
ÊÒÃ¨Ò¡¤³º Ṍ
ผูช้ว่ยศาสตราจารยว์นัชยั แก้วหนนูวล
คณบดีคณะศิลปศาสตร์

            คณะศิลปศาสตร เปนคณะหน่ึงไดจัดต้ังข้ึนตามพระราชกฤษฎีกาการจัดต้ังสวนราชการในมหาวิทยาลัย

นราธิวาสราชนครินทร โดยในระยะแรกมีหนาท่ีหลักในการจัดการเรียนการสอนในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป กลุมวิชาภาษา

กลุมวิชาสังคมศาสตร และกลุมวิชามนุษยศาสตร ใหแกนักศึกษาคณะตางๆในมหาวิทยาลัย และไดทําหนาท่ีสําคัญในการ

ขับเคล่ือนคณะตามพันธกิจท้ัง 5 ดานอยางครบถวน อันไดแก ดานการจัดการศึกษา การวิจัย การบริการวิชาการ     

 การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และการบริหารจัดการ ดวยภาระหนาท่ีดังกลาว จึงถือไดวา คณะศิลปศาสตร เปนคณะท่ีมี

ความสําคัญย่ิงคณะหน่ึงท่ีสนับสนุนมหาวิทยาลัยในการผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพท่ีพึงประสงคตามอัตลักษณและเอกลักษณ

ท้ังของคณะและของมหาวิทยาลัย ในระยะตอมา ปการศึกษา 2558 คณะศิลปศาสตรไดเปดรับนักศึกษาในหลักสูตรศิลป

ศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชาภาษาอังกฤษ) และปการศึกษา 2560 คณะศิลปศาสตรไดเปดรับนักศึกษาในหลักสูตรศิลป

ศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชาภาษามลายู) ซ่ึงปจจุบันปการศึกษา 2564 คณะศิลปศาสตรมีนักศึกษารวมท้ังสองหลักสูตร 

 รวม 410 คน

                     ตลอดระยะเวลา 1 ป ท่ีผานมา คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทรไดดําเนินโครงการ

และกิจกรรมในดานตางๆ คือ ดานกิจกรรมนักศึกษา ดานรางวัลเชิดชูเกียรติ ดานวิเทศสัมพันธ ดานวิจัย ดานการบริการ

วิชาการ ดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และดานการบริการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ตามพันธกิจท่ีวางไว คณะจึง

ไดมีการจัดทํารายงานประจําปฉบับน้ีข้ึน เพ่ือเผยแพรขอมูลขาวมูลขาวสารและผลการดําเนินงานตามพันธกิจดังกลาว   

 สูสาธารณชน เพ่ือเปนการบริการวิชาการเผยแพรและประชาสัมพันธ การดําเนินงานของคณะใหแพรหลายตอไป และใน

โอกาสน้ีใครขอขอบคุณบุคลากรหนวยงานตางๆ ท่ีใหการชวยเหลือและสนับสนุนการดําเนินงานของคณะศิลปศาสตรดวย

ดีเสมอมา



ประวติัความเป�นมา

ของคณะศิลปศาสตร์



             คณะศิลปศาสตร เปนคณะหน่ึงท่ีจัดต้ังข้ึนตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับ

กฤษฎีกา (เลมท่ี 122 ตอนท่ี 14 ก ลงวันท่ี 8 กุมภาพันธ 2548) การจัดต้ังสวนราชการใน

มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทรโดยมีวัตถุประสงคเพ่ือขยายโอกาสทางการศึกษาให

นักศึกษา ในเขตพ้ืนท่ี 3 จังหวัดชายแดนภาคใต และพ้ืนท่ีใกลเคียงไดมีโอกาสศึกษาจนถึง

ระดับปริญญาตรี และเพ่ือสนับสนุนการสอนในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปใหแกคณะตางๆ ในระยะ

เร่ิมแรกโดยแยกมาจากคณะวิชาพ้ืนฐานในเดิมกอนหลอมรวมเปนมหาวิทยาลัย ต้ังแตวันท่ี 9

กุมภาพันธ 2548โดยใชอาคารแผนกชางกอสราง ช้ัน 1 ของวิทยาลัยเทคนิคนราธิวาส

วิทยาเขตโคกเขือตําบลโคกเคียน อําเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส เปนท่ีต้ังโครงการ

ช่ัวคราวของคณะและตอมาไดยายสํานักงานมาท่ีช้ัน 1 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เม่ือ

วันท่ี 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553 และไดยายท่ีทําการมายังคณะศิลปศาสตร เม่ือวันท่ี 3

ตุลาคม พ.ศ. 2557 จนถึงปจจุบัน

              คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร ไดเปดจัดการเรียนการสอน

รายวิชาศึกษาท่ัวไป จํานวน 3 กลุมวิชา ไดแก กลุมรายวิชาภาษา ไดแก ภาษาอังกฤษ ภาษา

ไทย ภาษามลายู และภาษาจีน กลุมรายวิชาสาขาสังคมศาสตร และกลุมรายวิชาสาขาพลศึกษา

รวมท้ังส้ิน 40 รายวิชา ใหแกคณะตางๆ จํานวน 7 คณะ ไดแก คณะแพทยศาสตร คณะ

พยาบาลศาสตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี คณะวิศวกรรมศาสตร คณะเกษตรศาสตร

คณะวิทยาการจัดการ สถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา และในปการศึกษา 2558 ไดเปดสอน

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ รุนท่ี 1 มีจํานวนนักศึกษาแรกเขาจํานวน

96 คน ในปการศึกษา 2559 รุนท่ี 2 มีนักศึกษาแรกเขา จํานวน 89 คน ในระหวางน้ัน คณะได

จัดทําหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชาภาษามลายู) ข้ึน ปการศึกษา 2560 ไดเปดรับ

นักศึกษา รุนท่ี 1   มีนักศึกษาแรกเขา จํานวน 39 คน นักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ รุนท่ี 3

มีนักศึกษาแรกเขา จํานวน 97 คน ปการศึกษา 2561 นักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ รุนท่ี 4

มีนักศึกษาแรกเขา จํานวน 83 คน และนักศึกษาสาขาวิชาภาษามลายู รุนท่ี 2  มีนักศึกษาแรก

เขา จํานวน 23 คน ปการศึกษา 2562 นักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ รุนท่ี 5 มีนักศึกษาแรก

เขา จํานวน 102 คนและนักศึกษาสาขาวิชาภาษามลายูรุนท่ี 3มีนักศึกษาแรกเขา จํานวน 16

คนปการศึกษา 2563 นักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ รุนท่ี 6มีนักศึกษาแรกเขา จํานวน 97

คน และนักศึกษาสาขาวิชาภาษามลายู รุนท่ี 4 มีนักศึกษาแรกเขา จํานวน 23 คน

               คณะมีอาจารย ท้ังท่ีเปนขาราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย และลูกจางช่ัวคราว โดย

บุคลากรสายวิชาการ จํานวน 38 คน ประกอบดวยผูท่ีมีคุณวุฒิระดับปริญญาเอก จํานวน 6 คน

คุณวุฒิปริญญาโท จํานวน 28 คน และคุณวุฒิปริญญาตรี จํานวน 4 คน ในจํานวนน้ีมีผูมี

ตําแหนงทางวิชาการระดับผูชวยศาสตราจารย จํานวน 4 คน และมีบุคลากรสายสนับสนุน

จํานวน 18 คน แบงเปนคุณวุฒิปริญญาโท จํานวน 2 คน ปริญญาตรี จํานวน 12 คน ระดับ

อนุปริญญา จํานวน 1 คน มัธยมศึกษาปท่ี 6 จํานวน 3 คน (ขอมูลบุคลากร ณ วันท่ี 31

ธันวาคม 2564) ไมรวมอาจารยลาศึกษาตอ 4 คน



1. ผลิตบัณฑิตให มีความรู  ทักษะและคุณธรรม รับผิดชอบตอตนเอง

   และสังคม

2. ผลิตผลงานทางวิชาการ งานวิ จัยและงานสรางสรรค ท่ีตอบสนอง

   ความตองการของสังคม

3. บริการวิชาการเ พ่ือพัฒนาสังคม

4. ส ง เส ริมและอนุ รักษ  ภาษา ศาสนาและศิลปวัฒนธรรม

5. พัฒนาระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลให มีประสิทธิภาพ
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บัณฑิตมีความรู  ปญญาแสวงหา พัฒนาองคความรู เ พ่ือความเจริญ

งอกงามของสังคม

ปรัชญาปรัชญา

จุดมุ่ งหมายจุดมุ่ งหมาย
ของคณะศิลปศาสตร์ของคณะศิลปศาสตร์

ผลิตบัณฑิตท่ี มีความรู คู คุณธรรมวิ จัยและพัฒนา สนองความตองการ

ของสังคม

วิสั ย ทัศน์วิ สั ย ทัศน์

  พันธ กิจพันธ กิจ

บัณฑิตมีความเปนพหุ วัฒนธรรม

อัต ลักษณ์อัต ลักษณ์

เปนมหาวิทยาลัย ท่ี เนนดานวิทยาศาสตรและสังคมศาสตรบนพ้ืนฐาน

พหุวัฒนธรรม

เอก ลักษณ์เอก ลักษณ์



ค่านิยมองค์กรค่านิยมองค์กร
A :  Activeness             -   ความวองไวในการทํางาน

R :  Relat ionship           -   ความมีสัมพันธภาพท่ี ดี

T :  Timely                  -   การทํางานตรงตอเวลา 

S :  Standard               -   คุณภาพคน คุณภาพงานเปน ท่ียอมรับและไดมาตรฐาน

ARTS :  การทํางานฉันท พ่ีนอง วองไว ตรงเวลา และมีมาตรฐาน 

นิยามศพัท์นิยามศพัท์  

พหุวัฒนธรรม หมายถึง การอยู ร วมกันอยางผาสุกทามกลางความหลากหลายทาง

ภาษา ศาสนา และศิลปวัฒนธรรม

นโยบายนโยบาย  
1. นโยบายดานการจัดการเ รียนการสอน :  ส ง เส ริมบรรยากาศทางวิชาการ โดยใชกระบวนการ

   ประกันคุณภาพการศึกษาเปนกลไกในการบริหารจัดการ

2. นโยบายดานการวิ จัยและงานสรางสรรค  :  สง เส ริมและสนับสนุนให บุคลากรดําเ นินการวิ จัยและ

   งานสรางสรรค  เ พ่ือพัฒนาองคความรู   ตลอดจนเ พ่ือพัฒนาการเ รียนการสอน และนําไปใชประโยชน

3. นโยบายดานการบริการวิชาการสู สังคม:  พัฒนาสง เส ริม และสนับสนุนกิจกรรมบริการวิชาการ 

    เ พ่ือตอบสนองความตองการของสังคม

4. นโยบายดานการทํานุบํา รุงศิลปวัฒนธรรม:  ส ง เส ริมอนุ รักษภาษา ศาสนา และศิลปวัฒนธรรม

5. นโยบายดานการบริหารจัดการ:  ใหความสําคัญกับการจัดระบบการบริหารจัดการท่ี ดีดวย 

   หลักธรรมาภิบาล



ดอกเข็มอุณากรรณ 

ดอกไม้ประ จําคณะ
ศิลปศาสตร์

              เข็มอุณากรรณ หรือ พุดชมพู    

 ช่ือวิทยาศาสตร Kopsiafruticosa(Kerr)

A.DC. ช่ือวงศ APOCYNACEAE ถ่ินกําเนิดมา

จากจีน พมา มาเลเซียและอินโดนีเซียในไทยพบ

ข้ึนในปาดิบบนเขาทางภาคใต เปนไมพุม สูง 1

– 3 เมตร แตกก่ิงกาน ไมเปนระเบียบนัก ใบ

เด่ียวออกตรงกันขาม รูปไข หรือ รูปใบหอก

ปลายแหลม โคนเกือบมน ดอกออกเปนชอส้ัน ๆ     

ท่ีซอกใบใกลปลายยอดแตละชอประกอบดวย    

ดอกยอย 5-10 ดอก ดอกเปนสีชมพูออนเกือบ

ขาวนวลดอกตูมเปนสีชมพูเขมเม่ือบานปลาย

แยกเปนกลีบดอก 5 กลีบ 



เพลง ประจาํคณะศิลปศาสตร์

ผูประพันธ คํารอง อาจารย วันชัยแกวหนูนวล
ทํานอง ขับรอง อาจารยนวลปราง อรุณจิต

               อุณากรรณ งามเดน เปนสงา            คงคุณคา ดอกไมงามพิสุท ธ์ิ ใส
       กลีบดอกขาว ชมพูดู วิ ไล                        เปรียบหัวใจ ศิลปศาสตรสะอาดงาม

         *กลีบดอกแหลม เ ฉียบคม อุดมปญญา  ศาสตร วิชา ปราชญ เป ร่ือง เ รือง วิ ถี
       ผนึกชอ รวมดอกสามัคคี                        ผูกสัมพันธ  นอง พ่ี ให ยืนนาน 

               ขยันหม่ันเพียร การเ รียนรู               เ ชิดชู   คุณธรรมนําประสาน
       สรางเ กียรติ ยึด ม่ันอุดมการณ                   ปณิธาน คงอยู  คู ถ่ินไทย
       (* ซ้ํา )

              อุณากรรณ แบงบานเต็มลานฟา        บานคุณคา งามจรรยาท่ีสรางสม
       อุณากรรณ ศิลปศาสตรสร าง สังคม            ชนช่ืนชม สมคาสงา เ มือง 
       อุณากรรณ ศิลปศาสตรสร าง สังคม            ชนช่ืนชม สมคาสงา เ มือง 



คณะกรรมการประจําคณะคณะกรรมการประจําคณะ

โครงสรา้ง คณะศิลปศาสตร์โครงสรา้ง คณะศิลปศาสตร์

โครงสราง คณะศิลปศาสตรโครงสราง คณะศิลปศาสตร
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทรมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร

ฝายพัฒนานักศึกษาฝายพัฒนานักศึกษาฝายแผนฝายแผน
และประกันคุณภาพและประกันคุณภาพฝายวิชาการฝายวิชาการฝายสํานักงานคณบดีฝายสํานักงานคณบดี

