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คำนำ 
 

 คณะศิลปศาสตร์จัดต้ังขึ้นตามพระราชกฤษฎีกา การจัดต้ังส่วนราชการในมหาวิทยาลัยนราธิวาส 
ราชนครินทร์  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ อผลิตบัณฑิตท่ีมีความรู้  ทักษะและประสบการณ์ ด้านศิลปศาสตร์   
มีคุณธรรม จริยธรรม มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ทันโลก ทันเหตุการณ์ สามารถนำองค์ความรู้จากการศึกษาค้นคว้า 
วิจัย ไปบริการวิชาการควบคู่กับการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม เพื่อพัฒนาสังคมและประเทศชาติให้เข้มแข็งและ
เจริญก้าวหน้าต่อไป 
 จากพันธกิจข้างต้น ประกอบกับพื้นท่ีสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ อันได้แก่ ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส  
เป็นพื้นท่ีพหุวัฒนธรรม ท่ีมีความหลากหลายทางด้านภาษา ศาสนา และวัฒนธรรม ประชาชนส่วนใหญ่นับถือ
ศาสนาอิสลาม และใช้ภาษามลายูถ่ินในการส่ือสารในชีวิตประจำวัน จึงพบว่าประชาชนในพื้นท่ีส่วนใหญ่ขาดทักษะ
และความเช่ียวชาญในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อส่ือสารในชีวิตประจำวัน อีกท้ังยังขาดแคลนบุคลากรท่ีมีความรู้ 
ความเช่ียวชาญด้านการใช้ภาษาอังกฤษในงานอาชีพท้ังในแง่ปริมาณและคุณภาพ  ด้วยเหตุผลข้างต้น นับว่าการให้
การศึกษาภาษาอังกฤษในพื้น ท่ีมีความสําคัญเป็นอย่างยิ่ง ดังนั้นการผลิตบุคลากรท่ีมีความสามารถด้าน
ภาษาอังกฤษจึงเป็นภารกิจท่ีตอบสนองความต้องการของพื้นท่ี นอกจากนี้ผลการสำรวจความต้องการของนักศึกษา
คณะศิลปศาสตร์ และคณะอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการใช้ภาษาในการศึกษาต่อและประกอบวิชาชีพ  พบว่ามีความ
ประสงค์ให้ เปิดวิชาโทภาษาอังกฤษมากท่ีสุด  ดังนั้นคณะศิลปศาสตร์จึงจัดทำฉบับวิชาโทภาษาอังกฤษ 
หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2564 ขึ้น เพื่อตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาให้นักศึกษา 
มีความรู้ ด้านภาษาและวรรณคดีอังกฤษ และนำไปประยุกต์ไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  อีกท้ังเพื่อให้เป็น
ประโยชน์พื้นฐานสําหรับการประกอบอาชีพหรือการศึกษาในระดับท่ีสูงขึ้น 
 
 
  

คณะศิลปศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 
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รายละเอียดของหลักสูตร 
ฉบับวิชาโทภาษาอังกฤษ 
(ฉบับใหม่ พ.ศ.2564) 

 

ชื่อสถาบันอุดมศกึษา   มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา   คณะศิลปศาสตร์ 
 

หมวดท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไป 
 

1.  ชื่อหลักสูตร  
    ภาษาไทย  : วิชาโทภาษาอังกฤษ 
    ภาษาอังกฤษ  : A Minor Program in English 
 

2.  ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 

           -ไม่มี- 
 

3.  วิชาเอก    

 -ไม่มี- 

4.  จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร  
     จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกวา่ 18 หน่วยกิต   
 

5.  รูปแบบของหลักสูตร 

    5.1  รูปแบบ 
 วิชาโทภาษาอังกฤษ  สำหรับหลักสูตรระดับปริญญาตรี  มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์  
 

    5.2  ประเภทของหลักสูตร 
 วิชาโทภาษาอังกฤษ  สำหรับหลักสูตรระดับปริญญาตรี  มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 
 

    5.3 ภาษาที่ใช ้
 จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
    5.4  การรับเข้าศึกษาภาษาอังกฤษเป็นวิชาโท 
 5.4.1 นักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะศิลปศาสตร์ 
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                 นักศึกษาท่ีประสงค์จะศึกษาวิชาภาษาอังกฤษเป็นวิชาโท ต้องศึกษารายวิชาภาษาอังกฤษให้ครบ                 
5 วิชา จำนวน 15 หน่วยกิต ท้ังนี้ หากนักศึกษามีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามท่ีกำหนดข้างต้น นักศึกษาต้องผ่านการ
ทดสอบ วัดระดับภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ท่ีสาขาวิชากำหนด  
          5.4.2 นักศึกษาสาขาวิชาอื่น ๆ  
                  นักศึกษาท่ีประสงค์จะศึกษาวิชาภาษาอังกฤษเป็นวิชาโท ต้องมีคุณสมบัติดังนี้  

1)  นักศึกษาต้องมีผลการเรียนของรายวิชาพื้นฐานภาษาอังกฤษท่ีอยู่ในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป                       
ทุกวิชาท่ีระดับ 3.50 (ระดับ B+)  

2)  นักศึกษาต้องผ่านการทดสอบวัดระดับภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ท่ีสาขาวิชากำหนด  
3)  นักศึกษาต้องผ่านการสอบสัมภาษณ์ภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ท่ีสาขาวิชากำหนด 

 

          5.5  ความร่วมมือกับสถาบันอื่น 
  เป็นหลักสูตรท่ีมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์จัดการเรียนการสอนโดยตรง  
 

     5.6  การให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา 
  -ไม่มี- 
 

6.  สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 
 1) ฉบับวิชาโท (ฉบับใหม ่พ.ศ.2564) 
 2) เริ่มใช้ฉบับวิชาโทภาคการศึกษาท่ี 2 ปีการศึกษา 2564 
 3)  คณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตร วิพากษ์หลักสูตรครั้งท่ี 1 เมื่อวันท่ี 26 เดือนตุลาคม พ.ศ.2562 และ
วิพากษ์หลักสูตรครั้งท่ี 2 เมื่อวันท่ี 2 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2562   
 4) คณะกรรมการประจำคณะศิลปศาสตร์ ให้ความเห็นชอบการเปิดหลักสูตรในการประชุมคณะกรรมการ
ประจำคณะศิลปศาสตร์ ครั้งท่ี 4/2563 เมื่อวันท่ี 26 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2563 
 5) เสนอสภาวิชาการมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ในการประชุมครั้งท่ี 5/2563 เมื่อวันท่ี 14 เดือน
ตุลาคม พ.ศ.2563 

6) เสนอสภาวิชาการมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ในการประชุมครั้งท่ี 6/2563 เมื่อวันท่ี 27 เดือน
พฤศจิกายน พ.ศ.2563 
 7) สภาวิชาการมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เห็นชอบหลักสูตรในการประชุมครั้ง ท่ี 6/2563 
เมื่อวันท่ี 27 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ 2563 
 8) สภามหาวิทยาลัยน ราธิ วาสราชน คริน ทร์  อนุ มั ติห ลัก สูตรในการประ ชุมครั้ ง ท่ี  1/2564 
เมื่อวันท่ี 16 เดือนมกราคม พ.ศ 2564  
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7.  ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสตูรคุณภาพและมาตรฐาน 
  ฉบับวิชาโทภาษาอังกฤษ มีความพร้อมเผยแพร่ตามคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ในปีการศึกษา 2565 
 

8.  อาชีพหลังสำเร็จการศึกษา 
 ฉบับวิชาโทภาษาอังกฤษได้ออกแบบให้นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาเป็นผู้ที่มีทักษะ และความรู้
พื้นฐานในด้านการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร และการสอนภาษาอังกฤษ โดยสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ 
เพื่อการประกอบอาชีพท่ีเกี่ยวข้องกับงานราชการ ธุรกิจ และสามารถประกอบอาชีพในแวดวงส่ือสารมวลชนและ 
ส่ือส่ิงพิมพ์  อาทิ งานเลขานุการ ฝ่ายธุรการ ประชาสัมพันธ์ งานพิธีกร ผู้ประกาศข่าว ผู้ส่ือข่าว นักจัดรายการ
วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ นักเขียน นักประชาสัมพันธ์ และนักพิสูจน์อักษร 
 

9.  ชือ่-สกุล คุณวุฒิการศึกษา และตำแหน่งของอาจารย์ประจำหลักสูตร 

ชื่อ-สกุล 

ตำแหน่ง

ทาง

วิชาการ 

คุณวุฒิการศึกษาระดับ 

ตรี-โท-เอก (สาขาวิชา) 
ชื่อสถาบัน 

ปีที่สำเร็จ

การศกึษา 

9.1 นายอาแด  มะเกะ 

3-9404-0011x-xx-x 

อาจารย์  ศศ.ม. (การสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษา

นานาชาติ) 

B.A. (Political Sciences) 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

 

International Islamic 

University Malaysia 

2556 

 

2551 

9.2 นางสาวฟิรดาว  นิสะนิ 

1-9599-0011x-xx-x 

อาจารย์ ศศ.ม. (ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ) 

ค.บ. (มัธยมศึกษา) 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

2559 

2553 

9.3 นางสาวนูรอา  สะมะแอ 

1-9698-0008x-xx-x 

อาจารย์ ศศ.ม. (ภาษาศาสตร์) 

 

ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ

โรฒ 

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

2559 

 

2554 
 

10.  สถานที่จัดการเรียนการสอน 
 คณะศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์  
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11.  สถานการณ์หรือการพัฒนาที่จำเป็นต้องนำมาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 
      11.1  สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ  

เมื่อโลกก้าวสู่ศตวรรษท่ี 21 ซึ่งความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีถูกพัฒนาอย่าง
รวดเร็วและต่อเนื่อง เกิดการเปล่ียนแปลง การเช่ือมโยงและการเคล่ือนย้ายถิ่นท่ีอยู่เพื่อการทำธุรกิจ การทำงาน 
และการศึกษาอย่างเสรีของคนในประเทศต่าง ๆ ท่ัวโลก การทำธุรกิจ องค์ความรู้ ข้อมูล และข่าวสารถูกส่งผ่าน
ระบบเทคโนโลยีท่ีทันสมัย ดังนั้นเพื่อรับการเปล่ียนแปลงดังกล่าวในทุกมิติ ประเทศไทยจึงมีการกำหนดกรอบ
ยุทธศาสตร์แห่งชาติ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) จัดทำขึ้นเพื่อกำหนดทิศทางและเป้าหมายในการขับเคล่ือนประเทศ
ไทยอย่างเป็นเอกภาพร่วมกันท้ังระบบในระยะยาว โดยมีเป้าหมายให้ประเทศไทยเข้าสู่การเป็นประเทศท่ีมีรายได้
สูงภายในปี พ.ศ.2579 ภายใต้ระบบเศรษฐกิจและสังคมไทยท่ีมีการพัฒนาอย่างมั่นคงและยั่งยืน  โดยหนึ่งใน
ยุทธศาสตร์ท่ีสำคัญของแผนยุทธศาสตร์แห่งชาติ 20 ปี คือ “ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา และเสริมสร้างศักยภาพ
คนของชาติ” เพื่อพัฒนาคนและสังคมไทยให้เป็นรากฐานท่ีแข็งแกร่งของประเทศ ซึ่งเป็นการยกระดับคุณภาพ
การศึกษา และการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ เท่าเทียม และท่ัวถึง ด้วยเหตุนี้จึงจำเป็นท่ีจะต้องพัฒนาคุณภาพของคนไทย
ในทุกมิติอย่างสมดุลไม่ว่าจะเป็นด้านจิตใจ ร่างกาย ความรู้ และทักษะความสามารถ นอกจากนี้ในแผนยุทธศาสตร์
แห่งชาติ 20 ปี ยังมุ่งเน้นให้ประชาชน ชุมชนและประชาสังคม มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาท้องถิ่น สังคมและ
ประเทศ ตลอดจนคำนึงถึงการพัฒนาประเทศด้านเศรษฐกิจและการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปิดประชาคม
อาเซียนอย่างเป็นทางการเมื่อปี พ.ศ. 2558 ตลอดจนการดำเนินนโยบาย Thailand 4.0 ซึ่งมีแนวนโยบายในการ
ขับเคล่ือนเศรษฐกิจด้วยนวัตกรรม การขับเคล่ือนการจัดการศึกษาเพื่อรองรับพื้นท่ีพัฒนาพิเศษเฉพาะในภูมิภาค
ต่าง ๆ ของประเทศ 

ท้ังนี้ เพื่อให้การบริหารจัดการประเทศเป็นไปตามกรอบยุทธศาสตร์แห่งชาติ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) 
รัฐชาลจึงได้จัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติฉบับท่ี 12 (พ.ศ.2560-2564) ขึ้นบนพื้นฐานของ 
แผนยุทธศาสตร์แห่งชาติ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารประเทศ และขับเคล่ือนประเทศ
ในทุกมิติให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันอย่างยั่งยืนภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์ท่ีมีการเปล่ียนแปลงอย่างรุนแรงและ
รวดเร็ว ท้ังนี้เพื่อสร้างความเข้มแข็งและความมั่นคง ให้กับทุกองค์กร หน่วยงาน ท่ีเกี่ยวข้องรวมท้ังประชาชน          
ในทุกระดับ ทุกภูมิภาคให้มีความรู้ความเข้าใจสถานการณ์การเปล่ียนแปลง สร้างความเข้มแข็งทางวิชาการและ
วิชาชีพ และมีความสามารถในการปรับตัวให้ เข้ากับการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้นในปัจจุบันและในอนาคตได้ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเปิดประชาคมอาเซียนอย่างเป็นทางการในปี พ.ศ.2558 ซึ่งถือเป็นการเปิดโอกาส                       
ให้ประชาชนจากประเทศสมาชิกอาเซียนสามารถติดต่อ แลกเปล่ียน รวมท้ังเดินทางเข้าออกประเทศสมาชิ ก                    
เพื่อท่องเท่ียว และประกอบอาชีพได้อย่างสะดวกและเสรีมากขึ้น การส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนในทุก
ภมูิภาคได้รับการศึกษาและมีทักษะทางวิชาการและวิชาชีพ รวมทั้งมีทักษะทางภาษาในการส่ือสารในการประกอบ
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อาชีพ เพื่อสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการและวิชาชีพให้กับประชาชนจึงถือเป็นส่ิงท่ีมีความสำคัญและจำเป็น                    
อย่างยิ่ง  

สืบเนื่องจากการเปิดประชาคมอาเซียนอย่างเป็นทางการในปี พ.ศ.2558 และการเข้าร่วมเป็นประเทศ
สมาชิกประชาคมอาเซียนของไทย ทำให้รัฐบาลได้เล็งเห็นความสำคัญในการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียน
การสอนภาษาอังกฤษให้มีความเข้มแข็งและมุ่งหวังให้ผู้เรียนสามารถใช้ทักษะภาษาได้จริงตามระดับท่ีเรียน 
เนื่องจากภาษาอังกฤษถูกกำหนดให้เป็นภาษาส่ือกลางในการทำงานในภูมิภาคอาเซียน มีบทบาทสำคัญในการ
ดำเนินธุรกิจและพัฒนาการขยายตัวของเศรษฐกิจระหว่างประเทศ การประชุมหรือสัมมนาต่าง ๆ รวมถึงการวิจัย 
การแสวงหาข้อมูล ข่าวสารหรือการแลกเปล่ียนความรู้ ใหม่ๆเพื่อประโยชน์ต่อการวางแผนและตัดสินใจ                     
ท่ีสำคัญความรู้ในด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะความรู้ด้านเทคโนโลยี และนวัตกรรมท่ีสำคัญในการยกระดับฝีมือแรงงาน
ล้วนใช้ภาษาอังกฤษเป็นส่ือกลางในการแลกเปล่ียนเรียนรู้ ดังนั้นความรู้และทักษะทางภาษาอังกฤษจึงถือเป็น
เครื่องมือสำคัญในการสนับสนุน และพัฒนาขีดความสามารถของแรงงานไทยให้สามารถแข่งขันในตลาดแรงงานได้ 
แม้ประเทศไทยอาจจะได้เปรียบประเทศสมาชิกหลาย ๆ ประเทศในภูมิภาคอาเซียน ในเรื่ องของท่ีต้ัง ทรัพยากร
ทางธรรมชาติ การท่องเท่ียว และโครงสร้างพื้นฐานต่าง ๆ ท่ีสนับสนุนการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศ 
อย่างไรก็ตามทักษะภาษาอังกฤษของแรงงานไทยยังด้อยกว่าประเทศสมาชิกบางประเทศ ด้วยเหตุนี้แรงงานไทย 
จึงยังไม่สามารถยกระดับตนเองให้มีความสามารถในการเข้าสู่ตลาดแรงงานในระดับประเทศ และระดับนานาชาติ
เพื่อเปิดโอกาสในการทำงานท้ังในและต่างประเทศมากนัก ดังนั้นหน่วยงาน องค์กร สถานศึกษา และผู้ท่ีท่ีเกี่ยวข้อง
กับการจัดการศึกษาในประเทศไทยต้องปรับและเปล่ียนแปลงแนวทางในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาศักยภาพของ
แรงงานไทยให้มีความรู้ ทักษะ ประสบการณ์และความสามารถทัดเทียมกับแรงงานจากประเทศอื่น ๆ เพื่อรองรับ
การแข่งขันในตลาดแรงงานท่ีเพิ่มขึ้น  

พื้นท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นพื้นท่ียุทธศาสตร์สำคัญท้ังด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและ        
ความมั่นคงของประเทศ มีความหลากหลายทางด้านภาษา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญา ภาษา และศาสนา 
เป็นพื้นท่ีพหุวัฒนธรรมท่ีมีเอกลักษณ์เฉพาะแตกต่างจากพื้นท่ีอื่นของประเทศไทย และมีความเช่ือมโยงอย่างใกล้ชิด            
ท้ังด้านเศรษฐกิจและสังคมกับประเทศเพื่อนบ้าน มีการติดต่อส่ือสารกับประเทศมาเลเซีย สิงคโปร์ อินโดนีเซีย และ
ประเทศอื่น ๆ ในภูมิภาคอาเซียนอย่างต่อเนื่องในฐานะเมืองชายแดน ด้วยเหตุนี้ การพัฒนาบุคลากรในจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ใหม้ีความรู้ความสามารถ ทักษะ และประสบการณ์ ด้านภาษาท้ังทักษะการใช้ภาษาแม่ และภาษา
ท่ี 2 เช่น ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษามลายูกลาง ภาษาจีน ภาษาอาหรับจึงมีความสำคัญ เพื่อผลิตกาลังคนให้
สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการและตลาดงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการผลิตกำลังคนรองรับ 
โครงการต้นแบบเมืองสามเหล่ียม มั่นคง ยั่งยืน เพื่อผู้เรียนได้เรียนตามความถนัดและความสนใจของตนเองท่ีตรง
กับความต้องการของตลาดงาน  



6 

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เป็นหน่วยงานท่ีจัดการเรียนการสอนด้านภาษา
ภายใต้การกำกับดูแลของรัฐบาลซึ่งต้ังอยู่ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้เล็งเห็น
ถึงความสำคัญของภาษาอังกฤษจึงเห็นชอบให้มีการปรับปรุงหลักสูตรวิชาโท สาขาวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ.2563 ให้มีความทันสมัยและทันกับการเปล่ียนแปลงของตลาดแรงงาน และระบบเศรษฐกิจโลกในยุค
ดิจิทัล ตลอดจนสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์แห่งชาติ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) และแผนพัฒนาเศรษฐกิจ และ
สังคมแห่งชาติฉบับท่ี 12 (2560-2564) นโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ รวมถึง 
แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560-2579  โดยกระทรวงศึกษาธิการ ได้กำหนดให้มี“การจัดการศึกษาเขตพัฒนา
พิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้” ขึ้นเพื่อผลิตกำลังคนให้สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบ 
การและตลาดงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการผลิตกำลังคนรองรับ โครงการต้นแบบเมืองสามเหล่ียม มั่นคง มั่งค่ัง 
ยั่งยืน ท้ังนี้หลักสูตรวิชาโท สาขาวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563 โดยมุ่งหวังให้ผู้เรียนเป็นผู้ท่ีมี
ทักษะภาษาอังกฤษท่ีครอบคลุมการใช้ภาษาอังกฤษในระดับนานาชาติ สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างมั่นใจ 
คล่องแคล่วและถูกต้องตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2558 และเกณฑ์มาตรฐานท่ีเกี่ยวข้อง                 
มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบริบททางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม สามารถประยุกต์องค์ความรู้กับศาสตร์อื่น
ได้ มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 รวมถึงเป็นผู้ท่ีมีจรรยาบรรณ และคุณธรรมในการเรียนและการประกอบ
อาชีพ  

ด้วยเหตุผลข้างต้น คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ จึงดำเนินการจัดทำฉบับ                 
วิชาโทภาษาอังกฤษ ฉบับใหม่ พ.ศ.2564 ให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง มาตรฐานหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2558 และเกณฑ์มาตรฐานท่ีเกี่ยวข้องและมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ พ.ศ. 2560 อีกท้ังเพื่อให้สอดคล้องกับหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ.2563 ท้ังนี้เพื่อให้ท้ังหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.
2563 และฉบับวิชาโทภาษาอังกฤษ ฉบับใหม่ พ.ศ.2564 มีมาตรฐานและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ผลการเรียนรู้ท่ี
คาดหวัง โครงสร้างรายวิชา แผนการเรียน การจัดการเรียนการสอน และองค์ประกอบต่าง ๆ ของท้ัง 2 หลักสูตร 
รวมท้ังเพื่อให้สอดคล้องกับบริบทในพื้นท่ีและความต้องการของตลาดงานและการพัฒนาประเทศเป็นไปตาม
เป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs 2030) 
    11.2   สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 

ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีการส่ือสารท่ีส่งเสริมให้เกิดการแลกเปล่ียนข้อมูล ข่าวสาร องค์ความรู้ 
นวัตกรรม และเทคโนโลยีต่าง ๆ ท่ีทันสมัยอย่างรวดเร็ว ทำให้เกิดการเปล่ียนแปลงไม่เฉพาะเพียงแต่ด้านเศรษฐกิจ
เท่านั้น แต่ยังทำให้เกิดการเปล่ียนแปลงของสภาพสังคม และวัฒนธรรมซึ่งเป็นผลมาจาก จนกล่าวได้ว่า สังคมโลก
ในปัจจุบันได้เข้าสู่รูปแบบของ “สังคมความรู้” (Knowledge-Based Society) ซึ่งหมายถึงสังคมท่ีประชาชน
สามารถเข้าถึงข้อมูล ข่าวสาร ติดต่อส่ือสารกันได้ง่าย สะดวก และรวดเร็วมากขึ้น มีการพัฒนาและสร้างนวัตกรรม
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ใหม่ๆขึ้นอย่างสม่ำเสมอ และเน้นการส่งเสริมด้านการศึกษาท่ีมุ่งให้ประชาชนนำความรู้ท่ีมีมาใช้ในการขับเคล่ือน 
และพัฒนาประเทศต่อไป นอกจากนี้ สืบเนื่องจากความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในปัจจุบัน เยาวชนไทย 
ในปัจจุบันถือว่าเป็นกลุ่มคนท่ีเกิดในยุคดิจิทัล (Digital Native) ทำให้มีความคุ้นเคย และมีทักษะในการใช้
คอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ต และเทคโนโลยีสารสนเทศอื่น ๆ ได้ดี ดังนั้น ความรู้ท่ีคนรุ่นใหม่นี้ได้รับจะไม่จำกัดอยู่
ภายในห้องเรียนหรือในสถานศึกษาอีกต่อไป และผู้เรียนไม่จำเป็นต้องรอให้ครูผู้สอนเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้แต่เพียง                      
ผู้เดียวเท่านั้น หากแต่การเรียนรู้ในปัจจุบันสามารถเกิดขึ้นได้ในทุกท่ี ทุกเวลาท่ีต้องการ ปัจจุบันสถาบันการศึกษา
หลายแห่งมีการปรับหลักสูตรและวิธีการสอนท่ีเน้นการเรียนรู้ให้เกิดประสิทธิภาพสามารถประยุกต์ใช้ได้จริง ผู้คน
มองหารูปแบบการเรียนรู้ท่ียืดหยุ่น ความนิยมการเรียนรู้นอกระบบมีมากขึ้น เนื่องจากการเรียนรู้ในรูปแบบนี้
สามารถตอบโจทย์ความต้องการของผู้เรียนได้รวดเร็ว นอกจากนี้ การสร้าง พัฒนาและปรับปรุงนวัตกรรมสำหรับ
การเรียนรู้ใหม่ๆ ท่ีสามารถตอบโจทย์และรองรับการใช้งานอย่างเหมาะสมกับวิถีชีวิตของคนแต่ละกลุ่มในปัจจุบัน 
อาทิ เว็บไซต์ แอปพลิเคชัน มีเพิ่มมากขึ้นและการเรียนรู้ในยุคนี้สามารถดำเนินไปอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตของ
ผู้เรียน 

