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ค าน า 

มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์เป็นมหาวิทยาลัยหนึ่งในกลุ่ม ทปอ.ได้น าเกณฑ์  CUPT QA 
พิจารณาในคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2558 วันที่ 11 มิถุนายน 2558 เพ่ือพิจารณาถึง
ความเป็นไปได้ของการน าเกณฑ์ตามมติที่ประชุม ทปอ.มาใช้  ที่ประชุมเห็นชอบและให้เสนอเรื่องขออนุมัติจาก
สภามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ และสภามหาวิทยาลัยฯในการประชุมครั้งท่ี 5/2558                 
วันที่ 5 กันยายน 2558 มีมติ อนุมัติให้มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ใช้เกณฑ์  CUPT QA  ในการ
ด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษา ตั้งแต่ปีการศึกษา 2558 เป็นต้นไป   

คณะศิลปศาสตร์ซึ่งเป็นหนึ่งในส่วนราชการของมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ได้จัดท ารายงาน
การประเมินตนเอง (Self-Assessment Report: SAR) ประจ าปีการศึกษา 2560 เพ่ือเป็นการรายงานผลการ
ด าเนินงานของคณะที่สอดคล้องกับเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา  CUPT QA  ซึ่งเป็นการด าเนินการตาม
เกณฑ์นี้ต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 3 ปีการศึกษาแล้ว  ส าหรับปีการศึกษา 2560 นี้ รายงานประเมินตนเองมีข้อมูล
การด าเนินงานในรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2560- 31 กรกฎาคม 2561 และข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี 
(บางตัวบ่งชี้) เพ่ือแสดงทิศทางและแนวโน้มการด าเนินงาน ตลอดจนวิเคราะห์ ประเมินตนเอง อันเป็นส่วนส าคัญ
ของระบบและกลไกประกันคุณภาพการศึกษาท่ีมุ่งเน้นการปรับปรุง พัฒนาอย่างต่อเนื่อง  

งานประกันคุณภาพ คณะศิลปะศาสตร์ขอขอบคุณบุคลากรที่ได้ร่วมมือร่วมใจ รับผิดชอบก ากับดูแล
และเก็บหลักฐานตัวบ่งชี้จนการด าเนินงานตามเกณฑ์ประกันคุณภาพมีความราบรื่นและส าเร็จจากการมีส่วนร่วม
ของทุกภาคส่วนของคณะ ทั้งนี้ คณะพร้อมรับข้อชี้แนะและข้อคิดเห็นจากคณะกรรมการประเมินเพ่ือเป็น
แนวทางในการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาของคณะต่อไป  

งานประกันคุณภาพ  
คณะศิลปศาสตร์ 
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บทสรุปผู้บริหาร 

คณะศิลปศาสตร์ เป็นคณะหนึ่งที่จัดตั้งขึ้นตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา  ฉบับกฤษฎีกา            
(เล่มที่ 122 ตอนที่ 14 ก ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2548) การจัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยนราธิวาส      
ราชนครินทร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือขยายโอกาสทางการศึกษาให้เยาวชนในเขตพ้ืนที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ 
และพ้ืนที่ใกล้เคียงได้มีโอกาสศึกษาจนถึงระดับปริญญาตรี และเพ่ือสนับสนุนการสอนในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป
ให้แก่คณะต่างๆ ในระยะเริ่มแรก  โดยแยกมาจากคณะวิชาพ้ืนฐานเดิมก่อนหลอมรวมเป็นมหาวิทยาลัย  และ
ได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัยให้ด าเนินการจัดสอนรายวิชาศึกษาท่ัวไปในระดับต่ ากว่าปริญญาตรี ต่อมาใน     
ปีการศึกษา 2558 คณะได้เปิดหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (สาขาภาษาอังกฤษ) รับนักศึกษารุ่น 1 ซึ่งเป็น
หลักสูตรที่สอดคล้องต่อความต้องการของท้องถิ่น มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความสามารถด้าน
ภาษาต่างประเทศ ตลอดจนมีคุณธรรม จริยธรรม และทักษะชีวิตในสังคมพหุวัฒนธรรมและสามารถด ารงตนอยู่
ในสังคมได้อย่างผาสุก  โดยระหว่างนั้น คณะได้เตรียมการจัดท าหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (สาขาภาษามลายู) 
และในปีการศึกษา 2560 คณะก็ได้เปิดหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (สาขาภาษามลายู) รุ่น 1 นอกจากนี้    
คณะยังมีพันธกิจด้านการวิจัย การบริการวิชาการ การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมภายใต้การบริหารจัดการโดยยึด
หลักธรรมาภิบาล  

ในการด าเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ประจ าปีการศึกษา 2560              
รอบ 12 เดือน คณะศิลปศาสตร์ได้ด าเนินการบริหารจัดการหลักสูตรและคณะตามระบบเกณฑ์ประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน CUPT-QA (Council of the University President of Thailand Quality Assurance)    
ซึ่งมีจ านวนตัวบ่งชี้หลัก 13 ข้อ และตัวบ่งชี้เลือก 3 ข้อ มีผลการประเมินคุณภาพตนเองและผลการวิเคราะห์   
จุดแข็งและโอกาสในการพัฒนา ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

ตารางสรุปผลการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา 
 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 

ข้อมูลปีการศึกษา 2560 (ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2560- วันที่ 31 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2561) 
ตัวบ่งช้ีหลัก (Core Indicators) 

CUPT-QA59 คะแนน จุดแข็ง โอกาสในการพัฒนา 

C.1 การรับและการส าเร็จการศึกษาของ
นิสิต นักศึกษา 

3 1. หลักสูตรได้รับการ
ยอมรับและเป็นที่
ต้องการของชุมชน 

1.ระบบการดูแล
นักศึกษา เพื่อรักษา
อัตราการคงอยู่ 

C.2 การได้งานท าของบัณฑิตหรือการใช้
ประโยชน์ในการประกอบวิชาชีพ 

- ไม่รับการประเมินเนื่องจากยังไม่มีบัณฑิต 
ที่ส าเร็จการศึกษา 

C.3 คุณภาพบัณฑิต - ไม่รับการประเมินเนื่องจากยังไม่มีบัณฑิต 
ที่ส าเร็จการศึกษา  



๕ 

CUPT-QA59 คะแนน จุดแข็ง โอกาสในการพัฒนา 

C.4 ผลงานผู้เรียน 4 1.จ านวนผลงานผู้เรียน
และจ านวนผลงานที่
ได้รับรางวัล 

1. การมุ่งเน้นผลงาน
ผู้เรียนในเวทีระดับ
นานาชาติ 

C.5 คุณสมบัติของอาจารย์ 4 1. อาจารย์ส่วนใหญ่เป็น
วัยท างานที่มีความ
ว่องไว และมุ่งม่ันใน
การท างาน 

1. อาจารย์ที่มีความ
เชี่ยวชาญเฉพาะสาขา 

2. จ านวนอาจารย์ที่มี
ต าแหน่งทางวิชาการ 

C.6 ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าและ
นักวิจัย 

4 1. จ านวนผลงาน
วิชาการเม่ือเทียบกับ
จ านวนอาจารย์ 

1. การบูรณาการเรียน
การสอนกับผลวิชาการ
ของอาจารย์ 

C.7 การก ากับมาตรฐานหลักสูตร 4 1. ระบบและกลไกการ
ประเมินการก ากับ
มาตรฐานหลักสูตร 
ที่เป็นรูปธรรม  

`1. การวางแนวทางการ
สนับสนุนส่งเสริมให้
ผู้เรียนสอบผ่านเกณฑ์
การวัดระดับความรู้ก่อน
จบการศึกษา 
2. การจัดหาอาจารย์

ชาวต่างประเทศท่ีเป็น
เจ้าของภาษามา
สนับสนุนการจัดการ
เรียนการสอนใน
หลักสูตรศิลปศาสตร
บัณฑิต สาขามลายู 

C.8 การบริหารและจัดการของผู้บริหาร
มหาวิทยาลัย 

   

C.8.1 การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของ
สภามหาวิทยาลัย/คณะกรรมการประจ า
คณะ 

4 คณะกรรมการประจ า
คณะด าเนินการครบถ้วน
ตามบทบาทหน้าที่ 

- 

C.8.2 การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของ
ผู้บริหารสถาบัน 

4 การวางแผนเพ่ิมช่องทาง
ของรายได้คณะ  

 

C.9 ผลการบริหารและจัดการของผู้บริหาร
สถาบัน 

4 การมีส่วนร่วมของ
บุคลากรในการจัดท า
แผนกลยุทธ์ และ

- 
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CUPT-QA59 คะแนน จุดแข็ง โอกาสในการพัฒนา 

แผนปฏิบัติราชการ 

C.10 บุคลากรที่ได้รับการพัฒนา 5 การสนับสนุนบุคลากรใน
การพัฒนาตนเองอย่าง
สม่ าเสมอและเป็น
รูปธรรม 

- 

C.11 ข้อมูลปูอนกลับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 3 ความชัดเจนของการ
ด าเนินการภายหลังได้รับ
ข้อมูลปูอนกลับจากผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย 

การวางแผนการจัดท า
ระบบและกลไกเพ่ือ
ขยายกลุ่มศิษย์เก่าและ
ผู้ใช้บัณฑิต 

C.12 การบริการวิชาการแก่สังคมของ
สถาบัน 

5 การขยายพื้นที่และ
จ านวนกลุ่มเปูาหมายใน
การให้บริการวิชาการ 

ระบบการติดตามผลการ
ให้บริการวิชาการ การ
น าไปใช้ประโยชน์ของ
ผู้รับบริการ  

C.13 การส่งเสริมสนับสนุนศิลปวัฒนธรรม 4 - - 

  

ตัวบ่งช้ีเลือก (Selective Indicators) 

CUPT-QA คะแนน จุดแข็ง โอกาสในการพัฒนา 

S.1 จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค ์

4 - การวางเปูาหมายการขอ
สนับสนุนทุนวิจัยจาก
หน่วยงานภายนอก 

S.2 การเข้าสู่สากลมุ่งเน้นอาเซียนของ
นักศึกษาและอาจารย์  

4 ความหลากหลายของ
โครงการและกิจกรรมที่
ส่งเสริมการเข้าสู่สากล
มุ่งเน้นอาเซียนของ
นักศึกษา 

การส่งเสริมการส่งผล
งานนักศึกษาและการ
น าเสนอผลงาน 
ผลงานวิจัย บทความ
วิชาการในระดับสากล
มุ่งเน้นอาเซียน 

S.3 วิจัยใช้ประโยชน์ในชุมชน 3 - มาตรการส่งเสริมและ
สนับสนุนการผลิต
งานวิจัยที่ใช้ประโยชน์ใน
ชุมชน 
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โครงร่างองค์กร (Organizational Profile)  
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 

P1 ลักษณะองค์กร  
 คณะศิลปศาสตร์ เป็นคณะหนึ่งที่จัดตั้งขึ้นตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา

(เล่มที่ 122 ตอนที่ 14 ก ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2548) การจัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยนราธิวาส        
ราชนครินทร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือขยายโอกาสทางการศึกษาให้นักศึกษาในเขตพ้ืนที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ 
และพ้ืนที่ใกล้เคียงได้มีโอกาสศึกษาจนถึงระดับปริญญาตรี และเพ่ือสนับสนุนการสอนในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป
ให้แก่คณะต่างๆ ในระยะเริ่มแรก  โดยแยกมาจากคณะวิชาพ้ืนฐานในเดิมก่อนหลอมรวมเป็นมหาวิทยาลัย  
ตั้งแต่วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2548 โดยใช้อาคารแผนกช่างก่อสร้าง ชั้น 1 ของวิทยาลัยเทคนิคนราธิวาส        
วิทยาเขตโคกเขือ  ต าบลโคกเคียน อ าเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส เป็นที่ตั้งโครงการชั่วคราวของคณะ
และต่อมาได้ย้ายส านักงานมาที่ชั้น 1 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ.  2553 
และได้ย้ายที่ท าการมายังคณะศิลปศาสตร์ เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2557 จนถึงปัจจุบัน 

 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ได้เปิดจัดการเรียนการสอนรายวิชา
ศึกษาท่ัวไป  จ านวน 3 กลุ่มวิชา ได้แก่ กลุ่มรายวิชาภาษา ได้แก่ ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย ภาษามลายู และ
ภาษาจีน กลุ่มรายวิชาสาขาสังคมศาสตร์ และกลุ่มรายวิชาสาขาพลศึกษา รวมทั้งสิ้น 40 รายวิชา ให้แก่คณะ
ต่างๆ จ านวน 7 คณะ ได้แก่  คณะแพทยศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ สถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา และ                
ในปีการศึกษา 2558 ได้เปิดสอนหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาอังกฤษ  รุ่นที่ 1 มีจ านวนนักศึกษา
แรกเข้าจ านวน 93 คน  ในปีการศึกษา 2559 รุ่นที่ 2 มีนักศึกษาแรกเข้า จ านวน 89 คน ในระหว่างนั้น คณะ
ได้จัดท าหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (สาขามลายู) ขึ้น โดยในปีการศึกษา 2560 ได้เปิดรับนักศึกษารุ่นที่ 1     
มีนักศึกษาแรกเข้า จ านวน 39 คน นักศึกษาสาขาภาษาอังกฤษ รุ่นที่ 3  มีนักศึกษาแรกเข้า จ านวน 87 คน  

คณะมีอาจารย์ ทั้งท่ีเป็นข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย และลูกจ้างชั่วคราว จ านวน 33 คน 
ประกอบด้วย  ผู้ที่มีคุณวุฒิ ระดับปริญญาเอก จ านวน 3 คน คุณวุฒิปริญญาโท  จ านวน  26 คน และคุณวุฒิ
ปริญญาตรี จ านวน 4 คน ยังไม่มีบุคลากรผู้มีต าแหน่งทางวิชาการระดับศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์  มีบุคลากรสายสนับสนุน  จ านวน  13 คน แบ่งเป็นคุณวุฒิปริญญาโท จ านวน 2 คน 
ปริญญาตรี จ านวน 10 คน มัธยมศึกษาปีที่ 6 จ านวน 1 คน (ข้อมูลบุคลากร ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2561 
และไม่นับผู้ที่ก าลังอยู่ในระหว่างการลาศึกษาต่อ จ านวน 4 คน)  

ก. สภาพแวดล้อมของคณะศิลปศาสตร์ 
(1) การจัดการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2560 คณะศิลปศาสตร์ได้รับผิดชอบจัดการเรียนการสอน

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษที่สอดคล้องกับความต้องการของนักศึกษา และผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย ซึ่งมีอาจารย์ประจ าหลักสูตรด าเนินการ บริหารจัดการหลักสูตรให้เป็นไปตามมาตรฐานหลักสูตรที่
ก าหนดโดยส านักกรรมการการอุดมศึกษา โดยมีกลไกในการควบคุมก ากับ ส่งเสริม การจัดการเรียนการสอนให้มี
คุณภาพได้มาตรฐาน นอกจากนี้ หลักสูตรได้ก าหนดค่าเปูาหมายสมรรถนะความรู้ของนักศึกษาเมื่อส าเร็จ
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การศึกษาเทียบกับเกณฑ์กรอบมาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษของประเทศในกลุ่มสหภาพยุโรป หรือ 
CEFR: Common European Framework of Reference for Languages โดยในระหว่างการศึกษา 
นักศึกษาชั้นปีที่ 2 และ ปีที่ 3 จะต้องทดสอบวัดระดับความสามารถด้านภาษาอังกฤษรายปี หรือ Yearly Exam   
 ส าหรับหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษามลายู ซึ่งเปิดสอน รุ่นที่ 1 ในปีการศึกษา 2560 
นั้น ก็ได้มีการจัดสอบวัดระดับความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษรายปี หรือ Yearly Exam ที่มีมาตรฐาน
ตามกรอบมาตรฐานภาษามลายู KBSM (Structure of Standard Malay)  
 นอกจากนี้ ในปีการศึกษา 2560 คณะได้มีการปรับปรุงหลักสูตรระยะสั้น จ านวน 4 หลักสูตรที่อยู่
ภายในความรับผิดชอบของสาขาต่างๆ ได้แก่ สาขาภาษาอังกฤษ สาขาภาษามลายู สาขาภาษาจีน สาขา
ภาษาไทย โดยในปีการศึกษา 2561  คณะได้วางแผนเปิดรับบริการวิชาการในหลักสูตรดังกล่าว  และมีแผนการ
จัดท าหลักสูตรระยะสั้นเพ่ิมเติมอีก 1 หลักสูตร ซึ่งเป็นหลักสูตรเกี่ยวกับการสื่อสารภาษาอังกฤษ จากสาขา
ภาษาอังกฤษร่วมกับศูนย์ภาษา  
ตาราง OP- ก (1-1) หลักสูตรที่คณะศิลปศาสตร์เปิดสอนในปีการศึกษา 2560 

ระดับหลักสูตร วิธีการจัดการศึกษา บริการส่งเสริมการเรียนรู้ 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต      
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 

- เป็นการจัดการเรียนการสอนระบบ
เข้าชั้นเรียนภาคปกติ มีกระบวนการ
เรียนการสอนในรูปแบบต่างๆ ได้แก่ 

- การสอนแบบบรรยายประกอบสื่อ 
- การสอนภาคปฏิบัติในห้องปฏิบัติการ

ทางภาษา 
- การให้นักศึกษาค้นคว้า อภิปรายและ

น าเสนอ 
- การ เตรียม ฝึกสหกิจศึกษา หรือ

ประสบการณ์วิชาชีพหรือตามสถาน
ประกอบการ รวมถึงการเตรียมการ
ปฐมนิเทศ  ก่อนฝึกสหกิจศึกษาหรือ
ประสบการณ์วิชาชีพ  การประเมินผล 
และการปัจฉิมนิเทศหลังการฝึก
หรือสหกิจฝึกสหกิจศึกษาหรือ
ประสบการณ์วิชาชีพ 

มีการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร
ตลอดปีการศึกษาเพ่ือพัฒนา
คุณลักษณะบัณฑิตของนักศึกษา 
ได้แก่ 

- การสอนเสริมวิชาต่างๆใน
หลักสูตร 

- การอบรมทักษะ
ภาษาต่างประเทศ 

- การอบรมคุณธรรมจริยธรรมแก่
นักศึกษา 

- การอบรมการสร้างจิตสาธารณะ 
- การอบรมทักษะชีวิตด้านต่างๆ  

ฯลฯ 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต      
สาขาวิชาภาษามลายู 

เป็นการจัดการเรียนการสอนระบบเข้าชั้น
เรียนภาคปกติ มีกระบวนการเรียนการ
สอนในรูปแบบต่างๆ ได้แก่ 

- การสอนแบบบรรยายประกอบสื่อ 
- การสอนภาคปฏิบัติในห้องปฏิบัติการ

ทางภาษา 
- การให้นักศึกษาค้นคว้า อภิปรายและ

น าเสนอ 
- การฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือ     

มีการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร
ตลอดปีการศึกษาเพ่ือพัฒนา
คุณลักษณะบัณฑิตของนักศึกษา 
ได้แก่ 

- การสอนเสริมวิชาต่างๆใน
หลักสูตร 

- การอบรมทักษะ
ภาษาต่างประเทศ 
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ระดับหลักสูตร วิธีการจัดการศึกษา บริการส่งเสริมการเรียนรู้ 

สหกิจศึกษาตามสถานประกอบการ 
ซึ่งมีการปฐมนิเทศเตรียมความพร้อม
ก่อนฝึกหรือสหกิจ นิเทศติดตามการ
ฝึกหรือสหกิจ การประเมินผล และ
การปัจฉิมนิเทศหลังการฝึกหรือสหกิจ 

- การอบรมคุณธรรมจริยธรรมแก่
นักศึกษา 

- การอบรมการสร้างจิตสาธารณะ 
- การอบรมทักษะชีวิตด้านต่างๆ  

ฯลฯ 
พันธกิจที่ส าคัญอีกประการหนึ่งของคณะศิลปศาสตร์ คือ การบริการวิชาการ  โดยเฉพาะอย่างยิ่งการ

บริการวิชาการด้านภาษาต่างประเทศ ซึ่งคณะได้ด าเนินการมาอย่างต่อเนื่อง และได้รับการยอมรับจากหน่วยงาน
ต่างๆที่เข้าร่วมกิจกรรม โครงการบริการวิชาการท่ีคณะได้ด าเนินการ ในปีการศึกษา 2560 ได้แก่ โครงการสอน
เสริมภาษาต่างประเทศระดับมัธยมศึกษา โครงการพัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศแก่เยาวชนในจังหวัดนราธิวาส  
โครงการพัฒนาทักษะด้านภาษาแก่นักศึกษา และบุคลากรมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์  โครงการพัฒนา
ศักยภาพด้านภาษาและส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม  เป็นต้น ซึ่งกลุ่มเปูาหมายหลัก คือ บุคลากร และนักศึกษา
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ และเยาวชน ประชาชนในพื้นท่ี 3 จังหวัดชายแดนใต้ คณะได้สานการ
ด าเนินงานโครงการส าคัญต่างๆ ดังกล่าวข้างต้น เพ่ือความต่อเนื่องและยั่งยืนของการให้บริการวิชาการสู่ชุมชน
และสังคม   

(2) คณะศิลปศาสตร์มีปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ เปูาประสงค์ วัฒนธรรมและค่านิยมขององค์กร ดังนี้ 
ปรัชญา 

 บัณฑิตมีความรู้ ปัญญาแสวงหา พัฒนาองค์ความรู้เพื่อความเจริญงอกงามของสังคม  

วิสัยทัศน์   

   ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรม วิจัยและพัฒนา สนองความต้องการของสังคม  

พันธกิจ 

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

อัตลักษณ์ 
 บัณฑิตมีความเป็นพหุวัฒนธรรม 
เอกลักษณ์ 
เป็นมหาวิทยาลัยที่เน้นด้านวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์บนพ้ืนฐานพหุวัฒนธรรม 
นิยามศัพท์  



๑๐ 

  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 ด้วยหลัก     
ธรรมาภิบาล 

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

ประสิทธิภาพ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 

1. ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ ทักษะ คุณธรรม จริยธรรม และมีความรับผิดชอบต่อสังคม 
2. พัฒนางานวิจัยและงานสร้างสรรค์ท่ีสอดคล้องกับความต้องการของชุมชนและสังคม 
3. พัฒนาศักยภาพการบริการวิชาการ ตามความต้องการของชุมชนและสังคม 
4. ส่งเสริมการอนุรักษ์ และสืบทอด ภาษา ศาสนา และศิลปวัฒนธรรม 
5. พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 

วัฒนธรรมองค์กร ARTS 
A   -  Activeness    ความว่องไวในการท างาน 
R   -  Relationship  ความมีสัมพันธภาพที่ดี 
T   -  Timely         การท างานตรงต่อเวลา 
S   -  Standard      คุณภาพคน คุณภาพงานเป็นที่ยอมรับและได้มาตรฐาน 

     ARTS -  การท างานฉันท์พ่ีน้อง ว่องไว ตรงเวลา มีมาตรฐาน  
ค่านิยมองค์กร สร้างสรรค์ความรู้คู่คุณธรรม พัฒนาชุมชน บนพ้ืนฐานพหุวัฒนธรรม 
 
สมรรถนะหลักขององค์กร  
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1. ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
2. ความสามารถในการวิจัย บริการวิชาการ สร้างองค์ความรู้เพ่ือพัฒนาชุมชนและสังคม 
3. ความสามารถในการบูรณาการการเรียนการสอนกับพันธกิจต่างๆได้แก่ 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)  

ตาราง OP-1 ก (3-1) ลักษณะโดยรวมของบุคลากรและวุฒิการศึกษา 

วุฒิการศึกษา สายสอนและวิจัย สายสนับสนุน 

ข้าราชการ พนักงาน
มหาวิทยาลัย 

ลูกจ้าง 

ประจ า 

ลูกจ้าง
ชั่วคราว 

ข้าราชการ พนักงาน
มหาวิทยาลัย 

ลูกจ้าง 

ประจ า 

ลูกจ้าง
ชั่วคราว 

ม.6   - - - - - - - 1 

ปริญญาตรี - - - 4 - 1 - 9 

ปริญญาโท 3 13 -  10 1 1 - - 

ปริญญาเอก 2 1 - - - - - - 

รวม 5 14 0 14 1 2 0 10 

อายุเฉลี่ย (ปี) 41.80 34.64 0 32.21 55.00 31.50 0 28.30 

อายุงานเฉลี่ย (ป)ี  8.00 4.50 0 1.57 1.00 6.5 0 1.70 

หมายเหตุ   
1) ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2561 
2) ไม่นับรวมผู้ที่อยู่ในระหว่างการลาศึกษาต่อ จ านวน 4 คน  
 
ตาราง OP-1 ก  (3-2) สวัสดิการของบุคลากร 

สวัสดิการที่มหาวิทยาลัยจัดให้ สวัสดิการที่คณะศิลปศาสตร์จัดให้ 

บ้านพักอาศัย การอบรม สัมมนา ประชุมการศึกษาดูงาน
ภายในประเทศ/ต่างประเทศ 
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สวัสดิการที่มหาวิทยาลัยจัดให้ สวัสดิการที่คณะศิลปศาสตร์จัดให้ 

โรงพยาบาล กิจกรรมสร้างสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรภายใน เช่น     
กีฬาสานสัมพันธ์ กิจกรรมกีฬาวิทย์ แพทย์ ศิลป์
กิจกรรม 5ส งานเลี้ยงปีใหม่ งานเลี้ยงต้อนรับบุคลากร
ใหม่  การเยี่ยมเยียนให้ก าลังใจและแสดงความยินดีใน
โอกาสต่างๆ แก่บุคลากร 

กองทุนประกันสังคม ทุนสนับสนุนการท าวิจัย การตีพิมพ์เผยแพร่           
การประชุมทางวิชาการ 

สหกรณ์ออมทรัพย์ การยกย่องเชิดชูเกียรติแก่บุคลากรที่ปฏิบัติงานหรือมี
ผลงานวิจัยดีเด่น 

กองทุนส ารองเลี้ยงชีพ ค่าสอนเกินภาระงาน 

การศึกษาดูงานภายในประเทศ/ต่างประเทศ - 

ทุนการศึกษา - 

มีมัสยิด / โรงเรียนสาธิตตาดีกา - 

 
(4) สินทรัพย์ 

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 5 ห้อง 
- ห้องพักอาจารย์ จ านวน 2 ห้อง 
- ห้องประชุม จ านวน 2 ห้อง 
- ห้องเรียน จ านวน 15 ห้อง 
- ห้องปฏิบัติการทางภาษา จ านวน 3 ห้อง 
- ห้องสมุด จ านวน 1 ห้อง  
- ห้องศูนย์ภาษา จ านวน 1 ห้อง  
- ห้องดนตรี จ านวน 1 ห้อง 
- ห้องสโมสรนักศึกษา จ านวน 1 ห้อง 
- ห้องพยาบาล จ านวน 1 ห้อง 
- มุมอ่านหนังสือ  
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สิ่งสนับสนุนภายในคณะ  รายละเอียด 

- ห้องเรียนทางไกล จ านวน 1 ห้อง 
เทคโนโลยี - ระบบบริการนักศึกษา CHME  

- ระบบประเมินประกันคุณภาพการศึกษา  
    (CHE QA Online) Website มหาวิทยาลัยและคณะ 
- ระบบฐานข้อมูลต่างๆ ได้แก่ ข้อมูลบุคลากร ปราชญ์ชุมชน ฯลฯ  
- E-mail (Communication-Based) 

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

สิ่งอ านวยความสะดวกและความปลอดภัย - กล้องวงจรปิด 
- ระบบการอยู่เวรรักษาการณ์ความปลอดภัย 
- ระบบสแกนนิ้วมือเข้า-ออกส านักงาน 

(5) คณะได้ด าเนินการภายใต้กฎหมาย กฎระเบียบ และข้อบังคับท่ีส าคัญ ตามตาราง OP-1 ก (5)  
ตาราง OP-1 ก (5) กฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับที่ส าคัญ 

กฎหมาย กฎระเบียบ และข้อบังคับ สาระส าคัญของ 

กฎหมาย กฎระเบียบ และข้อบังคับ 

ส่วนราชการที่เป็นผู้ออกหรือเจ้าของ
กฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ 

ด้านการจัดการเรียนการสอน/การประกันคุณภาพการศึกษา 

แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา 
ฉบับที่ 11 (2555-2559)  

ทิศทางของการจัดการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา 

ส านักกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)  

กฎกระทรวงว่าด้วยระบบหลักเกณฑ์
และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา 
พ.ศ. 2553 

หลักเกณฑ์และวิธีการประกัน
คุณภาพการศึกษา 

กระทรวงศึกษาธิการ 

ดัชนีและตัวบ่งชี้เกณฑ์คุณภาพของสกอ.  
สมศ. ก.พร. EdPex 

เกณฑ์ในการประกันคุณภาพ
การศึกษา 

สกอ. สมศ. และก.พ.ร. 

นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษา แนวทางการด าเนินงานด้านประกัน มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 
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กฎหมาย กฎระเบียบ และข้อบังคับ สาระส าคัญของ 

กฎหมาย กฎระเบียบ และข้อบังคับ 

ส่วนราชการที่เป็นผู้ออกหรือเจ้าของ
กฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ 

ของมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ คุณภาพ 

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนราธิวาส
ราชนครินทร์ พ.ศ. 2548 

บัญญัติต่างๆเก่ียวกับมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 

ด้านการบริหารจัดการ 

พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าผิด
เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2560 

การกระท าความผิดเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร์ 

กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร 

ด้านการบริหารการเงิน 

ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ
รายจ่ายส าหรับแผนบูรณาการ        
พ.ศ.2559 

การบริหารงบประมาณแผ่นเดิน ส านักงบประมาณ 

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

การบริหารพัสดุ ส านักนายกรัฐมนตรี 

ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน 
พ.ศ. 2544  

การควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณ
แผ่นดิน เพื่อติดตามประเมินผลเชิง
เปรียบเทียบแผนและผล 

ส านักงบประมาณ 

ด้านบริหารบุคคล 

พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพล
เรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ.2551 

การบริหารงานบุคคลข้าราชการพล
เรือนในสถาบันอุดมศึกษา 

กระทรวงศึกษาธิการ 

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนราธิวาส
ราชนครินทร์ พ.ศ. 2548 

บัญญัติต่างๆเก่ียวกับมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 

ข้อบังคับ และระเบียบมหาวิทยาลัย
นราธิวาสราชนครินทร์  

ระเบียบ และข้อบังคับต่างๆ  มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 

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

(1)  โครงสร้างองค์กรคณะศิลปะศาสตร์ 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงสร้างคณะศิลปศาสตร์ 

ส านักงานคณบดี 

 

งานบญัชี 

งานทะเบียน วดัผล และประเมินผล 

ฝ่ายวชิาการ ฝ่ายพัฒนานักศกึษา ฝ่ายแผนและประกันคุณภาพ 

งานส่งเสริมงานวจิยัและต ารา 

งานบริการวชิาการ 

งานงบประมาณและอตัราก าลงั 

งานแผนและประเมินผล 

งานสารสนเทศเพ่ือการบริการ 

งานประกนัคณุภาพ 

งานกิจกรรมนกัศกึษาและสโมสรนกัศกึษา 

งานพยาบาลและสวสัดิการ

นกัศกึษา 

งานแนะแนวและอาจารย์ท่ีปรึกษา 

งานห้องสมดุ 

งานสารบรรณ 

 

งานบริหารทรัพยากรบคุคล 

 

งานการเงิน 

 

งานพสัด ุ

 

งานประชาสมัพนัธ์ 

 

งานอาคารสถานท่ี 

 

งานท านบุ ารุงศลิปวฒันธรรม 

งานหลกัสตูร 

งานสหกิจศกึษา 

 

งานคณะกรรมการประจ าคณะ 

งานการประชมุ 

งานศนูย์ภาษา/ห้องปฏิบตักิารทางภาษา 

 

งานบริหารความเส่ียง 

งานโครงการพิเศษ 



๑๖ 

(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  ส่วนตลาดที่ส าคัญ ความต้องการ /ความคาดหวัง 

ระดับปริญญาตรี 

ศิลปศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 -แนวทางการประกอบอาชีพ 
การศึกษาต่อภายหลังส าเร็จ
การศึกษา 

 ชุมชน/สถานประกอบการ/
สถานศึกษา/หน่วยงานที่รับ
บริการทางวิชาการ/ผู้ใช้บัณฑิต 

- มีทักษะด้านภาษาอังกฤษ 
- มีทักษะความรู้และการ

ประยุกต์ใช้ทางด้านการสื่อสาร  
- มีทักษะความรู้และการ

ประยุกต์ใช้ทางด้านคอมพิวเตอร์ 
- มีการคิดวิเคราะห์อย่างเป็น

ระบบและสร้างสรรค์ 
- มีคุณธรรม จริยธรรม ซื่อสัตย์ 

สุจริต มีสัมมาคารวะ รู้จัก
กาลเทศะและเคารพกฎระเบียบ
ของสังคม 

- มีวินัย ตรงต่อเวลา 
ขยันหมั่นเพียร และมีความ
รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 

- มีจิตสาธารณะ  
- มีทักษะชีวิต ปรับตัวและ

ปฏิสัมพันธ์อย่างสร้างสรรค์กับ
บุคคลกลุ่มต่างๆ บนพ้ืนฐานพหุ
วัฒนธรรม 

- มีความสามารถน าความรู้ที่ได้ไป
ใช้เพื่อการประกอบอาชีพ การ
บริการชุมชน และการศึกษาต่อ
ในระดับท่ีสูงขึ้น 

 

 



๑๗ 

 หลักสูตร  ส่วนตลาดที่ส าคัญ ความต้องการ /ความคาดหวัง 

ระดับปริญญาตรี 

ศิลปศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชาภาษามลายู นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 -แนวทางการประกอบอาชีพ 
การศึกษาต่อภายหลังส าเร็จ
การศึกษา 

 ชุมชน/สถานประกอบการ/
สถานศึกษา/หน่วยงานที่รับ
บริการทางวิชาการ/ผู้ใช้บัณฑิต 

- มีทักษะด้านภาษามลายู 
- มีทักษะความรู้และการ

ประยุกต์ใช้ทางด้านการสื่อสาร  
- มีทักษะความรู้และการ

ประยุกต์ใช้ทางด้านคอมพิวเตอร์ 
- มีการคิดวิเคราะห์อย่างเป็น

ระบบและสร้างสรรค์ 
- มีคุณธรรม จริยธรรม ซื่อสัตย์ 

สุจริต มีสัมมาคารวะ รู้จัก
กาลเทศะและเคารพกฎระเบียบ
ของสังคม 

- มีวินัย ตรงต่อเวลา 
ขยันหมั่นเพียร และมีความ
รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 

- มีจิตสาธารณะ  
- มีทักษะชีวิต ปรับตัวและ

ปฏิสัมพันธ์อย่างสร้างสรรค์กับ
บุคคลกลุ่มต่างๆ บนพ้ืนฐานพหุ
วัฒนธรรม 

- มีความสามารถน าความรู้ที่ได้ไป
ใช้เพื่อการประกอบอาชีพ การ
บริการชุมชน และการศึกษาต่อ
ในระดับท่ีสูงขึ้น 

 

 

 

 



๑๘ 

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
ที่สูงขึ้น 

- มีทักษะจ าเป็นส าหรับการประกอบอาชีพ 
- มีทักษะการสื่อสารมากกว่า 1 ภาษา 

ระดับปริญญาตรี หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชามลายู (ภาคปกติ) 

- มีทักษะด้านภาษามลายู  
- มีทักษะความรู้และการประยุกต์ใช้ทางด้านการ

สื่อสาร  
- มีทักษะความรู้และการประยุกต์ใช้ทางด้าน

คอมพิวเตอร์ 
- มีความสามารถน าความรู้ที่ได้ไปใช้เพื่อการประกอบ

อาชีพ การบริการชุมชน และการศึกษาต่อในระดับ
ที่สูงขึ้น 

- มีทักษะจ าเป็นส าหรับการประกอบอาชีพ 
- มีทักษะการสื่อสารมากกว่า 1 ภาษา 

 

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 



๑๙ 

กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ส าคัญ ความต้องการ/ความคาดหวัง 

- เครือข่ายผู้ปกครอง 
- ทุนช่วยเหลือ/สนับสนุนการศึกษา 
- หอพักภายในมหาวิทยาลัย 
- ความปลอดภัย 

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

สาขานั้นๆ โดยเฉพาะอาจารย์เจ้าของภาษา 
ศิษย์เก่า  ยังไม่ส ารวจข้อมูล เนื่องจากยังไม่มีศิษย์เก่า 

ผู้ใช้บัณฑิต ยังไม่ส ารวจข้อมูล เนื่องจากยังไม่มีผู้ใช้บัณฑิต 

ชุมชนและสังคมในพ้ืนที่บริการของคณะ/มหาวิทยาลัย - คณะสามารถเป็นที่พ่ึงทางวิชาการแก่สังคมได้ 
- พัฒนาความรู้ คุณธรรมและทักษะชีวิตตลอดจนการ

เปิดโลกทัศน์ด้านการศึกษาแก่เยาวชนในพื้นท่ี  
- การพัฒนาทักษะฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาไทยให้แก่

เยาวชนในพื้นท่ี  
 

(3) คณะศิลปศาสตร์ได้จ าแนกคู่ความร่วมมือ ผู้ส่งมอบ รวมทั้งบทบาทท่ีเกี่ยวข้องกันตามตาราง OP-1 ข 
(3-1)  

ตาราง OP-1 ข (3-1) คู่ความร่วมมือ บทบาทที่เก่ียวข้อง ข้อก าหนดในการปฏิบัติงานร่วมกัน และช่องทางการ
สื่อสาร  

คู่ความร่วมมือ บทบาทท่ีเกี่ยวข้อง  

ข้อก าหนดในการปฏิบัติงานร่วมกัน 

ช่องทางการสื่อสาร 

ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดนราธิวาส  เครือข่ายความร่วมมือด้านวิชาการท่ี
เกี่ยวข้องกับศิลปวัฒนธรรม 

- หนังสือราชการ 
- การประชุม 

เครือข่ายด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
หรือศิลปศาสตร์ ประกอบด้วย 

- มหาวิทยาลัยฟาฏอนี 

- สร้างเครือข่ายด้านวิชาการ การวิจัย 
และบริการชุมชน ตลอดจนท า 

- หนังสือราชการ 
- การประชุม 



๒๐ 

คู่ความร่วมมือ บทบาทท่ีเกี่ยวข้อง  

ข้อก าหนดในการปฏิบัติงานร่วมกัน 

ช่องทางการสื่อสาร 

-   มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา 
- มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์            

วิทยาเขตปัตตานี 

knowledge sharing ด้านการบริหาร
จัดการ    
- การเข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการ       

โรงเรียนกลุ่มต าบลโคกเคียน ได้แก่    
โรงเรียนบ้านทอน โรงเรียนบ้านบือราเปะ        
โรงเรียนบ้านทรายขาว โรงเรียนฮูแตทูวอ 
โรงเรียนพนาสณฑ์ โรงเรียนวัดโคกเคียน 
โรงเรียนบ้านโคกพะยอม 
-โรงเรียนปาตาปาเซ 

กลุ่มเปูาหมายในการขับเคลื่อนงานบริการ
วิชาการเพ่ือพัฒนาชุมชนและสังคมให้
เข้มแข็งภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพ
ด้านภาษาและส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม  

- หนังสือราชการ 
- การประชุม 
- การเยี่ยมเยียน 

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 10 กลุ่มเปูาหมายในการขับเคลื่อนงานบริการ
วิชาการเพ่ือพัฒนาชุมชนและสังคมให้
เข้มแข็งภายใต้โครงการพัฒนาเยาวชน  

- หนังสือราชการ 
- การประชุม 
- การเยี่ยมเยียน 

P2. สภาวการณ์ขององค์กร  
ก. สภาพด้านการแข่งขัน  

         ตาราง OP-2 ก (1) สภาพการแข่งขันของคณะศิลปศาสตร์ 
 1.ล าดับการแข่งขัน  
  คณะศิลปศาสตร์เป็นคณะที่ เพ่ิง เปิดรับสมัครในปีการศึกษา 2558 จึงยังไม่มีบัณฑิตส าเร็จ
การศึกษา แต่จากสถิติการรับสมัครนักศึกษา สาขาภาษาอังกฤษในปีการศึกษา  2558 จ านวนที่เปิดรับ 80 คน 
มีผู้สมัคร 467 คน มีจ านวนนักศึกษาแรกเข้า 93 คน (มีอัตราการแข่งขันเฉลี่ย  5:1 )  ส าหรับปีการศึกษา 
2559 จ านวนที่เปิดรับ 90 คน มีผู้สมัคร 440คน มีจ านวนนักศึกษาแรกเข้า 89 คน (มีอัตราการแข่งขันเฉลี่ย  
5:1 )     ส าหรับปีการศึกษา 25 60 สาขาภาษาอังกฤษ จ านวนที่เปิดรับ 100 คน มีผู้สมัคร 324 คน มี
จ านวนนักศึกษาแรกเข้า 97  คน (มีอัตราการแข่งขันเฉลี่ย  1 : 3.24)   และสาขามลายูที่เปิดหลักสูตรที่เปิดรับ
นักศึกษาเป็นรุ่นที่ 1 จ านวนเปิดรับ   45  คน มีผู้สมัคร 45  คน จ านวนนักศึกษาแรกเข้า 39 คน (มีอัตราการ
แข่งขันเฉลี่ย  1:1.95)  ซึ่งมีจ านวนนักศึกษาแรกเข้าของสาขาภาษาอังกฤษ และภาษามลายูอาจไม่เป็นไปตาม
แผนการรับสมัครนักศึกษาท่ีคณะวางไว้แต่ก็มีตัวเลขท่ีค่อนข้างสูงใกล้เคียงกับเปูาหมาย ซึ่งหากพิจารณาสถาบัน
อ่ืนๆ ได้แก่ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขต
หาดใหญ่ ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยที่เปิดหลักสูตรใกล้เคียงกัน พบว่าตัวเลขผู้สนใจสมัครเข้าเรียน และจ านวน
นักศึกษาแรกเข้าเป็นที่น่าพอใจ และพบว่าผู้สมัครส่วนใหญ่กว่าร้อยละ 90 เป็นนักเรียนมัธยมในพื้นที่สาม
จังหวัดชายแดนใต้ จึงถือได้ว่าหลักสูตรที่คณะเปิด ได้รับการยอมรับจากเยาวชนในพื้นท่ี  และอยู่ในระหว่างการ
สร้างความเชื่อม่ันในเรื่องของความเข้มแข็งด้านการศึกษาแก่ประชาชนในพื้นท่ีสามจังหวัดชายแดนภาคใต้และ
พ้ืนที่อ่ืนๆในภาคใต้ตอนล่าง  อย่างไรก็ดี คณะพบว่าจุดแข็งของหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตทั้งสองสาขา มี
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จุดเด่นที่แตกต่างจากหลักสูตรเดียวกันนี้ของมหาวิทยาลัยฟาฏอนี ในเรื่องของการก าหนดให้นักศึกษาเรียน
รายวิชาศึกษาค้นคว้าอิสระภายหลังจากการฝึกสหกิจหรือประสบการณ์วิชาชีพเป็นที่เรียบร้อย ซึ่งถือเป็นการน า
องค์ความรู้ที่ได้จากการศึกษาในแต่ภาคการศึกษาตามระบุในหลักสูตร ประกอบการฝึกสหกิจ หรือประสบการณ์
วิชาชีพ แล้วน ากลับมาสร้างสรรค์งานศึกษาค้นคว้าอิสระได้อย่างเต็มศักยภาพ ท าให้ส่วนนี้เป็นจุดแข็งส าคัญใน
การพัฒนาศักยภาพผู้เรียนของหลักสูตร  ส าหรับองค์ความรู้ด้านภาษา พบว่ามหาวิทยาลัยฟาฏอนีมุ่งเน้นภาษา
อาหรับนอกเหนือจากภาษาอังกฤษ ในขณะที่หลักสูตรทั้งสองสาขาของคณะศิลปศาสตร์มุ่งเน้นที่ภาษาอังกฤษ 
ภาษามลายู และภาษาจีนในการเพ่ิมขีดความสามารถด้านภาษาของผู้เรียน  
     นอกจากนี้ ตั้งแต่เปิดหลักสูตรจนถึงปัจจุบัน ปีการศึกษา 2560 ผลงานของผู้เรียน ถือได้ว่ามี
แนวโน้มที่ดีข้ึนมาก เนื่องจากนักศึกษาได้มีโอกาสฝึกฝนและเข้าประกวดความสามารถด้านต่างๆในเวทีระดับ
ภูมิภาค ระดับชาติ และระดับนานาชาติหลายเวที ได้แก่  ภาษามลายู ภาษาไทยและภาษาจีน โดยผ่านโครงการ
และกิจกรรมต่าง ๆ ด้านภาษาอังกฤษ ทางคณะศิลปศาสตร์และสาขาวิชาภาษาอังกฤษให้นักศึกษาส่งผลงาน
เขียนเรียงความภาษาอังกฤษเข้าร่วมประกวด ระดับนานาชาติ ณ ประเทศญี่ปุุน หัวข้อ ‘ The Change I Want 
to Make’ จัดโดย GIO Peace Foundation ร่วมกับ UNESCO และการประกวดเรียงความภาษาอังกฤษ 
ระดับชาติ หัวข้อ ‘The Adventure I Want to Have in Malaysia’ จัดโดยสถานฑูตมาเลเซีย ประจ าประเทศ
ไทย เป็นต้น ซึ่งจะเห็นได้ว่าครอบคลุมความสามารถท้ัง 3 ภาษาจากนักศึกษาจาก 2 หลักสูตรที่ทางคณะเปิด 
  นอกจากนี้  เมื่อเปรียบเทียบกับคณะอ่ืนๆในมหาวิทยาลัย  คณะศิลปศาสตร์ ถือเป็นอีกหนึ่งส่วน
ราชการที่ ได้รับความเชื่อม่ันในศักยภาพของบุคลากรในการขับเคลื่อนการศึกษาในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้
อย่างต่อเนื่อง ดังเห็นได้จากการได้รับมอบหมายให้ด าเนินโครงการส าคัญตามนโยบายของมหาวิทยาลัย  
โดยเฉพาะโครงการประเภทบริการวิชาการ โดยในปีการศึกษา 2560   ได้แก่ โครงการสอนเสริม
ภาษาต่างประเทศระดับมัธยมศึกษา โครงการบ้านทอนโมเดล โครงการพัฒนาทักษะด้านภาษาแก่นักศึกษา และ
บุคลากรมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ โครงการสอนเสริมภาษาต่างประเทศแก่เยาวชนในจังหวัดนราธิวาส  
โครงการ  โครงการพัฒนาศักยภาพด้านภาษาและส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม เป็นต้น คณะได้รับไว้วางใจจาก
มหาวิทยาลัยในการเป็นศูนย์กลางภาษาท่ีจะเป็นแหล่งเรียนรู้และพัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศของ
มหาวิทยาลัย ชุมชนและสังคมในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

 2. การเปลี่ยนแปลงความสามารถในการแข่งขัน  คณะศิลปศาสตร์พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงกับโลก
ปัจจุบันที่มีเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว พร้อมกับการมุ่งเน้นการพัฒนาด้านภาษาแก่บุคลากรและ
นักศึกษา โดยมุ่งเน้นการสนับสนุนงบประมาณในการด าเนินการด้านการจัดท าและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ด้านภาษา
ตลอดจนเทคโนโลยีที่จ าเป็น ได้แก่ ศูนย์ภาษา ห้องปฏิบัติการทางภาษา การติดตั้งโปรแกรมพัฒนาภาษา เป็นต้น 
ทั้งนี้ เพื่อขานรับนโยบายรัฐบาล ประเทศไทย 4.0 ที่มุ่งเน้นความสามารถของทรัพยากรมนุษย์ให้สามารถ
ด ารงชีวิตด้วยความมั่นคง มั่งค่ัง และยั่งยืน  
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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  

- การถ่ายทอดความรู้ คู่
คุณธรรมภายใต้สังคมพหุ
วัฒนธรรม อันจะเปรียบเสมือน
เกราะปูองกันให้บัณฑิตสามารถ
ใช้ความรู้ความสามารถ 
สติปัญญาตลอดจนทักษะชีวิตให้
ตนเองด ารงชีวิตอยู่อย่างเข้าใจใน
สังคมปัจจุบัน 

2. ผลิตงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ท่ี
สอดคล้องกับการพัฒนาสังคม 

คณะอยู่ในพื้นท่ีสามจังหวัด
ชายแดนใต้ทีเ่อ้ือต่อ
ความสามารถผลิดงานวิจัยที่
เกี่ยวข้องกับบริบทของพหุ
วัฒนธรรมที่ส่งผลต่อการลด
ปัญหาความขัดแย้ง 

การได้รับการสนับสนุนเงินวิจัย
ในฐานะพ้ืนที่เศรษฐกิจ 

3. พัฒนาศักยภาพการบริการวิชาการ การขยายพื้นที่และเปูาหมาย การอยู่ในพื้นท่ีพหุภาษาและพหุ
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ประเด็นยุทธศาสตร์ ความท้าทายเชิงกลยุทธ์ ความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ 

สนองความต้องการของสังคม การให้บริการวิชาการ มุ่งเน้น
ด้านภาษาและวัฒนธรรมเพื่อ
ความเข้มแข็งของชุมชนและ
สังคมในสามจังหวัดชายแดนใต้ 

วัฒนธรรม และมีเขตติดต่อกับ
ประเทศข้างเคียงในกลุ่มประเทศ
อาเซียน 

4. ส่งเสริม อนุรักษ์ และสืบทอด ภาษา 
ศาสนา และศิลปวัฒนธรรม 

การเป็นแหล่งเรียนรู้ที่ธ ารงและ
สืบทอดภาษา ศาสนาและ
ศิลปวัฒนธรรม 

การอยู่ในพื้นท่ีพหุภาษาและพหุ
วัฒนธรรม และมีเขตติดต่อกับ
ประเทศข้างเคียงในกลุ่มประเทศ
อาเซียน 

5.พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยยึดหลัก
ธรรมาภิบาล 

การบริหารจัดการและสร้าง
ประโยชน์ต่อองค์ กร และสังคม
ภายใต้ข้อจ ากัดด้านความ
ปลอดภัยอันเนื่องมากจา ก
สถานการณ์ในสามจังหวัด 

บุคลากรส่วนใหญ่เป็นคนในพื้นที่ 
ท าให้มองเห็นและเข้าใจปัญหา
ในทิศทางเดียวกัน ส่งผลต่อการ
ขับเคลื่อนองค์กรสู่ความเสร็จ 

ข. ระบบการปรับปรุงผลการด าเนินการ                                                                                                                                                                                                            
คณะศิลปศาสตร์มีแนวทางการปรับปรุงประสิทธิภาพและแนวทางการเรียนรู้ของหน่วยงานเพื่อให้
เกิดผลการด าเนินงานที่ดีอย่างต่อเนื่อง รายละเอียดดังนี้ 

หัวข้อ วิธีการ 

P: การวางแผนกลยุทธ์ - การทบทวนแผนกลยุทธ์โดยบุคลากรทุกคนและการน า
ข้อมูลปูอนกลับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตลอดจน
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประจ าคณะมาพิจารณาสู่
การทบทวนและจัดท าแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการ และ
แผนการด าเนินงานต่างๆของคณะ 

D: การด าเนินการ - มีการด าเนินการตามแผนปฏิบัติงานโดยมีการก ากับติดตาม
คุณภาพการด าเนินการอย่างสม่ าเสมอ 

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

และมหาวิทยาลัย 
A: การปรับปรุง - มีการน าข้อมูลปูอนกลับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตลอดจน

ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประจ าคณะมาพิจารณาน า
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประจ าคณะ  คณะกรรมการ
ประเมินประกันคุณภาพการศึกษา และคณะกรรมการจาก
สภาวิชาการ สภามหาวิทยาลัยมาปรับปรุง 
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C.1 การรับและการส าเร็จการศึกษาของนิสิต นักศึกษา (Success Rate) 

ผู้ก ากับตัวบ่งชี้ อาจารย์ภัสร์ธีรา ฉลองเดช  

ผู้จัดเก็บข้อมูล อาจารย์ รอฮานี เต๊ะซา  อาจารย์มุสลิม รอกา  อาจารย์สุไลมาน สมาแฮ  นายชวัลวิทย์ พรหมเมศร์ 

ค าอธิบาย 

 การด าเนินงานในการรับนิสิตนักศึกษา  การคงอยู่และระยะเวลาในการผลิตบัณฑิต  มีระบบการรับ
นักศึกษา  และการรับนักศึกษาระหว่างเรียนเป็นการแสดงให้เห็นคุณภาพของการจัดการศึกษาในมิติของ ความ
ต้องการเข้าศึกษาของผู้เรียน และการดูแลนักศึกษาเพ่ือนักศึกษาสามารถส าเร็จการศึกษาเป็นบัณฑิตตาม
เปูาหมายของการศึกษาได้  ทั้งนี้เปูาหมายของการจัดการศึกษานั้นเป็นไปตามท่ีระบุในโครงการองค์กรโดย
ระยะเวลากับการศึกษาที่ก าหนดของระดับปริญญาตรีเท่ากับรอบระยะเวลาของหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับปริญญาตรี ส าหรับระยะเวลาที่ก าหนดของระดับบัณฑิตศึกษาคือระยะเวลาที่ส าเร็จการศึกษาใน
หลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานบัณฑิตศึกษา  

เกณฑ์การประเมินระดับหลักสูตร 

1 2 3 4 5 6 7 
ไม่มีการ
รายงาน 

มีรายงานผล
เป็นข้อมูลดิบ
ยังไม่มีการ
วิเคราะห์ 

มีรายงานผล
ตามท่ี
คาดหวัง มี
การ
วิเคราะห์ 

3+มีแนวโน้ม
ผลการ
ด าเนินการที่
(วิเคราะห์ 
Trend จาก
ตารางเก็บ
ข้อมูลดิบ 

4+มีแนวโน้ม
ผลการ
ด าเนินงานที่
ดีและมีการ
น าเสนอแนะ
ไปพัฒนาการ
เข้าสู่สากล
มุ่งเน้น
อาเซียนของ
นักศึกษาและ
อาจารย์ 

5+มีการน า
ผลการ
พัฒนาการ
เข้าสู่อาเซียน 
ของของ
นักศึกษาและ
อาจารย์อย่าง
เป็นระบบ 
และมีผลการ
ด าเนินงานที่
ดีในทุกแผน 

Excellent 
world class 
or leading 
practice 
ranking 

1. ค่าเป้าหมายของคณะ  

1. การรับเข้าของนักศึกษาใหม่ = หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาอังกฤษ 100 คน/ปี 

 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษามลายู 45 คน/ปี 

2. การคงอยู่ของนักศึกษา = ร้อยละ 65 

3. การส าเร็จการศึกษาตามระยะเวลา = ร้อยละ 55 

2. ผลการด าเนินงาน 

คณะศิลปศาสตร์ได้มีการจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีจ านวน 2 หลักสูตร คือ หลักสูตรศิลปศาสตร
บัณฑิต สาขาภาษาอังกฤษ (หลักสูตรใหม่) พ.ศ. 2558 และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษามลายู 
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(หลักสูตรใหม่) พ.ศ. 2560 มีระยะเวลาการศึกษาของหลักสูตร 4 ปี ในปีการศึกษา 2560 มีนักศึกษาคงอยู่ใน
หลักสูตรสาขาวิชาภาษาอัง กฤษ ทั้งหมด 184 คน และ สาขาวิชาภาษามลายู ทั้งหมด 34 คน ซึ่งงานทะเบียน
และบริการนักศึกษาของคณะได้มีการเก็บรวบรวมข้อมูลการด าเนินงานดังนี้ คือ จ านวนนักศึกษาท่ีรับเข้า และ
อัตราการคงอยู่ของนักศึกษา 

