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ส่วนที่หนึ่ง 
ส่วนน า 

1.1 บทสรุปผู้บริหาร 
รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ตามระบบ CUPT QA ระดับหลักสูตร หลักสูตร   

ศิลปศาตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2558 ปีการศึกษา 2560 (1 สิงหาคม 2560 
– 31 กรกฎาคม 2561) คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ จัดท าขึ้นเพ่ือเป็นการ
รายงานเพ่ือด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในของหลักสูตร ตามเกณฑ์ Council of the 
University President of Thailand Quality Assurance (CUPT QA) ซึ่งเป็นการประกันคุณภาพ
การศึกษาในกลุ่มที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) และที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยใน
ก ากับของรัฐ (ทอมก.) เป็นปีแรก สืบเนื่องจาก ทปอ.ในการประชุมครั้งที่ 6 /2557 วันที่ 21 ธันวาคม 
2557 มีมติอนุมัติให้สถาบันอุดมศึกษาใน ทปอ.ใช้ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา CUPT QA ที่
พัฒนาขึ้นส าหรับการประกันคุณภาพการศึกษาภายในและเพ่ือรับการรับรองการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายนอกเป็นชุดเดียวกัน เพ่ือสถาบันอุดมศึกษาได้ลดภาระที่เกิดจากการท างานซ้ าซ้อน และได้ใช้เกณฑ์ที่
เหมาะสมหรือบูรณาการกับการพัฒนาตามแนวทาง EdPEx อย่างเต็มรูปแบบต่อไป 

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

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

คะแนน 1 ไม่ปรากฏการด าเนินการ (ไม่มีเอกสาร ไม่มีแผน หรือไม่มีหลักฐาน) 
คะแนน 2 มีการวางแผนแต่ยังไม่ได้เริ่มด าเนินการ 
คะแนน 3 มีเอกสารแต่ไม่เช่ือมโยงกับการปฏิบัติหรือมีการด าเนินการแต่ยังไม่ครบถ้วน 
คะแนน 4 มีเอกสารและหลักฐานการด าเนินการตามเกณฑ์ 
คะแนน 5 มีเอกสารและหลักฐานชัดเจนท่ีแสดงถึงการด าเนินการที่มีประสิทธิภาพดีกว่าเกณฑ์ 
คะแนน 6 ตัวอย่างแนวปฏิบัติที่ดี 
คะแนน 7 ดีเยี่ยม เป็นแนวปฏิบัติในระดับโลกหรือแนวปฏิบัติช้ันน า 

  

  
 หลักสูตรจึงต้องค านึงถึงและท าให้มั่นใจว่า บัณฑิตที่จบมีสมรรถนะที่เหมาะสมแม้การประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรจะใช้เกณฑ์ AUN-QA หลักสูตรยังคงต้องด าเนินการตาม
องค์ประกอบ 1 การก ากับมาตรฐาน ภายใต้ประกาศข้อบังคับของกระทรวงศึกษาธิการ ในการประเมิน
คุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร ประจ าปีการศึกษา 2560  
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1.2 การจัดท ารายงานการประเมินตนเอง 
 รายงานเล่มนี้จัดท าขึ้นเพ่ือประเมินการด าเนินงานหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาอังกฤษ 
คณะศิลปศาสตร์ ตั้งแต่มีการเปิดใช้หลักสูตร ในปีการศึกษา 2558 การเปิดหลักสูตรครบ 3 ปี ได้มีการ
พิจารณา ทบทวน ตลอดจนมีการรับฟังและเข้าร่วมการเปลี่ยนแปลงของเกณฑ์ประกันหลักสูตร  
1.3 ข้อมูลพื้นฐาน 

1.3.1 ประวัติความเป็นมาของคณะและหลักสูตร  
คณะศิลปศาสตร์ เป็นคณะหนึ่งที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชกฤษฎีกาการจัดตั้งส่วนราชการใน

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

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ได้เริ่มต้นด้วยการเป็นคณะที่จัดการเรียนการ
สอนรายวิชาศึกษาท่ัวไปให้แก่คณะต่าง ๆ คือ คณะแพทยศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์  คณะวิทยาการจัดการ สถาบันอิสลามและ
อาหรับศึกษา และในปีการศึกษา 2560 ได้เปิดสอนหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาอังกฤษ 
จ านวน 3 รุ่น ดังนี้  

 

ปีการศึกษา 2558 รุ่นที่ 1 (รหัสประจ าตัวนักศึกษา 58xx..) จ านวนนักศึกษา 59  คน 
ปีการศึกษา 2559 รุ่นที่ 2 (รหัสประจ าตัวนักศึกษา 59xx..) จ านวนนักศึกษา 48 คน 
ปีการศึกษา 2560 รุ่นที่ 3 (รหัสประจ าตัวนักศึกษา 60xx..) จ านวนนักศึกษา 97 คน 
รวมนักศึกษาทั้ง 3 รุ่น จ านวนนักศึกษา 204 คน 
  

 โดยมีคณาจารย์ประจ าสาขาวิชาภาษาอังกฤษ จ านวน 12 คน และ คณะมีอาจารย์ประจ า จ านวน 
37 คน ประกอบด้วยคุณวุฒิปริญญาเอก จ านวน 3 คน  ผู้ที่อยู่ระหว่างการศึกษาระดับปริญญาเอก 
จ านวน 4 คน  คุณวุฒิปริญญาโท จ านวน 28 คน คุณวุฒิปริญญาตรี จ านวน 3 คน ยังไม่มีบุคลากรผู้มี
ต าแหน่งทางวิชาการระดับศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ และมีบุคลากรสาย
สนับสนุน จ านวน 14 คน ประกอบคุณวุฒิปริญญาโท จ านวน 2 คน คุณวุฒิปริญญาตรี จ านวน 11 คน 
คุณวุฒิต่ ากว่าปริญญาตรี จ านวน 1 คน  

การจัดการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2560 คณะศิลปศาสตร์ได้รับผิดชอบจัดการเรียนการสอน
หลักสูตรสาขาวิชาภาษาอังกฤษที่สอดคล้องกับความต้องการของนักศึกษา และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
กล่าวคือ มุ่งเน้นให้นักศึกษาสามารถใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างคล่องแคล่ว นอกจากนี้ คณะได้ก าหนด
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร บริหารจัดการหลักสูตรให้เป็นไปตามมาตรฐานหลักสูตรที่ก าหนดโดยส านัก
กรรมการการอุดมศึกษา โดยมีกลไกในการควบคุมก ากับ ส่งเสริม การจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพได้
มาตรฐาน ดังรายละเอียด 

1.3.2 ปรัชญา ปณิธาน และวัตถุประสงค์ 
 คณะศิลปศาสตร์ได้ปรับปรุงและพัฒนาปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ นโยบาย และแผน
กลยุทธ์ให้สอดคล้องตามสภาพการณ์ปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต โดยน าแผนกลยุทธ์การพัฒนา
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มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ พ.ศ. 2560 – 2564 มาใช้พิจารณาประกอบการก าหนดปรัชญา 
วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ นโยบาย และแผนกลยุทธ์การพัฒนาคณะศิลปศาสตร์ ดังนี้ 

ปรัชญา 
          บัณฑิตมีความรู้และปัญญา แสวงหาและพัฒนาองค์ความรู้เพื่อความเจริญงอกงามของสังคม 

วิสัยทัศน์   
          ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรม  วิจัย และนวัตกรรม  สนองความต้องการของชุมชนและสังคม 

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

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

1. นโยบายด้านการจัดการเรียนการสอน : ส่งเสริมบรรยากาศทางวิชาการ โดยใช้กระบวนการ
ประกันคุณภาพการศึกษาเป็นกลไกในการบริหารจัดการ 

2. นโยบายด้านการวิจัยและงานสร้างสรรค์ : ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรด าเนินการวิจัย
และงานสร้างสรรค์ เพ่ือพัฒนาองค์ความรู้  ตลอดจนเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน และน าไปใช้
ประโยชน์ 

3. นโยบายด้านการบริการวิชาการสู่สังคม: พัฒนาส่งเสริม และสนับสนุนกิจกรรมบริการ
วิชาการ เพื่อตอบสนองความต้องการของสังคม  

4. นโยบายด้านการท านุบ ารุ งศิลปวัฒนธรรม: ส่ ง เสริมอนุรักษ์ภาษา ศาสนา และ
ศิลปวัฒนธรรม 

5. นโยบายด้านการบริหารจัดการ : ให้ความส าคัญกับการจัดระบบการบริหารจัดการที่ดี ด้วย
หลักธรรมาภิบาล 
วัตถุประสงค์ 

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

 6.เพ่ือพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ น าไปใช้ในด้านการเรียนการสอนและการบริหารจัดการ
อย่างมีประสิทธิภาพ 

ค่านิยมองค์กร สร้างสรรค์ความรู้คู่คุณธรรม พัฒนาชุมชน บนพ้ืนฐานพหุวัฒนธรรม 
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สมรรถนะหลักขององค์กร 
1. ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
2. ความสามารถในการวิจัย บริการวิชาการ สร้างองค์ความรู้เพ่ือพัฒนาชุมชนและสังคม 
3. ความสามารถในการบูรณาการการเรียนการสอน กับพันธกิจต่าง ๆ ได้แก่ การบริการ

วิชาการ การ   วิจัย และการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
4. ความสามารถในการเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ด้านภาษาต่างประเทศ ได้แก่ ภาษาอังกฤษ 

ภาษามลายู ภาษาจีน และภาษาญี่ปุ่น  
1.3.3 ความเป็นมาของหลักสูตร 
คณะศิลปศาสตร์ จัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)

สาขาวิชาภาษาอังกฤษฉบับใหม่ พ.ศ.2548 โดยเปิดรับนักศึกษาครั้งแรกในปีการศึกษา 2558  โดยมี
รายละเอียดของหลักสูตรดังนี้ 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา  :  มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 
คณะ    : ศิลปศาสตร์ 
ชื่อหลักสูตร 

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

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

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

วิชาเอกหรือความเชี่ยวชาญเฉพาะหลักสูตร  
เป็นหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนวิชาเอกภาษาอังกฤษ วิชาโท ภาษาอังกฤษ หรือ ภาษา

มลายู หรือ ภาษาจีน     
 

จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร  
จ านวนหน่วยกิตท่ีเรียนตลอดหลักสูตร 124 หน่วยกิต 

รูปแบบของหลักสูตร  
รูปแบบ : หลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี ตามกรอบ    

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552  
  ภาษาท่ีใช้ :           ภาษาอังกฤษและภาษาไทย 
  การรับเข้านักศึกษา : รับนักศึกษาไทยทีส่ าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า  

ความร่วมมือกับสถาบันอ่ืน : หลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 
ที่จัดการเรียนการสอนโดยตรง  
 การให้ใบปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา : ให้ปริญญาสาขาวิชาเดียว 
สถานภาพทางหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 

1. สภาวิชาการมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เห็นชอบหลักสูตรในการประชุมครั้งที่ 
1/2558 เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2557  

2. สภามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ให้ความเห็นชอบหลักสูตรในการประชุมครั้งที่ 
7/2557  เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2557 
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3. ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตร เมือวันที่ 8 
เมษายน 2558 

4. เป็นหลักสูตรใหม่ พ.ศ.2558 เปิดสอนในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2558 เมื่อวันที่ 3 
สิงหาคม 2558  

ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 
หลักสูตรมีความพร้อมในการเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญา

ตรีและวางแผนขอรับการประเมินเพ่ือขึ้นทะเบียนหลักสูตรการศึกษา ในปีการศึกษา 2563 (หลังจากเปิด
สอนเป็น เวลา 5 ปี) 

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา 
ภายหลังจากส าเร็จการศึกษา บัณฑิตสาขาภาษาอังกฤษ สามารถประกอบอาชีพต่ าง ๆ ได้แก่     

นักแปล ผู้สอนภาษาอังกฤษ พนักงานต้อนรับ เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ เจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์ เจ้าหน้าที่
ธุรกิจการบิน มัคคุเทศก์ เจ้าหน้าที่ส านักงาน และงานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้ภาษาอังกฤษ หรือศึกษา
ต่อในระดับบัณฑิตศึกษา 
จ านวนบุคลากรสายสนับสนุนจ าแนกตามคุณวุฒิทางการศึกษา 

ประเภท จ านวน 
ปริญญาเอก - 
ปริญญาโท 2 
ปริญญาตร ี 11 

ต่ ากว่าปริญญาตร ี 1 
รวม 14 

 

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

1. รายช่ืออาจารย์ประจ าหลักสูตร 
อาจารย์ประจ าหลักสูตร (มคอ. 2) 

ชื่อ – นามสกุล 
ต าแหน่งทาง

วิชาการ 
คุณวุฒิการศึกษา หมายเหตุ 

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

 

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

 

3. อาจารย์ปองรัตน์ ศรีสืบ อาจารย์ M.A. (English as an 
International Language) 
ศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) 

 

4. อาจารย์ซัลวาตี สุเด็น อาจารย์ MAESL (Teaching 
English as a Second 
Language) 
B.A. (Political Science) 

 

5. อาจารย์ฟารีดา กิตติวิโรจน์ อาจารย์ M.A. (Language and 
Communication) 
วท.บ. (การจัดการประมง) 

 

6. อาจารย์อาอีส๊ะ มามุ อาจารย์ M.A. (Teaching Chinese 
to Speakers of  Other 
Languages) 
B.A. (Chinese-English 
Bilingual Studies) 

 

7. อาจารย์ซาฮีฎีน นิติภาค อาจารย์ M.A. (Malay Literature) 
ศศ.บ. (ภาษามลายู) 

 

 
อาจารยป์ระจ าหลักสูตร (ปัจจุบัน) 

ที ่ ชื่ออาจารย์ประจ าหลักสูตร 
ต าแหน่งทาง

วิชาการ 
วุฒิการศึกษาสูงสุด หมายเหตุ 

1. อาจารย์มสุลมิ รอกา อาจารย ์ M.A. (Teaching English to Speakers of 
Other Languages) 

ท าหน้าที่
ประธาน
หลักสตูรแทน
อาจารยล์ุกมาน 
มะยิ ท่ีไดล้า
ศึกษาต่อ  

2. อาจารย์วัชรินทร์ ฟองโหย อาจารย ์ M.A. (English)  
3. อาจารย์ฟารดีา กิตติวโิรจน ์ อาจารย ์ M.A. (Language and Communication)   
4. อาจารย์ซลัวาตี สเุด็น อาจารย ์ MAESL (Teaching English as a Second 

Language) 
 

5. อาจารย์นูรอ ยาเซ็ง อาจารย ์ M.A. (Applied Linguistics for TESOL) แทนอาจารย ์
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ที ่ ชื่ออาจารย์ประจ าหลักสูตร 
ต าแหน่งทาง

วิชาการ 
วุฒิการศึกษาสูงสุด หมายเหตุ 

ลุกมาน มะยิ ท่ี
ได้ลาศึกษาต่อ 

 
หลักฐาน 
รหัสหลักฐาน ชื่อหลักฐาน 
  
 
2. รายช่ือผู้สอน 
อาจารย์ผู้สอนกลุ่มสาขาภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา 2560 

ที ่ ชื่ออาจารย์ 
ต าแหน่ง

ทางวิชาการ 
วุฒิการศึกษาสูงสุด หมายเหตุ 

1. อาจารย์มสุลมิ รอกา อาจารย ์ M.A. (Teaching English to Speakers of 
Other Languages) 

 

2. อาจารย์วัชรินทร์ ฟองโหย อาจารย ์ M.A. (English)  
3. อาจารย์ฟารดีา กิตติวโิรจน ์ อาจารย ์ M.A. (Language and Communication)   
4. อาจารย์ซลัวาตี สเุด็น อาจารย ์ MAESL (Teaching English as a Second 

Language) 
 

5. อาจารย์นูรอ ยาเซ็ง อาจารย ์ M.A. (Applied Linguistics for TESOL)  
6. อาจารย์ตสันีม เจะและ อาจารย ์ MAESL (M.A. (Applied Linguistics)  
7. อาจารย์อาตีกะ๊ อาลลีาเตะ อาจารย ์ M.A. (English Education)  

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

 

9. อาจารย์ฟิรดาว นิสะน ิ อาจารย ์ M.A. (English for Career)  
10. อาจารย์ Fahad Tanweer อาจารย ์ M.A. (English Literature) from MJP, 

Rohelkhand University, UP, India 
(อาจารย์พิเศษ) 

12. อาจารยล์ุกมาน มะยิ  อาจารย ์ M.A. (Teaching English to Speakers of 
Other Languages) 

ลาศึกษาต่อในระดับ
ปริญญาเอก 

13. อาจารย์โสภาวรรณ หนูกุ้ง อาจารย ์ M.A. (Educational Linguistics) ลาศึกษาต่อในระดับ
ปริญญาเอก 

 
อาจารย์ผู้สอนกลุ่มสาขาภาษามลายู ปีการศึกษา 2560 

ที ่ ชื่ออาจารย์ 
ต าแหน่งทาง

วิชาการ 
วุฒิการศึกษาสูงสุด หมายเหตุ 

1. อาจารย์ซาฮีฎีน นิตภิาค อาจารย ์ M.A. (Malay Literature)  
2. อาจารยส์ุไลมาน สมาแฮ อาจารย ์ M.A (Linguistics)  
3. อาจารย์รอฮานีเต๊ะซา อาจารย ์ M.A (Malay Language)  
4. อาจารย์ฟีรดาวซ ์ อาจารย ์ M.A (Linguistics)  
5. อาจารย์กามลีียา หะยีหะซา อาจารย ์ M.A (Malay Language Education)  
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อาจารย์ผู้สอนกลุ่มสาขาภาษาจีน ปีการศึกษา 2560 

ที ่ ชื่ออาจารย์ 
ต าแหน่งทาง

วิชาการ 
วุฒิการศึกษาสูงสุด หมายเหตุ 

1. อาจารย์ปารีซะ รักเกื้อ อาจารย ์ M.A. (Teaching Chinese to Speakers of 
Other Languages)  

 

2. อาจารย์รัฐพร สิริพันธ ์ อาจารย ์ M.A. (Teaching Chinese to Speakers of 
Other Languages)  

 

3. อาจารย์อาอีสะ๊  มาม ุ อาจารย ์ M.A. (Teaching Chinese to Speakers of 
Other Languages) 

ลาศึกษาต่อ
ในระดับ
ปริญญาเอก 

 
อาจารย์ผู้สอนกลุ่มรายวิชาทั่วไป 

ที ่ ชื่ออาจารย์ 
ต าแหน่งทาง

วิชาการ 
วุฒิการศึกษาสูงสุด หมายเหตุ 

1. อาจารย์วันชัย  แก้วหนูนวล อาจารย ์ กศ.ม (ภาษาไทย)  
2. อาจารย์ ดร. ศิริกัญญา  แก่นทอง อาจารย ์ ปร.ด. (บริหารการศึกษา)  
3.  อาจารย์ ดร. ภัสร์ธีรา  ฉลองเดช อาจารย ์ ปร.ด. (ภาษาศาสตร์)  
4. อาจารย์รจเรข  ก าแหงกิจ อาจารย ์ กศ.ม. (การวิจัยและประเมิน)  
5. อาจารย ์ดร. อรทัย  พรมเทพ อาจารย ์ ปร.ด. (การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน)  
6. อาจารยฮ์ัสสัน  ดูมาล ี อาจารย ์ ร.ม. (การเมืองและการปกครอง)  
7.  อาจารย์เกษรา  บ่าวแซ่มช้อย อาจารย ์ บธ.ม. (บริหารธรุกิจ)  
8.  อาจารยส์ัญญา  วัชราทักษิณ อาจารย ์ น.ม. (นิติศาสตร์)  
7. อาจารย์ศรณ์วรงค์  สุวรรณมาศ อาจารย ์ ว.ม. (วารสารศาสตร์)  
8. อาจารย์เดชดนัย  จุ้มชุม อาจารย ์ ศศ.ม. (การจดัการสารสนเทศ)  
9. อาจารย์กีรติกานต์  บุญฤทธ์ิ อาจารย ์ ศศ.ม. (ภาษาไทย)  
10. อาจารยไ์พศาล  สุกิจจานนท์ อาจารย ์ ศศ.บ. (พลศึกษา สุขศึกษา นันทนาการ)  
11. อาจารยส์ุนิฐา  ก าเนิดทอง อาจารย ์ ศศ.ม. (ภาษาไทย)  
12. อาจารย์รตัติยา  หนูสุด อาจารย ์ คบ. (ภาษาไทย)  
13. อาจารย์ชนิตา  พรหมทองดี อาจารย ์ คม. (สุขศึกษาและพลศึกษา)  
14. อาจารย์วรรนา  ขุนนา  อาจารย ์ ศศ.บ. (พลศึกษา)  
 
รายงานผลการด าเนินการก ากับให้เป็นไปตามมาตรฐานหลักสูตร (หลักสูตร พ.ศ. 2548 ระดับปริญญา
ตรี) 

ผ่าน/ไม่ผ่าน เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน 

ผ่าน 

1. จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรไม่น้อยกว่า 5 คนและ
เป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตร เกินกว่า 1 หลักสูตรไม่ได้
และประจ าหลักสูตรตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษาตาม
หลักสูตรนั้น 