สำหรับประเทศไทยได้มีการวางแผน และเป้าหมายท่ีจะผลักดันให้ประเทศเกิดการเปล่ียนแปลงสู่ 
“สังคมความรู้” จากการกำหนดแผนยุทธศาสตร์แห่งชาติ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) และแผนพัฒนาเศรษฐกิจ และ
สังคมแห่งชาติฉบับท่ี 12 (พ.ศ.2560-2564) แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560-2579 รวมท้ังนโยบายเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ท่ีมุ่งเน้นการพัฒนาด้านการศึกษาและการวิจัยเพื่อให้แรงงานไทย
สามารถสร้าง พัฒนา และปรับปรุงนวัตกรรมใหม่ๆได้เอง ตลอดจนเกิดการแลกเปล่ียนความรู้ ท้ังในระดับประเทศ
และระหว่างประเทศ ในการพัฒนาทางด้านวัฒนธรรมนั้น ด้วยสภาพสังคมในปัจจุบันท่ีโลกอยู่ในภาวะท่ีเรียกได้ว่า
เป็น “โลกไร้พรมแดน” ก่อให้เกิดกระแสวัฒนธรรมโลก (Neo-Westernization) ทำให้เกิดการครอบโลกทาง
วัฒนธรรม อิทธิพลของวัฒนธรรมจากประเทศท่ีพัฒนาแล้ว ได้ไหลบ่าเข้าสู่ประเทศอืน่อย่างรุนแรง รวมท้ังประเทศ
ไทย ทำให้เยาวชนไทยมีการรับเอาทัศนคติ ความเช่ือ และวัฒนธรรมจากต่างประเทศเข้ามาทำให้ค่านิยมหลาย
อย่างไม่สอดคล้องกับค่านิยมหลักของไทย ด้วยเหตุนี้ รัฐบาลได้กำหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์แห่งชาติ 20 ปี                   
(พ.ศ.2560-2579) เรื่องการดำรงไว้ซึ่งวัฒนธรรมไทย โดยให้ความสำคัญกับการปลูกฝังและวางรากฐานการพัฒนา
จิตใจของประชาชนให้สอดคล้องกับ “ค่านิยมหลักของไทย” ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรม ความ
ซื่อสัตย์ สุจริต และจิตสำนึกสาธารณะ ดังนั้น ในกระบวนการจัดการเรียนการสอนในปัจจุบัน ผู้สอนจึงควรเน้นการ
พัฒนาทักษะการคิดขั้นสูงท่ีจะช่วยให้ผู้เรียนมีการคิดวิเคราะห์ และคิดอย่างมีวิจารณญาณเพื่อให้ผู้เรียนสามารถคัด
กรอง แยกแยะ และวิเคราะห์ข้อมูล ข่าวสารท่ีได้รับมาก่อนนำมาปฏิบัติให้สอดคล้อง เหมาะสมกับวัฒนธรรมไทย 
จากบริบททางสังคม และวัฒนธรรมท่ีเปล่ียนแปลงไปนี้ ถือได้ว่าเป็นความท้าทายสำหรับสถานศึกษา และผู้ท่ีมีส่วน
เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาในการพัฒนาทักษะให้เยาวชนรุ่นใหม่สามารถปรับตัวเข้ากับสภาวะของโลก                      
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ท่ีเปล่ียนแปลงไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งการหลอมรวมกันอย่างเหมาะสมทางด้านสังคมและวัฒนธรรมในโลกยุค                  
โลกาภิวัตน์นี้   

ด้วยเหตุนี้ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์จึงเห็นชอบให้สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
ดำเนินการปรับปรุงหลักสูตรวิชาโท สาขาวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 ขึ้นจากกลุ่มรายวิชาโทใน
เล่มหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2558 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อผลิต
บัณฑิตท่ีนอกจากจะมีความรู้ ความสามารถ และความเช่ียวชาญทางด้านภาษาอังกฤษ และได้รับสาระความรู้หลัก
ท่ี ค ว ร ไ ด้ รั บ ต าม ส าข าวิ ช า  ท้ั ง ทั ก ษ ะ ก า รฟั ง  พู ด  อ่ าน  แ ล ะ เขี ย น  ส าม าร ถ ป ระ ยุ ก ต์ ค ว าม รู้  
ท่ีเรียนเข้ากับศาสตร์อื่นๆอาทิเช่น ภาษาศาสตร์กับการสอนภาษา วัฒนธรรมของเจ้าของภาษากับการใช้ภาษาเพื่อ
การบริการแล้ว ยังเป็นผู้ท่ีมีทักษะท่ีจำเป็นต่อการเปล่ียนแปลงทางสังคมวัฒนธรรมของประเทศไทย และของโลก 
ด้วยการบูรณาการทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21 (21st Century Skills) ซึ่งประกอบด้วย  

1) ทักษะการเรียนรู้ และนวัตกรรม ซึ่งเกี่ยวข้องกับการคิดสร้างสรรค์ การคิดอย่างมีวิ จารณญาณ  
การแก้ไขปัญหา การส่ือสาร และการทำงานร่วมกับผู้อื่น  

2) ทักษะด้านสารสนเทศ ส่ือและเทคโนโลยี ซึ่งเป็นการเพิ่มความรู้ ความเข้าใจ และทักษะในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

3) ทักษะด้านชีวิตและการทำงาน ซึ่งเกี่ยวข้องกับการปรับตัว ความยืดหยุ่น ทักษะทางสังคม การมี
ปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น และการรับผิดชอบตนเอง  

การบูรณาการทักษะท่ีจำเป็นเหล่านี้ เข้ากับสาระการเรียนรู้ด้านภาษาอังกฤษจะช่วยให้ ผู้เรียน  
มีศักยภาพในการปรับตัวเข้ากับการเปล่ียนแปลงทางสังคม และวัฒนธรรม และเป็นบัณฑิตท่ีมีคุณภาพ มีทักษะ 
การคิด และการส่ือสารขั้นสูง ตลอดจนสามารถใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต และมีทักษะท่ีช่วยให้สามารถ
ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไปในอนาคต  รวมท้ังเข้าใจและสามารถใช้ชีวิตอยู่ ในสังคม 
พหุวัฒนธรรมได้อย่างมีความสุข 
 

12.  ผลกระทบจากข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเก่ียวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 
       12.1 การพัฒนาหลักสูตร 

การเปล่ียนแปลงด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมอย่างรวดเร็ว ดังกล่าวข้างต้น จึงเป็นเหตุผล 
ท่ีสำคัญในการพัฒนาหลักสูตรวิชาโท สาขาวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563 ขึ้น เพื่อผลิตบัณฑิตให้มี
ความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ด้านภาษาอังกฤษ สามารถบูรณาการองค์ความรู้ภาษาอังกฤษกับศาสตร์อื่น 
เพื่อสร้างสรรค์งานเชิงวิชาการหรือวิชาชีพท่ีมีส่วนในการพัฒนาชุมชนและสังคม ส่งเสริมการพัฒนาตนเองให้เกิด
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 บนพื้นฐานคุณธรรมจริยธรรม และความเข้าใจในพหุวัฒนธรรม  
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       12.2 ความเก่ียวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 
การจัดการเรียนการสอนฉบับวิชาโทภาษาอังกฤษ มีความสอดคล้องกับพันธกิจมหาวิทยาลัย                    

โดยมุ่งผลิตบัณฑิตท่ีมีศักยภาพและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ผลิตผลงานทางวิชาการ งานวิจัย งานสร้างสรร ค์ 
บริการวิชาการ และวิชาชีพ เพื่อให้เกิดการพัฒนาท่ียั่งยืน ส่งเสริมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และยึดหลักการ 
ให้โอกาสทางการศึกษาแก่คนในพื้นท่ี 
 

13.  ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน 
      13.1  กลุ่มวิชา/ รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
     -ไม่มี- 
 

      13.2   กลุ่มวิชา/ รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้กับทุกคณะ/สถาบัน 
      นักศึกษาหลักสูตรอื่นสามารถเลือกเรียนรายวิชาเป็นหลักสูตรวิชาโท หรือเป็นวิชาเลือกเสรี 
 

      13.3  การบริหารจัดการ 
     13.3.1  มอบหมายอาจารย์ประจำหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ควบคุมการดำเนินงาน
เกี่ยวกับกระบวนการจัดการเรียนการสอน การประกันคุณภาพหลักสูตร เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดของกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2558 
     13.3.2  แต่งต้ังผู้ประสานงานรายวิชา เพื่อประสานงานกับอาจารย์ผู้สอนและนักศึกษาในการพิจารณา
ข้อกำหนดรายวิชา การจัดการเรียนการสอน และประเมินผลการดำเนินการ 
     13.3.3   สาขาภาษาอังกฤษและงานวิชาการของคณะศิลปศาสตร์ ทำหน้าท่ีประสานงานด้านการ
จัดการเรียนการสอนในรายวิชาโทบังคับ และรายวิชาโทเลือกกับคณะ/สถาบันต่าง ๆ /วิทยาลัย และใช้ท่ีประชุม
วิชาการประจำเดือนของคณะและของมหาวิทยาลัย ในการแลกเปล่ียนข้อมูลและพิจารณางานด้านวิชาการร่วมกัน 
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หมวดท่ี 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 

 

1.  ปรัชญา ความสำคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
 1.1 ปรัชญา 

 ผลิตบัณฑิตสาขาภาษาอังกฤษท่ีมีความรู้ ทักษะ และประสบการณ์  มีคุณธรรมจริยธรรม มีจรรยาบรรณ 
และรับผิดชอบต่อสังคม บนพื้นฐานความเข้าใจพหุวัฒนธรรม  
 

 1.2  ความสำคัญ 
 เป็นหลักสูตรท่ีมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ ความเช่ียวชาญด้านภาษาอังกฤษ และมีพื้นฐานภาษาอื่น 
ท่ีหลากหลาย มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ มีจรรณยาบรรณวิชาชีพ มีความรับผิดชอบต่อตนเอง
และสังคม สามารถปรับตัวให้เข้ากับสังคมพหุวัฒนธรรม และนำองค์ความรู้ไปพัฒนาตนเอง ประเทศชาติ 
เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นและเปิดโอกาสทางการศึกษาให้แก่คนในพื้นท่ีให้มี
ทางเลือกทางการศึกษามากขึ้น  
 1.3  วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
   1.3.1 ผลิตบัณฑิตให้มีทักษะในการส่ือสารภาษาอังกฤษและสามารถนำไปประยุกต์ใช้พัฒนาตนเอง 

พัฒนางาน และพัฒนาสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ บนพื้นฐานความเข้าใจพหุวัฒนธรรม   

    1.3.2 ผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณธรรม จริยธรรม มีจรรณยาบรรณวิชาชีพ มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 

        1.3.3 ผลิตบัณฑิตท่ีมีความคิดสร้างสรรค์ ทันโลก ทันเหตุการณ์ มีความมั่นใจในตนเอง และปรับตัว 

เข้ากับสังคมท่ามกลางความหลากหลายทางวัฒนธรรม 

      1.4 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (ELOs)  

  1.4.1 ใช้ภาษาอังกฤษในบริบทต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ (S) 

  1.4.2 ประยุกต์องค์ความรู้ภาษาอังกฤษกับศาสตร์อื่น ๆ ท่ีมีส่วนในการพัฒนาชุมชนและสังคม (S) 

  1.4.3 ทำงานร่วมกับผู้อื่นบนพื้นฐานความหลากหลายทางวัฒนธรรม (G)  

  1.4.4 มีคุณธรรมจริยธรรม ท่ีรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม (G) 
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2.  แผนพัฒนาปรับปรุง 
 

2.1 แผนการพัฒนา/เปลีย่นแปลง 2.2 กลยุทธ ์ 2.3 หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 

(1) พัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรให้มี

มาตรฐานตามกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

พ.ศ.2558 ว่า ด้วยมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับปริญญาตรี สาขาวิชา 

(1) แต่งต้ังผู้รับผิดชอบและติดตาม 

การดำเนินงานของหลักสูตรให้เป็นไป

ตามเกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิระดับ 

อุดมศึกษา แห่งชาติ พ.ศ.2558  

ว่าด้วยมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี  

(1) อาจารย์ประจำหลักสูตร

อย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วม

ในการดำเนินการวางแผน 

ติดตาม และทบทวนการ

ดำเนินงานของหลักสูตร 

2.1 แผนการพัฒนา/เปลีย่นแปลง 2.2 กลยุทธ ์ 2.3 หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 

ภาษาอังกฤษ เพื่อรองรับการประเมิน

คุณภาพของหลักสูตรหลังจาก

ดำเนินงานเป็นระยะเวลาครึ่งหนึ่ง

ของระยะเวลาในการดำเนิน

หลักสูตร 

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ในแต่ละตัวช้ีวัด  

(2) ปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัย และมี

มาตรฐาน โดยการปรับปรุงหลักสูตร 

ทุก  ๆ5 ป ี

(2) รายงานความพึงพอใจของ

นักศึกษา และผู้ใช้บัณฑิต 

(2) พัฒนาบุคลากรด้านการเรียน

การสอนและบริการวิชาการ และ

การวิจัยใหม้ีประสบการณ์ และ

นำมาใช้ในการเรียนการสอน 

(2) สนับสนุนบุคลากรท้ังฝ่ายวิชาการ

และฝ่ายสนับสนุนวิชาการ ให้ได้รับ

การพัฒนาตามเกณฑ์ท่ี สกอ. กำหนด 

(3) อาจารย์ใหม่ทุกคน ควร

ได้รับการปฐมนิเทศหรือ

คำแนะนำในการจัดการเรียน

การสอน 

(4) อาจารย์ประจำทุกคนต้อง

ได้รับการพัฒนาทางวิชาการ 

และ/หรือ วิชาชีพอย่างน้อยปี

ละ 1 ครั้ง 

(5) จำนวนบุคลากรสนับสนุน

การเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับ

การพัฒนาวิชาการ/วิชาชีพ  

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี 
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(3) ปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้อง

กับความต้องการของบัณฑิตและ

ผู้ใช้บัณฑิต 

(3) ติดตามและประเมินความพึ ง

พอใจของผู้ใช้บณัฑิต 

 (6) ระดับความพึงพอใจของ

ผู้ใช้บัณฑิตใหม่เฉล่ียไม่น้อยกว่า 

3.51 จากคะแนนเต็ม 5 

(7) ระดับความพึงพอใจของ

นักศึกษาท่ีมีต่อคุณภาพการ

เรียนการสอนและทรัพยากร

สนับสนุนในสาขาวิชาเฉล่ีย 

ไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนน

เต็ม 5 
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หมวดท่ี 3 ระบบการจัดการศึกษา การดำเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 

 

1.  ระบบการจัดการศึกษา 
 

    1.1  ระบบ  
 ระบบการศึกษาใช้ระบบการศึกษาแบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษา ซึ่งหนึ่ง
ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ การศึกษาภาคฤดูร้อนกำหนดให้มีระยะเวลาและ
จำนวนหน่วยกิตเทียบเคียงกับการศึกษาภาคปกติ ข้อกำหนดต่าง ๆ ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยนราธิวาส
ราชนครินทร์ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2557 (ภาคผนวก ก.) 
 

    1.2  การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน 
 อาจมีการจัดการเรียนการสอนภาคฤดูร้อน ท้ังนี้ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบประจำ
หลักสูตร ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี  
พ.ศ.2557 (ภาคผนวก ก) 
 

    1.3  การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค 
 ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2557 
(ภาคผนวก ก) 
 

2.  การดำเนินการหลักสูตร 
     2.1 วัน เวลาในการดำเนินการเรียนการสอน 
 ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2557 
(ภาคผนวก ก) 

 

     2.2  คุณสมบัติของผูเ้ข้าศึกษา 
       ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์การคัดเลือกนักศึกษาสาขาวิชาโทภาษาอังกฤษ ซึ่งสาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เป็นผู้ดำเนินการคัดเลือก   
 

    2.3  ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า 
   -ไม่มี-   
 

    2.4 กลยุทธ์ในการดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ข้อจำกัดของนักศึกษาในข้อ 2.3  
   -ไม่มี-   
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    2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้สำเร็จการศึกษาในระยะ 3 ปี 
 รับสมัครนักศึกษาท่ีมีความสนใจ และผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์การคัดเลือกนักศึกษาสาขาวิชาโท
ภาษาอังกฤษ ซึ่งสาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เป็นผู้ดำเนินการ
คัดเลือก โดยมีแผนการรับนักศึกษารายวิชาละไม่เกินจำนวน 25 คน หากรายวิชาใดท่ีมีจำนวนนักศึกษาต่ำกว่า 
10 คน หรือจำนวนนักศึกษาไม่เป็นไปตามแผนการรับนักศึกษา ทางหลักสูตรจะพิจารณาในการเปิดสอนรายวิชา
นั้น ๆ เป็นกรณีไป 
 

    2.6 งบประมาณตามแผน  
   2.6.1  งบประมาณรายรับ   
          สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ใช้งบประมาณร่วมกับคณะศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัยนราธิวาส 
ราชนครินทร์          

2.6.2  งบประมาณรายจ่าย 
                   สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ใช้งบประมาณร่วมกับคณะศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัยนราธิวาส 
ราชนครินทร์      
 

    2.7  ระบบการศึกษา  
 ระบบการศึกษาเป็นแบบช้ันเรียน และให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์  
ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2557 (ภาคผนวก ก.) 
 

    2.8  การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย 
 ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2557 
(ภาคผนวก ก) 
 

3.  โครงสร้างหลักสูตร 
     3.1  หลักสูตร  
            3.1.1  จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า    18 หน่วยกิต 
            3.1.2  โครงสร้างหลักสูตร 
            3.1.2.1 กลุ่มวิชาโท        18 หน่วยกิต 
 

            3.1.3 รายวิชาในหลักสูตร 
                            จำนวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

3.1.3.1  กลุ่มวิชาโท       18 หน่วยกิต 
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กลุ่มวิชาโทบังคับ       6 หน่วยกิต    
       
11 – 054 – 301        การอ่านในส่ือดิจิทัล                       3 (2-2-5)   

      (Reading in Digital Media) 
  11 – 054 – 302        การเขียนเชิงสร้างสรรค์              3 2-2-5)   

      (Creative Writing)   
   กลุ่มวิชาโทเลือก       12 หน่วยกิต 

  11 – 054 – 303    ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเท่ียว            3 (2-2-5)  
                      (English for Tourism) 
  11 – 054 – 304    ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจบริการ            3 (2-2-5)  

                                (English for Business Hospitality) 
 
  11 – 054 – 305 ภาษาอังกฤษเพื่อองค์กรท่ีหลากหลาย           3 (2-2-5) 

      (English for Multi-Organization) 
     11 – 054 – 306         ภาษาอังกฤษเพื่อความบันเทิง            3 (2-2-5) 
      (English for Entertainment) 
                                 11–  054 – 307 วัฒนธรรมและความหลากหลายของภาษาอังกฤษ   3 (2-2-5) 

                                                    (English Varieties and Cultures of the English        
                                                    Speakers) 

  11 – 054 – 308 ภาษาในบริบทสังคมและวัฒนธรรม           3 (2-2-5) 
      (Language in Socio-cultural Context) 

  11 – 054 – 309 ภาษาศาสตร์เพื่อการศึกษา            3 (2-2-5) 
      (Linguistics for Education) 

  11 – 054 – 310 ภาษาอังกฤษโลกในยุคดิจิทัล            3 (2-2-5) 
      (Global English in Digital Age) 
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ความหมายเลขรหัสรายวิชา 
การกำหนดรหัสวิชา 
 
        -      
                                                               
                                                                ลำดับวิชา 
      หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป = 1 
      หมวดวิชาเฉพาะ  = 2 
      หมวดวิชาเลือกเสรี  = 3 
      หมวดวิทยานิพนธ์  = 4 
     

หลักสูตรพิเศษหรือหลักสูตรระยะสั้น  = 1 
     หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  = 2 
     หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) = 3 
     หลักสูตรปริญญาบัณฑิต    = 4 
     หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต   = 5 
     หลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต    = 6 
     หลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต    = 7  
           
    รหัสสาขาคณะศิลปศาสตร์                   

วิทยาลัยเทคนิคนราธิวาส   = 01 
  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนราธิวาส  = 02 
  วิทยาลัยการอาชีพตากใบ   = 03 
  คณะพยาบาลศาสตร์    = 04 
  คณะวิศวกรรมศาสตร์    = 05 
  คณะเกษตรศาสตร์     = 06 
  คณะวิทยาการจัดการ    = 07 
  คณะแพทยศาสตร์    = 08 
  สถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา  = 09 
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   = 10 
  คณะศิลปศาสตร์    = 11 
  บัณฑิตวิทยาลัย    = 12 
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รหัสสาขาคณะศิลปศาสตร์ 
  01 = สังคมศาสตร์ 
  02 = มนุษยศาสตร์ 
  03 = ภาษาศาสตร์ศึกษาท่ัวไป 
  04  =  พลศึกษา 
  05  =  ภาษาอังกฤษ 

06  =  ภาษามลายู 
07  =  ภาษาจีน 
08  =  ภาษาไทย 

 

 รหัสสาขาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
  01 = สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  02 = สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
  03 = สาขาวิชาคณิตศาสตร์  
  04 = สาขาวิชาฟิสิกส์ 
  05 = สาขาวิชาเคมี 
  06 = สาขาวิชาชีววิทยา 
  07 = สาขาวิชาชีวเคมี 
  08 = สาขาวิชากายวิภาคศาสตร์ 
  09 = สาขาวิชาสรีรวิทยา  
  10 = สาขาวิชาจุลชีววิทยา 
  11 = สาขาวิชาปรสิตวิทยา 
  12 = สาขาวิชาเภสัชวิทยา 
  13 = สาขาโครงงาน และการฝึกปฏิบัติงาน 
  14 = สาขาสัมมนา และปัญหาพิเศษ 
  15 = สาขาวิทยาศาสตร์ท่ัวไป 
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3.1.4  แผนการศึกษา 
 

   ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาปลาย  
 

11-054–306    ภาษาอังกฤษเพื่อความบันเทิง 
(English for Entertainment) 

3 (2-2-5) 

11-054–308    ภาษาในบริบทสังคมและวัฒนธรรม 
(Language in Socio-cultural Context) 

3 (2-2-5) 

  รวม 6  หน่วยกิต 
 

 

ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาต้น  
       เลือกจากรายวิชาต่อไปนี้จำนวน 9 หน่วยกิต 
 

  

11-054–301     การอ่านในส่ือดิจิทัล 
(Reading in Digital Media) 

3 (2-2-5) 

11-054–302       การเขียนเชิงสร้างสรรค์ 
(Creative Writing)   

3 (2-2-5) 

11-054–303   
   

ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเท่ียว 
(English for Tourism) 

 3 (2-2-5) 

11-054–305 
 

ภาษาอังกฤษเพื่อองค์กรท่ีหลากหลาย 
(English for Multi-Organization) 

3 (2-2-5) 

11-054–307 
 

 วัฒนธรรมและความหลากหลายของภาษาอังกฤษ 
(English Varieties and Cultures of the English Speakers) 

3 (2-2-5) 

11-054–309 ภาษาศาสตร์เพื่อการศึกษา 
(Linguistics for Education) 

3 (2-2-5) 

  รวม  9 หน่วยกิต 
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ชัน้ปีที่ 3 ภาคการศึกษาปลาย  
      เลือกจากรายวิชาต่อไปนี้จำนวน 3 หน่วยกิต 
 

  

11-054–304 ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจบริการ 
(English for Business Hospitality)                                                  

3 (2-2-5) 

11-054–310 ภาษาอังกฤษโลกในยุคดิจิทัล 
(Global English in Digital Age)   

3 (2-2-5) 

  รวม  3 หน่วยกิต 
 

 

 

3.1.5  คำอธิบายรายวิชา  
                    3.1.5.1  กลุ่มวิชาโท      จำนวน   18   หน่วยกิต 
 

11-054–301    การอ่านในสื่อดิจิทัล         3 (2-2-5)   
  (Reading in Digital Media)   
  เง่ือนไขของรายวิชา: ไม่มี  
  การประยุกต์ใช้กลวิธีการอ่านภาษาอังกฤษ เพื่อวิเคราะห์โครงสร้างและรูปแบบของบทอ่าน 
ผ่านส่ือท่ีใช้อยู่จริงในชีวิตประจำวัน โดยมุ่งเน้นส่ือทันสมัย ข่าวสารต่าง ๆ ท่ีแพร่กระจายผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ท่ัวโลก 

Pre-requisite: - 
  Applying reading strategies to the analysis of various types of authentic reading 
passages in daily life through modern sources such as news on the internet. 
 

