
สารจากคณบดี
	 คณะศิลปศาสตร์	เป็นคณะหนึ่งได้จัดตั้งขึ้นตามพระราชกฤษฎีกาการจัดตั้งส่วนราชการใน

มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์	โดยในระยะแรกมีหน้าที่หลักในการจัดการเรียนการสอนในหมวดวิชา

ศึกษาทั่วไป	กลุ่มวิชาภาษา	กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์	และกลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์	ให้แก่นักศึกษาคณะต่างๆ

ในมหาวิทยาลัย	และได้ทำาหน้าที่สำาคัญในการขับเคลื่อนคณะตามพันธกิจทั้ง	5	ด้านอย่างครบถ้วน	อันได้แก่	

ด้านการจัดการศึกษา	การวิจัย	การบริการวิชาการ	การทำานุบำารุงศิลปวัฒนธรรม	และการบริหารจัดการ	

ด้วยภาระหน้าที่ดังกล่าว	จึงถือได้ว่า	คณะศิลปศาสตร์	เป็นคณะที่มีความสำาคัญยิ่งคณะหนึ่งที่สนับสนุน

มหาวิทยาลัยในการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพที่พึงประสงค์	ตามอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ทั้งของคณะ	และของ

มหาวิทยาลัย	ในระยะต่อมา	ปีการศึกษา	2558	คณะศิลปศาสตร์ได้เปิดรับนักศึกษาในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต	

(สาขาวิชาภาษาอังกฤษ)	และปีการศึกษา	2560	คณะศิลปศาสตร์ได้เปิดรับนักศึกษาในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

(สาขาวิชาภาษามลายู)	ซึ่งปัจจุบันปีการศึกษา	2563	คณะศิลปศาสตร์มีนักศึกษารวมทั้งสองหลักสูตร							

รวม	450	คน

	 ตลอดระยะเวลา	1	ปี	ที่ผ่านมา	คณะศิลปศาสตร์	มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์	ได้ดำาเนิน

โครงการและกิจกรรมในด้านต่างๆ	คือ	ด้านกิจกรรมนักศึกษา	ด้านรางวัลเชิดชูเกียรติ	ด้านวิเทศสัมพันธ์

ด้านวิจัย	ด้านการบริการวิชาการ	ด้านทำานุบำารุงศิลปวัฒนธรรม	และด้านการบริการบริหารงานตาม

หลักธรรมาภิบาล	ตามพันธกิจที่วางไว้	คณะจึงได้มีการจัดทำารายงานประจำาปีฉบับนี้ขึ้น	เพื่อเผยแพร่

ข้อมูลข่าวมูลข่าวสารและผลการดำาเนินงานตามพันธกิจดังกล่าวสู่สาธารณชน	เพื่อเป็นการบริการ

วิชาการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์	การดำาเนินงานของคณะให้แพร่หลายต่อไป	และในโอกาสนี้

ใคร่ขอขอบคุณบุคลากรหน่วยงานต่างๆ	ที่ให้การช่วยเหลือและสนับสนุนการดำาเนินงานของคณะ

ศิลปศาสตร์ด้วยดีเสมอมา



ประวัติความเป็นมา
ของคณะศิลปศาสตร์



	 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

	 สถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา															

และในปีการศึกษา	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	มีนักศึกษาแรก	เข้า	จำานวน

97	คน	ปีการศึกษา	2561	นักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ	

รุ่นที่	4	มีนักศึกษาแรกเข้า	จำานวน	83	คน	และนักศึกษา

สาขาวิชาภาษามลายู	รุ่นที่	2	มีนักศึกษาแรกเข้า	จำานวน	

23	คน	สำาหรับปีการศึกษา	2562	นักศึกษาสาขาวิชา

ภาษาอังกฤษ	รุ่นที่	5	มีนักศึกษาแรกเข้า	จำานวน	

102	คน	และนักศึกษาสาขาวิชาภาษามลายู	รุ่นที่	3		

มีนักศึกษาแรกเข้า	จำานวน	16	คน	ปัจจุบันปีการ	ศึกษา	2563

คณะมีนักศึกษาในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต	สาขา

วิชาภาษาอังกฤษ	จำานวน	6	รุ่น	และสาขาวิชาภาษามลายู

จำานวน	4	รุ่น	รวมจำานวนนักศึกษาทั้งสิ้น	450	คน	

(ข้อมูล	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2563)	นอกจากพันธกิจ

ในการผลิตบัณฑิตแล้ว	คณะยังมีพันธกิจอื่นๆ	ตามพันธกิจ

หลัก	5	ด้านของมหาวิทยาลัย	ได้แก่	ด้านการวิจัย	

การบริการวิชาการ	การทำานุบำารุงศิลปวัฒนธรรมภายใต้

การบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล

	 คณะมีอาจารย์	ทั้งที่เป็นข้าราชการ	พนักงาน

มหาวิทยาลัย	และลูกจ้างชั่วคราว	จำานวน	32	คน	

ประกอบด้วย	ผู้ที่มีคุณวุฒิระดับปริญญาเอก	จำานวน	4	คน

คุณวุฒิปริญญาโท	จำานวน	24	คน	และคุณวุฒิปริญญาตรี	

จำานวน	4	คน	ในจำานวนนี้มีผู้ที่ดำารงตำาแหน่งทาง

วิชาการระดับ	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	จำานวน	4	คน	มี

บุคลากรสายสนับสนุน	จำานวน	20	คน	แบ่งเป็นคุณวุฒิ

ปริญญาโท	จำานวน	3	คน	ปริญญาตรี	จำานวน	13	คน	

อนุปริญญา	จำานวน	1	คน	มัธยมศึกษาปีที่	6	จำานวน	

3	คน	(ข้อมูล	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2563)	ไม่รวม	

อาจารย์ที่ลาศึกษาต่อ	6	คน



จุดมุ่งหมาย
ของคณะศิลปศาสตร์

ปรัชญา

พันธกิจ

วิสัยทัศน์

บัณฑิตมีความรู้และปัญญาแสวงหา

และพัฒนาองค์ความรู้

เพื่อความเจริญงอกงามของสังคม

ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรม วิจัย

และนวัตกรรม บริการวิชาการ 

บูรณาการสู่ชุมชนและสังคม

1. ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ ทักษะและคุณธรรม 

2. ผลิตผลงานทางวิชาการ งานวิจัย

    และงานสร้างสรรค์ที่สนองความต้องการของสังคม

3. บริการวิชาการสู่ชุมชนและสังคม

4. ส่งเสริมภาษา ทำานุบำารุงศาสนาและศิลปวัฒนธรรม

5. พัฒนาระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

อัตลักษณ์

เอกลักษณ์ เป็นคณะที่เน้นด้านสังคมศาสตร์

บนพื้นฐานพหุวัฒนธรรม

บัณฑิตมีความเป็นพหุวัฒนธรรม

รายงานประจ�าปี 2563
คณะศิลปศาสตร์4



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



ดอกไม้ประจำ�คณะ

ผูประพันธคำรอง อาจารยวันชัย แกวหนูนวล
ทำนอง ขับรอง อาจารยนวลปราง อรุณจิต

 อุณากรรณ งามเดน เปนสงา       คงคุณคา ดอกไมงาม พิสุทธิ์ใส

กลีบดอกขาว ชมพู ดูวิไล       เปรียบหัวใจ ศิลปศาสตร สะอาดงาม

 *กลีบดอกแหลม เฉียบคม อุดมปญญา      ศาสตรวิชา ปราชญเปรื่อง เรืองวิถี

ผนึกชอ รวมดอก สามัคคี       ผูกสัมพันธ นองพี่ ใหยืนนาน 

 ขยัน หมั่นเพียร การเรียนรู      เชิดชู คุณธรรม นำประสาน 

สรางเกียรติ ยึดมั่น อุดมการณ       ปณิธาน คงอยู คูถิ่นไทย

 (*ซ้ำ)

