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ค าน า 
 
 คณะศิลปศาสตร์จัดตั้งขึ้นตามพระราชกฤษฎีกา การจัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยนราธิวาส
ราชนครินทร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ทักษะและประสบการณ์ด้านศิลปศาสตร์ มี
คุณธรรม จริยธรรม มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ทันโลก ทันเหตุการณ์ สามารถน าองค์ความรู้จาก
การศึกษาค้นคว้า วิจัย ไปบริการวิชาการควบคู่กับการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม เพ่ือพัฒนาสังคมและ
ประเทศชาติให้เข้มแข็งและเจริญก้าวหน้าต่อไป 
 จากภาระหน้าที่ข้างต้น ประกอบกับผลการส ารวจความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่ในการเปิด
หลักสูตรสาขาวิชาต่างๆ ของคณะศิลปศาสตร์ ผลปรากฏว่า ประชาชนในพ้ืนที่ต้องการให้เปิดสาขาภาษา
มลายูมากที่สุด ดังนั้นคณะศิลปศาสตร์จึงจัดท าหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาภาษามลายู หลักสูตร
ใหม่ พ.ศ. 2560 ขึ้น เพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชนดังกล่าว อีกทั้งเปิดโอกาส และสร้าง
ทางเลือกด้านการศึกษาให้แก่นักเรียนในพ้ืนที่ โดยจะเปิดรับนักศึกษาใหม่ในปีการศึกษา 2560  
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รายละเอียดของหลักสูตร 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาภาษามลายู  
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2560 

 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา   มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา   คณะศิลปศาสตร์ 
 

หมวดที ่1 ข้อมูลทัว่ไป 
1.  ชื่อหลักสูตร 
 ภาษาไทย  : หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษามลายู  
 ภาษาอังกฤษ  : Bachelor of Arts Program in Malay Language  
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
 ชื่อเต็มภาษาไทย  : ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษามลายู) 
 ชื่อย่อภาษาไทย  : ศศ.บ. (ภาษามลายู) 
 ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ : Bachelor of Arts (Malay Language) 
 ชื่อย่อภาษาอังกฤษ : B.A. (Malay Language) 
3. วิชาเอก (ถ้ามี) 
 ภาษามลายู 
4. จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 
 จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 127 หน่วยกิต 
5. รูปแบบของหลักสูตร 
 5.1 รูปแบบ 
  เป็นหลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี 
  ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2558 
    5.2  ประเภทของหลักสูตร 
  หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ 
 5.3 ภาษาที่ใช้ 
  จัดการเรียนการสอนเป็นภาษามลายูและภาษาไทย 
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5.4 การรับเข้าศึกษา 
  รับนักเรียนไทยหรือนักเรียนต่างประเทศที่สามารถใช้ภาษาไทยได้เป็นอย่างดี ส าเร็จ
การศึกษาตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 
 5.5 ความร่วมมือกับสถาบันอ่ืน 
  เป็นหลักสูตรที่มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์จัดการเรียนการสอนโดยตรง  
 5.6 การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 
  ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 
 
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 
 หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2560 
 เริ่มใช้หลักสูตรภาคการศึกษาตอนต้น ปีกาศึกษา 2560 

6.1  คณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตร วิพากษ์หลักสูตรครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 8 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2559 และ
ครั้งที ่2 เมื่อวันที ่9 เดือนกันยายน พ.ศ. 2559 

6.2 คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ให้ความเห็นชอบการเปิด
หลักสูตรในการประชุม ผู้บริหารครั้งที ่2/2559 เมื่อวันที่ 21 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2559 

6.3 สภาวิชาการมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ให้ความเห็นชอบการเปิดหลักสูตรใน
การประชุม สภาวิชาการ ครั้งที ่3/2559 เมื่อวันที่ 28 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2559  