 11–054–302   การเขียนเชิงสร้างสรรค์       3 (2-2-5) 
  (Creative Writing)  
  เง่ือนไขของรายวิชา: ไม่มี   
  โครงสร้างการเขียนภาษาอังกฤษเชิงสร้างสรรค์ โดยให้มีงานเขียนระดับย่อหน้าและเรียงความ 
เพื่อเน้นพัฒนาการของผู้เรียนให้ใช้จินตนาการผนวกกับกลยุทธ์การเขียนเชิงสร้างสรรค์อย่างมีประสิทธิภาพ 

Pre-requisite: - 
 Creative writing ability on structures, a paragraph and essay writing that develop 
learner’s imagination and techniques in the creative writing effectively. 
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11–054–303   ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว       3 (2-2-5) 
  (English for Tourism) 
  เง่ือนไขของรายวิชา: ไม่มี  
  การเรียนรู้คำศัพท์ สำนวน วลี ภาษาอังกฤษและเนื้อหาเกี่ยวกับลักษณะงานท่ีหลากหลาย อาทิ 
งานประชาสัมพันธ์ งานโรงแรม งานมัคคุเทศก์ เป็นต้น ตลอดจนศึกษาลักษณะงาน หน้าท่ีและความรับผิดชอบและ
ข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานในอาชีพนั้น ๆ ฝึกการใช้ภาษาเพื่อการติดต่อส่ือสาร ให้ข้อมูล ได้อย่างถูกต้อง
เหมาะสม และปฏิบัติตามหลักคุณธรรม จริยธรรม เบ้ืองต้นในการทำงาน โดยมีการศึกษานอกสถานท่ี การจำลอง
สถานการณ์จริง 

Pre-requisite: - 
  English vocabularies, idioms and phrases, and the contents with regards to 
different kinds of jobs such as public relations, hotel and hospitality, guide and etc. The course 
also emphasizing on job descriptions and responsibilities based on practicing English 
communication as well as providing appropriate and accurate information relating to these jobs 
and behaving according to work ethics through field trips and simulations. 
 

11–054–304   ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจบริการ       3 (2-2-5) 
  (English for Business Hospitality) 
  เง่ือนไขของรายวิชา: ไม่มี  

 การฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารในธุรกิจบริการ ได้แก่ ธุรกิจอาหารและ
เครื่องด่ืม การบริการลูกค้า การจัดงาน เป็นต้น คําศัพท์และสํานวนท่ีใช้ในวงการธุรกิจการให้บริการ เช่น อีเมล 
รายงานทางธุรกิจ การนําเสนอ กำหนดการ รายงานการประชุม และแบบฟอร์ม โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 

Pre-requisite: - 
  English listening, speaking, reading, and writing for communicating in the 
hospitality, food and beverage business, customer services, organizing events, and so on. English 
vocabularies and phrases used in business hospitality such as email, reports, presentation, 
agenda, minutes, and forms with using information technology to enhance English language 
skills. 
 
 
 



21 

11–054–305   ภาษาอังกฤษเพื่อองค์กรที่หลากหลาย     3 (2-2-5) 
  (English for Multi-organization) 
  เง่ือนไขของรายวิชา: ไม่มี   
  ความหลากหลายของคำศัพท์ในอาชีพต่าง ๆ โดยเน้นศึกษาประเภทของคำศัพท์ท่ีใช้จริงในองค์กร
ท่ีหลากหลาย คำศัพท์ท่ัวไป คำศัพท์เฉพาะ คำศัพท์เทคนิค คำศัพท์ท่ีใช้แวดวงการศึกษา และสถานท่ีราชการ 
ฝึกให้ผู้เรียนสามารถดำเนินการวิเคราะห์ภาษาได้ด้วยตนเอง ฝึกการใช้พจนานุกรมและแหล่งอ้างอิงอื่น ๆ ได้อย่าง
ถูกต้อง  

Pre-requisite: - 
  A variety of lexicons in different kinds of jobs which are used in the various 
workplaces, such as general words, specialized words, technical terms, academic words, and 
official words for government sectors, to encourage students to analyze words with practical 
techniques through the use of dictionaries and other sources more effectively. 
 

11-054-306    ภาษาอังกฤษเพื่อความบันเทิง       3 (2-2-5)  
          (English for Entertainment) 
  เง่ือนไขของรายวิชา: ไม่มี  
  คำศัพท์ วลี ประโยคและสำนวนภาษาอังกฤษซึ่งปรากฏในเอกสารและอุปกรณ์ต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง
กับความบันเทิง ตลอดจนภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารในแวดวงบันเทิงท้ังในและต่างประเทศ 

Pre-requisite: - 
  English vocabulary, phrases and idioms containing in numerous documents and 
tools with regards to different kinds of entertainment jobs such as drama, entertainment news, 
etc. The course also emphasizing on practicing communicating on entertainment around the 
world.  
 

11–054–307    วัฒนธรรมและความหลากหลายของภาษาอังกฤษ    3 (2-2-5) 
  (English Varieties and Cultures of the English Speakers) 
  เง่ือนไขของรายวิชา: ไม่มี  
  วัฒนธรรมและความหลากหลายของภาษาอังกฤษสำหรับกลุ่มเจ้ าของภาษา กลุ่มท่ีใช้
ภาษาอังกฤษเป็นภาษาท่ีสอง และกลุ่มท่ีใช้ภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ ตลอดจนการแลกเปล่ียนความ
คิดเห็นเกี่ยวกับวัฒนธรรม ประเพณี แนวคิด และความเช่ือ ท่ีมีผลต่อการเปล่ียนแปลงของภาษา 

Pre-requisite: - 
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  Multi cultures and varieties of the English Language of English native speakers, 
English users as a second language and English users as a foreign language or lingual franca, and 
emphasizing on exchanging ideas on how cultures, traditions, and beliefs affect the language. 
 

11–054–308    ภาษาในบริบทสังคมและวัฒนธรรม     3 (2-2-5) 
  (Language in Socio-cultural Context)  
  เง่ือนไขของรายวิชา: ไม่มี 
  ความสัมพันธ์อันใกล้ชิดระหว่างภาษากับวัฒนธรรม ภาษากับโลกทัศน์ ความหลากหลายของ
ภาษาในสังคม การสัมผัสภาษา การแปรและการเปล่ียนแปลงของภาษา ภาษากับส่ือ ศึกษาวิเคราะห์เกี่ยวกับ
ลักษณะการใช้ภาษาท่ีหลากหลายในส่ือต่าง ๆ เช่น วิทยุ นิตยสาร หนังสือพิมพ์ ป้าย ประชาสัมพันธ์ และ
อินเทอร์เน็ต เป็นต้น  
 

Pre-requisite: -  
  The close relationships between language and culture, language and vision 
 (world view), a variety of languages in society, language contact, language variations and change, 
and language and media. The course also emphasizing on an analysis of the features of 
language used in media such as radio, magazines, newspapers, billboards, and internet. 
 

11–054–309    ภาษาศาสตร์เพื่อการศึกษา        3 (2-2-5) 
  (Linguistics for Education) 
  เง่ือนไขของรายวิชา: ไม่มี 
  ความสามารถทางภาษาของมนุษย์ การกำเนิดและพัฒนาการของภาษา สมองกับภาษา การรับรู้
เสียงพูด การเข้าใจภาษา การผลิตภาษา ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ กระบวนการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ กลวิธีการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

Pre-requisite: - 
  Language proficiency of human beings, the origin and development of language, 
brain and language, perception of speech sound, language production, factors leading to  
a foreign language learning, processes of language learning a foreign language, and strategies of 
learning a foreign language.   
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11–054–310   ภาษาอังกฤษโลกในยุคดิจิทัล      3 (2-2-5) 
  (Global English in Digital Age) 
  เง่ือนไขของรายวิชา: ไม่มี 
  ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับภาษาอังกฤษในฐานะภาษากลางของโลกเพื่อการออกแบบและการจัด
ประสบการณ์เรียนรู้  ตลอดจนการสร้างหรือพัฒนาเครื่องมือ นวัตกรรมท่ีส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษให้สอดคล้องกับการเรียนรู้ภาษาในยุคดิจิทัล 

Pre-requisite: - 
  Knowledge, understanding about English language as a world language for the 
purpose of learning experience design as well as creating or developing instruments, innovations 
to promote and support English language-learning consistently in the digital age.  
 

 3.2  ช่ือ – สกุล เลขประจำตัวประชาชน ตำแหน่ง และคุณวุฒิ 
  3.2.1  อาจารย์ประจำหลักสูตร 
 

ลำดับ ชื่อ – นามสกุล เลขประจำตัวประชาชน ตำแหน่งทาง
วิชาการ 

คุณวุฒิการศึกษา สถาบัน ปีท่ีจบ 

1 นายอาแด  มะเกะ 

 

3-9404-0011x-xx-x อาจารย์ ศศ.ม. (การสอน

ภาษาอังกฤษเป็น

ภาษานานาชาติ) 

B.A. (Political 

Sciences) 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์

 

 

International Islamic University 

Malaysia 

2556 

 

    

2551 

2 นางสาวฟิรดาว  นิสะนิ 

 

1-9599-0011x-xx-x อาจารย์ ศศ.ม. (ภาษาอังกฤษ

เพ่ืออาชีพ) 

ค.บ. (มัธยมศึกษา) 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์

 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

2559 

 
2553 

3 นางสาวนูรอา  สะมะแอ 

 

1-9698-0008x-xx-x อาจารย์ ศศ.ม. (ภาษาศาสตร์) 

ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

2559 

 2554 
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  3.2.2  อาจารย์ประจำ 
ลำดับ ชื่อ – นามสกุล เลขประจำตัวประชาชน ตำแหน่ง

ทางวิชาการ 
คุณวุฒิการศึกษา สถาบัน ปีท่ีจบ 

1 นางสาววัชรินทร์ ฟองโหย 3-9299-0004x-xx-x อาจารย์  Ph.D (English as an 
International 
Language) 
M.A. (English) 
ค.บ. (ภาษาอังกฤษ) 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์
 
 
มหาวิทยาลัยทักษิณ 
มหาวิทยาลัยราชภฎัสุราษฎร์ธานี 

2562 
 
 

2545 
2538 

2 นางสาวโสภาวรรณ หนูกุ้ง   3-9001-0044x-xx-x อาจารย์ กศ.ม. ภาษาศาสตร์
การศึกษา 
ศศ.บ. (ศึกษาศาสตร์) 
ภาษาอังกฤษ 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์

2551 
 

2546 

3 นางสาวฟารีดา  กิตติวิโรจน์ 3-9601-0001x-xx-x อาจารย์ M.A. (Language and 
Communication) 
วท.บ.  
(การจัดการประมง) 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  
 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์

2551 
 
2545 

4 นางสาวซัลวาตี  สุเด็น 1-9404-0000x-xx-x อาจารย์ MAESL (Teaching 
English as a Second 
Language) 
B.A. (Political 
Sciences) 

International Islamic University 
Malaysia 
 
International Islamic University 
Malaysia 

2556 
 
 
2551 

5 นางสาวตัสนีม เจะและ 1-9098-0032x-xx-x อาจารย์ M.A. (Applied 
Linguistic) 
B.A. 
(Communication) 

University Utara Malaysia 
 
International Islamic University 
Malaysia 

2559 
 

2555 
 

6 นางสาวฟิรดาว  นิสะนิ 1-9599-0011x-xx-x อาจารย์ ศศ.ม. (ภาษาอังกฤษ
เพ่ืออาชีพ) 
ค.บ. (มัธยมศึกษา) 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์
 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

2559 
 

2553 
7 นางสาวนูรอา  สะมะแอ 1-9698-0008x-xx-x อาจารย์ ศศ.ม. (ภาษาศาสตร์) 

ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

2559 
2554 

8 นายอาแด  มะเกะ 3-9404-0011x-xx-x อาจารย์ ศศ.ม. (การสอน
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หมวดท่ี 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 
 

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 
คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา 

1.1 มีความซื่อสัตย์ สุจริต  
มีสัมมาคารวะ รู้จักกาลเทศะ  
และเคารพกฎระเบียบของสังคม  

(1) สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม ความซื่อสัตย์ สุจริต  
มีสัมมาคารวะ รู้จักกาลเทศะ และเคารพกฎระเบียบของ
สังคม ในการสอน/กิจกรรมการสอนแต่ละรายวิชา รวมทั้ง
กิจกรรมอื่น ๆ 

1.2 มีวินัย ตรงต่อเวลา ขยันหมั่นเพียรและมี
ความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 

(1) จัดการเรียนการสอนภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติและ 
การเรียนรู้ด้วยตนเอง 
(2) บูรณาการการจัดการเรียนการสอนในโครงการบริการ
วิชาการของคณะ 
(3) ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีพฤติกรรมดังต่อไปนี้ 
 (3.1) เข้าร่วมกิจกรรมรักชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์/ ตรงเวลา 
 (3.2) การแต่งกายถูกระเบียบ ถูกกาลเทศะ 
 (3.3) เข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรอย่างสม่ำเสมอ 
 (3.4) ส่งงานตามเวลาท่ีกำหนด 
 (3.5) มาตามเวลาท่ีนัดหมาย 

1.3 มีจิตสาธารณะ (1) บูรณาการการจัดการเรียนการสอนในโครงการบริการ
วิชาการของคณะ 
(2) บูรณาการการจัดการเรียนการสอนโดยการศึกษาดูงาน 
ในแหล่งเรียนรู้ต่างๆ ในท้องถิ่น และส่งเสริมการมีส่วนร่วมใน
การช่วยเหลือท้องถิ่น 
(3) สอดแทรกการมีจิตสาธารณะในการจัดการเรียนการสอน 
และกิจกรรมอืน่ ๆ 

1.4 มีความรู้และทักษะด้านภาษา การส่ือสาร 
สามารถประยุกต์ใช้ และนำไปใช้ได้อย่าง
เหมาะสมกับระดับและกาลเทศะ 

(1) จัดการเรียนการสอนภาคทฤษฎี/ภาคปฏิบัติให้ผู้เรียนมี
ทักษะและประสบการณ์ด้านภาษาไทย 
(2 ) จัดการเรียนการสอนโดยให้นั กศึกษามีการสืบ ค้น 
อภิปราย และนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับภาษาและการส่ือสาร
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คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา 
โดยใช้ส่ือเทคโนโลยี และนำเสนอข้อมูลงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง
กับภาษาและการส่ือสาร (ทักษะการใช้ภาษาไทยเพื่อนำเสนอ
งาน การพูดในท่ีสาธารณะ การส่ือสารและเทคโนโลยี  
การสัมมนาภาษาไทย และการค้นคว้าอิสระ) 
(3) อบรมเชิงปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

1.5  สามารถคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ มี
วิจารณญาณ และสร้างสรรค์ โดยใช้ความรู้ทาง
ภาษาและศาสตร์ท่ีเกี่ยวข้อง 

(1) จัดการเรียนการสอน/ กิจกรรม/ โครงการ ท่ีส่งเสริมให้
ผู้เรียนได้ใช้ทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ  
มีวิจารณญาณ และสร้างสรรค์ผ่านการใช้ความรู้และทักษะ
ทางภาษา และการส่ือสาร  

1.6  สามารถปรับตัว และปฏิสัมพันธ์อย่าง
สร้างสรรค์กับบุคคลกลุ่มต่าง ๆ  
บนพื้นฐานพหุวัฒนธรรม 

(1) จัดการเรียนการสอน/ กิจกรรม/ โครงการ ท่ีส่งเสริม 
ให้ผู้เรียนได้มีโอกาสมีปฏิสัมพันธ์กับบุคคลกลุ่มต่าง ๆ  
เช่น นักศึกษาจากคณะต่าง ๆ นักเรียนระดับช้ันต่าง ๆ และ
ประชาชนในพื้นท่ีสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ตลอดจน
สถาบันการศึกษาของประเทศเพื่อนบ้าน 

1.7 สามารถนำความรู้ท่ีได้ไปใช้เพื่อการประกอบ
อาชีพ การบริการชุมชน และการศึกษาต่อใน
ระดับท่ีสูงขึ้น 

(1) นักศึกษาทุกคนต้องเรียนวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ภาษาอังกฤษหรือสหกิจศึกษา โดยผู้ท่ีเลือกเรียนวิชาสหกิจ
ศึกษาต้องผ่านการเรียนวิชา เตรียมสหกิจศึกษา 
(2) มีส่วนร่วมในโครงการบริการวิชาการของคณะ 

 
2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 
      2.1  ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

  2.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรม 

  1) มีวินัย ตรงต่อเวลา ซื่อสัตย์สุจริต รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 
  2) มีภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตาม สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้บนความแตกต่างทางความคิด
และวัฒนธรรม 

3) สามารถนำองค์ความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษมาประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสมโดยไม่ละเมิด
จรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 

 2.1.2  กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

1)  บรรยายประกอบส่ือและยกตัวอย่างกรณีศึกษาประเด็นทางคุณธรรมและจริยธรรม 
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2)  อภิปรายกลุ่มย่อยและกลุ่มใหญ่ 
3)  ใช้สถานการณ์จริง 
4)  บทบาทสมมติ 
5)  กรณีตัวอย่างท่ีครอบคลุมประเด็นปัญหาทางด้านคุณธรรมและจริยธรรม 
 

  2.1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
          ใช้วิธีการประเมินระหว่างเรียน ภายหลังส้ินสุดวิชา และภายหลังสำเร็จการศึกษา โดย 
                     1)  การประเมินระหว่างเรียน และภายหลังส้ินสุดวิชา โดยผู้เรียนประเมินตนเอง ประเมินโดย
กลุ่มเพื่อน และอาจารย์ โดยใช้วิธีการประเมินท่ีหลากหลาย ท้ังการสังเกต แบบสอบถาม แบบบันทึก แบบประเมิน
และแบบวัดท่ีเกี่ยวข้อง 

 2)  การประเมินภายหลังจากสำเร็จการศึกษาแล้ว โดยให้บัณฑิตประเมินตนเอง ประเมินจากผู้ใช้
บัณฑิต โดยใช้แบบสอบถาม และการสัมภาษณ์ 

 

2.2  ด้านความรู้ 

    2.2.1  ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
1) มีความรู้และความเข้าใจในเนื้อหา หลักการ และสาระสำคัญของกระบวนการส่ือสาร 

2) สามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้ภาษาศาสตร์ภาษาอังกฤษด้านต่าง ๆ ท่ีได้ศึกษาและนำไปใช้ได้

เหมาะสมตามบริบท 

3) สามารถบูรณาการความรู้ภาษาศาสตร์ภาษาอังกฤษด้านต่าง ๆ ท่ีได้ศึกษากับความรู้ในศาสตร์

อื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 

4) มีความรู้ความเข้าใจในวัฒนธรรมสถานการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงของประเทศและสังคมโลก 

 2.2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้ 
 1)  บรรยาย  
 2)  เรียนรู้ด้วยตัวเอง  
 3)  อภิปราย 
 4)  นำเสนอประเด็นท่ีผู้เรียนสนใจ เพื่อการเรียนรู้ร่วมกันของกลุ่ม 
 5)  รายงานการศึกษาค้นคว้า 

 

        2.2.3  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
  ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการปฏิบัติของนักศึกษาในด้านต่างๆ คือ  
  1)  สอบวัดความรู้โดยใช้แบบทดสอบ 
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  2)  ประเมินการศึกษาค้นคว้า 
  3)  ประเมินโครงงาน  

 

2.3.  ด้านทักษะทางปัญญา 

   2.3.1  ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
    1) สามารถคิดวิเคราะห์อย่างมีวิจารณญาณ และสร้างสรรค์ ในการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ 
    2) สามารถประเมิน วิพากษ์ สถานการณ์ต่างๆ โดยใช้ความรู้เป็นฐาน 
 

   2.3.2  กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
  1)  ฝึกทักษะการคิด วิเคราะห์   
  2)  ฝึกทักษะการใช้ภาษาเชิงสร้างสรรค์         
  3)  อภิปราย   
  4)  จัดทำโครงงาน  
 

             2.3.3  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
       1)  การวัดความสามารถในทักษะในการใช้ภาษาเพื่อการส่ือสาร 
                    2)  ประเมินผลการปฏิบัติงานโดยใช้แบบประเมิน 

 

2.4   ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ    
 

  2.4.1  ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
1) มีความสามารถในการปรับตัวและมีปฏิสัมพันธ์อย่างสร้างสรรค์กับบุคคลกลุ่มต่างๆ ในสังคม  
2) สามารถทำงานเป็นทีมในบทบาทผู้นำและสมาชิกทีมในบริบทหรือสถานการณ์ท่ีแตกต่างกัน 

 

2.4.2  กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
  1)  จัดกิจกรรมกลุ่ม 

                       2)  มอบหมายรายงานกลุ่มและรายงานเด่ียว 
                       3)  นำเสนอรายงาน           
                       4)  อภิปราย   

 

    2.4.3  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 
                        1)  ประเมินผลการจัดกิจกรรมกลุ่ม 
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                       2)  ตรวจและประเมินผลการนำเสนอรายงาน 
                       3)  ประเมินการทำงานเป็นทีม 
 
 

2.5  ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ     
 

  2.5.1  ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
1) สามารถวิเคราะห์ แยกแยะ ข้อมูลเชิงตัวเลข ท่ีใช้ในส่ือส่ิงพิมพ์และส่ือออนไลน์ และนำเสนอ

ข้อมูลข่าวสารแก่ผู้อื่นได้อย่างเข้าใจโดยใช้ส่ือเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม 

  2) สามารถใช้เทคโนโลยีดิจิทัลท่ีมีอยู่ในปัจจุบันในการเข้าถึงแหล่งสารสนเทศและนำเสนอ 
สารสนเทศได้อย่างเหมาะสมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน 
  3) สามารถใช้ทักษะฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารได้อย่างถูกต้องมี
ประสิทธิภาพ เหมาะสมกับระดับและกาลเทศะ 
 

            2.5 .2  กลยุทธ์การสอนที่ ใช้ ในการพัฒนาการเรียน รู้ด้านทักษะการวิเคราะห์ เชิ งตัวเลข    
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 1) ฝึกทักษะทางภาษาท้ังการพูด การฟัง การอ่าน และการเขียน 
 2) จัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้เลือก และใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างเหมาะสม 
 3) จัดประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ใช้ความสามารถในการวิเคราะห์ วินิจสาร  

และนำเสนอได้อย่างเหมาะสม 
 
 

2.5 .3  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียน รู้ด้านทักษะการวิเคราะห์ เชิ งตัวเลข การสื่ อสาร  
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 1)  ประเมินผลการปฏิบัติกิจกรรมตามกิจกรรมท่ีมอบหมาย 
 2)  ใช้แบบสังเกต 
 3)  ใช้แบบทดสอบ 
 4)  ประเมินผลการทำโครงงาน
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3.  แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
 ความรับผิดชอบหลัก    ความรับผิดชอบรอง 

 
ตารางสรุปผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 

1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 

1. มีวินัย ตรงต่อเวลา ซื่อสัตย์สุจริต รับผิดชอบต่อตนเอง
และสังคม 
2. มีภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตาม สามารถทำงานร่วมกับ
ผู้อื่นได้บนความแตกต่างทางความคิดและวัฒนธรรม 
3. สามารถนำองค์ความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษมา
ประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสมโดยไม่ละเมิดจรรยาบรรณทาง
วิชาการและวิชาชีพ 
 

1. มีความรู้และความเข้าใจในเน้ือหา หลักการ และสาระ 

สำคัญของกระบวนการสื่อสาร 

2. สามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้ภาษาองักฤษด้านต่าง ๆ ที่

ได้ศึกษาและนำไปใช้ได้เหมาะสมตามบริบท 

3. สามารถบูรณาการความรู้ภาษาศาสตร์ภาษาอังกฤษด้าน

ต่าง ๆ ที่ได้ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 

4. มีความรู้ความเข้าใจในวัฒนธรรมสถานการณ์ที่

เปลี่ยนแปลงของประเทศและสังคมโลก 

1. สามารถคิดวิเคราะห์อย่างมี วิจารณญาณ  และ
สร้างสรรค์ ในการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ 
2. สามารถประเมิน วิพากษ์ สถานการณ์ต่าง ๆ โดยใช้
ความรู้เป็นฐาน 
 

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 5. ทักษะการวิเคราะหเ์ชิงตัวเลข การสือ่สาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1. มีความสามารถในการปรับตัวและมีปฏิสัมพันธ์อย่างสร้างสรรค์กับบุคคลกลุ่มต่างๆ ใน
สังคม  
2. สามารถทำงานเป็นทีมในบทบาทผู้นำและสมาชิกทีมในบริบทหรือสถานการณ์ที่
แตกต่างกัน 
 

1. สามารถวิเคราะห์ แยกแยะ ข้อมูลเชิงตัวเลข ที่ใช้ในสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อออนไลน์ และ

นำเสนอข้อมูลข่าวสารแก่ผู้อื่นได้อย่างเข้าใจโดยใช้สื่อเทคโนโลยีทีเ่หมาะสม 

2. สามารถใช้เทคโนโลยีดิจิทัลที่มีอยู่ในปัจจุบันในการเข้าถึงแหล่งสารสนเทศและนำเสนอ 
สารสนเทศได้อย่างเหมาะสมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการทำงาน 

3. สามารถใช้ทักษะฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารได้อย่างถูกต้องมีประสิทธิภาพ 

เหมาะสมกับระดับและกาลเทศะ 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
 ความรับผิดชอบหลัก   ความรับผิดชอบรอง 

 
รายวิชา 

1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทาง
ปัญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์ 

ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1 2 3 1 2 3 4 1 2 1 2 1 2 3 

กลุ่มวิชาโท 

11-054–301  การอ่านในสื่อดิจิทัล                 

11-084-302  การเขียนเชิงสร้างสรรค ์                 

11-084-303  ภาษาองักฤษเพ่ือการท่องเท่ียว                

11-084-304  ภาษาอังกฤษเพ่ือธุรกิจบริการ                

11-084-305 ภาษาอังกฤษเพ่ือองค์กรที่หลากหลาย                

11-084-306  ภาษาอังกฤษเพ่ือความบันเทิง                 

11-084-307  วัฒนธรรมและความหลากหลายของภาษาอังกฤษ                

11-084-308  ภาษาในบริบทสังคมและวัฒนธรรม 
               

11-084-309  ภาษาศาสตร์เพ่ือการศึกษา                

11-084-310  ภาษาอังกฤษโลกในยุคดิจิทัล                
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หมวดท่ี 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 
 

1.  กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด) 
     การวัด และการประเมินผลการศึกษาให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ว่าด้วย
การศึกษา ระดับปริญญาตรี พ.ศ.2557 (ภาคผนวก ก.) 
 

