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บทสรุปผู้บริหาร 

รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ตามระบบ CUPT QA ระดับคณะ คณะศิลปศาสตร์  
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ปีการศึกษา 2558(1 สิงหาคม 2558 – 31 กรกฎาคม 2559 ) เพ่ือเป็นการ
รายงานการประกันคุณภาพการศึกษา ตามเกณฑ์ Council of the University President of Thailand 
Quality Assurance  (CUPT QA ) ซึ่งเป็นการประกันคุณภาพการศึกษาในกลุ่มที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศ
ไทย (ทปอ.)และท่ีประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ (ทอมก.) เป็นปีแรก สืบเนื่องจาก ทปอ.ในการ
ประชุมครั้งที่ 6 /2557 วันที่ 21 ธันวาคม 2557 มีมติอนุมัติให้สถาบันอุดมศึกษาใน ทปอ.ใช้ระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษา CUPT QA ที่พัฒนาขึ้นส าหรับการประกันคุณภาพการศึกษาภายในและเพ่ือรับการรับรอง
การประกันคุณภาพการศึกษาภายนอกเป็นชุดเดียวกัน เพื่อสถาบันอุดมศึกษาได้ลดภาระท่ีเกิดจากการท างาน
ซ้ าซ้อน และได้ใช้เกณฑ์ที่เหมาะสมหรือบูรณาการกับการพัฒนาตามแนวทาง EdPEx อย่างเต็มรูปแบบต่อไป 

มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์เป็นมหาวิทยาลัยหนึ่งในกลุ่ม ทปอ.ได้น าเกณฑ์  CUPT QA พิจารณาใน
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2558 วันที่ 11 มิถุนายน 2558 เพ่ือพิจารณาถึงความเป็นไปได้ของ
การน าเกณฑ์ตามมติที่ประชุม ทปอ.มาใช้  ที่ประชุมเห็นชอบและให้เสนอเรื่องขออนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย
นราธิวาสราชนครินทร์ และสภามหาวิทยาลัยฯในการประชุมครั้งท่ี 5/2558 วันที่ 5 กันยายน 2558 มีมติ อนุมัติ
ให้มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ใช้เกณฑ์  CUPT QA ในการด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษา ตั้งแต่ปี
การศึกษา 2558 เป็นต้นไป  
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ตารางสรุปผลการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 

รายการ คะแนน จุดแข็ง เรื่องท่ีสามารถปรับปรุงได้ 

C.1 การรับและการ
ส าเร็จการศึกษาของ
นิสิตนักศึกษา  

3 - คณะมีหลักสูตรที่
ตอบสนองความต้องการ
ของนักเรียนในพื้นท่ี 

- มีการจัดท าโครงการ
สอนเสริมนักศึกษา 
เพ่ือให้คงอัตราการคง
อยู่ของนักศึกษา และมี
โครงการอื่นๆท่ีค่อย
สนับสนุน 

 

- วิเคราะห์คุณสมบัติของ
นักศึกษาแรกเข้า และ
ช่องทางการรับเข้า ให้
สอดคล้องกับความ
ต้องการของนักศึกษา
กลุ่มเป้าหมาย เพื่อเพ่ิม
อัตราการคงอยู่ของ
นักศึกษาให้มากขึ้น 

- จัดกระบวนการเตรียม
ความพร้อมเพ่ือให้
นักศึกษาส าเร็จตาม
ระยะเวลาที่ก าหนด 
 

C.2 การได้งานท า 

ของบัณฑิต หรือการใช้
ประโยชน์ใน  

การประกอบวิชาชีพ 

- - 

 

- 

C.3คุณภาพบัณฑิต - - 

 

- 

C.4ผลงานของผู้เรียน 2 -  - ส่งเสริมให้นักศึกษาเรียนรู้
และจัดท าผลงานทาง
วิชาการ หรือสิ่งประดิษฐ์ 
เกี่ยวกับภาษาอังกฤษ 
หรืออ่ืนๆที่เก่ียวข้องกับ
หลักสูตร 

- ควรจะมีการรวบรวม
ข้อมูลผลงานของนักศึกษา
เป็นชิ้นงาน หรืออาจจะ
รวบรวมในแฟ้มประวัติ
ของนักศึกษา 
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รายการ คะแนน จุดแข็ง เรื่องท่ีสามารถปรับปรุงได้ 

C.5 คุณสมบัติของ
อาจารย์ 

2 - บุคลาการสายสอนและ
วิจัยมีความมุ่งม่ันทุ่มเท
ในการด าเนินงาน 
 

 

 

 

 

 

- ให้มีการจัดเก็บข้อมูล
คุณสมบัติและการพัฒนา
ของอาจารย์ของแต่ละ
ท่านอย่างต่อเนื่อง  

- ให้มีการวิเคราะห์แนวโน้ม
ผลการด าเนินการ
เปรียบเทียบกับค่า
เป้าหมายในโครงร่าง
องค์กรของคณะ 

C.6 ผลงานวิชาการของ
อาจารย์ประจ าและ
นักวิจัย 

3 - 

 

 

 

 

 

- ควรมีมาตรการส่งเสริม
และสนับสนุนให้อาจารย์
ผลิตผลงานวิชาการ
เพ่ิมข้ึน 

- ควรมีการสนับสนุนให้
อาจารย์ขอทุนวิจัยจาก
หน่วยงานภายในและ
ภายนอก 

- ควรมีกลยุทธ์กระตุ้นให้มี
การผลิตผลงานวิจัยที่
สามารถตอบสนองความ
ต้องการของชุมชนและ
ท้องถิ่นอย่างเป็นรูปธรรม  

C.7 การก ากับมาตรฐาน
หลักสูตร 

3 - มีการประชุมก ากับ
ติดตามมาตรฐาน
หลักสูตรอย่างสม่ าเสมอ 

- มีระบบการจัดเก็บ
เอกสารต่างๆที่เก่ียวข้อง
กับหลักสูตรผ่านทาง
ระบบสารสนเทศ 

- ควรมีการก าหนดนโยบาย
ให้ครอบคลุมค่าเป้าหมาย
หรือตัวบ่งชี้ผลการ
ด าเนินงานของหลักสูตรให้
ชัดเจน 

C.8 การบริหารและ
จัดการของผู้บริหาร
มหาวิทยาลัย 

- - 

 

- 
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รายการ คะแนน จุดแข็ง เรื่องท่ีสามารถปรับปรุงได้ 

C.8.1 การปฏิบัติตาม
บทบาทหน้าที่ของ
กรรมการประจ าคณะ 

3 - คณะกรรมการประจ า
คณะท าหน้าที่
ครอบคลุมการ
ด าเนินงานทั้ง 5 
ประเด็น 
 

- ควรให้มีการวิเคราะห์ผล
การด าเนินงานเทียบเคียง
กับพันธกิจและค่า
เป้าหมายที่คาดหวัง  

C.8.2 การปฏิบัติตาม
บทบาทหน้าที่ของ
ผู้บริหารคณะ 

3 - มีการพัฒนาขับเคลื่อนพัฒนา
ให้มีประสิทธิภาพ 

 

 

 

 

- ควรมีการน าเสนอข้อมูลผลการ
ประเมินเพื่อสะท้อนผลการ
ด าเนินงานของผู้บริหารอย่าง
ชัดเจน และต่อเนื่อง 

 

C.9 ผลการบริหารและ
จัดการของผู้บริหาร
คณะ 

3 - มีการก าหนดค่า
เป้าหมายตามแผนกล
ยุทธ์ ของทุกปี 
 

 

 

- ให้มีการปรับปรุงระบบกา
รายงานและวิเคราะห์
ข้อมูลในแต่ละประเด็น
การประเมินทั้ง 7 ข้อ ให้
ชัดเจน 

C.10บุคลากรได้รับ 

การพัฒนา 

2 - 

 

 

- มีการจัดท าแผนพัฒนา
บุคลากรให้สอดคล้องกับ
ความต้องการ และ
ส่งเสริมความก้าวหน้าใน
สายงาน 

C.11 ข้อมูลป้อนกลับ
จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

2 - 

 

 

 

- ควรน าข้อมูลป้อนกลับไป
วิเคราะห์เพื่อต่อยอด
พัฒนาไปสู่แผนงานที่
สามารถเห็นได้อย่าง
ชัดเจน 
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รายการ คะแนน จุดแข็ง เรื่องท่ีสามารถปรับปรุงได้ 

C.12 การบริการวิชาการ
แก่สังคมของคณะ 

5 - มีการบริการวิชาการ
อย่างต่อเนื่องและได้มี
การขยายพื้นที่ในการ
ให้บริการ 

- มีการบูรณาการเรียน
การสอนโดยให้นักศึกษา
เข้าไปมีส่วนร่วมในการ
จัดกิจกรรม 

 

- ควรมีการวิเคราะห์ผลการ
ให้บริการวิชาการท่ีมีต่อ
การพัฒนาเอกลักษณ์
และอัตลักษณ์ของคณะ 

- ควรขยายผลการ
ด าเนินงานด้านการบริการ
วิชาการให้มีเครือข่าย
กว้างขวางยิ่งขึ้น 

C.13 การส่งเสริม
สนับสนุนศิลปะและ
วัฒนธรรม 

4 - เป็นศูนย์การเรียนรู้ 
ทางด้านภาษา และ
ศิลปวัฒนธรรม 

- มีการจัดกิจกรรม 
โครงการที่บูรณาการกับ
การเรียนการสอน เช่น
กิจกรรมวันรักไทยรักษ์
วัฒนธรรม  บูรณาการ
ในรายวิชาการใช้
ภาษาไทย 

- มีกิจกรรมให้นักศึกษาลง
พ้ืนที่ชุมชนเพ่ือเก็บ
ข้อมูลปราชญ์ชุมชน 
เป็นกิจกรรมที่บูรณา
การกับการเรียนการ
สอนรายวิชา สังคม
วิทยาจังหวัดชายแดน
ภาคใต้  

 

- ให้มีการก าหนดค่า
เป้าหมายตัวบ่งชี้ด้านการ
ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม
ที่เชื่อมโยงกับเอกลักษณ์ 
และอัตลักษณ์ของคณะ  

- ควรมีการวิเคราะห์ผลการ
ด าเนินโครงการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมที่ส่งผลต่อ
การพัฒนาเอกลักษณ์
และอัตลักษณ์ของคณะ 

 

S.1 จ านวนเงิน
สนับสนุนงานวิจัยหรือ
งานสร้างสรรค ์

2 - 

 

 

 

- ควรมีการสนับสนุนให้
อาจารย์สามารถเขียน
โครงการวิจัยเพื่อขอทุน
วิจัยจากหน่วยงานภายใน
และภายนอกเพ่ิมมากข้ึน 
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รายการ คะแนน จุดแข็ง เรื่องท่ีสามารถปรับปรุงได้ 

S .2 การสู่สากลมุ่งเน้น
อาเซียนของนักศึกษาและ
อาจารย์ 

3 - น านักศึกษาท่ีไปพัฒนา
ทักษะทางภาษาที่ไป
เรียนต่างประเทศ มา
เป็นแกนน าในการจัด
โครงการค่าย
ภาษาอังกฤษ ทั้งจาก 
UIA และ USM  

- อาจารย์มีความเชียว
ชาญทางด้านภาษา
อาเซียน 

 

 

 

- ควรก าหนดทิศทางการเข้า
สู่สากลมุ่งเน้นอาเซียนของ
คณะให้มีความชัดเจนมาก
ยิ่งขึ้น 

- ควรวิเคราะห์ผลการ
ด าเนินโครงการต่างๆที่
เกี่ยวข้องกับการพัฒนาสู่
อาเซียนเพื่อการปรับปรุง
ในปีต่อไป  

- ควรจัดสรรงบประมาณ
เพ่ิมข้ึนเพื่อการสนับสนุน
ให้นักศึกษาของคณะไป
ร่วมกิจกรรมหรือโครงการ
ในต่างประเทศ  
 

S .3 วิจัยใช้ประโยชน์ใน
ชุมชน 

2 -  
 

 

 

 

- ควรมีกลยุทธ์กระตุ้นให้มี
การผลิตผลงานวิจัยที่
สามารถตอบสนองความ
ต้องการของชุมชนและ
ท้องถิ่นอย่างเป็นรูปธรรม
และสามารถน าไปใช้
ประโยชน์ในชุมชนได้ 
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โครงร่างองค์กร (Organizational Profile)  

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 
P1 ลักษณะองค์กร  

 คณะศิลปศาสตร์ เป็นคณะหนึ่ง ที่จัดตั้งขึ้นตาม ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา
(เล่มที่ 122 ตอนที่ 14 ก ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2548)  การจัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยนราธิวาส         
ราชนครินทร์  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือขยายโอกาสทางการศึกษาให้นักศึกษาในเขตพ้ืนที่ 3 จังหวัดชายแดน
ภาคใต้ และพ้ืนที่ใกล้เคียงได้มีโอกาสศึกษาจนถึงระดับปริญญาตรี และเพ่ือสนับสนุนการสอนในหมวดวิชาศึกษา
ทั่วไปให้แก่คณะต่างๆ ในระยะเริ่มแรก  โดยแยกมาจากคณะวิชาพ้ืนฐานใน เดิมก่อนหลอมรวมเป็นมหาวิทยาลัย  
ตั้งแต่วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2548  โดยใช้อาคารแผนกช่างก่อสร้าง ชั้น 1  ของวิทยาลัยเทคนิคนราธิวาส  วิทยาเขต
โคกเขือ  ต าบลโคกเคียน  อ าเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส  เป็นที่ตั้งโครงการชั่วคราว ของคณะและต่อมา
ได้ย้ายส านักงานมาที่ ชั้น 1 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เมื่อวันที่ 1  พฤศจิกายน  พ.ศ.  2553 และได้ย้าย
ที่ท าการคณะศิลปศาสตร์ เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2557  

 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ได้เปิดจัดการเรียนการสอนรายวิชา
ศึกษาท่ัวไปให้แก่คณะต่างๆ คือ คณะแพทยศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์  คณะวิทยาการจัดการ สถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา และในปี
การศึกษา 2558 ได้เปิดสอนหลักสูตรศิลป ศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาอังกฤษ มีจ านวนนักศึกษา แรกเข้าจ านวน  
87 คน คณะมีอาจารย์ประจ าทั้งท่ีเป็นข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย  จ านวน 22 คน (ค านวณตามเกณฑ์
ของส านักกรรมการการอุดมศึกษา หรือสกอ.) ประกอบด้วยผู้ที่อยู่ระหว่างการศึกษาระดับปริญญาเอก จ านวน 5 
คน  คุณวุฒิปริญญาโท จ านวน 16 คน คุณวุฒิปริญญาตรี จ านวน 1 คน ยังไม่มีบุคลากรผู้มีต าแหน่งทางวิชาการ
ระดับศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ และมีบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการจ านวน  7 
คน 
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ก. สภาพแวดล้อมของคณะศิลปศาสตร์ 
(1) การจัดการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2558 คณะศิลปศาสตร์ได้รับผิดชอบจัดการเรียนการสอน

หลักสูตรสาขาวิชาภาษาอังกฤษที่สอดคล้องกับความต้องการของนักศึกษา และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย นอกจากนี้ 
คณะได้ก าหนดผู้รับผิดชอบหลักสูตร บริหารจัดการหลักสูตรให้เป็นไปตามมาตรฐานหลักสูตรที่ก าหนดโดยส านัก
กรรมการการอุดมศึกษา โดยมีกลไกในการควบคุมก ากับ ส่งเสริม การจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพได้
มาตรฐาน ดังตาราง OP- ก (1-1)  
ตาราง OP- ก (1-1) หลักสูตรที่คณะศิลปศาสตร์เปิดสอนในปีการศึกษา 2558 

ระดับหลักสูตร วิธีการจัดการศึกษา บริการส่งเสริมการเรียนรู้ 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต      
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 

เป็นการจัดการเรียนการสอนระบบเข้าชั้น
เรียนภาคปกติ มีกระบวนการเรียนการ
สอนในรูปแบบต่างๆ ได้แก่ 

- การสอนแบบบรรยายประกอบสื่อ 
- การสอนภาคปฏิบัติในห้องปฏิบัติการ

ทางภาษา 
- การให้นักศึกษาค้นคว้า อภิปรายและ

น าเสนอ 
- การฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือสห

กิจศึกษาตามสถานประกอบการ ซึ่งมี
การปฐมนิเทศเตรียมความพร้อมก่อน
ฝึกหรือสหกิจ นิเทศติดตามการฝึก
หรือสหกิจ การประเมินผล และการ
ปัจฉิมนิเทศหลังการฝึกหรือสหกิจ 

มีการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร
ตลอดปีการศึกษาเพ่ือพัฒนา
คุณลักษณะบัณฑิตของนักศึกษา 
ได้แก่ 

- การอบรมทักษะด้าน
ภาษาต่างประเทศ 

- การอบรมคุณธรรมจริยธรรมแก่
นักศึกษา 

- การอบรมสร้างจิตสาธารณะ 
- การสอนเสริม 
- การอบรมทักษะชีวิต 
- ฯลฯ 

 

พันธกิจที่ส าคัญอีกประการหนึ่งของคณะศิลปศาสตร์ คือ การบริการวิชาการ ซึ่งคณะได้
ด าเนินการมาอย่างต่อเนื่อง และได้รับการยอมรับจากหน่วยงานต่างๆที่เข้าร่วมกิจกรรม โครงการบริการวิชาการ
ที่คณะได้ด าเนินการ ได้แก่ โครงการสอนเสริมภาษาต่างประเทศระดับมัธยมศึกษา โครงการสอนเสริม
ภาษาอังกฤษข้าราชการต ารวจสังกัดศูนย์ปฏิบัติการชายแดนภาคใต้ โครงการค่ายภาษาอังกฤษ เป็นต้น  
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(2) คณะศิลปศาสตร์มีปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ วัฒนธรรมและค่านิยมขององค์กร ดังนี้ 
ปรัชญา 

 บัณฑิตมีความรู้  ปัญญาแสวงหา พัฒนาองค์ความรู้เพื่อความเจริญงอกงามของสังคม 

วิสัยทัศน์   

   ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรม วิจัยและพัฒนา สนองความต้องการของสังคม  

พันธกิจ 

1. ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ ทักษะและคุณธรรม รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม  
2. ผลิตผลงานทางวิชาการ งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ท่ี ตอบสนองความต้องการของสังคม 
3. บริการวิชาการเพ่ือพัฒนาสังคม  
4. ส่งเสริมและอนุรักษ์ ภาษา ศาสนาและศิลปวัฒนธรรม  
5. พัฒนาระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลให้มีประสิทธิภาพ  
อัตลักษณ์ 
 บัณฑิตมีความเป็นพหุวัฒนธรรม 
เอกลักษณ์ 
เป็นมหาวิทยาลัยที่เน้นด้านวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์บนพ้ืนฐานพหุวัฒนธรรม 
นิยามศัพท์  
  พหุวัฒนธรรม หมายถึง การอยู่ร่วมกันท่ามกลางความหลากหลายทาง ภาษา ศาสนา และ
ศิลปวัฒนธรรม  
นโยบาย 
1. นโยบายด้านการจัดการเรียนการสอน : ส่งเสริมบรรยากาศทางวิชาการ โดยใช้กระบวนการประกัน
คุณภาพการศึกษาเป็นกลไกในการบริหารจัดการ 
2. นโยบายด้านการวิจัยและงานสร้างสรรค์ : ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรด าเนินการวิจัยและงาน
สร้างสรรค์ เพ่ือพัฒนาองค์ความรู้  ตลอดจนเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน และน าไปใช้ประโยชน์ 
3. นโยบายด้านการบริการวิชาการสู่สังคม: พัฒนาส่งเสริม และสนับสนุนกิจกรรมบริการวิชาการ เพื่อ
ตอบสนองความต้องการของสังคม  
4. นโยบายด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม: ส่งเสริมอนุรักษ์ภาษา ศาสนา และศิลปวัฒนธรรม 
5. นโยบายด้านการบริหารจัดการ : ให้ความส าคัญกับการจัดระบบการบริหารจัดการที่ดี ด้วยหลักธรรมาภิ
บาล 
วัตถุประสงค ์
1. เพ่ือผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ ทักษะและคุณธรรม รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม  
2. เพ่ือผลิตผลงานทางวิชาการ งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ท่ีสนองความต้องการของสังคม  
3. เพ่ือบริการวิชาการเพ่ือพัฒนาสังคม  
4. เพ่ือส่งเสริมและอนุรักษ์ ภาษา ศาสนาและศิลปวัฒนธรรม  



12 

5. เพ่ือพัฒนาระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
6. เพ่ือพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ น าไปใช้ในด้านการเรียนการสอนและการบริหารจัดการอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 
1. ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ ทักษะ คุณธรรม จริยธรรม และมีความรับผิดชอบต่อสังคม 
2. พัฒนางานวิจัยและงานสร้างสรรค์ท่ีสอดคล้องกับความต้องการของชุมชนและสังคม 
3. พัฒนาศักยภาพการบริการวิชาการ ตามความต้องการของชุมชนและสังคม 
4. ส่งเสริมการอนุรักษ์ และสืบทอด ภาษา ศาสนา และศิลปวัฒนธรรม 
5. พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
วัฒนธรรมองค์กร LIBERAL 
L: Learning = การเรียนรู้และฝึกฝน 
I : Identity = มีอัตลักษณ์ความเป็นศิลปศาสตร์ 
B: Balance = ด าเนินพันธกิจทุกด้านอย่างสมดุลย์ 
E: Ethic = มีหลักจริยธรรม 
R: Responsibility = มีความรับผิดชอบ 
A: Accountability = มีความศักยภาพ ความสามารถ 
L: Loyalty = มีความซ่ือสัตย์ และรักองค์กร 
ค่านิยมองค์กร สร้างสรรค์ความรู้คู่คุณธรรม พัฒนาชุมชน บนพื้นฐานพหุวัฒนธรรม 
สมรรถนะหลักขององค์กร  
1. ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
2. ความสามารถในการวิจัย บริการวิชาการ สร้างองค์ความรู้เพ่ือพัฒนาชุมชนและสังคม 
3. ความสามารถในการบูรณาการการเรียนการสอน กับพันธกิจต่างๆได้แก่ การบริการวิชาการ การวิจัย 

และการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
4. ความสามารถในการเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ด้านภาษาต่างประเทศ ได้แก่ ภาษาอังกฤษ ภาษามลายู 

และภาษาจีน  
(3) คณะจ าแนกผู้ปฏิบัติงาน (Workforce) เป็น 2 กลุ่ม ตามตาราง OP-1 ก (3-1) โดยปัจจัยหลักท่ีท าให้

ผู้ปฏิบัติงานมุ่งม่ันต่อภารกิจของคณะ ตามตาราง OP-1 ก (3-2) และสวัสดิการที่คณะจัดให้ตามตาราง OP-1 ก  
(3-3)  
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ตาราง OP-1 ก (3-1) ลักษณะโดยรวมของบุคลากรและวุฒิการศึกษา 

วุฒิการศึกษา สายสอนและวิจัย สายสนับสนุน 

ข้าราชการ พนักงาน
มหาวิทยาลัย 

ลูกจ้างประจ า ลูกจ้าง
ช่ัวคราว 

ข้าราชการ พนักงาน
มหาวิทยาลัย 

ลูกจ้างประจ า ลูกจ้าง
ช่ัวคราว 

ปริญญาตรี - - - 1 - 1 - 5 

ปริญญาโท 6 15 -  4 1 1 - - 

ปริญญาเอก - - - - - - - - 

รวม 6 15 0 5 1 2 0 5 

อายุเฉลี่ย (ปี) 38.8 32.4 0 36.4 52.9 29.0 0 27.10 

อายุงานเฉลี่ย (ป)ี  5.8 2.9 0 0.10 1.7 4.4 0 1.7 

 

ตาราง OP-1 ก  (3-2) สวัสดิการของบุคลากร 

สวัสดิการที่มหาวิทยาลัยจัดให้ สวัสดิการที่คณะศิลปศาสตร์จัดให้ 

บ้านพักอาศัย การอบรม สัมมนา ประชุมการศึกษาดูงาน
ภายในประเทศ/ต่างประเทศ 

โรงพยาบาล กิจกรรมสร้างสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรภายใน เช่น กีฬา
สานสัมพันธ์ 5ส งานเลี้ยงปีใหม่ งานเลี้ยงต้อนรับ
บุคลากรใหม่  

กองทุนประกันสังคม ทุนสนับสนุนการท าวิจัย การตีพิมพ์เผยแพร่ การ
ประชุมทางวิชาการ 

สหกรณ์ออมทรัพย์ ค่าสอนเกินภาระงาน 

กองทุนส ารองเลี้ยงชีพ มีอินเตอร์เน็ตและเครื่องปล่อยสัญญานให้บริการแก่
บุคลากร 

การศึกษาดูงานภายในประเทศ/ต่างประเทศ การสร้างขวัญและก าลังใจ 

ทุนการศึกษา  
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สวัสดิการที่มหาวิทยาลัยจัดให้ สวัสดิการที่คณะศิลปศาสตร์จัดให้ 

มีมัสยิด / โรงเรียนสาธิตตาดีกา  

 
(4) สินทรัพย ์

คณะมีอาคารสถานที่ เทคโนโลยี อุปกรณ์ และสิ่งอ านวยความสะดวกที่ส าคัญ ตามตาราง OP-1 ก  
ตาราง OP-1 ก (4) อาคารสถานที่ เทคโนโลยี อุปกรณ์ และสิ่งอ านวยความสะดวกที่ส าคัญ 

สิ่งสนับสนุนภายในคณะ  รายละเอียด 

อาคารสถานที่ - อาคารคณะศิลปศาสตร์ ประกอบด้วย 
- ห้องผู้บริหาร จ านวน 1 ห้อง 
- ห้องพักอาจารย์ จ านวน 2 ห้อง 
- ห้องประชุม จ านวน 2 ห้อง 
- ห้องเรียน จ านวน 15 ห้อง 
- ห้องปฏิบัติการทางภาษา จ านวน 2 ห้อง 
- ห้องสมุด จ านวน 1 ห้อง  
- ห้องศูนย์ภาษา จ านวน 1 ห้อง (อยู่ในระหว่างด าเนินการ)  
- ห้องดนตรี 1 ห้อง 
- ห้องสโมสรนักศึกษา 
- ห้องพยาบาล 

เทคโนโลยี - ระบบบริการนักศึกษา CHME  
- ระบบประเมินประกันคุณภาพการศึกษา  
    (CHE QA Online) Website มหาวิทยาลัยและคณะ 

- E-mail (Communication-Based) 
อุปกรณ์ - เครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล 

- เครื่องแม่ข่ายคอมพิวเตอร์ 
- คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก  
- โทรศัพท์ส านักงาน 
- โทรศัพท์เคลื่อนที่ 
- กล้องถ่ายรูป 
- เครื่องพิมพ์ 
- เครื่องถ่ายเอกสาร 
- เครื่องโรเนียวข้อสอบ 

สิ่งอ านวยความสะดวกและความปลอดภัย - กล้องวงจรปิด 
- ระบบการอยู่เวรรักษาการณ์ความปลอดภัย 
- ระบบสแกนนิ้วมือเข้า-ออกส านักงาน 
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(5) คณะได้ด าเนินการภายใต้กฎหมาย กฎระเบียบ และข้อบังคับท่ีส าคัญ ตามตาราง OP-1 ก (5)  
ตาราง OP-1 ก (5) กฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับท่ีส าคัญ 

กฎหมาย กฎระเบียบ และข้อบังคับ สาระส าคัญของ 

กฎหมาย กฎระเบียบ และ
ข้อบังคับ 

ส่วนราชการที่เป็นผู้ออกหรือเจ้าของ
กฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ 

ด้านการจัดการเรียนการสอน/การประกันคุณภาพการศึกษา 

แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา 
ฉบับที่ 11 (2555-2559)  

ทิศทางของการจัดการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา 

ส านักกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)  

กฎกระทรวงว่าด้วยระบบหลักเกณฑ์
และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา 
พ.ศ. 2553 

หลักเกณฑ์และวิธีการประกัน
คุณภาพการศึกษา 

กระทรวงศึกษาธิการ 

ดัชนีและตัวบ่งชี้เกณฑ์คุณภาพของสกอ.  
สมศ. ก.พร. EdPex 

เกณฑ์ในการประกันคุณภาพ
การศึกษา 

สกอ. สมศ. และก.พ.ร. 

นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษา
ของมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 

แนวทางการด าเนินงานด้านประกัน
คุณภาพ 

มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนราธิวาส
ราชนครินทร์ พ.ศ. 2548 

บัญญัติต่างๆเก่ียวกับมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 

ด้านการบริหารจัดการ 

พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าผิด
เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.  