 อุณากรรณ แบงบาน เต็มลานฟา      บานคุณคา งามจรรยา ที่สรางสม

อุณากรรณ ศิลปศาสตร สรางสังคม      ชนชื่นชม สมคา สงาเมือง  

อุณากรรณ ศิลปศาสตร สรางสังคม       ชนชื่นชม สมคา สงาเมือง  

เพลง ประจำคณะศิลปศาสตร

	 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



ผูประพันธคำรอง อาจารยวันชัย แกวหนูนวล
ทำนอง ขับรอง อาจารยนวลปราง อรุณจิต

 อุณากรรณ งามเดน เปนสงา       คงคุณคา ดอกไมงาม พิสุทธิ์ใส

กลีบดอกขาว ชมพู ดูวิไล       เปรียบหัวใจ ศิลปศาสตร สะอาดงาม

 *กลีบดอกแหลม เฉียบคม อุดมปญญา      ศาสตรวิชา ปราชญเปรื่อง เรืองวิถี

ผนึกชอ รวมดอก สามัคคี       ผูกสัมพันธ นองพี่ ใหยืนนาน 

 ขยัน หมั่นเพียร การเรียนรู      เชิดชู คุณธรรม นำประสาน 

สรางเกียรติ ยึดมั่น อุดมการณ       ปณิธาน คงอยู คูถิ่นไทย

 (*ซ้ำ)

 อุณากรรณ แบงบาน เต็มลานฟา      บานคุณคา งามจรรยา ที่สรางสม

อุณากรรณ ศิลปศาสตร สรางสังคม      ชนชื่นชม สมคา สงาเมือง  

อุณากรรณ ศิลปศาสตร สรางสังคม       ชนชื่นชม สมคา สงาเมือง  

เพลง ประจำคณะศิลปศาสตร



-	งานแผน

		และประเมินผล

-	งานวิเคราะห์งบประมาณ

-	งานโครงการพิเศษ

-	งานประกันคุณภาพ

-	งานสารสนเทศ

		เพื่อการบริการ

โครงสร้าง คณะศิลปศาสตร์

โครงสร้าง คณะศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

คณะกรรมการประจำาคณะ

-	งานสารบรรณ

-	งานบริหารทรัพยากรบุคคล

-	งานการเงิน

-	งานบัญชี

-	งานพัสดุ

-	งานประชาสัมพันธ์

-	งานเลขานุการ

-	งานอาคารสถานที่

-	งานยานพาหนะ

-	งานหลักสูตร

		และพัฒนา

-	งานทะเบียน	วัดผล

		และประเมินผล

-	งานส่งเสริมงานวิจัย

		และตำารา

-	งานบริการวิชาการ

-	งานสหกิจศึกษา

		ภายในประเทศ

-	งานสหกิจศึกษา

		ต่างประเทศ	/	WIL

-	งานศูนย์ภาษา

-	งานวิเทศสัมพันธ์

-	งานห้องสมุด

-	งานบริการ

		และสวัสดิการ

-	งานกิจกรรมนักศึกษา

-	งานแนะแนวการศึกษา

		และอาชีพ

-	งานกีฬา

		และนันทนาการ

-	งานอาจารย์ที่ปรึกษา

-	งานทำานุบำารุง

		ศิลปวัฒนธรรม

-	งานคุณลักษณะบัณฑิต

		อันพึงประสงค์

-	งานศิษย์เก่า

ฝ่ายสำานักงานคณบดี ฝ่ายพัฒนานักศึกษาฝ่ายวิชาการ ฝ่ายแผน
และประกันคุณภาพ

รายงานประจ�าปี 2563
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ข้อมูลบุคลากร
คณะศิลปศาสตร์

	 ในปี	พ.ศ.	2563	คณะศิลปศาสตร์	มีบุคลากร	จำานวน	58	คน	คือ		
	 	 -	อาจารย์	สายวิชาการ	38	คน		
	 	 -	บุคลากร	สายสนับสนุน	20	คน	ตามรายละเอียดดังตาราง

	 หมายเหตุ	:	นับรวมบุคลากรสายวิชาการที่ลาศึกษาต่อ	จำานวน	6	คน	

ฝ่ายวิชาการ บุคลากร จำานวน

อาจารย์สายสอนและวิจัย

ข้าราชการ

พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา

ลูกจ้างชั่วคราว

1

2 บุคลากรสายสนับสนุน

ข้าราชการ

พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา

ลูกจ้างชั่วคราว

1	คน

7	คน

12	คน

6	คน

25	คน

7	คน

รายงานประจ�าปี 2563
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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  ประธานกรรมการ

2. นางอุษณีย์ ธุวโชต ิ    กรรมการ

3. นายอับดุลอาซิซ เจ๊ะมามะ    กรรมการ

4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริกัญญา แก่นทอง  กรรมการ

6. อาจารย์ฟารีดา กิตติวิโรจน ์   กรรมการ

5. อาจารย์ ดร.ภัสร์ธีรา ฉลองเดช   กรรมการ

7. อาจารย์ซัลวาตี สุเด็น    กรรมการ

8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ซาฮีฎีน นิติภาค   กรรมการ

9. อาจารย์ ดร.วัชรินทร์ ฟองโหย   กรรมการ

11. นางสาวชุลีพร มาสเนตร   กรรมการและเลขานุการ

10. อาจารย์ชนิดา พรหมทองดี   กรรมการ

12. นางสาวจิราภรณ์ ทองนพคุณ   ผู้ช่วยเลขานุการ

4

9

65

10

1

7

11

2

8

12

3



งบประมาณที่ได้จัดสรร

	 ปีงบประมาณ	พ.ศ.	2563	คณะศิลปศาสตร์ได้รับการจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน	จำานวน	1,938,120.00	บาท 

จำาแนกออกเป็นงบรายจ่ายด้านต่างๆ	ได้แก่	งบบุคลากร	งบดำาเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	และงบรายจ่ายอื่น 

ซึ่งรายจ่ายแต่ละด้านจะถูกนำาไปใช้ในผลผลิต	4	หมวด	ได้แก่	หมวดผู้สำาเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	หมวด

ผลงานการให้บริการวิชาการ	หมวดผลงานทำานุบำารุงศิลปวัฒนธรรมและโครงการพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนา

พิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้	โดยจำาแนกตามประเด็นยุทธศาสตร์	ดังนี้

ประเด็นยุทธศาสตร์
ปีงบประมาณ 2563

งบประมาณ

957,210      49.39

100,000      5.16

107,000      5.52

42,700      2.20

731,210      37.73

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

49.39%

37.73% 2.20%

5.52%

5.16%

รายงานประจ�าปี 2563
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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

รายงานประจ�าปี 2563
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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

รายงานประจ�าปี 2563
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LIBERA
L
A
RTS

ผลการดำาเนินงาน
ด้านกิจกรรม
นักศึกษา



เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2563

เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2563

กิจกรรมนักศึกษา

	 คณะศิลปศาสตร์	จัดโครงการเพิ่มพูนทักษะนอกหลักสูตร	ให้กับนักศึกษาระดับปริญญาตรี	สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษและภาษามลายู	ชั้นปีที่	1	จำานวน	100	คน	ณ	ห้องสโมสรนักศึกษา	คณะศิลปศาสตร์	โดยมี
วัตถุประสงค์	เพื่อสร้างความรู้	ความเข้าใจ	และเพิ่มทักษะด้านความเป็นผู้นำา	ผู้ตามในการทำางานเป็นทีม	ซึ่ง
นักศึกษาสามารถนำาความรู้มาใช้ในการบูรณาการกับการเรียนและชีวิตประจำาวัน	รวมทั้งการปรับตัวให้มีความพร้อม
ต่อการเปลี่ยนแปลงในอนาคต	