ปีการศึกษา 2560 คณะมีการก าหนดนโยบายเกณฑ์การรับเข้าสู่หลักสูตรอย่างชัดเจน และได้ท าการ
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรอย่างท่ัวถึง ดังนี้ 1. โดยการออกประชาสัมพันธ์และแนะแนวหลักสูตรตามโรงเรียนต่างๆ 
ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ สงขลา และสตูล 2. ประชาสัมพันธ์หลักสูตรผ่านโฆษนาบนเฟสบุ๊ก 3. การลงพ้ืนที่
ตามโรงเรียนต่างๆเพื่อพบปะอาจารย์ที่ปรึกษาของแต่ละโรงเรียนและแนะน าหลักสูตรแก่นักเรียนที่ยังไม่มี
สถานที่เรียน 4. ประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางเว็บไซต์ของคณะและผ่านแผ่นพับของคณะศิลปศาสตร์  และ 5. 
ผ่านโครงการต่างๆที่ทางคณะได้จัดขึ้น เช่น โครงการสอนเสริมภาษาต่างประเทศให้แก่นักเรียน 3 จังหวัดชายแดน
ภาคใต้ เป็นต้น  

ปีการศึกษา 2560 คณะศิลปศาสตร์มีได้มีการเปิดรับสมัครนักศึกษา ใหม่ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขา
ภาษาอังกฤษ (หลักสูตรใหม่) พ.ศ. 2558 และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษามลายู (หลักสูตร
ใหม)่ พ.ศ. 2560 ทั้งสองหลักสูตรนี้ได้มีการรับนักศึกษาด้วยการรับระบบโควตา ในวันที่ 16 ธันวาคม 2560 
และได้มีการรับนักศึกษาระบบรับตรง 2 ครั้ง รอบแรกวันที่ 1 เมษายน 2560 รอบท่ีสองวันที่ 13 กรกฎาคม 
2560 และรอบสุดท้าย รอบ Admission สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  จ านวนที่เปิดรับ  100 คน และสาขาวิชา
ภาษามลายู 45 คน ซึ่งในแต่ละรอบมีแผนการรับนักศึกษาของแต่ละหลักสูตรและเกณฑ์การรับสมัครที่ก าหนด
โดยหลักสูตรนั้นๆ อย่างชัดเจน (C. 1-01 และ C. 1-02)  

เกณฑ์ท่ีใช้รับนักเรียนเข้าสู่หลักสูตรยังคงใช้ช่องทางการรับนักศึกษาตามระเบียบการรับนักศึกษาของทางมหาลัย 
ว่าด้วยระเบียบการรับสมัครปีการศึกษา 2560 ตามระเบียบการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อของมหาวิทยาลัย 
โดยมีเงื่อนไขการรับสมัคร ดังนี้ การรับโควตา โดยก าหนดให้นักเรียนที่มาสมัครต้องมีเกรดเฉลี่ย 2.00 ขึ้นไป 
ส าหรับหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาอังกฤษและหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาภาษามลายู  การ
รับตรง เป็นวิธีการที่นักเรียนที่สนใจมาสมัครด้วยตนเองท่ีคณะหรือสมัครผ่านเว็บไซต์ของมหาลัย  
www.pnu.ac.th และรอบสุดท้ายการรับจาก Admission ดูจากผลคะแนนจากการสอบ GAT ของนักเรียน
  

การรับสมัครนี้ได้ด าเนินการโดยผ่านโครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตรและรับสมัครนักศึกษาใหม่   
(C. 1-03) โดยประธานหลักสูตรมีการประชุมร่วมกับรองคณบดีฝุายวิชาการและอาจารย์ประจ าหลักสูตรของ  
คณะศิลปศาสตร์ก่อนประกาศรับสมัครนักศึกษา (C. 1-04) โดยมีการสรุปแนวทางในการรับสมัคร เกณฑ์การรับ
สมัคร จ านวน และวิธีการจัดสอบ ซึ่งได้ท าการวิเคราะห์กระบวนการรับและผลของการด าเนินการตามเปูาหมาย
ในแต่ละปี ซึ่งกระบวนการดังกล่าวสามารถสรุปได้ดังนี้  

ปีการศึกษา 2560 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาอังกฤษ ได้วางค่าเปูาหมายในการรับนักศึกษา 
จ านวน 100 คนต่อปี  และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาภาษามลายู  จ านวน 45 คนต่อปี ซึ่งผลการ
ด าเนินงานพบว่า จ านวนนักศึกษา ที่รับเข้าท้ังสองหลักสูตร ไม่เป็นไปตามเปูาหมายที่ได้วางแผนไว้  การรับ
นักศึกษาเข้าศึกษาต่อหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาอังกฤษ คือ 100 คน (ร้อยละ 100) แต่นักศึกษา
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ลงทะเบียนจริงจ านวน 97 คน (ร้อยละ 97) ส่วนหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาภาษา มลายู คือ 45 คน 
(ร้อยละ 100) นักศึกษาลงทะเบียนจริงจ านวน 39 คน (ร้อยละ 86.66) แสดงให้เห็นว่าการรับนักศึกษาเข้า
ศึกษาต่อในปีการศึกษา 2560 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาอังกฤษ  ไม่บรรลุเปูาหมายเมื่อเทียบกับ
ปีการศึกษา 2558 ซึ่งค่าเปูาหมายที่วางไว้อยู่ที่ร้อยละ 80 แต่ปีการศึกษา 2559 และปีการศึกษา 2560 ทาง
คณะได้มีการเพิ่มจ านวนการรับนักศึกษาเข้าศึกษาต่อ ค่าเปูาหมาย ร้อยละ 90 ร้อยละ 100  

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาภาษามลายู  จากจ านวนที่ประกาศรับนักศึกษา 45 คน (ร้อยละ 100) แต่
จ านวนลงทะเบียนจริง 39 คน (ร้อยละ 86.66) ซึ่งไม่บรรลุเปูาหมายที่วางแผนไว้ สาเหตุมาจากนักศึกษาสอบ
ติดมากกว่าหนึ่งสถาบัน ท าให้นักศึกษามีสิทธิในการเลือกท่ีจะเรียน ดังนั้นจ านวนนักศึกษาท่ีลงทะเบียนจริงน้อย
กว่าเมื่อเทียบกับจ านวนนักศึกษาท่ีมีสิทธิเข้าศึกษาต่อ ซึ่งสรุปได้ว่า การรับเข้าศึกษาของนักศึกษาของทั้งสอง
หลักสูตรในปีการศึกษา 2560 ไม่บรรลุเปูาหมายที่วางแผนไว้ ทั้งนี้ทางอาจารย์ประจ าหลักสูตรและทางคณะ
จะต้องมีการประชุมวางแผนเพื่อที่จะประชาสัมพันธ์หลักสูตรต่อไป อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ได้นักศึกษาตาม
เปูาหมายที่วางไว้ในแต่ละปีการศึกษา ส าหรับการปรับปรุงกระบวนการรับสมัคร ได้มีการพิจารณาในการที่จะ
ประชาสัมพันธ์ทั้งสองหลักสูตร ปรับแนวข้อสอบข้อเขียนและข้อค าถามส าหรับการสัมภาษณ์ เพื่อให้สอดคล้อง
กับสถานการณ์จริงในแต่ละปี ซึ่งในภาพรวมอาจารย์ประจ าหลักสูตรและคณะมีความพึงพอใจต่อผลของการรับ
สมัครนักศึกษาเพราะได้นักศึกษาทีต่รงตามเกณฑ์ที่วางไว้  

ผลจากการรับสมัครโดยวิธีดังกล่าวน่าจะส่งผลต่อการส าเร็จการศึกษาทั้งในเงื่อนไขของเวลาและจ านวนที่ดี คณะ
พบว่าอัตราคงอยู่มีความสม่ าเสมออยู่ในระดับเป็นที่น่าพอใจ ส่วนอัตราการคงอยู่ของนักศึกษาปีการศึกษา 
2560 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาอังกฤษ  มีนักศึกษาคงอยู่ทั้งสิ้น 184 คิดเป็นร้อยละ 84.80 
และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาภาษา มลายู มีนักศึกษาคงอยู่ทั้งสิ้น 34 คน คิดเป็นร้อยละ 87.17 ซ่ึง
บรรลุเกณฑ์เปูาหมายที่ก าหนดไว้ คือ ร้อยละ 65 แต่จะพบว่ามีนักศึกษาท่ีตกออก ลาออกหรือไม่ศึกษาต่อใน
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาภาษา มลายู จ านวน 5 คน คิดเป็น ร้อยละ  14.70 ซึ่งลงทะเบียนเรียนแต่ไม่
มาเรียนตั้งแต่วันแรกของการศึกษา ส่วน หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาอังกฤษ  จะพบการตกออกของ
นักศึกษาในชั้นปีที่ 1 จ านวน 20 คน ชั้นปีที่ 2 จ านวน 11 คน และ ชั้นปีที่ 3 จ านวน 2 คน รวมทั้งสิ้น 33 
คน คิดเป็น ร้อยละ  17.93 ซึ่งสาเหตุเกิดจากนักศึกษาไม่สามารถศึกษาต่อในหลักสูตรนี้ได้ เนื่องจากไม่มี
พ้ืนฐานหรือมีพ้ืนฐานต่ ากว่าเกณฑ์ แต่ในส่วนนี้ทางคณะและหลักสูตร ได้จัดโครงการปรับพ้ืนฐานนักศึกษาใหม่
คณะศิลปศาสตร์  โครงการพัฒนาศักยภาพภาษาอังกฤษแก่นักศึกษาฯ ในช่วงปิดเทอม และกิจกรรมสอนเสริม
เติมเต็มความรู้  (C.1-05, C.1-06 และ  C.1-07) ให้แก่นักศึกษาเพ่ือให้อัตราคงอยู่ดีขึ้น และเพ่ิมกระบวนการ
ระบบอาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อให้นักศึกษาได้ปรึกษาโดยเฉพาะในเรื่องผลการเรียน ทั้งนี้คณะได้มีการจัดตาราง
เพ่ือให้นักศึกษาได้พบกับอาจารย์ที่ปรึกษาสัปดาห์ละ 1 ครั้งๆ ละ 1 ชั่วโมง สาเหตุที่สอง คือ นักศึกษาไม่มีก าลัง
คุณทรัพย์ที่จะเรียนต่อ เนื่องจากทางครอบครัวหรือผู้ปกครองไม่มีก าลังคุณทรัพย์ที่จะสนับสนุนการศึกษาต่อของ
นักศึกษา แต่ในการนี้ทางคณะช่วยเหลือโดยให้นักศึกษาสามารถผ่อนค่าเทอมได้ และสนับสนุนทุนการศึกษาผ่าน
ทุนช่วยเหลือ อีกทั้งคณะได้มีมาตรการหารายได้ระหว่างเรียนผ่านโครงการหารายได้ระหว่างเรียน (C. 1-08) 
เพ่ือที่จะให้นักศึกษามีทุนการศึกษาระหว่างเรียน สาเหตุสุดท้ายลาออกโดยไม่รู้สาเหตุ ทางคณะและสาขาได้พยายาม
ติดต่อแต่ไม่สามารถติต่อนักศึกษาได้จนถึงทุกวันนี้ 
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  อัตราการส าเร็จการศึกษาของนักศึกษาปีการศึกษา 2560 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาอังกฤษ 
(หลักสูตรใหม่) พ.ศ. 2558 และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษามลายู (หลักสูตรใหม่) พ.ศ. 2560 
ยังไม่มีการด าเนินงานส่วนนี้ในปีการศึกษานี้ เนื่องจากยังไม่มีนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาซึ่งไม่สามารถเทียบค่า
เปูาหมายอัตราการส าเร็จการศึกษาตามระยะเวลา อย่างไรก็ตาม คณะได้วางแผนและเตรียมพร้อมใ ห้แก่
นักศึกษาเพ่ือให้ส าเร็จการศึกษาตามความคาดหมายและภายในระยะเวลาที่ก าหนด โดยวางค่าเปูาหมายการ
ส าเร็จการศึกษาตามระยะเวลาอยู่ที่ ร้อยละ 55 

ดังนั้น ผลการด าเนินงานการรับและการส าเร็จการศึกษาของนิสิตนักศึกษา ผลการประเมินได้ระดับ 3 คะแนน 
เพราะมีระบบและกลไกการรับเข้า การคงอยู่ และการบริหารจัดการเพ่ือให้นักศึกษามีอัตราคงอยู่และส าเร็จ
การศึกษาตามความคาดหมาย ซึ่งผลการด าเนินการของทั้งสองหลักสูตรในระดับปริญญาตรีซึ่งถือเป็นหลักสูตร
ของคณะ มีผลการด าเนินการของระบบที่ดี และการด าเนินการของหลักสูตรเป็นที่น่าพอใจ ดังตารางต่อไปนี้ 

ตาราง C1-1 แสดงการรับเข้าของนักศึกษา ในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาอังกฤษ (หลักสูตร
ใหม่) พ.ศ. 2558 (ปีการศึกษา 2558 – 2560) 

ปีการศึกษา จ านวนผู้สมัคร จ านวนที่ประกาศ
รับ 

อัตราการ
แข่งขัน 

จ านวนผู้ที่มีสิทธิ
เข้าศึกษาต่อ 

จ านวนที่ลงทะเบียน 

2558 342 80 1 : 4.27 93 93 
2559 206 90 1 : 2.28 99 82 
2560 324 100 1 : 3.24 157  97 

 

 จากตารางแผนภูมิแสดงให้เห็นว่าจ านวนผู้สมัครเข้าเรียนในคณะศิลปศาสตร์ หากเปรียบเทียบกับ
จ านวนที่ประกาศรับยังมีจ านวนเป็นไปถามแผนการรับที่ประกาศรับสมัครไว้ ซึ่งแสดงให้เห็นว่า หลักสูตร  
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาอังกฤษที่เปิดสอนในคณะศิลปศาสตร์ยังได้รับความสนใจที่เข้ามาศึกษาต่อ แต่
จ านวนนักศึกษาท่ีมีสิทธิเข้าศึกษาต่อและลงทะเบียนเรียนจริงไม่สามารถรับนักศึกษาได้ตามแผนที่วางไว้ 
เนื่องจากไม่ผ่านเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ 



๒๘ 

ตาราง C1-2 แสดงการรับเข้าของนักศึกษาในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาภาษามลายู (หลักสูตรใหม่) 
พ.ศ. 2560 

ปีการศึกษา จ านวนผู้สมัคร จ านวนที่ประกาศ
รับ 

อัตราการ
แข่งขัน 

จ านวนผู้ที่มีสิทธิ
เข้าศึกษาต่อ 

จ านวนที่ลงทะเบียน 

2560 88 45 1 : 1.95 60 39 
  

 

 จากตารางแผนภูมิแสดงให้เห็นว่าจ านวนผู้สมัครเข้าเรียนในหลักสูตร ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาภาษา
มลายู  ซึ่งเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่เป็นปีแรก หากเปรียบเทียบกับจ านวนนักเรียนที่มาสมัครและผู้มีสิทธิเข้า
ศึกษาต่อยังมีจ านวนเป็นไปตามแผนการรับที่ประกาศรับสมัครไว้ ซึ่งแสดงให้เห็นว่า หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาภาษามลายูที่เปิดสอนในคณะศิลปศาสตร์ยังได้รับความสนใจที่เข้ามาศึกษาต่อ แต่จ านวนนักศึกษาท่ี
ลงทะเบียนเรียนจริงไม่สามารถบรรลุค่าเปูาหมายตามแผนที่วางไว้ เนื่องจากนักศึกษาสอบคัดเลือกได้ได้มากกว่า 
1 แห่ง และมีความต้องการสมัครเข้าเรียนที่คณะหรือมหาลัยอื่น 

ตาราง C1-3 จ านวนนักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาอังกฤษ (หลักสูตรใหม่) พ.ศ. 2558  
(ปีการศึกษา 2558 – 2560) 

 
ปีการศึกษา 

จ านวนนักศึกษา (คน) 

ปี 1  ปี 2  ปี 3  ปี 4 รวม  
2558 93 

(100%) 
- - - 93 

(100%)  
 

2559 82 
(55.78%) 

65 
(44.22%) 

- - 147 
(100%) 



๒๙ 

 
ปีการศึกษา 

จ านวนนักศึกษา (คน) 

ปี 1  ปี 2  ปี 3  ปี 4 รวม  
2560 77 

(41.84%) 
48 

(26.09%) 
59 

(32.07%) 
- 184 

(100%) 

 

 จากตางรางแผนภูมิจ านวนนักศึกษาในแต่ละชั้นปี แสดงให้เห็นว่าในปีการศึกษา  2558 จ านวน
นักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาอังกฤษ  ในชั้นปีที่ 1 จ านวน 93 คิดเป็นร้อยละ 100 และปี
การศึกษา 2559 มีสองชั้นปี ชั้นปีที่ 1 จ านวน 82 คน คิดเป็นร้อยละ 55.78 และ ชั้นปีที่ 2 จ านวน 65 คน 
คิดเป็นร้อยละ 44.22 รวมทั้งสิ้น 147 คน และในปีการศึกษา 2560 จ านวนนักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตร
บัณฑิต สาขาภาษาอังกฤษ ในแต่ละชั้นปี ทั้งหมด จ านวน 184 คน โดยแบ่งเป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 1 จ านวน 77 
คน คิดเป็น ร้อยละ 41.84 ชั้นปีที่ 2 จ านวน 48 คน คิดเป็น ร้อยละ 26.09 และชั้นปีที่ 3 จ านวน 59 คน 
คิดเป็น ร้อยละ 32.07 ซึ่งสรุปได้ว่าจ านวนของนักศึกษามีจ านวนลดลงเป็นจ านวนมาก หากเทียบกับจ านวน
นักศึกษาแรกเข้าของแต่ละชั้นปี 

ตาราง C1-4 จ านวนนักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาภาษามลายู (หลักสูตรใหม่) พ.ศ. 2560 

 
ปีการศึกษา 

จ านวนนักศึกษา (คน) 

ปี 1  ปี 2  ปี 3  ปี 4 รวม  
2560 34 

(87.17%) 
- - - 34 

(87.17%) 



๓๐ 

 

จากตางรางแผนภูมิข้างต้นแสดงให้เห็นว่าในปีการศึกษา 2560 จ านวนนักศึกษา หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาภาษามลายู มีจ านวนทั้งหมด 34 คน คิดเป็น ร้อยละ 87.17 ซึ่งจ านวนนักศึกษาท่ีมีอยู่ในหลักสูตรยังอยู่
ในระดับท่ีน่าพอใจ หากเทียบกับจ านวนนักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนจริง 

ตาราง C1-5 ร้อยละการคงอยู่ของนักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาอังกฤษ (หลักสูตรใหม่) 
พ.ศ. 2558 (ปีการศึกษา 2558 – 2560) 

ปี
การศึกษา 

ปี ๑ ปี ๒ ปี ๓ ปี ๔ มากกว่า 
 ปี ๔ 

รวม ร้อยละการ
คงอยู่ของ
นักศึกษา 

รับเข้า คงอยู่ รับเข้า คงอยู่ รับเข้า คงอยู่ รับเข้า คงอยู่ รับเข้า คงอยู่ รับเข้า คงอยู่ 

๒๕๕๘ 93 93 - - - - - - - - 93 93 100 

๒๕๔๙ 82 82 93 65   - - - - 175 147 84 

๒๕๖0 97 77 59 48 61 59 - - - - 217 184 84.80 



๓๑ 

 

จากตารางข้างต้น อัตราการคงอยู่ของนักศึกษาปีการศึกษา  2558 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขา
ภาษาอังกฤษ มีอัตราการคงอยู่ของนักศึกษา จ านวน 93 คน (ร้อยละ 100) ในปีการศึกษา 2559 อัตราการคง
อยู่ของนักศึกษา ชั้นปี่ที่ 1 และชั้นปี่ที่ 2 จ านวน 147 (ร้อยละ 84) และในปีการศึกษา  2560 มีนักศึกษาคง
อยู่ทั้งสิ้น 184 คิดเป็นร้อยละ 84.80 ซึ่งบรรลุเกณฑ์เปูาหมายที่ก าหนดไว้ คือ ร้อยละ 65 แต่จะพบว่ามี
นักศึกษาที่ตกออก ลาออกหรือไม่ศึกษาต่อใน หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาภาษาอังกฤษ  จะพบการตกออก 
ลาออกหรือไม่ศึกษาต่อของนักศึกษาในชั้นปีที่ 1 จ านวน 20 คน ชั้นปีที่ 2 จ านวน 11 คน และ ชั้นปีที่ 3 
จ านวน 2 คน รวมทั้งสิ้น 33 คน คิดเป็น ร้อยละ 17.93 

ตาราง C1-5 ร้อยละการคงอยู่ของ นักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาภาษามลายู (หลักสูตรใหม่) 
พ.ศ. 2560  

ปี
การศึกษา 

ปี ๑ ปี ๒ ปี ๓ ปี ๔ มากกว่า 
 ปี ๔ 

รวม ร้อยละการ
คงอยู่ของ
นักศึกษา 

รับเข้า คงอยู่ รับเข้า คงอยู่ รับเข้า คงอยู่ รับเข้า คงอยู่ รับเข้า คงอยู่ รับเข้า คงอยู่ 

๒๕๖0 39 34 - - - - - - - - 39 34 87.17 



๓๒ 

 

จากตารางแผนภูมิข้างต้น หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาภาษามลายู มีนักศึกษาคงอยู่ทั้งสิ้น 34 คน คิดเป็น
ร้อยละ 87.17 ซึ่งบรรลุเกณฑ์เปูาหมายที่ก าหนดไว้ คือ ร้อยละ 65 แต่พบว่ามีนักศึกษาท่ีตกออก ลาออก
หรือไม่ศึกษาต่อใน หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาภาษา มลายู จ านวน 5 คน คิดเป็น ร้อยละ  14.70 
เนื่องจากลงทะเบียนเรียนแต่ไม่มาเรียนตั้งแต่วันแรกของการศึกษา 

3. การวิเคราะห์ผลการด าเนินงานเทียบกับเป้าหมาย 

ปีการศึกษา 2560 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาอังกฤษ ไม่บรรลุเปูาหมายที่วางแผนไว้ คือ ร้อยละ 
100 ซึ่งการรับเข้านักศึกษาปีการศึกษานี้อยู่ท่ี ร้อยละ 97 สาเหตุที่ไม่บรรลุตามเปูาหมายที่วางไว้เนื่องจาก
นักเรียนที่มาสมัครไม่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกที่คณะและหลักสูตรได้ก าหนดไว้ อย่างเช่น สื่อสารภาษาอังกฤษไม่
ผ่าน อ่านและเขียนภาษาอังกฤษไม่ได้ เป็นต้น ซึ่งเมื่อเทียบกับจ านวนนักศึกษาท่ีมาสมัครจริงกับจ านวนที่รับนั้น
แนวโน้มที่จะบรรลุเปูาหมายมากพอสมควร ซึ่งคณะมาวิเคราะห์ปัญหาดังกล่าวแล้วจัดให้มีการประชาสัมพันธ์
และแนะแนวอย่างเพ่ิมข้ึนและให้ข้อมูลและเกณฑ์การสอบสัมภาษณ์อย่างละเอียดและทั่วถึง เพ่ือให้นักเรียน
เตรียมตัวและรับรู้ว่าก่อนมาสัมภาษณ์นักเรียนทุกคนที่จะเข้าศึกษาต่อในหลัก หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขา
ภาษาอังกฤษ สามารถอ่าน เขียน และสื่อสารภาษาอังกฤษได้  ส่วนหลักหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาภาษา
มลายู ได้รับนักศึกษาเข้าศึกษาต่อเป็นปีแรกและผลการด าเนินงานไม่บรรลุเปูาหมายที่วางไว้เช่นเดียวกัน จาก
จ านวนที่ประกาศรับนักศึกษา 45 คน (ร้อยละ 100) แต่จ านวนลงทะเบียนจริง 39 คน (ร้อยละ 86.67) 
สาเหตุมาจากนักศึกษาสอบติดมากกว่าหนึ่งสถาบัน ท าให้นักศึกษามีสิทธิ์ในการเลือกท่ีจะเรียน ดังนั้นจ านวน
นักศึกษาที่ลงทะเบียนจริงน้อยกว่าเมื่อเทียบกับจ านวนนักศึกษาท่ีมีสิทธิเข้าศึกษาต่อ คณะจึงวิเคราะห์ปัญหา
ดังกล่าวโดยให้มีการประชาสัมพันธ์และแนะแนวเกี่ยวกับหลักสูตรเพิ่มขึ้นต่อไปเพื่อให้หลักสูตรเป็นที่รู้จักมากข้ึน 
เนื่องจากหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาภาษามลายู ได้เปิกการเรียนการสอนเป็นปีแรก 

ส่วนอัตราการคงอยู่ของนักศึกษาปีการศึกษา 2560 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาอังกฤษ  มีนักศึกษา
คงอยู่ทั้งสิ้น 184 คิดเป็น ร้อยละ 84.80 และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาภาษา มลายู มีนักศึกษาคงอยู่
ทั้งสิ้น 34 คน  คิดเป็นร้อยละ 87.17 ซึ่งบรรลุเกณฑ์เปูาหมายที่ก าหนดไว้ คือ ร้อยละ 65 ซึ่งนักศึกษาที่ตก
ออกหรือไม่ศึกษาต่อใน หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาภาษา มลายู จ านวน 5 คน คิดเป็น ร้อยละ 14.70 



๓๓ 

ส่วนหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาอังกฤษ  พบว่าจะมีนักศึกษาที่ตกออก ลาออก  จะพบในชั้นปีที่ 1 
จ านวน 20 คน คิดเป็น ร้อยละ 10.87 ชั้นปีที่ 2 จ านวน 11 คน คิดเป็น ร้อยละ 5.98 และชั้นปีที่ 3 จ านวน 
2 คน คิดเป็น ร้อยละ  1.09 สาเหตุที่ไม่สามารถเรียนต่อได้ เนื่องจากนักศึกษามีพ้ืนฐานต่ ากว่าเกณฑ์ ทาง
ครอบครัวไม่มีก าลังคุณทรัพย์สนับสนุนการเรียนต่อ และลาออกโดยไม่รทราบสาเหตุ ซึ่งลงทะเบียนเรียนแต่ไม่
เข้าเรียนตั้งแต่วันแรก ทางคณะจึงมีแนวทางในการพัฒนาโดยให้นักศึกษาทุกคนพบปะอาจารย์ที่ปรึกษาทุกๆ
สัปดาห์เพื่อให้นักศึกษาได้ใกล้ชิดกับอาจารย์และสามารถบอกเล่าปัญหาด้านการเรียนหรือปัญหาอื่นๆที่จะ
ก่อให้เกิดนักศึกษาไม่สามารถศึกษาต่อได้ เพื่อเป็นข้อมูลให้กับคณะและสาขาได้ช่วยเหลือและน าไปแก้ปัญหา
หารตกออกของนักศึกษาต่อไป 

4. แนวโน้มผลการด าเนินงานของระบบ 

ภาพที่ C1-1 กราฟแสดงแนวโน้มร้อยละการรับเข้าของนักศึกษา หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขา
ภาษาอังกฤษ  
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ภาพที่ C1-2 กราฟแสดงแนวโน้มร้อยละการรับเข้าของนักศึกษา หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาภาษา
มลายู 

 

ภาพที่ C1-3 กราฟแสดงแนวโน้มร้อยละการคงอยู่ของนักศึกษา หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขา
ภาษาอังกฤษ 
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ภาพที่ C1-4 กราฟแสดงแนวโน้มร้อยละการคงอยู่ของนักศึกษา หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาภาษา
มลายู 

 

ผลการด าเนินงาน 

หลักสูตร ระดับคะแนน 
1. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาอังกฤษ 3 
2. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาภาษามลายู 3 

คะแนนรวม 3 
หมายเหตุ : อ้างอิงจากผลการด าเนินงาน AUN-QA Criterion 8 (Student Quality and Support) เกณฑ์ย่อย AUN 8.1, 
8.2, 8.3 และ AUN 11 Output เกณฑ์ย่อย AUN 11.1, 11.2 

ผลการประเมินในระดับคณะ 

ผลการประเมินในระดับคณะ 

ผลรวมของคะแนนที่ได้ของทุกหลักสูตรในคณะ/จ านวนหลักสูตรในคณะทั้งหมด 

คะแนนการประเมิน C. 1 = 3 

ค าอธิบายเพิ่มเติม      มีการรายงานผลตามท่ีคาดหวังมีการวิเคราะห์และแนวโน้มผลการด าเนินงาน   

 

รหัสเอกสารหลักฐาน ชื่อเอกสารหลักฐาน 
C. 1-01 แผนการรับนักศึกษาของแต่ละรอบ ปีการศึกษา 2560 
C. 1-02 เกณฑ์การรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2560 
C. 1-03 รายงานการประชุมแผนการรับนักศึกษาและคัดเลือกนักศึกษาใหม่ 
C. 1-04 รายงานสรุปโครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตรและรับสมัครนักศึกษาใหม่ 
C. 1-05 รายงานสรุปโครงการปรับพ้ืนฐานนักศึกษาใหม่คณะศิลปศาสตร์ 
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รหัสเอกสารหลักฐาน ชื่อเอกสารหลักฐาน 
C. 1-06 รายงานสรุปโครงการพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษแก่นักศึกษาฯ  
C. 1-07 รายงานสรุปกิจกรรมสอนเสริมเติมเต็มความรู้ 
C. 1-08 รายงานสรุปโครงการหารายได้ระหว่างเรียน 
C. 1-09 ตารางการรับเข้าของนักศึกษาระดับปริญญาตรี แบบโควตา  
C. 1-10 ตารางการรับเข้าของนักศึกษาระดับปริญญาตรี แบบรับตรง (ทั้งสองรอบ) 
C. 1-11 ตารางข้อมูลจ านวนนักศึกษาระดับปริญญาตรีในแต่ละชั้นปี 
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C.2 การได้ท างานของบัณฑิต หรือการใช้ประโยชน์ในการประกอบวิชาชีพ 
ผู้ก ากับตัวบ่งชี้       อาจารย์ภัสร์ธีรา  ฉลองเดช 

ผู้จัดเก็บข้อมูล    อาจารย์วัชรินทร์  ฟองโหย   
        อาจารย์ซาฮีฎีน นิติภาค 
                 อาจารย์มุสลิม รอกา 
               นายชวัลวิทย์ พรหมเมศร์ 

ค าอธิบาย 
บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาในสาขานั้นๆ ที่ได้งานท าหรือมีกิจการของตนเอง หรือมีการใช้ประโยชน์จาก

การศึกษาในการประกอบวิชาชีพ ทั้งที่มีรายได้ประจ าและไม่มีรายได้ ภายในระยะเวลาที่ก าหนดตามเปูาหมาย
ของผู้จัดการศึกษา ความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นๆ โดยผู้จัดการศึกษาควรก าหนด
นิยามความส าเร็จ การมีงานท า การใช้ประโยชน์ หรือระยะเวลาการได้งานท าหรือการใช้ประโยชน์ ใน program 
profile หรือโครงร่างองค์กร 

 ระดับคณะ 
 คะแนนที่ได้ในระดับคณะ = ผลรวมของคะแนนที่ได้ของทุกหลักสูตรในคณะ 
                                                    จ านวนหลักสูตรในคณะทัง้หมด 

หรือ 
 คณะท าการประเมินระยะเวลาการได้งานท าหรือการใช้ประโยชน์ของบัณฑิต และประเมินคะแนนจาก
เกณฑ์   1-7  ในตารางเกณฑ์ระดับหลักสูตร  
 
เกณฑ์การประเมินระดับหลักสูตร 
 

1 2 3 4 5 6 7 
ไม่มีการ
รายงานผล 

มีรายงานผล
เป็นข้อมูลดิบ
ยังไม่มีการ
วิเคราะห์ 
 

มีรายงานผล
ตามท่ี
คาดหวังมี
การวิเคราะห์  

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

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

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

Excellent 
World 
class or 
leading 
practice 
(ranking) 
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Diagnostic Questions 
- คณะ/สถาบันมีความเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการได้งานท า หรือการใช้ประโยชน์ 
- คณะ/สถาบันมีมาตรการหรือการด าเนินการใดที่สนับสนุนให้การได้งานท าหรือการใช้ประโยชน์มี

แนวโน้มในทิศทางท่ีดี 
- สัดส่วนการได้งานท า หรือ อัตราการใช้ประโยชน์หลังส าเร็จการศึกษาภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

เป็นอย่างไร คณะ/สถาบันมีมาตรการใดหากสัดส่วนไม่เป็นไปตามท่ีคาดหวัง  

ผลการด าเนินงาน 

ผลการประเมินในระดับคณะ 

ผลรวมของคะแนนที่ได้ของทุกหลักสูตรในคณะ/จ านวนหลักสูตรในคณะทั้งหมด 

คะแนนการประเมิน C2 = ไม่ได้รับการประเมินเนื่องจากยังไม่มีบัณฑิตในปีการศึกษา 2560 
 

ในปีการศึกษา 2560 มีผลการด าเนินงานในระดับคณะ คือระดับ 2 ทั้งนี้ เนื่องจากคณะศิลปศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เปิดรับนักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ รุ่นที่ 1 
ปีการศึกษา 2558 จ านวน 61 คน (C2-01) ปีการศึกษา 2559 คณะได้เปิดรับนักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตร์
บัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ รุ่นที่ 2 จ านวน 47 คน (C2-02) ปีการศึกษา 2560 คณะได้เปิดรับนักศึกษา
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  รุ่นที่ 3 จ านวน 97 คน (C2-03) สาขาวิชาภาษามลายู รุ่นที่ 1 จ านวน 39 คน (C2-
05)  และปีการศึกษา 2561 สาขาวิชาภาษาอังกฤษรุ่นที่ 4 จ านวน 79 คน (C2-04) สาขาวิชาภาษามลายู 
รุ่นที่ 2 จ านวน 22 คน (C2-06) โดยปัจจุบันคณะมีนักศึกษาจ านวน 2 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
จ านวน 4 ชั้นปี และ สาขาวิชาภาษามลายู จ านวน 2 ชั้นปี โดยสรุป คณะมีนักศึกษาจ านวนทั้งสิ้น 338 คน 
อย่างไรก็ตามแม้ในปีการศึกษา 2561 นี้ ยังไม่มีผุ้ส าเร็จการศึกษาจากคณะ แต่เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม
ในการผลิตบัณฑิตเพ่ือเข้าสู่ตลาดแรงงานในอนาคต ทางคณะยังคงจัดกิจกรรม Future Talk ให้กับนักศึกษา
อย่างต่อเนื่อง ภายใต้โครงการพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตอันพึงประสงค์ (C2-07) เพ่ือเป็นการส่งเสริมและ
สนับสนุนให้นักศึกษาได้เกิดแรงบันดาลใจในการประกอบอาชีพที่หลากหลายจากวิทยากรที่มีประสบการณ์ใน
การท างานที่ต้องใช้ภาษาในการสื่อสารจริงทั้งภาษาอังกฤษและภาษาจีน เพ่ือให้นักศึกษาได้มีการวางแผนเพื่อ
การท างานในอนาคต ตลอดจนเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ซักถามถึงภาระงานในอาชีพต่างๆ ตลอดจนการฝึก
ทักษะการใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสาร  

นอกจากนี้เพ่ือเป็นการเตรียมการออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษาของนักศึกษาตามโครงสร้างของหลักสูตร
นั้น งานสหกิจศึกษาก าลังด าเนินการในการจัดวางระบบงานสหกิจศึกษา โดยคณะได้มอบหมายการด าเนินงาน
สหกิจศึกษาผ่านหัวหน้างานสหกิจศึกษา มีการจัดอบรมภายใต้ 1) โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์นิเทศ ผู้
ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา และนักศึกษาสหกิจศึกษา เพ่ือสร้างความรู้ ความเข้าใจด้านการด าเนินงานสหกิจศึกษา
ให้แก่อาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษา  (C2-08)  2) โครงการเตรียมความพร้อมของนักศึกษาสหกิจศึกษาและ
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ รุ่นที่ 1 เพื่อเสริมทักษะวิชาการและสร้างความพร้อมด้านทักษะอาชีพให้
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นักศึกษาก่อนออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษาและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (C2-09) และ 3) โครงการปฐมนิเทศ
นักศึกษาสหกิจศึกษาและนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ รุ่นที่ 1 เพ่ือชี้แจงการใช้แบบฟอร์มและคู่มือสหกิจ
ศึกษา (C2-10) สมุดบันทึกประจ าวัน และช่องทางการติดต่อสื่อสารที่จ าเป็นให้แก่นักศึกษาก่อนออกปฏิบัติงาน
สหกิจศึกษาและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  (C2-11) โดยในปีการศึกษา 2561 มีนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ ออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา จ านวน 34 คน และฝึกประสบการณ์วิชาชีพ จ านวน 2 คน ณ สถาน
ประกอบการต่างๆ ทั้งในพื้นที่ภาคเหนือ ภาคกลางและภาคใต้ จ านวนรวมทั้งสิ้น 17 แห่ง (C2-12) โดยมีการ
นิเทศงานนักศึกษา โดยผู้บริหาร หัวหน้างานสหกิจศึกษาและอาจารย์ประจ าสาขาวิชาภาษาอังกฤษ ซึ่งได้
ด าเนินการนิเทศงานนักศึกษาแล้ว สถานประกอบการจ านวน 6 แห่ง และอยู่ระหว่างการด าเนินการนิเทศงาน
นักศึกษาที่เหลืออีกจ านวน 11 แห่ง ดังนั้นข้อมูลในประเด็นการได้ท างานของบัณฑิต หรือการใช้ประโยชน์ใน
การประกอบวิชาชีพ จึงยังไม่สามารถน ามาวิเคราะห์ ประเมินผล และรายงานผลการด าเนินงานในประเด็น
ดังกล่าวได้ทั้งหมด เนื่องจากยังไม่เสร็จสิ้นกระบวนการในการนิเทศงานนักศึกษา โดยต้องรอข้อมูลจากสถาน
ประกอบการในการประเมินการปฏิบัติงานของนักศึกษาอีกส่วนหนึ่งด้วย โดยในภาพรวมของ 6 แห่ง อยู่ใน
เกณฑ์ท่ีน่าพอใจ ซึ่งผู้ประกอบการมีความพึงพอใจในเรื่องการตรงต่อเวลา ตั้งใจท างานที่ได้รับมอบหมาย และสู้
งาน (C2-13) 

เอกสารหลักฐาน 
รหัสเอกสารหลักฐาน ชื่อเอกสารหลักฐาน 

C. 2-01 บัญชีรายชื่อนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ รุ่นที่ 1 ปีการศึกษา 2558 จ านวน 61 
คนที่ลงทะเบียนเรียนในระบบ 

C. 2-02 บัญชีรายชื่อนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ รุ่นที่ 2 ปีการศึกษา 2559 จ านวน 47 
คนที่ลงทะเบียนเรียนในระบบ 

C. 2-03 บัญชีรายชื่อนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ รุ่นที่ 3 ปีการศึกษา 2560 จ านวน 97 
คนที่ลงทะเบียนเรียนในระบบ 

C. 2-04 บัญชีรายชื่อนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ รุ่นที่ 4 ปีการศึกษา 2561 จ านวน 79 
คนที่ลงทะเบียนเรียนในระบบ 

C. 2-05 บัญชีรายชื่อนักศึกษาสาขาวิชาภาษามลายู รุ่นที่ 1 ปีการศึกษา 2560 จ านวน 32 
คนที่ลงทะเบียนเรียนในระบบ 

C. 2-06 บัญชีรายชื่อนักศึกษาสาขาวิชาภาษามลายู รุ่นที่ 2 ปีการศึกษา 2561 จ านวน 22 
คนที่ลงทะเบียนเรียนในระบบ 

C. 2-07 รายงานผลการจัดโครงการพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตอันพึงประสงค์  ปีงบประมาณ 
2559 และ ปีงบประมาณ 2560 
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รหัสเอกสารหลักฐาน ชื่อเอกสารหลักฐาน 
C. 2-08 โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์นิเทศ ผู้ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา และนักศึกษาสหกิจ

ศึกษา 

C. 2-09 โครงการเตรียมความพร้อมของนักศึกษาสหกิจศึกษาและนักศึกษาฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ รุ่นที่ 1 

C.2-10 คู่มือสหกิจศึกษา 

C.2-11 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษาและนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ รุ่นที่ 1 

C.2-12 ข้อมูลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ปีการศึกษา 2561 

C.2-13 เอกสารการนิเทศงานนักศึกษาสหกิจศึกษา ปีการศึกษา 2561 
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C.3 คุณภาพบัณฑิต 
ผู้ก ากับตัวบ่งชี้            อาจารย์ ดร.ภัสร์ธีรา  ฉลองเดช  

  อาจารย์ ดร .ศิริกัญญา  แก่นทอง 

ผู้จัดเก็บข้อมูล               อาจารย์มุสลิม รอกา  อาจารย์กามีลียา  หะยีหะซา 
 
ค าอธิบาย 

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

คณะ/สถาบันควรมีระบบการพัฒนาหลักสูตรและระบบการจัดการศึกษาท่ีสะท้อนอัตลักษณ์คุณสมบัติ
บัณฑิตที่เป็นที่ต้องการตามความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และมีระบบกลไกในการประเมินผลคุณลักษณะ
ของบัณฑิตตาม ELOs ที่ก าหนดขึ้นเพ่ือใช้ผลสะท้อนคุณภาพบัณฑิต ในการพัฒนาการจัดการศึกษาที่ตอบสนอง
ต่อความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างแท้จริง โดยหลักสูตร/คณะ/สถาบันสามารถใช้วิธีการต่างๆ ในการ
ได้มาซึ่งข้อมูลคุณภาพบัณฑิต โดยสามารถน าข้อมูลไปใช้ประกอบ AUN.10 Quality Enhancement เกณฑ์
ย่อย 10.6 และ AUN. 11Output เกณฑ์ย่อย AUN 11.5 ทั้งนี้ควรมีการก าหนดคุณสมบัติบัณฑิตที่พึง
ประสงค์ใน Program Profile หรือ โครงร่างองค์กรของคณะ/สถาบัน 

 ระดับคณะ 
 คะแนนที่ได้ในระดับคณะ = ผลรวมของคะแนนที่ได้ของทุกหลักสูตรในคณะ 
                                                    จ านวนหลักสูตรในคณะทัง้หมด 

หรือ 
 คณะท าการประเมินระยะเวลาการได้งานท าหรือการใช้ประโยชน์ของบัณฑิต และประเมินคะแนนจาก
เกณฑ์   1-7  ในตารางเกณฑ์ระดับหลักสูตร  
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เกณฑ์การประเมินระดับหลักสูตร 
 
 
 

1 2 3 4 5 6 7 
ไม่มีการ
รายงานผล 

มีรายงานผล
เป็นข้อมูลดิบ
ยังไม่มีการ
วิเคราะห์ 
 

มีรายงานผล
ตามท่ี
คาดหวังมี
การวิเคราะห์  

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

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

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

Excellent 
World 
class or 
leading 
practice 
(ranking) 

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

ส่วนเสีย 
- ผู้ใช้บัณฑิตประเมินคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติหรือ ELOs 

อย่างไร 
- คณะ/สถาบันมีมาตรการหรือการด าเนินการใดหลังรับทราบผลการประเมินจากผู้ใช้บัณฑิต 

ผลการด าเนินงาน 

ผลการประเมินในระดับคณะ 

ผลรวมของคะแนนที่ได้ของทุกหลักสูตรในคณะ/จ านวนหลักสูตรในคณะทั้งหมด  

คะแนนการประเมิน C3 = ไม่ได้รับการประเมินเนื่องจากยังไม่มีบัณฑิตในปีการศึกษา 2560 

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ไม่ได้รับการประเมิน เนื่องจากยังไม่มีบัณฑิต
ส าเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2560 อย่างไรก็ตามเพ่ือเป็นการผลิตบัณฑิตให้ตรงตามวัตถุประสงค์ของ
หลักสูตรภาษาอังกฤษที่คณะเปิดสอนตั้งแต่ปีการศึกษา 2558 และหลักสูตรภาษามลายูปีการศึกษา 2560 
การผลิตบัณฑิตให้เป็นไปตามคุณลักษณะบัณฑิตอันพึงประสงค์ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
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แห่งชาติ ของคณะทั้ง 5 ด้านนั้น ทางคณะได้มอบหมายให้ฝุายวิชาการและฝุายพัฒนานักศึกษาได้ร่วมกัน
ก าหนดอัตลักษณ์ของบัณฑิต คุณสมบัติบัณฑิตที่พึงประสงค์ของคณะ โดยมีการก าหนดอัตลักษณ์และคุณสมบัติ
บัณฑิตที่พึงประสงค์ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 5 ด้านคือ 1.ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
2. ด้านความรู้ 3.ทักษะทางปัญญา 4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ และ 5. ทักษะ
การวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีการแจ้งให้บุคคลากรของคณะได้
รับทราบ  

ในปีการศึกษา 2560 นั้นทางคณะได้ด าเนินการวิเคราะห์กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ แล้วก าหนดจัดให้มีการพัฒนาคุณลักษณะของบัณฑิตผ่านการจัดกิจกรรมที่หลากหลายภายใต้โครงการ
และกิจกรรมพิเศษอ่ืนๆ โดยในปีการศึกษา 2560สามารถแบ่งตามด้านต่างๆ ดังนี้ 

1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม คณะได้จัดให้มีชั่วโมงในการพบอาจารย์ที่ปรึกษา ทุกวันพฤหัสบดีตั้งแต่
เวลา 15.00 – 16.30 น. โดยบรรจุลงในตารางสอนของอาจารย์ที่ปรึกษา (C3-01) เพ่ือให้อาจารย์ที่ปรึกษา
ได้พบกับนักศึกษาในความดูแล โดยในชั่วโมงพบอาจารย์ที่ปรึกษานั้นได้มีการก าหนดเป็นนโยบายจากคณะให้
อาจารย์ที่ปรึกษาได้สอดแทรกประเด็นคุณธรรม จริยธรรมในชั่วโมงดังกล่าวนอกเหนือจากการสอดแทรก
ประเด็นคุณธรรม จริยธรรม ในชั่วโมงเรียนปกติ โดยระบุไว้ใน มคอ. 3 (C3-02) นอกจากนี้เพ่ือเป็นการเสริม
ศักยภาพของอาจารย์ที่ปรึกษาในการดูแลและให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษาในความดูแล ในปีงบประมาณ 2560 
คณะได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ที่ปรึกษาในแผนงบประมาณของคณะอีกด้วย  (C3-03)นอกจากการ
จัดชั่วโมงในการพบปะอาจารย์ที่ปรึกษาแล้ว คณะได้มีการสนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาระบบการจัดการ
ชั่วโมงจิตสาอีกด้วย (C3-04) 

2. ด้านความรู้  ในปีงบประมาณ 2560 ทางคณะได้ก าหนดให้มีการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาทักษะ
ความรู้ให้แก่นักศึกษาต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมา โดยได้มีการส ารวจความต้องการในการพัฒนาความรู้และทักษะ
พิเศษของนักศึกษาก่อนน ามาวิเคราะห์และจัดเป็นโครงการพัฒนานักศึกษาศิลปศาสตร์สู่อาเซียน ( C3-05) 
โครงการเพิ่มพูนทักษะนอกหลักสูตร( C3-06) โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการด้านภาษา ( C3-07) เป็นต้น 
ซึ่งโครงการดังกล่าว ได้จัดกิจกรรมในรูปแบบที่หลากหลาย ดังนี้ 

1. การจัดกิจกรรมส่งเสริมการถ่ายภาพเบื้องต้น 
2. การจัดกิจกรรมอบรมเรื่องการปฐมพยาบาลเบื้องต้น 
3. การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้นและการน าเสนองาน 
นอกจากนี้ ทางคณะยังสนับสนับสนุนและส่งเสริมให้นักศึกษาได้ร่วมกิจกรรมพิเศษอ่ืนๆที่เป็นการจัด

ตามความร่วมมือระหว่างคณะกับมหาวิทยาลัยอาทิเช่น การเข้าร่วมแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ภายใต้โครงการ
แข่งขันทักษะทางวิชาการด้านภาษา ( C3-08) มีการบูรณาการรายวิชาที่สอนในหลักสูตรไปใช้ในการแข่งขัน
ทักษะทางภาษา เช่นในรายวิชา  11-034-205 Paragraph and Essay Writing โดยสนับสนุนให้ผู้เรียนส่ง
ผลงานการเขียนเรียงความเข้าร่วมแข่งขันการเขียนบทความขององค์กรภายนอก และรายวิชา  11-034-215 
Academic Writing กับรายวิชา 11-034-211 World Englishes โดยนักศึกษาน าเสนอบทความทางวิชาการ
ที่นักศึกษาได้เขียนในรายวิชา Academic Writing เกี่ยวกับท้องถิ่นของตนเอง แก่ผู้เข้าร่วมงาน และนักศึกษา
น าเสนอความรู้ที่นักศึกษาได้เรียนในรายวิชา World Englishes เกี่ยวกับนานาภาษาอังกฤษโลก แก่ผู้เข้าร่วม
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งาน (C3-09) เหล่านี้เพื่อให้นักศึกษาใช้ทักษะภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพและหลากหลาย เน้นให้
ผู้เรียนสามารถคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ความรู้ สามารถน าไปใช้ได้จริง โดยกิจกรรมภายใต้โครงการดังกล่าว
ข้างต้น มีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมคุณภาพบัณฑิตตามความมุ่งหวังของคณะและเพ่ือลดอัตราของการตกออก
ของนักศึกษา  

3. ด้านทักษะทางปัญญา ในปีงบประมาณ 2560 สาขาวิชาภาษาอังกฤษได้รับการสนับสนุนจากคณะ
ในการจัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนภายใต้โครงการต่างๆ อาทิเช่น โครงการแข่งขันทักษะ
ทางวิชาการด้านภาษาโครงการประกวดและแสดงศักยภาพนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์กิจกรรม Future Talk 
เป็นปีที่ 3 ภายใต้โครงการพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตอันพึงประสงค์ (C3-10) โดยมีการเชิญวิทยากรภายนอกที่มี
ความรู้ ความสามารถในการท างานด้านต่างๆ เช่น วิทยากรที่ท างานในสายการบินไทยและสายการบินต่างชาติ 
มาแนะน าและให้ความรู้ในการเรื่องการใช้ภาษาอังกฤษในการท างาน ทักษะการเข้าสังคม ทักษะการแก้ปัญหา
เฉพาะหน้า เป็นต้น  
 4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ คณะได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้
นักศึกษาได้มีโอกาสท างานร่วมกับผู้อ่ืนเพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ฝึกทักษะการท างานร่วมกับผู้อ่ืน ตลอดจน
เป็นการเพ่ิมประสบการณ์ในท างาน และเรียนรู้การสร้างความสัมพันธ์กับบุคคลอื่น ภายใต้โครงการพัฒนาสโมสร
นักศึกษา โครงการนักศึกษาจิตอาสา (C3-011) และ โครงการสานสัมพันธ์อุณากรรณ ช่อที่ 3 (C3-12)  

5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ คณะได้ส่งเสริมให้
มีการจัดกิจกรรมที่ช่วยสนับสนุนและส่งเสริมความรู้และพัฒนาทักษะด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของ
นักศึกษา อาทิเช่น การจัดสอนเสริมทักษะการน าเสนองานโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์อย่างง่าย  (C3-13) การ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่สนับสนุนและส่งเสริมให้ผู้เรียนได้รู้จักการใช้ และการเลือกใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือการค้นคว้าและน าเสนองาน 
รหัสเอกสารหลักฐาน ชื่อเอกสารหลักฐาน 

C.3-01 รายงานการประชุมอาจารย์ที่ปรึกษา ปีการศึกษา 2560 
C.3-02 มคอ.3 รายวิชาต่างๆ เช่นรายวิชา 11-034-205 Paragraph and Essay Writing 

11-034-215 Academic Writing และ 11-034-211 World Englishes 
C.3-03 โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ที่ปรึกษา 
C. 3-04 โครงการพัฒนาระบบการจัดการชั่วโมงจิตสา 

C.3-05 โครงการพัฒนานักศึกษาศิลปศาสตร์สู่อาเซียน 

C.3-06 โครงการเพิ่มพูนทักษะนอกหลักสูตร 

C.3-07,08 โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการด้านภาษา 

C.3-09 มคอ. 3 รายวิชา 11-034-205 Paragraph Writing 

C.3-10 โครงการพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตอันพึงประสงค์ 
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รหัสเอกสารหลักฐาน ชื่อเอกสารหลักฐาน 
C.3-11 โครงการนักศึกษาจิตอาสา 

C.3-12 โครงการสานสัมพันธ์อุณากรรณ ช่อที่ 3 

C.3-13 ภาพถ่ายการจัดสอนเสริมทักษะการน าเสนองานโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์อย่างง่าย  

C.3-14 เกียรติบัตรของนักศึกษาที่ได้รับจากการเข้าร่วมการแข่งขันต่างๆ 
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C.4 ผลงานของผู้เรียน 

ผู้ก ากับตัวบ่งชี้ อาจารย์  ดร.ภัสร์ธีรา ฉลองเดช 

อาจารย์ ดร.ศิริกัญญา  แก่นทอง 

ผู้จัดเก็บข้อมูล อาจารย์มุสลิม รอกา      อาจารย์สุไลมาน สมาแฮ   อาจารย์กามีลียา  หะยีหะซา  

ค าอธิบาย 

 การศึกษาจะต้องมีการค้นคว้าคิดอย่างเป็นระบบเพื่อหาค าตอบหรือหาความรู้ใหม่ที่มีความน่าเชื่อถือ
หรือเป็นประโยชน์ การประมวลผลความรู้เพื่อจัดท าผลงานเป็นการแสดงถึงการเรียนรู้และความสามารถในการ
ใช้ความรู้ความสามารถของผู้เรียนอย่างเป็นระบบที่สามารถจะน าไปใช้ ประโยชน์ ได้ผลงานของผู้เรียน หมายถึง
ผลงานวิชาวิชาการ ผลงานสร้างสรรค์ สิ่งประดิษฐ์ ผลงานที่ตอบโจทย์อุตสาหกรรมที่สอดคล้องกับสาขานั้น ๆ
หรือ Program Outcomes ตามบริบทของหลักสูตรในทุกระดับการศึกษา 

เกณฑ์การประเมินระดับหลักสูตร  

 ใช้ตารางเกณฑ์การประเมินต่อไปนี้ประเมินคะแนนของหลักสูตรเช่นเมื่อยังไม่ได้ท าการเก็บข้อมูลผลการ
ด าเนินงานในการผลิตบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาหรือไม่มีการรายงานผลที่เกี่ยวข้องจะได้คะแนน ๑ โดยเมื่อ
ด าเนินการการเก็บข้อมูลในตารางข้างต้นหรือเริ่มมีระบบเก็บข้อมูลและจะได้คะแนน ๒ และเม่ือเก็บข้อมูลมาก
พอสามารถน าไปวิเคราะห์เทียบกับเปูาหมายของหลักสูตรและเป็นไปตามที่คาด (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
เป็นข้อมูลดิบ
ยังไม่มีการ
วิเคราะห์ 

มีรายงานผล
ตามท่ี

คาดหวัง มี
การ

วิเคราะห์ 

3+มีแนวโน้ม
ผลการ

ด าเนินการที่
(วิเคราะห์ 

Trend จาก
ตารางเก็บ
ข้อมูลดิบ 

4+มีแนวโน้ม
ผลการ

ด าเนินงานที่
ดีและมีการ
น าเสนอแนะ
ไปพัฒนาการ
เข้าสู่สากล

5+มีการน า
ผลการ

พัฒนาการ
เข้าสู่อาเซียน 

ของของ
นักศึกษาและ
อาจารย์อย่าง

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

มุ่งเน้น
อาเซียนของ
นักศึกษาและ

อาจารย์ 

เป็นระบบ 
และมีผลการ
ด าเนินงานที่
ดีในทุกแผน 

 

๑. ค่าเป้าหมาย 

 ผลงานผู้เรียนระดับชาติ/ระดับนานาชาติ = ๕ ชิ้น/ปี 

๒. ผลการด าเนินงาน 

 ตลอดระยะเวลา ปีการศึกษา ๒๕๕๘-๒๕๖๐ คณะศิลปศาสตร์ได้เล็งเห็นถึงความส าคัญของการผลิต
บัณฑิตที่มีคุณภาพ ซึ่งการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพนั้นจ าเป็นต้องผ่านการกระบวนการต่าง ๆ ทั้งกิจกรรมภายใน
หลักสูตรและกิจกรรมนอกหลักสูตร ประกอบกับข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประจ าคณะที่เน้นย้ าให้มีการ
เพ่ิมจ านวนนักศึกษาท่ีผลิตผลงานให้มากขึ้น เนื่องจากพบว่าผลงานผู้เรียนมีจ านวนไม่มาก และยังกระจายไปยัง
กลุ่มนักศึกษากลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเท่านั้น  ดังนั้น ในปีการศึกษา 2560 คณะได้ก าหนดแผนการส่งเสริมและพัฒนา
ทักษะต่างๆ ผ่านโครงการต่าง ๆ ได้แก่ โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการ (งบประมาณ 40,000 บาท)  
โครงการเพิ่มพูนทักษะนอกหลักสูตร (งบประมาณ 30,000 บาท)  ตลอดการเตรียมความพร้อมออกสหกิจ
ศึกษาและฝึกประสบการณ์วิชาชีพซึ่งบรรจุเป็นวิชาหลักในหลักสูตร  และการแข่งขันผลงานผู้เรียนที่เกิดจาก
การบูรณาการการจัดการเรียนการสอน กับกิจกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ เป็นต้น  ซึ่งผลงานนักศึกษา
ทั้งในและนอกหลักสูตรมีรายละเอียดดังตารางสรุปดังต่อไปนี้ 

