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คำนำ 
รายงานการประเมินตนเอง ระดับหลักส ูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาว ิชาภาษาอ ังกฤษ  

คณะศิลปศาสตร์ ฉบับนี้ จัดทำขึ้นเพื่อรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปี
การศึกษา 2561 (1 สิงหาคม 2561 – 31 กรกฎาคม 2562) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดความมั่นใจแก่
ผู้เรียนและผู้ใช้บริการ อีกทั้งเพื่อเป็นแนวทางให้อาจารย์ประจำหลักสูตรและเพื่อคณะนำไปใช้เป็นแนว
ทางการพัฒนา ปรับปรุงประสิทธิภาพต่อไป  

รายงานการประเมินตนเองฉบับนี้ประกอบด้วย 4 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานของหลักสูตร 
ส่วนที ่ 2 รายงานผลการดำเนินงาน องค์ประกอบที่ 1 การกำกับมาตรฐาน ส่วนที ่ 3 รายงานผลการ
ดำเนินงานตามเกณฑ์ AUN QA Version 3 ส่วนที่ 4 สรุปผลการประเมินตนเอง 

ขอขอบคุณผู้บริหาร อาจารย์ประจำหลักสูตร อาจารย์ประจำสาขาและบุคลากรทุกท่าน ที่ร่วมมือ
กันจัดทำรายงานการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561 และหวังอย่างยิ่งว่ารายงาน
ฉบับนี้ จะเป็นเครื่องมือในการส่งเสริมให้อาจารย์ประจำหลักสูตรและคณะได้นำผลการประเมินไปวางแผน
พัฒนาการเรียนการสอน การบริหาร และการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

  
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

สิงหาคม 2562 
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ตารางที่ 9 อาจารย์ผู้สอนกลุ่มรายวิชาทั่วไป        7 
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ตารางที่ 12 วิสัยทัศน์และพันธกิจของคณะศิลปศาสตร์      12 
ตารางที่ 13 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย         14 
ตารางที่ 14 ขั้นตอนการจัดการข้อมูลของหลักสูตร       16 
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ตารางที่ 20 ความสอดคล้องของรายวิชาในหลักสูตรระดับชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาปลายกับ ELO  20 
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ตารางที่ 30 เกณฑ์การประเมินผู้เรียน กรณีสิ้นปีการศึกษา และกรณีสำเร็จการศึกษา   37 
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บทสรุปของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2558 คณะศิลปศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์  ได้ผ่านความเห็นชอบจากสำนักคณะกรรมการการอุดมศึกษาใน       
วันที่ 8 เมษายน 2558 และในปีการศึกษา 2558 เป็นต้นมา ทางหลักสูตรได้มีการเปิดรับนักศึกษาในพื้นที่
สามจังหวัดชายแดนภาคใต้และจังหวัดใกล้เคียง ซึ่ง ณ ปัจจุบัน ทางหลักสูตรมีนักศึกษาสี่ชั้นปีทั้งหมด       
265 คน และในการดำเนินการของหลักสูตรตั้งแต่ปีการศึกษา 2558 จนถึง 2561  

ทางคณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้ดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรอยู่พื้นฐานกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 2552 โดยเน้นให้ผู้เรียนเกิดการพัฒนาการเรียนรู้ในแต่ละด้าน เช่น ด้าน
คุณธรรมจริยธรรม ด้านความรู้    ด้านทักษะทางปัญญา ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ และด้านการคิดวิเคราะห์ การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ อีกทั้งทางหลักสูตรได้ให้
ผู้เรียนได้เรียนตามกระบวนการเรียนรู้ตามทฤษฎีการเรียนรู้ของ Bloom Taxonomy กล่าวคือ ภายในปีแรก
และปีท่ีสองของการเรียน นักศึกษาได้รับความรู้และความเข้าใจทักษะพ้ืนฐานของภาษาอังกฤษ ภายหลังจาก
ที่นักศึกษาได้รู ้และเข้าใจในทักษะพื้นฐานของภาษาแล้ว ในปีที่สามและสี่นักศึกษาสามารถนำความรู้ไป
ประยุกต์และสามารถคิดวิเคราะห์ โดยผ่านรายวิชาเฉพาะต่าง ๆ ที่ทางหลักสูตรได้กำหนดไว้ 

ตลอดระยะเวลาสี่ปีที ่ผ่านมา ตั ้งแต่ปีการศึกษา 2558 ถึง ปีการศึกษา 2561 ทางหลักสูตรได้
ดำเนินการบริหารหลักสูตรภายใต้ระบบประกันคุณภาพของ AUN-QA หรือ ASEAN University Network - 
Quality Assurance เพื่อรับการประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร  โดยทางหลักสูตรได้ความเห็นชอบ
จากมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ประชุมครั้งที่ 5/2558 วันที่ 5 กันยายน 2558 ซึ่งได้มีการอนุมัติให้มีการ
ประเมินคุณภาพในระดับหลักสูตร โดยใช้ AUN-QA ภาคภาษาไทย และในการประกันคุณภาพการศึกษา 
ระดับหลักสูตรปีการศึกษา 2561 ครั้งนี้ ใช้เกณฑ์ AUN-QA version 3.0 ผลการดำเนินงานในแต่ละตวับ่งชี้ 
AUN 1-AUN 11 ในปีการศึกษา 2561 โดยรวม (Overall) เท่ากับ 3 คะแนน  เมื่อพิจารณาเป็นรายตัวบ่งชี้ 
ปรากฏว่า มี 11 ตัวบ่งชี้ ที่อยู่ในระดับ 3 ได้แก่  

AUN. 1 ผลการเรียนที่คาดหวัง (Expected Learning Outcomes) 
AUN. 2 ข้อกำหนดของหลักสูตร (Programme Specification) 
AUN. 3 โครงสร้างและเนื้อหาของหลักสูตร (Programme Structure and Content) 
AUN. 4 กลยุทธ์การเรียนการสอน (Teaching and Learning Approach) 
AUN. 5 การประเมินผู้เรียน (Student Assessment) 
AUN. 6 คุณภาพบุคลากรสายวิชาการ (Academic Staff Quality) 
AUN. 7 คุณภาพบุคลากรสายสนับสนุน (Support Staff Quality) 
AUN. 8 คุณภาพและการสนับสนุนผู้เรียน (Student Quality and Support) 
AUN. 9 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ทางกายภาพ (Facilities and Infrastructure) 
AUN. 10 การส่งเสริมคุณภาพการศึกษา (Quality Enhancement) 
AUN. 11 ผลผลิต (Output)  



  

 
หน้า 1 รายงานการประเมินตนเอง Self – Assessment report (SAR) ระดับหลักสูตร 

ส่วนที่ 1 
ข้อมูลเบื้องต้น 

1.1 ประวัติความเป็นมาของหลักสูตร 
เพ่ือให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ที่ขยายโอกาสทางการศึกษา

ให้นักศึกษาในเขตพ้ืนที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้และพ้ืนที่ใกล้เคียง ได้มีโอกาสศึกษาในระดับปริญญาตรี  
คณะศิลปศาสตร์ได้เปิดหลักสูตรหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ซึ่งเป็นหลักสูตรใหม่ 
พ.ศ. 2558 โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เมื่อปี พ.ศ. 2558 โดยมี
อาจารย์ประจำหลักสูตร จำนวน 7 คน โดยมีอาจารย์ลุกมาน มะยิ เป็นประธานหลักสูตรคนแรก และในปี
การศึกษา 2559 ได้มี เปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจำหลักสูตรจาก 7 คน เหลือ 5 คน เนื่องจากว่า  
อาจารย์ซาฮีฎีน นิติภาค ที่ เป็นอาจารย์ประจำหลักสูตร เดิมนั้นต้องไปอาจารย์ประจำหลักสูตร 
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษามลายู และอาจารย์อาอีส๊ะ มามุ ลาศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ต่อมาได้มี
การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจำหลักสูตรอีกครั้ง โดยมีอาจารย์วัชรินทร์ ฟองโหย แทนอาจารย์ปองรัตน์   
ศรีสืบ เนื่องจากติดภารกิจ และอาจารย์นูรอ ยาเซ็ง แทนอาจารย์ลุกมาน มะยิ   เนื่องจากลาศึกษาต่อระดับ
ปริญญาเอก และได้มีการแต่งตั้งประธานหลักสูตรคนใหม่ คือ อาจารย์มุสลิม รอกา ตั้งแต่ปีการศึกษา 2559 
เป็นต้นมา  

ปัจจุบัน ปีการศึกษา 2561 มีอาจารย์ประจำหลักสูตร จำนวน 5 คน มีคณาจารย์ที่สอนในรายวิชา
ภาษาอังกฤษของหลักสูตรจำนวน 9 คน ซึ่งมีคุณวุฒิทางการศึกษาระดับปริญญาโท มีคณาจารย์ที่สอน
รายวิชาศึกษาทั่วไป จำนวน 22 คน  เป็นบุคลากรผู้มีตำแหน่งทางวิชาการระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ จำนวน 
2 คนและมีบุคลากรสายสอนและวิจัยที่ทำหน้าที่สนับสนุนการบริหารงานของหลักสูตร และบุคลากรสาย
สนับสนุน จำนวน 5 คน  
1.2 ข้อมูลบุคลากรของหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2558 ได้มีอาจารย์ประจำ
หลักสูตรดังตารางต่อไปนี้ 

ตารางท่ี 1 อาจารย์ประจำหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561 

ที ่
ชื่ออาจารย์ประจำ

หลักสูตร 

ตำแหน่ง
ทาง

วิชาการ 
วุฒิการศึกษาสูงสุด 

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

2. อาจารย์วัชรินทร์ ฟองโหย อาจารย์ M.A. (English) 
3. อาจารย์ฟารีดา กิตติวิโรจน์ อาจารย์ M.A. (Language and Communication)  
4. อาจารย์ซัลวาตี สุเด็น อาจารย์ MAESL (Teaching English as a Second Language) 
5. อาจารย์นูรอ ยาเซ็ง อาจารย์ M.A. (Applied Linguistics for TESOL) 
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1.3 ข้อมูลนักศึกษา และผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ได้มีเปิดรับนักศึกษาในปีการศึกษา 2558 และ

ในปีการศึกษา 2561 มีผู้สำเร็จการศึกษา จำนวน 36 คน จากจำนวน 59 คน รายละเอียดของนักศึกษาทั้ง   
4 รุ่น มีดังนี้  

-ปีการศึกษา 2558 รุ่นที่ 1 (รหัสประจำตัวนักศึกษา 58xx..) จำนวนนักศึกษา 59  คน 
-ปีการศึกษา 2559 รุ่นที่ 2 (รหัสประจำตัวนักศึกษา 59xx..) จำนวนนักศึกษา 47 คน 
-ปีการศึกษา 2560 รุ่นที่ 3 (รหัสประจำตัวนักศึกษา 60xx..) จำนวนนักศึกษา 77 คน 
-ปีการศึกษา 2561 รุ่นที่ 4 (รหัสประจำตัวนักศึกษา 61xx..) จำนวนนักศึกษา 82 คน 
รวมนักศึกษาท้ัง 4 รุ่น จำนวนนักศึกษา 265 คน 

1.4 ข้อมูลผลงานทางวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2561 
ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจำหลักสูตรมีดังนี้ 

ตารางท่ี 2 ผลงานวิชาการอาจารย์ประจำหลักสูตร  (ผลงานวิจัย จำนวน 9 เรื่อง) 
ลำดับ

ที ่
ชื่ออาจารย์ ชื่อเรื่อง หมายเหตุ 

1. อาจารย์มุสลิม รอกา 1. An investigation of Thai Students’ Attitudes in 
Relation to Pronunciation of English as a Second 
Language 

2. An Investigation of Errors in English Writing of 
Second Year English Major Students, Faculty of 
Liberal Arts,  
Princess of Naradhiwas University 

3. An Investigation of Final Consonant 
Pronunciation of Transliterated Thai Loanwords 
in Pattani Malay Dialect  

4. An Investigation of Students' Achievement and 
Satisfaction towards VARK Learning and Teaching 
Style 

5. การประเมินความสามารถในการพูดนำเสนอโดยการใช้
โปสเตอร์ผลงานวิชาการของนักศึกษาในระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 

5 เรื่อง 

2. อาจารย์ฟารีดา          
กิตติวิโรจน์ 

1. An investigation of Thai Students’ Attitudes in 
Relation to Pronunciation of English as a Second 
Language 

1 เรื่อง 
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ลำดับ
ที ่

ชื่ออาจารย์ ชื่อเรื่อง หมายเหตุ 

3 อาจารย์นูรอ ยาเซ็ง 1. An investigation of Thai Students’ Attitudes in 
Relation to Pronunciation of English as a Second 
Language 

2. An Investigation of Errors in English Writing of 
Second Year English Major Students, Faculty of 
Liberal Arts, Princess of Naradhiwas University 

3. An Investigation of Students' Achievement and 
Satisfaction towards VARK Learning and Teaching 
Style 

3 เรื่อง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
หน้า 4 รายงานการประเมินตนเอง Self – Assessment report (SAR) ระดับหลักสูตร 

ส่วนที่ 2 
รายงานผลการดำเนินงาน องค์ประกอบที่ 1 การกำกับมาตรฐานหลักสูตร 

ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548 
ตัวบ่งชี้ที่  1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่กำหนดโดยสำนักงา น  

คณะกรรมการอุดมศึกษา ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ.2548 

ตารางท่ี 3 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 
ผ่าน/
ไม่ผ่าน 

เกณฑ์ ผลการดำเนินงาน 

ผ่าน 1.จำนวนอาจารย์ประจำหลักสูตรไม่น้อยกว่า 5 คนและ
เป็นอาจารย์ประจำเกินกว่า 1 หลักสูตรไม่ได้และประจำ
หลักสูตรตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรนั้น 

มีอาจารย์ประจำหลักสูตร จำนวน 5 คน
และเป็นอาจารย์ประจำหลักสูตรตลอด
ระย ะ เวล าข อ งห ลั ก สู ต ร  โด ย ใน ปี
การศึกษา 2561 นี้ ทางหลักสูตรยังไม่มี
การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจำหลักสูตร   

ผ่าน 2.คุณสมบัติของอาจารย์ประจำหลักสูตรคุณวุฒิระดับ
ปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือดำรงตำแหน่งทางวิชาการ
ไม่ต่ำกว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาที่ตรงหรือสัมพันธ์
กับสาขาวิชาที่เปิดสอน อย่างน้อย 2 คน 

อาจารย์ประจำหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
ส าข าภ าษ า อั งก ฤ ษ ห ลั ก สู ต ร ให ม่          
พ.ศ. 2558  มีคุณวุฒิตามเกณฑ์ที่กำหนด 
โดยมี คุณวุฒิ ที่ จบตรงหรือสัมพันธ์ กับ
สาขาวิชาที่เปิดสอนทั้ง 5 คน  

ผ่าน 3.การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่กำหนดต้อง
ไม่เกิน 5 ปี (จะต้องปรับปรุงให้เสร็จและอนุมัติ/ให้ความ
เห็นชอบโดยสภามหาวิทยาลัย/สถาบัน เพ่ือให้หลักสูตร
ใช้งานในปีที่ 6) ประกาศใช้ในปีที่ 8) 

หลั กสู ตรได้ เริ่ มดำเนิ นการปรับปรุ ง
ร ายก ารย่ อ ยขอ งห ลั ก สู ต รตั้ ง แ ต่ ปี
การศึกษา 2558-2561 และกำหนดใช้
ห ลั ก สู ต รป รั บ ป รุ ง  (ฉบั บ สม บู รณ์ )        
ในปีการศึกษา 2563 ทั้ งนี้หลักสูตรได้
ดำเนิ นการทบทวนหลักสูตรทุกภาค
การศึกษาผ่านการประชุม แลกเปลี่ยน 
ระหว่างกรรมการบริหารหลักสูตรอย่าง
ต่อเนื่อง  

 

รายการหลักฐาน 
รหัสหลักฐาน ชื่อหลักฐาน 

AUN 1-1 มคอ. 2 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2558 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
AUN 1-2  บันทึกข้อความขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจำหลักสูตร  
AUN 1-3 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจำหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561 



  

 
หน้า 5 รายงานการประเมินตนเอง Self – Assessment report (SAR) ระดับหลักสูตร 

สรุปผลการดำเนินงานตามเกณฑ์  
   เป็นไปตามเกณฑ์ทุกข้อ 

                 ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ โปรดระบุข้อ..................... 

หมายเหตุ   ผลการประเมินตัวบ่งชี้ที่ 1.1 กำหนดไว้เป็น “ผ่าน”  

รายละเอียดผลการดำเนินการตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.2548 
ตารางท่ี 4 รายช่ือและคุณสมบัติอาจารย์ประจำหลักสูตร ตาม มคอ. 2 

ชื่อ - สกุล วุฒิการศึกษา 
ตรงสาขาหรือสัมพันธ์

กับสาขาวิชา หมายเหตุ 
ตรง สัมพันธ์ 

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

√   

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

√   

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

√   

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

√   

5. อาจารย์ฟารีดา  
กิตติวิโรจน์ 

M.A. (Language and 
Communication) 
วท.บ. (การจัดการประมง) 

√   

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

 √  

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

 √  
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ตารางท่ี 5 อาจารย์ประจำหลักสูตร (ปัจจุบัน) 

ชื่อ  สกุล วุฒิการศึกษา 
ตรงสาขาหรือสัมพันธ์ 

กับสาขาวิชา 
ระยะเวลา
ปฏิบัติงาน 

หมาย
เหตุ 

ตรง สัมพันธ์ 
1.อาจารย์มุสลิม รอกา M.A. (Teaching English to 

Speakers of Other 
Languages) 

√  
4 ปี 

 

2. อาจารย์วัชรินทร์ ฟองโหย M.A. (English) √  4 ปี  
3. อาจารย์ฟารีดา กิตติวิโรจน์ M.A. (Language and 

Communication)  
√  4 ปี  

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

√  4 ปี  

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

√  2 ปี  

 
ตารางท่ี 6 อาจารย์ผู้สอนกลุ่มสาขาภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา 2561 

ที ่ ชื่ออาจารย์ 
ตำแหน่งทาง

วิชาการ 
วุฒิการศึกษาสูงสุด หมายเหตุ 

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

 

2. อาจารย์วัชรินทร์ ฟองโหย อาจารย์ M.A. (English)  
3. อาจารย์ฟารีดา กิตติวิโรจน์ อาจารย์ M.A. (Language and 

Communication)  
 

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

 

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

 

6. อาจารย์ตัสนีม เจะและ อาจารย์ M.A. (Applied Linguistics)  
7. อาจารย์อาตีกะห์ อาลีลาเต๊ะ อาจารย์ M.A. (English Education) ลาออกระหว่างภาค

การศึกษาปลาย  
ปีการศึกษา 2561 

8. อาจารย์อาแด มะเกะ อาจารย์ M.A. (Teaching English as an 
International Language) 
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ที ่ ชื่ออาจารย์ 
ตำแหน่งทาง

วิชาการ 
วุฒิการศึกษาสูงสุด หมายเหตุ 

9. อาจารย์ฟิรดาว นิสะนิ อาจารย์ M.A. (English for Career)  
10. อาจารย์โสภาวรรณ หนูกุ้ง อาจารย์ M.A. (Educational Linguistics)  
11. อาจารย์ Fahad Tanweer อาจารย์ M.A. (English Literature)  อาจารย์พิเศษ 
 

ตารางท่ี 7 อาจารย์ผู้สอนกลุ่มสาขาภาษามลายู ปีการศึกษา 2561 

ที ่ ชื่ออาจารย์ 
ตำแหน่งทาง

วิชาการ 
วุฒิการศึกษาสูงสุด หมายเหตุ 

1. ผศ.ซาฮีฎีน นิติภาค ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

M.A. (Malay Literature)  

2. อาจารย์สุไลมาน สมาแฮ อาจารย์ M.A (Linguistics)  
3. อาจารย์รอฮานี เต๊ะซา อาจารย์ M.A (Malay Language)  
4. อาจารย์ฟีรดาวซ์ มูฮำหมัด อาจารย์ M.A (Linguistics)  
5. อาจารย์กามีลียา หะยีหะซา อาจารย์ M.A (Malay Language 

Education) 
 

 
ตารางที่ 8 อาจารย์ผู้สอนกลุ่มสาขาภาษาจีน ปีการศึกษา 2561 

ที ่ ชื่ออาจารย์ 
ตำแหน่งทาง

วิชาการ 
วุฒิการศึกษาสูงสุด หมายเหตุ 

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

 

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

 

 
ตารางท่ี 9 อาจารย์ผู้สอนกลุ่มรายวิชาทั่วไป 

ที ่
ชื่ออาจารย์ 

ตำแหน่งทาง
วิชาการ 

วุฒิการศึกษาสูงสุด หมายเหตุ 

1. อาจารย์วันชัย  แก้วหนูนวล อาจารย์ กศ.ม (ภาษาไทย)  
2. ผศ. ดร. ศิริกัญญา  แก่นทอง ผู้ช่วย

ศาสตราจารย์ 
ปร.ด. (บริหารการศึกษา)  
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ที ่
ชื่ออาจารย์ 

ตำแหน่งทาง
วิชาการ 

วุฒิการศึกษาสูงสุด หมายเหตุ 

3. อาจารย์ ดร.ภัสร์ธีรา ฉลอง
เดช 

อาจารย์ ปร.ด. (ภาษาศาสตร์)  

4. อาจารย์รจเรข  กำแหงกิจ อาจารย์ กศ.ม. (การวิจัยและประเมิน)  
5. อาจารย์ ดร.อรทัย พรมเทพ อาจารย์ ปร.ด. (การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

และชุมชน) 
 

6. อาจารย์ฮัสสัน ดูมาลี อาจารย์ ร.ม. (การเมืองและการปกครอง)  
7. อาจารย์เกษรา บ่าวแซ่มช้อย อาจารย์ บธ.ม. (บริหารธุรกิจ)  
8. อาจารย์สัญญา วัชราทักษิณ อาจารย์ น.ม. (นิติศาสตร์)  
7. อาจารย์ศรณ์วรงค์ สุวรรณ

มาศ 
อาจารย์ ว.ม. (วารสารศาสตร์)  

8. อาจารย์เดชดนัย จุ้ยชุม อาจารย์ ศศ.ม. (การจัดการสารสนเทศ)  
9. อาจารย์กีรติกานต์ บุญฤทธิ์ อาจารย์ ศศ.ม. (ภาษาไทย)  
10. อาจารย์ไพศาล สุกิจจานนท์ อาจารย์ ศศ.บ. (พลศึกษา สุขศึกษา 

นันทนาการ) 
 

11. อาจารย์สุนิฐา  กำเนิดทอง อาจารย์ ศศ.ม. (ภาษาไทย)  
12. อาจารย์รัตติยา  หนูสุด อาจารย์ คบ. (ภาษาไทย)  
13. อาจารย์ชนิตา  พรหมทองดี อาจารย์ คม. (สุขศึกษาและพลศึกษา)  
14. อาจารย์วิภาภรณ์  หุ้ยเวช

ศาสตร์ 
อาจารย์ M.A. Southeast Asia Studies  

15. อาจารย์วรรณา  ขุนนา  อาจารย์ ศศ.บ. (พลศึกษา)  
 
การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่กำหนด (เกณฑ์ข้อ 3) 

1) เริ่มเปิดหลักสูตรครั้งแรกในปี พ.ศ. 2558 
2) ต้องปรับปรุงให้แล้วเสร็จและประกาศใช้ในปี พ.ศ. 2563 (ตามรอบระยะเวลาของหลักสูตร)  
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ส่วนที่ 3 
รายงานผลการดำเนินงานตามเกณฑ์ AUN QA Version 3 

เพ่ือให้หลักสูตรรับรู้ถึงระดับคุณภาพของหลักสูตรในแต่ละเกณฑ์ และสามารถปรับปรุงพัฒนาการ
ดำเนินการในหลักสูตรได้อย่างต่อเนื่อง 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 fulfil 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 fulfil 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 fulfil 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 fulfil 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) 
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Rating Description 
The QA practice to fulfil 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 - QA criterion 1:  Expected Learning Outcomes 
Sub Criterion 1 

1. The formulation of the expected learning outcomes takes into account and reflects the vision 
and mission of the institution. The vision and mission are explicit and known to staff and 
students. 

2. The programme shows the expected learning outcomes of the graduate. Each course and 
lesson should clearly be designed to achieve its expected learning outcomes which should     
be aligned to the programme expected learning outcomes. 

3. The programme is designed to cover both subject specific outcomes that relate  
to the knowledge and skills of the subject discipline; and generic (sometimes called 
transferable skills) outcomes that relate to any and all disciplines e.g. written and oral 
communication, problem-solving, information technology, teambuilding skills, etc. 

4. The programme has clearly formulated the expected learning outcomes which reflect the 
relevant demands and needs of the stakeholders. 

 
 
ผลการดำเนินงาน   
1.1 The expected learning outcomes have been clearly formulated and aligned with 

the vision and mission of the university. (1,2) 
ตารางท่ี 10 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตรศิลปศาตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 

ข้อ ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 

1. 