-  งานบริการและ- งานบริการและ

    สวัสดิการสวัสดิการ

- งานกิจกรรมนักศึกษา- งานกิจกรรมนักศึกษา

- งานแนะแนวการ- งานแนะแนวการ

    ศึกษาและอาชีพศึกษาและอาชีพ

- งานกีฬา- งานกีฬา

    และนันทนาการและนันทนาการ

- งานอาจารย ท่ีป รึกษา- งานอาจารย ท่ีป รึกษา

- งานทํานุบํา รุง ศิลป- งานทํานุบํา รุง ศิลป

    วัฒนธรรมวัฒนธรรม

- งานคุณลักษณะบัณฑิต- งานคุณลักษณะบัณฑิต

    อันพึงประสงคอันพึงประสงค

-  งานศิษย เก า-  งานศิษย เก า

-  งานแผน- งานแผน

    และประเมินผลและประเมินผล

- งานวิ เคราะห-  งานวิ เคราะห

    งบประมาณงบประมาณ

- งานโครงการพิเศษ- งานโครงการพิเศษ

- งานประกันคุณภาพ- งานประกันคุณภาพ

- งานสารสนเทศ- งานสารสนเทศ

    เ พ่ือการบริการเ พ่ือการบริการ

- งานหลักสูตร- งานหลักสูตร

    และพัฒนาและพัฒนา

- งานทะเบียน วัดผล- งานทะเบียน วัดผล

    และประเมินผลและประเมินผล

- งานสง เส ริมงานวิ จัย- งานสง เส ริมงานวิ จัย

    และตําราและตํารา

- งานบริการวิชาการ- งานบริการวิชาการ

- งานสหกิจศึกษา- งานสหกิจศึกษา

    ภายในประเทศภายในประเทศ

- งานสหกิจศึกษา- งานสหกิจศึกษา

    ตางประเทศ/WILตางประเทศ/WIL

- งานศูนยภาษา- งานศูนยภาษา

- งานวิ เทศสัมพันธ-  งานวิ เทศสัมพันธ

-  งานหองสมุด- งานหองสมุด

- งานสารบรรณ- งานสารบรรณ

- งานบริหาร- งานบริหาร

    ทรัพยากรบุคคลทรัพยากรบุคคล

- งานการเ งิน- งานการเ งิน

- งานบัณชี- งานบัณชี

- งานพัสดุ-  งานพัสดุ

-  งานประชาสัมพันธ-  งานประชาสัมพันธ

-  งานเลขานุการ- งานเลขานุการ

- งานอาคารสถานท่ี-  งานอาคารสถานท่ี

-  งานยานพาหนะ- งานยานพาหนะ
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ลําดับ บุคลากร จาํนวน

1 อาจารย สายสอนและวิจัย  

 

ขาราชการ

พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา

ลูกจางช่ัวคราว

7 คน

28 คน

7 คน

2 บุคลากร สายสนับสนุน  

 

ขาราชการ

พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา

ลูกจางช่ัวคราว

1 คน

8 คน

9 คน

ขอ้มูลบุคลากรขอ้มูลบุคลากร
คณะศิลปศาสตร์คณะศิลปศาสตร์

ในป  พ.ศ.2564 คณะศิลปศาสตร  มี บุคลากร จํานวน 60 คน คือ  

            -  อาจารย  สายวิชาการ 42 คน  

            -  บุคลากร สายสนับสนุน 18 คน ตามรายละเอียดดังตาราง
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ประเดน็ยุทธศาสตร์   

 งบประมาณ รอ้ยละ

ประเด็นท่ี 1 ผลิตบัณฑิตใหมีความรู ทักษะและคุณธรรม 

               รับผิดชอบตอตนเองและสังคม
614,000 36.27

ประเด็นท่ี 2 ผลิตผลงานวิชาการ งานวิจัย และนวัตกรรม 

               ท่ีมีคุณภาพ มุงสู Thailand 4.0
210,500 12.43

ประเด็นท่ี 3 บริการวิชาการ วิชาชีพ ท่ีมีมาตรฐาน เพ่ือตอบ

               สนองความตองการของชุมชน และสังคม ในสาม

               จังหวัดชายแดนใต

252,500 14.91

ประเด็นท่ี 4 สงเสริม อนุรักษและสืบทอด ภาษา ศาสนา

                และศิลปวัฒนธรรม
40,000 2.36

ประเด็นท่ี 5 สงเสริมภาษา ทํานุบํารุงศาสนาและศิลป

               วัฒนธรรม
575,750 34.01

           ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 คณะศิลปศาสตร ไดรับการจัดสรรงบประมาณแผนดิน จํานวน

1,692,750.00 บาท จําแนกออกเปนงบรายจายดานตางๆ ไดแก งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน

งบเงินอุดหนุน และงบรายจายอ่ืน ซ่ึงรายจายแตละดานจะถูกนําไปใชในผลผลิต ไดแก หมวดเงินราย

ได งบประมาณโครงการตามนโยบายพิเศษ โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาทองถ่ิน

โดยมีสถาบันอุดมศึกษาเปนพ่ีเล้ียง และโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ

(1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) โดยจําแนกตามประเด็นยุทธศาสตร ดังน้ี

ประเดน็ยุทธศาสตร์
ป�งบประมาณ พ.ศ. 2564

36.27 %

12.43 %14.91 %

2.36 %

34.01 %

งบประมาณท่ีไดจ้ดัสรรงบประมาณท่ีไดจ้ดัสรร

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1
ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2
ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 3
ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 4

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 5
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ลําดับ รายช่ือวิชาศึกษาท่ัวไปท่ีเปดสอน คณะท่ีเลือกเรียน

 สาขาภาษาไทย

1 การใชภาษาไทย ทุกคณะ

1 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน ทุกคณะ ยกเวนคณะแพทยศาสตร คณะพยาบาล
ศาสตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

2 การพูดและการฟงภาษาอังกฤษ
คณะแพทยศาสตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
คณะพยาบาลศาสตร

3 การสนทนาภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร
ทุกคณะ ยกเวนคณะแพทยศาสตร คณะพยาบาล
ศาสตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

4 การอานและการเขียนภาษาอังกฤษ คณะแพทยศาสตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
คณะพยาบาลศาสตร

5 การเรียนรูภาษาอังกฤษผานวัฒนธรรม คณะวิทยาการจัดการ

6 ไวยากรณภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน คณะพยาบาลศาสตร

7 การอานเชิงวิเคราะหวิจารณ คณะแพทยศาสตร

 สาขาภาษามลายู

1 ภาษามลายูเพ่ือการส่ือสาร ทุกคณะ

2 การใชภาษามลายูในชีวิตประจําวัน ทุกคณะ

รายวิชาศึกษาทั�วไปรายวิชาศึกษาทั�วไป
ท่ีเปิดสอนใหแ้ก่คณะต่างๆท่ีเปิดสอนใหแ้ก่คณะต่างๆ

 สาขาภาษาอังกฤษ
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ลําดับ รายช่ือวิชาศึกษาท่ัวไปท่ีเปดสอน คณะท่ีเลือกเรียน

1 การพูดเพ่ือสังคม สถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา ป 3

2 การคนควาสารสนเทศฯ
ทุกคณะ ยกเวน คณะแพทยศาสตร คณะพยาบาล
ศาสตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี คณะ
วิศวกรรมศาสตร

3 ความงดงามแหงชีวิต คณะพยาบาลศาสตร

4 ทักษะการคิด คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี คณะ
วิศวกรรมศาสตร คณะเกษตรศาสตรภาคสมทบ 

5 พฤติกรรมศาสตร คณะแพทยศาสตร

6 สหวิทยาการดานสังคมศาสตร คณะวิทยาการจัดการ คณะเกษตรศาสตร 

7 สังคมวิทยาจังหวัดชายแดนใต คณะวิทยาการจัดการ คณะเกษตรศาสตร

8 มนุษยกับส่ิงแวดลอม
คณะพยาบาลศาสตร คณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี คณะเกษตรศาสตรสถาบันอิสลาม
และอาหรับศึกษา

9 กฎหมายในชีวิตประจําวัน คณะวิทยาการจัดการ สถาบันอิสลามและอาหรับ
ศึกษา

10 มนุษยกับสังคม คณะแพทยศาสตร คณะวิศวกรรมศาสตร

11 ทักษะการส่ือสาร คณะแพทยศาสตร

12 โลกและเหตุการณปจจุบัน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

ลําดับ รายช่ือวิชาศึกษาท่ัวไปท่ีเปดสอน คณะท่ีเลือกเรียน

1 การออกกําลังกายเพ่ือสุขภาพ ทุกคณะ

2 กิจกรรมพลศึกษา ทุกคณะ
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ลําดับ รายช่ือวิชาศึกษาท่ัวไปท่ีเปดสอน คณะท่ีเลือกเรียน

1 การออกกําลังกายเพ่ือสุขภาพ ทุกคณะ

2 กิจกรรมพลศึกษา ทุกคณะ
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เมื�อวันที� 27 พฤศจิกายน 2563 

            สาขาวิชาภาษามลายู คณะศิลปศาสตร ไดจัดกิจกรรมสัมมนาภาษามลายู ภายใตโครงการสัมมนาภาษามลายู

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใหนักศึกษามีโอกาสนําเสนอผลงานดานภาษามลายูในรูปแบบของ

บทความเสริมสรางการมีสวนรวมของนักศึกษาและอาจารยท่ีเก่ียวของกับองคความรูภาษามลายูตลอดจนตอยอดงาน

วิชาการภาษามลายูนําไปสูผลงานวิชาการและงานวิจัยใหเกิดประโยชนตอสังคมตอไป

    ฝายวิชาการ คณะศิลปศาสตร

ดําเนินกิจกรรมการจัดสอบสัมภาษณ

นักศึกษา รอบโครงการพิเศษ (เด็กดีมี

คุณธรรม) ภายใตโครงการรับสมัคร

และบริการส่ิงสนับสนุนการสอบคัด

เลือกนักศึกษา ณ หองประชุมวชิร

อําไพ คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัย

นราธิวาสราชนครินทร

เมื�อวันที� 19 ธันวาคม 2563
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เมื�อวันที� 20 มกราคม 2564
 

                    งานประชาสัมพันธ คณะศิลปศาสตร ไดดําเนินจัดกิจกรรมประชาสัมพันธคณะศิลปศาสตรผานคลิป

วิดีโอรายการใหม ช่ือวา INSIDE ศิลปศาสตร EP.1 : สองหองเรียนเด็ก ENG โดยมีนักศึกษาเปนพิธีกร นางสาวฮา

มานี ยูโซะ นักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ ช้ันปท่ี 2 ในการดําเนินกิจกรรมในคร้ังน้ี

เมื�อวันที� 28 มกราคม 2564

         ฝายพัฒนานักศึกษา รวมกับทีมสโมสรนักศึกษา

ไดจัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาคณะศิลปศาสตร

เพ่ือใหนักศึกษามีสวนรวมในการแสดงความคิด

สรางสรรค กลาแสดงออกในส่ิงท่ีดีงาม มีโอกาสไดแสดง

ศักยภาพของตัวเอง โดยผานกิจกรรม/โครงการของคณะ

ศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร และ

เพ่ือใหไดตัวแทนนักศึกษาคณะศิลปศาสตรท่ีมีคุณสมบัติ

เหมาะสมในการแสดงศักยภาพในกิจกรรมโครงการตางๆ
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เมื�อวันที� 6 ,13 และ วันที� 27 มกราคม 2564 

                    ทีมแนะแนวประชาสัมพันธหลักสูตรคณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร ไดออก

แนะแนวประชาสัมพันธ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ประจําปการศึกษา 2564 ณ โรงเรียน

ตาง ๆ ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต 

เมื�อวันที� 30 มกราคม 2564
 

              อาจารยปารีซะ รักเก้ือ อาจารยสาขาวิชาภาษาจีน คณะ

ศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร ไดเปนวิทยากรใน

การสอนภาษาจีนโครงการ คาย 4 ภาษา ณ วิทยาลัยเกษตรปาไผ

มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร
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เมื�อวันที� 1กุมภาพันธ์ 2564

                   ทีมแนะแนวประชาสัมพันธหลักสูตรคณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร ไดออก

แนะแนวประชาสัมพันธ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ประจําปการศึกษา 2564ณ โรงเรียนดา

รุลอูลูมวิทยาโรงเรียนสันติวิทยา โรงเรียนอามานะวิทยา และ โรงเรียนอัลอิสลามียะหวิทยามูลนิธิ จังหวัดปตตานี 

เมื�อวันที� 3 กุมภาพันธ์ 2564 

                    งานประชาสัมพันธ คณะศิลปศาสตร ไดดําเนินจัดกิจกรรมประชาสัมพันธคณะศิลปศาสตร ผาน

รายการ INSIDE ศิลปศาสตร EP.2 : MOVIE LOUNGE โดยมีนักศึกษาเปนพิธีกร นายวันอับดุลฮากิม เจะซู

นักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ ช้ันปท่ี 2 ในการดําเนินกิจกรรมในคร้ังน้ี
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เมื�อวันที� 10 กุมภาพันธ์ 2564

                 ทีมแนะแนวประชาสัมพันธหลักสูตร คณะ

ศิลปศาสตรมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร ไดออก

แนะแนวประชาสัมพันธ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขา

วิชาภาษาอังกฤษ ประจําปการศึกษา2564 ณ โรงเรียน

ศึกษาสงเคราะหนราธิวาส และโรงเรียนรอมาเนีย อ.แวง

จ.นราธิวาส

เมื�อวันที� 11 กุมภาพันธ์ 2564
 

  ทีมแนะแนวประชาสัมพันธหลักสูตร             

 คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยนราธิวาสราช

นครินทร ไดออกแนะแนวประชาสัมพันธ หลักสูตร

ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ประจําป

การศึกษา 2564 ณ โรงเรียน อัลยามีอะหอัลอิสลามี

ยะห  จังหวัดจังหวัดปตตานี ในวันท่ี 10 กุมภาพันธ

2564 และ โรงเรียนพัฒนศาสนวิทยา จังหวัด

นราธิวาส 
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เมื�อวันที� 10 กุมภาพันธ์ 2564