ตารางท่ี C 4-1 จ านวนผลงานของผู้เรียนด้านทักษะทางวิชาการในปีการศึกษา ๒๕๕๘-๒๕๖๐ 

หลักสูตร 
ปี

การศึกษา 

จ านวนผลงาน ผลงานที่ได้รับรางวัล  
ระดับ

สถาบัน 
ระดับ 
ชาติ 

ระดับ
นานาชาต ิ

รวม 
ระดับ

สถาบัน 
ระดับ 
ชาติ 

ระดับ
นานาชาต ิ

 
รวม 

ภาษาอังกฤษ 
๒๕๕๘ ๑ ๒ - ๓ ๑ ๑ - 2 
๒๕๕๙ ๑ ๒ 3 6 ๑ ๑ - 2 
๒๕๖๐ 1 ๗ 2 ๙ ๑ ๕ ๑ 7 

ภาษามลายู ๒๕๖๐ - ๒ - ๒ - ๑ - 1 
ภาษาอังกฤษ
และมลายู 

๒๕๖๐ - ๓ ๑ ๔  ๓ ๑ 
 

4 

ภาษาจีน ๒๕๖๐ - ๒ - ๒ - ๒ - 2 
ภาษาไทย ๒๕๖๐ - ๒ - ๒ - ๒ - 2 
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ตารางท่ี C 4-2 จ านวนผลงานของผู้เรียนด้านทักษะทางวิชาการในปีการศึกษา ๒๕๕๘-๒๕๖๐  

(ภาพรวมของคณะ)  

ปีการ 
ศึกษา 

จ านวนผลงาน ผลงานที่ได้รับรางวัล 

ระดับ
สถาบัน 

ระดับ 
ชาติ 

ระดับ
นานาชาต ิ

รวม 
จ านวนที่
เพิ่มข้ึนใน
แต่ละปี 

ระดับ
สถาบั

น 

ระดับ 
ชาติ 

ระดับ
นานาชาต ิ

 
รวม 

จ านวนที่
เพิ่มข้ึนใน
แต่ละปี 

๒๕๕๘ ๑ ๒ - ๓ 0 ๑ ๑ - 2 0 
๒๕๕๙ ๑ ๒ 3 6 3 ๑ ๑ - 2 0 
๒๕๖๐ 1 16 3 19     13 ๑ 13 2 16 14 

รวม 3 20 6 28 
 

   3 15 2 
 

20 
 
 

 

จากตารางข้างต้นจะเห็นได้ว่า ในปีการศึกษา ๒๕๖๐ ทางคณะศิลปศาสตร์ได้มีการส่งเสริมให้นักศึกษา
เข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการไม่ว่าจะเป็นด้านภาษาอังกฤษและด้านภาษาอ่ืน ๆ เช่น ภาษามลายู ภาษาไทย
และภาษาจีน โดยผ่านโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ด้านภาษาอังกฤษ ทางคณะศิลปศาสตร์และสาขาวิชา
ภาษาอังกฤษให้นักศึกษาส่งผลงานเขียนเรียงความภาษาอังกฤษเข้าร่วมประกวด ระดับนานาชาติ ณ ประเทศ
ญี่ปุุน หัวข้อ ‘The Change I Want to Make’ จัดโดย GIO Peace Foundation ร่วมกับ UNESCO และการ
ประกวดเรียงความภาษาอังกฤษ ระดับชาติ หัวข้อ ‘The Adventure I Want to Have in Malaysia’ จัดโดย
สถานฑูตมาเลเซีย ประจ าประเทศไทย (C.4-0๑) 

นอกจากนี้ทางคณะศิลปะศาสตร์และสาขาวิชาภาษาอังกฤษได้ส่งนักศึกษาเข้าประกวดการกล่าว     
สุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ ระดับชาติ หัวข้อ ‘How to Achieve Happiness’ ณ มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราช
ภัฏสงขลา ผลปรากฎว่า นายซารีฟ ลาเต๊ะ นักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษชั้นปีที่ ๓ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ
อันดับสอง และนางสาวอาฟีกะห์ สะมูดิง ได้รับรางวัลชมเชย และได้ส่งนักศึกษาเข้าประกวดการกล่าวสุนทร
พจน์ภาษาอังกฤษ ระดับชาติ หัวข้อ ‘Learner’s Challenge in Keeping Morals in the Digital Era’ ณ 
มหาวิทยาลัยฟาฏอนี  ผลปรากฎว่า นายซารีฟ ลาเต๊ะ นักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษชั้นปีที่ ๓ ได้รับรางวัล
ชนะเลิศ และประกวด Tour Guide ผลปรากฎว่า  นางสาววาฮีดา ดือราแมและนางสาววาณิดา มาหะมะ ได้รับ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง และทางคณะและสาขาวิชาภาษาอังกฤษได้ส่งนักศึกษาเข้าประกวดการแปล ณ 
มหาวิทยาลัยฟาฏอนี  เช่นกัน และเนื่องในวันสถาปณามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ประจ าปีการศึกษา 
๒๕๖๐ ทางคณะและสาขาวิชาภาษาอังกฤษได้มีการจัดการแข่งขันเรียงความภาษาอังกฤษ ระดับชาติ  ผลปรากฎ
ว่า นายซาการียา เจ๊ะอูเซ็ง นักศึกษาสาชาวิชาภาษาอังกฤษชั้นปีที่ ๒ ได้รับรางวัลชนะเลิศ และ นางสาวอาฟีกะห์ 
สะมูดิง นักศึกษาสาชาวิชาภาษาอังกฤษชั้นปีที่ ๒ ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับหนึ่ง ในขณะเดียวกัน นายซารีฟ ลา
เต๊ะ นักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษชั้นปีที่ ๓ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอับดันสองในการแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์



๔๙ 

ภาษาอังกฤษ ระดับนานาชาติ (C.4-0๑) ในภาพรวมของคณะ ผลงานผู้เรียนมีความก้าวหน้าในระดับปานกลาง 
แต่ผลงานผู้เรียนที่ได้รับรางวัล มีความก้าวหน้าในระดับดี (C.4-02) 

นอกจากนี้ทางสาขาวิชาภาษาอังกฤษร่วมกับสาขาวิชาภาษามลายูและคณะได้ส่งเสริมให้นักศึกษาเข้า
ร่วมส่งผลงงานประกวดในด้านการผลิตนวัตกรรมใหม่ ๆ ซึ่งผลงานของนักศึกษาที่ส่งเข้าประกวดคือ      
Malaka Application (C.4-03) ซึ่งเป็นโปรแกรมสื่อการเรียนรู้ภาษามลายู และกระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีได้มอบเงินสนับสนุนนวัตกรรมนี้เป็นจ านวน 100,000 บาท เพื่อไปต่อยอดพัฒนาโปรแกรมสื่อการ
เรียนรู้ภาษามลายูต่อไป ที่ส าคัญ และทางคณะได้ส่งนักศึกษากลุ่มดังกล่าวเข้าร่วมประกวดโปรแกรมสื่อดังกล่าว
ในด้านนวัตกรรม ณ ประเทศมาเลเซีย (C.4-04) ผลปรากฏว่า นักศึกษาได้รับรางวัลเหรียญทองแดง อีกท้ังทาง
คณะได้ส่งนักศึกษาน าเสนอ The BUSANA ซึ่งเป็นแอปพลิเคชั่นแพลตฟอร์มซื้อขายเสื้อผ้าแฟชั่นมุสลิม และ
ได้รับการสนับสนุนจาก กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้มอบเงินสนับสนุนนวัตกรรมนี้เป็นจ านวน 
100,000 บาท ในการพัฒนา แอปพลิเคชั่นนี้ (C.4-05) และทางคณะได้ส่งนักศึกษาน าเสนอ The MIF 
แอปพลิเคชั่นแพลตฟอร์มซื้อขายเสื้อผ้าแฟชั่นมุสลิม และได้รับการสนับสนุนจาก กระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีได้มอบเงินสนับสนุนนวัตกรรมนี้เป็นจ านวน 100,000 บาท ในการพัฒนา แอปพลิเคชั่นนี้        
(C.4-06) ซึ่งทั้งหมดนี้นับได้ว่าเป็นความส าเร็จในระดับหนึ่งที่ทางคณะได้ส่งเสริมให้มีการผลิตโปรแกรมดังกล่าว  

ทั้งนี้ทางคณะได้มีการส่งเสริมให้นักศึกษาสาขาวิชาภาษามลายูเข้าประกวดการกล่าวสุนทรพจน์ภาษา
มาลายู จัดโดย ศูนย์อ านวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ หรือ ศอ.บต. และได้ส่งนางสาวนูรีซัน มือลี 
นักศึกษาสาขาวิชาภาษามลายูชั้นปีที่ ๑ เข้าประกวดการอ่านบทกวี หัวข้อ ‘Ibu’ และทางคณะได้ส่งเสริมให้
นักศึกษาเข้าประกวดเรียงความภาษาไทย โดยนักศึกษาได้ส่งผลงานเข้าประกวดดังกล่ว จัดโดย ศฮ.บต      
(C.4-07) และมีนักศึกษาจ านวนหนึ่งได้มีการส่งผลงานการเขียนเรียงภาษาไทยเข้าประกวด ซึ่งจัดโดย 
ส านักงานคณะกรรมการปูองกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ หรือ ปปช. ในหัวข้อ “ช่อสะอาด” และ นาย
อาดีนัน บือราเฮง นักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษชั้นปีที่ ๓ ได้เข้ารอบ ๕๐ คนสุดท้ายของการแข่งขันการใช้
ภาษาไทยระดับชาติ และทางคณะได้มีการส่งนักศึกษาจ านวนหนึ่งเข้าประกวดภาษาจีน (C.4-08) 

 นอกจากนี้ทางคณะได้เล็งเห็นถึงผลงานของผู้เรียนในด้านอื่น ๆ โดยเฉพาะด้านกิจกรรม โดยทางคณะได้
มีการจัดตั้งสโมสรนักศึกษาและมีนักศึกษาเป็นคณะกรรมการสโมสรดังกล่าว เพื่อให้นักศึกษาเกิดทักษะการ
บริหารจัดการและเกิดทักษะการอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคม โดยทางคณะได้แต่งตั้งนักศึกษาเป็นคณะกรรมการ
บริการสโมสรไปแล้วสามชุด ชุดแรกในปีการศึกษา 2558 ชุดที่สองในปีการศึกษา 255๙ และชุดที่สามในปี
การศึกษา ๒๕๖๐ โดยทั้งสามชุดนี้ได้จัดกิกรรมต่าง ๆ โดยกิจกรรมรับนองและกิจกรรมจิตอาสา โดยอาจารย์ฝุาย
พัฒนานักศึกษาเป็นที่ปรึกษา (C.4-09) อีกท้ังทางคณะและสาขาวิชาภาษาอังกฤษและสาขาวิชาภาษามลายูได้มี
การจัดตั้งชุมนุม เพื่อให้นักศึกษาในสาขาได้ท ากิจกรรมด้านภาษาท่ีตนเองก าลังเรียนอยู่ (C.4-10)  

 

 



๕๐ 

ตารางท่ี C 4-๒ ตารางสรุปผลการด าเนินงานปีการศึกษา ๒๕๖๐ เทียบกับเป้าหมาย 

ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินการ เป้าหมาย 
ผลงานผู้เรียนระดับชาติและ
นานาชาติ = ๕ ชิ้น/ป ี

19 ชิ้น บรรลุ 

 

๓ วิเคราะห์ผลการด าเนินงาน 

ภาพที่ C ๔-๑ กราฟแสดงจ านวนและแนวโน้มผลงานผู้เรียน ระดับชาติ/ระดับนานาชาติ ๓ ปีย้อนหลัง 

 

จากการด าเนินงานดังกล่าว สามารถวิเคราะห์ได้ว่า ทางคณะได้มีการประเมินและค้นพบว่า แนว
ทางการพัฒนานักศึกษามาด าเนินมาถูกทางแล้ว  จะเห็นได้ชัดว่า ผลงานของนักศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๘-
๒๕๖๐ นั้น จ านวนผลงานของนักศึกษามีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนทุกปี ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๘ จ านวนผลงานผู้เรียนมี
แค่ ๓ ชิ้น และปีการศึกษา ๒๕๕๙ จ านวนผู้เรียนได้มีการเพิ่มขึ้นเป็น ๖ ชิ้น คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ใน
ขณะเดียวกันในปีการศึกษา ๒๕๖๐ ทุกฝุายในคณะศิลปศาสตร์ได้มีร่วมมือร่วมใจกันส่งเสริมให้นักศึกษาเข้าร่วม
แข่งขันเพ่ือเพ่ิมพูนทักษะทางวิชาการ ซึ่งผลปรากฏว่าจ านวนผลงานผู้เรียนปีการศึกษาดังกล่าวเพ่ิมข้ึนอย่างเห็น
ได้ชัด จาก ๖ ชิ้นในปีการศึกษา ๒๕๕๙ เป็น ๑๙ ชิ้นในปีการศึกษา ๒๕๖๐ คิดเป็นร้อยละ ๒๑๖.๖๗ 

 

 

 

 

 



๕๑ 

ภาพที่ C ๔-๒ กราฟแสดงจ านวนและแนวโน้มผลงานผู้เรียนที่ได้รับรางวัลท้ังระดับชาติ/นานาชาติ 

 

 นอกคณะศิลปศาสาตร์ได้ส่งเสริมสนับสนุนให้นักศึกษาเข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการต่าง ๆ เพื่อให้
นักศึกษาเพ่ิมพูนประสบการณ์เก่ียวกับการใช้ความรู้และทักษะที่ได้ร่ าเรียนมาในชั้นเรียน อย่างไรก็ตามทางคณะ
ได้เล็งเห็นความส าคัญของผลงานผู้เรียนและความส าคัญของผลเรียนด้วย ทางคณะได้ตระหนักถึงการรับมาซึ่ง
รางวัลจากการประกวดต่าง ๆ ซึ่งรางวัลเหล่านี้บ่งบอกถึงคุณภาพที่ผู้เรียนมาศึกษาในหลักสูตรที่คณะได้เปิดทั้ง
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษและหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชามลายูจากกราฟ
ข้างต้นแสดงให้เห็นถึงจ านวนผลงานผู้เรียนที่ได้รับรางวัลจากปีการศึกษา ๒๕๕๘-๒๕๕๙ จ านวนผลงานผู้เรียนที่
ได้รับรางวัลนั้นมีจ านวนไม่มาก แต่ในปีการศึกษา ๒๕๖๐ นั้น จ านวนผลงานผู้เรียนที่ได้รับรางวัลเพ่ิมข้ึนจาก ๑ 
เป็น ๑๔ ชิ้น อย่างไรก็ตามทางคณะคิดว่า ถึงแม้คณะได้สนับสนุนนักศึกษาเต็มท่ีตลอดสามปีการศึกษาแล้ว แต่ก็
ต้องการทบทวนกระบวนการปรับปรุงเพ่ือให้เกิดพัฒนารวมถึงผลิตผลงานผู้เรียนให้เพิ่มข้ึนในแต่ละปีการศึกษา 
และเพ่ือให้การผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพต่อไป  

ทั้งนี้ ถึงแม้ทางคณะตระหนักดีว่า คณะมีข้อจ ากัดมากมายไม่ว่าจะเป็นด้านงบประมาณ ด้านเวลาของ
อาจารย์หรือแม้กระทั่งตัวนักศึกษาเอง ด้านสภาพแวดล้อมเก่ียวข้องกับการพัฒนานักศึกษา ด้านทัศนคติของ
ผู้เรียนเอง แต่ทางคณะก็มีความแน่วแน่ที่จะพัฒนากระบวนการผลิตนักศึกษาและกระบวนผลิตผลงานผู้เรียนที่มี
คุณภาพ ตัวอย่างเช่น อาจารย์ควรที่จะท าอย่างไร เพ่ือพัฒนานักศึกษาได้อย่างมีคุณภาพภายใต้ระยะเวลาและ
งบประมาณท่ีจ ากัด ทางคณะควรที่จะท าอย่างไรเพื่อให้นักศึกษาตระหนักถึงความส าคัญของการพัฒนาตนเอง
โดยผ่านกระการการประกวดต่าง ๆ ภายใต้ด้านสภาพแวดล้อมที่คณะได้จัดให้ โดยก าหนดกรอบการด าเนินงาน
เพ่ือจัดท าแผนการพัฒนานักศึกษาในปีการศึกษา 2561 ต่อไป  

 

 



๕๒ 

ผลการประเมินในระดับคณะ 

ผลรวมของคะแนนที่ได้ของทุกหลักสูตรในคณะ/จ านวนหลักสูตรในคณะทั้งหมด 

คะแนนการประเมิน C. 4 = ๔ 

ค าอธิบายเพิ่มเติม      -  

 

รหัสเอกสารหลักฐาน ชื่อเอกสารหลักฐาน 
C.4-01 จ านวนผลงานของผู้เรียนด้านทักษะทางวิชาการในปีการศึกษา ๒๕๕๘-๒๕๖๐ 

(แยกตามหลักสูตร)  
C.4-02 จ านวนผลงานของผู้เรียนด้านทักษะทางวิชาการในปีการศึกษา ๒๕๕๘-๒๕๖๐ 

(ภาพรวมคณะ)  
C.4-03 การเข้าประกวด Malaka Application 
c. 4-04 การประกวดโปรแกรมสื่อ Malaka Application ณ ประเทศมาเลเซีย 
C. 4-05 การน าเสนอ The BUSANA แอปพลิเคชั่นแพลตฟอร์ม 
C. 4-0๖ การน าเสนอ The MIF แอปพลิเคชั่นแพลตฟอร์ม 
C. 4-0๗ การประกวดการอ่านบทกวี 
C. 4-0๘ ประกวดการเขียนเรียงภาษาไทย 
C. 4-0๙ กิจกรรมสโมสรนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ 
C. 4-10 ชุมนุมภาษาอังกฤษและชุมนุมภาษามลายู 
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C.5 คุณสมบัติของอาจารย์ 
ผู้ก ากับตัวบ่งชี้  อาจารย์วันชัย  แก้วหนูนวล 
ผู้จัดเก็บข้อมูล  นางสาวสุปราณี  วรพิพัฒน์ กุล  
 
ค าอธิบาย 
 การศึกษาระดับอุดมศึกษาถือเป็นการศึกษาระดับสูงสุดที่ต้องการบุคคลที่มีความรู้ความสามารถและ
ความลุ่มลึกทางวิชาการเพ่ือปฏิบัติภารกิจส าคัญของสถาบันในการผลิตบัณฑิต ศึกษาวิจัยเพื่อการติดตาม
ความก้าวหน้าทางวิชาการและการพัฒนาองค์ความรู้ ดังนั้น คณะ/สถาบัน ควรมีอาจารย์ ที่มีคุณสมบัติและ
ความสามารถดังนี ้
 - ความสามารถในด้านการออกแบบการสอนและถ่ายทอดเนื้อหา 
 - ความสามารถในการประยุกต์และเลือกใช้วิธีการที่หลากหลายในการสอนและการประเมินผลการ  
             สอนเพ่ือให้บรรล ุELOs ที่ก าหนด 
 - ความสามารถในการพัฒนาและใช้สื่อการสอนที่หลากหลาย  
 - ความสามารถในการติดตามและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนของตนเอง 
 - ความสามารถในการทบทวนกระบวนการสอนของตนเอง  
 - ความสามารถในการวิจัยหรือบริการวิชาการท่ีเป็นประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
เป้าหมาย   

1. ค่า FTEs ของคณาจารย์เฉลี่ยทุกสาขา มีค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับ 1 
2. อาจารย์สายสอนและวิจัยที่ขอต าแหน่งทางวิชาการ  จ านวน 2 คน 
3. จ านวนบุคลากรที่มีคุณวุฒิที่สูงขึ้น  จ านวน 2 คน 

  
ผลการด าเนินงาน 
 คณะศิลปศาสตร์ มุ่งเน้นความเป็นเลิศในศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ โดย
มุ่งเน้นความเชี่ยวชาญด้านภาษา และบูรณาการการศึกษาท่ัวไป จึงได้ก าหนดคุณสมบัติและคุณวุฒิของอาจารย์  
และเปิดหลักสูตรตามความพร้อมและความเชี่ยวชาญของอาจารย์ ซึ่งปีการศึกษา 2560 คณะศิลปศาสตร์ได้
เปิดรับนักศึกษา จ านวน 2 หลักสูตร คือคือหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาภาษาอังกฤษ และหลักสูตร   
ศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาภาษามลายู 

คุณสมบัติและความสามารถของบุคลากรสายสอนและวิจัยถือเป็นสิ่งส าคัญในการพัฒนาบัณฑิตเป็น
อย่างยิ่ง คณะจึงจัดหาบุคลากรสายสอนและวิจัย ให้เพียงพอและเหมาะสมกับความต้องการ ตามจุดเน้นของคณะ  
โดยคณะได้มีการแสดงข้อมูลคณาจารย์ที่ปฏิบัติงานจริงของคณะฯ พร้อมทั้งแสดงข้อมูลค่า FTEs ของคณาจารย์
ทั้งหมดดังต่อไปนี้ 

ตาราง 5.1 แสดงข้อมูลคณาจารย์ของคณะศิลปศาสตร์  ประจ าปีการศึกษา 25๖๐ 
ประเภท ชาย หญิง รวม จ านวนอาจารย์

ที่มีวุฒิปริญญา
เอก 

จ านวนอาจารย์
ที่คุณสมบัติ
เทียบเท่า

ปริญญาเอก 

จ านวน

(ราย) 

FTEs 

ศาสตราจารย์ - - - - - - 
รองศาสตราจารย์ - - - - - - 
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ประเภท ชาย หญิง รวม จ านวนอาจารย์
ที่มีวุฒิปริญญา

เอก 

จ านวนอาจารย์
ที่คุณสมบัติ
เทียบเท่า

ปริญญาเอก 

จ านวน

(ราย) 

FTEs 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ - - - - - - 
อาจารย ์ 11 22 33 0.82 ๓ - 
   - อาจารย์สอนภาษาอังกฤษ 3 7 10 1.21 - - 
   - อาจารย์สอนภาษามลายู 2 3 5 0.64 - - 
   - อาจารย์สอนภาษาไทย 1 4 5 0.67 1 - 
   - อาจารย์สอนภาษาจีน - 2 2 0.11 - - 
   - อาจารย์สอนสังคมศาสตร์ 4 4 8 0.89 2 - 
   - อาจารย์สอนพลศึกษา 1 2 3 0.51 - - 
อาจารย์ Part – Time - - - - - - 
อาจารย์พิเศษ (Visiting 
Professors/lecturers) 

- - - - - - 

รวม 11 22 33  ๓ - 
 

 ตารางข้างต้นแสดงให้เห็น ว่าจ านวนอาจารย์ สายสอนและวิจัย ของคณะศิลปศาสตร์ในทุกสาขาวิชามีค่า 
FTEs ที่แตกต่างกันออกไปทั้งนี้ข้ึนอยู่กับสาขาวิชาและความต้องการในการเรียนของผู้เรียนในแต่ละปีการศึกษา 
(รายวิชาศึกษาท่ัวไป) คือ  ปีการศึกษา 2560 อาจารย์สาขาภาษาอังกฤษ มีค่า FTEs เฉลี่ย 1.52 ตามด้วย
อาจารย์สาขาสังคมศาสตรม์ีค่าเฉลี่ย 1.37 อาจารย์สาขาภาษามลายูมีค่าเฉลี่ย 1.06 อาจารยส์าขาวิชาพละศึกษา
มีค่าเฉลี่ย 1.01 อาจารย์สาขาภาษาไทยมีค่าเฉลี่ย 0.75 และอาจารย์สาขาภาษาจีนมีค่าเฉลี่ย 0.57 ตามล าดับ  

จากตารางดังกล่าวสามารถสรุปได้ว่า  ปัจจุบันภาพรวมของ คณะศิลปศาสตร์มีจ านวนอาจารย์เพียงพอ   
ซึ่งมีค่าเฉลี่ย FTEs เท่ากับ 0.82 ซึ่งบรรลุตามค่าเปูาหมายที่ก าหนดไว้ให้มีค่า FTEs น้อยกว่าหรือเท่ากับ 1  แต่
มีอีกหนึ่งสาขาวิชา  คืออาจารย์สอนภาษาอังกฤษ  มีจ านวนอาจารย์ไม่เพียงพอ กับความต้องการและตามบริบท
ของหลักสูตรเพื่อให้บรรลุเปูาหมายของการจัดการศึกษาให้เป็นไปตาม Program Outcomes หรือเพ่ือการ
สนับสนุนพันธกิจอ่ืนๆ  ของคณะฯ เนื่องด้วยค่าเฉลี่ยของ FTEs ของอาจารย์ สอนภาษาอังกฤษ  มีค่าเฉลี่ยเกิน
เปูาหมาย ซึ่งคิดเป็น 1.21 ของ FTEs ทั้งหมดนี้ยังไม่นับรวมถึงชั่วโมงงานวิจัยและงานอ่ืนๆ ตามพันธกิจต่างๆ  ที่
ได้รับมอบหมาย ดังนั้นคณะศิลปศาสตร์จึงได้ประกาศรับอาจารย์สายสอนและวิจัยต าแหน่งอัตราจ้าง ( C.5-01) 
เพ่ือให้มีอาจารย์สายสอนและวิจัยเพียงพอ แต่ปรากฏว่าการประกาศรอบแรกไม่มีผู้มาสมัคร และการประกาศ
รอบท่ี 2 ไม่มีผู้มีคุณสมบัติตามท่ีประกาศไว้  จึงส่งผลให้ยังไม่มีอาจารย์สายสอนและวิจัยสาขาภาษาอังกฤษ
ดังกล่าว ดังนั้นคณะจึงได้หาวิธีการแลกเปลี่ยนอาจารย์ระหว่างมหาวิทยาลัย ซึ่งได้รับความร่วมมือจาก 
Universiti Kuala Lumpur  ส่งอาจารย์ผู้สอนสาขาภาษาอังกฤษมาจ านวน 1 ท่าน คือ MRS. Syahrin, Syahro 
Syerina ซึ่งจะเดินทางมาปฏิบัติหน้าที่วันที่ 5 พฤศจิกายน 2561  
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ตาราง 5.2 แสดงการสรุปค่า FTEs ของอาจารย์ประจ าหลักสูตรสาขาภาษาอังกฤษ 
 หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2558 

 
ปีการศึกษา 

ค่า FTEs ของอาจารย์ประจ าหลักสูตรสาขาภาษาอังกฤษ 
ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 เฉลี่ยตลอดปีการศึกษา 

2560 1.40 1.02 1.21 
2559 1.80 1.23 1.52 
2558 1.36 1.03 1.12 

 
 จากตารางข้างต้นแสดงให้เห็นว่า ภาระงานสอนของอาจารย์ประจ าหลักสูตรสาขาวิชาภาษาอังกฤษในปี
การศึกษา 2560  มีค่า  FTEs ลดลงจากปีการศึกษา 2559  เนื่องจากมีการเพิ่มอาจารย์ผู้สอนในปีการศึกษา 
2560 เนื่องจากคณะมีการรับอาจารย์สาขาต่างประเทศ (ชาวต่างชาติ) เพ่ิมเติม แต่คณะต้องเร่งด าเนินการเพ่ิม
จ านวนของอาจารย์ในสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพ่ิมข้ึนอีก  เพ่ือให้ค่า  FTEs  ลดลงให้น้อยกว่า 1   
 

ตาราง 5.3 แสดงการสรุปค่า FTE ของอาจารย์ประจ าหลักสูตรสาขาภาษามลายู 
 หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2560 

 
ปีการศึกษา 

ค่า FTE ของอาจารย์ประจ าหลักสูตรสาขาภาษามลายู 
ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 เฉลี่ยตลอดปีการศึกษา 

2560 0.57 0.71 0.64 
 

จากตารางข้างต้นแสดงให้เห็นว่า ภาระงานสอนของอาจารย์ประจ าหลักสูตรสาขาวิชาภาษามลายู  มีค่า 
FTE 0.64  ซึ่งแสดงถึงความเพียงพอและเหมาะสมกับความต้องการของการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตร
สาขาวิชาภาษามลายู 
 
หมายเหตุ 

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

ทั้งนี้ จ านวนอาจารย์ของคณะศิลปศา สตร์มีจ านวนที่เพ่ิมข้ึนในปีการศึก ษา 25๖๐ จากปีการศึกษา 
2559 และ ปี 2558 ดังต่อไปนี้ 
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ตาราง 5.4 แสดงอัตราการคงอยู่ของอาจารย์คณะศิลปศาสตร์ 

ปี
การศึกษา 

จ านวนอาจารย์
ทั้งหมดต้นปีการศึกษา 

จ านวนอาจารย์
ลาออก/เกษียณใน

ระหว่างปี
การศึกษา 

จ านวน
อาจารย์เข้า

ใหม่ระหว่างปี
การศึกษา 

จ านวนอาจารย์
ทั้งหมดปลายปี

การศึกษา 

หมายเหตุ  
(ระบุเหตุผล) 

ปี 2560 31 2 4 33 ต้นปี
การศึกษา 

ได้ลาศึกษาต่อ 
จ านวน 1 คน 

ปี 2559 25 1 8 32 ต้นปี
การศึกษา 

ได้ลาศึกษาต่อ 
จ านวน 1 คน 

ปี 2558 24 2 4 26  
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จากตารางและกราฟข้างต้นแสดงให้เห็นว่าคณะศิลปศาสตร์มีจ านวนบุคลากรสายสอนและวิจัยเพิ่มขึ้น 

โดยมีปีการศึกษา 2558 มีจ านวนอาจารย์ 26 คน ปีการศึกษา 2559 มีจ านวนอาจารย์ 32 คน เพิ่มขึ้น
จ านวน 6 คน  ปีการศึกษา 2560 มีจ านวนอาจารย์ 33 คน เพิ่มขึ้นจ านวน 1 คน ซึ่งเป็นแนวโน้มที่ดีข้ึน แต่
เมื่อพิจารณารายสาขาวิชา ผลปรากฏว่าคณะศิลปศาสตร์ยังขาดแคลนอาจารย์สาขาภาษาอังกฤษ จึงได้จัดท า
แผนการรับบุคลกรในปีงบประมาณต่อไป  

ส าหรับอาจารย์ประจ าในระดับหลักสูตรนั้น มีอัตราการคงอยู่ในปีการศึกษา 2560 ถึงปีการศึกษา  
2558 ดังนี้ 
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ตาราง 5.5 แสดงข้อมูลอัตราการคงอยู่ของอาจารย์ประจ า หลักสูตรภาษาอังกฤษ (ระดับหลักสูตร) 

ปี
การศึกษา 

จ านวนอาจารย์
ทั้งหมดต้นปีการศึกษา 

จ านวนอาจารย์
ลาออก/เกษียณใน

ระหว่างปี
การศึกษา 

จ านวน
อาจารย์เข้า

ใหม่ระหว่างปี
การศึกษา 

จ านวนอาจารย์
ทั้งหมดปลายปี

การศึกษา 

หมายเหตุ  
(ระบุเหตุผล) 

ปี 2560 8 - 2 10  
ปี 2559 7 1 2 8  
ปี 2558 7 - - 7  

ตารางการคงอยู่ของอาจารย์ประจ าในระดับหลักสูตรนี้ชี้ให้เห็นว่า อาจารย์ประจ าในระดับหลักสูตรนั้นมี
อัตราการคงอยู่ เพ่ิมข้ึนเล็กน้อยใน ปีการศึกษา 2560 จากปีการศึกษา 2558 ทั้งนี้การที่มีอัตราการคงอยู่ที่
เพ่ิมข้ึนเพียงเล็กน้อยแสดงถึงการมีบุคลากรสายสอนและวิจัยในระดับหลักสูตรไม่เพียงพอและเหมาะสมกับอัตรา
การเพ่ิมข้ึนของนักศึกษา ดังแสดงในตารางต่อไปนี้ 

 
ตาราง 5.6 สรุปข้อมูลสัดส่วนนักศึกษาต่ออาจารย์ของหลักสูตรภาษาอังกฤษ 

ปีการศึกษา จ านวนของนักศึกษา จ านวนของอาจารย์
ประจ าในระดับหลักสูตร 

สัดส่วนนักศึกษาต่อ
อาจารย์ 

ปี 2560 184 10 18.40 : 1 
ปี 2559 147 8 18.38 : 1 
ปี 2558 93 7 13.28 : 1 

 
 จากตาราง 5.6 แสดงให้เห็นว่า สัดส่วนของนักศึกษาต่ออาจารย์ผู้สอนมีอัตราที่เพ่ิมข้ึนเล็กน้อยในปี
การศึกษา  2560  ที่มีอัตราส่วนนักศึกษา  18.40  คน  ต่ออาจารย์  1  คน  จากปีการศึกษา  2559  ซึ่งยัง
อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานของ  สกอ.  ปี  2558  ก าหนด (สายมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  25 : 1) 

 

ตาราง 5.7 แสดงข้อมูลอัตราการคงอยู่ของอาจารย์ประจ า หลักสูตรภาษามลายู (ระดับหลักสูตร) 

ปี
การศึกษา 

จ านวนอาจารย์
ทั้งหมดต้นปีการศึกษา 

จ านวนอาจารย์
ลาออก/เกษียณใน

ระหว่างปี
การศึกษา 

จ านวน
อาจารย์เข้า

ใหม่ระหว่างปี
การศึกษา 

จ านวนอาจารย์
ทั้งหมดปลายปี

การศึกษา 

หมายเหตุ  
(ระบุเหตุผล) 

ปี 2560 5 - - 5  
 
ตารางการคงอยู่ของอาจารย์ประจ าในระดับหลักสูตร ภาษามลายูนี้ชี้ให้เห็นว่า อาจารย์ประจ าในระดับ

หลักสูตรนั้นมีอัตราการคงอยู่  ในปีการศึกษา 2560 จ านวน 5 คน และเป็นปีแรกของการเปิดหลักสูตรภาษา
มลายู 
 



๕๘ 

ตาราง 5.8 สรุปข้อมูลสัดส่วนนักศึกษาต่ออาจารย์ของหลักสูตรภาษามลายู 

ปีการศึกษา จ านวนของนักศึกษา จ านวนของอาจารย์
ประจ าในระดับหลักสูตร 

สัดส่วนนักศึกษาต่อ
อาจารย์ 

ปี 2560 34 5 6.80 : 1 
 
 จากตาราง 5.8 แสดงให้เห็นว่า  ในปีการศึกษา  2560  มีจ านวนนักศึกษา  34  คน  สัดส่วน
นักศึกษาต่ออาจารย์  คือ  6.80 : 1  นอกจากนี้อาจารย์ประจ าหลักสูตรยังมีภาระงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

คณะศิลปศาสตร์ได้ส่งเสริมให้อาจารย์ได้รับการพัฒนาให้มีคุณวุฒิและต าแหน่งทางวิชาการท่ีสูงขึ้น ซึ่ง
ขณะนี้มีอาจารย์จ านวน 37 คน ลาศึกษาต่อ 4 คน ปฏิบัติงานจริง 33 คน เป็นข้าราชการ 5 คน พนักงานใน
สถาบันอุดมศึกษา 14 คน และลูกจ้างชั่วคราว 14 คน มีคุณวุฒิระดับปริญญาตรี 4 คน ปริญญาโท 26 คน 
ปริญญาเอก 3 คน ซึ่งจ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรสาขาภาษาอังกฤษต่อนักศึกษา คือ 1 : 18.40 ชี้ให้เห็น
ว่าอาจารย์ยังมีไม่เพียงพอและสอดคล้องกับความต้องการ (C.5-02) 
 1.  ความสามารถในด้านการออกแบบการสอน พบว่าอาจารย์ได้ออกแบบการสอนมากกว่า 3 วิธี คือ 
การสอนแบบบรรยายและการอภิปราย ร้อยละ 100 การสอนแบบมีส่วนร่วม การสอนแบบใช้การสนทนา
โต้ตอบระหว่างอาจารย์และนักศึกษา การสอนแบบสาธิต ใช้สถานการณ์จริง การสอนแบบเสวนา และการสอน
แบบตั้งค าถามชวนคิด  (C.5-03)  

 2.  ความสามารถในการประยุกต์และเลือกใช้วิธีการที่หลากหลายในการสอนและการประเมินผลการ
สอนเพ่ือให้บรรลุ ELOs ที่ก าหนด ในปีการศึกษา 2560 นั้นทางอาจารย์ประจ ารายวิชาต่างๆ ได้ประยุกต์และ
เลือกใช้วิธีการที่หลากหลายในการสอนและการประเมินผลการสอนเพ่ือให้บรรลุ ELOs  ดังนี้  
  1.  ด้านคุณธรรม คือ ได้สอดแทรกในรายวิชาด้านการมีวินัย ตรงเวลา มีความเสียสละ ความ
ซื่อสัตย์ ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม เป็นแบบอย่างท่ีดีแก่ผู้อื่นทั้งในด้านการสื่อสาร การด ารงตน 
และเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ 
  2.  ด้านความรู้ คือ มีความรู้และความเข้าใจเหตุการณ์ สถานการณ์ของโลกยุคปัจจุบันและ
สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน  มีความรู้และความเข้าใจในหลักไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ ใช้
ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารได้ท้ัง 4 ทักษะ สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่างถูกต้องเหมาะสม  
เป็นต้น  
  3.  ทักษะทางปัญญา  คือ จะสอดแทรกในเรื่องของการคิดวิเคราะห์  การแก้ปัญหา และ
ประยุกต์ความรู้ด้านภาษา การสื่อสารและน าไปใช้ได้เหมาะสมกับระดับและกาลเทศะ 
  4.  ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ  คือ มีความเป็นผู้น าและผู้ตามที่ดี 
สามารถท างานเป็นกลุ่มได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  5.  ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ คือ สามารถนา
หลักตรรกะ คณิตศาสตร์และสถิตมาปรับใช้ในกิจกรรมที่ได้รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล
ความสามารถใช้ภาษาสื่อสาร (C.5-04) 

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ มีนโยบายด้านการผลิต และพัฒนาบุคลากร คือ 
มุ่งพัฒนาคุณวุฒิและสมรรถนะของบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญเฉพะสาขาอย่างต่อเนื่อง และเร่งพัฒนาศักยภาพ
ของนักศึกษาให้มีความรู้ความสามารถทางด้านวิชาการและวิชาชีพ เพื่อให้นักศึกษามีความเชี่ยวชาญและ
ตอบสนองความต้องการของประเทศ ตามแผนการบริหารบุคลากรและแผนพัฒนาบุคลากร ประจ าปี
งบประมาณ 2559 – 2562 (C.5-05) และมีการก าหนดภาระงานสอนและสัดส่วนของนักศึกษาต่ออาจารย์ 



๕๙ 

โดยก าหนดภาระงานสอนตามความเชี่ยวชาญเฉพาะของอาจารย์ โดยมีการพัฒนาอาจารย์จาก โครงการพัฒนา
ศักยภาพอาจารย์ที่ปรึกษาและ โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยของคณะศิลปศาสตร์ (C.5-06)  

ผลจากจากการด าเนินการดังกล่าว ผลปรากฏว่าคณาจารย์คณะศิลปศาสตร์มีผลงานวิจัยที่ได้รับการ
ตีพิมพ์เผยแพร่มากข้ึน (C.5-07) และอยู่ระหว่างการรอผลการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ จ านวน 3 ท่าน (C.5-08) 
เกณฑ์ประเมินระดับหลักสูตร 
 ส าหรับ C.5 คุณสมบัติของอาจารย์ในระดับหลักสูตรสามารถประเมินได้จาก AUN.6 Academic Staff 
Quality เกณฑ์ย่อย AUN. 6.2 และ 6.4 โดยประเมินระดับคะแนน 1-7 ตามเกณฑ์คะแนนของ AUN-QA 
ระดับหลักสูตร (เอกสาร [11] หน้า 64) 

เกณฑ์การประเมินระดับคณะ 
1 2 3 4 5 6 7 

ไม่มีการ
ด าเนินการ
ตามเกณฑ์ที่

ก าหนด 

มีผลการ
ด าเนินงาน
เบื้องต้น 

(เป็นข้อมูล
ดิบ เริ่มมี

ระบบ แต่ยัง
ไม่สมบูรณ์ 
ไม่สามารถ/

ไม่มีการ
วิเคราะห์) 

มีการเก็บ
ข้อมูลอย่าง
เป็นระบบ

สามารถ/มีผล
การวิเคราะห์

การ
ด าเนินงาน
เทียบกับ
เปูาหมาย 

3+ มี
แนวโน้มผล

การ
ด าเนินงาน
ของระบบดี 
ท าให้เกิดผล
เป็นไปใน

ทิศทางตาม
เปูาหมายที่

ก าหนด 

4+ มีผลการ
ด าเนินงาน
เหนือกว่า

เกณฑ์
ก าหนดส่งผล
ให้เกิดการ

พัฒนาระบบ 

5+ มีผลการ
ด าเนินงานที่เท่า

หรือสูงกว่าคู่เทียบ
ในระดับชั้นน าของ

ประเทศ มีการ
ด าเนินงานที่ดี

ต่อเนื่องส่งผลให้
การด าเนินงาน
เทียบเท่าหรือสูง
กว่าคู่เทียบ (คู่
เทียบชั้นน า

ระดับประเทศ) 

Excellent 
(Example 
of world 
class or 
leading 

practices) 

 
ผลการประเมินในระดับคณะ 

ผลรวมของคะแนนที่ได้ของทุกหลักสูตรในคณะ/จ านวนหลักสูตรในคณะทั้งหมด  
คะแนนการประเมิน C5 = 4 

ค าอธิบายเพิ่มเติม     มีการเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบสามารถ/มีผลการวิเคราะห์การด าเนินงานเทียบกับเปูาหมาย  
 
รหัสเอกสารหลักฐาน ชื่อเอกสารหลักฐาน 

C.5-01 ประกาศรับอาจารย์สายสอนและวิจัยต าแหน่งอัตราจ้าง สาขาภาษาอังกฤษ  
C.5-02 สรุปรายชื่ออาจารย์จ าแนกตามคุณวุฒิ 
C.5-03 แบบสรุปการวิเคราะห์วิธีการสอนของอาจารย์คณะศิลปศาสตร์ 
C.5-04 ตารางการจ าแนก ELOs ของอาจารย์คณะศิลปศาสตร์  ปีการศึกษา 2560 
C.5-05 แผนการบริหารบุคลากรและแผนพัฒนาบุคลากรประจ าปี 2559-2562 
C.5-06 โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ที่ปรึกษาและโครงการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยของคณะ

ศิลปศาสตร ์
C.5-07 ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ 
C.5-08 การขอการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ 



๖๐ 

C.6 ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย 

ผู้ก ากับตัวบ่งชี้   อาจารย์ ดร.ภัส รธ์ีรา ฉลองเดช  
ผู้จัดเก็บข้อมูล   อาจารย์ ดร.อรทัย พรมเทพ  
 
 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  และผลงานนั้นสอดรับกับเปูาหมายและ
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 

 คณะศิลปศาสตร์มีค่าเปูาหมายในการด าเนินงานวิจัย คือ ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในระดับชาติหรือ
นานาชาติจ านวน 5 เรื่องต่อปี คณะได้สนับสนุนให้อาจารย์ได้ผลิตงานวิจัยและงานวิชาการ เผยแพร่สู่สังคมท้ังใน
รูปแบบการน าเสนอเวทีการประชุมวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ การตีพิมพ์บทความวิจัยและวิชาการ
ลงในวารสารที่จัดอยู่ในฐานกลุ่มที่ 2 และกลุ่มท่ี 1 ทางงานวิจัยได้มีการประชาสัมพันธ์เวทีน าเสนอและแหล่ง
ตีพิมพ์จากงานส่งเสริมงานวิจัยและต ารามหาวิทยาลัยผ่านการประชุมประจ าคณะ อย่างต่อเนื่อง การ
ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่ออิเล็กโทรนิกส์ เฟ ซบุ๊ค ไลน์ เว็บไซต์ บอร์ดปิดปูายประชาสัมพันธ์ของคณะ รวมถึงการ
ค้นหาเวทีตีพิมพ์เพ่ิมเติมจากหนังสือที่ได้รับในเว็บไซต์ที่เก่ียวข้อง นอกเหนือจากนั้นคณะได้จัดพื้นที่การท าวิจัย
บริเวณศูนย์ภาษาเพ่ืออ านวยความสะดวกแก่ผู้ท าวิจัย ได้มีการค้นคว้าเพิ่มเติมจากหนังสือและค้นหาข้อมูลใน
ฐานข้อมูลออนไลน์ งานวิจัยได้วางแผนในการด าเนินการรอบด้านเพื่อก ากับติดตามการท าวิจัยของอาจารย์ให้
ผลิตผลงานวิจัยออกมามากที่สุดทั้งโดยยึดคุณภาพความเป็นเลิศด้านงานวิจัย การด าเนินงานในส่วนนี้ด าเนิน
สอดคล้องกับ S.1 และ S.3  

 



๖๑ 

ผลการด าเนินงานในปี การศึกษา  25๖๐ แสดงให้เห็นว่าจ านวน ผลงานวิจัยของอาจารย์ในคณะศิลป
ศาสตร์ที่ได้รับการตีพิมพ์ใน วารสาร จ านวน ๑๑ ผลงาน ผลงานที่ได้น าเสนอในระดับชาติ มีจ านวน ๗ ผลงาน 
และมีการน าเสนอผลงานในระดับนานาชาติ จ านวน ๔ ผลงาน   

แสดงจ านวนผลงานของอาจารย์ในคณะศิลปศาสตร์ 

ปีการศึกษา 

จ านวนผลงานวิจัย/วิชาการของอาจารย์ 

รวม 
จ านวน
อาจารย์ 

ผลรวมถ่วง
น้ าหนักของ

ผลงานอาจารย์
เทียบกับจ านวน

อาจารย์ 

คะแนน
ประเมิน
ตนเอง วารสาร 

น าเสนอ
ระดับชาติ 

น าเสนอ
ระดับ

นานาชาติ 

2560 ๑๑ ๗ ๔ ๒๒ 33 ๓.96 4 

2559 4 1 1 6 32 1.15 4 

2558 3 4 0 7 26 0.68 3 

2557 1 1 2 4 24 0.43 3 

2556 3 3 1 7 19 0.53 3 

                  แสดงค่ารวมผลงานวิจัยและผลงานวิชาการของอาจารย์คณะศิลปศาสตร์ 

คณะ/สถาบัน 
ปี

การศึกษา 

ผลงานเผยแพร่ 

ผลรวม
ถ่วง

น้ าหนัก 

บทความ
วิจัยหรือ
วิชาการ
ที่ตีพิมพ์
ในการ
ประชุม
วิชาการ
ระดับชา
ติ(0.20) 

บทความ
วิจัยหรือ
วิชาการที่
ตีพิมพ์ใน
การประชุม
วิชาการ
ระดับ
นานาชาติ/
จดอนุ
สิทธิบัตร
(0.40) 

บทความ
วิจัยหรือ
วิชาการที่
ตีพิมพ์ใน
วารสารวิ
ชาการ
ระดับชาติ
TCI กลุ่ม
ที่ 2 
(0.60) 

บทความ
วิจัยหรือ
วิชาการที่
ตีพิมพ์ใน
วารสารวิชา
การระดับ
นานาชาติ 
ไม่อยู่ในฐาน
ก.พ.อ./TCI 
กลุ่มที่ 1 
(0.80) 

บทความวิจัย
หรือวิชาการที่
ตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการ
ระดับ
นานาชาติ/จด
สิทธิบัตร/
ผลงานที่ขอ
ต าแหน่งทาง
วิชาการฯ 
(1.00) 

คณะศิลป
ศาสตร์ 

2560 ๗ ๔ 2 ๙ 0 ๑๒.๐0 

2559 1 1 1 3 0 3.60 

2558 4 0 3 0 0 2.60 



๖๒ 

คณะ/สถาบัน 
ปี

การศึกษา 

ผลงานเผยแพร่ 

ผลรวม
ถ่วง

น้ าหนัก 

บทความ
วิจัยหรือ
วิชาการ
ที่ตีพิมพ์
ในการ
ประชุม
วิชาการ
ระดับชา
ติ(0.20) 

บทความ
วิจัยหรือ
วิชาการที่
ตีพิมพ์ใน
การประชุม
วิชาการ
ระดับ
นานาชาติ/
จดอนุ
สิทธิบัตร
(0.40) 

บทความ
วิจัยหรือ
วิชาการที่
ตีพิมพ์ใน
วารสารวิ
ชาการ
ระดับชาติ
TCI กลุ่ม
ที่ 2 
(0.60) 

บทความ
วิจัยหรือ
วิชาการที่
ตีพิมพ์ใน
วารสารวิชา
การระดับ
นานาชาติ 
ไม่อยู่ในฐาน
ก.พ.อ./TCI 
กลุ่มที่ 1 
(0.80) 

บทความวิจัย
หรือวิชาการที่
ตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการ
ระดับ
นานาชาติ/จด
สิทธิบัตร/
ผลงานที่ขอ
ต าแหน่งทาง
วิชาการฯ 
(1.00) 

2557 1 2 0 1 0 1.80 

2556 3 1 3 0 0 2.80 
 

ปีการศกึษา 
    

ปีการศกึษา 
    

ปีการศกึษา 
    

ปีการศกึษา 
    

ปีการศกึษา 
    

วารสาร 11 4 3 1 3

น าเสนอระดบัชาติ 7 1 4 1 3

น าเสนอระดบันานาชาติ 4 1 0 2 1

รวมผลงานวิจยั 22 6 7 4 7
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 าราง   ง  าน นผลงาน    ยของอา ารย      ลป า  ร 

 

ผลการประเมินในระดับคณะ 
ผลรวมของคะแนนที่ได้ของทุกหลักสูตรในคณะ/จ านวนหลักสูตรในคณะทั้งหมด  

คะแนนการประเมิน C6 = 4 
ค าอธิบายเพิ่มเติม     มีการเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบสามารถ/มีผลการวิเคราะห์การด าเนินงานเทียบกับเปูาหมาย  
 



๖๓ 

รายการหลักฐาน 

รหัสหลักฐาน ชื่อหลักฐาน 
C.6-1 รายชื่ออาจารย์ประจ าที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อประจ าปีการศึกษา 25๖๐ 
C.6-2 บทความวิจัยและบทความวิชาการ 2556-2560 
 

ประจ าปีการศึกษา 2560 
รหัส

หลักฐาน 
เรื่อง ผู้วิจัย วันที่ สถานที่ตีพิมพ์ 

C.6-2-01 The Ideology of the Tak 
Bai Dialect (Pasteera 
Chalongdet) 

ภัสร์ธีรา ฉลองเดช สิงหาคม 
2561 

น าเสนอภาคโปสเตอร์               
ณ มหาวิทยาลัย Riau 
ประเทศอินโดนีเซีย 
ได้รับรางวัลเหรียญ
ทองแดงในการน าเสนอ
ภาคโปสเตอร์ 
มหาวิทยาลัย Riau 
ประเทศอินโดนีเซีย 

C.6-2-0๒ การสร้างแบบฝึกการอ่าน
ออกเสียงพยัญชนะท้ายใน
ภาษาไทย ส าหรับผู้ใช้ภาษา
มลายูถิ่น 
เป็นภาษาท่ีหนึ่งและใช้
ภาษาไทยเป็นภาษาท่ีสองโดย
ใช้กลยุทธ์สัทศาสตร์ 
A Construction of a 
Pattern Drill in Thai 
Language Final Sound 
Pronunciation  
for Local Malay Native 
Speakers Using Thai as a 
Second Language 

วันชัย แก้วหนูนวล สิงหาคม 
2561 

วารสารมหาวิทยาลัย
นราธิวาสราชนครินทร์ 
สาขามนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ Vol 5: ฉบับ
พิเศษ สิงหาคม 2561 
 
 



๖๔ 

C.6-2-0๓ ลักษณะข้อผิดพลาดในการใช้
ภาษาไทย: กรณีศึกษาการ
เขียนภาษาไทยของนักศึกษา
ปริญญาตรี 
ชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัย
นราธิวาสราชนครินทร์ 
An Investigation of 
mistakes in Thai Usage: A 
case study of Thai 
writing of  
first-year students at 
Princess of Naradhiwas 
University 

วันชัย แก้วหนูนวล 
ภัสร์ธีรา ฉลองเดช 

กรกฎาคม – 
ธันวาคม 
2561 

วารสารมหาวิทยาลัย
นราธิวาสราชนครินทร์ 
สาขามนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ Vol 5: 
(ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – 
ธันวาคม 2561 

C.6-2-0๔ การพัฒนารูปแบบการสอน
วิชาสันติศึกษาของ
สถาบันอุดมศึกษาในสาม
จังหวัดชายแดนภาคใต้ 
Instructional Model 
Development of Peace 
Studies Course of Higher 
Education 
Institutions in Three 
Southern Border 
Provinces of Thailand 

ศิริกัญญา แก่นทอง กรกฎาคม – 
ธันวาคม 
2561 

วารสารมหาวิทยาลัย
นราธิวาสราชนครินทร์ 
สาขามนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ Vol 5: 
(ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – 
ธันวาคม 2561 

C.6-2-0๕ การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม
การละเล่นกรือโต๊ะ อ าเภอ
แว้ง จังหวัดนราธิวาส 

ซาฮีฎีน นิติภาค 
กามีลียา หะยีหะซา              
ฟีรดาวซ์ มูหะมัด                  
รอฮานี เต๊ะซา                   
สุไลมาน สมาแฮ 

สิงหาคม 
2561 

วารสารมหาวิทยาลัย
นราธิวาสราชนครินทร์ 
สาขามนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 
 Vol 5: (ฉบับพิเศษ) 
สิงหาคม 2561 

C.6-2-0๖ STUDY OF ENGLISH 
TEACHING PROBLEMS 
FROM ENGLISH 
TEACHER'S PERSPECTIVE : 
A CASE STUDY OF 
PRIVATE ISLAMIC 
SCHOOLS IN THREE 
SOUTHERN BORDER 
PROVINCES OF THAILAND 

มุสลิม รอกา     
นูรอ ยาเซ็ง      
ซัลวาตี สุเด็น       
ตัสนีม เจะและ 

20 
กรกฎาคม 
2561 

ได้น าเสนอท่ีผลงานวิจัยใน
เวทีวิจัย จัด ณ 
มหาวิทยาลัยบูรพา วันที่ 
20 กรกฎาคม 2561 



๖๕ 

C.6-2-0๗ แนวทางการเตรียมความ
พร้อมและวิธีการเรียนส าหรับ
ผู้เริ่มเรียนภาษาจีน 
Techniques for 
Developing Chinese 
Skills for Beginners 

รัฐพร ศิริพันธุ์ มกราคม-
มิถุนายน 
2561 

วารสารมหาวิทยาลัย
นราธิวาสราชนครินทร์ 
สาขามนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 
 Vol 5 No 1 (2018): 
มกราคม-มิถุนายน 2561 

C.6-2-๘ THE CONSERVATION 
PROMOTION AND 
DEVELOPMENT OF 
TRADITIONAL VALUES 
OF' KHATAM QURAN' OF 
MUSLIMS IN FIVE 
SOUNTHERA BORDER 
PROVINCES OF THAILAND 

Surachai Vaivanjit  
Muhammadrafee 
Makeng  Muslim Roka 

18 ตุลาคม 
2560 

น าเสนอผลงานวิจัยที่ 
มหาวิทยาลัย Sabah 
ประเทศมาเลเซีย 

 

C.6-2-๙ การด าเนินงานห้องสมุดเพ่ือ
สนับสนุนและตอบสนอง
นโยบายของรัฐบาลเรื่อง
ประเทศไทย 4.0 

เดชดนัย จุ้ยชุม                         
 

18 ตุลาคม 
2560 

บทความวิชาการ วารสาร
อินฟอร์เมชั่นปีที่ 24 ฉบับ
ที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 
2560) ISSN 0859-
015X 