ใช้ทักษะภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพและหลากหลาย ในระดับ B2 Upper Intermediate 
Level ตามโครงสร้างของ  Common European Framework of Reference for Languages 
(CEFR)  หรือมาตรฐานการวัดระดับความสามารถทางด้านภาษาท่ีได้รับการยอมรับในระดับสากล  
ของสหภาพยุโรป  

2. 
ประยุกต์ใช้องค์ความรู้ด้านภาษาศาสตร์ภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้อง เพ่ือพัฒนาตนเอง ชุมชนและ
สังคม 

3. ประยุกต์องค์ความรู้ด้านภาษาศาสตร์ภาษาอังกฤษกับเทคโนโลยีให้ทันโลกและเหตุการณ์ปัจจุบัน  
4. แสดงออกถึงความรับผิดชอบ ความซื่อสัตย์ และจรรยาบรรณวิชาชีพ 

 

  จากตารางที่ 10 หลักสูตรศิลปศาตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ได้กำหนดผลการเรียนรู้ที่
คาดหวัง (ELOs) ซึ่งผลการเรียนรู้ที่คาดหวังดังกล่าวได้มาจากการที่หลักสูตรได้มีการพบปะพูดคุยกับผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียทั้ง 6 กลุ่ม (AUN 1.1-1) คือ ผู้บริหารคณะศิลปศาสตร์ คณาจารย์ทั้งในและนอกหลักสูตร 
นักศึกษา บุคลากรสายสนับสนุน ผู้ปกครองนักศึกษาและสถานประกอบการ จากนั้นทางหลักสูตรได้ทำการ
หารือกับคณาจารย์ประจำหลักสูตรและคณาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือให้ได้มาซึ่งผลการเรียนรู้
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ที่คาดหวัง (ELO: Expected Learning Outcomes) ที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และพันธกิจของมหาวิทยาลัย
นราธิวาสราชนครินทร์ รายละเอียดดังนี้ 

ตารางท่ี 11 วิสัยทัศน์และพันธกิจมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร ์
วิสัยทัศน์ พันธกิจ 

ม ห าวิ ท ย าลั ย น ร า ธิ ว าส ร าช น ค ริ น ท ร์ เป็ น
มหาวิทยาลัยชั้นนำอันดับหนึ่ งของสามจังหวัด
ชายแดนใต้ ด้านวิชาชีพและนวัตกรรม  ภายใต้พหุ
วัฒนธรรม ภายในปี 2564 

1. ผลิตบัณฑิตทุกระดับท่ีมีคุณภาพ  
2. ผลิตผลงานวิชาการ งานสร้างสรรค์และงานวิจัย  
3. บริการวิชาการและวิชาชีพเพ่ือพัฒนาศักยภาพ
ทุกภาคส่วน  
4. ทำนุบำรุงศาสนาและศิลปวัฒนธรรม  
5. การบริหารและการจัดการ 

  ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตรทั้งสี่ข้อที่ได้กล่าวมาข้างต้นนั้น มีความสอดคล้องกับวิสัยทัศน์
และพันธกิจของมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ซึ่งมีเป้าหมายจะเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำอันดับหนึ่งของ
สามจังหวัดชายแดนใต้ ด้านวิชาชีพและนวัตกรรม  ภายใต้พหุวัฒนธรรม ภายในปี 2564 โดยผลการเรียนรู้ที่
คาดหวังของหลักสูตรในตารางที่ 10 ทั้งสี่ข้อ สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ในตารางที่ 11 ซึ่งผลิตบัณฑิตวิชาชีพ
ด้านภาษาอังกฤษ ภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรม และสอดคล้องกับพันธกิจในตารางที่ 11 กล่าวคือ หลักสูตรมี
เป้าหมายผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพ สอดคล้องกับพันธกิจข้อที่ 1 ของมหาวิทยาลัย และผลิตบัณฑิตผู้ที่มีความรู้
ความสามารถ สามารถประยุกต์ใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือพัฒนาชุมชนและสังคมต่อไป ตามพันธกิจข้อที่ 3 
นอกจากนี้  ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตรยังมีความสอดคล้องกับวิสัยทัศน์และพันธกิจของ  
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ด้วย รายละเอียดดังนี้   

ตารางท่ี 12 วิสัยทัศน์และพันธกิจของคณะศิลปศาสตร์ 
วิสัยทัศน์ พันธกิจ 

ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรม วิจัยและพัฒนา 
สนองความต้องการของชุมชนและสังคม 

1.ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ ทักษะและคุณธรรม 
รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 
2. ผลิตผลงานทางวิชาการ งานวิจัยและงาน
สร้างสรรค์ 
3.บริการวิชาการเพ่ือพัฒนาสังคม 

 

 จากตารางที่ 12 จะเห็นได้ว่าผลการเรียนรู้ที่คาดหวังทั้งสี่ข้อ ในตารางที่ 10 มีความสอดคล้องกับ
วิสัยทัศน์ของคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ กล่าวคือ หลักสูตรผลิตบัณฑิตที่มีความรู้  
คูคุ่ณธรรม พร้อมจะพัฒนาชุมชนและสังคมด้วยองค์ความรู้ด้านภาษาศาสตร์ภาษาอังกฤษท่ีมีประกอบการใช้
เทคโนโลยี เพ่ือให้สามารถผลิตผลงานในเชิงวิชาการได้อย่างถูกต้อง ทันโลก และทันเหตุการณ์ ซึ่งสอดคล้อง
กับพันธกิจของคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ข้อที่ 1, 2 และ 3 
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1.2 The expected learning outcomes cover both subject specific and generic  
(i.e. transferable) learning outcomes. (3) 

 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังทั้งสี่ข้อ (ดังตารางที่ 10 ในข้อ 1.1) ของหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขา
ภาษาอังกฤษ ครอบคลุมทั้งความรู้ทักษะทัว่ไป และความรู้ทักษะเฉพาะทาง ดังนี้ 
  ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังข้อที่ 1, 2, 3, และ 4 ครอบคลุมความรู้ทักษะเฉพาะทางภาษาอังกฤษ โดยที่
ผู้เรียนต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชาทั่วไป และรายวิชาเฉพาะของหลักสูตร ซึ่งจากแผนการศึกษาที่ระบุใน 
มคอ. 2 (AUN 1.2-1) ได้กำหนดให้ผู้เรียนเรียนรายวิชาศึกษาทั่วไปที่จำเป็น เช่น รายวิชา 11-014-117 
กฎหมายในชีวิตประจำวัน เพ่ือเรียนรู้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวัน รายวิชา 11-024-112 ทักษะ
การคิด เพ่ือเรียนรู้การคิดอย่างเป็นระบบ รายวิชา 11-024-105 คอมพิวเตอร์ในชีวิตประจำวัน เพ่ือเรียน
ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น รายวิชา 11-014-119 การออกกำลังกายเพ่ือสุขภาพ เพ่ือให้ตระหนักถึง
คุณค่าของการออกกำลังกาย รายวิชา 11-034-101 การใชภาษาไทย เพ่ือให้ตระหนักถึงการใช้ภาษาอย่าง
ถูกต้อง  
  นอกจากนี้ ในชั้นปีที่ 1 ลงทะเบียนเรียนในรายวิชา 11-034-207  กาอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือความ
เพลิดเพลิน เพ่ือพัฒนาและเพ่ิมพูนทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ รายวิชา 11-034-204 ไวยากรณเพ่ือการ
เขียนภาษาอังกฤษทั่วไป เพ่ือพัฒนาและเพ่ิมพูนความรู้ด้านไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ รายวิชา 11-034-203 
การแปลและการตีความเบื้องตน เพ่ือฝึกทักษะด้านแปลในภาษาอังกฤษ (AUN 1.2-2)  
  ชั้นปีที่ 2 ผู้เรียนต้องลงทะเบียนเรียน เช่น ในรายวิชา 11-034-205 การเขียนอนุเฉทและเรียงความ
ภาษาอังกฤษ เพ่ือพัฒนาและเพ่ิมพูนความรู้ด้านการเขียนภาษาอังกฤษเบื้องต้นและเพ่ือเรียนรู้การความ
รับผิดชอบ ความซื่อสัตย์ และจรรยาบรรณวิชาชีพของการเขียนภาษาอังกฤษ รายวิชา 11-034-208      
การฟังและการพูดภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร เพ่ือพัฒนาและเพ่ิมพูนทักษะการพูดภาษาอังกฤษ  
รายวิชา 11-034-201 ภาษาศาสตร์เบื้องตน รายวิชา 11-034-214 การแปล:อังกฤษ -ไทย เป็นต้น  
(AUN 1.2-3) 
  ชั้นปีที่ 3 ผู้เรียนต้องลงทะเบียนเรียน เช่น รายวิชา 11-034-211 นานาภาษาอังกฤษโลก เพ่ือเรียนรู้
ความหลากหลายของภาษาอังกฤษในยุคปัจจุบัน รายวิชา 11-034-215 การเขียนเชิงวิชาการ เพ่ือพัฒนา
และเพ่ิมพูนทักษะการเขียนในระดับวิชาการ รายวิชา 11-034-218 การสนทนาและการอภิปราย
ภาษาอังกฤษ เพ่ือพัฒนาและฝึกการแสดงความคิดเห็นในภาษาอังกฤษ รายวิชา 11-034-222 เตรียมสหกิจ
ศึกษา เตรียมความพร้อมทักษะต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับทักษะในสถานประกอบการ รายวิชา 11-034-212 
วรรณคดีอังกฤษเบื้องตน รายวิชา 11-034-219 การพูดในที่สาธารณะ เป็นต้น (AUN 1.2-4) 
  ชั้นปีที่ 4  ผู้เรียนต้องลงทะเบียนรายวิชาสหกิจและออกไปปฏิบัติสหกิจตามสถานประกอบการ 
ต่าง ๆ ภายหลังจากกลับจากปฏิบัติสหกิจ ผู้เรียนต้องลงทะเบียนเรียน รายวิชา 11-034-213 ร้อยแก้วและ
ร้อยกรองภาษาอังกฤษ เพ่ือเรียนรู้ทักษะการเขียนร้อยแก้วและร้อยกรองภาษาอังกฤษ รายวิชา 11-034-221 
การศึกษาคนคว้าอิสระ เป็นต้น (AUN 1.2-5)  
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 เห็นได้ว่า ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังได้ครอบคลุมรายวิชาทั่วไป และรายวิชาเฉพาะที่จำเป็นต่อผู้เรียน
ในหลักสูตร ส่งผลต่อผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง ซึ่งได้มาจากเสียงสะท้อนของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่หลักสูตร
ได้รับข้อมูลมาใช้ในการจัดทำและปรับปรุงหลักสูตร  (AUN 1.2-6)  

1.3 The expected learning outcomes clearly reflect the requirements of the 
stakeholders. (4) 

ตารางท่ี 13 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ผู้บริหารของคณะศิลปศาสตร์  
คณาจารย์ 
นักศึกษา 
ผู้ปกครอง 
บุคลากรสายสนับสนุน 
สถานประกอบการ 

 

จากตารางที่ 13 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลักท่ีสะท้อนความต้องการที่มีต่อหลักสูตร (AUN 1.1-1) คือ  
สถานประกอบการ “...อยากเห็นบัณฑิตหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มี

ความรู้ความสามารถและความชำนาญในการใช้ภาษาอังกฤษ และมีความรับผิดชอบ ความซื่อสัตย์ และมี
จรรยาบรรณวิชาชีพ...”  

คณาจารย์ประจำหลักสูตรและคณาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาอังกฤษ  “...อยากเห็นบัณฑิต
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มีความรู้ความสามารถและความชำนาญในการใช้
ภาษาอังกฤษ และมีความรับผิดชอบ ความซื่อสัตย์ และมีจรรยาบรรณวิชาชีพ...”  

นักศึกษา “...ต้องการที่จะมีความชำนาญในการใช้ภาษาอังกฤษ...”  
ผู้ปกครอง สะท้อนว่า “...อยากเห็นลูกหลานที่มาศึกษาในหลักสูตรสามารถใช้ภาษาอังกฤษได้อย่าง

คล่องแคล่ว...”  
ภายหลังจากที่หลักสูตรได้รับข้อมูลสะท้อนกลับจากกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียข้างต้น ในต้นปีการศึกษา 

2561 ที่ผ่านมา คณาจารย์ในหลักสูตรและสาขาวิชาได้มีการหารือ ทบทวน และได้มีผลการพิจารณาที่มุ่งเน้น
การปรับวิธีการจัดการเรียนการสอนและกระบวนการดูแลนักศึกษา เช่น เนื้อหาในแต่ละรายวิชาต้องเข้มข้น
มากกว่าเดิม อาจารย์ผู้สอนต้องปรับวิธีการเรียนการสอนโดยมุ่งเน้นการลงปฏิบัติเพ่ือฝึกทักษะด้าน
ภาษาอังกฤษ และเอาใส่ใจผู้เรียนเป็นรายบุคคล โดยเฉพาะผู้เรียนที่มีผลการเรียนต่ำ เป็นต้น 

ทั้งนี้ นอกจากเป็นการรักษาอัตราคงอยู่ของผู้เรียนแล้ว ยังเป็นการสนองตอบต่อความต้องการของผู้
มี ส่ วน ได้ ส่ วน เสี ยที่ อยาก เห็ นผู้ เรี ยนสามารถใช้ ภ าษาอั งกฤษ ได้ อย่ างคล่ องแคล่ วและได้ ผ ล 
(AUN 1.3-1) 
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รายการหลักฐาน 
รหัสหลักฐาน ชื่อหลักฐาน 
AUN 1.1-1 รูปภาพการพบปะพูดคุยกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
AUN 1.2-1 มคอ.2 
AUN 1.2-2 มคอ.3 รายวิชา 11-034-207 การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเพลิดเพลิน  

รายวิชา 11-034-204 ไวยากรณเพ่ือการเขียนภาษาอังกฤษท่ัวไป รายวิชา 11-034-203 
การแปลและการตีความเบื้องต้น 

AUN 1.2-3 มคอ.3 รายวิชา 11-034-205 การเขียนอนุเฉทและเรียงความภาษาอังกฤษ        
รายวิชา 11-034-208 การฟังและการพูดภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร              
รายวิชา 11-034-201 ภาษาศาสตร์เบื้องตน  
รายวิชา 11-034-214 การแปล:อังกฤษ-ไทย 

AUN 1.2-4 มคอ.3 รายวิชา 11-034-211 นานาภาษาอังกฤษโลก รายวิชา 11-034-215 การเขียน
เชิงวิชาการ รายวิชา 11-034-218 การสนทนาและการอภิปรายภาษาอังกฤษ รายวิชา 
11-034-222 เตรียมสหกิจศึกษา รายวิชา 11-034-212 วรรณคดีอังกฤษเบื้องตน 
รายวิชา 11-034-219 การพูดในที่สาธารณะ 

AUN 1.2-5 มคอ.3 รายวิชา 11-034-221 การศึกษาคนคว้าอสิระ 
AUN 1.2-6 สรุปโครงการสหกิจศึกษา/ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ รุ่น 1  
AUN 1.3-1 รายงานการประชุม 
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AUN - QA criterion 2:  Program Specification 
Sub Criterion 2 

1. The Institution is recommended to publish and communicate the programme and course 
specifications for each programme it offers and give detailed information about the programme 
to help stakeholders make an informed choice about the programme. 

2. Programme specification including course specifications describes the expected learning 
outcomes in terms of knowledge, skills and attitudes. They help students to understand the 
teaching and learning methods that enable the outcome to be achieved; the assessment 
methods that enable achievement to be demonstrated; and the relationship of the programme 

and its study elements. 
 

 

ผลการดำเนินงาน   
2.1 The information in the programme specification is comprehensive and up-to-date. 

(1,2)      
    หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2558 (AUN 2.1-1) 
ออกแบบให้รายวิชาต่าง ๆ มีความทันสมัย ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก โดยการจัดทำหลักสูตรได้
ดำเนินการตามลำดับขั้นตอนในการจัดทำหลักสูตรดังนี้ 

ตารางท่ี 14 ขัน้ตอนการจัดการข้อมูลของหลักสูตร 
ขั้นตอน กระบวนการ 

1. 

นำข้อมูลที่ได้จากการสำรวจความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่ มีการวิเคราะห์
สถานการณ์ และมีการวิพากษ์หลักสูตรโดยผู้ทรงคุณวุฒิ  เสนอต่อสภาวิชาการ  
สภามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ และสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ตามลำดับ เพ่ือขออนุมัติตามข้ันตอน 

2. 

ออกแบบเนื้อหาหลักสูตรและรายวิชาที่เปิดสอนในหลักสูตรให้สอดคล้องกับกรอบ
มาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษ (CEFR) และวางแนวปฏิบัติให้อาจารย์ผู้สอน
ใช้เทคโนโลยี เช่น YouTube, Facebook, และ Line ร่วมกับสื่อการสอนอ่ืน ๆ ใน
รายวิชาต่าง ๆ เพื่อให้นักศึกษาทันกับเหตุการณ์ของโลกมากข้ึน 

3. 
มีการนำผลการประเมินจากผู้เรียนและข้อเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงการจัดการ
เรียนการสอนจากอาจารย์ผู้สอนในรายวิชาต่าง ๆ ที่ระบุไว้ใน มคอ. 5 มาวิเคราะห์เพ่ือ
หาแนวทางในการปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน 

4. 

ในปีการศึกษา 2561 ก่อนเปิดภาคการศึกษาทางหลักสูตรได้มีการประชุมอาจารย์
ประจำหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอนในหลักสูตร มาร่วมประชุมเพ่ือหารือในเรื่อง 
กระบวนการเรียนการสอน การทำความเข้าใจในคำอธิบายรายวิชา ตลอดจนปัญหา
อุปสรรคในการจัดการเรียนการสอนในทุกภาคเรียน เพ่ือช่วยให้ผู้สอนมีการเตรียมการ
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ขั้นตอน กระบวนการ 
สอนที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น ตลอดจนเน้นย้ำการปรับการเรียนการสอนให้สอดคล้อง
กับความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (AUN 2.1-2) 

    

   นอกจากนี้ อาจารย์ประจำหลักสูตรร่วมกับอาจารย์ประจำสาขาได้มีการร่วมทบทวนการ ใช้สื่อการ
สอน และหนังสือ โดยเน้นความหลากหลายและทันสมัย ในปีการศึกษา 2560 จนถึงปีการศึกษาปัจจุบันได้มี
การคัดเลือกหนังสือเรียนที่สามารถเทียบระดับการเรียนรู้ภาษาอังกฤษตามกรอบ CEFR และเป็นที่ยอมรับ
เพ่ือนำมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน โดยเฉพาะในรายวิชาที่ เกี่ยวข้องกับทักษะการพัฒนาภาษาอังกฤษ 
หนังสือที่ใช้เริ่มต้นที่ระดับ A2 Elementary (AUN 2.1-3)  

2.2 The information in the course specification is comprehensive and up-to-date. (1,2) 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ได้จัดทำขึ้นโดยมีการกำหนดรายวิชาที่

ครอบคลุมและทันสมัย ทันต่อเหตุการณ์ เพ่ือให้ตอบสนองต่อผลการเรียนรู้ที่คาดหวังในปีการศึกษา 2561 
ดังนี้ 

ตารางท่ี 15 ขั้นตอนการจัดการข้อมูลของรายวิชา 
ขั้นตอน กระบวนการ 

1. 
หลักสูตรจัดการประชุม เพ่ือให้อาจารย์ทุกท่านเข้าใจและรู้ถึงผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
และข้อมูลต่าง ๆ ของหลักสูตร และประชุมหารือเพ่ือปรับให้ข้อมูลของหลักสูตร
ทันสมัย  

2. 
นำเสนอข้อมูลที่ได้ระบุใน มคอ. 5 ของภาคการศึกษาที่แล้วมาวิเคราะห์และสรุป เพ่ือ
พัฒนาการเรียนการสอนในรายวิชาต่าง ๆ (AUN 2.2-1) 

3. มอบหมายให้อาจารย์ทุกท่านทำ มคอ. 3 ตามรายวิชาได้รับมอบหมาย (AUN 2.2-2) 

4. 
ภายหลังจากที่อาจารย์ผู้สอนทุกท่านได้ทำ มคอ. 3 เสร็จ คณาจารย์ประจำหลักสูตร
ประชุมหารือและวิพากษ ์เพ่ือปรับให้ข้อมูลและเนื้อหาของ มคอ. 3 ทันสมัยมากข้ึน 

5. 
อาจารย์ทุกท่านได้ชี้แจงและอธิบายให้นักศึกษาได้ทราบถึงรายละเอียดของรายวิชาใน
ชั้นเรียน เช่น การเรียนการสอน วิธีการประเมิน เนื้ อหาที่จะทำการเรียนการสอน     
เป็นต้น (AUN 2.2-2) 

6. 
นอกจากอาจารย์ผู้สอนได้สื่อสาร มคอ. 3 แก่ผู้เรียนในห้องเรียนแล้ว ทางหลักสูตรได้
บรรจุข้อมูลใน มคอ. 3 ลงในเว็บไซต์ของคณะด้วย  

7. 
หลังจากจบภาคการศึกษา คณาจารย์ได้มีการพบปะพูดคุยเพ่ือแลกเปลี่ยนถึงปัญหา
ของการจัดการเรียนการสอนในแต่ละรายวิชา เพ่ือหาทางแก้ไข้ในภาคการศึกษาถัดไป 
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2.3 The programme and course specifications are communicated and made available 
to the stakeholders. (1,2) 

  หลักสูตรหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาอังกฤษได้มีการสื่อสารข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตรและ
ข้อมลูรายวิชาไปยังผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในหลากหลายช่องทางดังนี้ 

ตารางท่ี 16 ช่องทางการสื่อสารของหลักสูตร (AUN 2.3-1) 
รายการ     รูปแบบ/ช่องทางการสื่อสาร กลุ่มเป้าหมาย 

ปรัชญาหลักสูตร  - ประชุมคณะ 
- ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 

ผู้ บ ริ ห า ร  บุ ค ล าก ร ส าย ส อ น        
และสายสนับสนุน 
ผู้เรียน ผู้ปกครอง 

หลักสูตร (มคอ. 2) - เว็บไซต์คณะ 
- บอร์ดประชาสัมพันธ์คณะศิลปศาสตร์ 
- สถานีวิทยุ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราช

นครินทร์ คลื่น 92.25  
- สื่อออนไลน์ ได้แก่ ยูทูบ และ เฟซบุ๊ก 

ผู้ส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม 

ผลการเรียนรู้ที่
คาดหวังของหลักสูตร 

- ประชุมชี้แจงนักศึกษา 
- ไวนิลติดบริเวณอาคารคณะ 

ศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาส
ราชนครินทร์ 

ผู้ส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม 

มคอ. 3 - เว็บไซต์คณะ  
- แจกจ่ายแก่นักศึกษาในชั้นเรียน 

ผู้เรียน 

คู่มือนักศึกษา - แจกจ่ายแก่นักศึกษาในวันปฐมนิเทศ
นักศึกษาใหม่ 

ผู้เรียน  

 

รายการหลักฐาน  
รหัสหลักฐาน ชื่อหลักฐาน 
AUN 2.1-1 มคอ.2 
AUN 2.1-2 รายงานการประชุม 
AUN 2.1-3 ตัวอย่างตำราเรียนที่ใช้ในหลักสูตร 
AUN 2.2-1 รายงานการประชุม 
AUN 2.2-2 มคอ. 3 
AUN 2.3-1 ภาพถ่ายรูปแบบ/ช่องทางการสื่อสาร 
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AUN - QA criterion 3: Programme Structure and Content 
Sub Criterion 3 

1. The curriculum, teaching and learning methods and student assessment are constructively 
aligned to achieve the expected learning outcomes. 

2. The curriculum is designed to meet the expected learning outcomes where the contribution 
made by each course in achieving the programme's expected learning outcomes is clear. 

3. The curriculum is designed so that the subject matter is logically structured, sequenced, and 
integrated. 

4. The curriculum structure shows clearly the relationship and progression of basic courses, the 
intermediate courses, and the specialised courses. 

5. The curriculum is structured so that it is flexible enough to allow students to pursue an area of 
specialisation and incorporate more recent changes and developments in the field. 

6. The curriculum is reviewed periodically to ensure that it remains relevant and  
up-to-date. 

 
 

ผลการดำเนินงาน    
3.1 The curriculum is designed based on constructive alignment with the expected 

learning outcomes. (1) 
หลักสูตรได้รับการออกแบบเพ่ือให้สอดคล้องกับผลการเรียนรู้ที่คาดหวังที่ได้มาจากข้อมูลสะท้อน

กลับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ดังรายละเอียดต่อไปนี้  
ตารางท่ี 17 ความสอดคล้องของรายวิชาในหลักสูตรระดับชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาต้นกับ ELO 

รหัสวิชา รายวิชา ELO 1 ELO 2 ELO 3 ELO 4 
11-024-112 ทักษะการคิด  √ √  
11-034-101 การใช้ภาษาไทย  √ √  
11-034-102 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน √    
11-034-207 การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเพลิดเพลิน √    
11-064-107 วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจำวัน  √ √  

 

ตารางท่ี 18 ความสอดคล้องของรายวิชาในหลักสูตรระดับชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาปลายกับ ELO 
รหัสวิชา รายวิชา ELO 1 ELO 2 ELO 3 ELO 4 

11-024-105 คอมพิวเตอร์ในชีวิตประจำวัน   √  
11-024-110 การค้นคว้าสารสนเทศและการเขียนงานทาง

วิชาการ 
  √  

11-034-103 การสนทนาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร √    
11-034-203 การแปลและการตีความเบื้องต้น √ √   
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รหัสวิชา รายวิชา ELO 1 ELO 2 ELO 3 ELO 4 
11-034-204 ไวยากรณ์เพ่ือการเขียนภาษาอังกฤษทั่วไป √ √   

 

ตารางท่ี 19 ความสอดคล้องของรายวิชาในหลักสูตรระดับชัน้ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาต้นกับ ELO 
รหัสวิชา รายวิชา ELO 1 ELO 2 ELO 3 ELO 4 

11-034-201 ภาษาศาสตร์เบื้องต้น √    
11-034-205 การเขียนอนุเฉทและเรียงความภาษาอังกฤษ √ √  √ 
11-034-208 การฟังและการพูดภาษาอังกฤษเพ่ือการ

สื่อสาร 
√    

11-034-210 ประวัติศาสตร์ภาษาอังกฤษ √    
11-034-214 การแปล: อังกฤษ-ไทย √ √   

 

ตารางท่ี 20 ความสอดคล้องของรายวิชาในหลักสูตรระดับชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาปลายกับ ELO 
รหัสวิชา รายวิชา ELO 1 ELO 2 ELO 3 ELO 4 

11-034-202 สัทศาสตร์เบื้องต้น √    
11-034-209 การสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม  √ √  
11-034-206 การเขียนเพ่ือการจูงใจ √  √ √ 

 

ตารางท่ี 21 ความสอดคล้องของรายวิชาในหลักสูตรระดับชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาต้นกับ ELO 
รหัสวิชา รายวิชา ELO 1 ELO 2 ELO 3 ELO 4 

11-034-211 นานาภาษาอังกฤษโลก  √   
11-034-215 การเขียนเชิงวิชาการ  √ √ √ 
11-034-218 การสนทนาและการอภิปรายภาษาอังกฤษ  √ √  

 

ตารางท่ี 22 ความสอดคล้องของรายวิชาในหลักสูตรระดับชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาปลายกับ ELO 
รหัสวิชา รายวิชา ELO 1 ELO 2 ELO 3 ELO 4 

11-034-212 วรรณคดีอังกฤษเบื้องต้น  √   
11-034-216 การอ่านเชิงวิเคราะห์วิจารณ์  √  √ 
11-034-217 ทักษะการนำเสนอภาษาอังกฤษ  √ √ √ 
11-034-219 การพูดในที่สาธารณะ    √ 
11-034-222 เตรียมสหกิจศึกษา √ √ √ √ 

 

ตารางท่ี 23 ความสอดคล้องของรายวิชาในหลักสูตรระดับชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาต้นกับ ELO 
รหัสวิชา รายวิชา ELO 1 ELO 2 ELO 3 ELO 4 

11-034-223 สหกิจศึกษา  √ √ √ 
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รหัสวิชา รายวิชา ELO 1 ELO 2 ELO 3 ELO 4 
11-034-224 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาอังกฤษ  √ √ √ 

 

ตารางท่ี 24 ความสอดคล้องของรายวิชาในหลักสูตรระดับชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาปลายกับ ELO 
รหัสวิชา รายวิชา ELO 1 ELO 2 ELO 3 ELO 4 

11-034-213 ร้อยแก้วและร้อยกรองภาษาอังกฤษ √    
11-034-220 สัมมนาภาษาอังกฤษ   √ √ 
11-034-221 การศึกษาค้นคว้าอิสระ  √ √ √ 

 

จากตารางข้อมูลความสอดคล้องของรายวิชาในหลักสูตร ตั้งแต่ชั้นปีที่ 1 ถึงชั้นปีที่ 4 กับผลการ
เรียนรู้ที่คาดหวัง แสดงให้เห็นว่าทุกรายวิชาของหลักสูตรที่นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนล้วนส่งผลต่อการ
บรรลุผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของผู้เรียน เนื่องจากว่ารายวิชาเหล่านี้เป็นรายวิชาที่ให้ผู้เรียนได้ความรู้และ
ความเข้าใจเกี่ยวกับทักษะทางภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน และช่วยให้ผู้เรียนได้ใช้ทักษะทางภาษาอังกฤษเพ่ือ
เตรียมผู้เรียนในการประยุกต์ใช้ความรู้เหล่านี้ในชั้นปีที่สูงกว่า อย่างไรก็ตาม รายวิชาในชั้นปีที่ 3 และ 4   
ส่วนใหญ่จะตอบผลการเรียนรู้ข้อที่ 2 ถึง 4 ผู้เรียนได้ใช้และประยุกต์ใช้ภาษาอังกฤษ ภายหลังจากที่ผู้เรียนได้
เรียนรู้และทักษะพ้ืนฐานแล้วในชั้นปีที่ 1 และ 2 โดยในชั้นปีที่ 1 มีรายวิชาพ้ืนฐานที่ต้องผ่านก่อนลงทะเบียน
เรียนรายวิชาถัดไป ได้แก่ รายวิชา 11-034-203 การแปลและการตีความเบื้องต้น ก่อนลงทะเบียนเรียน
รายวิชา  11-034-214 การแปล อังกฤษ:ไทย หรือ รายวิชา11-034-205 การเขียนอนุเฉทและเรียงความ
ภาษาอังกฤษ ก่อนลงทะเบียนเรียน 11-034-206 การเขียนเพ่ือการจูงใจ นอกจากนี้ หลักสูตรมุ่งหวังให้
ผู้เรียนแสดงออกถึงความรับผิดชอบ ความซื่อสัตย์ และประยุกต์ใช้ความรู้ภาษาอังกฤษผ่านทุกรายวิชาใน
หลักสูตร และในสถานการณ์จริง ผ่านรายวิชาสหกิจศึกษาและฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาอังกฤษ ผู้เรียน
สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ผ่านสถานการณ์จริง  ดังนั้น การออกแบบหลักสูตรและกำหนดรายวิชาในแต่
ละชั้นปี ตลอดจนการกำหนดพัฒนาการการเรียนรู้ของผู้เรียน มีโครงสร้างที่เป็นไปอย่างมีลำดับขั้นตอนตาม
หลักทฤษฎีการเรียนรู้ Bloom’s Taxonomy และส่งผลต่อการบรรลุผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง  

3.2 The contribution made by each course to achieve the expected learning 
outcomes is clear. (2) 

  ELO 1: ใช้ทักษะภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพและหลากหลาย ตามโครงสร้างของ CEFR  
  ของสหภาพยุโรป ในระดับ B2 Upper Intermediate Level ได้ 

ตารางที่ 25 ความสอดคล้องระหว่างผลการเรียนรู้ที่คาดหวังที่ 1 กับรายวิชา (AUN 3.2-1) 

