
	 คณะศิลปศาสตร์	เป็นคณะหนึ่งได้จัดตั้งขึ้น

ตามพระราชกฤษฎีกาการจัดตั้งส่วนราชการใน

มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์	โดยในระยะแรก

มีหน้าที่หลักในการจัดการเรียนการสอนในหมวดวิชา

ศึกษาทั่วไป	กลุ่มวิชาภาษา	กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์	

และกลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์	ให้แก่นักศึกษาคณะต่างๆ

ในมหาวิทยาลัย	และได้ทำาหน้าที่สำาคัญในการขับเคลื่อน

คณะตามพันธกิจทั้ง	5	ด้านอย่างครบถ้วน	อันได้แก่

ด้านการจัดการศึกษา	การวิจัย	การบริการวิชาการ	

การทำานุบำารุงศิลปวัฒนธรรม	และการบริหารจัดการ

ด้วยภาระหน้าที่ดังกล่าว	จึงถือได้ว่า	คณะศิลปศาสตร์

เป็นคณะท่ีมีความสำาคัญยิ่งคณะหนึ่งที่สนับสนุน

มหาวิทยาลัยในการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพที่พึง

ประสงค์ตามอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ทั้งของคณะ

และของมหาวิทยาลัย

สารจากคณบดี
	 ดังนั้นคณะจึงได้มีการจัดทำารายงาน

ประจำาปีฉบับนี้ขึ้น	เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวมูลข่าวสาร

และผลการดำาเนินงานตามพันธกิจดังกล่าวสู่

สาธารณชน	เพื่อเป็นการบริการวิชาการเผยแพร่

และประชาสัมพันธ์	การดำาเนินงานของคณะ

ให้แพร่หลายต่อไป	และในโอกาสนี้ใคร่ขอขอบคุณ

บุคลากรหน่วยงานต่างๆ	ที่ให้การช่วยเหลือและ

สนบัสนนุการดำาเนนิงานของคณะศลิปศาสตร์

ด้วยดีเสมอมา



ประวัติความเป็นมา

ของคณะศิลปศาสตร์
 

LIBERAL ARTS



	 คณะศิลปศาสตร์	เป็นคณะหนึ่งที่จัดตั้งขึ้นตาม

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา	ฉบับกฤษฎีกา	(เล่มที่	122	

ตอนที่	14	ก	ลงวันที่	8	กุมภาพันธ์	2548)	การจัดตั้งส่วน

ราชการในมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์	โดยมี

วัตถุประสงค์	เพื่อขยายโอกาสทางการศึกษาให้นักศึกษา

ในเขตพื้นที่	3	จังหวัดชายแดนภาคใต้	และพื้นที่ใกลเ้คียง

ได้มีโอกาสศึกษาจนถึงระดับปริญญาตรีและเพื่อสนับสนุน	

การสอนในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปให้แก่คณะต่างๆ	ในระยะ

เริ่มแรก	โดยแยกมาจากคณะวิชาพื้นฐานในเดิมก่อนหลอม

รวมเป็นมหาวิทยาลัย	ตั้งแต่วันที่	9	กุมภาพันธ์	2548	โดยใช้

อาคารแผนกช่างก่อสร้าง	ชั้น	1	ของวิทยาลัยเทคนิคนราธิวาส

วิทยาเขตโคกเขือ	ตำาบลโคกเคียน	อำาเภอเมืองนราธิวาส	

จังหวัดนราธิวาส	เป็นที่ตั้งโครงการชั่วคราวของคณะและ

ต่อมาได้ย้ายสำานักงานมาที่ชั้น	1	คณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี	เมื่อวันที่	1	พฤศจิกายน	พ.ศ.	2553	และ

ได้ย้ายที่ทำาการมายัง	คณะศิลปศาสตร์	เมื่อวันที่	3	

ตุลาคม	พ.ศ.	2557	จนถึงปัจจุบัน

	 คณะศิลปศาสตร์	มหาวิทยาลัยนราธิวาส

ราชนครินทร์ได้เปิดจัดการเรียนการสอนรายวิชาศึกษา

ทั่วไปจำานวน	3	กลุ่มวิชา	ได้แก่	กลุ่มรายวิชาภาษา	ได้แก่	

ภาษาอังกฤษ	ภาษาไทย	ภาษามลายู	และภาษาจีน

กลุ่มรายวิชาสาขาสังคมศาสตร์	และกลุ่มรายวิชาสาขา

พลศึกษา	รวมทั้งสิ้น	40	รายวิชา	ให้แก่คณะต่างๆ	

จำานวน	7	คณะ	ได้แก่

	 คณะแพทยศาสตร์

	 คณะพยาบาลศาสตร์

 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

	 คณะวิศวกรรมศาสตร์

	 คณะเกษตรศาสตร์	

	 คณะวิทยาการจัดการ

	 สถาบันอิสลามและอาหรับศึกษาและ															

ในปีการศึกษา	2558	ได้เปิดสอนหลักสูตรศิลปศาสตร

บัณฑิต	สาขาวิชาภาษาอังกฤษ	รุ่นที่	1	มีจำานวนนักศึกษา

แรกเข้าจำานวน	96	คน	ในปีการศึกษา	2559	รุ่นที่	2	

มีนักศึกษาแรกเข้า	จำานวน	89	คน	ในระหว่างนั้น

คณะได้จัดทำาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต	(สาขาวิชา

ภาษามลายู)	ขึ้น	ปีการศึกษา	2560	ได้เปิดรับ	นักศึกษา

รุ่นที่	1	มีนักศึกษาแรกเข้า	จำานวน	39	คน	นักศึกษา

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ	รุ่นที่	3	มีนักศึกษาแรกเข้า	

จำานวน	97	คน	ปีการศึกษา	2561	นักศึกษาสาขาวิชา

ภาษาอังกฤษ	รุ่นที่	4	มีนักศึกษาแรกเข้า	จำานวน	

83	คน	และนักศึกษาสาขาวิชาภาษามลายู	รุ่นที่	2	มี

นักศึกษาแรกเข้า	จำานวน	23	คน	สำาหรับปีการศึกษา

2562	นักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ	รุ่นที่	5	มีนักศึกษา

แรกเข้า	จำานวน	102	คน	และนักศึกษาสาขาวิชาภาษา

มลายู	รุ่นที่	3	มีนักศึกษาแรกเข้า	จำานวน	16	คน

	 คณะมีอาจารย์	ทั้งที่เป็นข้าราชการ	พนักงาน

มหาวิทยาลัย	และลูกจ้างชั่วคราว	จำานวน	33	คน

ประกอบด้วยผู้ที่มีคุณวุฒิระดับปริญญาเอก	จำานวน 

3	คน	คุณวุฒิปริญญาโท	จำานวน	26	คน	และคุณวุฒิ

ปริญญาตรี	จำานวน	4	คน	ในจำานวนนี้มีผู้มีตำาแหน่ง

ทางวิชาการระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์	จำานวน	2	คน	

มีบุคลากรสายสนับสนุน	จำานวน	18	คนแบ่งเป็นคุณวุฒิ

ปริญญาโท	จำานวน	2	คน	ปริญญาตรี	จำานวน	13	คน 

มัธยมศึกษาปีที่	6	จำานวน	3	คน	(ข้อมูลบุคลากร	ณ	

วันที่	30	กันยายน	2562)	ไม่รวม	อาจารย์ลาศึกษาต่อ	

5	คน



จุดมุ่งหมาย
ของคณะศิลปศาสตร์

ปรัชญา

พันธกิจ

เอกลักษณ์

วิสัยทัศน์

อัตลักษณ์

 บัณฑิตมีความรู้และปัญญาแสวงหาและ

พัฒนาองค์ความรู้เพื่อความเจริญงอกงามของสังคม

	 1.	ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้	ทักษะและคุณธรรม	

																			2.	ผลิตผลงานทางวิชาการ	งานวิจัยและ

																	งานสร้างสรรค์ที่สนองความต้องการของสังคม

3.	บริการวิชาการสู่ชุมชนและสังคม

4.	ส่งเสริมภาษา	ทำานุบำารุงศาสนาและศิลปวัฒนธรรม

5.	พัฒนาระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

	 เป็นคณะที่เน้นด้านสังคมศาสตร์

บนพื้นฐานพหุวัฒนธรรม

ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรม	วิจัย

และนวัตกรรม	บริการวิชาการ	

บูรณาการสู่ชุมชนและสังคม

บัณฑิตมีความเป็นพหุวัฒนธรรม
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ค่านิยมองค์กร

นิยามศัพท์

นโยบาย

	 A:	Activeness	 	 -		ความว่องไว
	 R:	Relationship		 -		ความมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
	 T:	Timely	 	 -		ความตรงต่อเวลา	
	 S:	Standard	 	 -		ความมีมาตรฐาน
	 ARTS:	การทำางานฉันท์พี่น้อง	ว่องไว	ตรงเวลา	และมีมาตรฐาน	

	 พหุวัฒนธรรม	หมายถึง	การอยู่ร่วมกันท่ามกลางความหลากหลายทาง	เชื้อชาติ	ภาษา	ศาสนา 
และศิลปวัฒนธรรม

1. นโยบายด้านการจัดการเรียนการสอน :	ส่งเสริมบรรยากาศทางวิชาการ	โดยใช้กระบวนการประกันคุณภาพ				
			การศึกษาเป็นกลไกในการบริหารจัดการ
2. นโยบายด้านการวิจัยและงานสร้างสรรค์ :	ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรดำาเนินการวิจัยและ
			งานสร้างสรรค์	เพื่อพัฒนาองค์ความรู้	ตลอดจนเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน	และนำาไปใช้ประโยชน์					
			ในชุมชนหรือสังคม
3. นโยบายด้านการบริการวิชาการสู่สังคม :	พัฒนาส่งเสริม	และสนับสนุนกิจกรรมบริการวิชาการ	
			เพื่อตอบสนองความต้องการของสังคม
4. นโยบายด้านการทำานุบำารุงศิลปวัฒนธรรม :	ส่งเสริม	อนุรักษ์	ภาษา	ศาสนา	และศิลปวัฒนธรรม
5. นโยบายด้านการบริหารจัดการ :	ให้ความสำาคัญกับการจัดระบบการบริหารจัดการที่ดีด้วยหลักธรรมาภิบาล
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ดอกไม้ประจำ�คณะ

	 เข็มอุณากรรณ	หรือ	พุดชมพู	ชื่อวิทยาศาสตร์	Kopsiafruticosa	(Kerr)	A.DC.	ชื่อวงศ์	APOCYNACEAE

ถิ่นกำาเนิดมาจากจีน	พม่า	มาเลเซีย	และอินโดนีเซีย	ในไทยพบขึ้นในป่าดิบบนเขาทางภาคใต้	เป็นไม้พุ่ม 

สูง	1–3	เมตร	แตกกิ่งก้าน	ไม่เป็นระเบียบนัก	ใบเดี่ยวออกตรงกันข้าม	รูปไข่	หรือ	รูปใบหอก	ปลายแหลม 

โคนเกือบมน	ดอก	ออกเป็นช่อสั้นๆ	ที่ซอกใบใกล้ปลายยอดแต่ละช่อประกอบด้วย	ดอกย่อย	5-10	ดอก 

ดอกเป็นสีชมพูอ่อนเกือบขาวนวล	ดอกตูมเป็นสีชมพูเข้มเมื่อบานปลายแยกเป็นกลีบดอก	5	กลีบ
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เพลง ประจำาคณะศิลปะศาสตร์