                 ทีมแนะแนวประชาสัมพันธหลักสูตร คณะ

ศิลปศาสตรมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร ไดออก

แนะแนวประชาสัมพันธ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขา

วิชาภาษาอังกฤษ ประจําปการศึกษา2564 ณ โรงเรียน

ศึกษาสงเคราะหนราธิวาส และโรงเรียนรอมาเนีย อ.แวง

จ.นราธิวาส

เมื�อวันที� 11 กุมภาพันธ์ 2564
 

  ทีมแนะแนวประชาสัมพันธหลักสูตร             

 คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยนราธิวาสราช

นครินทร ไดออกแนะแนวประชาสัมพันธหลักสูตร

ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ประจําป

การศึกษา 2564 ณ โรงเรียน อัลยามีอะหอัลอิสลามี

ยะห  จังหวัดจังหวัดปตตานี ในวันท่ี 10 กุมภาพันธ

2564 และ โรงเรียนพัฒนศาสนวิทยา จังหวัด

นราธิวาส 
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เมื�อวันที� 13 กุมภาพันธ์ 2564

เมื�อวันที� 11 กุมภาพันธ์ 2564
 

          ฝายวิชาการ คณะศิลปศาสตร ดําเนินกิจกรรมการจัดสอบสัมภาษณนักศึกษา รอบท่ี 1 (PORTFOLIO)    

 ภายใตโครงการรับสมัครและบริการส่ิงสนับสนุนการสอบคัดเลือกนักศึกษา ณ หองสโมสรนักศึกษา ช้ันท่ี 1             

คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร 

                    งานประชาสัมพันธ คณะศิลปศาสตร ไดดําเนินจัดกิจกรรมประชาสัมพันธคณะศิลปศาสตร ผาน

รายการ INSIDE ศิลปศาสตร EP.3 : ศิลป...น่ังคุย ในหัวขอ "ภาษาอังกฤษกับธุรกิจบริการ" โดย คุณอัครวินท มูซอ

โดยมีนักศึกษาเปนพิธีกร นายวันอับดุลฮากิม เจะซู นักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ ช้ันปท่ี 2 ในการดําเนินกิจกรรม

ในคร้ังน้ี
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เมื�อวันที� 15 กุมภาพันธ์ 2564

เมื�อวันที� 17 กุมภาพันธ์ 2564

                    ทีมแนะแนวประชาสัมพันธหลักสูตรคณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร ไดออก

แนะแนวประชาสัมพันธ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ประจําปการศึกษา2564 ณ โรงเรียน

อิสลามอนุศาสน อ. สุไหงปาดี และแจกแผนพับ ณ โรงเรียนนูรุดดีน และ โรงเรียนแสงธรรมวิทยา จ.นราธิวาส

                    งานประชาสัมพันธ คณะศิลปศาสตร ไดดําเนินจัดกิจกรรมประชาสัมพันธคณะศิลปศาสตร ผาน

รายการ INSIDE ศิลปศาสตร EP.4 : ทุนการศึกษา โดยมีนักศึกษาเปนพิธีกร นางสาวนูรไอนี เจะเยะ นักศึกษาสาขา

วิชาภาษามลายู ช้ันปท่ี 3 ในการดําเนินกิจกรรมในคร้ังน้ี
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เมื�อวันที� 24 กุมภาพันธ์ 2564 

เมื�อวันที� 1 มีนาคม 2564

          นักศึกษาคณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยนราธิวาส

ราชนครินทร ไดรวมจัดคายวิชาการ "ENGLISH CAMP" ณ

โรงเรียนบาโงดุดุง อําเภอเจาะไอรอง จังหวัดนราธิวาส เพ่ือ

มุงม่ันพัฒนาพ้ืนท่ีและชุมชน

                    งานประชาสัมพันธ คณะศิลปศาสตร ไดดําเนินจัดกิจกรรมประชาสัมพันธคณะศิลปศาสตร ผาน

รายการ INSIDE ศิลปศาสตร EP.5 : ตามไปดูบรรยากาศการเรียนวิชาโทภาษาไทย 1 กิจกรรมท่ีจะได “ทําจริง”

“ปฎิบัติจริง” ในรายวิชา “หลักและศิลปะการพูด
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เมื�อวันที� 8 มีนาคม 2564

เมื�อวันที� 22 มีนาคม 2564

          งานประชาสัมพันธ คณะศิลปศาสตร ได

ดําเนินจัดกิจกรรมประชาสัมพันธคณะศิลปศาสตร

ผานรายการ INSIDE ศิลปศาสตร EP.6 : พามาดู

นักศึกษาสาขามลายูโดยนักศึกษาสาขาวิชาโท

ภาษามลายู

          งานประชาสัมพันธ คณะศิลปศาสตร      

 ไดดําเนินจัดกิจกรรมประชาสัมพันธคณะ

ศิลปศาสตรผานรายการ INSIDE ศิลปศาสตร EP.7

อาจารยพละใจดีเกรดส่ีแนนอน มารูจักกับรายวิชา

พลศึกษา ของมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร

สอนโดย

          - อาจารยไพศาล สุกิจจานนท

          - อาจารยชนิตา พรหมทองดี

          - อาจารยวรรณา ขุนนา

      ซ่ึงเปนอาจารยประจําคณะศิลปศาสตร ภาพ

รวมวิดีโอในวันสุดทายของภาคการเรียน
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เมื�อวันที� 11 มีนาคม 2564

ระหว่างวันที� 15 ตุลาคม 2563 -  20 มีนาคม 2564

           สาขาภาษาอังกฤษ คณะศิลปศาสตร ไดจัดกิจกรรม ENGLISH CLUB OPEN HOUSE ภายใตโครงการ

ชุมนุมภาษาอังกฤษ ณ ลานช้ัน 1 คณะศิลปศาสตร วัตถุประสงคในการจัดโครงการเพ่ือใหนักศึกษาไดเรียนรู

วัฒนธรรมในภาษาท่ีตนไดศึกษาอยูผานการจัดกิจกรรม นักศึกษามีโอกาสแสดงความสามารถในการใชภาษาอังกฤษ

โดยเฉพาะทักษะการฟงและการพูดและพัฒนาบุคลิกภาพ ลักษณะนิสัย ใหมีคุณธรรม จริยธรรม และนักศึกษารูจัก

ใชเวลาวางใหเกิดประโยชน ตลอดจนประชาสัมพันธชุมนุมใหนักศึกษาจากแขนงวิชาอ่ืนๆทราบถึงกิจกรรมในชุมนุม

          คณะศิลปศาสตร ไดจัดโครงการประชาสัมพันธหลักสูตร

คณะศิลปศาสตร เพ่ือแนะแนวและประชาสัมพันธหลักสูตรของ

คณะศิลปศาสตร แกโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดนราธิวาสและ

พ้ืนท่ีขางเคียงท่ีออกประชาสัมพันธหลักสูตร จํานวน 23 โรงเรียน
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ระหว่างวันที� 1 ธันวาคม 2563 - 1 เมษายน 2564

           คณะศิลปศาสตร ไดจัดโครงการหารายไดระหวางเรียน เพ่ือสงเสริมใหนักศึกษาคณะศิลปศาสตรมีรายได

ระหวางเรียน และสามารถแบงเบาภาระใหแกครอบครัว สงเสริมใหนักศึกษารูจักใชเวลาวางใหเปนประโยชน และสง

เสริมใหนักศึกษานาความรู และทักษะวิชาชีพไปใชในการประกอบอาชีพในอนาคต 
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           ฝายพัฒนานานักศึกษา จัดกิจกรรมปจฉิมนิเทศนักศึกษาและบรรยายพิเศษเพ่ือเตรียมความพรอมสาหรับ

การทEงานในอนาคต ภายใตโครงการปจฉิมนิเทศนักศึกษาและสานสัมพันธศิษยเกาคณะศิลป ณ หองประชุมศูนย

วิทยบริการ ช้ัน 2 มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร วัตถุประสงคการจัดโครงการเพ่ือใหนักศึกษาท่ีกําลังจะสําเร็จ

การศึกษาไดมีการเตรียมพรอมกอนท่ีจะไดทํางาน หรือศึกษาตอในระดับท่ีสูงข้ึนในอนาคต โดยการบรรยายจาก

ประสบการณ จากรุนพ่ีศิษยเกาสูรุนนอง จัดทําขอมูลสารสนเทศของบัณฑิตและติดตามความกาวหนาของบัณฑิต

ภายหลังจบการศึกษา และสงเสริมใหศิษยเกาและศิษยปจจุบัน คณะศิลปศาสตร มีความสัมพันธท่ีดีตอกัน

เมื�อวันที� 2 เมษายน 2564

เมื�อวันที�  3 พฤษภาคม 2564

         ฝายวิชาการ คณะศิลปศาสตร ไดดําเนินกิจกรรมการ

สอบสัมภาษณนักศึกษาออนไลน รอบท่ี 2 (โควตา) หลักสูตร

ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ผลกระทบจาก

สถานการณการแพรระบาด ของเช้ือไวรัสโควิด (COVID –

19) ภายใตโครงการรับสมัครและบริการส่ิงสนับสนุนการสอบ

คัดเลือกนักศึกษา ณ อาคารคณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัย

นราธิวาสราชนครินทร 
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           ฝายพัฒนานักศึกษา คณะศิลปศาสตร

ไดจัดโครงการพัฒนาสโมสรนักศึกษา คณะ

ศิลปศาสตรเพ่ือสรรหาตัวแทนนักศึกษาเพ่ือเปน

คณะกรรมการสโมสรนักศึกษา ประจําปการ

ศึกษา 2564 เพ่ือพัฒนาทักษะการทํางานเปน

ทีมและเตรียมความพรอมนักศึกษาสโมสร

นักศึกษา ประจําปการศึกษา 2564และเพ่ือ

เสริมสรางองคความรูเก่ียวกับประกันคุณภาพ

การศึกษาและการดําเนินโครงการของนักศึกษา

สโมสรนักศึกษา ประจําปการศึกษา 2564

เมื�อวันที� 1 มิถุนายน 2564

เมื�อวันที� 21 มิถุนายน 2564

        ฝายพัฒนานักศึกษา คณะศิลปศาสตร ไดจัดกิจกรรม

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหมประจาปการศึกษา 2564 ภายใต

โครงการโครงการสานสัมพันธอุณากรรณชอท่ี                

7 วัตถุประสงคของโครงการเพ่ือเตรียมความพรอมและเสริม

สรางทักษะในการเรียนรูและการใชชีวิตในระดับอุดมศึกษา

และการอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข เพ่ือเสริมสราง

คุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงคตามท่ีระบุในหลักสูตร

(มคอ.2) และเพ่ือใหนักศึกษาใหมมีเจตคติดีระหวาง อาจารย

บุคลากรในองคกร และมหาวิทยาลัย 
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          คณะศิลปศาสตรจัดกิจกรรมปรับพ้ืน

ฐานนักศึกษาแรกเขาคณะศิลปศาสตร ผานชอง

ทางออนไลน GOOGLE MEET โครงการน้ีมี

วัตถุประสงค เพ่ือปรับพ้ืนฐานความรูทางดาน

ภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษาใหมใหมีความ

พรอมกอนท่ีจะเขาศึกษาในภาคการศึกษาปกติ

เพ่ือสอนเสริมความรูทางดานภาษาอังกฤษ เพ่ือ

ใหนักศึกษาเขาใจตนเองและปรับตัวเขากับเพ่ือน

และส่ิงแวดลอมใหม และเพ่ือสรางสัมพันธภาพ

ท่ีดีในหมูนักศึกษาและคณาจารย

ระหว่างวันที� 3 – 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2564

เมื�อวันที� 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2564

       คณะศิลปศาสตร จัดการเรียนการสอนโครงการสอน

เสริมเติมเต็มความรูนักศึกษาแรกเขาคณะศิลปศาสตร

กิจกรรมอบรมหัวขอ “เทคนิคการเขียนเรียงความเพ่ือขอทุน

ระดับอุดมศึกษา” ผานชองทางออนไลน GOOGLE MEET

31รายงานประจําป� 2564 คณะศลิปศาสตร�



          สาขาภาษาจีน คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร รวมกับ สถาบันขงจ้ือเบตง ดําเนินการ

จัดกิจกรรมการเรียนการสอนในรายวิชาการฟงและพูดภาษาจีน 1 โดยมี อาจารยจาง อาจารยจากสถาบันขงจ้ือเปน

ผูบรรยาย ซ่ึงมีนักศึกษาวิชาโทภาษาจีน และอาจารยในสาขาภาษาจีน คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยนราธิวาสราช

นครินทร

เมื�อวันที� 30 กรกฎาคม 2564

ระหว่างวันที� 23 พฤศจิกายน 2563 - 16 กันยายน 2564

      คณะศิลปศาสตร  จัดโครงการสรางขวัญกําลังใจนักศึกษาคณะศิลปศาสตร เพ่ือใหนักศึกษาในคณะศิลปศาสตร

ไดรับขวัญและกําลังใจท่ีดีในยามประสบอุบัติเหตุหรือเจ็บปวย
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          ฝายกิจการพลเรือน ศูนยปฏิบัติการกองทัพบก ไดจัดกิจกรรม "รูรักสามัคคี เพราะเราคือพ่ีนองกัน รุนท่ี 13"

โดยมีตัวแทนสโมสรนักศึกษาคณะศิลปศาสตร ไดเขารวมกิจกรรมดังกลาว ณ อาคารศิลปศาสตร มหาวิทยาลัย

นราธิวาสราชนครินทร

ระหว่างวันที� 13 - 14 กันยายน 2564 

เมื�อวันที� 22 กันยายน 2564

          งานประชาสัมพันธ คณะศิลปศาสตร ไดดําเนินจัดกิจกรรมประชาสัมพันธคณะศิลปศาสตรผานรายการ

INSIDE ศิลปศาสตร LIVE : แนะนํา รายวิชาภาษาอังกฤษ งานวิเทศสัมพันธ และทุนการศึกษา คณะศิลปศาสตร

มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร
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         คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร ไดสงตัวแทนนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ   

 จํานวน 2 คน ไดแก 1. นางสาวนูรยัสมี ดานิง 2. นายอับดุลเลาะ แสงนิล 

                 เขารวมกิจกรรม UITM YOUTH VIRTUAL SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS COVENTION

2.0 (UCHAMP 2.0) ในระหวางวันท่ี 3 -25 กันยายน 2564 จัดโดย UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA (UITM) 

 โดยมีการแบงกลุมเพ่ือใหนักศึกษาแสดงความคิดเห็นและอภิปรายในหัวขอ “NO POVERTY” และ “DECENT

WORK AND ECONOMIC GROWTH?”