C.6-2-๑๐ โมเดลเชิงสาเหตุของ
พฤติกรรมการแสวงหา
สารสนเทศเพ่ือการเรียนต่อ
การรู้สารสนเทศของนักศึกษา
ระดับปริญญาตรีคณะศิลป
ศาสตร์ 

เดชดนัย จุ้ยชุม                     
ดิชิตชัย เมตตาริกานนท์    

18 ตุลาคม 
2560 

บทความวิจัย วารสารอิน
ฟอร์เมชั่นปีที่ 24 ฉบับที่ 
2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 
2560) ISSN 0859-
015X 

C.6-2-๑๑ Pemerolehan Bahasa 
Kanak-Kanak Melayu 
Patani Acquisition 
Language Of Malay 
Patani Children 

รอฮานี เต๊ะซา           
ฟารีดา กิตติวิโรจน์         
กามีลียา หะยีหะซา        
ฟีรดาวซ์ มูหะมัด           
ซาฮีฎีน นิติภาค 

18 ตุลาคม 
2560 

น าเสนอผลงานวิจัยในงาน:
การประชุมวิชาการ
ระดับชาติครั้งที่ 6  เรื่อง
สร้างสรรค์งานวิจัยเพื่อ
ขับเคลื่อนประเทศสู่ความ
มั่นคงและยั่งยืนในยุค 
Thailand 4.0 วันที่ 18 
ตุลาคม 2560   ณ 
อาคารเรียนรวมเฉลิมพระ
เกียรติ
มหาวิทยาลัยฟาฏอนี 



๖๖ 

C.6-2-๑๒ การแสวงหาสารสนเทศเพ่ือ
การเรียนของนักศึกษา
ปริญญาตรี คณะศิลปศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราช
นครินทร์ 

อาจารย์เดชดนัย จุ้ยชุม 14 ตุลาคม 
2560 

ประชุมวิชาการระดับชาติ
ครั้งที่ ๖ สร้างสรรค์
งานวิจัยเพื่อขับเคลื่อน
ประเทศสู่ความมั่นคง มั่ง
คั่งและยั่งยืน ในยุค 
Thailand 4.0
มหาวิทยาลัยฟาฏอนี  

C.6-2-๑๓ Kritikan Sosial Dalam 
Sajen Gejala Orang KL(2) 
dan Ketika Dia Melintas 
Aku Hanya Tersenyum: 
Satu Analisis Fungsi dan 
Nilai 

อาจารย์ซาฮีฎีน นิติภาค 14 ตุลาคม 
2560 

ประชุมวิชาการระดับชาติ
ครั้งที่ ๖ สร้างสรรค์
งานวิจัยเพื่อขับเคลื่อน
ประเทศสู่ความมั่นคง มั่ง
คั่งและยั่งยืน ในยุค 
Thailand 4.0
มหาวิทยาลัยฟาฏอนี 

C.6-2-๑๔ Debukalisasi Kata 
Pinjaman Arab dalam 
Dialek Melayu Patani 

อาจารย์ฟีรดาวส์ มูหะมัด 14 ตุลาคม 
2560 

ประชุมวิชาการระดับชาติ
ครั้งที่ ๖ สร้างสรรค์
งานวิจัยเพื่อขับเคลื่อน
ประเทศสู่ความมั่นคง มั่ง
คั่งและยั่งยืน ในยุค 
Thailand 4.0
มหาวิทยาลัยฟาฏอนี 

C.6-2-๑๕ ACQUISITION LANGUAGE 
OF MALAY PATANI 
CHILDREN 

อาจารย์รอฮานี เต๊ะซา 14 ตุลาคม 
2560 

ประชุมวิชาการระดับชาติ
ครั้งที่ ๖ สร้างสรรค์
งานวิจัยเพื่อขับเคลื่อน
ประเทศสู่ความมั่นคง มั่ง
คั่งและยั่งยืน ในยุค 
Thailand 4.0
มหาวิทยาลัยฟาฏอนี 

C.6-2-๑๖ โต๊ะมูเด็ง : ภูมิปัญญาทาง
การแพทย์ พิธีกรรม และการ
สืบทอด 

อาจารย์กีรติกานต์ บุญ
ฤทธิ์ 

14 ตุลาคม 
2560 

ประชุมวิชาการระดับชาติ
ครั้งที่ ๖ สร้างสรรค์
งานวิจัยเพื่อขับเคลื่อน
ประเทศสู่ความมั่นคง มั่ง
คั่งและยั่งยืน ในยุค 
Thailand 4.0
มหาวิทยาลัยฟาฏอนี 



๖๗ 

C.6-2-๑๗ การศึกษาผลสัมฤทธิ์ในการ
บริการวิชาการค่าย

ภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาในเขตอ าเภอ

เมือง จังหวัดนราธิวาส 

อาจารย์ฟารีดา กิตติ
วิโรจน์ 

ปีที่ 4 ฉบับที่ 
1 มกราคม-
มิถุนายน 
2560 

วารสารมหาวิทยาลัย
นราธิวาสราชนครินทร์ 
สาขามนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ 

C.6-2-๑๘ แนวทางการมีส่วนร่วมของ
นักศึกษากับการพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษนราธิวาส 

อาจารย์นวงปราง อรุณ
จิต 

ปีที่ 4 ฉบับที่ 
1 มกราคม-
มิถุนายน 
2560 

วารสารมหาวิทยาลัย
นราธิวาสราชนครินทร์ 
สาขามนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ 
C.6-2-๑๙ การศึกษาเชิงวิเคราะห์ปัญหา

การออกเสียงพยัญชนะต้น ใน
ภาษาจีนกลางของนักศึกษา
ไทยที่ใช้ภาษามลายูปาตานี
เป็นภาษาท่ีหนึ่ง 

อาจารย์อาอีส๊ะ มามุ 30-31 
มีนาคม 
2560 

เผยแพร่ในการประชุม
วิชาการระดับชาติด้าน
ศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 2 
ศาสตร์บูรณาการงานวิจัย
เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 
มหาวิทยาลัยทักษิณ 

C.6-2-๒๐ การพัฒนาฐานข้อมูลเกี่ยวกับ
ภูมิปัญญา ศิลปวัฒนธรรม
ท้องถิ่นในสามจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ 

อาจารย์เดชดนัย จุ้ยชุม ปีที่ 11 ฉบับ
ที่ 1 

มกราคม-
มิถุนายน 
2560 

วารสารมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 

C.6-2-๒๑ The Conservation 
Promotion and 
Development of 
Traditional Values of 
‘Khatam Quran’ of 
Muslims in Five Southern 
Border Provinces of 
Thailand 

อาจารย์มุสลิม รอกา 22 August 
2017 

Proceeding presented 
at the 2nd 
international 
conference on religion 
and society 2017 

C.6-2-๒๒ วารสารมหาวิทยาลัย
นราธิวาสราชนครินทร์ 9 ปี 
ของการพัฒนาคุณภาพ
วารสารไทยเพื่อก้าวไกลสู่
อาเซียน 

อาจารย์เดชดนัย จุ้ยชุม ปีที่ 9 ฉบับที่ 
1 มกราคม-

เมษายน 
2560 

วารสารมหาวิทยาลัย
นราธิวาสราชนครินทร์ 
สาขาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

ประจ าปีการศึกษา 2559 



๖๘ 

C.6-2-๒๓ การศึกษาเชิงเปรียบเทียบ
การผจญภัยของสองตัวละคร
เอกจากนวนิยายเรื่อง หัยย์
อิบนูยัคซันและ โรบินสัน ครู
โซ 

อาจารย์ซาฮีฎีน นิติภาค 24-26 
เมษายน 
2559 

เผยแพร่ในการประชุม
วิชาการระดับชาติครั้งท่ี 5
ประจ าปี 2559 
สร้างสรรค์งานวิจัยจาก
คลังปัญญาสู่ท้องถิ่น
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา  

C.6-2-๒๔ การพัฒนารูปแบบการบริหาร
สถาบันอุดมศึกษาท่ีเกิดจาก
การหลอมรวมของ
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราช
นครินทร์ 

อาจารย์ศิริกัญญา แก่น
ทอง 

ปีที ่8 ฉบับที่ 
1 มกราคม-

เมษายน 
2559 

วารสารมหาวิทยาลัย
นราธิวาสราชนครินทร์ 
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี  

C.6-2-๒๕ การวิเคราะห์เนื้อหาวารสาร
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราช
นครินทร์ ตีพิมพ์ 

อาจารย์เดชดนัย จุ้ยชุม ปีที ่8 ฉบับที่ 
1 มกราคม-

เมษายน 
2559 

วารสารมหาวิทยาลัย
นราธิวาสราชนครินทร์ 
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี  

C.6-2-๒๖ An Investigation of 
English Teaching  
Problems in Secondary 
Schools from English 
Language Teachers' 
Perspective :  A Case 
Study of the Three 
Southern Border 
Provinces of Thailand  

อาจารย์มุสลิม  รอกา 24-26 
เมษายน 
2559 

เผยแพร่ในการประชุม
วิชาการระดับชาติและ
นานาชาติครั้งท่ี 5 
ประจ าปี 2559 
สร้างสรรค์งานวิจัยจาก
คลังปัญญาสู่ท้องถิ่น 
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

C.6-2-๒๗ การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน เรื่อง ทักษะการคิดของ
นักศึกษาในรายวิชาทักษะ
การคิด (Thinking Skills) 
รหัสวิชา 11-024-112 
ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา 
๒๕๕๘ ด้วยการเรียนรู้แบบมี
ส่วนร่วม (Active Learning)  

อาจารย์เดชดนัย จุ้ยชุม ปีที ่3 ฉบับที่ 
2 กรกฎาคม-

ธันวาคม 
2559 

วารสารมหาวิทยาลัย
นราธิวาสราชนครินทร์
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 



๖๙ 

C.6-2-๒๘ สมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับ
นักศึกษาบรรณารักษศาสตร์
และสารสนเทศศาสตร์ การ
สร้างความพร้อมเพ่ือการเป็น
บรรณารักษ์ในศตวรรษที่ 21 

อาจารย์เดชดนัย จุ้ยชุม ปีที่ 9 ฉบับที่ 
2 กรกฎาคม- 

ธันวาคม 
2559 

วารสารบรรณศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ
โรฒ 

ประจ าปีการศึกษา  2558 
รายการ
หลักฐาน 

เรื่อง ผู้วิจัย วันที่ สถานที่ตีพิมพ์ 

C.6-2-๒๙ สัญลักษณ์ของปืนใหญ่ที่
สะท้อนถึงอ านาจและความ
กล้าหาญราชวงศ์ปาตานีใน
ภาพยนตร์เรื่องปืนใหญ่จอม
สลัด  

อาจารย์ซาฮีฎีน นิติภาค วันที่ 4 
มิถุนายน 
2558 

เผยแพร่ในการประชุม
วิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 
2 มหาวิทยาลัยฟาฏอนี 

C.6-2-๓๐ สีสันงานประพันธ์ดั้งเดิมจาก
แดนอาทิตย์อุทัยสู่สังคม
ปัจจุบัน  

อาจารย์ซาฮีฎีน นิติภาค ปีที ่2 ฉบับที่ 
1มกราคม-
มิถุนายน 
2558 

ตีพิมพ์ในวารสาร
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราช
นครินทร์ 

C.6-2-๓๑ การศึกษาความสัมพันธ์ของ
ผลสัมฤทธิ์ในการบริการ
วิชาการองค์ความรู้ ด้านภูมิ
ปัญญา ศิลปวัฒนธรรม
ท้องถิ่น และเศรษฐกิจ
พอเพียงกับการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม โครงการรัก
บ้านเกิด คณะศิลปศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราช
นครินทร์  

อาจารย์เดชดนัย จุ้ยชุม ปีที่ 2 ฉบับที่ 
2 กรกฎาคม-

ธันวาคม 
2558 

วารสารมหาวิทยาลัย
นราธิวาสราชนครินทร์ 
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 

C.6-2-๓๒ ความขัดแย้งและการจัดการ
ความขัดแย้งกรณีการเลี้ยง
หอยแครงในอ่าวปัตตานี 

อาจารย์ฮัสสัน ดูมาลี ปีที ่15 ฉบับ
ที่ 2 

เมษายน-
กันยายน 
2558 

ตีพิมพ์ในวารสารอาศรม
วัฒนธรรมวลัยลักษณ์ 
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  

C.6-2-๓๓ การศึกษาเชิงเปรียบเทียบ
วรรณกรรมเรื่องสั้นสะท้อน
สังคม โลวอล กับ ถนนสาย
ที่น าไปสู่ความตาย 

อาจารย์ซาฮีฎีน นิติภาค วันที่ 5 
สิงหาคม 
2558 

เผยแพร่ในการประชุม
วิชาการระดับชาติครั้งท่ี 4
การวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือ
พัฒนาท้องถิ่นสู่ประชาคม
อาเซียน  



๗๐ 

C.6-2-๓๔ การบริการวิชาการด้านภูมิ
ปัญญาศิลปวัฒนธรรม
ท้องถิ่น และเศรษฐกิจ
พอเพียงกับการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมโครงการรักบ้าน
เกิด คณะศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราช
นครินทร์ 

อาจารย์เดชดนัย จุ้ยชุม วันที่ 5 
สิงหาคม 
2558 

เผยแพร่ในการประชุม
วิชาการระดับชาติครั้งท่ี 4 
การวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือ
พัฒนาท้องถิ่นสู่ประชาคม
อาเซียน 

C.6-2-๓๕ สภาพการศึกษาของ
โรงเรียนรัฐบาลท่ามกลาง
สถานการณ์ความไม่สงบ ใน
สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
:ศึกษาผ่านมุมมองครูมลายู
มุสลิม 

อาจารย์กีรติกานต์ บุญ
ฤทธิ์ 

วันที่ 5 
สิงหาคม 
2558 

เผยแพร่ในการประชุม
วิชาการระดับชาติครั้งท่ี 4
การวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือ
พัฒนาท้องถิ่นสู่ประชาคม
อาเซียน 

ประจ าปีการศึกษา  2557 
รายการ
หลักฐาน 

เรื่อง ผู้วิจัย วันที่ สถานที่ตีพิมพ์ 

C.6-2-๓๖ อิสลามในสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน กรณีศึกษา
การเผยแผ่อิสลามเข้าสู่จีน
ในสมัยราชวงศ ์

อาจารย์อาอีส๊ะ มามุ 14 
สิงหาคม 
2557 

รายงานสืบเนื่องประชุม
วิชาการ 
ระดับชาติ ครั้งที่ 3  

C.6-2-๓๗ Female Night Singers in 
Pubs and the 
Progress for ASEAN 
Community 

อาจารย์นวลปราง อรุณจิต 2-3 
มิถุนายน 
2557 

Proceeding PSU-USM-
NSTRU International 
Conference 
on Arts and Sciences 
2014 

C.6-2-๓๘ Doing Repair in Native-
Non-Native Talk:A 
conversation Analytic 
Study of Thai-English 
Interaction 

อาจารย์ลุกมาน มะยิ July-
December 

2014 

Rangsit of Educational 
Journal of Studies 

C.6-2-๓๙ Daripada Sejarah 
Kerajaan Melayu Patani 
Kepada Queens of 
Langkasuka Satu Kajian 
Adaptasi 

อาจารย์ซาฮีฎีน นิติภาค 23-24 
กันยายน 
2557 

e-Prosiding Persidangan 
Antarabangsa Warisan 
Patani Dalam Sastera, 
Budaya dan Media  

ประจ าปีการศึกษา 2556 
รายการ
หลักฐาน 

เรื่อง ผู้วิจัย วันที่ สถานที่ตีพิมพ์ 



๗๑ 

C.6-2-๔๐ Socio-cultural 
Aspects: The  
Representations of 
Ethnic Thai 
Community under 
Former British Colony 
in Northern Malaysia 
and the Ethnic Malay 
Community outside 
Former British Colony 
in Southern Thailand 

ดร.สุริยะ สะนิวา 8-9 
สิงหาคม 
2556 

Mae Fah Luang 
University, Chiang Rai. 
The Graduate Seminar 
in International 
English: 
“Professionalism in 
English Language 
Practice” 

C.6-2-๔๑ มองประวัติศาสตร์มลายู
ปาตานีผ่าน 
ภาพยนตร์ ปืนใหญ่จอม
สลัด 

อาจารย์ซาฮีฎีน นิติภาค วันที่ 19 
สิงหาคม 
2556 

คณะวิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
ครั้งที่ ๒ ประจ าปี 
2556“รวมพลังสรรสร้าง
ผลงานวิจัย เพ่ือพัฒนา
ท้องถิ่นและประเทศไทย” 

C.6-2-๔๒ สังคมกับการพัฒนา
ท้องถิ่น  
ปัญหาการกระจายอ านาจ
ในสามจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ประเทศไทย 

ดร.สุริยะ สะนิวา วันที่ 19 
สิงหาคม 
2556 

คณะวิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
ครั้งที่ 2 ประจ าปี 
2556“รวมพลังสรรสร้าง
ผลงานวิจัย เพ่ือพัฒนา
ท้องถิ่นและประเทศไทย” 

C.6-2-๔๓ อาชีพนักร้องหญิงในผับ 
 พ้ืนที่ศึกษาย่านเศรษฐกิจ
ใจกลางเมืองหาดใหญ่ 
จังหวัดสงขลา 

อาจารย์นวลปราง  อรุณจิต 27-28 
พฤศจิกายน 

2556 

อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 
รอบพระชนมพรรษา 
มหาวิทยาลัยอุบราชธานี 

C.6-2-๔๔ ประเมินผลการ
ด าเนินงานเยียวยาและ
ฟ้ืนฟูผู้ได้รับความเสียหาย
และผู้ได้รับผลกระทบอัน
เนื่องจากเหตุการณ์ความ
ไม่สงบในจังหวัดชายแดน
ภาคใต้: กรณีจังหวัด
นราธิวาส 

อาจารย์วันชัย แก้วหนูนวล 2556 
พฤศจิกายน 

ครั้งที่ 14 ประจ าปี พ.ศ. 
2556 “การเสริมสร้าง 
ประชาธิปไตยกับปัญหา
ความขัดแย้งทางสังคม
และการเมืองในระดับชาติ
และท้องถิ่น” 



๗๒ 

C.6-2-๔๕ วิเคราะห์ผลการ
ส ารวจความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บัณฑิตและความพึง
พอใจของนักศึกษา 
มหาวิทยาลัยนราธิวาส
ราชนครินทร์ ปีการศึกษา 
2553-2555 

อาจารย์วันชัย แก้วหนูนวล 2556 
พฤศจิกายน 

วารสารมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ฉบับพิเศษ  

C.6-2-๔๖ การทบทวนวรรณกรรม:  
ข้อเสนอเชิงนโยบายและ 
ข้อเสนอเชิงกลยุทธ์ เพ่ือ
การพัฒนาการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา 

อาจารย์วันชัย แก้วหนูนวล 2556 
พฤศจิกายน 

วารสารมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ฉบับพิเศษ  

ผลการวิเคราะห์ 

ปีการศึกษา 

    

ปีการศึกษา 

    

ปีการศึกษา 

    

ปีการศึกษา 

    

ปีการศึกษา 

    

วารสาร 11 4 3 1 3

น าเสนอระดับชาติ 7 1 4 1 3

น าเสนอระดับนานาชาติ 4 1 0 2 1

รวมผลงานวิจัย 22 6 7 4 7
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จากแผนภูมิข้างต้นแสดงให้เห็นแนวโน้มของการท าวิจัยของอ าจารย์ในคณะศิลปศาสตร์ตั้งแต่ปี
การศึกษา ๒๕๕๖-๒๕๖๐ จะเห็นได้ว่าการท าวิจัยของอาจารย์คณะศิลปศาสตร์ มีแนวโน้มการผลิตผลงานวิจัยที่
เพ่ิมสูงขึ้นในแต่ละปีการศึกษา  แต่อย่างไรก็ตามผลงานวิจัยของอาจารย์ในคณะศิลปศาสตร์ ยังมีจ านวนค่อนข้าง
น้อยเม่ือเทียบกับจ านวนอาจารย์ทั้งหมดภายในคณะ จ านวน  ๓๒ คน ดังนั้นคณะควรวางกลยุทธ์หรือควร
ปรับเปลี่ยนมาตรการให้สอดคล้องกับภาระงานของอาจารย์ภายในคณะ สนับสนุนให้อาจารย์ขอทุนวิจัยภายใน
คณะในการเริ่มต้นท าวิจัยส าหรับอาจารย์รุ่นใหม่หรืออาจารย์ที่ยังไม่เคยมีผลงานมาก่อน และมีการพัฒนาทักษะ
ความเชี่ยวชาญของอาจารย์โดยให้มีการอบรมพัฒนาศักยภาพในการท าวิจัยมากขึ้นหรือสนับสนุนทุนส าหรับการ
ตีพิมพ์น าเสนอผลงานวิชาการและวิจัย  



๗๓ 

อย่างไรก็ตาม ในการด าเนินงานขั้นต้น พบข้อจ ากัดในเรื่องของงบประมาณ จึงท าให้คณะได้ก าหนด
แนวทางในการพัฒนาอาจารย์สายวิชาการแบบบูรณาการ โดยส่งตัวแทนอาจารย์แต่ละสาขาเข้าร่วมโครงการ
และน าความรู้ที่ได้มาจัดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในสาขาและระดับคณะ ข้อจ ากัดอีกประการหนึ่งคือ
ประสบการณ์ด้านการท าวิจัยของอาจารย์ภายในคณะยังน้อยมาก ดังนั้นการจัดระบบพ่ีเลี้ยงในการให้ค าปรึกษา
เรื่องการท าวิจัยตั้งแต่กระบวนการเขียนแบบเสนอโครงการวิจัยจนถึงการตีพิมพ์และเผยแพร่เป็นสิ่งที่คณะควร
ด าเนินการอย่างเร่งด่วน โดยการเชิญผู้เชี่ยวชาญมาให้ค าแนะน าเป็นผู้ทรงคุณวุฒิให้ค าปรึกษาด้านงานวิจัย ทั้งนี้ 
เพ่ือเป็นการสนับสนุนและผลักดันให้อาจารย์ได้ผลิตผลงานวิชาการอย่างต่อเนื่องและมีคุณภาพ 

ผลงานวิชาการของอาจารย์เมื่อเทียบย้อนหลัง 3 ปี อยู่ในเกณฑ์ท่ีมีจ านวนเพิ่มขึ้น แต่หากพิจารณาใน
ส่วนของจ านวนผลงานกับจ านวนอาจารย์ประจ าคณะทั้งหมดมีปริมาณค่อนข้างน้อยมากและอยู่ในระดับที่น่า
เป็นห่วง อย่างไรก็ดี คณะได้มีการก าหนดมาตรการการท าวิจัยให้แก่อาจารย์โดยเริ่มต้นการส่งหัวข้อวิจัยใน
เบื้องต้นและได้มีการก าหนดลงไปในภาระงาน และเกณฑ์การประเมินบุคลากรรอบ 6 เดือนและ 4 ปี  และ
ประเด็นที่น่าเป็นห่วงอีกประการคือ ผู้ท าวิจัยและได้รับการตีพิมพ์มักจะเป็นบุคคลเดิม ซึ่งคณะจ าเป็นอย่างยิ่งที่
จะต้องก าหนดมาตรการพิเศษส าหรับผู้ที่ไม่เคยมีผลงานวิจัย เพ่ือเป็นการกระตุ้นให้ผลิตผลงานวิจัยตลอดจน
มาตรการการควบคุมคุณภาพงานวิจัยที่ต้องสามารถต่อยอดและเกิดประโยชน์ต่อชุมชนอย่างแท้จริง ปัจจัย การ
ท างานวิจัยให้มีคุณภาพต้องประกอบไปด้วย ความอดทนในการใช้เวลา ความเที่ยงตรงของข้อมูล และกตัญญูแก่
ผู้ให้ความรู้ ดังนั้นงานวิจัยทุกคนต้องตระหนักในเรื่องจริยธรรมในการท าวิจัย เพราะการท าวิจัยนั้นไม่เน้นที่
เครื่องมือมากจนเกินไป แต่สิ่งที่ส าคัญคือ ต้องบันทึกให้ถูกต้อง ผลลัพธ์จากงานวิจัยส าหรับอาจารย์คือเพ่ือขอ
ต าแหน่งทางวิชาการในการยกระดับตัวผู้วิจัยให้มีความก้าวหน้า มีผลถึงการยกระดับคณะและมหาวิทยาลัยให้มี
ความเชื่อถือ สามารถต่อยอดงานวิจัยสู่การบริการแก่สังคมและชุมชนให้เป็นประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม  

อย่างไรก็ตามในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ มีแนวโน้มว่าอาจารย์ในคณะศิลปศาสตร์สามารถขอเงินทุน
สนับสนุนงานวิจัยจากภายนอก โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจากส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ในวงเงิน 
๕๖๘,๐๔๐ (ห้าแสนหกหมื่นแปดพันสี่สิบบาท) ซึ่งอยู่ในกระบวนการลงนามสัญญา 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๗๔ 

C.7 การก ากับมาตรฐานหลักสูตร 
ผู้ก ากับตัวบ่งชี้ อาจารย์  ดร.ภัสร์ธีรา ฉลองเดช 
ผู้จัดเก็บข้อมูล อาจารย์ มุสลิม รอกา  อาจารย์สุไลมาน สมาแฮ  นายชวัลวิทย์  พรหมเมศร์ 
ค าอธิบาย 
เพ่ือเป็นการคุ้มครองผู้บริโภคและรับผิดชอบต่อสังคมคณะ/สถาบันจ าเป็นต้องบริหารจัดการหลักสูตรและรับรอง
มาตรฐานหลักสูตรของแต่ละคณะ /สถาบันว่ามีการด าเนินการที่มีมาตรฐานและเป็นไปตามเกณฑ์มาตรหลักสูตร
และประกาศ /ข้อบังคับอ่ืนๆที่ก าหนดโดยส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาและกระทรวงศึกษาธิการคณะ /
สถาบันสามารถพัฒนาระบบเก็บข้อมูลผลการก ากับมาตรฐานจากระดับหลักสูตรในคณะ /สถาบันที่ใช้วิธีการเก็บ
ข้อมูลต่างๆที่เก่ียวข้องกับการก ากับมาตรฐานได้ตามเหมาะสมเพื่อแสดงให้เห็นถึงการบริหารจัดการและปฏิบัติ
ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรและประกาศ/ข้อบังคับอ่ืนๆที่เก่ียวข้อง  
๑. ค่าเป้าหมาย 
 จ านวนหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ร้อยละ ๑๐๐ 
๒. ผลการด าเนินงาน 
๒.๑ คณาจารย์ตามการก ากับมาตรฐานหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษามลายู  
คณะศิลปศาสตร์ได้มีเปิดหลักสูตรแรกในปีการศึกษา ๒๕๕๘ นั้นคือ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๘ และในปีการศึกษา ๒๕๖๐ คณะศิลปศาสตร์ได้มีเปิดหลักสูตรที่สอง คือ 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษามลายู ซึ่งหลักสูตร ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขา วิชามลายู ได้ผ่านการ
พิจารณาอนุมัติให้เปิด หลักสูตรจากสภาวิชาการมหาวิทยาลัยเมื่อวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ ( C ๗.๒-๑) โดยมี
คณาจารย์ประจ าหลักสูตร จ านวน ๕ ท่าน ดังตารางต่อไปนี้ 

ที ่ ชื่ออาจารย์ประจ าหลักสูตร 
ต าแหน่งทาง

วิชาการ 
วุฒิการศึกษาสูงสุด หมายเหตุ 

๑. อาจารย์สุไลมาน สมาแฮ อาจารย์ M.A. (Linguistics) ประธาน
หลักสูตร 

๒. อาจารย์ซาฮีฎีน นิติภาค อาจารย์ M.A. (Malay Literature)  
๓. อาจารย์กามีลียา หะยีหะซา อาจารย์ M.Ed. (Malay Language Education)  
๔. อาจารย์ฟีรดาวซ์ มูหะมัด อาจารย์ M.A. (Linguistics)  
๕. อาจารย์รอฮานี เต๊ะซา อาจารย์ M.A. (Malay Studies)  
 
ทั้งนี้หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษามลายูได้มีด าเนินการจัดการเรียนการสอนเป็นไปตามเกณฑ์การ
ก ากับมาตรฐาน องค์ประกอบที่ ๑ ของหลักสูตรที่ สกอ. ก าหนด (C ๗.๒-2) ดังตารางต่อไปนี้ 
 
 
 
 



๗๕ 

องค์ประกอบ ตัวบ่งช้ี หลักสูตร 
ผ่านเกณฑ์/ 
ไม่ผ่านเกณฑ์ 

ระบุเหตุผล
หากไม่ผ่าน

เกณฑ์ 
๑. การก ากับ
มาตรฐาน 

๑.๑ การบริหาร
จัดการหลักสูตรตาม
เกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรที่ก าหนด
โดย สกอ. 

สาขาวิชาภาษามลายู ผ่าน  
 

เกณฑ์การประเมิน  
๑. จ านวนอาจารย์
ประจ าหลักสูตร 

สาขาวิชาภาษามลายู ผ่าน  
 

๒. คุณสมบัติของ
อาจารย์ประจ า
หลักสูตร 

สาขาวิชาภาษามลายู ผ่าน  
 

๓. คุณสมบัติของ
อาจารย์ผู้รับชอบ
หลักสูตร 

สาขาวิชาภาษามลายู ผ่าน  
 

๔. คุณสมบัติของ
อาจารย์ผู้สอน 

สาขาวิชาภาษามลายู ผ่าน  
 

๕. คุณสมบัติของ
อาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์หลักและ
อาจารย์ที่ปรึกษาการ
ค้นคว้าอิสระ 

สาขาวิชาภาษามลายู 

- 

 
 

๖. คุณสมบัติของ
อาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ร่วม  
(ถ้ามี) 

สาขาวิชาภาษามลายู - 

 
 

7. คุณสมบัติของ
อาจารย์ผู้สอบ
วิทยานิพนธ์ 

สาขาวิชาภาษามลายู - 
 
 

8. การตีพิมพ์
เผยแพร่ผลงานของ
ผู้ส าเร็จการศึกษา 

สาขาวิชาภาษามลายู - 
 
 

9. ภาระงานอาจารย์
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
และการค้นคว้าอิสระ
ในระดับบัณฑิตศึกษา 

สาขาวิชาภาษามลายู - 

 
 

10. อาจารย์ที่ สาขาวิชาภาษามลายู -  



๗๖ 

องค์ประกอบ ตัวบ่งช้ี หลักสูตร 
ผ่านเกณฑ์/ 
ไม่ผ่านเกณฑ์ 

ระบุเหตุผล
หากไม่ผ่าน

เกณฑ์ 
ปรึกษาวิทยานิพนธ์
และการค้นคว้าอิสระ
ในระดับบัณฑิตศึกษา
มีผลงานวิจัยอย่าง
ต่อเนื่องและ
สม่ าเสมอ 

 

11. การปรับปรุง
หลักสูตรตามรอบ
ระยะเวลาที่ก าหนด 

สาขาวิชาภาษามลายู ผ่าน 

 
 

12. ด าเนินงานให้
เป็นไปตามตัวบ่งชี้ผล
การด าเนินงานเพื่อ
การประกันคุณภาพ
หลักสูตรและการ
เรียนการสอนตาม
กรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ 

สาขาวิชาภาษามลายู ผ่าน 

 
 

ผลการประเมินองค์ประกอบท่ี ๑  ผ่านเกณฑ์ทุก
ข้อ 

 

 
นอกจากนี้ ในการกระบวนการจัดการหลักสูตร รองคณบดีฝุายวิชาการและวิจัยร่วมกับ คณาจารย์ ประจ า
หลักสูตรภาษาศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษามลายู  ได้มีการจัดประชุมหลักสูตร อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง 
(C 7.๒-3) เพ่ือวางแผนการการด าเนินงานของหลักสูตร การจัดการเรียนการสอนให้ได้มาตรฐานตามที่ สกอ. 
ก าหนด 
๒.๒ คณาจารย์ตามการก ากับมาตรฐานหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  
 คณะศิลปศาสตร์ได้มีการเปิดหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ปีการศึกษา 
๒๕๕๘ ซึ่งอาจารย์ประจ าหลักสูตรมีจ านวน ๗ ท่าน ดังต่อไปนี้ (C 7.๒-๔)   
 
 

ชื่อ – นาม กุล 
  า หน่งทาง

  ชาการ 
 ุ  ุฒ การ ึกษา หมายเห ุ 

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

 



๗๗ 

ชื่อ – นาม กุล 
  า หน่งทาง

  ชาการ 
 ุ  ุฒ การ ึกษา หมายเห ุ 

ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) 
2. อาจารย์มุสลิม รอกา อาจารย์ M.A. (Teaching English to 

Speakers of Other Languages) 
ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) 

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

 
 ต่อมา ภายหลังจากท่ีคณะได้มีการเปิดหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษามลายูนั้น ทางคณะ
ได้มีปรับลดจ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรจาก ๗ ท่าน มาเป็น ๕ ท่าน และได้มีการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ า
หลักสูตรถึงสามท่าน โดย อาจารย์อาอีส๊ะ มามุ ได้ลาศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก และอาจารย์ซาฮีฎีน นิติภาค 
ไปเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษามลายู และอาจารย์ปองรัตน์ ศรี
สืบ ไปเป็นอาจารย์ประจ าวิทยาลัยเทคนิคนราธิวาส โดยมีอาจารย์วัชรินทร์ ฟองโหยมาแทนที ่  
ต่อมาในปีการศึกษา ๒๕๕๙ ได้มีการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรอีกครั้ง โดยอาจารย์ลุกมาน มะยิ ซึ่ง
เป็นประธานหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ได้ลาศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก จึงได้มีการ
เปลี่ยนแปลงประธานหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร และได้ผ่านการพิจารณาอนุมัติให้เปลี่ยนแปลง
ประธานหลักสูตรและ อาจารย์ประจ าหลักสูตรจากสภาวิชาการมหาวิทยาลัยแล้ว โดยในปัจจุบันมีคณาจารย์
อาจารย์ประจ าหลักสูตร 5  ท่าน ดังต่อไปนี้ (C 7.๒-๕) 
 

ที ่ ชื่ออาจารย์ประจ าหลักสูตร 
ต าแหน่งทาง

วิชาการ 
วุฒิการศึกษาสูงสุด หมายเหตุ 

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

ประธาน
หลักสูตร 



๗๘ 

2. อาจารย์วัชรินทร์ ฟองโหย อาจารย์ M.A. (Teaching English to Speakers 
of Other Languages) 

 

3. อาจารย์ฟารีดา กิตติวิโรจน์ อาจารย์ M.A. (Language and 
Communication) 

 

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

 

5. อาจารย์นูรอ ยาเซ็ง อาจารย์ M.A. (Applied Linguistics for TESOL)  
 
ทั้งนี้หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษามลายูได้มีด าเนินการจัดการเรียนการสอนเป็นไปตามเกณฑ์การ
ก ากับมาตรฐาน องค์ประกอบที่ ๑ ของหลักสูตรที่ สกอ. ก าหนด (C ๗.๒-๖) ดังตารางต่อไปนี้ 

องค์ประกอบ ตัวบ่งช้ี หลักสูตร 
ผ่านเกณฑ์/ 
ไม่ผ่านเกณฑ์ 

ระบุเหตุผล
หากไม่ผ่าน

เกณฑ์ 
๑. การก ากับมาตรฐาน ๑.๑ การบริหาร

จัดการหลักสูตรตาม
เกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรที่ก าหนด
โดย สกอ. 

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ผ่าน 

 
 

เกณฑ์การประเมิน  
๑. จ านวนอาจารย์
ประจ าหลักสูตร 

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ผ่าน 
 
 

๒. คุณสมบัติของ
อาจารย์ประจ า
หลักสูตร 

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ผ่าน 

 
 

๓. คุณสมบัติของ
อาจารย์ผู้รับชอบ
หลักสูตร 

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ผ่าน 

 
 

๔. คุณสมบัติของ
อาจารย์ผู้สอน 

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ผ่าน 
 
 

๕. คุณสมบัติของ
อาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์หลักและ
อาจารย์ที่ปรึกษาการ
ค้นคว้าอิสระ 

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ผ่าน 

 
 

๖. คุณสมบัติของ
อาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ร่วม  
(ถ้ามี) 

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ - 

 
 



๗๙ 

องค์ประกอบ ตัวบ่งช้ี หลักสูตร 
ผ่านเกณฑ์/ 
ไม่ผ่านเกณฑ์ 

ระบุเหตุผล
หากไม่ผ่าน

เกณฑ์ 
7. คุณสมบัติของ
อาจารย์ผู้สอบ
วิทยานิพนธ์ 

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ - 
 
 

8. การตีพิมพ์
เผยแพร่ผลงานของ
ผู้ส าเร็จการศึกษา 

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ - 
 
 

9. ภาระงานอาจารย์
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
และการค้นคว้าอิสระ
ในระดับบัณฑิตศึกษา 

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ - 

 
 

10. อาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์
และการค้นคว้าอิสระ
ในระดับบัณฑิตศึกษา
มีผลงานวิจัยอย่าง
ต่อเนื่องและ
สม่ าเสมอ 

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ - 

 
 

11. การปรับปรุง
หลักสูตรตามรอบ
ระยะเวลาที่ก าหนด 

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ผ่าน 

 
 

12. ด าเนินงานให้
เป็นไปตามตัวบ่งชี้ผล
การด าเนินงานเพื่อ
การประกันคุณภาพ
หลักสูตรและการ
เรียนการสอนตาม
กรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ 

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ผ่าน 

 
 

ผลการประเมินองค์ประกอบท่ี ๑  ผ่านเกณฑ์ทุก
ข้อ 

 

 
ทั้งนี้รองคณบดีฝุายวิชาการและวิจัยร่วมอาจารย์ประจ าหลักสูตรได้มีการขับเคลื่อนหลักสูตรศิลปศาตรบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ผ่านกระบวนการประชุมอย่างน้อยเดือนละหนึ่งครั้ง (C 7.๒-๗) ซึ่งอาจารย์ประจ า



๘๐ 

หลักสูตรได้สรุปผลการด าเนินงานของแต่ละเดือนและได้สรุปมติในที่ประชุมให้คณบดีและคณะกรรมการประจ า
คณะทราบต่อไป 
2.๓ ตามระบบ CUPT QA ซึ่งใช้เกณฑ์ AUN QA ในระดับหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ 
อาจารย์ประจ าหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษได้ มีการด าเนินงานตามการก ากับมาตรฐาน
หลักสูตร โดยด าเนินการจัดการเรียนการสอนให้นักศึกษาได้ผ่านค่า ELO (Expected Learning Outcomes) 
ของผู้ใช้หลักสูตร กล่าวคือ หลักสูตรได้ใช้มาตรฐานการประเมินการเรียนภาษาอังกฤษ ของ CEFR โดยให้ผู้เรียน
ที่จบการศึกษาสามารถประเมินผลระดับภาษาอังกฤษในระดับ B ๒ Intermediate Level ตามมาตรฐานของ
สหภาพยุโรปได้ ซึ่งได้เทียบเคียงกับเกณฑ์สอบ IELTS และ TOEFL ITP ดังต่อไปนี้ 

ร   บ CEFR ชื่อข ้นร   บ 
เทียบเท่าผล   นน 

IELTS 
เทียบเท่าผล   นน 

TOEFL ITP 
ร   บ   นนของ

  ่ล ช ้นป ี
C 2 Proficient 8.5 - 9.0 650 - 677  
C 1 Advanced  7.0 - 8.0 600 - 647  

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

อนุมัติส าเร็จ
การศึกษา 

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

อ้างอิงจาก https://www.ielts.org/ielts-for-organisations/common-european-framework 
*หมายเหตุ 
CEFR คือ ตารางมาตรฐานยุโรปและได้รับการออกแบบมาโดยเฉพาะเพ่ือใช้อธิบายทักษะภาษาอังกฤษ ที่เป็นที่
ยอมรับของสากลโลก โดย  CEFR และสามารถเทียบเคียงผลคะแนนการสอบ Academic Test ระดับนานาชาติ 
ของ IELTs (international English Language Testing System) โดยแบ่งความเชี่ยวชาญทางด้านภาษา
ออกเป็น 6 ระดับ ข้างต้น  
 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตมุ่งเน้นให้นักศึกษาสามารถมีผลระดับที่เทียบเคียงของ CEFR IELTs และ 
TOEFL ITP ในระดับ B ๒ Intermediate Level ได้ เพื่อช่วยนักศึกษาสามารถรู้ระดับของตนเองและสามารถเข้า
ท างานและศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาท้ังในและต่างประเทศได้  
 ผลการด าเนินงานปีการศึกษา ๒๕๖๐ ที่ผ่านมา หลักสูตรได้ให้นักศึกษาสอบ yearly exam โดยอาจารย์
สาขาวิชาภาษาอังกฤษเป็นผู้ออกข้อสอบ ผลปรากฎว่า คะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ ๔๕ คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน ดัง
ตารางต่อไปนี้ (C 7.๒-๘) 
 
 
 
 
 
 
 
 



๘๑ 

C 7-1 กราฟแสดงผลสอบ Yearly Exam ของปีการศึกษา ๒๕๕๘-๒๕๖๐ 
 

 
 
 จากกราฟข้างต้นจะเห็นได้ว่า ผลคะแนนสอบของนักศึกษานั้นยังอยู่ในเกณฑ์ที่ไม่ผ่าน ๕๐ จากคะแนน
ทั้งหมดเต็ม ๑๐๐ คะแนน ซึ่งทางหลักสูตรตระหนักดีว่าต้องหาวิธีการและกระบวนการที่จะท าให้นักศึกษาผ่าน
เกณฑ์ โดยในปีการศึกษาท่ีผ่านมา ทางคณะและหลักสูตรได้มีการจัดโครงการต่าง ๆ ส าหรับนักศึกษาผู้ได้
คะแนนต่ ากว่าเกณฑ์ เช่น โครงการค่ายภาษาอังกฤษสู่โลกกว้าง โครงการ English Day โครงการฝึกทักษะทาง
ภาษา ณ ประเทศมาเลเซียและบรูไน เป็นต้น อีกท้ังเพ่ือเตรียมนักศึกษาท่ีจะสอบ TOEFL ITP หลักสูตรได้
คัดเลือกนักศึกษาของนักศึกษาชั้นปีที่ ๑ ๒ และ ๓ เพ่ือทดลองสอบ TOEFL TIP ซึ่งเป็นหนึ่งในเกณฑ์ที่หลักสูตร
ได้เทียบเคียง ซึ่งทางหลักสูตรตั้งเปูาหมายให้นักศึกษาสอบได้คะแนนอย่างน้อย ๔๗๗ คะแนน ซึ่งอยู่ในระดับ B 
๒ ของเกณฑ์ CEFR ผลปรากฎว่า นักศึกษาชั้นปี ๑ ได้คะแนนเฉลี่ยนที่ ๔๑๒.๗ คะแนน นักศึกษาชั้นปี ๒ ได้
คะแนนเฉลี่ยนที่ ๔๓๒.๘๓ คะแนน และนักศึกษาชั้นปี ๓ ได้คะแนนเฉลี่ยนที่ ๔๑๕.๗๙ คะแนน ซึ่งรวมคะแนน
เฉลี่ยทั้งสามชั้นปีอยู่ที่ ๔๒๑.๖๖ คะแนน ดังตารางต่อไปนี้ (C 7.๒-๙) 
 
C 7-๒ กราฟแสดงผลสอบ TOEFL ITP ของปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
 

 
  
 กราฟข้างต้นแสดงให้เห็นว่า ถึงแม้ว่าคะแนนนักศึกษาท่ีทดลอง TOEFL ITP ทุกคนยังไม่ถึง ๔๗๗ คะแนน 
ซึ่งเป็นเปูาหมายของหลักสูตรที่ได้ตั้งไว้ แต่กราฟแสดงให้เห็นว่าอย่างน้อยคะแนนเฉลี่ยของนักศึกษาได้เกิน ๔๐๐ 



๘๒ 

กว่า ส่วนการที่จะท าให้นักศึกษาไปถึงเปูาหมายที่ทางหลักสูตรได้วางไว้นั้น ทางคณะและหลักสูตรต้องมีการเพิ่ม
ความเข้มข้นของการเรียนการสอนและส่งเสริมให้นักศึกษาเข้าร่วมโครงการต่าง ๆ ที่ทางคณะและหลักสูตรได้จัด
ขึ้นต่อไป  
2.๔ ตามระบบ CUPT QA ซึ่งใช้เกณฑ์ AUN QA ในระดับหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษา
มลายู 
อาจารย์ ประจ าหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษามลายูได้ มีการด าเนินงานตามการก ากับมาตรฐาน
หลักสูตร โดยด าเนินการจัดการเรียนการสอนให้นักศึกษาได้ผ่านค่า ELO (Expected Learning Outcomes) 
ของผู้ใช้หลักสูตร กล่าวคือ หลักสูตรได้ใช้มาตรฐานการประเมินการเรียนภาษามลายู กรอบมาตรฐานภาษามลายู  
KBSM โดยให้ผู้เรียนที่จบการศึกษาสามารถประเมินผลระดับในระดับ B หรือผลการประเมิน ขั้นดี โดยมี
หลักเกณฑ์คะแนน ดังต่อไปนี้   

ร   บ   นน ร้อยล   ่า   นน   ามหมาย 
A 80-100 4 ผลการประเมินขัน้ดีเยี่ยม 
B+ 75-79 3.5 ผลการประเมินขั้นดีมาก 
B 70-74 3.0 ผลการปร เม นข ้น ี 
C+ 65-69 2.5 ผลการประเมินขั้นค่อนข้างดี 
C 60-64 2.0 ผลการประเมินขั้นพอใช้ 

D+ 55-59 1.5 ผลการประเมินขั้นอ่อน 
D 50-54 1.0 ผลการประเมินขั้นอ่อนมาก 
F  0-49 0 ผลการประเมินขั้นตก 

 
*หมายเหตุ KBSM (Structure of Standard Malay) คือ กรอบมาตรฐานภาษามลายูที่ก าหนดระดับการเรียนรู้
ภาษามลายู โดยวัดจากความสามารถและทักษะการใช้ภาษามลายู ตามมาตรฐานของมหาวิทยาลัยนราธิวาสราช
นครินทร์ก าหนด ซึ่งผ่านความเห็นชอบจากผู้ทรงคุณวุฒิ 

จากเกณฑ์ดังกล่าว หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาภาษามลายู หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2560  ก าหนดให้
ผู้ใช้หลักสูตรต้องผ่าน เกณฑ์ ตามที่หลักสูตรก าหนด ในระดับคะแนน B ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 70 ก่อนส าเร็จ
การศึกษา  ซึ่ง จากการประเมิน การใช้ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขา วิชาภาษา มลายู ในรอบปีการศึกษา      
25 ๖๐  พบว่า  ELO ของหลักสูตรแสดงค่าเป้าหมายที่ชัดเจนตามค าแนะน าของผู้ประเมิน   
  ผลจากการสอบวัดระดับภาษามลายูในรอบปีการศึกษา 2560 ในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษามลายูในปีที่ผ่านมา พบว่านักศึกษาสาขาวิชาภาษามลายูชั้นปีที่ 1 ได้ผ่านการสอบวัดระดับภาษา
มลายูตามกรอบมาตรฐานภาษามลายู  KBSM (Structure of Standard Malay) โดยมีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 
41 จากจ านวนนักศึกษาท้ังหมด 30 คน ซึ่งทางหลักสูตรได้มีการด าเนินการจัดโครงการสอนเสริมภาษามลายู
ให้กับผู้ใช้หลักสูตรต่อไป เพื่อให้ผู้ใช้หลักสูตรผ่านเกณฑต์ามที่หลักสูตรก าหนด  
นอกจากนี้แล้วทางสาขาวิชาได้มีการจัดโครงการอบรมเก่ียวกับทักษะการใช้ภาษามลายูในกิจกรรมต่างๆ เช่น 
กิจกรรมอบรมทักษะการอ่านกวีนิพนธ์ภาษามลายู และกิจกรรมอบรมทักษะการเขียนงานวรรณกรรมภาษา
มลายู โดยทั้งสองโครงการดังกล่าว ทางสาขาภาษามลายูและชุมนุมภาษามลายูได้เรียนเชิญผู้เชี่ยวชาญและ
เจ้าของภาษาจากประเทศมาเลเซียมาเป็นวิทยากรอบรมให้กับนักศึกษาสาขาวิชาภาษามลายูในปีที่ผ่านมา  



๘๓ 

ผลจาก การด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (สาขาภาษามลายู)  
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2560 ปีการศึกษา 2560 ที่ผ่านมาพบว่าผู้ใช้หลักสูตรได้เสนอให้ทางหลักสูตรจัดหาอาจารย์
ชาวต่างชาติ ซึ่งประเด็นดังกล่าวทางสาขาวิชาภาษามลายูจะด าเนินการจัดหาอาจารย์จากประเทศที่เป็นเจ้าของ
ภาษามลายู จากกลุ่มประเทศที่ใช้ภาษามลายูให้กับนักศึกษาในอนาคต  
  
3. ผลประเมินการใช้หลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF)  
๓.๑ หลักสูตรศิลปศาสตร์ภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา ๒๕๕๘-๒๕๖๐ 
 ผลการประเมินการใช้หลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) หลักสูตร
ศิลปศาสตร์ภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา ๒๕๕๘-๒๕๖๐ มีดังนี้ 
 

 
 
หลังจากจบปีการศึกษา 2560 ทางหลักสูตรได้มีการท าการส ารวจผลการใช้หลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน (TQF) 
จากนักศึกษาจ านวน 100 คน และอาจารย์และเจ้าหน้าที่ จ านวน 20 คน การประเมินพบว่า (C ๗.๓-๑) 

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

                    โดยรวม               3.9      มาก   
จากการประเมินดังกล่าวพบว่า ผลการใช้หลักสูตรในรอบปีการศึกษา 2560 ที่ผ่านมา ผู้ใช้หลักสูตรมีความพึง
พอใจอยู้ระดับมาก ซึ่งหมายถึง ผู้ใช้หลักสูตรให้การยอมรับการใช้หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์  
๓.๒ หลักสูตรศิลปศาสตร์ภาษามลายู ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 



๘๔ 

หลังจากจบปีการศึกษา 2560 ทางหลักสูตรได้มีการท าการส ารวจผลการใช้หลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน (TQF) 
จากนักศึกษาจ านวน 32 คน และอาจารย์และเจ้าหน้าที่ จ านวน 27 คน การประเมินพบว่า (C ๗.๓-๒) 

1. ด้านการวางแผนการใช้หลักสูตรภาษามลายู    3.8 มาก 
2. ด้านโครงสร้างหลักสูตรและเนื้อหาการเรียนการสอน   4.0 มาก 
3. ด้านการบริหารหลักสูตร      4.5 มาก 
4. ด้านผลการเรียนรู้      4.0 มาก 
5. ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน     4.0 มาก 
6. ด้านพัฒนานักศึกษา      3.9 มาก 
                    โดยรวม                3.61    มาก   

จากการประเมินดังกล่าวพบว่า ผลการใช้หลักสูตรในรอบปีการศึกษา 2560 ที่ผ่านมา ผู้ใช้หลักสูตรมีความพึง
พอใจอยู่ในระดับมาก ซึ่งหมายถึง ผู้ใช้หลักสูตรให้การยอมรับการใช้หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษา
มลายู คณะศิลปศาสตร์ มหาวิยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์  
 เนื่องจากหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษามลายูหลักสูตรใหม่ พ .ศ.2560 เป็นหลักสูตรใหม่  
และเริ่มด าเนินการใช้หลักสูตรในปีการศึกษา 2560 ก่อนจะถึงก าหนดการปรับปรุงหลักสูตรในปีการศึกษา 
2564 
๔. แนวโน้มผลการด าเนินงานของระบบ 
ตารางท่ี C 7-๑ ตารางแสดงแนวโน้มการปรับปรุงหลักสูตร 

หลักสูตร ปีท่ีต้องปรับปรุงหลักสูตร สถานะ 
หลักสูตรภาษาอังกฤษ ๒๕๖๒ ก าลังด าเนินการปรับปรุง 
หลักสูตรภาษามลายู ๒๕๖๔ ยังไม่ได้ปรับปรุง 

 
ตารางท่ี C 7-๒ ตารางแสดงจ านวนหลักสูตรที่เป็นไปตามกรอบมาตรบานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
(TQF) ประจ าปีการศึกษา 25๖๐ 

จ านวนหลักสูตรที่เป็นไปตามกรอบมาตรฐาน TQF คณะศิลปศาสตร์  
ที ่ ภาควิชา จ านวน

หลักสูตร 
สกอ. แจ้งผลการ

รับทราบแล้ว 
ได้รับอนุมัติจาก

สภาสถาบัน 
ตรี โท เอก ตรี โท เอก 

1
. 

ภาควิชาภาษาอังกฤษ 1 1 - - 1 - - 

 1.1. ศศ.บ. สาขาภาษาอังกฤษ         
2
. 

ภาควิชาสังคมศึกษา - - - - - - - 

3 ภาควิชาภาษาไทย - - - - - - - 
4
. 

ภาควิชามลายู 1 1 - - 1 - - 

 ๔.1. ศศ.บ. สาขามลายู        
5
. 