การกระท าความผิดเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร์ 

กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร 

ด้านการบริหารการเงิน 

ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ 
พ.ศ. 2548 

การบริหารงบประมาณแผ่นเดิน ส านักงบประมาณ 

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

การบริหารพัสดุ ส านักนายกรัฐมนตรี 

ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน การควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณ ส านักงบประมาณ 
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กฎหมาย กฎระเบียบ และข้อบังคับ สาระส าคัญของ 

กฎหมาย กฎระเบียบ และ
ข้อบังคับ 

ส่วนราชการที่เป็นผู้ออกหรือเจ้าของ
กฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ 

พ.ศ. 2544  แผ่นดิน เพื่อติดตามประเมินผลเชิง
เปรียบเทียบแผนและผล 

 

ด้านบริหารบุคคล 

พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพล
เรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ.2551 

การบริหารงานบุคคลข้าราชการพล
เรือนในสถาบันอุดมศึกษา 

กระทรวงศึกษาธิการ 

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนราธิวาส
ราชนครินทร์ พ.ศ. 2548 

บัญญัติต่างๆเก่ียวกับมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 

ข้อบังคับ และระเบียบมหาวิทยาลัย
นราธิวาสราชนครินทร์  

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

 

(1)  โครงสร้างองค์กรคณะศิลปศาสตร์ 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงสร้างคณะศิลปศาสตร์ 

ส านักงานคณบดี 

 

งานบญัชี 

งานทะเบียน วดัผล และประเมินผล 

ฝ่ายวชิาการ ฝ่ายพัฒนานักศกึษา ฝ่ายแผนและประกันคุณภาพ 

งานส่งเสริมงานวจิยัและต ารา 

งานบริการวชิาการ 

งานงบประมาณและอตัราก าลงั 

งานแผนและประเมินผล 

งานสารสนเทศเพ่ือการบริการ 

งานประกนัคณุภาพ 

งานกิจกรรมนกัศกึษาและสโมสรนกัศกึษา 

งานพยาบาลและสวสัดิการนกัศกึษา 

งานแนะแนว 

งานห้องสมดุ/ห้องปฏิบตักิารทางภาษา 

งานสารบรรณ 

 

งานบริหารทรัพยากรบคุคล 

 

งานการเงิน 

 

งานพสัด ุ

 

งานประชาสมัพนัธ์ 

 

งานอาคารสถานท่ี 

 

งานท านบุ ารุงศลิปวฒันธรรม 
งานหลกัสตูร 

งานสหกิจศกึษา 

 

งานคณะกรรมการประจ าคณะ 

งานการประชมุ 

งานศนูย์ภาษา 

 

งานบริหารความเส่ียง 

งานโครงการพิเศษ 
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(2) คณะศิลปศาสตร์ ได้จ าแนกส่วนตลาด ผู้เรียน และกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมทั้งความต้องการ /
ความคาดหวังของแต่ละกลุ่มตามตาราง OP-1 ข (2-1) OP-1 ข (2-2) และ OP-1 ข (2-3)  

ตาราง OP-1 ข (2-1) ส่วนตลาดที่ส าคัญ และความต้องการ /ความคาดหวัง  

หลักสูตร ส่วนตลาด
ที่ส าคัญ 

ความต้องการ /ความคาดหวัง 

ระดับปริญญาตรี 

ศิลปศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชา
ภาษาอังกฤ
ษ 

นักเรียน
ระดับ
มัธยมศึกษา
ปีที่ 6 

-แนวทางการประกอบอาชีพ การศึกษาต่อภายหลังส าเร็จการศึกษา  

 

 ชุมชน/
สถาน
ประกอบกา
ร/
สถานศึกษา
/หน่วยงาน
ที่รับบริการ
ทาง
วิชาการ/
ผู้ใช้บัณฑิต 

- มีทักษะด้านภาษาอังกฤษ 
- มีทักษะความรู้และการประยุกต์ใช้ทางด้านการสื่อสาร  
- มีทักษะความรู้และการประยุกต์ใช้ทางด้านคอมพิวเตอร์ 
- มีการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบและสร้างสรรค์ 
- มีคุณธรรม จริยธรรม ซื่อสัตย์ สุจริต มีสัมมาคารวะ รู้จักกาลเทศะและเคารพ

กฎระเบียบของสังคม 
- มีวินัย ตรงต่อเวลา ขยันหมั่นเพียร และมีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 
- มีจิตสาธารณะ  
- มีทักษะชีวิต ปรับตัวและปฏิสัมพันธ์อย่างสร้างสรรค์กับบุคคลกลุ่มต่างๆ บน

พ้ืนฐานพหุวัฒนธรรม 
- มีความสามารถน าความรู้ที่ได้ไปใช้เพื่อการประกอบอาชีพ การบริการชุมชน 

และการศึกษาต่อในระดับท่ีสูงขึ้น 
 

ตาราง OP-1 ข (2-2) ประเภทผู้เรียนและความต้องการ /ความคาดหวัง 

หลักสูตร ความต้องการ/ความคาดหวัง 

ระดับปริญญาตรี หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ภาคปกติ) 

- มีทักษะด้านภาษาอังกฤษ 
- มีทักษะความรู้และการประยุกต์ใช้ทางด้านการ

สื่อสาร  
- มีทักษะความรู้และการประยุกต์ใช้ทางด้าน

คอมพิวเตอร์ 
- มีความสามารถน าความรู้ที่ได้ไปใช้เพื่อการประกอบ

อาชีพ การบริการชุมชน และการศึกษาต่อในระดับ
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หลักสูตร ความต้องการ/ความคาดหวัง 

ที่สูงขึ้น 
 

ตาราง OP-1 ข (2-3) กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ส าคัญ และความต้องการ/ความคาดหวัง 

กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ส าคัญ ความต้องการ/ความคาดหวัง 

โรงเรียน/หน่วยงานที่ส่งนักศึกษาเข้ามาศึกษาต่อ - การแนะแนวการเข้าศึกษา 
- การประชาสัมพันธ์หลักสูตร 
- นักศึกษาได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษา 

หน่วยงานที่ให้ทุนการศึกษา - ผลการเรียน/ความประพฤติของผู้รับทุน/กิจกรรมที่
ผู้รับทุนมีส่วนร่วมในคณะหรือมหาวิทยาลัย 

หน่วยงานให้ทุนวิจัย - ท าตามสัญญาผู้รับทุน 
- ผลการวิจัยได้รับการเผยแพร่ ตีพิมพ์และสามารถ

น าไปใช้ประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม 
ผู้ปกครอง - การส าเร็จการศึกษาในระยะเวลาที่ก าหนด 

- การได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับนักศึกษาและคณะ
อย่างสม่ าเสมอ 

- เครือข่ายผู้ปกครอง 
- ทุนช่วยเหลือ/สนับสนุนการศึกษา 
- หอพักภายในมหาวิทยาลัย 
- ความปลอดภัย 

นักศึกษา - การส าเร็จการศึกษา 
- การให้ความช่วยเหลือ 
- สนับสนุนในเรื่องทุนการศึกษา 
- ความปลอดภัยในทรัพย์สิน 
- หอพักนักศึกษา 
- แหล่งเรียนรู้ 
- อาจารย์ที่มีความรู้ความสามารถ ความเชียวชาญใน

สาขานั้นๆ 
ศิษย์เก่า  -  

ผู้ใช้บัณฑิต -  

ชุมชนและสังคมในพื้นที่บริการของคณะ/
มหาวิทยาลัย 

- พัฒนาเยาวชนในพื้นท่ีในเรื่องความรู้ คุณธรรมและ
ทักษะชีวิต 

- มหาลัยสามารถเป็นที่พ่ึงทางวิชาการสังคมได้ 
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(3) คณะศิลปศาสตร์ได้จ าแนกคู่ความร่วมมือ ผู้ส่งมอบ รวมทั้งบทบาทที่เกี่ยวข้องกันตามตาราง OP-1 
ข (3-1)  

ตาราง OP-1 ข (3-1) คู่ความร่วมมือ บทบาทที่เกี่ยวข้อง ข้อก าหนดในการปฏิบัติงานร่วมกัน และช่องทาง
การสื่อสาร  

คู่ความร่วมมือ บทบาทที่เกี่ยวข้อง  

ข้อก าหนดในการปฏิบัติงานร่วมกัน 

ช่องทางการสื่อสาร 

ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดนราธิวาส  เครือข่ายความร่วมมือด้านวิชาการท่ี
เกี่ยวข้องกับศิลปวัฒนธรรม 

- หนังสือราชการ 
- การประชุม 

เครือข่ายด้านมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ หรือศิลปศาสตร์ 
ประกอบด้วย 

- มหาวิทยาลัยฟาฏอนี 
-   มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา 
- มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์            

วิทยาเขตปัตตานี 
- มหาวิทยาลัยนราธิวาสราช

นครินทร์ 

สร้างเครือข่ายด้านวิชาการ การวิจัย และ
บริการชุมชน ตลอดจนท า knowledge 
sharing ด้านการบริหารจัดการ                  
(อยู่ระหว่างการด าเนินการลงนามความ
ร่วมมือ)  

- การประชุม 
- การเยี่ยมเยียน 

โรงเรียนบ้านทอน กลุ่มเป้าหมายในการขับเคลื่อนงานบริการ
วิชาการเพ่ือพัฒนาชุมชนและสังคมให้
เข้มแข็งภายใต้โครงการโครงการบ้านทอน
โมเดล ซึ่งเป็นโครงการตามนโยบาย  

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

         ตาราง OP-2 ก (1) สภาพการแข่งขันของคณะศิลปศาสตร์ 
 1.ล าดับการแข่งขัน  

  คณะศิลปศาสตร์เป็นคณะทีพ่ึงเปิดรับสมัครในปีการศึกษา 2558 จึงยังไม่มีบัณฑิตส าเร็จการศึกษา 
แต่จากสถิติการรับสมัครนักศึกษา สาขาภาษาอังกฤษในปีการศึกษา มีจ านวน 89 คน  ส าหรับปีการศึกษา 2559 
มีผู้สมัครทั้งสิ้น 89 คน ซึ่งเป็นไปตามแผนการรับสมัครนักศึกษาท่ีคณะศิลปศาสตร์ ที่ได้วางไว้ 

  นอกจากนนี้คณะศิลปศาสตร์ ได้รับความเชื่อม่ันในศักยภาพของบุคลากรในการขับเคลื่อน
การศึกษาในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างต่อเนื่อง ดังเห็นได้จากการได้รับมอบหมายให้ด าเนินโครงการส าคัญ
ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย 

 2.การเปลี่ยนแปลงความสามารถในการแข่งขัน 

 3.ข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ   ยังไม่มีข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ 

 ความท้าทายเชิงกลยุทธ์  

คณะศิลปศาสตร์มีความท้าทายและความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ที่ส าคัญตามตาราง OP-2 ข (1)  

ตาราง OP-2 ข (1) ความท้าทายและความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ที่ส าคัญ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ ความท้าทายเชิงกลยุทธ์ ความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ 

1. ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ ทักษะ และ
คุณธรรม มีความรับผิดชอบต่อสังคม 

คณะมีหลักสูตรศิลปศาสตร์
บัณฑิต สาขาภาษาอังกฤษและ
หลักสูตรบริการระยะสั้นวิชา
ภาษาอังกฤษ ภาษามลายู 
ภาษาจีน ที่ตอบสนองความ
ต้องการของคนในชุมชน สังคม
และพ้ืนที่ใกล้เคียง 

การได้รับการสนับสนุนด้าน
งบประมาณในฐานะ
สถาบันการศึกษาท่ีอยู่ในพื้นท่ี
สามจังหวัดชายแดนภาคใต้การ
เป็นศูนย์กลางเรียนรู้ด้านภาษา 
บนพื้นฐานพหุวัฒนธรรมการมี
ท าเลที่ตั้งที่ติดกับชายแดน
ประเทศมาเลเซีย ท าให้ได้มี
โอกาสท าความร่วมมือในการ
แลกเปลี่ยนนักศึกษา หรือ
ส่งเสริมนักศึกษาให้มีโอกาสไป
ฝึกฝน หรือศึกษาต่อ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ ความท้าทายเชิงกลยุทธ์ ความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ 

2. ผลิตงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ท่ี
สอดคล้องกับการพัฒนาสังคม 

คณะอยู่ในพื้นท่ีสามจังหวัด
ชายแดนใต้ที่สามารถผลิด
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับบริบท
ของพหุวัฒนธรรมที่ส่งผลต่อการ
ลดปัญหาความขัดแย้ง 

การได้รับการสนับสนุนเงินวิจัย
ในฐานะพ้ืนที่เศรษฐกิจ 

3. พัฒนาศักยภาพการบริการวิชาการ 
สนองความต้องการของสังคม 

การขยายพื้นที่และเป้าหมาย
การให้บริการวิชาการ มุ่งเน้น
ด้านภาษาและวัฒนธรรมเพื่อ
ความเข้มแข็งของชุมชนและ
สังคมในสามจังหวัดชายแดนใต้ 

การอยู่ในพื้นท่ีพหุภาษาและพหุ
วัฒนธรรม และมีเขตติดต่อกับ
ประเทศข้างเคียงในกลุ่มประทเศ
อาเซียน 

4. ส่งเสริม อนุรักษ์ และสืบทอด ภาษา 
ศาสนา และศิลปวัฒนธรรม 

การเป็นแหล่งเรียนรู้ที่ธ ารงและ
สืบทอดภาษา ศาสนาและ
ศิลปวัฒนธรรม 

การอยู่ในพื้นท่ีพหุภาษาและพหุ
วัฒนธรรม และมีเขตติดต่อกับ
ประเทศข้างเคียงในกลุ่มประทเศ
อาเซียน  

 

5.พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยยึดหลัก
ธรรมาภิบาล 

การบริหารจัดการและสร้าง
ประโยชน์ต่อองค์ภายใต้
ข้อจ ากัดด้านความปลอดภัยอัน
เนื่องมากจาสถานการณ์ในสาม
จังหวัด 

บุคลากรส่วนใหญ่เป็นคนในพื้นที่ 
ท าให้มองเห็นและเข้าใจปัญหา
ในทิศทางเดียวกัน ส่งผลต่อการ
ขับเคลื่อนองค์กรสู่ความเสร็จ 

ข. ระบบการปรับปรุงผลการด าเนินการ                                                                                                                                                                                                            
คณะศิลปศาสตร์มีแนวทางการปรับปรุงประสิทธิภาพและแนวทางการเรียนรู้ของหน่วยงานเพื่อให้
เกิดผลการด าเนินงานที่ดีอย่างต่อเนื่อง รายละเอียดดังนี้ 

หัวข้อ วิธีการ 

P: การวางแผนกลยุทธ์ - การทบทวนแผนกลยุทธ์โดยบุคลากรทุกคนและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียจากภายนอกมีส่วนร่วมและแปลงแผนกลยุทธ์สู่
แผนปฏิบัติการ 

D: การด าเนิน - มีการด าเนินการตามแผนปฎิบัติงานโดยมีการก ากับติดตาม
คุณภาพการด าเนินการอย่างสม่ าเสมอ 
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หัวข้อ วิธีการ 

C: การประเมิน - มีการประเมินผลการด าเนินงาน และบุคลากร 
- น าผลการด าเนินงานรายงานต่อคณะกรรมการประจ าคณะ

และมหาวิทยาลัย 
A: การปรับปรุง - น าข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประจ าคณะและ

มหาวิทยาลัยมาปรับปรุง 
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องค์ประกอบท่ี 2  

ตัวบ่งช้ีหลักระดับมหาวิทยาลัย 

C.1 การับและการส าเร็จการศึกษาของนิสิตนักศึกษา (Success Rate) 

ผู้ก ากับ  อาจารย์เอื้ อวริน เหมหอมเงิน 

ผู้จัดเก็บ  อาจารย์มุสลิม รอกา  อาจารย์ลุกมาน มะยิ นายชวัลวิทย์ พรหมเมศร์ 

ค าอธิบาย 

 การด าเนินงานในการรับนิสิตนักศึกษาการคงอยู่และระยะเวลาในการผลิตบัณฑิตการมีระบบการรับ
นักศึกษาและการรับนักศึกษาระหว่างเรียนเป็นการแสดงให้เห็นคุณภาพของการจัดการศึกษาในมิติของการ
ต้องการเข้าศึกษาของผู้เรียนการดูแลนักศึกษาเพ่ือนักศึกษาสามารถส าเร็จการศึกษาเป็นบัณฑิตตามเป้าหมาย
ของของการศึกษาได้ทั้งนี้เป้าหมายของการจัดการศึกษานั้นเป็นไปตามท่ีระบุในโครงการองค์กรโดยระยะเวลากับ
การศึกษาที่ก าหนดของระดับปริญญาตรีเท่ากับรอบระยะเวลาของหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี ส าหรับระยะเวลาที่ก าหนดของระดับบัณฑิตศึกษาคือระยะเวลาที่ส าเร็จการศึกษาในหลักสูตรตาม
เกณฑ์มาตรฐานบัณฑิตศึกษา โดยระดับปริญญาโทใช้เวลาส าเร็จการศึกษาเท่ากับ 5 ปีและระดับปริญญาเอกใช้
ระยะเวลาส าเร็จการเท่ากับ 5 ปี  

เกณฑ์การประเมินระดับหลักสูตร  

 ใช้ตารางเกณฑ์การประเมินต่อไปนี้ประเมินคะแนนของหลักสูตรเช่นเมื่อยังไม่ได้ท าการเก็บข้อมูลผลการ
ด าเนินงานในการผลิตบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาหรือไม่มีการรายงานผลที่เกี่ยวข้องจะได้คะแนน ๑ โดยเมื่อ
ด าเนินการการเก็บข้อมูลในตารางข้างต้นหรือเริ่มมีระบบเก็บข้อมูลและจะได้คะแนน ๒ และเม่ือเก็บข้อมูลมาก
พอสามารถน าไปวิเคราะห์เทียบกับเป้าหมายของหลักสูตรและเป็นไปตามที่คาด (แสดงถึงความเข้าใจใน
สถานการณ์ด าเนินการและเหตุปัจจัยของผลที่เกิดขึ้นโดยความคาดหมายไม่จ าเป็นต้องเป็นผลที่ดีเสมอไป) จะได้
คะแนน ๓ โดยเมื่อแนวโน้มผลการด าเนินการบ่งชี้ถึงการด าเนินการที่ดีหรือแนวโน้มผลที่แสดงให้เห็นว่าระบบ
การจัดการเรียนการสอนดีขึ้นจะได้คะแนน ๔ หรือในที่นี้หมายถึงระบบการจัดการศึกษาท่ีเกี่ยวข้องกับเกณฑ์นั้น
ได้รับการบริหารจัดการอย่างท่ีควรจะเป็น ( as expected) โดยเมื่อมีการด าเนินการเหนือกว่าที่เกณฑ์ก าหนด
เช่นมีการวเคราะห์ถึงปัจจัยที่ท าให้นักศึกษาเลือกเข้าเรียนหรือพ้นสภาพหรือได้น าผลวิเคราะห์ไปใช้ในการพัฒนา
กระบวนการรับนักศึกษาหรือกระบวนการรับนักศึกษาหรือกระบวนดูแลนักศึกษาอย่างเหมาะสมยิ่งขึ้นจะได้
คะแนน ๕ เป็นต้น 

1 2 3 4 5 6 7 
ไม่มีการ
รายงาน 

มีรายงานผล
เป็นข้อมูล
ดิบยังไม่มี
การ

มี
รายงาน
ผลตามท่ี
คาดหวัง 

3+มีแนวโน้ม
ผลการ
ด าเนินการที่
(วิเคราะห์ 

4+มีแนวโน้ม
ผลการ
ด าเนินงานที่ดี
และมีการน า

5+มีการน าผลการ
พัฒนาการเข้าสู่
อาเซียน ของของ
นักศึกษาและ

Excellent 
world class 
or leading 
practice 
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1 2 3 4 5 6 7 
วิเคราะห์ มีการ

วิเคราะห์ 
Trend จาก
ตารางเก็บ
ข้อมูลดิบ 

เสนอแนะไป
พัฒนาการเข้า
สู่สากลมุ่งเน้น
อาเซียนของ
นักศึกษาและ
อาจารย์ 

อาจารย์อย่างเป็น
ระบบ และมีผลการ
ด าเนินงานที่ดีในทุก
แผน 

ranking 

ผลการด าเนินงาน 

ในปีการศึกษา2558 คณะมีหลักสูตรปริญญาตรี จ านวน 1 หลักสูตร คือหลักสูตร ศิลปศาสตรบัณฑิต ได้
มีการรับนักศึกษาด้วยระบบรับตรงและรับโควตา ตั้งแต่ปีการศึกษา 2558 จนถึงปัจจุบัน (ปีการศึกษา 2559) 
โดยประธานหลักสูตรมีการประชุมร่วมกับรองฝ่ายวิชาการและอาจารย์ประจ าหลักสูตร ของคณะก่อนประกาศรับ
นักศึกษา โดยมีการสรุปแนวทางในการรับ สมัคร จ านวนและวิธีการจัดสอบ ซึ่งได้ท าการวิเคร าะห์กระบวนการ
รับและผลของการด าเนินการตามเป้าหมายในแต่ละปี พบว่า กระบวนการดังกล่าวมีประสิทธิภาพ ได้นักศึกษา
ตรงกับคุณสมบัติที่ตั้งไว้ และจ านวนครบตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ในแผน จึงยังใช้กระบวนการดังกล่าวต่อไป ผล
จากการรับสมัครโดยวิธีดังกล่าวน่าส่งผลต่อการส าเร็จการศึกษาทั้งในเงื่อนไขของเวลาและจ านวนที่ดี คณะพบว่า
อัตราคงอยู่มีความสม่ าเสมอ อยู่ในระดับเป็นที่น่า พอใจ ส าหรับการปรับปรุงกระบวนการรับสมัคร ได้มีการ
พิจารณาปรับแนวข้อสอบข้อเขียนและข้อค าถามส าหรับการสัมภาษณ์ เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการ ณ์จริงในแต่
ละปี ซึ่งในภาพรวมอาจารย์ประจ าหลักสูตรและคณะมีความพึงพอใจต่อผลของการรับสมัครนักศึกษา นอกจากนี้ 
คณะได้จัดโครงการปรับพ้ืนฐานนักศึกษาใหม่คณะศิลปศาสตร์  โครงการสอนเสริมเติมความรู้ ให้แก่นักศึกษา
เพ่ือให้อัตราคงอยู่ดีขึ้น 

ดังนั้น ผลการด าเนินงานการรับและการส าเร็จการศึกษาของนิสิตนักศึกษา ผลการประเมินได้ระดับ 4 
คะแนน เพราะมีระบบ และกลไกการรับเข้า การคงอยู่ และการบ ริหารจัดการเพ่ือให้นักศึกษา มีอัตราคงอยู่และ
ส าเร็จการศึกษาตามความคาดหมาย และมีการวิเคราะห์ผลการด าเนินการของหลักสูตรเทียบกับค่าเป้าหมาย ซึ่ง
ผลการด าเนินการของหลักสูตรในระดับปริญญาตรีซึ่งถือเป็นหลักสูตรของคณะ มีผลการด าเนินการของระบบที่ดี 
ได้ผลสัมฤทธิ์ตรงตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ในแผน และการด าเนินการของหลักสูตรเป็นที่น่าพอใจ 

ตารางการรับเข้าของนักศึกษาระดับปริญญาตรี แบบรับตรง 

ที ่ หลักสูตร 2558 2559 
แผนการ
รับเข้า 

สมัคร
จริง 

ผู้มีสิทธิ ์
เข้าศึกษา 

ลง 
ทะเบียน 

แผนการ
รับเข้า 

สมัคร
จริง 

ผู้มีสิทธิ ์
เข้า

ศึกษา 

ลง 
ทะเบียน 

1 ภาษาอังกฤษ 80 342 83 83 90 206 99 74 
รวม 80 342 83 83 90 206 99 74 
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ตารางการรับเข้าของนักศึกษาระดับปริญญาตรี แบบโควตา  

ที่  หลักสูตร  2558  2559  
ประกา
ศ รับ 

สมัคร ผู้มีสิทธิ์  ลง  
ทะเบียน  

สมัคร  ประกาศ
รับ  

ผู้มีสิทธิ์  ลง 
ทะเบียน  

1 ภาษาอังกฤษ - 125 10 10  234 51 15 
รวม - 125 10 10  234 51 15 

ตารางข้อมูลจ านวนนักศึกษาระดับปริญญาตรีในแต่ละชั้นปี 

ปีการศึกษา จ านวนนักศึกษา รวม จ านวนนักศึกษาท่ีพ้นสภาพระหว่างปี
การศึกษา / สาเหตุ ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง 

2558 89 - - - - 89 - 
2559 89 78 - - - 167 - 

 สรุป เนื่องจากหลักสูตรของคณะศิลปศาสตร์ เพ่ิงเปิดในปีการศึกษา 2558 ท าให้ยังไม่มีนักศึกษาจบ
หลักสูตรนี้ อย่างไรก็ตาม คณะได้มีการบริหารจัดการและเตรียมความพร้อมให้แก่นักศึกษาเพ่ือให้ส าเร็จ
การศึกษาตามความคาดหมายและภายในระยะเวลาที่ก าหนด ทั้งนี้ คณะมีค่าคาดหวังนักศึกษาคงอยู่ร้อยละ 80  

ผลการประเมินในระดับคณะ 

ผลรวมของคะแนนที่ได้ของทุกหลักสูตรในคณะ/จ านวนหลักสูตรในคณะทั้งหมด 

คะแนนการประเมิน C1 =3 

ค าอธิบายเพิ่มเติมมีการรายงานผลตามท่ีคาดหวังมีการวิเคราะห์  

 

รหัสเอกสารหลักฐาน ชื่อเอกสารหลักฐาน 
C.1-01 ตารางข้อมูลนักศึกษาคงอยุ่ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
C.1-02 ตารางข้อมูลการรับนักศึกษาใหม่ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
C.1-03 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าหลักสูตร 

 

จุดแข็ง จุดที่สามารถปรับปรุงได้  
ความต้องการในการเข้ามาเรียนในหลักสูตร ระบบการวิเคราะห์ข้อมูล 
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C.๒ การได้ท างานของบัณฑิต หรือการใช้ประโยชน์ในการประกอบวิชาชีพ 
ผู้ก ากับ อาจารย์เอ้ือวริน เหมหอมเงิน 
ผู้จัดเก็บ อาจารย์วัชรินทร์  ฟองโหย 
 อาจารย์ลุกมาน  มะยิ  
 อาจารย์มุสลิม  รอกา  
 นายชวัลวิทย์  พรหมเมศร์  

ค าอธิบาย 

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

 ระดับคณะ 
 คะแนนที่ได้ในระดับคณะ= ผลรวมของคะแนนที่ได้ของทุกหลักสูตรในคณะ 
จ านวนหลักสูตรในคณะทั้งหมด 

หรือ 
 คณะท าการประเมินระยะเวลาการได้งานท าหรือการใช้ประโยชน์ของบัณฑิต และประเมินคะแนนจาก
เกณฑ์   ๑ – ๗ ในตารางเกณฑ์ระดับหลักสูตร 

Diagnostic Questions 
- คณะ/สถาบันมีความเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการได้งานท า หรือการใช้ประโยชน์ 
- คณะ/สถาบันมีมาตรการหรือการด าเนินการใดที่สนับสนุนให้การได้งานท าหรือการใช้ประโยชน์มี

แนวโน้มในทิศทางท่ีดี 
- สัดส่วนการได้งานท า หรือ อัตราการใช้ประโยชน์หลังส าเร็จการศึกษาภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

เป็นอย่างไร คณะ/สถาบันมีมาตรการใดหากสัดส่วนไม่เป็นไปตามท่ีคาดหวัง 

ผลการด าเนินงาน 

เนื่องจากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เปิดรับนักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ รุ่นที่ 1 เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๘ จ านวน ๘๙ คน และ เปิดรับนักศึกษาหลักสูตรศิลป
ศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ รุ่นที่ ๒ จ านวน ๘๕ คน ปัจจุบันคณะมีนักศึกษาในสาขาวิชาดังกล่าว 
จ านวนทั้งสิ้น ๒ ชั้นปี คือ ชั้นปีที่ ๑ และ ชั้นปีที่ ๒ ดังนั้นข้อมูลในประเด็นการได้ท างานของบัณฑิต หรือการใช้
ประโยชน์ในการประกอบวิชาชีพ จึงยังไม่สามารถท าการประเมินผลในประเด็นดังกล่าวได้  
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C.๓ คุณภาพบัณฑิต 
ผู้ก ากับ อาจารย์เอ้ือวริน หอมเหมเงิน  
ผู้จัดเก็บ อาจารย์วัชรินทร์  ฟองโหย  
 อาจารย์ศิริกัญญา แก่นทอง 
          อาจารยล์ุกมาน มะย ิ 

อาจารย์มุสลิม รอกา  
อาจารย์นวลปราง อรุณจิต 
นายชวัลวิทย์ พรหมเมศร์ 
นางสาวราโมนา  หมั่นยิ่ง 

ค าอธิบาย 

คุณภาพบัณฑิตเป็นไปตามคุณสมบัติที่พึงประสงค์ของบัณฑิต ( Graduate Attributes) ของคณะ/
สถาบันที่สามารถให้สะท้อนอยู่ในผลของการจัดการศึกษาของหลักสูตร Program Outcomes (POs) ที่แตกย่อย
ออกเป็นผลการเรียนรู้คาดหวัง Expected Learning Outcomes (ELOs) ของวิชาต่างๆ ในหลักสูตรในที่สุด 
โดยทั้ง Graduate Attributes, POs ตลอดจนถึง ELOs ของหลักสูตรจะต้องสอดคล้องส่งเสริมกัน (Alignment) 
สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของบัณฑิตของคณะ/สถาบัน และ ELOs เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ( Thai Qualifications Framework for Higher Education : TQF) ที่สะท้อนความ
ต้องการของผู้ใช้บัณฑิตและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

คณะ/สถาบันควรมีระบบการพัฒนาหลักสูตรและระบบการจัดการศึกษาท่ีสะท้อนอัตลักษณ์คุณสมบัติ
บัณฑิตที่เป็นที่ต้องการตามความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และมีระบบกลไกในการประเมินผลคุณลักษณะ
ของบัณฑิตตามELOs ที่ก าหนดขึ้นเพ่ือใช้ผลสะท้อนคุณภาพบัณฑิต ในการพัฒนาการจัดการศึกษาที่ตอบสนอง
ต่อความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างแท้จริง โดยหลักสูตร/คณะ/สถาบันสามารถใช้วิธีการต่างๆ ในการ
ได้มาซึ่งข้อมูลคุณภาพบัณฑิต โดยสามารถน าข้อมูลไปใช้ประกอบ AUN.๑๐ Quality Enhancement เกณฑ์
ย่อย ๑๐.๖ และ AUN.๑๑ Output เกณฑ์ย่อย AUN ๑๑.๕ ทั้งนี้ควรมีการก าหนดคุณสมบัติบัณฑิตที่พึง
ประสงค์ใน Program Profile หรือ โครงร่างองค์กรของคณะ/สถาบัน 

 ระดับคณะ 
 คะแนนที่ได้ในระดับคณะ= ผลรวมของคะแนนที่ได้ของทุกหลักสูตรในคณะ 
จ านวนหลักสูตรในคณะทั้งหมด 

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

ส่วนเสีย 
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- ผู้ใช้บัณฑิตประเมินคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติหรือ ELOs 
อย่างไร 

- คณะ/สถาบันมีมาตรการหรือการด าเนินการใดหลังรับทราบผลการประเมินจากผู้ใช้บัณฑิต 

ผลการด าเนินงาน 

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ มีผลคุณภาพบัณฑิตคะแนนที่ได้ในระดับคณะ 
คือ ระดับ ๔ โดยประเมินจากการที่คณะได้มอบหมายให้ฝ่ายวิชาการและฝ่ายพัฒนานักศึกษาได้ร่วมกัน
ก าหนดอัตลักษณ์ของบัณฑิต คุณสมบัติบัณฑิตที่พึงประสงค์ของคณะโดยมีการก าหนดอัตลักษณ์และคุณสมบัติ
บัณฑิตที่พึงประสงค์ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ๕ ด้านคือ ๑.ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
๒. ด้านความรู้ ๓.ทักษะทางปัญญา ๔. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ และ ๕. ทักษะ
การวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศโดยมีการแจ้งให้บุคคลากรของคณะได้
รับทราบ  

ในปีการศึกษา ๒๕๕๘ นั้นทางคณะได้ด าเนินการวิเคราะห์กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ แล้วก าหนดจัดให้มีการพัฒนาคุณลักษณะของบัณฑิตผ่านการจัดกิจกรรมที่หลากหลายภายใต้โครงการ
และกิจกรรมพิเศษอ่ืนๆ โดยในปีการศึกษา ๒๕๕๘ สามารถแบ่งตามด้านต่างๆ ดังนี้ 