ระหว่างวันที� 3 -25 กันยายน 2564 

ระหว่างวันที� 7- 21 ตุลาคม 2564

          สาขาวิชาภาษามลายู คณะศิลปศาสตร จัดบรรยาย

พิเศษในรายวิชาวรรณคดีมลายู หัวขอ งานประพันธประเภท

รอยกรอง "PANTUN" ผานระบบออนไลน โดย PROF.

MADYA DATO' DR. HAJAH NURAINI BINTI YUSOFF

จาก SCHOOL OF LANGUAGE, CIVILISATION AND

PHILOSOPHY, UNIVERSITI UTARA MALAYSI
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         ศูนยภาษา คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทรประชาสัมพันธส่ือการเรียนรูในภายใต

โครงการพัฒนาส่ือการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21โดยสามารถรับชมส่ือการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 ไดทาง YOUTUBE

CHANNEL LA PNU โดยมีรายละเอียดดังตอไปน้ี

                 1. การยืดเหยียดกลามเน้ือ (STRETCHING) รายวิชาการออกกําลังกายเพ่ือสุขภาพ

                 2. รานกาแฟกับคนรุนใหม รายวิชาความงดงามแหงชีวิต

                 3. ภาษามลายูเบ้ืองตน รายวิชาการใชภาษามลายูในชีวิตประจําวัน

                 4. เทคนิคการเรียนภาษาจีนจากซีรีส รายวิชาภาษาจีนเบ้ืองตน

                 5. เทศกาลวันตรุษจีนกับการสาธิตทําขนมทังหยวน รายวิชาภาษาจีนเบ้ืองตน

                 6. WE NEED TO TALK รายวิชา ENGLISH CONVERSATION AND DISCUSSION

เมื�อวันที� 20 ตุลาคม 2564

11 22 33 44 55 66
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         สาขาวิชาภาษาจีน คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัย

นราธิวาสราชนครินทรไดรวมมือกับโรงเรียนภาษาและวัฒนธรรม

กาวหนา อาจารยไห หยาง ดําเนินการ จัดโครงการเตรียมความ

พรอมในการสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาจีน HSK ซ่ึงได

รับเกียรติจาก อาจารยเต้ิงเย่ียน ท่ีปรึกษาดานวิชาการ และอา

จารยเม้ิงเสว อาจารยผูเช่ียวชาญดานการสอนภาษาจีนจากทาง

โรงเรียนภาษาและวัฒนธรรม กาวหนา อาจารยไห หยาง มารวม

เปนวิทยากรบรรยายในหัวขอ การเตรียมความพรอมในการสอบ

HSK และแนะแนวการศึกษาตอในประเทศจีน

เมื�อวันที� 8 ธันวาคม 2564

เมื�อวันที� 18 ธันวาคม 2564

          อาจารยวาริน นาราวิทย ผูชวยอธิการบดี นําทีม

ตัวแทนนักศึกษา จากมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร

เขารวมนําเสนอกรอบแนวคิด โครงการ DEEP SOUTH

YOUTH EMPOWERMENT THROUGH COMMUNITY

BUILDING (YECOB) ณ หอง 58302 อาคารเรียนรวม  

 ตึก 58 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี

             ผูเขารวมการอบรม ไดแก คณาจารยและ

นักศึกษาคณะศิลปศาสตร ช้ันปท่ี 2 นักศึกษาวิชาโท

ภาษาจีน ช้ันปท่ี 3 นักศึกษาระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพช้ันสูง ช้ันปท่ี 1 สาขาวิชาเทคนิคระบบขนสง

ทางราง วิทยาลัยเทคนิคนราธิวาส และนักเรียนช้ัน

มัธยมปลายจากโรงเรียนในพ้ืนท่ี 
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          ผูชวยศาสตราจารยวันชัย แกวหนูนวล คณบดีคณะ

ศิลปศาสตร รวมพบปะผูคุยศิษยเกาสัมพันธ คณะศิลปศาสตร

มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร "กิจกรรมเตะบอลหญา

เทียมกระชับความสัมพันธ" เวลา 19.00 - 21.00 น. ณ สนาม

P. BORDIN 

เมื�อวันที� 24 ธันวาคม 2564
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ผลการดําเนนิงานด้าน
รางวลัเชดิชูเกียรติ

 L I B E R A L  A R T S



           อาจารย ดร.วัชรินทร ฟองโหย ไดรับแตงต้ังให

เปนตัวแทนสวนภูมิภาคภาคใตตอนลางสมาคมครูผูสอน

ภาษาอังกฤษแหงประเทศไทยในพระอุปถัมภของสมเด็จ

พระเจาพ่ีนางเธอเจาฟากัลยาณิวัฒนากรมหลวง

นราธิวาสราชนครินทร เม่ือวันท่ี 12 มกราคม 2564

          คุณอุษณีย ธุวโชติ ผูทรงคุณวุฒิคณะกรรมการ

ประจําคณะศิลปศาสตร ไดมอบทุนการศึกษาใหกับนักศึกษา

คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร รวมท้ัง

ส้ิน 3,000 บาท จํานวน 3 ทุน ทุนละ 1,000 บาท เม่ือวันท่ี

6 มกราคม 2564 ดังน้ี 

   1. นางสาวนัศรีนทร สะอะนักศึกษาช้ันปท่ี 3

    2. นางสาวมาณิชชา มาลาศรี นักศึกษาช้ันปท่ี 2

    3. นายมูฮัมมัดอาลิฟ ดือราแมนักศึกษาช้ันปท่ี 1

คณะศิลปศาสตร ขอแสดงความยินดีคณะศิลปศาสตร ขอแสดงความยินดี
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           อาจารยฟรดาวซ มูหะมัด อาจารยท่ีมี

ความขยันหม่ันเพียร เสียสละ อุทิศเวลา และต้ังใจ

ทํางาน ประจําป 2563

  ขอแสดงความยินดีขอแสดงความยินดี  

  ขอแสดงความยินดีขอแสดงความยินดี  
           ผูชวยศาสตราจารยเดชดนัย จุยชุมอาจารย

ท่ีมีผลงานวิจัยดีเดน ประจําป 2563

           นายบูรฮํา มะ เจาหนาท่ีท่ีมีความขยันหม่ัน

เพียร เสียสละ อุทิศเวลา และต้ังใจทํางาน ประจําป

2563

  ขอแสดงความยินดีขอแสดงความยินดี  
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 อาจารยฟรดาวซ มูหะมัด หัวหนางานดีเดน ประจําป 2563 

และนายชวัลวิทย พรหมเมศร เจาหนาท่ีท่ีมีผลงานโดดเดน ประจําป 2563 
  ขอแสดงความยินดีขอแสดงความยินดี  

          นายอนัส  อุเซ็ง นักศึกษาช้ันปท่ี 4 สาขา

วิชาภาษาอังกฤษ คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัย

นราธิวาสราชนครินทร  ท่ีไดรับรางวัลชมเชย ใน

โครงการคัดเลือกนักศึกษาเพ่ือเขารับรางวัล

พระราชทาน ระดับอุดมศึกษา ประจําปการศึกษา

2562 จากสํานักงานปลัดกระทรวงการอุดศึกษา

วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม เม่ือวันท่ี 27

มกราคม 2564
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            นักศึกษาคณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร สาขา

วิชาภาษาอังกฤษ ช้ันปท่ี 1 ท่ีไดรับรางวัล 'รองชนะเลิศอันดับท่ีสอง' ซ่ึงไดประกวด

วีดีโอในหัวขอเร่ือง "เราจะผานวิกฤตโควิดไดอยางไร ?" ณ หองประชุม ดร.จงรัก

พลาศัย สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร เม่ือวันท่ี 8

เมษายน 2564

          อาจารย ดร.โสภาวรรณหนูกุง อาจารยคณะ

ศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร ท่ีได

สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

(ภาษาศาสตร) สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย

มหาวิทยาลัยมหิดล 

  ขอแสดงความยินดีแกขอแสดงความยินดีแก  
1. นายอับดุลวาลี เจะมิ  
2. นายมูฮัมมัดอิลมีน มูหะมะเย็ง  
3. นายวันซอบีรีน แวยูโซะ
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           สาขาภาษาอังกฤษ คณะศิลปศาสตร

มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร ไดสงตัวแทน

นักศึกษาจํานวน 2คน ไดแก นางสาวฮามานี ยูโซะ

และ นางสาวสีตีไฟรุส เจะอาลีเขารวมโครงการ

แขงขันการกลาวสุนทรพจนภาษาอังกฤษระดับ

นานาชาติ ‘WU SLA INTERNATIONAL SPEECH

COMPETITION 2021’ ภายใตการดําเนิน

โครงการของ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ในการ

แขงขันคร้ังน้ีนักศึกษาท้ังสองคนไดรับรางวัล

เหรียญทอง (GOLDEN PRIZE) 

โดยมี อาจารยนัสรี พิทักษสุขสันต เปนผูฝกซอม

ดูแลในการแขงขันคร้ังน้ี เม่ือวันท่ี 27 กรกฏาคม

2564 ผานโปรแกรมออนไลน ZOOM เม่ือวันท่ี

27 กรกฏาคม 2564

         ทีมนักศึกษา ALARM KIDS ท่ีไดผานการเขา

รอบ 30 ทีมสุดทายในการแขงขัน SMART START

IDEA BY GSB STARTUP จาก 1,563 ทีมท่ัวประเทศ

ซ่ึงไดรับทุนสนับสนุนในการจัดทําตนแบบผลิตภัณฑ

เปนจํานวนเงิน 25,000 บาท จากธนาคารออมสิน

สํานักงานใหญ เพ่ือเขาแขงขันในรอบการจัดต้ังบริษัท

ตอไป เม่ือวันท่ี 6 สิงหาคม 2564
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          สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ช้ันปท่ี 2 คณะศิลปศาสตร

มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร ท่ีไดรับทุนการศึกษา มูลนิธิทิสโก

เพ่ือการกุศล ประจําปการศึกษา 2564 เม่ือวันท่ี 15 สิงหาคม 2564

         นักศึกษาสาขาวิชาภาษามลายู ไดรับรางวัล

ชนะเลิศ ในหัวขอ “PEWUJUDAN KESEFAHAMAN

BAIK ANTARA MALAYSIA-THAILAND MELALUI

PENTERJEMAHAN BAHASA” และ #ไดรับรางวัล

รองชนะเลิศอันดับ_1 ในหัวขอ“BAHASA MELAYU

BAHASA ANTARA BANGSA” จากการเขารวมการ

แขงขันการอภิปรายภาษามลายู (RANDAU) จัดโดย

UNIVERSITI SAINS MALAYSIA รวมกับ DEWAN

BAHASA DAN PUSTAKA ประเทศมาเลเซีย     

 เม่ือวันท่ี 28 สิงหาคม 2564

  ขอแสดงความยินดีแกขอแสดงความยินดีแก  
นางสาวนาเดีย ตาเฮ  

  ขอแสดงความยินดีแกขอแสดงความยินดีแก  
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          นักศึกษาสาขาวิชาภาษามลายู และ ผูชวยศาสตราจารยซาฮีฎีน นิติภาคอาจารยท่ีปรึกษาท่ีไดเขารวมประชุม

วิชาการระดับนานาชาติ ในงาน SEMINAR PENYELIDIKAN DAN PERTANDINGAN INOVASI PERINGKAT

ANTARABANGSA INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS DATO’ RAZALI ISMAIL 2021 (SERAI 2021) ผาน

ระบบออนไลน เม่ือวันท่ี 22 กันยายน 2564 

นายนราธร หมุดตะเหล็บ

ตําแหนง : ครูผูชวยสอน

โรงเรียนหานโพธ์ิพิทยาคม อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง

  ขอแสดงความยินดีแกขอแสดงความยินดีแก  
นางสาวมัสตะห บินเจะเงาะ และนางสาวลีนา หลง 

ศิษยเกาคนเกงศิษยเกาคนเกง  
ผลผลิตคณะศิลปศาสตร มนร.ผลผลิตคณะศิลปศาสตร มนร.  