	 นักศึกษาสาขาวิชาภาษามลายู	คณะศิลปศาสตร์	ได้มีการจัดกิจกรรม	กีฬาสีภายในสาขา	ภายใต้แนวคิด
กิจกรรม	นำาสู่ความสามัคคี	ภายในกิจกรรม	ได้มีการแข่งขันกีฬา	และวงน้ำาชา

รายงานประจ�าปี 2563
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	 นายพิษิฏฐ์	สุรวัลลภ	รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์	ให้เกียรติเป็นประธาน
เปิดโครงการเตรียมความพร้อมของนักศึกษาสหกิจศึกษาและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ	คณะศิลปศาสตร์		
โดยมี	ผู้ช่วยศาสตราจารย์วันชัย	แก้วหนูนวล	คณบดีคณะศิลปศาสตร์	กล่าวรายงาน	โดยได้รับเกียรติ
จาก	คุณสมพงษ์	เจริญสุข	นายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	และอดีตเจ้าหน้าที่อาวุโส
องค์การสหประชาชาติ	บรรยายพิเศษ	ในหัวข้อ	“ประสบการณ์ชีวิตและแนวทางการทำางานกับองค์
ระหว่างประเทศ”	และหัวข้อ	“การพัฒนาตนเองและวิธีการสมัครงานยุคใหม่”	ณ	ห้องประชุมวชิรอำาไพ	
คณะศิลปศาสตร์	

	 คณะศิลปศาสตร์จัดกิจกรรม	“The	Reach	Out”	ร่วมพูดคุยและแชร์ประสบการณ์การเรียน		
การขอทุนศึกษาต่อ	และการทำางานในประเทศและต่างประเทศ	เพื่อเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้กับ
นักศึกษา	โดย	คุณสิทธิพงศ์	วัฒนธรรม	นักศึกษาปริญญาโท	มหาวิทยาลัย	Queensland	University	of	
Technology	ประเทศออสเตรเลีย	และดำารงตำาแหน่ง	:	ฑูตนักเรียนต่างชาติ	ณ	เมืองบริสเบน	ประเทศ
ออสเตรเลีย

เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2563

เมื่อวันพุธ ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 

กิจกรรมนักศึกษา

รายงานประจ�าปี 2563
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เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563

เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563

กิจกรรมนักศึกษา

	 คณะศิลปศาสตร์	จัดบรรยายในหัวข้อ	“คิดคอนเทนท์
อย่างไรให้ปัง”	โดยทีมวิทยากรคนดังจาก	“เพจแวรุง	ไปไหน”	
ให้กับนักศึกษาในรายวิชาทักษะการคิด	และ	รายวิชาสังคมวิทยา
จังหวัดชายแดนภาคใต้	ได้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

 นักศึกษาคณะศิลปศาสตร์	สาขามลายู	ชั้นปีที่	1	ออกรณรงค์	
เชิญชวนนักศึกษามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์	งดใช้
ถุงพลาสติก	ในกิจกรรม	“เปลี่ยนโลกสดใส	งดใช้ถุงพลาสติก”	
ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการฝึกปฏิบัติจริง	จากการเรียนในรายวิชา	
การพูดเพื่อสังคม	ณ	โรงอาหารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราช	นครินทร์

รายงานประจ�าปี 2563
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ระหว่างวันที่ 29 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 2563  

เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2563

กิจกรรมนักศึกษา

	 คณะศิลปศาสตร์	ส่งทีมงาน	“LA	Road	Runner”		ไปยัง
คณะต่างๆ	ภายในมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์	เพื่อ
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต	สาขาวิชาอังกฤษ	
และสาขาวิชาภาษามลายู	รวมทั้งรับสมัครนักศึกษาใหม่	ในการสอบ	
O-NET		ประจำาปี	2563		

	 นักศึกษาคณะศิลปศาสตร์	สาขามลายู	ชั้นปีที่	1
ออกรณรงค์เชิญชวนนักศึกษามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์	 
สวมหน้ากากอนามัย	กินร้อน	ช้อนกลาง	ล้างมือ	เพื่อป้องกัน	
Covit-19	ในกิจกรรม	“Anti	COVIT-19”	ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการฝึก
ปฏิบัติจริง	จากการเรียนในรายวิชา	การพูดเพื่อสังคม	ณ	โรงอาหาร
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์		

รายงานประจ�าปี 2563
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กิจกรรมนักศึกษา

เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2563

เมื่อวันพุธ ที่ 1 เมษายน 2563

	 ทีมผู้นำาเยาวชนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ประจำาประเทศไทยร่วมกับสโมสรนักศึกษาคณะ
ศิลปศาสตร์	ได้มีการจัด	โครงการ	GEN	Y	FUN	FINANCE	คนรุ่นใหม่ใช้เงินเป็น	กับการอบรม	Workshop
การวางแผนการเงินระยะยาวในอนาคตหลังจบการศึกษา	มีนักศึกษาเข้าร่วมโครงการจำานวน	30	คน

	 คณะศิลปศาสตร์จัดการสอบสัมภาษณ์นักศึกษาใหม่	ประจำาปีการศึกษา	2563	กิจกรรม
การสอบสัมภาษณ์ออนไลน์ผลกระทบจากสถานการณ์	การระบาดของเชื้อโวรัสโคโรนา	(COVID–19)	
ภายใต้โครงการรับสมัครและบริการสิ่งสนับสนุนการสอบคัดเลือกนักศึกษา

รายงานประจ�าปี 2563
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กิจกรรมนักศึกษา

	 ผศ.วันชัย	แก้วหนูนวล	คณบดีคณะศิลปศาสตร์	ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการปฐมนิเทศ
นักศึกษาใหม่	คณะศิลปศาสตร์	มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์	ภายใต้โครงการสานสัมพันธ์
อุณากรรณ	ช่อที่	6	ประจำาปีการศึกษา	2563	เพื่อเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้และการใช้ชีวิตในระดับ
อุดมศึกษา	ให้สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข	

	 สโมสรนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์	นำาเสนอแผนการดำาเนินงานพบปะฉันท์พี่น้องเชิง	สร้างสรรค์
ต่อ	ผศ.วันชัย	แก้วหนูนวล	คณบดีคณะศิลปศาสตร์	เพื่อเตรียมกิจกรรมพี่พบน้องให้สอดรับกับ
สถานการณ์ปัจจุบัน	และอยู่ภายใต้มาตรการควบคุม	ระวัง	ป้องกัน	Covid-19	กับ	“ศิลปศาสตร์	
New	Normal”	ณ	ห้องประชุม	LA	204

เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2563 

เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2563 

รายงานประจ�าปี 2563
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กิจกรรมนักศึกษา

	 คณะศิลปศาสตร์จัดการสอบสัมภาษณ์นักศึกษาใหม่	ประจำาปีการศึกษา	2564	กิจกรรมการสอบ
สัมภาษณ์กิจกรรมการจัดสอบสัมภาษณ์นักศึกษา	รอบโครงการพิเศษ	(เด็กดีมีคุณธรรม)	ภายใต้
โครงการรับสมัครและบริการสิ่งสนับสนุนการสอบคัดเลือกนักศึกษา	

เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2563

เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2563

	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.ศิริกัญญา	แก่นทอง	รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา	คณะศิลปศาตร์	
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์	ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาและสานสัมพันธ์
ศิษย์เก่าคณะศิลปศาสตร์	เพื่อเตรียมความพร้อมสำาหรับการทำางานในอนาคต	

รายงานประจ�าปี 2563
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ผลการดำาเนินงาน
ด้านรางวัล
เชิดชูเกียรติ



 เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2563

 เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2563

รางวัลเชิดชูเกียรติ

	 คณะศิลปศาสตร์	ขอแสดงความยินดี	กับ	อาจารย์เดชดนัย	จุ้ยชุม	ในโอกาสดำารงตำาแหน่ง
ทางวิชาการ	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์	

	 นายมูหามัดฮาริส	กูโน	นักศึกษาคณะศิลปศาสตร์	ชั้นปีที่	2	ได้รับรางวัล	เหรียญทองแดง
จากการแข่งขันปันจักสีลัต	ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศ	ครั้งที่	47	“47th	THE	SUN	
GAMES	2020”	ณ	มหาวิทยาลัยรังสิต	จ.ปทุมธานี

รายงานประจ�าปี 2563
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 เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2563

 เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563

รางวัลเชิดชูเกียรติ

	 นายอันวาร์	มะอุเซ็ง	นักศึกษาชั้นปีที่	3	ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ	2	จากการแข่งขัน	
English	Speech	Contest	(Undergraduate	level)	กล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษระดับปริญญาตรี
และ	นางสาวสุวรรณณา	ดือราแม	นักศึกษาชั้นปีที่	3	ได้รับรางวัลชมเชย	จากการแข่งขัน	English	
Storytelling	(Undergraduate	level)	ประกวดเล่านิทานภาษาอังกฤษ	ระดับปริญญาตรีในงาน	4th	
FTU	English	Academic	quest	ณ	มหาวิทยาลัยฟาฏอนี

	 ขอแสดงความยินดี	กับ	นายอันวาร์	มะอุเซ็งนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์	สาขาภาษาอังกฤษ
ชั้นปีที่	3	ได้รับโล่และเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ	ประเภทนักศึกษาดีเด่น	เนื่องในวันครบรอบ	15	ปี	
แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์		

รายงานประจ�าปี 2563
คณะศิลปศาสตร์ 25



 เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563

 เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563

	 ขอแสดงความยินดี	อาจารย์สุไลมาน	สมาแฮ	และทีมนักศึกษาคณะศิลปะศาสตร์	ได้รับโล่
และเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติรางวัลเหรียญเงิน	จากการนำาเสนอผลงานนวัตกรรมระดับนานาชาติ	NRIC 
เนื่องในวันครบรอบ	15	ปี	แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

	 ขอแสดงความยินดี	กับ	นายมูหามัดฮาริส	กูโน
นักศึกษาคณะศิลปศาสตร์	สาขาภาษาอังกฤษ	ชั้นปีที่	2	
ได้รับโล่และเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ	“นักศึกษากิจกรรม
ดีเด่น”	จากการสร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัย	
เนื่องในวันครบรอบ	15	ปี	แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัย
นราธิวาสราชนครินทร์

รางวัลเชิดชูเกียรติ

รายงานประจ�าปี 2563
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 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 63

 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563

	 รองศาสตราจารย์	ดร.รสสุคนธ์	แสงมณี	อธิการบดีมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์	
มอบเกียรติบัตรให้แก่นาย	ชารีฟ	ภควันต์	นักศึกษาคณะศิลปศาสตร์	ซึ่งได้รับรางวัลชมเชยใน
โครงการคัดเลือกนักเรียน	นักศึกษา	และสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน	ระดับอุดมศึกษา

 	ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุเมศ	ศรีชู	รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา	เป็นประธานในการประเมิน
นักศึกษา	เพื่อรับรางวัลพระราชทาน	ระดับอุดมศึกษา	ประจำาปี	พ.ศ.	2563	โดยในปีนี้	มหาวิทยาลัย
ได้คัดเลือก	นายอนัส	อุเซ็ง	นักศึกษาชั้นปีที่	3	สาขาวิชาภาษาอังกฤษ	คณะศิลปศาสตร์	ในการรับ
รางวัลพระราชทาน

รางวัลเชิดชูเกียรติ

รายงานประจ�าปี 2563
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 เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2563
 นางสาวนูรรีซัน	มือลี	และนางสาวฟาตีฮะห์	เจ๊ะปูเต๊ะ	นักศึกษาสาขามลายู	ชั้นปีที่	4	เข้าร่วม
โครงการอ่านบทกวีภาษามลายู	เนื่องในวันครูอาเซียน	ประจำาปี	2020	ณ	Johor	Bahru	Malaysia

รางวัลเชิดชูเกียรติ

รายงานประจ�าปี 2563
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ผลการดำาเนินงาน
ด้านวิเทศสัมพันธ์



 เมื่อวันที่ 2 มกราคม 2563

โครงการ/กิจกรรมด้านวิเทศสัมพันธ์

 ตัวแทนนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์	เข้าร่วมกิจกรรม	INTERCULTURAL	COMPETENCE,	ENGLISH	
IMMERSION	AND	MANDARIN	INTENSIVE	PROGRAM	จัดโดย	Universiti	Kuala	Lumpur	Malaysian
Institute	of	Chemical	&	Bioengineering	Technology	(UniKL	MICET)	ประเทศมาเลเซีย	เพื่อพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษ	ภาษาจีน	ของนักศึกษา	แลกเปลี่ยนความรู้	และวัฒนธรรม	รวมทั้งศึกษาประวัติศาสตร์
และสถานที่สำาคัญต่างๆ	ในเมืองมะละกา	โดยนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ได้เข้าเยี่ยมชมคณะต่างๆ	ของ	UniKL
เข้าเรียนคอร์สภาษาจีนเบื้องต้นกับเจ้าของภาษา	และได้ร่วมกิจกรรมระบายสีบนหน้ากากงิ้ว	(Chinese 
opera	mask)	ซึ่งเป็นหนึ่งในเอกลักษณ์ของวัฒนธรรมจีน
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 เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2563

โครงการ/กิจกรรมด้านวิเทศสัมพันธ์

	 คณะศิลปศาตร์ได้ดำาเนินการจัดกิจกรรม	Cultural	Intelligence	Discovery	ร่วมกับ	University	
Technology	Mara	(UiTM)	ประเทศมาเลเซีย	เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และเสริมสร้างความตระหนักทางด้าน
วัฒนธรรมในหมู่นักศึกษา	ภายใต้โครงการแลกเปลี่ยนอาจารย์/นักศึกษา	และสร้างเครือข่ายความร่วมมือ
ในภูมิภาคอาเซียน	โดยประกอบด้วยกิจกรรม	การแสดงชุดศิลปะและวัฒนธรรมของแต่ละภาค	การแสดง
ชุดพื้นเมืองของแต่ละภาคในประเทศไทย	รวมทั้งการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและประสบการณ์ด้านการเรียน
ในรูปแบบออนไลน์ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา	2019	(COVID-19)	
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ผลการดำาเนินงาน
ด้านสหกจิศกึษา



โครงการ/กิจกรรมด้านสหกิจศึกษา

 เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2563

 เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2563

	 คณาจารย์และเจ้าหน้าที่งานสหกิจศึกษา	เดินทางศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ	
Work	Integrated	Learning	(WIL)	เพื่อบูรณาการการเรียนการสอนรายวิชาสหกิจศึกษาผสมกลมกลืนระหว่าง
ประสบการณ์ทำางานทางวิชาชีพนอกห้องเรียนกับการเรียนในห้องเรียน	ทั้งในรูปแบบการศึกษาวิจัย	และการทำางาน
ในสถานประกอบการ	ซึ่งคณาจารย์และเจ้าหน้าที่งานสหกิจศึกษาได้ร่วมแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นการจัดทำา	หลักสูตร
และการบูรการหลักสูตรในรูปแบบ	Work	Integrated	Learning	และ	Cooperative	and	Work	Integrated	
Learning	ณ	มหาวิทยาลัยหาดใหญ่	และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	วิทยาเขตหาดใหญ่