ด้านคุณธรรม จริยธรรม คณะได้จัดให้มีชั่วโมงในการพบอาจารย์ที่ปรึกษา ทุกบ่ายวันพฤหัสบดีตั้งแต่
เพ่ือให้อาจารย์ที่ปรึกษาได้พบกับนักศึกษาในความดูแล โดยในชั่วโมงพบอาจารย์ที่ปรึกษานั้นได้มีการก าหนดเป็น
นโยบายจากคณะให้อาจารย์ที่ปรึกษาได้สอดแทรกประเด็นคุณธรรม จริยธรรมในชั่วโมงดังกล่าว 

ด้านความรู้ ทางคณะได้ก าหนดให้มีการจัดโครงการพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิต อันพึงประสงค์ 
โครงการสอนเสริมเติมเต็มความรู้ เป็นต้น ซึ่งโครงการดังกล่าว ได้จัดกิจกรรมในรูปแบบที่หลากหลายดังนี้ 

๑. การจัดสอนเสริมในรายวิชาคอมพิวเตอร์ในชีวิตประจ าวัน 
๒. การจัดสอนเสริมในรายวิชาวิทยาศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน 
๓. การจัดกิจกรรมส่งเสริมการใช้ทักษะทางภาษาโดยอาจารย์ชาวต่างชาติ 
นอกจากนี้ ทางคณะยังสนับสนับสนุนและส่งเสริมให้นักศึกษาได้ร่วมกิจกรรมพิเศษอ่ืนๆที่เป็นการจัด

ตามความร่วมมือระหว่างคณะกับมหาวิทยาลัยอาทิเช่น กิจกรรม Brush up your English กิจกรรม PNU 
English Camp 2016 โดยผลการประเมินจากการตอบแบบสอบถามของนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม พบว่า ส่วน
ใหญ่มีความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมที่หลากหลายของทางคณะ และผลการเรียนของนักศึกษาเมื่อสิ้นสุดภาค
เรียนอยู่ในระดับที่น่าพึงพอใจ และ ร้อยละการตกออกของนักศึกษามีน้อย (เอกสารหลักฐาน : รายงานสรุป
โครงการพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิต อันพึงประสงค์ และโครงการสอนเสริมเติมเต็มความรู้)  

ด้านทักษะทางปัญญาสาขาวิชาภาษาอังกฤษได้รับการสนับสนุนจากทางคณะในการจัดกิจกรรม 
Future Talk โดยมีการเชิญวิทยากรภายนอกที่มีความรู้ ความสามารถในการท างานด้านต่างๆ เช่น วิทยากรที่
ท างานในสายการบินไทยและสายการบินต่างชาติ มาแนะน าและให้ความรู้ในการเรื่องการใช้ภาษาอังกฤษในการ
ท างาน ทักษะการเข้าสังคม ทักษะการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า ฯลฯคณะ (เอกสารหลักฐาน : รายงานสรุปโครงการ
พัฒนาคุณลักษณะบัณฑิต อันพึงประสงค์ และโครงการสอนเสริมเติมเต็มความรู้)    
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 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ คณะได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษา
ได้มีโอกาสท างานร่วมกับและช่วยเหลือหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยเพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ฝึกทักษะการ
ท างานร่วมกับผู้อ่ืน ตลอดจนเป็นการเพิ่มประสบการณ์ในท างาน และเรียนรู้การสร้างความสัมพันธ์กับบุคคลอ่ืน 
(เอกสารหลักฐาน: หนังสือขอตัว นศ. ไปช่วยงาน MOU ของมหาลัย) 

ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ คณะได้ส่งเสริมให้มี
การจัดกิจกรรมที่ช่วยสนับสนุนและส่งเสริมความรู้และพัฒนาทักษะด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของ
นักศึกษา ดังนี้ 

๑. การจัดสอนเสริมทักษะการน าเสนองานโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์อย่างง่าย 

C.4 ผลงานผู้เรียน 
ผู้ก ากับ   อาจารย์เอ้ือวริน หอมเหมเงิน 

ผู้จัดเก็บ  อาจารย์ ดร.ศิริกัญญา แก่นทอง   อาจารย์วัชรินทร์  ฟองโหย  
อาจารย์ลุกมาน มะยิ    อาจารย์มุสลิม รอกา  
อาจารย์นวลปราง อรุณจิต นายชวัลวิทย์ พรหมเมศร์ 
นางสาวราโมนา หมั่นยิ่ง 

ค าอธิบาย 
 การศึกษาจะต้องมีการค้นคว้าคิดอย่างเป็นระบบเพื่อหาค าตอบหรือความรู้ใหม่ที่มีความน่าเชื่อถือหรือ
เป็นประโยชน์ การประมวลผลความรู้เพื่อจัดท าผลงานเป็นการแสดงถึงการเรียนรู้และความสามารถในการใช้
ความรู้ความสามารถของผู้เรียนอย่างเป็นระบบที่สามารถจะน าไปใช้ประโยชน์ได้ผลงานของผู้เรียนหมายถึง
ผลงานวิชาการผลงานสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์ผลงานที่ตอบโจทย์อุตสาหกรรมที่สอดคล้องกับสาขานั้นๆหรือ 
Program Outcomes ตามบริบทของหลักสูตรในทุกระดับการศึกษา 
 
เกณฑ์การประเมินระดับหลักสูตร 

1 2 3 4 5 6 7 
ไม่มีการ
รายงานผล 

มีรายงานผล
เป็นข้อมูลดิบ
ยังไม่มีการ
วิเคราะห์ 
 

มีรายงานผล
ตามท่ี
คาดหวังมี
การวิเคราะห์  

3+ มี
แนวโน้มผล
การ
ด าเนินการที่
ดี (วิเคราะห์ 
Trend จาก
ตารางการ
เก็บข้อมูล
ดิบ)  

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

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

Excellent 
World 
class or 
leading 
practice 
(ranking) 
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1 2 3 4 5 6 7 
และอาจารย์ ดีในทุกแผน 

 

ผลการด าเนินงาน 

มีรายงานผลเป็นข้อมูลดิบยังไม่มีการวิเคราะห์ 
 
 

ผลการประเมินในระดับคณะ 

ผลรวมของคะแนนที่ได้ของทุกหลักสูตรในคณะ/จ านวนหลักสูตรในคณะทั้งหมด 

คะแนนการประเมิน C4 =2 

ค าอธิบาย    มีรายงานผลเป็นข้อมูลดิบยังไม่มีการวิเคราะห์ 
 

รหัสเอกสารหลักฐาน ชื่อเอกสารหลักฐาน 
- - 

 

จุดแข็ง จุดที่สามารถปรับปรุงได้  
- การจัดท าระบบและกลไกในการเตรียมการด าเนินงาน 
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C.5 คุณสมบัติของอาจารย์ 

ผู้ก ากับ   อาจารย์วันชัย  แก้วหนูนวล 

ผู้จัดเก็บ  อาจารย์สัญญา วัชราทักษิณ      อาจารย์ซัลวาตี  สุเด็น นางสาวสุปราณี  วรพิพัฒน์กุล 

ค าอธิบาย 

 การศึกษาระดับอุดมศึกษาถือเป็นการศึกษาระดับสูงสุดที่ต้องการบุคคลที่มีความรู้ความสามารถและ
ความลุ่มลึกทางวิชาการเพ่ือปฏิบัติภารกิจส าคัญของสถาบันในการผลิตบัณฑิตศึกษาวิจัยเพ่ือการติดตาม
ความก้าวหน้าทางวิชาการและการพัฒนาองค์ความรู้ดังนั้นคณะ/สถาบันควรมีอาจารย์ ที่มีคุณสมบัติและ
ความสามารถดังนี ้

- ความสามารถในด้านการออกแบบการสอนและถ่ายทอดเนื้อหา 
- ความสามารถในการประยุกต์และเลือกใช้วิธีการที่หลากหลายในการสอนและการประเมินผลการ

สอนเพ่ือให้บรรลุ ELOs ที่ก าหนด 
- ความสามารถในการพัฒนาและใช้สื่อการสอนที่หลากหลาย 
- ความสามารถในการติดตามและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนของตนเอง 
- ความสามารถในการทบทวนกระบวนการสอนของตนเอง 
- ความสามารถในการวิจัยหรือบริการวิชาการท่ีเป็นประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยมีจ านวน

อาจารย์และนักวิจัยเพียงพอและเหมาะสมกับความต้องการและบริบทของหลักสูตรเพื่อให้บรรลุ
เป้าหมายของการจัดการศึกษาเป็นไปตาม program outcomes หรือสนับสนุนพันธกิจอื่นๆของ 
คณะ/สถาบันที่ได้ก าหนดไว้โดยหลักสูตรต้องมีการประเมินความสามารถท่ีพึงประสงค์ของอาจารย์
ตามท่ีระบุไว้ 

เกณฑ์ประเมินระดับหลักสูตร 

ส าหรับ C.5 คุณสมบัติของอาจารย์ในระดับหลักสูตรสามารถประเมินได้จาก AUN.6 Academic Staff 
Quality เกณฑ์ย่อย AUN. 6.2 และ 6.4 โดยประเมินระดับคะแนน 1-7 ตามเกณฑ์คะแนนของ AUN-QA ระดับ
หลักสูตร (เอกสาร [11] หน้า 64) 

ผลการด าเนินงาน 

 คณะศิลปศาสตร์ มุ่งเน้นความเป็นเลิศในศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับมนุษยศาสตร์จึงได้ก าหนดคุณสมบัติและ
คุณวุฒิของอาจารย์ในแต่ละหลักสูตร รวมทั้งต าแหน่งทางวิชาการก็มีส่วนส าคัญต่อการพัฒนาการเรียนการสอน 
คณะศิลปศาสตร์ ได้ส่งเสริมให้อาจารย์ได้รับการพัฒนาให้มีคุณวุฒิและต าแหน่งทางวิชาการท่ีสูงขึ้น ซึ่งขณะนี้มี
อาจารย์จ านวน 26 คน เป็นข้าราชการ 6 คน พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา 15 คน และลูกจ้างชั่วคราว 5 คน มี
คุณวุฒิระดับปริญญาตรี 1 คน ปริญญาโท 25 คน แต่ยังไม่มีคุณวุฒิปริญญาเอกและยังไม่มีต าแหน่งทางวิชาการ
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ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณาจารย์เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถและมีคุณวุฒิตรงและใกล้เคียงกับสาขาวิชาที่
เปิดสอน 

ตารางแสดงข้อมูลคณาจารย์ในหลักสูตรต่างๆ ปีการศึกษา  2558 และคะแนนประเมินตามเกณฑ์ AUN QA 

 

 

ล าดับที ่

 

 

หลักสูตร 

จ านวนอาจารย์
ผู้สอน 

(FTE) 

จ านวน ผศ. 

(FTE) 

จ านวน รศ. 

(FTE) 

จ านวน ศ. 

(FTE) 

ร้อยละ
อาจารย์ที่มี
ต าแหน่งทาง

วิชาการ 

คะแนน
ประเมิน
ตนเอง 

1 ศศ.บ.สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ 

3.2 - - - - 2 

- คะแนนความคาดหวัง 3 
หมายเหตุ 

- 1. นับรวมคณาจารย์ที่สอนหรือมีภาระงานทางวิชาการในหลักสูตรทั้งหมดโดยหา FTE หรือ Full-Time Equivalent จาก 1 FTE = 

35 ช่ัวโมงงานต่อสัปดาห์หากคณะศิลปศาสตร์ ใช้วิธีการค านวณ FTE อื่นๆให้ก าหนดวิธีการค านวณให้ชัดเจนเพื่อการปฏิบัติที่
สอดคล้องกันในสถาบัน 

- 2. ข้อมูลคณาจารย์ในตารางข้างต้นเป็นบุคลากรสายวิชาการ ( academic staff) ที่มีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนการสอน 
(academic work) 

- 3. คณะ/สถาบันต้องมีการก าหนดคุณสมบัติอาจารย์ที่เทียบเท่าปริญญาเอกที่ผ่านการเห็นชอบขอสถาบัน 
 

ผลการประเมินในระดับคณะ 

ผลรวมของคะแนนที่ได้ของทุกหลักสูตรในคณะ/จ านวนหลักสูตรในคณะทั้งหมด  

คะแนนการประเมิน C5 = 2 

ค าอธิบายเพิ่มเติม     มีการรายงานผล 

 

รหัสเอกสารหลักฐาน ชื่อเอกสารหลักฐาน 

C.5-01 แผนบริหารและพัฒนาบุคลากร คณะศิลปศาสตร์ 

C.5-02 หลักฐานข้อมูลการแบ่งชั่วโมงสอนของอาจารย์ ภาคการศึกษาท่ี 1-2/2558 

C.5-03 โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ 
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จุดแข็ง จุดที่สามารถปรับปรุงได้  

ความมุ่งม่ันในการท างานของคณาจารย์ ระบบการรายงานผลวิเคราะห์ข้อมูล 

 

C.6 ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย 

ผู้ก ากับ  อาจารย์ซาฮีฎีน นิติภาค 

ผู้จัดเก็บ  อาจารย์เดชดนัย จุ้ยชุม นายชวัลวิทย์ พรหมเมศร์  

ค าอธิบาย 

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

เกณฑ์ประเมินระดับหลักสูตร 

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

ผลการด าเนินงาน 

 คณะศิลปศาสตร์ได้จัด ให้มีสิ่งสนับสนุนเพื่ออ านวยความสะดวกในการท าวิจัย ได้มีการวางแผนงานใน
การด าเนินการท าวิจัยรอบด้านให้เป็นระบบและมีการปฏิบัติลงมือท าวิจัยให้มีปริมาณมากท่ีสุดพร้อมทั้งให้มี
คุณภาพเป็นเลิศ นอกจากนั้นได้สนับสนุนทุนเพื่อการพัฒนาอาจารย์ให้มีการอบรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพในการท า
วิจัย อย่างไรก็ดี ในการด าเนินงานนั้น คณะพบข้อจ ากัดในเรื่องของงบประมาณ จึงท าให้คณะได้ก าหนดแนวทาง
ในการพัฒนาอาจารย์สายวิชาการแบบบูรณาการ โดยส่งตัวแทนเข้าร่วมโครงการและน าความรู้ที่ได้มาจัดการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในคณะ และจัดระบบพ่ีเลี้ยงในการให้ค าปรึกษาเรื่องการท าวิจัยตั้งแต่เริ่มต้นกระบวนการ
เขียนแบบเสนองานวิจัยจนสิ้นสุดขั้นตอนการตีพิมพ์และเผยแพร่ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการสนับสนุนและผลักดันให้
อาจารย์สายวิชาการได้สร้างผลงานวิชาการอย่างต่อเนื่องและมีคุณภาพ 
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สรุปข้อมูลจ านวนผลงานของอาจารย์และนักวิจัยในหลักสูตร 

ปีการศึกษา 

จ านวนผลงานวิชาการของอาจารย์ 

รวม คะแนนประเมินตนเอง 

วารสาร 
น าเสนอ

ระดับชาติ 

น าเสนอ
ระดับ

นานาชาติ 

2558 3 4 0 7 3 

2557 3 1 2 6 3 

2556 0 1 2 3 2 

 
 

สรุปข้อมูลผลงานของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย 

ล าดับ ชื่อผลงาน/แหล่งเผยแพร่ วัน/เดือน/ปี 

ที่ตีพิมพ์และ
เผยแพร่ 

ผู้ท าผลงาน 

/ผู้ท าผลงาน
ร่วม 

1 การวิเคราะห์เนื้อหาวารสารมหาวิทยาลัย 

นราธิวาสราชนครินทร์ ตีพิมพ์ในวารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราช
นครินทร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

 

ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 
กรกฎาคม-
ธันวาคม 2559 

 

อาจารย์เดช
ดนัย จุ้ยชุม 

2 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  

เรื่อง ทักษะการคิดของนักศึกษาในรายวิชาทักษะการคิด (Thinking 
Skills) รหัสวิชา 11-024-112 ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
ด้วยการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม (Active Learning) ตีพิมพ์ในวารสาร
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

 

ปีที่ ๓ ฉบับที่ ๒ 
กรกฎาคม-
ธันวาคม 2559 

อาจารย์เดช
ดนัย จุ้ยชุม 

3 การพัฒนารูปแบบการบริหารสถาบัน 

อุดมศึกษาที่เกิดจากการหลอมรวมของมหาวิทยาลัยนราธิวาสราช
นครินทร์ตีพิมพ์ในวารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 

ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 
กรกฎาคม-
ธันวาคม 2559 

อาจารย์ศิริ
กัญญา แก่น
ทอง 
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ล าดับ ชื่อผลงาน/แหล่งเผยแพร่ วัน/เดือน/ปี 

ที่ตีพิมพ์และ
เผยแพร่ 

ผู้ท าผลงาน 

/ผู้ท าผลงาน
ร่วม 

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   

4 การศึกษาเชิงเปรียบเทียบการผจญภัย 

ของสองตัวละครเอกจากนวนิยายเรื่อง หัยย์อิบนูยัคซันและ โรบินสัน ครู
โซเผยแพร่ในการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติครั้งที่ ๕ 
ประจ าปี ๒๕๕๙ สร้างสรรค์งานวิจัยจากคลังปัญญาสู่ท้องถิ่น
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา  

 

24-26 เมษายน 
2559 

 

อาจารย์ซาฮีฎีน 
นิติภาค 

5 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 เผยแพร่ในการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติครั้งที่ 
๕ ประจ าปี ๒๕๕๙ สร้างสรรค์งานวิจัยจากคลังปัญญาสู่ท้องถิ่น 
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

24-26 เมษายน 
2559 

 

อาจารย์มุสลิม 
รอกา 

6 การศึกษาความสัมพันธ์ของผลสัมฤทธิ์ในการบริการวิชาการองค์ความรู้ 
ด้านภูมิปัญญา ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น และเศรษฐกิจพอเพียงกับการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โครงการรักบ้านเกิด คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัย
นราธิวาสราชนครินทร์ ตีพิมพ์ในวารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราช
นครินทร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 
กรกฎาคม-
ธันวาคม 2558 

 

อาจารย์เดช
ดนัย จุ้ยชุม 

7 สีสันงานประพันธ์ดั้งเดิมจากแดนอาทิตย์อุทัยสู่สังคมปัจจุบัน ตีพิมพ์ใน
วารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 

 

ปีที่ 2 ฉบับที่ 1
มกราคม-
มิถุนายน 2558 

 

อาจารย์ซาฮีฎีน 
นิติภาค 

8 ความขัดแย้งและการจัดการความขัดแย้งกรณีการเลี้ยงหอยแครงในอ่าว
ปัตตานีตีพิมพ์ในวารสารอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยวลัย
ลักษณ์  

 

ปีที่ 15 ฉบับที่ 
2 เมษายน-
กันยายน 2558 

 

อาจารย์ฮัสสัน 
ดูมาลี 

9 การศึกษาเชิงเปรียบเทียบวรรณกรรม 
เรื่องสั้นสะท้อนสังคม โลวอล กับ ถนนสายที่น าไปสู่ความตายเผยแพร่ใน
การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งท่ี ๔การวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือพัฒนา

5 สิงหาคม 
2558 

อาจารย์ซาฮีฎีน 
นิติภาค 
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ล าดับ ชื่อผลงาน/แหล่งเผยแพร่ วัน/เดือน/ปี 

ที่ตีพิมพ์และ
เผยแพร่ 

ผู้ท าผลงาน 

/ผู้ท าผลงาน
ร่วม 

ท้องถิ่นสู่ประชาคมอาเซียน   

10 สัญลักษณ์ของปืนใหญ่ที่สะท้อนถึงอ านาจและความกล้าหาญราชวงศ์ปา
ตานีในภาพยนตร์เรื่องปืนใหญ่จอมสลัด เผยแพร่ในการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ ครั้งที่ ๒ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี 

 

4มิถุนายน 
2558 

 

อาจารย์ซาฮีฎีน 
นิติภาค 

11 การบริการวิชาการด้านภูมิปัญญาศิลป 
วัฒนธรรมท้องถิ่น และเศรษฐกิจพอเพียงกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
โครงการรักบ้านเกิด คณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยนราธิวาสราช
นครินทร์เผยแพร่ในการประชุมวิชาการระดับชาติครั้งท่ี ๔การวิจัยและ
นวัตกรรมเพ่ือพัฒนาท้องถิ่นสู่ประชาคมอาเซียน 

 

5 สิงหาคม 
2558 

 

อาจารย์เดช
ดนัย จุ้ยชุม 

12 สภาพการศึกษาของโรงเรียนรัฐบาลท่าม 
กลางสถานการณ์ความไม่สงบ ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ :ศึกษาผ่าน
มุมมองครูมลายูมุสลิมเผยแพร่ในการประชุมวิชาการระดับชาติครั้งท่ี ๔
การวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือพัฒนาท้องถิ่นสู่ประชาคมอาเซียน 

 

5 สิงหาคม 
2558 

 

อาจารย์กีรติ
กานต์ บุญฤทธิ์ 

 

13 Doing Repair in Native-Non-Native Talk:A conversation 
Analytic Study of Thai-English Interaction Rangsit of 
Educational Journal of Studies 

July-
December 
2014 

 

อาจารย์ลุกมาน 
มะยิ 

14 Female night singers in pubs and the progress for ASEAN 
Community Proceeding PSU-USM-NSTRU International 
Conference on Arts and Sciences  

 

2-3 มิถุนายน 
2557 

 

อาจารย์นวล
ปราง อรุณจิต 

15 DaripadaSejarahKerajaanMelayuPataniKepada Queens of 
LangkasukaSatuKajianAdaptasi E-
ProsidingPersidanganAntarabangsaWarisanPatanidalamSastera, 
Budayadan Media 

23-24 กันยายน 
2557 

 

อาจารย์ซาฮีฎีน 
นิติภาค 



38 

ล าดับ ชื่อผลงาน/แหล่งเผยแพร่ วัน/เดือน/ปี 

ที่ตีพิมพ์และ
เผยแพร่ 

ผู้ท าผลงาน 

/ผู้ท าผลงาน
ร่วม 

  

16 อิสลามในสาธารณรัฐประชาชนจีน กรณีศึกษาการเผยแผ่อิสลามเข้าสู่จีน
ในสมัยราชวงศ์ รายงานสืบเนื่องประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3 มหา
วิทยาฟาฏอนี 

14 สิงหาคม 
2557 

อาจารย์อาอีส๊ะ 
มามุ 

 
ผลการวิเคราะห์ 

 คณะพบว่าผลงานวิชาการของอาจารย์ เมื่อเทียบย้อนหลัง 3 ปี อยู่ในเกณฑ์ท่ีมีจ านวนเพิ่มขึ้น แต่หาก
พิจารณาในส่วนของจ านวนผลงาน กับจ านวนอาจารย์ประจ าคณะ ทั้งหมดมีปริมาณค่อนข้างน้อยมาก และอยู่ใน
ระดับท่ีน่าเป็นห่วง  อย่างไรก็ดี คณะอยู่ในระหว่างการก าหนด มาตรการ การท าวิจัยให้แก่อาจารย์หรือนักวิจัย  
เบื้องต้นได้มีการก าหนดลงไปในภาระงาน และเกณฑ์การประเมินบุคลากรรอบ 6 เดือนและ 4 ปี  อีกประเด็น
ปัญหาที่พบคือ ผู้ท าวิจัยส่วนใหญ่จะเป็นบุคคลหรือกลุ่มเดิม ซึ่งคณะจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องก าหนดมาตรการ
พิเศษส าหรับผู้ที่ไม่เคยมีผลงานวิจัย เพ่ือเป็นการผลักดันให้ผลิตผลงานวิจัยตลอดจนมาตรการการควบคุม
คุณภาพงานวิจัยที่ต้องสามารถต่อยอดและเกิดประโยชน์ต่อชุมชนอย่างแท้จริง 

 

จุดแข็ง จุดที่สามารถปรับปรุงได้  
- มาตรการการส่งเสริมและผลักดันให้อาจารย์สาย

วิชาการผลิตผลงานวิจัย 
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C.7 การก ากับมาตรฐานหลักสูตร 

ผู้ก ากับ  อาจารย์ลุกมาน มะยิ  
ผู้เก็บข้อมูล อาจารย์วัชรินทร์ ฟองโหย อาจารย์เอื้อวริน เหมหอมเงิน นายชวัลวิทย์  พรหมเมศร์  
ค าอธิบาย 

เพ่ือเป็นการคุ้มครองผู้บริโภคและรับผิดชอบต่อสังคมคณะ /สถาบันจ าเป็นต้องบริหารจัดการหลักสูตร
และรับรองมาตรฐานหลักสูตรของแต่ละคณะ /สถาบันว่ามีการด าเนินการที่มีมาตรฐานและเป็นไปตามเกณฑ์
มาตรหลักสูตรและประกาศ /ข้อบังคับอ่ืนๆที่ก าหนดโดยส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาและ
กระทรวงศึกษาธิการคณะ /สถาบันสามารถพัฒนาระบบเก็บข้อมูลผลการก ากับมาตรฐานจากระดับหลักสูตรใน
คณะ/สถาบันที่ใช้วิธีการเก็บข้อมูลต่างๆที่เก่ียวข้องกับการก ากับมาตรฐานได้ตามเหมาะสมเพื่อแสดงให้เห็นถึง
การบริหารจัดการและปฏิบัติตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรและประกาศ/ข้อบังคับอ่ืนๆที่เก่ียวข้อง  

ผลการด าเนินงาน 

ในปีการศึกษา 2558 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ มีหลักสูตรที่ด าเนินการ
ทั้งหมด 1 หลักสูตร คือหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาอังกฤษ  โดยเป็นไปตามเกณฑ์การก ากับ
มาตรฐาน (องค์ประกอบที่ 1 ของหลักสูตรที่ สกอ. ก าหนด) ซึ่งจัดเป็นหลักสูตรที่จัดท าข้ึนครั้งแรก และเปิดใช้
หลักสูตรในปีการศึกษา 2558 โดยในรับการควบคุมโดยอาจารย์ประจ าหลักสูตร และสาขาภาษาอังกฤษ เพื่อให้
มาตรฐานของหลักสูตรเป็นไปตามท่ี สกอ. ก าหนด  

ในแต่ละปีการศึกษา หลักสูตรจะมีการจัดประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอนทั้งหมดที่มี
อยู่ในสาขาภาษาอังกฤษอย่างเป็นทางการ เดือนละ 1 ครั้ง เพื่อวางแผนการการด าเนินงานของหลักสูตร การ
จัดการเรียนการสอนให้ได้มาตรฐานตามท่ี สกอ. ก าหนด และจะสรุปผลการด าเนินงานในปลายภาคการศึกษา 
และจะมีการจัดประชุมเพ่ิมเติมเป็นในบางกรณี ช่วงมีการประเมินหลักสูตร  

นอกจากนี้ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาอังกฤษ ได้ใช้มาตรฐานการประเมินการเรียน
ภาษาอังกฤษ ของ CEFR โดยให้ผู้เรียนที่จบการศึกษาสามารถประเมินผลระดับภาษาอังกฤษในระดับ B1+ 
Intermediate Level ตามมาตรฐานของสหภาพยุโรปได้ ดังต่อไปนี้ 

ตารางเปรียบเทียบผลระดับท่ีเทียบเคียงของ CEFR และ IELTs 

ระดับ CEFR ชื่อขั้นระดับ เทียบเท่าผลคะแนน 
IELTS 

หมายเหตุ 

C1 Advanced 9  
B2 Upper Intermediate  7.5-8.0  
B1+ Intermediate  5.5-6.5 *ผลคะแนนของ

นักศึกษา สาขา
ภาษาอังกฤษหลังส าเร็จ
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ระดับ CEFR ชื่อขั้นระดับ เทียบเท่าผลคะแนน 
IELTS 

หมายเหตุ 

การศึกษา 
B1 Pre-intermediate 4.5-5.0  
A2 Elementary  4.0  
A1 Starter  -  

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

*หมายเหตุ 
CEFR คือ ตารางมาตรฐานยุโรปและได้รับการออกแบบมาโดยเฉพาะเพ่ือใช้อธิบายทักษะภาษาอังกฤษ ที่
เป็นที่ยอมรับของสากลโลก โดย CEFR และสามารถเทียบเคียงผลคะแนนการสอบ Academic Test ระดับ
นานาชาติ ของ IELTs (international English Language Testing System) โดยแบ่งความเชี่ยวชาญ
ทางด้านภาษาออกเป็น 6 ระดับ ดังต่อไปนี้  
 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตมุ่งเน้นให้นักศึกษาสามารถมีผลระดับที่เทียบเคียงของ CEFR และ IELTs ในระดับ 
B1+ หรือ Intermediate Level ได้ เพื่อช่วยนักศึกษาสามารถรู้ระดับของตนเองและสามารถเข้าท างานและ
ศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาท้ังในและต่างประเทศได้  
 

ตารางแสดงจ านวนหลักสูตรที่เป็นไปตามกรอบมาตรบานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) ประจ าปี
การศึกษา 2558 

จ านวนหลักสูตรที่เป็นไปตามกรอบมาตรฐานTQF คณะศิลปศาสตร์  
ที ่ ภาควิชา จ านวน

หลักสู
ตร 

สกอ. แจ้งผลการ
รับทราบแล้ว 

ได้รับอนุมัติจาก
สภาสถาบัน 

ตรี โท เอก ตรี โท เอก 
1. ภาควิชาภาษาอังกฤษ 1 1 - - 1 - - 
 1.1.ศศ.บ. สาขาภาษาอังกฤษ         

2. ภาควิชาสังคมศึกษา - - - - - - - 
3 ภาควิชาภาษาไทย - - - - - - - 
4. ภาควิชามลายูศึกษา - - - - - - - 
5. ภาควิชาภาษาจีน - - - - - - - 
 รวม 1 1 - - 1 - - 

หมายเหตุ :        - ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559  
- หลักสูตร TQF หมายถึงหลักสูตรที่เป็นไปตามกรอบมาตรฐาน TQF และเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 ได้รับอนุมัติจากสภาสถาบันแล้ว  

 