ปี ก า ร ศึ ก ษ า  2560 ไ ด้ มี ก า ร
เปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
ต า ม ม ติ ที่ ป ร ะ ชุ ม ส ภ า วิ ช า ก า ร 
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ครั้ง
ที่  1/2561 เนื่องจากอาจารย์ลุกมาน 
มะยิ ได้ลาศึกษาต่อระดับปริญญาเอก 
จึ ง ได้ มี ก ารแต่ งตั้ ง อาจารย์ ประจ า
หลักสูตรคนใหม่ คือ อาจารย์นูรอ ยาเซ็ง 
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ดั งนั้น  อาจารย์ประจ าหลักสูตร ณ 
ปัจจุบัน มีจ านวน 5 คน ดังต่อไปนี้  

1. อาจารย์มุสลิม รอกา 
2. อาจารย์วัชรินทร์ ฟองโหย 
3. อาจารย์ฟารีดา กิตติวิโรจน์ 
4. อาจารย์ซัลวาตี สุเด็น 
5. อาจารย์นูรอ ยาเซ็ง 

ผ่าน 

2. คุณสัมบัติของอาจารย์ประจ าหลักสูตร มีคุณวุฒิ
ปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือด ารงต าแหน่งทางวิชาการ
ไม่ต่ ากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาที่ตรงหรือสัมพันธ์
สาขาวิชาที่เปิดสอน อย่างน้อย 2 คน 

อาจารย์ประจ าหลักสูตรศิลปศาสตร
บัณฑิต สาขาภาษาอังกฤษหลักสูตรใหม่ 
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2558)  มีคุณวุฒิ
ตามเกณฑ์ที่ก าหนดและตรงกับสาขาวิชาที่
เปิดสอน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
1. อาจารย์มุสลิม รอกา MA in Teaching 
English to Speakers of Other Languages 
2. อาจารย์วัชรินทร์ ฟองโหย MA in 
English 
3. อาจารย์ฟารีดา กิตติวิโรจน์ MA in 
Language and Communication  
4. อาจารย์ซัลวาตี สุเด็น MA in 
Teaching English as a Second Language 
5. อาจารย์นูรอ ยาเซ็ง MA in Applied 
Linguistics for TESOL 

ผ่าน 

3. การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่ก าหนด
ต้องไม่เกิน 5 ปี (จะต้องปรับปรุงให้เสร็จและอนุมัติ/ให้
ความเห็นชอบโดยสภามหาวิทยา/สถาบัน เ พ่ือให้
หลักสูตรใช้งานในปีที่ 6) ส าหรับหลักสูตร 5 ปี 
ประกาศใช้ปีที่ 7 หรือหลักสูตร 6 ปี ประกาศใช้ในปีที่ 
8) 

ทางหลักสูตรมีแผนด าเนินการปรับปรุง
หลักสูตรในปีการศึกษา 2563 (หลังจาก
เปิดสอนเป็นเวลา 5 ปี)  ทั้งนี้หลักสูตร
ได้ด าเนินการทบทวนหลักสูตรทุกภาค
การศึกษาผ่านกิจกรรมต่าง ๆ อาทิเช่น 
ประชุมทบทวนเอกสารที่เกี่ยวข้องกับ
การจัดการเรียนการสอนในรายวิชาต่าง 
ๆ ในหลักสูตร  

 
สรุปผลการประเมินตนเอง การก ากับให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 

  เป็นไปตามมาตรฐานหลักสูตร                ไม่เป็นไปตามมาตรฐานหลักสูตร 
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ส่วนที่สาม 
การประเมินตนเองตามเกณฑ์คุณภาพ AUN-QA 11 ข้อ 

 เพ่ือให้หลักสูตรรับรู้ถึงระดับคุณภาพของหลักสูตรในแต่ละเกณฑ์ และสามารถปรับปรุงพัฒนา 
การด าเนินการในหลักสูตรได้อย่างต่อเนื่อง การประเมินหลักสูตรจะใช้เกณฑ์ 7 ระดับ ดังต่อไปนี้ 

Rating Description 
1 Absolutely Inadequate 

The QA practice to fulfil the criterion is not implemented. There  
are no plans, documents, evidences or results available. Immediate improvement must be 
made. 

2 Inadequate and Improvement is Necessary 
The QA practice to fulfil the criterion is still at its planning stage or is inadequate where 
improvement is necessary. There is little document or evidence available. Performance of 
the QA practice shows little or poor results. 

3 Inadequate but Minor Improvement Will Make It Adequate 
The QA practice to fulfill the criterion is defined and implemented but minor 
improvement is needed to fully meet them. Documents are available but no clear 
evidence to support that they have been fully used.  Performance of the QA practice 
shows inconsistent or some results. 

4 Adequate as Expected 
The QA practice to fulfill the criterion is adequate and evidences support that it has been 
fully implemented.  Performance of the QA practice shows consistent results as expected. 

5 Better Than Adequate 
The QA practice to fulfill the criterion is better than adequate. Evidences support that it 
has been efficiently implemented. Performance of the QA practice shows good results and 
positive improvement trend. 

6 Example of Best Practices 
The QA practice to fulfill the criterion is considered to be example of best practices in the 
field. Evidences support that it has been effectively implemented. Performance of QA 
practice shows very good results and positive improvement trend. 

7 Excellent (Example of World-class or Leading Practices) 
The QA practice to fulfill the criterion is considered to be excellent  
or example of world-class practices in the field. Evidences support that  
it has been innovatively implemented. Performance of the QA practice shows excellent 
results and outstanding improvement trends. 
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AUN 1 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง  
ผลการด าเนินงานแยกตามเกณฑ์การประเมิน 
1.1 The expected learning outcomes have been clearly formulated and aligned 
with the vision and mission of the university. 

 หลักสูตร (AUN 1.1-1) ได้ก าหนดผลการเรียนที่คาดหวัง (ELOs) จากวิสัยทัศน์ พันธกิจของคณะศิลป
ศาสตร์  

และของมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ จากวัตถุประสงค์ของหลักสูตร จากกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
แห่งชาติ และผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย จ านวน 5 ข้อดังต่อไปนี้ 

1. ใช้ทักษะภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพและหลากหลาย ตามโครงสร้างของ CEFR ของ
สหภาพยุโรป ในระดับ B 2 Upper Intermediate Level ได้ 

2. ประยุกต์ใช้หลักภาษาศาสตร์ ภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้อง 
3. แสดงออกถึงความรับผิดชอบ ความซื่อสัตย์ และจรรยาบรรณวิชาชีพ 
4. ประยุกต์ใช้องค์ความรู้ด้านภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาชุมชนและสังคม 
5. สังเคราะห์ความรู้และทักษะอย่างเป็นระบบ ทันโลก ทันเหตุการณ์ และใช้เทคโนโลยีในการ

แสวงหาความรู้ได้ 
*หมายเหตุ 

 CEFR คือ ตารางมาตรฐานยุโรปและได้รับการออกแบบมาโดยเฉพาะเ พ่ือใช้อธิบายทักษะ
ภาษาอังกฤษ ที่เป็นที่ยอมรับของสากลโลก โดย CEFR และสามารถเทียบเคียงผลคะแนนการสอบ 
Academic Test ระดับนานาชาติ ของ IELTs (international English Language Testing System) 
โดยแบ่งความเชี่ยวชาญทางด้านภาษาออกเป็น 6 ระดับ ดังต่อไปนี้  

ระดับ CEFR ชื่อขัน้ระดับ 
เทียบเท่าผลคะแนน 

IELTS 
เทียบเท่าผลคะแนน 

TOEFL ITP 
ระดับคะแนนของ

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

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

อนุมัติส าเร็จ
การศึกษา 

B 1 Intermediate 4.0 - 4.5 437 - 473 ช้ันปี 3  
A 2  Elementary 3.0 - 3.5 397 - 433 ช้ันปี 2 
A 1 Beginner  - 337 - 393 ช้ันปี 1 

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

 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตมุ่งเน้นให้นักศึกษาสามารถมีผลระดับที่เทียบเคียงของ CEFR หรือ IELTs 
ในระดับ B 2 Upper Intermediate Level ได้ เพ่ือช่วยนักศึกษาสามารถรู้ระดับของตนเองและสามารถ
เข้าท างานและศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาทั้งในและต่างประเทศได้  

ตารางแสดงความสอดคล้องระหว่าง ELOs ของหลักสูตร กับวิสัยทัศน์และพันธกิจของมหาวิทยาลัย
นราธิวาสราชนครินทร์  
Expected Learning Outcomes วิสัยทัศน ์ พันธกิจ 

ELO 1 มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
เป็นมหาวิทยาลัยช้ันน าอันดับหนึ่ง
ของสามจังหวัดชายแดนใต้  ด้าน
วิชาชีพและนวัตกรรม  ภายใต้พหุ

1. ผลิตบณัฑิตทุกระดับทีม่ีคุณภาพ 
2. ผลิตผลงานวิชาการ งาน
สร้างสรรค์และงานวิจัย 
3. บริการวิชาการ 

ELO 2 
ELO 3 
ELO 4 
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Expected Learning Outcomes วิสัยทัศน ์ พันธกิจ 
ELO 5 วัฒนธรรม ภายในปี 2564  

 

ตารางแสดงความสอดคล้องระหว่าง ELOs ของหลักสูตร กับวิสัยทัศน์และพันธกิจของคณะศิลป
ศาสตร์   
Expected Learning Outcomes วิสัยทัศน ์ พันธกิจ 

ELO 1 

ผลิตบัณฑติที่มีความรู้คู่คณุธรรม 
วิจัยและพัฒนา สนองความต้องการ

ของชุมชนและสังคม 

1.ผลิตบณัฑติให้มีความรู้ ทักษะและ
คุณธรรม รับผิดชอบต่อตนเองและ
สังคม 
2. ผลิตผลงานทางวิชาการ งานวิจยั
และงานสร้างสรรค ์
3.บริการวิชาการเพื่อพัฒนาสังคม 

ELO 2 
ELO 3 
ELO 4 

ELO 5 
 

หลักฐาน 
รหัสหลักฐาน ชื่อหลักฐาน 

AUN 1.1-1 มคอ.2 หลักสตูรศลิปศาสตรบณัฑติ สาขาภาษาอังกฤษ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2558 

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

 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาอังกฤษ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2558 
(AUN 1.2-1) ครอบคลุมทั้งความรู้และทักษะทั่วไป และความรู้ทักษะเฉพาะทาง ดังนี้  
ความรู้และทักษะทั่วไป  

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

แสวงหาความรู้ได้ 
ความรู้และทักษะเฉพาะทาง  

1. ใช้ทักษะภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพและหลากหลาย ตามโครงสร้างของ CEFR ของ
สหภาพยุโรป ในระดับ B 2 Upper Intermediate Level ได้ 

2. ประยุกต์ใช้หลักภาษาศาสตร์ ภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้อง 
3. ประยุกต์ใช้องค์ความรู้ด้านภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาชุมชนและสังคม 

ตารางแสดงความสัมพันธ์ระหว่าง ELO กับ Generic and Specific และ รายวิชา 

ELO 1 2 3 4 5 
Generic ทุกวิชาที่ปรากฏในหลักสตูร 

Specific 

11-034-201 

11-034-202 

11-034-203 

11-034-204 

11-034-205 

11-034-206 

11-034-207 

11-034-201 

11-034-202 

11-034-203 

11-034-204 

11-034-205 

11-034-206 

11-034-207 

11-034-201 

11-034-202 

11-034-203 

11-034-204 

11-034-205 

11-034-206 

11-034-207 

11-034-201 

11-034-202 

11-034-203 

11-034-204 

11-034-205 

11-034-206 

11-034-207 

11-034-201 

11-034-202 

11-034-203 

11-034-204 

11-034-205 

11-034-206 

11-034-207 
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ELO 1 2 3 4 5 
11-034-208 

11-034-209 

11-034-210 

11-034-211 

11-034-212 

11-034-213 

11-034-214 

11-034-215 

11-034-216 

11-034-217 

11-034-218 

11-034-219 

11-034-220 

11-034-221 

11-034-222 

11-034-223 

11-034-224 

11-034-225 

11-034-226 

11-034-227 

11-034-228 

11-034-229 

11-034-208 

11-034-209 

11-034-210 

11-034-211 

11-034-212 

11-034-213 

11-034-214 

11-034-215 

11-034-216 

11-034-217 

11-034-218 

11-034-219 

11-034-220 

11-034-221 

11-034-222 

11-034-223 

11-034-224 

11-034-225 

11-034-226 

11-034-227 

11-034-228 

11-034-229 

11-034-208 

11-034-209 

11-034-210 

11-034-211 

11-034-212 

11-034-213 

11-034-214 

11-034-215 

11-034-216 

11-034-217 

11-034-218 

11-034-219 

11-034-220 

11-034-221 

11-034-222 

11-034-223 

11-034-224 

11-034-225 

11-034-226 

11-034-227 

11-034-228 

11-034-229 

11-034-208 

11-034-209 

11-034-210 

11-034-211 

11-034-212 

11-034-213 

11-034-214 

11-034-215 

11-034-216 

11-034-217 

11-034-218 

11-034-219 

11-034-220 

11-034-221 

11-034-222 

11-034-223 

11-034-224 

11-034-225 

11-034-226 

11-034-227 

11-034-228 

11-034-229 

11-034-208 

11-034-209 

11-034-210 

11-034-211 

11-034-212 

11-034-213 

11-034-214 

11-034-215 

11-034-216 

11-034-217 

11-034-218 

11-034-219 

11-034-220 

11-034-221 

11-034-222 

11-034-223 

11-034-224 

11-034-225 

11-034-226 

11-034-227 

11-034-228 

11-034-229 
 

หลักฐาน 
รหัสหลักฐาน ชื่อหลักฐาน 
AUN 1.2-1 มคอ.2 หลักสตูรศลิปศาสตรบณัฑติ สาขาภาษาอังกฤษ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2558 
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1.3 The expected learning outcomes clearly reflect the requirements of the 
stakeholders. 
ตารางแสดงความสัมพันธ์ระหว่าง ELOs กับผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย  

ELO 1 2 3 4 5 

ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย 

-คณาจารย ์
-นักศึกษา   
-บุคลากรสาย
สนับสนุน 

-คณาจารย ์
-นักศึกษา 
-บุคลากรสาย
สนับสนุน 

-คณาจารย ์
-นักศึกษา 
-บุคลากรสาย
สนับสนุน 

-คณาจารย ์
-นักศึกษา 
-บุคลากรสาย
สนับสนุน 

-คณาจารย ์
-นักศึกษา 
-บุคลากรสาย
สนับสนุน 

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

ตารางท่ี AUN 1-5 ตารางแสดงความสัมพันธ์ระหว่าง ELO กับความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
ผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย ELO1 ELO2 ELO3 ELO4 ELO5 

คณาจารย์      
- ควรเพิ่มการปรับพื้นฐานนักศึกษาเนื่องจากนักศึกษาใน
เขตพื้นท่ีมีพื้นฐานระดับภาษาอังกฤษต่ ากว่ามาตรฐาน  

     

นักศึกษา      
- มีสภาพแวดล้อมท่ีดึงดดูในการใช้ภาษาอังกฤษมากข้ึน 
- มีกิจกรรมที่เกีย่วข้องด้านภาษาอังกฤษมากข้ึน  

     

บุคลากรสายสนบัสนนุ       
- เพิ่มทักษะชีวิตแก่นักศึกษา โดยเฉพาะมารยาททาง
สังคม การมสีัมมาคารวะ และความเป็นไทย 

     

 

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

ELO Knowledge Skills Competence 

ELO 1 

1. อธิบายหลักการและ
วิธีการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อ
การสื่อสารตามโครงสรา้ง
ของ CEFRจากระดับ A1 
Beginner จนถึงระดับ B 
2 Upper Intermediate  
2. อธิบายถึงความแตกต่าง
และความหลากหลายทาง
ภาษาอังกฤษท่ีใช้อยู่จริง 
ตามหลักของ English 
Corpus ของภาษาอังกฤษ 
3. อธิบายวัฒนธรรมทาง
ภาษาและความเป็นอยู่ทาง

1. ประยุกต์ใช้ทักษะการฟัง พูด 
อ่าน เขียนภาษาอังกฤษ ตา
โครงสร้างของ CEFR  จาก
สถานประกอบการที่มีการใช้
ภาษาอังกฤษ 
 

ได้ทักษะภาษาอังกฤษได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและหลากหลาย ตาม
โครงสร้างของ CEFR ของสหภาพ
ยุโรป ในระดับ B 2 Upper 
Intermediate Level ได้โดยสามารถ
ผ่านการทดสอบ TOEFL ITP หรือ 
IELTs ในระดับเทียบเท่า B 2 ของ 
CEFR ได ้
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ELO Knowledge Skills Competence 

สังคมที่หลากหลายผ่าน
เจ้าของภาษา และอาจารย์
ที่ส าเร็จการศึกษาจาก
ต่างประเทศ 

ELO 2 
 
 
 

1. อธิบาย หลักทฤษฎี 
และกฎเกณฑ์ ของ
ภาษาศาสตร์ ของ
ภาษาอังกฤษได ้
2. เข้าใจความแตกต่าง 
ของระบบการออกเสยีง 
ระหว่างภาษาที่ 1 และ 
ภาษาที่ 2 ได้อย่างชัดเจน 

1. จ าแนก และ วิเคราะห์ 
ทฤษฎีทางภาษาศาสตร์ ได้อย่าง
ถูกต้อง 
2. ประยุกต์หลักภาษาศาสตร์มา
ใช้ในทักษะการฟัง พูด อ่าน 
เขียนภาษาอังกฤษ ตาม
โครงสร้างของ CEFR 

ได้ใช้หลักภาษาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
ได้อย่างถูกต้องที่สามารถเทียบเคยีง
ในการทดสอบระดับนานาชาติได ้
 
 
 
 

ELO 3 

1. อธิบายจรรยาบรรณ
วิชาชีพ 
2. อธิบายวิธีการอ้างอิง
เนื้อหาวิชาการ 
 

1. อ้างอิงเนื้อหาทางวิชาการได้
อย่างถูกต้อง 
2.  สื่อสารภาษาอังกฤษอย่างมี
ศิลปะและจรรยาบรรณ 
3. สร้างสรรคผ์ลงานของตนเอง
ด้วยความซื่อสัตย์และมีความ
รับผิดชอบ 

แสดงออกถึงความรับผดิชอบ ความ
ซื่อสัตย์ และจรรยาบรรณวิชาชีพ 

ELO 4 

1. อธิบายการเขียนและ
ออกแบบโครงงาน 
2. อธิบายขั้นตอนการ
ส ารวจความต้องการของ
ชุมชน 
3. อธิบายหลักการใช้สถิติ
เบื้องต้น 
4. อธิบายผลการศึกษา
ของโครงงาน 

1. ส ารวจความต้องการของ
ชุมชนหรือหน่วยงานในพ้ืนท่ีใน
การพัฒนาภาษาอังกฤษ 
2.  วิเคราะห์และหาแนวทางใน
การแก้ปัญหา 
3. ออกแบบและประยุกต์ใช้
ความรู้ภาษาอังกฤษ 
 

สร้างสรรคโ์ครงงานภาษาอังกฤษเพื่อ
พัฒนาชุมชน สังคม 

ELO 5 

อธิบายเนื้อหาสาระที่เรียน
ศึกษา 

จ าแนก แยกแยะ วิเคราะห์ 
เนื้อหาข่าวสารได ้

สังเคราะห์ความรู้และทักษะ อย่าง
เป็นระบบ ทันโลก ทันเหตุการณ์ และ
ใช้เทคโนโลยสีารสนเทศได้อย่าง
เหมาะสม 

 

 
 
 
 
 



18 

AUN 2 ข้อก าหนดของหลักสูตร  
2.1 The information in the programmed specification is comprehensive and up-to-
date. 
 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2558 (AUN 2.1-1) ได้ถูก
ออกแบบให้รายวิชาต่าง ๆ มีความทันสมัย ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก มีการน าเอาโปรแกรม
ส าเร็จรูปที่ใช้ส าหรับการพัฒนาทักษะทางภาษามาใช้ร่วมกับการจัดการเรียนการสอนในห้องเรียน โดยการ
จัดท าหลักสูตรได้ด าเนินการตามล าดับขั้นตอนในการจัดท าหลักสูตรดังนี้  
 1. น าข้อมูลที่ได้จากการส ารวจความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่ มีการวิเคราะห์สถานการณ์ และ
มีการวิพากษ์หลักสูตรโดยผู้ทรงคุณวุฒิ เสนอต่อสภาวิชาการ สภามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 
และส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาตามล าดับ เพ่ือขออนุมัติตามข้ันตอน  
 2. ออกแบบเนื้อหาหลักสูตรและรายวิชาที่เปิดสอนในหลักสูตรให้สอดคล้องกับกรอบมาตรฐาน
ความสามารถทางภาษาอังกฤษ (CEFR) และวางแนวปฏิบัติให้อาจารย์ผู้สอนใช้ Technology เช่น 
Youtube, Facebook, และ Line ร่วมกับสื่อการสอนอ่ืน ๆ ในรายวิชาต่าง ๆ เพ่ือให้นักศึกษาทันกับ
เหตุการณ์ของโลกมากขึ้น 
 3. มีการน าผลการประเมินจากผู้เรียนและข้อเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงการจัดการเรียนการ
สอนจากอาจารย์ผู้สอนในรายวิชาต่าง ๆ ที่ระบุไว้ใน มคอ. 5 (AUN 2.1-2) มาวิเคราะห์เพ่ือหาแนวทางใน
การปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน 
  ในปีการศึกษา 2560 ก่อนเปิดภาคการศึกษาทางหลักสูตรได้มีการประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตร
และอาจารย์ผู้สอนในหลักสูตร มาร่วมประชุมเพ่ือพูดคุยในเรื่อง กระบวนการเรียนการสอน การท าความ
เข้าใจในค าอธิบายรายวิชา ตลอดจนปัญหาอุปสรรคในการจัดการเรียนการสอนในทุกภาคเรียน เพ่ือช่วย
ให้ผู้สอนมีการเตรียมการสอนที่มีประสิทธิภพมากขึ้น (AUN 2.1-3) โดยรูปแบบการประชุมจะครอบคลุม
ตามกระบวนการดังต่อไปนี้  
 