ผู้ประพันธ์คำาร้อง		อาจารย์วันชัย		แก้วหนูนวล

ทำานอง		ขับร้อง		อาจารย์นวลปราง		อรุณจิต

	 อุณากรรณ		งามเด่น		เป็นสง่า		 	 	 คงคุณค่า		ดอกไม้งาม		พิสุทธิ์ใส

กลีบดอกขาว		ชมพู		ดูวิไล	 	 	 	 เปรียบหัวใจ		ศิลปศาสตร์		สะอาดงาม

	 *กลีบดอกแหลม		เฉียบคม		อุดมปัญญา			 ศาสตร์วิชา		ปราชญ์เปรื่อง		เรืองวิถี

ผนึกช่อ		รวมดอก		สามัคคี	 	 	 	 ผูกสัมพันธ์		น้องพี่		ให้ยืนนาน	

	 ขยัน		หมั่นเพียร		การเรียนรู้	 	 	 เชิดชู		คุณธรรม		นำาประสาน	

สร้างเกียรติ		ยึดมั่น		อุดมการณ์		 	 	 ปณิธาน		คงอยู่		คู่ถิ่นไทย

	 (*ซ้ำา)

	 อุณากรรณ		แบ่งบาน		เต็มลานฟ้า	 	 บานคุณค่า		งามจรรยา		ที่สร้างสม

อุณากรรณ		ศิลปศาสตร์		สร้างสังคม	 	 	 ชนชื่นชม		สมค่า		สง่าเมือง		

อุณากรรณ		ศิลปศาสตร์		สร้างสังคม	 	 	 ชนชื่นชม		สมค่า		สง่าเมือง		
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-	งานแผน

		และประเมินผล

-	งานวิเคราะห์งบประมาณ

-	งานโครงการพิเศษ

-	งานประกันคุณภาพ

-	งานสารสนเทศ

		เพื่อการบริการ

โครงสร้าง คณะศิลปศาสตร์

โครงสร้าง	คณะศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

คณะกรรมการประจำา

ฝ่ายสำานักงานคณบดี

-	งานสารบรรณ

-	งานบริหารทรัพยากรบุคคล

-	งานการเงิน

-	งานบัญชี

-	งานพัสดุ

-	งานประชาสัมพันธ์

-	งานเลขานุการ

-	งานอาคารสถานที่

-	งานยานพาหนะ

-	งานหลักสูตร

		และพัฒนา

-	งานทะเบียน	วัดผล

		และประเมินผล

-	งานส่งเสริมงานวิจัย

		และตำารา

-	งานบริการวิชาการ

-	งานสหกิจศึกษา

-	งานศูนย์ภาษา

-	งานวิเทศสัมพันธ์

-	งานห้องสมุด

-	งานบริการ

		และสวัสดิการ

-	งานกิจกรรมนักศึกษา

-	งานแนะแนวการศึกษา

		และอาชีพ

-	งานกีฬา

		และนันทนาการ

-	งานอาจารย์ที่ปรึกษา

-	งานทำานุบำารุง

		ศิลปวัฒนธรรม

ฝ่ายพัฒนานักศึกษาฝ่ายวิชาการ ฝ่ายแผน
และประกันคุณภาพ
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ข้อมูลบุคลากร
คณะศิลปศาสตร์

	 ในปี	พ.ศ.	2562	คณะศิลปศาสตร์	มีบุคลากร	จำานวน	57	คน	คือ		
	 	 -	อาจารย์สายสอนและวิจัย	38	คน		
	 	 -	บุคลากรสายสนับสนุน	19	คน	ตามรายละเอียดดังตาราง

ฝ่ายวิชาการ บุคลากร จำานวน

อาจารย์สายสอนและวิจัย

ข้าราชการ

พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา

ลูกจ้างชั่วคราว

1

2 บุคลากรสายสนับสนุน

ข้าราชการ

พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา

ลูกจ้างชั่วคราว

1	คน

5	คน

13	คน

6	คน

24	คน

8	คน
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คณะผู้บริหาร

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วันชัย แก้วหนูนวล   คณบดีคณะศิลปศาสตร์

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริกัญญา แก่นทอง  รองคณบดี	ฝ่ายพัฒนานักศึกษา

3. อาจารย์ ดร.ภัสร์ธีรา ฉลองเดช    รองคณบดี	ฝ่ายวิชาการ

4. อาจารย์ฟารีดา  กิตติวิโรจน ์   รองคณบดี	ฝ่ายแผนและประกันคุณภาาพ

5. นางสาวชุลีพร มาสเนตร     รักษาการในตำาแหน่ง	หัวหน้าสำานักงานคณบดีฯ

1

2 3 4 5



คณะกรรมการประจำาคณะ

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วันชัย แก้วหนูนวล  คณบดีคณะศิลปศาสตร์

2. นางอุษณีย์ ธุวโชต ิ    กรรมการ

3. นายอับดุลอาซิซ เจ๊ะมามะ    กรรมการ

4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริกัญญา แก่นทอง  กรรมการ

5. อาจารย์ฟารีดา	 	กิตติวิโรจน์	   กรรมการ

6. อาจารย์ซัลวาตี สุเด็น    กรรมการ

7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ซาฮีฎีน นิติภาค   กรรมการ

8. อาจารย์ ดร.วัชรินทร์ ฟองโหย   กรรมการ

10. นางสาวชุลีพร มาสเนตร   รักษาการในตำาแหน่ง	หัวหน้าสำานักงานคณบดีฯ

9. อาจารย์ชนิดา พรหมทองดี   กรรมการ

11. นางสาวจิราภรณ์ ทองนพคุณ   ผู้ช่วยเลขานุการ

4

8

5

9

1

6

10

2

7

11

3



งบประมาณที่ได้จัดสรร

	 ปีงบประมาณ		2562	คณะศิลปศาสตร์ได้รับการจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน	จำานวน	1,450,100.00	บาท	
จำาแนกออกเป็นงบรายจ่ายด้านต่างๆ	ได้แก่	งบบุคลากร	งบดำาเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	และ
งบรายจ่ายอื่น	ซึ่งรายจ่ายแต่ละด้านจะถูกนำาไปใช้ในผลผลิต	4	หมวด	ได้แก่	หมวดผู้สำาเร็จการศึกษา
ด้านสังคมศาสตร์	หมวดผลงานการให้บริการวิชาการ	หมวดผลงานทำานุบำารุงศิลปวัฒนธรรมและ
โครงการพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้	โดยจำาแนกตามประเด็น
ยุทธศาสตร์	ดังนี้

ประเด็นยุทธศาสตร์
ปีงบประมาณ	2562

งบประมาณ

688,600	 					47.49

120,000	 					8.28

150,000	 					10.34

150,000	 					10.34

341,500	 					23.55

ร้อยละ

ประเด็นที่ 1	ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้	ทักษะและคุณธรรม	
รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม

ประเด็นที่ 2	ผลิตผลงานวิชาการ	งานวิจัย	และนวัตกรรม	
ที่มีคุณภาพ	มุ่งสู่	Thailand	4.0

ประเด็นที่ 3	บริการวิชาการ	วิชาชีพ	ที่มีมาตรฐาน
เพื่อตอบสนองความต้องการของชุมชน	และสังคม
ในสามจังหวัดชายแดนใต้

ประเด็นที่ 4	ส่งเสริม	อนุรักษ์และสืบทอด	ภาษา	ศาสนา
และศิลปวัฒนธรรม

ประเด็นที่ 5	พัฒนาระบบบริหารจัดการ
โดยยึดหลักธรรมาภิบาล

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่	1

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่	2

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่	3

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่	4

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่	5

23.55%
341,500.00

150,000.00

150,000.00

120,000.00

688,600.00
47.49%

10.34%

8.28%
10.34%
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กลุ่มภาษา

ลำาดับที่ คณะที่เลือกเรียน

สาขาภาษาไทย

สาขาภาษาอังกฤษ

สาขาภาษามลายู

รายชื่อวิชาศึกษาทั่วไปที่เปิดสอน

การใช้ภาษาไทย

ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำาวัน

การพูดและการฟังภาษาอังกฤษ

การสนทนาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษ

การเรียนรู้ภาษาอังกฤษผ่านวัฒนธรรม

ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำาวัน

การอ่านเชิงวิเคราะห์วิจารณ์

1

2

3

4

5

6

7

ภาษามลายูเพื่อการสื่อสาร

การใช้ภาษามลายูในชีวิตประจำาวัน

1

2

ทุกคณะ

ทุกคณะ

ทุกคณะ

ทุกคณะ	ยกเว้นคณะแพทยศาสตร์	คณะพยาบาลศาสตร์	
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	

คณะแพทยศาสตร์	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะพยาบาลศาสตร์

ทุกคณะ	ยกเว้นคณะแพทยศาสตร์	คณะพยาบาลศาสตร ์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

คณะแพทยศาสตร์	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะพยาบาลศาสตร์

คณะวิทยาการจัดการ

คณะพยาบาลศาสตร์

คณะแพทยศาสตร์

1

รายวิชาศึกษาทั่วไป
ที่เปิดสอนให้แก่คณะต่างๆ
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กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

กลุ่มพลศึกษา

ลำาดับที่ คณะที่เลือกเรียนรายชื่อวิชาศึกษาทั่วไปที่เปิดสอน

การพูดเพื่อสังคม

การค้นคว้าสารสนเทศฯ

ความงดงามแห่งชีวิต

ทักษะการคิด

พฤติกรรมศาสตร์

สหวิทยาการด้านสังคมศาสตร์

สังคมวิทยาจังหวัดชายแดนใต้

มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม

กฎหมายในชีวิตประจำาวัน

มนุษย์กับสังคม

ทักษะการสื่อสาร

โลกและเหตุการณ์ปัจจุบัน

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

สถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา	ปี	3

ทุกคณะ	ยกเว้น	คณะแพทยศาสตร์	คณะพยาบาลศาสตร์	
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะพยาบาลศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	คณะวิศวกรรมศาสตร์	
คณะเกษตรศาสตร์ภาคสมทบ		
คณะแพทยศาสตร์

คณะวิทยาการจัดการ	คณะเกษตรศาสตร์
 
คณะวิทยาการจัดการ	คณะเกษตรศาสตร์

คณะพยาบาลศาสตร์	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี		
คณะเกษตรศาสตร์สถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา
คณะวิทยาการจัดการ	สถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา

คณะแพทยศาสตร์	คณะวิศวกรรมศาสตร์

คณะแพทยศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ลำาดับที่ คณะที่เลือกเรียนรายชื่อวิชาศึกษาทั่วไปที่เปิดสอน

การออกกำาลังกายเพื่อสุขภาพ

กิจกรรมพลศึกษา

1

2

ทุกคณะ

ทุกคณะ
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ผลการดำาเนินงาน
ด้านกิจกรรมนักศึกษา



	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.รสสุคนธ์	แสงมณี	
อธิการบดีมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
ให้โอวาทนักศึกษา	“โครงการศิลปศาสตร์สัญจร	
เรียนรู้ความหลากลายทางพหุวัฒนธรรมและ
จิตอาสา”	ณ	คณะศิลปศาสตร์	มหาวิทยาลัย
นราธิวาสราชนครินทร์

วันที่  3  มกราคม  2562

	 จังหวัดนราธิวาส	โดยสำานักงานวัฒนธรรมจังหวัดนราธิวาส	จัดกิจกรรมอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร

เพื่อการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม	รุ่นที่	1	ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและการประชาสัมพันธ์

เพื่อการท่องเที่ยว	โดยนางอุษณีย์	ธุวโชติ	วัฒนธรรมจังหวัดนราธิวาส	(ผู้แทนผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส)

เป็นประธานกล่าวเปิด	และพบปะให้กำาลังใจแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม	ณ	โรงแรมตันหยง	อำาเภอเมืองนราธิวาส

จังหวัดนราธิวาส	มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม	เป็นเยาวชน	นักเรียน	นักศึกษาจากสถานศึกษาในพื้นที่แหล่งท่องเที่ยว