	 คณะศิลปศาสตร์ได้ดำาเนินการจัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษาและฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ	เพื่อสร้างความเข้าใจในแนวทางการปฏิบัติตนในระหว่างการปฏิบัติงาน	และสร้างความมั่นในการออก
ปฏิบัติงานสหกิจศึกษาและฝึกประสบการณ์วิชาชีพให้แก่นักศึกษา	ภายใต้โครงการสหกิจศึกษา	คณะ
ศิลปศาสตร์	โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์วันชัย	แก้วหนูนวล	คณบดีคณะศิลปศาสตร์เป็นประธานกล่าวเปิดพิธี
อีกทั้งยังมีกิจกรรมการบรรยาย	โดยได้รับเกียรติจาก	อาจารย์	ดร.วัชรินทร์	ฟองโหย	ผู้ช่วยอธิการบดี
เป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อ	“โลกแห่งการทำางาน”	และกิจกรรมพบปะอาจารย์นิเทศนักศึกษา	
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ผลการดำาเนินงาน
ด้านวิจัย



โครงการ/กิจกรรมด้านวิจัย

 เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2563

 เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2563

	 อาจารย์ฟารีดา	กิตติวิโรจน์	รองคณบดีคณะศิลปศาสตร์	พร้อมบุคลากรสายสอนและวิจัย	ลงพื้นที่
เพื่อเข้าเยี่ยมและสำารวจข้อมูล	ณ	พิพิธภัณฑ์	อัล-กุรอาน	เขียนด้วยลายมือ	อายุกว่า	1,000	ปี	และ
พิพิธภัณฑ์มรดกวัฒนธรรมอิสลาม	และศูนย์การเรียนรู้ในพื้นที่	อ.ยี่งอ	จ.นราธิวาส	ภายใต้กิจกรรมศาสตร์
ศิลป์สู่สังคม	ในโครงการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยคณะศิลปศาสตร์

	 อาจารย์	ดร.ภัสร์ธีรา	ฉลองเดช		รองคณบดีคณะศิลปศาสตร์	และทีมอาจารย์จากคณะศิลปศาสตร์		
ให้สัมภาษณ์ในรายการคนครองธรรม	สถานีโทรทัศน์	NBT	เพื่อบอกเล่างานในความรับผิดชอบของคณะ
ศิลปศาสตร์	มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์	ในฐานะมหาวิทยาลัยในท้องถิ่นที่ได้ดูแลด้านภาษา	วัฒนธรรม	
ประเพณี	คติชน	สถาปัตยกรรม	รวมถึงประวัติศาสตร์ของจังหวัดนราธิวาส	ภายใต้กิจกรรมศาสตร์ศิลป์
สู่สังคม	ในโครงการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยคณะศิลปศาสตร์	
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โครงการ/กิจกรรมด้านวิจัย

 เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2563

 คณะศิลปศาสตร์	ได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยคณะศิลปศาสตร์	จัดกิจกรรมการอบรม
ภายใต้หัวข้อ	JOURNAL	JOURNEY	เส้นทางการตีพิมพ์ผลงานวิชาการในฐาน	ISI/Scopus	โดย	ดร.ยุโสบ	
บุญสุข	ณ	ห้องประชุมวชิรอำาไพ	คณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
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โครงการ/กิจกรรมด้านบริการวิชาการ

เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2563 

ระหว่างวันที่ 14 - 15
มกราคม 2563 

 คณะศิลปศาสตร์	มหาวิทยาลัยนราธิวาส
ราชนครินทร์	ได้จัดโครงการบริการวิชาการแก่เยาวชน
เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ	ณ	ลานพิกุล	มหาวิทยาลัย
นราธิวาสราชนครินทร์

 คณะศิลปศาสตร์	เข้าร่วมบริการวิชาการใน
โครงการบริการวิชาการ	พัฒนาชุมชนมหาวิทยาลัย 
นราธิวาสราชนครินทร์	ณ	โรงเรียนสุไหงโกลก	อีกทั้ง
ยังมีแนะแนวทางการศึกษาต่อในระดับปริญญา
ตรีจากคณะศิลปศาสตร์
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โครงการ/กิจกรรมด้านบริการวิชาการ

เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2563

เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563

 คณะศิลปศาสตร์		มหาวิทยาลัยนราธิวาส
ราชนครินทร์	เข้าร่วมจัดบูธนิทรรศการในงาน	แถลงข่าว
PNU	FAIR	IN	WONDERLAND	ดินแดนนวัตกรรม	
ครบรอบ	15	ปี	แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยนราธิวาส
ราชนครินทร์	ณ	ห้องประชุม	โรงพยาบาลกัลยาณิ
วัฒนาการุณย์	มหาวิทยาลัยนราธิวาสราช	นครินทร์

	 คณะศิลปศาสตร์	จัดบรรยายพิเศษ	ในหัวข้อ
“การสร้างแรงบันดาลใจและเคล็ดลับการเรียนภาษา
อังกฤษ”	โดย	คุณวิวัฒน์	สกูลหรัง	(ครูพี่เบียร์)	
วิทยากรผู้มากความสามารถด้านการใช้ภาษาอังกฤษ	
เนื่องในวันสถาปนาครบรอบ	15	ปี	มหาวิทยาลัย
นราธิวาสราชนครินทร์
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โครงการ/กิจกรรมด้านบริการวิชาการ

เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 ระหว่างวันที่ 11-14 กุมภาพันธ์ 

 พลเรือตรี	สมเกียรติ	ผลประยูร	เลขาธิการ	
ศูนย์อำานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้	
นายกสภามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์	
อธิการบดีมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์	
และทีมผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ	เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการ
เนื่องในวันสถาปนาครบรอบ	15	ปี	มหาวิทยาลัย
นราธิวาสราชนครินทร์	ณ	คณะศิลปศาสตร์	โดยมี
ผศ.วันชัย	แก้วหนูนวล	คณบดีคณะศิลปศาสตร์	
ทีมผู้บริหาร	คณาจารย์	และนักศึกษาคณะ	ศิลปศาสตร์
ให้การต้อนรับ	

	 รองศาสตราจารย์	ดร.รสสุคนธ์	แสงมณี		
อธิการบดีมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการบริการวิชาการ
เนื่องในวันครบรอบ	15	ปี	แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัย
นราธิวาสราชนครินทร์	จัดโดย	คณะศิลปศาสตร์	โดยมี	
ผศ.วันชัย	แก้วหนูนวล	คณบดีคณะศิลปศาสตร์	
กล่าวรายงาน	การจัดโครงการในครั้งนี้	มีนิสิต	
นักศึกษา	นักเรียน	และครูผู้ควบคุม	เข้าร่วมโครงการ
กว่า	1,000	คน	จัดขึ้น	2563	ณ	คณะศิลปศาสตร์

รายงานประจ�าปี 2563
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โครงการ/กิจกรรมด้านบริการวิชาการ

เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563

เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563

 คณะศิลปศาสตร์	โดยสาขาวิชามนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์	จัดการแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์	
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย	และระดับอุดมศึกษา	
ในหัวข้อ	“วัยรุ่นยุคใหม่ในศตวรรษที่	21”	ภายใต้
โครงการรักบ้านเกิด	เปิดโลกสู่อาเซียน	ผลการ	แข่งขัน
ดังนี้

	 ประมวลภาพการแข่งขันตอบปัญหา
จากภาพด้านภูมิปัญญาท้องถิ่นในสามจังหวัด
ชายแดนภาคใต้และการแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน	
เนื่องในวันสถาปนาครบรอบ	15	ปี	มหาวิทยาลัย
นราธิวาสราชนครินทร์	จัดโดย	สาขามนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์	คณะศิลปศาสตร์