ภาควิชาภาษาจีน - - - - - - - 
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จ านวนหลักสูตรที่เป็นไปตามกรอบมาตรฐาน TQF คณะศิลปศาสตร์  
ที ่ ภาควิชา จ านวน

หลักสูตร 
สกอ. แจ้งผลการ

รับทราบแล้ว 
ได้รับอนุมัติจาก

สภาสถาบัน 
ตรี โท เอก ตรี โท เอก 

 รวม ๒ ๒ - - ๒ - - 
หมายเหตุ :        - ข้อมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2560  
- หลักสูตร TQF หมายถึงหลักสูตรที่เป็นไปตามกรอบมาตรฐาน TQF และเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 ได้รับอนุมัติจากสภาสถาบันแล้ว  

หลักสูตร ระดับคะแนน 
หลักสูตรระดับปริญญาตรี   
1. ศศ.บ. (สาขาวิชาภาษาอังกฤษ) 3 
1. ศศ.บ. (สาขาวิชาภาษามลายู) 3 

คะแนนรวมของคณะ 3 
 

ผลการประเมินในระดับคณะ 

ผลรวมของคะแนนที่ได้ของทุกหลักสูตรในคณะ/จ านวนหลักสูตรในคณะทั้งหมด 

คะแนนการประเมิน C 7 = 4 

ค าอธิบายเพิ่มเติม     - 
 
รหัสเอกสารหลักฐาน ชื่อเอกสารหลักฐาน 

C.7-๒-1 มคอ. 2 (หลักสูตรศิลปศาสตบัณฑิต สาขาวิชามลายู) 
C.7-๒-2 รายงานการประเมินตนเองระดับหลักสูตรมลายู ประจ าปีการศึกษา 25๖๐ 

C7.๒-3 รายงานการประชุม หลักสูตรภาษาอังกฤษสาขาวิชาภาษามลายู ประจ าปี
การศึกษา 25๖๐ 

C7.๒-๔ มคอ. 2 (หลักสูตรศิลปศาสตบัณฑิต สาขาวิชาอังกฤษ) 

C7.๒-๕ ค าสั่งเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

C7.๒-๖ รายงานการประเมินตนเองระดับหลักสูตรอังกฤษ ประจ าปีการศึกษา 25๖๐ 

C7.๒-๗ รายงานการประชุม หลักสูตรภาษาอังกฤษสาขาวิชาภาษาอังกฤษ ประจ าปี
การศึกษา 25๖๐ 

C7.๒-๘ ผลสอบ Yearly Exam 

C7.๒-๙ ผลสอบ TOEFL ITP 

C7.2-1 ผลการให้ค าแนะน าจากคณะกรรมการผู้ตรวจการประเมิน รายงานการประเมิน
ตนเองระดับหลักสูตร ประจ าปีการศึกษา 25๖๐ 

C7.3-1 ผลประเมินการใช้หลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
(TQF) หลักสูตรภาษาอังกฤษ ประจ าปีการศึกษา 25๖๐ 
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รหัสเอกสารหลักฐาน ชื่อเอกสารหลักฐาน 
C7.3-๒ ผลประเมินการใช้หลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

(TQF) หลักสูตรภาษามลายู ประจ าปีการศึกษา 25๖๐ 
 
C.8.1 การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของกรรมการประจ าคณะ 
 
ผู้ก ากับตัวบ่งช้ี  นางสาวชุลีพร มาสเนตร  
ผู้จัดเก็บข้อมูล  นางสาวจิราภรณ์ ทองนพคุณ  
 
1. ค าอธิบาย (ระดับคณะ– คณะกรรมการประจ าคณะ) 

คณะกรรมการประจ าคณะ เป็นคณะบุคคลคณะหนึ่งในสถาบันการศึกษา มีองค์ประกอบและหน้าที่
ตามท่ีได้ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติของสถาบันการศึกษา โดยคณะกรรมการประจ าคณะถือเป็นหนึ่งกลไก
ส าคัญในการบริหารจัดการคณะ เพื่อให้บรรลุผลตามเปูาหมายต่างๆ ของสถาบันการศึกษา 
 
2. ค่าเป้าหมาย 
 การด าเนินงานของคณะกรรมการประจ าคณะศิลปศาสตร์ ครอบคลุม 5 ประเด็น ดังต่อไปนี้ 

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

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

5. คณะกรรมการประจ าคณะด าเนินงานโดยใช้หลักธรรมาภิบาล 
 
3. 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. 2551 และ พ.ศ. 2558 ตามมาตรา 35 คณะกรรมการประจ าคณะมีอ านาจหน้าที่ 9 ข้อ และตามค าสั่ง 
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ที่ 1183/2560 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ
ประจ าคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 10 ข้อดังนี้ 

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) 
10. พิจารณาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน เพ่ือการพัฒนาคุณภาพอย่าง

ต่อเนื่องและรับรองการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก(C8.1.1-02) 
 โดยถือเป็นบทบาทอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการประจ าคณะศิลปศาสตร์ ดังปรากฏในค าสั่ง
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ที่ 1183/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประจ าคณะศิลปศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ฉบับลงวันที่ 27 มิถุนายน  2560(C8.1.1-03) และบันทึกการประชุม
คณะกรรมการประจ าคณะศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 1/2561 (C8.1.1-04)ครั้งที่ 2/2561 ( C8.1.1-05) ครั้งที่ 
3/2561 ( C8.1.1-06) และครั้งที่ 4/2561 ( C8.1.1-07) ซึ่งคณะกรรมการประจ าคณะศิลปะศาสตร์ ได้
ปฏิบัติครบถ้วนตามอ านาจหน้าที่ที่ได้ก าหนดในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ พ.ศ. 2548 

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

บริหารโดยก าหนดให้มีคณะกรรมการจัดท าแผนกลยุทธ์ซึ่งรวมทั้งกรณีท่ีผู้บริหารได้ก าหนด/ปรับปรุงนโยบาย
ด้านใดๆ  และจัดท าเป็นฉบับร่างเพ่ือเสนอคณะกรรมการประจ าคณะศิลปศาสตร์พิจารณาและประกาศ ซึ่งเป็น
การด าเนินการในระดับคณะ ทั้งนี้ หากมีขั้นตอนบางกรณีท่ีต้องผ่านการพิจารณาในระดับมหาวิทยาลัยก็จะ
ด าเนินการส่งให้ส่วนงานที่รับผิดชอบในระดับมหาวิทยาลัยด าเนินการต่อไป อีกท้ังคณะกรรมการประจ าคณะ
ศิลปศาสตร์  โดยผู้บริหารคณะ ฯ ได้มีการทบทวนแผนกลยุทธ์ ทิศทาง และนโยบายการบริหาร เพ่ือพิจารณา
ทบทวนปรับปรุงตามความเหมาะสมในการปฏิบัติต่อไป ดังปรากฏในแผนกลยุทธ์ พ.ศ. 2560-2564( C8.1.2-
01)แผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. 2561 ของคณะศิลปศาสตร์  (C8.1.2-02) และรายงานสรุปโครงการ
ประชุมคณะศิลปศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ 2560(C8.1.2-03) 

3. กรรมการประจ าคณะปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ 
คณะกรรมการประจ าคณะศิลปศาสตร์ ได้พิจารณาการปฏิบัติงานของคณะศิลปศาสตร์           

ให้เป็นไปตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ เช่น การชี้แจงการใช้เงินรายได้ของคณะศิลปศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ 
2561การเบิกจ่ายเงินงบประมาณของคณะศิลปศาสตร์ มีการรายงานผลการเบิกจ่ายให้ที่ประชุมคณะกรรมการ
ประจ าคณะรับทราบทุกไตรมาส และคณะกรรมการประจ าคณะได้เน้นย้ าเรื่องการปฏิบัติงานโดยให้ยึดถือตาม
กฎ ระเบียบกระทรวงการคลัง นโยบาย ข้อบังคับ หรือมาตรการประหยัดของมหาวิทยาลัย ในกรณี
นอกเหนือจากกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ แล้วให้สามารถใช้ดุลยพินิจประกอบการพิจารณาได้ โดยพิจารณาจาก
มาตรฐานของหน่วยงานอื่น ๆ หรือประสบการณ์ประกอบการพิจารณา ดังปรากฏในบันทึกการประชุม
คณะกรรมการประจ าคณะ ครั้งที่ 1/25 61 (C8.1.3-01) ครั้งที่ 2/2561 ( C8.1.3-02) ครั้งที่ 3/2561 
(C8.1.3-03) และครั้งที่ 4/2561 (C8.1.3-04) 
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4. กรรมการประจ าคณะติดตามผลการด าเนินงานของคณะให้บรรลุเปูาหมาย 
 - เอาใจใส่ ระมัดระวัง (Duty of Care) 
 - ซื่อสัตย์สุจริต รักษาผลประโยชน์ขององค์กร (Duty of Loyalty) 
 - ปฏิบัติตามกติกา (Duty of Obedience) 
 - โปร่งใสเปิดเผย (Duty of Disclosure) 

คณะกรรมการประจ าคณะศิลปศาสตร์ เมื่อได้พิจารณาวางนโยบายและแผนงานตามยุทธศาสตร์
ของคณะศิลปศาสตร์ ประจ าปี 25 60 - 2564 ให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย 
ประจ าปี 25 60 - 2564 จะมีการติดตามผลการด าเนินงานของคณะให้บรรลุเปูาหมาย เช่น การ พิจารณา
รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณและเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ 2561การพิจารณารายงานผลแผน
เพ่ิมประสิทธิภาพ ประจ าปีงบประมาณ 2561 การพิจารณา รายงานผลการประเมิน ประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในระดับหลักสูตรและระดับคณะ ประจ าปีการศึกษา 2560การพิจารณาผลการด าเนินงานตาม แผนกลยุทธ์ 
ประจ าปีงบประมาณ 2561 การพิจารณารายงานผลการด าเนินงานตาม แผนพัฒนาคุณภาพประจ าปีการศึกษา 
2560การพิจารณารายงานผลการสอบวัดผล Yearly Exam ของนักศึกษาสาขาภาษาอังกฤษ ชั้นปีที่ 2 และ 3 
การพิจารณารายงานผลการการเจรจาความร่วมมือกับสถาบันขงจื้อ การรายงานผลอัตราการคงอยู่ของนักศึกษา
คณะศิลปศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2560 การพิจารณาโครงสร้างองค์กร ประจ าปีการศึกษา 2560 การ
พิจารณาก าหนดรายการและอัตราการจัดสรรเงินรายได้จากการให้บริการวิชาการ แจ้งประกาศมหาวิทยาลัย
นราธิวาสราชนครินทร์ หลักเกณฑ์และอัตราการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการใช้อาคารสถานที่ รวมถึงวัสดุ และ
ครุภัณฑ์ คณะศิลปศาสตร์ พิจารณาปรับปรุงหลักสูตรสาขาวิชาภาษาอังกฤษในรอบ 5 ปี พิจารณาร่างประกาศ
และออกประกาศ เรื่อง แนวปฏิบัติในการปฏิบัติ   สหกิจศึกษา ส าหรับนักศึกษา พ.ศ. 2561 พิจารณาอนุมัติ
เสนอรายชื่อแต่งตั้งคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอนของอาจารย์สังกัดคณะศิลปศาสตร์ พิจารณาการให้
ทุนการศึกษาเรียนฟรีเฉพาะภาคการศึกษา ก าหนดการวัดคุณภาพของบุคลากรก่อนได้รับการบรรจุ พิจารณา
กลั่นกรองค าขอรับการพิจารณาก าหนดต าแหน่งทางวิชาการของคณาจารย์ และพิจารณารายงานผลการ
ด าเนินงานสารสนเทศเพ่ือการบริการ ดังปรากฏในบันทึกการประชุมคณะกรรมการคณะศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 
1/2561 (C8.1.4-01)ครั้งที่ 2/2561 ( C8.1.4-02) ครั้งที่ 3/2561 ( C8.1.4-03) และครั้งที่ 4/2561 
(C8.1.4-04)ประจ าปีงบประมาณ 2561 

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 
  ในด้านการจัดการเรียนการสอนการจัดโครงการต่างๆ และการติดตั้งจุดให้บริการเครื่อง
พรินต์ 
 5.4 หลักภาระรับผิดชอบ 
 การมอบหมายภาระงานให้ตรงตามต าแหน่งหน้าที่ ที่รับผิดชอบ  
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 5.5 หลักความโปร่งใส 
 การชี้แจงการใช้เงินรายได้ของคณะศิลปศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ 2561 การรายงาน
ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณและเงินรายได้ทุกไตรมาส  การรายงานผลการตรวจสอบบุคลากรในงานพัสดุ
เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน 
 
 5.6 หลักการมีส่วนร่วม 
 การประชุมคณะเพ่ือให้บุคลากรทุกคนมีส่วนร่วมในการด าเนินงานของคณะ  
 5.7 หลักการกระจายอ านาจ 
 มหาวิทยาลัยได้มอบอ านาจให้คณบดีท าหน้าที่บริหารจัดการภายในคณะ และคณะมีการ
กระจายอ านาจให้รองคณบดี หัวหน้าส านักงานคณบดี รับผิดชอบงานในแต่ละฝุาย 
 5.8 หลักนิติธรรม 
 การบริหารจัดการภายใต้กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ของมหาวิทยาลัยและของทาง
ราชการ 
 5.9 หลักความเสมอภาค 
  คณะได้ก าหนดการร่วมกิจกรรมในวันส าคัญต่าง ๆ กับจังหวัด ร่วมกิจกรรมหน้าเสาธง 
กิจกรรมท าบุญสองศาสนา มาตรการประหยัดพลังงาน และก าหนดสถานที่จอดยานพาหนะ เพ่ือให้บุคลากร และ
นักศึกษาถือปฏิบัติร่วมกันด้วยความเสมอภาค 
 5.10 หลักมุ่งเน้นฉันทามติ 
 คณะได้ก าหนด รายการและอัตราการจัดสรรเงินรายได้จากการบริการวิชาการของคณะศิลป
ศาสตร์ โดยมีแบบส ารวจความเห็นเกี่ยวกับการจัดสรรอัตราการให้บริการวิชาการของส่วนราชการ เพื่อน าเสนอ
ความเห็นชอบเข้าท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยและประกาศใช้ต่อไป  
ดังปรากฏในบันทึกการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 1/2560 ( C8.1.5-01) ครั้งที่ 
2/2561 (C8.1.5-02) ครั้งที่ 3/2561 ( C8.1.5-03) ครั้งที่ 4/2561 ( C8.1.5-04) และ ค าสั่งคณะศิลป
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ที่ 237/2560 เรื่อง แต่งตั้งการมอบหมายหน้าที่รับผิดชอบงาน
ราชการของบุคลากรคณะศิลปศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2560 (C8.1.5-05) 
โดยคณะได้ก าหนดค่าเปูาหมายส าหรับการด าเนินงานของคณะกรรมการประจ าคณะ ประจ าปีการศึกษา 2560 
ดังนี้  

1. คณะกรรมการประจ าคณะเข้าร่วมประชุม จ านวน 12 คน 
2. การด าเนินการจัดประชุม 4 ครั้ง ต่อปีงบประมาณ 

 

กิจกรรม/วิธีการด าเนินงาน วันเริ่มต้น วันสิ้นสุด หมายเหตุ 

จัดประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ไตรมาสที่ 1    ต.ค. 60 ธ.ค. 60  

จัดประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ไตรมาสที่ 2 ม.ค. 61 มี.ค. 61  

จัดประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ไตรมาสที่ 3 เม.ย. 61 มิ.ย. 61  

จัดประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ไตรมาสที่ 4 ก.ค. 61 ก.ย. 61  

 



๙๐ 

 นอกจากนี้คณะกรรมการประจ าคณะได้ประเมินผลการปฏิบิหน้าที่ของคณะกรรมการประจ าคณะ การ
ประเมินปฏิบัติงานตามบทบาทอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการประจ าคณะ ผลปรากฏว่ามีค่าเฉลี่ยรวมทั้งหมด 
4.66 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.551 และมีผลการประเมินแยกรายด้านดังนี้ 
 

ภาพรวมผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการประจ าคณะในปีการศึกษา 2560  
(1 ส.ค. 2560 – 31 ก.ค. 2561) เปรียบเทียบกับปีการศึกษา 2559 (1 ส.ค. 2559 – 31 ก.ค. 2560) 

 
การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของกรรมการประจ าคณะ ระดับคะแนน การแปลผล 

1. คณะกรรมการประจ าคณะเข้าใจบทบาท อ านาจหน้าที่ ตามพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 

4.67 ระดับมากท่ีสุด 

2. คณะกรรมการประจ าคณะ ได้มีส่วนร่วมในการด าเนินการตามอ านาจหน้าที ่
ตามมาตรา 35 พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ พ.ศ. 2548 

2.1 วางนโยบายและแผนของคณะให้สอดคล้องกับมหาวิทยาลัย 4.75 ระดับมากท่ีสุด 

2.2 พิจารณาหลักสูตรและรายละเอียดเก่ียวกับหลักสูตรส าหรับคณะเพื่อเสนอต่อ
สภามหาวิทยาลัย 

4.83 ระดับมากท่ีสุด 

2.3 พิจารณาวางระเบียบและออกข้อบังคับภายในคณะตามทีม่หาวิทยาลัย/   
สภามหาวิทยาลัยมอบหมายหรือเพื่อเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย 

4.75 ระดับมากท่ีสุด 

2.4 พิจารณาการด ารงต าแหน่งทางวิชาการของคณาจารย์ประจ าในคณะเพื่อเสนอ
ต่อสภามหาวิทยาลัย 

4.92 ระดับมากท่ีสุด 

2.5 จัดการวัดผล ประเมินผล และควบคุมมาตรฐานการศึกษาของคณะ 4.75 ระดับมากท่ีสุด 

2.6 ส่งเสริมงานวิจัย งานบริการวิชาการแก่สังคม และงานท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม 

4.58 ระดับมากท่ีสุด 

2.7 ให้ค าปรึกษาและเสนอความเห็นแก่คณบดี 4.63 ระดับมากท่ีสุด 

2.8 ปฏิบัติหน้าที่อื่นเก่ียวกับกิจการของคณะหรือตามที่อธิการบดีมอบหมาย 4.63 ระดับมากท่ีสุด 

2.9 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือบุคคลเพื่อด าเนินการใดๆ อันอยู่ในอ านาจ 
หน้าที่ของคณะกรรมการประจ าคณะ 

4.83 ระดับมากท่ีสุด 

3. คณะกรรมการประจ าคณะ ได้ท าหน้าที่ในการก ากับติดตามผลการด าเนิน 
งานตามแผนยุทธศาสตร/์แผนปฏิบัติราชการประจ าปีและให้ข้อเสนอแนะแก่ 
คณะ เพื่อให้การด าเนินงานของคณะเป็นไปตามทิศทางเปูาหมายที่คณะกรรม  
การประจ าคณะก าหนด 

4.91 ระดับมากท่ีสุด 

4. คณะกรรมการประจ าคณะ ได้ก ากับติดตามการด าเนินงานของคณะ และ 
สาขาวิชา ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะมอบหมายและให้
ข้อเสนอแนะ 

4.91 ระดับมากท่ีสุด 



๙๑ 

การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของกรรมการประจ าคณะ ระดับคะแนน การแปลผล 
5. ผลการด าเนินงานในภาพรวมของคณะ มีผลสัมฤทธิ์และมีความสอดคล้องกับ
ทิศทาง เปูาหมาย และแผนยุทธศาสตร/์แผนปฏิบัติราชการประจ าปีที่
คณะกรรมการประจ าคณะก าหนด 

4.5 ระดับมากท่ีสุด 

6. คณะกรรมการประจ าคณะได้ท าหน้าที่ในการวางระเบียบและข้อบังคับภาย    
ในคณะตามที่สภามหาวิทยาลัยมอบหมายหรือเพื่อเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย 

4.58 ระดับมากท่ีสุด 

7. คณะกรรมการประจ าคณะได้ท าหน้าที่ในการสนับสนุนส่งเสริมให้ค าปรึกษา 
ข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหา อุปสรรคการด าเนินงานของคณะและสาขาวิชา 

4.66 ระดับมากท่ีสุด 

8. คณะกรรมการประจ าคณะได้ติดตามให้คณะและสาขาวิชาพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

4.66 ระดับมากท่ีสุด 

9. คณะกรรมการประจ าคณะได้ด าเนินการบริหารจัดการสาขาวิชา/หน่วยงาน
สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล 10 ข้อ 

4.75 ระดับมากท่ีสุด 

ค่าเฉลี่ยรวม 4.73 ระดับมากท่ีสุด 

 
คณะกรรมการประจ าคณะก าหนดยุทธศาสตร์  ระดับคะแนน การแปลผล 
1.คณะกรรมการประจ าคณะก าหนดยุทธศาสตร์ ทิศทาง ก าหนดนโยบาย ข้อบังคับ ระเบียบการบริหารคณะ 

1.1ระดับภาพรวมของหน่วยงาน เช่น แผนกยุทธ์ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 –  
2564 

4.83 ระดับมากท่ีสุด 

1.2ระดับรายบุคคลเช่น ข้อตกลงว่าด้วยผลการปฏิบัติงานในระดับรายบุคคล 
ประจ าวงรอบปีงบประมาณ 2562 -2563 

4.58 ระดับมากท่ีสุด 

2. กรรมการประจ าคณะปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับ 4.91 ระดับมากท่ีสุด 

3. คณะกรรมการประจ าคณะ ได้ท าหน้าที่ในการก ากับติดตามผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์/แผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปีและให้ข้อเสนอแนะแก่คณะ เพื่อให้การด าเนินงานของคณะเป็นไปตามทิศทางเปูาหมายที่คณะกรรมการประจ าคณะ
ก าหนด 
3.1 เอาใจใส่ระมัดระวัง 4.83 ระดับมากท่ีสุด 

3.2 ซื่อสัตย์สุจริต รักษาผลประโยชน์ขององค์กร 4.91 ระดับมากท่ีสุด 

3.3 ปฏิบัติตามกติกา 4.83 ระดับมากท่ีสุด 

3.4 โปร่งใสเปิดเผย 4.91 ระดับมากท่ีสุด 

4. คณะกรรมการประจ าคณะด าเนินงานโดยใช้หลักธรรมมาภิบาล 
4.1 รายละเอียดที่กล่าวไปในประเด็นการประเมิน ข้อ 3 4.75 ระดับมากท่ีสุด 

4.2 การด าเนินงานตามหลักฉันทามติ 4.83 ระดับมากท่ีสุด 



๙๒ 

คณะกรรมการประจ าคณะก าหนดยุทธศาสตร์  ระดับคะแนน การแปลผล 
4.3 ตามด าเนินงานตามหลักภาระรับผิดชอบที่มุ่งด าเนินงานให้บรรลุเปูาหมาย 4.83 ระดับมากท่ีสุด 

ค่าเฉลี่ยรวม 4.83 ระดับมากท่ีสุด 

 
 
 
ผลการด าเนินงานตามการปฏิบัติหน้าที่ ระดับคะแนน การแปลผล 
1. การรับนักศึกษา 4.33 ระดับมากท่ีสุด 

2. อัตราการส าเร็จการศึกษา - - 

3. การได้งานท า - - 

4. การตีพิมพ์ เผยแพร่ผลงานวิจัย 4 ระดับมาก 

5. การบริการวิชาการ  4.8 ระดับมากท่ีสุด 

6. ร้อยละของนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมในโครงการ การอนุรักษ์ สืบสาน
ศิลปวัฒนธรรมของสังคมพหุวัฒนธรรม อย่างน้อย 4 โครงการต่อปี 

4.91 ระดับมากท่ีสุด 

ค่าเฉลี่ยรวม 4.51 ระดับมากท่ีสุด 

 
การประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ , พิจารณาภาพรวมการจัด 
ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ปีการศึกษา 2560 
 (1 ส.ค. 2560 – 31 ก.ค. 2561) เปรียบเทียบกับ 
ปีการศึกษา 2559 (1 ส.ค. 2559 – 31 ก.ค. 2560)  

 

ระดับคะแนน 

 

 

การแปลผล 

 
1.ความเหมาะสมของความถี่ในการจัดประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ 4.27 ระดับมากท่ีสุด 

2. ความเหมาะสมของการประชุมก าหนดให้มีการส่งวาระล่วงหน้าอย่างน้อย7 วัน
ก่อนการประชุม 

4.3 ระดับมากท่ีสุด 

3. ความเหมาะสมของจ านวนวาระการประชุมแต่ละคร้ัง 4.5 ระดับมากท่ีสุด 

4. ความเหมาะสมของเอกสาร ข้อมูล ประกอบวาระการพิจารณาเพียงพอต่อ 
การตัดสินใจของคณะกรรมการประจ าคณะ 

4.5 ระดับมากท่ีสุด 

5. ความเหมาะสมของระยะเวลาที่ใช้ในการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ 
แต่ละคร้ัง 

4.5 ระดับมากท่ีสุด 

6. ความเหมาะสมของสถานที่ในการจัดประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ 4.58 ระดับมากท่ีสุด 



๙๓ 

การประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ , พิจารณาภาพรวมการจัด 
ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ปีการศึกษา 2560 
 (1 ส.ค. 2560 – 31 ก.ค. 2561) เปรียบเทียบกับ 
ปีการศึกษา 2559 (1 ส.ค. 2559 – 31 ก.ค. 2560)  

 

ระดับคะแนน 

 

 

การแปลผล 

 
7. ในภาพรวมคณะกรรมการประจ าคณะ มีการเตรียมตัวล่วงหน้าก่อนการ 
ประชุม 

4.25 ระดับมากท่ีสุด 

8. การจัดท ารายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะมีความชัดเจน 
 ครบถ้วน ถูกต้อง 

4.41 ระดับมากท่ีสุด 

9. ความเหมาะสมของการเผยแพร่รายงานการประชุมคณะกรรมการ 
ประจ าคณะ 

4.25 ระดับมากท่ีสุด 

ค่าเฉลี่ยรวม 4.40 ระดับมากท่ีสุด 

 

ค่าเฉลี่ยรวมทั้งหมด 4.66 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน0.551 
 คณะกรรมการประจ าคณะได้น าผลกาประเมินคณะกรรมการประจ าคณะมาพิจารณาผลการด าเนินงาน
ปรากฏว่าค่าเฉลี่ยภาพรวม เท่ากับ 4.66 อยู่ในระดับมากที่สุด แต่เมื่อพิจารณารายประเด็นปรากฏว่า ความ
เหมาะสมของการเผยแพร่รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ และภาพรวมคณะกรรมการประจ าคณะ มีการ
เตรียมตัวล่วงหน้าก่อนการประชุม น้อยที่สุด (4.25)  จึงก าหนดแนวทาง เปูาหมาย และวางแผนการปฏิบัติหน้าที่ของ
คณะกรรมการประจ าคณะในปีต่อไปร่วมกัน ในคราวประชุมคณะกรรมการประจ าคณะครั้งที่ 4/2561 (C8.1.1-
07) 
4. ข้อมูลและวิธีการเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 
 ใช้แบบสอบถาม การประเมินปฏิบัติงานตามบทบาทอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการประจ าคณะ 
5. เกณฑ์การประเมิน 
 ใช้เกณฑ์คะแนน 1-7 ของ AUN-QA ระดับหลักสูตร (เอกสาร [11] หน้า 64) ในการประเมินการ
ปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารคณะ/ผู้บริหารสถาบันโดยใช้ประเด็นการประเมิน 5 ข้อข้างต้น 
 

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

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

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

3+มี
แนวโน้มผล
การด าเนิน 
งานของ
ระบบดี ท า
ให้เกิดผล
เป็นไปใน
ทิศทางตาม
เปูาหมายที่
ก าหนด 

4+มี
ผลการ
ด าเนิน
งาน
เหนือก
ว่า
เกณฑ์
ก าหนด
ส่งผล
ให้เกิด

5+มีผลการ
ด าเนินงานที่เท่า
หรือสูงกว่าคู่
เทียบใน
ระดับชั้นน้ าของ
ประเทศ มีการ
ด าเนินงานที่ดี
ต่อเนื่องส่งผลให้
การด าเนินงาน
เทียบเท่าหรือสูง

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

กว่าคู่เทียบ (คู่
เทียบชั้นน้ า
ระดับประเทศ)  
 
 
 

 
 

ผลการประเมินในระดับคณะ 
ใช้เกณฑ์คะแนน 1-7 ของ AUN-QA ระดับหลักสูตร 

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

 
 

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

นครินทร์ ฉบับลงวันที่ 27มิถุนายน 2560 
C8.1.1-03 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประจ าคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราช

นครินทร์ ฉบับลงวันที่ 27มิถุนายน 2560 
C8.1.1-04 บันทึกการประชุมคณะกรรมการคณะศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 1/2561 
C8.1.1-05 บันทึกการประชุมคณะกรรมการคณะศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 2/2561 
C8.1.1-06 บันทึกการประชุมคณะกรรมการคณะศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 3/2561 
C8.1.1-07 บันทึกการประชุมคณะกรรมการคณะศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 4/2561 
C8.1.2-01 แผนกลยุทธ์คณะศิลปศาสตร์ พ.ศ. 2560-2564 
C8.1.2-02 แผนปฏิบัติราชการคณะศิลปศาสตร์ ประจ าปี 2561  
C8.1.2-03 รายงานสรุปโครงการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะศิลปศาสตร์ ประจ าปี

งบประมาณ 2560 
C8.1.3-01 บันทึกการประชุมคณะกรรมการคณะศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 1/2561 
C8.1.3-02 บันทึกการประชุมคณะกรรมการคณะศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 2/2561 
C8.1.3-03 บันทึกการประชุมคณะกรรมการคณะศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 3/2561 
C8.1.3-04 บันทึกการประชุมคณะกรรมการคณะศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 4/2561 
C8.1.4-01 บันทึกการประชุมคณะกรรมการคณะศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 1/2561 
C8.1.4-02 บันทึกการประชุมคณะกรรมการคณะศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 2/2561 
C8.1.4-03 บันทึกการประชุมคณะกรรมการคณะศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 3/2561 
C8.1.4-04 บันทึกการประชุมคณะกรรมการคณะศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 4/2561 
C8.1.5-01 บันทึกการประชุมคณะกรรมการคณะศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 1/2561 
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รหัสเอกสารหลักฐาน ชื่อเอกสารหลักฐาน 
C8.1.5-02 บันทึกการประชุมคณะกรรมการคณะศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 2/2561 
C8.1.5-03 บันทึกการประชุมคณะกรรมการคณะศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 3/2561 
C8.1.5-04 บันทึกการประชุมคณะกรรมการคณะศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 4/2561 
C8.1.5-05 ค าสั่งคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ที่ 237/2560เรื่อง 

แต่งตั้งการมอบหมายหน้าที่รับผิดชอบงานราชการของบุคลากรคณะศิลปศาสตร์ 
ประจ าปีการศึกษา2560 

 
C.8.2 การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ผู้บริหารคณะ/ผู้บริหารสถาบัน 
ผู้ก ากับตัวบ่งชี้  อาจารย์วันชัย แก้วหนูนวล 
ผู้จัดเก็บข้อมูล  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  
  -การจัดการคว ามรู้ในคณะ 
ข้อมูลและวิธีการเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 
 ใช้แบบสอบถามการประเมินตนเองหรือวิธีการอ่ืนๆในประเด็นการปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของ
ผู้บริหารคณะ/ผู้บริหารสถาบัน 
 

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

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

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

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

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

4+มีผลการ
ด าเนินงาน
เหนือกว่า
เกณฑ์
ก าหนดส่งผล
ให้เกิดการ
พัฒนาระบบ 

5+มีผลการ
ด าเนินงานที่
เท่าหรือสูงกว่า
คู่เทียบใน
ระดับชั้นน้ า
ของประเทศ มี
การด าเนินงาน
ที่ดีต่อเนื่อง
ส่งผลให้การ
ด าเนินงาน
เทียบเท่าหรือ
สูงกว่าคู่เทียบ 
(คู่เทียบชั้นน้ า
ระดับประเทศ)  

Excellent 
(Example 
of World 
Class or 
Leading 
Practices)  

 
 

ผลการด าเนินงาน 
 ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ พุทธศักราช  2548 มาตรา 32            โดย
วรรคห้า คณบดีมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละสี่ปี และอาจได้รับแต่งตั้งใหม่อีกได้ แต่ด ารงต าแหน่งติดต่อกัน
เกินสองวาระไม่ได้ ประกอบกับความ มาตรา 33  วรรคสอง ตามที่ก าหนดในข้อบังคับ มหาวิทยาลัยนราธิวาส
ราชนครินทร์ ว่าด้วย การสรรหาคณบดี พ.ศ. 2557  ซึ่งคณบดีคณะศิลปศาสตร์ ได้มีการบริหารงานตาม
บทบาทหน้าที่ของคณบดี ดังนี้ 
          1. ผู้บริหารคณะศิลปศาสตร์ มีสมรรถนะตรงตามคุณสมบัติของการเป็นคณบดี ตาม พระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ พุทธศักราช  2548 ได้แก่  การขับเคลื่อนวิสัยทัศน์ตามนโยบายของ
มหาวิทยาลัย การปฏิบัติหน้าที่ตามพันธกิจของคณะให้สอดคล้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ได้ ปฏิบัติตาม
บทบาทหน้าที่ผู้บ ริหารคณะ/ผู้บริหารสถาบัน หรือคณบดี ในการบริหารและการจัดการให้บรรลุผลส าเร็จตาม
แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของคณะโดยจะมุ่งเน้นการประเมินคุณภาพของการบริหารงานตาม
พันธกิจ นโยบาย รวมถึงประสิทธิผลของแผนปฏิบัติราชการ 
 การประเมินผลการป ฏิบัติงานของผู้บริหารสถาบัน มีความส าคัญในการปรับปรุงประสิทธิภาพของการ
ด าเนินงานของสถาบัน ตามตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษา CUPT QA ปีการศึกษา 2558 – 2560 ของ
ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย  (ทปอ.) ก าหนดให้ประเมินคณบดีครอบคลุม 5 ประเด็น      ได้แก่ 1. 
สมรรถนะคณบดี 2. ประสิทธิผลการบริหารงานตามตัวบ่งชี้หลัก 3.  ผลลัพธ์การบริหารงานของคณบดีตามตัว
บ่งชี้ 4. การแสวงหารายได้และความยั่งยืนของสถาบัน 5. การบริหารงานและความรับผิดชอบที่ตอบสนองความ
คาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
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 พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ พ.ศ.2548 มาตรา 32 ก าหนดให้คณะมีคณบดี
เป็นผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบงานของคณะ โดยได้รับการแต่งตั้งจากสภามหาวิทยาลัยนราธิวาส              
ราชนครินทร์จากบุคคลที่มีคุณสมบัติตามมาตรา 33 ซึ่งอาจารย์วันชัย แก้วหนูนวล ได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง
คณบดีคณะศิลปศาสตร์ ตามค าสั่งสภามหาวิทยาลัย นราธิวาสราชนครินทร์  C.8.2-01 และได้มีรายงานสรุปผล
การประเมินคณบดี   C.8.2-0๒ และมีการขับเคลื่อนวิสัยทัศน์ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย โดยการจัดท า
โครงการจัดท าปูาย MOTTO มหาวิทยาลัย ซึ่งปูายค าขวัญ ค าว่า “ ALL GREEN & CLEAN” และปูายค าขวัญ 
มหาวิทยาลัยแห่งการยกย่องและเชิดชูเกียรติ และปูายค าขวัญของคณะ ค าว่า “องค์กรคุณภาพเกิดจากคนที่มี
คุณภาพท างานอย่างมีคุณภาพ” ตามแบบเสนอโครงการจัดท าปูาย MOTTO มหาวิทยาลัย C.8.2-03 
 2. ประสิทธิผลการบริหารหลักสูตร  คณะได้บริหารหลักสูตรให้เป็นไปตาม ข้อบังคับมหาวิทยาลัย
นราธิวาสราชนครินทร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2557 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการศึกษา  
๒๕๖๐ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ได้มีจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี    ซึ่ง
มีหลักสูตรที่ด าเนินการจัดการเรียนการสอน ทั้งหมด ๒  หลักสูตร คือ  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)  
สาขาวิชาภาษาอังกฤษฉบับใหม่ พ.ศ. ๒๕๔๘ โดยเปิดรับนักศึกษาครั้งแรกในปีการศึกษา ๒๕๕๘  และ หลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)  สาขาวิชาภาษามลายูฉบับใหม่  พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นไปตามเกณฑ์การก ากับมาตรฐาน 
โดยมีการควบคุมหลักสูตรโดยคณบดี ซึ่งคณบดีร่วมเป็นประธานกรรมการคณะกรรมการวิชาการ รองคณบดีฝุาย
วิชาการ และหัวหน้าหลักสูตร เป็นกรรมการ ท าหน้าที่ ก ากับดูแลให้หลักสูตรได้มาตรฐานเป็นไปตามเกณฑ์ที่ 
สกอ.ก าหนด 
    ทั้งนี้ คณะศิลปศาสตร์   ได้มีหลักสูตรที่ได้รับการรับรองมาตรฐานของหลักสูตรให้มีมาตรฐานวิชาการ
และได้รับการอนุมติจากสภามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เพ่ือให้บัณฑิตที่จบการศึกษาตามหลักสูตร ที่
เป็นไปตามกรอบ TOF ที่ก าหนด ดังตารางหลักสูตรที่เป็นไปตามกรอบ TOF 

ที่ หลักสูตร 

หลักสูตรที่เป็นไปตามกรอบ TOF 
สกอ.แจ้งผลการ
รับทราบแล้ว 

ได้รับการอนุมัติจาก
สภามหาวิทยาลัย 

ตรี โท เอก ตรี โท เอก 
1 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  

หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2558 
      

2 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษามลายู  
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2560 

      

  
 จากการเปิดหลักสูตรการเรียนการสอนคณะศิลปศาสตร์  จ านวน ๒ หลักสูตร ซึ่งได้รับการอนุมัติจาก
สภามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ และได้รับแจ้งจากสกอ. ซึ่งได้รับความเห็นชอบหลักสูตรดังกล่าวแล้ว ซึ่ง
ในปีการศึกษา 2562 คณะต้องด าเนินการปรับปรุงหลักสูตรเพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร และ
เตรียมความพร้อมเพ่ือใช้หลักสูตร ในปีการศึกษา 2562 ดังตารางต่อไปนี้ 



๙๘ 

ที ่
 

หลักสูตร 
ปีการศึกษา 

ที่ต้องท าการปรับปรุง 
ปีการศึกษาที่ใช้หลักสูตร 

1 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ  หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2558 

2562 2563 

2 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษา
มลายู  หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2560 

2564 
 

2565 

 
 นอกจากนี้ ปัจจุบัน คณะศิลปศาสตร์ มีจ านวนนักศึกษา สาขาวิชาภาษาอังกฤษ และสาขาวิชาภาษา
มลายู ตั้งแต่ชั้นปี 1-4 รวมจ านวน ทั้งสิ้น 325 คน ตามรายละเอียดตารางรายงานจ านวนนักศึกษา/         ตาม
สาขา/ชั้นปี ต่อไปนี้ 

รายงานจ านวนนักศึกษา/ตามสาขา/ชั้นปี คณะศิลปศาสตร์ 
ปีการศึกษา หลักสูตร/สาขาวิชา ชั้นปี รวม 

1 2 3 4  
2558 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 96     
2559 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 89 87    
2560 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 97 59 61   

สาขาวิชาภาษามลายู 39       
2561 

(ปัจจุบัน) 
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 84 77 48 59  
สาขาวิชาภาษามลายู 23 34      

รวม  (ปัจจุบัน) 107 111 48 59 325 
 
 ๓. คณะศิลปศาสตร์ ได้ด าเนินการงานตามพันธกิจ โดยมีการบริหารประสิทธิผลของการบริหารงานตาม
ตัวบ่งชี้หลักในแผนยุทธศาสตร์ ระดับคณะซึ่งต้องสอดคล้องกับระดับมหาวิทยาลัยนั้น ทั้งนี้ คณะได้มีการเสนอให้
คณะกรรมการประจ าคณะเพ่ือพิจารณา และรับทราบผลการด าเนินงานตามแผนกลยุทธศาสตร์ของ      คณะ
ศิลปศาสตร์ ดังรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 3/2561 C.8.2-0๔ 
 

4. การแสวงหารายได้ 
คณะศิลปศาสตร์ มีรายได้จากค่าลงทะเบียนเรียนของนักศึกษา 60% เมื่อเทียบรายได้            ปี

การศึกษา 2559 กับรายได้ปีการศึกษา 2558 ผลการแสวงหารายได้เพ่ิมข้ึน จ านวน 2,566,290.00 บาท  
เนื่องจากจ านวนนักศึกษาเพ่ิมข้ึน ส่วนรายได้ปีการศึกษา 2560 เมื่อเทียบกับรายได้ปีการศึกษา 2559     ผล
การแสวงหารายได้ลดลง จ านวน 8,711,565.00 บาท เนื่องจากจ านวนนักศึกษาลดลง 

รายได้จากการให้บริการเช่าร้านและห้องประชุม 60% เมื่อเทียบรายได้ปีงบประมาณ 2559  กับ
รายได้ปีงบประมาณ 2558 ผลการแสวงหารายได้ลดลง จ านวน 24,900.00 บาท เนื่องจากมีผู้ใช้บริการ เช่า
ห้องประชุมจ านวนน้อยลง ส่วนรายได้ปีงบประมาณ 2560 เมื่อเทียบกับรายได้ปีงบประมาณ 2559     ผลการ
แสวงหารายได้เพ่ิมข้ึน จ านวน 25,500.00 บาท เนื่องจากมีผู้ใช้บริการเช่าห้องประชุมจ านวนเพิ่มขึ้น 



๙๙ 

รายได้อ่ืนๆ 60% เมื่อเทียบรายได้ในปีงบประมาณ 2559 กับรายได้ปีงบประมาณ 2558    ผล
การแสวงหารายได้น้อยลง จ านวน 28,236.91 บาท แต่รายได้ในปีงบประมาณ 2560 เมื่อเทียบกับรายได้
ปีงบประมาณ 2559 ผลการแสวงหารายได้เพ่ิมข้ึน จ านวน 10,623.41บาท ตามตารางต่อไปนี้ 

 
 

ที ่ รายการ 
ปีการ ึกษา 

หมายเห ุ 
2558 2559 2560 

1 ค่าลงทะเบียน 60% 1,910,670.0
0 

4,476,960.0
0 

4,234,605.0
0 

ประจ าปีการศึกษา  
2560 ยังได้เงินไม่
ครบจ านวน 
เนื่องจากคณะยัง
ไม่ได้รับจัดสรร 

2 ค่าเช่าห้องประชุม/
ค่าเช่าร้านค้า 60% 

52,800.00 27,900.00 53,400.00 ตามปีงบประมาณ 

3 อ่ืนๆ 60% 55,574.52 27,339.61 37,963.02 ตามปีงบประมาณ 

 
รวม 

2,021,602.5
2 

4,534,758.6
1 

4,328,528.0
2   

  
นอกจากนี้ คณะได้ด าเนินการจัดท าประกาศมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เรื่อง หลักเกณฑ์และ

อัตราการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการใช้อาคาร ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการทางภาษา ห้องประชุม วัสดุ และครุภัณฑ์ 
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เพ่ือการก าหนดค่าเช่าสถานที่ของคณะศิลปศาสตร์       ซ่ึง
สอดคล้องนโยบายในการแสวงหาเงินรายได้ของคณะ C.8.2-0๕     
     
 5. คณะได้มีการบริหารงานและความรับผิดชอบที่ตอบสนองความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย    
โดยได้มีประชุมประชุมเชิงปฏิบัติการ ทบทวนและทบทวนการบริหารความเสี่ยง โดยได้จัดท าแผนกลยุทธ์ร่วมกับ
บุคลากรคณะศิลปศาสตร์ โดยมีการายงานผลการบริหารงานตามประเด็นยุทธศาสตร์ เปูาประสงค์ และตัวชี้วัด
เปูาประสงค์ ในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ 1-5 และ และรายงานผลการบริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ 
2561 และเพ่ือให้ระดับความเสี่ยงลดลงจากเดิมตามการควบคุมและแนวทางการด าเนินการตามที่มหาวิทยาลัย
ก าหนด ดังนี้  
 1. ความเสี่ยงอัตราคงอยู่ของนักศึกษาลดลง 
 2. ความเสี่ยงจ านวนผลงานวิจัย  การน าเสนอ/ตีพิมพ์ และเผยแพร่การวิจัยไม่เป็นไปตามก าหนด 
 3. ความเสี่ยงการเบิกจ่ายเงินงบประมาณไม่ตรงตามไตรมาส  เพื่อใช้เป็นข้อมูลมาจัดท าแผนในปีถัดไป 
ให้คณะกรรมการประจ าคณะรับทราบและพิจารณา ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ า           คณะ
ศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 3/2561 C.8.2-0๖  
 

  ส าหรับการบริหารจัดการระบบสารสนเทศในการตัดสินใจเชิงบริหารนั้น คณะได้มีการรายงานผลการ
ด าเนินการงานสารสนเทศเพ่ือการบริการ ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561 ยังพบว่าระบบสารสนเทศของ



๑๐๐ 

คณะยังไม่เสถียรภาพ และมีข้อจ ากัดในการปรับปรุงระบบอินเตอร์ เนื่องจากอยู่ในการปรับปรุงระบบจาก
สารสนเทศของมหาวิทยาลัย อย่างไรก็ตาม คณะได้มีการปรับปรุงฐานข้อมูลของฝุายงานต่างๆ เผยแพร่ผ่าน
ช่องทางต่างๆของคณะ ได้แก่ เว็บไซต์ เฟสบุ๊ค ไลน์ และบอร์ดประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารจากคณะ        
C.8.2-0๗ 
 นอกจากนี้ คณะศิลปศาสตร์ ได้มีการจัดการความรู้ในคณะ ที่มีโครงการที่สนับสนุนองค์ความรู้ สู่องค์กร
โดยฝุายแผนและประกันคุณภาพ เป็นผู้เผยแพร่ความรู้ ในโครงการผู้บริหารมืออาชีพ หัวข้อ  “KM การเขียน
แบบเสนอโครงการ”  C.8.2-0๘  และมีการจัดการความรู้ในคณะโดยบุคลากรของคณะ สู่ที่ประชุมประจ าเดือน
ทุกเดือนของฝุายต่างๆ ตามรายงานการประชุมประจ าเดือน ในระเบียบวาระท่ี ๓   การจัดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
ของฝุายงานต่างๆ หรือน าองค์ความรู้ที่ได้จากการอบรม/พัฒนามาขยายผลในที่ประชุมประจ าเดือน  C.8.2-0๙  
 

ผลการประเมินในระดับคณะ 
ใช้เกณฑ์คะแนน 1-7 ของ AUN-QA ระดับหลักสูตร 

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

 
รหัสเอกสาร
หลักฐาน 

ชื่อเอกสารหลักฐาน 

C.8.2-01 ค าสั่งสภามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ที่ 21/2557  
เรื่อง แต่งตั้ง อาจารย์วันชัย แก้วหนูนวล รักษาการในต าแหน่งคณบดี 
คณะศิลปศาสตร์ ให้ด ารงต าแหน่งคณบดีคณะศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัยนราธิวาส
ราชนครินทร์   

C.8.2-02 บันทึกข้อความ กองบริหารทรัพยากรบุคคล ส านักงานคณบดี มหาวิทยาลัย
นราธิวาสราชนครินทร์  ศธ 0587/1111  ลงวันที่  3 เมษายน  2560 
 เรื่อง  ผลการประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของคณบดีคณะศิลปศาสตร์   

C.8.2-0๓ โครงการจัดท าปูาย MOTTO มหาวิทยาลัย 
C.8.2-0๔ รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 3/2561 
C.8.2-05 ประกาศมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการจัดเก็บ

ค่าธรรมเนียมการใช้อาคาร ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการทางภาษา ห้องประชุม วัสดุ 
และครุภัณฑ์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 

C.8.2-0๖ รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 3/2561 
-รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ 2561 
- แบบ RM 1 
- รายงานผลการบริหารความเสี่ยง 

C.8.2-0๗ การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารจากคณะผ่านช่องทางต่างๆ         
C.8.2-0๘ โครงการผู้บริหารมืออาชีพ ในหัวข้อ “KM การเขียนแบบเสนอโครงการ 
C.8.2-0๙ รายงานการประชุมประจ าเดือนต่างๆ ระเบียบวาระท่ี ๓ การจัดการแลกเปลี่ยน

เรียนรู้ ของฝุายงานต่างๆ 



๑๐๑ 

C.9 ผลการบริหารและจัดการของผู้บริหารคณะ / สถาบัน 

ผู้ก ากับ   อาจารย์ฟารีดา กิตติวิโรจน์  

ผู้จัดเก็บข้อมูล 9.1  อาจารย์รัฐพร  ศิริพันธุ์ 
  นางสาวนารีรัตน์  รังเสาร์ 
  9.2  อาจารย์เกษรา  บ่าวแช่มช้อย 
                            นางสาวสุปราณี วรพิพัฒน์กุล 
  นางสาวนารีรัตน์  รังเสาร์   
  9.3  อาจารย์อาตีกะห์  อาลีลาเต๊ะ 
  นายบูรฮ า  มะ  
  9.4  อาจารย์วันชัย แก้วหนูนวล  

 นางสาวชุลีพร  มาสเนตร    
9.5  อาจารย์วันชัย แก้วหนูนวล 

 นางสาวสุปราณี วรพิพัฒน์กุล   
9.6  อาจารย์วันชัย แก้วหนูนวล 

 นางสาวสุปราณี วรพิพัฒน์กุล   
9.7 อาจารย์ตัสนีม  เจะและ 

 อาจารย์ซัลวาตี สุเด็น 
 นายบูรฮ า  มะ   
ค าอธิบาย 

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

  ค าอธิบายและแนวทางการด าเนินการตามตัวบ่งชี้นี้แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือระดับสถาบัน และ 
ระดับคณะ โดยตัวบ่งชี้ประเมินเฉพาะในระดับคณะและสถาบันเท่านั้น 

ค าอธิบายระดับคณะ 

 สถาบันอุดมศึกษามีพันธกิจหลักคือการเรียนการสอนการวิจัยการบริการวิชาการแก่สังคมและการท านุ
บ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมในการด าเนินพันธกิจหลักสถาบันอุดมศึกษาจ าเป็นต้องด าเนินงานผ่านคณะ ดังนั้น
คณะต้องมีการพัฒนาแผนเพื่อก าหนดทิศทางการพัฒนาและการด าเนินงานของคณะให้สอดคล้องกับเปูาหมาย
และกลุ่มสถาบันตลอดจนการบริหารทั้งด้านบุคลากรการเงินความเสี่ยงและการประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ือ



๑๐๒ 

สนับสนุนการด าเนินงานตามพันธกิจหลักให้บรรลุตามเปูาหมายที่ก าหนดไว้ จนส่งผลกระทบถึงการเปลี่ยนแปลง
ในวัฒนธรรมองค์กร 

ประเด็นการประเมินระดับคณะ 

 1. พัฒนาแผนกลยุทธ์จากการวิเคราะห์ SWOT โดยเชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์ของคณะและสอดคล้อง
วิสัยทัศน์ของคณะสถาบันรวมทั้งสอดคล้องกับกลุ่มสถาบันและเอกลักษณ์ของคณะและพัฒนาไปสู่แผนกลยุทธ์
ทางการเงินและแผนปฏิบัติราชการประจ าปีตามกรอบเวลาเพื่อให้บรรลุตามตัวบ่งชี้และเปูาหมายของแผนกล
ยุทธ์และเสนอผู้บริหารระดับสถาบันเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 

2. ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินที่ประกอบไปด้วยต้นทุนต่อหน่วยในแต่ละหลักสูตร สัดส่วน
ค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนานักศึกษา อาจารย์บุคลากร การจัดการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง เพื่อวิเคราะห์ความคุ้มค่า
ของการบริหารหลักสูตร ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการผลิตบัณฑิต และโอกาสในการแข่งขัน  

3. ด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ที่เป็นผลจากการวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัย
ภายนอก หรือปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ที่ส่งผลต่อการด าเนินงานตามพันธกิจของสถาบันและให้ระดับความ
เสี่ยงลดลงจากเดิม 

4. บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลอย่างครบถ้วนทั้ง 10 ประการที่อธิบายการด าเนินงานอย่างชัดเจน 
5. ค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีจากความรู้ทั้งท่ีมีอยู่ในตัวบุคคลทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรงและแหล่งเรียนรู้

อย่างน้อยครอบคลุมพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัยจัดเก็บอย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็น
ลายลักษณ์อักษรและน ามาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง 

6. การก ากับติดตามผลการด าเนินงานตามแผนการบริหารและแผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและ
สายสนับสนุน 

7. การก ากับติดตามส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกหน่วยงานในสถาบันมีการด าเนินงานด้านการประกัน
คุณภาพภายในตามระบบและกลไกที่สถาบันก าหนด ประกอบด้วยการ ควบคุมคุณภาพการตรวจสอบคุณภาพ
และการประเมินคุณภาพ 

ข้อมูลและวิธีการเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 
 รวบรวมน าเสนอและวิเคราะห์ข้อมูลผลลัพธ์การด าเนินการที่เก่ียวข้องในแต่ละประเด็นการประเมินทั้ง 
7 ข้อข้างต้น 
เกณฑ์การประเมิน 
 ใช้เกณฑ์คะแนน 1-7 ของ AUN-QA (เอกสาร [11] หน้า 64) ในการประเมินระดับการด าเนินการของ  
แต่ละประเด็นทั้ง 7 ข้อข้างต้น โดยประเมินผลการด าเนินการที่เกิดขึ้นกับเปูาหมายที่เกี่ยวข้องต่างๆ ที่ระบุไว้ใน   
โครงร่างองค์กร และสรุปคะแนนภาพรวมของ C9 ผลการบริหารและจัดการของผู้บริหารคณะ/สถาบันจากผล
คะแนนของ 7 ข้อโดยใช้วิธีประเมินคะแนนภาพรวมของ AUN-QA ที่ไม่ใช้วิธีการเฉลี่ยจากผลคะแนนของการ
ด าเนินทั้ง 7 ข้อ 
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1 2 3 4 5 6 7 

ไม่มีการ
ด าเนินงาน
ตามเกณฑ์
ที่ก าหนด 

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

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

3+มีแนวโน้ม
ผลการ
ด าเนินงานของ
ระบบดีท าให้
เกิดผลเป็นไป
ในทิศทางตาม
เปูาหมายที่
ก าหนด 

4+มีผลการ
ด าเนินงาน
เหนือกว่า
เกณฑ์
ก าหนดส่งผล
ให้เกิดการ
พัฒนาระบบ 

5+มีผลการ
ด าเนินงานที่
เท่าหรือสูงกว่า
คู่เท่ียบใน
ระดับชั้นน้ า
ของประเทศ มี
การด าเนินงาน
ที่ดีต่อเนื่อง
ส่งผลให้การ
ด าเนินงาน
เทียบเท่าหรือ
สูงกว่าคู่เทียบ 
(คู่เทียบชั้นน้ า
ระดับประเทศ)  

Excellent 
(Example 
of World 
Class or 
Leading 
Practices)  

 

ผลการด าเนินงาน 

1. พัฒนาแผนกลยุทธ์จากการวิเคราะห์  SWOT โดยเชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์ของคณะและสอดคล้องวิสัยทัศน์
ของคณะสถาบันรวมทั้งสอดคล้องกับกลุ่มสถาบันและเอกลักษณ์ของคณะและพัฒนาไปสู่แผนกลยุทธ์ทาง
การเงินและแผนปฎิบัติราชการประจ าปีตามกรอบเวลาเพื่อให้บรรลุตามตัวบ่งช้ีและเป้าหมายของแผนกล
ยุทธ์และเสนอผู้บริหารระดับสถาบันเพื่อพิจารณาอนุมัติ 

ผลการด าเนินงาน 

ในปีการศึกษา 2560 คณะศิลปศาสตร์ได้มีการแต่งตั้งค าสั่งคณะกรรมการทบทวนแผนกลยุทธ์และ
แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และได้มีการประชุมทบทวนและแก้ไขแผนกลยุทธ์คณะ
ประจ าป ี2560 – 2564 ที่สอดคล้องกับนโยบายของคณะ (C.9-1-01) เมื่อวันที่ 27, 30 กันยายน และวันที ่ 1 
ตุลาคม พ.ศ.2560 โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรในคณะและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องพร้อมทั้งน าผลที่ได้จากการประชุม
ทบทวนและจัดท าแผนกลยุทธ์นี้เข้าที่ประชุมเพ่ือขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจ าคณะ (C.9-1-02) เมื่อ
วันที่  25 ตุลาคม  พ.ศ.2560 ทั้งนี้คณะได้มีการก าหนดแผนให้มีความเชื่อมโยงกับแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยฯ
และสอดคล้องกับจุดเน้นของกลุ่มสถาบันกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที ่2  (พ.ศ. 2551-2565) และ
แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)   (C.9-1-03) จากนั้นคณะได้มีการประชุม 
เพ่ือการพัฒนาไปสู่แผนกลยุทธ์ทางการเงิน  (C.9-1-04) และแผนปฏิบัติราชการประจ าปี  (C.9-1-05) และแผนการ
ด าเนินงานต่างๆ ของฝุายงาน และน าไปสู่การปฏิบัติตามกรอบเวลาตลอดจนมีการก ากับติดตามการด าเนินงานให้
เป็นไปตามแผน พร้อมสรุปผลการด าเนินงานรายเดือนในที่ประชุมประจ าคณะ (C.9-1-06) และรายไตรมาสในที่
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ประชุมผู้บริหาร เพื่อพิจารณาปรับแผน และสรุปผลการด าเนินงานทั้งระบบสู่การประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ
พิจารณาในการประชุมประจ าไตรมาส และเม่ือสิ้นปีงบประมาณ (C.9-1-07) เพ่ือขอแนวทางการปูองกันและแก้ไข
ปัญหาหรืออุปสรรคตลอดจนข้อเสนอแนะส าหรับการด าเนินงานต่อไป  

รหัสเอกสารหลักฐาน ชื่อเอกสารหลักฐาน 
C.9-1-01 สรุปโครงการทบทวนและจัดท าแผนคณะศิลปศาสตร์ 
C.9-1-02 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ  
C.9-1-03 แผนกลยุทธ์คณะศิลปศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2564 
C.9-1-04 แผนกลยุทธ์ทางการเงิน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2564 
C.9-1-05 แผนปฏิบัติราชการประจ าปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
C.9-1-06 รายงานการประชุมประจ าเดือน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
C.9-1-07 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 

2. ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินที่ประกอบไปด้วยต้นทุนต่อหน่วยในแต่ละหลักสูตร สัดส่วน
ค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนานักศึกษา อาจารย์บุคลากร การจัดการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง เพื่อวิเคราะห์ความ
คุ้มค่าของการบริหารหลักสูตร ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการผลิตบัณฑิต และโอกาสในการแข่งขัน 