รายวิชา 
เนื้อหาการเรียนการ

สอน 
กิจกรรมการเรียนการ

สอน 
การประเมิน 

การฟังและการ
พูดภาษาอังกฤษ
เพ่ือการสื่อสาร 

การฟังและพูดจาก
หัวข้อต่าง ๆ ที่กำหนด 

กิจกรรมเดี่ยวและกลุ่ม 
และฝึกฟังจากบทสนทนา 
การบรรยายและบท

การประเมินมีสองแบบ คือ 
แบบทางการ (การสอบเดี่ยว
และคู่ และสอบปลายภาค) 
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รายวิชา 
เนื้อหาการเรียนการ

สอน 
กิจกรรมการเรียนการ

สอน 
การประเมิน 

สัมภาษณ์ต่าง ๆ และฝึก
พูด แสดงความคิดเห็น ฝึก
สนทนาเชิงอภิปรายหัวข้อ
ต่าง ๆ 

และแบบไม่ทางการ (การ
สังเกต) 

การอ่าน
ภาษาอังกฤษเพ่ือ
ความเพลิดเพลิน 

กลวิธีการอ่านและการ
ฝึกอ่านข้อความสั้น ๆ 
โดยมุ่งเน้นการอ่าน
เพ่ือความเพลิดเพลิน  

อ่านหนังสือ หนังสือพิมพ์ 
นิตยสาร  ฯลฯ ใน
ห้องเรียนและนอก
ห้องเรียน ฝึกการนำเสนอ
โดยใช้กลวิธีการ 

การประเมินในห้องเรียน (เช่น 
การสังเกตการณ์ การถามถึง
ความเข้าใจของเนื้อหาที่เรียน) 
สอบกลางภาค สอบปลายภาค 

การแปลและการ
ตีความเบื้องต้น 

ทฤษฏีการแปลและ
การตีความ เน้นย้ำ
จริยธรรมและ
จรรยาบรรณในการ
แปล 

ฝึกตีความและแปล งานแปลรายสัปดาห์ 
สอบกลางภาคและปลายภาค 

ไวยากรณ์เพ่ือ
การเขียน
ภาษาอังกฤษ
ทั่วไป 

ศึกษาโครงสร้าง       
ไวยกรณ์ท่ีหลากหลาย
ในภาษาอังกฤษ 

การนำเสนอความเข้าใจที่
มีต่อโครงสร้างไวยากรณ์ที่
หลากหลายใน
ภาษาอังกฤษ และทำ
แบบฝึกหัด 

งานแปลรายสัปดาห์ 
สอบกลางภาคและปลายภาค 

การเขียนอนุเฉท
และเรียงความ
ภาษาอังกฤษ 

วิธีการเขียนอนุเฉท
และเรียงความ
ภาษาอังกฤษ 

งานเดี่ยว โดยการฝึกการ
เขียนประโยคสั้น ๆ ไป 
ประโยคยาว อย่างถูกต้อง 

งานเขียนรายสัปดาห์ 
สอบกลางภาคและปลายภาค 

สัทศาสตร์
เบื้องต้น 

การเรียนรู้เสียงและ
ระบบเสียง
ภาษาอังกฤษ 

ฝึกออกเสียงใน
ภาษาอังกฤษตั้งแต่ระดับ
คำ วลี ประโยค และ
ข้อความต่อเนื่อง 

สอบเก็บคะแนน สอบออกเสียง 
สอบกลางภาคและปลายภาค 

 

 
 
 
 
 



  

 
หนา้ 23 รายงานการประเมินตนเอง Self – Assessment report (SAR) ระดับหลักสูตร 

  ELO 2: ประยุกต์ใช้องค์ความรู้ด้านภาษาศาสตร์ภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้อง เพื่อพัฒนาตนเอง  
  ชุมชนและสังคม 

  ตารางท่ี 26 ความสอดคล้องระหว่างผลการเรียนรู้ที่คาดหวังที่ 2 กับรายวิชา (AUN 3.2-2)  

รายวิชา 
เนื้อหา 

การเรียนการสอน 
กิจกรรม 

การเรียนการสอน 
การประเมิน 

การสื่อสาร
ระหว่าง
วัฒนธรรม 

การศึกษา
ความสัมพันธ์ระหว่าง
ภาษาและวัฒนธรรม
ผ่านสื่อภาษาอังกฤษ
ร่วมสมัย 

นำเสนอความแตกต่าง
ระหว่างวัฒนธรรม และ
ประเพณีของไทยกับ
ประเทศอ่ืน ๆ  
 

สอบย่อย สอบกลางภาคและ
ปลายภาค 

นานา
ภาษาอังกฤษโลก 

การใช้ภาษาอังกฤษ
โลกร่วมสมัย การ
เปรียบเทียบระหว่าง
ภาษาอังกฤษที่ใช้ใน
สถานะและบริบทต่าง 
ๆ 

นำเสนอความรู้ความ
เข้าใจของนานา
ภาษาอังกฤษ และบริการ
วิชาการเก่ียวกับนานา
ภาษาอังกฤษโลกแก่
นักเรียนมัธยม 

สอบย่อย (เดี่ยว คู่ กลุ่ม) การ
บริการวิชาการ สอบกลางภาค
และปลายภาค 

วรรณคดีอังกฤษ
เบื้องต้น 

ความรู้เบื้องต้น
เกี่ยวกับการศึกษา
ประวัติวรรณคดี
อังกฤษและอเมริกัน 

เปรียบเทียบวรรณกรรม
สมัยเชคสเปียร์ถึง
วรรณกรรมสมัยปัจจุบัน
และวิเคราะห์วัจนภาษาที่
ใช้ในวรรณคดีศึกษา 

สอบย่อย (เดี่ยว คู่ กลุ่ม) สอบ
กลางภาคและปลายภาค 

การอ่านเชิง
วิเคราะห์และ
วิจารณ์ 

กลวิธีในการอ่านและ
โครงสร้างของข้อเขียน
ที่ตัดตอนมาจากความ
เรียงบทความ 

ฝึกจำแนกข้อเท็จจริงและ
ความคิดเห็น จำแนก
มุมมอง ทัศนคติ และ
หลักการในการเขียนของ
ผู้เขียน ฝึกการแสดงความ
คิดเหน็ วิเคราะห์ และ
วิจารณ์เนื้อหาของงาน
เขียนประเภทต่าง ๆ 
(เดี่ยว คู่ กลุ่ม) 

สอบย่อย (เดี่ยว คู่ กลุ่ม)  
สอบกลางภาค 
สอบปลายภาค 

การเขียนเชิง
วิชาการ 

รูปแบบและวิธีการ
เขียนรายงานทาง
วิชาการ ตลอดจน

นักศึกษาลงพ้ืนที่เพ่ือหา
ข้อมูลและเขียนบทความ
วิชาการ และบริการ

ประเมินจากความถูกต้องของ
ภาษาในบทความวิชาการ 



  

 
หนา้ 24 รายงานการประเมินตนเอง Self – Assessment report (SAR) ระดับหลักสูตร 

รายวิชา 
เนื้อหา 

การเรียนการสอน 
กิจกรรม 

การเรียนการสอน 
การประเมิน 

จรรยาบรรณทาง
วิชาการ  

วิชาการแก่นักเรียนมัธยม 

การพูดในที่
สาธารณะ 

ศิลปะการพูด และ
หลักการพูดในที่ชุมชน
รู้จักการใช้ภาษา 
น้ำเสียง  และท่าทางที่
เหมาะสมกับกาลเทศะ 

วิเคราะห์ผู้ฟัง และฝึกการ
ให้ข้อมูล การพูดแสดง
ความคิดเห็น สนับสนุน 
หรือ คัดค้าน การโน้มน้าว
จิตใจ (ท้ังฝึกเดี่ยวและ
กลุ่ม) 

สังเกต/ประเมินจากการ
อภิปราย  
สอบย่อย  
สอบปลายภาค 

การอ่านเชิง
วิเคราะห์และ
วิจารณ์ 

กลวิธีในการอ่านและ
โครงสร้างของข้อเขียน
ที่ตัดตอนมาจากความ
เรียงบทความ 

ฝึกจำแนกข้อเท็จจริงและ
ความคิดเห็น จำแนก
มุมมอง ทัศนคติ และ
หลักการในการเขียนของ
ผู้เขียน ฝึกการแสดงความ
คิดเห็น วิเคราะห์ และ
วิจารณ์เนื้อหาของงาน
เขียนประเภทต่าง ๆ 
(เดี่ยว คู่ กลุ่ม) 

สอบย่อย (เดี่ยว คู่ กลุ่ม)  
สอบกลางภาค 
สอบปลายภาค 

สหกิจศึกษา/ฝึก
ประสบการณ์
วิชาชีพ
ภาษาอังกฤษ 

นักศึกษาออกไปปฏิบัติ
สหกิจศึกษา/ฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ 
ณ สถานประกอบการ
ต่าง ๆ 

นักศึกษาฝึกปฏิบัติสหกิจ
ศึกษา/ฝึกประสบการณ์
วิชาชีพภาษาอังกฤษจริง 
ณ สถานประกอบการต่าง 
ๆ 

ประเมินผู้เรียนโดยอาจารย์ 
และสถานประกอบการ 

 

  ELO 3: ประยุกต์องค์ความรู้ด้านภาษาศาสตร์ภาษาอังกฤษกับเทคโนโลยีให้ทันโลกและ 
  เหตุการณ์ปัจจุบัน 

ตารางท่ี 27 ความสอดคล้องระหว่างผลการเรียนรู้ที่คาดหวังที่ 3 กับรายวิชา (AUN 3.2-3) 

รายวิชา 
เนื้อหา 

การเรียนการสอน 
กิจกรรม 

การเรียนการสอน 
การประเมิน 

สหกิจศึกษา/ฝึก
ประสบการณ์
วิชาชีพ
ภาษาอังกฤษ 

นักศึกษาออกไปปฏิบัติสหกิจศึกษา/ฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ ณ สถานประกอบการต่าง ๆ 

ประเมินผู้เรียนโดยอาจารย์ 
และสถานประกอบการ 



  

 
หนา้ 25 รายงานการประเมินตนเอง Self – Assessment report (SAR) ระดับหลักสูตร 

  ELO 4: แสดงออกถึงความรับผิดชอบ ความซื่อสัตย์ และจรรยาบรรณวิชาชีพ 
ตารางท่ี 28 ความสอดคล้องระหว่างผลการเรียนรู้ที่คาดหวังที่ 4 กับรายวิชา (AUN 3.2-4) 

รายวิชา 
เนื้อหา 

การเรียนการสอน 
กิจกรรม 

การเรียนการสอน 
การประเมิน 

การสนทนาและ
การอภิปราย
ภาษาอังกฤษ 

ภาคทฤษฏีและ
ภาคปฏิบัติการใช้
ภาษาอังกฤษเชิง
อภิปราย 

การจัดอภิปรายใน
ประเด็นและหัวข้อต่าง ๆ 
ที่น่าสนใจ โดยมุ่งเน้นให้
ผู้เรียนฝึกทักษะการพูด
อย่างมีเหตุผลและฝึก
มารยาทของผู้พูดและ 
ผู้ฟังท่ีดีในการแสดงความ
คิดเห็น หรืออภิปราย 

สังเกตการณ์จากการอภิปราย 
สอบย่อย สอบปลายภาค 

การเขียนเชิง
วิชาการ 

รูปแบบและวิธีการ
เขียนรายงานทาง
วิชาการ ตลอดจน
จรรยาบรรณทาง
วิชาการ  

นักศึกษาลงพ้ืนที่เพ่ือหา
ข้อมูลและนำข้อมูลมา
เขียนบทความวิชาการ
จริง โดยไม่ได้คัดลอกจาก
แหล่งข้อมูลอื่น และ
บริการวิชาการแก่
นักเรียนมัธยมปลาย 

ประเมินความถูกต้องและการ
ลอกเลียนวรรณกรรม 

การเขียนเพ่ือ
การจูงใจ 

การเขียนเพ่ือการโน้ม
น้าวและจูงใจ 

การเขียนบทความหรือ
จดหมายแนะนำตัวเอง  
สิ่งตีพิมพ์เพ่ือการโฆษณา 
และการเขียนจากหัวข้อ
ต่าง ๆ 

งานเขียนรายสัปดาห์ ประเมิน
ความถูกต้องและการลอกเลียน
วรรณกรรม 
และสอบปลายภาค  

การสื่อสาร
ระหว่าง
วัฒนธรรม 

การศึกษาความสัมพันธ์
ระหว่างภาษาและ
วัฒนธรรมผ่านสื่อ
ภาษาอังกฤษร่วมสมัย 

นำเสนอความแตกต่าง
ระหว่างวัฒนธรรม และ
ประเพณีของไทยกับ
ประเทศอ่ืน ๆ  

สอบย่อย สอบกลางภาคและ
สอบปลายภาค 

สหกิจศึกษา/ฝึก
ประสบการณ์
วิชาชีพ
ภาษาอังกฤษ 

นักศึกษาออกไปปฏิบัติสหกิจศึกษา/ฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ ณ สถานประกอบการต่าง ๆ 

ประเมินโดยอาจารย์และสถาน
ประกอบการ 

 



  

 
หนา้ 26 รายงานการประเมินตนเอง Self – Assessment report (SAR) ระดับหลักสูตร 

3.3 The curriculum is logically structured, sequenced, integrated and up-to-date. 
(3,4,5,6) 

 

 
 
 



  

 
หนา้ 27 รายงานการประเมินตนเอง Self – Assessment report (SAR) ระดับหลักสูตร 

นอกจากนี้ หลักสูตรได้มีประชุมหารือเพ่ือให้รายวิชามีความทันสมัย เช่น มติที่ประชุมให้เปิดรายวิชา 
11-034-232 การสื่อสารและเทคโนโลยี แทนรายวิชา 11-034-230 วัฒนธรรมและความหลากหลายของ
ภาษาอังกฤษ เพ่ือให้สอดคล้องกับยุคสมัย (AUN 3.3-1) 
รายการหลักฐาน 

รหัสหลักฐาน ชื่อหลักฐาน 
AUN 3.2-1 มคอ.3 ของรายวิชาการฟังและการพูดภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร การอ่านภาษาอังกฤษ

เพ่ือความเพลิดเพลิน  การแปลและการตีความเบื้องต้น  ไวยากรณ์เพ่ือการเขียน
ภาษาอังกฤษทั่วไป  การเขียนอนุเฉทและเรียงความภาษาอังกฤษ  สัทศาสตร์เบื้องต้น 

AUN 3.2-2 มคอ.3 ของรายวิชาการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม  นานาภาษาอังกฤษโลก  วรรณคดี
อังกฤษเบื้องต้น  การอ่านเชิงวิเคราะห์และวิจารณ์  การเขียนเชิงวิชาการ การพูดในที่
สาธารณะ  การอ่านเชิงวิเคราะห์และวิจารณ์  มคอ. 4 ของรายวิชาสหกิจศึกษา/ฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพภาษาอังกฤษ 

AUN 3.2-3 มคอ. 4 ของรายวิชาสหกิจศึกษา/ฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาอังกฤษ 
AUN 3.2-4 มคอ.3 ของรายวิชาการสนทนาและการอภิปรายภาษาอังกฤษ  การเขียนเชิงวิชาการ 

การเขียนเพ่ือการจูงใจ การสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม  มคอ. 4 ของรายวิชาสหกิจศึกษา/
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาอังกฤษ 

AUN 3.3-1 บันทึกการประชุมทบทวนรายวิชา 
 
 
 

 



  

 
หน้า 28 รายงานการประเมินตนเอง Self – Assessment report (SAR) ระดับหลักสูตร 

AUN - QA criterion 4:  Teaching and Learning Approach 
Sub Criterion 4 

1. The teaching and learning approach is often dictated by the educational philosophy of the 
university. Educational philosophy can be defined as a set of related beliefs that influences 
what and how students should be taught. It defines the purpose of education, the roles of 
teachers and students, and what should be taught and by what methods. 

2. Quality learning is understood as involving the active construction of meaning by the student, 
and not just something that is imparted by the teacher. It is a deep approach of learning that 
seeks to make meaning and achieve understanding. 

3. Quality learning is also largely dependent on the approach that the learner takes when 
learning. This in turn is dependent on the concepts that the learner holds of learning, what he 
or she knows about his or her own learning, and the strategies she or he chooses to use. 

4. Quality learning embraces the principles of learning. Students learn best in  
a relaxed, supportive, and cooperative learning environment. 

5. In promoting responsibility in learning, teachers should: 
a) create a teaching-learning environment that enables individuals to participate 

responsibly in the learning process; and 
b) provide curricula that are flexible and enable learners to make meaningful choices in 

terms of subject content, programme routes, approaches to assessment and modes 
and duration of study. 

6. The teaching and learning approach should promote learning, learning how to learn and instil 
in students a commitment of lifelong learning (e.g. commitment to critical inquiry, 
information-processing skills, a willingness to experiment with new ideas and practices, etc.). 
 

 

ผลการดำเนินงาน   
4.1 The educational philosophy is well articulated and communicated to all 

stakeholders. (1) 
“ผลิตบัณฑิตสาขาวิชาภาษาอังกฤษที่มีความรู้  และประสบการณ์  มีคุณธรรม จริยธรรม               

มีจรรยาบรรณ และรับผิดชอบต่อสังคม บนพื้นฐานความเข้าใจพหุวัฒนธรรม”  
จากปรัชญาการศึกษาของหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษดังกล่าว หลักสูตรได้

ดำเนินการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องและเป็นไปตามปรัชญาที่กำหนด ดังนี้ 
 คณาจารย์ หลักสูตรได้มอบนโยบายแก่อาจารย์ผู้สอนให้เลือกวิธีการจัดการเรียนการสอนที่
หลากหลาย จัดรายวิชาในหลักสูตรที่มีความทันสมัย สอดคล้องและเชื่อมโยงกัน มีการออกแบบการสอนที่
เหมาะสมต่อความสามารถของผู้เรียน กระตุ้นให้นักศึกษาใช้ความรู้ และฝึกการวิเคราะห์  เช่น การจัดการ
เรียนการสอนแบบ Active Learning เช่น การจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning ในรายวิชา  
11-034- 103 การสนทนาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร รายวิชา 11-034-208 การฟังและการพูด
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ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร รายวิชา 11-034-231 การสื่อสารธุรกิจ รายวิชา 11-034-216 การอ่านเชิง
วิเคราะห์วิจารณ์ และรายวิชา 11-034-222 เตรียมสหกิจศึกษา (AUN 4.1-1) รวมทั้งจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนแบบ Cooperative Learning ในรายวิชา 11-034-229 การอ่านเรื่องสั้น รายวิชา 11-034-218 
การสนทนาและการอภิปรายภาษาอังกฤษ และรายวิชา 11-034-235 ภาษาอังกฤษเพ่ือการท่องเที่ยวและ
บริการ (AUN 4.1-2) นอกจากนี้ ยังมีการบูรณาการระหว่างรายวิชาที่เปิดสอนในหลักสูตร เช่น รายวิชา 
11-034-211 นานาภาษาอังกฤษโลก บูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอนกับรายวิชา 11-034-215 การ
เขียนเชิงวิชาการ โดยกำหนดให้ผู้เรียนนำความรู้ที่ได้จากท้ัง 2 รายวิชามาจัดเป็นกิจกรรมการบริการวิชาการ 
การจัดนิทรรศการ เป็นต้น (AUN 4.1-3) 
 นักศึกษา หลักสูตรได้สื่อสารปรัชญาของหลักสูตรในช่องทางต่าง ๆ เพ่ือให้นักศึกษาตระหนักถึง
เป้าหมายของการจัดการเรียนสอน เช่น คณาจารย์ในหลักสูตรและคณาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาอังกฤษ
ได้มีการพบปะกับนักศึกษา เพ่ือสร้างความตระหนักถึงเป้าหมายและวิธีการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ พร้อมทั้งให้
กำลังใจแก่นักศึกษาในการเรียนรู้ต่อไป (AUN 4.1-4) และหลักสูตรได้ติดไวนิลเพ่ือสื่อสารปรัชญาของ
หลักสูตรภายในอาคารคณะศิลปศาสตร์ อีกทั้งหลักสูตรได้ให้คณาจารย์ผู้สอนสื่อสารปรัชญาของหลักสูตรใน
ชั้นเรียนอีกด้วย (AUN 4.1-5) 
 ผู้ปกครอง ในปีการศึกษา 2561 ที่ผ่านมา หลักสูตรได้พบปะผู้ปกครองของนักศึกษา เพ่ือสอบถาม
และสื่อสารปรัชญาและผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร นอกจากนี้ หลักสูตรได้บรรจุข้อมูลเกี่ยวกับ
หลักสูตรลงในเว็บไซต์และเฟซบุ๊กของคณะและวิทยุของมหาวิทยาลัย เพื่อเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการสื่อสาร
กับผู้ปกครอง  
 สถานประกอบการ ในปีการศึกษา 2561 ที่ผ่านมา หลักสูตรได้ส่งนักศึกษารุ่นแรกไปปฏิบัติสหกิจ
ศึกษาและฝึกประสบการ์วิชาชีพ ณ สถานประกอบการต่าง ๆ ทั่วประเทศ การสื่อสารกับสถานประกอบการ
เกิดขึ้นตอนที่คณาจารย์ไปนิเทศนักศึกษา ณ สถานประกอบการต่าง ๆ โดยคณาจารย์ได้พูดคุยกับสถาน
ประกอบการเก่ียวกับการดำเนินการของหลักสูตร (AUN 4.1-6) 

4.2 Teaching and learning activities are constructively aligned to the achievement of 
the expected learning outcomes. (2,3,4,5) 

ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน นั้น ทางหลักสูตรมุ่งเน้นการพัฒนาความรู้ ความเชี่ยวชาญด้าน
ภาษาอังกฤษและภาษาอ่ืนที่หลากหลาย เพ่ือให้ผู้เรียนมีความสามารถในการคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ อย่าง
เป็นระบบ ดังนั้น การจัดการเรียนการสอนในแต่ละรายวิชาจึงคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้จาก
หลักสูตรสู่ รายวิชา (Curriculum Mapping) ที่ ระบุ ไว้ ในเล่มหลักสูตร (AUN 4.2-1)  ซึ่ งอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้มอบนโยบายเพ่ือเป็นแนวปฏิบัติแก่อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเรื่องการจัดการ
เรียนการสอน เพ่ือให้บรรลุผลตาม ELOs ทั้ง 4 ข้อ ดังนี้  
  1. การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในหลักสูตรต้องมีความหลากหลาย และมีการสอดแทรก
คุณธรรมและจริยธรรมลงในเนื้อหาและงานทีม่อบหมาย และอาจารย์ต้องปฏิบัติตนเป็นตัวอย่างในเรื่องการมี
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ระเบียบวินัยด้านต่าง ๆ เช่น การตรงต่อเวลา ความซื่อสัตย์ และการให้ความสำคัญต่อจรรยาบรรณวิชาชีพ 
เป็นต้น 
 2. การจัดการเรียนการสอนผู้เรียนสามารถประเมินตนเอง นอกเหนือจากผู้สอนเป็นผู้ประเมินตาม
แบบประเมิน และแบบวัดที่เกี่ยวข้อง มีการใช้วิธีการวัดผลประเมินผลที่หลากหลาย เช่น การทำงานกลุ่ม 
การอภิปรายกลุ่ม การจัดการแสดงผลงาน ซึ่งจะระบุอย่างชัดเจนไว้ใน มคอ. 3 เช่น รายวิชา 11-034-231 
การสื่อสารธุรกิจ (AUN 4.2-2)   
  3. บรรยายเนื้อหาในชั้นเรียน โดยให้มีการถาม ตอบ อภิปราย และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นตาม
ความเหมาะสมของเนื้อหาโดยประเมินจากการสังเกต ทดสอบรายย่อย สอบกลางภาค และการสอบปลาย
ภาค (AUN 4.2-3) 
  4. จัดการศึกษานอกสถานที่ การฝึกใช้ภาษาในสถานการณ์จริง และการทำรายงานโดยประเมินจาก
งานที่ปฏิบัติ การตรวจรายงาน และการนำเสนอผลงานที่ได้รับมอบหมาย เช่น รายวิชา 11-034-223 สหกิจ
ศึกษา และรายวิชา 11-034-224 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาอังกฤษ (AUN 4.2-4) 
  5. ให้นักศึกษาฝึกตอบคำถามและแสดงความคิดเห็นต่อสถานการณ์สมมุติและร่วมกันศึกษาหา
แนวทางไป สู่การแก้ปัญหา หรือข้อเสนอแนะแนวทางปฏิบัติที่เป็นไปได้ ประเมินจากการตอบปัญหาและ
แสดงความคิดเห็นในชั้นเรียน เช่น รายวิชา 11-034-218 การสนทนาและการอภิปรายภาษาอังกฤษและ
รายวิชา 11-034-219 การพูดในที่สาธารณะ (AUN 4.2-5) 
  6. การสอนโดยนำเสนอข้อมูลที่สืบค้นจากอินเทอร์เน็ตเพ่ือกระตุ้นให้นักศึกษาเห็นตัวอย่างและ
ประโยชน์ของการใช้เทคโนโลยีและข้อมูลสารสนเทศรวมทั้งแนะนำเทคนิคการสืบค้นข้อมูลโดยประเมินจาก
ทักษะการใช้ภาษาเขียนจากรายงานทักษะการสื่อสารจากการนำเสนอ  
  7. เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เลือกหัวข้อหรือประเด็นที่สนใจ หรือออกแบบกิจกรรมในการทำงาน
กลุ่มในการหาข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล เพ่ือนำเสนอโดยใช้ทักษะทางภาษาเป็นพ้ืนฐาน เช่น บูรณาการกิจกรรม
การเรียนการสอนรายวิชา 11-034-211 นานาภาษาอังกฤษโลก กับรายวิชา 11-034-215 การเขียนเชิง
วิชาการ รายวิชา 11-034-203 การแปลและการตีความเบื้องต้น เป็นต้น (AUN 4.1-3, AUN 4.2-6) 

8. ให้นักศึกษาฝึกการทำงานเป็นกลุ่มเพ่ือให้ผู้เรียนรู้จักวิธีการทำงานร่วมกับผู้อ่ืน รู้หน้าที่ของตัวเอง
ทีไ่ด้รับมอบหมาย ยอมรับบทบาทในการเป็นผู้นำและเป็นผู้ตามที่ดี มีความกล้าแสดงความคิดเห็นในเรื่องนั้น 
ๆ โดยผู้สอนประเมินจากความตั้งใจในการทำงานกลุ่ม และผลสะท้อนกลับจากผู้ เข้าร่วมกิจกรรม             
เช่น รายวิชา 11-034-218 การสนทนาและการอภิปรายภาษาอังกฤษ  รายวิชา 11-034-220 สัมมนา
ภาษาอังกฤษ 

4.3 Teaching and learning activities enhance life-long learning. (6) 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2558 กำหนดแนวทางการ

จัดการเรียนการสอนที่จะช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ทุกที่ ทุก
เวลา และต่อเนื่องตลอดชีวิตไม่จำกัดอยู่ในห้องเรียนหรือภายในมหาวิทยาลัย เพื่อสามารถบูรณาการความรู้ที่
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มีอยู่เดิมร่วมกับความรู้ที่ตนเองค้นพบในการแก้ปัญหาหรือสร้างองค์ความรู้ใหม่เพ่ือการพัฒนาตนเอง ซึ่ง
กิจกรรมการเรียนการสอนที่ส่งเสริมให้นักศึกษาที่เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิตมีดังนี้ 

ตารางท่ี 29 แสดงรูปแบบการสอนและวิธีการสอนที่ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

ลำดับขั้นและ
รูปแบบ 

จุดมุ่งหมายของ
รูปแบบการสอน 

วิธีการสอนของ
ผู้สอน 

รายวิชา/กิจกรรมที่
สอดคล้อง 

วิธีการ
ประเมิน 

Life-long 
Learning 

ขั้นที่ 1 สอน
ให้ผู้เรียน
กำหนดการ
เรียนรู้ด้วย
ตนเอง 

มุ่งเน้นให้นักศึกษา
กำหนดสิ่งที่ตนเอง
ต้องการเรียนรู้ มีนิสัย
ใฝ่รู้ สามารถทำงาน
ร่วมกับผู้อ่ืนได้ 

Cooperative 
Learning 

รายวิชาการอ่านเรื่องสั้น
ภาษาอังกฤษ 
รายวิชามนุษย์กับสังคม 
รายวิชาค้นคว้าอิสระ 
รายวิชาสัมมนา
ภาษาอังกฤษ 
(AUN 4.1-1, AUN 4.3-
1) 

-มีพฤติกรรม
รักการอ่าน 
-เรียนรู้ที่จะ
เรียนรู้ 
-ผลการวิจัย 

ขั้นที่ 2 สอน
ให้แสวงหา
ความรู้ 

เน้นให้ผู้เรียนแสวงหา
ความรู้ด้วยตนเองจาก
แหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต 