นางสาว อัฟนาน หะยีมูละ

ตําแหนง : ครูสอนภาษาอังกฤษ

โรงเรียนอนุบาลรือเสาะ อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส
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          อาจารยประจําสาขาวิชาภาษามลายู คณะศิลปศาสตร

มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร ท่ีไดรับรางวัลบทความ

วิชาการดีเดน ระดับนานาชาติ เม่ือวันท่ี 9 ตุลาคม 2564  

               ท่ีไดรวมนําเสนอผลงานทางวิชาการ ในหัวขอPENGGUNAAN PERCAMPURAN KOD DALAM

DRAMA JANGAN BENCI CINTAKU ARAHAN MOHD FAZLI YAHYA ในการสัมมนาการวิจัยความม่ันคงทางการ

ศึกษาในยุคสมัยใหม  SEMINAR PEMANTAPAN PENYELIDIKAN PENDIDIKAN DALAM ERA NORMA BAHARU

(SEDAR2021) ผานระบบออนไลน โดยมี ผศ.ซาฮีฎีน นิติภาค เปนอาจารยท่ีปรึกษา จัดโดย INSTITUT

PENDIDIKAN GURU KAMPUS DARULAMAN, KEDAH, MALAYSIA เม่ือวันท่ี 26 ตุลาคม 2564

  ขอแสดงความยินดีแกขอแสดงความยินดีแก  
อาจารยกามีลียา  หะยีหะซา 

ขอแสดงความยินดีแกขอแสดงความยินดีแก  
กับนักศึกษาสาขาวิชาภาษามลายูกับนักศึกษาสาขาวิชาภาษามลายู    

46รายงานประจําป� 2564 คณะศลิปศาสตร�



          นักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ ช้ันปท่ี 2 

จากคณะศิลปศาสตร ไดเขารวมในกิจกรรมประกวดวาด

ภาพระดับเยาวชนและคนวัยหนุมสาว ในหัวขอ"รวมเดิน

ทางกับปกก่ิงโอลิมปกฤดูหนาว" รุนอายุ 18 ไดรับรางวัล

ชนะเลิศลําดับท่ี 3 รุนอายุ 18-30 ป  ซ่ึงผลงานจะถูกนํา

จัดแสดง ณ หอศิลปรวมสมัยราชดําเนิน ในระหวางวันท่ี

20 มกราคม ถึง 20 กุมภาพันธ พ.ศ.256

               นักศึกษาคณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร จํานวน 5 คน ท่ีไดเขารวมการแขงขัน

“การเขียนอักษรจีนผานบทกลอน” ภายใตกิจกรรมวันสถาปนาครบรอบ 15 ป สถาบันขงจ้ือ มหาวิทยาลัยสงขลา

นครินทร  โดยมีรายช่ือดังตอไปน้ี

               1. นายอชิรวัตต์ิ หะยีมามะ นักศึกษาช้ันปท่ี 2 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2

               2. นางสาวอิฟตีมา บาดา นักศึกษาช้ันปท่ี 2 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2

               3. นายมูฮัมหมัดอิรฟลร มานี นักศึกษาช้ันปท่ี 2 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ Wดรับรางวัลชมเชย 

               4. นางสาวนุรฮานัน เจะดอเลาะ นักศึกษาช้ันปท่ี 2 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ไดรับรางวัลชมเชย 

               5. นางสาวอาอีซะห เช้ือชาติ นักศึกษาช้ันปท่ี 2 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ไดรับรางวัลชมเชย 

  ขอแสดงความยินดีแกขอแสดงความยินดีแก  
นางสาววันอาริณี จะปะกิยา 

ขอแสดงความยินดีแกขอแสดงความยินดีแก  

 ช่ือผลงาน : "WINTER SPORTS EXPLORATION" 

 จัดโดย : สํานักงานการทองเท่ียวแหงประเทศจีน ณ กรุงเทพฯ

 ผูสนับสนุน : ฝายวัฒนธรรม สถานเอกอัครราชทูต สาธารณรัฐประชาชนจีนประจําราชอาณาจักรไทย
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          นักศึกษาช้ันปท่ี 2 สาขาภาษาอังกฤษ คณะ

ศิลปศาสตร ไดรับทุนการศึกษาจากธนาคารไทยพาณิชย

ซ่ึงไดมอบทุนการศึกษา จํานวนทุนละ 10,000 บาท ณ

สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร

เม่ือวันท่ี 4 พฤศจิกายน 2564

             อาจารยสาขาภาษาจีน คณะศิลปศาสตร ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง ประเภทบทความวิจัยภาษาจีน

เร่ือง 汉语和泰语语法对⽐研究综述  จากกิจกรรมการประกวดบทความวิจัยเก่ียวกับการสอน

ภาษาจีน ภายใตโครงการอบรมครูสอนภาษาจีนชาวไทย คร้ังท่ี2 ของ สถาบันขงจ่ือมหาวิทยาลัยสวนดุสิต สุพรรณบุรี

  ขอแสดงความยินดีแกขอแสดงความยินดีแก  
นายอับดุลวาลี เจะมิ 

ขอแสดงความยินดีแกกับขอแสดงความยินดีแกกับ  
 อาจารยรัฐพร ศิริพันธุ  
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         งานสหกิจศึกษารวมกับสาขาวิชาภาษาอังกฤษและสาขาวิชาภาษามลายู คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัย

นราธิวาสราชนครินทร ไดดําเนินการจัดกิจกรรมการนําเสนอผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาและฝกประสบการณ

วิชาชีพ ปการศึกษา 2564 ภายใตโครงการสหกิจศึกษา คณะศิลปศาสตร เม่ือวันจันทรท่ี 25 ตุลาคม และวันจันทรท่ี

8 พฤศจิกายน 2564 ผาน ZOOM APPLICATION ซ่ึงกิจกรรมดังกลาวเปนกิจกรรมหน่ึงท่ีสําคัญในกระบวนการหลัง

กลับจากปฏิบัติงานสหกิจศึกษา และไดมีการมอบเกียรติบัตรแกนักศึกษาท่ีไดรับรางวัลการนําเสนอดีเดน โดยมีราย

ช่ือดังตอไปน้ี 

สาขาวิชาภาษาอังกฤษสาขาวิชาภาษาอังกฤษ
อันดับท่ี 1 นายฟตรี มะซาอันดับท่ี 1 นายฟตรี มะซา

อันดับท่ี 2 นายฮาซัน บินรายะอันดับท่ี 2 นายฮาซัน บินรายะ

อันดับท่ี 3 นางสาวอาตีกัฟ ปูเตะอันดับท่ี 3 นางสาวอาตีกัฟ ปูเตะ

สาขาวิชาภาษามลายูสาขาวิชาภาษามลายู
อันดับท่ี 1 นางสาวนูรอาย มะเย็งอันดับท่ี 1 นางสาวนูรอาย มะเย็ง

อันดับท่ี 2 นางสาวอาตีกะห หะยีสามะอันดับท่ี 2 นางสาวอาตีกะห หะยีสามะ

อันดับท่ี 3 นางสาวนูรไอนี เจะเยะอันดับท่ี 3 นางสาวนูรไอนี เจะเยะ
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         อาจารยกมลรัตน หาญสกุลวัฒน อาจารยสาขาวิชาภาษาจีน คณะศิลปศาสตร ไดรับรางวัลอันดับท่ีหน่ึง

（⼀等奖）จากกิจกรรมการแขงขันแปลลามจีน-ไทย "โครงการจีนศึกษายุคใหม"คร้ังท่ี 1 และ"แปลลามจีน-

ไทย ไทย-จีนสองภาษา" ของสมาคมศิษยเกามหาวิทยาลัยประเทศจีนคร้ังท่ี 10 จัดโดย CENTER FOR LANGUAGE

EDUCATION （中外语⾔交流合作中⼼）รวมกับสมาคมศิษยเกามหาวิทยาลัยประเทศจีน 2021

年⾸届“新汉学计划”中泰翻译⼤赛暨泰国留中总会第⼗届“中泰双语

翻译⼤赛”

ขอแสดงความยินดีแกกับขอแสดงความยินดีแกกับ  

            ไดรับการสนับสนุนทุนวิจัยจากสถาบันขงจ่ือแหงมหาวิทยาลัยขอนแกน เร่ือง A STUDY OF TEACHING

CHINESE LANGUAGE IN NARATHIWAT PROVINCE ,THAILAND เม่ือวันท่ี 17 ธันวาคม 2564

ขอแสดงความยินดีแกกับขอแสดงความยินดีแกกับ  
 อาจารยรัฐพร ศิริพันธุ และ อาจารยปารีซะ รักเก้ือ
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             อาจารยสาขาวิชาภาษาจีน  คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร ไดรับรางวัลท่ี 3

（三等奖）จากกิจกรรมการประกวดการสอนภาษาจีน ของครูผูสอนภาษาจีนชาวไทย จัดโดย สถาบันขงจ่ื

อมหาวิทยาลัยสวนดุสิต สุพรรณบุรี

ขอแสดงความยินดีแกกับขอแสดงความยินดีแกกับ  
อาจารยกมลรัตน หาญสกุลวัฒน
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ผลการดําเนนิงาน
ดานวิเทศสัมพันธ

 L I B E R A L  A R T S



             งานวิเทศสัมพันธไดดําเนินการจัดกิจกรรม TALK FORUM: UNIVERSE CITY รวมกับ
UNIVERSITY OF MALAYA ณ คณะศิลปศาสตร และไดทําความรวมมือกับ UNIVERSITY OF MALAYA
PETRONAS ประเทศมาเลเซียในการจัดกิจกรรมแลกเปล่ียนนักศึกษาระหวางมหาวิทยาลัย โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือแลก
เปล่ียนความรูทางดานวิชาการ โดยสาขาวิชาภาษาอังกฤษไดมอบหมายใหอาจารยเซบาสเตียน อามีร อับดุลลอฮ บูรณาการใน
รายวิชาการพูดในท่ีสาธารณะ และจัดกิจกรรมอภิปรายเพ่ือแลกเปล่ียนความรูและมุมมองจํานวน 2 หัวขอ ไดแก IMPACT
OF THE COVID-19 PANDEMIC OUTBREAK ON EDUCATION และ THE USE OF SOCIAL
MEDIA IN EDUCATION โดยนักศึกษาท่ีเขารวมกิจกรรมเปนนักศึกษาช้ันปท่ี 3  

เมื�อวันที� 4 มีนาคม 2564

เมื�อวันที� 18 มีนาคม 2564 
               งานวิเทศสัมพันธไดดําเนินการจัด

กิจกรรมแลกเปล่ียนเชิงวัฒนธรรมระหวางมหาวิทยาลัย
นราธิวาสราชนครินทรกับ UNIVERSITY UTARA
MALAYSIA ณ คณะศิลปศาสตร ในการจัดกิจกรรม
แลกเปล่ียนนักศึกษาระหวางมหาวิทยาลัยในรูปแบบ
ออนไลน ผานโปรแกรม CISCO WEBEX โดยมี
วัตถุประสงคเพ่ือแลกเปล่ียนความรูทางดานวิชาการผาน
การทํากิจกรรมตาง ๆ นักศึกษาท่ีเขารวมกิจกรรมเปน
นักศึกษาช้ันปท่ี 1-3 สาขาวิชาภาษามลายู 
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             งานวิเทศสัมพันธไดดําเนินการจัดกิจกรรมกิจกรรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ รวมกับ UNIVERSITY
TECHNOLOGY PETRONAS ประเทศมาเลเซีย ในรูปแบบออนไลน ผานโปรแกรม MICROSOFT TEAMS โดยมี
วัตถุประสงคเพ่ือพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษใหกับนักศึกษาระหวางมหาวิทยาลัย งานวิเทศสัมพันธ คณะศิลปศาสตรไดคัด
เลือกตัวแทนนักศึกษาคณะศิลปศาสตร 5 แบงเปนสาขาวิชาภาษาอังกฤษจํานวน 3 คน และนักศึกษาสาขาวิชาภาษามลายู
จํานวน 2 คน อาจารยท่ีผูประสานกิจกรรมคือ อาจารยนูรอา สะมะแอ กิจกรรมแบงออกเปน 4 บทเรียน ไดแก
MODULE 1 AMAZING THAILAND, MODULE 2 KARAOKE BOX, MODULE 3 CAMPUS LIFE
และ MODULE 4 MALAYSIA TRULY ASIA 

เมื�อวันที� 14 และ 21 สิงหาคม 2564

ระหว่างวันที� 1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564

              คณะศิลปศาสตร ไดจัดโครงการจัดจาง
และแลกเปล่ียนอาจารยชาวตางประเทศเพ่ือสงเสริมศักย
ภาพดานภาษาอังกฤษเพ่ือสงเสริมและสนับสนุนการสราง
บัณฑิตท่ีมีคุณลักษณะบัณฑิตอันพึงประสงคตอบสนอง
ความตองการของชุมชนและสังคมโดยอาจารยชาวตาง
ประเทศ เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษให
มีประสิทธิภาพตรงตามเกณฑของหลักสูตรโดยอาจารย
ชาวตางประเทศและเพ่ือพัฒนาขีดความสามารถของนัก
ศึกษาในการใชทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารในชีวิต
ประจาวันไดถูกตอง เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ มีความ
พรอมตอการแขงขันในตลาดแรงงานและการเปนพลเมือง
ของประชาคมอาเซียน 
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             งานวิเทศสัมพันธ คณะศิลปศาสตร รวมกับสาขาวิชาภาษาไทย คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยนราธิวาสราช
นครินทร ไดจัดกิจกรรม PNU CARE&SHARE OUTREACH PROGRAMME FOR UNIKL MIIT เพ่ือ
จัดการเรียนการสอนวิชาภาษาไทยในฐานะภาษาตางประเทศแกนักศึกษา UNIKL MIIT สามารถนําไปประยุกตใชในการ
ส่ือสารข้ันพ้ืนฐาน ผาน ZOOM APPLICATION  

ระหว่างวันที� 6 - 27 ตุลาคม 2564
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ผลการดําเนินงาน
ดานสหกิจศึกษา



             ผูชวยศาสตราจารยวันชัย แกวหนูนวล คณบดีคณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร ไดนิเทศ
งานนักศึกษาสหกิจศึกษา ปการศึกษา 2563 ณ โรงเรียนหานโพธ์ิพิทยาคม และ อารียา พารค รีสอรท จังหวัดพัทลุง
เพ่ือติดตามการปฏิบัติงาน ใหคําปรึกษา และแนะนําการปฏิบัติงานของนักศึกษา 
  

เมื�อวันที� 18 และ 19 มกราคม 2564
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             คณะศิลปศาสตร ไดจัดจัดกิจกรรมภายใตโครงการเตรียมความพรอมสหกิจศึกษาและฝกประสบการณวิชาชีพ
คณะศิลปศาสตร วัตถุประสงคของโครงการเพ่ือใหนักศึกษามีความรูความเขาใจเก่ียวกับกระบวนการสหกิจศึกษาและการฝก
ประสบการณวิชาชีพ และเสริมทักษะวิชาการและสรางความพรอมดานทักษะอาชีพใหนักศึกษากอนออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
และฝกประสบการณวิชาชีพ โดยจัดกิจกรรมดังน้ี

เมื�อวันที� 2 ธันวาคม 2563

             กิจกรรมบรรยายหัวขอกฎหมายแรงงานและ
กฎหมายท่ีเก่ียวของกับการทํางาน โดย อาจารยสัญญา วัชรา
ทักษิณ ณ หองเรียน LA 410  คณะศิลปศาสตรมหาวิทยาลัย
นราธิวาสราชนครินทร