ระดับมัธยมศึกษา

ระดับดุดมศึกษา
รางวัลชนะเลิศ
นายฮาริส	พินิจทรัพย์	มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

รางวัลรางชนะเลิศ อันดับ 1 
นางสาวฐิติรัตน์	มั่นศรี	มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2
นางสาวรอบีอะห์	อาแย	มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

รางวัลชนะเลิศ
นายสัณหภาส	วงศ์วิวัฒนา	โรงเรียนสตรียะลา

รางวัลรางชนะเลิศ อันดับ 1 
นางสาวสุวรรณา	โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติบางปอประชารักษ์

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2
นายมูฮัมมัดฟิรดาวส์	บินบานา	โรงเรียนร่มเกล้า
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โครงการ/กิจกรรมด้านบริการวิชาการ

เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563

เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563

	 คณะศิลปศาสตร์จัดโครงการ	รักไทย	
รักษ์วัฒนธรรม	เนื่องในวันสถาปนาครบรอบ	15	ปี	
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

	 สาขาภาษาไทย	คณะศิลปศาสตร์	จัดการ
แข่งขันแต่งกลอนสุภาพ	ระดับชั้นมัธยมศึกษา
ตอนต้น	ณ	ห้อง	LA	410	ในโครงการรักไทย	
รักวัฒนธรรม	เนื่องวันสถาปนาครบรอบ	15	ปี
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
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โครงการ/กิจกรรมด้านบริการวิชาการ

ระหว่างวันที่ 11 - 14 
กุมภาพันธ์ 2563

เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2563

 คณะศิลปศาสตร์	ร่วมจัดแสดงบูทนิทรรศการ
นำาเสนอความก้าวหน้าของคณะศิลปศาสตร์	ผลงาน
นักศึกษา	และการนำาเสนองานสหกิจศึกษา	ณ	ลาน	พิกุล
เวทีกลาง	งาน	PNU	FAIR	2020

 สาขาภาษาจีน	คณะศิลปศาสตร์	ได้จัด
โครงการเปิดโลกแดนมังกร	สอนศิลป์ภาษาจีน		
เนื่องในวันสถาปนาครบรอบ	15	ปี	มหาวิทยาลัย	
นราธิวาสราชนครินทร์
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โครงการ/กิจกรรมด้านบริการวิชาการ

เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2563

	 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ	คณะศิลปศาสตร์	ได้จัดโครงการ	English	Day	เนื่องในวันสถาปนา
ครบรอบ	15	ปี	มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์	
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LIBERA
L
A
RTS

ผลการดำาเนินงาน
ด้านทำานุบำารุง
ศิลปวัฒนธรรม



โครงการ/กิจกรรมด้านทำานุบำารุงศิลปวัฒนธรรม

 เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563

 เมื่อวันที่ 12-14 กุมภาพันธ์ 2563 

	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วันชัย	แก้วหนูนวล	คณบดีคณะศิลปศาสตร์	ร่วมให้กำาลังใจนักศึกษา
คณะศิลปศาสตร์	ที่เข้าร่วมแข่งขันกวนอาซูรอ	เนื่องในวันสถาปนาครบรอบ	15	ปี	มหาวิทยาลัย
นราธิวาสราชนครินทร์

	 คณะศิลปศาสตร์	มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์	จัดกิจกรรม	ลิเกฮูลูกับรำาซัมเปง	
ภายใต้โครงการ	สืบ	สาน	ศิลป์	ถิ่นแดนใต้
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โครงการ/กิจกรรมด้านทำานุบำารุงศิลปวัฒนธรรม

 เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 

 เมื่อวันที่ 21 – 22 มีนาคม 2563 

	 คณะศิลปศาสตร์	นำานักศึกษาเข้าร่วมแสดงในงานสานสัมพันธ์พี่น้องไทยเชื้อสายจีน	ในสังคม
พหุวัฒนธรรมชายแดนใต้	2563	ณ	โรงแรมอิมพีเรียล	นราธิวาส

 คณะศิลปศาสตร์	ได้จัดโครงการศิลป์อาสา	เพื่อส่งเสริมและทำานุบำารุงศิลปวัฒนธรรมในชุมชน
และท้องถิ่น	ณ	โรงเรียนบ้านบาโงดุดุง	
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โครงการ/กิจกรรมด้านทำานุบำารุงศิลปวัฒนธรรม

 เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2663

 วันที่ 18 กันยายน 2563

	 คณะศิลปศาสตร์	ได้จัดโครงการสานสัมพันธ์อุณากรรณช่อที่	6	คณะศิลปศาสตร์	ประจำาปี
การศึกษา	2563	เพื่อเตรียมความพร้อมและเสริมสร้างทักษะในการเรียนรู้การใช้ชีวิตในระดับ
อุดมศึกษา	และการอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข

 คณะศิลปศาสตร์	ได้จัดโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาและสานสัมพันธ์ศิษย์เก่าคณะศิลป์
ณ	ห้องประชุมวชิรอำาไพ	ชั้น	2	คณะศิลปศาสตร์	มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์	โดยมี
วิทยากรอาจารย์	ดร.มีเดียม	จูมะ	บรรยายพิเศษในหัวข้อ	การเตรียมความพร้อมสำาหรับการทำางาน
และการศึกษาหลังยุคโควิด	และวิทยากรศิษย์เก่าคณะศิลปศาสตร์	นายอาดือนัน	บือราเฮง	
และนางสาวฮานีฟาฮ์	รอเซะ	บรรยายพิเศษในกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในหัวข้อ	“จากพี่สู่น้อง
เราชาวอุณากรรณ”
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โครงการ/กิจกรรมด้านทำานุบำารุงศิลปวัฒนธรรม

 เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2563

 ระหว่างวันที่ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2563

 ฝ่ายพัฒนานักศึกษา	คณะศิลปศาสตร์	ได้จัดโครงการพัฒนาสโมสรนักศึกษา	คณะศิลปศาสตร์
ปีการศึกษา	2563

	 คณะศิลปศาสตร์	มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์	ได้จัดโครงการสร้างขวัญและกำาลังใจ
นักศึกษาคณะศิลปศาสตร์	เพื่อให้นักศึกษาในคณะศิลปศาสตร์ได้รับขวัญและกำาลังใจที่ดีในยามประสบ
อุบัติเหตุหรือเจ็บป่วย
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 เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2563 - 1 เมษายน 2564

 คณะศิลปศาสตร์	ได้จัดโครงการหารายได้ระหว่างเรียน	เพื่อสนับสนุนให้นักศึกษาทำางานพิเศษ
เพื่อหารายได้ในเวลาว่างระหว่ารงเรียนและเพ่ือรองรับความต้องการของนักศึกษาท่ีได้รับทุน
การศึกษาไม่เพียงพอต่อรายจ่าย

โครงการ/กิจกรรมด้านทำานุบำารุงศิลปวัฒนธรรม

 วันที่ 10 - 11 ธันวาคม 2563

	 ฝ่ายพัฒนานักศึกษา	คณะศิลปศาสตร์ได้จัดโครงการอุณากรรณสัญจร	 เรียนรู้โลกกว้าง	 “ล่องใต ้
ล่องแก่ง	ล่องหาความสุข”	ศึกษาเรียนรู้	วิถีชีวิตริมสายธารสู่การพัฒนาเป็นชุมชนท่องเที่ยว	OTOP	
นวัตวิถี	ชมสองข้างทาง	การเกษตรผสมผสาน	ในลักษณะนาขั้นบันใด	ณ	ตำาบลภูเขาทอง	อำาเภอ	สุคิริน
จังหวัดนราธิวาส
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ผลการดำาเนินงาน
ด้านการบริหางาน
ตามหลัก
ธรรมาภิบาล