ผลการด าเนินงาน 

คณะศิลปศาสตร์ ได้มีการก ากับติดตามส่งเสริมสนับสนุนให้คณะด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินที่
ประกอบไปด้วยต้นทุนต่อหน่วยในแต่ละหลักสูตร สัดส่วนค่าใช้จ่ายเพ่ือพัฒนานักศึกษา อาจารย์บุคลากร การ
จัดการเรียนการสอน ซึ่งกิจกรรมการจัดท ารายงานต้นทุนต่อหน่วย ( C.9-2-01)ได้ด าเนินการอย่างต่อเนื่อง
ภายใต้การก ากับของกองคลัง ส านักงานอธิการบดี เพื่อวิเคราะห์ความคุ้มค่าของการบริหารหลักสูตร 
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการผลิตบัณฑิต และโอกาสในการแข่งขันวิเคราะห์ความคุ้มค่าของการบริหาร
หลักสูตร ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการผลิตบัณฑิตที่ตอบสนองความต้องการของสังคม ชุมชน เพ่ือให้เกิด
ประโยชน์มากที่สุดและสนองความต้องการของตลาดแรงงาน และคณะได้น าผลการวิเคราะห์มาใช้ประกอบการ
จัดท าแผนกลยุทธ์ทางการเงิน พ.ศ. 25 60 – 256 4 (C.9-2-02) อย่างไรก็ดี ในปีการศึกษา 2560 
(งบประมาณ พ.ศ.256 1) คณะอยู่ในระหว่างการสรุปยอดบัญชีรายรับ -รายจ่ายประจ าปี เพื่อจัดท ารายงาน
ต้นทุนต่อหน่วยประจ าปีเสนอมหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป  

รหัสเอกสารหลักฐาน ชื่อเอกสารหลักฐาน 
C.9-2-01 รายงานต้นทุนต่อหน่วย ประจ าปีการศึกษา 2558-2559 
C.9-2-02 แผนกลยุทธ์ทางการเงิน พ.ศ. 2558 – 2562 

 

3. ด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ที่เป็นผลจากการวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายนอก 
หรือปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ที่ส่งผลต่อการด าเนินงานตามพันธกิจของสถาบันและให้ระดับความเสี่ยงลดลง
จากเดิม 



๑๐๕ 

ผลการด าเนินงาน 

คณะศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ได้ด าเนินการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยง 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2561 แบบ RM 1 (9-3-01) โดยด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงที่เป็นผล
จากการวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายในและภายนอก หรือปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ที่
ส่งผลต่อการด าเนินงานตามพันธกิจของสถาบัน และเพ่ือให้ระดับความเสี่ยงลดลงจากเดิมตามการควบคุมและ
แนวทางการด าเนินการตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด ดังนี้  

1. ความเสี่ยงอัตราคงอยู่ของนักศึกษาลดลง 
2. ความเสี่ยงจ านวนผลงานวิจัย  การน าเสนอ/ตีพิมพ์ และเผยแพร่การวิจัยไม่เป็นไปตามก าหนด 
3. ความเสี่ยงการเบิกจ่ายเงินงบประมาณไม่ตรงตามไตรมาส 
ทั้งนี้  คณะศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ได้ด าเนินงานตามวิธีการควบคุมการ

จัดการความเสี่ยงที่ก าหนดไว้ในแผน และมีการติดตามในที่ประชุมฝุายแผนและประกันคุณภาพ  คณะศิลป
ศาสตร์  ตามแบบติดตาม (9-3-02) และท่ีประชุมประจ าเดือนกับผู้รับผิดชอบในแต่ละประเด็นของความเสี่ยง 
และมีการรายงานการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในให้แก่คณะกรรมการประจ าคณะรับทราบผลการ
ด าเนินงาน รอบ 6  เดือน (9-3-03)ซึ่งผลของการด าเนินการติดตามความเสี่ยงในรอบปีการศึกษา 2561 นี้อยู่
ในระดับมากซ่ึงทางงานบริหารความเสี่ยงได้วิเคราะห์โดยใช้แบบสอบความพึงพอใจในการด าเนินโครงการบริหาร
และจัดการความเสี่ยงซึ่งในปีนี้ทางคณะได้ขจัดความเสี่ยงได้ 1 เรื่องคือการเบิกจ่ายเงินงบประมาณไม่ตรงตาม
ไตรมาส ส่วนอีกสองความเสี่ยงนั้นทางคณะศิลปศาสตร์ได้มีมิติให้จัดเป็นความเสี่ยงต่อไปเรื่องจะได้ติดตามอย่าง
ใกล้ชิดและส่งเสริมให้คณะมีงานวิจัยเป็นไปตามเปูาท่ีคณะวางไว้ในปีต่อไป  
 
รหัสเอกสารหลักฐาน ชื่อเอกสารหลักฐาน 

C9-3-01 แผนบริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 แบบ RM 1 
C9-3-02 การติดตามในที่ประชุมฝุายแผนและประกันคุณภาพ คณะศิลปศาสตร์   
C9-3-03 การรายงานการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในให้แก่คณะกรรมการประจ า

คณะ 
 

4. บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลอย่างครบถ้วนทั้ง 10 ประการที่อธิบายการด าเนินงานอย่างชัดเจน 
ผลการด าเนินงาน 

คณะศิลปศาสตร์ ได้ด าเนินการบริหารจัดการตามพันธกิจ 5 ด้าน โดยค านึงถึงประโยชน์ของสถาบัน
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้วยหลักธรรมาภิบาล 10 ข้อ คือ 

     1. หลักประสิทธิผล คณะมีการบริหารงานโดยยึดหลักประสิทธิผลคือมีการก าหนดตัวบ่งชี้และค่าเปูาหมาย
ความส าเร็จของแผนกลยุทธ์ร่วมกันระหว่างผู้บริหาร  บุคลากร และนักศึกษาในการจัดท าและทบทวนแผนกล
ยุทธ์ของคณะ  (9.4 .1-01) การจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพ  ประจ าปีการศึกษา 25 60 (9.4.1-02) และ
ถ่ายทอดสู่แผนปฏิบัติราชการประจ าปี 2561 (9.4.1-03) และน าสู่การปฏิบัติกิจกรรม/โครงการ (9.4.1-04) 
มีการก ากับและติดตามการด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ เพ่ือให้บรรลุตามเปูาหมายอย่างต่อเนื่อง ทั้งในการ
ประชุมฝุาย หรือการประชุมประจ าเดือนของคณะ (9.4 .1-05) และมีการประเมินผลการด าเนินงานตาม



๑๐๖ 

เปูาหมายที่ก าหนดไว้ในแต่ละตัวบ่งชี้ (9.4 .1-06) เพ่ือทราบผลความส าเร็จหรือปัญหาและอุปสรรคต่างๆ และ
น าผลการด าเนินงานไปวางแผนปรับปรุงแก้ไขในปีถัดไป (9.4.1-07) 

   2. หลักประสิทธิภาพ คณะมีการบริหารงานโดยยึดหลักประสิทธิภาพ กล่าวคือ คณะออกแบบการด าเนินงาน
โดยยึดหลักความประหยัด และคุ้มค่า ทั้งด้านบุคลากร ทรัพยากร และงบประมาณ เช่น มีการแต่งตั้งค าสั่ง
มอบหมายงานเพิ่มเติมให้แก่อาจารย์ เพื่อรับผิดชอบงานอื่นๆ ของคณะ เพื่อบรรเทาความขาดแคลนบุคลากร 
(9.4.2-01) มีการขอความร่วมมืออาจารย์จากหน่วยงานอื่นๆ ของมหาวิทยาลัยที่มีความรู้ความสามารถมาร่วม
สอน (9.4.2-02) มีการแข่งขันกีฬาร่วมกันระหว่างคณะศิลปศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์และคณะวิทยาศาสตร์ฯ 
เพ่ือกระชับความสัมพันธ์และประหยัดงบประมาณ (9.4.2-03) มีการบูรณาการโครงการ/กิจกรรมต่างๆร่วมกัน
กับคณะหรือกองต่างๆในมหาวิทยาลัย เช่น การอบรมและพัฒนาบุคลากรการแข่งขันกีฬา การให้บุคลากรไป
ปฏิบัติงานอื่นๆ ของมหาวิทยาลัย (9.4 .2-04) มีการก าหนดมาตรการประหยัดพลังงาน (9.4.2-05) มีการ
มอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบงานตามความรู้ความสามารถและความสนใจ เพื่อการด าเนินงานมีความ
คล่องตัวและมีประสิทธิภาพ (9.4.2-06)เป็นต้น 

3. หลักการตอบสนอง คณะด าเนินงานโดยยึดหลักความต้องการของผู้เรียน บุคลากรชุมชนและสังคมเป็นหลัก 
เช่น  

          ดา้นผูเ้รยีน คณะมีการส ารวจความพึงพอใจของผู้เรียนทีมี่ต่ออาจารยผ์ูส้อนและสิง่สนับสนุนการเรียนรู้ 
(9.4.3-01) เพ่ือน ามาวิเคราะห์และปรับปรุงการเรียนการสอน ตามแบบ มคอ.5 (9.4.3-02) มีการจัดท า
ร้านค้าสวัสดิการ ห้องศูนย์ภาษา และห้องปฏิบัติการทางภาษาให้แก่นักศึกษา (9.4.3-03) มีการจัดหาสื่อ/วัสดุ
ทางการศึกษาเพ่ิมเติมให้แก่นักศึกษา (9.4.3-04)  

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

          ดา้นชุมชนและสังคม คณะมีการส ารวจความตอ้งการในการบริการวชิาการของชมุชน (9.4.3-10) มี
การบริการวิชาการแก่ชุมชนในรูปแบบต่างๆ(9.4.3-11) และมีการประชุมติดตามผลการบริการวิชาการแก่
ชุมชน (9.4.3-12) 

     4. หลักความรับผิดชอบ มีการบริหารงานโดยยึดหลักความรับผิดชอบ กล่าวคือ มีการก าหนดเปูาหมายใน
การด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์ 256 0-2564 (9.4.4-01) และแผนปฏิบัติราชการประจ าปี  พ.ศ. 2559 -
2561 (9.4.4-02-9.4.4-03) และมีการมอบหมายผู้รับผิดชอบโครงการ เพ่ือขับเคลื่อนการด าเนินการให้
เป็นไปตามเปูาหมาย (9.4.4-04) มีการแต่งตั้งค าสั่งมอบหมายงานแก่บุคลากรทุกคนในการท างาน (9.4.4-05) 
และยังก าหนดให้บุคลากรทั้งหมด ทั้งสายสอนและวิจัย และสายสนับสนุน จะต้องส่งรายงานการปฏิบัติงานตาม



๑๐๗ 

หน้าที่ของตนเอง เพื่อรับการประเมินการปฏิบัติงานตามแบบฟอร์มที่ก าหนด ซึ่งเป็นการก ากับและติดตามให้
บุคลากรมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ (9.4.4-06) 

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

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

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

     8. หลักนิติธรรม มีการบริหารงานโดยยึดหลักนิติธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ กล่าวคือ มีการน าระเบียบ ข้อบังคับ 
และประกาศของมหาวิทยาลัยมาใช้ในการบริหารเพ่ือให้เกิดความยุติธรรม (9.4.8-01)  มีการก าหนดกฎเกณฑ์
ในการปฏิบัติร่วมกัน เช่น มีการก าหนดจรรยาบรรณและให้บุคลากรทุกคนถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด (9.4.8-02) 
มีการมอบหมายภาระหน้าที่การสอนและการด าเนินงานต่างๆ อย่างเท่าเทียมกัน (9.4.8-03) มีการก าหนด
กฎเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานร่วมกัน (9.4.8-04) มีการน าระเบียบการลามาใช้เป็นแนวทางในการลา
ของบุคลากรอย่างเท่าเทียมกันตามสิทธิ (9.4.8-05) 

     9. หลักความเสมอภาค คณะมีการบริหารโดยให้ความเสมอภาคกับบุคลากรทุกคน โดยเปิดโอกาสให้
บุคลากรทุกคนได้รับสิทธิและประโยชน์อย่างเท่าเทียมกัน เช่น การใช้ห้องสมุด ห้องละหมาด (9.4.9-01 ) หรือ
สิทธิในการลา การศึกษาดูงาน การแสดงความยินดี หรือสิทธิและโอกาสต่างๆท่ีคณะจัดให้ฯลฯ อย่างเท่าเทียม
กัน (9.4.9-02- 9.4.9-03)     



๑๐๘ 

   10. หลักมุ่งเน้นฉันทามติมีการบริหารงานโดยยึดหลัดหลักฉันทามติ โดยให้บุคลากรทุกคนมีส่วนร่วมแสดง
ความคิดเห็นต่างๆผ่านการประชุมคณะ และน ามติของที่ประชุมไปเป็นแนวทางในการปฏิบัติ (9.4.10-01) 

 

รหัสเอกสารหลักฐาน ชื่อเอกสารหลักฐาน 
9.4.1-01 แผนกลยุทธ์คณะศิลปศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2564 
9.4.1-02 การจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพ  ประจ าปีการศึกษา 2560 
9.4.1-03 แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณพ.ศ. 2561 
9.4.1-04 รายชื่อโครงการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
9.4.1-05 รายงานการประชุมประจ าเดือน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
9.4-1-06 รายงานผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ 
9.4-1-07 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
9.4.2-01 ค าสั่งแต่งตั้งการมอบหมายงาน 
9.4.2-02 หนังสือขอความอนุเคราะห์วิทยากร 
9.4.2-03 โครงการกีฬาวิทย์ แพทย์ ศิลป์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
9.4.2-04 โครงการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
9.4.2-05 มาตรการประหยัดพลังงาน 
9.4-2-06 ค าสั่งแต่งตั้งการมอบหมายงาน 
9.4.3-01 ความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่ออาจารย์ผู้สอนและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
9.4.3-02 มคอ.5 
9.4.3-03 ภาพถ่ายร้านค้าสวัสดิการ ห้องศูนย์ภาษา ห้องปฏิบัติการทางภาษา 
9.4.3-04 รายการสั่งซื้อสื่อ วัสดุทางการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 

5. ค้นหาแนวปฎิบัติที่ดีจากความรู้ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคลทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรงและแหล่งเรียนรู้
อย่างน้อยครอบคลุมพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัยจัดเก็บอย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมา
เป็นลายลักษณ์อักษรและน ามาปรับใช้ในการปฎิบัติงานจริง 

คณะศิลปศาสตร์ ได้ด าเนินการส ารวจองค์ความรู้ที่มีอยู่ในตัวบุคคลของบุคลากรในคณะโดยก าหนดเป็น
แผนการจัดการความรู้และด าเนินการจัดโครงการจัดการความรู้ (KM) ซึ่งได้มีการแบ่งกลุ่มบุคลากรเป็น 2 ประเภท 
คือ บุคลากรสายสอนและวิจัยและกลุ่มบุคลากรสายสนับสนุน ซึ่งแต่ละกลุ่มได้ก าหนดรูปแบบแนวทางในการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามสถานการณ์ท่ีเหมาะสมมีแนวความคิดในการด าเนินการจัดการความรู้เพ่ือให้เกิด
วัฒนธรรมการท างานและการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่วางอยู่บนรากฐานแห่งความรู้  

คณะจึงส่งเสริมให้มีการจัดการความรู้เกี่ยวกับกระบวนการและเทคนิคการท างานการจัดการเรียนการ
สอนและการวิจัย และการบริหารจัดการ ตามความเหมาะสม ซึ่งผู้ที่เก่ียวข้องเป็นกลุ่มเปูาหมายจากคณาจารย์ 
บุคลากรสายสนับสนุน ตลอดจนผู้เชี่ยวชาญภายนอกที่มาให้ความรู้ โดยในปีงบประมาณ 2561 คณะศิลป
ศาสตร์ได้มีการด าเนินงานทั้งหมด 3 กิจกรรม  



๑๐๙ 

กิจกรรมที่ 1 ด้านวิชาการ   จ านวน  1  เรื่อง  
กิจกรรมที่ 2 ด้านวิจัย   จ านวน  1  เรื่อง  
กิจกรรมที่ 3 ด้านส านักงาน   จ านวน  2  เรื่อง  

รหัสเอกสารหลักฐาน ชื่อเอกสารหลักฐาน 
C9-5-01 สรุปกิจกรรมการจัดการความรู้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

6. การก ากับติดตามผลการด าเนินงานตามแผนการบริหารและแผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสาย
สนับสนุน 

ผลการด าเนินงาน 
 คณะมีการก ากับติดตามผลการด าเนินงานบุคลากรตามแผนการบริหารและแผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ
และสายสนับสนุนในการเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการและการศึกษาต่อในวุฒิการศึกษาท่ีสูงขึ้น โดยงานบริหาร
ทรัพยากรบุคคลได้ส่งเสริมให้บุคลากรเข้าร่วมโครงการประชุมชี้แจงการเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการท่ีมหาวิทยาลัยจัด
ขึ้น 

รหัสเอกสารหลักฐาน ชื่อเอกสารหลักฐาน 
C9-6-01 แผนบริหารและพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน 

 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 

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

ผลการด าเนินงาน 
คณะพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่เหมาะสมกับบริบทและน ามาใช้เป็น

ส่วนหนึ่งของการบริหารงานประจ าให้สอดคล้องกับพันธกิจของคณะ ทั้ง 5 ด้านตามกระบวนการ PDCA คือ มี
การวางแผน การจัดท าแผน การด าเนินงานตามแผน การตรวจสอบการประเมินและปรับปรุงการด าเนินงานโดย
อาศัยหลักการมีส่วนร่วมซึ่งเริ่มจากการควบคุมคุณภาพโดยการวางแผนการด าเนินงาน ( Plan) คณะมีการ
วิเคราะห์ผลการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพท่ีผ่านมา ศึกษาวิสัยทัศน์ พันธกิจ และกลยุทธ์การด าเนินงาน
ของคณะ เพื่อจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพประจ าปี (9 .7-01) ที่สอดคล้องกับ แผนกลยุทธ์ (9.7-02) แผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปี (9 .7-03) คณะมีการจัดท าแผนการด าเนินงานของงานประกันคุณภาพ (9.7-04) คู่มือการ
ประกันคุณภาพเพ่ือเป็นแนวทางในการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพ (9.7-05) และคณะได้มีค าสั่ง
มอบหมายหน้าที่ให้กับบุคลากรในการรายงานและจัดเก็บตัวชี้วัดตามเกณฑ์ CUPT QA (9.7-06) คณะมีการ
รวบรวมข้อมูล ติดตามเพื่อท าการวิเคราะห์ และรายงานการด าเนินงานตามที่จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพรอบ 6 
เดือน (9.7-07) รอบ 9 เดือน (9.7-08) และจัดท ารายงานผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพรอบ 12 
เดือน (9.7-09) เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารประจ าคณะครั้งที่ 3/2561 ได้รับทราบ (9.7-10) 
คณะมีการติดตามการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพตามตัวบ่งชี้ของการประกันคุณภาพอย่างต่อเนื่องผ่านที่
ประชุมคณะทั้งรอบ 6 เดือน (9.7-11 ) รอบ 9 เดือน (9.7-12) และเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจ า



๑๑๐ 

คณะ ครั้งที่ 1/2560 (9.7-13) พร้อมทั้ง ประเมินคุณภาพโดยการรายงานผลการติดตามการด าเนินงานด้าน
การประกันคุณภาพให้ผู้บริหารทราบเพื่อติดตามปัญหาและอุปสรรคต่างๆในการด าเนินการ และปรึกษาถึงแนว
ทางการแก้ปัญหาเพ่ือการปรับปรุงในครั้งต่อไป  
รหัสเอกสารหลักฐาน ชื่อเอกสารหลักฐาน 

C.9-7-01 แผนพัฒนาคุณภาพ 
C.9-7-02 แผนกลยุทธ์ 
C.9-7-03 แผนปฏิบัติราชการประจ าปี 
C.9-7-04 แผนการด าเนินงานประกันคุณภาพ 
C.9-7-05 คู่มือการประกันคุณภาพ 
C.9-7-06 ค าสั่งมอบหมายหน้าที่ให้กับบุคลากรในการรายงานและจัดเก็บตัวชี้วัดตามเกณฑ์ 

CUPT QA 
C.9-7-07 รายงานการประชุมประจ าเดือน 
C.9-7-08 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ประจ าไตรมาสที่ 2/2561 
C.9-7-09 รายงานการประชุมประจ าเดือน 
C.9-7-10 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ประจ าไตรมาสที่ 3/2561 
C.9-7-11 รายงานการประชุมประจ าเดือน 
C.9-7-12 รายงานผลการด าเนินงานประกันคุณภาพรอบ 9 เดือน 
C.9-7-13 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ประจ าไตรมาสที่ 4/2561 

 

ผลการประเมินในระดับคณะ 

ผลรวมของคะแนนที่ได้ของทุกหลักสูตรในคณะ/จ านวนหลักสูตรในคณะทั้งหมด  

คะแนนการประเมิน C9 =4 

ค าอธิบายเพิ่มเติมมีแนวโน้มผลการด าเนินงานของระบบดี ท าให้เกิดผลเป็นไปในทิศทางตามเปูาหมายที่
ก าหนด 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 



๑๑๑ 

C.10 บุคลากรที่ได้รับการพัฒนา 
ผู้ก ากับตัวบ่งชี้  อาจารย์วันชัย  แก้วหนูนวล 
ผู้จัดเก็บข้อมูล    นางสาวสุปราณี  วรพิพัฒน์กุล  
ค าอธิบาย 
 บุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนได้รับการพัฒนาและส่งเสริมการเพ่ิมพูนทักษะความรู้ 
ความสามารถด้านต่างๆ อย่างเป็นระบบเพื่อบรรลุเปูาประสงค์ตามที่ระบุไว้ในโครงร่างองค์กร 
เป้าหมาย  บุคลากรได้รับการพัฒนาตนเองร้อยละ 100 (1 ครั้ง/คน/ปี) 
เกณฑ์การประเมินระดับหลักสูตร 
 ใช้หลักการและเกณฑ์ย่อย AUN 6.1, 6.5, 6.6 สายวิชาการและเกณฑ์ย่อย 7.1 , 7.4 และ 7.5 
ส าหรับสายสนับสนุนในการประเมินและเก็บข้อมูลที่เก่ียวข้องโดยอาจใช้ตารางตัวอย่างต่อไปนี้ทั้งนี้การเก็บข้อมูล
ทั้งของสายวิชาการและสายสนับสนุน วิชาการให้เก็บข้อมูลของบุคลากรทุกคนที่สังกัดในภาควิชาหรือหน่วยงาน
และประเมินระดับคะแนน 1-7 ตามเกณฑ์คะแนนของ AUN-QA ระดับหลักสูตร (เอกสาร [11] หน้า 64) ของ
เกณฑ์ย่อยในแต่ละข้อแล้วสรุปภาพรวมคะแนน C.10 ในระดับหลักสูตรโดยไม่ใช้วิธีการเฉลี่ย 
ผลการด าเนินงาน 
 คณะศิลปศาสตร์ ได้ จัดท าแผนพัฒนาบุคลากร โดยเปิดโอกาสให้บุคลากรสายสอนและวิจัยและสาย
สนับสนุนทุกท่านมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร และก าหนดแนวทางในการพัฒนาบุคลากรของ
คณะ พร้อมทั้งให้บุคลากรทุกท่านก าหนดเปูาหมายในการพัฒนาตนเองในแต่ละด้าน เช่น ด้านการพัฒนาตนเอง
ด้านวิชาการ/วิชาชีพ  ด้านการศึกษาต่อ  ด้านการก าหนดต าแหน่งทางวิชาการในระดับที่สูงขึ้น เป็นต้น (C10.1-
1)  และคณะได้ก าหนดนโยบายให้บุคลากรสายสอนและวิจัยทุกท่านต้องผ่านการอบรมด้านวิชาการและวิชาชีพ
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง/คน/ปี (C10.1-2) โดยมีเงินสนับสนุนให้แก่บุคลากรสายสอนและวิจัยคนละ 8,000 
บาท/คน/ปี บุคลากรสายสนับสนุนคนละ 4,000 บาท ต่อคนต่อปี (C10.1-3) 
 คณะศิลปศาสตร์เห็นความส าคัญของการพัฒนาบุคลากร ในปีที่ผ่านคณะศิลปศาสตร์จัดให้มีการอบรม
แก่บุคลากรสายสอนและวิจัย และบุคลากรสายสนับสนุน เช่น โครงการพัฒนาภาษาอังกฤษแก่นักศึกษาและ
บุคลากร (C10.1-4)  โครงการอบรมการบริหารจัดการพัสดุภาครัฐ (C10.1-5) โครงการศึกษาดูงานและสร้าง
ความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัย ( MOU) (C10.1-6) โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุน 
(C10.1-7) เป็นต้น และส่งเสริมให้บุคลากรมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ( KM) ของฝุาย/งานต่างๆ (C10.1-8) หรือ
น าองค์ความรู้ที่ได้จากการอบรม/พัฒนามาขยายผลในที่ประชุมประจ าเดือน (C10.1-9) นอกจากนี้ยังสนับสนุน
ให้บุคลากรเข้ารับการอบรมและพัฒนาตนเองร่วมกับมหาวิทยาลัย เช่น โครงการบริหารจัดการการเงินและบัญชี  
โครงการบริหารต้นทุนต่อหน่วย  โครงการเบิกจ่ายงบประมาณ เป็นต้น เพ่ือน าความรู้ที่ได้รับการพัฒนาการ
ท างานให้มีประสิทธิภาพต่อไป  
 งาน บริหารทรัพยากรบุคคลได้ส ารวจการพัฒนาศักยภาพ  ความรู้ ความสามารถของบุคลากร กิจกรรม
การพัฒนาวิชาชีพของอาจารย์สายสอนและวิจัย และบุคลากรสายสนับสนุนตั้งแต่ปี 2558-2560 ปรากฏผล
ดังนี้ 
 
 



๑๑๒ 

 การพัฒนาอาจารย์สายสอนและวิจัย  
ปี 2558 คณะศิลปศาสตร์มีอาจารย์ จ านวน 24 คน อาจารย์จ านวน 24 คน ได้รับการพัฒนาวิชาชีพ 

คิดเป็นร้อยละ 100  
ปี 2559 คณะศิลปศาสตร์ มีอาจารย์ จ านวน 32 คน อาจารย์จ านวน 32 คน ได้รับการพัฒนาวิชาชีพ 

คิดเป็นร้อยละ 100  
ปี 2560 คณะศิลปศาสตร์ มีอาจารย์ จ านวน 33 คน อาจารย์จ านวน 33 คน ได้รับการพัฒนาวิชาชีพ 

คิดเป็นร้อยละ 100  
 การพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน 

ปี 2558 มีบุคลากรสายสนับสนุน จ านวน  9 คน บุคลากรสายสนับสนุน จ านวน 9 คน ได้รับการ
พัฒนาตนเอง จ านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 100  

ปี 2559 มีบุคลากรสายสนับสนุน จ านวน 13 คน บุคลากรสายสนับสนุน จ านวน 9 คน ได้รับการ
พัฒนาตนเอง คิดเป็นร้อยละ 100   

ปี 2560 มีบุคลากรสายสนับสนุน จ านวน 13 คน บุคลากรสายสนับสนุน จ านวน 13 คน ได้รับการ
พัฒนาตนเอง คิดเป็นร้อยละ 100  
ตารางที่  C10-1  สรุปผลการด าเนินงานเทียบกับเปูาหมาย 

ปี ประเภทบุคลากร จ านวน
บุคลากร 

จ านวน
บุคลากรที่
ได้รับการ
พัฒนา 

ร้อยละ บรรลุ
เป้าหมาย 

2558 บุคลากรสายสอนและวิจัย 24 24 100 บรรลุ 
บุคลากรสายสนับสนุน 9 9 100 บรรลุ 

2559 บุคลากรสายสอนและวิจัย 32 32 100 บรรลุ 
บุคลากรสายสนับสนุน 9 9 100 บรรลุ 

2560 บุคลากรสายสอนและวิจัย 33 33 100 บรรลุ 
บุคลากรสายสนับสนุน 13 13 100 บรรลุ 
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๑๑๓ 

 จากตารางแสดงให้เห็นว่าบุคลากรสายสอนและวิจัย และสายสนับสนุนพัฒนาตนเองตามเปูาหมาย คือ 
คนละ 1 ครั้ง/คน/ปี คิดเป็นร้อยละ 100 ทั้งนี้เนื่องจากคณะสร้างความตระหนักแก่อาจารย์สายสอนและวิจัย 
และบุคลากรสายสนับสนุนให้เห็นความส าคัญของการพัฒนาตนเองด้านต่างๆ ส่งเสริมให้บุคลากรร่วมกันจัดท า
แผนพัฒนาบุคลากรของคณะ รวมถึงแผนการพัฒนาตนเองด้านต่างๆ และได้ก าหนดเปูาหมายให้บุคลากรทุก
ท่านพัฒนาตนเอง อย่างน้อยคนละ 1 ครั้ง/คน/ปี และสนับสนุนงบประมาณรองรับการพัฒนาตนเองดังกล่าว 
รวมทั้งส่งเสริมให้อาจารย์สายสอนและวิจัย และบุคลากรสายสนับสนุนเข้าร่วมการอบรม/พัฒนาตนเองร่วมกับ
คณะต่างๆ หรือร่วมกับมหาวิทยาลัยอย่างสม่ าเสมอ และน าผลการอบรม/พัฒนาตนเองไปประกอบการการ
พิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือน 
 ปีการศึกษา 2560 คณะศิลปศาสตร์ได้จัดท าระบบกลไกและคู่มือการไปราชการทั้งระบบ ซึ่งเป็นส่วน
หนึ่งในการพัฒนาตนเองของอาจารย์สายสอนและวิจัย และสายสนับสนุน มาใช้ประกอบการรายงานการไป
ราชการเพ่ือพัฒนาตนเอง ส่งผลให้บุคลากรมีความคล่องตัวในการรายงานการเดินทางไปราชการ และระบบ
ความรู้ได้มีการรวบรวม ขยายผล และมีการจัดเก็บอย่างเป็นระบบมากขึ้น (C10.1-10) 
 
เกณฑ์การประเมินระดับหลักสูตร 

1 2 3 4 5 6 7 
ไม่มีการ
ด าเนินการตาม
เกณฑ์ท่ีก าหนด 

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

มีการเก็บข้อมูล
อย่างเป็นระบบ
สามารถ/มีผลการ
วิเคราะห์การ
ด าเนินงานเทียบ
กับเปูาหมาย 

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

4+มีการ
ด าเนินงาน
เหนือกว่าที่
เกณฑ์ก าหนด
ส่งผลให้เกิดการ
พัฒนาระบบ 

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

Excellent 
(Example of 
World class or 
Leading 
Practices) 

 
 

ผลการประเมินในระดับคณะ 
ใช้เกณฑ์คะแนน 1-7 ของ AUN – QA ระดับหลักสูตร 

คะแนนการประเมิน C 10 = 5 
ค าอธิบายเพิ่มเติม มีการเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบและมีผลการวิเคราะห์ครบทุกด้าน มีแนวโน้มเป็นไปตามเปูาหมาย 

ที่ก าหนด 
 
 



๑๑๔ 

 
รหัสเอกสารหลักฐาน ชื่อเอกสารหลักฐาน 

C10.1-1 แผนพัฒนาบุคลากรคณะศิลปศาสตร์ 
C10.1-2 แผนปฏิบัติราชการประจ าปี 2561 (แสดงเปูาหมายการพัฒนาบุคลากรของคณะ

ศิลปศาสตร์) 
C10.1-3 แผนจัดสรรงบประมาณประจ าปี 
C10.1-4 โครงการพัฒนาภาษาอังกฤษแก่นักศึกษาและบุคลากร  
C10.1-5 โครงการอบรมการบริหารจัดการพัสดุภาครัฐ 
C10.1-6 โครงการศึกษาดูงานและสร้างความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัย (MOU) 
C10.1-7 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุน 
C10.1-8 น าองค์ความรู้ที่ได้จากการอบรม/พัฒนามาขยายผลในที่ประชุมประจ าเดือน 
C10.1-9 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) ของฝุาย/งานต่างๆ 

C10.1-10 คู่มือการเดินทางไปราชการ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๑๕ 

C .11 ข้อมูลป้อนกลับของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ผู้ก ากับและติดตามตัวบ่งช้ี อาจารย์ฟารีดา กิตติวิโรจน์ 
ผู้จัดเก็บข้อมูล   อาจารย์ฟารีดา กิตติวิโรจน์ 
    อาจารย์ภัสร์ธีรา ฉลองเดช  
    อาจารย์ ดร. ศิริกัญญา ฉลองเดช  
    นางสาวชุลีพร มาสเนตร 
ค าอธิบาย 
 การมีข้อมูลปูอนกลับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเป็นส่วนส าคัญท่ีจะท าให้เกิดการพัฒนาการจัดการเรียนการ
สอน การให้บริการทางวิชาการตามพันธกิจของคณะ/สถาบัน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในระดับหลักสูตร ได้แก่ 
นักศึกษา ผู้ใช้บัณฑิต/ผู้ใช้บริการวิชาการ/ผู้ใช้ผลงานวิจัย ศิษย์เก่า และบุคลากรทั้งสายวิชาการ และสาย
สนับสนุน  ข้อมูลปูอนกลับที่ดี ควรจะเป็นข้อมูลที่สามารถน ามาใช้ในการพัฒนาด าเนินการที่เก่ียวข้องกับผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียกลุ่มต่างๆ ให้ดียิ่งขึ้นไปได้  โดยข้อมูลปูอนกลับไม่จ าเป็นต้องเป็นข้อมูลระดับคะแนนที่บ่งบอกถึง
ความพอใจเท่านั้น แต่อาจเป็นข้อมูลสถิติท่ีเกี่ยวข้องที่เป็นประโยชน์และสามารถใช้ในการพัฒนาการจัด
การศึกษาต่อไปได ้
 
ประเด็นการประเมินระดับหลักสูตร/คณะ/สถาบัน 
 ประเด็นการประเมินข้อมูลปูอนกลับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียประกอบไปด้วยข้อมูลปูอนกลับจากผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย ๕ กลุ่มดังต่อไปนี้ 

๑. ข้อมูลปูอนกลับจากนักศึกษาอาจเป็นข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินการต่างๆต่อไปนี้  
๒. ข้อมูลปูอนกลับจากผู้ใช้บัณฑิต/ผู้ใช้บริการวิชาการ/ผู้ใช้ผลงานวิจัยข้อมูลที่เก่ียวข้องกับการ

ด าเนินการต่างๆต่อไปนี้ 
๓. ข้อมูลปูอนกลับจากศิษย์เก่าอาจเป็นข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินการต่างๆต่อไปนี้  
๔. ข้อมูลปูอนกลับจากกุคลากรสายวิชาการอาจเป็นข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินการต่างๆต่อไปนี้  
๕. ข้อมูลปูอนกลับจากบุคลากรสายสนับสนุนอาจเป็นข้อมูลที่เก่ียวข้องกับการด าเนินการต่างๆต่อไปนี้  

 คณะท าการประเมินผลสะท้อนจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียข้างต้น   โดยประเมินเฉพาะที่สถาบันเป็นผู้
ให้บริการหรือมีส่วนเป็นผู้ให้การสนับสนุน และประเมินคะแนนภาพรวมโดยใช้เกณฑ์คะแนน AUN QA ระดับ
หลักสูตร 

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

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

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

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

4+มีผลการ
ด าเนินงาน
เหนือกว่า
เกณฑ์
ก าหนดส่งผล
ให้เกิดการ
พัฒนาระบบ 

5+มีผลการ
ด าเนินงานที่
เท่าหรือสูงกว่า
คู่เท่ียบใน
ระดับชั้นน้ า
ของประเทศ มี
การด าเนินงาน
ที่ดีต่อเนื่อง
ส่งผลให้การ
ด าเนินงาน

Excellent 
(Example 
of World 
Class or 
Leading 
Practices)  



๑๑๖ 

1 2 3 4 5 6 7 
เทียบเท่าหรือ
สูงกว่าคู่เทียบ 
(คู่เทียบชั้นน้ า
ระดับประเทศ)  

 
ผลการด าเนินงาน 
 คณะศิลปศาสตร์  ได้ด าเนินการเก็บข้อมูลปูอนกลับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียประกอบไปด้วยข้อมูล
ปูอนกลับ จ านวน 4 กลุ่ม คือ บุคลากรสายสอน บุคลากรสายสนับสนุน นักศึกษา และผู้รับบริการวิชาการ โดย
คณะยังไม่มีข้อมูลปูอนกลับในส่วนของบัณฑิต หรือศิษย์เก่า และผู้ใช้บัณฑิต   เนื่องจากคณะเพ่ิงด าเนินการเปิด
หลักสูตรเพียง 3 ปีการศึกษาเท่านั้น  ซึ่งคณะจะมีบัณฑิตรุ่นที่ 1 ในปีการศึกษา 2562 (ศึกษาจบปีการศึกษา 
2561)  ทั้งนี้ คณะได้ก าหนดค่าเปูาหมาย ความพึงพอใจอย่างน้อย 3.51 คะแนนจากแต่ละกลุ่มของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย สรุปผลข้อมูลปูอนกลับดังนี้  

1. ข้อมูลป้อนกลับจากนักศึกษา  (ข้อมูล ประจ าปีการศึกษา 2558-2560)  

ในรอบปีการศึกษา 2558 ผู้จัดท าหลักสูตรได้ท าการส ารวจการใช้หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขา
ภาษาอังกฤษ จากนักศึกษาในหลักสูตร รหัส 58 จ านวน 79 คน เพื่อรับฟังการใช้หลักสูตร ใน 6 ด้าน คือ ด้าน
การใช้หลักสูตร ด้านโครงสร้างหลักสูตรและเนื้อหาการเรียนการสอน ด้านการเรียนรู้ ด้านกิจกรรมการเรียนการ
สอน และ ด้านพัฒนาคุณภาพนักศึกษา พบว่า ผลรวมของการใช้หลักสูตรโดยนักศึกษาอยู่ในระดับดี (3.79) ซ่ึง
ช่วยให้ผู้จัดท าหลักสูตรได้ทราบถึงสิ่งที่ผู้ใช้หลักสูตรต้องการ เพื่อการพัฒนาต่อไป  

ในรอบปีการศึกษา 2559 ผู้จัดท าหลักสูตรได้ท าการส ารวจการใช้หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขา
ภาษาอังกฤษ จากนักศึกษารหัส 58 จ านวน 64 คน เพื่อรับฟังการใช้หลักสูตร ใน 6 ด้าน คือ ด้านการใช้
หลักสูตร ด้านโครงสร้างหลักสูตรและเนื้อหาการเรียนการสอน ด้านการเรียนรู้ ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน 
และ ด้านพัฒนาคุณภาพนักศึกษา พบว่า ผลรวมของการใช้หลักสูตรโดยนักศึกษาอยู่ในดับ ดี (3. 51) และจาก
นักศึกษาในหลักสูตร รหัส 59 จ านวน 60 คน เพื่อรับฟังผลการใช้หลักสูตร ใน 6 ด้าน คือ ด้านการใช้หลักสูตร 
ด้านโครงสร้างหลักสูตรและเนื้อหาการเรียนการสอน ด้านการเรียนรู้ ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน และ ด้าน
พัฒนาคุณภาพนักศึกษา พบว่า ผลรวมของการใช้หลักสูตรโดยนักศึกษาอยู่ในระดับดี  

ส าหรับปีการศึกษา 2560 คณะมีนักศึกษาจากหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาภาษามลายู เพิ่มเติม
อีก 1 หลักสูตร ซึ่งผลการใช้หลักสูตรจากกลุ่มนักศึกษาจาก 2 หลักสูตร ประจ าปีการศึกษา 2560 สรุปได้ดังนี้  

หลังจากจบปีการศึกษา 2560 ทางหลักสูตรได้มีการท าการส ารวจผลการใช้หลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน 
(TQF) จากนักศึกษาจ านวน 100 คน และอาจารย์และเจ้าหน้าที่ จ านวน 20 คน การประเมินพบว่า  

 
7. ด้านการวางแผนการใช้หลักสูตร     3.6 มาก 
8. ด้านโครงสร้างหลักสูตรและเนื้อหาการเรียนการสอน   4.0 มาก 
9. ด้านการบริหารหลักสูตร      4.1 มาก 
10. ด้านผลการเรียนรู้      3.9 มาก 
11. ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน     3.9 มาก 



๑๑๗ 

12. ด้านพัฒนานักศึกษา      3.8 มาก 
                    โดยรวม            3.9      มาก   

จากการประเมินดังกล่าวพบว่า ผลการใช้หลักสูตรในรอบปีการศึกษา 2560 ที่ผ่านมา ผู้ใช้หลักสูตรมีความ
พึงพอใจอยู่ระดับมาก ซึ่งหมายถึง ผู้ใช้หลักสูตรให้การยอมรับการใช้หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์  

หลักสูตรศิลปศาสตร์ภาษามลายู ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
หลังจากจบปีการศึกษา 2560 ทางหลักสูตรได้มีการท าการส ารวจผลการใช้หลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน 

(TQF) จากนักศึกษาจ านวน 32 คน และอาจารย์และเจ้าหน้าที่ จ านวน 27 คน การประเมินพบว่า  
7. ด้านการวางแผนการใช้หลักสูตรภาษามลายู    3.8 มาก 
8. ด้านโครงสร้างหลักสูตรและเนื้อหาการเรียนการสอน   4.0 มาก 
9. ด้านการบริหารหลักสูตร      4.5 มาก 
10. ด้านผลการเรียนรู้      4.0 มาก 
11. ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน     4.0 มาก 
12. ด้านพัฒนานักศึกษา      3.9 มาก 

                    โดยรวม      3.61    มาก   
จากการประเมินดังกล่าวพบว่า ผลการใช้หลักสูตรในรอบปีการศึกษา 2560 ที่ผ่านมา ผู้ใช้หลักสูตรมี

ความพึงพอใจอยู่ ในระดับมาก ซึ่งหมายถึง ผู้ใช้หลักสูตรให้การยอมรับการใช้หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษามลายู คณะศิลปศาสตร์ มหาวิยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์  
  

ผลการวิเคราะห์ผลข้อมูลป้อนกลับการใช้หลักสูตร (เฉพาะหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ) ปีการศึกษา ๒๕๕๘-๒๕๖๐ 

 



๑๑๘ 

 ผลการประเมินการใช้หลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) หลักสูตร
ศิลปศาสตร์ภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา ๒๕๕๘-๒๕๖๐ พบว่ามีแนวโน้มที่ดีข้ึน อย่างไรก็ดี มีข้อมูลเชิงคุณภาพที่
นักศึกษาได้ให้ข้อมูลปูอนกลับอันเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาหลักสูตร ดังนี้  

ข้อมูลป้อนกลับ การด าเนินการของคณะ 
๑. การติดตั้งปลั๊กไฟเพ่ิมเติมในบริการอาคาร   

ชั้น ๑ เพ่ือสะดวกต่อการท างานที่คณะ 
 

ด าเนินการแล้ว 

๒. การเพ่ิมความเร็วของสัญญาณ Internet 
 

อยู่ในระหว่างการด าเนินการ 

๓. การสอนเสริมหลังเลิกเรียน 
 

บรรจุในแผนการด าเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ.
2562 โครงการสอนเสริมเติมเต็มความรู้  

๔. การขยายเวลาการเปิด-ปิดห้องสมุดเป็น 
๑๘.๐๐ น. 
 

ด าเนินการแล้ว โดยงานห้องสมุดได้ขยายเวลาเปิด
ห้องสมุดเป็น 18.00น. 

๕. การจ้างอาจารย์ต่างชาติเพิ่มข้ึน 
 

ด าเนินการแล้ว คณะมีอาจารย์ต่างชาติจ านวน 1 คน 
และก าลังจะมาปฏิบัติงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 
2561 อีก 1 คน  

๖. การสร้างบรรยายกาศการใช้ภาษาอังกฤษ 
 

ด าเนินการแล้ว กิจกรรมสอนเสริมการสนทนา
ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน โดยเจ้าของภาษา ซึ่ง
จัดเป็นคอร์สพิเศษช่วงเย็นของวันพุธแก่นักศึกษาชั้นปี 
1-4  

๗. การเปิดขายอุปกรณ์การเรียน 
 

รับไว้พิจารณา  

๘. การเปิดร้านอาหาร รับไว้พิจารณา 
๙. การสร้างจอดรถแบบมีหลังคา 

 
รับไว้พิจารณา 

๑๐. การจัด English Camp เพ่ิมมากข้ึน 
 

อยู่ในระหว่างการน าเสนอโครงการต่อมหาวิทยาลัย 

๑๑. การท าความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก 
ด้านภาษาอังกฤษ 
 

บรรจุในแผนการด าเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. 
2562 โครงการสอนเสริมเติมเต็มความรู้ 

๑๒. การแนะแนวอาชีพ 
 

ด าเนินการแล้วผ่านรายวิชาเตรียมสหกิจศึกษา/ฝึก
ประสบการวิชาชีพ และโครงการเพิ่มพูนทักษะนอก
หลักสูตร  

 

 



๑๑๙ 

2. ข้อมูลป้อนกลับจากบุคลากร   

ประจ าปีการศึกษา 2560 

2.1 ผลการใช้หลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ (TQF) คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาส
ราชนครินทร์ จ านวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 21 แบ่งเป็น 2 ด้าน 

2.1.1 ด้านการบริการหลักสูตร (เฉพาะอาจารย์)  ผลการประเมินความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 
(3.91) 

หากพิจารณาในหัวข้อย่อย พบว่าการประเมินความพึงพอใจในด้านความเพียงพอของอัตราก าลัง 
(อาจารย์) กับนักศึกษา อยู่ในระดับพอใช้ (2.86)   ด้านการประเมินผลการปฏิบัติงาน (อาจารย์) ตามภาระงาน 
อยู่ในระดับปานกลาง (3.43)    ด้านการพัฒนาอาจารย์ด้านการเรียนการสอน และการวิจัย อยู่ในระดับปาน
กลาง (3.48) ด้านการเพ่ิมพูนวุฒิและประสบการณ์ศึกษาดูงาน  อยู่ในระดับปานกลาง (3.05)  

2.2 ผลการด าเนินงานต่อกิจกรรมการพัฒนาสุนทรียภาพและศิลปวัฒนธรรม  

2.2.1 บุคลากรสายสอนและวิจัย/สายสนับสนุน 

 รายการประเมิน  ระดับคะแนน 
ระดับ 

ความพึงพอใจ 

- การส่งเสริมให้บุคลากรได้รับการตรวจสุขภาพ
ประจ าปี 

4.45 ดี 

- การส่งเสริมให้บุคลากรได้เข้าร่วมกิจกรรมกีฬา
ของคณะและของมหาวิทยาลัย 

4.64 ดีมาก 

- การส่งเสริมความรักความสามัคคีภายในคณะ เช่น 
การเยี่ยมไข/้การแข่งขันกีฬา/การแสดงความยินดี
เนื่องในโอกาสต่างๆ 

4.73 ดีมาก 

- การส่งเสริมให้บุคลากรได้พัฒนาตนเองด้าน
ความรู้ทักษะในการปฏิบัติงานและการศึกษาต่อ 

4.36 พอใช้ 

- การส่งเสริมให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการ
บริหารงานและการด าเนินงานต่างๆของคณะ 

4.73 ดีมาก 

- ความยุติธรรมในการพิจารณาการเลื่อนขั้น
เงินเดือนและค่าตอบแทนอ่ืนๆ 

4.36 พอใช้ 

 



๑๒๐ 

 

ประจ าปีการศึกษา 2560 

2.2  ผลการใช้หลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ( TQF) คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัย
นราธิวาสราชนครินทร์ จ านวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ 80 แบ่งเป็น 2 ด้าน 

2.2.1 ด้านการบริการหลักสูตร (เฉพาะอาจารย์)  ผลการประเมินความพึงพอใจอยู่ในระดับ
ปานกลาง 

หากพิจารณาในหัวข้อย่อย พบว่าการประเมินความพึงพอใจในด้านความเพียงพอของอัตราก าลัง 
(อาจารย์) กับนักศึกษา อยู่ในระดับปานกลาง (3.20)   ด้านการประเมินผลการปฏิบัติงาน (อาจารย์) ตามภาระ
งาน อยู่ในระดับดี (3.52)    ด้านการพัฒนาอาจารย์ด้านการเรียนการสอน และการวิจัย อยู่ในระดับปานกลาง 
(3.48) ด้านการเพ่ิมพูนวุฒิและประสบการณ์ศึกษาดูงาน  อยู่ในระดับปานกลาง (3.14)  

2.3  ผลการด าเนินงานต่อกิจกรรมการพัฒนาสุนทรียภาพและศิลปวัฒนธรรม  

2.3.1 บุคลากรสายสอนและวิจัย/สายสนับสนุน 

 รายการประเมิน  ระดับคะแนน 
ระดับ 

ความพึงพอใจ 

- การส่งเสริมให้บุคลากรได้รับการตรวจสุขภาพ
ประจ าปี 

4.28 ดี 

- การส่งเสริมให้บุคลากรได้เข้าร่วมกิจกรรมกีฬา
ของคณะและของมหาวิทยาลัย 

4.84 ดีมาก 

- การส่งเสริมความรักความสามัคคีภายในคณะ เช่น 
การเยี่ยมไข/้การแข่งขันกีฬา/การแสดงความยินดี
เนื่องในโอกาสต่างๆ 

4.63 ดีมาก 

- การส่งเสริมให้บุคลากรได้พัฒนาตนเองด้าน
ความรู้ทักษะในการปฏิบัติงานและการศึกษาต่อ 

4.36 ดี 

- การส่งเสริมให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการ
บริหารงานและการด าเนินงานต่างๆของคณะ 

4.61 ดีมาก 

- ความยุติธรรมในการพิจารณาการเลื่อนขั้น
เงินเดือนและค่าตอบแทนอ่ืนๆ 

4.36 ดี 

 



๑๒๑ 

ผลการวิเคราะห์ พบว่า แนวโน้มอยู่ในระดับดีขึ้น แต่มีบางประเด็นที่คณะต้องน ามาพิจารณาทบทวน
และปรับปรุงกระบวนการ เนื่องจากเป็นข้อมูลปูอนกลับเชิงคุณภาพที่ได้รับ อาทิเช่น การส่งเสริม
กิจกรรมสานสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนร่วมงาน ผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากร 

3. ข้อมูลป้อนกลับจากผู้รับบริการวิชาการ  

      ข้อมูล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ลาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 คณะได้มีการด าเนินงานและ
ให้บริการแก่เด็กนักเรียน และเยาวชน ในเครือข่ายกลุ่มโรงเรียนโคกเคียนผ่านโครงการที่คณะได้ด าเนินการ 
เช่น โครงการค่ายภาษาอังกฤษ  การให้บริการวิชาการแก่นักเรียนมัธยมในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดย
ผ่านโครงการสอนเสริมมัธยมศึกษาตอนปลาย  ซึ่งได้รับผลตอบรับเชิงบวกและเป็นที่น่าพอใจ  เนื่องจากมี
จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการเพิ่มขึ้นตามล าดับ และขยายพ้ืนที่ไปยังจังหวัดข้างเคียงมากข้ึน   

ส าหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 คณะได้รับข้อมูลปูอนกลับในเรื่องความพึงพอใจที่ยังมีแนวโน้มที่ดีข้ึน 
และจ านวนโครงการที่เพ่ิมข้ึน และมีความหลากหลาย รองรับความต้องการของคนในชุมชน นอกจากนี้ 
คณะได้พิจารณาข้อมูลปูอนกลับเชิงคุณภาพ ในเรื่องการของการขอให้มีการสอนเสริมในรายวิชาภาษาไทย 
จากโครงการส่งเสริมภาษาต่างประเทศแก่เยาวชนในจังหวัดนราธิวาส ซึ่งคณะได้รับมาพิจารณาด าเนินการ
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และอยู่ในขั้นตอนการเสนอโครงการต่อมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา  

ส าหรับการขยายการบริการด้านวิชาการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 คณะได้เปิดให้บริการด้านภาษาผ่าน
ศูนย์ภาษา ซึ่งได้รับผลตอบกลับดีในแง่ของการเข้าใช้บริการ และการเข้าร่วมโครงการบริการวิชาการท่ีจัด
ขึ้นโดยศูนย์ภาษา อาทิเช่น โครงการยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ภาษาอังกฤษแก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลายในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้   ซึ่งมีนักเรียนมัธยมปลายจากโรงเรียนในสามจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ได้ให้ความสนใจเข้าร่วม และพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษตามมาตรฐาน TOEFL-ITP ท าให้คณะได้มี
การพิจารณาด าเนินการต่อในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และขณะนี้อยู่ในข้ันตอนการเสนอโครงการต่อ
มหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา 

 

 

จ านวน (คน) 



๑๒๒ 
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4. ข้อมูลป้อนกลับจากผู้ใช้บัณฑิตและจากศิษย์เก่า   -  

ผลการประเมินในระดับคณะ 
ผลรวมของคะแนนที่ได้ของหลักสูตรในคณะ /  จ านวนหลักสูตรในคณะทั้งหมด 

คะแนนการประเมิน C .11 = 3 
อฺธิบายเพิ่มเติม  มีการเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบสามารถ/มีผลการวิเคราะห์การด าเนินงานเทียบกับค่า
เปูาหมาย 
 

 



๑๒๔ 

รหัสเอกสารหลักฐาน ชื่อเอกสารหลักฐาน 
C.11-01 รายงานผลการประเมินหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต ประจ าปีการศึกษา 2558 
C.11-02 รายงานผลการประเมินหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต ประจ าปีการศึกษา 2559 
C.11-03 รายงานผลการประเมินหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต ประจ าปีการศึกษา 2560 
C.11-04 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลกรคณะศิลปศาสตร์ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559 
C.11-0๕ รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลกรคณะศิลปศาสตร์ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 
C.11-06 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.