 

 

  

 

 

 

 จากกระบวนการข้างต้น ท าให้หลักสูตรพบว่ารายละเอียดของหลักสูตรและรายละเอียดของ
รายวิชาที่เปิดสอนได้รับการติดตามก่อนมีการสอนในทุกภาคการศึกษา เน้นให้ผู้สอนใช้หนังสือเรียนที่มี
เนื้อหาที่ทันสมัย รวมทั้งใช้สื่อการสอนที่หลากหลายและทันสมัย ในปีการศึกษา 2560 อาจารย์ในหลักสูตร
ได้ร่วมประชุมเพ่ือคัดเลือกหนังสือเรียนที่สามารถเทียบระดับการเรียนรู้ภาษาอังกฤษตามกรอบ CEFR 
และเป็นที่ยอมรับเพ่ือน ามาใช้ในการจัดการเรียนการสอน โดยเฉพาะในรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับทักษะการ
พัฒนาภาษาอังกฤษ หนังสือที่ใช้เริ่มต้นทีร่ะดับ A2 Elementary (AUN 2.1-4) และใช้เทคโนโลยีการเรียน
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การสอนแบบ E-learning ผ่านโปรแกรม English Discoveries (AUN 2.1-5) ซึ่งช่วยให้ผู้เรียนสามารถ
เรียนรู้ผ่านโปรแกรมและสามารถวัดระดับความสามารถทางภาษาของตนเองได้ด้วยตนเอง  
หลักฐาน 

รหัสหลักฐาน ชื่อหลักฐาน 
AUN 2.1-1 มคอ. 2 หลักสูตรศลิปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ หลักสตูรใหม ่พ.ศ. 2558 
AUN 2.1-2 มคอ. 5 
AUN 2.1-3 เอกสารการประชุมเรื่อง รายวิชาที่เปิดในหลักสูตร 
AUN 2.1-4 หนังสือเรียนตามหลักสูตร CEFR 
AUN 2.1-5 โปรแกรม English Discoveries 
 

2.2 The information in the course specification is comprehensive and up-to-date. 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2558 ได้จัดท าขึ้นโดยมี

การก าหนดรายวิชาที่ครอบคลุมและทันสมัย ทันต่อเหตุการณ์ เพ่ือให้ตอบสนองต่อผลการเรียนรู้ที่
คาดหวังในปีการศึกษา 2560 ทางหลักสูตรได้ให้อาจารย์ผู้สอนประจ ารายวิชาได้ชี้แจงและอธิบายให้
นักศึกษาได้ทราบถึงรายละเอียดของรายวิชา และนักศึกษารุ่นที่ 1 รหัส 58 รุ่นที่ 2 รหัส 59 และ รุ่นที่ 3 
รหัส 60 ศึกษาเนื้อหาที่เข้มข้นมากขึ้น โดยเน้นหลักการปฏิบัติ Presentation and discussion-based 
approach และ Project-based (AUN 2.2-1) เพ่ือมุ่งเน้นให้นักศึกษาได้ใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร
และการประยุกต์ใช้ศาสตร์ภาษาอังกฤษ ซึ่งจะท าให้บรรลุ ELO 1 ELO 2 และ ELO 3 โดยคณาจารย์
ผู้สอนในหลักสูตร ใช้ภาษาอังกฤษในการจัดการเรียนการสอนเป็นส่วนใหญ่ ตลอดจนมีการจัดโครงการ
จ้างอาจารย์ต่างชาติแบบรายชั่วโมง เพ่ือทดแทนการขาดอาจารย์ต่างชาติ โดยเนื้อหารายวิชาที่เปิดสอน
เน้นความทันสมัยของหนังสือ แหล่งสื่อที่นักศึกษาค้นคว้ามาจากแหล่งที่เชื่อถือได้ โดยอาจารย์ประจ า
หลักสูตรได้มีการติดตาม มคอ.3 ของผู้สอน (AUN 2.2-2 ) และ มคอ. 5 (AUN 2.2-3) เพ่ือติดตามการ
จัดการเรียนการสอนและสอดคล้องกับ ELOs ของหลักสูตร โดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้ 

 
 
 
 
 
 

 
 
หลักฐาน 

รหัสหลักฐาน ชื่อหลักฐาน 
AUN 2.2-1 รูปภาพการเรียนการสอนปีการศึกษา 2560  
AUN 2.2-2 มคอ.3 ปีการศึกษา 2560 
AUN 2.2-3 มคอ.5 ปีการศึกษา 2560 
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2.3 The programme and course specification are communicated and made 
available to the stakeholders. 

หลังจากจบปีการศึกษา 2560 ทางหลักสูตรได้มีการท าการส ารวจผลการใช้หลักสูตรตามกรอบ
มาตรฐาน (TQF) จากนักศึกษาจ านวน 100 คน และอาจารย์และเจ้าหน้าที่ จ านวน 20 คน การประเมิน
พบว่า  

1. ด้านการวางแผนการใช้หลักสูตร     3.6 มาก 
2. ด้านโครงสร้างหลักสูตรและเนื้อหาการเรียนการสอน   4.0 มาก 
3. ด้านการบริหารหลักสูตร      4.1 มาก 
4. ด้านผลการเรียนรู้      3.9 มาก 
5. ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน     3.9 มาก 
6. ด้านพัฒนานักศึกษา      3.8 มาก 

                    โดยรวม               3.9      มาก   
จากการประเมินดังกล่าวพบว่า ผลการใช้หลักสูตรในรอบปีการศึกษา 2560 ที่ผ่านมา ผู้ใช้หลักสูตรมี

ความพึงพอใจอยู้ระดับมาก ซึ่งหมายถึง ผู้ ใช้หลักสูตรให้การยอมรับการใช้หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 

อีกท้ังหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาอังกฤษ ได้ให้ข้อมูลของหลักสูตรไว้ในหลายช่องทาง 
ดังนี้ 

1.3.1 รูปแบบเอกสาร คือ แผ่นพับประชาสัมพันธ์หลักสูตร คู่มือนักศึกษา โดยมีการเผยแพร่ในช่วง
มีการประชาสัมพันธ์หลักสูตรร่วมกับมหาวิทยาลัย การจัดงานโครงการบริการวิชาการต่างๆ 
และการปฐมนิเทศนักศึกษา (AUN 2.3-1) 

1.3.2 รูปแบบข้อมูล Electronic คือ ข้อมูลหลักสูตรใน website คณะศิลปศาสตร์ 
(http://libarts.pnu.ac.th/ ) 

1.3.3 รูปแบบทางวิทยุ คือ โฆษณาประชาสัมพันธ์ทางวิทยุ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 
คลื่น 92.25  

1.3.4 ช่องทางอ่ืนๆ คือ การติดต่อทางโทรศัพท์ โดยมีเจ้าหน้าที ่คือ นายชวัลวิทย์ พรหมเมศน์ เป็น
ผู้ให้ข้อมูลหลักสูตร  

หลักฐาน 
 

รหัสหลักฐาน ชื่อหลักฐาน 
AUN 2.3-1 รูปภาพหลักฐานและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

http://libarts.pnu.ac.th/
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AUN 3 โครงสร้างและเนื้อหาของหลักสูตร  
ผลการด าเนินงานแยกตามเกณฑ์การประเมิน 
3.1 The curriculum is designed based on constructive alignment with the expected 
learning outcomes. 
 หลักสูตรได้รับการออกแบบเพ่ือผลการเรียนรู้ที่คาดหวังดังตารางต่อไปนี้ 
ชั้นปีที่ 1 
ภาคการศึกษาต้น 

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

11-034-102 
ภาษาอังกฤษ
ใชีวิตประจ าวัน X X X X X 

11-034-207 

การอ่าน
ภาษาอังกฤษ
เพื่อความ
เพลิดเพลิน 

X X X X X 

 
ชั้นปีที่ 1 
ภาคการศึกษาปลาย 

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

11-034-203 
การแปลและ
การตีความ
เบื้องต้น 

X X X X X 

11-034-204 

ไวยากรณ์เพื่อ
การเขียน
ภาษาอังกฤษ
ทั่วไป 

X X X X X 

 
ชั้นปีที่ 2 
ภาคการศึกษาต้น 

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

11-034-201 
ภาษาศาสตร์
เบื้องต้น 

X X X X X 

11-034-205 

การเขียนอนุ
เฉทและ
เรียงความ
ภาษาอังกฤษ 

X X X X X 

11-034-208 

การฟังและการ
พูด
ภาษาอังกฤษ
เพื่อการสื่อสาร 

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

11-034-210 
ประวัติศาสตร์
ภาษาอังกฤษ 

X X X X X 

11-034-214 
การแปล: 
อังกฤษ-ไทย 

X X X X X 

 
ชั้นปีที่ 2 
ภาคการศึกษาปลาย 

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

11-034-202 
สั ท ศ า ส ต ร์
เบื้องต้น 

X X X X X 

11-034-209 
การสื่อสาร
ระหว่าง
วัฒนธรรม 

X X X X X 

11-034-206 
การเขียนเพื่อ
การจูงใจ 

X X X X X 

 
ชั้นปีที่ 3 
ภาคการศึกษาต้น 

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

11-034-211 
นานา
ภาษาอังกฤษ
โลก 

X X X X X 

11-034-215 
การเขียนเชิง
วิชาการ 

X X X X X 

11-034-218 

การสนทนา
และการ
อภิปราย
ภาษาอังกฤษ 

X X X X X 

 

ชั้นปีที่ 3 
ภาคการศึกษาปลาย 

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

11-034-212 
วรรณคดี
อังกฤษ
เบื้องต้น 

X X X X X 
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11-034-216 
การอ่านเชิง
วิเคราะห์
วิจารณ ์

X X X X X 

11-034-217 
ทักษะการ
น าเสนอ
ภาษาอังกฤษ 

X X X X X 

11-034-219 
การพูดในท่ี
สาธารณะ 

X X X X X 

11-034-222 
เตรียมสหกจิ
ศึกษา 

X X X X X 

 
ชั้นปีที่ 4 
ภาคการศึกษาต้น 

รหัสวิชา รายวิชา ELO 1 ELO 2 ELO 3 ELO 4 ELO 5 
11-034-223 สหกิจศึกษา X X X X X 

11-034-224 
ฝึประสบการณ์
วิชาชีพ
ภาษาอังกฤษ 

X X X X X 

 
ชั้นปีที่ 4 
ภาคการศึกษาปลาย 

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

11-034-213 

ร้อยแก้วและ
ร้อยกรอง
ภาษาอังกฤษ 

X X X X X 

11-034-220 
สัมมนา
ภาษาอังกฤษ 

X X X X X 

11-034-221 
การศึกษา
ค้นคว้าอิสระ 

X X X X X 

  

 ตางรางข้างต้นได้แสดงตัวอย่างบางรายวิชาที่หลักสูตรก าหนดไว้ ที่ตอบผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง ซึ่ง
ผลการบรรลุผลการเรียนรู้ที่คาดหวังนั้น ทางหลักสูตรได้มีการวัดผล โดยให้นักศึกษาบางส่วน ชั้นปีที่ 2 
และ 3 สอบ TOEFL ITP ซึ่งผลของการสอบดังกล่าวเป็นที่น่าพอใจ นักศึกษาที่สอบส่วนใหญ่อยู่ระหว่าง A 
2 กับ B 1 ทั้งนี้นักศึกษาต้องเรียน ทั้ง 3 หมวดวิชา (หมวดรายวิชาเฉพาะ หมวดรายวิชาโท และหมวด
รายวิชาทั่วไป) รวมจ านวนหน่วยกิจตลอดหลักสูตรทั้งสิ้น 124 หน่วยกิต (AUN 3.1-1, หน้า 13-14)  
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หลักฐาน 
 

 
3.2 The contribution made by each course to achieve the expected learning 
outcomes is clear.  
ตารางแสดงการจัดการเรียนการสอน (ANU 3.2-1) 

รายวิชา เนื้อการเรียนการสอน กิจกรรมการเรียนการสอน การประเมิน ELO 

การฟังและการพูด
ภาษาอังกฤษเพื่อการ

สื่อสาร 

การฟังและพูดจากหัวข้อ
ต่าง ๆ ที่ก าหนด 

กิจกรรมเดี่ยวและกลุ่ม และ
ฝึกฟังจากบทสนทนา การ

บรรยายและบทสัมภาษณ์ข้อ
ต่าง ๆ และฝึกพูด แสดงความ

คิดเห็น ฝึกสนทนาเชิง
อภิปรายหัวข้อต่าง ๆ 

การประเมินมสีอง
แบบ คือ แบบทางการ 
(การสอบเดี่ยวและคู่ 
และสอบปลายภาค)
และแบบไม่ทางการ 

(การสังเกต) 

1, 2, 
3, 4, 

5 

การอ่าน
ภาษาอังกฤษเพื่อ
ความเพลดิเพลิน 

กลวิธีการอ่านและการฝึก
อ่านข้อความสั้น ๆ โดย
มุ่งเน้นการอ่านเพื่อความ

เพลิดเพลิน  

อ่านในห้องเรียนและนอก
ห้องเรียน หนังสือพิมพ์ 
นิตยสาร  ฯลฯ ฝึกการ
น าเสนอโดยใช้กลวิธีการ 

การประเมินใน
ห้องเรียน (เช่น การ

สังเกตการณ์ การถาม
ถึงความเข้าใจของ
เนื้อหาท่ีเรียน) สอบ
กลางภาค สอบปลาย

ภาค 

1, 2, 
3, 4, 

5 

การแปลและการ
ตีความเบื้องต้น 

ทฤษฏีการแปลและการ
ตีความ เน้นย้ าจริยธรรม
และจรรยาบรรณในการ

แปล 

ฝึกตีความและแปล 
งานเขียนรายสัปดาห ์
สอบกลางภาคและ

ปลายภาค 

1, 2, 
3, 4, 

5 

ไวยากรณ์เพื่อการ
เขียนภาษาอังกฤษ

ทั่วไป 

ศึกษาโครงสร้างไวยกรณ์
ที่หลากหลายใน
ภาษาอังกฤษ 

การน าเสนอความเข้าใจท่ีมตี่อ
โครงสร้างไวยกรณ์ที่

หลากหลายในภาษาอังกฤษ 
และท าแบบฝึกหัด 

งานแปลรายสัปดาห ์
สอบกลางภาคและ

ปลายภาค 

1, 2, 
3, 4, 

5 

การเขียนอนุเฉทและ
เรียงความ

ภาษาอังกฤษ 

วิธีการเขียนอนุเฉทและ
เรียงความภาษาอังกฤษ 

งานเดี่ยว โดยการฝึกการ
เขียนประโยคสั้น ๆ ไป 
ประโยคยาว อย่างถูกต้อง 

งานเขียนรายสัปดาห ์
สอบกลางภาคและ

ปลายภาค 

1, 2, 
3, 4, 

5 

ภาษาศาสตรเ์บื้องต้น การเรยีนรู้เสียงและระบบ
เสียงภาษาอังกฤษ 

ฝึกออกเสียงในภาษาอังกฤษ
ตั้งแต่ระดับค า วลี ประโยค 

และข้อความต่อเนื่อง 

สอบเก็บคะแนน สอบ
กลางภาคและปลาย

ภาค 

1, 2, 
3, 4, 

5 

ประวัติศาสตร์
ภาษาอังกฤษ 

ประวัติศาสตร์และ
วิวัฒนาการของ
ภาษาอังกฤษ 

ความสัมพันธ์กับ
ประวัติศาสตร์การเมือง 
สังคม และวัฒนธรรม 

น าเสนอความเข้าใจต่อการ
เผยแผ่ของภาษาอังกฤษและ

ภาษาอังกฤษในฐานะ
ภาษาสากลด้านไวยากรณ์ 

เสียงและศัพท์ในแต่ละยุคสมัย  

สอบย่อย สอบกลาง
ภาคและปลายภาค 

1, 2, 
3, 4, 

5 

การแปล: อังกฤษ - หลักและกลวิธีในการแปล ฝึกแปลในระดับค า ประโยค สอบย่อย สอบกลาง 1, 2, 

รหัสหลักฐาน ชื่อเอกสารหลักฐาน 
AUN 3.1-1 มคอ. 2 หลักสูตรศลิปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ หลักสตูรใหม ่พ.ศ. 2558 
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รายวิชา เนื้อการเรียนการสอน กิจกรรมการเรียนการสอน การประเมิน ELO 
ไทย จากภาษาอังกฤษเป็น

ภาษาไทย 
ข้อความและเนื้อความสั้นๆ 
โดยเน้นความแตกต่างทาง
โครงสร้างจากภาษาอังกฤษ 

เป็นไทย 

ภาคและปลายภาค 3, 4, 
5 

การเขียนเพื่อการจูง
ใจ 

การเขียนเพื่อการโน้มน้าว
และจูงใจ 

การเขียนบทความหรือ
จดหมายแนะน าตัวเอง สิ่ง
ตพีิมพ์เพื่อการโฆษณา และ
การเขียนจากหัวข้อตา่ง ๆ 

งานเขียนรายสัปดาห ์
Feedback และปลาย

ภาค 

1, 2, 
3, 4, 

5 

การสื่อสารระหว่าง
วัฒนธรรม 

การศึกษาความสัมพันธ์
ระหว่างภาษาและ
วัฒนธรรมผา่นสื่อ

ภาษาอังกฤษร่วมสมยั 

น า เ ส น อ ค ว า ม แ ต ก ต่ า ง
ร ะหว่ า ง วัฒนธร รม  แล ะ
ประเพณีของไทยกับประเทศ
อืน่ ๆ  

สอบย่อย สอบกลาง
ภาคและปลายภาค 

1, 2, 
3, 4, 

5 

นานาภาษาอังกฤษ
โลก 

การใช้ภาษาอังกฤษโลก
ร่วมสมัย การเปรียบเทียบ
ระหว่างภาษาอังกฤษท่ีใช้
ในสถานะและบริบทต่างๆ 

น าเสนอความรู้ความเข้าใจ
ของนานาภาษาอังกฤษ และ
บริการวิชาการเกี่ยวกับนานา
ภาษาอังกฤษโลกแก่นักเรยีน

มัธยม 

สอบย่อย (เดี่ยว คู่ 
กลุ่ม) สอบกลางภาค

และปลายภาค 

1, 2, 
3, 4, 

5 

วรรณคดีอังกฤษ
เบื้องต้น 

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ
การศึกษาประวัติวรรณคดี

อังกฤษและอเมริกัน 

เปรียบเทยีบวรรณกรรม
สมัยเชคเสปียร์ถึงวรรณกรรม
สมัยปัจจุบันและวิเคราะห์วัจ
นภาษาท่ีใช้ในวรรณคดีศึกษา 

สอบย่อย (เดี่ยว คู่ 
กลุ่ม) สอบกลางภาค

และปลายภาค 

1, 2, 
3, 4, 

5 

การอ่านเชิงวิเคราะห์
และวิจารณ ์

กลวิธีในการอ่านและ
โครงสร้างของข้อเขียนที่
ตัดตอนมาจากความเรียง

บทความ 

ฝึกจ าแนกข้อเท็จจริงและ
ความคิดเห็น จ าแนกมุมมอง 
ทัศนคติ และหลักการในการ
เขียนของผู้เขียน ฝึกการแสดง
ความคิดเห็น วิเคราะห์ และ
วิจารณเ์นื้อหาของงานเขียน

ประเภทต่าง ๆ (เดี่ยว คู่ กลุ่ม) 

สอบย่อย (เดี่ยว คู่ 
กลุ่ม) สอบกลางภาค

และปลายภาค 

1, 2, 
3, 4, 

5 

การสนทนาและการ
อภิปราย

ภาษาอังกฤษ 

ภาคทฤษฏีและ
ภาคปฏิบตัิการใช้

ภาษาอังกฤษเชิงอภิปราย 

การจัดอภิปรายในประเด็น
และหัวข้อต่าง ๆ ที่น่าสนใจ 
โดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนฝึกทักษะ
การพูดอย่างมีเหตุผลและฝึก
มารยาทในการโต้แย้ง 