โครงการ/กิจกรรมด้านบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล

 เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2563

 เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2563

 ผู้ช่วยศาสตราจาร์วันชัย	แก้วหนูนวล	คณบดีคณะศิลปศาสตร์	ต้อนรับ	คณะผู้บริหาร	และ	คณาจารย์
จากมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ	วิทยาเขตยะลา	ในโอกาสเข้าศึกษาดูงาน	ณ	คณะศิลปศาสตร์

	 คณะศิลปศาสตร์	มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์	ตรวจเยี่ยมและติดตามการดำาเนินงาน
ประกันคุณภาพ	หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต	สาขาวิชาภาษาอังกฤษ	โดยมีคณะกรรมการตรวจติดตามดังนี้
	 1.	ผศ.ดร.อานิส	พัฒนปรีชาวงศ์	 	 ประธานกรรมการ
	 2.	อาจารย์เกศแก้ว	ประดิษฐ์	 	 กรรมการ
	 3.	นางสาวธิดารัตน์	หมวกสกุล	 	 กรรมการและเลขานุการ
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โครงการ/กิจกรรมด้านบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล

 เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2563

 เมื่อวันที่ 5 มีนาคม ถึง วันที่ 17 มีนาคม 2563

	 ศูนย์ภาษา	มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์	ได้จัดกิจกรรมเรียนภาษาอังกฤษผ่านโปรแกรม
การสอนภาษาอังกฤษ	จัดอบรมการใช้งานโปรแกรม	โดยได้ใช้โปรแกรม	English	Discovery	จาก	บริษัท	ไอที
เอ็ดดูซอฟต์	จำากัด	มีบุคลากรภายใน	(อาจารย์จากคณะวิศกรรมศาสตร์และเทคนิคนราธิวาส)	เข้าร่วมการ	อบรม
ภายใต้โครงการอบรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแก่บุคลากรมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์สู่สากล

	 ศูนย์ภาษา	มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์	ได้จัดกิจกรรมอบรมภาษาอังกฤษแก่บุคลากร
เพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก	โดยมีบุคลากรภายใน	เข้าร่วมการอบรม	ภายใต้โครงการอบรม
พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแก่บุคลากรมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์สู่สากล
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โครงการ/กิจกรรมด้านบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล

 เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2563

 เมื่อวันที่ 14 – 15 มีนาคม 2563

	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วันชัย	แก้วหนูนวล	คณบดีคณะศิลปศาสตร์	พร้อมด้วยนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์
ให้การต้อนรับทีมงานจิตอาสาพระราชทาน	ภาค	4	ค่ายวชิราวุธ	ที่มาตรวจเยี่ยมและเข้าฟังบรรยายสรุป	โครงการ 
“ปณิธานครู	หัวใจทุนคนไทย”	ณ	ห้องเรียนสื่อสารทางไกล	คณะศิลปศาสตร์

	 ศูนย์ภาษา	มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์	ได้จัดกิจกรรมอบรมพัฒนาภาษาอังกฤษ
เพื่อสื่อสารในระดับนานาชาติ	(TOEIC)	โดยมีบุคลากรทั้งจากภายใน	(อาจารย์จากคณะวิศกรรมศาสตร์
และเทคนิคนราธิวาส)	และนอกหน่วยงาน	เข้าร่วมการอบรม	จัดขึ้นในครั้งนี้

รายงานประจ�าปี 2563
คณะศิลปศาสตร์54



โครงการ/กิจกรรมด้านบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล

 เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2563

 ระหว่างวันที่ 7-8 เมษายน 2563

	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วันชัย	แก้วหนูนวล	คณบดีคณะศิลปศาสตร์	รับมอบสเปรย์แอลกอฮอล์
สำาหรับทำาความสะอาดมือและอุปกรณ์ต่างๆ	จาก	ผู้ช่วยศาสตราจารย์วสันต์	พลาศัย	ผู้อำานวยการ
ศูนย์วิจัยและนวัตกรรม	มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

 คณะศิลปศาสตร์	เข้ารับการตรวจสอบการบริหารจัดการด้านการเงิน	และทรัพย์สิน	ของสถานศึกษา
เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามนโยบาย	ข้อบังคับ	ระเบียบ	ประกาศมหาวิทยาลัย
นราธิวาสราชนครินทร์	ระเบียบกรมบัญชีกลาง	กระทรวงการคลัง
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โครงการ/กิจกรรมด้านบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล

 เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2563

 ระหว่างวันที่ 18 มิถุนายน 2563 - 30 มิถุนายน 2563 

	 อาจารย์ธิดา	ลาภวงศ์	อาจารย์จากคณะวิทยาการจัดการ	มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์		
เข้ามอบหนังสือภาษาอังกฤษ	เพื่อใช้เป็นสื่อสารเรียนการสอนสำาหรับห้องสมุดและศูนย์ภาษาคณะ	ศิลปศาสตร์
โดยมี	ผศ.วันชัย	แก้วหนูนวล	คณบดีคณะศิลปศาสตร์	เป็นผู้รับมอบ

	 คณะศิลปศาสตร์	จัดโครงการทบทวนและทำาแผนการดำาเนินงานของคณะศิลปศาสตร์	
ประจำาปีงบประมาณ	2564	ภายใต้มาตรการ	New	Normal	ห่างกัน	1-2	เมตร
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โครงการ/กิจกรรมด้านบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล

 เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2562 ถึง วันที่ 10 กรกฎาคม 2563

 เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2563

 ศูนย์ภาษา	มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์	ได้จัดอบรมพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ
แก่บุคลากรเพื่อเตรียมความพร้อมหลักสูตรช่างซ่อมอากาศยาน-ระบบราง	จัดขึ้นใน	ดำาเนินการอบรม
โดยอาจารย์สาขาภาษาอังกฤษ	จำานวน	30	ชั่วโมง	และวิทยากรภายนอก	ภายใต้โครงการอบรมพัฒนา
ทักษะภาษาอังกฤษแก่บุคลากรมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์สู่สากล

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.จงรัก	พลาศัย	นายกสภามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์	รอง	ศาสตราจารย์
ดร.รสสุคนธ์	แสงมณี	อธิการบดีมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์	และคณะผู้บริหาร	ได้ลงพื้นที่
ตรวจเยี่ยมบุคลากร	และดูแลมาตรการและแนวทางปฏิบัติ	จุดคัดกรอง	ณ	คณะศิลปศาสตร์	มหาวิทยาลัย
นราธิวาสราชนครินทร์	ในช่วงเปิดภาคเรียนใหม่
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 ระหว่างวันที่ 20-21 กรกฎาคม 2563

 ระหว่างวันที่ 23-24 กรกฎาคม 2563 

	 คณะศิลปศาสตร์	มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์	ได้รับการประเมินการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในระดับหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต	สาขาวิชาภาษามลายู	ประจำาปีการศึกษา	2562	โดยมี
คณะกรรมการประเมินดังนี้
	 1.	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.อนุวัต	สงสม	 	 ประธานกรรมการ
	 2.	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.โรสนี	จริยะมาการ					 กรรมการ
	 3.	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.อับดุลรอยะ	บินเซ็ง				 กรรมการ
	 4.	นางสาวนูรีมัน	ดอเลาะ																									 เลขานุการ
	 5.	นางสาวสุดารัตน์	ชูชื่น	 	 										 	 ผู้ช่วยเลขานุการ