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

หลักสูตรระดับปริญญาตรี   
1. ศศ.บ. (สาขาภาษาอังกฤษ) 3 

คะแนนรวมของคณะ 3.00 
 

ผลการประเมินในระดับคณะ 

ผลรวมของคะแนนที่ได้ของทุกหลักสูตรในคณะ/จ านวนหลักสูตรในคณะทั้งหมด 

คะแนนการประเมิน C7 =3 

ค าอธิบายเพิ่มเติมมีการรายงานผลตามท่ีคาดหวังมีการวิเคราะห์  

ผลการด าเนินงาน  

เนื่องจากหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาอังกฤษ ของคณะศิลปะศาสตร์ มีการก ากับติดตาม 
และควบคุมหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของ สกอ.  โดยหลักสูตรมีอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่จบใน
สาขาที่เก่ียวข้อง ในระดับบัณฑิตศึกษา ทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งตรงกับคุณสมบัติของการเป็นอาจารย์ประ
หลักสูตร ของ สกอ. อย่างไรก็ตาม อาจารย์ประจ าหลักสูตร ควรได้ได้รับการสนับสนุนในการท างานวิจัยมากขึ้น 
เนื่องจากอาจารย์ประจ าหลักสูตรส่วนใหญ่เพิ่งจบการศึกษา โดยมอบนโยบายให้หลักสูตรมีกระบวรการในการ
บริหารจัดการเพื่อพัฒนาหลักสูตรตามกรอบ AUA QA ก่อนมีการปรับปรุงหลักสูตรรอบต่อไป  

รหัสเอกสารหลักฐาน ชื่อเอกสารหลักฐาน 
C.7-01 รายงานการประเมินตนเองระดับหลักสูตร ประจ าปีการศึกษา 2558 
C.7-02 รายงานผลการประเมินตนเองระดับหลักสูตรของคณะกรรมการ  

ประจ าปีการศึกษา 2558 
 

จุดแข็ง จุดที่สามารถปรับปรุงได้  
การวัดระดับความรู้ความสามารถของผู้เรียน - 
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C.8.1 การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของกรรมการประจ าคณะ 
 

ผู้ก ากับดูแลตัวช้ีวัดและเก็บข้อมูล   นางสาวชุลีพร มาสเนตร 
 

ค าอธิบาย (ระดับคณะ– คณะกรรมการประจ าคณะ) 
คณะกรรมการประจ าคณะ เป็นคณะบุคคลคณะหนึ่งในสถาบันการศึกษา ที่มีองค์ประกอบและหน้าที่

ตามท่ีได้ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติของสถาบันการศึกษา โดยคณะกรรมการประจ าคณะถือเป็นหนึ่งกลไก
ส าคัญในการบริหารจัดการคณะ เพื่อให้บรรลุผลตามเป้าหมายต่าง ๆ ของสถาบันการศึกษา 
ประเด็นการประเมิน 
 ใช้การประเมินผลการด าเนินงานของสภาสถาบัน มีครอบคลุม ๕ ประเด็น ดังต่อไปนี้ 

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

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

5. คณะกรรมการประจ าคณะด าเนินงานโดยใช้หลักธรรมาภิบาล 
 

ข้อมูลและวิธีการเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 
 ใช้แบบสอบถามการประเมินตนเอง ในประเด็นการปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการประจ า
คณะ 
 
เกณฑ์การประเมิน 
 ใช้เกณฑ์คะแนน 1-7 ของ AUN-QA ระดับหลักสูตร (เอกสาร 11 หน้า 64) ในการประเมินผลการ
ปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของของกรรมการประจ าคณะ โดยใช้ประเด็นการประเมิน 5 ประเด็น ที่กล่าวไว้ข้างต้น 

 
ผลการด าเนินงาน 

1. กรรมการประจ าคณะท าพันธกิจครบถ้วนตามภาระหน้าที่ที่ก าหนดในพระราชบัญญัติ 
ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ พ.ศ. 2548 ได้ก าหนดการปฏิบัติหน้าที่

ของคณะกรรมการประจ าคณะศิลปศาสตร์ ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ว่าด้วย 
คณะกรรมการประจ าคณะ สถาบัน ส านัก วิทยาลัยหรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ 
พ.ศ. 2551ตามมาตรา 35 คณะกรรมการประจ าคณะมีอ านาจหน้าที่ ดังนี้ 

1. วางนโยบายและแผนงานของคณะให้สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย 
2. พิจารณาหลักสูตรและรายละเอียดเกี่ยวกับหลักสูตรส าหรับคณะเพ่ือเสนอต่อสภา

มหาวิทยาลัย 
3. พิจารณาวางระเบียบและออกข้อบังคับภายในคณะตามท่ีสภามหาวิทยาลัยมอบหมายหรือ

เพ่ือเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย 
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4. พิจารณาการด ารงต าแหน่งทางวิชาการของคณาจารย์ประจ าในคณะเพ่ือเสนอต่อสภา
มหาวิทยาลัย 

5. จัดการวัดผล ประเมินผล และควบคุมมาตรฐานการศึกษาของคณะ 
6. ส่งเสริมงานวิจัย งานบริการวิชาการแก่สังคม และงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
7. ให้ค าปรึกษาและเสนอความเห็นแก่คณบดี 
8. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนเกี่ยวกับกิจการของคณะหรือตามท่ีอธิการบดีมอบหมาย 
9. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือบุคคลเพื่อด าเนินการใด ๆ อันอยู่ในอ านาจหน้าที่ของ

คณะกรรมการประจ าคณะ(C8.1.1-01) 
 โดยถือเป็นบทบาทอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการประจ าคณะศิลปศาสตร์ ดังปรากฏในค าสั่ง
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ที่ 493/2558 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประจ าคณะศิลปศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ฉบับลงวันที่ 18 มีนาคม 2558 ( C8.1.1-02) และบันทึกการประชุม
คณะกรรมการประจ าคณะศิลปศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ 2559 ปีการศึกษา 2558 ( C8.1.1-03) ซ่ึง
คณะกรรมการประจ าคณะศิลปศาสตร์ ได้ปฏิบัติครบถ้วนตามอ านาจหน้าที่ที่ได้ก าหนดในพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ พ.ศ. 2548 

2. กรรมการประจ าคณะก าหนดยุทธศาสตร์ ทิศทาง ก ากับนโยบายการบริหารคณะ   
 คณะกรรมการประจ าคณะศิลปศาสตร์ ได้พิจารณาอนุมัติยุทธศาสตร์ ทิศทาง นโยบายการ

บริหารโดยก าหนดให้มีคณะกรรมการจัดท าแผนกลยุทธ์ซึ่งรวมทั้งกรณีท่ีผู้บริหารได้ก าหนด/ปรับปรุงนโยบาย
ด้านใด ๆ  และจัดท าเป็นฉบับร่างเพ่ือเสนอคณะกรรมการประจ าคณะศิลปศาสตร์พิจารณาและประกาศ ซึ่งเป็น
การด าเนินการในระดับคณะ ทั้งนี้ หากมีขั้นตอนบางกรณีท่ีต้องผ่านการพิจารณาในระดับมหาวิทยาลัยก็จะ
ด าเนินการส่งให้ส่วนงานที่รับผิดชอบในระดับมหาวิทยาลัยด าเนินการต่อไป อีกทั้งคณะกรรมการประจ าคณะ
ศิลปศาสตร์ โดยผู้บริหารคณะ ฯ ได้มีการทบทวนแผนกลยุทธ์ ทิศทาง และนโยบายการบริหาร เพ่ือพิจารณา
ทบทวนปรับปรุง ตามความเหมาะสมในการปฏิบัติต่อไป ดังปรากฏในรายงานสรุปโครงการประชุม
คณะกรรมการประจ าคณะศิลปศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ 2559 (C8.1.2-01) 

3. กรรมการประจ าคณะปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ 
 คณะกรรมการประจ าคณะศิลปศาสตร์ ได้พิจารณาการปฏิบัติงานของคณะศิลปศาสตร์ให้เป็นไป

ตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ เช่น การเบิกจ่ายเงินงบประมาณของคณะศิลปศาสตร์ มีการรายงานผลการเบิกจ่าย
ให้ที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะรับทราบทุกไตรมาส และคณะกรรมการประจ าคณะได้เน้นย้ าเรื่องการ
ปฏิบัติงานโดยให้ยึดถือตามกฎ ระเบียบกระทรวงการคลัง นโยบาย ข้อบังคับ หรือมาตรการประหยัดของ
มหาวิทยาลัยในกรณีนอกเหนือจากกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ แล้วให้สามารถใช้ดุลยพินิจประกอบการพิจารณาได้
โดยพิจารณาจากมาตรฐานของหน่วยงานอื่น ๆ หรือประสบการณ์ประกอบการพิจารณา ดังปรากฏในบันทึกการ
ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ครั้งที่ 1/2559 (C8.1.3-01) 

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

คณะกรรมการประจ าคณะศิลปศาสตร์ เมื่อได้พิจารณาวางนโยบายและแผนงานตามยุทธศาสตร์
ของคณะศิลปศาสตร์ ประจ าปี 2558 - 2562 ให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย 
ประจ าปี 2559 จะมีการติดตามผลการด าเนินงานของคณะให้บรรลุเป้าหมาย เช่น การพิจารณาทบทวนแผน   
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กลยุทธ์ พ.ศ. 2558 – 2562 (ฉบับปรับปรุงเดือนกันยายน 2558) การพิจารณาผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในระดับคณะ ประจ าปีการศึกษา 2557 การพิจารณาแผนพัฒนาคุณภาพประจ าปีการศึกษา 
2558 การพิจารณาแผนบริหารความเสี่ยงประจ าปี 2558การพิจารณาผลการจัดท าแผนการด าเนินงานของฝ่าย/
งานประจ าปีงบประมาณ 2559 ดังนี้ 

1.1 แผนบุคลากร 
1.2 แผนประกันคุณภาพ 
1.3 แผนบริการวิชาการ 
1.4 แผนท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
1.5 แผนงานหลักสูตร 
1.6 แผนงานวิจัย 
1.7 แผนงานสารสนเทศเพ่ือการบริการ 

ดังปรากฏในบันทึกการประชุมคณะกรรมการคณะศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 3/2558( C8.1.4-01), ครั้งที่ 
1/2559(C8.1.4-02), ครั้งที่ 3/2559 (C8.1.4-03) ประจ าปีงบประมาณ 2559  

5. คณะกรรมการประจ าคณะด าเนินงานโดยใช้หลักธรรมาภิบาล 
 คณะกรรมการประจ าคณะศิลปศาสตร์ มีการบริหารจัดการตามพันธกิจ 5 ด้าน โดยค านึงถึง
ประโยชน์ของคณะ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยหลักธรรมาภิบาล 10 ข้อ คือ 
 5.1 หลักประสิทธิผล 
 การบริหารงานให้เกิดประสิทธิผลตามแผนปฏิบัติราชการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ  
 5.2 หลักประสิทธิภาพ 
 การบริหารจัดการเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพด้านการผลิตบัณฑิตให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
ภายใต้การจัดสรรงบประมาณด้านต่าง ๆ 
 5.3 หลักการตอบสนองความต้องการของนักศึกษา 
  ในด้านการจัดการเรียนการสอนและการจัดโครงการต่าง ๆ  
 5.4 หลักภาระรับผิดชอบ 
 การมอบหมายภาระงานให้ตรงตามต าแหน่งหน้าที่ ที่รับผิดชอบ  
 5.5 หลักความโปร่งใส 
 การรายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ และเงินรายได้ทุกไตรมาส 
 5.6 หลักการมีส่วนร่วม 
 การประชุมคณะเพ่ือให้บุคลากรทุคนมีส่วนร่วมในการด าเนินงานของคณะ  
 5.7 หลักการกระจายอ านาจ 
 มหาวิทยาลัยได้มอบอ านาจให้คณบดีท าหน้าที่บริหารจัดการภายในคณะ และคณะมีการ
กระจายอ านาจให้รองคณะบดี หัวหน้าส านักงานคณบดี รับผิดชอบงานในแต่ละฝ่าย 
 5.8 หลักนิติธรรม 
 การบริหารจัดการภายใต้กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ของมหาวิทยาลัยและของทาง
ราชการ 
 5.9 หลักความเสมอภาค 
  คณะได้ก าหนดการร่วมกิจกรรมในวันส าคัญต่าง ๆ กับจังหวัด ร่วมกิจกรรมหน้าเสาธง 
กิจกรรมท าบุญสองศาสนา และมาตรการประหยัดพลังงานเพื่อให้บุคลากรถือปฏิบัติร่วมกันด้วยความเสมอภาค 
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 5.10 หลักมุ่งเน้นฉันทามติ 
 คณะได้ก าหนดการจัดประชุมในแต่ละสัปดาห์ของเดือน เพ่ือน าเสนอเรื่องราว ต่าง ๆ ดังนี้  
 สัปดาห์ที่ 1 ประชุมคณะ  
 สัปดาห์ที่ 2 ประชุมฝ่าย  
 สัปดาห์ที่ 3 ประชุมสาขา  
 สัปดาห์ที่ 4 ประชุมเฉพาะกิจ 
ดังปรากฏในบันทึกการประชุมคณะกรรมการคณะศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 3/2558 ( C8.1.5-01),ครั้งที่ 1/2559 
(C8.1.5-02),ครั้งที่ 2/2559( C8.1.5-03),ค าสั่งคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ที่ 
100/2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะการมอบหมายหน้าที่รับผิดชอบงานราชการของบุคลากรคณะศิลปศาสตร์ ประจ าปี 
2559 (C8.1.5-04) 

ผลการประเมินในระดับคณะ 
ใช้เกณฑ์คะแนน 1-7 ของ AUN-QA ระดับหลักสูตร 

คะแนนการประเมิน C8.1 = 3 
ค าอธิบายเพิ่มเติม  มีเอกสารและหลักฐานการด าเนินการตามเกณฑ์ส่งผลไปในทิศทางตามเป้าหมายที่ก าหนด  
 
รหัสเอกสารหลักฐาน ชื่อเอกสารหลักฐาน 

C8.1.1-01 พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ พ.ศ. 2548 
C8.1.1-02 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประจ าคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราช

นครินทร์ ฉบับลงวันที่ 18 มีนาคม 2558  
C8.1.1-03 บันทึกการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 3/2558 

C8.1.2-01 รายงานสรุปโครงการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะศิลปศาสตร์ ประจ าปี
งบประมาณ 2559 

C8.1.2-02 แผนกลยุทธ์คณะศิลปศาสตร์ พ.ศ. 2558-2562 
C8.1.3-01 บันทึกการประชุมคณะกรรมการคณะศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 1/2559 
C8.1.4-01 บันทึกการประชุมคณะกรรมการคณะศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 3/2558 
C8.1.4-02 บันทึกการประชุมคณะกรรมการคณะศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 1/2559 
C8.1.4-03 บันทึกการประชุมคณะกรรมการคณะศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 3/2558 
C8.1.5-01 บันทึกการประชุมคณะกรรมการคณะศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 3/2559 
C8.1.5-02 บันทึกการประชุมคณะกรรมการคณะศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 1/2559 
C8.1.5-03 บันทึกการประชุมคณะกรรมการคณะศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 2/2559 
C8.1.5-04 ค าสั่งคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ที่ 100/2559 เรื่อง 

แต่งตั้ง   คณะการมอบหมายหน้าที่รับผิดชอบงานราชการของบุคลากรคณะ      
ศิลปศาสตร์ ประจ าปี 2559 

 
จุดแข็ง จุดที่สามารถปรับปรุงได้  

การประชุมคณะกรรมการประจ าคณะมีความ
ต่อเนื่องและสม่ าเสมอ 

การพิจารณาทบทวนการรายงานผลของคณะเพ่ือปรับปรุง
และพัฒนาการด าเนินงาน 
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C.8.2 การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ผู้บิหารคณะ/ผู้บริหารสถาบัน 

ผู้ก ากับ  อาจารย์วันชัย แก้วหนูนวล 

ผู้จัดเก็บ  นางสาวชุลีพร มาสเนตร  

 ค าอธิบายและแนวทางการด าเนินการตามตัวบ่งชี้นี้แบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือระดับสถาบันและระดับ
คณะ/ส่วนงานโดยตัวบ่งชี้นี้ประเมินเฉพาะในระดับคณะและสถาบันเท่านั้น 

ค าอธิบาย (ระดับคณะ-คณบดี) 

 การประเมินผลตามหน้าที่และบทบาทของผู้บริหารส่วนงานหรือคณบดีในการบริหารและการจัดการ
ให้บรรุผลส าเร็จตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติงานประจ าของคณะโดยจะมุ่งเน้นการประเมินคุณภาพของการ
บริหารตามพันธกิจนโยบายรวมถึงประสิทธิผลของแผนปฏิบัติราชการประจ าปีความสามารถในการบริหารและ
การจัดการตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารส่วนงาน 

ประเด็นการประเมิน 

 ให้ประเมินคณบดีในประเด็นดังต่อไปนี้ 

 1.สมรรถนะคณบดี  
 2.ประสิทธิผลการบริหารหลักสูตร  
 3.ประสิทธิผลของการบริหารงานตามตัวบ่งชี้หลักในแผนยุทธศาสตร์ระดับคณะซึ่งต้องสอดคล้องกับ  
 ระดับสถาบัน  
 4.การแสวงหารายได้  
 5.การบริหารงานและความรับผิดชอบที่ตอบสนองความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
  - การบริหารยุทธศาสตร์  
  - การบริหารความเสี่ยง  
  - ระบบสารสนเทศในการตัดสินใจเชิงบริหาร  
  - การจัดการควมรู้ในคณะ  
ข้อมูลและวิธีการเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 
 ใช้แบบสอบถามการประเมินตนเองหรือวิธีการอ่ืนๆในประเด็นการปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของ
ผู้บริหารคณะ/ผู้บริหารสถาบัน 
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เกณฑ์การประเมิน 

 ใช้เกณฑ์คะแนน 1-7 ของ AUN-QA ระดับหลักสูตร (เอกสาร [11] หน้า 64) ในการประเมินการปฏิบัติ
ตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารคณะ/ผู้บริหารสถาบันโดยใช้ประเด็นการประเมิน 5 ข้อข้างต้น 

ผลการด าเนินงาน 

 การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ผู้บิหารคณะ/ผู้บริหารสถาบัน หรือคณบดี ในการบริหารและการจัดการให้
บรรลุผลส าเร็จตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของคณะโดยจะมุ่งเน้นการประเมินคุณภาพของ
การบริหารงานตามพันธกิจ นโยบาย รวมถึงประสิทธิผลของแผนปฏิบัติราชการ 

 การประเมินผลการปฎิบัติงานของผู้บริหารสถาบันสถาบัน มีความส าคัญในการปรับปรุงประสิทธิภาพ
ของการด าเนินงานของสถาบัน ตามตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษา CUPT QA ปีการศึกษา 2558 – 2560 
ของที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย(ทปอ.) ก าหนดให้ประเมินคณบดีครอบคลุม 5 ประเด็น 1.สมรรถนะ
คณบดี 2. ประสิทธิผลการบริหารงานตามตัวบ่งชี้หลัก 3.ผลลัพธ์การบริหารงานของคณบดีตามตัวบ่งชี้ 4. การ
แสวงหารายได้และความยั่งยืนของสถาบัน 5. การบริหารงานและความรับผิดชอบที่ตอบสนองความคาดหวังของ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

 พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ พ.ศ.2548 มาตรา 32 ก าหนดให้คณะมีคณบดีเป็น
ผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบงานของคณะ โดยได้รับการแต่งตั้งจากสภามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์จาก
บุคคลที่มีคุณสมบัติตามมาตรา 33 ซึ่งอาจารย์วันชัย แก้วหนูนวล ได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งคณบดีคณะศิลป
ศาสตร์ ตามค าสั่งสภามหาวิทยาลัย 

 

ผลการประเมินในระดับคณะ 

ใช้เกณฑ์คะแนน 1-7 ของ AUN-QA ระดับหลักสูตร 

คะแนนการประเมิน C8.2 = 3 

มีเอกสารและหลักฐานการด าเนินการตามเกณฑ์ส่งผลไปในทิศทางตามเป้าหมายที่ก าหนด  

 

รหัสเอกสารหลักฐาน ชื่อเอกสารหลักฐาน 

C.8.2-01 รายงานสรุปผลการปฎิบัติหน้าที่ของคณบดี 
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จุดแข็ง จุดที่สามารถปรับปรุงได้  

ระบบสรุปและประเมินผลการปฏิบัติงานของคณบดี - 

 

C.9 ผลการบริหารและจัดการของผู้บริหารคณะ / สถาบัน 

ผู้ก ากับ   อาจารย์วันชัย แก้วหนูนวล  

ผู้จัดเก็บข้อมูล อาจารย์ฟารีดา กิตติวิโรจน์  อาจารย์ศิริกัญญา แก่นทอง  
อาจารย์เอ้ือวริน  สูจิวัฒนารัตน์  อาจารย์สัญญา  วัชราทักษิณ  
นางสาวชุลีพร  มาสเนตร   นางสาวจิราภรณ์ ทองนพคุณ  
นางสาวสุปราณี  วรพิพัฒน์กุล  นายชวัลวิทย์พรหมเมศร์  
นางสาวฮาดีซะห์  ดอเล๊าะ  นางสาวราโมนา  หมั่นยิ่ง   

ค าอธิบาย 

  การบริหารและจัดการของผู้บริหารมหาวิทยาลัยล้วนแต่มีบทบาทและหน้าที่ที่ส าคัญในการ
น าพาและจัดการมหาวิทยาลัยให้สามารถบรรลุพันธกิจและเป้าหมายต่างๆได้ จึงจ าเป็นต้องติดตามและ
ประเมินผลลัพธ์ในด้านต่างๆของการบริหารจัดการของผู้บริหารมหาวิทยาลัยในระดับต่างๆ เพื่อใช้ผลในการ
ปรับปรุงพัฒนาบริหารจัดการมหาวิทยาลัยให้ดียิ่งขึ้นต่อไป โดยแบ่งการประเมินออกเป็น 2 ระดับดังนี้ 

  ค าอธิบายและแนวทางการด าเนินการตามตัวบ่งชี้นี้แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือระดับสถาบัน และ 
ระดับคณะ โดยตัวบ่งชี้ประเมินเฉพาะในระดับคณะและสถาบันเท่านั้น 

ค าอธิบายระดับคณะ 

  สถาบันอุดมศึกษามีพันธกิจหลักคือการเรียนการสอนการวิจัยการบริการวิชาการแก่สังคมและ
การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมในการด าเนินพันธกิจหลักสถาบันอุดมสึกษาจ าเป็นต้องด าเนินงานผ่านคณะ 
ดังนั้นคณะต้องมีการพัฒนาแผนเพื่อก าหนดทิศทางการพัฒนาและการด าเนินงานของคณะให้สอดคล้องกับ
เป้าหมายและกลุ่มสถาบันตลอดจนการบริหารทั้งด้านบุคลากรการเงินความเสี่ยงและการประกันคุณภาพ
การศึกษาเพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานตามพันธกิจหลักให้บรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ จนส่งผลกระทบถึง
การเปลี่ยนแปลงในวัฒนธรรมองค์กร 

ประเด็นการประเมินระดับคณะ 

 1. พัฒนาแผนกลยุทธ์จากการวิเคราะห์ SWOT โดยเชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์ของคณะและสอดคล้อง
วิสัยทัศน์ของคณะสถาบันรวมทั้งสอดคล้องกับกลุ่มสถาบันและเอกลักษณ์ของคณะและพัฒนาไปสู่แผนกลยุทธ์
ทางการเงินและแผนปฎิบัติราชการประจ าปีตามกรอบเวลาเพื่อให้บรรลุตามตัวบ่งชี้และเป้าหมายของแผนกล
ยุทธ์และเสนอผู้บริหารระดับสถาบันเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 
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2. ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินที่ประกอบไปด้วยต้นทุนต่อหน่วยในแต่ละหลักสูตร สัดส่วน
ค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนานักศึกษา อาจารย์บุคลากร การจัดการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง เพื่อวิเคราะห์ความคุ้มค่า
ของการบริหารหลักสูตร ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการผลิตบัณฑิต และโอกาสในการแข่งขัน  

3. ด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ที่เป็นผลจากการวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัย
ภายนอก หรือปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ที่ส่งผลต่อการด าเนินงานตามพันธกิจของสถาบันและให้ระดับความ
เสี่ยงลดลงจากเดิม 

4. บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลอย่างครบถ้วนทั้ง ๑๐ ประการที่อธิบายการด าเนินงานอย่างชัดเจน 
 5 ค้นหาแนวปฎิบัติที่ดีจากความรู้ทั้งท่ีมีอยู่ในตัวบุคคลทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรงและแหล่งเรียนรู้

อย่างน้อยครอบคลุมพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัยจัดเก็บอย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็น
ลายลักษณ์อักษรและน ามาปรับใช้ในการปฎิบัติงานจริง 

6. การก ากับติดตามผลการด าเนินงานตามแผนการบริหารและแผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสาย
สนับสนุน 

7. การก ากับติดตามส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกหน่วยงานในสถาบันมีการด าเนินงานด้านการประกัน
คุณภาพภายในตามระบบและกลไกที่สถาบันก าหนด ประกอบด้วย การวบคุมคุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพ 
และการประเมินคุณภาพ 

ข้อมูลและวิธีการเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 
 รวบรวมน าเสนอและวิเคราะห์ข้อมูลผลลัพธ์การด าเนินการที่เก่ียวข้องในแต่ละประเด็นการประเมินทั้ง 
๗ ข้อข้างต้น 

เกณฑ์การประเมิน 
 ใช้เกณฑ์คะแนน ๑ – ๗ ของ AUN-QA (เอกสาร [๑๑] หน้า ๖๔) ในการประเมินระดับการด าเนินการ
ของ  แต่ละประเด็นทั้ง ๗ ข้อข้างต้น โดยประเมินผลการด าเนินการที่เกิดขึ้นกับเป้าหมายที่เกี่ยวข้องต่างๆ ที่ระบุ
ไว้ใน   โครงร่างองค์กร และสรุปคะแนนภาพรวมของ C.๙ ผลการบริหารและจัดการของผู้บริหารคณะ/สถาบัน 
จากผลคะแนนของ ๗ ข้อ โดยใช้วิธีประเมินคะแนนภาพรวมของ AUN-QA ที่ไม่ใช้วิธีการเฉลี่ยจากผลคะแนน
ของการด าเนินทั้ง ๗ ข้อ 

1 2 3 4 5 6 7 
ไม่มีการ
ด าเนินงา
นตาม
เกณฑ์ท่ี
ก าหนด 

มีผลการ
ด าเนินงาน
เบื้องต้น 
(เป็นข้อมูล
ดิบ เริ่มมี
ระบบแต่ยัง
ไม่สมบูรณ์ 
ไม่สามารถ/

มีการ
เก็บ
ข้อมูล
อย่างเป็น
ระบบ
สามารถ/
มีผลการ
วิเคราะห์

3+มีแนวโน้มผล
การด าเนินงาน
ของระบบดี ท า
ให้เกิดผลเป็นไป
ในทิศทางตาม
เป้าหมายที่
ก าหนด 

4+มีผลการ
ด าเนินงาน
เหนือกว่าเกณฑ์
ก าหนดส่งผลให้
เกิดการพัฒนา
ระบบ 

5+มีผลการ
ด าเนินงานที่เท่า
หรือสูงกว่าคู่
เที่ยบในระดับชั้น
น้ าของประเทศ มี
การด าเนินงานที่ดี
ต่อเนื่องส่งผลให้
การด าเนินงาน

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

การ
ด าเนินงา
นเทียบ
กับค่า
เป้าหมา
ย 

เทียบเท่าหรือสูง
กว่าคู่เทียบ (คู่
เทียบชั้นน้ า
ระดับประเทศ)  

 
ผลการด าเนินงาน 

1. พัฒนาแผนกลยุทธ์จากการวิเคราะห์ SWOT โดยเชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์ของคณะและสอดคล้องวิสัยทัศน์ของ
คณะสถาบันรวมทั้งสอดคล้องกับกลุ่มสถาบันและเอกลักษณ์ของคณะและพัฒนาไปสู่แผนกลยุทธ์ทางการเงิน
และแผนปฎิบัติราชการประจ าปีตามกรอบเวลาเพื่อให้บรรลุตามตัวบ่งชี้และเป้าหมายของแผนกลยุทธ์และเสนอ
ผู้บริหารระดับสถาบันเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 

 คณะ ได้มีการแต่งตั้งค าสั่งคณะกรรมการทบทวนแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติราชการประจ าปี
งบประมาณ 2559 ( 9.1-1)   และได้มีการประชุมทบทวนและแก้ไขแผนกลยุทธ์คณะ ประจ าปี 255 8-2562 ที่
สอดคล้องกับนโยบายของคณะ (9.1-2)  โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรในหน่วยงานและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง(9 .1-
3)   พร้อมทั้งน าผลที่ได้จากการประชุมทบทวนและจัดท าแผนกลยุทธ์นี้เข้าท่ีประชุมเพ่ือขอความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการประจ าคณะ  (9.1-4) ทั้งนี้ คณะได้มีการก าหนดแผนให้มีความเชื่อมโยงกับแผนกลยุทธ์ของ
มหาวิทยาลัยฯ และสอดคล้องกับจุดเน้นของกลุ่มสถาบัน กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2  (พ.ศ. 
2551-2565) และแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559)  (9.1-5) จากนั้น คณะ
ได้มีประชุม  (9.1-6) เพ่ือการพัฒนาไปสู่แผนกลยุทธ์ทางการเงิน (9.1-7)   และแผนปฏิบัติราชการประจ าปี  
(9.1-8) ตามกรอบเวลา ตลอดจนมีการก ากับติดตามการด าเนินงานให้เป็นไปตามแผน (9.1-9)  พร้อมน าเข้าสู่
การประชุมคณะกรรมการประจ าคณะพิจารณาเพื่อขอแนวทางการป้องกัน และแก้ไขปัญหาหรืออุปสรรค 
ตลอดจนข้อเสนอแนะส าหรับการด าเนินงานต่อไป  

2. การก ากับติดตามส่งเสริมสนับสนุนให้คณะด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินที่ประกอบไปด้วยต้นทุนต่อ
หน่วยในแต่ละหลักสูตร สัดส่วนค่าใช้จ่ายเพ่ือพัฒนานักศึกษา อาจารย์บุคลากร การจัดการเรียนการสอนอย่าง
ต่อเนื่อง เพื่อวิเคราะห์ความคุ้มค่าของการบริหารหลักสูตร ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการผลิตบัณฑิต และ
โอกาสในการแข่งขันคณะศิลปศาสตร์ ได้มีการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินที่ประกอบไปด้วยต้นทุนต่อหน่วยในแต่
ละหลักสูตรของสัดส่วนค่าใช้จ่ายเพ่ือพัฒนานักศึกษา อาจารย์บุคลากร การจัดการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง 
เพ่ือวิเคราะห์ความคุ้มค่าของการบริหารหลักสูตร ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการผลิตบัณฑิตที่ตอบสนองความ
ต้องการของสังคม ชุมชน เพ่ือให้เกิดประโยชน์มากที่สุดและสนองความต้องการของตลาดแรงงาน ซึ่งได้มีการ
วิเคราะห์ในการจัดท าแผนกลยุทธ์ทางการเงิน พ.ศ 2558 – 2562 (C9.2.1) 
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3. คณะศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ โดยงานบริหารความเสี่ยงด าเนินงานตามแผนบริหาร
ความเสี่ยงที่เป็นผลจากการวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายในและภายนอก หรือปัจจัยที่ไม่
สามารถควบคุมได้ที่ส่งผลต่อการด าเนินงานตามพันธกิจของสถาบัน และให้ระดับความเสี่ยงลดลงจากเดิมตาม
รูปแบบและแนวทางการด าเนินการตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด โดยมีกระบวนการดังนี้  