การสืบเสาะ
แสวงหาความรู้ 

รายวิชาการสื่อสาร
ระหว่างวัฒนธรรม 
รายวิชาการสื่อสารธุรกิจ 
รายวิชาการเขียนเชิง
วิชาการ 
รายวิชานานา
ภาษาอังกฤษโลก 
รายวิชาค้นคว้าอิสระ 
รายวิชาสัมมนา
ภาษาอังกฤษ 
(AUN 4.1-3, AUN 4.3-
1) 

-เรียนรู้ที่จะ
เรียนรู้ 
-ผลงานการ
ค้นคว้า
ประเด็น
เกี่ยวกับชุมชน 
 

ขั้นที่ 3 สอน
ให้คัดสรรองค์
ความรู ้

เน้นให้ผู้เรียนเกิด
ทักษะการวิเคราะห์ 
การสรุปความและจับ
ใจความสำคัญได้ 

การอภิปราย รายวิชาการเขียนเชิง
วิชาการ และรายวิชา
สัมมนาภาษาอังกฤษ 
(AUN 4.1-3, AUN 4.3-
1) 
 

เลือกใช้องค์
ความรู้ที่
เหมาะสมกับ
เวลาและ
สถานการณ์ 
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ลำดับขั้นและ
รูปแบบ 

จุดมุ่งหมายของ
รูปแบบการสอน 

วิธีการสอนของ
ผู้สอน 

รายวิชา/กิจกรรมที่
สอดคล้อง 

วิธีการ
ประเมิน 

Life-long 
Learning 

ขั้นที่ 4 สอน
ให้ประเมิน
คุณค่าความรู้ 

เน้นให้ผู้เรียนมีทักษะ
การคิดและคิดอย่างมี
วิจารณญาณ 

เทคนิคการฟัง 
การสังเกต การ
เชื่อมโยงและ
การสรุป 

รายวิชาการสนทนา
ภาษาอังกฤษเพ่ือการ
สื่อสาร 
รายวิชา การแปล 
อังกฤษ:ไทย 
รายวิชาค้นคว้าอิสระ 
รายวิชาสัมมนา
ภาษาอังกฤษ (AUN 4.1-
1, AUN 4.2-6, AUN 
4.3-1) 

-ความ
ตระหนักและ
เอาใจใส่ต่อ
องค์ความรู้ 

ขั้นที่ 5 สอน
ให้ประยุกต์ใช้
องค์ความรู้ 

เน้นการแก้ปัญหาและ
มีคุณธรรมในการนำ
ความรู้ไปใช้ 

อภิปราย
สถานการณ์
สมมุติ จำลอง
เหตุการณ์ 

รายวิชาการฟังและการ
พูดภาษาอังกฤษเพ่ือการ
สื่อสาร 
รายวิชานานา
ภาษาอังกฤษโลก  
รายวิชาการเขียนเชิง
วิชาการ 
รายวิชาค้นคว้าอิสระ 
รายวิชาสัมมนา
ภาษาอังกฤษ 
โครงการของคณะ ได้แก่ 
โครงการภาษาอังกฤษสู่
สากล (English is All 
Around) (AUN 4.1-1, 
AUN 4.1-3, AUN 4.3-
1, AUN 4.3-2) 

-การจัดและ
ดำเนิน
กิจกรรมต่าง ๆ  

ขั้นที่ 6 สอน
ให้สร้างองค์
ความรู้ 

ประเมินตรวจสอบ
ผู้เรียนว่ามีทักษะใน
การเรียนรู้ตลอดชีวิต

การสอนแบบ
โครงงาน 
การสอนโดย

รายวิชาการสื่อสารธุรกิจ 
รายวิชาการเขียนเชิง
วิชาการ 

-นวัตกรรม/
ผลงานของ
นักศึกษา 
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ลำดับขั้นและ
รูปแบบ 

จุดมุ่งหมายของ
รูปแบบการสอน 

วิธีการสอนของ
ผู้สอน 

รายวิชา/กิจกรรมที่
สอดคล้อง 

วิธีการ
ประเมิน 

Life-long 
Learning 

หรือสามารถสร้างองค์
ความรู้ใหม่ได้หรือไม่ 

กระบวนการวิจัย รายวิชาค้นคว้าอิสระ 
รายวิชาสัมมนา
ภาษาอังกฤษ รายวิชา
ภาษาอังกฤษเพ่ือการ
ท่องเที่ยวและการบริการ 
โครงการมหาวิทยาลัยพ่ี
เลี้ยง กิจกรรมบริการ
วิชาการงานเขียนและ
นานาภาษาอังกฤษโลก 
(Local Issues towards 
World Englishes)  
โครงการ NRIIC (AUN 
4.3-3, AUN 4.3-4) 

-กิจกรรมที่
นักศึกษาจัด 

 
รายการหลักฐาน (เพิ่มเติมการค้นคว้าอิสระ รางวัล นวัตกรรม)  

รหัสหลักฐาน ชื่อหลักฐาน 
AUN 4.1-1 มคอ.3 ของรายวิชาในรายวิชาการสนทนาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร รายวิชาการฟัง

และการพูดภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร รายวิชาการสื่อสารธุรกิจ รายวิชาการอ่านเชิง
วิเคราะห์วิจารณ์ และรายวิชาเตรียมสหกิจศึกษา  

AUN 4.1-2 มคอ.3 ของรายวิชาการอ่านเรื่องสั้น รายวิชาการสนทนาและการอภิปรายภาษาอังกฤษ 
และรายวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการท่องเที่ยวและบริการ  

AUN 4.1-3 มคอ.3 ของรายวิชานานาภาษาอังกฤษโลก และรายวิชาการเขียนเชิงวิชาการ 
AUN 4.1-4 รูปภาพพบปะนักศึกษา 
AUN 4.1-5 รูปภาพพบปะผู้ปกครองนักศึกษา 
AUN 4.1-6 นิเทศนกัศึกษาสหกิจศึกษา 
AUN 4.2-1 มคอ.2 
AUN 4.2-2 มคอ.3 ของรายวิชาการสื่อสารธุรกิจ 
AUN 4.2-3 มคอ.3 ของรายวิชานานาภาษาอังกฤษโลก รายวิชาการอ่านเชิงวิเคราะห์วิจารณ์ และ

รายวิชาการสนทนาและการอภิปรายภาษาอังกฤษ 
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รหัสหลักฐาน ชื่อหลักฐาน 
AUN 4.2-4 มคอ.4 ของรายวิชาสหกิจศึกษา และรายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาอังกฤษ 
AUN 4.2-5 มคอ.3 ของรายวิชาการสนทนาและการอภิปรายภาษาอังกฤษและรายวิชาการพูดในที่

สาธารณะ 
AUN 4.2-6 มคอ.3 ของรายวิชาการแปลและการตีความเบื้องต้น 
AUN 4.3-1 มคอ.3 ของรายวิชาค้นคว้าอิสระ และรายวิชาสัมมนาภาษาอังกฤษ 
AUN 4.3-2 สรุปโครงการกิจกรรมภาษาอังกฤษสู่สากล (English is All Around) 
AUN 4.3-3 รูปภาพ 
AUN 4.3-4 รางวัล 
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AUN - QA criterion 5: Student Assessment 

Sub Criterion 5 
1. Assessment covers: 

การประเมินประกอบด้วย  
a. New student admission  
b. Continuous assessment during the course of study 
c. Final/exit test before graduation 

2. In fostering constructive alignment, a variety of assessment methods should be adopted and be 
congruent with the expected learning outcomes. They should measure the achievement of all 
the expected learning outcomes of the programme and its courses. 

3. A range of assessment methods is used in a planned manner to serve diagnostic, formative, and 
summative purposes.  

4. The student assessments including timelines, methods, regulations, weight distribution, rubrics 
and grading should be explicit and communicated to all concerned. 

5. Standards applied in assessment schemes are explicit and consistent across the programme. 
6. Procedures and methods are applied to ensure that student assessment is valid, reliable and 

fairly administered. 
7. The reliability and validity of assessment methods should be documented and regularly 

evaluated and new assessment methods are developed and tested. 
8. Students have ready access to reasonable appeal procedures. 

 
 

ผลการดำเนินงาน   
5.1 The student assessment is constructively aligned to the achievement of the 

expected learning outcomes. (1,2) 
หลักสูตรมีกระบวนการรับและประเมินผู้เรียนหลากหลายรูปแบบดังนี้ 

 ประเมินนักศึกษาแรกเข้า หลักสูตรได้ตั้งเกณฑ์เพ่ือที่จะคัดเลือกนักศึกษาแรกเข้า 5 รอบ (ตาม
ระบบ TCAS) ดังนี้ (AUN 5.1-1) 
  รอบที่หนึ่ง Portfolio ประเภทนักเรียนเรียนดี ผู้สมัครต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 4 
ภาคการศึกษา ไม่น้อยกว่า 2.50 และผู้สมัครต้องเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ประเภทความสามารถพิเศษ 
ผู้สมัครต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 4 ภาคการศึกษา ไม่น้อยกว่า 2.40 ผู้สมัครเข้ารับการสอบสัมภาษณ์
ภาษาอังกฤษ และต้องให้ผ่านร้อยละ 50 
  รอบที่สอง โควตา ผู้สมัครต้องมีคะแนน GAT ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 หรือต้องมีคะแนน
สอบ O-NET ในรายวิชาภาษาอังกฤษและรายวิชาภาษาไทยรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ผู้สมัครต้องมีผลการ
เรียนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคการศึกษา ไม่น้อยกว่า 2.00 และผู้สมัครเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ภาษาอังกฤษ และ
ต้องให้ผ่านร้อยละ 50 
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  รอบที่สาม รับตรงร่วมกัน ผู้สมัครต้องมีคะแนน GAT ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 หรือต้องมี
คะแนนสอบ O-NET ในรายวิชาภาษาอังกฤษและรายวิชาภาษาไทยรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ผู้สมัครต้องมี
ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคการศึกษา ไม่น้อยกว่า  2.00 และผู้สมัครเข้ารับการสอบสัมภาษณ์
ภาษาอังกฤษ และต้องให้ผ่านร้อยละ 50 
  รอบทีส่ี่ Admission ผู้สมัครต้องมีคะแนน GAT ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 หรือต้องมีคะแนน
สอบ O-NET ในรายวิชาภาษาอังกฤษและรายวิชาภาษาไทยรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ผู้สมัครต้องมีผลการ
เรียนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคการศึกษา ไม่น้อยกว่า 2.00 และผู้สมัครเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ภาษาอังกฤษ และ
ต้องให้ผ่านร้อยละ 50 
  รอบทีห่้า รับตรงอิสระ ผู้สมัครเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ภาษาอังกฤษ และต้องให้ผ่านร้อย
ละ 50  
 ประเมินแรกเข้าและระหว่างเรียน 
  โครงการปรับพื้นฐานนักศึกษาใหม่ 
  ภายหลังจากที่นักศึกษาได้รับคัดเลือกเข้าศึกษาแล้ว ทางหลักสูตรได้จัดโครงการปรับ
พ้ืนฐานนักศึกษาแรกเข้า เพ่ือทบทวนปู พ้ืนฐานแก่นักศึกษา ตลอดจนป ระเมินความสามารถด้าน
ภาษาอังกฤษของนักศึกษา โดยผ่านการสอบก่อนและหลังเรียน  
  ประเมินในรายวิชา 
  Formative Assessment: เป็นการประเมินแบบไม่ทางการและประเมินจากกิจกรรมการ
เรียนการสอน เช่น การสังเกตการณ์ การถามคำถามระหว่างสอน การพูดคุยทั้งในและนอกชั้นเรียนทั้งที่เป็น
รายบุคคล และกลุ่ม การนำเสนองาน เป็นต้น น้ำหนักคะแนนของการประเมินในรูปแบบนี้ขึ้นอยู่กับรายวิชา 
เพ่ือที่จะตอบ ELO ทั้ง 4 ข้อ เช่นในรายวิชาเกี่ยวกับทักษะการพูดและฟัง ผู้สอนจะประเมินจากการถาม
คำถาม เพ่ือประเมินผู้เรียนสามารถเข้าใจและโต้ตอบกับผู้สอนได้หรือไม่  รายวิชาเกี่ยวกับทักษะการอ่าน 
ผู้สอนจะประเมินจากความเข้าใจของผู้เรียนที่มีต่อข้อความสั้น และข้อความยาว รายวิชาเกี่ยวกับทักษะการ
เขียน ผู้สอนจะประเมินจากงานเขียนของผู้เรียนว่าสามารถเขียนได้ตามโครงสร้างของภาษาอังกฤษได้หรือไม่ 
(AUN 5.1-2) 
  Summative Assessment: เป็นการประเมินแบบทางการและประเมินจากการสอบย่อย
ต่าง ๆ การสอบกลางภาค และการสอบปลายภาค เพ่ือเป็นส่วนหนึ่งที่จะทำผู้เรียนบรรลุ ELO ทั้ง 4 ข้อได้            
(AUN 5.1-2) 
 ประเมินภายหลังจากสิ้นปีการศึกษาและสำเร็จการศึกษา 
 ทั้งนี้ทางหลักสูตรได้กำหนดให้มีการประเมินนักศึกษาในแต่ละชั้นปี เมื่อได้จบปีการศึกษานั้น ๆ โดย
กำหนดให้มีการสอบ TOEFL ITP ซึ่งนักศึกษาในแต่ละชั้นปีต้องสอบดังตารางต่อไปนี้ (AUN 5.1-3) 
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ตารางท่ี 30 เกณฑ์การประเมินผู้เรียน กรณีสิ้นปีการศึกษา และกรณีสำเร็จการศึกษา 
 

ระดับ 
CEFR 

ชื่อขั้นระดับ 
เทียบเท่าผล

คะแนน IELTS 
เทียบเท่าผลคะแนน 

TOEFL ITP 
ระดับคะแนนของแต่ละ

ชั้นปี 
C 2 Proficient 8.5 - 9.0 648 - 677  
C 1 Advanced  7.0 - 8.0 598 - 647  

B2 Upper- Intermediate 5.0 - 6.5 474 - 597 
ผลคะแนนเพ่ือขออนุมัติ
สำเร็จการศึกษา 

B 1 Intermediate 4.0 - 4.5 434 - 473 ชั้นปี 3  
A 2  Elementary 3.0 - 3.5 394-433 ชั้นปี 2 
A 1 Beginner  - 337-393 ชั้นปี 1 

 

5.2 The student assessments including timelines, methods, regulations, weight 
distribution, rubrics and grading are explicit and communicated to students. (4,5) 

 การกำหนดเกณฑ์การประเมิน ช่วงเวลาการประเมินและค่าน้ำหนักงานของแต่ละวิชามีความ
คล้ายคลึงกัน ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้ (AUN 5.1-2) 

ตารางท่ี 31 เกณฑ์การประเมินผู้เรียนในรายวิชา 
 

      กรอบเวลา                             
วิธีการ 

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

สอบกลางภาค           20% 
สอบปลายภาค           30% 

สอบย่อย           

ขึ้นอยู่กับ
รายวิชา 

 

การนำเสนองาน           
การสังเกตการณ์           
การตอบคำถาม           

การพูดคุย           
  

 ส่วนการตัดสินผลการเรียนของแต่ละรายวิชานั้น หลักสูตรได้กำหนดเกณฑ์การตัดสินผลการเรียนไว้
ดังต่อไปนี้ 

ตารางท่ี 32 เกณฑ์การตัดสินผลการเรียน 
A B+ B C+ C D+ D F 

80-100 75-79 70-74 65-69 60-64 55-59 50-54 0-49 
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 นอกจากนี้ อาจารย์ผู้สอนรายวิชามีการสื่อสารกับนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชานั้นผ่าน
ช่องทางต่าง ๆ โดยอาจารย์ได้ประกาศให้นักศึกษาทราบถึงเกณฑ์และวิธีการประเมินของรายวิชาในคาบแรก
ของภาคการศึกษานั้น ๆ นอกจากนี้อาจารย์ได้สร้างช่องทางการอ่ืน ๆ เพ่ือที่จะสื่อสารกับนักศึกษาเพ่ือให้
นักศึกษาทราบและเข้าใจถึงการประเมินของอาจารย์ผู้สอน เช่น ผ่านกลุ่มไลน์หรือเฟซบุ๊กท่ีได้สร้างข้ึนมา  

5.3 Methods including assessment rubrics and marking schemes are used to ensure 
validity, reliability and fairness of student assessment. (6,7) 

 เนื่องจากการเรียนการสอนในหลักสูตรเป็นไปในลักษณะแบบ individual teaching ในบางรายวิชา 
และ team teaching ในบางรายวิชา ดังนั้นในการประเมินงานแต่ละชิ้น  จะมีกระบวนการการประเมิน
ผู้เรียนเพื่อให้เกิด validity และ reliability ดังนี้ คือ 
  กรณี Team Teaching 
 ถ้าในงานชิ้นดังกล่าวประเมินโดยผู้สอนท่านเดียว ผู้สอนท่านนั้นต้องอธิบายเหตุผลให้กับผู้สอนท่าน
อ่ืน และเมื่อถึงเวลาตัดสินผลการเรียนผู้สอนมีการประชุมพูดคุย เพ่ืออธิบายและปรึกษาหารือในการตัดสิน     
ผลการเรียน เช่น รายวิชา 11-034-210 ประวัติศาสตร์ภาษาอังกฤษ รายวิชา 11-034-219 การพูดในที่
สาธารณะ รายวิชา 11-034-222 เตรียมสหกิจศึกษา รายวิชา 11-034-223 สหกิจศึกษา รายวิชา  
11-034-224  ฝกประสบการณวิชาชีพภาษาอังกฤษ รายวิชา 11-034-220 สัมมนาภาษาอังกฤษ และ
รายวิชา 11-034-221  การศึกษาคนคว้าอิสระ (AUN 5.3-1) 
  ถ้าในงานชิ้นดังกล่าวประเมินโดยผู้สอนมากกว่าหนึ่งท่าน อาจารย์จะต่างคนต่างประเมินแล้วนำ
คะแนนมาหาค่าเฉลี่ย และถ้าหากการให้คะแนนมีความแตกต่างกันมาก จะมีการซักถามถึงเหตุผล และตกลง
ร่วมกันว่าควรจะให้คะแนนเท่าไร 
     กรณี Individual Teaching 
  ในกรณีนี้ มีผู้สอนเพียงท่านเดียวตลอดภาคการศึกษา การให้คะแนนและการตัดผลการเรียนขึ้นอยู่
กับผู้สอนท่านนั้น ดังนั้น เพ่ือให้เกิดความเที่ยงและความเชื่อมั่นทางหลักสูตรได้มีการประชุมวิพากษ์ผลการ
เรียนระหว่างผู้สอน โดยให้ผู้สอนต้องอธิบายเหตุผลในที่ประชุม หากคะแนนมีความปกติมาก เช่น สูงไป หรือ 
ต่ำไป  

5.4 Feedback of student assessment is timely and helps to improve learning. (3) 
  ก่อนมีการทดสอบแต่ละครั้งนั้น ผู้สอนได้มีการแจ้งวิธีการวัดผลประเมินผล และเกณฑ์การให้
คะแนนซึ่งระบุรายละเอียดไว้ใน มคอ. 3 และหลังจากการประเมินแต่ละครั้งผู้สอนจะให้คำแนะนำต่อผลงาน
ของผู้เรียนหรือผลการทดสอบ ทั้งเป็นรายบุคคลและเป็นกลุ่ม เหล่านี้เพ่ือให้ผู้เรียนได้ทราบและนำไปพัฒนา
ปรับปรุงการเรียนต่อไป ตัวอย่างเช่น ในรายวิชา 11-034-205 การเขียนอนุเฉทและการเขียนเรียงความ
ภาษาอังกฤษ รายวิชาการ 11-034-206 การเขียนเพ่ือการจูงใจ รายวิชา 11-034-215 การเขียนเชิงวิชาการ 
รายวิชา 11-034-219 การพูดในที่สาธารณะ รายวิชาการ 11-034-203 การแปลและการตีความเบื้องต้น 
และรายวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการท่องเที่ยวและบริการ รายวิชา 11-034-220 สัมมนาภาษาอังกฤษ รายวิชา 
11-034-221 การศึกษาคนคว้าอิสระ เป็นต้น (AUN 5.4-1) ผู้สอนได้มีการประเมินและทดสอบผู้เรียนเป็น
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ระยะ และได้มีการแจ้งความก้าวหน้าของผู้เรียน ทั้งเป็นรายบุคคลและเป็นกลุ่ม ภายหลังจากการทดสอบ ถ้า
ผู้สอนได้ค้นพบว่ามีผู้เรียนคนใดท่ีมีความก้าวทางการเขียนต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนด ทั้งนี้ผู้สอนได้เรียกนักศึกษา
คนดังกลา่วมาเรียนเสริมเพ่ิมเติมนอกเวลา  

5.5 Students have ready access to appeal procedure. (8) 
 รายละเอียดของการจัดการเรียนการสอนแต่ละวิชาและรายละเอียดการประเมินผลจะระบุไว้ใน  
มคอ. 3 เพ่ือให้นักศึกษาได้รับทราบและกลับไปศึกษา เตรียมวางแผนการเรียนและพร้อมในการที่จะได้รับ
การประเมินซึ่งได้มีการกำหนดช่วงเวลาในการประเมินผลที่ชัดเจน หากผู้เรียนอยากจะร้องเรียนเรื่องต่าง ๆ 
เช่น ผลการเรียน ทางหลักสูตรมีช่องทางการร้องเรียนถึงบุคคลในหลักสูตร สาขาวิชาและคณะ ดังนี้ 

1. ผู้เรียนสามารถติดต่อกับผู้รับผิดชอบในรายวิชานั้น ๆ โดยตรงเพ่ือรับการชี้แจงรายละเอียด
คะแนนต่าง ๆ 

2. หากผู้เรียนยังไม่พอใจกับผลการพูดคุยกับผู้รับผิดชอบรายวิชา  ผู้เรียนสามารถติดต่ออาจารย์ที่
ปรึกษาเพ่ือปรึกษาหารือประเด็นดังกล่าวได้  

3. ผู้เรียนสามารถติดต่อหัวหน้าสาขาหรือประธานหลักสูตรเพ่ือหารือประเด็นได้ และทางหัวหน้า
สาขาหรือประธานหลักสูตรจะเรียกอาจารย์ที่เก่ียวข้องมาพูดคุย 

4. หากประเด็นที่ผู้เรียนร้องยังไม่ได้ข้อสรุป ผู้เรียนสามารถร้องติดต่อรองคณบดีฝ่ายวิชาการของ
คณะ และคณบดีตามลำดับ  

 หากผู้เรียนไม่มีความประสงค์ที่จะเรื่องร้องเรียนประเด็นต่าง ๆ ด้วยตนเอง สามารถร้องเรียนได้ผ่าน
ช่องทางที่ทางคณะและหลักสูตรได้เตรียม เช่น ผ่านกลุ่มเฟซบุ๊ค หรือ กล่องแสดงความคิดเห็นที่ทางคณะ
และหลักสูตรได้เตรียมไว้ และสุดท้ายทางคณะและหลักสูตรนำเรื่องร้องดังกล่าวเข้าในที่ประชุมเพ่ือหารือ
แก้ปัญหาต่อไป โดยในปีการศึกษา 2561 ที่ผ่านมา ยังไม่พบประเด็นร้องเรียนจากนักศึกษาในหลักสูตร 
รายการหลักฐาน 

รหัสหลักฐาน ชื่อหลักฐาน 
AUN 5.1-1 แผนการรับนักศึกษาใหม่ 
AUN 5.1-2 มคอ.3 ของทุกรายวิชา 
AUN 5.1-3 ผลการสอบ Exit Exam 
AUN 5.3-1 มคอ.3 ของรายวิชาประวัติศาสตร์ภาษาอังกฤษ รายวิชาการพูดในที่สาธารณะ  

รายวิชาเตรียมสหกิจศึกษา รายวิชาสหกิจศึกษา รายวิชาฝกประสบการณวิชาชีพ
ภาษาอังกฤษ รายวิชาสัมมนาภาษาอังกฤษ และรายวิชาการศึกษาคนคว้าอิสระ 

AUN 5.4-1 มคอ.3 ของรายวิชาการเขียนอนุเฉทและการเขียนเรียงความภาษาอังกฤษ รายวิชาการ
เขียนเพ่ือการจูงใจ รายวิชาการเขียนเชิงวิชาการ รายวิชาการพูดในทีส่าธารณะ รายวิชา
การแปลและการตีความเบื้องต้น รายวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการท่องเที่ยวและบริการ 
รายวิชาสัมมนาภาษาอังกฤษ และรายวิชาการศึกษาคนคว้าอิสระ 
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AUN - QA criterion 6: Academic Staff Quality 
Sub Criterion 6 

1. Both short-term and long-term planning of academic staff establishment or needs (including 
succession, promotion, re-deployment, termination, and retirement plans) are carried out to 
ensure that the quality and quantity of academic staff fulfil the needs for education, research 
and service. 

2. Staff-to-student ratio and workload are measured and monitored to improve the quality of 
education, research and service. 

3. Competences of academic staff are identified and evaluated. A competent academic staff will 
be able to: 

• design and deliver a coherent teaching and learning curriculum; 

• apply a range of teaching and learning methods and select most appropriate 
assessment methods to achieve the expected learning outcomes; 

• develop and use a variety of instructional media; 

• monitor and evaluate their own teaching performance and evaluate courses they 
deliver; 

• reflect upon their own teaching practices; and 

• conduct research and provide services to benefit stakeholders 
4. Recruitment and promotion of academic staff are based on merit system, which includes 

teaching, research and service. 
5. Roles and relationship of academic staff members are well defined and understood. 
6. Duties allocated to academic staff are appropriate to qualifications, experience, and aptitude. 
7. All academic staff members are accountable to the university and its stakeholders, taking into 

account their academic freedom and professional ethics. 
8. Training and development needs for academic staff are systematically identified, and 

appropriate training and development activities are implemented to fulfil the identified needs. 
9. Performance management including rewards and recognition is implemented to motivate and 

support education, research and service. 

10. The types and quantity of research activities by academic staff are established, monitored and 

benchmarked for improvement. 
 