เชิงวัฒนธรรมใน	7	อำาเภอของจังหวัดนราธิวาส	รวมทั้งสิ้น	50	คน	ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากจังหวัดนราธิวาส

วันที่  17-20  มกราคม  2562

กิจกรรมนักศึกษา
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	 คณะศิลปศาสตร์	มหาวิทยาลัยนราธิวาส
ราชนครินทร์	ได้จัดโครงการชุมนุมภาษามลายู	ภายใต้
หัวข้อ	“Generasi	baru	pembangkit	zaman”		จัดโดย
นักศึกษาภาษามลายูชั้นปีที่	2	วัตถุประสงค์เพื่อเปิด
โอกาสให้นักศึกษาได้แสดงความสามารถการใช้ภาษา
มลายู	อาทิ	เช่น	การกล่าวสุนทรพจน์	(pidato)	การอ่าน
บทกวี	(sajak)	การแสดงละครเวที	(pementasan	drama)
การเล่าเรื่อง	(bercerita)	และ	โต้กลอน(balas	pantun)	
เพื่อให้นักศึกษาได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์	ณ	ห้อง	
ประชุมวชิรอำาไพ	คณะศิลปศาสตร์	มหาวิทยาลัย
นราธิวาสราชนครินทร์

เมื่อวันที่  21  มกราคม  2562

	 การแสดง	tari	indang	จัดแสดงโดยนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์	สาขาวิชาภาษามลายู	ในงานพหุวัฒนธรรม
อำาเภอบาเจาะ	ณ	อำาเภอบาเจาะ	จังหวัดนราธิวาส

เมื่อวันที่  28  มีนาคม  2562

เมื่อวันที่  10  เมษายน  2562

	 สาขาวิชาภาษามลายู	คณะศิลปศาสตร์	มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์	ได้เชิญนักเขียนจากประเทศ
มาเลเซีย	Dato’	A.	Aziz	Deraman	อดีตผู้อำานวยการสถาบันภาษาและวรรณกรรมแห่งชาติ	ประเทศมาเลเซีย	
มาบรรยายให้ความรู้ในโอกาส	“พบปะนักเขียน	(Dialog	Bersama	Penulis)”	ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในรายวิชาการอ่าน
ภาษามลายู	2

กิจกรรมนักศึกษา
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เมื่อวันที่  22  พฤษภาคม  2562

	 ฝ่ายพัฒนานักศึกษาร่วมกับด้วยสโมสร

นักศึกษา	ประปีการศึกษา	2561	ได้จัดโครงการ

พัฒนาสโมสรนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์	ประจำา

ปีการศึกษา	2562	เพื่อเสริมสร้างการทำางานและ

ภาวะความเป็นผู้นำา	แก่สโมสรนักศึกษาชุดใหม่

เมื่อวันที่  24  พฤษภาคม  2562

	 นักศึกษาคณะศิลปศาสตร์	สาขาวิชาภาษามลายู	ชั้นปีที่	2	เข้าสอบวัดระดับความรู้ประจำาปีการศึกษา	2561

(Yearly	Exam)	โดยใช้	Application	Socrative	Student

กิจกรรมนักศึกษา

รายงานประจ�าปี พ.ศ. 2562 คณะศิลปศาสตร์ 18



เมื่อวันที่  24  มิถุนายน  2562

	 การแสดงละครเวทีชุดพิเศษ	ในค่ำาคืนของค่ายภาษาคณะศิลปศาสตร์	และค่าย	Toefl		กับ	The	Lion	King
ฝึกซ้อมการแสดง	โดย	Aj.Stephan	Annandale

	 คณะศิลปศาสตร์	เข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการเนื่องในวันสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์	ประจำาปี	2562
ระหว่างวันที่	18-19	สิงหาคม	2562	ณ	ลานพิกุล	มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

กิจกรรมนักศึกษา

รายงานประจ�าปี พ.ศ. 2562 คณะศิลปศาสตร์ 19



เมื่อวันที่  11  กันยายน  2562

	 นักศึกษาคณะศิลปศาสตร์	เข้าเรียนภาษาอังกฤษ	กับ	ครูเลดี้เก๋เก๋	ผ่านระบบ	Video	Conference	สดจาก
กรุงเทพมหานคร		ณ	ห้องเรียนสื่อสารทางไกล	คณะศิลปศาสตร์

เมื่อวันที่  23  กันยายน  2562

เมื่อวันที่  26  กันยายน  2562

	 ขอแสดงความยินดีกับการสำาเร็จการศึกษาของบัณฑิตคณะศิลปศาสตร์	อุณากรรณช่อที่	1	มหาวิทยาลัย
นราธิวาสราชนครินทร์	ประจำาปีการศึกษา	2561

 นายอาดือนัน บือราเฮง	บัณฑิตคณะ
ศิลปศาสตร์	ผู้แทนกล่าวคำาปฎิญาณ	ในพิธี
พระราชทานปริญญาบัตร	มหาวิทยาลัยนราธิวาส
ราชนครินทร์	ประจำาปีการศึกษา	2561
	 ขอบคุณภาพ	:	ประชาสัมพันธ์	คณะ
พยาบาลศาสตร์	มนร.

กิจกรรมนักศึกษา
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เมื่อวันที่  17  ตุลาคม  2562

เมื่อวันเสาร์  ที่  9  พฤศจิกายน  2562

	 คุณ	Shahrul	Imran	Lim	Abdullah	และ	คุณ	Hazani	Mahadi	วิทยากรผู้เชี่ยวชาญภาษามลายู	จากสถาบัน
ภาษาและวรรณกรรมแห่งชาติ	ประเทศมาเลเซีย	ได้มาบรรยายให้ความรู้พร้อมได้นำากิจกรรมเสริมเทคนิคการเพิ่ม
คลังศัพท์ในชั้นเรียนให้กับนักศึกษาภาษามลายูโดยใช้เกม	Shahibba	เมื่อวันพฤหัสบดีที่	17	ตุลาคม	2562

	 สาขาวิชาภาษามลายู	 จัดการแข่งขัน	 Kahoot	
แบบทดสอบภาษามลายู	ลุ้นเงินรางวัลมูลค่า	1,000	บาท		
โดยนักมีนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันเป็นจำานวนมาก

กิจกรรมนักศึกษา
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เมื่อวันที่  11  พฤศจิกายน  2562

ระหว่างวันที่  28-29  พฤศจิกายน  2562

	 สาขาวิชาภาษามลายู	คณะศิลปศาสตร์
จัดกิจกรรมบรรยายธรรม	โดยได้รับเกียรติจาก	
ศาสตราจารยด์าโดะ	ดร.	อาซิส	เดรามัน	ประธาน
อารยธรรมมลายูกลันตัน	ประเทศมาเลเซีย	มาบรรยาย
ในครั้งนี้

	 อาจารย์สาขาวิชาภาษามลายู	คณะศิลปศาสตร์	เข้าร่วมประชุมจัดทำาหลักสูตรร่วมระหว่างสาขาภาษา
วิชามลายู	PNU	กับ	School	of	Languages	Literacies	and	Translation	ณ	Universiti	Sains	Malaysia	
วิทยาเขตปีนัง	รัฐปีนัง	ประเทศมาเลเซีย

กิจกรรมนักศึกษา
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	 การแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์	วิทย์	ศิลป์	แพทย์	จัดขึ้นเมื่อวันที่	30	พฤศจิกายน	2562	ณ	โรงกีฬา

อเนกประสงค์นราธิวาส	โดยมี	ผศ.ดร.สุพัฒน์	ศรีสวัสดิ์	เป็นประธานในพิธีเปิด	กีฬาสานสัมพันธ์	วิทย์	ศิลป์	แพทย์	

จัดขึ้นทุกปี	เป็นการสานความสัมพันธ์ระหว่างคณาจารย์	บุคลากร	นักศึกษา	ทั้ง	3	คณะไว้ด้วยกัน	ได้แก่

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	คณะศิลปศาสตร์	และคณะแพทย์

เมื่อวันที่  30  พฤศจิกายน  2562

กิจกรรมนักศึกษา
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ผลการดำาเนินงาน
ด้านรางวัลเชิดชูเกียรติ



 นายชารีฟ	ภควันต์
	 นักศึกษาคณะศิลปศาสตร์	สาขาภาษาอังกฤษ
 มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์	เข้ารับการคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน	ระดับ

อุดมศึกษา	เขตภาคใต้	ประจำาปีการศึกษา	2561	วันที่	24	กุมภาพันธ์	2562	ณ	ห้องประชุม	80	ที่นั่ง	อาคารศรีวิศววิทยา 

คณะวิศวกรรมศาสตร์	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย	จังหวัดสงขลา

 นายอันวาร์ มะอุเซ็ง

 นางสาวนูรฟิรดาวส์ หะมิ

 นายอนัส อุเซ็ง

 ผู้ควบคุม อ.สุไลมาน สมาแฮ

 คณะศิลปศาสตร์	 ได้รับรางวัล	 ‘เหรียญเงิน’	 จากผลงาน	 :	 แอปพลิเคชันหรือเว็บไซต์ที่สอนนักเรียน

ระดับประถมศึกษาผ่านการเล่านิทาน	จากการแข่งขันนำาเสนอนวัตกรรม	NRIC2019	 (Novel	Research	and	

Innovation	Competition2019)	ณ	มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์แห่งมาเลเซีย	(Universiti	Sains	Malaysia)	

ระหว่างวันที่	19-21	เมษายน	2562

รางวัลเชิดชูเกียรติ
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 “The happiness of faculty of Liberal arts’
 students is my responsibility.” 
 กล่าวโดย	นายอันวาร์	มะอุเซ็ง	นายกสโมสรนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์	เมื่อวันที่	1	สิงหาคม	2562	

วันปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่	มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์	ณ	หอประชุมเฉลิมพระเกียรติมหาวิทยาลัย

นราธิวาสราชนครินทร์

	 ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา	มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

 นายซูลกิฟลี มะเต๊ะ

 นายมูหัมมัดสาเกร์ เร๊าะเเลบา

 นางสาวนูรไอนี เจ๊ะเย๊ะ

 นางสาวนูรอากีละห์ โซะเลาะ
	 ผ่านการคัดเลือกที่ได้รับทุนสนับสนุน	20,000	บาทในการผลิตสื่อภายในมหาวิทยาลัยภายใต้โครงการ

เยาวชนชายแดนใต้เท่าทันสื่อ	Hate	Speech	จัดโดย..	Deep	South	Young	Heroesสนับสนุนทุนโดย	

กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์	(1	กันยายน	2562)

รางวัลเชิดชูเกียรติ
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 นายอันวาร์	มะอุเซ็ง	นักศึกษาชั้นปีที่	3

 สาขาภาษาอังกฤษคณะศิลปศาสตร์
	 ได้เข้าร่วมโครงการ	The	4th	Unsoed	Intercultural	Summer	Camp	2019	at	Universitas	

Jenderal	Seodirman,	Indonesiaระหว่างวันที่	5-10	กันยายน	พ.ศ.	2562

	 ขอแสดงความยินดีกับคนเก่งคณะศิลปศาสตร์

	 นางสาวมาณิชชา	มาลาศรี
	 นักศึกษาคณะศิลปศาสตร์	ชั้นปีที่	1	รางวัล	“วัฒนคุณาธร”	จาก	กระทรวงวัฒนธรรม	ณ	หอประชุม

ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย	วันที่	3	ตุลาคม	2562

รางวัลเชิดชูเกียรติ
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	 นายอนัส	อุเซ็ง	นักศึกษาชั้นปีที่	3
	 สาขาภาษาอังกฤษ	คณะศิลปศาสตร์
	 ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการเรือเยาวชนเอเชียอาคเนย์	โดยเดินทางไปกับเรือนิปปอน	มารู	