2559 
C.11-07 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.

2560 
C.11-08 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.

2561 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๒๕ 

C.12 การบริการวิชาการแก่สังคมของคณะและสถาบัน 

ผู้ก ากับตัวบ่งช้ี  อาจารย์ ดร.ภัสร์ธีรา ฉลองเดช 

ผู้จัดเก็บข้อมูล  1. อาจารย์ฟีรดาวซ์ มูหะมัด      
2. นางสาวนันท์นภัส  นาราวิทย ์

ค าอธิบาย 
 การบริการวิชาการเป็นภารกิจหลักอีกอย่างหนึ่งของสถาบันอุดมศึกษา คณะและสถาบันควรค านึงถึง
กระบวนการให้บริการวิชาการแก่สังคม โดยมีการบูรณาการกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย ทั้งการบริการวิชาการท่ี
ท าให้เกิดรายได้และการบริการวิชาการท่ีคณะและสถาบันจัดท าเพ่ือสร้างประโยชน์แก่ชุมชน โดยมีการประเมิน
ความส าเร็จของการบริการวิชาการ นอกจากจะเกิดประโยชน์ต่อชุมชนและสังคมแล้ว ยังส่งผลถึงอัตลักษณ์/
เอกลักษณ์ของนักศึกษาและบุคลากรใน คณะ/สถาบัน ในการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมองค์กรให้มีจิตสาธารณะอีก
ด้วย 

หมายเหตุ  ตัวบ่งชี้นี้ประเมินเฉพาะในระดับคณะ 

แนวทางการด าเนินการ 
 

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

และยั่งยืน 
 

 วิสัยทัศน์ /พันธกิจของมหาวิทยาลัยและคณะศิลปศาสตร์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    ยท  น  
มหาวิทยาลัยนราธิวาส 

ราชนครินทร์เป็นมหาวิทยาลัย 
ช้ันน าอันดับหนึ่งของสามจังหวัดชายแดนใต้ ด้าน

วิชาชีพและนวัตกรรม ภายใต้พหุวัฒนธรรม ภายในปี 
2564 

พันธกิจ 
1. ผลิตบัณฑิตทุกระดับที่มีคุณภาพ 

2. บริการวิชาการและวิชาชีพ 

3. เพื่อพัฒนาศักยภาพทุกภาคส่วน 

4. ผลิตผลงานวิชาการ งานสร้างสรรค์และ
งานวิจัย 

5. ท านุบ ารุงศาสนาและศิลปวัฒนธรรม 

6. การบริหารและการจัดการ 

มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 
 



๑๒๖ 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 
 

1. ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ ทักษะและคุณธรรม รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 
2. ผลิตผลงานทางวิชาการ งานสร้างสรรค์และงานวิจัยที่สนองความต้องการของชุมชนและสังคม 
3. บริการวิชาการตามความต้องการของชุมชนและสังคม 
4. ส่งเสริม อนุรักษ์และสืบทอด ภาษา ศาสนาและศิลปวัฒนธรรม 
5. พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 

 
ผลการด าเนินงาน 
 
  มหาวิทยาลัยมีการวางแผนงานด้านการบริการวิชาการแก่สังคม เพ่ือเป็นกรอบใหญ่และให้คณะจัดท า
เป็นแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เป็นแผนงานหลัก โดยให้คณะก าหนดนโยบายและ
โครงการที่จะด าเนินการตามกรอบแต่ละปี  

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 คณะศิลปศาสตร์ได้ก าหนดนโยบายของการบริการวิชาการ แก่สังคม เพ่ือ
พัฒนาส่งเสริม และสนับสนุนกิจกรรมบริการวิชาการ ให้ตอบสนองความต้องการของสังคม โดยยึดตามกรอบ
ของแผนกลยุทธ์ การด าเนินงานคณะศิลปศาสตร์ พ.ศ.  2560-2564 (C.12.1-1)  และนโยบายของผู้บริหาร
คณะศิลปศาสตร์ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 บริการวิชาการตามความต้องการของชุมชนและสังคม ดังนี้ 

เปูาประสงค์ท่ี 3.1 มีการบริการวิชาการท่ีตอบสนองความต้องการของชุมชุมชนและสังคม  ตัวชี้วัด
เปูาประสงค์  1 จ านวนหลักสูตรบริการวิชาการท่ีตอบสนองความต้องการของชุมชนและสังคม  กลยุทธ์ 1.1 
จัดท าและบริการวิชาการหลักสูตรที่ตอบสนองความต้องการของชุมชนและสังคม  และกลยุทธ์ 1.2 ปรับปรุง
หลักสูตรบริการวิชาการท่ีตอบสนองความต้องการของชุมชนและสังคม  มีค่าเปูาหมาย 4 หลักสูตร  ตัวชี้วัด
เปูาประสงค์ 2 ร้อยละของจ านวนโครงการบริการวิชาการท่ีผ่านเกณฑ์ความพึงพอใจระดับดีข้ึนไป  กลยุทธ์ 2.1 
จัดท าโครงการบริการวิชาการท่ีตอบสนองความต้องการของชุมชน ค่าเปูาหมาย ร้อยละ 75  

    ยท  น  
ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรม   
วิจัย และนวัตกรรม  สนองความ

ต้องการของชุมชนและสังคม 
 

พ นธก   
1. บัณฑิตให้มีความรู้ ทักษะและคุณธรรม รับผิดชอบต่อ

ตนเองและสังคม 

2. ผลิตผลงานทางวิชาการ งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่
สนองความต้องการของสังคม 

3. บริการวิชาการเพื่อพัฒนาสังคม 

4. ส่งเสริมและอนุรักษ์ ภาษา ศาสนาและศิลปวัฒนธรรม 

5. พัฒนาระบบบริหารจัดการตาม 

6. หลักธรรมาภิบาลให้มีประสิทธิภาพ 

คณะศิลปศาสตร์ 



๑๒๗ 

เปูาประสงค์ท่ี 3.2 มีแหล่งเรียนรู้ด้านภาษาท่ีตอบสนองความต้องการของชุมชุมชนและสังคม  ตัวชี้วัด
เปูาประสงค์ 1 จ านวนผู้เข้ารับบริการศูนย์ภาษาและห้องปฏิบัติการทางภาษา  กลยุทธ์ 1.1 ส ารวจจ านวนผู้เข้า
รับปริการศูนย์ภาษาและห้องปฏิบัติการทางภาษา  ค่าเปูาหมาย 500 คน ตัวชี้วัดเปูาประสงค์ 2 ร้อยละของ
จ านวนผู้รับบริการที่มีความพึงพอใจระดับดีข้ึนไป  กลยุทธ์  2.1 ส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ  ค่า
เปูาหมาย ร้อยละ 75 นอกจากนี้ คณะศิลปศาสตร์ได้มี การบริการวิชาการเชิงบูรณาการเพ่ือส่งเสริมการสร้าง
องค์ความรู้ให้เกิดประโยชน์แก่สังคม โดยมีจุดเน้นที่ส าคัญของพันธกิจ คือ พัฒนางานบริการวิชาการท่ีตอบสนอง
ความต้องการของชุมชนและสังคม 

 

 
 

รูปภาพที่ 2 นโยบายการด าเนินงานบริการวิชาการ 
 

 การบริหาร 
เพ่ือให้งานบริการวิชาการประสบความส าเร็จตามที่ได้วางไว้ แผน งาน บริการวิชาการ ประจ า ปี

งบประมาณ พ.ศ. 2561 (C.12.1-2) คณะศิลปศาสตร์ได้ก าหนดเปูาหมายในการด าเนินงาน คือ คณะสามารถ
ให้บริการวิชาการท่ีมีประสิทธิภาพและเป็นที่ยอมรับของหน่วยงานภายนอก และบริการวิชาการตามความ
ต้องการของชุมชนและสังคมตามนโยบายแผนกลยุทธ์ พ.ศ. 2560-2564 และได้ก าหนดระบบและกลไกในการ
บริการวิชาการแก่สังคมในการด าเนินงานเพื่อให้เป็นไปตามระบบที่ก าหนด ตามระบบวงจรคุณภาพ PDCA  
 

 

 
 
 
 

 
 

 
 
 



๑๒๘ 

รูปภาพที่ 3 ระบบและกลไกในการบริการวิชากา 
แนวทางการด าเนินงาน 
  

1.  มีนโยบายและวิธีการบริหารจัดการ 
คณะศิลปศาสตร์มีนโยบายในการบริการวิชาการแก่สังคม โดยก าหนดไว้ในแผนกลยุทธ์คณะศิลปศาสตร์ 

พ.ศ. 2560-2564 (C.12.1-1) เป็นการบริการวิชาการแก่ชุมชน โดยเน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน และ
ด าเนินการบูรณาการแบบพันธกิจ คณะศิลปศาสตร์ไ ด้รับนโยบาย จากมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 
ก าหนดให้พัฒนาพื้นที่ในเขตพ้ืนที่ชุมชนบ้านทอน อ าเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส เพ่ือบริการวิชาการทางด้าน
ภาษาแบบยังยืนแก่เยาวชนในพื้นท่ีผ่านโรงเรียนในชุมชน มาตั้งแต่ปีการศึกษา 2557 ภายใต้โครงการบ้านทอน
โมเดล ซึ่งโครงการนี้ได้รับความร่วมมือจากโรงเรียนบ้านทอน ให้เป็นโครงการบริการวิชาการอย่างต่อเนื่อง จน
สามารถด าเนินการมาจนถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เป็นระยะที่ 4 

ในปีการศึกษา พ.ศ. 2559 คณะศิลปศาสตร์ได้มีการจัดท าหลักสูตรระยะสั้นเ พ่ือการบริการวิชาการ
เป็นจ านวน 4 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตร ระยะสั้นภาษาอังกฤษ หลักสูตรระยะสั้นภาษาไทย หลักสูตรระยะสั้น
ภาษามลายู และหลักสูตรระยะสั้นภาษาจีน ในฐานะ ที่เป็นหน่วยงานทางการศึกษา ด้านภาษาศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ของเขตพ้ืนที่ โดยได้เล็งเห็นถึงความส าคัญของการใช้ภาษาต่างประเทศ เพ่ือรองรับการเรียนรู้ภาษา
ที่สองของประชาชน ในพ้ืนที่ที่สนใจด้านภาษา และเพ่ือส่งเสริมให้นักศึกษา คณาจารย์ ตลอดจนผู้สนใจทั่วไป 
สามารถลงทะเบียนเรียนภาษานอกเวลาตามความสะดวกและด้านภาษาที่สนใจ 

และในปีการศึกษา  พ.ศ. 2560 คณะได้มีการด าเนินการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรเดิมทั้ง 4 หลักสูตร 
ข้างต้น ให้เหมาะสมและสอดคล้องตามความต้องการของชุมชนและสังคมมากยิ่งขึ้น (C.12.1-3) ตามประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่ 3 1 มีการบริการวิชาการท่ีตอบสนองความต้องการของชุมชุมชนและสังคม ตัวชี้วัดเปูาประสงค์ 1 
จ านวนหลักสูตรบริการวิชาการท่ีตอบสนองความต้องการของชุมชนและสังคม กลยุทธ์ 1.1 จัดท าและบริการ
วิชาการหลักสูตรที่ตอบสนองความต้องการของชุมชนและสังคม และกลยุทธ์ 1.2 ปรับปรุงหลักสูตรบริการ
วิชาการท่ีตอบสนองความต้องการของชุมชนและสังคม ค่าเปูาหมาย 4 หลักสูตร  ที่ก่อให้เกิดรายได้ และใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 คณะมีนโยบายจัดท าหลักสูตรระยะสั้นเพ่ือการบริการวิชาการ เพ่ิมอีก 1 หลักสูตร 
ซึ่งอยู่ในช่วงด าเนินการ 

นอกจากนี้  คณะศิลปศาสตร์มีนโยบายในการจัดท าโครงการบริการวิชาการ เพื่อส่งเสริมให้หน่วยงาน
ภายนอกได้เข้ามามีส่วนร่วมในการบริการวิชาการของคณะผ่านการจัดกิจกรรมและโครงการต่างๆ โดยให้ในแต่
ละสาขาวิชาและส่วนงาน ของคณะ เสนอโครงการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง  เช่น โครงการ บริการวิชาการเนื่องในวัน
สถาปนามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์  ครั้งที่  13 ซึ่งในปีงบประมาณ 2561 มีโครงการทั้งหมด 4 
โครงการในช่วงสัปดาห์สถาปนามหาวิทยาลัย และโครงการบริการวิชาการอ่ืนๆ ดังนี้ 

 

ตารางท่ี 1 รายช่ือโครงการบริการวิชาการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
ล าดับ ชื่อโครงการ งบประมาณ 

(บาท)  
ลักษณะโครงการ 

1 โครงการบริการวิชาการเนื่องในวันสถาปนามหาวิทยาลัย 45,000 โครงการต่อเนื่อง 



๑๒๙ 

ล าดับ ชื่อโครงการ งบประมาณ 
(บาท)  

ลักษณะโครงการ 

นราธิวาสราชนครินทร์ ครั้งที่ 13 English for Thailand 4.0 
2 โครงการบริการวิชาการเนื่องในวันสถาปนามหาวิทยาลัย

นราธิวาสราชนครินทร์ ครั้งที่  13 Chinese day เปิดโลก
แดนมังกร สอนศิลป์ภาษาจีน 

15,000 โครงการต่อเนื่อง 

3 โครงการบริการวิชาการเนื่องในวันสถาปนามหาวิทยาลัย
นราธิวาสราชนครินทร์ ครั้งที่ 13 ศิลปวัฒนธรรมมลายู 

25,000 โครงการต่อเนื่อง 

4 โครงการบริการวิชาการเนื่องในวันสถาปนามหาวิทยาลัย
นราธิวาสราชนครินทร์ ครั้งที่ 13 รักไทย รักวัฒนธรรม 

25,000 โครงการต่อเนื่อง 

5 โครงการพัฒนาหลักสูตรระยะสั้นเพ่ือการบริการวิชาการ 20,000 โครงการต่อเนื่อง 
6 โครงการการแข่งขันโต้วาที ระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 6 10,000 โครงการต่อเนื่อง 
7 โครงการเพิ่มพูนทักษะนอกหลักสูตร 15,000 โครงการต่อเนื่อง 
8 โครงการวันเด็กแห่งชาติ 10,000 โครงการต่อเนื่อง 
9 โครงการสอนเสริมภาษาต่างประเทศแก่เยาวชนในจังหวัด

นราธิวาส (บ้านทอนโมเดล) 
456,800 โครงการต่อเนื่อง 

10 โครงการสอนเสริมภาษาต่างประเทศแก่นักเรียน
มัธยมศึกษาตอนปลายในสามจังหวัดชายแดนใต้ 

600,000 โครงการต่อเนื่อง 

11 โครงการค่ายภาษาและวัฒนธรรมจีน (PNU Chinese Camp) 78,000 โครงการใหม่ 
12 โครงการบริการวิชาการภาษาและวัฒนธรรมจีนแก่ชาวไทย

เชื้อสายจีนในจังหวัดนราธิวาส  
92,000 โครงการใหม่ 

13 โครงการอบรมทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือการสอบ  TOFEL 370,000 โครงการใหม่ 
14 โครงการค่ายภาษาอังกฤษสู่โลกกว้าง 100,000 โครงการต่อเนื่อง 
15 โครงการพัฒนาศักยภาพด้านภาษาและคุณธรรมจริยธรรม

แก่นักเรียน 
224,000 โครงการต่อเนื่อง 

16 โครงการ Local Issue Toward World Englishes  15,000 โครงการต่อเนื่อง 
 

จากตารางดังกล่าว เห็นได้ว่า คณะ จัดท าโครงการบริการวิชาการท่ีตอบสนองความต้องการขอ งชุมชน
และผ่านเกณฑ์ความพึงพอใจระดับดีข้ึนไป ดังแผนภาพต่อไปนี้ 

 



๑๓๐ 

 
 

ค่าเฉลี่ยร้อยละของจ านวนโครงการบริการวิชาการท่ีผ่านเกณฑ์ความพึงพอใจระดับดีข้ึนไป ค่าเปูาหมาย 
ร้อยละ 75 หรือเท่ากับค่าเฉลี่ย 4.5  

 

 
 
นอกจากนี้ คณะศิลปศาสตร์ได้จัดโครงการบริการวิชาการในงบเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนใต้  และได้

ก าหนดให้เป็นโครงการบริการวิชาการแบบยั่งยืน เช่น โครงการสอนเสริมภาษาต่างประเทศแก่นักเรียน
มัธยมศึกษาตอนปลายในสามจังหวัดชายแดนใต้ ซึ่งเป็นโครงการที่บริการวิชาการให้กับโรงเรียนระดับ
มัธยมศึกษาในพื้นที่ มีการสอนเสริมในรายวิชาภาษาอังกฤษ ภาษามลายู ภาษาจีน และภาษาไทย เพื่อให้
นักเรียนในพื้นที่มีทักษะในด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษ ภาษาจีน และภาษามลายูในระดับเพ่ิมข้ึน และเพ่ือให้
นักเรียนในพื้นที่เกิดเจตคติที่ดีต่อภาษาและมีความม่ันใจในการใช้ภาษาในการสื่อสาร ผลที่ได้รับ จากโครงการ
ดังกล่าว เห็นได้ว่า มีโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการเป็นจ านวน 20 โรงเรียน จากกลุ่มเปูาหมายทั้งหมด 450 คน 
จากยอดผู้สมัครทั้งหมดจ านวน 930 คน (C.12.1-4)  

คณะศิลปศาสตร์มีแหล่งเรียนรู้ ด้านภาษาท่ีตอบสนองความต้องการของชุมชุมชนและสังคม  เช่น ห้อง
ศูนย์ภาษา  1 ห้อง ห้องสมุด 1 ห้อง และห้องปฏิบัติการทางภาษา จ านวน 3 ห้อง ซึ่งแหล่งเรียนรู้ดังกล่าว เป็น
แหล่งที่อ านวยความสะดวกให้กับนักศึกษาและผู้ที่สนใจสามารถเข้ารับบริการตามความต้องการ และมีสิ่งอ านวย
ความสะดวกไว้บริการ อาทิเช่น หนังสือ ต าราเรียน งานวิจัย และคอมพิวเตอร์ส าหรับการค้นคว้าข้อมูล 



๑๓๑ 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

รูปภาพ 4 แหล่งการเรียนรู้ด้านภาษา 
ตารางท่ี 2 สรุปจ านวนและความพึงพอใจของผู้เข้ารับบริการแหล่งเรียนรู้ด้านภาษา ปีงบประมาณ 2561 

ปีงบประมาณ จ านวนผู้เข้ารับบริการ ความพึงพอใจที่ได้รับ หมายเหตุ 
2560 654 คน ระดับดี - 
2561 1,094 คน ระดับดี - 

 

 จากตาราง สถิติการเข้ารับบริการของนักศึกษาและประชาชนทั่วไปบรรลุค่าเปูาหมาย 500 คน ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดังที่ตั้งไว้ ตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 เปูาประสงค์ท่ี 3.2 มีแหล่งเรียนรู้ด้านภาษา
ที่ตอบสนองความต้องการของชุมชุมชนและสังคม  ตัวชี้วัดเปูาประสงค์ 1 จ านวนผู้เข้ารับบริการศูนย์ภาษาและ
ห้องปฏิบัติการทางภาษา กลยุทธ์ 1.1 ส ารวจจ านวนผู้เข้ารับปริการศูนย์ภาษาและห้องปฏิบัติการทางภาษา  ค่า
เปูาหมาย 500 คน และผู้เข้ารับบริการมีความพึงพอใจระดับดีข้ึนไป ร้อยละ 75  ดังตัวชี้วัดเปูาประสงค์ 2 ร้อย
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ละของจ านวนผู้รับบริการที่มีความพึงพอใจระดับดีข้ึนไป  กลยุทธ์ 2.1 ส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ  ค่า
เปูาหมาย ร้อยละ 75 นอกจากนี้ศูนย์ภาษายังมีบริการจัดศูนย์สอบ TOEFL-ITP ให้กับนักศึกษาและผู้ที่สนใจใน
ทุกๆ ปี  

 

 
 
2. มีการด าเนินงานโดยเน้นการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน 
 
ในปีการศึกษา พ.ศ. 2560 คณะได้จัดท าโครงการ บริการวิชาการด้านภาษาที่เน้นการมีส่วนร่วมของ

หน่วยงานภายนอก เช่น ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 15   โรงเรียนประถมศึกษา ในกลุ่มบ้าน
ทอน และโรงเรียนมัธยมศึกษาในพื้นที่ใกล้เคียงและพ้ืนที่สามจังหวัดชายแดนภายใต้ในการเข้าร่วมกิจกรรม
บริการวิชาการตามนโยบายของคณะ ซึ่งประกอบด้วย กิจกรรมการอบรม การสอนเสริม การติว TOFEL การ
แข่งขันทักษะทางวิชาการ และอ่ืนๆ  โดยสามารถแบ่งลักษณะการมีส่วนร่วมดังต่อไปนี้ 
ตารางท่ี 2 โครงการที่มีส่วนร่วมกับภายนอก 

ล าดับ ชื่อโครงการ กลุ่มเป้าหมาย 
จ านวน

ผู้เข้าร่วม 
ประเภทการมี 

ส่วนร่วม 
1 โครงการบริการวิชาการเนื่องใน

วันสถาปนามหาวิทยาลัย
นราธิวาสราชนครินทร์ ครั้งที่ 13 
English for Thailand 4.0 

ระดับประถมศึกษา 
ระดับมัธยมศึกษา 
ระดับมหาวิทยาลัย 

400 คน การแข่งขันทักษะทาง
วิชาการ 

2 โครงการบริการวิชาการเนื่องใน
วันสถาปนามหาวิทยาลัย
นราธิวาสราชนครินทร์ ครั้งที่  
13 Chinese day เปิดโลกแดน
มังกร สอนศิลป์ภาษาจีน 

ระดับประถมศึกษา 
ระดับมัธยมศึกษา 
ระดับมหาวิทยาลัย 

224 คน การแข่งขันทักษะทาง
วิชาการ 
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ล าดับ ชื่อโครงการ กลุ่มเป้าหมาย 
จ านวน

ผู้เข้าร่วม 
ประเภทการมี 

ส่วนร่วม 
3 โครงการบริการวิชาการเนื่องใน

วันสถาปนามหาวิทยาลัย
นราธิวาสราชนครินทร์ ครั้งที่ 
13 ศิลปวัฒนธรรมมลายู 

ระดับประถมศึกษา 
ระดับมัธยมศึกษา 
 

461 คน การแข่งขัทักษะทาง
วิชาการ 

4 โครงการบริการวิชาการเนื่องใน
วันสถาปนามหาวิทยาลัย
นราธิวาสราชนครินทร์ ครั้งที่ 
13 รักไทย รักวัฒนธรรม 

ระดับประถมศึกษา 
ระดับมัธยมศึกษา 
ระดับมหาวิทยาลัย 
บุคคลทั่วไป 

500 คน การแข่งขันทักษะทาง
วิชาการ 
การแข่งขันทักษะ
ทั่วไป 

5 โครงการพัฒนาหลักสูตรระยะ
สั้นเพ่ือการบริการวิชาการ 

บุคคลทั่วไป 30 คน การอบรม 

6 โครงการการแข่งขันโต้วาที 
ระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 6 

ระดับมหาวิทยาลัย 400 คน การแข่งขันทักษะทาง
วิชาการ 

7 โครงการวันเด็กแห่งชาติ เยาวชน 
บุคคลทั่วไป 

500 คน นิทรรศการ 
การแข่งขันทักษะ
ทั่วไป 

9 โครงการสอนเสริม
ภาษาต่างประเทศแก่เยาวชนใน
จังหวัดนราธิวาส (บ้านทอน
โมเดล) 

ระดับประถมศึกษา 
 

120 คน การสอนเสริม 
 

9 โครงการสอนเสริม
ภาษาต่างประเทศแก่นักเรียน
มัธยมศึกษาตอนปลายในสาม
จังหวัดชายแดนใต้ 

ระดับมัธยมศึกษา 
 

400 คน การสอนเสริม 

10 โครงการค่ายภาษาและ
วัฒนธรรมจีน (PNU Chinese 
Camp) 

ระดับมัธยมศึกษา 40 คน การอบรม 

11 โครงการอบรมทักษะ
ภาษาอังกฤษเพ่ือการสอบ 
TOFEL 

ระดับมัธยมศึกษา 120 คน การอบรม 

12 โครงการค่ายภาษาอังกฤษสู่โลก
กว้าง 

ระดับมหาวิทยาลัย 
 

30 คน การอบรม 

13 โครงการพัฒนาศักยภาพด้าน
ภาษาและคุณธรรมจริยธรรมแก่
นักเรียน 

ระดับประถมศึกษา 224 คน การสอนเสริม 
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ล าดับ ชื่อโครงการ กลุ่มเป้าหมาย 
จ านวน

ผู้เข้าร่วม 
ประเภทการมี 

ส่วนร่วม 
13 โครงการ Local Issue Toward 

World Englishes 
ระดับมัธยมศึกษา 
ระดับมหาวิทยาลัย 
 

144 คน การน าเสนอผลงานแก่
นักเรียนระดับมัธยม
ในพ้ืนที่ใกล้เคียง 

 
3.  มีการด าเนินงานแบบบูรณาการพันธกิจ  
คณะศิลปศาสตร์มีการด าเนินการโครงการบริการวิชาการท่ีบูรณาการบริการวิชาการ และบูรณาการการ

เรียนการสอนและการวิจัย ตัวอย่างโครงการดังตารางต่อไปนี้ 
 

ตารางท่ี 3 โครงการบริการวิชาการแบบบูรณาการพันธกิจ 
 

ล าดับ ชื่อโครงการ 
ประเภทการบูรณาการ

โครงการ 
รายวิชา 

1 โครงการการแข่งขันโต้วาที 
ระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 6 

บูรณาการบริการวิชาการ 11-034-101 การใช้ภาษาไทย 
11-024-109 การพูดเพ่ือสังคม 
11-024-114 ทักษะการสื่อสาร 

2 โครงการ Local Issue 
Toward World Englishes 

บูรณาการบริการวิชาการ 
บูรณาการการเรียนการ
สอน 

11-034-215 การเขียงเชิงวิชาการ 
11-034-211 นานาภาษาอังกฤษ
โลก 

 

วัตถุประสงค์ในการด าเนินโครงการในลักษณะนี้ เพ่ือจัดเวทีให้กับนักศึกษาได้ถ่ายทอดความรู้ ฝึกปฏิบัติ
และสร้างประสบการณ์ ด้วยเหตุนี้ ผลสัมฤทธิ์ของการด าเนินโครงการ แบบบูรณาการพันธกิจมีความส าคัญยิ่ง 
การบูรณาการการเรียนการสอนกับการบริการวิชาการ มีประโยชน์ต่อนักศึกษาในแง่ของการฝึกประสบการณ์
ของนักศึกษาให้กล้าคิด กล้าแสดงออกต่อสาธารณชน เพื่อน าไปใช้ประโยชน์ในระดับสังคมต่อไป 

 

4.  มีผลการด าเนินงานที่ท าให้ชุมชนและสังคม รวมทั้งคณะ/สถาบัน มีการพัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่องและย่ังยืน 

 
 คณะได้ด าเนินโครงการบริการวิชาการให้กับชุมชนในพ้ืนที่ในระยะต่อเนื่องด้วยกัน 2 โครงการ คือ 

โครงการที่  1  โครงการสอนเสริมภาษาต่างประเทศแก่เยาวชนในจังหวัดนราธิวาส (บ้านทอนโมเดล ) ระยะ 1 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ระยะ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ระยะ 3 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และ
ระยะ 4 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยโครงการดังกล่าวเป็นโครงการสอนเสริมภาษาอังกฤษและภาษาจีน
ให้กับนักเรียนในชุมชนบ้านทอน ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวได้รับการตอบรับจากทางโรงเรียนและชุมชนเป็นอย่างมาก 
และในปีงบประมาณ พ.ศ.  2560 ทางคณะได้เปลี่ยนชื่อจากโครงการบ้านทอนสอนเสริมภาษาต่างประเทศแก่
เยาวชนในจังหวัดนราธิวาส  เป็นโครงการสอนเสริมภาษาต่างประเทศแก่เยาวชนในจังหวัดนราธิวาส เนื่องจาก
การจัดการเรียนการสอนเสริมให้แก่โรงเรียนบ้านทอนเป็นแห่งแรกถือว่าประสบความส าเร็จ  ดังนั้นเพ่ือเป็น
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โรงเรียนตัวอย่างในการพัฒนาด้านภาษา ทางคณะได้ขยายพ้ืนที่ไปยังโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๑๐ ในพ้ืนที่อ าเภอ
ตากใบ และในปีงบประมาณ 2561 คณะได้จะด าเนินการจัดการเรียนการสอนเสริมดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง
ภายใต้ชื่อโครงการสอนเสริมภาษาต่างประเทศแก่เยาวชนในจังหวัดนราธิวาส ระยะที่ 4 ซึ่งมีกลุ่มเปูาหมาย 2 
โรงเรียน คือ โรงเรียนบ้านทอน และโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๑๐  นอกจากนี้ ในปีงบประมาณ 2562 ทางคณะจะ
มีการเพิ่มการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาภาษาไทยและอาจจะขยายกลุ่มเปูาหมายเพิ่ม เติมจากเดิม ซึ่งก าลัง
อยู่ในช่วงการด าเนินโครงการ ผลสัมฤทธิ์จากการด าเนินโครงการนี้ เห็น ได้ว่า ผลการสอบ O-NET ภาษาอังกฤษ
ของนักเรียนเพิ่มขึ้น อีกท้ังนักเรียนได้น าความรู้ความสามารถด้านภาษาจีนในการเข้าเรียนต่อระดับมัธยมศึกษาปี
ที่ ๔ ด้านศิลป์จีน 
 โครงการที่ 2 คือ โครงการสอนเสริมภาษาต่างประเทศแก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในสาม
พ้ืนที่จังหวัดชายแดนใต้ เป็นโครงการต่อเนื่องในบริการวิชาการ ให้กับโรงเรียนมัธยมศึกษาในพื้นที่ ตั้งแต่
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จนถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเพ่ิมพูนความรู้
ความสามารถในการใช้ภาษาของนักเรียนในพื้นท่ีให้มากยิ่งขึ้น และเพ่ือให้นักเรียนในพื้นที่เกิดเจตคติที่ดีต่อภาษา 
และมีความมั่นใจในการใช้ภาษาในการสื่อสาร ซึ่งหลังจากด าเนินกิจกรรมดังกล่าว จะเห็นได้ว่า จ านวน โรงเรียน
และ นักเรียนที่ มีความสนใจ เข้าร่วมกิจกรรม  มีจ านวนที่เพ่ิมข้ึน เมื่อเปรียบเทียบจากการด าเนินการใน
ปีงบประมาณก่อนหน้านี้  
 

 
 
 ผลการประเมินระดับความพึงพอใจจากผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมดอยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 
43.14 ประเด็นการประเมินมานท่ีสุดคือ ความรู้หลังเข้าร่วมกิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 54.8 สถานที่จัดกิจกรรม 
และภาพรวมทั้งหมดในการจัดโครงการได้ค่าเฉลี่ยที่เท่ากัน คิดเป็นร้อยละ 51 .0 (C.12.3-1) นอกจากนี้ จาก
การจัดโครงการดังกล่าว จะเห็นได้ว่า นักเรียนที่เข้ามาร่วมโครงการมีแนวโน้มที่จะมาสมัครเรียนที่นี้มากยิ่งข้ึน 
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 ด้วยเหตุนี้ ทั้งสองโครงการเป็นโครงการที่ท าให้คณะมีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน มีการ
พัฒนาในรายวิชาให้มีความน่าสนใจและเพ่ิมเติมรายวิชาที่จะบริการวิชาการได้มากยิ่งขึ้น  โดยทั้งสองโครงการ
เป็นโครงการต่อเนื่อง และก าลังด าเนินการ ส าหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
 
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) 

 
 

ผลการประเมินในระดับคณะ 
ใช้เกณฑ์คะแนน 1-7 ของ CUPT – QA ระดับคณะ 

คะแนนการประเมิน C12 = 5 
ค าอธิบายเพิ่มเติม มีการริเริ่มโครงการใหม่ๆและสานต่อโครงการเดิมอย่างต่อเนื่องเพ่ือการบริการวิชาการแก่

ชุมชน/สังคม 
 
 



๑๓๗ 

รหัสเอกสารหลักฐาน ชื่อเอกสารหลักฐาน 
C.12.1-1 - นโยบายในการบริการวิชาการแก่สังคมแผนกลยุทธ์คณะศิลปศาสตร์ พ.ศ. 2560-

2564 
C.12.1-2 - แผนบริการวิชาการประจ าปีงบประมาณ 2561 
C.12.1-3 - โครงการพัฒนาหลักสูตรระยะสั้นเพ่ือการบริการวิชาการ 
C.12.1-4 - โครงการสอนเสริมภาษาต่างประเทศแก่เยาวชนในจังหวัดนราธิวาส ระยะ 3 

- โครงการสอนเสริมภาษาต่างประเทศแก่นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในสามจังหวัด
ชายแดนใต้ (ภาษาอังกฤษ ภาษามลายู ภาษาจีน และภาษาไทย)  

C.12.1-5 - โครงการบริการวิชาการเนื่องในวันสถาปนามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ครั้ง
ที1่3ศิลปวัฒนธรรมมลายู 
- โครงการบริการวิชาการเนื่องในวันสถาปนามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ครั้ง
ที่  13 Chinese day เปิดโลกแดนมังกร สอนศิลป์ภาษาจีน  
- โครงการบริการวิชาการเนื่องในวันสถาปนามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ครั้ง
ที่ 13 English for Thailand 4.0 
- โครงการบูรณาการการเรียนการสอนกับการบริการวิชาการโครงการการแข่งขัน
โต้วาที ระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 7 
- โครงการบริการวิชาการเนื่องในวันสถาปนามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ครั้ง
ที1่3 รักไทย รักวัฒนธรรม 
- โครงการเพิ่มพูนทักษะนอกหลักสูตร 
- โครงการรักบ้านเกิด 

C.12.2-1 - โครงการการแข่งขันโต้วาที ระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 6   
C.12.3-1 - รายงานผลโครงการสอนเสริมภาษาต่างประเทศแก่เยาวชนในจังหวัดนราธิวาส ระยะ 

4  
- รายงานผลโครงการสอนเสริมภาษาต่างประเทศแก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๓๘ 

C.13 การส่งเสริมสนับสนุนศิลปะและวัฒนธรรม  

ผู้ก ากับตัวบ่งชี้        อาจารย์ ดร.ศิริกัญญา  แก่นทอง 

ผู้จัดเก็บข้อมูล        อาจารย์ ดร.ศิริกัญญา แก่นทอง  อาจารย์สุนิฐา  ก าเนิดทอง  นางสาวญานิกา  เพ็ชร์พันธ์ 

ค าอธิบาย 

 กระบวนการและผลการด าเนินงานทางด้านศิลปะและวัฒนธรรมที่ก่อให้เกิดการส่งเสริมสนับสนุนและ
การพัฒนาชุมชนและสังคมภายในและภายนอกสถาบัน ทั้งงานศิลปะและวัฒนธรรมเชิงประเพณี/วัฒนธรรม/
กิจกรรมด้านศิลปะของไทยและสากลศิลปะและวัฒนธรรมในที่นี้ เน้นวัฒนธรรมที่เป็นรูปแบบ กิจกรรม หรือวิถี
การด าเนินชีวิตของบุคลากรและนิสิตนักศึกษาในสถาบันนั้นๆ เป็นหลัก โดยมีส่วนร่วมชองชุมชนภายนอก
สถาบัน สามารถแสดงออกเป็นศิลปะ 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.  ในคณะวิชาทางด้านศิลปะสถาปัตยกรรมสังคมศาสตร์มนุษยศาสตร์ต้องมี Selective Indicator ที่
เน้นอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของศาสตร์จึงจะได้คะแนนในระดับ  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) 

 
 
 
 



๑๓๙ 

ผลการด าเนินงาน : 
แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔ ประเด็น

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ อนุรักษ์ ส่งเสริม และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรม คณะศิลปศาสตร์
ก าหนดแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ ส่งเสริม อนุรักษ์และสืบ
ทอดภาษา ศาสนาและศิลปวัฒนธรรมโดยมีพันธกิจ ดังรายละเอียด 

(1) ส่งเสริมและสนับสนุนการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม อนุรักษ์ ภาษา ศาสนาและศิลปวัฒนธรรม  
บนพื้นฐานพหุวัฒนธรรม 

(2) ส่งเสริมและสนับสนุนการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม อนุรักษ์ ภาษา ศาสนาและ 
ศิลปวัฒนธรรม  เชิงบูรณาการกับพันธกิจด้านการเรียนการสอน  การพัฒนานักศึกษา การวิจัย การบริการ
วิชาการแก่สังคม และการบริหารจัดการ บนพื้นฐานพหุวัฒนธรรม 

(3) ส่งเสริมและสนับสนุนการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ที่ก่อให้เกิดการพัฒนาคณะและ 
สถาบันให้มีความเจริญงอกงามหรือสอดคล้องกับอัตลักษณ์เอกลักษณ์ของสถาบันบนพื้นฐานพหุวัฒนธรรม 

(4) มุ่งเน้นการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมที่เป็นรูปแบบกิจกรรม  พิธีกรรมทางศาสนาหรือวิถี 
การด าเนินชีวิตของบุคลากรและนักศึกษาที่ก่อให้เกิดความเจริญงอกงามโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนภายนอกบน
พ้ืนฐานพหุวัฒนธรรม 

(5) มุ่งเน้นการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมที่สามารถสร้างคุณค่าและมาตรฐานทางวัฒนธรรม 
ทั้งในระดับชุมชน  ท้องถิ่น  ระดับชาติ  และนานาชาติบนพื้นฐานพหุวัฒนธรรม 

๑. มีนโยบายและวิธีการบริหารจัดการ 
คณะศิลปศาสตร์ได้ปรับปรุงและพัฒนาปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ นโยบายและแผนกล

ยุทธ์ให้สอดคล้องตามสภาพการณ์ปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต โดยน าแผนกลยุทธ์การพัฒนามหาวิทยาลัย
นราธิวาสราชนครินทร์ มาใช้พิจารณาประกอบการก าหนดปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ นโยบาย 
และแผนกลยุทธ์การพัฒนาคณะศิลปศาสตร์ ก าหนด ปรัชญาบัณฑิตมีความรู้ปัญญา แสวงหาและพัฒนาองค์
ความรู้เพื่อความเจริญงอกงามของสังคมวิสัยทัศน์ ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรม วิจัยและพัฒนา ตอบสนอง
ความต้องการของสังคมอัตลักษณ์  บัณฑิตมีความเป็นพหุวัฒนธรรมเอกลักษณ์เป็นมหาวิทยาลัยที่เน้นด้าน
วิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์บนพ้ืนฐานพหุวัฒนธรรมโดยมีนิยามศัพท์ พหุวัฒนธรรม หมายถึง การอยู่ร่วมกัน
ท่ามกลางความหลากหลายทาง ภาษา ศาสนา และศิลปวัฒนธรรม 

งานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม คณะศิลปศาสตร์ ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากคณะฯและมหาวิทยาลัย 
จ านวนเงิน ๑๐๐ ,๐๐๐ บาท  ทั้งนี้ได้น าเงินงบประมาณดังกล่าวมาจัดสรรและบริหารจัดการิจกรรมการท านุ
บ ารุงศิลปวัฒนธรรมให้เป็นรูปธรรม 

การวางแผน 
 การน านโยบายไปสู่การปฏิบัตินั้นมีการจัดท าแผนกลยุทธ์ 5 ปีที่สอดคล้องกับปรัชญา วิสัยทัศน์  โดย

ก าหนดยุทธศาสตร์ที่ 4 คือส่งเสริมการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม บนพื้นฐานพหุวัฒนธรรมน าไปสู่การจัดท า
แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณพ.ศ.2561 ของคณะศิลปศาสตร์ (C.13.1-01)  ซึ่งมีกิจกรรมโครงการ
ในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔อนุรักษ์ ส่งเสริม และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม จ านวน 5 โครงการ ซึ่งทุกโครงการมุ่ง
ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาบุคลากรและนักศึกษาด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมบนพื้นฐานพหุวัฒนธรรมให้
มีความสอดคล้องกับอัตลักษณ์บัณฑิตมีความเป็นพหุวัฒนธรรมเอกลักษณ์เป็นมหาวิทยาลัยที่เน้นด้าน
วิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์บนพ้ืนฐานพหุวัฒนธรรม (พหุวัฒนธรรม หมายถึง การอยู่ร่วมกันท่ามกลางความ
หลากหลายทาง ภาษา ศาสนา และศิลปวัฒนธรรม) ผ่านรูปแบบกิจกรรมในโครงการ (C.13.1-02)  การบริหาร
จัดการโดยมีการจัดท าแผนงาน ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมที่ก าหนดไว้ในแผนงานท านุบ ารุง



๑๔๐ 

ศิลปวัฒนธรรมของคณะฯ และรับผิดชอบโดยคณะกรรมการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  และก าหนดโครงการที่
สอดคล้องกับกับอัตลักษณ์บัณฑิตมีความเป็นพหุวัฒนธรรมเอกลักษณ์เป็นมหาวิทยาลัยที่เน้นด้านวิทยาศาสตร์
และสังคมศาสตร์บนพ้ืนฐานพหุวัฒนธรรม ของท้องถิ่น  และมีการบูรณาการการเรียนการสอนกับการบริการ
วิชาการ  ประกอบด้วยรองคณบดีฝุายพัฒนานักศึกษา  หัวหน้างานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม หัวหน้ากิจกรรม
นักศึกษาหัวหน้าอาจารย์ที่ปรึกษา  หัวหน้างานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ  และหัวหน้างานกีฬาและนันทนาการ  
รวมทั้งเจ้าหน้าที่สายสนับสนุนรับผิดชอบโครงการ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (C.13.1-03)  มีการก าหนด
เปูาหมาย ตัวชี้วัด งบประมาณ โดยมีกระบวนการก ากับตามการด าเนินงานทุกโครงการและรายงานผลการด าเนิน
โครงการแก่คณะคณะกรรมการประจ าคณะฯ  ตามวงจรคุณภาพ ( PDCA) ตั้งแต่เริ่มต้นกระบวนการจนสิ้นสุด
กระบวนการ 

การปฏิบัติ 
หลังจากมีการมีการวางแผนงานด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  โดยมีรองคณบดีฝุายพัฒนานักศึกษา   

หัวหน้างานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม หัวหน้ากิจกรรมนักศึกษา หัวหน้าอาจารย์ที่ปรึกษา   หัวหน้างานแนะแนว
การศึกษาและอาชีพ  หัวหน้างานกีฬาและนันทนาการ  เจ้าหน้าที่ งานพัฒนานักศึกษาและผู้ รับผิดชอบโครงการ  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561เรียบร้อยแล้วนั้น  จึงจัดด าเนินจัดโครงการตามที่ได้วางแผนไว้                  ดัง
รายละเอียดต่อไปนี้ 

1. โครงการส่งเสริมบุคลากรและนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  กิจกรรม       
วันส าคัญของชาติ  กิจกรรมวันส าคัญเกี่ยวข้องกับพระมหากษัตริย์  กิจกรรมวันส าคัญทางศาสนา  และกิจกรรม       
วันส าคัญของมหาวิทยาลัย  และกิจกกรมอ่ืน ๆ ที่บุคลการและนักศึกษาได้เข้าร่วมกับส่วนราชการจังหวัด
นราธิวาส (C.13.๑-0๔)   
 2. โครงการส่งเสริมอัตลักษณ์งานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมคณะศิลปศาสตร์เป็นการท าบุญคณะร่วมกับ
ส่วนราชการในมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์  ชุมชน  หรือส่วนราชการในจังหวัดนราธิวาส งานท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมได้จัดพิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีและ
วัฒนธรรมจังหวัดนราธิวาสได้เข้ามาจัดนิทรรศเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจเนื่องในคล้ายวันพระราชสมภพ 
สมเด็จพระเทพรัตนฯ ราชสุดาสยามบรมราชกุมารี วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๑ นอกจากนี้วันดังกล่าวยังวันอนุรักษ์
มรดกไทย (C.13.๑-0๕)   
 3. โครงการสืบสานศิลป์ถิ่นแดนใต้ เป็นการจัดโครงการโดยมีนักศึกษาเรียนรู้ภูมิปัญญาศิลปวัฒนธรรม
จังหวัดชายแดนภาคใต้กับปราชญ์ และผู้มีความรู้ โดยมีการฝึกซ้อมศิลปะการแสดงพ้ืนบ้าน คือ ลิเกฮูลูและ
รองเง็ง ให้แก่นักศึกษา  เพื่อช่วยสืบสานภูมิปัญญาศิลปวัฒนธรรมจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้ด ารงอยู่ รวมทั้ง
สามารถเผยแพร่ศิลปะการแสดงพื้นบ้านภาคใต้ให้แก่ผู้สนใจและประชาชนในชุมชนหรือสังคมอ่ืน ๆ ( C.13.๑-0
๖)   
 4.  โครงการศิลป์อาสา  เป็นการจัดโครงการพัฒนาคุณลักษณะจิตอาสาและจิตสาธารณของนักศึกษา
คณะศิลปศาสตร์  โดยนักศึกษามีจิตอาสาและจิตสาธารณะด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น โดย          
มีคณะศิลปศาสตร์มีส่วนร่วมกับชุมชน ส่วนราชการในจังหวัดนราธิวาส  ซึ่งเป็นการฝึกประสบการณ์ให้แก่
นักศึกษาด้านการมีจิตสาธารณะ  ส่งผลให้นักศึกษาเมื่อส าเร็จการศึกษาจะช่วยเหลือชุมชน สังคมที่ตนเองอาศัย 
(C.13.๑-๐๗)   

5. โครงการรักบ้านเกิด เป็นการจัดโครงการโดยบูรณาการกับการจัดการเรียนการสอน เป็นกิจกรรม
บริการวิชาการให้แก่นักเรียน นักศึกษา ประชาชน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้  เพ่ือเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นให้แก่ผู้สนใจ รวมทั้งช่วยให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้ตระหนักและเห็นคุณค่าถึงความส าคัญ
ของศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ซึ่งศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นช่วยพัฒนาจิตใจมนุษย์ (C.13.๑-๐๘)  



๑๔๑ 

๖.  โครงการรักไทย รักษ์วัฒนธรรม  เป็นการจัดโครงการโดยบูรณาการกับการจัดการเรียนการสอน
รายวิชาการใช้ภาษาไทย และกิจกรรมบริการวิชาการให้แก่นักเรียน นักศึกษา ประชาชน ในจังหวัดชายแดน
ภาคใต้  เช่น กิจกรรมการพูดสาธิตการท าขนมไทย  การตอบปัญหาภาษาเจ๊ะเห  การแข่งขันการแต่งกลอน
สุภาพ  การแข่งขันการคัดลายมือ และการเขียนสะกดค า  ทั้งนี้เพ่ือเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ศิลปวัฒนธรรม
ท้องถิ่นให้แก่ผู้สนใจ รวมทั้งช่วยให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้ตระหนักและเห็นคุณค่าถึงความส าคัญของ
ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น  (C.13.๑-๐๙) 

นอกจากนี้แล้วโครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมที่บูรณาการกับการจัดการเรียนการสอน ได้แก่ 
โครงการรักบ้านเกิดและโครงการรักไทย รักวัฒนธรรม ซึ่งเป็นโครงการเนื่องในวันสถาปนา (C.13.๑-๑๐) 

การตรวจสอบผลการด าเนินงาน 
มีการประเมินผลความส าเร็จของโครงการด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและการสรุปผลการประเมิน 

โครงการทุกโครงการเมื่อเสร็จสิ้น  และน าผลการประเมินมาวิเคราะห์ เพ่ือใช้ในการปรับปรุงหรือแก้ไขหรือ
พัฒนาให้ดีขึ้นในปีงบประมาณถัดไป 

การปรับปรุงแก้ไข 
คณะศิลปศาสตร์ก าหนดนโยบายด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม โดยปรับปรุงจากข้อเสนอแนะ  

แผนงานท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ประจ า ปีการศึกษา 256๐ (ควรก าหนดนโยบายที่สอดคล้องกับอัต
ลักษณ์เอกลักษณ์และพันธกิจในโครงร่างองค์กรนโยบายทางด้านนี้อาจจะส่งเสริมการพัฒนาคนหรือสิ่งของหรือ
พ้ืนที่หรือผลงาน ) โดยมุ่งพัฒนาบุคลากรและนักศึกษามีความเป็นพหุวัฒนธรรมตามอัตลักษณ์คือบัณฑิตมีความ
เป็นพหุวัฒนธรรม 

2.  มีการด าเนินงานโดยเน้นการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน 
เน้นการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วนและหน่วยงานอื่นๆ คณะได้ก าหนดระบบและกลไกในการด าเนินการตาม

แผนท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมโดยเน้นการมีส่วนร่วมจากผู้บริหาร คณาจารย์  เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาสาขาวิชา
ต่างๆ  เช่น การเชิญบุคลากรจากหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยและ บุคลกรจากหน่วยงาน ภายนอกท าหน้าที่
บรรยายพิเศษหรือเป็นกรรมการตัดสินเกี่ยวกับงานท านุศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่น  โดยมุ่งส่งเสริมและสนับสนุน
บุคลากรและนักศึกษาด้านการท านุบ ารุ งศิลปวัฒนธรรม บนพื้นฐานพหุวัฒนธรรม สอดคล้องกับอัตลักษณ์ 
บัณฑิตมีความเป็นพหุวัฒนธรรม(พหุวัฒนธรรม หมายถึง การอยู่ร่วมกันท่ามกลางความหลากหลายทาง ภาษา 
ศาสนา และศิลปวัฒนธรรม 

๓.  มีการด าเนินงานแบบบูรณาการพันธกิจ 
การจัดโครงการตามที่ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.256๑ ของคณะ โดย

ก าหนดเปูาหมายขอจ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม ตัวบ่งชี้ความส าเร็จของกิจกรรม ความสอดคล้องกับอัตลักษณ์ 
เอกลักษณ์  วิธีการด าเนินการและการประเมินผลอย่างชัดเจนและด าเนินงาน  โดยอาศัยการแต่งตั้คณะกรรมการด าเนินการ
โครงการที่มีหลักการ  มีส่วนร่วมระหว่างบุคลากรสายสอนและวิจัย สายสนับสนุน  นักศึกษา และชุมชน มีการ
ด าเนินการตามแผนงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม โดยในปีงบประมาณนี้ คณะศิลปะศาสตร์มีการด าเนินงาน 

๔.  มีผลงานที่ก่อให้เกิดการพัฒนาคณะและสถาบันให้มีความเจริญงอกงาม หรือ สอดคล้องกับอัตลักษณ์  
เอกลักษณ์ 

คณะศิลปศาสตร์ได้น านโยบายไปสู่การปฏิบัตินั้นมีการจัดท าแผนกลยุทธ์ 5 ปี ที่สอดคล้องกับปรัชญา  
วิสัยทัศน์ อัตลักษณ์  เอกลักษณ์  โดยก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 คือการส่งเสริมด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
ประกอบด้วยเปูาประสงค์ ตัวชี้วัด และตัวบ่งชี้ น าไปสู่การจัดท าแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.256๑มี
การจัดท าแผนท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม คณะศิลปศาสตร์  ประจ าปีการศึกษา 256๐ 



๑๔๒ 

๕.  มีคุณค่าอ้างอิงได้ หรือก่อให้เกิดประโยชน์กับชุมชน สังคม ระดับท้องถิ่น หรือระดับชาติ หรือระดับ
นานาชาติ 
 -  ส่งเสริมให้มีการอนุรักษ์และเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรม โดยผ่าน
โครงการสืบสานศิลป์ถิ่นแดนใต้  โครงการส่งเสริมอัตลักษณ์งานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมคณะศิลปศาสตร์   
 -  ส่งเสริมให้มีการอนุรักษ์  ฟ้ืนฟูการใช้ภาษาเจ๊ะเหผ่านโครงการรักไทย รักษ์วัฒนธรรม  
 -  ส่งเสริมการใช้ภาษาไทยให้ถูกต้อง  ทั้งการพูด  การอ่าน  และการเขียน  ผ่านโครงการรักไทย  
รักษ์วัฒนธรรม 
 -  ส่งเสริมการเรียนรู้สังคมและวัฒนธรรมของท้องถิ่น ผ่านโครงการรักบ้านเกิด  ผ่านโครงการศิลป์อาสา  
 -  ส่งเสริมการเรียนรู้และฝึกปฏิบัติศาสนากิจที่ถูกต้อง  ผ่านโครงการโครงการส่งเสริมอัตลักษณ์งาน
ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมคณะศิลปศาสตร์  
 -  นักศึกษาได้เข้าร่วมแสดงศิลปวัฒนธรรม ผ่านโครงการสืบสานศิลป์ถิ่นแดนใต้  ในการจัดกิจกรรม    
จิตอาสา ณ อ าเภอสุคีริน จังหวัดนราธิวาส 
 
ตารางวิเคราะห์ความ ความสอดคล้องกับอัตลักษณ์บัณฑิตมีความเป็นพหุวัฒนธรรม   (พหุวัฒนธรรม 
หมายถึง การอยู่ร่วมกันท่ามกลางความหลากหลายทาง ภาษา ศาสนา และศิลปวัฒนธรรม) 
 

ความสอดคล้องกับอัตลักษณ์ค าอธิบาย ความสอดคล้องกับอัตลักษณ์เอกลักษณ์ บัณฑิตมีความเป็นพหุวัฒนธรรม   (พหุ
วัฒนธรรม หมายถึง การอยู่ร่วมกันท่ามกลางความหลากหลายทาง ภาษา ศาสนา และศิลปวัฒนธรรม ) 
ภาษา - กิจกรรมวันส าคัญของชาติ  กิจกรรมวันส าคัญเกี่ยวข้องกับพระมหากษัตริย์  

กิจกรรมวันส าคัญทางศาสนา  และกิจกรรมวันส าคัญของมหาวิทยาลัยโดยนักศึกษา
แสดงความสามารถน าเสนอความรู้หลากหลายภาษา เช่น  วันแม่แห่งชาติ นักศึกษา
กล่าวน้อมร าลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ในสมเด็จพระนางเจ้าเจ้าสิริกิติ์ 
พระบรมราชินีนาถ สมเด็จพระราชินีในรัชกาลที่ ๙ กล่าวถึงคุณงามความดีของแม่  
และคุณงามความของอาจารย์  โดยใช้ ภาษาไทย ภาษาจีน ภาษาอังกฤษและภาษา
มลายู  

 
 
 
1. โครงการส่งเสริม
บุคลากรและ
นักศึกษาในคณะเข้า
ร่วมกิจกรรมด้าน
การท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม
(C.13.๑-0๔) 

ศาสนา กิจกรรมวันส าคัญท่ีเกี่ยวข้องกับที่มีความหลากหลาย  สอดคล้องกับศาสนาที่ตนเอง
นับถือ เช่น กิจกรรมวันไหว้ ครู  กิจกรรมศาสนาพุทธ  เช่น การทอดกฐิน  การหล่อ
เทียนพรรษา  สมโภชน์เทียนพรรษาและถวายเทียนพรรษา กิจกรรมศาสนาอิสลาม 
ได้แก่  รอมฎอนสัมพันธ ์ การกวนอาซูรองานเมาริดวันฮารีรายอฯลฯ 

ศิลปวัฒนธรรม - กิจกรรมวันส าคัญของชาติ   จัดกิจกรรมตักบาตรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ วันครู  ฯลฯ 
กิจกรรมวันส าคัญท่ีเกี่ยวข้องพระมหากษัตริย์   โดยคณะศิลปศาสตร์ ร่วมกับส่วน
ราชการจังหวัดนราธิวาส จัดกิจกรรมวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชกิจกรรมวันพ่อ กิจกรรมวันแม่  ฯลฯ  

ภาษา กิจกรรมทางศาสนาอิสลาม มีการบรรยายธรรมและละหมาดร่วมกัน  โดยใช้ภาษาไทย 
ภาษาอาหรับ ภาษามลายู   
- กิจกรรมทางศาสนาพุทธ มีการสวดมนตภ์าษาบาลี ภาษาไทย  
- การจัดพิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมาร ี

 
 
 
 
2. โครงการ
ส่งเสริมอัตลักษณ์ศาสนา - กิจกรรมการท าบุญศาสนาพุทธ  



๑๔๓ 

-  กิจกรรมบรรยายธรรม “การใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยตามแบบฉบับของท่านนบี” 
- การละหมาดขอพร ผู้ร่วมกิจกรรมโครงการร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้มีประสบการณ์ทราบ
ถึงรูปแบบการจัดกิจกรรมทั้งสองศาสนา 

งานท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมคณะ
ศิลปศาสตร์ 
(C.13.๑-0๕)   ศิลปวัฒนธรรม -  กิจกรรมการ สรงน้ าพระพุทธรูป   

-  กิจกรรมการเชิญชวนให้ผู้ร่วมงานแต่งกายด้วยชุดไทยหรือชุดพื้นเมือง   
-  กิจกรรมรับประทานอาหารพ้ืนเมืองหรืออาหารท้องถิ่น 
-  จัดกิจกรรมโดยวัฒนธรรมจังหวัดนราธิวาสจัดนิทรรศการเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจ
เนื่องในคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระเทพรัตนฯ ราชสุดาสยามบรมราชกุมารี 
วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๑  และนิทรรศการเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น  เนื่องจาก
เป็นวันอนุรักษ์มรดกไทย  ช่วยให้ผู้น าชุมชน บุคลากร  นักศึกษา  
 
 

 
 ความสอดคล้องกับอัตลักษณ์  ค าอธิบาย ความสอดคล้องกับอัตลักษณ์ เอกลักษณ์ บัณฑิตมีความเป็นพหุวัฒนธรรม  
(พหุวัฒนธรรม หมายถึง การอยู่ร่วมกันท่ามกลางความหลากหลายทาง ภาษา ศาสนา และศิลปวัฒนธรรม) 
 
 
ภาษา - การขับร้อง เล่าเรื่องผ่านลิเกฮูลูตลอดจนการสื่อสารกับปราชญ์ท้องถิ่น           โดย

ใชภ้าษาไทยถิ่นใต้ ภาษาเจ๊ะเห ภาษายาวี ภาษาไทยภาคกลาง และภาษามลายู 
 
 
 
 
3. โครงการสืบ สาน 
ศิลป์ ถิ่นแดนใต้ 
(C.13.1-0๖)   

ศาสนา  
ศิลปวัฒนธรรม - การส่งเสริมนักศึกษาเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมตามความสนใจของนักศึกษา โดย

กิจกรรมให้นักศึกษาเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมในพื้นท่ีซึ่งมีความหลากหลายทั้ง
วัฒนธรรมทางด้านภาษา วัฒนธรรมด้านอุปกรณ์  วัฒนธรรมด้านการแสดง ฯลฯ เช่น 
การศึกษาลิเกฮูลูการศึกษารองเง็งโดยผู้สอนคือปราชญ์ที่มีความเชื่ยวชาญเรื่องลิเกฮูลู
และรองเง็ง เพ่ือเป็นการถ่ายทอดความรู้ให้นักศึกษา เพ่ือให้นักศึกษาสืบสาน
ศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่นให้ด ารงอยู ่

ภาษา - กิจกรรมที่นักศึกษาใช้ความสามารถในการสอนเสริมให้ความรู้วิชาภาษาอังกฤษ  
ภาษามลายูและภาษาไทยในการสื่อสาร ในขณะเดียวกันนักศึกษาได้เรียนรู้ภาษาถ่ิน
จากพ้ืนทีท่ี่ไปร่วมท ากิจกรรม 
 

 
 