 

ผลการดำเนินงาน   
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. 
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หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มีบุคลากรสายวิชาการซึ่งเป็นอาจารย์ประจำ
สาขาวิชาภาษาอังกฤษในปีการศึกษา 2561 ทั้งหมดจำนวน 11 ท่าน (AUN 6.1-1) ซึ่งสามารถจำแนกตาม
ตารางดังนี้ 

ตารางที่ 33 แสดงข้อมูลอาจารย์ประจำหลักสูตร 
และอาจารย์ในสาขาวิชาภาษาอังกฤษประจำปีการศึกษา 2561 

ประเภท  รายละเอียด 
ชาย หญิง 

รวม รวมทั้งสิ้น 
จำนวน(ราย) จำนวน(ราย) 

อาจารยป์ระจำ
หลักสูตร 

อาจารย์ 1 4 5  
 
 

11 

อาจารย์ชาวต่างชาติ - - - 
อาจารย์พิเศษ - - - 

รวม 1 4 5 
อาจารย์ในสาขาวิชา

ภาษาอังกฤษ  
(ไม่รวมอาจารย์ประจำ

หลักสูตร) 

อาจารย์ 1 4 5 
อาจารย์ชาวต่างชาติ - - - 
อาจารย์พิเศษ 1 - 1 

รวม 2 4 6 
 

ตารางข้างต้นแสดงให้เห็นจำนวนอาจารย์ประจำหลักสูตรภาษาอังกฤษ และอาจารย์ในสาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ ประจำปีการศึกษา 2561 (ข้อมูล ณ วันที่ 27 กรกฎาคม 2562) ซึ่งประกอบไปด้วยอาจารย์
ประจำหลักสูตรทั้งหมด 5 คน อาจารย์ในสาขาวิชาภาษาอังกฤษ 5 คน และทางหลักสูตรได้มีอาจารย์พิเศษ
อีก 1 คน รวมทั้งสิ้น 11 คน  

คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอนของสาขาวิชาภาษาอังกฤษ เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานระดับหลักสูตร
ปริญญาตรี ที่มีคุณวุฒิขั้นต่ำปริญญาโทหรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาภาษาอังกฤษ หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน 
หรือในสาขาวิชาของรายวิชาที่สอน มีความรู้ ความสามารถ และทักษะเฉพาะด้านที่เหมาะสม ตรงกับความ
ต้องการและความจำเป็นของการจัดการศึกษา โดยผ่านการกำกับจากคณะฯร่วมกับอาจารย์ประจำหลักสูตร
ซึ่งมีหน้าที่บริหารและพัฒนาหลักสูตร ตั้งแต่การวางแผน การควบคุมคุณภาพ การติดตามประเมินผล และ
การพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรอยู่ประจำหลักสูตร ตลอดระยะเวลาการดำเนินหลักสูตรประจำปีการศึกษา 
2561 ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

ตารางที่ 34 แสดงข้อมูลหน้าที่ในการบริหารหลักสูตรและความรู้  
ความสามารถเฉพาะของอาจารย์ประจำหลักสูตรและอาจารย์ในสาขาวิชาภาษาอังกฤษ 

ประเภท ที ่ ชื่อ-สกุล ตำแน่ง/หน้าที่ ความรู้  
ความสามารถเฉพาะด้าน 

หมาย
เหตุ 

อาจารย ์
ประจำ

หลักสูตร 

1 อาจารย์มุสลิม  รอกา หัวหน้างาน
หลักสูตร 

- ทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ 
- ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ  
- การสนทนาและการสื่อสาร 
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ประเภท ที ่ ชื่อ-สกุล ตำแน่ง/หน้าที่ ความรู้  
ความสามารถเฉพาะด้าน 

หมาย
เหตุ 

2 อาจารย์วัชรินทร์  
ฟองโหย  

อาจารย์ประจำ
หลักสูตร 

- ทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ  
- การสนทนาและการสื่อสาร 

 

3 อาจารย์ฟารีดา   
กิตติวิโรจน์   

รองคณบดีฝ่าย
แผนและประกัน
คุณภาพ 

- การแปลและการตีความ 
- ภาษาและวัฒนธรรม 
- ทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ  

 

4 อาจารย์ซัลวาตี   
สุเด็น   
 

หัวหน้างาน
ยานพาหนะ
เจ้าหน้าที่งาน
ประกันคุณภาพ 

- ภาษาศาสตร์ 
- ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ 
- ทักษะการอ่าน 
- การสนทนาเพื่อการสื่อสาร 

 

5 อาจารย์นูรอ  ยาเซ็ง  
 

หัวหน้างานศูนย์
ภาษา 

- ภาษาศาสตร์ 
- สัทศาสตร์  
- ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ  

 

อาจารย์ใน
สาขาวิชา

ภาษา 
อังกฤษ 

6 อาจารย์ตัสนีม   
เจะและ  

เจ้าหน้าที่ฝ่าย
งานสหกิจ 

- ทักษะการอ่าน  
- การสนทนาเพื่อการสื่อสาร 

 

7 อาจารย์อาตีกะห์  
อาลีลาเต๊ะ  
 

หัวหน้างาน
บริหารความเสี่ยง 

- ทักษะการฟังและการพูด  
- การสนทนาเพื่อการสื่อสาร 

 

8 อาจารย์อาแด   
มะเกะ  

หัวหน้างานวิ
เทศน์สัมพันธ์ 

- ทักษะการฟังและการพูด 
-  การสนทนาเพื่อการสื่อสาร 

 

9 อาจารย์ฟิรดาว   
นิสะนิ  
 

เจ้าหน้าที่งาน
ศูนย์ภาษา 

- ภาษาอังกฤษในการใช้
เทคโนโลยี 

- การสนทนาเพื่อการสื่อสาร 

 

10 อาจารย์โสภาวรรณ 
หนูกุ้ง 

- - ภาษาศาสตร์ภาษาอังกฤษ 
- การวิจัยและค้นคว้าอิสระ 

 

อาจารย์
พิเศษ 

11 Mr Fahad Tanweer - - วรรณคดีภาษาอังกฤษ 
- กลอนและโคลงภาษาอังกฤษ 

 

  

จากตารางที่  34 แสดงให้ เห็นจำนวนอาจารย์ในการบริหารหลักสูตรและอาจารย์ในสาขา
ภาษาอังกฤษ พร้อมทั้งแสดงความรู้ ความสามารถเฉพาะของอาจารย์แต่ละคนในสาขาวิชาภาษาอังกฤษ      
ที่มีความรู้ความสามารถที่เหมาะสม ตรงตามมาตรฐานที่กำหนด ทั้งนี้ทางผู้ดำเนินการหลักสูตรและผู้บริหาร
ของคณะฯ ยังเล็งเห็นถึงความจำเป็นในการเพ่ิมอัตราบุคลากรสายสอนและวิจัยเพ่ิมขึ้นในปีการศึกษา 2561 
และปีการศึกษา 2562 เพ่ือให้มีอัตราการคงอยู่ของบุคลากรสายสอนที่เพียงพอและเหมาะสม สอดคล้องกับ
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แผนบริหารและพัฒนาทรัพยากรของบุคลากรสายวิชาการของคณะฯ ในการเติมเต็มความต้องการทางด้าน
การเรียนการสอน  การวิจัย และการบริการวิชาการอีกด้วย (AUN 6.1-2)  
 

ตารางที่ 35 ข้อมูลการคงอยู่ของอาจารย์ผู้สอนสาขาวิชาภาษาอังกฤษ 

ปี
การศึกษา 

จำนวน
อาจารย์

ทั้งหมดต้นปี
การศึกษา 

จำนวน
อาจารย์
ลาออก/

เกษียณใน
ระหว่างปี
การศึกษา 

จำนวน
อาจารย์เข้า

ใหม่ระหว่างปี
การศึกษา 

จำนวน
อาจารย์
ทั้งหมด
ปลายปี

การศึกษา 

หมายเหตุ 
 

ปี 2561 10 1 1 10 
ลาออกเนื่องจาก
เปลี่ยนสถานที่
ทำงานใหม่ 

ปี 2560 7 1 5 11  
ปี 2559 7 1 1 7  
ปี 2558 6 1 2 7  
ปี 2557 4 - 2 6  

 
6.2 Staff - to – student ratio and workload are measured and monitored to improve 

the quality of education, research and service. 
 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มีบุคลากรผู้สอนในสาขาวิชาภาษาอังกฤษ

ตลอดปีการศึกษา 2561 ทั้งสิ้น 12 คน การคำนวณภาระงานสอนจึงเป็นสิ่งจำเป็นเพ่ือคาดคะเนความ
เพียงพอของจำนวนอาจารย์ผู้สอน (AUN 6.2-1) โดยทางระบบการประกันคุณภาพของ AUN-QA 
กำหนดให้มีการคำนวณค่าภาระงานสอนของอาจารย์โดยใช้ค่า FTEs เป็นเกณฑ์มาตรฐาน รายละเอียดดัง
ตารางต่อไปนี้ 
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ตารางท่ี 36 แสดงการคำนวณหาค่า FTEs ภาระงานสอนของอาจารย์ประจำหลักสูตร 
และอาจารย์ในสาขาวิชาภาษาอังกฤษ ประจำปีการศึกษา 2561 

ประเภท 
อาจารย์ผู้สอน ในปี
การศึกษา 2561 

ภาคเรียนที่ 1/2561 ภาคเรียนที่ 2/2561 
 

จำนวน
ชั่วโมงที่
สอน/
เทอม 

ค่า 
FTEs 
(หลัก 
สูตร

ทั่วไป) 

ค่า 
FTEs 
(หลัก 
สูตร
ภาษา 

อังกฤษ) 

 
รวม 
FTEs 

 
จำนวน
ชั่วโมงที่

สอน 

ค่า 
FTEs 
(หลัก 
สูตร

ทั่วไป) 

ค่า FTEs 
(หลักสูตร

ภาษา 
อังกฤษ) 

 
รวม 
FTEs 

อาจารย์
ประจำ

หลักสูตร 

อาจารย์มุสลิม  รอกา 336 0.06 1.03 1.09 244 0.20 0.69 0.89 
อาจารย์วัชรินทร์   
ฟองโหย  
 

240 0.58 0.75 1.33 296 0.61 0.63 1.25 

อาจารย์ฟารดีา      
กิตติวิโรจน์   

240 0.59 0.68 1.27 228 0.17 0.78 0.95 

อาจารย์ซลัวาตี  สเุด็น   276 0.50 0.62 1.18 340 0.26 0.85 1.11 
อาจารย์นูรอ  ยาเซ็ง  308 0.43 0.99 1.42 256 0.39 0.67 1.06 

อาจารย์
สาขาวิชา
ภาษา 
อังกฤษ 

อาจารย์ตสันีม        
เจะและ  

356 1.39 0.44 1.83 388 0.38 0.41 0.79 

อาจารย์อาตีกะห์     
อาลีลาเต๊ะ  

376 0.93 0.46 1.40 0 0 0 0 

อาจารย์อาแด  มะเกะ  444 1.61 0.22 1.83 528 1.52 0.5 2.01 
อาจารย์ฟิรดาว  นิสะนิ  244 0.52 0.57 1.08 268 0.27 0.55 0.82 
อาจารย์โสภาวรรณ  
หนูกุ้ง 

84 0 0.44 0.44 184 0.30 0.45 0.75 

อาจารย์
พิเศษ 

Mr Fahad Tanweer 
0 0 0 0 120 0 0.62 0.62 

 

หมายเหตุ   1. จำนวนชั่วโมงท่ีสอนต่อภาคการศึกษา =  
   2. การคำนวณหาค่า FTEs = จำนวนชั่วโมงท่ีสอนต่อภาคการศึกษา  3 / 600 
                             

                     โดยที่  n = จำนวนครั้งที่มีการสอนจริงตลอดภาคการศึกษา 
                             3 =  ภาระงานต่าง ๆ ที่ครอบคลุมการจัดการเรียนการสอน ได้แก่ การเตรียมการ 

     สอน การตรวจงาน การออกข้อสอบ การตรวจข้อสอบ และการให้คำปรึกษา  
                           600 = จำนวนชั่วโมงการทำงานตลอด 15 สัปดาห์ 

ตารางข้างต้นมีการจำแนกค่า FTEs ออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ ค่า FTEs สำหรับภาระงานสอนรายวิชา
ศึกษาทั่วไปและภาระงานสอนของหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ทำให้สรุปได้ว่า
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อาจารย์ผู้สอนที่เป็นอาจารย์ประจำหลักสูตร มีหน้าที่หลักในด้านการสอนให้กับนักศึกษาของหลักสูตร ซึ่ง
แสดงเห็นถึงเกณฑ์ที่ดีในด้านการดำเนินการของหลักสูตร อย่างไรก็ตาม ค่า FTEs ที่เป็นงานสอนควรมีค่าไม่
เกิน 1 FTEs  

ตารางที่ 37 แสดงข้อมูลค่า FTEs เฉลี่ยของภาระงานสอนของอาจารย์สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  
ตั้งแต่ปีการศึกษา 2558-2561 

ค่า FTEs เฉลี่ยตลอดปีการศึกษา 
2561 1.05 
2560 1.21 
2559 1.52 
2558 1.12 

 

 ข้อมูลจากตารางที่ 36 และ 37  ชี้ให้เห็นถึงภาระงานสอนของอาจารย์สาขาวิชาภาษาอังกฤษใน       
ปีการศึกษา 2561 มีค่าภาระงานสอนหรือค่า FTEs ที่ลดลงจากปีที่ผ่านมาเล็กน้อยที่ 1.05 คิดเป็นร้อยละ 
16 น้อยกว่าปี 2560 ที่ลดลงร้อยละ 20.4 (AUN 6.1-1) ที่มีการเข้าใหม่ของอาจารย์ผู้สอนของสาขาวิชา
ภาษาอังกฤษในปีการศึกษา 2560 ส่งผลให้ค่า FTEs ของอาจารย์ลดลงอย่างเห็นได้ชัดประกอบกับการ
ลาออกเพ่ือย้ายสถานที่ทำงานใหม่ของอาจารย์ในสาขา 1 คน ทำให้ค่า FTEs ของปีการศึกษานี้ลดลงไม่มาก 
และผลจากการวิเคราะห์เป็นรายคนสามารถตั้งข้อสังเกตได้ว่าอาจารย์ในสาขาบางท่านมีค่า FTEs ที่สูงมาก
จนเกินไป การเร่งแก้ไขปัญหาเพ่ือลดค่า FTEs ของอาจารย์ภายในสาขาวิชาภาษาอังกฤษนั้นถือเป็นเรื่องที่
ต้องแก้ปัญหาอย่างเร่งด่วน โดยการเพ่ิมมาตรการต่าง ๆ เพื่อเป็นแรงจูงใจให้มีการสมัครรับอาจารย์สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษดังเช่นการเปิดรับสมัครโดยฝ่ายบุคลากรของมหาวิทยาลัยฯที่มีการเปิดรับสมัครอย่างต่อเนื่อง 
เพ่ือเพ่ิมจำนวนของอาจารย์ในสาขาวิชาภาษาอังกฤษให้เป็นไปตามแผนบุคลากรของคณะฯ เพ่ือให้อาจารย์
ในสาขาวิชาภาษาอังกฤษมีภาระงานสอนที่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานไม่เกิน 1 FTEs ของภาระงานสอน ซึ่งจะ
ส่งผลดีต่อการเรียนการสอน และการดูแลนักศึกษาโดยตรงและอย่างทั่วถึง ดังข้อมูลในตารางที่ 38 

ตารางที่ 38 สรุปข้อมูลสัดส่วนนักศึกษาต่ออาจารย์ผู้สอน 
ปีการศึกษา จำนวนของนักศึกษา

ทั้งหมด 
จำนวนของอาจารยใ์น
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 

สัดส่วนนักศึกษาต่อ
อาจารย์ 

ปี 2561 268 11 24.36 : 1 
ปี 2560 204 11 22.66 : 1 
ปี 2559 156 7 22.28 : 1 
ปี 2558 94 7 13.42 : 1 

 

 จากตารางที่  38 แสดงให้เห็นว่าสัดส่วนของนักศึกษาต่ออาจารย์ผู้ สอนมีอัตราที่เพ่ิมขึ้นในปี
การศึกษา 2561 จากปีการศึกษา 2560 ที่มีอัตราส่วนนักศึกษา 22.66 คนต่ออาจารย์ 1 คน เป็น 24.36 คน
ต่ออาจารย์ 1 คน คิดเป็นเพ่ิมขึ้นร้อยละ 7 สัดส่วนนี้ยังอยู่ในเกณฑ์ที่มาตรฐานของสกอ. ปี 2558 ได้
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กำหนดให้สัดส่วนของนักศึกษาต่ออาจารย์สายมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ที่นักศึกษา 25 คนต่ออาจารย์ 
1 คน  

6. 3 Recruitment and selection criteria including ethics and academic freedom for 
appointment, deployment and promotion are determined and communicated. 

ในการรับบุคลากรสายวิชาการคนใหม่ ทางคณะได้มีการกำหนดให้เพิ่มอัตรากำลังสำหรับอาจารย์ใน
สาขาวิชาภาษาอังกฤษขึ้นในปีการศึกษา 2561  เนื่องจากมีจำนวนนักศึกษาและภาระงานที่ เพ่ิมขึ้น โดยมี
การดำเนินการรับสมัครอาจารย์ใหม่โดยฝ่ายทรัพยากรบุคคล ของมหาวิทยาลัยฯ ซึ่งมีการกำหนดคุณสมบัติ
และรายละเอียดงานที่สอดคล้องและตอบสนองต่อวัตถุประสงค์ของหลักสูตร ทั้งนี้ปีการศึกษา 2561 ยังไม่มี
ผู้สมัครที่มีความรู้ ความสามารถตรงตามความต้องการที่กำหนดไว้ ทำให้ในปีการศึกษานี้ยังไม่มีอาจารย์ใหม่ 
ส่งผลใหจ้ำนวนอาจารย์ในสาขาวิชาภาษาอังกฤษยังมีจำนวนเท่าเดิมจากปีการศึกษาที่ผ่านมา และลดจำนวน
ลงในภาคการศึกษาปลายเนื่องจากการลาออกของอาจารย์ในสาขาวิชาภาษาอังกฤษ 1 คน ทางคณะฯ จึงได้
เปิดรับการเข้ามาของอาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือแก้ปัญหานี้มาอย่างต่อเนื่องดังที่ได้กล่าว
มาแล้วข้างต้นเพ่ือให้จำนวนอาจารย์หรือบุคลากรผู้สอนภาษาอังกฤษมีจำนวนที่เพียงพอกับความต้องการที่
พึงมี นอกจากนี้ทางคณะฯ ยังได้พิจารณาเพ่ือกำหนดมาตรการต่าง ๆ เพ่ือกระตุ้นให้มีการเพ่ิมขึ้นของ
บุคลากรผู้สอนเพื่อรองรับการดำเนินการของหลักสูตรในปีการศึกษาต่อไปอีกด้วย  

สำหรับการเลื่อนขั้นของบุคลากรคณะศิลปศาสตร์ใช้เกณฑ์การประเมินบุคลากรสายสอนและวิจัยใน
การพิจารณาเลื่อนขั้นตามการพิจารณาโดยทีมผู้บริหารของคณะฯ ซึ่งจะมีการพิจารณาการเลื่อนขั้นทุก ๆ     
6 เดือน หรือปีละสองครัง้ (AUN 6.3-1) 

6.4 Competences of academic staff are identified and evaluated. 
ทางงานหลักสูตรได้มีการจัดทำข้อมูลของบุคลากรสายสอน โดยจำแนกตามความสามารถที่อาจารย์

ผู้สอนในสาขาวิชาภาษาอังกฤษมีความสามารถเฉพาะด้าน ดังตารางที่ 38 นั้น พบว่าอาจารย์ผู้สอนใน
สาขาวิชาภาษาอังกฤษมีความเชี่ยวชาญในการสอนที่ครอบคลุมในรายวิชาทั้งวิชาศึกษาทั่วไปและวิชาเฉพาะ 
สอดคล้องกับ ELO ของหลักสูตร อย่างไรก็ตาม ทางหลักสูตรและคณะฯ ยังเล็งเห็นความจำเป็นในการ
พัฒนาความรู้ ความสามารถของบุคลากรสายวิชาการ เนื่องจากยังไม่มีบุคลากรที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ 
หรือเป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ รวมถึงยังไม่มีผู้ที่จบการศึกษาในระดับดุษฎีบัณฑิต ในปีการศึกษานี้ โดยการ
ส่งเสริมให้บุคลากรสายสอนเข้าร่วมรับฟังการบรรยายต่างๆ รวมทั้งการจัดอบรมในลักษณะอบรมเชิงปฏิบัติ 
ที่จัดขึ้นทั้งในและนอกมหาวิทยาลัยฯ เพ่ือส่งเสริมให้จัดการเรียนการสอนให้มีความเชี่ยวชาญและทันสมัย
มากขึ้น (AUN 6.4-1) 

นอกจากนี้ในการดำเนินงานของคณะยังได้มีการกำหนดการนิเทศการสอนของอาจารย์ผู้สอนทุกคน
ปีการศึกษาละ อย่างน้อย 1 ครั้ง เพ่ือให้อาจารย์ผู้สอนได้ประเมินความสามารถด้านการสอน และเพ่ือพัฒนา
ปรับปรุงการสอนของตนเอง ทำให้ความสามารถด้านการสอนของอาจารย์ได้รับการปรับปรุงและพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง  และมีการประเมินผลการปฏิบัติงานในทุกด้านของอาจารย์สายสอนและวิจัย เพ่ือการประเมินขั้น
เงินเดือน ในทุก ๆ 6 เดือน ตามหลักเกณฑ์ท่ีกำหนดของคณะและมหาวิทยาลัย 
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6.5 Training and developmental needs of academic staff are identified and activities 
are implemented to fulfill them. 

 งานหลักสูตรมีการสำรวจความต้องการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ เพ่ือให้บุคลากรมีความรู้ 
ความสามารถในด้านต่าง ๆ ทั้งที่เป็นการสอน การวิจัย หรืองานอ่ืนๆที่ได้รับมอบหมาย ทั้งนี้หากบุคลากรมี
ความสนใจ สามารถหาหลักสูตรการอบรมต่าง ๆ ที่ตอบสนองความต้องการอย่างอิสระ รวมทั้งได้รับการ
สนับสนุนจากทางคณะฯ ในด้านงบประมาณ เป็นจำนวนเงิน 7,000 บาท/คน/ปี (AUN 6.5-1) เพ่ือให้
บุคลากรสามารถเข้าร่วมการอบรมเพ่ือพัฒนาตนเองที่จัดขึ้นทั้ งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย         
สำหรับปีการศึกษา 2561 บุคลากรสายวิชาการในสาขาวิชาภาษาอังกฤษทุกคนเข้าร่วมการบรรยายและการ
อบรมที่จัดขึ้นในหัวข้อที่หลากหลาย เช่น การอบรมอาจารย์ผู้สอนภาษาอังกฤษสำหรับการสอนในระดับ
ต่างๆ การอบรมสำหรับการสอบ TOEFL ITP  การอบรมผู้สอนศตวรรษที่ 21 เป็นต้น เพ่ือให้อาจารย์ผู้สอน
สามารถนำความรู้ไปจัดการเรียนการสอนในรูปแบบที่หลากหลาย มีความทันสมัยและน่าสนใจมากข้ึน   

6.6 Performance management including rewards and recognition is implemented to 
motivate and support education, research and service. 

ในปีการศึกษา 2561 อาจารย์ประจำหลักสูตรและอาจารย์ในสาขาวิชาภาษาอังกฤษได้ผลิตผลงาน
ต่าง ๆ เช่น การสอนเสริมเพ่ือบริการวิชาการให้กับนักเรียนในพ้ืนที่ชายแดนภาคใต้ ภายใต้โครงการต่าง ๆ ที่
จัดขึ้นอย่างต่อเนื่อง การผลิตผลงานวิจัยพร้อมทั้งนำเสนอในเวทีต่าง ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ การ
เป็นที่ปรึกษาให้กับนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือทำวิจัยของรายวิชาการค้นคว้าอิสระ เป็นต้น 
นอกจากนี้ทางคณะฯ ยังได้เล็งเห็นความสำคัญเพ่ือสร้างแรงบันดาลใจในการดำเนินการศึกษา การวิจัย 
รวมทั้งการบริการวิชาการ โดยการมอบรางวัลให้กับอาจารย์ในโอกาสสำคัญต่าง ๆ สำหรับปีการศึกษานี้ มี
อาจารย์ผู้สอนของสาขาวิชาภาษาอังกฤษได้รับรางวัลจากทางคณะฯ ในหลากหลายประเภท ได้แก่    
อาจารย์นู รอ ยาเซ็ง ได้รับ เลือกเป็นอาจารย์ผู้ บริหารจัดการโครงการบริการวิชาการดี เด่น และ 
อาจารย์มุสลิม รอกา ได้รับคัดเลือกเป็นอาจารย์ผู้นำเสนอผลงานวิจัยดีเด่นในการจัดประชุมวิชาการระดับ
นานาชาติ ณ ประเทศสิงคโปร์ (AUN 6.6-1) 

6.7 The type and quantity of research activities by academic staff are established, 
monitored and benchmarked for improvement.  

ผลงานวิชาการเป็นข้อมูลที่สำคัญในการแสดงให้เห็นว่าอาจารย์ผู้สอนนั้นได้สร้างสรรค์ขึ้นเพ่ือแสดง
ให้เห็นถึงความก้าวหน้าทางวิชาการและการพัฒนาองค์ความรู้อย่างต่อเนื่อง เป็นผลงานที่มีคุณค่า สมควร
ส่งเสริมให้มีการเผยแพร่และนำไปใช้ประโยชน์ ในปีการศึกษา 2561 อาจารย์ผู้สอนในสาขาวิชาภาษาอังกฤษ
สามารถผลิตงานวิจัย และเป็นที่ปรึกษาให้กับนักศึกษาเพ่ือการเรียนรู้และค้นคว้าอิสระที่ได้รับการตีพิมพ์ใน
การประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติได้ ทั้งสิ้น 3 เรื่อง ดังตารางต่อไปนี้ (AUN 6.7-1)   
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ตารางที่ 39  สรุปข้อมูลจำนวนผลงานวิจัยของอาจารย์ผู้สอน/นักวิจัย 

ปีการศึกษา 
จำนวนผลงานวิจัย/งานวิชาการของอาจารย์และนักวิจัย 

รวม 
วารสาร นำเสนอระดับชาติ 

นำเสนอระดับ
นานาชาต ิ

2561 - - 5 5 
2560 1 0 3 4 
2559 1 0 1 2 
2558 1 2 0 3 

 

ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจำหลักสูตรในปีการศึกษานี้สามารถผลิตผลงานทั้งวารสารและ
งานวิจัย รวมทั้งเป็นที่ปรึกษางานวิจัยหลายรายการ ซึ่งเป็นที่น่าพอใจเมื่อเทียบกับปีการศึกษาที่ผ่านมา 
ในขณะที่อาจารย์ในสาขาวิชาภาษาอังกฤษมีภาระงานสอนที่มากแต่สามารถผลิตผลงานทางวิชาการได้ 
ถึงแม้ว่ายังไม่เป็นไปตามเป้าหมายก็ตาม แต่ทั้งนี้การผลิตงานวิจัยเป็นความรับผิดชอบของอาจารย์ที่จะต้อง
ดำเนินการ เพ่ือเป็นการผลักดันให้ผลิตผลงานวิจัย ทางหลักสูตรและคณะฯอาจต้องมีการร่วมทบทวน 
วางแผนและผลักดันเพ่ือเพ่ิมจำนวนผลงานทางวิชาการต่อไปในอนาคตอันใกล้ เพ่ือให้อาจารย์ในสาขา
ภาษาอังกฤษสามารถสร้างผลงานทางวิชาการให้มากขึ้น สามารถต่อยอดและเกิดประโยชน์ต่อชุมชนอย่าง
แท้จริงต่อไป 

ตารางท่ี 40 ข้อมูลผลงานของอาจารย์ผู้สอน/นักวิจัย คณะศิลปศาสตร์ ปีการศึกษา 2561 
ปีการ 
ศึกษา 

ที ่ ชื่อบทความวิจัย/วารสาร เจ้าของผลงาน 
เดือน/ปี ที่

ตีพิมพิ์ 
ชื่อวารสารที่ 

ตีพิมพ์ 
2561 1 The Investigation of 

Thai Students’ 
Attitude in Relation to 
Pronunciation of 
English as a Second 
Language 

อาจารย์มุสลิม  รอกา 
อาจารย์นูรอ ยาเซ็ง 
อาจารย์ฟารีดา  
กิตติวิโรจน์ 
 
 

27-28  
มิถุนายน 62 

เผยแพร่ในการ
ประชุมวิชาการ
ระดับนานาชาติ 
ครั้งที่ 9 ใน
วารสาร Eurasia 
Research            
ณ ประเทศ
สิงคโปร์ 

2 An Investigation of 
Errors in English 
Writing of Second Year 
English Major 
Students, LA, PNU 

อาจารย์นูรอ ยาเซ็ง 
อาจารย์มุสลิม  รอกา 
 

27-28
มิถุนายน 62 

เผยแพร่ในการ
ประชุมวิชาการ
ระดับนานาชาติ 
ครั้งที่ 9 ใน
วารสาร Eurasia 
Research           
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ปีการ 
ศึกษา 

ที ่ ชื่อบทความวิจัย/วารสาร เจ้าของผลงาน 
เดือน/ปี ที่

ตีพิมพิ์ 
ชื่อวารสารที่ 

ตีพิมพ์ 
ณ ประเทศ
สิงคโปร์ 

3 An Investigation of 
Final Consonant 
Pronunciation of 
Transliterated Thai 
Loanwords in Pattani 
Malay Dialect  

อาจารย์มุสลิม  รอกา 
 

16-17  
มิถุนายน 62 

เผยแพร่ใน
วารสาร
มหาวิทยาลัย
นราธิวาสราช
นครินทร์ สาขา
มนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ 

2561  4 An Investigation of 
Students' 
Achievement and 
Satisfaction towards 
VARK Learning and 
Teaching Style 

อาจารย์มุสลิม  รอกา 
อาจารย์นูรอ ยาเซ็ง 
 

16-17  
มิถุนายน 62 

เผยแพร่ใน
วารสาร
มหาวิทยาลัย
นราธิวาสราช
นครินทร์ สาขา
มนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ 

5 การประเมินความสามารถ
ในการพูดนำเสนอโดยการ
ใช้โปสเตอร์ผลงานวิชาการ
ของนักศึกษาในระดับ
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัย
นราธิวาสราชนครินทร์ 

อาจารย์มุสลิม  รอกา 
 

16-17  
มิถุนายน 62 

เผยแพร่ใน
วารสาร
มหาวิทยาลัย
นราธิวาสราช
นครินทร์ สาขา
มนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ 

2560 6 การศึกษาผลสัมฤทธิ์ในการ
บริการวิชาการค่าย
ภาษาอังกฤษ ของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาในเขต
อำเภอเมือง จังหวัด
นราธิวาส 
 