1. คณะได้มีการแต่งตั้งค าสั่งคณะศิลปศาสตร์ ที่  178/2558  เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยงและควบคุมภายใน  คณะศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์  ลงวันที่  7  กันยายน  
2558  โดยมีผู้บริหารสูงสุดเป็นประธาน รองคณบดี หัวหน้าส านักงาน หัวหน้างานต่างๆเป็นกรรมการ และมีรอง
คณบดีฝ่ายแผนและประกันคุณภาพเป็นกรรมการและเลขานุการ และมีเจ้าหน้าที่เป็นกรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ  โดยมีหน้าที่ คือ 

1.1  ส่งเสริมให้มีการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในทั่วทั้งคณะฯ โดยการ ก าหนด
นโยบายแนวทางการด าเนินการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน 

      1.2ให้ความเห็นชอบในแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของคณะฯ 
1.3  ติดตาม  และพิจารณาประเมินผลการบริหาร 
1.4  รายงานผลการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของคณะฯ ต่อคณะกรรมการประจ า

คณะและมหาวิทยาลัยฯ เพื่อด าเนินการตามระเบียบต่อไป(C.9.3.1) 
2.  คณะมีการประชุมคณะกรรมกการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน เมื่อวันที่ 5 

พฤศจิกายน  พ.ศ. 2558 เพ่ือวิเคราะห์ความเสี่ยง โดยน าผลการบริหารแผนความเสี่ยงที่ยังคงเหลืออยู่ที่ผ่านมา 
ข้อเสนอแนะคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาและกระบวนขั้นตอนของแต่ละฝ่าย/งานซึ่งมีประเด็นของ
ความเสี่ยงดังนี้ 

 2 .1  ขาดแคลนอาจารย์ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 
 2 .2 จ านวนผลงานทางวิชาการไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
 2 .3  การขาดความรู้ความเข้าใจใน ระเบียบ วิธีปฏิบัติงานและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
 2 .4  ค่าบริการไฟฟ้ามีอัตราที่สูงเกินไป 
 2 .5  นักศึกษาแรกเข้ามีพ้ืนฐานความรู้แตกต่างกัน 
 2 .6  จ านวนผลงานวิจัย การน าเสนอ/ตีพิมพ์และเผยแพร่การวิจัยไม่เป็นไปตามก าหนด   
 2 .7  การเบิกจ่ายเงินไม่ตรงตามไตรมาส      
 ทั้งนี้ คณะได้มีการประเมินโอกาส ผลกระทบ ระดับความเสี่ยง  โดยการประเมินความเสี่ยงจะมี
ตั้งแต่ระดับต่ า ปานกลาง และสูง เพื่อป้องกันและจัดการความเสี่ยงให้ลดน้อยลง โดยมีการจัดท าร่วมกันแบ่งเป็น     
4 กลุ่ม ได้แก่ ฝ่ายส านักงานคณบดีฝ่ายแผนและประกันคุณภาพ  ฝ่ายวิชาการ  และฝ่ายพัฒนานักศึกษา ในที่
ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน  เมื่อวันที่  5  พฤศจิกายน  พ.ศ.  2558  เพื่อ
มาวิเคราะห์ความเสี่ยงให้ครอบคลุมทุกพันธกิจของคณะ และจัดท าแผนความเสี่ยงดังต่อไปนี้ และดังแบบ RM 1 
(C.9.3.2)  
 
 

 



52 

ล าดับ
ที่ 

ความเสี่ยง ปัจจัย/สาเหตุของความเสี่ยง 

การประเมินความเสี่ยง 

โอกาส 
ผล 

กระทบ 

ระดับ 
ความ
เสี่ยง 

จัด 
ล าดับ 
ความ
เสี่ยง 

1 ขาดแคลน
อาจารย์วุฒิ  
ปริญญาเอก 

1. คณะขาดอัตราก าลังสายสอนและวิจัย 
ท าให้มีข้อจ ากัดในการวางแผนการส่ง
บุคลากรไปเรียนต่อปริญญาเอก และการ
จัดสรรบุคลากรที่ปฏิบัติงาน 
2. บุคลากรที่ศึกษาต่อไม่ส าเร็จการศึกษา
ตามระยะเวลาที่ก าหนด 

4 4 สูง 
(16) 

1 

2 จ านวน
ผลงานทาง
วิชาการไม่
เป็นไปตาม
เกณฑ์ท่ี
ก าหนด 

1. บุคลากรขาดความรู้ ทักษะ และ
ประสบการณ์ในการท าผลงานทางวิชาการ 
2.บุคลากรมีปริมาณงานเกินภาระงานที่
ก าหนดส่งผลให้ไม่มีเวลาในการท าผลงาน
ทางวิชาการ 

4 4 สูง 
(16) 

1 

3 จ านวน
ผลงานวิจัย  
การน าเสนอ/
ตีพิมพ์และ
เผยแพร่การ
วิจัยไม่เป็นไป
ตามก าหนด 

1. บุคลากรส่วนใหญ่เป็นบุคลากรใหม่  
ยังขาดทักษะ และประสบการณ์ใน 
การท างานวิจัย 
2. การก ากับและติดตามการด าเนินงาน
วิจัยยังไม่สม่ าเสมอ  

3 5 สูง 
(15) 

2 

4 การเบิก
จ่ายเงินไม่
ตรงตาม 
ไตรมาส 
 

1. บุคลากรบางส่วนยังไม่เข้าใจ
กระบวนการเบิกจ่าย 
2. ผู้รับผิดชอบโครงการไม่ได้ด าเนิน
โครงการ/เบิกจ่าย 
ตามแผนที่ก าหนดไว้ในระยะเวลาที่
ก าหนด 

3 4 สูง 
(12) 

3 

5 การขาด
ความรู้ ความ
เข้าใจใน
ระเบียบ วิธี
ปฏิบัติงาน
และเอกสารที่

1. บุคลากรส่วนใหญ่เป็นบุคลากรใหม่  
ยังขาดประสบการณ์ในการท างาน 

3 4 สูง 
(12) 

3 
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ล าดับ
ที่ 

ความเสี่ยง ปัจจัย/สาเหตุของความเสี่ยง 

การประเมินความเสี่ยง 

โอกาส 
ผล 

กระทบ 

ระดับ 
ความ
เสี่ยง 

จัด 
ล าดับ 
ความ
เสี่ยง 

เกี่ยวข้อง 

6 ค่าบริการ
ไฟฟ้า 
มีอัตราที่สูง
เกินไป 

1. ผู้ใช้งานบางส่วนไม่ได้ปิดอุปกรณ์
ภายหลังการใช้งาน 
2. ผู้ใช้งานบางส่วนใช้ 
งานอุปกรณ์ในช่วงนอกเวลาราชการ 

3 4 สูง 
(12) 

3 

7 นักศึกษาแรก
เข้ามีพ้ืน
ฐานความรู้
แตกต่างกัน 

นักศึกษาแรกเข้าของคณะเป็นนักศึกษา
ที่มาจากหลากหลายโรงเรียน 

2 5 สูง 
(10) 

4 

 
 
3.  คณะได้มีการจัดท าแผนความเสี่ยง  ปีการศึกษา  2558  ณ  วันที่  1  สิงหาคม  2558 

จากวิเคราะห์ความเสี่ยงและการประเมินโอกาส  ผลกระทบ ระดับความเสี่ยง เมื่อวันที่  5  พฤศจิกายน  พ.ศ.  
2558 ซึ่งบุคลากรได้ร่วมจัดท าแผนความเสี่ยงเชิงปฏิบัติการโดยอาศัยหลักธรรมาภิบาล  ส าหรับวิธีการบริหารความ
เสี่ยง  คณะได้ใช้วิธีการยอมรับความเสี่ยงในระดับความเสี่ยงต่ าและปานกลาง  และใช้วิธีการควบคุมความเสี่ยงใน
ระดับความเสี่ยงสูง  ทั้งนี้ จะมีการควบคุมการจัดการความเสี่ยง ตามแบบRM 2  (C.9.3.3) และได้น าเข้าที่ประชุม
คณะกรรมการประจ าคณะศิลปศาสตร์ ครั้งที่  3/2558 เพ่ือเสนอพิจารณาอนุมัติตามแผนที่ก าหนด (C.9.3.4)  

4. คณะมีการติดตามแผนการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในและรายงานให้ที่ประชุมประจ าเดือน 
ที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ และมหาวิทยาลัยรับทราบ ตามแบบติดตาม และ         แบบ RM 3 
(C.9.3.5)  

5. คณะมีการรายงานผลการบริหารความเสี่ยง รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน และรอบ 12  เดือน ตามแบบ 
RM 3 โดยคณะกรรมบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาส ราชนครินทร์ 
ในที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ  ครั้งที่  1/2559 (C.9.3.6) ครั้งที่  1/2559(C.9.3.7)  และครั้งที่  3/2559  
(C.9.3.8) ส าหรับความเสี่ยงปัจจัยภายนอก คือ นักศึกษาแรกเข้าของคณะเป็นนักศึกษาท่ีมาจากหลากหลาย
โรงเรียนงานวิจัย คณะสามารถควบคุมความเสี่ยงให้ลดลง แต่อย่างไรก็ตามมีคณะยังมีความเสี่ยงในเรื่องใหม่คือ 
อัตราคงอยู่ของนักศึกษา  ต้องมีการจัดการความเสี่ยงในปีถัดไป  ทั้งนี้ คณะได้รายงาน สรุปผลการประเมินตาม
แผนบริหารที่ก าหนดพร้อมแจ้ง ปัญหา อุปสรรค แนวทางปรับปรุงผลการด าเนินงาน เข้าที่ประชุมคณะกรรมการ
ประจ าคณะเพ่ือพิจารณา ตามแบบสรุปผลการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน รอบ  12  เดือน ประจ าปี
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การศึกษา พ.ศ.  2559 ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม  2558 ถึง วันที่ 31กรกฎาคม  2559(C.9.3.9) จากความเสี่ยง
ทั้งหมด จ านวน 7 เรื่อง คณะสามารถควบคุมความเสี่ยงและใช้วิธียอมรับความเสี่ยงท าให้ความเสี่ยงลดลงจ านวน 
4 เรื่อง และคณะยังมีความเสี่ยงที่คงเหลืออยู่ในปีการศึกษา 2559จ านวน3 เรื่องได้แก่ 

1. อัตราคงอยู่ของนักศึกษา 
2. จ านวนผลงานวิจัย การน าเสนอ/ตีพิมพ์และเผยแพร่การวิจัยไม่เป็นไปตามก าหนด   
3. การเบิกจ่ายเงินไม่ตรงตามไตรมาส 
ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ได้ให้ข้อเสนอแนะจ านวน  2 เรื่อง และให้น าข้อเสนอแนะมา

ปรับปรุงดังนี้(C.9.3.10) 
1. การวิเคราะห์ควรก าหนดประเด็นความเสี่ยงในเรื่องที่ส่งผลต่อความเสียขององค์และไม่ควรน า

ประเด็นปัญหาในคณะเรื่องต่างๆ มาวิเคราะห์ความเสี่ยงเนื่องจากประเด็นปัญหาไม่ใช่ประเด็นของความเสี่ยง ซึ่ง
จะส่งผลท าให้ไม่สามารถการลดความเสี่ยงและจัดการความเสี่ยงได้ 

2. ควรเพิ่มประเด็นความเสี่ยงให้ครอบคลุมในแต่ละพันธกิจและภารกิจหลักของคณะ 
4. บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลอย่างครบถ้วนทั้ง ๑๐ ประการที่อธิบายการด าเนินงานอย่างชัดเจน 

คณะศิลปศาสตร์ ได้ด าเนินการบริหารจัดการตามพันธกิจ 5 ด้าน โดยค านึงถึงประโยชน์ของสถาบันและ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้วยหลักธรรมาภิบาล 10 ข้อ คือ 

     1. หลักประสิทธิผล  คณะมีการบริหารงานโดยยึดหลักประสิทธิผลคือมีการก าหนดตัวบ่งชี้และค่าเป้าหมาย
ความส าเร็จของแผนกลยุทธ์ ร่วมกันระหว่างผู้บริหาร  บุคลากร และนักศึกษาในการจัดท าและทบทวนแผนกล
ยุทธ์ของคณะ  (9.4.1-1) การจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพ  ประจ าปี 2558 9.4.1-2) และถ่ายทอดสู่ แผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปี( 9.4.1-3) และน าสู่การปฏิบัติกิจกรรม/โครงการ (9.4.1-4) มีการก ากับและติดตามการ
ด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ เพ่ือให้บรรลุตามเป้าหมายอย่างต่อเนื่อง  ทั้งในการประชุมฝ่าย หรือการประชุม
ประจ าเดือนของคณะ  (9.4.1-5) และมีการประเมินผลการด าเนินงานตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ในแต่ละตัวบ่งชี้ 
(9.4.1-6) เพ่ือทราบผลความส าเร็จหรือปัญหาและอุปสรรคต่างๆ  และน าผลการด าเนินงานไปวางแผนปรับปรุง
แก้ไขในปีถัดไป (9.4.1-7) 

   2. หลักประสิทธิภาพ คณะมีการบริหารงานโดยยึดหลักประสิทธิภาพ กล่าวคือ คณะออกแบบการด าเนินงาน
โดยยึดหลัก ความประหยัด และคุ้มค่า ทั้งด้านบุคลากร ทรัพยากร และ งบประมาณ  เช่น มีการแต่งตั้งค าสั่ง
มอบหมายงานเพิ่มเติมให้แก่อาจารย์ เพื่อรับผิดชอบงานอื่นๆ ของคณะ เพื่อบรรเทาความขาดแคลนบุคลากร 
(9.4.2-1) มีการขอความร่วมมืออาจารย์จากหน่วยงานอื่นๆ ของมหาวิทยาลัยที่มีความรู้ความสามารถมาร่วม
สอน (9.4.2-2) มีการแข่งขันกีฬาร่วมกันระหว่าง คณะศิลปศาสตร์  คณะแพทยศาสตร์ และคณะวิทยาศาสตร์ ฯ 
เพ่ือกระชับความสัมพันธ์และประหยัดงบประมาณ (9.4.2-3) มีการบูรณาการโครงการ /กิจกรรมต่างๆร่วมกันกับ
คณะหรือกองต่างๆในมหาวิทยาลัย  เช่น การอบรมและพัฒนาบุคลากรการแข่งขันกีฬา การให้บุคลากรไป
ปฏิบัติงานอื่นๆ ของมหาวิทยาลัย (9.4.2-4) มีการก าหนดมาตรการประหยัดพลังงาน (9.4.2-5) มีการมอบหมาย
หน้าที่ความรับผิดชอบงานตามความรู้ความสามารถและความสนใจ เพื่อการด าเนินงานมีความคล่องตัวและมี
ประสิทธิภาพ (9.4.2-5)เป็นต้น 
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3. หลักการตอบสนอง  คณะด าเนินงานโดยยึดหลักความต้องการของผู้เรียน บุคลากรชุมชนและ สังคมเป็นหลัก 
เช่น  

         ดา้นผูเ้รยีน คณะมีการส ารวจความพึงพอใจของผู้เรียนทีมี่ต่ออาจารยผ์ูส้อนและสิง่สนับสนุนการเรียนรู้ 
(9.4.3-1) เพ่ือน ามาวิเคราะห์และปรับปรุงการเรียนการสอน ตามแบบ มคอ.5 (9.4.3-2) มีการจัดท าร้านค้า
สวัสดิการ ห้องศูนย์ภาษา และห้องปฏิบัติการทางภาษาให้แก่นักศึกษา (9.4.3-3) มีการจัดหาสื่อ/วัสดุทางการ
ศึกษาเพิมเติมให้แก่นักศึกษา (9.4.3-4)  

          ดา้นบคุลากร คณะมีการส ารวจควาต้องการของบุคลากร เพ่ือจัดหาและด าเนนิกิจกรรมตา่งๆ ให้
สอดคล้องกับความต้องการของบุคลากร เช่น การส ารวจความต้องการใช้สื่อ/วัสดุ อุปกรณ์การจัดการเรียนการ
สอนของบุคลากร (9.4.3-5) ส ารวจความต้องการในการอบรมและพัฒนาตนเองของบุคลากร (9.4.3-6) และ
ด าเนินการจัดการอบรมความรู้ให้แก่บุคลากร(9.4.3-7) และส่งบุคลากรไปอบรมและพัฒนาตนเองกับหน่วยงาน
ต่างๆ (9.4.3-8) พร้อมทั้งน าความรู้ที่ได้รับมาขยายผลสู่บุคลากรท่านอ่ืน ๆ (9.4.3-9) 

          ดา้นชุมชนและสังคม คณะมีการส ารวจความต้องการในการบริการวิชาการ ของชุมชน (9.4.3-10) มีการ
บริการวิชาการแก่ชุมชนในรูปแบบต่างๆ(9.4.3-11) และมีการประชุมติดตามผลการบริการวิชาการแก่ชุมชน 
(9.4.3-12) 

     4. หลักความรับผิดชอบ มีการบริหารงานโดยยึดหลักความรับผิดชอบ กล่าวคือ มีการก าหนดเป้าหมายใน
การด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์ 2558-2562 (9.4.4-1) และแผนปฏิบัติราชการประจ าปี2558และ 2559 (9.4.4-
2-9.4.4-3)  และมีการมอบหมายผู้รับผิดชอบโครงการ เพ่ือขับเคลื่อนการ ด าเนินการให้เป็นไปตามเป้า หมาย  
(9.4.4-4) มีการแต่งตั้งค าสั่งมอบหมายงานแก่บุคลากรทุกคนในการท างาน (9.4.4-5) และยังก าหนดให้บุคลากร
ทั้งหมด ทั้งสายสอนและวิจัย และสายสนับสนุน จะต้องส่งรายงานการปฏิบัติงานตามหน้าที่ของตนเอง เพื่อรับ
การประเมินการปฏิบัติงานตามแบบฟอร์มที่ก าหนด ซึ่งเป็นการก ากับและติดตามให้บุคลากรมีความรับผิดชอบ
ต่อหน้าที่ (9.4.4-6) 

      5. หลักความโปร่งใส  คณะมีการบริหารงานโดยให้ภาคภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารงาน ก ากับ
และติดตามผลการด าเนินงาน เพื่อความโปร่งใส เช่น มีการแต่งตั้งคณะกรรมการประจ าคณะ (9.4.5-1) มีการ
ประชุมและรายงานผลการด าเนินงานให้คณะกรรมการประจ าคณะทราบอย่างสม่ าเสมอ (9.4.5-2) มีการเปิดเผย
ผลการด าเนินงานของคณะให้กับมหาวิทยาลัย และหน่วยงานภายนอกทราบ ผ่านวิธีการ สื่อและช่องทางท่ี
หลากหลายเช่น เว็บไซต์ สถานีวิทยุ รายงานประจ าปี (9.4.5-3- 9.4.5-4) และมีการด าเนินงานด้านการเงินและ
พัสดุที่โปร่งใส โดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดในการด าเนินงานพัสดุ การจัดซื้อจัดจ้าง และการตรวจรับพัสดุ 
(9.4.5-5) มีการรายงานทางการเงินให้คณะและมหาวิทยาลัยทราบเป็นประจ าทุกเดือน (9.4.5-6) และผ่านการ
ตรวจสอบและรับรองจากคณะกรรมการตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัย (9.4.5-7) 

     6. หลักการมีส่วนร่วม  คณะมีการบริหารโดยยึดหลักการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน โดยเปิดโอกาสให้ 
อาจารย์ บุคลากร นักศึกษาและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมกันก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ และการ
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ด าเนินงานต่างๆของคณะ(9.4.6-1) มีการแต่งตั้งคณะกรรมการประจ าคณะ เพื่อก ากับและติดตามการด าเนินงาน
ของคณะ (9.4.6-2) มีการแต่งตั้งค าสั่งมอบหมายงานแก่บุคลากรของคณะ เพื่อขับเคลื่อนการด าเนินงานอย่างมี
ส่วนร่วม (9.4.6-3) มีการท างานร่วมกับหน่วยงาน อ่ืนๆและคณะต่างๆในมหาวิทยาลัย เช่น ส านักงานวัฒนธรรม
จังหวัด ศูนย์บริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ในการจัดกิจกรรม/โครงการต่างๆ เช่น โครงการรักไทย รักษ์
วัฒนธรรม(9.4.6-4) โครงการสอนเสริมนักเรียนระดับมัธยมศึกษา เป็นต้น (9.4.6-5)  

     7. หลักการกระจายอ านาจมีการบริหารงานโดยยึดหลักการกระจายอ านาจ โดยมอบหมายหน้าที่รับผิดชอบ
แก่รองคณบดี หัวหน้างาน หัวหน้าสาขา และ บุคลากรที่เก่ียวข้อง เพื่อให้มีเกิดการท างานอย่างเป็นระบบและ
รวดเร็ว(9.4.7-1) มีการจัดสรรงบประมาณตามพันธกิจต่างๆ ตามประเด็นยุทธศาสตร์ และความจ าเป็น (9.4.7-
2)  

     8. หลักนิติธรรม มีการบริหารงานโดยยึดหลักนิติธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ กล่าวคือ มีการน าระเบียบ ข้อบังคับ 
และประกาศของมหาวิทยาลัยมาใช้ในการบริหารเพ่ือให้เกิดความยุติธรรม (9.4.8-1)  มีการก าหนดกฎเกณฑ์ใน
การปฏิบัติร่วมกัน เช่น มีการก าหนดจรรยาบรรณและให้บุคลากรทุกคนถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด (9.4.8-2) มีการ
มอบหมายภาระหน้าที่การสอนและการด าเนินงานต่างๆ อย่างเท่าเทียมกัน (9.4.8-3) มีการก าหนดกฎเกณฑ์การ
ประเมินผลการปฏิบัติงานร่วมกัน (9.4.8-4) มี การน าระเบียบการลามาใช้เป็นแนวทางในการลาของบุคลากร
อย่างเท่าเทียมกันตามสิทธิ (9.4.8-5) 

     9. หลักความเสมอภาค คณะมีการบริหารโดยให้ความเสมอภาคกับบุคลากรทุกคน  โดย เปิดโอกาสให้
บุคลากรทุกคนได้รับสิทธิและประโยชน์อย่างเท่าเทียมกัน เช่น การใช้ห้องสมุด ห้องละหมาด (9.4.9-1) หรือสิทธิ
ในการลา การศึกษาดูงาน การแสดงความยินดี หรือสิทธิและโอกาสต่างๆท่ีคณะจัดให้ฯลฯ อย่างเท่าเทียมกัน 
(9.4.9-2- 9.4.9-3)     

   10. หลักมุ่งเน้นฉันทามติมีการบริหารงานโดยยึดหลัดหลักฉันทามติ โดยให้บุคลากรทุกคนมีส่วนร่วมแสดง
ความคิดเห็นต่างๆผ่านการประชุมคณะ และน ามติของที่ประชุมไปเป็นแนวทางในการปฏิบัติ (9.4.10-1) 

5 ค้นหาแนวปฎิบัติที่ดีจากความรู้ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคลทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรงและแหล่งเรียนรู้อย่าง
น้อยครอบคลุมพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัยจัดเก็บอย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็น
ลายลักษณ์อักษรและน ามาปรับใช้ในการปฎิบัติงานจริง 

คณะศิลปศาสตร์ ได้ด าเนินการค้นหาแนวปฎิบัติที่ดีจากความรู้ทั้งท่ีมีอยู่ในตัวบุคคลและแหล่งความรู้
อ่ืนๆโดยก าหนดเป็นแผนการจัดการความรู้ (9.5-1)และด าเนินการโครงการจัดการความรู้ ประจ าปีงบประมาณ 
2559 ซึ่งได้มีการแบ่งกลุ่มบุคลากรเป็น 2 ประเภท บุลากรสายสอนและวิจัยและกลุ่มบุคลากรสายสนับสนุนวึ่ง
แต่ละกลุ่มได้ก าหนดรูปแบบและแนวทางในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามสถานการณ์ที่เหมาะสมซึ่งมีแนวความคิด
ในการด าเนินการจัดการความรู้เพ่ือให้เกิดวัฒนะรรมการท างานและการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่วางอยู่บนรากฐาน
แห่งความรู้  



57 

คณะจึงส่งเสริมให้มีการจัดการความรู้ดกี่ยวกับกระบวนการและเทคนิคการท างานการจัดการเรียนการ
สอนและการวิจัย การบริการวิชาการ การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม และการบริหารจัดการ ตามความเหมาะสม 
ซึ่งผู้ที่เกี่ยวข้องเป็นกลุ่มเป้าหมายจากคณาจารย์ บุคลากรสายสนับสนุน และนักศึกษา ตลอดจนผู้เชี่ยวชาญ
ภายนอกที่มาให้ความรู้ โดยในปีงบประมาณ 2559 คณะศิลปะศาสตร์ได้มีการด าเนินงานทั้งหมด 3 กิจกรรม  

กิจกรรมที่ 1 การเขียนเค้าโครงวิจัย เพื่อขอสนับสนุนงบประมาณจากแหล่งภายนอก 

กิจกรรมที่ 2 แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างนักวิจัยภายในสถาบัน กิจกรรมขยายผลโครงการฝึกอบรมสร้าง
นักวิจัยหน้าใหม่ ให้แก่คณาจารย์ บรรยายถ่ายทอดองค์ความรู้ต่างๆให้แก่ผู้เข้าร่วมถือปฎิบัติดังนี้ 

1. วิธการสร้างงานวิจัยเชิงคุณภาพ ถ่ายทอดองค์ความรู้  
2. เรื่องจรรยาบรรณของนักวิจัย  
3. เรื่องระเบียบงานวิจัยโดยทั่วไป 

กิจกรรมที่ 3 แนวปฎิบัติในการจัดท าหลักฐานกับชุดใบส าคัญเพ่ือการเบิกจ่ายที่ถูกต้อง  
กิจกรรมที่ 4การน าโปรแกรม Dropboxในการบริหารจัดการข้อมูลงานหลักสูตร 
6. การก ากับติดตามผลการด าเนินงานตามแผนการบริหารและแผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและ

สายสนับสนุน 
 ผลการด าเนินงาน 

 คณะมีการก ากับติดตามการด าเนินงานบุคลากร ในที่ประชุมคณะอย่างต่อเนื่อง (9.6-1) เพ่ือก ากับติดตาม
การด าเนินงานให้เป็นไปตามตามแผนการบริหารและแผนพัฒนาบุคลากร  (9.6-2)และมุ่งเน้นการพัฒนาอาจารย์และ
บุคลากรสายสนับสนุนเป็นรายบุคคล(Individual Development Plan) เพื่อพัฒนาและส่งเสริมความก้าวหน้าในสาย
วิชาการ (9.6-3)คณะมีการน าแผนบริหารและพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรมาด าเนินการ โดยจัดท ากรอบอัตราก าลัง
และความต้องการในอนาคต (9.6-4)ส ารวจความต้องการในการอบรมและพัฒนาตนเองของคณาจารย์และบุคลากร
สายสนับสนุน เพ่ือจัดอบรมหรือส่งเสริมให้ได้รับการพัฒนาตนตามความต้องการในเกณฑ์ท่ีสถาบันก าหนดน ามา
พัฒนาการด าเนินงานให้มีประสิทธิภาพ (9.6-5)พร้อมทั้งจัดสรรงบประมาณเพ่ือรองรับการพัฒนาดังกล่าว (9.6-6)โดย
จัดให้มีโครงการพัฒนาบุคลากร เพื่ออบรมการเขียน มคอ.3 ให้กับคณาจารย์(9.6-7)และส่งบุคลากรไปพัฒนาตนเอง
ด้านวิชาการ และวิชาชีพอย่างต่อเนื่องเพ่ือน าความรู้มาประยุกต์ใช้ในการสอนและการปฏิบัติงาน (9.6-8)รวมทั้งน า
ความรู้ที่ได้จากการพัฒนาตนเองมาขยายผลและถ่ายทอดให้บุคลากรในคณะผ่านการประชุม (9.6-9) คณะมีการ
ส่งเสริมให้บุคลากรมีสุขภาพท่ีดี โดยการจัดให้ กีฬาส่งเสริมให้บุคลากรออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพ โดยจัดโครงการ
ส่งเสริมสุขภาพบุคลากร (9.6-10)มีการสร้างขวัญก าลังใจที่ดีโดยยกย่องบุคลากรที่มีแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice) 
ด้านผลิตบัณฑิต ด้านวิจัย ด้านการปฏิบัติงานสายสนับสนุน และด้านอ่ืนๆ ที่ครอบคลุมพันธกิจ (9.6-11) มีการ
จัดระบบพ่ีเลี้ยง ซึ่งจัดให้ผู้ที่มีประสบการณ์การท างานให้ค าแนะน าแก่คณาจารย์และบุคลากร (9.6-12)คณะมีการ
ประเมินผลความส าเร็จของแผนการบริหาร และการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน โดยในแผนการ
พัฒนาบุคลากร ได้มีการก าหนดตัวชี้วัดประจ าปีการศึกษา 2558พบว่าปีการศึกษา 2558บรรลุเป้าหมายตามแผนการ
พัฒนาบุคลากร (9.6 -13)และโครงการที่จัดในแผนปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรและการจัดการความรู้ บรรลุ
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วัตถุประสงค์ของโครงการ ทั้งตัวชี้วัดเชิงปริมาณและคุณภาพ ส่งผลให้บุคลากรเป็นที่พึงประสงค์ตามวัตถุประสงค์ของ
แผนพัฒนาบุคลากร (9.6-14)เมื่อได้ด าเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว  จึงมีการรายงานผลการด าเนินงานตามแผนบริหาร
และพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน ปีการศึกษา 2558 พร้อมสรุปข้อเสนอแนะท่ีคณะมีมติร่วมกันเพื่อใช้
วางแผนการด าเนินงานในปีการศึกษาต่อไป (9.6-15) 

7. การก ากับติดตามส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกหน่วยงานในสถาบันมีการด าเนินงานด้านการประกัน
คุณภาพภายในตามระบบและกลไกที่สถาบันก าหนด ประกอบด้วย การวบคุมคุณภาพ การตรวจสอบ
คุณภาพ และการประเมินคุณภาพ 