สังเกตการณ์จากการ
อภิปราย สอบย่อย 

สอบปลายภาค 

1, 2, 
3, 4, 

5 

การเขียนเชิงวิชาการ 

รูปแบบและวิธีการเขียน
ร า ย ง า น ทา ง วิ ช า ก า ร 
ตลอดจนจรรยาบรรณทาง
วิชาการ  

นักศึกษาลงพ้ืนท่ีเพื่อหาข้อมูล
และเขียนบทความวิชาการ 

และบริการวิชาการแก่
นักเรียนมัธยม 

ความถูกต้องเรื่องของ
ภาษาจากบทความ

วิชาการ 

1, 2, 
3, 4, 

5 

การพูดในท่ี
สาธารณะ 

ศิลปะการพูด และ
หลักการพูดในที่ชุมชน

รู้จักการใช้ภาษา น้ าเสียง  
และท่าทางที่เหมาะสมกับ

กาลเทศะ 

วิเคราะหผ์ู้ฟัง และฝึกการให้
ข้อมูล การพูดแสดงความ
คิดเห็น สนับสนุน หรือ 

คัดค้าน การโนม้น้าวจิตใจ 
(ท้ังฝึกเดี่ยวและกลุ่ม) 

สังเกตการณ์จากการ
อภิปราย สอบย่อย 

สอบปลายภาค 

1, 2, 
3, 4, 

5 

  

หลักฐาน 
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3.3 The curriculum is logically structured, sequenced, integrated and up-to-date. 
 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2558 (AUN 3.3 -1) ได้
จัดท าแผนการเรียน (AUN 3.3-2) โดยเรียงล าดับรายวิชาก่อน และรายวิชาหลังอย่างเป็นระบบ เช่น
นักศึกษาที่ศึกษาหลักสูตรนี้ จะต้องเรียนรายวิชาพ้ืนฐานเพ่ือเป็นความรู้พ้ืนฐานเพ่ือให้นักศึกษาได้มีความรู้
หรือมีรายวิชาที่สอดคล้องกับรายวิชาที่จะต่อยอดโดยหลักสูตรมีการจัดท าแผนการเรียนของนักศึกษา
ประจ าปีการศึกษาในแต่ละปี เพ่ือให้นักศึกษาได้เรียนตามล าดับรายวิชาก่อน-หลังที่เหมาะสม เอ้ือให้
นักศึกษามีความรู้พ้ืนฐานเพื่อให้นักศึกษาสามารถน าความรู้ไปต่อยอดในรายวิชาต่อไป ซึ่งรายวิชาดังกล่าว
นั้นเปิดสอนเป็นไปตามข้อก าหนดของหลักสูตร (AUN 3.3-3) 
 นอกจากนั้นผลการเรียนรู้ที่คาดหวังในแต่รายวิชายังมุ่งเน้นการเรียนรู้เชิงปฏิบัติการเพ่ือให้นักศึกษา
สามารถน าความรู้ไปประยุกต์ในการประกอบอาชีพได้จริง สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม และเชื่อมโยง
ความรู้ ทักษะทางภาษาและการใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสารให้เข้ากับบริบทพหุวัฒนธรรมของพ้ืนที่สามจังหวัด
ชายแดนใต้ และประเทศเพ่ือนบ้านโดยเฉพาะประเทศสมาชิกอาเซียน โดยก าหนดให้ปรากฏอยู่ในปรัชญา 
วัตถุประสงค์ของหลักสูตรและค าอธิบายรายวิชาในหลักสูตร โดยปรับตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิที่
มีความเชียวชาญในการตรวจประเมินการด าเนินงานการประกันคุณภาพของหลักสูตร รวมทั้ง
ข้อเสนอแนะผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับนักศึกษาและการจัดการเรียนการสอน เช่น อาจารย์
และเจ้าหน้าที่ ผ่านการประชุมฝ่ายวิชาการคณะ การประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตร หรือการประชุม
ประจ าเดือนของคณะ  
 นอกจากนี้ เพ่ือให้นักศึกษาส าเร็จได้ทันตามเวลาที่ก าหนดในหลักสูตรทางหลักสูตรจึงได้พิจารณาให้
มีการด าเนินการดังนี้ 
  1. อาจารย์ประจ าหลักสูตรได้มีส่วนร่วมในการทบทวนระบบและขั้นตอนในการออกแบบ
หลักสูตรและรายวิชาในหลักสูตร ให้มีความทันสมัยเหมาะกับผู้เรียน 

2. หนังสือเรียนภาษาอังกฤษที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนร้อยละ 90 เป็นเอกสารการสอน
ภาษาอังกฤษ ที่มีการเทียบระดับมาตรฐาน CEFR เพ่ือให้การพัฒนาผู้เรียนสอดคล้องกับสถานการณ์
ปัจจุบัน มีความทันสมัย และได้มาตรฐาน 
หลักฐาน 

 
 
 
 

รหัสหลักฐาน ชื่อเอกสารหลักฐาน 
AUN 3.2-1 มคอ. 3 ของทุกรายวิชา 

รหัสหลักฐาน ชื่อเอกสารหลักฐาน 
AUN 3.3-1 มคอ. 2 หลักสูตรศลิปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ หลักสตูรใหม ่พ.ศ. 2558 
AUN 3.3-2 แผนการจดัการเรียนท่ีอยู่ในโครงสร้างหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนในปีการศึกษาน้ัน 
AUN 3.3-3 แผนการเรียนรายภาคการศึกษาในแต่ละป ี
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AUN 4 วิธีการจัดการเรียนการสอน  
ผลการด าเนินงานแยกตามเกณฑ์การประเมิน 
4.1 The educational philosophy is well articulated and communicated to all 
stakeholders.  

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2558 จัดท าขึ้นภายใต้
ปรัชญาการศึกษาของมหาวิทยาลัยโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือขยายโอกาสทางการศึกษาให้นักศึกษาในเขต
พ้ืนที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้และพ้ืนที่ใกล้เคียงให้มีโอกาสในการศึกษาในระดับปริญญาตรี ทั้งนี้ 
หลักสูตร ยังได้ก าหนดปรัชญาของหลักสูตรที่ว่า “ผลิตบัณฑิตสาขาวิชาภาษาอังกฤษที่มีความรู้ และ
ประสบการณ์ มีคุณธรรม จริยธรรม มีจรรยาบรรณ และรับผิดชอบต่อสังคม บนพื้นฐานความเข้าใจ
พหุวัฒนธรรม” จากปรัชญาดังกล่าว ทางหลักสูตรได้ด าเนินการแตกเป็น ELOs จ านวน 5 ข้อ ซึ่งได้ถูก
สื่อสารไปยังผู้มีส่วนได้ส่วนเสียผ่านกระบวนต่าง ๆ เช่น ทางหลักสูตรได้เสริมให้อาจารย์ผู้สอนจัดการเรียน
การสอนให้สอดคล้องและเป็นไปตามปรัชญาและ ELOs ของหลักสูตร โดยได้มอบนโยบายแก่อาจารย์
ผู้สอนให้เลือกวิธีการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลาย จัดรายวิชาในหลักสูตรที่มีความทันสมัย 
สอดคล้องและเชื่อมโยงกัน มีการออกแบบการสอนที่เหมาะสมต่อความสามารถของผู้เรียน กระตุ้นให้
นักศึกษาใช้ความรู้ และฝึกการวิเคราะห์ เช่น การจัดการเรียนการสอนแบบ (AUN 4.1-1) Active 
Learning ในรายวิชา 11-034- 103 การสนทนาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร รายวิชา 11-034-208 การ
ฟังและการพูดภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร รายวิชา 11-034-231 การสื่อสารธุรกิจ รายวิชา 11-034-216 
การอ่านเชิงวิเคราะห์วิจารณ์ และรายวิชา 11-034-222 เตรียมสหกิจศึกษา รวมทั้งจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนแบบ Cooperative Learning ในรายวิชา 11-034-229 การอ่านเรื่องสั้น รายวิชา 11-034-218 
การสนทนาและการอภิปรายภาษาอังกฤษ และรายวิชา 11-034-235 ภาษาอังกฤษเพ่ือการท่องเที่ยวและ
บริการ นอกจากนี้ ยังมีการบูรณาการระหว่างรายวิชาที่เปิดสอนในหลักสูตร เช่น รายวิชา 11-034-211 
นานาภาษาอังกฤษโลก บูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอนกับรายวิชา 11-034-215 การเขียนเชิง
วิชาการ โดยก าหนดให้ผู้เรียนน าความรู้ที่ได้จากทั้ง 2 รายวิชามาจัดเป็นกิจกรรมการบริการวิชาการ การ
จัดนิทรรศการ และการประกวดการกล่าวสุนทรพจน์ (AUN 4.1-2) อีกทั้งทางหลักสูตรได้สื่อสาร ELOs 
ไปยังผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ในรูปแบบการติดประกาศ ณ อาคารคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราช   
นครินทร ์
หลักฐาน 

 

4.2 Teaching and learning activities are constructively aligned to the achievement 
of the expected learning outcomes.  

 ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน นั้น ทางหลักสูตรมุ่งเน้นการพัฒนาความรู้ ความเชี่ยวชาญ
ด้านภาษาอังกฤษและภาษาอ่ืนที่หลากหลาย เพ่ือให้ผู้เรียนมีความสามารถในการคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ 
อย่างเป็นระบบ ดังนั้น การจัดการเรียนการสอนในแต่ละรายวิชาจึงค านึงถึงความรับผิดชอบต่อผลการ

รหัสหลักฐาน ชื่อเอกสารหลักฐาน 
AUN 4.1-1 มคอ. 3 รายวิชาต่าง ๆ ตามแผนการจัดการเรยีนที่อยู่ในโครงสร้างหลักสูตรที่จัดการเรียนการ

สอนในปีการศึกษา 2560 
AUN 4.1-2 รูปภาพ 
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เรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) ที่ระบุไว้ในเล่มหลักสูตร (AUN 4.2-1, หน้า 45 – 
61)  ซึ่งอาจารย์ประจ าหลักสูตรได้มอบนโยบายเพ่ือเป็นแนวปฏิบัติแก่อาจารย์ประจ าหลักสูตรเรื่องการ
จัดการเรียนการสอน เพ่ือให้บรรลุผลตาม ELOs ทั้ง 5 ข้อ ดังนี้  
  1. การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในหลักสูตรต้องมีความหลากหลาย และมีการสอดแทรก
คุณธรรมและจริยธรรมลงในเนื้อหาและงานที่มอบหมาย และอาจารย์ต้องปฏิบัติตนเป็นตัวอย่างในเรื่อง
การมีระเบียบวินัยด้านต่าง ๆ เช่น การตรงต่อเวลา ความซื่อสัตย์ และการให้ความส าคัญต่อจรรยาบรรณ
วิชาชีพ เป็นต้น 
 2. การจัดการเรียนการสอนผู้เรียนสามารถประเมินตนเอง นอกเหนือจากผู้สอนเป็นผู้ประเมิน
ตามแบบประเมิน และแบบวัดที่เกี่ยวข้อง มีการใช้วิธีการวัดผลประเมินผลที่หลากหลาย เช่น การท างาน
กลุ่ม การอภิปรายกลุ่ม การจัดการแสดงผลงาน ซึ่งจะระบุอย่างชัดเจนไว้ใน มคอ. 3 เช่น รายวิชา 11-
034-231 การสื่อสารธุรกิจ (AUN 4.2-2)   
  3. บรรยายเนื้อหาในชั้นเรียน โดยให้มีการถาม ตอบ อภิปราย และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นตาม
ความเหมาะสมของเนื้อหาโดยประเมินจากการทดสอบรายหน่วย สอบกลางภาค และการสอบปลายภาค 
  4. จัดการศึกษานอกสถานที่ การฝึกใช้ภาษาในสถานการณ์จริง (AUN 4.2-3) และการท ารายงาน
โดยประเมินจากงานที่ปฏิบัติ การตรวจรายงาน และการน าเสนอผลงานที่ได้รับมอบหมาย 
  5. ให้นักศึกษาฝึกตอบและแสดงความคิดเห็นต่อสถานการณ์สมมุติและร่วมกันศึกษาหาแนวทาง
ไปสู่การแก้ปัญหาหรือข้อเสนอแนะแนวทางปฏิบัติที่เป็นไปได้ ประเมินจากการตอบปัญหาและแสดงความ
คิดเห็นในชั้นเรียน เช่นในรายวิชา 11-034-218 การสนทนาและการอภิปรายภาษาอังกฤษและรายวิชา 
11-034-219 การพูดในที่สาธารณะ (AUN 4.2-3) 
  6. การสอนโดยน าเสนอข้อมูลจากอินเตอร์เน็ตเพ่ือกระตุ้นให้นักศึกษาเห็นตัวอย่างและประโยชน์
ของการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศรวมทั้งแนะน าเทคนิคการสืบค้นข้อมูลโดยประเมินจากทักษะการใช้ภาษา
เขียนจากรายงานทักษะการสื่อสารจากการน าเสนอ  
  7. เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เลือกหัวข้อหรือประเด็นที่สนใจ หรือออกแบบกิจกรรมในการท างาน
กลุ่มในการหาข้อมูลเพื่อน าเสนอโดยใช้ทักษะทางภาษาเป็นฐาน เช่น บูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน
รายวิชา 11-034-211 นานาภาษาอังกฤษโลก กับรายวิชา 11-034-215 การเขียนเชิงวิชาการ รายวิชา 
11-034-203 การแปลและการตีความเบื้องต้น เป็นต้น 

8. ให้นักศึกษาฝึกการท างานเป็นกลุ่มเพ่ือให้ผู้เรียนรู้จักวิธีการท างานร่วมกับผู้อ่ืน รู้หน้าที่ของ
ตัวเองที่ได้รับมอบหมาย ยอมรับบทบาทในการเป็นผู้น าและเป็นผู้ตามที่ดี มีความกล้าแสดงความคิดเห็น
ในเรื่องนั้น ๆ โดยผู้สอนประเมินจากความตั้งใจในการท างานกลุ่ม และผลสะท้อนกลับจากผู้ เข้าร่วม
กิจกรรม 
หลักฐาน 

 

 
 

รหัสหลักฐาน ชื่อเอกสารหลักฐาน 
AUN 4.2-1 มคอ. 2 หลักสูตรศลิปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ หลักสตูรใหม ่พ.ศ. 2558 
AUN 4.2-2 มคอ. 3 รายวิชาต่าง ๆ ตามแผนการจัดการเรยีนที่อยู่ในโครงสร้างหลักสูตรที่จัดการเรียนการ

สอนในปีการศึกษาน้ัน 
AUN 4.2-3 VDO clips การฝึกใช้ภาษาในสถานการณ์จริง ในรายวิชา 11-034- 103 การสนทนา

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร และ รายวิชา 11-034-219 การพูดในที่สาธารณะ 
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4.3 Teaching and learning activities enhance life-long learning.  
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2558 มีการก าหนดแนว

ทางการจัดการเรียนการสอนที่จะช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียน ได้เรียนรู้ทุกที่ ทุก
เวลา ต่อเนื่องตลอดชีวิตไม่จ ากัดอยู่ในห้องเรียนหรือภายในมหาวิทยาลัย เพ่ือสามารถบูรณาการความรู้ที่มี
อยู่เดิมร่วมกับความรู้ที่ตนเองค้นพบในการแก้ปัญหาหรือสร้างองค์รู้ใหม่เพ่ือการพัฒนาตนเอง ซึ่งกิจกรรม
การเรียนการสอนที่ส่งเสริมให้นักศึกษาที่เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต เช่น รายวิชา 11-034-222 เตรียมสห
กิจ การบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอนรายวิชา 11-034-211 นานาภาษาอังกฤษโลก กับรายวิชา 
11-034-215 การเขียนเชิงวิชาการ รายวิชา 11-034-235 ภาษาอังกฤษเพ่ือการท่องเที่ยว และรายวิชา 
11-034-203 การแปลและตีความภาษาอังกฤษ (AUN 4.3-1) นอกจากนี้ยังส่งเสริมให้ผู้สอนจัดการเรียน
การสอนใน 5 รูปแบบ ดังนี้ เรียนอย่างมีความสุข เรียนรู้ด้วยการปฏิบัติจริง เรียนรู้ร่วมกับผู้อ่ืนได้ เรียนรู้
แบบองค์รวม และเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านรายวิชาต่าง ๆ ที่สามารถจัดกิจกรรมได้อย่างหลาหลาย เช่น 
รายวิชา 11-034-231 การสื่อสารธุรกิจ  รายวิชา 11-034-211 นานาภาษาอังกฤษโลก บูรณาการ
กิจกรรมการเรียนการสอนกับรายวิชา 11-034-215 การเขียนเชิงวิชาการ ดังตารางที่ 1.1 รูปแบบการ
สอนและวิธีการสอนที่ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต (AUN 4.3-2) 
ตารางแสดงรูปแบบการสอนและวิธีการสอนที่ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

ล าดับขั้นและรูปแบบ จุดมุ่งหมายของรูปแบบการ
สอน 

วิธีการสอนของ
ผู้สอน 

รายวิชา/กิจกรรมที่
สอดคล้อง 

ขั้นที่ 1 สอนให้ผู้เรียน
ก าหนดการเรียนรู้ด้วยตนเอง 

มุ่งเน้นให้นักศึกษาก าหนดสิ่งที่
ตนเองต้องการเรยีนรู้ มีนสิัยใฝรู่้ 
สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได ้

Cooperative 
Learning 

รายวิชา Reading short 
stories 
รายวิชามนุษย์กับสังคม 

ขั้นที่ 2 สอนให้แสวง 
หาความรู ้

เน้นให้ผู้เรียนแสวงหาความรู้
ด้วยตนเองจากแหล่งเรียนรู้
ตลอดชีวิต 

การสืบสอบแสวง 
หาความรู ้

รายวิชาการสื่อสารระหว่าง
วัฒนธรรม 
รายวิชาการสื่อสารธุรกิจ 
รายวิชาการเขยีนเชิง
วิชาการ 
รายวิชานานาภาษาอังกฤษ
โลก  

ขั้นที่ 3 สอนให้คัดสรรองค์
ความรู ้

เน้นให้ผู้เรียนเกิดทักษะการสรุป
ความและจับใจความส าคัญได ้

เทคนิคการคิด รายวิชา การเขียนเชิง
วิชาการ 

ขั้นที่ 4 สอนให้ประเมินคณุค่า
ความรู ้

เน้นให้ผู้เรียนมีทักษะการคิดและ
คิดอย่างมีวิจารณญาณ 

เทคนิคการฟัง การ
สังเกต การเชื่อมโยง
และการสรุป 
เทคนิคการคิด
วิเคราะห์  

รายวิชาการสนทนา
ภาษาอังกฤษเพือ่การ
สื่อสาร 
รายวิชาการแปลภาษา
อังกฤษ-ไทย 

ขั้นที่ 5 สอนให้ประยุกต์ใช้
องค์ความรู ้

เน้นการแก้ปัญหาและมีคณุธรรม
ในการน าความรูไ้ปใช้ 

กระบวนการเผชิญ
สถานการณ ์

รายวิชา การฟังและการพูด
ภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสาร 
รายวิชานานาภาษาอังกฤษ
โลก  
รายวิชาการเขยีนเชิง
วิชาการ 

ขั้นที่ 6 สอนให้สรา้งองค์
ความรู ้

ประเมินตรวจสอบผูเ้รียนว่ามี
ทักษะในการเรียนรู้ตลอดชีวิต

การสอนแบบ
โครงงาน 

รายวิชาการสื่อสารธุรกิจ 
รายวิชาการเขยีนเชิง
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ล าดับขั้นและรูปแบบ จุดมุ่งหมายของรูปแบบการ
สอน 

วิธีการสอนของ
ผู้สอน 

รายวิชา/กิจกรรมที่
สอดคล้อง 

หรือสามารถสร้างองค์ความรู้
ใหม่ได้หรือไม ่

การสอนโดย
กระบวนการวิจยั 

วิชาการ 
รายวิชาหลักการแปล
เบื้องต้น 
รายวิชาการการแปล
อังกฤษ-ไทย 

 
เอกสารหลักฐาน 

 
AUN 5. การประเมินผู้เรียน  

5.1 The student assessment is constructively aligned to the achievement of the 
expected learning outcomes. 
 การประเมินนักศึกษาในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต เพื่อบรรลุ ELOs  มีขั้นดังนี้ 

ระยะ การประเมิน การติดตาม การปรับปรุงพัฒนา 

ก่อนเข้าช้ันปีท่ี 1 
สอบสัมภาษณ์และสอบเพื่อ

เข้าปรับพื้นฐานด้าน
ภาษาอังกฤษ 

จัดระบบอาจารย์ที่ปรึกษา
เพื่อติดตามผลการเรียน

ของนักศึกษา 

การเรยีนการสอนใน
ห้องเรียนและกิจกรรมอื่น ๆ 

นอกห้องเรียน 

ช้ันปีท่ี 1  

ประเมินในรายวิชาต่าง ๆ ซึ่ง
แบ่งออก 2 รูปแบบ คือ *การ

ประเมิน Formative และ 
Summative และภายหลัง
การสอบปลายภาค ทาง
หลักสตูรได้มีการจัดสอบ 

Yearly Exam โดยใช้ข้อสอบ
TOEFL ITP เพื่อวัดระดับ

ภาษาอังกฤษ (นักศกึษาต้อง
ได้ 337-393 หรือ A 1) 

จัดระบบอาจารย์ที่ปรึกษา
เพื่อติดตามผลการเรียน

ของนักศึกษา และติดตาม
จากผลการสอบ Yearly 
Exam โดยใช้ข้อสอบ

TOEFL ITP (กรณผีลการ
สอบไม่ถึงเกณฑ์ นักศึกษา

ต้องเข้าร่วมโครงการ
พัฒนาทักษะต่าง ๆ ท่ีทาง

คณะจดัขึ้น) 