	 คณะศิลปศาสตร์	มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์	ได้รับการประเมินการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในระดับหลักสูตร	หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต	สาขาวิชาภาษาอังกฤษ	ประจำาปีการศึกษา	2562
โดยมีคณะกรรมการประเมินดังนี้
	 1.	รองศาสตราจารย์	ดร.อาฟีฟี	ลาเต๊ะ									 ประธานกรรมการ
	 2.	รองศาสตราจารย์	ดร.เจ๊ะเหล๊าะ	แขกพงศ์			 กรรมการ
	 3.	ผู้ช่วยศาสตราจารย์บงกช	กมลเปรม							 กรรมการ
	 4.	นางสาวนูรีมัน	ดอเลาะ	 	 						 เลขานุการ
	 5.	นายชวัลวิทย์	พรหมเมศร์		 	 						 ผู้ช่วยเลขานุการ

โครงการ/กิจกรรมด้านบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล

รายงานประจ�าปี 2563
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 เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2563

 เมื่อวันที่ 24 –25 กันยายน 2563

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.จงรัก	พลาศัย	นายกสภามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์	ร่วมพบปะ
สมาชิกชมรมกีฬาลอนเทนนิส	ณ	สนามเทนนิส	มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

	 คณะศิลปศาสตร์	มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์	ได้รับการประเมินการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในระดับคณะ	ประจำาปีการศึกษา	2562	ตามเกณฑ์	CUPT	QA	ณ	ห้องเรียนสื่อสารทางไกล 
คณะศิลปศาสตร์	มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

โครงการ/กิจกรรมด้านบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
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 เมื่อวันพุธ ที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2563

	 คณะศิลปศาสตร์	มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์	ได้ดำาเนินการจัดกิจกรรมประชุมประจำาเดือน
เป็นประจำาทุกเดือน	ตั้งแต่เดือนมกราคม	-	ธันวาคม	2563	โดยมีการประชุมวางแผนกำากับและติดตามการ
ดำาเนินงานแต่ละฝ่ายงานของคณะ	จำานวน	48	ครั้ง	ภายใต้โครงการประชุมคณะศิลปศาสตร์		

	 จัดการประชุมประจำาเดือนครั้งที่	3/2563	คณะศิลปศาสตร์	ภายใต้การจัดกิจกรรมตามมาตรการป้องกัน
การแพร่ระบาดของโรคโควิด	19	ตามขนาดพื้นที่ของห้องประชุมที่รองรับได้ภายใต้มาตรการป้องกันควบคุมโรค
โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์วันชัย	แก้วหนูนวล	ประธานในที่ประชุมกล่าวเปิดการประชุม	ณ	ห้องประชุมวชิรอำาไพ	
ชั้น	2	คณะศิลปศาสตร์	มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

โครงการ/กิจกรรมด้านบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
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 เมื่อวันพุธ ที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2563

	 จัดการประชุมคณะกรรมการประจำาคณะศิลปศาสตร์	ครั้งที่	2/2563	ภายใต้การจัดกิจกรรมตาม
มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด	19	โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์วันชัย	แก้วหนูนวล	ประธานในที่
ประชุมกล่าวเปิดการประชุม	ณ	ลานห้องดนตรี	ชั้น	1	คณะศิลปศาสตร์	มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

 คณะศิลปศาสตร์	มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์	ได้ดำาเนินการจัดกิจกรรมประชุมคณะกรรมการ
ประจำาคณะ	ซึ่งเป็นประชุมวางแผนกำากับและติดตามการดำาเนินงานของคณะกรรมการประจำาคณะศิลปศาสตร์
จำานวน	4	ครั้ง	โดยมีการปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการประจำาคณะศิลปศาสตร์	มหาวิทยาลัย
นราธิวาสราชนครินทร์	จำานวน	10	ข้อ	ซึ่งอาศัยอำานาจตามความในมาตรา	35	แห่งพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์	พ.ศ.	2548	ภายใต้โครงการประชุมคณะศิลปศาสตร์

โครงการ/กิจกรรมด้านบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล

รายงานประจ�าปี 2563
คณะศิลปศาสตร์ 61



 เมื่อวันพุธ ที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2563

 เมื่อวันพุธที่ 26 สิงหาคม 2563

	 จัดการประชุมคณะกรรมการประจำาคณะศิลปศาสตร์	ครั้งที่	3/2563	โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์
วันชัย	แก้วหนูนวล	ประธานในที่ประชุมกล่าวเปิดการประชุม	ณ	ห้องประชุม	LA	204	คณะศิลปศาสตร์	
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

	 จัดการการประชุมคณะกรรมการประจำาคณะศิลปศาสตร์	ครั้งที่	4/2563	โดยมีผู้ช่วย
ศาสตราจารย์วันชัย	แก้วหนูนวล	ประธานในที่ประชุมกล่าวเปิดการประชุม	ณ	ห้องเรียนสื่อสารทางไกล  
คณะศิลปศาสตร์	มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

โครงการ/กิจกรรมด้านบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
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โครงการ/กิจกรรมด้านบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล

 เมื่อวันพุธที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2563

 เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2563

	 จัดการประชุมคณะกรรมการประจำาคณะศิลปศาสตร์	ครั้งที่	5/2563	โดยมีอาจารย์ดร.ภัสร์ธีรา	ฉลองเดช		
ทำาหน้าที่แทนประธานในที่ประชุมกล่าวเปิดการประชุม	ณ	ห้องเรียนสื่อสารทางไกล	คณะศิลปศาสตร์	
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

	 คณะศิลปศาสตร์	ได้จัดโครงการส่งเสริมสุขภาพและสวัสดิการบุคลากรและนักศึกษา	เพื่อให้นักศึกษา
และบุคลากรมียาและเวชภัณฑ์ในการรกษาพยาบาลเบื้องต้น

รายงานประจ�าปี 2563
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  คณะผู้จัดทำา

ที่ปรึกษา 
1.	ผู้ช่วยศาสตราจารย์วันชัย	แก้วหนูนวล	 	 	 คณบดีคณะศิลปศาสตร์

2.	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.ศิริกัญญา	แก่นทอง	 	 รองคณบดีคณะศิลปศาสตร์

3.	อาจารย์	ดร.ภัสร์ธีรา	ฉลองเดช	 	 	 	 รองคณบดีคณะศิลปศาสตร์

4.	อาจารย์ฟารีดา	กิตติวิโรจน์	 	 	 	 รองคณบดีคณะศิลปศาสตร์

5.	นางสาวชุลีพร	มาสเนตร	 	 	 	 รก.หัวหน้าสำานักงานฯ

ผู้รับผิดชอบ
	 งานแผนและประเมินผล	ฝ่ายแผนและประกันคุณภาพ

	 คณะศิลปศาสตร์	มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

คณะทำางาน
1.	นางสาวจิราภรณ์	ทองนพคุณ	 	 	 	 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

2.	นางสาวสุปราณี	วรพิพัฒน์กุล	 	 	 	 บุคลากร

3.	นายชวัลวิทย์	พรหมเมศร์	 	 	 	 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

4.	นางสาวนันท์นภัส	นาราวิทย์	 	 	 	 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

5.	นายณัฐกิตติ์	คงแก้ว	 	 	 	 	 ช่างเทคนิค

6.	นางสาวปริชาต	มุกดาห์	 	 	 	 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

7.	นายบูรฮำา	มะ		 	 	 	 	 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

8.	นางสาวญานิกา	เพ็ชร์พันธ์	 	 	 	 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

9.	นายไพชยนต์	สมจิตร	 	 	 	 	 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

10.	นางสาวสุวนันท์	ปานแป้น	 	 	 	 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

11.	นางสาวฮานีฟาห์	รอเซะ	 	 	 	 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

12.	นางสาวปณัฐฐา	แตงเกลี้ยง	 	 	 	 นักวิชาการเงินและบัญชี

13.	นางสาวสุดารัตน์	ชูชื่น	 	 	 	 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

14.	นายอับดุลรอมัน	แวนุ		 	 	 	 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
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