6.4 สภามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ให้ความเห็นชอบการเปิดหลักสูตรในการ
ประชุม สภามหาวิทยาลัย ครั้งที ่2/2560 เมื่อวันที่ 25 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2559 
7.   ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรคุณภาพและมาตรฐาน 
  หลักสูตรมีความพร้อมเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2552  สาขาวิชาภาษามลายูในปีการศึกษา 2562 (หลังจากเปิดสอนเป็นเวลา 2 ปี) 
8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา 
 ภายหลังส าเร็จการศึกษา บัณฑิตสาขาภาษามลายู สามารถประกอบอาชีพต่างๆ ได้แก่   
นักแปล ล่ามภาษามลายู มัคคุเทศก์ พนักงานบริษัทน าเที่ยว  ผู้สอนภาษามลายู พนักงานต้อนรับ 
เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ นักจัดรายการวิทยุและโทรทัศน์ นักวิชาการภาษามลายูและงานอ่ืนๆ ที่
เกี่ยวข้องกับการใช้ภาษามลายูหรือศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา 
9. ชื่อ-สกุล คุณวุฒิการศึกษา และต าแหน่งของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ชื่อ-สกุล 
คุณวุฒิการศึกษาระดับ 
ตรี-โท-เอก (สาขาวิชา) 

ปีท่ีส าเร็จ
การศึกษา 

ต าแหน่ง ชื่อสถาบัน 

9.1 นายซาฮีฎีน นิตภิาค 
1-9608-00039-35-1 
 

M.A. (Malay Literature) 
ศ.บ. ภาษามลาย ู

2556 
2552 

อาจารย ์ Universiti Sains Malaysia  
มหาวิทยาลยัทักษิณ  



-3- 

9.2 นายสุไลมาน สมาแฮ 
1-9498-00005-79-0 

M.A. (Linguistics) 
ศศ.บ. ภาษามลาย ู

2555 
2552 

อาจารย ์ Universitas Pendidikan Indonesia  
มหาวิทยาสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
  

9.3 นางสาวกามลีียา หะยีหะซา 
1-9599-00280-69-5 

M.Ed. (Malay Language) 
ศศ.บ. ภาษามลาย ู

2559 
2557 

อาจารย ์ Universiti Pendidikan Sultan Idris  
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตาน ี

9.4 นางสาวฟีรดาวซ์ มูหะมัด 
1-9501-00159-23-1 

M.A. (Linguistics) 
B.A. (Linguistics) 

2559 
2557 

อาจารย ์ Universiti Kebangsaan Malaysia 

Universiti Kebangsaan Malaysia 
9.5 นางสาวรอฮานี เต๊ะซา 
1-9505-00083-57-6 

M.A. (Malay Studies) 
B.A. (Islamic Studies) 

2559 
2557 

อาจารย ์ Universiti Kebangsaan Malaysia 

Universiti Kebangsaan Malaysia 
 

10. สถานที่จัดการเรียนการสอน 
 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์  
 