การเรยีนการสอนใน
ห้องเรียนและกิจกรรมอื่น ๆ 

นอกห้องเรียน 

ช้ันปีท่ี 2 

ประเมินในรายวิชาต่าง ๆ ซึ่ง
แบ่งออก 2 รูปแบบ คือ *การ

ประเมิน Formative และ 
Summative และภายหลัง
การสอบปลายภาค ทาง
หลักสตูรได้มีการจัดสอบ 

Yearly Exam โดยใช้ข้อสอบ 
TOEFL ITP เพื่อวัดระดับ

ภาษาอังกฤษ (นักศึกษาต้อง
ได้ 397-433 หรือ A 2) 

จัดระบบอาจารย์ที่ปรึกษา
เพื่อติดตามผลการเรียน

ของนักศึกษา และติดตาม
จากผลการสอบ Yearly 
Exam โดยใช้ข้อสอบ

TOEFL ITP (กรณผีลการ
สอบไม่ถึงเกณฑ์ นักศึกษา

ต้องเข้าร่วมโครงการ
พัฒนาทักษะต่าง ๆ ท่ีทาง

คณะจดัขึ้น) 

การเรยีนการสอนใน
ห้องเรียนและกิจกรรมอื่น ๆ 

นอกห้องเรียน 

รหัสหลักฐาน ชื่อเอกสารหลักฐาน 
AUN 4.3-1 มคอ. 3 รายวิชา 11-034-211 นานาภาษาอังกฤษโลก กับรายวิชา 11-034-215 

การเขียนเชิงวิชาการ รายวิชา 11-034-203 การแปลและการตีความเบื้องต้น
รายวิชาการ 11-034-235 ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวและบริการ 

AUN 4.3-2 ตารางที่ 1.1 รูปแบบการสอนและวิธีการสอนที่ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
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ระยะ การประเมิน การติดตาม การปรับปรุงพัฒนา 

ช้ันปีท่ี 3 

ประเมินในรายวิชาต่าง ๆ ซึ่ง
แบ่งออก 2 รูปแบบ คือ *การ

ประเมิน Formative และ 
Summative และภายหลัง
การสอบปลายภาค ทาง
หลักสตูรได้มีการจัดสอบ 

Yearly Exam โดยใช้ข้อสอบ
TOEFL ITP เพื่อวัดระดับ

ภาษาอังกฤษ (นักศึกษาต้อง
ได้ 437-473 หรือ B 1) 

จัดระบบอาจารย์ที่ปรึกษา
เพื่อติดตามผลการเรียน

ของนักศึกษา และติดตาม
จากผลการสอบ Yearly 
Exam โดยใช้ข้อสอบ

TOEFL ITP (กรณผีลการ
สอบไม่ถึงเกณฑ์ นักศึกษา

ต้องเข้าร่วมโครงการ
พัฒนาทักษะต่าง ๆ ท่ีทาง

คณะจดัขึ้น) 

การเรยีนการสอนใน
ห้องเรียนและกิจกรรมอื่น ๆ 

นอกห้องเรียน 

ช้ันปีท่ี 4 

ประเมินในรายวิชาต่าง ๆ ซึ่ง
แบ่งออก 2 รูปแบบ คือ *การ

ประเมิน Formative และ 
Summative และภายหลัง
การสอบปลายภาค ทาง

หลักสตูรได้มีการจัดสอบ Exit 
Exam โดยใช้ข้อสอบ TOEFL 

ITP เพื่อวัดระดับ
ภาษาอังกฤษ (นักศึกษาต้อง

ได้ 477-597 หรือ B 2) 

จัดระบบอาจารย์ที่ปรึกษา
เพื่อติดตามผลการเรียน

ของนักศึกษา และติดตาม
จากผลการสอบ Exit 
Exam โดยใช้ข้อสอบ

TOEFL ITP (กรณผีลการ
สอบไม่ถึงเกณฑ์ นักศึกษา

ต้องเข้าร่วมโครงการ
พัฒนาทักษะต่าง ๆ ท่ีทาง

คณะจดัขึ้น) 

การเรยีนการสอนใน
ห้องเรียนและกิจกรรมอื่น ๆ 

นอกห้องเรียน 

*Each Course Assessment 
 -Formative Assessment: เป็นการประเมินแบบไม่ทางการและประเมินจากกิจกรรมการเรียน
สอน เช่น การสังเกตการณ์ การถามค าถามระหว่างสอน การพูดคุยทั้งในและนอกชั้นเรียนทั้งที่เป็น
รายบุคคล คู่ และกลุ่ม การน าเสนองาน เป็นต้น ทั้งนี้เพ่ือที่จะตอบ ELO ทั้ง 5 ข้อ เช่นในรายวิชาเกี่ยวกับ
ทักษะการพูดและฟัง ผู้สอนจะประเมินจากการถามค าถาม เพ่ือประเมินผู้เรียนสามารถเข้าใจและโต้ตอบ
กับผู้สอนได้หรือไม่ รายวิชาเกี่ยวกับทักษะการอ่าน ผู้สอนจะประเมินจากความเข้าใจของผู้เรียนที่มีต่อ
ข้อความสั้น ๆ และข้อความยาว ๆ รายวิชาเกี่ยวกับทักษะการเขียน ผู้สอนจะประเมินจากงานเขียนของ
ผู้เรียนว่าสามารถเขียนได้ตามโครงสร้างของภาษาอังกฤษได้หรือไม่ (AUN 5.1-1) 
 -Summative Assessment: เป็นการประเมินแบบทางการและประเมินจากการสอบย่อยต่าง ๆ 
การสอบกลางภาค และการสอบปลาย เพ่ือเป็นส่วนหนึ่งที่จะตอบ ELO ทั้ง 5 ข้อ (AUN 5.1-1) 
 ทัง้นี้ทางหลักสูตรได้ก าหนดให้มีการประเมินนักศึกษาในแต่ละชั้นปี เมื่อได้จบปีการศึกษานั้น ๆ โดย
ก าหนดให้มีการสอบ TOEFL IPT ซึ่งนักศึกษาในแต่ละชั้นปีต้องสอบดังตารางต่อไปนี้  
 

 

หลักฐาน 
 

รหัสเอกสารหลักฐาน ชื่อเอกสารหลักฐาน 
AUN 5.1-1 มคอ. 3 

 
5.2 The student assessments including timeline, methods, regulations, weight 
distribution, rubrics and grading are explicit and communicate to the students. 
 การก าหนดเกณฑ์การประเมิน ช่วงเวลาการประเมินและค่าน้ าหนักงานของแต่ละวิชามีความ
คล้ายคลึงกัน ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้ 
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                            กรอบเวลา 
วิธีการ 

ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาปลาย น้ าหนัก
คะแนน ส.ค ก.ย ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค 

ปรับพื้นฐาน           - 
สอบกลางภาค           20% 
สอบปลายภาค           30% 

สอบย่อย           
ขึ้นอยู่

รายวิชา 
 

การน าเสนองาน           
การสังเกตการณ ์           

การค าถาม           
การพูดคุย           

สอบ Yearly Exam และ Exit Exam         

 

 

CEFR 
B 2 

คะแนน 
TOEFL 

ITP 
(477-
597) 

  

 ส่วนการตัดเกรดของแต่ละรายวิชานั้น ทุกรายวิชาได้ก าหนดการตัดเกรดไว้ดังต่อไปนี้ 
A B+ B C+ C D+ D F 

80-100 75-79 70-74 65-69 60-64 55-59 50-54 0-49 
 

 อาจารย์ผู้สอนรายวิชามีการสื่อสารกับนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชานั้นผ่านช่องทางต่าง ๆ 
โดยอาจารย์ได้ประกาศให้นักศึกษาทราบถึงเกฑณ์และวิธีการประเมินของรายวิชาในคาบแรกของภาค
การศึกษานั้น ๆ นอกจากนี้อาจารย์ได้สร้างช่องทางการอ่ืน ๆ เพ่ือที่จะสื่อสารกับนักศึกษาเพ่ือให้นักศึกษา
ทราบและเข้าใจถึงการประเมินของอาจารย์ผู้สอน เช่น ผ่านกลุ่มไลน์หรือเฟซบุ๊กที่ได้สร้างขึ้นมา (AUN 
5.2-1) 
หลักฐาน 
 

รหัสเอกสารหลักฐาน ชื่อเอกสารหลักฐาน 
AUN 5.2-1 -มคอ.3 ผลการสอบ yearly exam ของนักศึกษาปีการศึกษา 2560 และกลุ่ม

ไลน์ 
-มคอ. 5 

 

5.3 Methods including assessment rubrics and marking schemes are used to ensure 
validity, reliability and fairness of student assessment. 
 ผู้สอนได้มีการประเมินผลการเรียนของผู้เรียนทั้งแบบอิงเกณฑ์หรืออิงกลุ่ม โดยใช้วิธีการที่หลาย
หลาย เพื่อติดตามความก้าวหน้าของผู้เรียน เช่น การทดสอบ การอภิปราย การน าเสนอ การสัมภาษณ์  
การสังเกต ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับบริบทของเนื้อหาที่จะทดสอบ อีกทั้งผู้สอนยังได้ติดตามความก้าวหน้าจากผลงาน
ผู้เรียน โดยมีการประเมินภาคปฏิบัติทั้งรายบุคคลและเป็นกลุ่ม การสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษาที่อาจ
ส่งผลต่อการเรียน เป็นต้น (AUN 5.3-1) 
หลักฐาน 
 

รหัสเอกสารหลักฐาน ชื่อเอกสารหลักฐาน 
AUN 5.3-1 มคอ.3 
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5.4 Feedback of student assessment is timely and helps to improve learning. 
 ก่อนมีการทดสอบแต่ละครั้งนั้น ผู้สอนได้มีการแจ้งวิธีการวัดผลประเมินผล และเกณฑ์การให้
คะแนนซึ่งระบุรายละเอียดไว้ใน มคอ. 3 (AUN 5.4-1) และหลังจากการประเมินแต่ละครั้งผู้สอนจะให้
ค าแนะน าต่อผลงานของผู้เรียนหรือผลการทดสอบ ทั้งเป็นรายบุคคลและเป็นกลุ่ม เหล่านี้เพ่ือให้ผู้เรียนได้
ทราบและน าไปพัฒนาปรับปรุงการเรียนต่อไป ตัวอย่างเช่น ในรายวิชา 11-034-205 การเขียนอนุเฉทและ
การเขียนเรียงความภาษาอังกฤษ รายวิชาการ 11-034-206 การเขียนเพ่ือการจูงใจ รายวิชา 11-034-215 
การเขียนเชิงวิชาการ รายวิชา 11-034-219 การพูดในที่สาธารณะ รายวิชาการ 11-034-203 การแปล
และการตีความเบื้องต้น และรายวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการท่องเที่ยวและบริการ  (AUN 5.4-2) ผู้สอนได้มี
การประเมินและทดสอบผู้เรียนเป็นระยะ และได้มีการแจ้งความก้าวหน้าของผู้เรียน ทั้งเป็นรายบุคคลและ
เป็นกลุ่ม ภายหลังจากการทดสอบ ถ้าผู้สอนได้ค้นพบว่ามีผู้เรียนคนใดที่มีความก้าวทางการเขียนต่ ากว่า
เกณฑ์ท่ีก าหนด ทั้งนี้ผู้สอนได้เรียกนักศึกษาคนดังกล่าวมาเรียนเพ่ิมเติมนอกเวลา  
หลักฐาน 
 

รหัสเอกสารหลักฐาน ชื่อเอกสารหลักฐาน 
AUN 5.4-1 มคอ.3  
AUN 5.4-2 มคอ. 5 

 

5.5 Students have ready access to appeal procedure. 
 รายละเอียดของการจัดการเรียนการสอนแต่ละวิชาและรายละเอียดการประเมินผลจะระบุไว้ใน 
มอค. 3 เพ่ือให้นักศึกษาได้รับทราบและกลับไปศึกษา เตรียมวางแผนการเรียนและพร้อมในการที่จะได้รับ
การประเมินซึ่งได้มีการก าหนดช่วงเวลาในการประเมินผลที่ชัดเจน หากผู้เรียนอยากจะร้องเรียนเรื่องต่าง 
ๆ เช่น ผลการเรียน ทางหลักสูตรมีช่องทางการร้องเรียนดังกล่าว ดังนี้ 

1. ผู้เรียนสามารถติดต่อกับผู้รับผิดชอบในรายวิชานั้น ๆ โดยตรงเพ่ือรับการชี้แจงรายละเอียด
คะแนนต่าง ๆ 

2. หากผู้เรียนยังไม่พอใจกับผลการพูดคุยกับผู้รับผิดชอบรายวิชา ผู้เรียนสามารถติดต่ออาจารย์ที่
ปรึกษาเพ่ือปรึกษาหารือประเด็นดังกล่าวได้  

3. อีกทั้งผู้เรียนสามารถติดต่อหัวหน้าสาขาเพ่ือหารือประเด็นได้เช่นกัน และทางหัวหน้าสาขาจะ
เรียกอาจารย์ที่เก่ียวข้องมาพูดคุย 

 หากผู้เรียนมีเรื่องร้องเรียนที่เก่ียวข้องกับประเด็นอ่ืน ๆ สามารถร้องเรียนได้ผ่านช่องทางที่ทางคณะ
และหลักสูตรได้เตรียม เช่น ผ่านกลุ่ม Facebook หรือ กล่องแสดงความคิดเห็น ทางคณะและหลักสูตรน า
เรื่องร้องดังกล่าวเข้าในที่ประชุมเพ่ือหารือแก้ปัญหาต่อไป (AUN 5.5-1)  
หลักฐาน 
 

รหัสเอกสารหลักฐาน ชื่อเอกสารหลักฐาน 
AUN 5.5-1 มคอ.3 
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AUN 6 คุณภาพบุคลากรสายวิชาการ  
ผลการด าเนินงานแยกตามเกณฑ์การประเมิน 
6.1 Academic staff planning (considering succession, promotion, re-deployment, 
termination, and retirement) is carried out to fulfill the needs for educations, 
research and service. 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มีบุคลากรสายวิชาการซึ่งเป็นอาจารย์ประจ า
สาขาวิชาภาษาอังกฤษในปีการศึกษา 2560 ทั้งหมดจ านวน 11 ท่าน ซึ่งสามารถแบ่งออกตามตารางดังนี้ 
 ตาราง 6.1.1 แสดงข้อมูลอาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ในสาขาวิชาภาษาอังกฤษ  

ประจ าปีการศึกษา 2560  
ประเภท  รายละเอียด 

ชาย หญิง 
รวม  

จ านวน(ราย) จ านวน(ราย) 
อาจารย์ประจ า

หลักสูตร 
อาจารย ์ 1 4 5  

 
 

11 

อาจารย์ชาวต่างชาต ิ - - - 
อาจารย์พิเศษ - - - 

รวม 1 4 5 
อาจารย์ในสาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ (ไม่

รวมอาจารย์ประจ า
หลักสูตร) 

อาจารย ์ 1 3 4 
อาจารย์ชาวต่างชาต ิ 1 - - 
อาจารย์พิเศษ 1 - 1 

รวม 3 3 6 
 

ตารางข้างต้นแสดงให้เห็นจ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรภาษาอังกฤษ และอาจารย์ในสาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ ประจ าปีการศึกษา 2560 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2561) ซึ่งประกอบไปด้วยอาจารย์
ประจ าหลักสูตรทั้งหมด 5 คน เป็นชาย 1 คน หญิง 4 คน และอาจารย์ในสาขาวิชาภาษาอังกฤษ 5 คน 
เป็นชาย 2 คน ในจ านวนนี้เป็นชาวต่างชาติ 1 คน และหญิง 3 คน และทางหลักสูตรได้มีอาจารย์พิเศษอีก 
1 คน รวมทั้งสิ้น 11 คนส าหรับจ านวนอาจารย์ในสาขาวิชาภาษาอังกฤษ ในปีการศึกษา 2560  

คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอนของสาขาวิชาภาษาอังกฤษ เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานระดับ
หลักสูตรปริญญาตรี ที่มีคุณวุฒิขั้นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาภาษาอังกฤษ หรือสาขาวิชาที่
สัมพันธ์กัน หรือในสาขาวิชาของรายวิชาที่สอน มีความรู้ ความสามารถ และทักษะเฉพาะด้านที่เหมาะสม 
ตรงกับความต้องการและความจ าเป็นของการจัดการศึกษา โดยผ่านการก ากับจากอาจารย์ประจ า
หลักสูตรซึ่งมีหน้าที่บริหารและพัฒนาหลักสูตร ตั้งแต่การวางแผน การควบคุมคุณภาพ การติดตาม
ประเมินผล และการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรอยู่ประจ าหลักสูตร ตลอดระยะเวลาการด าเนินหลักสูตร
ประจ าปีการศึกษา 2560 ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
ตาราง 6.1.2 แสดงข้อมูลหน้าที่ในการบริหารหลักสูตรและความรู้ ความสามารถเฉพาะ ของอาจารย์

ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ในสาขาวิชาภาษาอังกฤษ  
ประเภท ที ่ ชื่อ-สกลุ ต าแน่ง/หน้าที ่ ความรู้  

ความสามารถเฉพาะด้าน 
หมายเหตุ 

อาจารย์
ประจ า

หลักสูตร 

1 อาจารย์มสุลมิ  รอกา หัวหน้างานหลักสตูร - ทักษะการเขยีน
ภาษาอังกฤษ 

- ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ  
- การสนทนาและการสื่อสาร 

 

2 อาจารย์วัชรินทร์  ฟองโหย  หัวหน้าภาควิชา
ภาษาอังกฤษ 

- ทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ  
- การสนทนาและการสื่อสาร 
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ประเภท ที ่ ชื่อ-สกลุ ต าแน่ง/หน้าที ่ ความรู้  
ความสามารถเฉพาะด้าน 

หมายเหตุ 

3 อาจารย์ฟารดีา  กิตติวิโรจน์   รองคณบดฝี่ายแผน
และประกันคณุภาพ 

- การแปลและการตีความ 
- ภาษาและวัฒนธรรม 
- ทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ  

 

4 อาจารย์ซลัวาตี  สเุด็น   
 

เจ้าหน้าท่ีงาน
ประกันคณุภาพ 

- ภาษาศาสตร ์
- ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ 
- ทักษะการอ่าน 
- การสนทนาเพื่อการสื่อสาร 

 

5 อาจารย์นูรอ  ยาเซ็ง  
 

หัวหน้างานศูนย์
ภาษา 

- ภาษาศาสตร ์
- สัทศาสตร์  
- ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ  

 

อาจารย์ใน
สาขาวิชา

ภาษาอังกฤษ 

6 อาจารย์ตสันีม  เจะและ  หัวหน้างานประกัน
คุณภาพ 

- ทักษะการอ่าน  
- การสนทนาเพื่อการสื่อสาร 

 

7 อาจารย์อาตีกะห์ อาลีลาเตะ  
 

หัวหน้างานบริหาร
ความเสีย่ง 

- ทักษะการฟังและการพูด  
- การสนทนาเพื่อการสื่อสาร 

 

8 อาจารย์อาแด  มะเกะ  
 

หัวหน้างานวิเทศน์
สัมพันธ์ 

- ทักษะการฟังและการพูด 
-  การสนทนาเพื่อการสื่อสาร 

 

9 อาจารย์ฟิรดาว  นิสะนิ  
 

- - ภาษาอังกฤษในการใช้
เทคโนโลย ี

- การสนทนาเพื่อการสื่อสาร 

เริ่มท างานตั้งแต่ 
ธันวาคม 2560 

10 Mr Stephanus Pienaar 
Annanda 

- - ทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสาร  

เริ่มท างานตั้งแต ่
พฤษภาคม 2561 

อาจารย์พิเศษ 11 Mr Fahad Tanweer - - วรรณคดีภาษาอังกฤษ 
- การสนทนาเพื่อการสื่อสาร 

ท างานระหว่าง 
มกราคม  – 

พฤษภาคม 2561 
  

จากตาราง 6.1.2 แสดงให้เห็นโครงสร้างการบริหารหลักสูตร พร้อมความรู้ ความสามารถเฉพาะ
ของอาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ในสาขาวิชาภาษาอังกฤษ ที่มีความรู้ความสามารถท่ีเหมาะสม 
ตรงตามมาตรฐานที่ก าหนด ทั้งนี้ ทางผู้ด าเนินการหลักสูตรและผู้บริหารของคณะฯ ยังเล็งเห็นถึงความ
จ าเป็นในการเพ่ิมอัตราบุคลากรสายวิชาการเพ่ิมขึ้นในปีการศึกษา 2561 เพ่ือให้มีอัตราการคงอยู่ของ
บุคลากรสายสอนที่เพียงพอและเหมาะสม สอดคล้องกับแผนบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคลากรสาย
วิชาการของคณะฯ ในการเติมเต็มความต้องการทางด้านการเรียนการสอน  การวิจัย และการบริการ
วิชาการอีกด้วย (AUN 6.1-2)  

ตาราง 6.1.3 แสดงข้อมูลการคงอยู่ของอาจารย์ผู้สอนสาขาวิชาภาษาอังกฤษ  

ปีการศึกษา 
จ านวนอาจารย์
ทั้งหมดต้นปี
การศึกษา 

จ านวนอาจารย์
ลาออก/เกษียณใน
ระหว่างปีการศึกษา 

จ านวนอาจารย์
เข้าใหม่ระหว่างปี

การศึกษา 

จ านวนอาจารย์
ทั้งหมดปลายปี

การศึกษา 

หมายเหตุ 
(ระบุเหตุผล) 

ปี 2560 7 1 5 11  
ปี 2559 7 1 1 7  
ปี 2558 6 1 2 7  
ปี 2557 4 - 2 6  
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6.2 Staff - to – student ratio and workload are measured and monitored to improve 
the quality of education, research and service. 