 

อาจารย์ฟารีดา   
กิตติวิโรจน์   

ปีที่ 4       
ฉบับที่ 1 
มกราคม-
มิถุนายน 
2560 

เผยแพร่ใน
วารสาร
มหาวิทยาลัย
นราธิวาสราช
นครินทร์ สาขา
มนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ 
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ปีการ 
ศึกษา 

ที ่ ชื่อบทความวิจัย/วารสาร เจ้าของผลงาน 
เดือน/ปี ที่

ตีพิมพิ์ 
ชื่อวารสารที่ 

ตีพิมพ์ 
7 Issues in English 

Language Teaching 
and Learning from the 
perspective of English 
secondary teachers 

อาจารย์มุสลิม  รอกา 
อาจารย์นูรอ ยาเซ็ง 
อาจารย์ซัลวาตี สุเด็น 
 

20-28 
กรกฎาคม 

2561 

3rd 
International 
Conference on 
Language, 
Literature, and 
Cultural 
Studies 
Burapha 
University 

8 The Conservation 
Promotion and 
Development of 
Traditional Values of 
'Khatam Quran' of 
Muslims in Five 
Southern Border 
Provinces of Thailand 

อาจารย์มุสลิม  รอกา 
 

20 สิงหาคม 
2560 

Universiti 
Malaysia 
Sabah 

 9 Acquisition Language 
of Malay Patani 
Children  
 

อาจารย์ฟารีดา   
กิตตวิิโรจน์    

18 ตุลาคม 
2560 

เผยแพร่ในการ
ประชุมวิชาการ
ระดับชาติ       
ครั้งที่ 6 
มหาวิทยาลัยฟา
ฏอนี  

2559 10 การศึกษาเชิงเปรียบเทียบ
การผจญภัยของสองตัว
ละครเอก  จากนวนิยาย
เรื่อง หัยย์อิบนูยัคซันและ 
โรบินสัน ครูโซ 

อาจารย์ซาฮีฎีน นิติภาค 24-26 
เมษายน 
2559 

เผยแพร่ในการ
ประชุมวิชาการ
ระดับชาติครั้งที่ 
5 ประจำปี 2559 
สร้างสรรค์
งานวิจัยจากคลัง
ปัญญาสู่ท้องถิ่น
มหาวิทยาลัยราช
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ปีการ 
ศึกษา 

ที ่ ชื่อบทความวิจัย/วารสาร เจ้าของผลงาน 
เดือน/ปี ที่

ตีพิมพิ์ 
ชื่อวารสารที่ 

ตีพิมพ์ 
ภัฏยะลา 

11 An Investigation of 
English Teaching  
Problems in 
Secondary Schools 
from English Language 
Teachers' Perspective :  
A Case Study of the 
Three Southern Border 
Provinces of Thailand  

อาจารย์มุสลิม  รอกา 24-26 
เมษายน 
2559 

เผยแพร่ในการ
ประชุมวิชาการ
ระดับชาติและ
นานาชาติครั้งท่ี 
5 ประจำปี 2559 
สร้างสรรค์
งานวิจัยจากคลัง
ปัญญาสู่ท้องถิ่น 
มหาวิทยาลัยราช
ภัฏยะลา 

2558 12 สัญลักษณ์ของปืนใหญ่ที่
สะท้อนถึงอำนาจและ
ความกลา้หาญราชวงศ์ปา
ตานีในภาพยนตร์เรื่องปืน
ใหญ่จอมสลัด 

อาจารย์ซาฮีฎีน นิติภาค วันที่ 4 
มิถุนายน 
2558 

เผยแพร่ในการ
ประชุมวิชาการ
ระดับชาติ ครั้งที่ 
2 
มหาวิทยาลัยฟา
ฏอนี 

13 สีสันงานประพันธ์ดั้งเดิม
จากแดนอาทิตย์อุทัยสู่
สังคมปัจจุบัน 

อาจารย์ซาฮีฎีน นิติภาค ปีที ่2 ฉบบั
ที่ 1

มกราคม-
มิถุนายน 
2558 

ตีพิมพ์ในวารสาร
มหาวิทยาลัย
นราธิวาสราช
นครินทร์ 

14 การศึกษาเชิงเปรียบเทียบ
วรรณกรรมเรื่องสั้นสะท้อน
สังคม โลวอล กับ ถนนสาย
ที่นำไปสู่ความตาย 

อาจารย์ซาฮีฎีน นิติภาค วันที่ 5 
สิงหาคม 
2558 

เผยแพร่ในการ
ประชุมวิชาการ
ระดับชาติครั้งที่ 
4 การวิจัยและ
นวัตกรรมเพ่ือ
พัฒนาท้องถิ่นสู่
ประชาคม
อาเซียน 
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รายการหลักฐาน 
รหัสเอกสาร
หลักฐาน 

ชื่อเอกสารหลักฐาน 

AUN 6.1-1 แผนพัฒนาอาจารย์และบุคลากร คณะศิลปศาสตร์ 
AUN 6.1-2 ประกาศของมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยการรับสมัครบุคลากรสายสอนและวิจัย 

AUN 6.2-1 
ตารางแสดงภาระงานสอนของอาจารย์ประจำสาขาภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา 
2561 

AUN 6.3-1 แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร 
AUN 6.4-1 ตารางสรุปผลการพัฒนาตนเอง 
AUN 6.5-1 แผนพัฒนาอาจารย์และบุคลากร คณะศิลปศาสตร์ 
AUN 6.6-1 โครงการงานเลี้ยงปีใหม่คณะฯ เพ่ือสร้างขวัญและกำลังใจให้กับบุคลากร 
AUN 6.7-1 ผลงานวิจัยของบุคลากรสายสอน ปี 2558-2561 
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AUN - QA criterion 7: Support Staff Quality 
Sub Criterion 7 

1. Both short-term and long-term planning of support staff establishment or needs of the library, 
laboratory, IT facility and student services are carried out to ensure that the quality and 
quantity of support staff fulfill the needs for education, research and service. 

2. Recruitment and selection criteria for appointment, deployment and promotion of support 
staff are determined and communicated. Roles of support staff are well defined and duties 
are allocated based on merits, qualifications and experiences. 

3. Competences of support staff are identified and evaluated to ensure that their competencies 
remain relevant and the services provided by them satisfy the stakeholders' needs. 

4. Training and development needs for support staff are systematically identified, and 
appropriate training and development activities are implemented to fulfill the identified 
needs. 

5.  Performance management including rewards and recognition is implemented to motivate and 
support education, research and service. 

   
 

ผลการดำเนินงาน   
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 ได้มีการกำหนดนโยบายและแผนพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนเพ่ือให้ได้รับ
การพัฒนาและส่งเสริมการเพ่ิมพูนความรู้ ความสามารถ และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านต่างๆอย่างเป็น
ระบบ โดยบุคลากรมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนและดำเนินโครงการเพ่ือการพัฒนาบุคลากรในแต่ละปี      
(AUN 7.1-1) เพ่ือนำความรู้ที่ได้รับ ไปพัฒนาการทำงานให้มีประสิทธิภาพต่อไป จากผลการดำเนินงานของ
คณะในปีที่ผ่ านมา ตั้ งแต่ปี  2558 – 2561 คณะได้จัดโครงการเพ่ือพัฒนาศักยภาพของบุคลากร      
(AUN7.1-2) ได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรเข้าร่วมอบรม สัมมนาอย่างต่อเนื่อง 
  นอกจากนี้  คณะศิลปศาสตร์ยังได้กำหนดแผนการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ ที่มีการส่งเสริม
งบประมาณและโครงสร้างพ้ืนฐานที่จำเป็นในการพัฒนาสมรรถนะด้านต่าง ๆ โดยได้มีการจัดตั้ง ห้องสมุด 
จำนวน 1 ห้อง ห้องปฏิบัติการทางภาษา จำนวน 3 ห้อง ห้องศูนย์ภาษาจำนวน 1 ห้อง และได้มีการแต่งตั้ง
คำสั่งกรรมการและหัวหน้างานทั้งบุคลากรจากสายวิชาการ และสนับสนุนของคณะศิลปศาสตร์เพ่ือติดตาม
ดูแล และช่วยสนับสนุนในการดำเนินงานของหลักสูตรอย่างเพียงพอตามโครงสร้างองค์กร (AUN7.1-3) โดย
มีการกำหนดคุณสมบัติและรายละเอียดงานที่สอดคล้องและตอบสนองต่อวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
ดังต่อไปนี้ 
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1. อาจารย์นูรอ  ยาเซ็ง หัวหน้างานศูนย์ภาษา 
2. อาจารย์ชนิตา พรหมทองดี หัวหน้างานห้องสมุด 
3. นายชวัลวิทย์ พรหมเมศร ์เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิชาการ 
4. นางสาวญาณิกา เพ็ชรพันธ์ เจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนานักศึกษา 
5. นายไพชยนต์  สมจิตร เจ้าหน้าทีง่านศูนย์ภาษา 

7.2 Recruitment and selection criteria for appointment, deployment and promotion 
are determined and communicated.  

 ในการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรสายสนับสนุน ได้ดำเนินการโดยฝ่ายบุคลากรของทาง
มหาวิทยาลัยฯ โดยมหาวิทยาลัยได้อนุมัติการรับสมัครสอบแข่งขัน ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ กำหนดวัน 
เวลา สถานที่ในการสอบ ดำเนินการจัดสอบ ประกาศผลการแข่งขัน เรียกรายงานตัวและทำสัญญาทดลอง
ปฏิบัติงาน ปฐมนิเทศ และเริ่มปฏิบัติงานงานต่อไป (AUN 7.2-1) 

7.3 Competences of support staff are identified and evaluated.  
 การวัดและการประเมินความสามารถของบุคลากรสายสนับสนุน ดำเนินการโดยทางคณะ ทั้งนี้
เพ่ือให้บุคลากรประเมินสมรรถนะ ทั้งความรู้ ความสามารถของตัวเองเพ่ือการพัฒนาและดำเนินงานได้อย่าง
มีประสิทธิภาพต่อไป และเพ่ือเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนซึ่งทำการพิจารณาโดย
ผู้บริหารคณะอีกด้วย (AUN 7.3-1)  

7.4 Training and developmental needs of support staff are identified and activities 
are implemented to fulfill them.  

 ในปีการศึกษาที่ผ่านมา บุคลากรสายสนับสนุนได้เข้าร่วมการพัฒนาตนเองและการอบรมเพ่ือเพ่ิม
ความสามารถทางด้านงานสนับสนุนมาอย่างต่อเนื่อง สำหรับปีการศึกษา 2561 บุคลากรสายสนับสนุนเข้า
ร่วมการอบรมต่าง ๆ ได้แก่ โครงการที่จัดขึ้นโดยทางมหาวิทยาลัย เช่น อบรมขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างตาม
ระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง และการอบรมที่จัดขึ้นโดยหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย เช่น การเข้าร่วม
ประชุมการประกันคุณภาพ Gap Analysis การเข้าร่วมรับฟังการจัดการความรู้ (KM) ที่จัดขึ้นโดยฝ่าย
บุคลากรของคณะฯ เป็นต้น เพ่ือเพ่ิมความรู้ความสามารถและนำความรู้ไปใช้ในการทำงานต่อไป  ทั้งนี้
บุคลากรสายสนับสนุนได้รับเงินสนับสนุนจากทางคณะเป็นจำนวน 4,000 บาท/คน/ปี (AUN 7.4-1)  ซึ่งผล
การพัฒนาตนเอง ยังมีบุคลากรในบางสายงานที่ยังไม่เข้าร่วมการอบรมที่เก่ียวกับสายงาน (AUN 7.4-2)  

7.5 Performance management including rewards and recognition is implemented to 
motivate and support education, research and service. 

 คณะศิลปศาสตร์ ได้มีระบบประเมินผลการปฏิบัติงาน เพ่ือประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร 
โดยมีการประเมิน ปีละ 2 ครั้ง และได้มีการสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน อาทิเช่น การสนับสนุน
งบประมาณเพ่ือพัฒนาบุคลากร การยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรที่มีผลงานดีเด่น ตลอดจนการสนับสนุน
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งบประมาณด้านการสร้างความสัมพันธ์ในองค์กร เช่น การทำบุญคณะ การจัดเลี้ยงต้อนรับบุคลากรใหม่ และ
เลี้ยงส่งบุคลากร การเยี่ยมเยียนบุคลากรที่ป่วย และคลอดบุตร เป็นต้น (AUN 7.5-1)  

รายการหลักฐาน 
รหัสหลักฐาน ชื่อหลักฐาน 
AUN 7.1-1 แผนพัฒนาบุคลากร 
AUN 7.1-2 โครงการเพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากร  
AUN 7.1-3 โครงสร้างองค์กร 
AUN 7.2-1 ประกาศการรับสมัครบุคลากรสายสนับสนุน 
AUN 7.3-1 เกณฑ์ประเมินบุคลากรสายสนับสนุน 
AUN 7.4.-1 แผนงบประมาณสนับสนุนการพัฒนาตนเองของบุคลากร 
AUN 7.4-2 รายงานการพัฒนาตนเอง  
AUN 7.5-1  ภาพถ่ายกิจกรรมสร้างขวัญและกำลังใจ  
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AUN - QA criterion 8: Student Quality and Support 
Sub Criterion 8 

1. The student intake policy and the admission criteria to the programme are clearly defined, 
communicated, published, and up-to-date. 

2. The methods and criteria for the selection of students are determined and evaluated. 
3. There is an adequate monitoring system for student progress, academic performance, and 

workload. Student progress, academic performance and workload are systematically recorded 
and monitored, feedback to students and corrective actions are made where necessary. 

4. Academic advice, co-curricular activities, student competition, and other student support 
services are available to improve learning and employability. 

5. In establishing a learning environment to support the achievement of quality student learning, 
the institution should provide a physical, social and psychological environment that is 
conducive for education and research as well  
as personal well-being. 
 

 

ผลการดำเนินงาน   
8.1 The student intake policy and admission criteria are defined, communicated, 

published, and up-to-date. (1)  
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษได้มีการเปิดรับสมัครนักศึกษาในปีการศึกษา 

2561 โดยผ่านโครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตรและโครงการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561 (AUN 8.1-1) โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือแนะแนวและประชาสัมพันธ์หลักสูตรและเพ่ือรับสมัคร
นักศึกษาใหม่ ภายหลังจากทางคณะศิลปศาสตร์ได้อนุมัติโครงการดังกล่าวแล้ว ทางงานทะเบียน  ฝ่าย
วิชาการ ได้ร่วมประชุมกับอาจารย์ประจำหลักสูตรและอาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาอังกฤษ เพ่ือหา
แนวทางแนะแนวและประชาสัมพันธ์หลักสูตร และเพ่ือหาแนวทางและกำหนดการรับสมัครนักศึกษา ทาง
คณะได้มีการประชาสัมพันธ์หลักสูตรและออกไปแนะแนวยังโรงเรียนต่าง ๆ ในพ้ืนที่สามจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ ไม่น้อยกว่า 20 โรงเรียน โดยทางคณะได้จัดตารางของคณะทำงานเพ่ือออกไปแนะแนวตามโรงเรียน
ต่าง ๆ อีกทั้งได้กำหนดช่องทางประชาสัมพันธ์หลักสูตร ไม่น้อยกว่า 3 ช่องทาง เช่น การประชาสัมพันธ์ทาง
เว็บไซต์ของคณะศิลปศาสตร์ (http://libarts.pnu.ac.th/) ทางเฟซบุ๊กของคณะศิลปศาสตร์ (https://th-
th.facebook.com/liberalarts.pnu)  และการส่งหนังสือประชาสัมพันธ์หลักสูตร เกณฑ์การรับสมัคร
นักศึกษาใหม่และกำหนดการเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ไปยังโรงเรียนต่าง ๆ  

นอกจากนี้ งานทะเบียน ฝ่ายวิชาการ ได้ร่วมประชุมกับอาจารย์ประจำหลักสูตรและอาจารย์ประจำ
สาขาวิชาภาษาอังกฤษเกี่ยวกับการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ซึ่งมีการรับนักศึกษาใหม่ทั้งหมด 5 รอบตามระบบ 
TCAS และมีเกณฑ์การพิจารณาในแต่ละรอบ ดังนี้ 

 
 

http://libarts.pnu.ac.th/
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ตารางท่ี 41 รายละเอียดการรับสมัครนักศึกษาใหม่ 
รอบ
ที ่

ชื่อรอบ เกณฑ์ รายละเอียด จำนวน
รับ 

1. รอบ Portfolio -ประเภทนักเรียนผลการเรียนดี เกรด
เฉลี่ยสะสม 4 ภาค ไม่น้อยกว่า 2.50 
-ประเภทความสามารถพิเศษ เกรดเฉลี่ย
สะสม 4 ภาค 2.40  

-ยื่น Portfolio 
-ยื่นคะแนน O-
NET หรือ GAT 
-สอบสัมภาษณ์ 

40 คน 

2.  รอบโควตา -เกณฑ์ขั้นต่ำ O-NET 01 ภาษาไทย วิชา 
03 ภาษาอังกฤษ ร้อยละ 20 
-ค่าน้ำหนัก GAT = ร้อยละ 20 
-เกรดเฉลี่ยสะสม 5 ภาค ไม่น้อยกว่า 
2.00 
-เป็นผู้ที่กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษา
ในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า 
-มีความประพฤติเรียบร้อยและไม่
ต้องโทษในคดีอาญามาก่อน มีสุขภาพ
ร่างกายที่สมบูรณ์ 

สอบสัมภาษณ์ 
 
 

25 คน 

3.  รอบตรงร่วมกัน -เกณฑ์ขัน้ต่ำ O-NET 01 ภาษาไทย วิชา 
03 ภาษาอังกฤษ ร้อยละ 20  
-ค่าน้ำหนัก GAT = ร้อยละ 20 
-เกรดเฉลี่ยสะสม 5 ภาค ไม่น้อยกว่า 
2.00 

10 คน 
4.  รอบ Admission 5 คน 

5.  รอบรับตรงอิสระ - 10 คน 
   

 ผลจากการรับสมัครโดยวิธีดังกล่าว ทางหลักสูตรร่วมกับคณะได้มีการพูดคุยพิจารณาปรับแนว
ข้อสอบข้อเขียนและข้อคำถามสำหรับการสัมภาษณ์ เพ่ือให้สอดคล้องกับสถานการณ์จริงในแต่ละปี ซึ่งใน
ภาพรวมอาจารย์ประจำหลักสูตรและคณะมีความพึงพอใจต่อผลของการรับสมัครนักศึกษาใหม่ 

8.2 The methods and criteria for the selection of students are determined and 
evaluated. (2) 

จากตารางที่ 41 ในข้อ 8.1 จะเห็นได้ว่า เกณฑ์ท่ีใช้ในการรับสมัครนักศึกษาชัดเจนตามระบบ TCAS 
ซึ่งวิธีและเกณฑ์ในการสอบคัดเลือกนั้น ทางหลักสูตรร่วมกับคณะศิลปศาสตร์ได้กำหนดเกณฑ์ในการให้
คะแนนในการสอบสัมภาษณ์เพ่ือคัดเลือกนักศึกษาในแต่ละรอบดังนี้ 
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ตารางท่ี 42 เกณฑ์การประเมินผู้สมัครเข้าศึกษาในหลักสูตร 
วิชาการ (ภาษาอังกฤษ) 

35 คะแนน 
วิชา

ภาษาไทย 
บุคลิก- 
ภาพ 

ทัศนคติ 
เชาว์ 

คะแนน
รวม 

การพูด (15) 
การตอบ

คำถาม+ความ
เข้าใจ (15) 

การอ่าน (5) 5 5 5 50 

 

ทั้งนี้ทางหลักสูตรและงานทะเบียน ฝ่ายวิชาการ ได้มีการทบทวนและสรุปแนวทางในการรับสมัคร 
จำนวนและวิธีการจัดสอบ เพ่ือให้การรับสมัครและคัดเลือกนักศึกษาให้ดีขึ้นกว่าเดิม พบว่า กระบวนการ
ดังกล่าวมีประสิทธิภาพ ได้นักศึกษาตรงกับคุณสมบัติที่ตั้งไว้ และจำนวนครบตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ใน
แผน จึงยังใช้กระบวนการดังกล่าวต่อไป  

8.3 There is an adequate monitoring system for student progress, academic 
performance, and workload. (3) 

          หลักสูตรและคณะศิลปศาสตร์ได้มีมาตรการดูแลความก้าวหน้าของนักศึกษาดังนี้ 
ตารางท่ี 43 วิธีการติดตามกำกับดูแลความก้าวหน้าของนักศึกษา 

ช่วงเวลา วิธีการติดตาม ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 
ก่อนแรกเข้า -คัดเลือกผู้สมัคร -ฝ่ายวิชาการ  
แรกเข้า -โครงการสานสัมพันธ์อุณากรรณ 

-โครงการปรับพ้ืนฐานนักศึกษา  
-ฝ่ายพัฒนานักศึกษา 
-ฝ่ายวิชาการ 

 

ชั้นปีที่ 1  -ควบคุมดูความก้าวหน้าในชั้นเรียน 
-ควบคุมดูความก้าวหน้านอกชั้นเรียน 
-โครงการเพิ่มพูนทักษะหลักสูตร 
-โครงการต่าง ๆ ที่หลักสูตรและคณะจัดขึ้น 
 

-ฝ่ายวิชาการ/อาจารย์
ผู้รับผิดชอบรายวิชา 
-ฝ่ าย พัฒ นานั กศึกษา/
อาจารย์ที่ปรึกษา 

 

ชั้นปีที่ 2 -ควบคุมและติดตามความก้าวหน้าในชั้นเรียน 
-ควบคุมและติดตามความก้าวหน้านอกชั้น
เรียน 
-โครงการเพ่ิมพูนทกัษะหลักสูตร 
-โครงการต่าง ๆ ที่หลักสูตรและคณะจัดขึ้น 

-ฝ่ายวิชาการ/อาจารย์
ผู้รับผิดชอบรายวิชา 
-ฝ่ าย พัฒ นานั กศึกษา/
อาจารย์ที่ปรึกษา 

 

ชั้นปีที่ 3  -ควบคุมและติดตามความก้าวหน้าในชั้นเรียน 
-ควบคุมและติดตามความก้าวหน้านอกชั้น
เรียน 
-โครงการเพิ่มพูนทักษะหลักสูตร 

-ฝ่ายวิชาการ/อาจารย์
ผู้รับผิดชอบรายวิชา 
-ฝ่ าย พัฒ นานั กศึกษา/
อาจารย์ที่ปรึกษา 
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ช่วงเวลา วิธีการติดตาม ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 
-โครงการต่าง ๆ ที่หลักสูตรและคณะจัดขึ้น 

ชั้นปีที่ 4 -ควบคุมและติดตามความก้าวหน้าในชั้นเรียน 
-ควบคุมและติดตามความก้าวหน้านอก     
ชั้นเรียน 
-กิจกรรมเพ่ิมพูนทักษะหลักสูตร 
-โครงการนิเทศสหกิจ 
-โครงการต่าง ๆ ที่หลักสูตรและคณะจัดขึ้น 
-Exit exam 

-ฝ่ายวิชาการ/อาจารย์
ผู้รับผิดชอบรายวิชา 
-ฝ่ าย พัฒ นานั กศึกษา/
อาจารย์ที่ปรึกษา 

 

 

ตารางข้างต้นแสดงให้เห็นว่า นอกจากอาจารย์ประจำวิชามีการติดตามความก้าวหน้าด้านการเรียน
ของนักศึกษาในห้องเรียนแล้ว (ดังกล่าวไว้ใน AUN 5) ฝ่ายพัฒนานักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ได้จัดทำระบบ
และแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน หน่วยบริการให้คำปรึกษานักศึกษาเพ่ือติดตามความก้าวหน้าด้านต่าง 
ๆ ของนักศึกษา และเพ่ือกำหนดนโยบาย แผนงานการพัฒนา ควบคุม กำกับและดูแลตามนโยบายแผนงาน
อาจารย์ที่ปรึกษา โดยมีการจัดทำแผนปฏิบัติการภารกิจหลักของอาจารย์ที่ปรึกษา (AUN 8.3-1) และจัดทำ
คู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา (AUN 8.3-2) มีการกำหนดแบบฟอร์มการให้การปรึกษา เพ่ือบันทึกการให้การ
ปรึกษา ได้กำหนดวันและเวลาพบปะอาจารย์ที่ปรึกษาและนักศึกษาไว้ใน ตารางสอนของอาจารย์และตาราง
เรียนของนักศึกษา เพ่ือให้ เป็นช่วงเวลาในการให้คำปรึกษาทั้งทางด้านการเรียนและความเป็นอยู่ใน
มหาวิทยาลัย นอกจากช่วงเวลาที่กำหนดดังกล่าวแล้ว นักศึกษาก็ยังสามามรถนัดหมายอาจารย์เพ่ือขอ
คำปรึกษาเพ่ิมเติมได้ และมีช่องทางการติดต่อสื่อสารระหว่างอาจารย์ที่ปรึกษาและนักศึกษาโดยใช้สื่อ
ออนไลน์ต่าง ๆ เช่น กลุ่มไลน์ และ กลุ่มเฟซบุ๊ก เป็นต้น หลังจากที่ให้คำปรึกษาแก่นักศึกษาแล้ว อาจารย์ที่
ปรึกษาทุกคนจะปรึกษาหารือในที่ประชุมสาขาและคณะกรรมการอาจารย์ที่ปรึกษา เพ่ือกำหนดแนวทางการ
แก้ปัญหาและหาแนวทางการให้คำปรึกษาแก่นักศึกษา โดยการพิจารณาปัญหาของนักศึกษาที่ประสบปัญหา 
นำมาทบทวนปัญหาเพ่ือแก้ไขปัญหาแก่นักศึกษา อาทิ ทุนการศึกษา ผลการเรียนต่ำ นักศึกษาที่มีความเสี่ยง
ต่อการตกออก นักศึกษาที่มีความเสี่ยงต่อการสำเร็จการศึกษาล่าช้า และอ่ืน ๆ กรณีที่อาจารย์ที่ปรึกษาและ
คณะไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ ทางสาขาวิชาและทางคณะกรรมการอาจารย์ที่ปรึกษา จะเชิญผู้ปกครองมา
พูดคุยเพ่ือหาทางออกร่วมกันต่อไป  

8.4  Academic advice, co-curricular activities, student competition, and other student 
support services are available to improve learning and employability. (4) 

หลักสูตรได้มีการให้คำแนะนำทางการศึกษาและกิจกรรมต่าง ๆ เช่น นักศึกษาทุกคนต้องเข้าชมรม
อย่างน้อยหนึ่งชมรม เพื่อให้นักศึกษาพัฒนาทักษะการใช้ชีวิตในและนอกมหาวิทยาลัย การแลกเปลี่ยนทักษะ
การเรียนรู้ การทำงานร่วมกับคนอ่ืน ๆ ในศาสตร์แขนงต่าง ๆ นอกจากนี้ทางคณะศิลปศาสตร์และสาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ ได้มีการจัดโครงการต่าง ๆ เพ่ือเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักศึกษาในทุก ๆ 
ด้าน ตามแผนของคณะประจำปีงบประมาณ 2561 (AUN 8.4-1) นอกจากโครงการและกิจกรรมที่ระบุใน
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แผนการปฏิบัติงานของคณะแล้ว ทางหลักสูตรได้จัดหากิจกรรมต่าง ๆ นอกหลักสูตร เช่น ทางหลักสูตรได้ส่ง
นักศึกษาเข้าร่วมคัดเลือกเพ่ือเข้าร่วมโครงการเรือเอเชียอาคเนย์ จัดโดยรัฐบาลไทยร่วมรัฐบาลประเทศญี่ปุ่น 
ผลปรากฏว่า นักศึกษาของหลักสูตร นายอนัส อูเซ็ง นักศึกษาชั้นปีที่ 2 ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนของ
ประเทศไทยเข้าร่วมโครงการดังกล่าว ณ ประเทศญี่ปุ่น (AUN 8.4-2) และทางหลักสูตรได้ส่งผลงาน
นักศึกษาเข้าประกวดเรียงความภาษาอังกฤษ ณ ประเทศญี่ปุ่น จัดโดย Goi Peace Foundation (AUN 
8.4-3) นอกจากนี้ทางหลักสูตรได้ส่งเสริมนักศึกษาส่งผลงานวิจัยจากรายวิชาการค้นคว้าอิสระ ไปยังการ
ประชุมวิชาการต่าง ๆ ทั้ งในและต่างประเทศ เช่น  International Indonesia-Malaysia-Thailand 
Symposium on Innovation and Creativity “Cultivating Innovation and Creativity Culture” 
iMIT SIC 2019 จัดโดยมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ และ Eurasia Conference on Business, 
Economics, Law, Languages, & Phycology ณThe National University of Singapore (AUN 8.4-
4)  

8.5  The physical, social and psychological environment is conducive for education 
and research as well as personal well-being. (5) 

คณะศิลปศาสตร์ได้มีการให้คำแนะนำและสนับสนุนด้านต่าง ๆ ที่มีผลต่อพัฒนาการของผู้เรียน 
เพ่ือให้ผู้เรียนมีสภาพแวดล้อมทั้งด้านกายภาพ สังคม และสภาวะจิตใจที่ดีที่เอ้ือต่อการเรียนการสอนและการ
วิจัย เช่น มีต้นไม้เขียวชอุ่ม สถานที่จอดรถที่ปลอดภัย โต๊ะเก้าอ้ีและที่นั่งบริเวณอาคารสำหรับการอ่าน
หนังสือ มีบริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต (Wi Fi) สำหรับค้นคว้าหาข้อมูล มีห้องสมุด ห้องศูนย์ภาษา ซึ่งมีห้องดู
หนัง สื่อสิ่งพิมพ์ด้านภาษาต่าง ๆ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ เพ่ือการเรียนเรียนรู้และฝึกทักษะด้านภาษา
ด้วยตนเอง ห้องปฏิบัติการทางภาษาเพ่ือฝึกภาษา ห้องพยาบาลสำหรับนักศึกษาที่ป่วยกะทันหันพร้อมทั้งยา
รักษาอาการเบื้องต้น ลานแสงจันทร์เพ่ือจัดกิจกรรมและออกกำลังกาย อุปกรณ์กีฬา บริเวณอาคารที่ร่มรื่น
และสวยงาม มีร้านค้าสหกรณ์ มีระบบรักษาความปลอดภัยโดยติดกล้องวงจรปิด (CCTV) ไว้บริเวณนอก
ห้องเรียนและภายในอาคาร เป็นต้น ทางคณะได้มีการสำรวจความคิดเห็นของนักศึกษาเกี่ยวกับการสร้าง
บรรยากาศในการเรียนรู้ โดยผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น ผ่านกล่องแสดงความคิดเห็น ผ่านช่องทางการสอบถาม
โดยอาจารย์ผู้สอน ผ่านช่องทางการสอบถามผู้อาจารย์ที่ปรึกษา เป็นต้น สุดท้ายทางคณะได้รวบรวม
ความเห็นคิดนำเข้าที่ประชุมเพ่ือพิจารณาแล้วปรับปรุงพัฒนาต่อไป  (AUN 8.5-1)  

รายการหลักฐาน 
รหัสหลักฐาน ชื่อหลักฐาน 
AUN 8.1-1 โครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตรและโครงการรับสมคัรนักศึกษาใหม่ 

AUN 8.3-1 แผนปฏิบัติการภารกิจหลักของอาจารย์ที่ปรึกษา  
AUN 8.3-2 คู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา 

AUN 8.4-1 แผนของคณะประจำปีงบประมาณ 2561  
AUN 8.4-2 โครงการเรือเอเชียอาคเนย์ 
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รหัสหลักฐาน ชื่อหลักฐาน 
AUN 8.4-3 Goi Peace Foundation Essay Writing Competition 
AUN 8.4-4 ผลงานวิจัยของนักศึกษา 
AUN 8.5-1 รูปภาพ 
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AUN - QA criterion 9:  Facilities and Infrastructure 
Sub Criterion 9 

1. The physical resources to deliver the curriculum, including equipment, materials and 
information technology are sufficient. 