เมื�อวันที�  20 มกราคม 2564   

              กิจกรรมหัวขอการเขียนรายงานสหกิจศึกษา
และฝกประสบการณวิชาชีพ โดย อาจารยตัสนีม เจะและ
และ อาจารยฟรดาว มูฮัมหมัด ณ  หองเรียน LA 410
คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร 
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วันที� 3 กุมภาพันธ์ 2564

             คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยนราธิวาสราช
นครินทร ไดจัดกิจกรรม"ศิลป...น่ังคุย" ในหัวขอ "ภาษาอังกฤษ
กับธุรกิจบริการ"โดยคุณอัครวินท มูซอ เปนวิทยากร ในวันพุธท่ี
3 กุมภาพันธ 2564 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ หอง
LA 410 คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร

เมื�อวันที� 4 กุมภาพันธ์ 2564 

              อาจารยซัลวาตี สุเด็น อาจารยประจําสาขา
วิชาภาษาอังกฤษ คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยนราธิวาส
ราชนครินทร ไดออกนิเทศงานนักศึกษาสหกิจศึกษา ณ
โรงเรียนสวนสวรรควิทยา จังหวัดนราธิวาส เพ่ือติดตามการ
ปฏิบัติงานของนักศึกษา 
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วันที� 10 มีนาคม 2564

            กิจกรรมหัวขอการปรับและพัฒนาบุคลิกภาพสําหรับการทํางาน
โดย คุณอัสรี กาเจ ณ หอประชุมวชิรอําไพ คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัย
นราธิวาสราชนครินทร

วันที� 10 มีนาคม 2564

              กิจกรรมหัวขอการปรับและพัฒนาบุคลิกภาพสําหรับการทํางานโดย อาจารยมาหะมะมุกตา ดือราวี สถานท่ี
หอง LA 410 คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร
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ผลการดําเนินงาน
ด้านวิจัย



เมื�อวันที� 7 กรกฎาคม 2564

           คณะศิลปศาสตร สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ไดสงตัวแทนนักศึกษาเขารวมแขงขันการนําเสนอวิทยานิพนธออนไลน
กิจกรรม 3MIT THREE MINUTE INTERNATIONAL THESIS COMPETITIONซ่ึงจัดข้ึนเม่ือวันท่ี 7
กรกฎาคม 2564 โดย UNIVERSITY COLLEGE TATI ประเทศมาเลเซีย โดยมีตัวแทนนักศึกษาท่ีเขารวมการ
แขงขัน 2 คน คือ นายอันวาร มะอุเซ็ง และนางสาวนารีนี สูหลง ท้ังน้ียังมีคณาจารยสาขาวิชาภาษาอังกฤษคณะศิลปศาสตร
ไดเขารวมเปนกรรมการตัดสินการแขงขัน 2 ทาน คือ อาจารยฟารีดา กิตติวิโรจน และอาจารยอาแด มะเกะ
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เมื�อวันที� 9 กรกฎาคม 2564

           คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร รวมกับ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัย
ทักษิณ จัดการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ดานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร คร้ังท่ี 2 (TSU-HUSOICON
2021) ผานระบบออนไลนซ่ึงมีผลงานของคณาจารย คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร รวมนําเสนอ
ในงานประชุมวิชาการดังกลาว จํานวน 5 ผลงาน 
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เมื�อวันที� 14 กรกฎาคม 2564
           งายวิจัย คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร        
 จัดกิจกรรมอบรมออนไลนผาน ZOOM หัวขอ “การตีพิมพบทความในวารสาร 
 ระดับนานาชาติ : ขอแนะนําสําหรับผูแตงมือใหม PUBLISHING ARTICLES
 IN INTERNATIONAL JOURNALS : TIPS FOR NOVICE WRITERS”
โดย รองศาสตราจารย ดร.ศุภกรณ ภูเจริญศิลปบรรณาธิการวารสาร LEARN
JOURNAL ภายใตโครงการพัฒนาศักยภาพดานการวิจัย คณะศิลปศาสตร
 

ระหว่างวันที� 15 - 16 กรกฎาคม 2564

           คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยจัดโครงการประชุมวิชาการระดับชาติดานศิลปศาสตร
คร้ังท่ี 6 และการประชุมวิชาการระดับนานาชาติดานศิลปศาสตร คร้ังท่ี 1 การประชุมวิชาการในคร้ังน้ีคณะศิลปศาสตร
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร ไดตอบรับการเปนองคกรรวมจัด โดยในงานประชุมวิชาการดังกลาวมีนักศึกษาจาก 
 คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร รวมสงผลงานวิจัยรวมนําเสนอ จํานวน 3 ผลงาน 
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ผล ก า ร ดํา เ นิ น ง า น
ด้ า น บ ริ ก า ร วิ ช า ก า ร



เมื�อวันที� 20 เมษายน 2564

           คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร
ไดจัดโครงการจัดทําและพัฒนาหลักสูตรระยะส้ันเพ่ือการบริการ     
วิชาการ วัตถุประสงคของโครงการเพ่ือจัดทําหลักสูตรระยะส้ันท่ีทัน
สมัยและสอดคลองกับความตองการของชุมชนและสังคม และเพ่ือ
บริการหลักสูตรระยะส้ันใหแกบุคลากรภายในหรือบุคคลภายนอกท่ี
สนใจ

เมื�อวันที� 22 พฤษภาคม 2564

            คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร ไดดําเนินการจัดทดสอบ TOEFL ITP ประจําเดือน
พฤษภาคม ในวันเสาร ท่ี 22 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ หอง LA410 คณะศิลปศาสตร
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร (จัดทดสอบโดยมีมาตราการปองกันการแพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019
ตรวจวัดอุณหภูมิกอนเขาหองสอบ สวมหนากากอนามัยตลอดระยะเวลาการทดสอบและเวนระยะหางระหวางทดสอบ ) 
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เมื�อวันที�จัด 24 พฤษภาคม 2564 

            คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร ไดจัดโครงการโครงการกํากับ ติดตามและพัฒนา
หลักสูตรฉบับวิชาโท คณะศิลปศาสตร วัตถุประสงคการจัดโครงการในคร้ังน้ีเพ่ือกํากับ ติดตาม และพัฒนาหลักสูตรฉบับ
วิชาโทในการไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม จํานวน 3
หลักสูตร เพ่ือใหหลักสูตรฉบับวิชาโทท่ีจัดทําข้ึนเปนทางเลือกของนักศึกษาคณะศิลปศาสตร เลือกเรียนในกลุมรายวิชาโท
จํานวน 18 หนวยกิต และเพ่ือใหหลักสูตรฉบับวิชาโทท่ีจัดทําข้ึนเปนทางเลือกของนักศึกษาคณะตาง ๆ ในมหาวิทยาลัย
นราธิวาสราชนครินทร ในการเลือกเรียนเปนรายวิชาเลือกเสรีตามท่ีนักศึกษาสนใจ
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เมื�อวันที� 20 มิถุนายน 2564

            คณะศิลปศาสตร จัดอบรมหลักสูตรระยะส้ันภาษามลายูเพ่ือการทองเท่ียวและบริการ ณ ชุมชนภูเขาทอง อําเภอ
สุคิริน จังหวัดนราธิวาส ภายใตโครงการจัดทําและพัฒนาหลักสูตรระยะส้ันเพ่ือการบริการวิชาการ

 เมื�อวันที� 30 กรกฎาคม 2564

             สาขาภาษามลายู คณะศิลปศาสตรไดจัดโครงการบริการวิชาการและแขงขันทักษะภาษามลายู เพ่ือสงเสริมและ
พัฒนาความรูทางดานภาษามลายู ของนักเรียน นักศึกษาและผูท่ีสนใจใหมากย่ิงข้ึน และเพ่ือใหบริการวิชาการความรูดาน
ภาษามลายู และวัฒนธรรมมลายู และเขาใจบทบาทมลายูท่ีมีในสังคม
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           สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร ไดจัดการแขงขันทักษะทางวิชาการ
ในโครงการ ENGLISH DAY ประกอบดวย 3 กิจกรรม ดังน้ี
            1. การแขงขันเลานิทานภาษาอังกฤษ (STORY-TELLING CONTEST) ระดับประถมศึกษาช้ันปท่ี 4-6
            2. การแขงขันกลาวสุนทรพจนภาษาอังกฤษ (SPEECH CONTEST) ระดับมัธยมศึกษาช้ันปท่ี 4-6
            3. การแขงขันเรียงความภาษาอังกฤษ (ESSAY WRITING) ระดับอุดมศึกษา

เมื�อวันที� 29 กรกฎาคม 2564

 เมื�อวันที� 2 สิงหาคม 2564 

            สาขาภาษาจีน คณะศิลปศาสตรไดจัดจัดแขงขันโครงการเปดโลกแดนมังกร สอนศิลปภาษาจีน โดยเชิญชวน
นักเรียนโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย(ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 - 6) รวมสงวิดีโอการแขงขันโครงการเปดโลกแดนมังกร
สอนศิลปภาษาจีน
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            คณะศิลปศาสตร อบรมหลักสูตรระยะส้ัน
ภาษามลายูเพ่ือการส่ือสาร วิทยาลัยชุมชนยะลา ผานชอง
ทางออนไลนแอปพลิเคช่ัน MEET ภายใตโครงการจัดทํา
และพัฒนาหลักสูตรระยะส้ันเพ่ือการบริการวิชาการ

 เมื�อวันที� 21 สิงหาคม 2564

 ระหว่างวันที� 19 – 20 สิงหาคม 2564

              คณะศิลปศาสตร ไดจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการแตงเพลงประกอบการสอนภาษาไทย ภายใต
โครงการพัฒนาศักยภาพดานภาษาและสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมแกนักเรียน โครงการมีวัตถุประสงคเพ่ืออบรมเทคนิคการ
สอนอานและเขียนภาษาไทยแกผูสอนภาษาไทยไมตรงตามคุณวุฒิในจังหวัดนราธิวาส และเพ่ือเพ่ิมทักษะดานการสอนภาษา
ไทยแกผูสอนภาษาไทยไมตรงตามคุณวุฒิในจังหวัดนราธิวาส
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              คณะศิลปศาสตร ไดจัดกิจกรรมอบรมเทคนิคการสอนอานภาษาไทย ภายใตโครงการพัฒนาศักยภาพดาน
ภาษาและสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมแกนักเรียน โครงการมีวัตถุประสงคเพ่ืออบรมเทคนิคการสอนอานและเขียนภาษาไทยแก
ผูสอนภาษาไทยไมตรงตามคุณวุฒิในจังหวัดนราธิวาส และเพ่ือเพ่ิมทักษะดานการสอนภาษาไทยแกผูสอนภาษาไทยไมตรง
ตามคุณวุฒิในจังหวัดนราธิวาส

 ระหว่างวันที� 21 – 22 สิงหาคม 2564

ระหว่างวันที� 18 - 19 ธันวาคม 2564

              คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการแตงเพลงประกอบ
การสอนภาษาไทย คร้ังท่ี 2 ภายใต โครงการพัฒนาศักยภาพดานภาษาและสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม โครงการมี
วัตถุประสงคเพ่ืออบรมเทคนิคการสอนอานและเขียนภาษาไทยแกผูสอนภาษาไทยไมตรงตามคุณวุฒิในจังหวัดนราธิวาส และ
เพ่ือเพ่ิมทักษะดานการสอนภาษาไทยแกผูสอนภาษาไทยไมตรงตามคุณวุฒิในจังหวัดนราธิวาส
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               คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร จัดกิจกรรมรวมอบรมเชิงปฏิบัติการการใชเพลง
ประกอบการสอนวรรณคดี ระดับประถมศึกษา ภายใต โครงการพัฒนาศักยภาพดานภาษาและสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม
โครงการมีวัตถุประสงคเพ่ืออบรมเทคนิคการสอนอานและเขียนภาษาไทยแกผู สอนภาษาไทยไมตรงตามคุณวุฒิในจังหวัด
นราธิวาส และเพ่ือเพ่ิมทักษะดานการสอนภาษาไทยแกผูสอนภาษาไทยไมตรงตามคุณวุฒิในจังหวัดนราธิวาส

ระหว่างวันที� 25 - 26 ธันวาคม 2564
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ผลการดําเนินงาน
ด้านทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรม



               คณะศิลปศาสตร ไดจัดกิจกรรมคายอาสาพัฒนาชุมชน ณ มัสยิดตือลาฆอมือดัน และตาดีกาฮาดีศาสน
วิทยา ตําบลโคกเคียน อําเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส ภายใตโครงการศิลปอาสา โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือสงเสริมและ
สรางจิตอาสาและจิตสาธารณะของนักศึกษาคณะศิลปศาสตร เพ่ือสังคมและชุมชน และเพ่ือสงเสริมและสนับสนุนใหนักศึกษามี
จิตอาสาในการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมทองถ่ิน

เมื�อวันที� 13 มีนาคม 2564
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               ฝายพัฒนานักศึกษา คณะศิลปศาสตรไดจัด
โครงการสงเสริมบุคลากรและนักศึกษาเขารวมกิจกรรมทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม เพ่ือใหบุคลากรและนักศึกษาในคณะไดเขารวม
กิจกรรมดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และเพ่ือใหบุคลากร
และนักศึกษาในคณะไดรวมอนุรักษ ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ให
ดํารงอยูสืบไป