2.  กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 
     2.1  แต่งต้ังคณะกรรมการทวนสอบท่ีคณะศิลปศาสตร์แต่งต้ังขึ้น 
     2.2  คณะกรรมการทวนสอบร่วมกันพิจารณากำหนดเกณฑ์และขั้นตอนในการทวนสอบและประกาศให้
อาจารย์ผู้สอนทราบ 
     2.3 ดำเนินการทวนสอบระดับรายวิชาโดยอาจารย์ประจำสาขาวิชาเป็นกรรมการทวนสอบอย่างน้อย 1 คน 
ร่วมกับฝ่ายวิชาการของคณะศิลปศาสตร์ 
     2.4  คณะกรรมการดำเนินการทวนสอบพิจารณาผลการเรียนทุกรายวิชาของหลักสูตรตามมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ท่ีผ่านการทวนสอบระดับรายวิชาโดยอาจารย์ประจำวิชาเพื่อทวนสอบความถูกต้อง โดยพิจารณาทวนสอบ
ตามเกณฑ์ท่ีกำหนดท้ังรายวิชาภาคทฤษฎีและปฏิบัติ กับตรวจสอบผลการให้คะแนนกับข้อสอบ รายงาน โครงการ
และอื่น ๆ ท่ีผู้เรียนได้รับมอบหมาย 
     2.5  คณะกรรมการทวนสอบวิเคราะห์ และสรุปผลการดำเนินงานเสนอคณะกรรมการประจำคณะศิลปศาสตร์
เพื่อปรับปรุงแก้ไขต่อไป 
 

3.  เกณฑ์การสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
     3.1 ผ่านเกณฑ์การศึกษาตามโครงสร้างของหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาอังกฤษ หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ.2563 
     3.2 เกณฑ์การสำเร็จการศึกษาให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ว่า ด้วยการศึกษา
ระดับปริญญาตรี พ.ศ.2557 (ภาคผนวก ก.) 
     3.3 ผ่านเกณฑ์การเข้าร่วมกิจกรรมตามท่ีคณะและมหาวิทยาลัยกำหนด 
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หมวดท่ี 6 การพัฒนาคณาจารย์และบุคลากร 
 

1.  การเตรียมการสำหรับอาจารย์ใหม่ 
    1.1  จัดให้มีการปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ภายใน 2 สัปดาห์ หลังจากเข้ามาปฏิบัติงานท่ีคณะศิลปศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 
    1.2 เนื้อหาในการปฐมนิเทศสำหรับอาจารย์ใหม่ ประกอบด้วย 
 1.2.1  บทบาทหน้าท่ีของอาจารย์ในพันธกิจท้ัง 5 ด้าน  ได้แก่  การสอน  การวิจัย  การบริการวิชา                 
การ การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม งานบริหารและการจัดการ และงานอื่น ๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 
 1.2.2  สิทธิผลประโยชน์ของอาจารย์ และกฎระเบียบต่าง ๆ 
 1.2.3  หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนในคณะและกิจกรรมต่าง ๆ ของคณะ 
    1.3  แต่งต้ังอาจารย์พี่เล้ียง โดยมีหน้าท่ี 
 1.3.1  ให้คำแนะนำและการปรึกษาเพื่อเรียนรู้และปรับตัวเองเข้าสู่การเป็นอาจารย์ในคณะ 
 1.3.2  ให้คำแนะนำและนิเทศการสอนท้ังภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติท่ีต้องสอนคู่กับอาจารย์อาวุโส 
     1.4  การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน และการวัดผลประเมินผล 
 1.4.1  ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการอบรมหลักสูตรเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนท่ีทางคณะหรือมหาวิทยาลัย
จัดขึ้น โดยมุ่งเน้นอาจารย์ท่ียังไม่มีประสบการณ์การสอน และการวัดผลประเมินผล 
 1.4.2  ส่งเสริมสนับสนุนอาจารย์เข้าร่วมประชุมวิชาการและดูงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน  
และการวัดผลประเมินผลในสาขาท่ีเกี่ยวข้อง 
    1.5  การพัฒนาวิชาการ วิจัย และวิชาชีพด้านอื่น 
 1.5.1  ส่งเสริมสนับสนุนอาจารย์เข้าร่วมประชุมวิชาการและศึกษาดูงานในสาขาท่ีเกี่ยวข้องหรือเนื้อหา
ด้านวิชาการท่ีน่าสนใจและสามารถนำมาใช้ประโยชน์เกี่ยวกับการเรียนการสอน 
 1.5.2  สนับสนุนการเข้าร่วมประชุมเสนอผลงานวิจัยท้ังในและต่างประเทศ 
    1.6  ประเมินและการติดตามความก้าวหน้าในการปฏิบัติงานของอาจารย์ใหม่ 
 

2.  การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์และบุคลากร 
    2.1  การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 
 2.1.1  จัดระบบการประเมินผลด้านการสอนและการประเมินผลอย่างมีส่วนร่วมระหว่างผู้สอน ผู้บริหาร 
และผู้เรียน 
 2.2.2  จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวน/ประเมินผลการจัดการเรียนการสอนประจำปี 
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 2.2.3  จัดอบรมประจำปีเกี่ยวกับทักษะการสอน และการประเมินผลท่ีทันสมัยท้ังในห้องเรียนและ                    
ท่ีสอดคล้องกับผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 
 2.2.4  สนับสนุนอาจารย์เข้าร่วมประชุมวิชาการ ฝึกอบรม และศึกษาดูงานเกี่ยวกับ การจัดการเรียน                  
การสอน การประเมินผล และด้านวิชาการ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
 2.2.5  สนับสนุนให้มีการจัดทำวิจัยในห้องเรียน 
 
    2.2  การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื่น ๆ 
 2.2.1  มี ส่วนร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการแก่ ชุมชนตามนโยบายของคณะศิลปศาสตร์ ท่ี เน้น  
การบริการวิชาการแก่นักเรียน เยาวชน และประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
 2.2.2  จัดทำแผนพัฒนาบุคลากรเพื่ อเข้าสู่การทำผลงานทางวิชาการ และกระตุ้นให้บุคลากร  
ทำและเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 
           2.2.3  สนับสนุนให้บุคลากรเข้าร่วมประชุมวิชาการท้ังในระดับชาติและนานาชาติ 
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หมวดท่ี 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 
 

การประกันคุณภาพหลักสูตร จะใช้เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.2558 และเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2558  ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันท่ี 13 พฤศจิกายน  
พ.ศ. 2558 โดยกำหนดระบบประกันคุณภาพของหลักสูตร ตามองค์ประกอบในการประกันคุณภาพ 6 ด้าน คือ  
1) กำกับมาตรฐาน  2) บัณฑิต  3) นักศึกษา  4) อาจารย์  5) หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน  
และ 6)  ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ 

1.  การกำกับมาตรฐาน 

    1.1  มีคณะกรรมการประจำคณะศิลปศาสตร์ คณะกรรมการวิชาการคณะศิลปศาสตร์ และคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรฯ  มีหน้าท่ีกำกับมาตรฐานหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.2558 

    1.2  มีอาจารย์ผู้รับผิดชอบวิชาโท ไม่น้อยกว่า 3 คน และมี 1 คน ทำหน้าท่ีเป็นประธานหลักสูตร ซึ่งได้รับ 
การแต่งต้ังจากคณะกรรมการประจำคณะฯ  และนำเสนอต่อสภาวิชาการมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์  
สภามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์  

    1.3  อาจารย์ผู้รับผิดชอบวิชาโท  ทำหน้าท่ีในการบริหารหลักสูตรและพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน 
ต้ังแต่การวางแผน การควบคุมคุณภาพ การติดตามประเมินผล และนำผลการประเมินมาพัฒนาและปรับปรุง
หลักสูตรให้ทันสมัยอย่างต่อเนื่อง อย่างน้อยทุก ๆ 5 ปี  ท้ังนี้หลักสูตรจะต้องมีคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ   
ท่ีมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ อยู่ประจำหลักสูตรตลอดระยะเวลาท่ีจัดการศึกษา 

    1.4  อาจารย์ผู้รับผิดชอบวิชาโท เสนอแผนการดำเนินงาน การควบคุมและการติดตามผลดำเนินงานต่อท่ี
ประชุมคณะกรรมการวิชาการคณะฯ  ทุกภาคการศึกษา เพื่อช่วยกำกับให้การดำเนินงานของหลักสูตรเป็นไปตาม
มาตรฐาน 

    1.5  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ร่วมกันพิจารณากำหนดให้บางรายวิชาจะต้องเชิญอาจารย์พิเศษหรือ
วิทยากรผู้เช่ียวชาญมาบรรยาย และอาจารย์พิเศษจะต้องเป็นผู้มีประสบการณ์ตรง มีความเช่ียวชาญในหัวข้อ/
รายวิชาท่ีสอน 
 

2.  บัณฑิต 
    2.1  ผู้สำเร็จการศึกษา ร้อยละ 80 สามารถจบการศึกษาภายในระยะเวลาท่ีกำหนด  
    2.2  ผู้สำเร็จการศึกษา ร้อยละ 70 สามารถมีงานทำภายใน 1 ปี 
    2.3  มีการสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตทุกปี เพื่อนำข้อมูลมาใช้ในการปรับปรุงวิชาโท 
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3.  นักศึกษา 
    3.1  การรับนักศึกษา 
 3.1.1  คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา 

1)  เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี 
พ.ศ. 2557 (ภาคผนวก ก) 

2)  ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์การคัดเลือกนักศึกษาวิชาโท ซึ่งคณะศิลปศาสตร์เป็นผู้ดำเนินการ 
  3.1.2  การคัดเลือก  

         การคัดเลือกผู้เข้าศึกษาให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกนักศึกษาวิชาโท ซึ่งสาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ  คณะศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เป็นผู้ดำเนินการคัดเลือก 
 3.1.3  การเทียบโอนหน่วยกิต  รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามสถาบันอุดมศึกษา 
เป็นไปตามประกาศ/ข้อบังคับ/ระเบียบท่ีเกี่ยวข้องของทบวงมหาวิทยาลัย /กระทรวงศึกษาธิการ / มหาวิทยาลัย
นราธิวาสราชนครินทร์ ท่ีมีผลบังคับใช้ในปัจจุบัน 
 

    3.2  การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา 
 3.2.1  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เตรียมความพร้อมผู้เรียนก่อนเริ่มเข้าเรียน โดยการจัดปฐมนิเทศ 
แนะนำหลักสูตรวิชาโท กฎ ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ส่ิงอำนวยความสะดวก และมีคู่มือวิชาโทภาษาไทยสำหรับ
นักศึกษาวิชาโททุกคน 
 3.2.2  จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมนักศึกษาตลอดหลักสูตร เพื่อให้มีความพร้อมในการออกไปประกอบ
วิชาชีพ โดย 
 ช้ันปีท่ี 2   เตรียมความพร้อมให้นักศึกษามีความรับผิดชอบต่อสังคม และมีจิตอาสา  โดยการดำเนิน
โครงการต่าง  ๆ  ของห ลักสูตร และฝ่ายพัฒ นานั ก ศึกษา คณะศิลปศาสตร์   มหาวิทยาลัยนราธิวาส 
ราชนครินทร์ 

 ช้ันปีท่ี 3    เตรียมความพร้อมให้นักศึกษามีความรับผิดชอบต่อสังคม และมีจิตอาสา โดยการดำเนิน
โครงการต่าง ๆ ของหลักสูตร และฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 
 3.2.3  ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาได้ร่วมกิจกรรมท่ีกำหนดไว้ในระบบการทำกิจกรรมของคณะฯ 
 3.2.4  ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมพัฒนานักศึกษาด้านคุณธรรม จริยธรรม และตระหนักถึง
ศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่น 
 3.2.5  ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาทักษะด้านภาษาให้กับนักศึกษา 
          3.2.6  กำหนดระบบการให้คำปรึกษาและช่วยเหลือนักศึกษาท้ังด้านการเรียนและส่วนตัว 
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    3.3  ผลที่เกิดกับนักศึกษา 
               3.3.1  บัณฑิตมีความรู้และทักษะด้านภาษาอังกฤษ  

   3.3.2  บัณฑิตมีความรู้ความเข้าใจภาษาอังกฤษ และสามารถนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการประกอบ

อาชีพและพัฒนาตน 

       3.3.3  ผลิตบัณฑิตมีคุณธรรม จริยธรรม และมีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 
 

4.  อาจารย์ 
    4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์ 
 4.1.1  ระบบการรับและแต่งต้ังอาจารย์ประจำหลักสูตร 
          ประธานหลักสูตร และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เสนอแต่งต้ังอาจารย์ประจำหลักสูตรต่อ
คณะกรรมการประจำคณะฯ สภาวิชาการมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ และสภามหาวิทยาลัยนราธิวาส  
ราชนครินทร์ 
 4.1.2  ระบบการบริหารอาจารย์ 
          มีระบบอัตรากำลัง โดยคณะฯ มีแผนอัตรากำลังของจำนวนอาจารย์ท่ีคงอยู่ จำนวนอาจารย์ท่ี
เกษียณ จำนวนอาจารย์ท่ีศึกษาต่อในแต่ละปี เพื่อใช้วางแผนในการดำเนินการสรรหาอัตรากำลังของอาจารย์                 
ในแต่ละปี  
 4.1.3  ระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ 
          1)  กำหนดให้อาจารย์แต่ละท่านทำแผนการพัฒนาตนเองเกี่ยวกับการศึกษาต่อ การทำตำแหน่ง
ทางวิชาการ จากนั้นคณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคลพิจารณาจัดสรรอาจารย์ท่ีจะลาศึกษาต่อในแต่ละปี  
และเสนอต่อคณะกรรมการประจำคณะฯ ต่อไป 
  2)  คณะฯ สนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาตนเองในการเข้าร่วมอบรม การประชุมวิชาการ 
และการนำเสนอผลงานวิจัยท้ังในและต่างประเทศ 
  3)  คณะกรรมการวิชาการคณะฯ ร่วมกับงานบริหารทรัพยากรบุคคล วางแผนและดำเนินการ
พัฒนาอาจารย์ประจำหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 
 

    4.2  คุณภาพอาจารย์ 
ส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ประจำหลักสูตรให้มีคุณสมบัติท่ีเหมาะสม และเป็นไปตามเกณฑ์

คุณสมบัติของอาจารย์ประจำหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.2558  โดยการส่งเสริม
การพัฒนาอาจารย์ให้มีความรู้ ความเช่ียวชาญทางสาขาวิชา และมีประสบการณ์ท่ีเหมาะสมกับการผลิตบัณฑิต  
ตำแหน่งทางวิชาการ และความก้าวหน้าในการผลิตผลงานทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง โดยคณะกรรมการประจำ
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คณะ คณะกรรมการวิชาการคณะฯ และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ติดตามการเผยแพร่ผลงานของอาจารย์
ประจำหลักสูตร โดยผ่านการติดตามและรายงานผลของงานส่งเสริมงานวิจัยและตำราของคณะทุกปี เพื่อให้ผลงาน
ทางวิชาการและงานวิจัยมีคุณภาพ  
 

    4.3  ผลที่เกิดกับอาจารย์ 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร มีการรายงานการคงอยู่ของอาจารย์ประจำหลักสูตร และสำรวจ

ความพึงพอใจของอาจารย์ประจำหลักสูตรต่อการบริหารงานของหลักสูตรทุกปี 
 

5.  หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
    5.1  สาระของรายวิชาในหลักสูตร 
 ระบบและกลไกในการออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตร 

1) สำรวจความต้องการในการเปิดหลักสูตรวิชาโทภาษาอังกฤษ  คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัย
นราธิวาสราชนครินทร์   

2) คณบดีแต่งต้ังคณะกรรมการจัดทำหลักสูตรวิชาโทภาษาอังกฤษ  คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัย

นราธิวาสราชนครินทร์   

3) ผู้ทรงคุณวุฒิดำเนินการวิพากษ์หลักสูตรวิชาโทภาษาอังกฤษ  คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัย

นราธิวาสราชนครินทร์   

4) เสนอร่างหลักสูตรวิชาโทภาษาอังกฤษท่ีปรับแก้เสนอต่อผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อวิพากษ์หลักสูตร  
หลักสูตร เพื่อให้ข้อเสนอแนะต่อหลักสูตรท่ีปรับปรุง 

 5)  เสนอร่างหลักสูตรท่ีผ่านการปรับปรุงแก้ไขตามคำแนะนำของผู้ทรงคุณวุฒิในการวิพากษ์หลักสูตร                 
ต่อคณะกรรมการประจำคณะฯ พิจารณา 

 6)  เสนอหลักสูตรท่ีปรับปรุงแก้ไข เพื่อขอความเห็นชอบต่อสภาวิชาการมหาวิทยาลัยนราธิวาส 
ราชนครินทร์ และสภามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ตามลำดับ 

 7)  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร รายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตรโดยจัดทำ มคอ.7 ภายใน 60 วัน 
หลังส้ินสุดปีการศึกษา 

 

   5.2  การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 
 

       5.2.1  การกำหนดผู้สอน 
               1)  ประธานหลักสูตรฯ กำหนดผู้สอน โดยพิจารณาถึงความชำนาญในเนื้อหาท่ีสอน ผลงานวิจัย หรือ
ประสบการณ์ท่ีเกี่ยวข้องกับวิชานั้น ๆ และภาระงานของอาจารย์ 
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               2)  อาจารย์ผู้สอนต้องเป็นอาจารย์ประจำหลักสูตร อาจารย์ประจำ อาจารย์พิเศษท่ีมีคุณสมบัติตาม
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 
 

  5.2.2  กระบวนการจัดการเรียนการสอน 
      การจัดทำ กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 3, 4, 5, 6 มีข้ันตอนดังนี้ 
               1)   ผู้สอน/ผู้ประสานงานรายวิชา ซึ่งเป็นอาจารย์ประจำหลักสูตรทำหน้าท่ีจัดทำกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 3, 4, 5, 6 วางแผนการจัดการเรียนการสอน ดำเนินการจัดการเรียนการสอน  
และติดตามประเมินผลรายวิชาท่ีรับผิดชอบให้เป็นไปอย่างมีคุณภาพ 
               2)  อาจารย์ ผู้รับผิดชอบหลักสูตร กำกับ ติดตาม และตรวจสอบการทำ กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 3, 4, 5, 6  
               3)  ผู้สอน/ผู้ประสานงานรายวิชาส่ง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 3, 4 ก่อนวันเปิด
ภาคการศึกษา กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 5, 6 ภายใน 30 วัน หลังส้ินสุดการเรียนการสอน 
               4)  กำหนดให้มีการช้ีแจง และแนะนำผู้เรียนเกี่ยวกับการเรียนการสอนของแต่ละรายวิชาในคาบแรก
ของการเรียน 
 
 

     5.2.3  การสนับสนุนและการให้คำแนะนำนักศึกษา 
   มีระบบอาจารย์ท่ีปรึกษา ทำหน้าท่ีให้คำปรึกษา ส่งเสริม และช่วยเหลือนักศึกษาท้ังทางด้านวิชาการ 
และกิจกรรม โดยกำหนดตารางเวลา เพื่อให้นักศึกษาเข้าพบหรือขอคำปรึกษาอย่างสม่ำเสมอ 
 

     5.2.4  การอุทธรณ์ของนักศึกษา 
             1)  นักศึกษาสามารถยื่นคำร้องเพื่อขออุทธรณ์ในกรณีท่ีมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการสอบ ผลคะแนนสอบ  
และวิธีการประเมินผล  
             2)  คณะฯ มีช่องทางรับคำร้องเพื่อการขออุทธรณ์ของนักศึกษา 
             3)  คณะฯ จัดต้ังคณะกรรมการในการพิจารณาการอุทธรณ์ของนักศึกษา 
 

    5.3  การประเมินผู้เรียน 
 5.3.1  การประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
                  1)  ผู้สอน/ผู้ประสานงานรายวิชา จัดการประเมินผลการเรียนรู้ตามวิธีการประเมินท่ีระบุไว้ใน 
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 3, 4 และพิจารณาให้เกรด และผ่านการพิจารณารับรองโดยคณะ
กรรมการบริหารหลักสูตรและคณะกรรมการประจำคณะฯ ตามลำดับ จากนั้นส่งผลการเรียนภายในเวลาท่ีทะเบียน
กลางของมหาวิทยาลัยกำหนด 
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2)  มีการประเมินผู้สอนโดยผู้เรียน 
3)  ผู้สอน/ผู้ประสานงานรายวิชา จัดทำกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 5, 6 

ภายใน 30 วัน หลังส้ินสุดการเรียนการสอน  
4)  กำหนดให้มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ท่ีกำหนดใน กรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 3, 4 ภายใน 30 วัน หลังส้ินสุดภาคการศึกษา โดยคณะฯ แต่งต้ังทวน
สอบผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน เพื่อดำเนินการทวนสอบอย่างน้อยร้อยละ 25 ของจำนวนรายวิชาท่ีเปิดสอนในแต่ละ
ภาคการศึกษา และรายงานผลต่อท่ีประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ 
 

6.  สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
    6.1  การบริหารงบประมาณ 
 ใช้งบประมาณท่ีได้รับการจัดสรรจากคณะศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์  
 

    6.2  ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม 
 คณะฯ มีความพร้อมท้ังด้านห้องเรียน อุปกรณ์การเรียนการสอน ห้องสำหรับนักศึกษาทำกิจกรรม 
ห้องสมุด นอกจากนี้นักศึกษายังสามารถค้นคว้าข้อมูลได้จากห้องสมุดมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 
 

    6.3  การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม 
          1)  มีคณะกรรมการประจำหลักสูตรฯ วางแผน จัดหา และติดตามการใช้ทรัพยากรการเรียน การสอน 
          2)  อาจารย์ผู้สอนเสนอรายช่ือหนังสือ ตำรา และส่ือต่าง ๆ ไปยังคณะกรรมการวิชาการคณะฯ 
          3)  จัดหาทรัพยากรสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน 
          4)  จัดระบบการใช้ทรัพยากรการเรียนการสอน 
 

    6.4  การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร 
 1)  ประเมินความเพียงพอของทรัพยากรจากผู้สอน ผู้เรียน และบุคลากรท่ีเกี่ยวข้อง 
 2)  จัดระบบติดตามการใช้ทรัพยากร เพื่อเป็นฐานข้อมูลประกอบการประเมิน 

 
7.  ตัวบ่งชี้ผลการดำเนินงาน (Key Performance Indicators) 
 ผลการดำเนินการบรรลุตามเป้าหมายตัวบ่งช้ีในมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชา โท
ภาษาอังกฤษท้ังหมดอยู่ในเกณฑ์ดีต่อเนื่อง 2 ปีการศึกษาเพื่อติดตามการดำเนินการตาม TQF ต่อไป ท้ังนี้เกณฑ์
การประเมินผ่าน คือ มีการดำเนินงานตามข้อ 1–5 และอย่างน้อยร้อยละ 80 ของตัวบ่งช้ีผลการดำเนินงานท่ีระบุไว้
ในแต่ละปี 
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ดัชนีบ่งชี้ผลการดำเนินงาน 
ปีที่ 
1 

ปีที่ 
2 

ปีที่ 
3 

ปีที่ 
4 

ปีที่ 
5 

(1) อาจารย์ประจำหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการประชุมเพื่อ
วางแผน ติดตาม และทบทวนการดำเนินงานหลักสูตร 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

(2) มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ท่ีสอดคล้องกับมาตรฐาน
คุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

(3) มีรายละเอียดของรายวิชา และประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ 
มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้
ครบทุกรายวิชา 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

(4) จัดทำรายงานผลการดำเนินการของรายวิชา และประสบการณ์ภาคสนาม 
(ถ้ามี ) ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังส้ิน สุดภาค
การศึกษาท่ีเปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

(5) จัดทำรายงานผลการดำเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน       
60 วัน หลังส้ินสุดปีการศึกษา 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

(6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ท่ีกำหนด
ในมคอ.3 และ มคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาท่ีเปิดสอนใน
แต่ละปีการศึกษา 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

(7) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือ             
การประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการดำเนินงานท่ีรายงานใน 
มคอ.7 ปีท่ีแล้ว 

 ✓ ✓ ✓ ✓ 

(8) อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือคำแนะนำด้านการ
จัดการเรียนการสอน  

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

(9) อาจารย์ประจำทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ อย่าง
น้อยปีละหนึ่งครั้ง 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

(10)  จำนวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับการพัฒนาวิชาการ  
และ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

(11)  ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ท่ีมีต่อคุณภาพการ
เรียนการสอนและทรัพยากรสนับสนุนในสาขาวิชา เฉล่ียไม่น้อยกว่า 3.5 
จากคะแนน 5.0 

   ✓ ✓ 



42 

ดัชนีบ่งชี้ผลการดำเนินงาน 
ปีที่ 
1 

ปีที่ 
2 

ปีที่ 
3 

ปีที่ 
4 

ปีที่ 
5 

(12)  ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตท่ีมีต่อบัณฑิตใหม่ เฉล่ียไม่น้อยกว่า 3.5 
จากคะแนนเต็ม 5.0 