เดินทางจากประเทศญี่ปุ่น	ผ่าน	 เวียดนาม	สิงคโปร์	 เมียนมา	และมาเลเซีย	ระหว่างเดินทางจะมีกิจกรรมต่างๆ 

ทั้งกิจกรรมบนเรือและกิจกรรมในประเทศที่เรือแวะเยือน	รวมการเดินทางทั้งสิ้น	51	วัน	ตั้งแต่วันที่	24	

ตุลาคม	-	13	ธันวาคม	2562

	 ขอแสดงความยินดี	กับ	นักศึกษาคณะศิลปศาสตร์		
	 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ	ชั้นปีที่	1
	 ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ	จากการแข่งขันโต้วาทีระดับอุดมศึกษา	ครั้งที่	8	จัดโดย..นักศึกษาสถาบันอิสลาม

และอาหรับศึกษา	ชั้นปีที่	3	เมื่อวันที่	23	พฤศจิกายน	2562

รางวัลเชิดชูเกียรติ
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	 รองศาสตราจารย์	ดร.รสสุคนธ์	แสงมณี	อธิการบดี	 	
	 มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
 มอบทุนการศึกษา	มูลนิธิทิสโก้	เพื่อการกุศล	ประจำาปีพุทธศักราช	2562	ทุนละ	15,000	บาท

แก่นักศึกษา	คณะศิลปศาสตร์	นักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์	นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ	และนักศึกษา	

สถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา	จำานวนทั้งสิ้น	11	คน	ณ	สำานักงานอธิการบดี	มหาวิทยาลัยนราธิวาส

ราชนครินทร์	เมื่อวันที่	19	ธันวาคม	2562

	 1)	นายมูหามัดฮาริส	กูโน	คณะศิลปศาสตร์	ชั้นปีที่	2	ได้รับรางวัลเหรียญเงิน	

	 2)	นายมูฮัมหมัดฟิกรอม	มะสาและ	คณะศิลปศาสตร์	ชั้นปีที่	2	ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง

จากการแข่งขันกีฬาปันจักสีลัต	ชิงแชมป์ชายแดนใต้

ครั้งที่	8	ประจำาปี	2562	เมื่อวันที่	20	ธันวาคม	2562

รางวัลเชิดชูเกียรติ
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ผลการดำาเนินงาน
ด้านวิเทศสัมพันธ์



 นักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ จากชุมนุมภาษาอังกฤษ

 และนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์
	 เป็นพี่เลี้ยงให้กับนักศึกษาจาก	 UTP	 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีปิโตรนัส	 ในการศึกษาวัฒนธรรมมลายูดั้งเดิม 

ที่พิพิธภัณฑ์ขุนละหาร	อ.ยี่งอ	จ.นราธิวาส	UTP	x	PNU	ENG	x	PNU	LA	10:00	a.m.	Sunday,	21	April	2019

Touring	around	Narathiwas	to	Khun	laharn	museum,	Yi-ngo.	เมื่อวันที่	21	เมษายน	2562

 คณะศิลปศาสตร์ส่งอาจารย์

 และนักศึกษาเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมจีน 
	 ณ	มณฑลฉงชิ่ง-ซีอาน	สาธารณรัฐประชาชนจีน	ปี	2019	ระหว่างวันที่	20	พฤษภาคม	-	2	มิถุนายน	2562	

โดยมีนักศึกษาที่ได้รับทุนในครั้งนี้	จำานวน	3	คน	เข้าร่วมโครงการ	และมีอาจารย์รัฐพร	ศิริพันธุ์	เป็นอาจารย์ผู้ควบคุม

ในครั้งนี้ด้วย	เมื่อวันที่	24	พฤษภาคม	2562

โครงการ/กิจกรรมด้านวิเทศสัมพันธ์
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 คณาจารย์สาขาวิชาภาษามลายู คณะศิลปศาสตร ์

	 เข้าร่วมประชุมการเตรียมความพร้อมในการจัดทัศนศึกษาเพื่อเรียนรู้ภาษาฯ	 ของนักศึกษาสาขาวิชาภาษามลายู	

โดยทำาความร่วมมือกับสถาบันทางภาษา	Universiti	Sains	Malaysia	kampus	Kesihatan,	Kubang	Kerian	Kelantan  

ณ	ประเทศมาเลเซีย	เมื่อวันที่	27	พฤษภาคม	2562

 คณาจารย์ จาก Universiti Kuala Lumpur (UniKL)
	 เข้าพบ	ผศ.ดร.รสสุคนธ์	แสงมณี	อธิการบดีมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์	เพื่อพูดคุยและวางแผนการจัด

กิจกรรมจิตอาสา	ซึ่งมีกำาหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่	14	-	27	กรกฎาคม	2562	โดยมี	อ.วันชัย	แก้วหนูนวล	คณบดี

คณะศิลปศาสตร์	ให้การต้อนรับ

โครงการ/กิจกรรมด้านวิเทศสัมพันธ์
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 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ร่วมต้อนรับ

 คณะอาจารย์และนักศึกษา จาก UNiKL มาเลเซีย
	 เมื่อวันที่	14	กรกฎาคม	2562	ภายใต้โครงการ	‘GLOBAL	STUDENTS’	SUCCESS	PROGRAM	2019:	

EMPOWERING	OUR	STUDENTS	AND	NEEDY	COMMUNITY’	จัดขึ้นระหว่างวันที่	14-25	กรกฎาคม	2562	

โดยได้รับเกียรติจาก	ผศ.ดร.	สุพัฒน์	ศรีสวัสดิ์	เป็นประธานกล่าวเปิดพิธี

 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
	 เมื่อวันที่	15	กรกฎาคม	2562	คณะอาจารย์และนักศึกษา	จาก	UNiKL	มาเลเซียได้ทำากิจกรรมร่วมกันกับ

นักศึกษาคณะศิลปศาสตร์	 ในกิจกรรม	 Student	 Exchange	Mobility	 Program	 at	 Partnership	 University		

ภายใต้โครงการ	‘GLOBAL	STUDENTS’	SUCCESS	PROGRAM	2019:	EMPOWERING	OUR	STUDENTS	

AND	NEEDY	COMMUNITY’

โครงการ/กิจกรรมด้านวิเทศสัมพันธ์
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	 คณะศิลปศาสตร์	มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์	เมื่อวันที่	16	กรกฎาคม	2562	คณะอาจารย์และ

นักศึกษา	จาก	UNiKL	มาเลเซียได้ทำากิจกรรมร่วมกันกับอาจารย์และนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์	ในกิจกรรมปลูกป่าชายเลน 

ณ	อำาเภอยะหริ่ง	จังหวัดปัตตานี	ภายใต้โครงการ	

 ‘GLOBAL STUDENTS’ SUCCESS PROGRAM 2019: EM-
POWERING OUR STUDENTS AND NEEDY COMMUNITY’

	 สาขาวิชาภาษามลายู	

	 คณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร ์

	 ได้จัดกิจกรรมค่ายภาษามลายู	ระหว่างวันที่	19-21	กรกฎาคม	2562	ณ	Universiti	Sains	Malaysia	

วิทยาเขต	Kubang	Kerian	ประเทศมาเลเซีย	เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้สัมผัสประสบการณ์	เรียนรู้วัฒนธรรม

และภาษา	 เปิดโลกทัศน์ให้นักศึกษาได้รู้จักสถานที่สำาคัญในรัฐกลันตันและสถานที่อื่นๆ	 เพิ่มพูนทักษะชีวิตอย่างมี

ประสิทธิภาพโดยเฉพาะศาสตร์สาขาวิชาภาษามลายู	 และยกระดับความสามารถด้านการใช้ภาษาและการสื่อสาร

ภาษามลายูในอนาคต

โครงการ/กิจกรรมด้านวิเทศสัมพันธ์
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 เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2562 กงสุลใหญ่ ณ เมืองโกตาบาร ู

	 ได้ต้อนรับนักศึกษาและคณาจารย์	สาขาวิชาภาษามลายู	คณะศิลปศาสตร์	มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

และ	Universiti	Sains	Malaysia	(USM)	จำานวน	35	คน	ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมทัศนศึกษาดูงานภาษามลายู

PNU-USM-PERADAPAN-DBPWT	โครงการแลกเปลี่ยนระหว่างมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์และ	Universiti 

Sains	Malaysia	(USM)	โดยมีจุดประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์	กับ	

Universiti	Sains	Malaysia	(USM)	และส่งเสริมการเรียนรู้ด้านภาษาและวัฒนธรรมนอกห้องเรียน	ซึ่งโครงการ

แลกเปล่ียนดังกล่าวจะช่วยเปิดโอกาสในการพัฒนาขีดความสามารถด้านภาษาแก่นักศึกษาภาควิชาภาษามลายูได้

อีกด้วย

 คณะอาจารย์และนักศึกษา

จาก UNiKL มาเลเซีย
ทำากิจกรรมร่วมกับอาจารย์และนักศึกษามหาวิทยาลัย

นราธิวาสรสชนครินทร์	เพื่อน้องๆ	ณ	สถานพินิจและ

คุ้มครองเด็กจังหวัดนราธิวาส	ภายใต้โครงการ	‘GLOBAL	

STUDENTS’	SUCCESS	PROGRAM	2019:	EMPOWERING 

OUR	STUDENTS	AND	NEEDY	COMMUNITY’	

เมื่อวันที่	23	กรกฎาคม	2562

โครงการ/กิจกรรมด้านวิเทศสัมพันธ์
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 คณะอาจารย์และนักศึกษา จาก UNiKL ประเทศมาเลเซีย
 ทำากิจกรรมร่วมกับอาจารย์และนักศึกษามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์		ณ	โรงพยาบาลบาเจาะ	อ.บาเจาะ	

จ.นราธิวาส	และมัสยิดอัลฮีดายาตุลอิสลามียะฮ	ต.ปะลุกาสาเมาะ	อ.บาเจาะ	จ.นราธิวาส	ภายใต้โครงการ	‘GLOBAL	

STUDENTS’	SUCCESS	PROGRAM	2019:	EMPOWERING	OUR	STUDENTS	AND	NEEDY	COMMUNITY’		

เมื่อวันที่	24	กรกฎาคม	2562

 ประมวลภาพโครงการจิตอาสา

 โดย Universiti Teknologi Petronas (UTP)

 ประเทศมาเลเซีย ร่วมกับ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
	 กับการเข้าเยี่ยมชมฟาร์ม	คณะเกษตรศาสตร์	คณะวิทยาการจัดการ	และคณะวิศวกรรมศาสตร์

เมื่อวันที่	27	สิงหาคม	2562

โครงการ/กิจกรรมด้านวิเทศสัมพันธ์
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 อ.ปารีซะ รักเกื้อ
 อาจารย์ สาขาวิชาภาษาจีน
	 ได้ไปเป็นอาจารย์แลกเปล่ียนสอนในรายวิชาภาษาจีน 

ณ	มหาวิทยาลัย	UniKL-MICET	เมืองมะละกา	ประเทศ

มาเลเซีย	ระหว่างวันที่	1-20	กันยายน	2562

 นายพิษิฎฐ์ สุรวัลลภ

 รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
	 ให้เกียรติเป็นประธานและกล่าวต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษา	จาก	Universiti	Sains	Malaysia	รัฐกลันตัน

ประเทศมาเลเซียในโอกาสเข้าเยี่ยมและทำากิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการ	ณ	คณะศิลปศาสตร์	มหาวิทยาลัยนราธิวาส

ราชนครินทร์	เมื่อวันที่	24	ตุลาคม	2562

โครงการ/กิจกรรมด้านวิเทศสัมพันธ์
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 นายพิษิฎฐ์ สุรวัลลภ 

 รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
	 ให้เกียรติเป็นประธานและกล่าวต้อนรับคณะอาจารย์และนักเรียน	จาก	Sekoloh	Jaringan	Peringkat	Negeri