2. Equipment is up-to-date, readily available and effectively deployed. 
3. Learning resources are selected, filtered, and synchronised with the objectives of the study 

programme. 
4. A digital library is set up in keeping with progress in information and communication 

technology. 
5. Information technology systems are set up to meet the needs of staff and students. 
6. The institution provides a highly accessible computer and network infrastructure that enables 

the campus community to fully exploit information technology for teaching, research, services 
and administration. 

7. Environmental, health and safety standards and access for people with special needs are 
defined and implemented. 

 
 

ผลการดำเนินงาน   
9.1 The teaching and learning facilities and equipment (lecture halls, classrooms, 

project rooms, etc.) are adequate and updated to support education and 
research. (1) 

หลักสูตรมีห้องเรียนทั้งหมดจำนวน 11 ห้อง ประกอบด้วย ห้องเรียนขนาดใหญ่ซึ่งรองรับผู้เรียน 
100-120 คน จำนวน 3 ห้อง ห้องเรียนขนาดเล็กซ่ึงรองรับผู้เรียน 30-50 คน จำนวน 8 ห้อง ห้องปฏิบัติการ
ทางภาษา จำนวน 3 ห้อง ห้องประชุมใหญ่ จำนวน 1 ห้อง ห้องประชุมย่อย จำนวน 2 ห้อง ห้องศูนย์ภาษา 
1 ห้อง ซึ่งมีหนังสือด้านภาษาต่าง ๆ จำนวน 929 เล่ม เช่น ภาษาอังกฤษ ภาษามลายู ภาษาจีน และ
ภาษาไทย หนังสือพิมพ์ภาษาอังกฤษ ห้องศูนย์ภาษามีบริการคอมพิวเตอร์จำนวน 8 เครื่อง และห้องดู
ภาพยนต์ จำนวน 2 ห้อง ห้องสมุด จำนวน 1 ห้อง ซึ่งมีหนังสือจำนวน 1,630 เล่ม ห้องเรียนสื่อสารทางไกล 
จำนวน 1 ห้อง ห้องสโมสรนักศึกษาจำนวน 1 ห้อง ห้องละหมาด จำนวน 2 ห้อง ตลอดจนอุปกรณ์ภายใน
ห้องต่าง ๆ ได้แก่  โต๊ะ เก้าอ้ี กระดานไวท์บอร์ด โปรเจกเตอร์ ไมโครโฟน ลำโพง ที่เพียงพอและทันสมัย
สามารถรองรับการจัดการเรียนการสอน และการจัดกิจกรรมต่าง ๆ โดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา
การศึกษาและการค้นคว้าต่าง ๆ ของผู้เรียน อาจารย์และบุคลากรของหลักสูตร นักศึกษาสามารถใช้
ห้องเรียน ห้องประชุม ห้องต่าง ๆ และอุปกรณ์ต่าง ๆ นอกเวลาเรียนได้ เพ่ือการเรียน/สอนเสริม หรือ
กิจกรรมเสริมการเรียนรู้ โดยเพียงแค่ทำกรอกแบบฟอร์มขออนุญาตใช้ห้องและอุปกรณ์ต่าง ๆ โดยมีลายมือ
ชื่ออาจารย์ประจำวิชาหรืออาจารย์ที่ปรึกษา นอกจากนี้ ทางคณะศิลปศาสตร์ได้ติดตั้งสัญญาณอินเทอร์เน็ต
ไร้สายครอบคลุมทุกพ้ืนที่ใช้งานภายในอาคารคณะศิลปศาสตร์ ทั้งนี้ทางคณะและหลักสูตรได้มีการสอบถาม
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ความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเกี่ยวกับสิ่งอำนวยความสะดวกว่าเพียงพอหรือไม่ เพ่ือให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้
มีส่วนร่วมในการพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกต่อไป (AUN 9.1-1) 

9.2 The library and its resources are adequate and updated to support education 
and research. (3,4) 

หลักสูตรมีห้องสมุดที่มีหนังสือ จำนวน 1,630 เล่ม และห้องศูนย์ภาษา ซึ่งมีหนังสือ จำนวน 929 
เล่ม ที่เพียงพอต่อการให้บริการแก่นักศึกษา และผู้เรียน อาจารย์และบุคลากร ซึ่งในปีการศึกษา 2561 คณะ
ได้จัดสรรงบประมาณสำหรับจัดซื้อวัสดุ หนังสือ วารสารและตำรา จำนวนเงิน 90,000 กว่าบาท โดยคณะได้
สำรวจความต้องการหนังสือ วารสารและตำราจากสาขาต่าง  ๆ จากนั้นก็ดำเนินการจัดซื้อและนำเข้า
ห้องสมุดและห้องศนูย์ภาษา 

อย่างไรก็ตาม หลักสูตรยังคงมีความต้องการจำนวนและประเภทหนังสือที่เพ่ิมขึ้นเพ่ือรองรับจำนวน
ผู้เรียนที่กำลังจะเข้ามาศึกษาในปีการศึกษา 2562 ได้อย่างเพียงพอ  ทั้งนี้ทางคณะได้มีการให้โอกาสแก่ทาง
หลักสูตรได้มีส่วนร่วมในการประเมินหนังสือในห้องสมุด และได้มีส่วนร่วมในการจัดซื้อหนังสือใหม่ ๆ เข้า
ห้องสมุดและห้องศูนย์ภาษา โดยทางคณะได้ให้อาจารย์ประจำหลักสูตรเสนอรายการหนังสือหรือวารสารใหม่  
(AUN 9.2-1) 

9.3 The laboratories and equipment are adequate and updated to support education 
and research. (1,2) 

  หลักสูตรมีห้องปฏิบัติการทางภาษา จำนวน 3 ห้อง และมีศูนย์ภาษาของมหาวิทยาลัยที่อยู่ในพ้ืนที่
ของคณะ จำนวน 1 ห้อง ที่มีความทันสมัยและเพียงพอต่อการให้บริการผู้เรียน อาจารย์ และบุคลากรในการ
พัฒนาตนเอง  การเรียนการสอน ตลอดจนการทำวิจัย โดยที่ผ่านมา หลักสูตรได้มีการบูรณาการการจัดการ
เรียนการสอนรายวิชาต่าง ๆ ให้มีการใช้งานห้องปฏิบัติการทางภาษาได้ด้วยตนเอง ส่งผลต่อการพัฒนาทักษะ
ความรู้ผ่านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ต่าง ๆ (AUN 9.1-1) 

9.4  The IT facilities including e-learning infrastructure are adequate and updated to 
support education and research (1,5,6) 

  คณะสนับสนุนสิ่งอำนวยความสะดวกด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่เอ้ือต่อการดำเนินงานหลักสูตร 
ได้แก่ ระบบอินเทอร์เน็ตไร้สายที่เพียงพอและมีความทันสมัย ที่ผู้เรียน อาจารย์ และบุคลากรสามารถเข้าถึง
โลกอินเทอร์เน็ตเพ่ือการสืบค้นข้อมูลและเชื่อมต่อยังเครือข่ายต่าง ๆ ในโลกอินเทอร์เน็ต มีการสนับสนุนการ
ใช้ระบบต่าง ๆ ที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนการสอนและการปฏิบัติงาน เช่น ระบบ CHME สำหรับการบันทึก
ข้อมูลคะแนนและผลการเรียน นอกจากนี้ ในปีงบประมาณ 2561 ที่ผ่านมา คณะได้จัดโครงการจัดทำระบบ
สารสนเทศเพ่ือการเผยแพร่ เพ่ือสนับสนุนการดำเนินงานด้านระบบสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
โดยการจัดซื้อเครื่องกระจายสัญญาณและเพ่ิมพ้ืนที่ในการติดตั้งเพ่ือรองรับการใช้งานของนักศึกษา อาจารย์ 
และบุคลากรได้อย่างเพียงพอ 
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9.5  The standards for environment, health and safety; and access for people with 
special needs are defined and implemented (7) 

 คณะได้กำหนดมาตรการด้านสิ่งแวดล้อม สุขภาพและความปลอดภัยของคณะ โดยได้มอบหมายให้
บุคลากรอยู่เวรรักษาการณ์ทั้งในเวลากลางวันและกลางคืน มีการติดตั้งกล้องวงจรปิดตลอด 24 ชั่วโมงใน
บริเวณอาคารและพ้ืนที่โดยรอบคณะ มีการติดตั้งสัญญาณแจ้งเตือนไฟไหม้ มีห้องพยาบาล จำนวน 1 ห้อง ที่
รองรับกรณีผู้เรียน อาจารย์ และบุคลากรเจ็บป่วย มีทางลาดสำหรับทางเข้าอาคาร และมีห้องน้ำทุกชั้น
สำหรับนักศึกษาและสำหรับบุคคลที่มีความต้องการพิเศษ  (AUN 9.5-1) 
รายการหลักฐาน  

รหัสหลักฐาน ชื่อหลักฐาน 
AUN 9.1-1 รูปภาพสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ทางกายภาพ 
AUN 9.2-1 โครงการจัดตั้งและพัฒนาศักยภาพศูนย์ภาษาต่างประเทศเพ่ือรองรับการพัฒนากำลังคน

ในจังหวัดชายแดนภาคใต้  : กิจกรรมพัฒนาศูนย์ภาษาและยกระดับคุณภาพการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษแก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

AUN 9.5-1 รูปภาพ 
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AUN - QA criterion 10: Quality Enhancement 
Sub Criterion 10 

1. The curriculum is developed with inputs and feedback from academic staff, students, alumni 
and stakeholders from industry, government and professional organisations. 

2. The curriculum design and development process is established and it is periodically reviewed 
and evaluated. Enhancements are made to improve its efficiency and effectiveness. 

3. The teaching and learning processes and student assessment are continuously reviewed and 
evaluated to ensure their relevance and alignment to the expected learning outcomes. 

4. Research output is used to enhance teaching and learning. 
5. Quality of support services and facilities (at the library, laboratory, IT facility and student 

services) is subject to evaluation and enhancement. 
6. Feedback mechanisms to gather inputs and feedback from staff, students, alumni and 

employers are systematic and subjected to evaluation and enhancement. 

 
 

ผลการดำเนินงาน   
10.1 Stakeholders’ needs and feedback serve as input to curriculum design and 

development. (1) 
  ก่อนเปิดหลักสูตร 

 ขั้นตอนการพัฒนาหลักสูตร เริ่มต้นจากการสำรวจความต้องการของชุมชน และพบว่ามีความ
ต้องการให้คณะเปิดสอนหลักสูตรด้านภาษาอังกฤษ โดยกลุ่มเป้าหมายหลักที่สำรวจในครั้งแรก คือ นักเรียน
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย   ผู้ประกอบการ และประชาชนในพื้นท่ีจังหวัดนราธิวาส   

 เมื่อมีการเปิดใช้หลักสูตรในปีการศึกษา 2558 หลักสูตรได้รับข้อมูลป้อนกลับจากผู้ปกครองใน
เรื่องของความมุ่งหวังให้บุตรหลานได้ใช้ทักษะภาษาอังกฤษในการประกอบอาชีพ  ทางหลักสูตรได้ออกแบบ
หลักสูตรที่สนองตอบความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มนี้ โดยการออกแบบหลักสูตรที่มุ่งเน้นเนื้อหาที่
จำเป็นต่อการเรียนในหลักสูตร และทักษะฟัง พูด อ่าน และเขียน ภาษาอังกฤษ และกำหนดวิชาบังคับเลือก
ที่สามารถพัฒนาผู้เรียนให้สามารถประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพ เมื่อสำเร็จการศึกษาได้ (AUN 10.1-1)  

 ระหว่างเปิดใช้หลักสูตร  
  หลักสูตรได้กำหนดกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหลักสูตร จำนวน 6 กลุ่มพร้อมช่องทางในการ

ได้มาซึ่งข้อมูลสะท้อนกลับ ดังนี้  
 1. ผู้เรียน – แบบสอบถาม และกล่องแสดงความคิดเห็น  
 2. อาจารย์ – ประชุม แบบสอบถาม และกล่องแสดงความคิดเห็น 
 3. บุคลากรสายสนับสนุน – ประชุม แบบสอบถาม และกล่องแสดงความคิดเห็น 
 4.  ผู้บริหาร – ประชุม แบบสอบถาม และกล่องแสดงความคิดเห็น 
 5.  สถานประกอบการ – สัมภาษณ์ และแบบสอบถาม  
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        ในส่วนของศิษย์เก่านั้น หลักสูตรสามารถดำเนินการได้ในปีการศึกษา 2562 เนื่องจากบัณฑิต
รุ่น 1 เพ่ิงสำเร็จการศึกษาเมื่อเดือนมิถุนายน 2562 (สภาวิทยาลัยอนุมัติสำเร็จการศึกษา)  และอยู่ในระหว่าง
การหางานทำ  

10.2 The curriculum design and development process is established and subjected to 
evaluation and enhancement. (2) 

ในปีการศึกษา 2561 ที่ผ่านมา หลักสูตรได้พิจารณาทบทวนหลักสูตร การดำเนินงานของหลักสูตร
ผ่านการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และการประชุมสาขา และได้มีการพิจารณาและปรับปรุง 
(รายการย่อย) รายละเอียดของหลักสูตร ดังนี้ (AUN 10.2-1)  

1. พิจารณาเปิดวิชาเลือก เพ่ือเป็นวิชาเลือกให้แก่ผู้เรียน เนื่องจากเห็นว่ามีประโยชน์ และ
สอดคล้องกับสถานการณ์ ปัจจุบัน  คือ วิชา เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  (Information 
Communication Technology)    

2. พิจารณาปรับแผนการศึกษารายวิชาสหกิจศึกษา และฝึกประสบการณ์วิชาชีพ โดยกำหนดให้
นักศึกษาลงทะเบียนในภาคปลายของชั้นปีที่ 4 จากเดิม คือ ภาคต้น (อยู่ในระหว่างพิจารณา)  

3. ปรับเปลี่ยนเนื้อหารายวิชา การเขียนอนุเฉทและเรียงความภาษาอังกฤษ โดยมุ่งเน้นการเรียนรู้
ในส่วนของการเขียนระดับอนุเฉทอย่างเข้มข้นก่อนต่อยอดไปยังการเขียนเรียงความ  

4. พิจารณาวางแผนกำหนดกิจกรรมหลักของแต่ละรายชั้นปี เพ่ือให้สอดคล้องกับความสามารถ
ของผู้เรียน    

5. พิจารณากำหนดช่วงเวลาการสอบวัดระดับรายปี (Yearly Exam) และการสอบวัดระดับความรู้
ความสามารถก่อนสำเร็จการศึกษา (Exit Exam) ให้สอดคล้องกับสถานการณ์และบริบทของคณะ   
 อย่างไรก็ดี หลักสูตรมีแผนการดำเนินการในปีการศึกษา 2562 ที่ชัดเจนในเรื่องของการปรับปรุง
แบบทดสอบวัดระดับฯ ให้มีมาตรฐานและครอบคลุมเนื้อหาและทักษะที่ต้องการวัดมากยิ่งข้ึน   

10.3 The teaching and learning processes and student assessment are continuously 
reviewed and evaluated to ensure their relevance and alignment. (3) 

 ในปีการศึกษา 2561 ที่ผ่านมา หลักสูตรได้พิจารณาทบทวนกระบวนการการจัดการเรียนการสอน 
และได้มีการพิจารณาและปรับปรุงดังนี้ (AUN 10.3-1) 

1. กำหนดเนื้อหาการจัดการเรียนการสอนของการเขียนจดหมายสมัครงาน การเขียนประวัติย่อ 
และการหางานจากช่องทางต่างๆ ลงในรายวิชาเตรียมสหกิจศึกษา/ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  

2. เน้นการสอนในรายวิชาที่เก่ียวข้องกับทักษะฟัง พูด อ่านและเขียน ให้สามารถลงมือปฏิบัติจริง
ได้  

3. การนำผลที่ได้จากการสอบวัดระดับฯ รายปี (Yearly Exam) มาวิเคราะห์รายบุคคล เพ่ือ
ส่งเสริมการเรียนรู้เพิ่มเติมจากในชั้นเรียน นอกชั้นเรียนผ่านกิจกรรมต่างๆ (AUN 10.3-2) 
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10.4 Research output is used to enhance teaching and learning. (4) 
ในปีการศึกษา 2561 มีรายวิชาที่สนับสนุนผู้เรียนให้ผลิตผลงานวิจัย และส่วนหนึ่งสามารถนำมาเป็น

ข้อมูลในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน ตลอดจนสิ่งแวดล้อมของการจัดการเรียนการสอนได้ เช่น 
ง า น วิ จั ย เรื่ อ ง   An Investigation of Errors in English writing of Second Year English Major 
Students, LA, PNU ที่ผู้สอนสามารถนำผลการวิจัยไปพัฒนาจุดอ่อนในการเรียนรู้การเขียนภาษาอังกฤษ
ของผู้เรียนในรุ่นถัดไปได้ และในปีการศึกษา 2562 ได้มีผลงานวิจัยจำนวน 3 เรื่องที่สามารถนำมาสนับสนุน
การจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นได้ ได้แก่  การศึกษาสภาพแวดล้อมและปัญหาที่ส่งผลต่อ
การเรียนรู้ภาษาอังกฤษของนักศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์   การพัฒนาสื่อ
วีดิทัศน์การเตรียมความพร้อมก่อนปฏิบัติงานสหกิจศึกษาของนักศึกษา สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะศิลป
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์  การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการฟังโดยการใช้สื่อโซเชียลมีเดียใน
การพัฒนาทักษะการฟังภาษาอังกฤษ ของนักศึกษาชั้นปีที่  1 สาขาภาษาอังกฤษ คณะศิลปศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์  (AUN 10.4-1)  

10.5 Quality of support services and facilities (at the library, laboratory, IT facility and 
student services) is subjected to evaluation and enhancement. (5) 

 หลักสูตรได้กำหนดหัวข้อการประเมินความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้และการบริการต่อ
กลุ่มผู้เรียน เพ่ือการปรับปรุงพัฒนา โดยกำหนดดำเนินการเป็นจำนวน 1 ครั้งต่อปีการศึกษา ซึ่งผลที่ได้รับ
และได้มีการนำไปปรับปรุงในปีการศึกษา 2561 ที่ผ่านมา มีดังนี้ (AUN 10.5-1)  

1. ระบบอินเทอร์เน็ตค่อนข้างช้า   หลักสูตรได้แจ้งไปยังคณะ เพ่ือดำเนินการปรับปรุงและแก้ไข
ปัญหานี้ ผ่านโครงการปรับปรุงระบบสารสนเทศเพ่ือการบริการ  

2. หนังสือในห้องสมุดยังไม่หลากหลาย และหนังสือบางประเภทไม่มีในห้องสมุด หลักสูตรได้สะท้อน
ข้อมูลกลับไปยังคณะ เพ่ือดำเนินการปรับปรุงแก้ไข โดยการสั่งซื้อหนังสือตามความต้องการของผู้เรียน 
ตลอดจนอาจารย์ผู้สอน ผ่านโครงการแหล่งเรียนรู้อุณากรรณ   

โดยปีการศึกษา 2561 ได้รับข้อมูลสะท้อนกลับไปในทิศทางที่ดีขึ้น โดยนักศึกษาได้แจ้งผลการใช้งาน
ระบบอินเทอร์เน็ตว่าเร็วขึ้น แต่อย่างไรก็ดี นักศึกษาอยากให้หลักสูตรพิจารณาการกำหนดสิทธิ์เฉพาะ
นักศึกษาในหลักสูตร เพ่ือการใช้งานที่มีประสิทธิภาพที่ดียิ่งขึ้น  ซึ่งคณะได้รับทราบและพิจารณาบรรจุ       
ในแผนการดำเนินงานปีการศึกษา 2562 ต่อไป 

10.6 The stakeholder’s feedback mechanisms are systematic and subjected to 
evaluation and enhancement. (6) 
 หลักสูตรได้กำหนดระบบและกลไกในการดำเนินงานเพ่ือให้ได้มาซึ่งข้อมูลป้อนกลับจากผู้มีส่วนได้

ส่วนเสีย ตลอดจนการประเมินและการปรับปรุงกระบวนการดังนี้ (AUN 10.6-1)  
1. แต่งตั้งคำสั่งคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
2. ประชุมทบทวนผลสะท้อนกลับ และสิ่งที่ดำเนินการในปีการศึกษาที่ผ่านมา 
3. กำหนดกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย ประจำปีการศึกษา  
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4. ดำเนินการสำรวจข้อมูลสะท้อนกลับของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตามร่องระยะเวลาที่กำหนด 
5. นำผลที่ได้เข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ที่ประชุมประจำเดือน และที่ประชุม

คณะกรรมการประจำคณะ เพ่ือรับข้อเสนอแนะ หรือ ข้อพิจารณาดำเนินการ  
6. ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขตามข้อพิจารณาจากคณะกรรมการประจำคณะ  
7. ทบทวนกระบวนการ เพ่ือการพัฒนากระบวนการให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  

ในปีการศึกษา 2562 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้มีมติให้มีการเพ่ิมช่องทางการให้ข้อมูลของ
นักศึกษา จากเดิมที่มีการใช้แบบฟอร์ม Google form  โดยจะมีการนำแอปพลิเคชัน PollEverywhere มา
ใช้ในการประเมินการจัดการเรียนการสอนเป็นรายเดือน เพ่ือให้ทราบข้อมูลอย่างสม่ำเสมอ และสามารถ
เตรียมการปรับปรุงแก้ไขให้ตอบสนองความต้องการของผู้เรียนได้ทันท่วงที  

รายการหลักฐาน 
รหัสหลักฐาน ชื่อหลักฐาน 
AUN 10.1-1 มคอ.2   
AUN 10.2-1 รายงานการประชุมกรรมการบริหารหลักสูตร 
AUN 10.3-1 มคอ.3 ของรายวิชา 
AUN 10.3-2 ผลการสอบ Yearly Exam  
AUN 10.4-1 ผลงานวิจัย 
AUN 10.5-1 ผลการสำรวจความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2560   

และ 2561  
AUN 10.6-1 ระบบและกลไกของกระบวนการได้มาซึ่งข้อมูลสะท้อนกลับของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
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AUN - QA criterion 11: Output 
Sub Criterion 11 

1. The quality of the graduates (such as pass rates, dropout rates, average time to graduate, 
employability, etc.) is established, monitored and benchmarked; and the programme should 
achieve the expected learning outcomes and satisfy the needs of the stakeholders. 

2. Research activities carried out by students are established, monitored and benchmarked; and 
they should meet the needs of the stakeholders. 

3. Satisfaction levels of staff, students, alumni, employers, etc. are established, monitored and 
benchmarked; and that they are satisfied with the quality of the programme and its graduates. 