ตาราง 6.2.1 แสดงข้อมูลภาระงานสอนของอาจารย์สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  
ค่า FTEs เฉลี่ย 

2560 2559 2558 
1.21 1.52 1.12 

 

 ข้อมูลจากตารางข้างต้น ชี้ให้เห็นถึงภาระงานสอนของอาจารย์สาขาวิชาภาษาอังกฤษในปีการศึกษา
นี้ที่มีค่าภาระงานสอนหรือค่า FTEs ที่ลดลงจากปีที่ผ่านมา ที่ 1.12 คิดเป็น 20.4% (AUN 6.1-1) อัน
เนื่องจากมีการเข้าใหม่ของอาจารย์ผู้สอนของสาขาวิชาภาษาอังกฤษในปีการศึกษา 2560 และส่งผลให้
ต้องเร่งด าเนินการเพ่ิมจ านวนของอาจารย์ในสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพ่ิมขึ้นอีกเพ่ือให้เป็นไปตามแผน
บุคลากรของคณะ เพ่ือลดค่า FTEs ของอาจารย์ในสาขาวิชาภาษาอังกฤษ และส่งผลดีต่อการดูแล
นักศึกษาโดยตรง ท าให้มีสัดส่วนของนักศึกษาต่ออาจารย์ที่เหมาะสมมากขึ้น ดังข้อมูลในตารางที่ 6.1.3 
เพ่ือให้เป็นไปตามมาตรฐานที่เกณฑ์ก าหนด  

ตาราง 6.2.2 สรุปข้อมูลสัดส่วนนักศึกษาต่ออาจารย์ผู้สอน 
ปีการศึกษา จ านวนของนักศกึษาทั้งหมด จ านวนของอาจารย์ใน

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
สัดส่วนนกัศึกษาต่อ

อาจารย์ 
ปี 2560 204 11 22.66 : 1 

ปี 2559 156 7 22.28 : 1 

ปี 2558 94 7 13.42 : 1 

 

 จากตาราง 6.2.2 แสดงให้เห็นว่าสัดส่วนของนักศึกษาต่ออาจารย์ผู้สอนมีอัตราที่เพ่ิมขึ้นเล็กน้อย
ในปีการศึกษา 2560  ที่มีอัตราส่วนนักศึกษา 22.66 คนต่ออาจารย์ 1 คน จากปีการศึกษา 2559 ที่มี
อัตราส่วนนักศึกษา 22.28 คนต่ออาจารย์ 1 คน คิดเป็นเพ่ิมขึ้นร้อยละ 1.68 ซึ่งยังอยู่ในเกณฑ์ที่มาตรฐาน
ของ สกอ. ปี 2558 ก าหนด (สายมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 25:1)  
6.3 Competences of academic staff are identified and evaluated. 
ผลการด าเนินงานของเกณฑ์การประเมินของ 6.3 คือ 3 คะแนน 

ในการรับบุคลากรสายวิชาการคนใหม่ ทางคณะฯได้มีการก าหนดให้เพ่ิมอัตราก าลังส าหรับ
อาจารย์ในสาขาวิชาภาษาอังกฤษขึ้นในปีการศึกษา 2560 เนื่องจากมีจ านวนนักศึกษาและภาระงานที่
เพ่ิมขึ้น โดยมีการด าเนินการรับสมัครอาจารย์ใหม่โดยฝ่ายทรัพยากรบุคคล ของมหาวิทยาลัยฯ ซึ่งมีการ
ก าหนดคุณสมบัติและรายละเอียดงานที่สอดคล้องและตอบสนองต่อวัตถุประสงค์ของหลักสูตร ทั้งนี้
จ านวนอาจารย์ในสาขาวิชาภาษาอังกฤษที่เข้ามาระหว่างปีการศึกษา 2560 มีจ านวนรวมทั้งสิ้น 5 คน ซึ่ง
แบ่งตามช่วงเวลาที่เริ่มปฏิบัติหน้าที่ดังนี้ ระหว่างเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2560 จ านวน 2 คน ปลายเดือน
ธันวาคม พ.ศ. 2560 จ านวน 1 คน และมีการรับอาจารย์ชาวต่างชาติ 1 คนในเดือนพฤษภาคม 2561 
เพ่ือให้เพียงพอกับความต้องการจ านวนบุคลากรผู้สอนภาษาอังกฤษที่พึงมี นอกจากนี้ทางคณะฯยังได้
ก าหนดแผนอัตราก าลังส าหรับการรองรับการด าเนินการของหลักสูตรในปีการศึกษาต่อไปเพ่ือรองรับ
จ านวนนักศึกษาท่ีจะเพ่ิมข้ึนอีกด้วย  
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ส าหรับการเลื่อนขั้นของบุคลากรคณะศิลปศาสตร์ใช้เกณฑ์การประเมินบุคลากรสายสอนและวิจัย
ในการพิจารณาเลื่อนขั้นตามการพิจารณาโดยทีมผู้บริหารของคณะฯ ซึ่งจะมีการพิจารณาการเลื่อนขั้น
ทุกๆ 6 เดือน หรือปีละสองครั้ง 
6.4 Competences of academic staff are identified and evaluated. 

ทางงานหลักสูตรได้มีการจัดท าข้อมูลของบุคลากรสายสอน โดยจ าแนกตามความสามารถที่
อาจารย์ผู้สอนในสาขาวิชาภาษาอังกฤษมีความสามารถเฉพาะ ดังตารางที่ 6.1.2 นั้น พบว่าอาจารย์ผู้สอน
ในสาขาวิชาภาษาอังกฤษมีความเชี่ยวชาญในการสอนที่ครอบคลุมในรายวิชาทั้งวิชาทั่วไปและวิชาเฉพาะ 
สอดคล้องกับ ELO ของหลักสูตร อย่างไรก็ตาม ทางหลักสูตรยังเล็งเห็นความจ าเป็นในการพัฒนาความรู้ 
ความสามารถของบุคลากรสายวิชาการ เนื่องจากยังไม่มีบุคลากรที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ หรือเป็น
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ รวมถึงยังไม่มีผู้ที่จบการศึกษาในระดับดุษฎีบัณฑิต  
6.5 Training and developmental needs of academic staff are identified and 
activities are implemented to fulfill them. 
 งานหลักสูตรมีการส ารวจความต้องการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ เพ่ือให้บุคลากรมีความรู้ 
ความสามารถในด้านต่างๆ ทั้งท่ีเป็นการสอน การวิจัย หรืองานอ่ืนๆที่ได้รับมอบหมาย ทั้งนี้หากบุคลากรมี
ความสนใจ สามารถหาหลักสูตรการอบรมต่างๆที่ตอบสนองความต้องการอย่างอิสระ รวมทั้งได้รับการ
สนับสนุนจากทางคณะฯ ในด้านงบประมาณ เป็นจ านวนเงิน 7,000 บาท/คน/ปี เพ่ือให้บุคลากรสามารถ
เข้าร่วมการอบรมเพ่ือพัฒนาตนเองที่จัดขึ้นท้ังภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ส าหรับปีการศึกษา 2560 
บุคลากรสายวิชาการในสาขาวิชาภาษาอังกฤษทุกคน ผ่านการอบรมที่จัดขึ้น ซึ่งมีการก าหนดเกณฑ์ขั้นต่ า
อย่างน้อย 50 ชั่วโมงต่อคนต่อปี คิดเป็นร้อยละ 100 (AUN 6.5-1)  
6.6 Performance management including rewards and recognition is implemented to 
motivate and support education, research and service. 

ในปีการศึกษา 2560 อาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ในสาขาวิชาภาษาอังกฤษได้ผลิต
ผลงานและได้รับรางวัลจากทางคณะ ได้แก่ อาจารย์มุสลิม รอกา และอาจารย์วัชรินทร์ ฟองโหย โดยได้รับ
รางวัลอาจารย์ผู้สอนดีเด่น ประจ าปีการศึกษา 2560 ทั้งนี้เ พ่ือเป็นการสร้างแรงบันดาลใจ ในการ
ด าเนินการด้านการศึกษา การวิจัย รวมทั้งการบริการวิชาการต่อไป 
6.7 The type and quantity of research activities by academic staff are established, 
monitored and benchmarked for improvement.  

ผลงานวิชาการเป็นข้อมูลที่ส าคัญในการแสดงให้เห็นว่าอาจารย์ผู้สอนนั้นได้สร้างสรรค์ขึ้นเพ่ือ
แสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าทางวิชาการและการพัฒนาองค์ความรู้อย่างต่อเนื่อง เป็นผลงานที่มีคุณค่า 
สมควรส่งเสริมให้มีการเผยแพร่และน าไปใช้ประโยชน์ ในปีการศึกษา 2560 อาจารย์ผู้สอนในสาขาวิชา
ภาษาอังกฤษสามารถผลิตงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในการประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติได้
ทั้งสิ้น 3 เรื่อง (AUN 6.7-1)  ดังตารางต่อไปนี้  
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ปีการศึกษา 

จ านวนผลงานวจิัย/วิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร 

รวม 

ผลรวมถ่วงน้ าหนัก
ของผลงานอาจารย์

เทียบกับจ านวน
อาจารย์ วารสาร 

น าเสนอ
ระดับชาติ 

น าเสนอระดับ
นานาชาติ 

2560 1 0 2 3  

2559 1 0 1 2  
2558 1 2 0 3  

 

ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตรในปีการศึกษานี้สามารถผลิตผลงานทั้งวารสารและ
งานวิจัยทั้งสิ้น 3 รายการ ซึ่งเป็นที่น่าพอใจเมื่อเทียบกับปีการศึกษาที่ผ่านมา ในขณะที่อาจารย์ใน
สาขาวิชาภาษาอังกฤษมีภาระงานสอนที่มากแต่สามารถผลิตผลงานทางวิชาการได้ ถึงแม้ว่ายังไม่เป็นไป
ตามเป้าหมายก็ตาม แต่ทั้งนี้การผลิตงานวิจัยเป็นความรับผิดชอบของอาจารย์ที่จะต้องด าเนินการ เพ่ือ
เป็นการผลักดันให้ผลิตผลงานวิจัย ทางหลักสูตรและคณะฯอาจต้องมีการร่วมทบทวน วางแผนและ
ผลักดันเพ่ือเพ่ิมจ านวนผลงานทางวิชาการต่อไปในอนาคตอันใกล้ เพ่ือให้อาจารย์ในสาขาภาษาอังกฤษ
สามารถสร้างผลงานทางวิชาการให้มากข้ึน สามารถต่อยอดและเกิดประโยชน์ต่อชุมชนอย่างแท้จริงต่อไป 
หลักฐาน 

รหัสเอกสารหลักฐาน ชื่อเอกสารหลักฐาน 
AUN 6.1-1 ตารางภาระงานสอนของอาจารยป์ระจ าสาขาภาษาอังกฤษ ปีการศกึษา 2560 
AUN 6.1-2 แผนพัฒนาอาจารย์และบคุลากร คณะศลิปะศาตร ์
AUN 6.5-1 ตารางสรุปพัฒนาตนเอง 

AUN 6.7-1 ผลงานวิจัยของบุคลากรสายสอน ปี 2558-2560 

AUN 6.7-2 รายการประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร ์

 
AUN 7 คุณภาพบุคลากรสายสนับสนุน 

7.1 Support staff planning (at the library, laboratory, IT facility and student service) 
is carried out to fulfill the needs for education, research and service. 
 ทางคณะศิลปศาสตร์ ได้มีการก าหนดนโยบายและแผนพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนเพ่ือให้ได้รับ
การพัฒนาและส่งเสริมการเพ่ิมพูนความรู้ ความสามารถ และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านต่างๆอย่างเป็น
ระบบ โดยบุคลากรมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนและด าเนินโครงการเพ่ือการพัฒนาบุคลากรในแต่ละปี 
(AUN 7.1-1) เพ่ือน าความรู้ที่ได้รับ ไปพัฒนาการท างานให้มีประสิทธิภาพต่อไป จากผลการด าเนินงาน
ของคณะในปีที่ผ่านมา ตั้งแต่ปี 2558 – 2560 คณะได้จัดโครงการเพ่ือพัฒนาศักยภาพของบุคลากร 
(AUN7.1-2) ได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรเข้าร่วมอบรม สัมมนาอย่างต่อเนื่อง 
  นอกจากนี้ คณะศิลปศาสตร์ยังได้ก าหนดแผนการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ ที่มีการส่งเสริม
งบประมาณและโครงสร้างพ้ืนฐานที่จ าเป็นในการพัฒนาสมรรถนะด้านต่างๆ โดยได้มีการจัดตั้ง ห้องสมุด 
จ านวน 1 ห้อง ห้องปฏิบัติการทางภาษา จ านวน 3 ห้อง ห้องศูนย์ภาษาจ านวน 1 ห้อง และได้มีการ
แต่งตั้งค าสั่งกรรมการและหัวหน้างานทั้งบุคลากรจากสายวิชาการ และสนับสนุนของคณะศิลปศาสตร์เพ่ือ
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ติดตามดูแล และช่วยสนับสนุนในการด าเนินงานของหลักสูตรอย่างเพียงพอ (AUN7.1-3) โดยมีการ
ก าหนดคุณสมบัติและรายละเอียดงานที่สอดคล้องและตอบสนองต่อวัตถุประสงค์ของหลักสูตร ดังต่อไปนี้ 

1. อาจารย์นูรอ  ยาเซ็ง หัวหน้างานศูนย์ภาษา 
2. อาจารย์ชนิตา พรหมทองดี หัวหน้าฝ่ายห้องสมุด 
3. นายชวัลวิทย์ พรหมเมศ เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิชาการและทะเบียน 
4. นายอิมรอน  มะลี เจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนานักศึกษา 
5. นายดนัยฤทธ์  แสงอรุณ เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการทางภาษา 

7.2 Recruitment and selection criteria for appointment, deployment and promotion 
are determined and communicated.  
 ในการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรสายสนับสนุน ได้ด าเนินการโดยฝ่ายบุคลากรของทาง
มหาวิทยาลัยฯ โดยมหาวิทยาลัยได้อนุมัติการรับสมัครสอบแข่งขัน ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ก าหนด
วัน เวลา สถานที่ในการสอบ ด าเนินการจัดสอบ ประกาศผลการแข่งขัน เรียกรายงานตัวและท าสัญญา
ทดลองปฏิบัติงาน ปฐมนิเทศ และเริ่มปฏิบัติงานงานต่อไป (AUN 7.2-1) 
7.3 Competences of support staff are identified and evaluated.  
 การวัดและการประเมินความสามารถของบุคลากรสายสนับสนุน ด าเนินการโดยทางคณะ ทั้งนี้
เพ่ือให้บุคลากรประเมินสมรรถนะ ทั้งความรู้ ความสามารถของตัวเองเพ่ือการพัฒนาและด าเนินงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป และเพ่ือเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนซึ่งท าการพิจารณา
โดยผู้บริหารคณะอีกด้วย 
7.4 Training and developmental needs of support staff are identified and activities 
are implemented to fulfill them.  
 ในปีการศึกษาที่ผ่านมา บุคลากรสายสนับสนุนได้เข้าร่วมการพัฒนาตนเองและการอบรมเพ่ือเพ่ิม
ความสามารถทางด้านงานสนับสนุนมาอย่างต่อเนื่อง ส าหรับปีการศึกษา 2560 บุคลากรสายสนับสนุนเข้า
ร่วมการอบรมต่างๆมากมาย เช่น โครงการพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษให้กับบุคลากร เป็นจ านวน 
30 ชั่วโมง โดยศูนย์ภาษา อบรมการใช้โปรแกรม English Discovery เพ่ือการพัฒนาภาษาอังกฤษด้วย
ตนเอง และยังมีโครงการที่จัดขึ้นโดยทางมหาวิทยาลัย เช่น อบรมขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบ
การจัดซื้อจัดจ้าง และการอบรมที่จัดขึ้นโดยหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย  เช่น การเข้าร่วม
ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “ผู้ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา” เป็นต้น เพ่ือเพ่ิมความรู้ความสามารถและน า
ความรู้ไปใช้ในการท างานต่อไป ทั้งนี้บุคลากรสายสนับสนุนได้รับเงินสนับสนุนจากทางคณะเป็นจ านวน 
4,000 บาท/คน/ปี ซึ่งผลการพัฒนาตนเอง คิดสัดส่วนของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาตนเอง เท่ากับ     
ร้อยละ 100  
7.5 Performance management including rewards and recognition is implemented to 
motivate and support education, research and service.   
 คณะศิลปศาสตร์ ได้มีระบบประเมินผลการปฏิบัติงาน เพ่ือประเมินผลการปฏิบัติงานของ
บุคลากร โดยมีการประเมิน ปีละ 2 ครั้ง และได้มีการสร้างขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงาน อาทิเช่น 
การสนับสนุนงบประมาณเพ่ือพัฒนาบุคลากร การยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรที่มีผลงานดีเด่น ตลอดจน
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การสนับสนุนงบประมาณด้านการสร้างความสัมพันธ์ในองค์กร เช่น การท าบุญคณะ การจัดเลี้ยงต้อนรับ
บุคลากรใหม่ และเลี้ยงบุคลากร การเยี่ยมเยียนบุคลากรที่ป่วย และคลอดบุตร เป็นต้น 
หลักฐาน 
 

รหัสหลักฐาน ชื่อหลักฐาน 
AUN 7.1-1 รายงานการประชุมเพ่ือจัดท าแผน ประจ าปีการศึกษา 2560 
AUN 7.1-2 แผนพัฒนาอาจารย์และบุคลากร คณะศิลปศาสตร์ บทที่ 3 
AUN 7.1-3 โครงสร้างองค์กร 
AUN 7.2-1 ประกาศการรับสมัครบุคลากรสายสนับสนุน 
AUN 7.5-1  รูปภาพ  

 
AUN 8 คุณภาพนักศึกษาและสิ่งสนับสนุน (Student Quality and Support) 

8.1 The student intake policy and admission criteria are defined, communicated, 
published, and up-to-date 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษได้มีการเปิดรับสมัครนักศึกษาในปีการศึกษา 
2558 – 2560 โดยผ่านโครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตรและรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561 (AUN 8.1-1) โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือแนะแนวและประชาสัมพันธ์หลักสูตรและเพ่ือรับสมัคร
นักศึกษาใหม่ ภายหลังจากทางคณะศิลปศาสตร์ได้อนุมัติโครงการดังกล่าวแล้ว ทางงานทะเบียน ฝ่าย
วิชาการ ได้ร่วมประชุมกับอาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ประจ าสาขาวิชาภาษาอังกฤษ เพ่ือหา
แนวทางแนะแนวและประชาสัมพันธ์หลักสูตร และเพ่ือหาแนวทางและก าหนดการรับสมัครนักศึกษา ทาง
คณะได้มีการประชาสัมพันธ์หลักสูตรและออกไปแนะแนวยังโรงเรียนต่าง ๆ ในพ้ืนที่สามจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ ไม่น้อยกว่า 20 โรงเรียน โดยทางคณะได้จัดตารางของคณะท างานเพ่ือออกไปแนะแนวตาม
โรงเรียนต่าง ๆ อีกทั้งได้ก าหนดช่องทางประชาสัมพันธ์หลักสูตร ไม่น้อยกว่า 3 ช่องทาง เช่น การ
ประชาสัมพันธ์ทางเว็บไซต์ของคณะ ทางเฟสบุ๊คของคณะ และการส่งหนังสือไปยังโรงเรียนต่าง ๆ (AUN 
8.1-2) 