ผลการด าเนินงาน 
คณะพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่เหมาะสมกับบริบทและน ามาใช้เป็น

ส่วนหนึ่งของการบริหารงานประจ าให้ สอดคล้องกับพันธกิจของคณะ ทั้ง 5 ด้านตามกระบวนการ PDCA คือ มี
การวางแผน การด าเนินงานตามแผน การตรวจสอบประเมินและปรับปรุงการด าเนินงานเริ่มจากการ ควบคุม
คุณภาพโดยการวางแผนการด าเนินงาน (Plan) คณะมีการวิเคราะห์ผลการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพท่ี
ผ่านมา ศึกษาวิสัยทัศน์ พันธกิจ และกลยุทธ์การด าเนินงานของคณะ เพื่อจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพประจ าปี 9.7-
1)ที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ (9.7-2) แผนปฏิบัติราชการประจ าปี ( 9.7-3) คณะมีการจัดท าแผนการด าเนินงาน
ของงานประกันคุณภาพ (9.7-4) คู่มือการประกันคุณภาพเพ่ือเป็นแนวทางในการด าเนินงานด้านการประกัน
คุณภาพ (9.7-5) และคณะได้มีค าสั่งมอบหมายหน้าที่ให้กับบุคลากรในการจัดเก็บตัวชี้วัดตามเกณฑ์ CUPT QA 
(9.7-6) คณะมีการติดตามและรายงานการด าเนินงานตามที่จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพรอบ 6 เดือน (9.7-7) และ
รอบ 9 เดือน (9.7-8) และจัดท ารายงานผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพรอบ 12 เดือน (9.7-9) เสนอ
ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารประจ าคณะครั้งที่ 2/2558ได้รับทราบ (9.7-10) คณะมีการติดตามการ
ด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพตามตัวบ่งชี้ของการประกันคุณภาพอย่างต่อเนื่องผ่านที่ประชุมคณะทั้งรอบ 6 
เดือน (9.7-11) รอบ 9 เดือน (9.7-12) พร้อม ทั้ง ประเมินคุณภาพโดยการ รายงานผลการติดตามการด าเนินงาน
ด้านการประกันคุณภาพให้ผู้บริหารทราบเพื่อติดตามปัญหาและอุปสรรคต่างๆในการด าเนินการ (9.7-13) 

ผลการประเมินในระดับคณะ 

ผลรวมของคะแนนที่ได้ของทุกหลักสูตรในคณะ/จ านวนหลักสูตรในคณะทั้งหมด 

คะแนนการประเมิน C.9 =3 

ค าอธิบายเพิ่มเติมมีการเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบสามารถ/มีผลการวิเคราะห์การด าเนินงานเทียบกับเป้าหมาย 

 

จุดแข็ง จุดที่สามารถปรับปรุงได้  
มีการด าเนินงานครบทุกพันธกิจ ระบบการรายงานและวิเคราะห์ข้อมูล 
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C .10 บุคลากรที่ได้รับการพัฒนา 
ผู้ก ากับ อาจารย์วันชัย  แก้วหนูนวล 
ผู้จัดเก็บ นางสาวชุลีพร  มาสเนตร 

อาจารย์สัญญา วัชราทักษิณ 
อาจารย์ซัลวาตี  สุเด็น 
นางสาวสุปราณี  วรพิพัฒน์กุล 

ค าอธิบาย 
 บุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนได้รับการพัฒนาและส่งเสริมการเพ่ิมพูนทักษะความรู้ 
ความสามารถด้านต่างๆ อย่างเป็นระบบเพื่อบรรลุเป้าประสงค์ตามที่ระบุไว้ในโครงร่างองค์กร  
เกณฑ์การประเมินระดับหลักสูตร 
 ใช้หลักการและเกณฑ์ย่อย AUN 6.1,6.5,6.6 สายวิชาการและเกณฑ์ย่อย 7.1,7.4 และ 7.5 ส าหรับสาย
สนับสนุนในการประเมินและเก็บข้อมูลที่เก่ียวข้องโดยอาจใช้ตารางตัวอย่างต่อไปนี้ทั้งนี้การเก็บข้อมูลทั้งของสาย
วิชาการและสายสนับสนุน วิชาการให้เก็บข้อมูลของบุคลากรทุกคนที่สังกัดในภาควิชาหรือหน่วยงานและ
ประเมินระดับคะแนน 1-7 ตามเกณฑ์คะแนนของ AUN-QA ระดับหลักสูตร(เอกสาร (11)หรือหน้า 64)ของ
เกณฑ์ย่อยในแต่ละข้อแล้วสรุปภาพรวมคะแนน C.10 ในระดับหลักสูตรโดยใช้วิธีการเฉลี่ย 
ผลการด าเนินงาน 
 คณะศิลปะศาสตร์ ได้มีการก าหนนโยบายและแผนพัฒนาบุคลากร ให้การสนับสนุนบุคลากรทั้งสาย
วิชาการและสายสนับสนุนได้รับการพัฒนาและส่งเสริมการเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถด้านต่างๆอย่างเป็นระบบ 
โดยบุคลากรมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนแลด าเนินโครงการ (C.10-01)เพ่ือน าความรู้ที่ได้รับการพัฒนาการท างาน
ให้มีประสิทธิภาพต่อไป ผลการด าเนินงานของคณะที่ผ่านมา ตั้งแต่ปี 2556 – 2558 คณะได้จัดโครงการพัฒนา
ศักยภาพอาจารย์และบุคลากร (C.10-02) ได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรเข้าร่วมอบรม สัมมนาอย่าง
ต่อเนื่อง 

ตารางแสดงข้อมูลการพัฒนาศักยภาพ ความรู้ ความสามารถของบุคลากร 
(ปีงบประมาณ 2556-2558) 

กิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพของอาจารย์ 

ชื่อกิจกรรม หน่วยงานที่จัด 
จ านวนอาจารย์ท่ีเข้า

ร่วม 
สรุปข้อคิดเห็น 

ประโยชน์ที่ผู้เข้าร่วม
กิจกรรมได้รับ 

1. โครงการอบรม
เทคนิคการเรียนการ
สอนภาษามลายู 

มหาวิทยาลัยราช
ภัฏยะลา  

จ านวน2 คนคือ  

1. อ. ซาฮีฎีน  นิติภาค 

2. อ.รุสดี  มาซอ 

1. ได้พัฒนาทักษะการ
จัดการเรียนการสอน
ภาษามลายู 

2. ได้ทราบการ
เคลื่อนไหวทางวิชาการ
ด้านการจัดการเรียนการ

1. น ามาใช้ในการเรียนการ
สอนภาษามลายู 

2. น ามาพัฒนาการเรียน
การสอนและการวิจัย 
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ชื่อกิจกรรม หน่วยงานที่จัด 
จ านวนอาจารย์ท่ีเข้า

ร่วม 
สรุปข้อคิดเห็น 

ประโยชน์ที่ผู้เข้าร่วม
กิจกรรมได้รับ 

สอนภาษามลายู 

2. การออกแบบสร้าง
สื่อบูรณาการและ
จัดท าโครงสร้างต ารา
เรียนภาษามาเลเซีย
แบบเชื่อมโยง (ภาษา
มลายูถิ่นกับภาษา
มลายูกลาง) 

สถาบันวิจัยภาษา
และวัฒนธรรม
เอเชีย 

จ านวน2 คนคือ  

1. อ.รุสดี  มาซอ 

2. อ. ซาฮีฎีน  นิติภาค 

1. ได้พัฒนาความรู้ใน
การสร้างสื่อและเอกสาร
ประกอบการสอนในการ
จัดการเรียนการสอนวิชา
ภาษามลายู 

2. น าความรู้ที่ได้ไปผลิต
ต าราส าหรับการสอน
วิชาภาษามลายู 

1. น ามาใช้ในการเรียนการ
สอนภาษามลายู 

2. น ามาพัฒนาการเรียน
การสอนและการวิจัย 

3. เสวนาแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์เรื่อง
วรรณกรรม
เปรียบเทียบเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ 

ศูนย์อ านวยการ
บริหารจังหวัด
ชายแดนภาคใต้
ร่วมกับสถาบัน
ภาษามลายูไทย
แลนด์ 

จ านวน2 คนคือ  

1. อ.ซาฮีฎีน  นิติภาค 

2. อ.รุสดี  มาซอ 

ได้ทราบการเคลื่อนไหว
ทางวิชาการด้านการ
จัดการเรียนการสอน
ภาษา วัฒนธรรมมลายู 

1. น ามาใช้ในการเรียนการ
สอนภาษามลายู 

2. น ามาพัฒนาการเรียน
การสอนและการวิจัย 

4. CAMBRIDGE DAY 
2016 

CAMBRIDGE 
UNIVERSITY 
PRESS 

จ านวน2 คนคือ 

1. อ.มุสลิม  รอกา 
2. อ.นูรอ  ยาเซ็ง 

1. ได้พัฒนาทักษะการ
จัดการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษ 

2. ได้ทราบการ
เคลื่อนไหวทางวิชาการ
ด้านการจัดการเรียนการ
สอนภาษาอังกฤษ 

1. น ามาใช้ในการเรียนการ
สอนภาษาอังกฤษ 

2. น ามาพัฒนาการเรียน
การสอนและการวิจัย 

5. โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการครูสอน
ภาษาอังกฤษ การ
ฝึกอบรมนักเรียน/
นักศึกษา และการ
แข่งขันกล่าวสุนทร
พจน์ภาษาอังกฤษในที่

กระทรวงศึกษาธิกา
ร ร่วมกับสมาคมพูด
ภาษาอังกฤษ (The 
English Speaking 
Union Thailand) 

จ านวน1 คนคือ  

1. อ.มุสลิม  รอกา 

ได้พัฒนาความรู้และ
ศักยภาพในการท าหน้าที่
อาจารย์ที่ปรึกษา และ
กรรมการตัดสินการ
แข่งขันกล่าวสุนทรพจน์
ภาษาอังกฤษในที่ชุมชน

1. พัฒนาความรู้และ
ศักยภาพในการท าหน้าที่
อาจารย์ที่ปรึกษา และ
กรรมการตัดสินการ
แข่งขันกล่าวสุนทรพจน์
ภาษาอังกฤษในที่ชุมชน
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ชื่อกิจกรรม หน่วยงานที่จัด 
จ านวนอาจารย์ท่ีเข้า

ร่วม 
สรุปข้อคิดเห็น 

ประโยชน์ที่ผู้เข้าร่วม
กิจกรรมได้รับ 

ชุมชนตามหลักกติกา
สากล 

ตามหลักกติกาสากล ตามหลักกติกาสากล 

2. น ามาใช้ในการจัด
กิจกรรมการแข่งขันกล่าว
สุนทรพจน์ภาษาอังกฤษใน
ที่ชุมชน 

3.น ามาพัฒนาการเรียน
การสอนและการวิจัย 

6. โครงการจัด
สนทนากลุ่มในการ
ท าวิจัยเพื่อสนอง
นโยบายศูนย์
อ านวยการบริหาร
จังหวัดชายแดน
ภาคใต้ เรื่องการ
ด าเนินนโยบายด้าน
การศึกษาตาม
มาตรฐานอุดมสึกษา
ของรัฐ หลักสูตร
ปริญญาตรีในบริบท
สามจังหวัดชายแดน
ใต ้

ศูนย์อ านวยการ
บริหารจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ 

(ศอ.บต.) 

จ านวน1 คนคือ  

1. อ.เอ้ือวริน  เหม
หอมเงิน 

เพ่ือทราบแนวทางในการ
จัดการศึกษาตาม
มาตรฐานอุดมศึกษาของ
รัฐ หลักสูตรปริญญาตรี
ในบริบทสามจังหวัด
ชายแดนใต้ 

1. น าแนวทางในการจัด
การศึกษาตามมาตรฐาน
อุดมศึกษาของรัฐ 
หลักสูตรปริญญาตรีใน
บริบทสามจังหวัดชายแดน
ใต้มาใช้จัดการเรียนการ
สอนให้ตรงตามมาตรฐาน
ก าหนด 

2. ปรับปรุงการจัด
การศึกษาให้เป็นไปตาม
นโยบายที่ก าหนด 

7. โครงการอบรมผู้
ประเมินระบบการ
ประกันคุณภาพ
การศึกษา ระดับ
หลักสูตร 

คณะกรรมการ
ระบบประกัน
คุณภาพการศึกษา 
ทปอ. 

จ านวน1 คนคือ  

1. อ.วัชรินทร์ ฟองโหย 

1. เข้าใจในแนวทางการ
ประเมินคุณภาพ
การศึกษาตามแนวทาง 
AUN QA ระดับหลักสูตร 

2. น าแนวทางการ
ประเมินคุณภาพ
การศึกษาตามแนวทาง 
AUN QA ระดับหลักสูต

1. มีความรู้ความเข้าใจใน
แนวทางการประเมิน
คุณภาพการศึกษาตาม
แนวทาง AUN QA ระดับ
หลักสูตร 

2. สามารถน าแนวทางการ
ประเมินคุณภาพการศึกษา
ตามแนวทาง AUN QA 
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ชื่อกิจกรรม หน่วยงานที่จัด 
จ านวนอาจารย์ท่ีเข้า

ร่วม 
สรุปข้อคิดเห็น 

ประโยชน์ที่ผู้เข้าร่วม
กิจกรรมได้รับ 

ไปขยายผล ในเรื่อง
เกณฑ์การประเมิน การ
จัดท า SAR การเตรียม
ความพร้อมเพ่ือการ
ตรวจประเมิน 

 

ระดับหลักสูตไปขยายผล 
ในเรื่องเกณฑ์การประเมิน 
การจัดท า SAR การเตรียม
ความพร้อมเพ่ือการตรวจ
ประเมิน 

8. โครงการอบรม
ระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษา 
CUPT QA Tier 1 
ระดับคณะ/สถาบัน 

ส านักงานเลขาธิการ
ที่ประชุมอธิการบดี
แห่งประเทศไทย 

จ านวน3 คนคือ  

1. อ.ฟารีดา กิตติ
วิโรจน ์

2. อ.เอ้ือวริน เหมหอม
เงิน 

3. อ.ซัลวาตี สุเด็น 

1. เข้าใจในระบบการ
ประกันคุณภาพ
การศึกษา CUPT QA 
ระดับคณะ/สถาบัน 

2. น าระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษา 
CUPT QA ระดับคณะ/
สถาบันไปขยายผล ใน
เรื่องเกณฑ์การประเมิน 
การจัดท า SAR การ
เตรียมความพร้อมเพ่ือ
การตรวจประเมิน 

1. มีความรู้ความเข้าใจใน
ระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษา CUPT QA 
ระดับคณะ/สถาบัน 

2. สามารถน าแนวทาง
ระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษา CUPT QA 
ระดับคณะ/สถาบัน 
เตรียมความพร้อมเพ่ือการ
ตรวจประเมิน 

9. การสัมมนาทาง
วิชาการวรรณกรรม
มลายูในโลกอิสลาม 
ครั้งที่ 1 เรื่อง “ปา
ตานีในโลกมลายู 
ประวัติศาสตร์ 
วรรณกรรม และโลก
อิสลามร่วมสมัย”  

วิทยาลัยอิสลาม
ศึกษา 
มหาวิทยาลัยสงขลา
นครินทร์ วิทยาเขต
ปัตตานี  

จ านวน2 คนคือ  

1. อ. ซาฮีฎีน  นิติภาค 

2. อ.สุไลมาน สมาแฮ 

1. ได้พัฒนาความรู้เรื่อง
วรรณกรรมมลายู 

2. ได้พัฒนาทักษะการ
จัดการเรียนการสอน
วรรณกรรมภาษามลายู 

1. น ามาใช้ในการเรียนการ
สอนภาษามลายู 

2. น ามาพัฒนาการเรียน
การสอนและการวิจัย 

10. การน าเสนอ
ผลงานวิจัยในงาน
ประชุมวิชาการ

มหาวิทยาลัยราช
ภัฏยะลา  

มหาวิทยาลัย

จ านวน 3 คนคือ  

1. อ. ซาฮีฎีน  นิติภาค 

1. ได้พัฒนาความรู้เรื่อง
การจัดการเรียนการสอน
ภาษาในบริบทสาม

1. น ามาใช้ในการเรียนการ
สอนภาษาอังกฤษและ
มลายู 
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ชื่อกิจกรรม หน่วยงานที่จัด 
จ านวนอาจารย์ท่ีเข้า

ร่วม 
สรุปข้อคิดเห็น 

ประโยชน์ที่ผู้เข้าร่วม
กิจกรรมได้รับ 

ระดับชาติและระดับ
นานาชาติ ครั้งที่ 5 
เรื่อง “สร้างสรรค์
งานวิจัยจากคลัง
ปัญญาท้องถิ่นสู่
สากล”  

นราธิวาสราช
นครินทร์ และ
มหาวิทยาลัยฟาฏอ
นี 

2. อ.มุสลิม  รอกา 

3. อ.นูรอ  ยาเซ็ง 

 

จังหวัดชายแดนภาคใต้ 

2. ได้ทราบการ
เคลื่อนไหวทางวิชาการ
ด้านการจัดการเรียนการ
สอนภาษาในบริบทสาม
จังหวัดชายแดนภาคใต้  

2. น ามาการท าวิจัยใน
บริบทสามจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ 

11. การสัมมนา
นานาชาติ เรื่อง “การ
เสริมสร้างความ
เข้มแข็งภาษามลายูสู่
ประชาคมอาเซียน  

ครั้งที่ 3”  

มหาวิทยาลัยฟาฏอ
นี 

จ านวน1 คนคือ  

อ. ซาฮีฎีน  นิติภาค 

 

1. ได้พัฒนาความรู้เรื่อง
การจัดการเรียนการสอน
ภาษามลายู 

2. ได้ทราบการ
เคลื่อนไหวทางวิชาการ
ด้านการจัดการเรียนการ
สอนภาษามลายู  

1. น ามาใช้ในการเรียนการ
สอนภาษามลายู 

2. น ามาพัฒนาการวิจัย 

12. การประชุมทาง
วิชาการกลุ่มเป้าหมาย
ที่ก าหนด (Focus 
Group) เรื่อง “การรับ
ฟังความคิดเห็นร่าง
หลักเกณฑ์การทับ
ศัพท์ภาษาอังกฤษ”  

สักงานราชบัณฑิตย
สภา 

จ านวน1 คนคือ  

อ. ฟารีดา กิตติวิโรจน์ 

 

1. ได้พัฒนาความรู้เรื่อง
การสอนภาษาอังกฤษ 

2. ได้ทราบการ
เคลื่อนไหวทางวิชาการ
ด้านการจัดการเรียนการ
สอนภาษาอังกฤษ 

1. น ามาใช้ในการเรียนการ
สอนภาษาอังกฤษ 

2. น ามาพัฒนาการวิจัย 

13. โครงการอบรม
เชิงเชิงปฏิบัติการสห
กิจศึกษา หลักสูตร
ผู้ปฏิบัติงานสหกิจ
ศึกษาในสถานศึกษา 

มหาวิทยาลัยวลัย
ลักษณ์ 

จ านวน 4 คนคือ  

1. อ.วันชัย แก้วหนู
นวล 

2. อ.ซาฮีฎีน  นิติภาค 

3. อ.วัชรินทร์ ฟองโหย 

4. อ.รจเรข ก าแหงกิจ 

1. ได้พัฒนาความรู้เรื่อง
การงานสหกิจใน
สถานศึกษา 

2. ได้ทราบการ
เคลื่อนไหวการจัดสหกิจ
ศึกษาในสถานศึกษา 

1. มีความรู้ความเข้าใจใน
งานสหกิจศึกษา 

2. น าแนวทางสหกิจศึกษา
เพ่ือเตรียมความพร้อมใน
การจัดสหกิจศึกษาใน
สถานศึกษา 
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ชื่อกิจกรรม หน่วยงานที่จัด 
จ านวนอาจารย์ท่ีเข้า

ร่วม 
สรุปข้อคิดเห็น 

ประโยชน์ที่ผู้เข้าร่วม
กิจกรรมได้รับ 

14. การ
ประชุมสัมมนาเรื่อง 
การจัดท าหลักสูตร
ตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตร พ.ศ. 2558 

ส านักงาน
คณะกรรมการการ
อุดมศึกษา ร่วมกับ 
ส านักเครือข่าย C-
IQA 

จ านวน1 คนคือ  

อ. ลุกมาน  มะยิ 

 

ได้ทราบการหลักเกณฑ์
และแนวทางการ
ด าเนินการตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการใน
เรื่องการบริหารหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี  

1. มีความรู้ความเข้าใจใน
หลักเกณฑ์และแนว
ทางการด าเนินการตาม
ประกาศของ
กระทรวงศึกษาธิการใน
เรื่องการบริหารหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี 

2. สามารถน าหลักเกณฑ์
และแนวทางการ
ด าเนินการตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ ไป
ปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง 

15. โครงการอบรม
บุคลากรสายสอนและ
วิจัย 

กองส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน 
มหาวิทยาลัย
นราธิวาสราช
นครินทร์ 

จ านวน 4 คนคือ  

1. อ.ซัลวาตี สุเด็น 

2. อ.ซาฮีฎีน  นิติภาค 

3. อ.ปารีซะรักเกื้อ 

4. อ.เอ้ือวริน เหมหอม
เงิน 

ได้พัฒนาศักยภาพด้าน
การจัดการเรียนการสอน 

1. น าความรู้มาพัฒนา 

การสอนภาษาอังกฤษ 

2. น าความรู้มาพัฒนาการ
ท าวิจัยด้านภาษาอังกฤษ 

16. โครงการพัฒนา
ศักยภาพการผลิต
ผลงานวิชาการของ
อาจารย์ 

งานส่งเสริมงานวิจัย
และต ารา 
มหาวิทยาลัย
นราธิวาสราช
นครินทร์ 

จ านวน2 คนคือ  

1. อ. ฟารีดา กิตติ
วิโรจน ์

2. อ.ซาฮีฎีน  นิติภาค 

ได้พัฒนาศักยภาพด้าน
การผลิตผลงานทาง
วิชาการของอาจารย์ 

. น าความรู้มาพัฒนาการ
ท าผลงานทางวิชาการของ
อาจารย์ 

17. ประชุมเชิง
ปฏิบัติการเรื่อง 
“TQF and 
Development of 
Professional 

ส านักงาน
คณะกรรมการการ
อุดมศึกษา  

จ านวน 1 คน คือ 

1. อ.ลุกมาน มะยิ 

ได้พัฒนาความรู้เรื่อง 
TQF Framework 

เพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานและสนับสนุน
การจัดการเรียนการสอนที่
มีความเก่ียวข้องกับการ
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ชื่อกิจกรรม หน่วยงานที่จัด 
จ านวนอาจารย์ท่ีเข้า

ร่วม 
สรุปข้อคิดเห็น 

ประโยชน์ที่ผู้เข้าร่วม
กิจกรรมได้รับ 

standards 
Framework”  

จัดการหลักสูตร 

18. โครงการสัมมนา
เรื่อง การพัฒนาการ
จัดการศึกษาเชิงบูรณา
การกับการท างาน  

มหาวิทยาลัยสงขลา 

นครินทร์ 

จ านวน1 คนคือ 

1. อ.ลุกมาน มะยิ 

 

ได้พัฒนาความรู้เรื่องการ
จัดการศึกษาเชิงบูรณา
การกับการท างาน 

เพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานและสนับสนุน
การจัดการเรียนการสอน 

กิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพของบุคลากรสายสนับสนุน 
 

ชื่อกิจกรรม 
หน่วยงาน 

ที่จัด 

จ านวนบุคลากรสาย
สนับสนุนที่เข้าร่วม 

สรุปข้อคิดเห็น 
ประโยชน์ที่ผู้เข้าร่วม

กิจกรรมได้รับ 

1. โครงการจัดท าแผน
กลยุทธ์ทางการเงินและ
โครงการจัดท าต้นทุนต่อ
ทุน 

กองคลัง ส านักงาน
อธิการบดี 
มหาวิทยาลัยนราธิวาส
ราชนครินทร์ 

จ านวน2 คนคือ  

1. น.ส.สุปราณี 
วรพิพัฒน์กุล 

2. น.ส.ฮาดีซะห์ ดอเล๊าะ 

 

ได้พัฒนาความรู้ในการ
เบิกจ่ายเงินที่ถูกต้อง
ตามระเบียบ
กระทรวงการคลังเพื่อ
สนับสนุนการจัดการ
เรียนการสอน 

น ามาพัฒนาการท างาน
ในการเบิกจ่ายเงินที่
ถูกต้องตามระเบียบ
กระทรวงการคลังเพื่อ
สนับสนุนการจัดการ
เรียนการสอนที่มีความ
เกี่ยวข้องกับการ
จัดการหลักสูตร 

2. โครงการอบรมการ
บริหารความเสี่ยงและ
การควบคุมภายใน 

หน่วยตรวจสอบภายใน
มหาวิทยาลัยนราธิวาส
ราชนครินทร์  

จ านวน2 คนคือ  

1. น.ส.ชุลีพร มาสเนตร 

2. น.ส.จิราภรณ์ ทองนพ
คุณ 

 

ได้พัฒนาความรู้เรื่อง
การบริหารความเสี่ยง
และการควบคุมภายใน 

เพ่ิมประสิทธิภาพใน
การบริหารความเสี่ยง
และการควบคุมภายใน
ที่มีความเก่ียวข้องกับ
การจัดการหลักสูตร 

3. โครงการประชุม
ทบทวนการเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณและเงิน
รายได้ ประจ าปี

กองคลัง ส านักงาน
อธิการบดี 
มหาวิทยาลัยนราธิวาส

จ านวน3 คนคือ  

1. น.ส.ชุลีพร มาสเนตร 

2. น.ส.สุปราณี 

ได้พัฒนาความรู้ในการ
เบิกจ่ายเงินที่ถูกต้อง
ตามระเบียบ
กระทรวงการคลังเพื่อ

เพ่ิมประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงานและ
สนับสนุนการจัดการ
เรียนการสอนที่มีความ
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ชื่อกิจกรรม 
หน่วยงาน 

ที่จัด 

จ านวนบุคลากรสาย
สนับสนุนที่เข้าร่วม 

สรุปข้อคิดเห็น 
ประโยชน์ที่ผู้เข้าร่วม

กิจกรรมได้รับ 

งบประมาณ พ.ศ. 2559 ราชนครินทร์ วรพิพัฒน์กุล 

3. น.ส.ฮาดีซะห์ดอเล๊าะ 

 

สนับสนุนการจัดการ
เรียนการสอน 

เกี่ยวข้องกับการ
จัดการหลักสูตร 

4.  ประชุมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง “TQF and 
Development of 
Professional standards 
Framework” 

ส านักงาน
คณะกรรมการการ
อุดมศึกษา 

จ านวน1 คนคือ  

1. นายชวัลวิทย์ พรหม
เมศน์ 

ได้พัฒนาความรู้เรื่อง 
TQF Framework 

เพ่ิมประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงานและ
สนับสนุนการจัดการ
เรียนการสอนที่มีความ
เกี่ยวข้องกับการ
จัดการหลักสูตร 

5. โครงการสัมมนาเรื่อง 
การพัฒนาการจัด
การศึกษาเชิงบูรณาการ
กับการท างาน  

มหาวิทยาลัยสงขลา 

นครินทร์ 

จ านวน2 คนคือ  

1. นายชวัลวิทย์ พรหม
เมศน์ 

ได้พัฒนาความรู้เรื่อง
การจัดการศึกษาเชิง
บูรณาการกับการ
ท างาน 

เพ่ิมประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงานและ
สนับสนุนการจัดการ
เรียนการสอน 

 
 

ผลการประเมินในระดับคณะ 
ใช้เกณฑ์คะแนน 1-7 ของ AUN – QA ระดับหลักสูตร 

คะแนนการประเมิน C 10 = 2 
มีการรายงานผลครบทุกด้านและมีแนวโน้มเป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด 

 รายการเอกสารอ้างอิง 
( C.10-01) แผนพัฒนาบุคลากร คณะศิลปศาสตร์ 
( C.10-02) โครงการพัฒนาบุคลกร 
( C.10-03) สรุปรายงานผลการพัฒนาบุคลากรในการเข้าร่วมประชุม 
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C .11 ข้อมูลป้อนกลับของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ผู้ก ากับ  อาจารย์ฟารีดา กิตติวิโรจน์ 
ผู้จัดเก็บ อาจารย์ศิริกัญญา แก่นทอง  

อาจารย์นวลปราง อรุณจิต 
อาจารย์ปารีซ๊ะ  รักเกื้อ 
นายชวัลวิทย์  พรหมเมศร์ 
นางสาวราโมนา  หมั่นยิ่ง 

ค าอธิบาย 
 การมีข้อมูลป้อนกลับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเป็นส่วนส าคัญท่ีจะท าให้เกิดการพัฒนาการจัดการเรียนการ
สอน การให้บริการทางวิชาการตามพันธกิจของคะ/สถาบัน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในระดับหลักสูตร ได้แก่ นักศึกษา 
ผู้ใช้บัณฑิต/ผู้ใช้บริการวิชาการ/ผู้ใช้ผลงานวิจัย ศิษย์เก่า และบุคลากรทั้งสายวิชาการ และสายสนับสนุน  ข้อมูล
ป้อนกลับที่ดี ควรจะเป็นข้อมูลที่สามารถน ามาใช้ในการพัฒนาด าเนินการที่เก่ียวข้องกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่ม
ต่างๆ ให้ดียิ่งขึ้นไปได้  โดยข้อมูลป้อนกลับไม่จ าเป็นต้องเป็นข้อมูลระดับคะแนนที่บ่งบอกถึงความพอใจเท่านั้น 
แต่อาจเป็นข้อมูลสถิติท่ีเกี่ยวข้องที่เป็นประโยชน์และสามารถใช้ในการพัฒนาการจัดการศึกษาต่อไปได้ 
 
ประเด็นการประเมินระดับหลักสูตร/คณะ/สถาบัน 
 ประเด็นการประเมินข้อมูลป้อนกลับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียประกอบไปด้วยข้อมูลป้อนกลับจากผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย ๕ กลุ่มดังต่อไปนี้ 

๑. ข้อมูลป้อนกลับจากนักศึกษาอาจเป็นข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินการต่างๆต่อไปนี้  
๒. ข้อมูลป้อนกลับจากผู้ใช้บัณฑิต/ผู้ใช้บริการวิชาการ/ผู้ใช้ผลงานวิจัยข้อมูลที่เก่ียวข้องกับการ

ด าเนินการต่างๆต่อไปนี้ 
๓. ข้อมูลป้อนกลับจากศิษย์เก่าอาจเป็นข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินการต่างๆต่อไปนี้  
๔. ข้อมูลป้อนกลับจากบกุคลากรสายวิชาการอาจเป็นข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินการต่างๆต่อไปนี้  
๕. ข้อมูลป้อนกลับจากบุคลากรสายสนับสนุนอาจเป็นข้อมูลที่เก่ียวข้องกับการด าเนินการต่างๆต่อไปนี้  