ระหว่างวันที� 15 ธันวาคม 2563 - 16 กันยายน 2564

เมื�อวันที� 6 พฤษภาคม 2564 

                ฝายพัฒนานักศึกษา จัดกิจกรรมสัมมนาดาน
พหุวัฒนธรรม ภายใตโครงการสงเสริมบุคลากรและนักศึกษาเขา
รวมกิจกรรมทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ณ หองประชุมวชิรอําไพ
คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร
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                งานทํานุบํารุงศิลปะวัฒนธรรม คณะศิลปะศาสตร
ไดจัดต้ังกิจกรรมชุมนุมภาษาและวัฒนธรรม และดําเนินกิจกรรม
การแสดงศิลปวัฒนธรรมลิเกฮูลู กิจกรรมการแสดงศิลปวัฒนธร
รมซัมเปง และกิจกรรมชุมนุมภาษาและวัฒนธรรม ภายใตโครงการ
สืบ สาน ศิลป ถ่ินแดนใต โครงการมีวัตถุประสงค 1. เพ่ือจัดต้ัง
ชุมนุมภาษาและวัฒนธรรมเพ่ือใหนักศึกษาทราบถึงขนบธรรมเนียม
ประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามท่ีไดส่ังสมและสืบทอดมาเปนระยะเวลา
อันยาวนาน 2. เพ่ือเปนการอนุรักษไวซ่ึงวัฒนธรรมเพ่ือให
นักศึกษาไดเรียนรูศิลปะและวัฒนธรรมชายแดนใต    3. เพ่ือให
รุนพ่ีและรุนนองไดเกิดความรักความสามัคคีกันโดยผานการฝก
ซอมศิลปะการแสดงพ้ืนบานลิเกฮูลู

ระหว่างวันที� 13 – 20 กรกฎาคม 2564 

เมื�อวันที� 13 พฤศจิกายน 2564

                 ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศิริกัญญา แกนทอง
รองคณบดีฝายพัฒนานักศึกษา รวมทําบุญทอดกฐินสามัคคี ณ
วัดบางปอ ตําบลบางปอ อําเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส ประจําป
2564
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ผ ล ก า ร ดํา เ นิ น ง า น
ดานการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล



               อาจารย ดร.วัชรินทร ฟองโหย และ อาจารยศรณวรงค สุวรรณมาศเขาจัดรายการวิทยุเพ่ือประชาสัมพันธ
คณะศิลปศาสตรและประชาสัมพันธหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ในรายการ GOOD MORNING
MONDAY กับ คณะศิลปศาสตร มนร. ณ สถานีวิทยุ PNU RADIO FM 92.25 MHZ

เมื�อวันที� 11 มกราคม 2564

เมื�อวันที� 15 มกราคม 2564

                  เม่ือวันท่ีวันท่ี 14 มกราคม 2564รองศาสตราจารย ดร. รสสุคนธ แสงมณี อธิการบดีมหาวิทยาลัย
นราธิวาสราชนครินทร เปนประธานการประเมินผลการปฏิบัติงานของผูชวยศาสตราจารยวันชัย แกวหนูนวล คณบดีคณะ
ศิลปศาสตร รอบ 2 ป ณ หองเรียนส่ือสารทางไกล คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร โดยมีคณะ
กรรมการประเมินดังน้ี 1. รศ.ดร.รสสุคนธ   แสงมณี             ประธานกรรมการ

2. นายถวิล          สุวรรณลี            รองประธาน
3. รศ.อาหวัง         ลานุย               กรรมการ
4. ผศ.ดร.อนิวัช      แกวจํานงค         กรรมการ
5. รศ.ดร.อานิส       พัฒนปรีชาวงศ     กรรมการและเลขานุการ
6. นางนฤมล          ศรีสุวรรณ         ผูชวยเลขานุการ
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                ขอขอบคุณ อาจารย ดร.ภัสรธีรา ฉลองเดช
รองคณบดีฝายวิชาการ ท่ีมอบเคร่ืองวัดอุณหภูมิรางกายใหแก
คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร จํานวน
3 เคร่ือง

เมื�อวันที� 20 มกราคม 2564

เมื�อวันที� 25 มกราคม 2564

                   ผูชวยศาสตราจารยวันชัย แกวหนูนวล คณบดีคณะศิลปศาสตร และนางสาวชุลีพร มาสเนตร          
รก.หัวหนาสํานักงานคณบดีคณะศิลปศาสตร ไดดําเนินการตรวจความเรียบรอยในการจัดสอบกลางภาค 2/2563
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                 เจาหนาท่ีศูนยวิทยบริการ มหาวิทยาลัยนราธิวาส
ราชนครินทร ไดสอนการใชโปรแกรม WALAI AUTOLIB ใหแก
เจาหนาท่ีหองสมุด คณะศิลปศาสตร เพ่ือใชในการ ยืม-คืนหนังสือ
ใหแกนักศึกษาภายในมหาวิทยาลัย โดยจะเร่ิมใหบริการต้ังแตเดือน
กุมภาพันธ 2564 เปนตนไป

เมื�อวันที� 26 มกราคม 2564

เมื�อวันที� 29 มกราคม 2564 

                   ผูชวยศาตราจารยวันชัย แกวหนูนวล คณบดีคณะศิลปศาสตร ทีมบริหาร และเจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของ 
ไดกลาวใหโอวาทและใหการปฐมนิเทศอาจารยสายวิชาการ ท่ีไดรับการบรรจุใหม 
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                  รองศาสตราจารย ดร.รสสุคนธ แสงมณี อธิการบดีมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร ไดใหคําแนะนํา
และแนวนโยบายสําหรับการเปดหลักสูตรปริญญาโทสาขาภาษาอังกฤษ ใหแกคณาจารยสาขาภาษาอังกฤษ คณะศิลปศาสตร
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร ในวันพุธท่ี 2 กุมภาพันธ 2564 ณ หองประชุมช้ัน 2 สํานักงานอธิการบดี

เมื�อวันที� 3 กุมภาพันธ์ 2564

เมื�อวันที� 5 กุมภาพันธ์ 2564

                   คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนคริทร ไดใหการตอนรับนักเรียนจากโรงเรียนสมบูรณ
ศาสตร อ.ยะหา จ.ยะลา จํานวน 50 คน และพาเขาไดเขาเย่ียมชมหองศูนยภาษา หองสมุด และ หอง MOVIE
LOUNGE  ณ คณะศิลปศาสตร
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                 ผูชวยศาสตราจารยวันชัย แกวหนูนวล
คณบดีคณะศิลปศาสตรไดรับมอบชุดสูทจากทางสโมสร
นักศึกษาคณะศิลปศาสตร ประจําปการศึกษา 2562 -
2563 เปนจํานวน 10 ตัว เพ่ือใชในกิจกรรมนักศึกษา
คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร 
 รุนตอไป

เมื�อวันที� 15 กุมภาพันธ์ 2564 

ระหว่างวันที� 19 - 20 กุมภาพันธ์ 2564 

                   คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร ไดรับมอบหมายจาก มหาวิทยาลัยนราธิวาสราช
นครินทร ใหดําเนินการจัดโครงการพัฒนาศักยภาพผูบริหารในศตวรรษท่ี 21 ในระหวางวันท่ี 19 - 20 กุมภาพันธ
2564 เพ่ือพัฒนาผูบริหารใหมีความรู ความเขาใจหลักการ แนวคิด และทฤษฏีการบริหารมหาวิทยาลัย และพัฒนา
บุคลิกภาพ เทคนิคการส่ือสาร มีการจูงใจ และการวางตนไดอยางเหมาะสมตลอดไปจนถึงการพัฒนาผูบริหารใหมีความรัก
ความสามัคคี และมีความสัมพันธท่ีดีตอกัน
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                คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยนราธิวาส
ราชนครินทร ไดดําเนินการจัดอบรมเชิงบรรยาย หัวขอ
“เทคนิคการถายทอดสดกิจกรรมผานระบบออนไลน” โดย
มี นายซูลฟพลี เราะแลบา นักโสตทัศนศึกษา คณะ
วิทยาศาสตรและเทคโนยี เปนวิทยากรบรรยาย ในวัน
จันทร ท่ี 1 มีนาคม 2564 เวลา 19.00 - 21.00
น. ณ หองเรียนส่ือสารทางไกล คณะศิลปศาสตร
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร 

เมื�อวันที� 1 มีนาคม 2564

เมื�อวันที� 18 มีนาคม 2564

                  คณะศิลปศาสตร จัดกิจกรรม SITE VISIT การประเมินประกันคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร   
 รอบ 9 เดือน ภายใตโครงการรับการประเมินประกันคุณภาพ คณะศิลปศาสตร (สาขาภาษาอังกฤษ) 
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                 คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัย
นราธิวาสราชนครินทร ไดดําเนินการประชุมคณะกรรมการ
ประจําคณะ คร้ังท่ี 1/2564 ในวันพุธท่ี 24 มีนาคม
2564 เวลา 13.30 น. ณ หองเรียนส่ือสารทางไกล
คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร

เมื�อวันที� 24 มีนาคม 2564

เมื�อวันที� 19 เมษายน 2564 

                   คณะศิลปศาสตร ไดจัดโครงการแหลงเรียนรูชาวอุณากรรณ โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือจัดใหมี หนังสือ
ตํารา และวัสดุอุปกรณท่ีพรอมและเพียงพอตอการบริการแกนักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร
ตลอดจนบุคคลท่ัวไป ณ หองสมุดคณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร
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                 คณะศิลปศาสตร ไดดําเนินการจัดโครงการประชาสัมพันธการดําเนินงานของคณะศิลปศาสตร เพ่ือ
เปนการเผยแพรประชาสัมพันธการดําเนินงานของงานประชาสัมพันธตอองคกรภายในและภายนอก และ เปนการจางเจตคติท่ี
ดีตอคณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร

เมื�อวันที� 1 ตุลาคม 2563 - 15 เมษายน 2564

เมื�อวันที� 27 เมษายน 2564

                    คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร ขอขอบคุณ บริษัท ดิน-ดี เซอรวิส จํากัด ได
ดําเนินการฉีดพนน้ํายาฆาเช้ือ COVID-19 โดยใชน้ํายานาโน 9 ซิลเวอร นาโน ณ บริเวณคณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัย
นราธิวาสราชนครินทร  ซ่ึงทางบริษัทไดเล็งเห็นศักยภาพท่ีจะเขามาชวยเหลือสังคมในชวงวิกฤติ เพ่ือลดการแพรกระจายของ
เช้ือโรคไวรัสตัวรายน้ีโดยดวน หากมีการพนน้ํายานาโน 9 ซิลเวอร นาโน จะสามารถฆาเช้ือและชะลอการแพรกระจายเช้ือได
อยางเห็นผล ตัวน้ํายานาโน 9 ซิลเวอร นาโน สามารถคงประสิทธิภาพอยูไดถึง 14 วัน ซ่ึงตางจากน้ํายาท่ัวๆไป ซ่ึงมี
ประสิทธิภาพเพียงแค 3 ชม.หลังการฉีด
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                 คณะศิลปศาสตร จัดโครงการสงเสริมสุขภาพและสวัสดิการบุคลากรและนักศึกษา เพ่ือใหนักศึกษาและ
บุคลากรมียาและเวชภัณฑในการรักษาพยาบาลเบ้ืองตน การจัดโครงการในคร้ังน้ีนักศึกษาและบุคลากร ไดรับการอบรมเชิง
ปฏิบัติการความรูเร่ืองการปฐมพยาบาลเบ้ืองตน และไดรับบริการยาและเวชภัณฑประกอบการปฐมพยาบาลเบ้ืองตน

ระหว่างวันที� 18 มกราคม 2564  - 31 พ.ค. 2564  

เมื�อวันที� 15 มิถุนายน 2564

                     คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร ไดจัดกิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู (KM) คร้ังท่ี
1 "การวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร ข้ึนในวันอังคารท่ี 15 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 -
12.00 น. ณ หองประชุมวชิรอําไพ คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทรภายในการจัดกิจกรรมไดมี
มาตรการ การปองกันการแพรระบาดของโรคไวรัสโคโรนา - 19 ตลอดระยะเวลา
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                  คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร ไดจัดกิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู (KM) คร้ังท่ี
กิจกรรม KM คร้ังท่ี 2 หัวขอ "การนําเสนอเอกสารประกอบการสอนผานระบบออนไลน" ในวันพฤหัสบดีท่ี 17 มิถุนายน
2564 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ หองประชุมวชิรอําไพ คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร ภาย
ใตการจัดกิจกรรมไดมีมาตรการ การปองกันการแพรระบาดของโรคไวรัสโคโรนา - 19 ตลอดระยะเวลา 

เมื�อวันที� 17 มิถุนายน 2564

เมื�อวันที� 23 มิถุนายน 2564

                      คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร ไดดําเนินการจัดการแลกเปล่ียนเรียนรู (KM)    
เร่ืองการใชโปรแกรม EXCEL ในการปฏิบัติงาน เม่ือวันพุธ ท่ี 23 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 - 12.00 น.
ออนไลนผานโปรแกรม ZOOM MEETING
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                   คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัย
นราธิวาสราชนครินทร ไดดําเนินการจัดการแลกเปล่ียน
เรียนรู (KM) เร่ือง ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ ในวัน
พฤหัสบดี ท่ี 24 มิถุนายน 2564 เวลา 10.00 -
12.00 น. ออนไลนผาน GOOGLE MEET

เมื�อวันที� 24 มิถุนายน 2564

เมื�อวันที� 25 มิถุนายน 2564

                      ฝายพัฒนานักศึกษา คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร ไดดําเนินการโครงการ
พัฒนาศักยภาพอาจารยท่ีปรึกษา ในหัวขอ "การปรึกษาเชิงจิตวิทยา : ทักษะการส่ือสารท่ีทรงพลังสําหรับอาจารยท่ีปรึกษา"
วัตถุประสงคเพ่ือพัฒนาระบบและกลไกอาจารยท่ีปรึกษาใหปฏิบัติตามบทบาทและหนาท่ีไดอยางมีประสิทธิภาพและเพ่ือจัด
กิจกรรมการอบรมเร่ืองบทบาทและหนาท่ีอาจารยท่ีปรึกษา
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       คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร  
 ไดดําเนินการประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตรศิลปศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ณ หองเรียนส่ือสารทางไกล คณะ
ศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร และชองทาง
ออนไลนผาน ZOOM MEETINGS โดยมีคณะกรรมการ
ประเมินดังน้ี
    1. รองศาสตราจารย ดร.อาฟฟ  ลาเตะ      ประธาน
    2. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ตัรมีซี สาและ     กรรมการ
    3. นางสาวอาดินดา เจะมะยิ                  ลขานุการ             
    4. นางสาวสุดารัตน  ชูช่ืน              ผูชวยเลขานุการ