    ✓ 
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หมวดท่ี 8 การประเมินและปรับปรงุการดำเนินการของหลักสูตร 
 

1.  การประเมินประสิทธิผลของการสอน 
    1.1  การประเมินกลยุทธ์การสอน 
 คณะจัดให้มีการประเมินรายวิชา ประเมินการสอน และประเมินผลสัมฤทธิ์ข องแต่ละรายวิชา                        
โดยคณะกรรมการหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตจะพิจารณาโดยเปรียบเทียบกับมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษา 
รายละเอียดหลักสูตรและรายวิชา  
    1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 

1) ผู้เรียนประเมินการสอนของอาจารย์เมื่อส้ินสุดรายวิชา โดยวิชาภาคทฤษฎีผู้เรียนสามารถ 
ประเมินได้โดยเข้าไปในระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย  

2) คณะกรรมการประเมินการสอนประเมินการสอนของอาจารย์ซึ่งประกอบด้วยอาจารย์ใน 
สาขาวิชาและต่างสาขาวิชา  

3) ฝ่ายวิชาการรวบรวมผลการประเมินท้ังหมด ผลการประเมินท่ีเป็นข้อมูลย้อนกลับส่งให้อาจารย์ 
ผู้สอนและผู้ประสานงานกลุ่มวิชา เพื่อปรับปรุงต่อไป 
  4) คณะรวบรวมผลการประเมินท่ีเป็นความต้องการในการปรับปรุงทักษะการสอนและวาง
แผนการพัฒนาให้สอดคล้องและ/หรือปรับปรุงกลยุทธ์การสอนให้เหมาะสมกับรายวิชา และสถานการณ์ของคณะ 

 

2.  การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 
 การประเมินหลักสูตรในภาพรวมโดยสำรวจข้อมูลจาก 

1) ประเมินโดยนักศึกษาในแต่ละวิชา 
2) นักศึกษาปีสุดท้าย 
3) บัณฑิตใหม ่
4) ผู้ใช้บัณฑิต 
5) อาจารย์ผู้สอน 
6) ผู้ทรงคุณวุฒิ 
 

3.  การประเมินผลการดำเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 
          ต้องผ่านการประกันคุณภาพหลักสูตรและจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี และ
ตัวบ่งช้ีเพิ่มเติม รวมทั้งการผ่านการประเมินการประกันคุณภาพภายในระดับหลักสูตร 
 

4.  การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธ์การสอน 
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    4.1  รวบรวมข้อเสนอแนะ/ข้อมูล จากการประเมินจากนักศึกษา บัณฑิตใหม่ ผู้ใช้บัณฑิตผู้ทรงคุณวุฒิ อาจารย์ผู้สอน 
    4.2  วิเคราะห์ทบทวนข้อมูลข้างต้น โดยผู้รับผิดชอบหลักสูตร/ประธานหลักสูตร/หัวหน้าสาขา 
    4.3  เสนอการปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธ์ 
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ภาคผนวก ก 

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 

ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2557 
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ข้อบังคับมหาวิทยาลยันราธิวาสราชนครินทร์ 

ว่าด้วย  การศึกษาระดบัปรญิญาตรี 

พ.ศ. ๒๕๕๗ 

___________________ 

                       โดยเป็นการสมควรปรับปรุงข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี ให้เกิดความเหมาะสมใน

การนำไปใช้ และเพื่อให้สอดคล้องกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ดังนั้น  อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๗ 

(๒)  แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์  พ.ศ. ๒๕๔๘ และโดยมติสภามหาวิทยาลัยนราธิวาส

ราชนครินทร์ ในการประชุมครั้งท่ี ๕   เมื่อวันท่ี  ๒๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๔๗  จึงออกข้อบังคับ ไว้ดังนี้ 

ข้อ ๑  ข้อบังคับนี้เรียกว่า  “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ว่าด้วยการศึกษา 

ระดับ ปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๗ ’’    

ข้อ ๒  ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับ ต้ังแต่ปีการศึกษา  ๒๕๕๗  เป็นต้นไป 

ข้อ ๓ ให้ยกเลิก ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญา

ตรี พ.ศ. ๒๕๔๙ และให้ใช้ข้อบังคับฉบับนี้แทน 

ข้อ ๔  ในข้อบังคับนี้ 

  “มหาวิทยาลัย” หมายความว่า  มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 

  “อธิการบดี” หมายความว่า  อธิการบดีมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 
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  “คณะ”  หมายความว่า  คณะหรือหน่วยงานท่ีเรียกช่ืออย่างอื่น ท่ีมีฐานะเทียบเท่าคณะ 

ท่ีมีหน้าท่ีจัดการศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 

  “คณะกรรมการประจำคณะ” หมายความว่า   คณะกรรมการประจำคณะสังกัดมหาวิทยาลัย

นราธิวาสราชนครินทร์ 

“อาจารย์ท่ีปรึกษา” หมายความว่า  อาจารย์ท่ีแต่งต้ังให้เป็นที่ปรึกษาเกี่ยวกับการ  

ศึกษาของนักศึกษา 

  “อาจารย์ผู้สอน”  หมายความว่า  อาจารย์ท่ีคณะมอบหมายให้สอนรายวิชาในหลักสูตรระดับ

ปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์   

  “นักศึกษา”    หมายความว่า  นักศึกษาท่ีศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรี  

  “กองส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน”   หมายความว่า  กองส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

สังกัดสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 

  “การขึ้นทะเบียน” หมายความว่า  การท่ีมหาวิทยาลัยให้สภาพการเป็นนักศึกษาแก่ ผู้ท่ี

มหาวิทยาลัยรับเข้าศึกษาใหม่ 

  “การรักษาสภาพ” หมายความว่า     การท่ีนักศึกษารักษาสภาพการเป็นนักศึกษา 

ข้อ ๕  ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการตามข้อบังคับนี้  และให้มีอำนาจออกประกาศ คำส่ัง   หรือ

ระเบียบปฏิบัติ  ซึ่งไม่ขัดหรือแย้งกับข้อบังคับนี้ ในกรณีท่ีมีปัญหาการตีความหรือการปฏิบัติตามข้อบังคับนี้ให้

อธิการบดีเป็นผู้วินิจฉัยและคำวินิจฉัยดังกล่าวถือเป็นที่สุด 

หมวดท่ี  ๑ 

ระบบการจัดการศึกษา 

ข้อ ๖  ระบบการจัดการศึกษา  ให้ใช้ระบบทวิภาค  และคิดเป็นหน่วยกิต 

  ๖.๑  ในระบบทวิภาค แบ่งปีการศึกษาหนึ่ง ๆ ออกเป็น  ๒ ภาคการศึกษาปกติ คือ ภาค

การศึกษาต้นและภาคการศึกษาปลาย และอาจมีภาคการศึกษาฤดูร้อนก็ ได้  หนึ่งภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลา
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ศึกษาไม่น้อยกว่า ๑๕  สัปดาห์ ส่วนภาคการศึกษาฤดูร้อน มีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า  ๘   สัปดาห์    ท้ังนี้ต้องมี

ช่ัวโมงเรียนของแต่ละรายวิชาเท่ากับช่ัวโมงเรียนในภาคการศึกษาปกติ 

๖.๒  การคิดหน่วยกิตในระบบทวิภาคหนึ่งหน่วยกิตให้มีระยะเวลาศึกษา ดังนี้ 

   ๖.๒.๑   รายวิชาภาคทฤษฎี ใช้เวลาบรรยาย หรืออภิปรายปัญหาไม่น้อยกว่า  

๑๕ ช่ัวโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิต 

๖.๒.๒  รายวิชาภาคปฏิบัติ ใช้เวลาฝึกหรือทดลอง ไม่น้อยกว่า ๓๐ช่ัวโมงต่อ

ภาคการศึกษาปกต ิให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิต 

๖.๒.๓  การฝึกงาน  หรือการฝึกภาคสนาม  หรือการฝึกอื่น ๆ ท่ีใช้เวลาไม่น้อย

กว่า  ๔๕  ช่ัวโมง ต่อภาคการศึกษาปกต ิ ให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิต 

๖.๒.๔  การทำโครงงานหรือกิจกรรมการเรียนอื่นใดตามท่ีได้รับมอบหมายท่ี

เวลาทำโครงงานหรือกิจกรรมนั้น ๆไม่น้อยกว่า ๔๕  ช่ัวโมง ต่อภาคการศึกษาปกต ิให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิต 

๖.๒.๕  การศึกษาด้วยตนเอง เป็นการศึกษาท่ีนักศึกษาต้องศึกษาหรือวิเคราะห์

ด้วยตนเองเป็นหลัก โดยมีอาจารย์ผู้สอนให้คำปรึกษา ใช้เวลาไม่น้อยกว่า ๒ ช่ัวโมงต่อสัปดาห์ ตลอดหนึ่งภาค

การศึกษาปกติ หรือเทียบเท่าท้ังห้องปฏิบั ติการ แลนอห้องเรียนให้นับเป็น  ๑ หน่วยกิต ท้ังนี้ ให้ขึ้นอยู่กับ

รายละเอียดของหลักสูตร 

   ๖.๒.๖  การศึกษาบางรายวิชาท่ีมีลักษณะเฉพาะ มหาวิทยาลัยอาจกำหนด

หน่วยกิตโดยใช้หลักเกณฑ์อื่นได้ตามความเหมาะสม 

ข้อ ๗ มหาวิทยาลัย อาจจัดให้มีระบบการจัดการศึกษาอื่นด้วยก็ได้ เช่น ระบบไตรภาค ระบบชุดวิชา  

ระบบการสอนทางไกล  และระบบอื่น ๆ  โดยการจัดระบบการศึกษานั้น ๆ ต้องมีระยะเวลาศึกษาและจำนวน

หน่วยกิต ในสัดส่วนท่ีเทียบเคียงได้กับระบบทวิภาค  และให้ออกเป็นประกาศของมหาวิทยาลัยอัตราค่าธรรมเนียม

การศึกษาในระดับต่าง ๆ ให้เป็นไปตามบัญชีท้ายข้อบังคับนี้  
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หมวดท่ี  ๒ 

การรับเข้าศึกษา 

ข้อ ๘  การรับบุคคลเข้าเป็นนักศึกษา  สามารถดำเนินการได้ดังนี้ 

๘.๑    การรับผ่านระบบคัดเลือกของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

๘.๒   การรับโดยวิธีรับตรงและวิธีพิเศษ 

๘.๓    การรับเข้าศึกษาตามข้อตกลงความร่วมมือระหว่างสถาบัน หรือข้อตกลงของ

เครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถาบัน 

  ๘.๔    การรับโดยวิธีอื่นๆ ตามท่ีมหาวิทยาลัยกำหนดโดยความเห็นชอบขอบสภา

มหาวิทยาลัย 

 

ข้อ ๙  คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าเป็นนักศึกษา 

๙.๑  หลักสูตรปริญญาตรีจะต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือ

เทียบเท่า  หรือกำลังศึกษาอยู่ในภาคสุดท้ายของการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 

๙.๒ หลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) จะต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพขั้นสูงหรือเทียบเท่า  หรือระดับอนุปริญญา (๓ ปี) หรือเทียบเท่า 

   ๙.๓ เป็นผู้มีคุณสมบัติอื่นตามเกณฑ์คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาท่ีกำหนดไว้ในหลักสูตร

ระดับปริญญาตรีสาขาวิชานั้น ๆ  และหรือตามประกาศมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ท่ีเกี่ยวข้องกับการ

รับเข้าศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรีสาขาวิชานั้น ๆ 

   ๙.๔  ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง เรื้อรัง ท่ีแพร่กระจายได้ หรือโรคท่ีเป็นอุปสรรคต่อ

การศึกษา 
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หมวดท่ี  ๓ 

การข้ึนทะเบียนและการรักษาสภาพ 

ข้อ ๑๐  การขึ้นทะเบียน 

๑๐.๑   คุณสมบัติของผู้ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา 

   ๑๐.๑.๑ เป็นผู้ท่ีมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์รับเข้าศึกษาเรียบร้อยแล้ว 

๑๐.๑.๒ เป็นผู้ยินยอมปฏิบัติตามข้อบงัคับ คำส่ัง  และประกาศต่างๆ ของ 

มหาวิทยาลัยและของคณะทุกประการ 

   ๑๐.๒  ผู้ท่ีมหาวิทยาลัยรับเข้าศึกษาแล้วจะต้องรายงานตัวและขึ้นทะเบียนและชำระเงิน

ค่าขึ้นทะเบียนและค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ตามวันและเวลาท่ีมหาวิทยาลัยกำหนด  มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์ 

   ๑๐.๓ หนังสือรับรองความประพฤติ และหนังสือค้ำประกันท่ีนำมายื่นในวันรายงานตัว

จะต้องให้ผู้รับรองและผู้ค้ำประกันพร้อมกับพยานอีกสองคนลงลายมือช่ือให้เรียบร้อยก่อนนำมายื่นและถ้าปรากฏ

ในภายหลังว่าเป็นลายมือช่ือปลอม มหาวิทยาลัยจะส่ังให้นักศึกษาผู้นั้นพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา                                

               

     ข้อ ๑๑  การรักษาสภาพ 

๑๑.๑  นักศึกษาต้องรักษาสภาพเป็นประจำทุภาคการศึกษาและชำระเงินค่ารักษาสภาพ

และค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ภายในวันและเวลาท่ีมหาวิทยาลัยกำหนด 

  ๑๑.๒ กรณีท่ีนักศึกษารักษาสภาพแล้วปรากฏในภายหลังว่าต้องพ้นสภาพการเป็น

นักศึกษาเนื่องจากตกออก ตามข้อ  ๒๘  แห่งข้อบังคับนี้ ให้ถือว่าการรักษาสภาพนั้นเป็นโมฆะ และมหาวิทยาลัยจะ

คืนเงินค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพให้กับนักศึกษา 

๑๑.๓ นักศึกษาจะต้องเป็นผู้ยินยอมปฏิบัติตามข้อบังคับ คำส่ัง และประกาศ ต่าง ๆ ของ

มหาวิทยาลัยและของคณะทุกประการ 
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หมวดท่ี  ๔ 

การลงทะเบียนเรียน 

ข้อ ๑๒ การลงทะเบียนเรียน 

๑๒.๑ นักศึกษาทุกคนต้องลงทะเบียนเรียนและชำระเงินค่าธรรมเนียมในแต่ละภาค

การศึกษาให้เสร็จส้ินภายในวันและเวลาท่ีมหาวิทยาลัยกำหนด 

๑๒.๒ ในกรณีท่ีมีเหตุอันสมควร  มหาวิทยาลัยอาจจะประกาศงดการสอน รายวิชาใด

รายวิชาหนึ่งหรือจำกัดจำนวนนักศึกษาท่ีลงทะเบียนในรายวิชาใดรายวิชาหนึ่ง 

 

๑๒.๓  ในแต่ละภาคการศึกษาปกติ  ให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนได้ไม่ต่ำกว่า ๙ หน่วยกิต 

และไม่เกิน ๒๒ หน่วยกิต  สำหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา 

๑๒.๔ การลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาฤดูร้อนให้ลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน ๙ 

หน่วยกิต 

๑๒.๕  ในกรณีท่ีมีความจำเป็น  การลงทะเบียนเรียนมากกว่าหรือน้อยกว่าท่ีกำหนดไว้

ใน ข้อ ๑๒.๓  และ ๑๒.๔  อาจจะกระทำได้โดยความเห็นชอบจากอาจารย์ท่ีปรึกษาและได้รับอนุมัติจากคณบดี 

  ๑๒.๖  การลงทะเบียนรายวิชาท่ีจัดการศึกษาระบบอื่นๆ ท่ีไม่ใช่ระบบทวิภาค  ให้เป็นไป

ตามท่ีมหาวิทยาลัยกำหนด 

๑๒.๗  นักศึกษาท่ีไม่มาลงทะเบียนเรียนตามวันและเวลาท่ีมหาวิทยาลัยกำหนด จะถูก

ปรับเป็นรายวันตามอัตราท่ีมหาวิทยาลัยกำหนด ท้ังนี้ให้ ยกเว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์ 

   ๑๒.๘  เมื่อพ้นระยะเวลาท่ีมหาวิทยาลัยกำหนด  มหาวิทยาลัยจะไม่อนุญาตให้นักศึกษา

ลงทะเบียนเรียน  เว้นแต่จะมีเหตุผลอันสมควรและต้องได้รับอนุมัติจากอธิการบดี 

๑๒.๙  นักศึกษาท่ีไม่ได้ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาปกติจะต้องลาพัก 

การศึกษาตามข้อ ๓๗.๓  แห่งข้อบังคับนี้  มิฉะนั้นจะพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา 

  ๑๒.๑๐  นักศึกษาท่ีสอบคัดเลือกเข้าศึกษาได้มีสิทธิขอยกเว้นหรือโอนรายวิชาตามท่ีคณะ

หรือมหาวิทยาลัยกำหนด 
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   ๑๒.๑๑  นักศึกษาท่ีเรียนครบหน่วยกิตตามหลักสูตรระดับปริญญาตรี  และได้คะแนน

เฉล่ียสะสมถึงเกณฑ์ท่ีสำเร็จการศึกษาแล้วจะลงทะเบียนเรียนอีกไม่ได้  เว้นแต่จะเป็นนักศึกษาท่ีกำลังศึกษาอยู่ใน

หลักสูตรเพื่อขออนุมัติสองปริญญา 

๑๒.๑๒ ในกรณีท่ีการรักษาสภาพของนักศึกษาเป็นโมฆะ ให้ถือว่าการลงทะเบียนเรียน

ของนักศึกษาเป็นโมฆะด้วย  และมหาวิทยาลัยจะคืนเงินค่าธรรมเนียมการลงทะเบียนเรียนให้กับนักศึกษา 

   ๑๒.๓ นักศึกษาทุกคนต้องผ่านการตรวจสุขภาพประจำปีทุกช้ันปี ก่อนลงทะเบียนและ

ชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาของภาคการศึกษาต้น ให้เสร็จส้ินภายในวันและเวลาท่ีมหาวิทยาลัยกำหนด 

 

ข้อ ๑๓  การลงทะเบียนเรียนซ้ำ 

๑๓.๑ นักศึกษาท่ีได้ R  ตามหมวดท่ี ๗   จะต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชานั้น ซ้ำทันทีท่ีมี

การเปิดสอน นอกจากจะได้รับอนุมัติจากคณบดีให้เล่ือนกำหนดการลงทะเบียนเรียนได้ 

๑๓.๒ นักศึกษาจะลงทะเบียนเรียนซ้ำรายวิชาท่ีได้ระดับคะแนนต้ังแต่ ๒.๐๐ ขึ้นไปหรือ

สัญลักษณ์ G หรือ P หรือ S มิได้ เว้นแต่จะเป็นรายวิชาท่ีมีการกำหนดไว้ในหลักสูตรเป็นอย่างอื่น การลงทะเบียน

เรียนรายวิชาใดท่ีผิดเงื่อนไขนี้ถือเป็นโมฆะ และจำนวนหน่วยกิต และค่าคะแนนของรายวิชาท่ีเรียนซ้ำนี้ต้องนำไป

คิดรวมในระดับคะแนนเฉล่ียสะสมเพียงครั้งเดียวโดยพิจารณาผลการวัดและประเมินครั้งสูงสุดเช่นเดียวกับรายวิชา

อื่น ๆ 

๑๓.๓    ในกรณีท่ีนักศึกษาเรียนครบตามหลักสูตร  และสอบผ่านรายวิชา 

ตามหลักสูตรระดับปริญญาตรีแล้ว แต่ระดับคะแนนเฉล่ียสะสมไม่ถึงเกณฑ์ท่ีจะสำเร็จการศึกษาก็อาจจะเรียนซ้ำ

เฉพาะรายวิชาท่ีได้ระดับคะแนนต่ำกว่า A เพื่อยกระดับคะแนนเฉล่ียสะสมให้ถึงเกณฑ์สำเร็จการศึกษาจำนวน

หน่วยกิตและค่าคะแนนของรายวิชาท่ีเรียนซ้ำนี้  ต้องนำไปคิดรวมในระดับคะแนนเฉล่ียสะสมทุกครั้งเช่นเดียวกับ

รายวิชาอื่น 

๑๓.๔ การลงทะเบียนเรียนซ้ำจะได้ผลการเรียนสูงสุด แต่ ไม่สูงกว่าผลการเรียน A  และ

จะไม่บันทึกผลการเรียน F  ลงในระเบียนแสดงผลการซึ่งนักศึกษาดังกล่าวจะไม่มีสิทธิ์ได้เกียรตินิยม 

หมวดท่ี  ๕ 
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การเพ่ิมและถอนรายวิชา 

 ข้อ ๑๔  การเพิ่มรายวิชาจะกระทำได้ภายใน ๒ สัปดาห์แรกของภาคการศึกษาปกติหรือ  ภายใน 

๓  วันแรกของภาคการศึกษาฤดูร้อน หรือภายในระยะเวลาท่ีมหาวิทยาลัยกำหนด  และต้องได้รับความเห็นชอบ

จากอาจารย์ท่ีปรึกษา 

ข้อ ๑๕  การถอนรายวิชาโดยใช้หลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 

๑๕.๑ การถอนรายวิชาภายในหนึ่งในส่ีของระยะเวลาการศึกษารายวิชานั้นในภาค

การศึกษานั้น นับจากวันเริ่มเรียนตามปฏิทินการศึกษาของมหาวิทยาลัยหรือตามท่ีหลักสูตรกำหนด รายวิชาท่ีถอน

นั้นจะไม่ปรากฏในใบแสดงผลการศึกษา(Transcript) และการถอนตามนัยนี้นักศึกษาสามารถดำเนินการได้ด้วย

ตัวเองผ่านระบบอินเทอร์เน็ต 

๑๕.๒  การถอนรายวิชาภายหลังจากเวลาท่ีกำหนดไว้ในข้อ ๑๕ .๑ ให้ดำเนินการถอน

รายวิชาภายในส่ีสัปดาห์หลังการสอบกลางภาค ในภาคการศึกษานั้นนับจากวันเริ่มเรียนตามปฏิทินการศึกษาของ

มหาวิทยาลัยหรือตามท่ีหลักสูตรกำหนด รายวิชาท่ีถอนนั้นจะได้ W จะปรากฏในใบแสดงผลการศึกษา  การถอน

ตามนัยนี้ต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ท่ีปรึกษา  และให้ดำเนินการท่ีกองบริการการศึกษา 

ข้อ ๑๖ เมื่อมีการเพิ่มหรือถอนรายวิชาแล้ว  จำนวนหน่วยกิตท่ีเรียนจะต้องไม่ขัดหรือแย้งกับข้อ

๑๒.๓ , ๑๒.๔ และ ๑๒.๕   แห่งข้อบังคับนี้ 

 

หมวดที ่ ๖ 

การศึกษาแบบร่วมเรียน 

  ข้อ ๑๗ การศึกษาแบบร่วมเรียน (Audit)  เป็นการศึกษาเพื่อเพิ่มพูนความรู้แบบไม่นับหน่วยกิต   

   ข้อ ๑๘ การลงทะเบียน การเพิ่ม และการถอนรายวิชาของการศึกษาแบบร่วมเรียนให้ปฏิบัติตาม   

หมวดที่ ๔  และ ๕  แห่งข้อบังคับนี้ 
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ข้อ ๑๙  รายวิชาท่ีลงทะเบียนเรียนแบบร่วมเรียน จะไม่นับหน่วยกิตรวมเข้าเป็นหน่วยกิต ท่ีกำหนด

ไว้ตามหลักสูตร 

  ข้อ ๒๐ รายวิชาท่ีลงทะเบียนเรียนแบบร่วมเรียน จะถือหรืออ้างเป็นเงื่อนไขของรายวิชา 

(Prerequisite) ท่ีนับหน่วยกิตไม่ได้ 

  ข้อ ๒๑ ถ้านักศึกษาลงทะเบียนเรียนรายวิชาใดแบบร่วมเรียนแล้วจะลงทะเบียนเรียน 

รายวิชานั้นซ้ำเพื่อจะนับหน่วยกิตในภายหลังมิได้  เว้นแต่ในกรณีท่ีมีการย้ายคณะหรือเปล่ียนสาขาวิชา   

            ข้อ ๒๒ การประเมินผลรายวิชาท่ีลงทะเบียนเรียนแบบร่วมเรียน ให้ประเมินผลเป็น S 

หรือ U และให้ระบุคำว่า Audit  ไว้ในวงเล็บต่อท้ายช่ือรายวิชา 

 

หมวดท่ี  ๗ 

ระดับคะแนนตัวอักษร  ความหมายและค่าคะแนน 

ข้อ ๒๓ ระดับคะแนนอักษร  ความหมายและค่าคะแนน 

 ระดับคะแนนตัวอักษร   ความหมาย   ค่าคะแนนต่อหน่วยกิต 

  A   ผลการประเมินขั้นดีเย่ียม (Excellent)  ๔.๐ 

  B+   ผลการประเมินขั้นดีมาก (Very Good)  ๓.๕ 

  B   ผลการประเมินขั้นดี (Good)   ๓.๐ 

  C+   ผลการประเมินขั้นดีพอใช้ (Fairly Good)  ๒.๕ 

  C   ผลการประเมินขั้นพอใช้ (Fair)   ๒.๐ 

D+   ผลการประเมินขั้นอ่อน (Poor)   ๑.๕ 

  D   ผลการประเมินขั้นอ่อนมาก (Very Poor)  ๑.๐ 

  F   ผลการประเมินขั้นตก (Fail)      ๐ 
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ตัวอักษรอื่น ๆ  ท่ีมีความหมายเฉพาะซึ่งแสดงสถานภาพการศึกษา คือ I IP R  T  และ  W  