 
 คณะท าการประเมินผลสะท้อนจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียข้างต้น  โดยประเมินเฉพาะที่สถาบันเป็นผู้
ให้บริการหรือมีส่วนเป็นผู้ให้การสนับสนุน และประเมินคะแนนภาพรวมโดยใช้เกณฑ์คะแนน AUN QA ระดับ
หลักสูตร 
ผลการด าเนินงาน 
 คณะศิลปศาสตร์  ได้ด าเนินการเก็บข้อมูลป้อนกลับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียประกอบไปด้วยข้อมูล
ป้อนกลับจากจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 5 กลุ่ม ได้แก่ ข้อมูลป้อนกลับจากนักศึกษา ข้อมูลป้อนกลับจากผู้ใช้
บัณฑิต/ผู้ใช้บริการ/ผู้ใช้ผลงานวิจัย ข้อมูลป้อนกลับจากศิษย์เก่า  ข้อมูลป้อนกลับจากบุคลากรสายวิชาการ 
ข้อมูลป้อนกลับจากบุคลากรสายสนับสนุน  ในด้านต่างๆ 
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1. ข้อมูลป้อนกลับจากนักศึกษา 

 คณะ ได้มีการจัดเก็บข้อมูลจากนักศึกษาในด้านความพึงพอใจต่อการเรียนการสอนและสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้ ผ่านระบบCMHE ของมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ โดยแยกตามหลักสูตร ของคณะศิลปศาสตร์  
ซึ่งมีหลักสูตรเดียวคือ หลักสูตรภาษาอังกฤษ จากข้อมูลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา  คะแนนความพึง
พอใจของนักศึกษา 4.17 (C.11.1-02) 

ค่าคาดหวัง 

คณะศิลปศาสตร์ ได้น าผลการประเมินในแต่ละวิชาแจ้งให้อาจารย์ผู้สอนทราบเพื่อการปรับปรุง
พัฒนาการสอนต่อไป ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้คณะจะน ามาพิจารณาวิเคราะห์และจัดหา
เพ่ิมเติมในแต่ละปีการศึกษา โดยที่ประชุมคณะกรรมการฯได้พิจารณาผลการประเมินและข้อมูลย้อนกลับจาก
นักศึกษาและผู้เกี่ยวข้องเป็นส าคัญในการก าหนดแผนการจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ (C.11.1-02) 

2.ข้อมูลป้อนกลับจากผู้รับบริการวิชาการ 

 คณะได้มีการด าเนินงานและให้บริการแก่เด็กนักเรียน และเยาวชน ในเครือข่ายกลุ่มโรงเรียนโคกเคียน
ผ่านโครงการที่คณะได้ด าเนินการเช่นโครงการค่ายภาษาอังกฤษ  การให้บริการวิชาการแก่นักเรียนมัธยมในสาม
จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยผ่านโครงการสอนเสริมมัธยมศึกษาตอนปลาย 

3.ข้อมูลป้อนกลับจากผู้ใช้บัณฑิตและจากศิษย์เก่า 

 เนื่องจากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เปิดรับนักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ รุ่นที่ 1 เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๘ จ านวน ๘๙ คน และ เปิดรับนักศึกษาหลักสูตรศิลป
ศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ รุ่นที่ ๒ จ านวน ๘๕ คน ปัจจุบันคณะมีนักศึกษาในสาขาวิชาดังกล่าว 
จ านวนทั้งสิ้น ๒ ชั้นปี คือ ชั้นปีที่ ๑ และ ชั้นปีที่ ๒ ดังนั้นข้อมูลในประเด็นการได้ท างานของบัณฑิต หรือการใช้
ประโยชน์ในการประกอบวิชาชีพ จึงยังไม่สามารถท าการประเมินผลในประเด็นดังกล่าวได้  

4. ข้อมูลป้อนกลับจากบุคลากรสายวิชาการ 

 คณะ ได้รับข้อมูลป้อนกลับจากบุคลากรสายวิชาการ เกี่ยวกับภาระงานความก้าวหน้าในการท างาน 
ความมั่นคงในการท างาน  ผลตอบแทนสวัสดิการ ความปลอดภัย ความภาคภูมิใจในการท างาน  ขวัญและ
ก าลังใจในการปฎิบัติงานสภาพแวดล้อมและบรรยากาศในการท างานมีโอกาสในการให้ข้อมูลป้อนกลับเกี่ยวกับ
ปัญหาหรือข้อเสนอแนะในการปฎิบัติงาน  

5. ข้อมูลป้อนกลับจากบุคลากรสายสนับสนุน 

 ภาระความก้าวหน้าในการท างาน ความมั่นคงในการท างาน  ผลตอบแทนสวัสดิการ ความปลอดภัย 
ความภาคภูมิใจในการท างาน  ขวัญและก าลังใจในการปฎิบัติงานสภาพแวดล้อมและบรรยากาศในการท างานมี
โอกาสในการให้ข้อมูลป้อนกลับเกี่ยวกับปัญหาหรือข้อเสนอแนะในการปฎิบัติงาน  
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ผลการประเมินในระดับคณะ 
ผลรวมของคะแนนที่ได้ของหลักสูตรในคณะ /  จ านวนหลักสูตรในคณะทั้งหมด 

คะแนนการประเมิน C .11 = 2 
มีการรายงานผลและส่วนใหญ่เป็นไปตามท่ีคาดหวัง (ดังรายงานผลการวิเคราะห์) 

 

ผลการวิเคราะห์ 
- คณะ / สถาบันมีความเห็นอย่างไรเกี่ยวกับข้อมูลป้อนกลับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มต่างๆ  
- ข้อมูลป้อนกลับจากนักศึกษา เป็นข้อมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอน และสิ่ง

สนับสนุนการเรียนรู้ เป็นประโยชน์ให้กับคณะในการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์และปรับปรุงสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้ 

- ข้อมูลป้อนกลับจากผู้รับบริการวิชาการ คณะสามารถน าไปใช้ในการพัฒนาพันธกิจต่างๆโดยเฉพาะ
พันธกิจด้านการบริการวิชาการแก่สังคม 

- ข้อมูลป้อนกลับจากบุคลากรสายวิชาการ บุคลากรสายสนับสนุน คณะได้มีข้อมูลในการก าหนด
กิจกรรมและโครงการต่างๆ เพ่ือการพัฒนาบุคลากร โดยได้มอบหมายให้งานบุคลากรน าไปใช้
ประกอบในการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร 

 
 
 

มาตราการในการปรับปรุงพัฒนา 
- คณะ / สถาบันมีมาตรการหรือการด าเนินการที่สนับสนุนให้เกิดบรรยากาศการเรียนรู้ที่ดีและ

สอดคล้องกับอัตลักษณ์หรือเอกลักษณ์ของคณะ / สถาบัน  
 

 

รายการหลักฐาน 

(C.11.1-01) รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา ปีการศึกษา2558  

(C.11.1-01) รายงานผลการประเมินการปฎิบัติงานของคณบดี 

(C.11.1-) รายงานผลการประเมินหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต ประจ าปีการศึกษา 2558 
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C.๑๒ การบริการวิชาการแก่สังคมของคณะและสถาบัน 

ผู้ก ากับ   อาจารย์เอ้ือวริน เหมหอมเงิน  

ผู้จัดเก็บ  อาจารย์วัชรินทร์  ฟองโหย    อาจารย์ลุกมาน มะยิ  อาจารย์ฮัสสัน ดูมาลี  
อาจารย์ซาฮีฎีน นิติภาค     นายชวัลวิทย์ พรหมเมศร์ นางสาวราโมนา หมั่นยิ่ง  

ค าอธิบาย 
 การบริการวิชาการเป็นภารกิจหลักอีกอย่างหนึ่งของสถาบันอุดมศึกษา คณะและสถาบันควรค านึงถึง
กระบวนการให้บริการวิชาการแก่สังคม โดยมีการบูรณาการกับพันธกิจมหาวิทยาลัย ทั้งการบริการบริการ
วิชาการทีท าให้เกิดรายได้และการบริการวิชาการท่ีคณะและสถาบันจัดท าเพ่ือสร้างประโยชน์แก่ชุมชน โดยมีการ
ประเมินความส าเร็จของการบริการวิชาการ นอกจากจะเกิดประโยชน์ต่อชุมชนและสังคมแล้ว ยังส่งผลถึงอัต
ลักษณ์/เอกลักษณ์ของ นักศึกษาและบุคลากรใน คณะ/สถาบัน ในการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมองค์กรให้มีจิต
สาธารณะอีกด้วย 

หมายเหตุ  ตัวบ่งชี้นี้ประเมินเฉพาะในระดับคณะและสถาบัน 

ระดับคณะและสถาบัน 
แนวทางการด าเนินการ 

1. มีนโยบาย เป้าหมาย และวิธีการบริหารจัดการ 
2. มีการด าเนินงานโดยเน้นการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน 
3. มีการด าเนินงานแบบบูรณาการพันธกิจ 
4. มีผลการด าเนินงานที่ท าให้ชุมชนและสังคม รวมทั้งคณะ/สถาบัน มีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง

และยั่งยืน 

หมายเหตุ 
1. ควรก าหนดนโยบาย เป้าหมาย ที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์ เอกลักษณ์ และพันธกิจ ในโครงร่างองค์กร  
2. ไม่จ าเป็นต้องลงพ้ืนที่เดียวกัน และไม่จ าเป็นต้องท าโครงการเดียวร่วมกัน 
3. กรณีระดับสถาบัน ควรให้ทุกคณะมีส่วนร่วมในการบริการทางวิชาการแก่สังคมของสถาบัน  

 
ผลการด าเนินงาน 
 มหาวิทยาลัยมีการวางแผนงานด้านการบริการวิชาการแก่สังคม เพ่ือเป็นกรอบใหญ่และให้คณะฯ จัดท า
เป็นแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 1 แผนงานหลัก โดยให้คณะก าหนดนโยบายและโครงการที่จะด าเนินการตาม
กรอบแต่ละปี  

ในแต่ละปีงบประมาณ คณะได้ก าหนดนโยบายของการบริกาการวิชาการแก่สังคม โดยยึดตามกรอบของ
แผนกลยุทธ์ และนโยบายของผู้บริหาร ซึ่งมีแนวทางท่ีส าคัญ 3 ด้าน 1) ส่งเสริมการท าโครงการบริการวิชาการ
แก่สังคมท่ีสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะฯ (ซึ่งมีท้ังการบริการวิชาการแก่สังคมในรูปแบบของการให้
เปล่า และที่ก่อให้เกิดรายได้) 2) พัฒนางานบริการวิชาการเพ่ือพัฒนาองค์ความรู้ พัฒนาบุคลากรสายสอน และ
พัฒนาหลักสูตร 3) การบริการวิชาการเชิงบูรณาการเพ่ือส่งเสริมการสร้างองค์ความรู้ให้เกิดประโยชน์แก่สังคม 
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โดยมีจุดเน้นที่ส าคัญของพันธกิจ คือ พัฒนางานบริการวิชาการท่ีตอบสนองความต้องการของชุมชนและสังคม 
คณะจึงได้ด าเนินการในพันธกิจด้านนี้ ต่อไปนี้  

1. มีนโยบายและวิธีการบริหารจัดการ  
คณะมีนโยบายในการบริการวิชาการแก่สังคม โดยก าหนดไว้ในแผนกลยุทธ์คณะศิลปศาสตร์ พ.ศ. 

2558-2562 (C12.1-1) และแผนบริการวิชาการประจ าปีงบประมาณ 2559 (C12.1-2)ที่เก่ียวข้องกับการบริการ
วิชาการสู่สังคมที่ส าคัญ ในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาศักยภาพการบริการวิชาการตามความต้องการของ
ชุมชนและสังคม เป้าประสงค์ที่ 1 คณะมีการบริการวิชาการตามความต้องการของชุมชนและสังคม ๒. คณะมี
เครือข่ายความร่วมมือด้านวิชาการกับมหาวิทยาลัยหรือหน่วยงานอื่นๆ คณะมีการส่งเสริม สนับสนุน และ
กระตุ้นให้อาจารย์จัดท าโครงการบริการวิชาการแก่สังคมท่ีเกิดประโยชน์กับชุมชน เช่น โครงการค่าย
ภาษาอังกฤษ  โครงการจิตอาสา  รวมทั้งโครงการในงบเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนใต้ ก าหนดให้เป็นโครงการ
บริการวิชาการแบบยั่งยืน เช่น โครงการบ้านทอนโมเดล และโครงการสอนเสริมเติมเต็มความรู้ (C12.1-3) เป็น
โครงการที่บริการวิชาการให้กับโรงเรียนระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษาในพื้นที่ และในการจัดท าโครงการ
บริการวิชาการ คณะจัดท าโครงการทุกโครงการตามความต้องการของชุมชน โดยให้ในแต่ละสาขาวิชาและส่วน
งานเสนอโครงการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งในปีงบประมาณ ๒๕๕๙  มีโครงการ  ๗   โครงการ ได้แก่ กิจกรรมจัดท า
และบริการวิชาการหลักสูตรระยะสั้น โครงการค่ายภาษาอังกฤษ โครงการรักบ้านเกิด โครงการจิตอาสา 
โครงการวันภาษาอังกฤษเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัย โครงการแข่งข้ันโต้วาทีระดับอุดมศึกษาครั้งท่ี 
๔ โครงการวันเด็กแห่งชาติ  

2. มีการด าเนินงานโดยเน้นการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน  
ในปีงบประมาณ 2559 รวมทั้งในระยะปีงบประมาณก่อนหน้านี้ มหาวิทยาลัยมีนโยบายให้คณะ

ด าเนินการพันธกิจหลักในเชิงบูรณาการระหว่างคณะฯ และให้คณะต่างๆ จัดกลุ่มการด าเนินงาน ซึ่งคณะศิลป
ศาสตร์ได้ร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์ ในการจัดบริการวิชาการในด้านการสอนเสริมในรายวิชาต่างๆ เช่น 
ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาจีน ในโครงการบ้านทอนโมเดล ( C12.2-1)  โดย
คณะได้จัดกิจกรรมการสอนเสริมให้กับโรงเรียนในกลุ่มโคกเคียน เป็นกลุ่มโรงเรียนที่มีพ้ืนที่อยู่ในเขตรอบรั้ว 
มหาวิทยาลัย นอกจากนี้ในปีงบประมาณท่ีผ่านมา ระเบียบวาระการประชุมบริการวิชาการ ครั้งที่ 3 คณะได้มี
การออกบริการวิชาการร่วมกับมหาวิทยาลัย ในโครงการบริการวิชาการเพ่ือการพัฒนาชุมชนต าบลโคกเคียน ใน
วันที่ ๗ เมษายน ๒๕๕๙ คณะได้เชิญปราชญ์ชุมชน ที่เกิดจากการรวบรวมปราชญ์ที่มีความรู้ในด้านต่างๆ ของ
จังหวัดนราธิวาสในโครงการปราชญ์ชุมชน เป็นผู้ถ่ายทอดวิธีการท าน้ ามันมะพร้าวสกัดเย็น ในวันนั้น  (C12.2-2) 
และ ในโครงการวันภาษาอังกฤษเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัย คณะได้เชิญโรงเรียนที่ลงนามความ
ร่วมมือ ( MOU) มาร่วมกิจกรรม โดยจัดท าร่างบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านบริการวิชาการระหว่าง
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ กับชุมชนบ้านทอน (C12.2-3) ถือว่าเป็นการให้โรงเรียนต่างๆ ได้มามีส่วน
ร่วมในกิจกรรมต่างๆของคณะ 

 
3. มีการด าเนินงานแบบบูรณาการพันธกิจ  
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ในปีงบประมาณ 2559 รวมทั้งในระยะปีงบประมาณก่อนหน้านี้ การบูรณาการพันธกิจด้านการบริการ
วิชาการ มีการบูรณาการการการบริการวิชาการกับการเรียนการสอนและการวิจัยเช่น โครงการค่าย
ภาษาอังกฤษ บูรณาการกับรายวิชา 11-034-102 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน และงานวิจัยเรื่อง  การศึกษา
ผลสัมฤทธิ์ในการบริการวิชาการค่ายภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาในเขตอ าเภอเมือง จังหวัด
นราธิวาส นอกจากนั้น เน้นการบูรณาการกับการเรียนการสอนเป็นหลัก  เช่น โครงการรักบ้านเกิด บูรณาการกับ
รายวิชา 11-014-116 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม โครงการวันภาษาอังกฤษเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัย  
และโครงการแข่งขันโต้วาทีระดับอุดมศึกษาครั้งท่ี 4 บูรณาการกับรายวิชาการ 11-024-109   พูดเพ่ือสังคม เป็น
ต้น (C12.3-1) 

4. มีผลการด าเนินงานที่ท าให้ชุมชนและสังคม รวมทั้งคณะ/สถาบัน มีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
และยั่งยืน 

คณะมีโครงการบ้านทอนโมเดล และโครงการสอนเสริมภาษาแก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
ซึ่งทั้งสองโครงการเป็นโครงการที่ท าให้คณะ มีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน คณะได้ด าเนินโครงการ
ทั้ง 2 โครงการ มาเป็นเวลานาน จัดบริการวิชาการเก่ียวกับภาษาให้กับโรงเรียนประถมศึกษาและมัธยมศึกษาใน
พ้ืนที่ มีการพัฒนารายวิชาให้มีความน่าสนใจและเพ่ิมเติมรายวิชาที่จัดบริการวิชาการได้มากยิ่งขึ้น เช่น รายวิชา
ภาษาจีน (C12.4-1) 
 
เกณฑ์การประเมิน 

1 2 3 4 5 6 7 
ไม่มีการ
รายงาน
ผลที่
เกี่ยวข้อง 

มีรายงานผลที่
เกี่ยวข้องในบาง
ด้าน(เช่นมีการ
รายงานผลที่
เกิดต่อการ
ก าหนด
วิสัยทัศน์) 

มีรายงานผล
ครบทุกด้าน
(อัตลักษณ์
และ
เอกลักษณ์
หรือจุดเน้น
หรือ
คุณลักษณะ
หรือ
วิสัยทัศน์) 

มีรายงานผล
ที่เกิดต่อ
คณะ/
สถาบัน
ครบถ้วน 
และมีผลการ
ด าเนินงานที่
ดี 

เริ่มมีการขยาย
ผลไปสู่บุคลากร
กลุ่มอ่ืน ส่งผลให้
เกิดการริเริ่ม
โครงการหรือ
สร้างเครือข่าย
ใหม่ๆเพ่ือการ
บริการวิชาการ
แก่ชุมชน/สังคม 

การขยายผล
ครอบคลุม
ไปทั่วทั้ง
องค์กรส่งผล
ให้เกิดการ
พัฒนาทั้ง
ชุมชนและ
องค์กร 

Excellent 
(leading 
practices)(
เกิดเป็น
วัฒนธรรม
องค์กร) 
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ลการประเมินในระดับคณะ 
ใช้เกณฑ์คะแนน 1-7 ของ CUPT – QA ระดับคณะ 

คะแนนการประเมิน C12 = 5 
ค าอธิบายเพิ่มเติม เริ่มมีการขยายผลไปสู่บุคลากรกลุ่มอื่น ส่งผลให้เกิดการริเริ่มโครงการหรือสร้างเครือข่าย

ใหม่ๆเพ่ือการบริการวิชาการแก่ชุมชน/สังคม 
 
รหัสเอกสารหลักฐาน ชื่อเอกสารหลักฐาน 
C12.1-1 นโยบายในการบริการวิชาการแก่สังคม แผนกลยุทธ์คณะศิลปศาสตร์ พ.ศ. 2558-

2562 
C12.1-2 แผนบริการวิชาการประจ าปีงบประมาณ 2559 
C12.1-3 รายงานผลโครงการบริการวิชาการ ประจ าปีงบประมาณ 2559 
C12.2-1 รายงานผลโครงการบ้านทอนโมเดล 
C.12.2.-2 ระเบียบวาระการประชุมบริการวิชาการ ครั้งที่ 3 
C.12.2-3 ร่างบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านบริการวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยนราธิวาส

ราชนครินทร์ กับชุมชนบ้านทอน  
C.12.2-4 รายงานผลโครงการบริการวิชาการ ประจ าปีงบประมาณ 2559 
C.12.3-1 รายงานผลโครงการบริการวิชาการ ประจ าปีงบประมาณ 2559 
C.12.4-1 รายงานผลโครงการบริการวิชาการ ประจ าปีงบประมาณ 2559 
 

จุดแข็ง จุดที่สามารถปรับปรุงได้  
ความยั่งยืนของโครงการบริการวิชาการ การขยายกลุ่มเป้าหมายและพ้ืนที่ในการให้บริการวิชาการ 
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C.13 การส่งเสริมสนับสนุนศิลปะและวัฒนธรรม 
ผู้ก ากับ  อาจารย์ดร.ศิริกัญญา  แก่นทอง 

ผู้จัดเก็บ  อาจารย์ศิริกัญญา  แก่นทอง   อาจารย์อรทัย พรมเทพ  อาจารย์วัชรินทร์ ฟองโหย   
อาจารย์ฮัสสัน ดูมาลี  อาจารย์ซาฮีฎีน  นิติภาค         อาจารย์ปารีซ๊ะ  รักเกื้อ      
นางสาวราโมนา  หมั่นยิ่ง 

ค าอธิบาย 

 เป็นกระบวนการและผลการด าเนินงานทางด้านศิลปะและวัฒนธรรมที่ก่อให้เกิดการส่งเสริมสนับสนุน
และการพัฒนาชุมชนและสังคมภายในและภายนอกสถาบัน ทั้งงานศิลปะและวัฒนธรรมเชิงประเพณี/วัฒนธรรม/
กิจกรรมด้านศิลปะของไทยและสากลศิลปะและวัฒนธรรมในที่นี้ เน้นวัฒนธรรมที่เป็นรูปแบบ กิจกรรม หรือวิถี
การด าเนินชีวิตของบุคลากรและนิสิตนักศึกษาในสถาบันนั้นๆ เป็นหลัก โดยมีส่วนร่วมชองชุมชนภายนอก
สถาบัน ซึ่งสามารถแสดงออกเป็นศิลปะ เทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ ระบบศีลธรรม จริยธรรม หรือวัฒนธรรม 
แนวทางการด าเนินการ 

1. มีนโยบายและวิธีการบริหารจัดการ 
2. มีการด าเนินงานโดยเน้นการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน 
3. มีการด าเนินงานแบบบูรณาการพันธกิจ 
4. มีผลงานที่ก่อให้เกิดการพัฒนาคณะและสถาบันให้มีความเจริญงอกงาม หรือ สอดคล้องกับอัต

ลักษณ์เอกลักษณ์ 
5. มีคุณค่าอ้างอิงได้ หรือก่อให้เกิดประโยชน์กับชุมชน สังคม ระดับท้องถิ่น หรือระดับชาติ หรือระดับ

นานาชาติ 
หมายเหตุ 

 1.  ควรก าหนดนโยบายที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์เอกลักษณ์และพันธกิจในโครงร่างองค์กรนโยบาย
ทางด้านนี้อาจจะส่งเสริมการพัฒนาคนหรือสิ่งของหรือพ้ืนที่หรือผลงาน  

 2.  ในคณะวิชาทางด้านศิลปะ สถาปัตยกรรม สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ ต้องมี Selective Indicator 
ที่เน้นอัตลักษณ์ และเอกลักษณ์ของศาสตร์จึงจะได้คะแนนในระดับ  4 

 
เกณฑ์การประเมิน 

1 2 3 4 5 6 7 
ไม่มีการ
รายงานผลที่
เกี่ยวข้อง 

มีรายงานผลที่
เกี่ยวข้องในบาง
ด้าน (เป็นข้อมูล
ดิบ ยังไม่มีการ
วิเคราะห์)  

มีรายงานผล
ครบทุกด้าน 
(อัตลักษณ์และ
เอกลักษณ์หรือ
จุดเน้นหรือ
คุณลักษณะหรือ
วิสัยทัศน์) 

มีการรายงาน
ผลครบถ้วน
และผลการ
ด าเนินงานที่ดี 
(วิเคราะห์ 
trend จาก
ตารางการเก็บ
ข้อมูลดิบ)  

เริ่มมีการขยายผล
ไปสู่บุคลากรกลุ่ม
อ่ืน ส่งผลให้เกิด
การริเริ่มโครงการ
หรือสร้างเครือข่าย
ใหม่ๆ 

การขยายผล
ครอบคลุม
ไปทั่วทั้ง
องค์กรส่งผล
ให้เกิดการ
พัฒนา
องค์กร 

Excellent 
(leading 
practices) 
(เกิดเป็น
วัฒนธรรม
องค์กร) 
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ผลการด าเนินงาน : 
1. มีนโยบายและวิธีการบริหารจัดการ 

คณะศิลปศาสตร์มีนโยบายด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  ดังนี้ 
(1) ส่งเสริมและสนับสนุนการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม อนุรักษ์ ภาษา ศาสนาและศิลปวัฒนธรรม  
(2) ส่งเสริมและสนับสนุนการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม อนุรักษ์ ภาษา ศาสนาและศิลปวัฒนธรรม   เชิง

บูรณาการกับพันธกิจด้านการเรียนการสอน  การพัฒนานักศึกษา  การวิจัย  การบริการวิชาการแก่
สังคม และการบริหารจัดการ  

(3) ส่งเสริมและสนับสนุนการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ที่ก่อให้เกิดการพัฒนาคณะและสถาบันให้มี
ความเจริญงอกงาม หรือ สอดคล้องกับอัตลักษณ์เอกลักษณ์ของสถาบัน 

(4) มุ่งเน้นการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมที่เป็นรูปแบบ  กิจกรรม  พิธีกรรมทางศาสนา  หรือวิถีการด าเนิน
ชีวิตของบุคลากรและนักศึกษาที่ก่อให้เกิดความเจริญงอกงามโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนภายนอก 

(5) มุ่งเน้นการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ที่สามารถสร้างคุณค่าและมาตรฐานทางวัฒนธรรมทั้งในระดับ
ชุมชน  ท้องถิ่น  ระดับชาติ  และนานาชาติ  

    โดยมี การบริหารจัดการโดยมีการจัดท าแผนงาน ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมที่ก าหนดไว้ในแผนงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมของคณะฯ และรับผิดชอบโดยคณะกรรมการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม  ประกอบด้วยรองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา  หัวหน้ากิจกรรมนักศึกษาอาจารย์ที่ปรึกษากิจกรรม
และสโมสรนักศึกษา  ภายใต้ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมทั้งยังมีเจ้าหน้าที่สาย
สนับสนุนรับผิดชอบดูแลการด าเนินการด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมอีกทั้งยังมีเจ้าหน้าที่          สาย
สนับสนุนรับผิดชอบการด าเนินการด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมมีการรายงานผลการก ากับติดตามการ
ด าเนินงานทุกโครงการต่อคณะกรรมการประจ าคณะฯและศึกษาตามข้ันตอน  โดยมีการด าเนินงานตามวงจร
คุณภาพ (PDCA) ตั้งแต่เริ่มต้นกระบวนการจนสิ้นสุดกระบวนการดังนี้ 
  (PLAN) การวางแผน 
  มีการจัดท าแผน ท านุ บ ารุงศิลปวัฒนธรรม  คณะศิลปศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2558 
(ปีงบประมาณ 2559)  (C.13.1-01) โดยมีการจัดโครงการตาม ที่ก าหนดไว้ใน แผนปฏิบัติราชการ  ประจ าปี
งบประมาณ 2559 ของคณะ โดยได้ก าหนดเป้าหมายของโครงการจ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม ตัวบ่งชี้ความส าเร็จของ
กิจกรรม   วิธีการด าเนินการและการประเมินผลอย่างชัดเจน และด าเนินงานโดยอาศัยการ แต่งตั้งคณะกรรมการ
ด าเนินการโครงการ ที่มีหลักการมีส่วนร่วมระหว่างบุคลากรสายสอนและวิจัย สายสนับสนุน นักศึกษา และชุมชน 
และเน้นการบูรณาการกับการเรียนการสอน) (C.13.1-02) 
  ( DO) การปฏิบัต ิ 
  มีการด าเนินการตามแผนงาน ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม โดยในปีงบประมาณ 2559 (ปีการศึกษา 
2558) มีโครงการตามแผน จ านวน  5 โครงการ คือ (1) โครงการรักไทย  รักษ์วัฒนธรรม (2) โครงการท าบุญสอง
ศาสนาและสรงน้ าพระ) (3) โครงการบูรณาการเรียนการสอนกับการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม (4) โครงการส่งเสริมให้
บุคลากรในคณะเข้าร่วมกิจกรรมท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ซึ่งคณะได้ด าเนินการตามแผนครบทุกโครงการ (C.13.1-
03)    
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(CHECK) การตรวจสอบ 
  ภายหลังจากการด าเนินโครงการต่างๆ ได้มี การประเมินผลความส าเร็จของโครงการ จากข้อมูล 
สรุปประเมินผลด าเนิน งานโครงการ  ซึ่งพิจารณาจากตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ ได้แก่ จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ประโยชน์ที่ได้รับ และการต่อยอดการใช้ประโยชน์ และพิจารณาใน
ภาพรวมถึงความส าเร็จตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ โดยคณะกรรมการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม (C.13.1-04)  และ
น าผลการด าเนินงานรายงานต่อคณะกรรมการประจ าคณะ (C.13.1-05) เพื่อน าผลการประเมินและข้อเสนอแนะที่
ได้ไปพัฒนาปรับปรุงการด าเนินโครงการด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมให้สอดคล้องกับ วิสัยทัศน์ และ
ยุทธศาสตรด์้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมของคณะต่อไป 

(ACTION) การปรับปรุงแก้ไข 
  คณะได้น าผลการพิจารณาจากการประเมินผลส าเร็จขอโครงการ รวมถึงข้อเสนอแนะที่ได้รับจาก
คณะกรรมการประจ าคณะไปพิจารณาปรับปรุงการแผนการด าเนินงานในปีงบประมาณ 2560 (C.13.1-06)                
เช่น ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประจ าคณะ เสนอให้ด าเนินโครงการด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมอย่าง
ต่อเนื่องและยั่งยืน โดยขอให้เน้นคุณภาพ และไม่เน้นปริมาณหรือจ านวนโครงการ   การให้นักศึกษามีส่วนร่วมใน
กิจกรรมท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม และควรบูรณาการกิจกรรมท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมกับ กิจกรรมต่างๆ น าไปสู่
การปรับปรุงโครงการและวิธีการด าเนินโครงการต่างๆ เป็นต้น 
 