11. สถานการณ์หรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 
 11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ  
  โลกปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจ สังคม 
วัฒนธรรม และเทคโนโลยี ส่งผลให้มนุษย์จ าเป็นต้องมีการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตให้สอดคล้องกับสภาพการณ์
ปัจจุบัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสื่อสารระหว่างบุคคล และเครื่องมือที่ส าคัญในการสื่อสาร คือ ภาษา ซึ่งผู้
ที่มีทักษะทางภาษาที่ดีย่อมสามารถสื่อสารกับบุคคลอ่ืนได้บรรลุวัตถุประสงค์  
     จังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นพ้ืนที่ที่มีความหลากหลายทางด้านศิลปะ วัฒนธรรม  
ภูมิปัญญา ภาษา และศาสนา เป็นพ้ืนที่พหุวัฒนธรรมที่มีเอกลักษณ์เฉพาะแตกต่างจากพ้ืนที่อ่ืนของ
ประเทศไทย มีสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานของรัฐ 925 แห่ง สถานศึกษาเอกชน 172 แห่ง นอกจากนี้ยังมี
โรงเรียนระดับมัธยมศึกษาท่ีอยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น 32 แห่ง มีนักเรียนรวม
ประมาณ 350,000 คน โดยมีสถานศึกษาเอกชน 126 แห่ง เน้นการศึกษาสายสามัญควบคู่กับการเรียน
ศาสนา และมีการเปิดโอกาสให้นักเรียนเลือกเรียนวิชาภาษามลายูเป็นวิชาเลือก เนื่องจากต้องการเตรียม
นักเรียนให้มีทักษะทางภาษามลายูเพื่อรองรับการติดต่อสื่อสารของคนในภูมิภาคอาเซียน 
     หากพิจารณาโอกาสในการศึกษาต่อของนักเรียนในพ้ืนที่ แม้ว่าจะมีมหาวิทยาลัยในพ้ืนที่
และวิทยาลัยชุมชน รวม 7 แห่ง ที่สามารถรองรับการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาภาคใต้ได้ แต่อย่างไรก็ตาม 
คณะที่เปิดส่วนใหญ่จะเน้นทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ส่วนด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
โดยเฉพาะสาขาภาษามลายูที่อาศัยฐานความเข้าใจพหุวัฒนธรรม ระบบเศรษฐกิจและสังคมท้องถิ่น 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ยังมีน้อยและไม่เพียงพอต่อความต้องการของพ้ืนที ่
     จากการศึกษาพบว่าในพ้ืนที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ยังขาดแคลนบุคลากรที่มีความรู้
ความเชี่ยวชาญทางด้านภาษามลายู เพ่ือรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจและความเจริญก้าวหน้า 
ของประชาคมโลก ประกอบกับในปี 2558 เป็นปีที่ เข้าสู่ประชาคมอาเซียน ภาษามลายูจึงยิ่งทวี
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ความส าคัญในฐานะเป็นภาษาสื่อกลางในการสื่อสารในภูมิภาคอาเซียน  สอดคล้องกับทิศทางของ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที ่12 (พ.ศ. 2560-2564) ด้านแนวทางการพัฒนาคนทุกช่วง
วัยให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศโดยวัยเรียน วัยรุ่นให้มีทักษะการเรียนรู้ ทักษะชีวิต สามารถ
อยู่ร่วมกับผู้อ่ืน ภายใต้บริบทสังคมที่เป็นพหุวัฒนธรรม วัยแรงงานให้มีการพัฒนายกระดับสมรรถนะ
แรงงานเพ่ือสร้างผลิตภาพเพ่ิมให้กับประเทศ และยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ
เท่าเทียมและท่ัวถึง โดยปฏิรูประบบการเรียนรู้ โดยมุ่งจัดการเรียนรู้เพ่ือสร้างสมรรถนะก าลังคนทั้งระบบ
การศึกษาตั้งแต่ระดับประถมศึกษาจนถึงการเรียนรู้ตลอดชีวิต พัฒนาสื่อเพ่ือการเรียนรู้ปรับหลักสูตรและ
ผลิตก าลังคนให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงและความต้องการของตลาด การวิจัยและการใช้เทคโนโลยี
และสื่อเพ่ือการเรียนรู้ 
  จากนโยบายของรัฐบาลที่มุ่งมั่นพัฒนาพื้นที่บริเวณชายแดนที่เชื่อมต่อกับประเทศ
เพื่อนบ้านในภูมิภาคอาเซียน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ส่งเสริมการค้าและการลงทุน 
และที่ส าคัญเพ่ือเป็นการรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community) จึงได้
ก าหนดให้ตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษขึ้นรวม 10 พ้ืนที่ ซึ่งจังหวัดนราธิวาสก็อยู่ในเขตเศรษฐกิจพิเศษด้วย 
            นอกจากนี้มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เป็นมหาวิทยาลัยหนึ่งเดียวของจังหวัด
นราธิวาสมีชายแดนติดกับประเทศมาเลเซียและใกล้เคียงกับประเทศสิงคโปร์  อินโดนีเซียและประเทศ
บรูไนดารุสสาลาม ที่มีการติดต่อและไปมาหาสู่กันตั้งแต่อดีตจวบจนถึงปัจจุบัน โดยใช้ภาษามลายูในการ
ติดต่อสื่อสาร แต่ในปัจจุบันยังมีหลักสูตรน้อยที่จะรองรับเพ่ือพัฒนาบุคลากรของประเทศให้มีความรู้
ความสามารถในด้านภาษามลายูที่มีมาตรฐาน 
  จากเหตุผลและความจ าเป็นดังกล่าวข้างต้น การพัฒนาบุคลากรในจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้ 
มีความรู้ความสามารถ ทักษะ และประสบการณ์ ด้านภาษามลายูจึงมีความส าคัญ ดังนั้นคณะศิลปศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ได้เล็งเห็นถึงความส าคัญของภาษามลายู จึงได้พัฒนาหลักสูตรนี้ขึ้น 
เพ่ือพัฒนาบุคลากรในจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้มีความรู้  ทักษะ และประสบการณ์ด้านภาษามลายู 
รองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในยุคโลกาภิวัตน์ และการเป็นประชาคมอาเซียนต่อไป  