 
 

ผลการดำเนินงาน   
11.1 The pass rates and dropout rates are established, monitored and benchmarked 

for improvement. (1) 
หลักสูตรมีการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยร่วมกับฝ่ายวิชาการของคณะ เพ่ือกำกับ ติดตาม และ

เทียบเคียงมาตรฐาน นำไปสู่การพัฒนากระบวนการรับเข้า และดูและนักศึกษาให้สำเร็จการศึกษาในเวลาที่
กำหนด โดยตั้งแต่เปิดรับนักศึกษา หลักสูตรได้มีการรวบรวมข้อมูลดังกล่าว ดังนี้ 

ตารางท่ี 44 รายงานสถานะจำนวนนักศึกษาแรกเข้า คงอยู่ ตกออก และสำเร็จการศึกษา 

สถานะนักศึกษา  
รหัสนักศึกษา 

2558 2559 2560 2561 
นักศึกษาแรกเข้า 87 89 85 102 
นักศึกษาท่ีผ่าน (สำเร็จ
การศึกษาตามเวลาที่กำหนด)  

36  
(ร้อยละ 41.3) 

- - - 

นักศึกษาท่ีอยู่ในระหว่าง
การศึกษา 

23 47 77 82 

นักศึกษาท่ีตกออก  28 42 8 20 
  

งานหลักสูตรได้มีการวิเคราะห์ข้อมูลนักศึกษาที่ตกออก พบว่า ส่วนใหญ่มาจากการตัดสินใจลาออก
เพ่ือเลือกเรียนในสาขาอ่ืน  เนื่องจากเพ่ิงค้นพบตัวเองว่าชอบเรียนสาขาใด และส่วนหนึ่งเกิดจากเกรดเฉลี่ย
ไม่ถึงเกณฑ์ที่กำหนด บางส่วนเกิดจากฐานะทางเศรษฐกิจของครอบครัว ทำให้ต้องลาออกกลางคัน  ทั้งนี้ 
เมื่อหลักสูตรได้ทราบถึงสาเหตุ จึงได้ร่วมกับฝ่ายวิชาการ ฝ่ายพัฒนานักศึกษา กำหนดเรื่องอัตราคงอยู่ของ
นักศึกษาให้เป็นประเด็นความเสี่ยงของคณะในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2562 ที่ผ่านมา พร้อมกำหนด
ผู้รับผิดชอบมาตรการขจัดความเสี่ยง และส่งเสริมมาตรการที่จำเป็น (AUN 11.1-1)  ได้แก่ การปรับ
พ้ืนฐานนักศึกษาแรกเข้า การสอนเสริม การสนับสนุนการหารายได้ระหว่างเรียน การกำกับติดตามของ
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อาจารย์แนะแนวและที่ปรึกษา การจัดทำแฟ้มนักศึกษาเพ่ือบันทึกผลการเรียน (อยู่ในระหว่างดำเนินการ
จัดทำแฟ้ม)  (AUN 11.1-2) 

11 .2  The average time to graduate is established, monitored and benchmarked for 
improvement. (1) 
 จากตารางที่ 44 ข้างต้น พบว่านักศึกษาที่จบภายในระยะเวลาที่กำหนดมีตัวเลขค่อนข้างต่ำ (AUN 

11.2-1)  เมื่อเทียบกับจำนวนนักศึกษาที่คงอยู่  ซ่ึงชี้ ให้เห็นว่าหลักสูตรต้องมีมาตรการในการรองรับ
ระยะเวลาการศึกษาของผู้เรียนให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด ซึ่งกระบวนการที่รองรับ  ณ ปัจจุบัน คือ อ.ที่
ปรึกษา เป็นผู้กำกับติดตามการวางแผนการศึกษาของนักศึกษา ตลอดจนติดตามผลการเรียน ร่วมกับฝ่าย
วิชาการ และหลักสูตร เพ่ือช่วยเหลือสนับสนุนในด้านที่เกี่ยวข้องให้แก่นักศึกษาที่มีแนวโน้มไม่สำเร็จ
การศึกษาภายในระยะเวลาที่กำหนดให้มีสถานะการเรียนที่ผ่านเกณฑ์และสามารถสำเร็จการศึกษาได้  

1 1 . 3  Employability of graduates is established, monitored and benchmarked for 
improvement. (1) 

หลักสูตรร่วมกับฝ่ายวิชาการได้กำหนดกระบวนการสำรวจข้อมูลการได้งานของนักศึกษาในรุ่นแรก 
ซึ่งสำเร็จการศึกษาในวันที่ 22 มิถุนายน 2562 จำนวน 36 คน โดยกำหนดการสำรวจ ณ วันฝึกซ้อมรับ
พระราชทานปริญญาบัตรในเดือนกันยายน 2562 และสำรวจอีกครั้งภายในระยะเวลา 1 ปี ภายหลังจากที่
จบการศึกษา ผ่านแบบสำรวจออนไลน์ และโทรศัพท์ (กรณีติดต่อไม่ได้)   ดังนั้น จึงยังไม่มีการรายงานข้อมูล
การได้งานของบัณฑิตในปีการศึกษา 2561  

11.4 The types and quantity of research activities by students are established, 
monitored and benchmarked for improvement. (2) 

หลักสูตรได้กำหนดกิจกรรมการผลิตผลงานวิจัยของนักศึกษาผ่านรายวิชา การศึกษาค้นคว้าอิสระ 
สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 โดยในปีการศึกษา 2561 นักศึกษามีผลงานวิจัยทั้งสิ้น  จำนวน 12 ชิ้นงาน โดย
แบ่งเป็น ผลงานวิจัยที่ใช้ประโยชน์ในชุมชน จำนวน 7 ชิ้นงาน และผลวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน 
จำนวน 5 ชิ้นงาน จากจำนวนนักศึกษา 36 คน  (AUN 11.4-1)  

11.5 The satisfaction levels of stakeholders are established, monitored and 
benchmarked for improvement. (3)  

 หลักสูตรได้เก็บรวมรวมผลประเมินความพึงพอใจของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยเฉพาะผู้เรียน 
หลักสูตรได้มีการกำหนดรอบการประเมินผลการใช้หลักสูตร ทุกสิ้นปีการศึกษา โดยตั้งแต่เปิดหลักสูตร มีผล
การประเมินความพึงพอใจจากนักศึกษาที่มีต่อหลักสูตรดังนี้  

ข้อมูลป้อนกลับจากนักศึกษา  (ข้อมูล ประจำปีการศึกษา 2558-2560)  
ในรอบปีการศึกษา 2558 ผู้จัดทำหลักสูตรได้ทำการสำรวจการใช้หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขา

ภาษาอังกฤษ จากนักศึกษาในหลักสูตร รหัส 58 จำนวน 79 คน เพ่ือรับฟังการใช้หลักสูตร ใน 6 ด้าน คือ 
ด้านการใช้หลักสูตร ด้านโครงสร้างหลักสูตรและเนื้อหาการเรียนการสอน ด้านการเรียนรู้  ด้านกิจกรรมการ
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เรียนการสอน และ ด้านพัฒนาคุณภาพนักศึกษา พบว่า ผลรวมของการใช้หลักสูตรโดยนักศึกษาอยู่ในระดับ
ดี (3.79) ซึ่งช่วยให้ผู้จัดทำหลักสูตรได้ทราบถึงสิ่งที่ผู้ใช้หลักสูตรต้องการ เพ่ือการพัฒนาต่อไป  

ในรอบปีการศึกษา 2559 ผู้จัดทำหลักสูตรได้ทำการสำรวจการใช้หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขา
ภาษาอังกฤษ จากนักศึกษารหัส 58 จำนวน 64 คน เพ่ือรับฟังการใช้หลักสูตร ใน 6 ด้าน คือ ด้านการใช้
หลักสูตร ด้านโครงสร้างหลักสูตรและเนื้อหาการเรียนการสอน ด้านการเรียนรู้ ด้านกิจกรรมการเรียนการ
สอน และ ด้านพัฒนาคุณภาพนักศึกษา พบว่า ผลรวมของการใช้หลักสูตรโดยนักศึกษาอยู่ในดับ ดี (3.51) 
และจากนั กศึ กษ าในห ลั กสู ต ร  รหั ส  59  จ ำน วน  60  คน  เพ่ื อ รับ ฟั งผลการใช้ ห ลั กสู ต ร  ใน  
6 ด้าน คือ ด้านการใช้หลักสูตร ด้านโครงสร้างหลักสูตรและเนื้อหาการเรียนการสอน ด้านการเรียนรู้ ด้าน
กิจกรรมการเรียนการสอน และ ด้านพัฒนาคุณภาพนักศึกษา พบว่า ผลรวมของการใช้หลักสูตรโดยนักศึกษา
อยู่ในระดับดี  

หลังจากจบปีการศึกษา 2560 ทางหลักสูตรได้มีการทำการสำรวจผลการใช้หลักสูตรตามกรอบ
มาตรฐาน (TQF) จากนักศึกษาจำนวน 100 คน และอาจารย์และเจ้าหน้าที่ จำนวน 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 ผู้ใช้หลักสูตร
มีความพึงพอใจอยู่ระดับมาก ซึ่งหมายถึง ผู้ใช้หลักสูตรให้การยอมรับการใช้หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์   

ปีการศึกษา 2561 ทางหลักสูตรได้มีการทำการสำรวจผลการใช้หลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน (TQF) 
ผลการประเมินพบว่า  

7. ด้านการวางแผนการใช้หลักสูตร    3.45 มาก 
8. ด้านโครงสร้างหลักสูตรและเนื้อหาการเรียนการสอน  3.74 มาก 
9. ด้านการบริหารหลักสูตร     3.78 มาก 
10. ด้านผลการเรียนรู้      3.64 มาก 
11. ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน     3.67 มาก 
12. ด้านพัฒนานักศึกษา      3.81 มาก 
                    โดยรวม              3.73    มาก   
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จากการประเมินดังกล่าวพบว่า ผลการใช้หลักสูตรในรอบปีการศึกษา 2561 ที่ผ่านมา ผู้ใช้หลักสูตร
มีความพึงพอใจอยู่ระดับมาก ซึ่งหมายถึง ผู้ใช้หลักสูตรให้การยอมรับการใช้หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์   (AUN 11.6-1)  

นอกจากนี้ หลักสูตรได้รับข้อมูลสะท้อนกลับจากสถานประกอบการที่นักศึกษาไปออกฝึกสหกิจ / 
ประสบการ์วิชาชีพ ซึ่งในภาพรวมผลอยู่ในเกณฑ์ที่น่าพึงพอใจ และชื่นชมนักศึกษาของหลักสูตรในเรื่องการ
สื่อสารภาษาอังกฤษ การตรงต่อเวลา สู้งาน และอ่อนน้อมถ่อมตน (AUN 11.6-2)  
รายการหลักฐาน 

รหัสหลักฐาน ชื่อหลักฐาน 
AUN 11.1-1 รายงานผลการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  
AUN 11.1-2 คูม่ือและแบบบันทึกการปฏิบัติงานของอาจารย์ที่ปรึกษา   
AUN 11.2-1 รายงานการสำเร็จการศึกษาของนักศึกษารุ่น 1 
AUN 11.4-1  สรุปรายชื่องานวิจัยของนักศึกษา 
AUN 11.6-1  สรุปผลการประเมินการใช้หลักสูตร โดยนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561  
AUN 11.6-2  สรุปโครงการสหกิจศึกษา รุ่น 1   
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ส่วนที่ 4 
สรุปผลการประเมินตนเอง และทิศทางการพัฒนา 

4.1  ตารางสรุปผลการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ AUN QA ปีการศึกษา 2560 และ 
2561 

ตารางที่ 45 สรุปผลการประเมินตนเองระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ AUN QA  
ปีการศึกษา 2560 และ 2561 

ตัวบ่งชี้ (Indicators) 
ระดับ 

ปีการศึกษา 
2560 

ปีการศึกษา 
2561 

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

 

4.2 จุดแข็งหรือข้อควรภาคภูมิใจของหลักสูตร (อิงตามผลการดำเนินงานตามเกณฑ์) 
จากการใช้หลักสูตรตั้งแต่ปีการศึกษา 2558 นั้น หลักสูตรพบว่าหลักสูตรมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

รวมถึง ประสบการณ์ของคณาจารย์ ความสามารถของนักศึกษา อุปกรณ์และเครื่องมือเครื่องใช้สำหรับการ
เรียนการสอน ซึ่งเหล่านี้อาจารย์ประจำหลักสูตรเล็งเห็นถึงอัตราการพัฒนาและคงอยู่ของหลักสูตรได้เป็น
อย่างดี นอกจากนี้หลักสูตรมีการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาโดยให้นักศึกษาได้แสดงออกถึงผลงานของ
ตนเองมากขึ้น ทำให้พบว่านักศึกษาสามารถพัฒนาตนเองได้ จากการแข่งขันทางวิชาการในโอกาสต่าง ๆ 
ส่งผลให้เป็นที่ยอมรับต่อสังคมภายนอกมากยิ่งขึ้น  

4.3 จุดอ่อนหรือข้อควรพัฒนา/ปรับปรุงของหลักสูตร (อิงตามผลการดำเนินงานตามเกณฑ์) 
จากการใช้หลักสูตรตั้งแต่ปีการศึกษา 2558 นั้น หลักสูตรพบว่าหลักสูตรมีจุดอ่อนอยู่หลายประการ 

กล่าวคือ หลักสูตรที่ใช้มีความจำเป็นต้องเร่งพัฒนาอาจารย์ในหลักสูตรสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอก 
ตลอดจนเร่งทำผลงานทางวิชาการ และมีอัตราจ้างอาจารย์ชาวต่างชาติมากยิ่งขึ้นเพ่ือรองรับนักศึกษาให้มี
การสื่อสารภาษาอังกฤษตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร  
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4.4 แนวทางที่คาดว่าจะดำเนินการเพื่อการแก้ไข (อิงตามผลการดำเนินงานตามเกณฑ์) 
จากการใช้หลักสูตรตั้งแต่ปีการศึกษา 2558 นั้น หลักสูตรพบว่าหลักสูตรควรเร่งให้มีการหาอัตรา

จ้างชาวต่างประเทศ และคณาจารย์ที่มีความจำเป็นที่จะต้องเร่งสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอก โดย
คาดว่าในปีการศึกษา 2562จะมีคณาจารย์สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกจำนวน 1 ท่าน และอาจารย์
ต่างชาติเพ่ิมข้ึนอกีจำนวน 1 คน เพ่ือตอบรับการพัฒนาของหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 
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ตารางข้อมูลพื้นฐาน (Common data set) 

CdsName หน่วยนับ จำนวน 

จำนวนหลักสูตรที่เปิดสอนทั้งหมด หลักสูตร 1 

จำนวนหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนนอกสถานที่ต้ัง หลักสูตร  1 

จำนวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมดทุกระดับการศึกษา คน  265 

จำนวนอาจารย์ประจำทั้งหมด รวมทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ คน  12 

- ---จำนวนอาจารย์ประจำทั้งหมดที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ วุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเท่า  - - 

- ---จำนวนอาจารย์ประจำทั้งหมดที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ วุฒิปริญญาโทหรือเทียบเท่า คน 12 

- ---จำนวนอาจารย์ประจำทั้งหมดที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ วุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า   - - 

จำนวนอาจารย์ประจำทั้งหมดที่ดำรงตำแหน่งอาจารย์ คน 12 

- ---จำนวนอาจารย์ประจำ (ที่ไม่มีตำแหน่งทางวิชาการ) ที่มีวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเท่า - - 

- ---จำนวนอาจารย์ประจำ (ที่ไม่มีตำแหน่งทางวิชาการ) ที่มวีุฒิปริญญาโท หรือเทียบเท่า คน  12 

- ---จำนวนอาจารย์ประจำ (ที่ไม่มีตำแหน่งทางวิชาการ) ที่มีวุฒิปริญญาเอก หรือเทียบเท่า - - 

จำนวนอาจารย์ประจำทั้งหมดที่ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  - - 

- ---จำนวนอาจารย์ประจำตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเท่า - - 

- ---จำนวนอาจารย์ประจำตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาโท หรือเทียบเท่า - - 

- ---จำนวนอาจารย์ประจำตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาเอก หรือเทียบเท่า - - 

จำนวนอาจารย์ประจำทั้งหมดที่ดำรงตำแหน่งรองศาสตราจารย์ - - 

- ---จำนวนอาจารย์ประจำตำแหน่งรองศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเท่า - - 

- ---จำนวนอาจารย์ประจำตำแหน่งรองศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาโท หรือเทียบเท่า - - 

- ---จำนวนอาจารย์ประจำตำแหน่งรองศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาเอก หรือเทียบเท่า - - 

จำนวนอาจารย์ประจำทั้งหมดที่ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ - - 

- ---จำนวนอาจารย์ประจำตำแหน่งศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเท่า - - 

- ---จำนวนอาจารย์ประจำตำแหน่งศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาโท หรือเทียบเท่า - - 

- ---จำนวนอาจารย์ประจำตำแหน่งศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาเอก หรือเทียบเท่า - - 

จำนวนอาจารย์ประจำหลักสูตรแยกตามวุฒิการศึกษา คน 5 

- - --ระดับปริญญาตรี - - 

- - --ระดับ ป.บัณฑิต - - 

- - --ระดับปริญญาโท คน 5 

- - --ระดับ ป.บัณฑิตข้ันสูง - - 

- - --ระดับปริญญาเอก - - 

จำนวนอาจารย์ประจำหลักสูตรที่มีดำรงตำแหน่งทางวิชาการ - - 

- - --จำนวนอาจารย์ประจำหลักสูตรที่ไม่มีตำแหน่งทางวิชาการ - - 

- - --จำนวนอาจารย์ประจำหลักสูตรที่มีตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ - - 

- - --จำนวนอาจารย์ประจำหลักสูตรที่มีตำแหน่งรองศาสตราจารย์ - - 

- - --จำนวนอาจารย์ประจำหลักสูตรที่มีตำแหน่งศาสตราจารย์ - - 

จำนวนรวมของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจำหลักสูตร เรื่อง 5 

- - --บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ เรื่อง 5 

- - --บทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่
ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ
สำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันนำเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดทำเป็นประกาศให้ทราบเป็นการ
ทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศารฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับนานาชาติ หรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันนำเสนอ
สภาสถาบันอนุมัติและจัดทำเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ   

 

- - --ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร - - 



  

 
หน้า 77 รายงานการประเมินตนเอง Self – Assessment report (SAR) ระดับหลักสูตร 

CdsName หน่วยนับ จำนวน 

- - --บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2 - - 

- - --บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ.  หรือ
ระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.
2556 แต่สถาบันนำเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดทำเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้  กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วัน
นับ แต่วันที่ออกประกาศ (ซึ่งไม่อยู่ใน Beall’s list) หรือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏ ในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1 

- - 

- - --บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตาม
ประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสำหรับการเผยแพร่
ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556  

- - 

- - --ผลงานได้รับการจดสิทธิบัตร - - 

- - --ผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอตำแหน่งทางวิชาการแล้ว - - 

- - --ผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ดำเนินการ - - 

- - --ผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ที่ค้นพบใหม่และได้รับการจดทะเบียน - - 

- - --ตำราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอตำแหน่งทางวิชาการแล้ว - - 

- - --ตำราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินตำแหน่งทางวิชาการแต่ไม่ได้นำมาขอรับการประเมิน
ตำแหน่งทางวิชาการ 

- - 

- - --จำนวนงานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผ่านสื่ออิเลคทรอนิกส์ online 
- - 

- - --จำนวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน - - 

- - --จำนวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ - - 

- - --จำนวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ - - 

- - --จำนวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน - - 

- - --จำนวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ  - - 

- - -จำนวนบทความของอาจารย์ประจำหลักสูตรปริญญาเอกที่ได้รับการอ้างอิงในฐานข้อมูล TCI และ Scopus ต่อจำนวนอาจารย์
ประจำหลักสูตร 

- - 

จำนวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีทั้งหมด - - 

จำนวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ตอบแบบสำรวจเรื่องการมีงานทำภายใน 1 ปี หลังสำเร็จการศึกษา - - 

จำนวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้งานทำหลังสำเร็จการศึกษา (ไม่นับรวมผู้ที่ประกอบอาชีพอิสระ) - - 

จำนวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ประกอบอาชีพอิสระ - - 

จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่มีงานทำก่อนเข้าศึกษา - - 

จำนวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่มีกิจการของตนเองที่มีรายได้ประจำอยู่แล้ว - - 

จำนวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา - - 

จำนวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่อุปสมบท - - 

จำนวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่เกณฑ์ทหาร - - 

เงินเดือนหรือรายได้ต่อเดือน ของผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่ได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระ (ค่าเฉลี่ย) 
- - 

ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีตามกรอบ TQF เฉลี่ย (คะแนนเต็ม ๕) 
- - 

จำนวนรวมของผลงานนักศึกษาและผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ - - 

- ---จำนวนบทความฉบับสมบูรณ์ที่มีการตีพิมพ์ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง  - - 

- ---จำนวนบทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ - - 

- ---จำนวนบทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หรือในวารสารทางวิชาการ
ระดับชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูลตามประกาศ ก.พ.อ.หรือระเบียบคณะกรรมการอุดมศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทาง
วิชาการว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันนำเสนอสภา
สถาบันอนุมัติและจัทำเป็นประกาศให้ทราบทั่วไปและแจ้ง ก.พ.อ./กกอ. ทราบภายใน 30 วัน  นับแต่วันที่ออกประกาศ 

- - 

- ---ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร - - 

- ---จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2 - - 



  

 
หน้า 78 รายงานการประเมินตนเอง Self – Assessment report (SAR) ระดับหลักสูตร 

CdsName หน่วยนับ จำนวน 

- ---จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูลตามประกาศ ก.พ.อ.หรือระเบียบคณะกรรมการ
อุดมศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสำหรับการเผยแพร่
ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันนำเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัทำเป็นประกาศให้ทราบทั่วไปและแจ้ง ก.พ.อ./กกอ. ทราบ
ภายใน 30 วัน  นับแต่วันที่ออกประกาศ (ซึ่งไม่อยู่ใน Beall's list) หรือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ ที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1 

- - 

- ---จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ที่ปรากฏอยู่ในฐานข้อมูลระดับนานานชาติตามประกาศ ก.พ.อ.หรือ
ระเบียบคณะกรรมการอุดมศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ
สำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 

- - 

- ---ผลงานที่ได้รับการจดสิทธิบัตร - - 

- ---จำนวนงานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผ่านสื่ออิเลคทรอนิกส์ online 
- - 

- ---จำนวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน - - 

- ---จำนวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ - - 

- ---จำนวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ - - 

- ---จำนวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน - - 

- ---จำนวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ  - - 

จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททั้งหมด (ปีการศึกษาที่เป็นวงรอบประเมิน) - - 

จำนวนรวมของผลงานนักศึกษาและผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 
- - 

- ---จำนวนบทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ  - - 

- ---จำนวนบทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หรือในวารสารทางวิชาการ
ระดับชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูลตามประกาศ ก.พ.อ.หรือระเบียบคณะกรรมการอุดมศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทาง
วิชาการว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันนำเสนอสภา
สถาบันอนุมัติและจัดทำเป็นประกาศให้ทราบทั่วไปและแจ้ง ก.พ.อ./กกอ. ทราบภายใน 30 วัน  นับแต่วันที่ออกประกาศ 

- - 

- ---ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร - - 

- ---จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2 - - 

- ---จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูลตามประกาศ ก.พ.อ.หรือระเบียบคณะกรรมการ
อุดมศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสำหรับการเผยแพร่
ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันนำเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัทำเป็นประกาศให้ทราบทั่วไปและแจ้ง ก.พ.อ./กกอ. ทราบ
ภายใน 30 วัน  นับแต่วันที่ออกประกาศ (ซึ่งไม่อยู่ใน Beall's list) หรือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ ที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1 

- - 

- ---จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ที่ปรากฏอยู่ในฐานข้อมูลระดับนานานชาติตามประกาศ ก.พ.อ.หรือ
ระเบียบคณะกรรมการอุดมศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ
สำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 

- - 

- ---ผลงานที่ได้รับการจดสิทธิบัตร - - 

- ---จำนวนงานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผ่านสื่ออิเลคทรอนิกส์ online 
- - 

- ---จำนวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน - - 

- ---จำนวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ - - 

- ---จำนวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ - - 

- ---จำนวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน - - 

- ---จำนวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ  - - 

จำนวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า (FTES) รวมทุกหลักสูตร - - 

จำนวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในสถาบัน - - 

จำนวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายนอกสถาบัน - - 

จำนวนอาจารย์ประจำที่ปฏิบัติงานจริง (ไม่นับรวมผู้ลาศึกษาต่อ) - - 

จำนวนนักวิจัยประจำที่ปฏิบัติงานจริง (ไม่นับรวมผู้ลาศึกษาต่อ) - - 
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CdsName หน่วยนับ จำนวน 

จำนวนอาจารย์ประจำที่ลาศึกษาต่อ - - 

จำนวนนักวิจัยประจำที่ลาศึกษาต่อ - - 

บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ 
- - 

บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หรือในวารสารทาง
วิชาการระดับชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณา
วารสารทางวิชาการสำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันนำเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดทำเป็นประกาศให้
ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ 

- - 

ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร - - 

บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2  
- - 

บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการระดับนานาชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตาม
ประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสำหรับการเผยแพร่
ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันนำเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดทำเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./
กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ (ซึ่งไม่อยู่ใน Beall’s list) หรือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏใน
ฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1 

- - 

บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ
ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสำหรับการเผยแพร่
ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556  

- - 

ผลงานได้รับการจดสิทธิบัตร - - 

ผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอตำแหน่งทางวิชาการแล้ว - - 

ผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ดำเนินการ - - 

ผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ที่ค้นพบใหม่และได้รับการจดทะเบียน - - 

ตำราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอตำแหน่งทางวิชาการแล้ว - - 

ตำราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินตำแหน่งทางวิชาการ แต่ไม่ได้นำมาขอรับการประเมิน
ตำแหน่งทางวิชาการ 

- - 

งานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ online - - 

งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน - - 

งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ - - 

งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ - - 

งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน - - 

งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ - - 

 



หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2558    
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 
 99 หมู่ 8 ตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส 96000   
โทร 07-370-9030 
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      คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 
        Faculty of Liberal Arts, Princess of Naradhiwas University 

 

Program Profile 
SAR for AUN-QA 

การประกันคุณภาพหลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาภาษาอังกฤษ
 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 

 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตรใหม่  

ปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้เปิดรับนักศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๕๘ โดยมีอาจารย์

ประจำหลักสูตรจำนวน ๕ คน เจ้าหน้าที่จำนวน ๒ คน ในปีการศึกษา 

๒๕๖๑ หลักสูตรมีนักศึกษาทุกช้ันปีรวม ๒๖๕ คน 
 

Expected Learning Outcomes ของหลักสูตร 

❖ ใช้ทักษะภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพและหลากหลาย ตาม
โครงสร้างของ CEFR ของสหภาพยุโรป ในระดับ B 2 Upper 
Intermediate Level ได้ 

❖ ประยุกต์ใช้องค์ความรู้ด้านภาษาศาสตร์ภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้อง 
เพื่อพัฒนาตนเอง ชุมชนและสังคม 

❖ ประยุกต์องค์ความรู้ด้านภาษาศาสตร์ภาษาอังกฤษกับเทคโนโลยีให้
ทันโลกและเหตุการณ์ปัจจุบัน 

❖ แสดงออกถึงความรับผิดชอบ ความซื่อสัตย์ และจรรยาบรรณ
วิชาชีพ 
 

ผลการพัฒนาคุณภาพหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA 

❖ AUN 1 Expected Learning Outcomes     3  ระดับ   

❖ AUN 2 Program Specification      3 ระดับ  

❖ AUN 3 Program Structure and Content          3 ระดับ  

❖ AUN 4 Teaching and Learning Approach        3   ระดับ 

❖ AUN 5 Student Assessment      3    ระดับ 

❖ AUN 6 Academic Staff Quality      3    ระดับ 

❖ AUN 7 Support Staff Quality      3     ระดับ 

❖ AUN 8 Student Quality and Support     3 ระดับ 

❖ AUN 9 Facilities and Infrastructure      3   ระดับ 

❖ AUN 10 Quality Enhancement      3   ระดับ 

❖ AUN 11 Output                3 ระดับ 

     ผลการประเมินพบว่ามีระดับการประเมินเท่ากับ 3 

จุดที่ควรพัฒนา 

❖ หลักสูตรเร่งพัฒนาอาจารย์ในหลักสูตรสำเร็จการศึกษาใน

ระดับปริญญาเอก 

❖ หลักสูตรควรเร่งพัฒนาอาจารย์ให้ทำผลงานทางวิชาการ 

 

 
 

การได้งานทำของบัณฑิต 

เนื่องจากว่านักศึกษาในหลักสูตรเพิ่งสำเร็จเมื่อเดือน

มิถุนายนที่ผ่านมา จึงยังไม่มีรายงานการได้งานทำบัณฑิต  

จำนวนหน่วยงานที่รับนักศึกษาสหกิจศึกษามีทั้งหมด 17 

หน่วยงาน 
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กำหนดการตรวจเยี่ยมและประเมินคุณภาพศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 
ภายใต้โครงการรับการประเมินประกันคุณภาพ คณะศิลปศาสตร์ (หลักสูตร/คณะ)  

มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 
วันจันทร์ ที่ 19  เดือนสิงหาคม ๒๕๖2 เวลา 08.30-16.30น. 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  

08.30-09.00น. -  ลงทะเบียน 
09.00-09.30น. -  คณะกรรมการประเมิน ประชุมเพ่ือวางแนวทางการประเมินครั้งนี้ 

 -  ประธานคณะผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน แนะนำคณะผู้ประเมินฯ  
    และแจ้งวัตถุประสงค์และรูปแบบของการตรวจประเมินฯ  

09.30-10.00น. -  กล่าวต้อนรับคณะกรรมการผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  
    โดยอาจารย์วันชัย แก้วหนนูวล คณบดีคณะศิลปศาสตร์ 
    -  แนะนำอาจารย์ประจำหลักสูตร และนำเสนอผลการดำเนินงานหลักสูตร                    
       ประจำปีการศึกษา 2561  โดยอาจารย์มุสลิม รอกา ประธานหลักสูตร 
10.00-12.00น. -  สัมภาษณ์หัวหน้าสาขา 
 -  สัมภาษณ์ตัวแทนบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน 
 -  สัมภาษณ์ตัวแทนนักศึกษา  
12.00-13.30น. -  รับประทานอาหารกลางวัน 
13.30.16.00น. -  คณะกรรมการประเมิน ตรวจสอบเอกสาร/รายการหลักฐาน 
16.00-16.30น.  -  คณะกรรมการประเมิน สรุปผลการประเมินฯและนำเสนอผลการประเมินฯ    
 
หมายเหตุ     กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 
  

 