อีกทั้งทางงานทะเบียน ฝ่ายวิชาการ ได้ร่วมประชุมกับอาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์
ประจ าสาขาวิชาภาษาอังกฤษเกี่ยวกับการรับสมัครนักศึกษา ซึ่งได้ก าหนดให้มีการตั้งเกณฑ์เกรดเฉลี่ย
อย่างน้อย 2.5 ส าหรับผู้สมัครรอบโควตา และรอบรับตรงอ่ืน ๆ เกรดเฉลี่ยอย่างน้อย 2.0 ซึ่งรอบโควตา
ผู้สมัครต้องผ่านการสอบสัมภาษณ์ และต้องได้คะแนนไม่น้อยกว่า 50% ของคะแนนสอบสัมภาษณ์จึงจะ
ผ่านการสอบสัมภาษณ์ ส่วนรอบรับตรงอ่ืน ๆ ผู้สมัครต้องสอบทั้งข้อเขียน 100 ข้อ แบ่งเป็นการสอบ
ภาษาอังกฤษ 70 ข้อ และการสอบภาษาไทย 30 ข้อ (รวม 70%) และสอบสัมภาษณ์ (30%) ซึ่งผู้สมัคร
ต้องได้คะแนนสอบข้อเขียนครึ่งหนึ่งของ 70% และ ครึ่งหนึ่งของ 30% จึงจะผ่านการสอบสัมภาษณ์
คัดเลือก นอกจากนี้ที่ประชุมได้ก าหนดเกณฑ์การให้คะแนนของการสอบสัมภาษณ์ ซึ่งแบ่งการสัมภาษณ์
เป็นสามส่วน คือ ภาษาอังกฤษ ซึ่งประกอบด้วย การทดสอบการพูด ความเข้าใจของภาษาอังกฤษและการ
อ่าน ภาษาไทย เพ่ือการอ่านเพ่ือจับใจความส าคัญ และค าถามทั่วไป ประกอบไปด้วยค าถามเกี่ยวกับ
ทัศนะคติของผู้สมัคร ความรู้รอบตัว  
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 หลังจากกระบวนการต่าง ๆ เสร็จสิ้นแล้ว ทางคณะกรรมการสอบได้มีการประชุมเพ่ือหาผู้สมัครที่
ผ่านเกณฑ์ และได้มีการสรุปแนวทางในการรับสมัคร จ านวนและวิธีการจัดสอบ เพ่ือหาปรับแก้ไขให้การ
รับสมัครและคัดเลือกนักศึกษาให้ดีขึ้นกว่าเดิม พบว่า กระบวนการดังกล่าวมีประสิทธิภาพ ได้นักศึกษา
ตรงกับคุณสมบัติที่ตั้งไว้ และจ านวนครบตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ในแผน จึงยังใช้กระบวนการดังกล่าว
ต่อไป ผลจากการรับสมัครโดยวิธีดังกล่าวน่าจะส่งผลต่อการส าเร็จการศึกษาทั้งในเงื่อนไขของเวลาและ
จ านวนที่ดี คณะพบว่าอัตราคงอยู่มีความสม่ าเสมออยู่ ในระดับเป็นที่น่าพอใจ ส าหรับการปรับปรุง
กระบวนการรับสมัคร ได้มีการพิจารณาปรับแนวข้อสอบข้อเขียนและข้อค าถามส าหรับการสัมภาษณ์ 
เพ่ือให้สอดคล้องกับสถานการณ์จริงในแต่ละปี ซึ่งในภาพรวมอาจารย์ประจ าหลักสูตรและคณะมีความพึง
พอใจต่อผลของการรับสมัครนักศึกษา  
หลักฐาน 
รหัสเอกสารหลักฐาน ชื่อเอกสารหลักฐาน 

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

ส่งไปยังโรงเรียนต่าง ๆ 
 

8.2 The methods and criteria for the selection of students are determined and 
evaluated. 

มีการประชุมวางแผนกระบวนการรับนักศึกษาเข้าในการประชุมสาขาวิชาและอาจารย์ประจ า
หลักสูตร (AUN 8.2-1) มีขั้นตอนตั้งแต่ การประชาสัมพันธ์หลักสูตรโครงผ่านโครงการรับสมัครนักศึกษา
และประชาสัมพันธ์หลักสูตร (AUN 8.2-2) ในที่ประชุมได้ก าหนดเกณฑ์การรับนักศึกษา คือ ผู้สมัครต้อง
ผ่านคุณสมบัติต่าง ๆ ที่ทางสาขาได้ก าหนดไว้ (ดังท่ีกล่าวไว้ในข้อ 8.1) จากนั้นผู้สมัครจะได้รับการคัดเลือก 
เพ่ือที่จะต้องสอบข้อเขียนและสัมภาษณ์ ข้อสอบข้อเขียน 100% แบ่งออกเป็นสองส่วน คือ วิชาภาษาไทย 
30% และวิชาภาษาอังกฤษ 70% ส่วนการสอบภาษณ์ 100% นั้นแบ่งเป็นส่วน คือ ทักษะการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษ 60% ทักษะการสื่อสารภาษาไทย 20% และค าถามเกี่ยวทัศนคติ  20% การคัดเลือก
นักศึกษาแบ่งออกเป็นสามช่วงเวลา คือ การรับโควตา การรับตรงแรกและการรับตรงสอง ซึ่งข้อมูลจ านวน
นักศึกษานั้นได้แสดงตามตารางต่อไปนี้ 

ตารางการรับเข้าของนักศึกษาระดับปริญญาตรี แบบโควตา (AUN 8.2-3) 

ที่  หลักสูตร  2558  2559  2560 
ประกาศ 

รับ 
สมัคร ผู้มี

สิทธิ์  
ลง  

ทะเบียน  
ประ 
กาศ
รับ 

สมัคร ผู้มี
สิทธิ์  

ลง 
ทะเบียน  

ประ
กาศ 
รับ 

สมัคร ผู้มี
สิทธิ ์

ลง  
ทะเบียน 

1 ภาษาอังกฤษ 80 180 10 10 90 234 51 15 100 144 80 25 
รวม - 180 10 10 90 234 51 15 100 144 80 25 
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ตารางการรับเข้าของนักศึกษาระดับปริญญาตรี แบบรับตรง (ทั้งสองรอบ) (AUN 8.2-4) 
ที ่ หลักสูตร 2558 2559 2560 

แผน 
การ

รับเข้า 

สมัคร
จริง 

ผู้มี
สิทธิ ์
เข้า

ศึกษา 

ลง 
ทะเบี
ยน 

สมัคร
จริง 

แผน 
การ

รับเข้า 

ผู้มี
สิทธิ ์
เข้า

ศึกษา 

ลง 
ทะเบี
ยน 

แผน 
การ

รับเข้า 

สมัค
ร

จริง 

ผู้มี
สิทธิ ์
เข้า

ศึกษา 

ลง 
ทะเบียน 

1 ภาษาอังกฤษ 80 342 83 83 178 90 65 60 100 165 92 68 
รวม 80 342 83 83 178 90 65 60 100 165 92 68 

ตารางข้อมูลจ านวนนักศึกษาระดับปริญญาตรีในแต่ละชั้นปี (AUN 8.2-5) 
ปีการศึกษา จ านวนนักศึกษา รวม จ านวนนักศึกษาท่ีพ้นสภาพระหว่างปีการศึกษา / 

สาเหตุ ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง 
2558 94 - - - - 94 - 
2559 89 67 - - - 156 -ไม่มีความสามารถในการศึกษาตอ่ 

-ลาออกเพื่อไปศึกษาต่อที่อ่ืน 
2560 97 48 59 - - 204 -อื่น ๆ 
 

ทั้งนี้ทางหลักสูตรและทางคณะได้มีการทบทวนระบบการคัดเลือกนักศึกษา โดยผ่านการจัด
ประชุม และปีการศึกษาที่ผ่านมา มติในที่ประชุมให้ทางหลักสูตรและทางคณะได้มีการปรับแผนการ
ประชาสัมพันธ์ให้เข้มข้นมากขึ้น โดยให้ตัวแทนอาจารย์ประจ าหลักสูตรและสาขาวิชาภาษาอังกฤษได้ลง
พ้ืนที่ตามโรงเรียนต่าง ๆ ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพ่ือให้การประชาสัมพันธ์หลักสูตรได้ทั่วถึง อีกทั้ง
มติในที่ประชุมได้ให้อาจารย์ผู้คัดเลือกนักศึกษาใหม่มีเพ่ิมความเข้มข้นในการสัมภาษณ์ โดยให้ใช้
ภาษาอังกฤษในการสัมภาษณ์  
หลักฐาน 

รหัสเอกสารหลักฐาน ชื่อเอกสารหลักฐาน 
(AUN 8.2-1) รายงานการประชุมสาขาวิชาและคณะกรรมการประจ าหลักสตูร 
(AUN 8.2-2) โครงการรับสมัครนักศึกษาและประชาสัมพันธ์หลักสูตร 
(AUN 8.2-3) ตารางการรับเข้าของนักศึกษาระดับปริญญาตรี แบบโควตา 
(AUN 8.2-4) ตารางการรับเข้าของนักศึกษาระดับปริญญาตรี แบบรับตรง 
(AUN 8.2-5) ตารางข้อมูลจ านวนนักศึกษาระดบัปริญญาตรีในแต่ละชั้นป ี

 
8.3 There is an adequate monitoring system for student progress, academic 
performance, and workload. 

นอกจากอาจารย์ประจ าวิชามีการติดตามความก้าวหน้าด้านการเรียนของนักศึกษาในห้องเรียน
แล้ว (ดังกล่าวไว้ใน AUN 5) ฝ่ายพัฒนานักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ได้จัดท าระบบและแต่งตั้งคณะกรรมการ
ด าเนินงาน หน่วยบริการให้ค าปรึกษานักศึกษาเพ่ือติดตามความก้าวหน้าด้านต่าง ๆ ของนักศึกษา และ
เพ่ือก าหนดนโยบาย แผนงานการพัฒนา ควบคุม ก ากับและดูแลตามนโยบายแผนงานอาจารย์ที่ปรึกษา 
โดยมีการจัดท าแผนปฏิบัติการภารกิจหลักของอาจารย์ที่ปรึกษา (AUN 8.3- 1) และจัดท าคู่มืออาจารย์ที่
ปรึกษา (AUN 8.3-2) มีการก าหนดแบบฟอร์มการให้การปรึกษา เพ่ือบันทึกการให้การปรึกษา ได้ก าหนด
วันศุกร์ของทุก ๆ สัปดาห์ ไว้ใน ตารางสอนของอาจารย์และตารางเรียนของนักศึกษา ให้เป็นช่วงเวลาใน
การพบปะเพ่ือให้ค าปรึกษาทั้งทางด้านการเรียนและความเป็นอยู่ในมหาวิทยาลัย นอกจากช่วงดังกล่าว
แล้ว นักศึกษาก็ยังสามามรถนัดหมายอาจารย์เพื่อขอค าปรึกษาเพ่ิมเติมได้ และมีช่องทางการติดต่อสื่อสาร
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ระหว่างอาจารย์ที่ปรึกษาและนักศึกษาโดยใช้สื่อต่าง ๆ เช่น Line Group และ Facebook Group เป็น
ต้น หลังจากที่ให้ปรึกษาแก่นักศึกษาแล้ว อาจารย์ที่ปรึกษาทุกคนจะปรึกษาหารือในที่ประชุมสาขาและ
คณะกรรมการอาจารย์ที่ปรึกษา เพ่ือก าหนดแนวทางการแก้ปัญหาและหาแนวทางการให้ค าปรึกษาแก่
นักศึกษา โดยการพิจารณาปัญหาของนักศึกษาที่ประสบปัญหา น ามาทบทวนปัญหาเพ่ือแก้ไขปัญหาแก่
นักศึกษา อาทิ ทุนการศึกษา ผลการเรียนต่ า นักศึกษาที่มีความเสี่ยงต่อการตกออก นักศึกษาที่มีความ
เสี่ยงต่อการส าเร็จการศึกษาล่าช้า และอ่ืน ๆ กรณีที่อาจารย์ที่ปรึกษาและคณะไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ 
ทางสาขาวิชาและทางคณะกรรมการอาจารย์ที่ปรึกษา จะเชิญผู้ปกครองมาพูดคุยเพ่ือหาทางออกร่วมกัน
ต่อไป (AUN 8.3-3) 
หลักฐาน 
รหัสเอกสารหลกัฐาน ชื่อเอกสารหลักฐาน 

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

 

8.4 Academic advice co-curricular activities, student competition, and other student 
support services are available to improve learning and employability. 
 หลักสูตรได้มีการให้ค าแนะน าทางการศึกษาและกิจกรรมต่าง ๆ (AUN 8.4-1) เช่น นักศึกษาทุก
คนต้องเข้าชมรมอย่างน้อยหนึ่งชมรม เพ่ือให้นักศึกษาพัฒนาทักษะการใช้ชีวิตในและนอกมหาวิทยาลัย 
การแลกเปลี่ยนทักษะการเรียนรู้ การท างานร่วมกับคนอ่ืน ๆ ในศาสตร์แขนงต่าง ๆ นอกจากนี้ทางคณะ
ศิลปศาสตร์และสาขาวิชาภาษาอังกฤษ ได้มีการจัดโครงการเพ่ือเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของ
นักศึกษาในทุก ๆ ด้าน (AUN 8.4-2) เช่น จัดกิจกรรมการอบรม Future Talk จัดอบรมเสริมสร้างทักษะ
ต่าง ๆ จัดกิจกรรมการอบรมเพ่ือประกอบอาชีพในอนาคต เช่น ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์เพ่ือการค้นคว้า
และการน าเสนอ ทักษะการวางตัวและบุคลิกภาพ รวมถึงการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม นอกจากนี้ทางคณะ
ศิลปศาสตร์และสาขาวิชาภาษาอังกฤษ ได้จัดกิจกรรมจิตอาสา เช่น ลงชุมชนไปท าความสะอาดตาม  
สถานที่ต่าง ๆ และแหล่งท่องเที่ยวชุมชน จัดกิจกรรมให้นักศึกษาฝึกการบริการวิชาการแก่น้อง ๆ ใน
ชุมชนจัดโครงการเพ่ือส่งเสริมการแข่งขันทักษะทางวิชาการทั้งในและต่างมหาวิทยาลัย (AUN 8.4-3) เช่น 
ในภาคการศึกษา 2560 คณะศิลปศาสตร์และสาขาวิชาภาษาอังกฤษได้ส่งนักศึกษาเข้าประกวดกล่าว
สุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ ระดับชาติ ณ ราชภัฏสงขลา ซึ่งนักศึกษาดังกล่าวได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ
สอง นักศึกษาเข้าประกวดกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ ระดับชาติ ณ มหาวิทยาลัยฟาฎอนี  ซึ่งนักศึกษา
ดังกล่าวได้รับรางวัลรองชนะเลิศ นักศึกษาเข้าประกวด Tour Guide ซึ่งนักศึกษาดังกล่าวได้รับรางวัลรอง
ชนะเลิศอันดับหนึ่งและสอง อีกทั้งทางสาขาได้จัดโครงการ English Day เพ่ือเปิดโอกาสแก่นักศึกษาเข้า
ร่วมประกวดและจัดกิจกรรมต่าง ๆ เนื่องในวันสถาปนามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เช่น การ
ประกวดกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ ระดับนานาชาติ ซึ่งนักศึกษาดังกล่าวสามารถคว้ารางวัลรอง
ชนะเลิศอันดับสอง การประกวดเรียงความภาษาอังกฤษ นักศึกษาได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับหนึ่ง 
นอกจากนี้คณะศิลปศาสตร์และสาขาวิชาภาษาอังกฤษได้ส่งเสริมให้นักศึกษาส่งผลงานเรียงความ
ภาษาอังกฤษเข้าประกวด ณ ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งจัดโดย Gio Peace Foundation ร่วมกับ UNESCO อีกทั้ง
ส่งเสริมให้นักศึกษาน าเอาความรู้ที่ได้จากห้องเรียนได้ไปใช้ในสถานการณ์จริงในประเทศมาเลเซีย พร้อม
ทั้งเรียนภาษาอังกฤษเพ่ิมเติมเป็นเวลาหนึ่งเดือน นอกจากนี้ทางคณะและหลักสูตรได้มีการบริการสิ่ง
อ านวยความสะดวกต่าง ๆ ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ของนักศึกษา เช่น ศูนย์ภาษา ซึ่งมีการบริการหนังสือพิมพ์
ภาษาอังกฤษ วารสารภาษาอังกฤษ และบริการให้นักศึกษาได้มีการดูหนังภาษาอังกฤษเพ่ือเรียนรู้
ภาษาอังกฤษ ห้องปฎิบัติการทางภาษาอังกฤษ และโปรแกรม English Discoveries ทางคณะและ
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หลักสูตรได้มีการสมัครและติดตั้งทีวีเพ่ือรับสัญญาจากส านักข่าวต่าง ๆ ทั่วโลกที่เป็นภาษาอังกฤษ เช่น 
ส านักข่าวบีบีซีและซีเอ็นเอ็น เป็นต้น ทั้งหมดนี้คือ โอกาสและช่องทางท่ีทางคณะศิลปศาสตร์และหลักสูตร
ได้จัดให้นักศึกษา เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้และทักษะต่าง ๆ ทั้งนี้ทางหลักสูตรได้มีก ากับติดตามผลสัมฤทธิ์
ของการบริการดังกล่าวผ่านการติดตามหลากหลายรูปแบบ เช่น ก ากับติดตามผลการใช้โปรแกรม English 
Discoveries ผ่านการเรียนรู้ในรายวิชาภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน ก ากับติดตามผลการแข่งขันต่าง ๆ 
ผ่านโครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการ เป็นต้น  
หลักฐาน 
รหัสเอกสารหลกัฐาน ชื่อเอกสารหลักฐาน 

AUN 8.4-1 กิจกรรมเสริมหลักสตูร 
AUN 8.4-2 โครงการพัฒนาศักยภาพผูเ้รียน 
AUN 8.4-3 โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการและโครงการ English Day 

 

8.5 The physical, social and psychological environment is conducive for education 
and research as well as personal well-being. 
 คณะศิลปะศาสตร์ได้มีการให้ค าแนะน าและสนับสนุนด้านต่าง ๆ ที่มีผลต่อพัฒนาการของผู้เรียน 
เพ่ือให้ผู้เรียนมีสภาพแวดล้อมทั้งด้านกายภาพ สังคม และสภาวะจิตใจที่ดีที่เอ้ือต่อการเรียนการสอนและ
การวิจัย เช่น มีต้นไม้เขียวชอุ่ม สถานที่จอดรถท่ีปลอดภัย โต๊ะเก้าอ้ีและที่นั่งบริเวณอาคารส าหรับการอ่าน 
หนังสือ มีบริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต (Wi Fi) ส าหรับค้นคว้าหาข้อมูล ห้องศูนย์ภาษา ซึ่งมีห้องดูหนัง สื่อ
สิ่งพิมพ์ด้านภาษาต่าง ๆ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ เพ่ือการเรียนเรียนรู้และฝึกทักษะด้านภาษาด้วย
ตนเอง ห้องปฏิบัติการทางภาษาเพ่ือฝึกษาภาษา ห้องสมุด ห้องพยาบาลส าหรับนักศึกษาที่ป่วยกะทันหัน
พร้อมทั้งยารักษาอาการเบื้องต้น ลานแสงจันทร์เพ่ือจัดกิจกรรมและออกก าลังกาย อุปกรณ์กีฬา บริเวณ
อาคารที่ร่มรื่นและสวยงาม มีร้านค้าสหกรณ์ มีระบบรักษาความปลอดภัยโดยติดกล้องวีดีโอ (CCTV) ไว้
บริเวณนอกห้องเรียนและภายในอาคาร เป็นต้น ทางคณะได้มีการส ารวจความคิดเห็นของนักศึกษา
เกี่ยวกับการสร้างบรรยากาศในการเรียนรู้ โดยผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น ผ่านกล่องเห็นแสดงความเห็น ผ่าน
ทางการสอบถามโดยอาจารย์ผู้สอน ผ่านการสอบถามผู้อาจารย์ที่ปรึกษา เป็นต้น สุดท้ายทางคณะได้
รวบรวมความเห็นคิดน าเข้าที่ประชุมเพ่ือพิจารณาแล้วปรับปรุงพัฒนาต่อไป  (AUN 8.5-1) 
หลักฐาน 
รหัสเอกสารหลกัฐาน ชื่อเอกสารหลักฐาน 

AUN 8.5-1 รูปภาพสิ่งอ านวยความสะดวกต่าง ๆ 

 
AUN 9 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ทางกายภาพ 

ผลการประเมินตนเองโดยรวม 3 คะแนน 
9.1 The teaching and learning facilities and equipment (lecture halls, classrooms, 
project rooms, etc.) are adequate and updated to support education and research. 