2. มีการด าเนินงานโดยเน้นการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน 
 คณะได้ก าหนด ระบบและกลไกในการด าเนินการตามแผนท านุบ ารงุศิลปวัฒนธรรม โดยเน้นการมีส่วนร่วม
จากผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาสาขาวิชาต่าง  ๆเช่น การเชิญบุคลากรจากหน่วยงานภายนอกคณะ
ท าหน้าที่กรรมการตัดสิน  การบูรณาการเรียนการสอนในวิชาการการใช้ภาษาไทยแก่นักศึกษาในกิจกรรมการพูด
สาธิตการท าขนมไทยของโครงการรักไทย  รักษ์วัฒนธรรม การเชิญบุคลากรจากหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย
และคณะเข้าร่วมกิจกรรมในโครงการท าบุญสองศาสนา เป็นต้น (C.13.2-01)  
 
3. การด าเนินงานแบบบูรณาการพันธกิจ 
 คณะมีการด าเนินงานแบบบูรณาการ  โดยมีกิจกรรมที่สอดคล้องพันธกิจคณะ  คือ การบูรณาการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมกับการเรียนการสอน การบูรณาการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมกับการเรียนการสอนกับการบริการ
วิชาการ (C.13.3-01) 
 
4. มีผลงานที่ก่อให้เกิดการพัฒนาสถาบันให้มีความเจริญงอกงามหรือสอดคล้องกับอัตลักษณ์เอกลักษณ์ 
 คณะได้ด าเนิน โครงการด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมมาตั้งแต่เริ่มก่อตั้งคณะจนถึงปัจจุบนัโดยมีโครงการที่
ด าเนินการต่อเนื่องอย่างน้อย 4 ปี ได้แก่ โครงการรักไทย รักษ์วัฒนธรรม ด าเนินการต่อเนื่องอย่างน้อย 2 ปีได้แก่ 
โครงการท าบุญสองศาสนา (C.13.4-01) ส่งผลให้คณะที่รู้จักและได้รับการยอมรับจากหน่วยงานต่างๆไม่ว่าจะเป็น
ภายในหรือภายนอกมหาวิทยาลัย  ซึ่งถือเป็น ความเข้มแข็ง ที่สามารถแสดงอัต ลักษณ์ขององค์กร ด้านท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม  อีกท้ังยังพัฒนาคณะให้เป็นศูนย์กลางแหล่งเรียนรู้ ด้านศิลปวัฒนธรรมของชุมชนและสังคม โดยมี
การพัฒนาฐานข้อมูลปราชญ์ของชุมชน และได้เผยแพร่ผ่านเวบไซต์ให้แก่ผู้ที่สนใจ (C.13.4-02) 
 
 
5. มีคุณค่าอ้างอิงได้หรือก่อให้เกิดประโยชน์กับชุมชนสังคมระดับท้องถิ่นหรือระดับชาติหรือระดับนานาชาติ 
 - 
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ผลการประเมินในระดับคณะ 

ใช้เกณฑ์คะแนน 1-7 ของ CUPT – QA ระดับคณะ 
คะแนนการประเมิน C13=4 

ค าอธิบายเพิ่มเติม   มีรายงานผลครบถ้วนและผลการด าเนินงานที่ดี (วิเคราะห์จาก trend จากตารางการเก็บ
ข้อมูลดิบ 
 
รายการหลักฐาน   

 
รหัสเอกสารหลักฐาน ชื่อเอกสารหลักฐาน 

C.13.1-01    - แผนท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม คณะศิลปศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ 2559 
C.13.1-02   - แบบเสนอโครงการด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและมคอ.3 

C.13.1-03   - รายงานผลโครงการด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

C.13.1-04   - รายงานการประชุมคณะกรรมการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

C.13.1-05   - รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ 

C.13.1-06  - รายงานการประชุมจัดท าและทบทวนแผนการด าเนินงานคณะศิลปศาสตร์ 
ประจ าปีงบประมาณ 2560 

C.13.2-01   - รายงานผลโครงการด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

C.13.3-01  - รายงานผลโครงการด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  

C.13.4-01   - รายงานผลโครงการด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

C.13.4-02   - เวบไซต์ฐานข้อมูลด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

 
จุดแข็ง จุดที่สามารถปรับปรุงได้  

การด าเนินงานด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมอย่างเป็น
รูปธรรม  

การเน้นอัตลักษณ์ของคณะ 
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ตัวบ่งช้ีเลือก 3 ตัวบ่งช้ี 
S.1 จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
ผู้ก ากับตัวบ่งชี้   อาจารย์ซาฮีฎีน นิติภาค 
ผู้จัดเก็บข้อมูลตัวบ่งชี้  อาจารย์เดชดนัย จุ้ยชุม  นายชวัลวิทย์ พรหมเมศร์ 
 
 ค าอธิบาย 
 ปัจจัยส าคัญท่ีส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดการผลิตงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในสถาบันอุดมศึกษา 
ประการหนึ่ง คือ เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ดังนั้นสถาบันอุดมศึกษาจึงต้องจัดสรรเงินจากภายใน
สถาบันและที่ได้รับจากภายนอกสถาบันเพื่อสนับสนุนการท าวิจัยหรืองานสร้างสรรค์อย่างมีประสิทธิภาพ ตาม
สภาพแวดล้อมและจุดเน้นของสถาบัน นอกจากนั้นเงินทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่คณะหรือสถาบันได้รับจาก
แหล่งทุนภายนอกสถาบันยังเป็นตัวบ่งชี้ที่ส าคัญที่แสดงถึงศักยภาพด้านการวิจัยและงานสร้างสรรค์ของคณะ/
สถาบันอีกด้วย 
หมายเหตุ ตัวบ่งชี้นี้ประเมินเฉพาะในระดับคณะและสถาบันเท่านั้น  
ระดับคณะและสถาบัน 
 ค านวณจากเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันต่อจ านวนอาจารย์
ประจ าและนักวิจัยจากวิธีการค านวณต่อไปนี้ 
 จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ = จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯจากภายในและภายนอก  
     
       จ านวนอาจารยป์ระจ าและนกัวิจยั  
         
ประเมินคะแนนตัวบ่งชี้เลือก S.1 จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ จากเกณฑ์ต่อไปนี้ 

1 2 3 4 5 6 7 

ไม่มีการ
ด าเนินงาน
ตามเกณฑ์
ที่ก าหนด 

มีผลการ
ด าเนินงาน
เบื้องต้น 
(เป็นข้อมูล
ดิบ เริ่มมี
ระบบแต่ยัง
ไม่สมบูรณ์
ไม่สามารถ/
ไม่มีการ
วิเคราะห์)  

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

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

4+มีการ
ด าเนินงาน
เหนือกว่าที่
เกณฑ์ก าหนด
ส่งผลให้เกิดการ
พัฒนาระบบ 

5+มีผลการ
ด าเนินงานที่เท่า
หรือสูงกว่าคู่เทียบ
ในระดับชั้นน าของ
ประเทศมีการ
ด าเนินงานที่ดี
ต่อเนื่องส่งผลให้
การด าเนินงาน
เทียบเท่าหรือสูง
กว่าคู่เทียบ (คู่
เทียบชั้นน า
ระดับประเทศ)  

Excellent 
(Example of 
World Class 
or Leading 
Practices)  
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ผลการด าเนินงาน 

 คณะได้ก าหนดยุทธศาสตร์และแผนงานด้านงานวิจัยเพื่อให้เกิดการผลิตผลงานวิชาการและการวิจัยที่
สอดคล้องกับอัตลักษณ์และจุดเน้นของสถาบันอิสลามฯ โดยจัดสรรเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ โดย
มีกลไกการบริหารผ่านคณะกรรมการวิจัย รวมทั้งได้ส่งเสริมให้บุคลากรสายสอนและวิจัยได้ขอทุนจากหน่วยงาน
ภายนอกหลายๆ แหล่งที่เก่ียวข้องและข้อมูลจากงานวิจัยของมหาวิทยาลัยอีกด้วย 
 โดยปีการศึกษา 2558(ปีงบประมาณ 2559) อาจารย์ประจ าและนักวิจัยได้รับเงินสนับสนุนงานวิจัยจาก
หน่วยงานภายใน จ านวน 200,000 บาท และยังไม่มีเงินสนับสนุนงานวิจัยจากหน่วยงานภายนอก ดังนั้น เงิน
สนับสนุนงานวิจัยจากหน่วยงานภายใน ต่ออาจารย์ประจ าและนักวิจัย  จึงคิดเป็น 9,523 บาทต่อคน  (อาจารย์
ประจ าและนักวิจัยทั้งหมดในคณะศิลปศาสตร์ทั้งหมด 21 คน) 
หมายเหตุ  
วิเคราะห์เทียบกับคะแนนเต็ม 5  ของ สกอ.= 25,000 บาท ขึ้นไปต่อคน วิเคราะห์เทียบกับเกณฑ์ของสกอ.
จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ  =จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยจากภายในและภายนอกจ านวน อาจารย์ประจ า
และนักวิจัยในคณะ      = 9,523บาท ต่อคน 

ผลการประเมินในระดับคณะ 
ผลรวมของคะแนนที่ได้ของทุกหลักสูตรในคณะ/จ านวนหลักสูตรในคณะทั้งหมด 

คะแนนการประเมิน S.1=2 
ค าอธิบายเพิ่มเติมมีการเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบสามารถ/มีผลการวิเคราะห์การด าเนินงานเทียบกับเป้าหมาย 
ผลการวิเคราะห์ 
 อาจารย์ประจ าได้รับเงินสนับสนุนงานวิจัยจากหน่วยงานภายใน อย่าง ต่อเนื่องแต่แหล่งทุนที่เป็น
หน่วยงานภายนอกยังไม่ปรากฏและต่ ากว่าเกณฑ์มาตรฐาน ไม่เป็นไปตามเป้าที่ก าหนดไว้ เนื่องจากอาจารย์และ
นักวิจัยยังขาดประสบการณ์การยื่นข้อเสนอทุนวิจัยภายนอก รวมถึงผลงานการท าวิจัยไม่มี และคุณภาพงานวิจัย
ยังไม่เป็นที่ยอมรับระดับชาติหรือนานาชาติ และยังขาดความมุ่งม่ันในการท าวิจัย 
 คณะพิจารณาว่าควรมีมาตรการที่เสริมแรงบวกให้นักวิจัยตื่นตัวและมีโอกาสได้เข้าร่วมการอบรมนักวิจัย
มือใหม่หรือนักวิจัยหน้าใหม่เพ่ือพัฒนาการเขียนโครงร่างวิจัยและสามารถสร้างเครือข่าย ตลอดจนหาแหล่งเงิน
สนับสนุนการท าวิจัยจากหน่วยงานภายนอก 
รหัสเอกสารหลักฐาน ชื่อเอกสารหลักฐาน 

S-01  - โครงการวิจัย ประจ าปีงบประมาณ 2559 
S-02  - ข้อเสนอโครงร่างวิจัยระดับคณะศิลปศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ 2559 

 

จุดแข็ง จุดที่สามารถปรับปรุงได้  
ความสามารถในการผลิตผลงานวิจัยภายใต้ข้อจ ากัด
ด้านงบประมาณ 

การหาแหล่งเงินทุนสนับสนุนงานวิจัยจากหน่วยงาน
ภายนอก  
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S.2 การเข้าสู่สากลมุ่งเน้นอาเซียนของนักศึกษาและอาจารย์ 
ผู้ก ากับ  อาจารย์เอื้อวริน เหมหอมเงิน  

ผู้จัดเก็บ  อาจารย์วัชรินทร์  ฟองโหย  อาจารย์ลุกมาน มะยิ            อาจารย์มุสลิม รอกา   

อาจารย์นวลปราง อรุณจิต   นายชวัลวิทย์ พรหมเมศร์       นางสาวราโมนา หมัน่ยิ่ง 

ค าอธิบาย 

การสู่สากลมุ่งเน้นอาเซียน ของนักศึกษาและอาจารย์ เป็นการที่นักศึกษาและอาจารย์ไปศึกษา
ภาษาอังกฤษต่างประเทศ อบรมภาษาต่างประเทศ น าเสนอผลงานวิจัย การได้รับรางวัลจากการแข่งขันวิชาการ
ในต่างประเทศหรือการประชุมนานาชาติ การฝึกประสบการณ์วิชาชีพในประเทศอาเซียน การท าความร่วมมือกับ
ต่างประเทศ การศึกษาดุงานต่างประเทศ และความสามารถทางภาษาอังกฤษ 

แนวทางการด าเนินงาน 

1. พัฒนาแผนการพัฒนานักศึกษาและอาจารย์ โดยเชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์และแผนกลยุทธ์ของสถาบันคณะ 
ซึ่งประกอบด้วยแผนการพัฒนาภาษาอังกฤษของนักศึกษา แผนการพัฒนาภาษาอังกฤษของอาจารย์ 
แผนการสนับสนุนการน าเสนองานวิจัย แผนการสนับสนุนให้ได้รับรางวัลในการแข่งขันวิชาการใน
ต่างประเทศ แผนการศึกษาดูงานต่างประเทศ แผนการด าเนินการทดสอบภาษาอังกฤษของนักศึกษา
และอาจารย์ 

2. การส่งเสริมสนับสนุน ก ากับติดตามให้ทุกฝ่ายงานมีการด าเนินการวิเคราะห์แผนการด าเนินการพัฒนา
นักศึกษและอาจารย์ เพื่อวิเคราะห์แนวทางการพัฒนาตามวิสัยทัศน์ของสถาบัน คณะมีประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผลในการด าเนินงาน 

3. ด าเนินการตามแผนการพัฒนาภาษาอังกฤษของนักศึกษา แผนการพัฒนาภาษาอังกฤษาของอาจารย์ 
แผนการสนับสนุนการน าเสนองานวิจัย แผนการสนับสนุนให้ได้รับรางวัลในการแข่งขันวิชาการ
ต่างประเทศหรือการประชุมนานาชาติ แผนฝึกประสบการณ์วิชาชีพในประเทศอาเซียน แผนการท า
ความร่วมมือต่างประเทศ แผนการศึกษาดูงานต่างประเทศ  แผนการด าเนินการทดสอบภาษาอังกฤษ
ของนักศึกษาและอาจารย์ 

4. มีผลการด าเนินงานที่ก่อให้เกิดการพัฒนานักศึกษาและอาจารย์ในการเข้าสู่สากลมุ่งเน้นอาเซียน 

5. รายงานผลการพัฒนานักศึกษาและอาจารย์ต่อคณะกรรมการประจ าคณะเพ่ือให้ข้อเสนอแนะ 

6. น าข้อเสนอแนะมาพัฒนาการด าเนินงานเพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์ต่อไป 
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เกณฑ์การประเมิน 
1 2 3 4 5 6 7 

ไม่มีการ
รายงานผล 

มีการ
รายงานผล
เป็นข้อมูล
ดิบ ยังไม่มี
การ
วิเคราะห์ 

มีการ
รายงาน
ผลตามท่ี
คาดหวัง มี
กร
วิเคราะห์ 

มีแนวโน้ม
การ
ด าเนินงานที่
ดี (วิเคราะห์ 
trend จาก
ตารางข้อมูล
ดิบ) 

มีแนวโน้มผล
การ
ด าเนินงานที่
ดีและมีการ
น า
ข้อเสนอแนะ
ไป
พัฒนาการ
เข้าสู่สากล
มุ้งเน้น
อาเซียนของ
นักศึกษา
และอาจารย์ 

มีการน าผล
การพัฒนา
เข้าสุ่สากล
มุ่งเน้น
อาเซียนของ
นักศึกาและ
อาจารย์
อย่างเป็น
ระบบ และ
มีผลการ
ด าเนินงาน
ที่ดีในทุก
แผน 

Excellent 
World 
Class or 
leading 
practice 
ranking  

 
ผลการด าเนินงาน 
1. คณะมีแผนพัฒนานักศึกษาและอาจารย์ ที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ แผนปฎิบัติราชการของคณะ ใน

ปีการศึกษา 2558 คณะไดเ้ปิดรับนักศึกษา หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาอังกฤษ มีภาษาต่างประเทศ
อ่ืนๆ ได้แก่  ภาษามลายู และภาษาจีน ที่นักศึกษาสามารถเลือกเรียนเป็นวิชาโทได้   มีแผนการรับนักศึกษา
ต่างชาติ แผนการพัฒนาอังกฤษของอาจารย์ในระดับสากล แผนการสนับสนุนการน าเสนอการวิจัยในระดับ
อาเซียนและนานาชาติ ตลอดจนแผนการด าเนินการทดสอบภาษาอังกฤษของนักศึกษาและอาจารย์ (S.2.1-01)                                                           

2. คณะมีการ ส่งเสริมการพัฒนานักศึกษาและอาจารย์ ด้านทักษะ ภาษาอังกฤษ ติดตาม
กระบวนการพัฒนาเพื่อวิเคราะห์แผนด าเนินงานพัฒนาตามแผนด าเนินงานของคณะศิลปศาสตร์ (S.2.2-01) 

3. คณะมี แผนการสร้างเครือข่ายทางวิชาการ การจัดตั้งศูนย์ ภาษา  การสร้างความร่วมมือกับศูนย์
ภาษาต่างประเทศ และพัฒนาภาษาของนักศึกษา คณาจารย์ เพ่ือตอบสนองการน าเสนอผลงานวิจัย        
(S.2.3-01) 

4. คณะให้ความส าคัญต่อการพัฒนาความเป็นสากล (International Development) ส่งเสริมให้
คณาจารย์ศึกษาต่อในต่างประเทศ ตลอดจนคณาจารย์ที่จบภายในประเทศมีการศึกษาด้านภาษาอังกฤษ โดย
คณะศิลปะศาสตร์ ได้ จัดโครงการต่างๆ เพื่อ สนับสนุนให้เกิดการ พัฒนาทักษาภาษ าอังกฤษของคณาจารย์และ
นักศึกษา การสนับสนุนในการ สร้างความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในการรับนักศึกษาจากประเทศบูรไนเพ่ือเป็น
สถานฝึกปฏิบัติทางภาษา (S.2.4-01) 

5. คณะมีการก ากับติดตามให้มี  การด าเนินการตามแผนงานโครงการและกิจกรรมต่างๆ ตามระบบที่
วางไว้ (S.2.5-01) 

6. คณะมีการด าเนินการพัฒนาทักษาภา ษาอังกฤษของนักศึกษา โดยให้นักศึกษาได้มีได้มีโอกาสฝึกฝน
ภาษาอังกฤษต่างประเทศ โครงการพัฒนาทักษะทางภาษา ณ ประเทศมาเลเซีย ผลการประเมินระดับทางภาษา
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ของนักศึกษา ณ USM ประเทศมาเลเซีย โครงการจัดตั้งศูนย์ภาษา  การสร้างความร่วมมือในการเป็นศูนย์
ทดสอบ TOEFL ITPเพ่ือวัดระดับทางภาษา (S.2.6-01) 

ในภาพรวมคณะศิลปศาสตร์ได้ด าเนินการตามวิสัยทัศน์ โดยเป็นคณะที่ตอบสนองตามความต้องการของ
ชุมชน  ท้องถิ่นและภูมิภาค มีการสร้างความร่วมมือทางวิชาการในระดับนานาชาติ มีกิจกรรมที่พัฒนา
ภาษาอังกฤษของนักศึกษาอย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ โดยในปีการศึกษา 2559 คณะมีแผนการรับนักศึกษาจาก
ประเทศบรูไนมาเข้าร่วมกิจกรรม และรับสมัครอาจารย์ชาวต่างประเทศเข้าสอนในหลักสูตรด้วย ทั้งนี้ เพ่ือให้ผล
การด าเนินงานเป็นไปอย่างมีราบรื่น คณะควรมุ่งเน้นการสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆในระดับ นานาชาติ 
และก าหนดกิจกรรมที่จะพัฒนาอาจารย์และนักศึกษาร่วมกัน ไม่ว่าจะเรื่องของนักศึกษาแลกเปลี่ยน การ ศึกษาดู
งานต่างประเทศของอาจารย์ เป็นต้น 

ผลการประเมินในระดับคณะ 

ผลรวมของคะแนนที่ได้ของทุกหลักสูตรในคณะ/จ านวนหลักสูตรในคณะทั้งหมด 

คะแนนการประเมิน S 2 = 3 

ค าอธิบายเพิ่มเติม      มีรายงานผลตามที่คาดหวัง มีการวิเคราะห์  

 
รหัสเอกสารหลักฐาน ชื่อเอกสารหลักฐาน 
S.2.1-01 แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ 2559 
S.2.2-01 รายงานการประชุมทบทวนและจัดท าแผนการด าเนินงานคณะศิลปศาสตร์ 
S.2.3-01 แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ 2559 
S.2.4-01 เอกสารเจรจาความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในประเทศบูรไน 
S.2.5-01 รายงานการประชุมประจ าเดือน 
S.2.6-01 รายงานผลโครงการ/กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง 

 

จุดแข็ง จุดที่สามารถปรับปรุงได้  
อาจารย์มีความเชี่ยวชาญและหลากหลายในด้าน
ภาษา 

ระบบการสนับสนุนการมุ่งเน้นสู่อาเซียนของอาจารย์ที่
เป็นรูปธรรม 
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S.3วิจัยใช้ประโยชน์ในชุมชน  
 
ผู้ก ากับตัวบ่งชี้   อาจารย์ซาฮีฎีน นิติภาค 
ผู้จัดเก็บข้อมูลตัวบ่งชี้  อาจารย์เดชดนัย จุ้ยชุม  นายชวัลวิทย์ พรหมเมศร์ 
 
ค าอธิบาย 
 วิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้ประโยชน์ หมายถึง งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้น าไปใช้ประโยชน์
ตามวัตถุประสงค์ท่ีได้ระบุไว้ในโครงการ โครงการวิจัยรายงานวิจัยอย่างถูกต้อง สามารถน าไปสู่การแก้ปัญหาได้
อย่างเป็นรูปธรรม มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการประยุกต์ใช้กับกลุ่มเป้าหมายโดยมีหลักฐานปรากฏชัดเจนถึง
การน าไปใช้จนก่อให้เกิดประโยชน์ได้จริงอย่างชัดเจน ตามวัตถุประสงค์และ/หรือ ได้รับการรับรองการใช้
ประโยชน์จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยมีหลักฐานเชิงประจักษ์หรือการรับรอง/การตรวจรับงานโดยหน่วยงาน
ภายนอกสถาบัน 

ประเภทของการใช้ประโยชน์จากวิจัยและงานสร้างสรรค์ ที่สามารถน าไปสู่การแก้ปัญญาได้อย่างเป็น
รูปธรรม ดังนี้ 

1. การใช้ประโยชน์ในเชิงสาธารณะ เช่น ผลงานวิจัยที่น าไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่สาธารณชนในเรื่อง
ต่างๆ ที่ท าให้คุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจของประชาชนดีขึ้น ได้แก่ การใช้ประโยชน์ด้านสาธารณสุข ด้านการ
บริหารจัดการส าหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม  (SME) ด้านการส่งเสริมประชาธิปไตยภาคประชาชน 
ด้านศิลปะและวัฒนธรรม ด้านวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นต้น 

 2. การใช้ประโยชน์ในเชิงนโยบาย เช่น ใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัยเชิงนโยบายในการน าไปประกอบ
เป็นข้อมูลการประกาศใช้กฎหมาย หรือก าหนดมาตรการ กฎเกณฑ์ต่างๆโดยองค์กร หรือหน่วยงานภาครัฐและ
เอกชน เป็นต้น 

 3. การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ เช่น งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่น าไปสู่การพัฒนาสิ่งประดิษฐ์ หรือ
ผลิตภัณฑ์ซึ่งก่อให้เกิดรายได้ หรือน าไปสู่การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตเป็นต้น 

4. การใช้ประโยชน์ทางอ้อมของงานสร้างสรรค์ ซึ่งเป็นการสร้างคุณค่าทางจิตใจยกระดับจิตใจ 
ก่อให้เกิดสุนทรียภาพ สร้างความสุข เช่น งานศิลปะท่ีน าไปใช้ในโรงพยาบาลซึ่งได้มีการศึกษาและประเมินไว้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการรับรองการน างานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์หมายถึง หน่วยงานหรือ
องค์กร หรือชุมชนภายนอกสถาบันระดับอุดมศึกษา ที่มีการท างานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ของสถาบัน
ระดับอุดมศึกษาไปใช้ก่อให้เกิดประโยชน์ โดยมีหลักฐานเชิงประจักษ์หรือการรับรอง/การตรวจรับงานโดย
หน่วยงานภายนอกสถาบัน พร้อมทั้งระบุผลของการน างานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์ 

 
วิธีการนับ :การนับจ านวนผลงานวิจัยหรือผลงานสร้างสรรค์ที่วิธีการนับ :การนับจ านวนผลงานวิจัยหรือผลงาน
สร้างสรรค์ท่ีน าไปใช้ประโยชน์ ให้นับจากวันที่น าผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์มาใช้และเกิดผลชัดเจนโดยที่
ผลงานวิจัยจะด าเนินการในช่วงเวลาใดก็ได้ ช่วงเวลาที่ใช้จะเป็นตามปีปฏิทินหรือปีงบประมาณ หรือปีการศึกษา 
อย่างใดอย่างหนึ่งตามระบบที่มหาวิทยาลัยจัดเก็บข้อมูล ในกรณีที่งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์มีการน าไปใช้
ประโยชน์มากกว่า 1 ครั้ง ให้นับการใช้ประโยชน์ได้เพียงครั้งเดียว ยกเว้นในกรณีที่มีการใช้ประโยชน์ที่แตกต่าง
กันชัดเจนตามมิติของการใช้ประโยชน์ที่ไม่ซ้ ากัน 
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วิธีการค านวณ : 
 
 
 
เกณฑ์การประเมิน :ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ โดยก าหนดร้อยละ 20 เท่ากับ 5 คะแนน ทุกกลุ่มสาขาวิชา 
ผลการด าเนินงาน 

1 2 3 4 5 6 7 

ไม่มีการ
ด าเนินงาน
ตามเกณฑ์
ที่ก าหนด 

มีผลการ
ด าเนินงาน
เบื้องต้น 
(เป็นข้อมูล
ดิบ เริ่มมี
ระบบแต่ยัง
ไม่สมบูรณ์
ไม่สามารถ/
ไม่มีการ
วิเคราะห์)  

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

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

4+มีการด าเนินงาน
เหนือกว่าที่เกณฑ์
ก าหนดส่งผลให้เกิด
การพัฒนาระบบ 

5+มีผลการ
ด าเนินงานที่เท่า
หรือสูงกว่าคู่
เทียบในระดับชั้น
น าของประเทศมี
การด าเนินงานที่ดี
ต่อเนื่องส่งผลให้
การด าเนินงาน
เทียบเท่าหรือสูง
กว่าคู่เทียบ        
(คู่เทียบชั้นน า
ระดับประเทศ)  

Excellent 
(Example of 
World Class or 
Leading 
Practices)  

 
ผลการด าเนินงาน 
 ตั้งแต่ปีการศึกษา 2556-2558 มีผลงานวิจัยที่ได้ไปใช้ประโยชน์ดังนี้ 
ล าดับ ชื่อโครงการ ชื่อสกุล จ านวน

เงิน 
ปีงบประมาณ แหล่งทุน การน าไปใช้

ประโยชน์ 

1 การบริการวิชาการ
ด้านภูมิปัญญาศิลป 
วัฒนธรรมท้องถิ่น 
และเศรษฐกิจ
พอเพียงกับการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
โครงการรักบ้านเกิด 
คณะศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัย

อ.เดชดนัย จุ้ย
ชุม 

- 2557 - บริการวิชาการ
ในพัฒนาการ
เรียนรู้โรงเรียน
บ้านทอน 
อ าเภอเมือง 
จังหวัด
นราธิวาส 

       ผลรวมของจ านวนงานวิจยัหรอืงานสรา้งสรรค์ท่ีน าไปใช้ประโยชน์ 

               จ านวนอาจารยป์ระจ าและนกัวิจยัประจ าทัง้หมด 
X 100 
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นราธิวาสราช
นครินทร์ 

การค านวณผลการด าเนินงาน 

รายละเอียด ตัวตั้ง ตัวหาร คูณ ผลลัพธ์ 

ผลงานวิจัยที่น าไปใช้ประโยชน์ 1 21 100 4.76 

 

ค่าคะแนนที่ได ้

รายละเอียด ตัวตั้ง ตัวหาร คูณ ผลลัพธ์ 

ผลลัพธ์ของงานวิจัยที่น าไปใช้
ประโยชน์ 

4.76 20 5 1.19 

 

ผลการประเมินในระดับคณะ 
ผลรวมของคะแนนที่ได้ของทุกหลักสูตรในคณะ/จ านวนหลักสูตรในคณะทั้งหมด 

คะแนนการประเมิน S 3 =2 
ค าอธิบายเพิ่มเติมมีการเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบสามารถ/มีผลการวิเคราะห์การด าเนินงานเทียบกับเป้าหมาย 

 
ผลการวิเคราะห์ 

 คณะศิลปศาสตร์มีจ านวน 1 เรื่องท่ีมีการน าไปใช้ประโยชน์ ในชุมชน ดังนั้น ในการท าวิจัยควรค านึงถึง
การสามารถต่อยอดงานวิจัยโดยน าไปใช้โยชน์ต่อชุมชน  คณะพบว่าสาเหตุหลัก คือ อาจารย์คณะศิลปะศาสตร์
ยังขาดประสบการณ์ด้านการ ผลิตผลงานวิจัย  ซึ่งจะต้องมีมาตรการในการผลักดันจุดนี้ให้ส าเร็จแล้วต่อยอดด้วย
การน างานวิจัยนั้นไปใช้ประโยชนต่อชุมชน  คณะควรต้อง มีการส่งเสริมและสนับสนุนให้คณาจารย์ได้ผลิต
ผลงานวิจัยอย่างต่อเนื่องเพ่ือตอบสนองความต้องการของชุมชน โดยเน้นผลงานวิจัยอย่างเป็นรูปธรรม และต้องมี
การก ากับติดตามการท าวิจัยของอาจารย์อย่างจริงจัง ตลอดจนมีกระบวนการ พิจารณากลั่นกรองงานวิจัยโดยให้
ค านึงถึงประโยชน์และความต้องการของชุมชนเป็นส าคัญ 
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รหัสเอกสารหลักฐาน ชื่อเอกสารหลักฐาน 
S.3-1  - งานวิจัยเรื่อง การบริการวิชาการด้านภูมิปัญญาศิลป 

วัฒนธรรมท้องถิ่น และเศรษฐกิจพอเพียงกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
โครงการรักบ้านเกิด คณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 

 

จุดแข็ง จุดที่สามารถปรับปรุงได้  
- ระบบและกลไกการผลิตผลงานวิจัยที่เน้นการใช้

ประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