ตัวอักษรเหล่านี้ไม่มีค่าคะแนน  ยกเว้น T 

 

  ตัวอักษร ความหมาย 

  I  ยังไม่สมบูรณ์ (Incomplete) 

  IP  กำลังดำเนินอยู่ (In progress) 

  R  เรียนซ้ำช้ัน (Repeat) 

  T  รบัโอน (Transferred) 

  W  การขอถอนรายวิชา (Withdrawal) 

 การวัดและประเมินผลเป็นสัญลักษณ์ มีความหมาย ดังนี้ 

  ตัวอักษร ความหมาย 

  G  ผลการศึกษาอยู่ในขั้นดี  (Distinction) 

  P  ผลการศึกษาอยู่ในขั้นพอใช้ (Pass) 

  F  ผลการศึกษาอยู่ในขั้นตก  (Fail) 

 ใช้สำหรับรายวิชาท่ีไม่มีหน่วยกิต หรือรายวิชาท่ีมีจำนวนหน่วยกิตท่ีหลักสูตรกำหนดให้มีการวัดและ

ประเมินผลเป็นสัญลักษณ์ G P F เช่น รายวิชาสหกิจศึกษา 

  S  ผลการศึกษาเป็นท่ีพอใจ ให้สำหรับรายวิชาท่ีไม่นับหน่วยกิตเป็นหน่วยกิตสะสม 

(Satisfactory) 

  U  ผลการศึกษาไม่เป็นท่ีพอใจ ให้สำหรับรายวิชาท่ีไม่นับหน่วยกิตเป็นหน่วยกิต

สะสมไม่พอใจ (Unsatisfactory) 

 ใช้สำหรับรายวิชาท่ีไม่มีจำนวนหน่วยกิตและไม่นับหน่วยกิตเป็นหน่วยกิตสะสม หรือรายวิชาท่ี

นอกเหนือจากหลักสูตรกำหนด โดยมีการวัดและประเมินผลเป็นสัญลักษณ์ S U  

ข้อ ๒๔  การใช้ตัวอักษร มีวิธีการดังนี้ 
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   ๒๔.๑ ตัวอักษร A   B+   B   C+  C  D+  D และF  ใช้ในกรณีต่อไปนี้ 

    ๒๔.๑.๑ รายวิชาท่ีนักศึกษาเข้าสอบและหรือมีผลงานท่ีประเมิน 

ได้เป็นระดับคะแนน 

    ๒๔.๑.๒ เปล่ียนจาก I ภายในกำหนดเวลาของคณะท่ีรายวิชานั้นสังกัด 

    ๒๔.๑.๓ การใช้ F นอกเหนือจากข้อ ๒๔.๑.๑,๒๔.๑.๒  และ ๒๔.๑.๓ 

แล้ว ยังใช้ได้ใน  กรณีต่อไปนี้อีก คือ 

    (๑) นักศึกษาไม่เข้าสอบหรือถูกตัดสิทธิไม่ให้เข้าสอบประจำภาค 

    (๒) นักศึกษาทำผิดระเบียบการสอบ และได้รับการตัดสินให้ได้ F  ตามระเบียบ

เกี่ยวกับการสอบประจำภาคท่ีมหาวิทยาลัยกำหนด 

(๓) เปล่ียนจาก I เพราะนักศึกษาไม่เข้าสอบ หรือไม่ปฏิบัติงานท่ีอาจารย์ผู้สอน 

กำหนดให้  ภายในกำหนดเวลาของคณะท่ีรายวิชานั้นสังกัด 

    (๔) การลงทะเบียนเรียนโดยไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขของรายวิชาเรียนท่ีกำหนดใน

หลักสูตร 

    (๕) ไม่ถอนรายวิชาเรียนภายในเวลาท่ีกำหนด ตามข้อ ๑๕ 

    (๖)  ฝ่าฝืนข้อบังคับ คำส่ังหรือประกาศของมหาวิทยาลัยท้ังนี้ ต้องได้รับความ

เห็นชอบจากมหาวิทยาลัย 

๒๔.๒ ตัวอักษร I ใช้ในกรณีต่อไปนี้ 

    ๒๔.๒.๑  นักศึกษาปฏิบัติงานยังไม่ครบตามเงื่อนไขท่ีอาจารย์ผู้สอนกำหนด 

   ๒๔.๒.๒ นักศึกษาไม่สามารถเข้าสอบได้ด้วยเหตุสุดวิสัย โดยมีหลักฐานการลาท่ี

เช่ือถือได้ 

๒๔.๒.๓  การให้ I แก่นักศึกษาจะต้องผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ

ประจำคณะท่ีรายวิชานั้นสังกัด  และได้รับการอนุมัติจากคณบดีท่ีรายวิชานั้นสังกัด 

๒๔.๒.๔   เมื่อได้รับอนุมัติให้ได้  I  แล้ว  นักศึกษาต้องติดต่ออาจารย์ผู้สอนเพื่อ

ดำเนินการให้มีการวัดผลและประเมินผลภายใน ๒ สัปดาห์แรก ของภาคการศึกษาถัดไป หรือ ๑ สัปดาห์แรกของ
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ฤดู หากว่านักศึกษาผู้นั้นได้ลงทะเบียนในภาคฤดูร้อนด้วย เมื่อพ้นกำหนดดังกล่าว ยังไม่สามารถวัดและประเมินผล

ได้ สัญลักษณ์ I จะเปล่ียนเป็นระดับคะแนน F หรือ U หรือ W แล้วแต่กรณีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ

ประจำคณะท่ีรายวิชานั้นสังกัด หากรายวิชาใดมีการขยายเวลาให้เป็นอำนาจของคณบดี ให้ขยายเวลาได้แต่ต้อง

ระบุร่องเวลาในการส้ินสุดให้ชัดเจน พร้อมแจ้งให้กองส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนทราบ 

๒๔.๓  ตัวอักษร IP ใช้ในกรณีท่ีรายวิชานั้นท่ีเปิดสอนติดต่อกันมากกว่า  ๑  ภาค

การศึกษา   ซึ่งจะต้องวัดผลในภาคการศึกษาสุดท้ายของรายวิชานั้นและต้องประเมินผลเป็น  A  B+ B C+ C  D+ 

D  หรือ  F หรือผลประเมินแบบสัญลักษณ์ G P S U  

   ๒๔.๔ ตัวอักษร R  ใช้เฉพาะนักศึกษา  ซึ่งสอบไม่ผ่านรายวิชาท่ีคณะได้กำหนดไว้

เท่านั้น 

   ๒๔.๕ ตัวอักษร  S  และ U  ใช้ในกรณีต่อไปนี้ 

    ๒๔.๕.๑   การประเมินผลรายวิชาท่ีกำหนดไว้ว่าไม่มีการประเมินผลเป็นระดับ

คะแนน  หรือลงทะเบียนเรียนแบบร่วมเรียน 

   ๒๔.๕.๒   เปล่ียนจาก I ภายในกำหนดเวลาของคณะท่ีรายวิชานั้นสังกัดอยู่

สำหรับ รายวิชาท่ีได้กำหนดการประเมินผลเป็น S และ U 

   ๒๔.๖ ตัวอักษร T ใช้ในกรณีของรายวิชาท่ีนักศึกษาได้รับอนุมัติให้โอนได้ด้วยความ

เห็นชอบของคณะกรรมการประจำคณะท่ีรับโอน  โดยใส่ไว้ในช่องคะแนนในใบแสดงผลการศึกษา 

๒๔.๗ ตัวอักษร  W ใช้ในกรณีต่อไปนี้ 

    ๒๔.๗.๑   รายวิชาท่ีนักศึกษาได้รับอนุมัติให้ถอนตามข้อ ๑๕.๒ 

    ๒๔.๗.๒  นักศึกษาได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษา 

    ๒๔.๗.๓   นักศึกษาถูกส่ังพักการศึกษาในภาคการศึกษานั้น 
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หมวดท่ี  ๘ 

การวัดและประเมินผล 

ข้อ ๒๕  การวัดผลและประเมินผลการศึกษา 

๒๕.๑ มหาวิทยาลัยจัดให้มีการวัดผลสำหรับรายวิชาท่ีนักศึกษาลงทะเบียน 

เรียนไว้ในภาคการศึกษาหนึ่งๆ  ไม่น้อยกว่าหนึ่งครั้ง  และเมื่อทำการประเมินผลรายวิชาใดเป็นครั้งสุดท้ายแล้วถือ

ว่าการเรียนรายวิชานั้นส้ินสุดลง 

  ๒๕.๒ อาจารย์ผู้สอนต้องแจ้งเกณฑ์การวัดและประเมินผลในแต่ละรายวิชาให้นักศึกษา

ทราบล่วงหน้า 

  ๒๕.๓ ทุกรายวิชาท่ีมีการลงทะเบียนเรียน นักศึกษาต้องมีเวลาศึกษาไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ 

ของเวลาการศึกษาท้ังหมด จึงจะมีสิทธิ์ได้รับการวัดและประเมินผลในแต่ละรายวิชาให้ใช้ระดับคะแนนตัวอักษรตาม หมวดที่ ๗ 

  ๒๕.๔ การประเมินผลการศึกษาเพื่ อคำนวณระดับคะแนนเฉล่ีย (Grade Point  

Average = G.P.A) 

๒ ๕ .๕  วิ ธี ค ำ น ว ณ ร ะ ดั บ ค ะ แ น น เฉ ล่ี ย ส ะ ส ม  (Cumulative Grade Point 

Average=Cumulative G.P.A.)ให้ทำดังนี้ 

๒๕.๕.๑ ให้นำผลรวมท้ังหมดของผลคูณระหว่างค่าคะแนนท่ีได้กับจำนวนหน่วยกิ

ตของแต่ละรายวิชาท่ีมีการประเมินผลเป็นค่าคะแนนเป็นตัวต้ังหารด้วยจำนวนหน่วยกิตสะสม  (Cumulative 

Credits) ผลลัพธ์ที่ได้คือ ระดับคะแนนเฉล่ียสะสม 

๒๕.๕.๒   การคำนวณคะแนนเฉล่ียสะสดดังกล่าวข้างต้น  ท้ังคะแนนเฉล่ีย

ประจำภาคการศึกษา และคะแนนเฉล่ียสะสม ให้คำนวณเป็นค่าท่ีมีเลขทศนิยม 2 ตำแหน่ง โดยไม่มีการปัดจากเศษ

ทศนิยมตำแหน่งท่ี 3  
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   ๒๕.๖ รายวิชาท่ีมีค่าคะแนนทุกรายวิชาจะต้องนำหน่วยกิตของรายวิชานั้น ๆไปรวม

เป็นตัวหารในการคำนวณหาระดับคะแนนเฉล่ียสะสมยกเว้นกรณีลงทะเบียนเรียนซ้ำให้นับหน่วยกิตเพียงครั้งเดียว 

โดยพิจารณาผลจากวัดและประเมินครั้งสูงสุด แต่หากเรียกซ้ำ เนื่องจากได้ผลการเรียน F ไม่นับผลมาคิดเกรดฉล่ีย

สะสม แต่ระบุในหลักฐานใบแสดงผลการศึกษา  

 ข้อ ๒๖  การกำหนดนับช้ันปีนักศึกษา  หากมีความจำเป็นต้องกำหนดช้ันปีนักศึกษาให้อยู่ใน

เกณฑ์ท่ีคณะกำหนด 

ข้อ ๒๗  การสอบ 

๒๗.๑ การสอบแบ่งเป็น 

๒๗.๑.๑ การสอบย่อย 

๒๗.๑.๒ การสอบกลางภาค 

๒๗.๑.๓  การสอบประจำภาค 

    ๒๗.๑.๔  การสอบรวบยอด 

  ๒๗.๑.๕  การสอบประเภทอื่น 

๒๗.๒ การสอบย่อย การสอบกลางภาค เป็นการสอบในระหว่างภาคการศึกษาหนึ่ง ๆ 

ผลของการสอบอาจนำไปใช้พิจารณาเป็นส่วนหนึ่ง รวมกับผลสอบประจำภาคก็ได้  จำนวนครั้ง เวลาและวิธีการ

สอบให้อยู่ในดุลยพินิจของอาจารย์ผู้สอนหรือคณะท่ีรับผิดชอบรายวิชานั้น 

๒๗.๓ การสอบประจำภาค หมายถึง  การสอบครั้งสุดท้ายของแต่ละรายวิชาเมื่อเสร็จ

ส้ินการสอนในภาคการศึกษานั้น  หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการสอบประจำภาค  ให้เป็นไปตามข้อบังคับ

มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์  ว่าด้วยการสอบประจำภาค 

๒๗.๔ การสอบรวบยอด  หมายถึง  การสอบเพื่อมีสิทธิ์ได้รับปริญญาสาขาใดสาขาหนึ่ง

ให้เป็นไปตามท่ีคณะกำหนด 
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๒๗.๕ การสอบประเภทอื่น  หมายถึง  การสอบท่ีนอกเหนือจากท่ีกำหนดไว้ตาม

ข้อบังคับนี้  ให้เป็นไปตามท่ีคณะกำหนด 

ข้อ ๒๘  การตกออก 

     ๒๘.๑   การพิจารณาการตกออกให้พิจารณาผลการเรียนของนักศึกษาเมื่อส้ินสุดภาค

การศึกษาฤดูร้อนของปีการศึกษานั้น ๆ  และให้คิดเฉพาะรายวิชาท่ีมีค่าคะแนนโดยไม่คำนึงถึงรายวิชาท่ีได้  I 

                                        ๒๘.๒  นักศึกษาจะถูกพิจารณาให้ตกออกในกรณีดังต่อไปนี้ 

        ๒๘.๒.๑   ระดับคะแนนเฉล่ียสะสมไม่ถึง ๑.๕๐  เมื่อได้ลงทะเบียนเรียนมาแล้ว

และมีหน่วยกิตสะสมต้ังแต่ ๓๐-๕๙  หน่วยกิต 

         ๒๘.๒.๒  ระดับคะแนนเฉล่ียสะสมไม่ถึง ๑.๗๕ เมื่อได้ลงทะเบียนเรียนมาแล้ว

และมีหน่วยกิตสะสมต้ังแต่ ๖๐ หน่วยกิตขึ้นไป 

                                                       ๒๘ .๒.๓  สำหรับนักศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาชีพท่ีมีกฎหมายอื่น

กำหนดไว้  มหาวิทยาลัยสามารถออกกฎระเบียบเพิ่มเติมได้ 

 ข้อ ๒๙  การสำเร็จการศึกษา  นักศึกษาท่ีจะสำเร็จการศึกษาต้องมีคุณสมบัติครบตามเงื่อนไข

ต่อไปนี้  

๒๙.๑ สอบผ่านรายวิชาครบตามหลักสูตร  ดังนี้ 

๒๙.๑.๑   การนับหน่วยกิตในแต่ละรายวิชาให้นับครั้งเดียว 

  ๒๙.๑.๒  ในกรณีท่ีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนรายวิชาท่ีระบุไว้ในหลักสูตรว่าเป็น

รายวิชาท่ีเทียบเท่ากัน  ให้นับรายวิชาใด รายวิชาหนึ่งเป็นหน่วยกิตท่ีได้ 

๒๙.๒ มีระดับคะแนนเฉล่ียสะสมไม่ต่ำกว่า  ๒.๐๐  และมีระดับคะแนนเฉล่ียสะสมใน

รายวิชาท่ีคณะกำหนดไม่ต่ำกว่า ๒.๐๐ 

๒๙.๓   มีคุณสมบัติตามข้อ ๒๙.๑ แห่งข้อบังคับนี้ 

  ๒๙.๔   มีความประพฤติเรียบร้อยตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีมหาวิทยาลัยกำหนด 

๒๙.๕ ไม่อยู่ระหว่างการถูกสอบสวนทางวินัยนักศึกษาอย่างร้ายแรงตามข้อบังคับ

มหาวิทยาลัยว่าด้วยวินัยนักศึกษา 
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๒๙.๖    มีคุณสมบัติอื่นตามท่ีหลักสูตรหรือคณะหรือมหาวิทยาลัยกำหนด 

  ๒๙.๗   นักศึกษาท่ีไม่ผ่านเกณฑ์ตามข้อ ๒๙.๑  แต่ได้ศึกษาและสอบผ่านรายวิชาใน

หลักสูตรครบตามเกณฑ์ท่ีสามารถขอรับอนุปริญญาได้ คณะอาจพิจารณาให้เป็นผู้สำเร็จการศึกษาในระดับ

อนุปริญญา  ท้ังนี้การให้อนุปริญญาต้องเป็นไปตามข้อ  ๓๐.๒  แห่งข้อบังคับนี้ 

  ๒๙.๘   การนับวันท่ีสำเร็จการศึกษา  ให้นับวันท่ีคณะกรรมการประจำคณะให้การ

รับรองการสำเร็จการศึกษา 

 

หมวดท่ี  ๙ 

การอนุมัติปริญญาหรืออนุปริญญา 

ข้อ ๓๐   ให้สภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติปริญญาหรืออนุมัติอนุปริญญาแก่ผู้ได้รับการเสนอ

ช่ือจากคณะตามหลักเกณฑ์ดงันี้ 

๓๐.๑ คณะโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจำคณะเป็นผู้เสนอช่ือนักศึกษาผู้

สมควรได้รับอนุมัติปริญญาต่อสภามหาวิทยาลัย  โดยผู้ท่ีได้รับการเสนอช่ือจะต้องมีคุณสมบัติตาม 

                ๓๐.๑.๑ ไม่อยู่ในระหว่างการรับโทษทางวินัยท่ีระบุให้งดการเสนอช่ือเพื่อรับ

ปริญญาหรืออนุปริญญา 

      ๓๐.๑.๒ ไม่เป็นผู้ค้างชำระหนี้สินกับทางมหาวิทยาลัย 

   ๓๐.๒ ในกรณีท่ีคณะกำหนดให้มีการให้อนุปริญญา  คณะเป็นผู้เสนอช่ือผู้สมควรได้รับ

อนุปริญญาต่อสภามหาวิทยาลัย โดยผู้ท่ีได้รับการเสนอช่ือจะต้องมีคุณสมบัติตามข้อ ๓๐.๑.๑ และข้อ ๓๐.๑.๒  

และ ๓๐.๑.๓ แห่งข้อบังคับนี้  และต้อง 

        ๓๐.๒.๑ ได้ศึกษาและสอบผ่านรายวิชาต่าง ๆ ครบตามหลักสูตรแล้วและมี

ระดับคะแนนเฉล่ียสะสมไม่ถึง ๒.๐๐  แต่ไม่ต่ำกว่า ๑.๗๕ หรือ 
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       ๓๐.๒.๒ ได้ศึกษาและสอบผ่านรายวิชาต่าง ๆ ครบตามหลักสูตรอนุปริญญา  

และมีหน่วยกิตท่ีได้และระดับคะแนนเฉล่ียสะสมอยู่ในเกณฑ์ท่ีหลักสูตรกำหนด 

๓๐.๓ การขอแก้ไขการอนุมัติปริญญาหรืออนุปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษาซึ่งสภา

มหาวิทยาลัยอนุมัติปริญญาหรืออนุปริญญาไปแล้ว  ให้กระทำได้ภายในระยะเวลาไม่เกิน ๖๐ วัน นับแต่วันท่ีสภา

มหาวิทยาลัยมีมติอนุมัติ 

ข้อ ๓๑  การให้เสนอช่ือและการให้ปริญญาเกียรตินิยม 

๓๑.๑   นักศึกษาท่ีจะได้รับการเสนอช่ือและเข้ารับปริญญาเกียรตินิยมจะต้องอยู่ใน

เกณฑ์ดังต่อไปนี้ 

   ๓๑.๑.๑ ศึกษาหลักสูตร ๔ ปี ภาคการศึกษาปกติ สำเร็จการศึกษาได้ ไม่ก่อน 6 

ภาคการศึกษาปกติ และไม่เกินระยะเวลาปกติท่ีกำหนดไว้ในหลักสูตร ท้ังนี้ไม่นับเวลาท่ีอนุมัติให้ ลาพักการศึกษา  

   ๓๑.๑.๒ ศึกษาหลักสูตร ๕ ปี ภาคการศึกษาปกติ สำเร็จการศึกษาได้ ไม่ก่อน ๘ 

ภาคการศึกษาปกติ และไม่เกินระยะเวลาปกติท่ีกำหนดไว้ในหลักสูตร ท้ังนี้ไม่นับเวลาท่ีอนุมัติให้ ลาพักการศึกษา  

   ๓๑.๑.๓ ศึกษาหลักสูตร ๖ ปี ภาคการศึกษาปกติ สำเร็จการศึกษาได้ ไม่ก่อน 

๑๐ ภาคการศึกษาปกติ และไม่เกินระยะเวลาปกติท่ีกำหนดไว้ในหลักสูตร ท้ังนี้ไม่นับเวลาท่ีอนุมัติให้ ลาพัก

การศึกษา  

๓๑.๑.๔ ได้ศึกษาและผ่านการวัดผลและประเมินผล รายวิชาต่าง ๆ ครบถ้วน

ตามหลักสูตรและข้อกำหนดของสาขาวิชาท่ีจะรับปริญญา โดยไม่มีรายวิชาใดท่ีได้สัญลักษณ์ F หรือ U หรือ W 

และต้องผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนานักศึกษาท่ีมหาวิทยาลัยกำหนดด้วย 

๓๑.๑.๕ ไม่เคยเรียนซ้ำในรายวิชาใดรายวิชาหนึ่ง เพื่อเปล่ียนระดับ คะแนน

เฉล่ียสะสม 

   ๓๑.๑.๖ ได้ปฏิบัติตามระเบียบต่าง ๆ และไม่อยู่ในระหว่างการรอรับโทษทาง

วินัย และไม่มีหนี้สินใด ๆ ต่อมหาวิทยาลัย 

๓๑.๑.๗ ได้ดำเนินขอสำเร็จการศึกษา เพื่อขอรับปริญญาตามท่ีมหาวิทยาลัย

กำหนด 
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๓๑.๒ คุณสมบัติของนักศึกษาท่ีจะได้รับการเสนอช่ือเพื่อรับปริญญาเกียรตินิยมอันดับ

หนึ่ง ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วน ดังนี้   

 

๓๑.๒.๑ มีคุณสมบัติตามความในข้อ ๓๑.๑ 

๓๑.๒.๒  ได้ระดับคะแนนเฉล่ียสะสมต้ังแต่ ๓.๕๐ ขึ้นไป 

   ๓๑.๒.๓ ไม่เคยได้รับคะแนนต่ำกว่า ๒.๕๐ หรือคะแนนตามตัวอักษร C+ หรือ

สัญลักษณ์ F หรือ U ในรายวิชาใด ๆ 

๓๑.๒.๔ ใช้เวลาตามแผนการศึกษาต่อเนื่องกัน ของสาขาวิชาท่ีได้รับปริญญา 

๓๑.๒.๕ ไม่เป็นผู้มีประวัติในการรับการลงโทษ เนื่องจากผิดวินัยร้ายแรง 

๓๑.๓ คุณสมบัติของนักศึกษาท่ีจะได้รับการเสนอช่ือเพื่อรับปริญญาเกียรตินิยมอันดับ 

สอง ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วน ดังนี้   

๓๑.๓.๑ มีคุณสมบัติตามความในข้อ ๓๐.๑ 

๓๑.๓.๒  ได้ระดับคะแนนเฉล่ียสะสมต้ังแต่ ๓.๒๕ ขึ้นไป 

๓๑.๓.๓ ไม่เคยได้รับคะแนนต่ำกว่า ๒ หรือคะแนนตามตัวอักษร C หรือ 

สัญลักษณ์ F หรือ U ในรายวิชาใด ๆ 

๓๑.๓.๔ ใช้เวลาตามแผนการศึกษาต่อเนื่องกัน ของสาขาวิชาท่ีได้รับปริญญา 

๓๑.๓.๕ ไม่เป็นผู้มีประวัติในการรับการลงโทษ เนื่องจากผิดวินัยร้ายแรง 

๓๑.๓.๖ มหาวิทยาลัยจะเสนอช่ือนักศึกษาท่ีมีสิทธิ์ได้รับการเสนอช่ือเพื่อรับ

ปริญญาหรือปริญญาเกียรตินิยมในสาขาวิชาต่าง ๆ เพื่อขออนุมัติปริญญาต่อสภามหาวิทยาลัย 

๓๑.๔ ในกรณีท่ีนักศึกษามีคุณสมบัติครบถ้วนตามความในข้อ ๓๐.๑ แต่ประสงค์จะขอ

เล่ือนการเสนอช่ือเพื่อรับปริญญาออกไป โดยมีเหตุสมควร ต้องให้คณะกรรมการประจำคณะพิจารณาเสนอต่อ

อธิการบดี อธิการบดีมีอำนาจตัดสินช้ีขาดเป็นกรณีรายๆไป 

๓๑.๕  ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการตามข้อบังคับ และมีอำนาจตัดสินช้ีขาดในกรณีมี