รัฐตรังกานู	ประเทศมาเลเซีย	ในโอกาสเข้าเยี่ยมและทำาความร่วมมือทางวิชาการ	ณ	คณะศิลปศาสตร์	มหาวิทยาลัย

นราธิวาสราชนครินทร์	เมื่อวันที่	24	ตุลาคม	2562

 นักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ 

 และนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
 มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์	พร้อมด้วย	อาจารปารีซะ	รักเกื้อ	อาจารย์อาแด	มะเกะ	และ

นางสาวฮานีฟาห์	 รอเซะ	 เจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์	 คณะศิลปศาสตร์	 เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาคุณลักษณะนักศึกษาก้าวสู่อาเซียน 

‘The	English	Language	Through	Cultural	Exchange	Programme	Towards	The	ASEAN	World’	ณ	Universiti 

Kuala	Lumpur	Institute	of	Medicine	Science	Technology	(UniKL	MESTECH)	กรุงกัวลาลัมเปอร์	ประเทศมาเลเซีย 

ระหว่างวันที่	16-23	ธันวาคม	2562

โครงการ/กิจกรรมด้านวิเทศสัมพันธ์
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	 คณะอาจารย์	เจ้าหน้าที่	และนักศึกษาผู้เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาคุณลักษณะนักศึกษาก้าวสู่อาเซียน	

‘The	English	Language	Through	Cultural	Exchange	Programme	Towards	The	ASEAN	World’	 ร่วมกับ	

UniKL	MESTECH	เดินทางไปยัง	Paya	Indah	Wetland	

เพื่อทำากิจกรรมจิตอาสา และปรับปรุงทัศนียภาพของพื้นที่

จากนั้นได้เข้าเยี่ยมชมบ้านมลายู ประเทศมาเลเซีย	เมื่อวันที่	18	ธันวาคม	2562

	 คณะอาจารย์	เจ้าหน้าที่	และนักศึกษา

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาคุณลักษณะนักศึกษาก้าวสู่อาเซียน	

‘The	English	Language	Through	Cultural	Exchange	Programme	Towards	The	ASEAN	World’

เดินทางไปยังประเทศสิงคโปร์ เพื่อเยี่ยมชมสถานที่ต่างๆ ที่น่าสนใจ   

เช่น Merlion Park, Sentosa, Bugis Street และ Garden by the bay 

เมื่อวันที่	19	ธันวาคม	2562

โครงการ/กิจกรรมด้านวิเทศสัมพันธ์
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	 คณะอาจารย์	เจ้าหน้าที่	และนักศึกษาผู้เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาคุณลักษณะนักศึกษาก้าวสู่อาเซียน

	 ‘The	English	Language	Through	Cultural	Exchange	Programme	Towards	The	ASEAN	World’	

เดินทางไปพิพิธภัณฑ์พระราชวัง อิสตานา เนอการา เพื่อศึกษาประวัติศาสตร์

ของกษัตริย์และเยี่ยมชมพระราชวัง เมืองกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย
เมื่อวันที่	20	ธันวาคม	2562

	 คณะอาจารย์	เจ้าหน้าที่	และนักศึกษาผู้เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาคุณลักษณะนักศึกษาก้าวสู่อาเซียน

	 ‘The	English	Language	Through	Cultural	Exchange	Programme	Towards	The	ASEAN	World’

 เข้าเยี่ยมชมและศึกษาประวัติศาสตร์เมืองมะละกา ประเทศมาเลเซีย
เมื่อวันที่	21	ธันวาคม	2562

โครงการ/กิจกรรมด้านวิเทศสัมพันธ์
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	 คณะอาจารย์	เจ้าหน้าที่	และนักศึกษาผู้เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาคุณลักษณะนักศึกษาก้าวสู่อาเซียน	

‘The	English	Language	Through	Cultural	Exchange	Programme	Towards	The	ASEAN	World’	

เข้าเยี่ยมชมและศึกษาประวัติศาสตร์เมือง Putrajaya ประเทศมาเลเซีย 

เมื่อวันที่	22	ธันวาคม	2562

	 นักศึกษาคณะศิลปศาสตร์	เข้าร่วมกิจกรรม	

INTERCULTURAL COMPETENCE, ENGLISH IMMERSION  AND 
MANDARIN INTENSIVE PROGRAM  
ณ	Universiti	Kuala	Lumpur	(UnikL)	ประเทศมาเลเซีย	ระหว่างวันที่	23	ธันวาคม	2562	-	4	มกราคม	2563

	 คณะอาจารย์	เจ้าหน้าที่	และนักศึกษาผู้เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาคุณลักษณะนักศึกษาก้าวสู่อาเซียน	

‘The	English	Language	Through	Cultural	Exchange	Programme	Towards	The	ASEAN	World’	

เข้าร่วม Farewell Party ค่ำาคืนแห่งการอำาลา	เมื่อวันที่	22	ธันวาคม	2562

โครงการ/กิจกรรมด้านวิเทศสัมพันธ์
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	 นักศึกษาคณะศิลปศาสตร์	ผู้เข้าร่วมกิจกรรม	INTERCULTURAL	COMPETENCE,	ENGLISH	IMMERSION  

AND	MANDARIN	INTENSIVE	PROGRAM	ณ	Universiti	Kuala	Lumpur	(UnikL)	

เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เมืองมะละกา ประเทศมาเลเซีย	เมื่อวันที่	24	ธันวาคม	2562

	 นักศึกษาคณะศิลปศาสตร์	ผู้เข้าร่วมกิจกรรม	INTERCULTURAL	COMPETENCE,	ENGLISH	IMMERSION		

AND	MANDARIN	INTENSIVE	PROGRAM	ณ	Universiti	Kuala	Lumpur	(UnikL)		

เข้าเยี่ยมชม cape Rachael loghthouse, hot spring jasin Melaka 

เมืองมะละกา ประเทศมาเลเซีย	เมื่อวันที่	25	ธันวาคม	2562

โครงการ/กิจกรรมด้านวิเทศสัมพันธ์
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ผลการดำาเนินงาน
ด้านสหกิจศึกษา



	 เมื่อวันที่	22	กรกฎาคม	2562	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.รสสุคนธ์	แสงมณี	อธิการบดีมหาวิทยาลัยนราธิวาส

ราชนครินทร์	เข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษาและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ	รุ่นที่	2	ภายใต้โครงการ

สหกิจศึกษา	คณะศิลปศาสตร์	ณ	ห้องสโมสรนักศึกษา	ศิลปศาสตร์	มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

	 อ.ฟารีดา	กิตติวิโรจน์	เข้านิเทศงานนักศึกษาสหกิจศึกษานานาชาติ	ณ	Universiti	Kuala	Lumpur	Malaysian 

Institute	Chemical	and	Bio-Engineering	Technology	เมืองมะละกา	ประเทศมาเลเซีย	เพื่อติดตามการปฏิบัติงาน 

ให้คำาปรึกษาและรับฟังปัญหาต่างๆ	รวมถึงแนะนำาการปฏิบัติงานของนักศึกษา	เมื่อวันที่	2	ตุลาคม	2562	ที่ผ่านมา

	 อ.ฟารีดา	กิตติวิโรจน์	เข้านิเทศงานนักศึกษาสหกิจศึกษานานาชาติ	ณ	Gombak	Integrated	Fully	Boarding 

School	กรุงกัวลาลัมเปอร์	ประเทศมาเลเซีย	เพื่อติดตามการปฏิบัติงาน	ให้คำาปรึกษาและรับฟังปัญหาต่างๆ	รวมถึงแนะนำา

การปฏิบัติงานของนักศึกษา	เมื่อวันที่	3	ตุลาคม	2562	

โครงการ/กิจกรรมด้านสหกิจศึกษา
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	 อ.ฟารีดา	กิตติวิโรจน์	เข้านิเทศงานนักศึกษาสหกิจศึกษานานาชาติ	ณ	Universiti	Kuala	Lumpur	Malaysian 

Institue	of	Information	Technology	กรุงกัวลาลัมเปอร์	ประเทศมาเลเซีย	เพื่อติดตามการปฏิบัติงาน	ให้คำาปรึกษา

และรับฟังปัญหาต่างๆ	รวมถึงแนะนำาการปฏิบัติงานของนักศึกษา	เมื่อวันที่	4	ตุลาคม	2562

	 อ.ฟารีดา	กิตติวิโรจน์	 เข้านิเทศงานนักศึกษาสหกิจศึกษานานาชาติ	ณ	Srtatfoard	 International	Language	Centre 

กรุงกัวลาลัมเปอร์	ประเทศมาเลเซีย	เพื่อติดตามการปฏิบัติงาน	ให้คำาปรึกษาและรับฟังปัญหาต่างๆ	รวมถึงแนะนำา

การปฏิบัติงานของนักศึกษา	เมื่อวันที่	4	ตุลาคม	2562

	 อาจารย์อาแด	มะเกะ	เดินทางเข้านิเทศงานนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ	ณ	บริษัทอ่าวนาง	ภูเภตรา	รีสอร์ท	

อำาเภอเมือง	จังหวัดกระบี่	เพื่อติดตามการปฏิบัติงาน	ให้คำาปรึกษาและรับฟังปัญหาต่าง	ๆ 	รวมถึงแนะนำาการปฏิบัติงานของนักศึกษา	

เมื่อวันที่	13	ตุลาคม	2562

โครงการ/กิจกรรมด้านสหกิจศึกษา

รายงานประจ�าปี พ.ศ. 2562 คณะศิลปศาสตร์ 45



	 อาจารย์ฟิรดาวนิ	สะนิ	อาจารย์ซัลวาตี	สุเด็น	และอาจารย์กามีลียา	หะยีหะซา	เดินทางเข้านิเทศงานนักศึกษา

ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ	ณ	กระบี่	ทราเวล	อินฟอร์เมชั่น	อำาเภอเมือง	จังหวัดกระบี่	เพื่อติดตามการปฏิบัติงาน	ให้คำาปรึกษา

และรับฟังปัญหาต่างๆ	รวมถึงแนะนำาการปฏิบัติงานของนักศึกษา	เมื่อวันที่	13	ตุลาคม	2562

	 อาจารย์โสภาวรรณ	หนูกุ้ง	เดินทางเข้านิเทศงานนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ	ณ	ภูผา	อ่าวนาง	รีสอร์ท	

แอนด์	 สปา	อำาเภอเมือง	 จังหวัดกระบี่	 เพื่อติดตามการปฏิบัติงาน	 ให้คำาปรึกษาและรับฟังปัญหาต่างๆ	 รวมถึงแนะนำา

การปฏิบัติงานของนักศึกษา	เมื่อวันที่	13	ตุลาคม	2562

	 อาจารย์โสภาวรรณ	หนูกุ้ง	และ	อาจารย์ฟิรดาวซ์	มูหะมัด	เดินทางเข้านิเทศงานสหกิจศึกษา	ณ	บริษัท	

จีอาร์	รุ่งตะวัน	อำาเภอเมือง	จังหวัดกระบี่เพื่อติดตามการปฏิบัติงาน	ให้คำาปรึกษาและรับฟังปัญหาต่างๆ	รวมถึงแนะนำา

การปฏิบัติงานของนักศึกษา	เมื่อวันที่	13	ตุลาคม	2562

โครงการ/กิจกรรมด้านสหกิจศึกษา

รายงานประจ�าปี พ.ศ. 2562 คณะศิลปศาสตร์ 46



	 อาจารย์ซัลวาตี	สุเด็น	เดินทางเข้านิเทศงานนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ	ณ	บริษัท	ซีอีเกิ้ล	ทัวร์	อำาเภอเมือง	

จังหวัดกระบี่	เพื่อติดตามการปฏิบัติงาน	ให้คำาปรึกษาและรับฟังปัญหาต่างๆ	รวมถึงแนะนำาการปฏิบัติงานของนักศึกษา		