เมื�อวันที� 16 กรกฎาคม 2564 

เมื�อวันที� 6 สิงหาคม 2564

        คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร  
 ไดดําเนินการประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตรศิลปศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาภาษามลายู ประจําปการศึกษา 2563 ณ
หองเรียนส่ือสารทางไกล คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยนราธิวาส
ราชนครินทร และชองทางออนไลนผาน ZOOM MEETINGS
โดยมีคณะกรรมการประเมินดังน้ี
     1. ผูชวยศาสตราจารย ดร.อนุวัต สงสม       ประธาน 
     2. ผูชวยศาสตราจารย ดร.อับดุลรอยะ บินเซ็ง กรรมการ 
     3. นางสาวนูรีมัน ดอเลาะ                    เลขานุการ 
     4. นางสาวสุดารัตน ชูช่ืน              ผูชวยเลขานุการ

89รายงานประจําป� 2564 คณะศลิปศาสตร�



        สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะศิลปศาสตรมหาวิทยาลัย
นราธิวาสราชนครินทร ดวย MR.SEBASTIEN AMIR
ABDALLAH ไดนําเสนอ PODCAST แรกจากกิจกรรม
รายการวิทยุภาคภาษาอังกฤษ WHAT'S UP PNU คือ
"STRAIGHT RIGHT TO THE POINT" โดยมีการพูดคุย
กับคุณอารม ผูกอต้ัง TRASH HERO ปตตานี ในประเด็น
“ความทาทายในการรวบรวมขยะบนชายหาดและเหตุใดการรีไซเคิล
จึงเปนสวนสําคัญของโครงการ TRASH HERO”

เมื�อวันที� 30 สิงหาคม 2564

เมื�อวันที� 1 กันยายน 2564

         คณะศิลปศาสตร ไดจัดกิจกรรมอบรมความรู ความเขาใจเก่ียว
กับการจัดทําแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติราชการ โดย อาจารยวีณา ลีลา
ประเสริฐศิลป วิทยากรอบรม ภายใตโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
คณะศิลปศาสตร วัตถุประสงคเพ่ือพัฒนาศักยภาพบุคลากรของคณะ
ศิลปศาสตรในดานตางๆท่ีสอดคลองกับพันธกิจของคณะ
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        ผูชวยศาสตราจารยวันชัย แกวหนูนวล คณบดีคณะศิลปศาสตร พรอมดวย ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศิริกัญญา
แกนทอง รองคณบดีฝายพัฒนานักศึกษา อาจารยวารินนาราวิทย ผูชวยอธิการบดีฝายพัฒนานักศึกษา และบุคลากรคณะ
ศิลปศาสตร รวมมอบกระเชาเพ่ือสรางขวัญกําลังใจใหนักศึกษาคณะศิลปศาสตร ท่ีเขารับรักษาตัวเน่ืองจากติดเช้ือไวรัสโควิด
-19 ณ วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส โดยไดรับเช้ือมาจากบริเวณชุมชนท่ีอยูอาศัย 

เมื�อวันที� 16 กันยายน 2564

เมื�อวันที� 17 กันยายน 2564
        ผูชวยศาสตราจารยวันชัย แกวหนูนวล คณบดีคณะศิลปศาสตร เปนประธานในการเขารวมโครงการพัฒนา
ศักยภาพและเรียนรูพหุวัฒนธรรม รุนท่ี 4 ระหวางวันท่ี 15-17 กันยายน 2564 พรอมดวย อาจารยวาริน นาราวิทย
ผูชวยอธิการบดีฝายพัฒนานักศึกษา ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศิริกัญญา แกนทอง รองคณบดีฝายพัฒนานักศึกษา มอบ
เกียรติบัตรผูเขารวมโครงการฯ จํานวน 30 คน ณ คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชครินทร
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          ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศิริกัญญา แกนทอง
รองคณบดีฝายพัฒนานักศึกษาและเจาหนาท่ีฝายพัฒนา
นักศึกษา รวมมอบส่ิงของแบงปนน้ําใจ เพ่ือสรางขวัญกําลัง
ใจใหนักศึกษาคณะศิลปศาสตร ท่ีเขารับรักษาตัวเน่ืองจาก
ติดเช้ือไวรัสโควิด -19 ณ โรงพยาบาลสนาม สนามกีฬา
กลางจังหวัดนราธิวาส โรงพยาบาลสนาม วิทยาลัยชุมชน
นราธิวาส โรงพยาบาลสนาม ศูนยปรับเปล่ียนพฤติกรรมผู
เสพยาเสพติดจังหวัดนราธิวาส และโรงพยาบาลสนาม
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร 

เมื�อวันที� 24 กันยายน 2564

เมื�อวันที� 29 กันยายน 2564
                 ผูชวยศาสตราจารยวันชัย แกวหนูนวล คณบดีคณะศิลปศาสตร และนางสาวชุลีพร มาสเนตร รักษาการ
ในตําแหนงหัวหนาสํานักงานคณบดีคณะศิลปศาสตร รวมแสดงความยินดี และมอบของท่ีระลึกใหแกคณะผูบริหาร บุคลากร
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร ในวาระเกษียณอายุราชการ ณ ลานพิกุล มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร 
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          ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศิริกัญญา แกนทอง รองคณบดี
ฝายพัฒนานักศึกษาและเจาหนาท่ีฝายพัฒนานักศึกษา รวมมอบส่ิงของ
แบงปนน้ําใจ เพ่ือสรางขวัญกําลังใจใหนักศึกษาคณะศิลปศาสตร ท่ีเขา
รับรักษาตัวเน่ืองจากติดเช้ือไวรัสโควิด -19 ณ หมูบานยะกัง ตําบลบาง
นาค อําเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส

เมื�อวันที� 5 ตุลาคม 2564 

เมื�อวันที� 7 ตุลาคม 2564
                  ผูชวยศาสตราจารยวันชัย แกวหนูนวล คณบดีคณะศิลปศาสตร และอาจารยฟารีดา กิตติวิโรจน   
 รองคณบดีคณะศิลปศาสตร ไดมอบของรางวัลเพ่ือเปนขวัญกําลังใจแกอาจารยและเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบตัวช้ีวัดดาน
ประกันคุณภาพ ระดับคณะ ดีเดน ดังน้ี
                        1. อาจารยฟรดาวซ มูหะมัด
                        2. อาจารยนูรอา สะมะแอ
                        3. นางสาวจิราภรณ ทองนพคุณ
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             อาจารยวาริน นาราวิทย ผูชวยอธิการบดี, ผศ.ดร.ศิริกัญญา แกนทอง รองคณบดีฝายพัฒนานักศึกษา คณะ
ศิลปศาสตร ดร.อิบรอฮีม ซาโยะ อาจารยคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี, เจาหนาท่ีงานพัฒนานักศึกษา คณะศิลปศาสตร
และตัวแทนนักศึกษาคณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร เขารวมประชุมเตรียมความพรอมการดําเนิน
โครงการความรวมมือ 4 สถาบันอุดมศึกษาภาคใตตอนลาง ดานการสงเสริมนักศึกษามีสวนรวมในการพัฒนาชุมชน DEEP
SOUTH YOUTH EMPOWERMENT THROUGH COMMUNITY BUILDING (YECOB) โดยกลุมเปาหมาย
ในการเขารวมโครงการคร้ังน้ีประกอบไปดวยนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ยะลา มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร และมหาวิทยาลัยฟาฏอนี

เมื�อวันที� 5 พฤศจิกายน 2564

เมื�อวันที� 10 พฤศจิกายน 2564
                       รองศาสตราจารย ดร.รสสุคนธ แสงมณี อธิการบดีมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร เปน
ประธานในพิธีลงนามคํารับรองปฏิบัติราชการของคณาจารย คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร ประจํา
ปงบประมาณ 2565 โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือบูรณาการและการดําเนินงานตางๆ ใหมีความสอดคลองกับวิสัยทัศน และพันธ
กิจของมหาวิทยาลัย เพ่ือมุงสูเปาหมายของความสําเร็จ
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              ฝายแผนและประกันคุณภาพ คณะศิลปศาสตร ไดดําเนินกิจกรรมจัดทําแผนคณะศิลปศาสตร ประจํา
ปงบประมาณ พ.ศ. 2565 – 2569 ภายใตโครงการทบทวนและจัดทําแผนคณะศิลปศาสตร วัตถุประสงคเพ่ือทบทวนและ
จัดทําแผนการดําเนินงานของคณะศิลปศาสตร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยหลักการมีสวนรวมของทุกฝายงาน
ของคณะ และเพ่ือถายทอดความรูความเขาใจเก่ียวกับแผนกลยุทธ และแผนปฏิบัติราชการตลอดจนปฏิทินการดําเนินงานของ
คณะใหแกบุคลากร 

ระหว่างที� 10 – 12 และ 14 พฤศจิกายน 2564

               งานบริหารทรัพยากรบุคล คณะศิลปศาสตร ดําเนินกิจกรรมยกยองเชิดชูเกียรติบุคลากร ภายใตโครงการ
สรางขวัญกําลังใจบุคลากร 
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     งานบริหารทรัพยากรบุคล คณะศิลปศาสตร์
ดําเนินกิจกรรมมอบนามบัตรของบุคลากรสายวิชาการ
ทุกคน ภายใต้โครงการสร้างขวัญกําลังใจบุคลากร 

               งานบริหารทรัพยากรบุคล คณะศิลปศาสตร ดําเนินกิจกรรมมอบของท่ีระลึกแสดงความยินดีแกผูสําเร็จการ
ศึกษาในระดับปริญญาเอก ภายใตโครงการสรางขวัญกําลังใจบุคลากร
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        งานบริหารทรัพยากรบุคล คณะศิลปศาสตร
ดําเนินกิจกรรมมอบของท่ีระลึกสงบุคลากร ภายใตโครงการ
สรางขวัญกําลังใจบุคลากร

         งานบริหารทรัพยากรบุคล คณะศิลปศาสตร
ดําเนินกิจกรรมมอบของท่ีระลึกในการเย่ียมไขบุคลากร
ภายใตโครงการสรางขวัญกําลังใจบุคลากร
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         คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร ไดดําเนินการจัดกิจกรรมประชุมคณะกรรมการประจําคณะ
ซ่ึงเปนประชุมวางแผนกํากับและติดตามการดําเนินงานของคณะกรรมการประจํา คณะศิลปศาสตร โดยมีการปฏิบัติตาม
บทบาทหนาท่ีของคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร จํานวน 10 ขอ ซ่ึงอาศัย
อํานาจตามความในมาตรา 35 แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร พ.ศ. 2548 ภายใตโครงการ
ประชุมคณะศิลปศาสตร 

         คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร
ไดดําเนินการจัดกิจกรรมประชุมประจําเดือนเปนประจําทุกเดือน
ต้ังแตเดือนมกราคม - ธันวาคม 2564 โดยมีการประชุม
วางแผนกํากับและติดตามการดําเนินงานแตละฝายงานของคณะ
ภายใตโครงการประชุมคณะศิลปศาสตร 

เมื�อวันที� 2 ธันวาคม 2563

         กิจกรรมประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตร คร้ังท่ี 5/2563 วันพุธท่ี 2 ธันวาคม 2563 ณ
หองเรียนส่ือสารทางไกล คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร
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          กิจกรรมประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตร
คร้ังท่ี 2/2564 วันพุธท่ี 23 มิถุนายนพ.ศ. 2564 ณ 
 หองเรียนอุณากรรณ คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยนราธิวาส
ราชนครินทรผานการประชุมออนไลน GOOGLE MEET

เมื�อวันที� 1 กันยายน พ.ศ. 2564 

              กิจกรรมประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตร คร้ังท่ี 3/2564 วันพุธท่ี 1 กันยายนพ.ศ. 2564
ณ หองประชุมอุณากรรณ คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทรผานการประชุมออนไลน GOOGLE
MEET

เมื�อวันที� 23 มิถุนายน 2564 

99รายงานประจําป� 2564 คณะศลิปศาสตร�



ท่ีปรึกษาท่ีปรึกษา
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1. ผูชวยศาสตราจารยวันชัย แกวหนูนวล                  
2. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศิริกัญญา แกนทอง            
3. อาจารย ดร.ภัสรธีรา ฉลองเดช                         
4. อาจารยฟารีดา กิตติวิโรจน                          
5. นางสาวชุลีพร มาสเนตร                               

คณบดีคณะศิลปศาสตร
รองคณบดีคณะศิลปศาสตร
รองคณบดีคณะศิลปศาสตร
รองคณบดีคณะศิลปศาสตร
รก.หัวหนาสํานักงานฯ

คณะทํางานคณะทํางาน
1. นางสาวจิราภรณ  ทองนพคุณ                               
2. นางสาวสุปราณี  วรพิพัฒนกุล                              
3. นายชวัลวิทย  พรหมเมศร                                   
4. นางสาวนันทนภัส นาราวิทย                             
5. นายณัฐกิตต์ิ  คงแกว                                       
6. นางสาวปริชาต  มุกดาห                                    
7. นายบูรฮํา  มะ                                                      
8. นางสาวญานิกา  เพ็ชรพันธ                                 
9. นายไพชยนต  สมจิตร                                       
10. นางสาวสุวนันท ปานแปน                                
11. นางสาวฮานีฟาห รอเซะ                                  
12. นางสาวปณัฐฐา  แตงเกล้ียง                                                              
13. นายอับดุลรอมัน  แวนุ                                                               

เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป
บุคลากร
เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป
เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป
ชางเทคนิค
เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป
นักวิเคราะหนโยบายและแผน
เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป
เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป
เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป
เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป
นักวิชาการเงินและบัญชี
เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป                    

ผูรับผิดชอบผูรับผิดชอบ
 งานแผนและประเมินผล ฝายแผนและประกันคุณภาพ
 คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร                               