ปัญหาท่ีข้อบังคับนี้มิได้กำหนดไว้ แล้วนำเรื่องเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบต่อไป 



64 

  ๓๑.๖ การให้ปริญญาเกียรตินิยมสำหรับนักศึกษาในหลักสูตรสถาบันสมทบให้เป็นไป

ตามข้อ ๓๑.๒ และ ๓๑.๓ ในข้อบังคับนี้ 

ข้อ ๓๒ การเพิกถอนปริญญาหรืออนุปริญญา 

กรณีท่ีมหาวิทยาลัยตรวจพบว่าผู้สำเร็จการศึกษาซึ่งสภามหาวิทยาลัยได้อนุมัติ 

ปริญญาหรืออนุปริญญาไปแล้ว  มีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามข้อ  ๙  ข้อ  ๒๙  และข้อ  ๓๐ แห่งข้อบังคับนี้  ให้สภา

มหาวิทยาลัยพิจารณาเพิกถอนปริญญาหรืออนุปริญญา  โดยให้มีผลต้ังแต่วันท่ีสภามหาวิทยาลัยได้อนุมัติปริญญา

หรืออนุปริญญาให้กับบุคคลนั้น 

ข้อ ๓๓ ในกรณีท่ีมีเหตุผลท่ีจำเป็นและสมควร  มหาวิทยาลัยอาจพิจารณามิให้ผู้สำเร็จการศึกษา

ผู้หนึ่งผู้ใดเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรก็ได้  โดยการกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการให้  ออกเป็นประกาศ

มหาวิทยาลัย 

หมวดท่ี  ๑๐ 

การย้ายโอนนักศึกษา 

ข้อ ๓๔  การรับโอนนิสิตนักศึกษาจากสถาบนัอุดมศึกษาอื่น 

   ๓๔.๑ นิสิตนักศึกษาจากสถาบันอื่น  ซึ่งมหาวิทยาลัยรับรองวิทยฐานะเทียบเท่า

มหาวิทยาลัยถ้าคุณสมบัติและผลการเรียนอยู่ในมาตรฐานของมหาวิทยาลัย  การรับโอนจะกระทำได้ต่อเมื่อมีท่ี

สำหรับเข้าศึกษาว่างพอในหลักสูตรท่ีขอเข้าศึกษา  และให้คณะกรรมการประจำคณะหรือผู้ท่ีอธิการดีมอบหมาย ท่ี

ตะรับเข้าศึกษาเป็นผู้พิจารณารับโอนโดยมีหลักเกณฑ์ ดังนี้ 

    ๓๔.๑.๑ นักศึกษาท่ีจะได้รับการพิจารณารับโอน  จะต้องไม่เป็นผู้ท่ีพ้นสภาพ

การเป็นนิสิตนักศึกษาจากสถาบันเดิม  และต้องได้ศึกษาอยู่ในสถาบันนั้นมาแล้วไม่น้อยกว่า  ๒  ภาคการศึกษา

ปกติ  ท้ังนี้  ไม่นับภาคการศึกษาท่ีลาพัก  และต้องได้รับคะแนนเฉล่ียสะสมต้ังแต่ ๒.๐๐ ขึ้นไป 
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    ๓๔.๑.๒ นักศึกษาท่ีประสงค์จะโอนมาศึกษา  จะต้องส่งใบสมัครการขอโอนย้าย 

ถึงกองส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ไม่น้อยกว่า ๘  สัปดาห์ ก่อนวันเปิดภาคการศึกษาของภาคการศึกษาท่ี

ประสงค์จะเข้ารับการศึกษานั้นพร้อมกับแนบเอกสารใบรายงานผลการศึกษา และคำอธิบายรายวิชาของหลักสูตร

เดิมมายงัมหาวิทยาลัยโดยตรง 

   ๓๔.๑.๓ หลักเกณฑ์การเทียบโอนรายวิชาและจำนวนหน่วยกิต  ให้เป็นไปตาม

ประกาศของมหาวิทยาลัย 

    ๓๔.๑.๔ นักศึกษาท่ีโอนมาจากสถาบันอื่น  มีสิทธิ์เรียนในมหาวิทยาลัยได้ใน

ระยะเวลาไม่เกินสองเท่าของจำนวนปีท่ีกำหนดไว้ในหลักสูตรท่ีเข้าศึกษา  โดยนับรวมเวลาเรียนจากสถาบันเดิม

ด้วย 

   ๓๔.๒ นักศึกษาท่ีโอนมาจากสถาบันอื่น  มีสิทธิ์เรียนในมหาวิทยาลัยได้ในระยะเวลาไม่

เกินสองเท่าของจำนวนปีท่ีกำหนดไว้ในหลักสูตรท่ีเข้าศึกษา  โดยนับรวมเวลาเรียนจากสถาบันเดิมด้วย 

   ๓๔.๓ การคิดระดับคะแนนเฉล่ียสะสมสำหรับนักศึกษาท่ีโอนมาจากสถาบันอื่น

มหาวิทยาลัยจะไม่นำระดับคะแนนของรายวิชาท่ีเทียบโอนจากสถาบันเดิม  มาคำนวณระดับคะแนนเฉล่ียสะสม  

โดยจะกำหนดสัญลักษณ์ T ในใบแสดงผลการศึกษา 

ข้อ ๓๕  การย้ายคณะเรียน 

๓๕.๑ การย้ายคณะเรียนจะกระทำได้ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ

ประจำคณะของคณะท่ีกำลังศึกษาและคณะท่ีประสงค์ขอย้ายเข้าศึกษา 

๓๕.๒ นักศึกษาท่ีมีสิทธิ์ขอย้ายคณะเรียน  จะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ 

     ๓๕.๒.๑   เป็นนักศึกษาท่ียังมีสิทธิ์เรียนในคณะเดิม 

  ๓๕.๒.๒   ไม่เคยย้ายคณะเรียนมาก่อน 

  ๓๕.๒.๓   มีเวลาศึกษาอยู่ในคณะเดิมไม่น้อยกว่า  ๒ ภาคการศึกษาปกติและมี

หน่วยกิตสะสมไม่น้อยกว่า ๓๐ หน่วยกิต ไม่นับรวมภาคการศึกษาท่ีลาพักหรือถูกให้พัก 
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  ๓๕.๒.๔   การกำหนดเงื่อนไขหลักเกณฑ์การให้นักศึกษาย้ายเข้าศึกษา ให้อยู่ใน

ดุลพินิจของคณะกรรมการประจำคณะท่ีนักศึกษาขอย้ายเข้า 

  ๓๕.๒.๕   นักศึกษาท่ีได้รับการอนุมัติให้ย้ายคณะหรือสาขาวิชา อาจมีสิทธิ์ได้รับ

การเทียบโอน หรือรับโอนบางรายวิชา รายวิชาท่ีได้รับการเทียบโอนหรือรับโอนให้ได้สัญลักษณ์หรือระดับคะแนน

เดิมให้นับหน่วยกิตรายวิชาดังกล่าวเป็นหน่วยกิตสะสม และนำมาคำนวณแต้มระดับคะแนนเฉล่ียสะสม โดย

นักศึกษาต้องดำเนินการขอเทียบโอนให้แล้วเสร็จภายในภาคการศึกษาแรกท่ีได้รับการอนุมัติให้ย้ายคณะหรือ

สาขาวิชา 

  ๓๕.๒.๖   การรับโอนรายวิชาท่ีเป็นรายวิชาเดียวกันกับรายวิชาในหลักสูตรหรือ

สาขาวิชาใหม่ รายวิชานั้นจะต้องมีระดับคะแนน ต้ังแต่ C ขึน้ไป 

๓๕.๓ นักศึกษาท่ีประสงค์จะย้ายคณะหรือสาขาวิชา  จะต้องยื่นเอกสารต่าง ๆ ตามท่ี

มหาวิทยาลัยกำหนดต่อฝ่ายวิชาการคณะ ผ่านคณะท่ีกำลังศึกษา ท้ังนี้นักศึกษาจะต้องยื่นเอกสารดังกล่าวก่อนเริ่ม

ภาคการศึกษาท่ีขอย้ายอย่างน้อย  ๔  สัปดาห์ และคณะดำเนินการแจ้งให้กองส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

ทราบเพื่อดำเนินการต่อไป 

 

 

 

๓๕.๔ หลักเกณฑ์การเทียบโอนรายวิชาและอื่นๆ 

   ๓๕.๔.๑   เป็นผุ้ท่ีศึกษาในมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ และผ่านการ

คัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยได้อีก อาจมีสิทธิ์ได้รับการเทียบโอนหรือรับดอนบางรายวิชา โดยนักศึกษาต้อง

ดำเนินการยื่นคำร้องขอเทียบโอนรายวิชาให้แล้วเสร็จภายในเวลาท่ีมหาวิทยาลัยกำหนด 

  ๓๕.๔.๒   การเทียบรายวิชาท่ีจะโอน ให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการท่ีได้รับ

การแต่งต้ังในการพิจารณาเทียบโอน 

  ๓๕.๔.๓   ต้องรับโอนหน่วยกิตของรายวิชาท่ีเทียบกันได้ท้ังหมด  
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  ๓๕.๔.๔   การเทียบโอนหรือรับโอนรายวิชาจากสถาบันอุดมศึกษาอื่นท้ังภายใน

และต่างประเทศต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการประจำคณะอ่าน 

  ๓๕.๔.๕   รายวิชาท่ีได้รับการเทียบโอนหรือรับโอน ให้ได้สัญลักษณ์หรือระดับ

คะแนนเดิม ให้นับหน่วยกิตรายวิชาดังกล่าวเป็นหน่วยกิตสะสมและนำมาคำนวณแต้มระดับคะแนนเฉล่ียสะสม 

ยกเว้นรับโอนต่างสถาบันให้สัญลักษณ์ T 

   ๓๕.๕ นักศึกษาท่ีได้รับอนุมัติให้ย้ายมีสิทธิ์เรียนในหลักสูตรท่ีย้ายเข้าศึกษาไม่เกินสอง

เท่าของจำนวนปีท่ีกำหนดไว้ในหลักสูตรนั้น  โดยนับจากวันท่ีเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย 

   ๓๕.๖ การคิดระดับคะแนนเฉล่ียสำหรับนักศึกษาท่ีได้รับอนุมัติให้ย้าย  ให้คำนวณ

ระดับคะแนนเฉล่ียสะสมจากรายวิชาท้ังหมดท่ีรับโอนมาจากหลักสูตรเดิม  รวมกับรายวิชาท่ีเรียนในหลักสูตรใหม่ท่ี

ย้ายเข้าศึกษาด้วย 

ข้อ ๓๖  การเปล่ียนสาขาวิชาเอก  ให้เป็นไปตามประกาศของแต่ละคณะ 

 

หมวดท่ี ๑๑ 

การลา  การพ้นสภาพนักศึกษาและการคืนสภาพนักศึกษา 

ข้อ  ๓๗  การลา 

๓๗.๑ การลาแบ่งเป็น  ๓  ประเภท  ดังนี้ 

๓๗.๑.๑ การลาป่วยหรือลากิจ 

๓๗.๑.๒  การลาพักการศึกษา 

๓๗.๑.๓  การลาออก 

๓๗.๒   การลาป่วยหรือลากิจ  นักศึกษาจะลาได้ในกรณีท่ีมีเวลาเรียนไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 

๘๐ ของเวลาเรียนท้ังหมด  มิฉะนั้นจะต้องขอลาพักการศึกษา  และการลาท่ีเกี่ยวข้องกับการสอบให้เป็นไปตามข้อ  

๒๗แห่งข้อบังคับนี้  และตามรายละเอียดท่ีมหาวิทยาลัยกำหนดนอกเหนือจากนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจของอธิการบดี 



68 

๓๗.๓ การลาพักการศึกษา 

๓๗.๓.๑ นักศึกษาอาจจะได้รับอนุญาตให้ลาพักการศึกษา  ในกรณีใด   

กรณีหนึ่ง  ต่อไปนี้ 

     (๑) ถูกเกณฑ์หรือระดมเข้ารับราชการทหาร 

     (๒) รับทุนแลกเปล่ียนนักศึกษาระหว่างประเทศหรือทุนอื่นใด  ซึ่ง

มหาวิทยาลัยเห็นสมควรสนับสนุน 

     (๓) เป็นโรคติดต่อร้ายแรงตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข หรือ

โรคทางจิตเวชโดยรับการวินิจฉัยจากแพทย์ประจำโรงพยาบาลท่ีมหาวิทยาลัยกำหนด จนกว่าได้ใบรับรองจาก

แพทย์ว่าหายปกติ 

     (๔) เหตุผลอื่นๆ ท่ีคณะเห็นสมควร 

    ๓๗.๓.๒  วิธีปฏิบัติในการลาพัก  ให้นักศึกษาหรือผู้ปกครอง (กรณีท่ีนักศึกษาไม่

อาจทำด้วยตนเองได้)  ยื่นใบลาพร้อมหลักฐานอื่น ๆ  ตามท่ีคณะกำหนดผ่านอาจารย์ท่ีปรึกษา เพื่อให้คณบดีเจ้า

สังกัดเป็นผู้พิจารณาอนุญาต  ท้ังนี้นักศึกษาจะต้องดำเนินการไม่น้อยกว่าสองสัปดาห์ก่อนวันแรกของการสอบ

ประจำภาคตามปฏิทินการศึกษาท่ีมหาวิทยาลัยกำหนด  ยกเว้นกรณีท่ีมีสาเหตุสุดวิสัยให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะ 

    ๓๗.๓.๓  นักศึกษาจะลาพักการศึกษาได้ครั้งละไม่เกินหนึ่งภาคการศึกษาปกติ  

เว้นแต่กรณีมีเหตุจำเป็นหรือเหตุสุดวิสัย  อาจให้ลาพักครั้งละหนึ่งปีการศึกษาได้  โดยต้องได้รับอนุมัติจาก

อธิการบดี 

๓๗.๓.๔  นักศึกษาท่ีได้รับอนุญาตให้ลาพักการศึกษา  ต้องชำระ 

ค่าธรรมเนียมรักษาสถานภาพนักศึกษาตามท่ีมหาวิทยาลัยกำหนด 

๓๗.๔ การลาออก  นักศึกษาต้องยื่นใบลาพร้อมหนังสือรับรองของผู้ปกครอง  

และใบปลอดหนี้  โดยผ่านการพิจารณาของอาจารย์ท่ีปรึกษาและคณบดีท่ีนักศึกษาสังกัด  เพื่อให้มหาวิทยาลัย

พิจารณาอนุญาต 
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   ๓๗.๕ หลักฐานท่ีใช้ประกอบในการลาต่าง ๆ  ประกอบด้วย 

    ๓๗.๕.๑  ใบลา  ตามรูปแบบท่ีมหาวิทยาลัยกำหนด 

    ๓๗.๕.๒ ใบรับรองแพทย์ (กรณีลาเนื่องจากป่วย)  ตามท่ีมหาวิทยาลัยกำหนด 

   ๓๗.๕.๓  หนังสือรับรองจากผู้ปกครอง   และหนังสือแสดงความเห็นของ

อาจารย์ท่ีปรึกษากรณีลาป่วยหรือลากิจเกิน  ๑๕ วัน  หรือลาพัก  การศึกษาหรือลาออก 

    ๓๗.๕.๔  หนังสือแสดงความเห็นของอาจารย์ท่ีปรึกษา  การลาทุกประเภทต้อง

ผ่านความเห็นชอบจากอาจารย์ท่ีปรึกษา 

    ๓๗.๕.๕  หลักฐานเอกสารประกอบอื่นแล้วแต่กรณี  เช่น  เอกสารการได้รับ

อนุมัติให้ไปฝึกปฏิบัติงานท่ีต่างประเทศ  การเรียกตัวเข้ารับราชการทหาร  เป็นต้น 

    ๓๗.๕.๖ หลักฐานเอกสารแสดงการปลอดหนี้สินค้างชำระต่อมหาวิทยาลัยกรณี

ลาออกหรือลาพักการศึกษา 

๓๗.๖ การลาพักการศึกษาและการลาออก  เมื่อได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว  ให้ถือ

วันท่ีอนุญาตเป็นวันท่ีมีผลในการลา  และให้คณะเจ้าสังกัดนำส่งสำเนาเอกสารการลานั้นไปยังกองส่งเสริมวิชาการ

และงานทะเบียน  เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการดำเนินการต่อไป 

   ๓๗.๗ การลาทุกกรณี  จะไม่ได้รับสิทธิ์ยกเว้นจากข้อบังคับ  และระเบียบอื่นใดของ

มหาวิทยาลัย 

ข้อ ๓๘ การพ้นสภาพนักศึกษา  นักศึกษาจะพ้นสภาพนักศึกษาตามหลักเกณฑ์ต่อไปนี้ 

   ๓๘.๑ ตาย 

   ๓๘.๒ ลาออก 

   ๓๘.๓ ตกออก 

๓๘.๔ ถูกส่ังให้พ้นสภาพนักศึกษาตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 

๓๘.๕ ขาดคุณสมบัติการเข้าเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย  ตามข้อบังคับ 

มหาวิทยาลัย 
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๓๘.๖ เรียนสำเร็จตามหลักสูตร  และได้รับอนุมัติปริญญาหรืออนุปริญญาจากสภา

มหาวิทยาลัยโดยให้ถือว่าวันท่ีสภามหาวิทยาลัยอนุมัติปริญญา  เป็นวันพ้นสภาพนักศึกษา  เว้นแต่กรณีท่ีเป็น

นักศึกษาในหลักสูตรเพื่อขออนุมัติสองปริญญา 

๓๘.๗ ไม่ลงทะเบียนเรียนให้เสร็จส้ินภายในเวลาท่ีมหาวิทยาลัยกำหนดในแต่ละภาค

การศึกษาโดยมิได้ลาพักการศึกษาตามข้อบังคับ 

   ๓๘.๘ ไม่ชำระค่าธรรมเนียมเพื่อขึ้นหรือรักษาสภาพภายในระยะเวลาท่ีมหาวิทยาลัย

กำหนดในแต่ละภาคการศึกษา  ยกเว้นในกรณีเหตุสุดวิสัยท่ีมหาวิทยาลัยเห็นสมควร 

๓๘.๙ ศึกษาในมหาวิทยาลัยเกินจำนวนสองเท่าของระยะเวลาการศึกษาท่ีกำหนดไว้ใน

หลักสูตร ท้ังนี้ให้นับรวมระยะเวลาท่ีลาพักหรือถูกพักการศึกษาด้วย 

๓๘.๑๐ ปลอมแปลงลายมือช่ือผู้ปกครอง  หรือลายมือช่ือบุคคลอื่น เพื่อใช้เป็นหลักฐาน

เท็จต่อมหาวิทยาลัยตามข้อ ๙.๓ แห่งข้อบังคับนี้ 

๓๘.๑๑ ต้องโทษโดยคำพิพากษาถึงท่ีสุดให้จำคุกเว้นแต่ความผิดลหุโทษ หรือความผิดท่ี

ได้กระทำโดยประมาท 

   ๓๘.๑๒ โอนไปเป็นนิสิตนักศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาอื่น 

   ๓๘.๑๓ นักศึกษาท่ีมีการทุจริตในการสอบ 

   ๓๘.๑๔ อื่น ๆ  ตามท่ีสภามหาวิทยาลัยกำหนด 

ข้อ ๓๙  การคืนสภาพนักศึกษา 

๓๙.๑ นักศึกษาท่ีพ้นสภาพนักศึกษาอันเนื่องจากสาเหตุต่อไปนี้  อาจขอคืนสภาพ

นักศึกษาได้ 

 ๓๙.๑.๑   พ้นสภาพตามข้อ ๓๘.๒, ๓๘.๘, ๓๘.๙  และ ๓๘.๑๔  หรือ 

   ๓๙.๑.๒  พ้นสภาพเนื่องจากได้รับการประเมินให้ได้อักษร I และถูกประเมินให้

ตกออก  โดยยังไม่ได้แก้ผลการประเมินอักษร I 

๓๙.๒   หลักเกณฑ์และวิธีการขอคืนสภาพนักศึกษา  ให้ออกเป็นประกาศมหาวิทยาลัย 

หมวดท่ี ๑๒ 
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บทกำหนดโทษ 

 ข้อ ๔๐ นักศึกษาท่ีกระทำผิด  หรือฝ่าฝืนข้อบังคับนี้  ต้องรับโทษทางวิชาการตามท่ีระบุไว้ในข้อ 

๔๑ แห่งข้อบังคับนี้  และอาจจะถูกลงโทษทางวินัยตามท่ีระบุไว้ในข้อบังคับมหาวิทยาลัยว่าด้วยวินัยนัก ศึกษาอีก

ส่วนหนึ่งด้วย 

 

 

ข้อ ๔๑ โทษทางวิชาการ มี  ๔  สถาน  ดังนี้ 

   ๔๑.๑ ให้ปรับตกรายวิชาท่ีเป็นกรณีสาเหตุการกระทำผิดหรือการฝ่าฝืนข้อบังคับนี้  

เช่น  ทุจริตในการสอบ  การลงทะเบียนเรียนผิดเงื่อนไขของรายวิชาหรือมีเวลาเรียนและหรือเวลาสอบซ้ำซ้อนกัน  

ท้ังนี้ โดยความเห็นชอบมหาวิทยาลัย 

   ๔๑.๒ ให้ปรับตกในทุกรายวิชาท่ีเข้าสอบก่อนและรายวิชาท่ีกระทำผิดตามข้อบังคับนี้

สำหรับภาคการศึกษานั้น 

   ๔๑.๓ ให้ปรับตกทุกรายวิชาท่ีลงทะเบียนเรียน   สำหรับภาคการศึกษานั้น 

   ๔๑.๔ ให้อธิการบดีเสนอสภามหาวิทยาลัยวินิจฉัยให้พ้นสภาพจากการเป็นนักศึกษาแต่

ท้ังนี้ให้ข้ึนอยู่กับดุลยพินิจของมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 

ข้อ ๔๒  การดำเนินการเมื่อมีการกระทำผิด  หรือฝ่าฝืนข้อบังคับนี้ 

๔๒.๑ ให้ผู้ท่ีตรวจพบว่านักศึกษากระทำผิดหรือฝ่าฝืนข้อบังคับนี้  รวบรวมหลักฐาน

ข้อเท็จจริงต่าง ๆ รายงานเสนอต่อคณะกรรมการประจำคณะเพื่อพิจารณาและเสนอโทษ 

  ๔๒.๒   ให้คณะเสนอผลการพิจารณาโทษต่อมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาความเหมาะสม

ขั้นหนึ่ง  โดยให้โอกาสนักศึกษาได้ช้ีแจงข้อเท็จจริง  ท้ังนี้ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๕  วัน หลังจากวันสุดท้ายของการ

ส่งผลการเรียนตามปฏิทินการศึกษาของมหาวิทยาลัย 
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  ๔๒.๓   ให้กองบริการการศึกษาบันทึกประวัติการลงโทษ  และแจ้งให้คณะท่ีนักศึกษาผู้

นั้นสังกัดและผู้ปกครองของนักศึกษาผู้นั้นทราบเป็นลายลักษณ์อักษร 

ข้อ ๔๓ นักศึกษาท่ีถูก ส่ังลงโทษตามข้อบังคับนี้   หรือไม่ ได้รับอนุมัติปริญญา หรืออนุมั ติ

อนุปริญญาตามข้อ ๓๐  อาจอุทธรณ์ได้ตามหลักเกณฑ์ดังนี้ 

๔๓.๑   ให้นักศึกษาผู้นั้นมีสิทธิ์อุทธรณ์ต่ออธิการบดีภายในกำหนด  ๓๐  วันนับแต่วัน

ทราบคำส่ังลงโทษ 

๔๓.๒   การอุทธรณ์คำส่ังลงโทษให้ทำเป็นหนังสือลงลายมือช่ือของผู้อุทธรณ์ 

๔๓.๓   การอุทธรณ์คำส่ังลงโทษให้อุทธรณ์ได้สำหรับตนเองเท่านั้น จะอุทธรณ์แทนคน

อื่นหรือมอบหมายให้คนอื่นอุทธรณ์แทนไม่ได้ 

ข้อ ๔๔ ให้อธิการบดีมีอำนาจพิจารณาวินิจฉัย  มีคำส่ังเพิ่มโทษ  ลดโทษ  หรือยกโทษตามควร

แก่กรณีโดยความเห็นชอบของท่ีประชุมคณบดีให้ถือเป็นท่ีสุด  ยกเว้นกรณีให้พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา ให้เสนอ

สภามหาวิทยาลัยวินิจฉัย  คำวินิจฉัยของอธิการบดีตามวรรคหนึ่ง  และของสภามหาวิทยาลัยตามวรรคสอง ให้ถือ

เป็นท่ีสุด  แล้วแจ้งคำวินิจฉัยเป็นหนังสือให้ผู้อุทธรณ์ทราบภายใน  ๑๕ วัน 

     ประกาศ  ณ วันท่ี    ๒๐  กันยายน  พ.ศ. ๒๕๕๗ 

     

                                       

     (ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์กระแส  ชนะวงศ์) 

    นายกสภามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 
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ภาคผนวก ข 

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำวิชาโทภาษาอังกฤษ  

หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2564 
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ภาคผนวก ค 

รายนามผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์วิชาโท 
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ภาคผนวก ง 