เมื่อวันที่	13	ตุลาคม	2562

	 อาจารย์อาแด	มะเกะ	และอาจารย์ฟีรดาวซ์	มูหะมัด	เดินทางเข้านิเทศงานนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพณ	

กระบี่	ฟร้อน	เบย์	อำาเภอเมือง	จังหวัดกระบี่	เพื่อติดตามการปฏิบัติงาน	ให้คำาปรึกษาและรับฟังปัญหาต่างๆ	รวมถึงแนะนำา

การปฏิบัติงานของนักศึกษา	เมื่อวันที่	13	ตุลาคม	2562

โครงการ/กิจกรรมด้านสหกิจศึกษา
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	 ผศ.วันชัย	แก้วหนูนวล	คณบดีคณะศิลปศาสตร์	เดินทางเข้านิเทศงานนักศึกษาสหกิจศึกษา	ณ	มูลนิธิ

กระจกเงา	สำานักงานเชียงราย	อำาเภอเมือง	จังหวัดเชียงราย	เพื่อติดตามการปฏิบัติงาน	ให้คำาปรึกษาและรับฟัง

ปัญหาต่างๆ	รวมถึงแนะนำาการปฏิบัติงานของนักศึกษา	เมื่อวันที่	14	ตุลาคม	2562

	 อาจารย์	ดร.	วัชรินทร์	ฟองโหย	และ	อาจารย์กามีลียา	หะยีหะซา	เดินทางเข้านิเทศงานนักศึกษา

สหกิจศึกษา	ณ	โรงแรม	ซันไรท์	ทรอปิคอล	รีสอร์ท	อำาเภอเมือง	จังหวัดกระบี่	เพื่อติดตามการปฏิบัติงาน

ให้คำาปรึกษาและรับฟังปัญหาต่างๆ	รวมถึงแนะนำาการปฏิบัติงานของนักศึกษา	เมื่อวันที่	14	ตุลาคม	2562	

	 อาจารย์ซัลวาตี	สุเด็น	เดินทางเข้า

นิเทศงานนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ	

ณ	โรงแรมเดอะ	ตะมะ	อำาเภอเมือง	จังหวัดกระบี่

เพื่อติดตามการปฏิบัติงาน	ให้คำาปรึกษา

และรับฟังปัญหาต่างๆ	รวมถึงแนะนำาการปฏิบัติงาน

ของนักศึกษา	เมื่อวันที่	14	ตุลาคม	2562

โครงการ/กิจกรรมด้านสหกิจศึกษา

รายงานประจ�าปี พ.ศ. 2562 คณะศิลปศาสตร์ 48



	 อาจารย์ฟิรดาว	นิสะนิ	เดินทางเข้านิเทศงานนักศึกษาสหกิจศึกษา	ณ	บ้านใสใน	รีสอร์ท	อำาเภอเมือง	

จังหวัดกระบี่	เพื่อติดตามการปฏิบัติงาน	ให้คำาปรึกษาและรับฟังปัญหาต่างๆ	รวมถึงแนะนำาการปฏิบัติงานของ

นักศึกษา	เมื่อวันที่	14	ตุลาคม	2562

	 อาจารย์	ดร.วัชรินทร์	ฟองโหย	และ	อาจารย์กามีลียา	หะยีหะซา	เดินทางเข้านิเทศงานนักศึกษาสหกิจศึกษา 

ณ	ไร่เลย์	เบย์	รีสอร์ท	แอนด์	สปา	อำาเภอเมือง	จังหวัดกระบี่	เพื่อติดตามการปฏิบัติงาน	ให้คำาปรึกษาและ

รับฟังปัญหาต่างๆ	รวมถึงแนะนำาการปฏิบัติงานของนักศึกษา	เมื่อวันที่	14	ตุลาคม	2562

	 อาจารย์ฟิรดาว	นิสะนิ	เดินทางเข้านิเทศงานนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ	ณ	โรงแรมอ่าวนาง	ภูพิมาน	

รีสอร์ท	แอนด์	สปา	อำาเภอเมือง	จังหวัดกระบี่	เพื่อติดตามการปฏิบัติงาน	ให้คำาปรึกษาและรับฟังปัญหาต่างๆ	รวมถึง

แนะนำาการปฏิบัติงานของนักศึกษา	เมื่อวันที่	14	ตุลาคม	2562

โครงการ/กิจกรรมด้านสหกิจศึกษา

รายงานประจ�าปี พ.ศ. 2562 คณะศิลปศาสตร์ 49



	 อาจารย์อาแด	มะเกะ	และอาจารย์ฟีรดาวซ์	มูหะมัด	เดินทางเข้านิเทศงานนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

ณ	บริษัทอ่าวนาง	แทรเวล	แอนด์	ทัวร์	จำากัด	อำาเภอเมือง	จังหวัดกระบี่	เพื่อติดตามการปฏิบัติงาน	ให้คำาปรึกษา

และรับฟังปัญหาต่างๆ	รวมถึงแนะนำาการปฏิบัติงานของนักศึกษา	เมื่อวันที่	14	ตุลาคม	2562

	 อาจารย์โสภาวรรณ	หนูกุ้ง	เดินทางเข้านิเทศงานนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ	ณ	โรงแรมอนานา	

อีโคโลจิคอล	รีสอร์ท	อำาเภอเมือง	จังหวัดกระบี่	เพื่อติดตามการปฏิบัติงาน	ให้คำาปรึกษาและรับฟังปัญหาต่างๆ	รวมถึง

แนะนำาการปฏิบัติงานของนักศึกษา	เมื่อวันที่	14	ตุลาคม	2562

โครงการ/กิจกรรมด้านสหกิจศึกษา
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	 อาจารย์รจเรข	กำาแหงกิจ	เดินทางเข้านิเทศงานนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ	ณ	ทับวารินทร์	รีสอร์ท	

ตำาบลทับเที่ยง	อำาเภอเมือง	จังหวัดตรัง	เพื่อติดตามการปฏิบัติงาน	ให้คำาปรึกษาและรับฟังปัญหาต่างๆ	รวมถึง

แนะนำาการปฏิบัติงานของนักศึกษา	เมื่อวันที่	15	ตุลาคม	2562

	 อาจารย์โสภาวรรณหนูกุ้ง	เดินทางเข้านิเทศงานนักศึกษาสหกิจศึกษา	ณ	บริษัท	กรีนเสตย์	จำากัด	อำาเภอท่าช้าง 

จังหวัดสิงห์บุรี	เพื่อติดตามการปฏิบัติงาน	ให้คำาปรึกษาและรับฟังปัญหาต่างๆ	รวมถึงแนะนำาการปฏิบัติงาน

ของนักศึกษา	เมื่อวันที่	19	ตุลาคม	2562

	 อาจารย์ฟิรดาว	นิสะนิ	เดินทางเข้านิเทศงานนักศึกษาสหกิจศึกษา	ณ	ท่าอากาศยานหาดใหญ่	อำาเภอคลองหอยโข่ง	

จังหวัดสงขลา	เพื่อติดตามการปฏิบัติงาน	ให้คำาปรึกษาและรับฟังปัญหาต่างๆ	รวมถึงแนะนำาการปฏิบัติงาน

ของนักศึกษาเมื่อวันที่	25	ตุลาคม	2562

โครงการ/กิจกรรมด้านสหกิจศึกษา
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	 อาจารย์อาแดมะเกะ	เดินทางเข้านิเทศงานนักศึกษาสหกิจศึกษา	ณ	สถานกงสุลใหญ่มาเลเซีย	ประจำา

จังหวัดสงขลา	อำาเภอเมือง	จังหวัดสงขลา	เพื่อติดตามการปฏิบัติงาน	ให้คำาปรึกษาและรับฟังปัญหาต่างๆ	รวมถึงแนะนำา

การปฏิบัติงานของนักศึกษา	เมื่อวันที่	25	ตุลาคม	2562

	 ผศ.วันชัย	แก้วหนูนวล		คณบดีคณะศิลปศาสตร์	ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรมนำาเสนอผล

การปฏิบัติงานสหกิจศึกษาและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ	ภายใต้โครงการสหกิจศึกษา	คณะศิลปศาสตร์	โดยมี	

อาจารย์รจเรข	กำาแหงกิจ	หัวหน้างานสหกิจศึกษา	กล่าวรายงาน	ณ	ห้องประชุมวชิรอำาไพ	คณะศิลปศาสตร์	

เมื่อวันที่	10	ธันวาคม	2562

โครงการ/กิจกรรมด้านสหกิจศึกษา
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ผลการดำาเนินงาน
ด้านวิจัย



	 อาจารย์รัฐพร	ศิริพันธุ์	อาจารย์สาขาวิชาภาษาจีน	ได้รับรางวัลการนำาเสนอผลงานระดับดีภาคบรรยาย	

ในการประชุมวิชาการระดับชาติด้านศิลปศาสตร	์ครั้งที่	4	“ศาสตร์บูรณาการงานวิจัยเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน”	

(LAC	2019)	ณ	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวิชัย	จ.สงขลา	เมื่อวันที่	1-2	เมษายน	2562 ในหัวข้อ

เรื่อง	การพัฒนาทักษะการพูดภาษาจีน	โดยการใช้กิจกรรมบทบาทสมมติของนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์	

มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

	 คณาจารย์และนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์	เข้าร่วมนำาเสนอผลงานทางวิชาการในงานประชุมวิชาการ

ระดับชาติและนานาชาติ	เครือข่ายนวัตกรรมและสร้างสรรค์	2562:	“National	And	International	Conference 

Innovation	And	Creativity	Network	2019”	ระหว่างวันที่	16	-	18	มิถุนายน	2562		ณ	อาคารเฉลิมพระเกียรติ		

มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

	 อาจารย์มุสลิม	รอกาได้รับรางวัล	Best	Paper	Presenter	Award	จากการนำาเสนอผลงานทาง

วิชาการ	ณ	The	National	University	of	Singapore	Society,	Singapore	จัดโดย	Social	Sciences	

and	Humanities	Research	Association	เมื่อวันที่	12	กรกฎาคม	2562

โครงการ/กิจกรรมด้านวิจัย
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	 อาจารย์และนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์	เข้าร่วมนำาเสนอผลงานทางวิชาการ	ใน	HUSO	CONFERENCE	2	nd

การประชุมวิชาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ระดับชาติ	ครั้งที่	2	“มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	

นวัตกรรมสร้างสรรค์สังคม”	ระหว่างวันที่	5-6	สิงหาคม	2562	ณ	หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ	80	พรรษา	

5	ธันวาคม	2550	มหาวิยาลัยราชภัฏสงขลา	จ.สงขลา

	 นางสาวซูไฮนี	อาแว	และนางสาวรอซีดะ	มะแซกูเบ	นักศึกษาคณะศิลปศาสตร์	มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์	

ได้เข้าร่วมนำาเสนอผลงานวิจัยในเวทีการประชุมวิชาการระดับชาติวาระครบรอบ	45	ปี	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์

ม.อ.ปัตตานี	ในหัวข้องานประชุม	“ดินแดนแฟนตาซี	ความจริงและจินตนาการในสังคมดิจิทัล	Fantasy	land	truth	and	

imagination	in	digital	society”	ระหว่างวันที่	23-24	สิงหาคม	2562	ณ	โรงแรมเซ็นทารา	หาดใหญ่	จังหวัดสงขลา

	 นักศึกษาคณะศิลปศาสตร์	สาขาวิชาภาษามลายู	ชั้นปีที่	3	ได้เข้าร่วมนำาเสนอบทความวิจัย	ในงานสัมมนา

วิชาการระดับนานาชาติด้านภาษา	วัฒนธรรม	และวรรณกรรมมลายู	“SEMINAR	SASTERA,	BAHASA	DAN