หลักสูตรมีห้องเรียน ห้องปฏิบัติการทางภาษา นักศึกษาสามารถเรียนรู้ภาษาที่หลากหลาย ห้อง
ประชุม และห้องจัดกิจกรรมต่าง ๆ ได้แก่ ห้องศูนย์ภาษา ห้องสมุด ห้องสโมสรนักศึกษา ตลอดจนอุปกรณ์
ภายในต่าง ๆ ได้แก่ ฉากก้ัน (Partition)  โต๊ะ เก้าอ้ี กระดานไวท์บอร์ด โปรเจกเตอร์ ไมโครโฟน ล าโพง ที่
เพียงพอและทันสมัยสามารถรองรับการจัดการเรียนการสอน และการจัดกิจกรรมต่าง  ๆ (AUN 9.1-1) 
โดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องการพัฒนาการศึกษาและค้นคว้าต่าง ๆ ของผู้เรียน อาจารย์และบุคลากรของ
หลักสูตร ทั้งนี้ทางคณะและหลักสูตรได้มีการสอบถามความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเกี่ยวกับสิ่งอ านวย
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ความสะดวกว่าเพียงพอหรือไม่ เพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาสิ่งอ านวยความสะดวก
ต่อไป 
หลักฐาน 
 

 
9.2 The library and its resources are adequate and updated to support education 
and research. 

หลักสูตรมีห้องสมุดที่มีหนังสือและแหล่งข้อมูลต่าง ๆ (AUN 9.2-1) ที่เพียงพอต่อการให้บริการแก่
นักศึกษา และผู้เรียน อาจารย์และบุคลากร ซึ่งในปีการศึกษา 2560 คณะได้จัดสรรงบประมาณส าหรับ
จัดซื้อวัสดุ หนังสือ วารสารและต ารา โดยคณะได้ส ารวจความต้องการหนังสือ วารสารและต าราจากสาขา
ต่าง ๆ จากนั้นก็ด าเนินการจัดซื้อและน าเข้าห้องสมุด  

อย่างไรก็ดี หลักสูตรยังคงมีความต้องการจ านวนและประเภทหนังสือที่เพ่ิมขึ้นเพ่ือรองรับจ านวน
ผู้เรียนที่ก าลังจะเข้ามาศึกษาในปีการศึกษา 2561 ได้อย่างเพียงพอ   

นอกจากนี้ ห้องสมุดของคณะมีระบบสืบค้นข้อมูลแบบออนไลน์ (Search Engines) ที่ผู้เรียน 
อาจารย์และบุคลากรสามารถสืบค้นข้อมูลต่าง ๆ ภายนอกคณะได้ตลอดเวลา  

ทั้งนี้ทางคณะได้มีการให้โอกาสแก่ทางหลักสูตรได้มีส่วนร่วมในการประเมินหนังสือในห้องสมุด 
และได้มีส่วนร่วมในการจัดซื้อหนังสือใหม่ ๆ เข้าห้องสมุด โดยทางคณะได้ให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรตัดใจ
เลือกซื้อหนังสือหรือวาสารใหม่ ๆ 
หลักฐาน 

 

9.3 The laboratories and equipment are adequate and updated to support 
education and research.  
 หลักสูตรมีห้องปฏิบัติการทางภาษา จ านวน 3 ห้อง และมีศูนย์ภาษาของมหาวิทยาลัยที่อยู่ในพ้ืนที่
ของคณะ จ านวน 1 แห่งที่มีความทันสมัย และเพียงพอรองรับการบริการผู้เรียน อาจารย์ และบุคลากรใน
การพัฒนาตนเอง  การเรียนการสอน ตลอดจนการท าวิจัย โดยที่ผ่านมา โดยหลักสูตรได้มีการบูรณาการ
การจัดการเรียนการสอนรายวิชาต่าง ๆ คนให้มีการใช้งานห้องปฏิบัติการทางภาษาได้ด้วยตนเองส่งผลต่อ
การพัฒนาทักษะความรู้ผ่านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ต่าง ๆ (AUN 9.3-1) 
หลักฐาน 

 

9.4 The IT facilities including e-learning infrastructure are adequate and updated to 
support education.  
 คณะสนับสนุนสิ่งอ านวยความสะดวกด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่เอ้ือต่อการด าเนินงานหลักสูตร 
ได้แก่ ระบบอินเตอร์เน็ตไร้สายที่พอเพียงและมีความทันสมัย ที่ผู้เรียน อาจารย์ และบุคลากรสามารถ
เข้าถึงโลกอินเตอร์เน็ตเพ่ือการสืบค้นข้อมูลและเชื่อมต่อยังเครือข่ายต่าง  ๆ ในโลกอินเตอร์เน็ต มีการ

รหัสหลักฐาน ชื่อเอกสารหลักฐาน 
AUN 9.1-1  รูปภาพ สิ่งสนับสนุนการเรยีนรู้ทางกายภาพ 

รหัสหลักฐาน ชื่อเอกสารหลักฐาน 
AUN 9.2-1 รูปภาพและรายการหนังสือ ต ารา และวารสารทีส่ั่งซื้อ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

รหัสหลักฐาน ชื่อเอกสารหลักฐาน 
AUN 9.3-1 ภาพถ่ายสถานท่ีห้องปฏิบตัิการทางภาษา และศูนยภ์าษา 
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สนับสนุนการใช้ระบบต่าง ๆ (AUN 9.4-1) ที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนการสอนและการปฏิบัติงาน เช่น 
ระบบ CHME ส าหรับการบันทึกข้อมูลคะแนนและเกรด ระบบการเบิกจ่ายเงิน GFMIS  นอกจากนี้ ใน
ปีงบประมาณ 2560 ที่ผ่านมา คณะได้มีโครงการจัดท าระบบสารสนเทศเพ่ือการเผยแพร่ เพ่ือสนับสนุน
การด าเนินงานด้านระบบสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยการจัดซื้อเครื่องกระจายสัญญาณ
และเพ่ิมพ้ืนที่ในการติดตั้งเพ่ือรองรับการใช้บริการของผู้เรียน อาจารย์ และบุคลากรได้อย่างเพียงพอ 
หลักฐาน 

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

 

AUN 10 การส่งเสริมคุณภาพการศึกษา  
10.1 Stakeholder’s needs and feedback serve as input to curriculum design and 
development. 
 หลักสูตรได้ร่วมกับฝ่ายวิชาการของคณะในการก าหนดระบบและกลไกในการทบทวนและปรับปรุง
หลักสูตร โดยเริ่มตั้งแต่การส ารวจ วิ เคราะห์ความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย วิสัยทัศน์ของ
มหาวิทยาลัย คณะ และปรัชญาการศึกษาของหลักสูตร โดยกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหลักสูตร ได้แก่ 
ผู้ประกอบการ ผู้ปกครอง สถาบันการศึกษา อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ซึ่งได้มีการก าหนดกรอบ
เวลาในการด าเนินการเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลป้อนกลับจากกลุ่มต่าง ๆ  
10.2 The curriculum design and development process are established and 
subjected to evaluation and enhancement. 

ภายหลังการออกแบบและจัดท าหลักสูตรเป็นรูปเล่มมคอ.2 และได้มีการน าหลักสูตรไปใช้ในปี
การศึกษา 2560 ที่ผ่านมา หลักสูตรได้ก าหนดรอบระยะเวลาการประเมินผลการด าเนินงานหลักสูตร ปีละ 
1 ครั้ง โดยทบทวนผลของภาคการศึกษาที่ 1 และ 2 จากนั้นจึงพิจารณาปรับปรุงร่วมกัน โดยปีการศึกษา 
2560 นั้น หลักสูตรได้มีการพิจารณาเลือกวิชาการเลือก (AUN 10.2-1) ซึ่งเป็นวิชาใหม่ คือ 07-034-218 
โปรแกรมส าเร็จรูปในส านักงาน (AUN 10.2-2) ที่จัดการเรียนการสอนโดยคณาจารย์คณะวิทยาการ
จัดการ สาขาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศเนื่องจากหลักสูตรพบว่า ผู้เรียนส่วนใหญ่มักใช้คอมพิวเตอร์
ไม่ช านาญ โดยเฉพาะโปรแกรมที่จ าเป็นต้องใช้  ประกอบกับพิจารณาว่ารายวิชานี้เป็นศาสตร์และองค์

รหัสหลักฐาน ชื่อเอกสารหลักฐาน 
AUN 9.4-1 แผนปฏิบัตริาชการ ปีงบประมาณ 2561 

รหัสหลักฐาน ชื่อเอกสารหลักฐาน 
AUN 9.5-1 รูปภาพ  
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ความรู้ที่ตอบสนองความต้องการของผู้เรียนในแง่ของการน าไปใช้ปฏิบัติจริงในชีวิตประจ าวันและการ
ประกอบอาชีพในอนาคต ซึ่งจะเริ่มด าเนินการจัดการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2560 เป็นครั้งแรก  
หลักฐาน 
 

 
10.3 The teaching and learning processes and student assessment are continuously 
reviewed and evaluated to ensure their relevance and alignment. 
  หลักสูตรได้ทบทวนกระบวนการจัดการเรียนการและการประเมินผลผู้เรียนอย่างสม่ าเสมอทุกภาค
การศึกษาผ่านการพิจารณา ทบทวน ปรับปรุงเอกสารมคอ. 3 มคอ. 5 และมคอ. 7 และเอกสารที่
เกี่ยวข้องเพ่ือให้มั่นใจถึงความสอดคล้องของวัตถุประสงค์รายวิชาและวัตถุประสงค์ของการเรียนรู้ในแต่ละ
วิชา (AUN 10.3-1) 
หลักฐาน 
 

 

10.4 Research output is used to enhance teaching and learning. 
 หลักสูตรได้มีการสนับสนุนให้อาจารย์น าผลการวิจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาการจัดการ
เรียนการสอน ไม่ว่าจะเป็นงานวิจัยอ่ืน ๆ หรืองานวิจัยของอาจารย์ในหลักสูตรมาบูรณาการกับรายวิชาใน
หลักสูตร ทั้งนี้ เพ่ือการพัฒนาการเรียนการสอนให้เกิดประสิทธิภาพและบรรลุผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 
(AUN 10.4-1 และ 2) 
หลักฐาน 

 

10.5 Quality of support services and facilities (at the library, laboratory, IT facility 
and student services) is subjected to evaluation and enhancement. 
  หลักสูตรได้จัดหาและพัฒนาสิ่งอ านวยความสะดวก ตลอดจนการบริการต่างๆให้มีคุณภาพ ทั้งใน
ส่วนของห้องสมุด ห้องปฏิบัติการทางภาษา เทคโนโลยีสารสนเทศ และการบริการผู้เรียน โดยการ
สนับสนุนงบประมาณของคณะในเรื่องการบ ารุงรักษา การจัดซื้อหนังสือ วารสารและต ารา การจัดหา
โปรแกรมส าเร็จรูป (เช่น English Discoveries) ซึ่งก าหนดงบประมาณไว้อย่างชัดเจนในแผนปฏิบัติ
ราชการ และได้มีการรายงานผลการประเมินความพึงพอใจและความต้องการเพ่ิมเติมจากผู้เรียนทุกรอบปี
การศึกษา และจัดสรรงบประมาณเพ่ือจัดหาสิ่งสนับสนุนการบริการต่างๆ ในแผนปฏิบัติราชการ  
หลักฐาน 

รหัสหลักฐาน ชื่อเอกสารหลักฐาน 
AUN 10.2-1  รายงานการประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตร ประจ าปีการศึกษา 2560 
AUN 10.2-2 บันทึกข้อความขอความอนุเคราะห์เปิดสอนวิชาเลือก  

รหัสหลักฐาน ชื่อเอกสารหลักฐาน 
AUN 10.3-1 มคอ. 3 5 และ 7 ประจ าปีการศึกษา 2560 

รหัสหลักฐาน ชื่อเอกสารหลักฐาน 
AUN 10.4-1 การศึกษาผลสมัฤทธ์ิในการบริการวิชาการค่ายภาษาอังกฤษ  

ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส  
บูรณาการรายวิชาการพูดการฟังภาษาอังกฤษ ของนักศึกษาช้ันปีท่ี 2  

AUN 10.4-2 มคอ. 3 รายวิชาการพูดการฟังภาษาอังกฤษ ประจ าภาคต้น ปีการศกึษา 2560 

รหัสหลักฐาน ชื่อเอกสารหลักฐาน 
AUN 10.5-1 แผนปฏิบัตริาชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
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10.6 The stakeholder’s feedback mechanisms are systematic and subjected to 
evaluation and enhancement.  
 หลักสูตรได้ร่วมกับฝ่ายต่าง ๆ ของคณะในการก าหนดระบบและกลไกการได้มาซึ่งข้อมูลป้อนกลับ
จากกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตามรอบระยะเวลาที่ก าหนด ดังนี้  

1. กลุ่มนักศึกษา โดยวิธีส ารวจโดยใช้แบบประเมินความพึงพอใจที่มีต่อหลักสูตร และระบบการ
ประเมินการจัดการเรียนการจัดสอนของมหาวิทยาลัย ด าเนินการทุกภาคการศึกษา 

2. กลุ่มอาจารย์  โดยวิธีส ารวจโดยใช้แบบส ารจความคิดเห็นที่มีต่อหลักสูตร ด าเนินการทุกปีการศึกษา 
3. กลุ่มบุคลากรโดยวิธีส ารวจโดยใช้แบบส ารวจความคิดเห็นที่มีต่อหลักสูตร  ด าเนินการทุกปี

การศึกษา 
4. กลุ่มผู้ปกครอง โดยการพูดคุยในการประชุมผู้ปกครอง ด าเนินการทุกปีการศึกษา 
5. กลุ่มผู้ประกอบการ โดยวิธีส ารวจโดยใช้แบบส ารวจความคิดเห็นที่มีต่อหลักสูตรด าเนินการ สองปี

การศึกษาต่อหนึ่งครั้ง 
6. กลุ่มผู้รับบริการจากภายนอก  โดยวิธีส ารวจโดยใช้แบบประเมินความพึงพอใจต่อโครงการกิจกรรม

ที่จัดในปีการศึกษานั้น   
นอกจากนี้ หลักสูตรยังเปิดช่องทางอ่ืนๆในการรับข้อมูลป้อนกลับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เช่น กล่อง

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

อย่างไรก็ดี ในปีพ.ศ. 2560 นี้ หลักสูตรยังไม่มีผู้จบการศึกษา จึงยังไม่มีการรับข้อมูลป้อนกลับจากผู้
มีส่วนได้ส่วนเสียในกลุ่มบัณฑิต  
หลักฐาน 

 
AUN 11 ผลผลิต 

11.1 The pass rates and dropout rates are established, monitored and 
benchmarked for improvement.  
 หลักสูตรยังไม่มีบัณฑิตที่จบการศึกษาในปีการศึกษานี้ โดยหลักสูตรจะมีบัณฑิตจบการศึกษารุ่นที่ 1 
ในปีพ.ศ. 2562 ขณะนี้จึงมีเพียงระบบและกลไกในการรองรับกระบวนการดังกล่าวและมีข้อมูลสถานะ
นักศึกษาที่คณะได้ด าเนินการรับเข้าตั้งแต่เปิดหลักสูตรครั้งแรกในปีการศึกษา 2558 ที่ผ่านมาจนถึง
ปัจจุบัน ปีการศึกษา 2560 เท่านั้น อย่างไรก็ตาม หลักสูตรได้มีการด าเนินการรวบรวมข้อมูลบางส่วนที่
เกี่ยวข้องกับการตกออกของนักศึกษา เพ่ือเป็นข้อมูลตั้งต้นในการก ากับติดตาม รายงานผลและเทียบเคียง
มาตรฐานกับคู่เทียบในเรื่องการสอบผ่าน อัตราการตกออก ระยะเวลาในการศึกษา  เมื่อมีบัณฑิตจบ
การศึกษาในปี พ.ศ. 2562   
หลักฐาน 
 

AUN 10.5-2  รายงานผลการส ารวจความคดิเหน็ท่ีมีต่อหลักสูตร (กลุ่มผูเ้รียน) ประจ าปีการศึกษา 2559  

รหัสหลักฐาน ชื่อเอกสารหลักฐาน 
AUN 10.6-1 รายงานผลการส ารวจความคดิเหน็ท่ีมีต่อหลักสูตร ประจ าปีการศึกษา 2560 
AUN 10.6-2 รายงานการประชุมอาจารย์ประจ าหลักสตูร ประจ าปีการศึกษา 2560 

รหัสหลักฐาน ชื่อเอกสารหลักฐาน 
AUN 11.1-1  รายงานสถานะนักศึกษารหสัประจ าตัว 58 รหัส 59 และรหัส 60 ประจ าปีการศึกษา 2558-

2560 (ดังท่ีได้กล่าวไว้ใน AUN 8.2) 
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11.2 The average time to graduate is established, monitored and benchmarked for 
improvement. 

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

หลักฐาน 

11.3 Employability of graduates is established, monitored and benchmarked for 
improvement. 

หลักสูตรยังไม่มีบัณฑิตที่จบการศึกษาในปีการศึกษานี้ โดยหลักสูตรจะมีบัณฑิตจบการศึกษารุ่นที่ 1 
ในปีพ.ศ. 2562 ขณะนี้จึงมีเพียงระบบและกลไกในการรองรับกระบวนการดังกล่าว เช่น การเตรียมความ
พร้อมของนักศึกษาต่อการออกปฏิบัติงานสหกิจ/ ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ อันจะส่งผลต่อการมีศักยภาพ
ในการเตรียมพร้อมที่จะปฏิบัติงานจริง เมื่อจบการศึกษาไป และคณะจะมีการด าเนินการรวบรวมข้อมูล
และรายงานผลการได้งานท าของบัณฑิต เมื่อมีบัณฑิตจบการศึกษาในปี พ.ศ. 2562 ต่อไป 
เอกสารหลักฐาน 

 

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

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

1. กลุ่มนักศึกษา โดยวิธีส ารวจโดยใช้แบบประเมินความพึงพอใจที่มีต่อหลักสูตร และระบบการ
ประเมินการจัดการเรียนการจัดสอนของมหาวิทยาลัย  ซึ่งได้ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว  

2. กลุ่มอาจารย์  โดยวิธีส ารวจโดยใช้แบบส ารวจความคิดเห็นที่มีต่อหลักสูตร  ซึ่งได้ด าเนินการ
เรียบร้อยแล้ว  

3. กลุ่มบุคลากรโดยวิธีส ารวจโดยใช้แบบส ารวจความคิดเห็นที่มีต่อหลักสูตร ซึ่งได้ด าเนินการเรียบร้อย
แล้ว  

รหัสหลักฐาน ชื่อเอกสารหลักฐาน 
- - 

รหัสหลักฐาน ชื่อเอกสารหลักฐาน 
11.3-1 สรุปโครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาสหกิจ/ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

รหัสหลักฐาน ชื่อเอกสารหลักฐาน 
- - 
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นอกจากนี้ หลักสูตรยังเปิดช่องทางอ่ืน ๆ ในการรับข้อมูลป้อนกลับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เช่น 
กล่องรับความคิดเห็น (ร่วมกับคณะ)  เว็บไซต์คณะ  เป็นต้น โดยหลักสูตรได้มีการน าข้อมูลต่างๆที่เป็น
ประโยชน์มาใช้ประกอบการพิจารณาในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรในมคอ. 2 และวิธีการจัดการ
เรียนการสอนในมคอ.3 ด้วย 

อย่างไรก็ตาม ข้อมูลข้างต้นนั้น เป็นกระบวนการของการได้มาซึ่งข้อมูลป้อนกลับจากผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียที่น าไปสู่การปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพหลักสูตรเท่านั้น  

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

 
ส่วนที่สี ่: การวิเคราะห์หลักสูตร 

4.1 การให้คะแนนประเมินตนเองในแต่ละเกณฑ์ของหลักสูตร 
ตารางสรุปผลการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต(สาขา

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

เกณฑ์การประเมิน 
1 2 3 4 5 6 7 

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

Overall 3 
 

4.2 จุดแข็งหรือข้อควรภาคภูมิใจของหลักสูตร (อิงตามผลการด าเนินงานตามเกณฑ์) 

จากการใช้หลักสูตรตั้งแต่ปีการศึกษา 2558 นั้น หลักสูตรพบว่าหลักสูตรมีการพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง รวมถึง ประสบการณ์ของคณาจารย์ ความสามารถของนักศึกษา อุปกรณ์และเครื่องมือเครื่องใช้
ส าหรับการเรียนการ ซึ่งเหล่านี้อาจารย์ประจ าหลักสูตรเล็งเห็นถึงอัตราการพัฒนาและคงอยู่ของหลักสูตร
ได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้หลักสูตรมีการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาโดยให้นักศึกษาได้แสดงออกถึง

รหัสหลักฐาน ชื่อเอกสารหลักฐาน 
AUN 11.5-1 สรุปรายงานผลการส ารวจความคดิเห็นท่ีมีต่อหลักสูตร ประจ าปีการศึกษา 2558 
AUN 11.5-2 สรุปรายงานผลการส ารวจความคดิเห็นท่ีมีต่อหลักสูตร ประจ าปีการศึกษา 2559 
AUN 11.5-3 สรุปรายงานผลการส ารวจความคดิเห็นท่ีมีต่อหลักสูตร ประจ าปีการศึกษา 2560 
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ผลงานของตนเองมากขึ้น ท าให้พบว่านักศึกษาสามารถพัฒนาตนเองได้ จากการแข่งขันทางวิชาการใน
โอกาสต่าง ๆ ส่งผลให้เป็นที่ยอมรับต่อสังคมภายนอกมากยิ่งข้ึน  

4.3 จุดอ่อนหรือข้อควรพัฒนา/ปรับปรุงของหลักสูตร(อิงตามผลการด าเนินงานตามเกณฑ์) 

จากการใช้หลักสูตรตั้งแต่ปีการศึกษา 2558 นั้น หลักสูตรพบว่าหลักสูตรมีจุดอ่อนอยู่หลาย
ประการ กล่าวคือ หลักสูตรที่ใช้มีความจ าเป็นต้องเร่งพัฒนาอาจารย์ในหลักสูตรส าเร็จการศึกษาในระดับ
ปริญญาเอก ตลอดจนเร่งท าผลงานทางวิชาการ และมีอัตราจ้างอาจารย์ชาวต่างชาติมากยิ่งขึ้นเพ่ือรองรับ
นักศึกษาให้มีการสื่อสารภาษาอังกฤษตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร  

4.4 แนวทางท่ีคาดว่าจะด าเนินการเพื่อการแก้ไข (อิงตามผลการด าเนินงานตามเกณฑ์) 

จากการใช้หลักสูตรตั้งแต่ปีการศึกษา 2558 นั้น หลักสูตรพบว่าหลักสูตรควรเร่งให้มีการหาอัตรา
จ้างชาวต่างประเทศ และคณาจารย์ที่มีความจ าเป็นที่จะต้องเร่งส าเร็จการศึกษา โดยคาดว่าในปีการศึกษา 
2561 จะมีคณาจารย์ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกจ านวน 1 ท่าน และอาจารย์ต่างชาติ เพ่ิมขึ้นอีก
จ านวน 1 คน เพ่ือตอบรับการพัฒนาของหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง  
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