ประเด็นวิพากษ ์
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ประเด็นวิพากษ์ฉบับวิชาโทภาษาอังกฤษ คณะศิลปศาสตร์ 
ฉบับใหม่ พ.ศ.2564 

 

ประเด็นวิพากษ์ ข้อสังเกต/ข้อเสนอของ

ผู้ทรงคุณวุฒิ 

การดำเนินการของ
คณะกรรมการร่างหลักสูตร 

1. ช่ือหลักสูตร/ปริญญา เหมาะสม - 
2. หน่วยงานรับผิดชอบ เหมาะสม - 
3. ปรัชญา/วัตถุประสงค์ของหลักสูตร ผู้ทรงคุณวุฒิแนะนำให้ปรับ

ปรัชญาของหลักสูตรให้สอดคล้อง
กับโครงสร้างหลักสูตรท่ีเน้นไป
ทางด้านภาษาอังกฤษเพื่อการ
ส่ือสาร แต่ไม่มีรายวิชาท่ีเน้น
ประเด็นพหุวัฒนธรรม ท้ังท่ี
สถานศึกษาอยู่ในพื้นท่ีพหุ
วัฒนธรรม  

คณะกรรมการจัดทำวิชาโท
ภาษาอังกฤษ ได้ปรับให้มีวิชาท่ี
เกี่ยวข้องกับสังคมพหุวัฒนธรรม 

4. กำหนดการเปิดสอน เหมาะสม - 
5. คุณสมบัติผู้เข้ารับการศึกษา เหมาะสม - 
6. การคัดเลือกบุคคลผู้เข้ารับการศึกษา เหมาะสม - 
7. ระบบการศึกษาและกำหนด   
 หน่วยกิต 

เหมาะสม - 

8. ระยะเวลาการศึกษา เหมาะสม - 
9. การลงทะเบียน/แผนการจัดการเรียนการสอน เหมาะสม - 
10. การวัดผลและการสำเร็จการศึกษา เหมาะสม - 
11. อาจารย์ประจำหลักสูตร เหมาะสม - 
12. จำนวนนักศึกษา เหมาะสม - 
13. สถานท่ีและอุปกรณ์การสอน/ห้องสมุดและ
แหล่งค้นคว้า 

เหมาะสม - 

14. งบประมาณ เหมาะสม - 
15. โครงสร้างของหลักสูตร เหมาะสม - 
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ประเด็นวิพากษ์ ข้อสังเกต/ข้อเสนอของ

ผู้ทรงคุณวุฒิ 

การดำเนินการของ
คณะกรรมการร่างหลักสูตร 

16. การจัดการเรียนการสอน เหมาะสม - 
17. รายวิชา/คำอธิบายรายวิชา ผู้ทรงคุณวุฒิแนะนำให้แก้ไขหรือ

แยกช่ือรายวิชา 3 รายวิชา ดังนี้ 
1. รายวิชา 11 -054 -301 การ
อ่านในยุคโลกาภิวัตน์ เป็นการ
อ่านส่ือดิจิทัล เพื่อความทันสมัย
ของรายวิชา และแก้ไขคำอธิบาย
รายวิ ช าให้ สอดค ล้อ งกั บ ช่ื อ
รายวิชาดังกล่าว  
2 .  ร า ย วิ ช า  1 1 -0 54 -303 
ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเท่ียว
และการบริการ ควรแยกช่ือเป็น 
“ ภ า ษ า อั ง ก ฤ ษ เพื่ อ ก า ร
ท่องเท่ียว” และ ภาษาอังกฤษ
เพื่ อ ธุ รกิ จบ ริก าร และ แก้ ไข
คำอธิบายรายวิชาให้สอดคล้อง
กับช่ือรายวิชา โดยผู้ทรงคุณวุฒิ
ให้ทัศนะว่า เพื่อความชัดเจนของ
รายวิชา และในรายวิชาจึงควร
กำหนดเนื้อหาให้นักศึกษาเรียนรู้
เ รื่ อ ง ก า ร บ ริ ก า ร ต่ า ง  ๆ  ท่ี
สอดคล้องกับบริบทสังคมท่ีเป็น
ท่ีต้ังของสถานประกอบการ เพื่อ
ดึงดูดความสนใจของนักศึกษา
วิชาโท 
3 .  ร า ย วิ ช า  1 1 -0 8 4 -305  
ภาษาอังกฤษใน ท่ีทำงาน  เป็น

คณะกรรมการจัดทำวิชาโท
ภาษาอังกฤษ ได้แก้ไขช่ือรายวิชา 
ดังนี ้
1. รายวิชา 11 -054 -301 การ
อ่านในยุคโลกาภิวัตน์ เป็นการ
อ่านส่ือดิจิทัล 
2 .  ร า ย วิ ช า  1 1 -0 54 -303 
ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเท่ียว
และการบริก าร แยก ช่ือ เป็ น 
“ ภ า ษ า อั ง ก ฤ ษ เพื่ อ ก า ร
ท่องเท่ียว” และ ภาษาอังกฤษ
เพื่อธุรกิจบริการ 
3 .  ร า ย วิ ช า  1 1 -0 8 4 -305  
ภาษาอังกฤษใน ท่ีทำงาน  เป็น
ภ าษ าอั งก ฤ ษ เพื่ อ อ ง ค์ ก ร ท่ี
หลากหลาย เพื่ อความชัดเจน 
และแก้ไขคำอธิบายรายวิชาให้
สอดคล้องกับช่ือวิชาดังกล่าว 
          นอกจากนี้คณะกรรมการ
จัดทำวิชาโทได้เพิ่มเติมรายวิชา 2 
รายวิชา ดังต่อไปนี้ 
1.  คณะกรรมการจัดทำหลักสูตร
ได้เพิ่มเติมรายวิชา 11-054-309 
ภาษาศาสตร์เพื่อการศึกษา เพื่อ
ตอบสนองความต้องการของ
ผู้เรียนในด้านการสอน
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ประเด็นวิพากษ์ ข้อสังเกต/ข้อเสนอของ

ผู้ทรงคุณวุฒิ 

การดำเนินการของ
คณะกรรมการร่างหลักสูตร 

ภ าษ าอั งก ฤ ษ เพื่ อ อ ง ค์ ก ร ท่ี
หลากหลาย เพื่ อความชัดเจน 
และแก้ไขคำอธิบายรายวิชาให้
สอดคล้องกับช่ือวิชาดังกล่าว 
 

ภาษาอังกฤษในอนาคต  
2.  คณะกรรมการจัดทำหลักสูตร
ได้เพิ่มเติมรายวิชา 11-054-310
การสอนภาษาอังกฤษในฐานะ
ภาษาโลก เพื่อให้สอดคล้องกับ
บริบทของจังหวัดนราธิวาสท่ียัง
ขาดแคลนบุคลากรครูภาษาอังใน
พื้นท่ี  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



83 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก จ 

ตารางแสดงรายวิชาที่ตอบสนองตอ่วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
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ตารางแสดงรายวิชาท่ีตอบสนองต่อวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
 

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2564 

1. ผลิตบณัฑิตใหม้ีความรู้และทักษะในการส่ือสาร
ภาษาอังกฤษท่ีมีคุณภาพ ขยันหมั่นเพียรศึกษาหา
ความรู้ สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้พัฒนา
ตนเอง พัฒนางาน และพัฒนาสังคมได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ บนพื้นฐานความเข้าใจพหุวัฒนธรรม   

11 – 054 – 301   การอ่านส่ือดิจิทัล   
11 – 054 – 302    การเขียนเชิงสร้างสรรค์  
11 – 054 – 303   ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเท่ียว  
11 – 054 – 309   ภาษาศาสตร์เพื่อการศึกษา 
11 – 054 – 310   ภาษาอังกฤษโลกในยุคดิจิทัล    

2. ผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณธรรม จริยธรรม มีจรรณยา
บรรณวิชาชีพ มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 

11 – 054 – 305   ภาษาอังกฤษเพื่อองค์กรท่ีหลากหลาย 
11 – 054 – 304   ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจบริการ  
11 – 054 – 306   ภาษาอังกฤษเพื่อความบันเทิง              

3. ผลิตบัณฑิตท่ีมีความคิดสร้างสรรค์ ทันโลก ทัน
เหตุการณ์ มีความมั่นใจในตนเอง และปรับตัวเข้ากับ
สังคมท่ามกลางความหลากหลายทางวัฒนธรรม 

11 – 054 – 307    วัฒนธรรมและความหลากหลายของ  
                        ภาษาอังกฤษ     
11 – 054 – 308    ภาษาอังกฤษในบริบทสังคมและวัฒนธรรม 
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ภาคผนวก ฉ 

ภาระงานสอนของอาจารย์ 
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ภาระงานสอน (ช่ัวโมง/สัปดาห์) 

อาจารย์ประจำหลักสูตร 
 

 

ลำดับ 
 

ชื่อ-สกุล 
ภาระงานสอนภาคการศึกษา 1/2562 

(ชม./สัปดาห์) 
1 อาจารย์อาแด  มะเกะ 12 

2 อาจารย์ฟิรดาว  นิสะนิ 12 

3 อาจารย์นูรอา  สะมะแอ 12 

 

อาจารย์ประจำ 
 

 

ลำดับ 
 

ชื่อ-สกุล 

 

ภาระงานสอนภาคการศึกษา 1/2562 

(ชม./สัปดาห์) 
1 อาจารย์วันชัย  แก้วหนูนวล 4 

2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริกัญญา  แก่นทอง 
 

8 

3 อาจารย์ ดร.ภัสร์ธีรา  ฉลองเดช 8 

4 อาจารย์ฟารีดา  กิตติวิโรจน์ 16 

5 อาจารย์ ดร.วัชรินทร์  ฟองโหย 12 

6 อาจารย์รจเรข  กำแหงกิจ 16 

7 อาจารย์โสภาวรรณ  หนูกุ้ง 12 

8 อาจารย์ ดร.อรทัย  พรมเทพ 12 

9 อาจารย์ฮัสสัน  ดูมาลี  12 

10 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ซาฮีฎีน  นิติภาค 12 

11 อาจารย์เกษรา  บ่าวแช่มช้อย 16 

12 อาจารย์สัญญา  วัชราทักษิณ 12 

13 อาจารย์ศรณ์วรงค์  สุวรรณมาศ 16 
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ลำดับ ชื่อ-สกุล ภาระงานสอนภาคการศึกษา 1/2562 

(ชม./สัปดาห์) 

14 อาจารย์ซัลวาตี  สุเด็น 12 
 

15 อาจารย์เดชดนัย  จุ้ยชุม 12 

16 อาจารย์ปารีซะ  รักเกื้อ   12 

17 อาจารย์สุไลมาน  สมาแฮ 12 
18 อาจารย์ชนิตา  พรหมทองดี 12 

19 อาจารย์รัฐพร  ศิริพันธุ์ 12 

20 อาจารย์ไพศาล  สุกิจจานนท์ 12 

21 อาจารย์รัตติยา  หนูสุด 12 

22 อาจารย์ตัสนีม  เจะและ 16 

23 อาจารย์รอฮานี  เต๊ะซา 12 

24 อาจารย์ฟีรดาวซ์  มูหะมัด 12 

25 อาจารย์กามีลียา  หะยีหะซา 12 

26 อาจารย์วรรณา  ขุนนา 12 

27 MR.STEPHANUS  PIENAAR ANNANDALE 16 

28 อาจารย์วิภาภรณ์  หุ้ยเวชศาสตร์ 12 
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ภาคผนวก ช 

แผนผังโครงสร้างหลักสูตร 
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English for Business 

Hospitality 

Global English in 
Digital Age 

โครงสร้างหลักสูตรสำหรับนักศึกษาหลักสูตรปกติ 

 

 
                  ภาคการศึกษาที่ 4                      ภาคการศึกษาที่ 5                       ภาคการศึกษาที่ 6 

 

              
             English for Entertainment          Reading in Digital Media 
 
            Language in Socio-cultural                                        
                                          Context  

                                 English for Tourism 
              
  
 
                

                                                                                              

 

   

 

 

 

 

 

Creative Writing 

English Varieties and Cultures 

of the English Speakers 

Linguistics for Education 

English for Multi-organization 
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ภาคผนวก ซ 

ประวัติอาจารย์ประจำหลักสูตร 
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แบบฟอร์มประวัติ 

1.  ช่ือ  อาแด  มะเกะ 
  Ardae Makeh 
 

2.  ตำแหน่งปัจจุบัน อาจารย์  

3.  สถานท่ีท่ีติดต่อได้สะดวก 

  คณะศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ (วิทยาเขตโคกเขือ)  อำเภอเมืองนราธิวาส  

จังหวัดนราธิวาส  โทร 0 7370 9030 ต่อ 3600  ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ardae.pnu@gmail.com 

หมายเลขโทรศัพท์เคล่ือนท่ี  09 8013 3770 
 

ประวัติการศึกษา  

วุฒ ิ ชื่อสถาบัน ปีที่สำเร็จการศึกษา 

ศศ.ม. (การสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษา
นานาชาติ) 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2556 

B.A. (Political Sciences) International Islamic University 
Malaysia 

2551 

 

5.  สาขาท่ีมีความชำนาญพิเศษ (แตกต่างจากวุฒิการศึกษา) ระบุสาขา 

    การสอนภาษาอังกฤษ, การสนทนาภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร 

6.  หลักสูตรท่ีมีความเช่ียวชาญพิเศษ 

     การสอนภาษาอังกฤษ  

7.  ประสบการณ์ทำงาน 

องค์กร ลักษณะ/ประเภทของงาน ปี 
คณะศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัยนราธิวาส 

ราชนครินทร์ 
อาจารย์ 2560-ปัจจุบัน 

โรงเรียนจริยธรรมศึกษามูลนิธิ อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา ครูสอนภาษาอังกฤษ  2553 

โรงเรียนสามัคคีศาสน์วิทยา อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา ครูสอนภาษาอังกฤษ 2551 

8.  ประวัติการเป็นวิทยากร 

mailto:ardae.pnu@gmail.com
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หัวข้อ สถานที ่ ปี 
โครงการสอนเสริมภาษาต่างประเทศแก่
นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในสามจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ 

คณะศิลปศาสตร์   
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์    

2560-2562 

โครงการอบรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแก่
บุคลากรมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 
สู่สากล                   

คณะศิลปศาสตร์  
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์    

2562-2563 

โครงการศักยภาพด้านภาษาและส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรมแก่นักเรียนโรงเรียน 
ไทยรัฐวิทยา 

คณะศิลปศาสตร์  
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์    

2562 

โครงการเสริมสร้างและพัฒนานักศึกษาให้
เป็นไปตามคุณลักษณะพิเศษของหลักสูตร    

คณะพยาบาลศาสตร์   
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์    

2561 

 

9.  ทุนการศึกษาท่ีได้รับ 

 - 
 

10.  การนำเสนอผลงานวิจัย  

- 

11.  การฝึกอบรมและการศึกษาดูงาน 

หัวข้อ สถานที ่ ปี 
อบรมหลักสูตรเทคนิคการนำเสนองานวิชาการ THAIMOOC (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) 2563 
อบรมการสอนแบบ Active Learning ใน
ห้องเรียนท่ีสนุกและใช้งานได้ทันที 

THAIMOOC (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่) 2563 

อบรมภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร THAIMOOC (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2563 
อบรมหลักสูตร Design Thinking สำหรับ 
Entrepreneur Start ups 

ตึกวิทยบริการ 
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์    

2563 

อบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสอนและ
วิจัย ด้านการพัฒนาการเรียนการสอน 

อาคารสำนักงานอธิการบดี 

มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์    
2562 

อบรม TOEFL ITP Teacher Workshop คณะศิลปศาสตร์  
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์    

2562 
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อบรมมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี 
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 

คณะศิลปศาสตร์  
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์    

2561 

โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ท่ีปรึกษา  
หัวข้อ “การดูแลช่วยเหลือผู้เรียนสำหรับนักศึกษา
อุดมศึกษา” 

คณะศิลปศาสตร์  
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์    

2561 

 

 

 

12.  ผลงานวิจัย/ผลงานวิชาการท่ีได้รับการตีพิมพ์ 

-       

13.  หนังสือ/ตำรา 

 -  
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แบบฟอร์มประวัติ 

1.  ช่ือ  ฟิรดาว นิสะน ิ
  Firadow Nisani 
 

2.  ตำแหน่งปัจจุบัน อาจารย์  

3.  สถานท่ีท่ีติดต่อได้สะดวก 

  คณะศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ (วิทยาเขตโคกเขือ)  อำเภอเมืองนราธิวาส  

จังหวัดนราธิวาส  โทร 0 7370 9030 ต่อ 3600  ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ firadow@outlook.com 

หมายเลขโทรศัพท์เคล่ือนท่ี  08 7293 8185 

 

ประวัติการศึกษา  

วุฒ ิ ชื่อสถาบัน ปีที่สำเร็จการศึกษา 

ค.บ. (มัธยมศึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2553 

ศศ.ม. (ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2559 
 

5.  สาขาท่ีมีความชำนาญพิเศษ (แตกต่างจากวุฒิการศึกษา) ระบุสาขา 

    ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ, การสนทนาภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร, การอ่านภาษาอังกฤษ 

6.  หลักสูตรท่ีมีความเช่ียวชาญพิเศษ 

     การอ่านและการพูดภาษาอังกฤษ  

7.  ประสบการณ์ทำงาน 

องค์กร ลักษณะ/ประเภทของงาน ปี 
คณะศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ อาจารย์ 2561-ปัจจุบัน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา อาจารย์พิเศษ  2553 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อาจารย์พิเศษ 2560 
โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา ครูสอนภาษาอังกฤษ 2557 
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ครูสอนคอมพิวเตอร์-ภาษาอังกฤษ 2552 
 

8.  ประวัติการเป็นวิทยากร 

mailto:firadow@outlook.com
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หัวข้อ สถานที่ ปี 
โครงการสอนเสริมภาษาต่างประเทศ 
แก่นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย 
ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

คณะศิลปศาสตร์   
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์    

2561-2562 

โครงการเสริมสร้างและพัฒนานักศึกษาให้
เป็นไปตามคุณลักษณะพิเศษของหลักสูตร                      

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์    

2562 

โครงการศักยภาพด้านภาษาและส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรมแก่นักเรียนโรงเรียน
ไทยรัฐวิทยา 

คณะศิลปศาสตร์   
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์    

2562 

โครงการอบรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
แก่บุคลากรมหาวิทยาลัยนราธิวาสราช
นครินทร์สู่สากล 

คณะศิลปศาสตร์   
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์    

2562-2563 

โครงการโรงเรียนภาษาอาเซียน 
ชายแดนใต้ ณ โรงเรียนมัธยมสุไหงปาดี 

โรงเรียนมัธยมสุไหงปาดี  

อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส 
2562 

โครงการเพิ่มพูนทักษะนอกหลักสูตร 
นักศึกษาช้ันปีท่ี 1 คณะศิลปศาสตร์ 

คณะศิลปศาสตร์   
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์    

2563 

 

9.  ทุนการศึกษาท่ีได้รับ 

 - 
 

10.  การนำเสนอผลงานวิจัย  

 - 

11.  การฝึกอบรมและการศึกษาดูงาน 

หัวข้อ สถานที ่ ปี 
อบรมมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี 
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 

คณะศิลปศาสตร์  
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์    

2561 

เข้าร่วมฟังการเสวนาในหัวข้อ English 
Teaching as a Source of 21st Century 
Skills 

โรงแรม Buri Siphu 
 

2562 

อบรม TOEFL ITP Teacher Workshop คณะศิลปศาสตร์  2562 
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มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์    
อบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ ‘Literature 
Review Development in Qualitative 
Research’ 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
ม.สงขลาครินทร์วิทยาเขตปัตตานี    

2562 

อบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสอนและ
วิจัย ด้านการพัฒนาการเรียนการสอน 

อาคารสำนักงานอธิการบดี 

ม.นราธิวาสราชนครินทร์    
2562 

 

 

12.  ผลงานวิจัย/ผลงานวิชาการท่ีได้รับการตีพิมพ์ 

ผู้ร่วมวิจัย An Investigation of Thai Students’ Attitudes in Relation to Pronunciation of 
English as a Second Language 

13.  หนังสือ/ตำรา 

- 
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แบบฟอร์มประวัติ 

1.  ช่ือ  นางสาวนูรอา สะมะแอ 
  Nura-aa Sama-ae 
 

2.  ตำแหน่งปัจจุบัน อาจารย์  

3.  สถานท่ีท่ีติดต่อได้สะดวก 

  คณะศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ (วิทยาเขตโคกเขือ)  อำเภอเมืองนราธิวาส  

จังหวัดนราธิวาส  โทร 0 7370 9030 ต่อ 3600  ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ nuraaa.sma@gmail.com หมายเลข

โทรศัพท์เคล่ือนท่ี  08 4442 4174 

 

ประวัติการศึกษา  

วุฒ ิ ชื่อสถาบัน ปีที่สำเร็จการศึกษา 

ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 2554 

ศศ.ม. (ภาษาศาสตร์) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2559 
 

5.  สาขาท่ีมีความชำนาญพิเศษ (แตกต่างจากวุฒิการศึกษา) ระบุสาขา 

     ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร, ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเท่ียว 

6.  หลักสูตรท่ีมีความเช่ียวชาญพิเศษ 

     ภาษาศาสตร์  

7.  ประสบการณ์ทำงาน 

องค์กร ลักษณะ/ประเภทของงาน ปี 
คณะศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ อาจารย์ 2562 - ปัจจุบัน    
คณะศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  
วิทยาเขตยะลา 

อาจารย์ 2561 – 2562 

 

8.  ประวัติการเป็นวิทยากร 

- 
- 

mailto:nuraaa.sma@gmail.com


98 

9.  ทุนการศึกษาท่ีได้รับ 

 ทุนประเภทเงินอุดหนุนการเข้าร่วมประชุมและเสนอผลงานของนิสติ บัณฑิตศึกษา จากบัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปี 2558 
 

10.  การนำเสนอผลงานวิจัย  

อารี มโนสุทธิกิจ และคณะ. (2562). ภาพแทนอาเซียนในหนังสือพิมพ์: การวิเคราะห์วาทกรรมข่าวในประเทศ
 มาเลเซีย เมียนมาร์ และสิงคโปร์ (รายงานการวิจัย). กรุงเทพฯ: คณะภาษาและการส่ือสาร สถาบัน
 บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์.  
 

นูรอา สะมะแอ และนันทนา วงษ์ไทย. (2560). การศึกษาคำเรียกการทำอาหารหวาน   ในภาษามลายูปาตานี 
 เชิงอรรถศาสตร์ชาติพันธุ์. วารสารศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัย สงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่. 9(2),  
 140-164. 
Sama-ae N., & Wongthai N. (2015). Cooking Terms in Patani Malay: An Ethnosemantic. 
 Proceedings of 2nd International Conference on Language, Innovation, Culture & 
 Education. Inner Disciplinary Circle of Science, Arts & Innovation, Singapore: Royal Plaza 
 on Scott Hotel.  
 

11.  การฝึกอบรมและการศึกษาดูงาน 

หัวข้อ สถานที ่ ป ี

Webinar Series I: Challenges in International 
Publication: Top Secrets from Editors 

อบรมออนไลน์ผ่านโปรแกรม ZOOM 

(หลักสูตรภาษาอังกฤษเป็นภาษานานาชาติ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) 

2563 

อบรมหลักสูตรการส่ือสารและประสานงาน THAIMOOC (สำนักงานก.พ. ร่วมกับ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช) 

2563 

อบรมหลักสูตรเทคนิคการนำเสนองานวิชาการ THAIMOOC (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) 2563 
อบรมหลักสูตรภาษาศาสตร์เบ้ืองต้น THAIMOOC (มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย) 2563 
โครงการอบรมผ่านระบบออนไลน์ เรื่อง กิจกรรมการ
เรียนการสอนออนไลน์ด้วยโปรแกรม ZOOM 

อบรมออนไลน์ผ่านโปรแกรม ZOOM สมาคม
เครือข่ายการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์และองค์กร
ระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย  (สมาคม ควอท) 

2563 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การประเมินผลสัมฤทธิ์
การเรียนรู้หลักการออกแบบข้อสอบ และการจัดการ

คณะพยาบาลศาสตร์  
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 

2562 
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เรียนการสอนในศตวรรษท่ี 21 
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ  
เรื่อง  Design Thinking as a Teaching Approach 
(การใช้วิธี Design Thinking  
ในการสอนในช้ันเรียน) 

โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ สุขุมวิท 11กรุงเทพฯ 2562 

โครงการฝึกอบรมสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ (ลูกไก่) รุ่นท่ี 1 โรงแรมที อาร์ ร็อค ฮิลล์ อำเภอหาดใหญ่  
จังหวัดสงขลา 

2562 

อบรมหลักสูตร TU-TESOL สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2561 
 

12.  ผลงานวิจัย/ผลงานวิชาการท่ีได้รับการตีพิมพ์ 

นูรอา สะมะแอ และนันทนา วงษ์ไทย. (2560). การศึกษาคำเรียกการทำอาหารหวาน   ในภาษามลายูปาตานี 
 เชิงอรรถศาสตร์ชาติพันธุ์. วารสารศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัย สงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่. 9(2),  
 140-164. 
       

13.  หนังสือ/ตำรา 

- 
 

 
 

 
 
 

 

 

 
 
 
 

 