BUDAYA	MELAYU	MENDEPANI	ABAD	KE-21	PERINGKAT	ANTARABANGSA”	จำานวน	4	บทความ	โดยมี

อาจารย์รอฮานี	เต๊ะซา	อาจารย์ฟีรดาวซ์	มูหะหมัด	อาจารย์กามีลียา	หะยีหะซา	อาจารย์สุไลมาน	สมาแฮ	และ

อาจารย์	Shahrul	Imran	Lim	Abdullah	อาจารย์แลกเปลี่ยนจาก	USM	เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา	ณ	Institution	of	

Teacher	Education	Sultan	Mizan	Campus,	Besut,	Terengganu.	เมื่อวันที่	20	พฤศจิกายน	2562	

โครงการ/กิจกรรมด้านวิจัย
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	 อาจารย์กีรติกานต์	บุญฤทธิ์	และ	อาจารย์สุนิฐา 

กำาเนิดทอง	จากสาขาวิชาภาษาไทย	ได้ร่วมนำาเสนอบทความ

วิจัย	ในการประชุมระดับชาติ	เครือข่ายความร่วมมือทาง

วิชาการและวัฒนธรรม	5	สถาบัน	เพื่อส่งเสริมภาษาและ

วัฒนธรรมไทยในเวทีโลก	ณ	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	

บางเขน	กรุงเทพมหานคร

	 อาจารย์วิภาภรณ์	หุ้ยเวชศาสตร์	จากสาขามนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์	คณะศิลปศาสตร์	เข้าร่วม

นำาเสนอผลงานทางวิชาการ	ในการประชุมวิชาการระดับชาติด้านการท่องเที่ยวกับมนุษยศาสตร์	ครั้งที่	1	

“การท่องเที่ยวกับมนุษยศาสตร์:	การท่องเที่ยวในยุคเปลี่ยนผ่าน”	วันที่	19-20	ธันวาคม	2562	ณ	โรงแรมโลตัส	

ปางสวนแก้ว	จังหวัดเชียงใหม่

โครงการ/กิจกรรมด้านวิจัย

รายงานประจ�าปี พ.ศ. 2562 คณะศิลปศาสตร์ 56



ผลการดำาเนินงาน
ด้านบริการวิชาการ



เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2562

เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562

เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2562

ระหว่างวันที่ 4-8 กุมภาพันธ์ 2562

คณะศิลปศาสตร์	เข้าร่วมจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	ร่วมกับ

มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์	ประจำาปี	2562

โครงการ/กิจกรรมด้านบริการวิชาการ

ผศ.ดร.จงรัก	พลาศัย	นายกสภามหาวิทยาลัยนราธิวาส

ราชนครินทร์	เป็นประธานเปิดโครงการวันภาษาอังกฤษ	

English	Day	เนื่องในงานครบรอบ	14	ปี	แห่งการสถาปนา

มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์	

คณะศิลปศาสตร์	เข้าร่วมออกบูธแสดงผลงานความก้าวหน้า

ของคณะศิลปศาสตร์	เนื่องในงานแถลงข่าว	ครบรอบ	14	ปี

แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 

ณ	ฟาร์มคณะเกษตรศาสตร์	มหาวิทยาลัยนราธิวาส

ราชนครินทร์

คณะศิลปศาสตร์	เข้าร่วมแสดงผลงานและนิทรรศการ

เนื่องในวันสถาปนาครบรอบ	14	ปี	มหาวิทยาลัยนราธิวาส

ราชนครินทร์	ณ	เวทีกลาง	ลานพิกุล
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โครงการ/กิจกรรมด้านบริการวิชาการ

เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562

เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562

ผศ.ดร.รสสุคนธ์	แสงมณี	อธิการบดีมหาวิทยาลัยนราธิวาส

ราชนครินทร์พร้อมด้วยผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ	ผู้บริหาร

คณะศิลปศาสตร์	และผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

ร่วมเปิดเวทีการแข่งขันขูดมะพร้าว	ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรม	

‘รักไทย	รักวัฒนธรรม’	เนื่องในวันครบรอบ	14	ปี	แห่งการ

สถาปนามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

คณะศิลปศาสตร์	ร่วมโครงการบริการวิชาการเพื่อพัฒนาชุมชน	มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

วันที่	15	กุมภาพันธ์	2562	ณ	โรงเรียนนราธิวาส	อำาเภอเมือง	จังหวัดนราธิวาส

คณะศิลปศาสตร์	มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์	จัดแสดงนิทรรศการและนำาเสนอในหัวข้อ	“ความเป็นมา

ของอาเซียน”ในกิจกรรมบทบาทจังหวัดนราธิวาสต่อการสนับสนุนการเป็นประธานอาเซียนของไทยในปี	2562	

ณ	หอประชุม	ชั้น	2	ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส
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คณะศิลปศาสตร์	จัดโครงการพัฒนาเยาวชนเพื่อเสริมสร้างสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้	ในกิจกรรม

สอนเสริมภาษาต่างประเทศแก่เยาวชนในจังหวัดนราธิวาส	(วิชาภาษาอังกฤษ)	ระหว่างวันที่	16	พฤษภาคม	-	5	

สิงหาคม	2562	ณ	โรงเรียนไทยรัฐวิทยา	10	(บ้านใหม่)	อ.เมืองนราธิวาส	จ.นราธิวาส

ระหว่างวันที่ 16 พฤษภาคม - 5 สิงหาคม 2562

	  
	  

คณะศิลปศาสตร์	จัดโครงการพัฒนาเยาวชนเพื่อเสริมสร้างสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้	ในกิจกรรม

สอนเสริมภาษาต่างประเทศแก่เยาวชนในจังหวัดนราธิวาส	(วิชาภาษาไทย)	ระหว่างวันที่	16	พฤษภาคม	-	5 

สิงหาคม	2562	ณ	โรงเรียนไทยรัฐวิทยา	10	(บ้านใหม่)	อ.เมืองนราธิวาส	จ.นราธิวาส

	  

	  	  

โครงการ/กิจกรรมด้านบริการวิชาการ

ระหว่างวันที่ 16 พฤษภาคม - 5 สิงหาคม 2562
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วันที่ 22 พฤษภาคม 2562 เวลา 13.00 น.

ระหว่างวันที่ 22-24 พฤษภาคม 2562

วันศุกร์ ที่ 14 มิถุนายน 2562

ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.รสสุคนธ์	แสงมณี	อธิการบดีมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์	เป็นประธาน

พิธีเปิดงานสัมมนาทางวิชาการ	ณ	ห้องประชุมวชิรอำาไพ	ชั้น2	

คณะศิลปศาสตร์	จัดให้คุณเปิดมุมมองภาษาอังกฤษ	กับ	‘ครูเลดี้เก๋เก๋’	พิธีกรรายการติวภาษาอังกฤษ	

Featuring	Andrew	Biggs	BEC	TERO	ช่อง	33HD	บรรยายในหัวข้อ	‘เรียนภาษาอังกฤษอย่างไรให้มี	

“PASSION”’	วันศุกร์	ที่	14	มิถุนายน	2562	ณ	ห้องประชุมวชิรอำาไพ	คณะศิลปศาสตร์

คณะศิลปศาสตร์	จัดบริการวิชาการค่ายสอนเสริมภาษาจีน	ณ	โรงเรียนสุคิรินวิทยา	ระหว่างวันที่	22-24

พฤษภาคม	2562	โดยมีอาจารย์ปารีซะ	รักเกื้อ	และนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ	วิชาโทภาษาจีน

ชั้นปี	ที่	3	จำานวน	7	คน	เข้าร่วมบริการวิชาการในครั้งนี้	โดยได้รับเกียรติ	จาก	อ.วันชัย	แก้วหนูนวล	

คณบดีคณะศิลปศาสตร์	เข้าเยี่ยมและให้กำาลังใจการจัดค่ายในครั้งนี้

	  

	  

	  

	  

	  

	   	   	   	  

โครงการ/กิจกรรมด้านบริการวิชาการ
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ระหว่างวันที่ 21 – 24 มิถุนายน 2562

เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2562

โครงการ	“จัดตั้งและพัฒนาศักยภาพศูนย์ภาษาต่างประเทศเพื่อรองรับการพัฒนากำาลังคนในสามจังหวัด

ชายแดนภาคใต้	ภายใต้กิจกรรมพัฒนาศูนย์ภาษาและยกระดับคุณภาพการเรียนรู้	ภาษาอังกฤษแก่นักเรียนระดับ

มัธยมตอนปลาย

ผศ.ดร.รสสุคนธ์	แสงมณี	อธิการบดีมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์	เป็นประธานเปิดโครงการ

“สอนเสริมภาษาต่างประเทศแก่นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้”	และโครงการ	“จัดตั้ง

และพัฒนาศักยภาพศูนย์ภาษาต่างประเทศเพื่อรองรับการพัฒนากำาลังคนในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้

ภายใต้กิจกรรมพัฒนาศูนย์ภาษาและยกระดับคุณภาพการเรียนรู้	ภาษาอังกฤษแก่นักเรียนระดับมัธยมตอนปลาย 

ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่	21	–	26	มิถุนายน	2562	โดยมีผู้บริหารสถานศึกษา	คณาจารย์	คณะครู	นักเรียน	

ร่วมโครงการ	กว่า	500	คน	จาก	58	โรงเรียน	ใน	3	จังหวัดชายแดนภาคใต้

โครงการ/กิจกรรมด้านบริการวิชาการ
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เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2562

เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2562

เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2562

อาจารย์วันชัย	แก้วหนูนวล	คณบดีคณะศิลปศาสตร์	ให้เกียรติเป็นประธานและมอบเกียรติบัตร	ในโครงการ

จัดต้ังและพัฒนาศักยภาพศูนย์ภาษาต่างประเทศเพื่อรองรับการพัฒนากำาลังคนในสามจังหวัด

ชายแดนภาคใต้	ภายใต้กิจกรรมพัฒนาศูนย์ภาษาและยกระดับคุณภาพการเรียนรู้	ภาษาอังกฤษแก่

นักเรียนระดับมัธยมตอนปลาย		

ผศ.ดร.จงรัก	พลาศัย	นายกสภามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์	เดินทางมาให้กำาลังใจนักเรียน	ในการแข่งขัน

กีฬาสีของผู้เข้าร่วมโครงการค่ายภาษาคณะศิลปศาสตร์	เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีและความสามัคคี	

ของผู้เข้าร่วมโครงการ	ณ	สนามกีฬามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

คณะศิลปศาสตร์	จัดกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนภาษาไทย	(ไม่ตรงตามคุณวุฒิ)	ภายใต้โครงการ

มหาวิทยาลัยพี่เลี้ยง	ระหว่างวันที่	29	-	30	มิถุนายน	พ.ศ.	2562	และวันที่	1	กรกฎาคม	พ.ศ.	2562	ณ	คณะศิลปศาสตร์

มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

	   	   	  

	   	   	  

	  

	  

โครงการ/กิจกรรมด้านบริการวิชาการ
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เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2562 

เมื่อวันที่ 8-12 กรกฎาคม 2562 

อาจารย์รัฐพร	ศิริพันธุ์	อาจารย์สาขาวิชาภาษาจีน	จากคณะศิลปศาสตร์	มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร ์ 

สอนภาษาจีนให้กับเด็กเล็ก	ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กคณะพยาบาลศาสตร์	มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์	

คณะศิลปศาสตร์	จัดโครงการพัฒนาศักยภาพด้านภาษาและส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมแก่นักเรียน	ประจำา

ปีงบประมาณ	2562	โดยมีการจัดสอนในวิชาภาษาไทย	วิชาภาษาอังกฤษ	และวิชาคุณธรรม	มีนักเรียนเข้าร่วม