 
4. โครงการศิลป์
อาสา  (C.13.1-๐๗) ศาสนา -  การเรียนรู้ชุมชนพ้ืนที่ ตามหลักศาสนาความเชื่อ หลักปฏิบัติ โดยนักศึกษาและ

บุคลากรเลือกพัฒนาศาสนสถานในชุมชนพ้ืนที่ภูมิล าเนานักศึกษา 
 
ศิลปวัฒนธรรม 

- คณะศิลปศาสตร์ ด าเนินการ จัดกิจกรรมร ร่วมกับชุมชน ส่วนราชการในจังหวัด
นราธิวาสช่วย กัน พัฒนาสังคมจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดย จัดโครงการพัฒนา
คุณลักษณะด้านจิตอาสา และจิตสาธารณะให้ แก่นักศึกษา  ช่วยปลูกจิตส านึกการ
ช่วยเหลือผู้อื่นโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน    

ภาษา การส่งเสริมการให้ความรู้จากการจัดนิทรรศการด้านการอนุรักษ์การใช้ภาษาไทยถิ่น
ภาคใต ้ภาษาเจ๊ะเห ภาษายาวี ภาษาไทย ตามลักษณะชุมชนพ้ืนที่ที่นักศึกษาลงศึกษา
เรียนรู ้

 
 
 



๑๔๔ 

ศาสนา การจัดโครงการที่ส่งเสริมบุคลากร นักเรียน นักศึกษา เรียนรู้ทางด้านมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ โดยตามลักษณะพ้ืนที่ ซึ่งมีความหลากหลายของศาสนา โดยศึกษา
ความคิด ความเชื่อ ตามหลักศาสนา 

5. โครงการรักบ้าน
เกิด  (C.13.1-08) 

 
ศิลปวัฒนธรรม 

- การจัดโครงการโดยบูรณาการกับการจัดการเรียนการสอน  
-  กิจกรรมบริการวิชาการให้ความรู้ด้าน ศิลปวัฒนธรรม ให้แก่นักเรียน นักศึกษา 
ประชาชน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้โดยการน าเสนอศิลปวัฒนธรรมในจังหวัด
ชายแดนภาคใต้เพ่ือสืบสาน และน าเสนอให้ ประชาชนได้เรียนรู้ในความหลากหลาย
ของพ้ืนที่  
-  การจัดกิจกรรมการบรรยายศิลปวัฒนธรรม  การตอบปัญหาศิลปวัฒนธรรมใน
จังหวัดชายแดนภาคใต้  ตลอดจนการแสดงการละเล่นพื้นบ้านในจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ 

 
ความสอดคล้องกับอัตลักษณ์  ค าอธิบาย ความสอดคล้องกับอัตลักษณ์ เอกลักษณ์ บัณฑิตมีความเป็นพหุวัฒนธรรม   
(พหุวัฒนธรรม หมายถึง การอยู่ร่วมกันท่ามกลางความหลากหลายทาง ภาษา ศาสนา และศิลปวัฒนธรรม) 
 
ภาษา - กิจกรรมการพูดสาธิตการท าขนมไทย  โดยการใช้ภาษาไทยและภาษามลายูในการ

สื่อสาร 
- แข่งขันการตอบปัญหาภาษาเจ๊ะเห 
- กิจกรรมการแต่งค าสุภาพ  การคัดลายมือ  การเขียนสะกดค า  โดยใช้ภาษาไทย
มาตรฐานในการแข่งขัน 

 
๖.  โครงการรักไทย 
รักษ์วัฒนธรรม 
(C.13.๑-๐๙) 

ศาสนา  
 
ศิลปวัฒนธรรม 

- กิจกรรมท าขนมไทย/ขนมท้องถิ่นในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
- กิจกรรมการแข่งขันขูดมะพร้าว 
- การแต่งกายชุดไทย/ชุดพ้ืนบ้าน 

 
ภายหลังจากการด าเนินโครงการต่างๆ  ได้มีการประเมินผลความส าเร็จของโครงการจากข้อมูล สรุป

ประเมินผลด าเนินงานโครงการ ซึ่งพิจารณาจากตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ ความสอดคล้องกับอัตลักษณ์ 
เอกลักษณ์ เช่น จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ประโยชน์ที่ได้รับ และการต่อยอด
การใช้ประโยชน์ และพิจารณาในภาพรวมถึงความส าเร็จตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์  ความสอดคล้องกับอัตลักษณ์  
เอกลักษณ์ โดยคณะกรรมการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ( C.13.1-1๑) และน าผลการด าเนินงานรายงานต่อ
คณะกรรมการประจ าคณะ  เพ่ือน าผลการประเมินและข้อเสนอแนะที่ได้ไปพัฒนาปรับปรุงการด าเนินโครงการด้าน
การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ และยุทธศาสตร์ด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมของ
คณะต่อไป 
 คณะ ศิลปศาสตร์ ได้น าผลการพิจารณาจากการประเมินผลส าเร็จของโครงการ รวมถึงข้อเสนอแนะที่ได้รับ
จากคณะกรรมการประจ าคณะไปพิจารณาปรับปรุงการแผนการด าเนินงานในปีงบประมาณ( C.13.1-1๒)เช่น 
ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประจ าคณะ เสนอให้เกิดการพัฒนางานด้านศิลปวัฒนธรรมให้เกิดประโยชน์  ความ
เจริญงอกงาม ต่อคณะ ชุมชนและประเทศชาติ 



๑๔๕ 

 คณะศิลปศาสตร์ส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษาสอดคล้องกับ พันธกิจ  อัตลักษณ์เอกลักษณ์ของบัณฑิตตามท่ี
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ก าหนด คือ บัณฑิตมีความเป็นพหุวัฒนธรรม  ยกตัวอย่างกิจกรรมโครงการ 
(ตามตารางวิเคราะห์ความสอดคล้อง) เช่น 
 1. โครงการส่งเสริมบุคลากร และนักศึกษาในคณะเข้าร่วมกิจกรรมด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมซึ่ง
เป็นกิจกรรมที่บุคลากรและนักศึกษาได้ร่วมกิจกรรมวันส าคัญท่ีความหลากหลายเช่นกิจกรรมวันส าคัญของชาติ  
กิจกรรมวันส าคัญเก่ียวข้องกับพระมหากษัตริย์  กิจกรรมวันส าคัญทางศาสนาและกิจกรรมวันส าคัญของ
มหาวิทยาลัย  และกิจกกรมอ่ืน ๆ ทั้งนี้งานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมจัดได้กิจกรรมน้อมร าลึกพระมหากรุณาธิคุณ
ในสมเด็จพระนางเจ้าเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ สมเด็จพระราชินี ในรัชกาลที่ ๙ ร าลึกพระคุณแม่  และร าลึก
พระคุณครู  เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้า สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ สมเด็จพระราชินี ใน
รัชกาลที่ ๙  และวันแม่แห่งชาติ เมื่อวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ อาคารคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัย
นราธิวาสราชนครินทร์  โดยจัดกิจกรรมต่าง ๆ เช่น  กิจกรรมกล่าวถึงคุณงามความดี ในสมเด็จพระนางเจ้าเจ้า
สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ สมเด็จพระราชินีในรัชกาลที่ ๙ พระคุณแม่  และพระคุณครู  การจัดนิทรรศการ  ขับ
ร้องเพลงประสานเสียง  และกิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ โดยการเก็บขยะ  ท าความสะอาดบริเวณอาคารคณะ
ศิลปศาสตร์  กิจกรรมดังกล่าวช่วยท านุและบ ารุงวัฒนธรรมของชาติให้ด ารงอยู่และยังช่วยให้เกิดการร าลึกถึงผู้ที่
มีพระคุณ ส่งผลต่อการตอบแทนผู้มีพระคุณ  และยังช่วยฝึกให้เป็นบุคคลที่มีจิตสาธารณะ  ช่วยเหลือสังคม 
(C.13.1-1๓) 
 2. โครงการส่งเสริมอัตลักษณ์งานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมคณะศิลปะศาสตร์ซึ่งเป็นกิจกรรมที่บุคลากรและ
นักศึกษาได้ร่วมกิจกรรมพิธีกรรมทางศาสนาตนเองและเรียนรู้พิธีกรรมต่างศาสนา โดยทางศาสนาพุทธพิธีกรรม
ประกอบด้วยการสวดมนต์ การท าบุญ การสรงน้ าพระ  และศาสนาอิสลามประกอบด้วยการบรรยายธรรมในหัวข้อการ
ใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยตามแบบฉบับของท่านนบี  การละหมาดขอพร โดยมีนักศึกษาเป็นผู้ร่วมกิจกรรมโครงการ มี
การร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้มีประสบการณ์ทราบถึงรูปแบบการจัดกิจกรรมทั้งสองศาสนา (C.13.1-1๔)   
 3. โครงการสืบสานศิลป์ถิ่นแดนใต้ เป็นการจัดกิจกรรมให้นักศึกษาเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมในพื้นท่ีซึ่งมี
ความหลากหลายทั้งวัฒนธรรมทางด้านภาษา วัฒนธรรมด้านอุปกรณ์  วัฒนธรรมด้านการแสดง ฯลฯ (C.13.1-1๕)   
 4. โครงการศิลปอ์าสา เป็นการจัดกิจกรรมให้นักศึกษาพัฒนาคุณลักษณะด้านจิตอาสา โดยให้นักศึกษาลงไป
ปฏิบัติกิจกรรมในพื้นท่ีที่มีความหลากหลายทาง ภาษา ศาสนา และศิลปวัฒนธรรม (C.13.1-1๖)   

5. โครงการรักบ้านเกิด เป็นโครงการบูรณาการการจัดการเรียนการสอนกับการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม   
กิจกรรมโครงการการน าเสนอศิลปะวัฒนธรรมในจังหวัดชายแดนภาคใต้เพ่ือสืบสาน น าเสนอให้แก่ชุมชน ประชาชน
ได้เรียนรู้ในความหลากหลายของพ้ืนที่ การจัดกิจกรรมการบรรยายศิลปะวัฒนธรรม  การตอบปัญหาศิลปวัฒนธรรม
ในจังหวัดชายแดนภาคใต้  ตลอดจนการแสดงการละเล่นพื้นบ้านในจังหวัดชายแดนภาคใต้  (C.13.1-1๗)  

๖.  โครงการรักไทย รักษ์วัฒนธรรม เป็นโครงการบูรณาการการจัดการเรียนการสอนกับการท านุบ ารุง 
ศิลปวัฒนธรรม  เช่น  กิจกรรมการพูดสาธิตการท าขนมไทย  การแข่งขันการตอบปัญหาภาษาเจ๊ะเห การแข่งขัน
แข่งขูดมะพร้าว  การแข่งขันแต่งค าสุภาพ  การแข่งขันเขียนสะกดค า การแข่งขันคัดลายมือ ซึ่งเป็นกิจกรรม         
เพ่ือสืบสานศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่น และสืบสานศิลปวัฒนธรรมของชาติให้ด ารงอยู่(C.13.1-1๘)  

คณะส่งเสริมมีผลงานที่ก่อให้เกิดการพัฒนาสถาบันให้มีความเจริญงอกงามหรือสอดคล้องกับ  อัตลักษณ์
เอกลักษณ์คณะได้ด าเนินโครงการด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมตั้งแต่เริ่มก่อตั้งคณะจนถึงปัจจุบันโดยมีโครงการที่
ด าเนินการต่อเนื่อง อย่างน้อย 3 ปีได้แก่ โครงการรักบ้านเกิด ( C.13.1-๑๙)โครงการรักไทย รักษ์วัฒนธรรม
(C.13.1-๒๐)และโครงการส่งเสริมอัตลักษณ์งานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมคณะศิลปะศาสตร์ (C.13.1-๒๑)ส่งผลให้
คณะที่รู้จักและได้รับการยอมรับจากหน่วยงานต่างๆ  ไม่ว่าจะเป็นภายในหรือภายนอกมหาวิทยาลัย ซึ่งถือเป็นความ
เข้มแข็งที่สามารถแสดงอัตลักษณ์ขององค์กรด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  อีกทั้งยังพัฒนาคณะให้เป็นศูนย์กลาง



๑๔๖ 

แหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมของชุมชนและสังคม โดยมีการพัฒนาฐานข้อมูลปราชญ์ของชุมชน และได้เผยแพร่
ผ่านเว็บไซต์ให้แก่ผู้ที่สนใจ (C.13.1-2๒) 
 

ตารางสรุปผลการวิเคราะห์ความความสอดคล้องตามอัตลักษณ์และเอกลักษณ์และตัวชี้วัดโครงการ 
 

โครงการ 

ความสอดคล้อง 
กับอัตลักษณ์
เอกลักษณ์ 

ตัวช้ีวัด
โครงการ 

หมายเหต ุ
(ช่วงเวลา) 

ภา
ษา

 

ศา
สน

า 

ศิล
ปวั

ฒ
นธ

รร
ม 

ผ่า
น 

ไม่
ผ่า

น 

1. โครงการส่งเสริมบุคลากรและนักศึกษาเข้าร่วม
กิจกรรมด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม(C.13.๑-0๔) 

     ทั้งปี 

2.  โครงการส่งเสริมอัตลักษณ์งานท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมคณะศิลปศาสตร์(C.13.๑-0๕)   

     วันปีใหม่ไทย 
(เม.ย) 

3. โครงการสืบสานศิลป์ถิ่นแดนใต้ (C.13.๑-0๖)        ทั้งปี 
4. โครงการศิลปอ์าสา  (C.13.๐๗)        ปลายปี 
5. โครงการรักบ้านเกิด  (C.13.๑-๐๘)       ในรายวิชา/ 

วันสถาปนา 
๖. โครงการรักไทย รักษ์วัฒนธรรม  (C.13.2-๐๙)      ในรายวิชา/ 

วันสถาปนา 
 

ผลการประเมินในระดับคณะ 
ใช้เกณฑ์คะแนน 1-7 ของ CUPT – QA ระดับคณะ 

คะแนนการประเมิน C 13=๔ 
ค าอธิบายเพิ่มเติมมีรายงานผลครบทุกด้าน (อัตลักษณ์และเอกลักษณ์หรือจุดเน้นหรือคุณลักษณะหรือวิสัยทัศน์) 
 
 
รหัสเอกสารหลักฐาน ชื่อเอกสารหลักฐาน 

C.13.1-01  - แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2561 ของคณะศิลปศาสตร ์
C.13.1-02  - แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2561 ของคณะศิลปศาสตร์            

ยุทธศาสตร์   ที่ 4 ด้านการท านุบ ารุงศิลปและวัฒนธรรม 
C.13.1-03  - แผนท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม คณะศิลปศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ 2561 
C.13.1-0๔  - โครงการส่งเสริมบุคลากร และนักศึกษา ในคณะเข้าร่วมกิจกรรมด้านการท านุบ ารุง

ศิลปวัฒนธรรม 
C.13.1-0๕  - โครงการส่งเสริมอัตลักษณ์งานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมคณะศิลปศาสตร์ 
C.13.1-0๖  - โครงการสืบ สาน ศิลป์ ถิ่นแดนใต้ 



๑๔๗ 

C.13.1-๐๗  - โครงการศิลปอ์าสา 
C.13.1-๐๘  - โครงการรักบ้านเกิด 
C.13.1-๐๙  - โครงการรักไทย รักษ์วัฒนธรรม 

รหัสเอกสารหลักฐาน ชื่อเอกสารหลักฐาน 

C.13.1-๑๐  - มคอ.๓ 
C.13.1-1๑  - แผนท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม คณะศิลปศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

C.13.1-1๒  - รายงานการประชุมคณะกรรมการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
C.13.1-1๓  - โครงการส่งเสริมบุคลากร และนักศึกษา ในคณะเข้าร่วมกิจกรรมด้านการท านุบ ารุง

ศิลปวัฒนธรรม 
C.13.1-1๔  - โครงการส่งเสริมอัตลักษณ์งานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมคณะศิลปศาสตร์ 
C.13.1-1๕  - โครงการสืบสานศิลป์ถิ่นแดนใต้ 
C.13.1-1๖  - โครงการศิลปอ์าสา 
C.13.1-1๗  - โครงการรักบ้านเกิด 

C.13.1-๑๘ - โครงการรักไทย รักษ์วัฒนธรรม 
C.13.1-๑๙  - โครงการรักบ้านเกิด 

C.13.1-๒๐  - โครงการรักไทย รักษ์วัฒนธรรม 
C.13.1-๒๑ - โครงการส่งเสริมอัตลักษณ์งานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมคณะศิลปศาสตร์ 
C.13.1-๒๒  - เว็บไซต/์ฐานข้อมูลด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๔๘ 

S.1 จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
 
ผู้ก ากับตัวบ่งชี้  อาจารย์ ดร ภัสร์ธีรา ฉลองเดช  
ผู้จัดเก็บข้อมูล  อาจารย์ ดร.อรทัย พรมเทพ  
  
 
 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 

เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุ่ม ค2 กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จ านวนเงินสนับสนุน
งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 =  25,000 บาทขึ้น
ไปต่อคน 
 จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ = จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯจากภายในและภายนอก  
     
       จ านวนอาจารยป์ระจ าและนกัวิจยั  

แปลงจ านวนเงินที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 
 คะแนนที่ได้                           =  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ จากภายในและภายนอก 

 จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯที่ ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5        
x 5 



๑๔๙ 

        
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
เปูาหมาย 

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

4+มีการ
ด าเนินงาน
เหนือกว่าที่
เกณฑ์ก าหนด
ส่งผลให้เกิด
การพัฒนา
ระบบ 

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

Excellent 
(Example of 
World Class 
or Leading 
Practices)  

ผลการด าเนินงาน 

 คณะได้ก าหนดยุทธศาสตร์และแผนงานด้านงานวิจัยเพื่อให้เกิดการผลิตผลงานวิชาการและการวิจัย    
ที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์และวิสัยทัศน์ของคณะศิลปศาสตร์ โดย มีค่าเปูาหมายในตัวบ่งชี้ S01 การจัดสรรเงิน
สนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์  25,000 บาทต่อคน  โดยมีกลไกการบริหารผ่านคณะกรรมการวิจัย 
รวมทั้งได้ส่งเสริมให้บุคลากรสายสอนและวิจัยได้ด าเนินการเขียนเค้าโครงงานวิจัยตามแบบฟอร์มที่ก าหนด ทาง
งานวิจัยของคณะจึงได้วางปฏิทินการด าเนินงานตลอดปีการศึกษาเริ่มตั้งแต่การประชุมวางแผน ระบบการจัดการ 
วิธีการส่งเสริมแรงกระตุ้น เวทีบรรยายเกี่ยวกับงานวิจัย การให้แนวทางการเขียนเค้าโครง ตัวอย่างการเขียนเค้า
โครงการวิจัยให้ถูกต้อง การพิจารณาและวิพากษ์เค้าโครง น าเสนอ ไปจนถึงการส่งข้อเสนอและตีพิมพ์เผยแพร่ให้
เป็นลู่ทางท่ีชัดเจน โดยในที่นี้เปิดโอกาสให้ผู้วิจัยศึกษารูปแบบเพื่อพิจารณาการเข้าถึงแหล่งทุนภายนอกที่คาดว่า
จะให้การสนับสนุน เช่น ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ส านักงาน
คณะกรรมการอุดมศึกษา ส านักงบประมาณ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ เครือข่ายกาญจนา
ภิเษก เป็นต้นฯ หรือสนับสนุนการขอทุนจากหน่วยงานภายในเพื่อสร้างประสบการณ์ในการขอทุนวิจัย อีกทั้ง
 คณะศิลปศาสตร์ได้จัดโครงการนักวิจัยหน้าใหม่เชิงเวทีบรรยายแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับวิทยากรภายนอก 
ทั้งนี้เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้การท าวิจัยและสนับสนุนให้อาจารย์ได้น าเสนอเค้าโครงวิจัยเพื่อขอทุนวิจัยภายในหรือ
ภายนอกแก่ผู้ทรงคุณวุฒิได้วิพากษ์และตรวจสอบความเที่ยงตรงตามมาตรฐานการท าวิจัย   
 โดยปีการศึกษา 25๖๐ (ปีงบประมาณ 256๑) อาจารย์ประจ าได้รับเงินสนับสนุนงานวิจัยจาก
หน่วยงานภายในเพียงอย่างเดียว จ านวน ๑00,000 บาท ซึ่งหากพิจารณาสัดส่วนต่อจ านวนอาจารย์ คิด เป็น 
๓,๑๒๕ บาทต่อคน (อาจารย์ประจ าและนักวิจัยทั้งหมดในคณะศิลปศาสตร์ทั้งหมด ๓๒  คน) 



๑๕๐ 

ซึ่งพบว่า ยังไม่เป็นไปตามเปูาหมาย ซึ่งคณะได้พิจารณามาตรการการส่งเสริมและสนับสนุนโดยการกระตุ้นให้
อาจารย์หาเงินทุนสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอก  อย่างไรก็ตามในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ มีแนวโน้มว่าอาจารย์
ในคณะศิลปศาสตร์สามารถขอเงินทุนสนับสนุนงานวิจัยจากภายนอก โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก
ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ในวงเงิน ๕๖๘ ,๐๔๐ (ห้าแสนหกหมื่นแปดพันสี่สิบบาท)  ซึ่งอยู่ใน
กระบวนการลงนามในสัญญา  
 
หมายเหตุ  
วิเคราะห์เทียบกับคะแนนเต็ม 5  ของ สกอ.  =  25,000 บาท ขึ้นไปต่อคน วิเคราะห์เทียบกับเกณฑ์ของสกอ.                                      
จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ                  =  จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยจากภายในและภายนอกจ านวน             
อาจารย์ประจ าและนักวิจัยในคณะ             = ๓,๑๒๕ บาท ต่อคน 
 

เปรียบเทียบผลการด าเนินงานวิจัยในปีที่ผ่านมา 

หน่วยงาน ปีการศึกษา 

จ านวนอาจารย์
ประจ า 

(ไม่รวมลา
ศึกษาต่อ) 

งบประมาณ
สนับสนุนงานวิจัย

(ภายใน) 

งบประมาณ
สนับสนุนงานวิจัย

(ภายนอก) 
ร้อยละ 

คณะศิลปศาสตร์ 
 
 

๒๕๖0 ๓3 ๑๐๐,๐๐๐ - ๐.๖0 
2559 32 ๒00,000 - ๑.25 
2558 26 200,000 9,523 1.61 
2557 24 45,000 300,000 2.90 
2556 19 25,000 672,000 7.33 

 
ผลการประเมินในระดับคณะ 

ผลรวมของคะแนนที่ได้ของทุกหลักสูตรในคณะ/จ านวนหลักสูตรในคณะทั้งหมด 
คะแนนการประเมิน S.1= 4 

ค าอธิบายเพิ่มเติม   มีการเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบสามารถ/มีผลการวิเคราะห์การด าเนินงานเทียบกับ
เปูาหมาย 
 
ผลการวิเคราะห์ 
 อาจารย์ได้รับเงินสนับสนุนงานวิจัยจากหน่วยงานภายในอย่างต่อเนื่องทุกปี มีการท าสัญญาระหว่างผู้รับ
ทุนคืออาจารย์ผู้เสนอเค้าโครงวิจัยและผู้ให้ทุนคือหัวหน้าในหน่วยงาน โดยในปีนี้มีการผลักดันให้อาจารย์ส่ง
หัวข้อตั้งแต่ต้นปีการศึกษา ทางวิจัยสามารถรวบรวมได้ทั้งหมด 18 เรื่องท้ังวิจัยประเภทเดี่ยวและกลุ่ม จ านวน
อาจารย์ในคณะมี ๓๒ คน ปริมาณการส่งหัวข้องานวิจัยอยู่ในระดับดีเกินกว่าแผนที่ก าหนดไว้ 10 เรื่องข้ันตอน
ต่อมาให้อาจารย์ด าเนินการส่งเค้าโครงวิจัยตามรูปแบบที่ทางงานวิจัยได้วางไว้ ซึ่งปรากฏว่ามีผู้ส่งเค้า
โครงงานวิจัยจ านวน 9 เรื่อง เค้าโครงวิจัยดังกล่าวได้ด าเนินการน าเสนอในเวทีงานวิจัยของคณะเพ่ือให้
ผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์และพิจารณาคุณภาพของงานวิจัยในการรับข้อเสนอทุนจากหน่วยงานที่เหมาะสม หลังจาก



๑๕๑ 

นั้นได้ขับเคลื่อนให้อาจารย์ท าสัญญาทุนกับผู้ให้ทุนทั้งหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอก  และปรากฏว่ามี
ผลงานวิจัยของอาจารย์คณะศิลปะศาสตร์ที่ได้รับการน าเสนอในเวทีวิจัย และได้รับการตีพิมพ์จ านวนทั้งสิ้น ๑๕ 
ผลงานวิจัย 
  

ส าหรับคณะศิลปศาสตร์ ทุนวิจัยภายในเป็นโอกาสของอาจารย์หน้าใหม่ที่ไม่มีประสบการณ์ในการขอ
ทุนวิจัยท าการส่งเค้าโครงวิจัยเพื่อพิจารณาอนุมัติ ในทางกลับกันคณะมีข้อจ ากัดในเรื่องของงบประมาณท่ี
สนับสนุนค่อนข้างน้อย ส าหรับทุนวิจัยภายนอกอาจารย์คณะศิลปศาสตร์มีโอกาสยากมากในการได้รับอนุมัติทุน
เนื่องด้วยปัจจัยหลายๆ อย่างอาทิ เช่น จ านวนผู้ท าวิจัยเมื่อเทียบกับจ านวนอาจารย์ยังมีน้อยมาก ภาระหน้าที่ที่
รับผิดชอบของอาจารย์แต่ละคนมีจ านวนเกินภาระงานที่ก าหนดมาก การขับเคลื่อนงานนโยบายค่อนข้างถ่ี ท าให้
เกิดความคาดเกี่ยวช่วงเวลาการการท าวิจัย การศึกษาดูงานวิจัยหรือการเข้าร่วมการอบรมการเขียนงานวิจัยของ
อาจารย์ยังไม่ทั่วถึงทุกสาขา ประสบการณ์การท าวิจัยยังน้อย การร่วมมือกับหน่วยงานและมหาวิทยาลัยอื่นยังไม่
เต็มศักยภาพ ขาดความมุ่งมั่นและแรงบวกการท าวิจัยภายในหน่วยงาน ดังนั้นปัญหาดังกล่าวท าให้โอกาสการ
ขับเคลื่อนงานวิจัยกระทบถึงการขอทุนสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอกปรากฏและต่ ากว่าเกณฑ์มาตรฐาน  

 
 คณะพิจารณาว่าสิ่งที่ส าคัญควรมีมาตรการการเสริมแรงบวกให้นักวิจัยตื่นตัว ให้อาจารย์มีโอกาสได้เข้า
ร่วมการอบรมการวิจัยกับหน่วยงานภายนอก เช่น นักวิจัยมือใหม่หรือนักวิจัยหน้าใหม่เพ่ือพัฒนาการเขียนโครง
ร่างวิจัยและสามารถสร้างเครือข่ายตลอดจนหาแหล่งเงินสนับสนุนการท าวิจัยจากหน่วยงานภายนอก การ
ร่วมงานวิจัยกับบุคลากรหรือนักวิจัยภายนอกสถาบันหรือหน่วยงานเป็นหนทางหนึ่งในการยกระดับฐานข้อมูล
ของนักวิจัยรวมถึงการสร้างขวัญและก าลังใจแก่ผู้วิจัยต้องเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกๆ ปี  
 
 ส าหรับแนวทางการพัฒนาในด้านการส่งเสริมงานวิจัยของคณะศิลปศาสตร์ในระยะต่อไปนั้น ได้มีการ
ส่งเสริมสนับสนุนให้อาจารย์ในคณะศิลปศาสตร์ผลิตผลงานวิจัย ผลงานวิชาการ และต ารา ให้เป็นไปตามแผน
และค่าเปูาหมายที่ก าหนด โดยสามารถน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในชุมชนได้อย่างเป็นรูปธรรม งานส่งเสริมงา
วิจัยและต ารา จึงได้จัดโครงการ พัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยของคณะศิลปศาสตร์ขึ้นเพื่อสนับสนุนทุนวิจัยใน
การท างานวิจัยของอาจารย์ภายในคณะศิลปศาสตร์ เพ่ือสนับสนุนผลักดันให้เกิดการผลิตงานวิจัยหรือสร้างสรรค์
ที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ และเพ่ือสนับสนุนและผลักดันให้เกิดการท างานวิจัยเพื่อน าเสนอผลงานวิจัยใน
วารสารหรือการประชุมวิชาการในระดับชาติหรือนานาชาติ  ส าหรับปัญหาที่ส่งผลให้อาจารย์คณะศิลปะศาสตร์
บางส่วนไม่สามารถผลิตผลงานวิจัยได้ครบทุกท่านนั้น เนื่องด้วยมีภาระงานสอนในรายวิชาพ้ืนฐานเกินจากภาระ
งานสอนที่ก าหนด ส่งผลให้อาจารย์ไม่สามารถผลิตผลงานวิจัยได้ทันตามช่วงเวลาที่ก าหนด 
 
 อย่างไรก็ตามในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ที่มีแนวโน้มว่าอาจารย์ในคณะศิลปศาสตร์สามารถขอเงินทุน
สนับสนุนงานวิจัยจากภายนอก โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจากส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ในวงเงิน 
๕๖๘,๐๔๐ (ห้าแสนหกหมื่นแปดพันสี่สิบบาท) ซึ่งอยู่ในกระบวนการลงนามในสัญญา นั้น ถือเป็นโอกาสส าคัญใน
การสร้างขวัญและก าลังใจให้อาจารย์ได้มีแรงเสริมทางบวกในการเสาะแสวงหาแหล่งทุนจากภายนอกเพ่ิมเติม  



๑๕๒ 

รหัสเอกสารหลักฐาน ชื่อเอกสารหลักฐาน 
S.1-1-01 รายงานผลโครงการวิจัย ประจ าปีงบประมาณ 2560 และ ๒๕๖๑ 
S.1-1-02 ข้อเสนอโครงร่างวิจัยระดับคณะศิลปศาสตร์  
S.1-1-0๓ ฐานข้อมูลผลงานวิจัยที่ได้รับการน าเสนอในเวทีวิจัย หรือได้รับการตีพิมพ์ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๕๓ 

S.2 การเข้าสู่สากลมุ่งเน้นอาเซียนของนักศึกษาและอาจารย์ 
ผู้ก ากับตัวบ่งชี้   อาจารย์ภัสร์ธีรา  ฉลองเดช   

 อาจารย์ศิริกัญญา แก่นทอง   

 นางสาวชุลีพร  มาสเนตร 

ผู้จัดเก็บข้อมูล   
ฝุายวิชาการ 

   อ .อาแด  มะเกะ  อ .มุสลิม รอกา 
   อ .สุไลมาน สมาแฮ นายชวัลวิทย์ พรหมเมศร์  
 ฝุายพัฒนานักศึกษา 
   อ .กามีลียา  หะยีหะซา นายอิมรอน  มะลี  
 ฝุายส านักงานคณบดี 
   อ .วันชัย แก้วหนูนวล นางสาวสุปราณี  วรพิพัฒน์กุล 
ค าอธิบาย 

การเข้าสู่สากลมุ่งเน้นอาเซียน ของนักศึกษาและอาจารย์ การที่นักศึกษาและอาจารย์ไปศึกษา
ภาษาอังกฤษต่างประเทศ อบรมภาษาต่างประเทศ น าเสนอผลงานวิจัย การได้รับรางวัลจากการแข่งขันวิชาการ
ในต่างประเทศหรือการประชุมนานาชาติ การฝึกประสบการณ์วิชาชีพในประเทศอาเซียน การท าความร่วมมือกับ
ต่างประเทศ การศึกษาดูงานต่างประเทศ และความสามารถทางภาษาอังกฤษ 

แนวทางการด าเนินงาน 

1. แผนการพัฒนานักศึกษาและอาจารย์ โดยเชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์และแผนกลยุทธ์ของสถาบัน /คณะ ซึ่ง
ประกอบด้วยแผนการพัฒนาภาษาอังกฤษของนักศึกษา แผนการพัฒนาภาษาอังกฤษของอาจารย์ 
แผนการสนับสนุนการน าเสนองานวิจัย แผนการสนับสนุนให้ได้รับรางวัลในการแข่งขันวิชาการใน
ต่างประเทศ แผนการศึกษาดูงานต่างประเทศ แผนการด าเนินการทดสอบภาษาอังกฤษของนักศึกษา
และอาจารย์ 

2. การส่งเสริมสนับสนุน ก ากับติดตามให้ทุกฝุายงานมีการด าเนินการวิเคราะห์แผนการด าเนินการพัฒนา
นักศึกษาและอาจารย์ เพื่อวิเคราะห์แนวทางการพัฒนาตามวิสัยทัศน์ของสถาบัน คณะมีประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผลในการด าเนินงาน 

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



๑๕๔ 

4. มีผลการด าเนินงานที่ก่อให้เกิดการพัฒนานักศึกษาและอาจารย์ในการเข้าสู่สากลมุ่งเน้นอาเซียน 

5. รายงานผลการพัฒนานักศึกษาและอาจารย์ต่อคณะกรรมการประจ าคณะเพ่ือให้ข้อเสนอแนะ 

6. น าข้อเสนอแนะมาพัฒนาการด าเนินงานเพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์ต่อไป 

7. เกณฑ์การประเมิน 
1 2 3 4 5 6 7 

ไม่มีการ
รายงานผล 

มีการ
รายงานผล
เป็นข้อมูล
ดิบ ยังไม่มี
การ
วิเคราะห์ 

มีการ
รายงาน
ผลตามท่ี
คาดหวัง มี
การ
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
เข้าสู่สากล
มุ่งเน้น
อาเซียนของ
นักศึกษา
และ
อาจารย์
อย่างเป็น
ระบบ และ
มีผลการ
ด าเนินงาน
ที่ดีในทุก
แผน 

Excellent 
World 
Class or 
leading 
practice 
ranking  

 
ผลการด าเนินงาน 
1. คณะมีแผนปฏิบัติราชการประจ าปีการศึกษา 2560 ในการส่งเสริมพัฒนาภาษาอังกฤษของ

นักศึกษาและอาจารย์ ที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์สถาบัน /คณะ (S.2.1-01) และมีระบบสนับสนุนการส่งเสริม
นักศึกษาและอาจารย์ในการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ โดยมีโครงการ /กิจกรรมที่เกี่ยวข้องมาสนับสนุนอย่าง
ต่อเนื่อง ดังเอกสารแนบ ตาราง 1.1  (S.2.2-01)  

2. คณะมีการส่งเสริมการพัฒนานักศึกษาและอาจารย์ด้านทักษะภาษาอังกฤษ อย่างต่อเนื่อง และมีการ
ก ากับติดตามกระบวนการพัฒนาเพื่อวิเคราะห์แผนด าเนินการพัฒนาตามแผนการด าเนินงานของคณะศิลป
ศาสตร์ นอกจากนี้คณะศิลปศาสตร์ได้เป็นเจ้าภาพหลักในการด าเนินการจัดโครงการและจัดหาอาจารย์ต่างชาติ
ในการส่งเสริมศักภาพภาษาอังกฤษให้แก่นักศึกษาและบุคลากร ซึ่งโครงการดังกล่าว ประกอบด้วย  โครงการ
พัฒนาศักยภาพด้านภาษาต่างประเทศแก่นักศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์  และ การ
ทดสอบวัดระดับของนักศึกษา หรือ Yearly Exam (S.2.3-01)  

3. คณะมีการสร้างเครือข่ายทางวิชาการ การจัดตั้งศูนย์ภาษา และพัฒนาภาษาของนักศึกษา รวมทั้ง
คณาจารย์ เพื่อตอบสนองการน าเสนอผลงานวิจัย  ดังเอกสารแนบ ตาราง 1.1  



๑๕๕ 

4. คณะให้ความส าคัญต่อการพัฒนาความเป็นสากล (International Development) ส่งเสริมให้
คณาจารย์ศึกษาต่อในต่างประเทศ ตลอดจนคณาจารย์ที่จบภายในประเทศมีการศึกษาด้านภาษาอังกฤษ โดย
คณะศิลปศาสตร์ ได้มีการส่งเสริมการจัดโครงการที่หลากหลาย (S.2.4-01) ประกอบด้วย  
ตาราง 4.1 ตารางผลการด าเนินงานในการพัฒนานักศึกษาและอาจารย์ในการเข้าสู่สากลมุ่งเน้นอาเซียน 

ล าดับ ชื่อโครงการ 

1. โครงการพัฒนาศักยภาพด้านภาษาต่างประเทศแก่นักศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลัย
นราธิวาสราชนครินทร์ 

2. โครงการจัดจ้างครูต่างชาติเพ่ือส่งเสริมศักยภาพด้านภาษาอังกฤษ 

5. คณะมีการวางแผนการด าเนินงานตามระบบที่วางไว้ โดยมีการประชุม คณะกรรมการประจ าคณะ
เพ่ือก ากับติดตามแผนงานโครงการและกิจกรรมต่างๆ ในการประชุมคณะกรรมการ ซึ่งการประชุมคณะกรรมการ
จะจัดขึ้นปีละ 4 ครัง้ (S.2.5-01)  

6. การพัฒนาการด าเนินงานเพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์ คณะมีการด าเนินการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของ
นักศึกษา โดยให้นักศึกษาได้มีโอกาสฝึกฝนภาษาอังกฤษต่างประเทศ (S.2.6-01) ประกอบด้วย 

ล าดับ ชื่อโครงการ 

1. โครงการพัฒนาทักษะทางภาษา ณ ประเทศมาเลเซีย และประเทศบรูไน 

2 กิจกรรมการแข่งขันน าเสนอผลงานระดับชาติ ณ USM ประเทศมาเลเซีย 

ในภาพรวมคณะศิลปศาสตร์ได้ด าเนินการตามวิสัยทัศน์ โดยเป็นคณะที่ตอบสนองตามความต้องการของ
ชุมชน  ท้องถิ่นและภูมิภาค มีการสร้างความร่วมมือทางวิชาการในระดับนานาชาติ มีกิจกรรมที่พัฒนา
ภาษาอังกฤษของนักศึกษาอย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ โดยในปีการศึกษา 2559 คณะมีแผนการรับสมัคร
อาจารย์ชาวต่าง ชาติเข้าสอนในหลักสูตรภาษาอังกฤษ  ต่อมาในปีการศึกษา 2560 คณะได้มีการรับอาจารย์
ต่างชาติมาเป็นอาจารย์พิเศษ จ านวน 1 ท่าน และอาจารย์ประจ าสาขาภาษาอังกฤษ จ านวน 1 ท่าน ทั้งนี้ เพื่อ
ให้ผลการด าเนินงานเป็นไปอย่างราบรื่น คณะควรมุ่งเน้นการสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆในระดับ
นานาชาติ และก าหนดกิจกรรมที่จะพัฒนาอาจารย์และนักศึกษาร่วมกัน ไม่ว่าจะเรื่องของนักศึกษาแลกเปลี่ยน 
การศึกษาดูงานต่างประเทศของอาจารย์ เป็นต้น  

ผลการประเมินในระดับคณะ 

ผลรวมของคะแนนที่ได้ของทุกหลักสูตรในคณะ/จ านวนหลักสูตรในคณะทั้งหมด 

คะแนนการประเมิน S2 = 4 

ค าอธิบายเพิ่มเติม      มีรายงานผลตามที่คาดหวัง มีการวิเคราะห์  

 



๑๕๖ 

รหัสเอกสารหลักฐาน ชื่อเอกสารหลักฐาน 
S.2.1-01 - แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2560 

          S.2.2-01 - โครงการจัดตั้งชุมนุมภาษาอังกฤษและภาษามลายู 

- โครงการสอนเสริมภาษาต่างประเทศ 

- โครงการสร้างความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยที่ประเทศจีน 

- โครงการจัดจ้างครูต่างชาติเพ่ือส่งเสริมศักยภาพด้านภาษาอังกฤษ 

- โครงการพัฒนาศักยภาพด้านภาษาต่างประเทศแก่นักศึกษาและบุคลากร
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 

- โครงการพัฒนาทักษะทางภาษา ณ ประเทศมาเลเซีย และบรูไน 

- โครงการแข่งขันน าเสนอผลงานระดับชาติ ณ USM ประเทศมาเลเซีย 

- เข้าประกวดการอ่านบทกวี หัวข้อ ‘Ibu’ 

- เข้าประกวดการแปล ณ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี 

- เข้าประกวดเรียงความภาษาไทย จัดโดย ศอ.บต 

- เข้าร่วมโครงการ Seed 

- เข้าร่วมประกวด Tour Guide ณ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี 

- เข้าประกวดการกล่าวสุนทรพจน์ภาษามาลายู จัดโดย ศูนย์อ านวยการบริหาร
จังหวัดชายแดนภาคใต้ หรือ ศอ.บต. 

- โครงการการจัดตั้งชุมนุมภาษาอังกฤษและภาษามลายู 

- อบรมใช้โปรแกรม English Discoveries 

- เข้าประกวด Malaka Application 

- ประกวดโปรแกรมสื่อ Malaka Application ณ ประเทศมาเลยเซีย 

- นักศึกษาน าเสนอ The BUSANA ซึ่งเป็นแอปพลิเคชั่นแพลตฟอร์มซื้อขาย
เสื้อผ้าแฟชั่นมุสลิม 

- นักศึกษาน าเสนอ The MIF แอปพลิเคชั่นแพลตฟอร์มซื้อขายเสื้อผ้าแฟชั่น
มุสลิม 



๑๕๗ 

รหัสเอกสารหลักฐาน ชื่อเอกสารหลักฐาน 
- นักศึกษาได้มีการส่งผลงานการเขียนเรียงความภาษาไทยเข้าประกวด ซึ่งจัดโดย 
ปปช. ในหัวข้อ “ช่อสะอาด” 

- เครือข่ายความร่วมมือด้านการศึกษาภาษามลายูระดับอุดมศึกษา 

- การประเมินระดับทางภาษาของนักศึกษา ณ USM ประเทศมาเลเซีย 

- ผลคะแนนทดสอบวัดระดับภาษาอังกฤษของนักศึกษา (Yearly Exam) 

- การพัฒนาอาจารย์ให้ก้าวสู่อาเซียนโดยการตีพิมพ์บทความในหัวข้อ ‘การ
เลือกใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสารนุชีวิตประจ าวัน กรณีศึกษานักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาโรงเรียนึธรรมวิทยามูลนิธิ’ 

- เข้าประกวดการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ หัวข้อ ‘ Learner’s Challenge 
in Keeping Morals in the Digital Era’ ณ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี 

 - การประกวดกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ หัวข้อ ‘ How to Achieve 
Happiness’ ณ มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏ สงขลา 

- การประกวดเรียงความภาษาอังกฤษ หัวข้อ ‘ The Adventure I Want to 
Have in Malaysia’ 

- ผลงานเขียนเรียงความภาษาอังกฤษเข้าร่วมประกวด ณ ประเทศญี่ปุุน หัวข้อ 
‘The Change I Want to Make’ 

- พัฒนาศูนย์ภาษาและยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ภาษาอังกฤษแก่นักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

- การสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยครูกว่างซีและสถาบันขงจื้อ  

ณ ประเทศจีน 

- การพัฒนาอาจารย์ให้ก้าวสู่อาเซียนโดยการน าเสนอบทความวิจัย หัวข้อ ‘ 
Issues in English Language Teaching and Learning from the 
perspective of English Secondary Teachers: A Case Study of Islamic 
Private Schools in the Three Southern Border Provinces of Thailand’  

- การพัฒนาอาจารย์ให้ก้าวสู่อาเซียนโดยการน าเสนอบทความวิจัย ในการประชุม
วิชาการระดับนานาชาติ ในหัวข้อ  



๑๕๘ 

รหัสเอกสารหลักฐาน ชื่อเอกสารหลักฐาน 
 ‘An investigation of the relationship between English Language 
achievement and Self-Confidence of First-Year English Major’ 

- การพัฒนาอาจารย์ให้ก้าวสู่อาเซียนโดยการตีพิมพ์บทความในหัวข้อ 
‘Debukalisasi Kata Pinjaman Arab dalam Dialek Melayu Patani’ 

- การพัฒนาอาจารย์ให้ก้าวสู่อาเซียนโดยการตีพิมพ์บทความในหัวข้อ ‘ การ
พัฒนาชุดกิจกรรมการใช้ค าศัพท์ภาษามลายูเรื่องอวัยวะร่างกายเพ่ือพัฒนาผล
สมฤทธ์การเรียน การใช้ภาษามลายูในชีวิตประจ าวันของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 

S.2.3-01 - โครงการพัฒนาศักยภาพด้านภาษาต่างประเทศแก่นักศึกษาและบุคลากร
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 
- ผลคะแนนทดสอบวัดระดับภาษาอังกฤษของนักศึกษา (Yearly Exam) 

S.2.4-01 - โครงการพัฒนาศักยภาพด้านภาษาต่างประเทศแก่นักศึกษาและบุคลากร
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 
- โครงการจัดจ้างครูต่างชาติเพ่ือส่งเสริมศักยภาพด้านภาษาอังกฤษ  

S.2.6-01 - โครงการพัฒนาทักษะทางภาษา ณ ประเทศมาเลเซีย และประเทศบรูไน  
- โครงการแข่งขันน าเสนอผลงานระดับชาติ ณ USM ประเทศมาเลเซีย 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๕๙ 

S.3 วิจัยใช้ประโยชน์ในชุมชน  
 
ผู้ก ากับตัวบ่งชี้  อาจารย์ ดร. ภัสร์ธีรา ฉลองเดช  
ผู้จัดเก็บข้อมูล  อาจารย์ ดร. อรทัย พรมเทพ  
 
ค าอธิบาย 
 วิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้ประโยชน์ หมายถึง งานวิจัยหรืองาน  สร้างสรรค์ท่ีได้น าไปใช้ประโยชน์
ตามวัตถุประสงค์ท่ีได้ระบุไว้ในโครงการ โครงการวิจัย  รายงานวิจัยอย่างถูกต้อง สามารถน าไปสู่การแก้ปัญหาได้
อย่างเป็นรูปธรรม มีความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ในการประยุกต์ใช้กับกลุ่มเปูาหมายโดยมีหลักฐานปรากฏชัดเจนถึง
การน าไปใช้จน  ก่อให้เกิดประโยชน์ได้จริงอย่างชัดเจน ตามวัตถุประสงค์และ/หรือ ได้รับการรับรองการใช้  
ประโยชน์จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยมีหลักฐานเชิงประจักษ์หรือการรับรอง/การตรวจรับงาน  โดยหน่วยงาน
ภายนอกสถาบัน 

ประเภทของการใช้ประโยชน์จากวิจัยและงานสร้างสรรค์ ที่สามารถน าไปสู่การ  แก้ปัญญาได้อย่างเป็น
รูปธรรม ดังนี้  

1. การใช้ประโยชน์ในเชิงสาธารณะ เช่น ผลงานวิจัยที่น าไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่  สาธารณชนในเรื่อง
ต่างๆ ที่ท าให้คุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจของประชาชนดีขึ้น ได้แก่ การใช้  ประโยชน์ด้านสาธารณสุข ด้านการ
บริหารจัดการส าหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม  (SME) ด้านการส่งเสริมประชาธิปไตยภาคประชาชน 
ด้านศิลปะและวัฒนธรรม ด้านวิถีชีวิตตาม หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นต้น 

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

 3. การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ เช่น งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่น าไปสู่การ  พัฒนาสิ่งประดิษฐ์ 
หรือผลิตภัณฑ์ซึ่งก่อให้เกิดรายได้ หรือน าไปสู่การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต เป็นต้น  

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

 
วิธีการนับ : การนับจ านวนผลงานวิจัยหรือผลงานสร้างสรรค์ที่วิธีการนับ : การนับจ านวนผลงานวิจัยหรือผลงาน
สร้างสรรค์ท่ีน าไปใช้ประโยชน์ ให้นับจาก  วันที่น าผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์มาใช้และเกิดผลชัดเจนโดยที่
ผลงานวิจัยจะด าเนินการใน ช่วงเวลาใดก็ได้ ช่วงเวลาที่ใช้จะเป็นตามปีปฏิทินหรือปีงบประมาณ หรือปีการศึกษา 
อย่างใด  อย่างหนึ่งตามระบบที่มหาวิทยาลัยจัดเก็บข้อมูล ในกรณีที่งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์มีการน าไปใช้
ประโยชน์มากกว่า 1 ครั้ง ให้นับการใช้ประโยชน์ได้เพียงครั้งเดียว ยกเว้นในกรณีที่มีการ  ใช้ประโยชน์ที่แตกต่าง
กันชัดเจนตามมิติของการใช้ประโยชน์ที่ไม่ซ้ ากัน 
 
 
 



๑๖๐ 

วิธีการค านวณ :  
 
 
 
 
เกณฑ์การประเมิน : ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ โดยก าหนดร้อยละ 20 เท่ากับ 5 คะแนน ทุกกลุ่มสาขาวิชาผลการด าเนินงาน 

1 2 3 4 5 6 7 

ไม่มีการ
ด าเนินงาน
ตามเกณฑ์
ที่ก าหนด 

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

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

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

4+มีการ
ด าเนินงาน
เหนือกว่าที่
เกณฑ์ก าหนด
ส่งผลให้เกิดการ
พัฒนาระบบ 

5+มีผลการด าเนินงาน
ที่เท่าหรือสูงกว่าคู่
เทียบในระดับชั้นน า
ของประเทศมีการ
ด าเนินงานที่ดีต่อเนื่อง
ส่งผลให้การด าเนินงาน
เทียบเท่าหรือสูงกว่าคู่
เทียบ        (คู่เทียบ
ชั้นน าระดับประเทศ)  

Excellent 
(Example 
of World 
Class or 
Leading 
Practices)  

 
ผลการด าเนินงาน 

ล าดับ ชื่อโครงการ ชื่อสกุล 
จ านวน

เงิน 
ปีงบ 

ประมาณ 
แหล่ง
ทุน 

การน าไปใช้
ประโยชน์ 

1 การศึกษาผลสัมฤทธิ์
ในการบริการวิชาการ
ค่ายภาษาอังกฤษ 
ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาในเขต
อ าเภอเมือง จังหวัด
นราธิวาส 

อ.ฟารีดา กิตติวิโรจน์ - 256๑ - การประยุกต์ใช้
การเรียนการ
สอนในชั้นเรียน
บรรจุเป็นส่วน
หนึ่งในเนื้อหา
รายวิชา
ภาษาอังกฤษ
โรงเรียนบ้าน
ไทยรัฐวิทยา 
อ าเภอเมือง 
จังหวัด
นราธิวาส เป็น
โรงเรียนน าร่อง 

 

       ผลรวมของจ านวนงานวิจยัหรอืงานสรา้งสรรค์ท่ีน าไปใช้ประโยชน์ 

               จ านวนอาจารยป์ระจ าและนกัวิจยัประจ าทัง้หมด 
X 100 



๑๖๑ 

การค านวณผลการด าเนินงาน 

รายละเอียด ตัวตั้ง ตัวหาร คูณ ผลลัพธ์ 
ผลงานวิจัยที่น าไปใช้ประโยชน์ 1 33 100 3.03 
 

ค่าคะแนนที่ได้ 

รายละเอียด ตัวตั้ง ตัวหาร คูณ ผลลัพธ์ 
ผลลัพธ์ของงานวิจัยที่น าไปใช้
ประโยชน์ 

3.03 20 5 0.76 

 

ผลการประเมินในระดับคณะ 
ผลรวมของคะแนนที่ได้ของทุกหลักสูตรในคณะ/จ านวนหลักสูตรในคณะทั้งหมด 

คะแนนการประเมิน S.3 = 3 
ค าอธิบายเพิ่มเติม   มีการเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบสามารถ/มีผลการวิเคราะห์การด าเนินงานเทียบกับ
เปูาหมาย 

 
ผลการวิเคราะห์ 

 ผลจากการผลักดันให้คณาจารย์คณะศิลปศาสตร์ผลิตงานวิจัยปรากฏว่ามีจ านวน 1 เรื่องท่ีสามารถ
น าไปใช้ประโยชน์กับชุมชนได้ ซึ่งทางผู้วิจัยได้ก าหนดกลุ่มโรงเรียนไทยรัฐวิทยาเป็นโรงเรียนน าร่องของการ
ด าเนินงานพร้อมก าหนดให้ครูในโรงเรียนดังกล่าวได้รับทราบผลลัพธ์ที่ได้จากงานวิจัย มีการคิดวิธีการร่วมกัน
หลายฝุายระหว่างครูผู้สอน ผู้บริหาร ผู้วิจัยและผู้มีประสบการณ์แขนงอ่ืนๆ จึงได้ตั้งโจทย์ที่ว่าผู้เรียนควรได้รับ
ประโยชน์ดังนี้ เช่น มีความรู้ทางภาษาต่างประเทศมากขึ้น สามารถน าความรู้ที่ไดรับจากการเรียนไปใช้ในการ
พัฒนาการเรียนรู้ และการด าเนินชีวิตประจ าวันของตนอย่างมีคุณภาพ นักเรียนมีเจตคติต่อการเรียนภาษาต่างๆ 
ประเทศท่ีดีขึ้น มีอิสระในการจัดการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับความสามารถและสภาพแวดล้อมของผู้เรียนใน
การศึกษา ค้นคว้าด้วยตัวเอง และที่ส าคัญมีการประเมินผลการน าไปใช้ประโยชน์ ในส่วนของงานวิจัยของ
อาจารย์ควรค านึงถึงการต่อยอดงานวิจัยที่น าไปใช้โยชน์ต่อชุมชนให้เป็นรูปธรรม ส าหรับคณะศิลปศาสตร์พบว่า
งานวิจัยที่น าไปใช้ประโยชน์เป็นปัญหาหลักเพราะอาจารย์ยังขาดประสบการณ์ด้านการผลิตผลงานวิจัยเชิง
นวัตกรรมที่สอดรับความต้องการของชุมชน ทางคณะจึงวางมาตรการในการผลักดันให้อาจารย์ผลิตงานวิจัยที่ต่อ
ยอดสู่ชุมชนให้มากที่สุด และควรมีการส่งเสริมให้อาจารย์ได้ผลิตผลงานวิจัยอย่างต่อเนื่องเพ่ือตอบสนองความ
ต้องการของชุมชน เน้นผลงานวิจัยอย่างเป็นรูปธรรมที่มีผลไปยังชุมชนโดยตรง เช่น คณะศิลปศาสตร์มีจุดเด่นใน
การบริการวิชาการแก่ชุมชนทั้งนี้ผู้วิจัยสามารถสอดแทรกรายละเอียดเพื่อเป็นข้อมูลต่อยอดไปสู่งานวิจัยได้ 
ตลอดจนก าหนดวิธีการก ากับติดตามการท าวิจัยของอาจารย์อย่างจริงจัง  ตลอดจนมีกระบวนการพิจารณา
กลั่นกรองงานวิจัยโดยให้ค านึงถึงประโยชน์และความต้องการของชุมชนเป็นส าคัญ  



๑๖๒ 

 ส าหรับแนวทางการพัฒนาในด้านการส่งเสริมงานวิจัยของคณะศิลปศาสตร์ในระยะต่อไปนั้น ได้มีการ
ส่งเสริมสนับสนุนให้อาจารย์ในคณะศิลปศาสตร์ผลิตผลงานวิจัย ผลงานวิชาการ และต ารา ให้เป็นไปตามแผน
และค่าเปูาหมายที่ก าหนด โดยสามารถน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในชุมชนได้อย่างเป็นรูปธรรม งานส่งเสริมงา
วิจัยและต ารา จึงได้จัดโครงการ พัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยของคณะศิลปศาสตร์ขึ้น เพ่ือสนับสนุนทุนวิจัยใน
การท างานวิจัยของอาจารย์ภายในคณะศิลปศาสตร์ เพ่ือสนับสนุนผลักดันให้เกิดการผลิตงานวิจัยหรือสร้างสรรค์
ที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้  และเพ่ือสนับสนุนและผลักดันให้เกิดการท างานวิจัยเพื่อน าเสนอผลงานวิจัยใน
วารสารหรือการประชุมวิชาการในระดับชาติหรือนานาชาติ 

รายการหลักฐาน 

รหัสเอกสารหลักฐาน ชื่อเอกสารหลักฐาน 
S.3-1-01 หนังสือรับรองการน าไปใช้ประโยชน์งานวิจัยเรื่อง การศึกษาผลสัมฤทธิ์ใน

การบริการวิชาการค่ายภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาในเขต
อ าเภอเมือง จังหวัดนราธิวาสและผลการด าเนินงาน  
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