โครงการจาก	8	โรงเรียนในจังหวัดนราธิวาส	รวมทั้งสิ้น	100	คน	จัดขึ้นระหว่างวันที่	8-12	กรกฎาคม	2562	

ณ	คณะศิลปะศาสตร์

เมื่อวันที่ 17 - 18 สิงหาคม 2562 

คณะศิลปศาสตร์	จัดอบรมการสอนวรรณคดีและการใช้เพลงประกอบการสอนภาษาไทย

โครงการ/กิจกรรมด้านบริการวิชาการ
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เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2562 

คณาจารย์คณะศิลปศาสตร์	เข้าร่วมให้บริการวิชาการด้านความรู้ให้กับโรงเรียนมัธยมสุไหงปาดี	ในโครงการ

โรงเรียนภาษาอาเซียนชายแดนใต้	ระหว่างวันที่	7-9	ตุลาคม	2562	โดยมีนักเรียนเข้าร่วมโครงการทั้งหมด	601	คน	

เป็นนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น	225	คน	มัธยมศึกษาตอนปลาย	193	คน	และนักเรียนในโครงการ

สานฝันการกีฬา	183	คน

เมื่อวันที่ 19 - 20 สิงหาคม 2562 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์	 ดร.รสสุคนธ์	 แสงมณี	 อธิการบดีมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์	 เป็นประธาน

พิธีเปิดโครงการค่ายภาษา	และวัฒนธรรมจีน	PNU	Chinese	Camp	ณ	River	Ramp	อำาเภอเมือง	

จังหวัดนราธิวาส

	  

	  

	   	  

	   	  

โครงการ/กิจกรรมด้านบริการวิชาการ
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เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2562

เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2562

ผศ.วันชัย	แก้วหนูนวล	คณบดีคณะศิลปศาสตร์	อาจารย์	และนักศึกษา	ร่วมต้อนรับคณะคุณครูและนักเรียน

ผู้เข้าร่วมโครงการเส้นทางสู่อุดมศึกษา	มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์	เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม

การเข้าศึกษาต่อสำาหรับนักเรียนในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส	โดยมีการประชาสัมพันธ์หลักสูตรที่เปิดสอนและ	

นำาชมบรรยากาศการเรียนการสอน	ห้องปฏิบัติการทางภาษา	ศูนย์ภาษา	และห้องสมุดคณะศิลปศาสตร์

อาจารย์ฟารีดา	กิตติวิโรจน์	รองคณบดีคณะศิลปศาสตร์	ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการการแข่งขัน

โต้วาทีระดับอุดมศึกษา	ครั้งที่	8	ณ	ห้องประชุมวชิรอำาไพ	คณะศิลปศาสตร์	โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการกว่า	800	คน

โครงการ/กิจกรรมด้านบริการวิชาการ
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ผลการดำาเนินงาน
ด้านทำานุบำารุงศิลปวัฒนธรรม



คณะศิลปศาสตร์	เข้าร่วมโครงการสืบสานตำานานอาซูรอชายแดนใต้	เนื่องในวันครบรอบ	14	ปี	แห่งการสถาปนา

มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์	(7	กุมภาพันธ์	2562)

โครงการ/กิจกรรมด้านทำานุบำารุงศิลปวัฒนธรรม

รายงานประจ�าปี พ.ศ. 2562 คณะศิลปศาสตร์ 68



คณะศิลปศาสตร์	จัดโครงการทำาบุญ	2	ศาสนา	เพื่อเป็นการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมและทำานุบำารุงศิลปวัฒนธรรม 

เมื่อวันที่	22	มีนาคม	2561	และคณะศิลปศาสตร์	 เข้าร่วมโครงการสืบสานตำานานอาซูรอชายแดนใต้	 เนื่องในวัน

ครบรอบ	14	ปี	แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์	(7	กุมภาพันธ์	2562)

คณบดีคณะศิลปศาสตร์	นำาบุคลากรคณะศิลปศาสตร์	เข้าร่วมกิจกรรมรดน้ำาดำาหัวและขอพร	ผศ.ดร.จงรัก	พลาศัย	

นายกสภามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์	และ	ผศ.ดร.รสสุคนธ์	แสงมณี	อธิการบดีมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร ์ 

เนื่องในประเพณีสงกรานต์	2562	เมื่อวันที่	10	เมษายน	2562	

โครงการ/กิจกรรมด้านทำานุบำารุงศิลปวัฒนธรรม
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คณบดีคณะศิลปศาสตร์	นำาบุคลากรคณะศิลปศาสตร์	และนักศึกษา	ร่วมกันปลูกต้นรวงผึ้ง	(ต้นไม้ประจำารัชกาลที่	10) 

ณ	สนามด้านหน้าคณะศิลปศาสตร์	มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์	เมื่อวันที่	3	พฤษภาคม	2562

คณบดีคณะศิลปศาสตร์	นำาบุคลากรคณะศิลปศาสตร์	เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ปิดทองฝังลูกนิมิต	ตัดหวาย

ลูกนิมิต	งานยกช่อฟ้า	ผูกพัทธสีมา	ณ	วัดรัตนานุภาพ	ต.โต๊ะเด้ง	อ.สุไหงปาดี	จ.นราธิวาส	เมื่อวันที่	12	พฤษภาคม	2562

คณะศิลปศาสตร์	ร่วมจัดแสดงนิทรรศการเรื่อง	‘องค์กรคุณธรรม	มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร’	ในงาน	

“มหกรรมสังคมคุณธรรม”	จังหวัดนราธิวาส	ระหว่างวันที่	19	-	21	มิถุนายน	2562	ณ	โรงเรียนนราธิวาส

โครงการ/กิจกรรมด้านทำานุบำารุงศิลปวัฒนธรรม
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คณบดีคณะศิลปศาสตร์	นำาบุคลากรเข้าร่วมพิธีหล่อเทียนพรรษา	สมโภชเทียนพรรษา	ณ	วิทยาลัยเทคนิคนราธิวาส	

เมื่อวันที่	12	กรกฎาคม	2562	และนำาต้นเทียนไปถวายยังวัดโคกเคียน	อ.เมืองนราธิวาส	จ.นราธิวาส	เมื่อวันที่	13	

กรกฎาคม	2562

ผศ.วันชัย	แก้วหนูนวล	นำาบุคลากรคณะศิลปศาสตร์	เข้าร่วมทอดกฐินสามัคคีร่วมกับมหาวิทยาลัยนราธิวาส

ราชนครินทร์	ณ	วัดพณาสนฑ์	อ.เมืองนราธิวาส	จ.นราธิวาส	เมื่อวันที่	9-10	พฤศจิกายน	2562

โครงการ/กิจกรรมด้านทำานุบำารุงศิลปวัฒนธรรม
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ผศ.ดร.ศิริกัญญา	แก่นทอง	รองคณบดีคณะศิลปศาสตร์	นำาบุคลากรคณะศิลปศาสตร์	เข้าร่วมพิธีวันพระบิดา

แห่งฝนหลวง	ปีที่	64	ณ	หอประชุมศาลากลางจังหวัดนราธิวาส	เมื่อวันที่	14	พฤศจิกายน	2562

บุคลากรคณะศิลปศาสตร์เข้าร่วมพิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาท

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพิธีถวายพระพรชัยมงคล	วันพฤหัสบดีที่	12	ธันวาคม	2562	ณ	หอประชุม	เฉลิมพระเกียรติ

7	รอบ	ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส

โครงการ/กิจกรรมด้านทำานุบำารุงศิลปวัฒนธรรม
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ผลการดำาเนินงาน
ด้านการบริหารงาน
ตามหลักธรรมาภิบาล



	  

	  

	  

	 โครงการ/กิจกรรมด้านบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลบุคลากรคณะศิลปศาสตร์เข้าร่วมพิธีเปิด

กรวยถวายราชสักการะเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพิธีถวายพระพรชัยมงคล

วันพฤหัสบดีที่	12	ธันวาคม	2562	ณ	หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ	7	รอบ	ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส

	  	 คณบดีคณะศิลปศาสตร์	นำา	Mr.Chan	Yann	Sheng	จาก	University	of	Kuala	Lumpur	เข้าพบท่าน	

ผศ.ดร.จงรัก	พลาศัย	นายกสภามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์	เพื่อแนะนำาตัว	ในโอกาสที่ได้มา

ทำาการสอนในรายวิชาภาษาจีน	ณ	คณะศิลปศาสตร์	มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์	เมื่อวันที่	21 

มีนาคม	2562	

โครงการ/กิจกรรมด้านบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
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	 บุคลากรคณะศิลปศาสตร์	เข้าร่วมพิธีสนองพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ	แต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัย

นราธิวาสราชนครินทร์	นางสาวรสสุคนธ์	แสงมณี	เมื่อวันที่	21	มิถุนายน	2562	ณ	ห้องประชุม	ดร.จงรัก	พลาศัย	

มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์	 

	  

	   	   	  
	 คณะศิลปศาสตร์	จัดโครงการทบทวนแผนและจัดทำาแผนการดำาเนินงานของคณะศิลปศาสตร์	ระหว่าง

วันที่	2	-	4	กรกฎาคม	2562

โครงการ/กิจกรรมด้านบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
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	 บุคลากรคณะศิลปศาสตร์	เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์	

ณ	สนามกีฬามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์	เมื่อวันที่	17	สิงหาคม	2562	

	  

	  

	  

	 คณะศิลปศาสตร์	เข้ารับการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร	สาขาวิชา

ภาษาอังกฤษ	ประจำาปีการศึกษา	2561	เมื่อวันที่	19	สิงหาคม	2562	

	   	  	  

	 คณะศิลปศาสตร์	เข้ารับการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร	สาขาวิชา

ภาษามลายู	ประจำาปีการศึกษา	2561	เมื่อวันที่	30	สิงหาคม	2562	 

โครงการ/กิจกรรมด้านบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
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	  	 อาจารย์วันชัย	แก้วหนูนวล	คณบดีคณะศิลปศาสตร์	นำาบุคลากรเข้าร่วมแสดงความยินดีกับ	

รศ.ดร.รสสุคนธ์	แสงมณี	อธิการบดีมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ในโอกาสได้รับตำาแหน่งทาง

วิชาการ	รองศาสตราจารย์	สาขาวิชา	พยาบาลศาสตร์	อนุสาขาวิชา	การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ	

เมื่อวันที่	4	กันยายน	2562

	  
	  

	 ผศ.ดร.ศิริกัญญา	แก่นทอง	นำาบุคลากรคณะศิลปศาสตร์	เข้าร่วมงานเลี้ยงเกษียณอายุราชการ 

มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์	ประจำาปี	2562	ณ	ลานพิกุล	มหาวิทยาลัยนราธิวาสราช	นครินทร์

เมื่อวันที่	26	กันยายน	2562

โครงการ/กิจกรรมด้านบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
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	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วันชัย	แก้วหนูนวล	คณบดีคณะศิลปศาสตร์	บุคลากร	และนักศึกษาให้การต้อนรับ		

คณะกรรมการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน	ระดับสถาบัน	ณ	ห้องเรียนสื่อสารทางไกล 

คณะศิลปศาสตร์	เมื่อวันที่	14	พฤศจิกายน	2562

	  

	  

	 คณะศิลปศาสตร์	มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์	ขอแสดงความยินดี	กับ	อ.ปารีซะ	รักเกื้อ	

สาขาวิชาภาษาจีน	ได้รับรางวัลครูสอนภาษาจีนดีเด่น	ประจำาปี	2019	จากสถาบันขงจื้อหาดใหญ่	อ.หาดใหญ่														

จ.สงขลา	เมื่อวันที่	25	ธันวาคม	2562

โครงการ/กิจกรรมด้านบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล

รายงานประจ�าปี พ.ศ. 2562 คณะศิลปศาสตร์ 78