11.2  สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 
  ความเจริญก้าวหน้าในยุคโลกาภิวัตน์ ซึ่งเป็นยุคของเทคโนโลยีและการสื่อสารส่งผลต่อ
การเปลี่ยนแปลงด้านสังคม เศรษฐกิจ การเมืองและวัฒนธรรมของประชาคมโลก โดยเฉพาะประเทศไทยซึ่ง
เป็นหนึ่งในสมาชิกอาเซียน ที่จะต้องพัฒนาคนให้มีความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษและภาษามลายู
เพ่ือใช้ติดต่อสื่อสารในประชาคมอาเซียน ที่ใช้การสื่อสารโดยเฉพาะในภูมิภาคอาเซียนที่ใช้ภาษามลายูใน
การติดต่อสื่อสาร 
  จากสถิติที่ผ่านมา พบว่าคนไทยยังมีความรู้ความสามารถด้านภาษามลายูอยู่ในเกณฑ์ต่ า 
ถึงแม้ในพ้ืนที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้จะใช้ภาษามลายูในการสื่อสารแต่ก็เป็นภาษามลายูถิ่น ยังไม่สามารถจะ
สื่อสารด้วยภาษามลายูกลางกับประเทศอ่ืนๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ การพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้
ความสามารถด้านภาษามลายูจึงเป็นภาษาสื่อกลางที่ส าคัญในภูมิภาคอาเซียน ซ่ึงมนุษย์ทุกคนจะต้องประสบพบ
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เจอในชีวิตประจ าวันผ่านช่องทางใดช่องทางหนึ่ง เช่น ป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ การท่องเที่ยว อาหาร หนังสือ
หรือต าราที่เกี่ยวข้องกับศาสนาอิสลาม หรือการติดต่อสื่อสารผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ 
  สามจังหวัดชายแดนใต้เป็นอีกกลุ่มจังหวัดหนึ่งที่มีการติดต่อสื่อสารกับประเทศมาเลเซีย 
สิงคโปร์ อินโดนีเซีย และประเทศอ่ืนๆ อย่างต่อเนื่องในฐานะเมืองชายแดน ดังนั้นภาษามลายูจึงเป็น
สื่อกลางส าคัญในการติดต่อสื่อสาร เพ่ือพัฒนาสังคมและวัฒนธรรมในพ้ืนทีใ่ห้ก้าวหน้าต่อไป 
 

12. ผลกระทบจากข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 
 12.1  การพัฒนาหลักสูตร 
   การเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมอย่างรวดเร็ว ดังกล่าวข้างต้น  
จึงเป็นเหตุผลที่ส าคัญในการพัฒนาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาภาษามลายูขึ้น เพ่ือผลิตบัณฑิตให้มี
ความรู้ความเชี่ยวชาญ มีทักษะและประสบการณ์ด้านภาษามลายู มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์  
สังเคราะห์ มีคุณธรรม จริยธรรม มีทักษะทางปัญญาและจรรยาบรรณในวิชาชีพ มีความรับผิดชอบต่อ
ตนเองและสังคม มีศักยภาพในการเรียนรู้และการท างาน รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง สามารถด ารงตนใน
สังคมพหุวัฒนธรรมได้อย่างมีความสุข  
 12.2  ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 
  การจัดการเรียนการสอนสาขาวิชาภาษามลายู  มีความสอดคล้องกับวิสั ยทัศน์  
และพันธกิจของมหาวิทยาลัยที่ว่า “ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรม มีความเป็นสากลมุ่งเน้นอาเซียน” 
โดยมุ่งผลิตบัณฑิตที่มีศักยภาพและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ผลิตผลงานทางวิชาการ  งานวิจัย งาน
สร้างสรรค์ บริการวิชาการ และวิชาชีพ เพ่ือให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนด ารงตนในสังคมพหุวัฒนธรรมได้ มีความ
เป็นสากล ส่งเสริมและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม และยึดหลักการให้โอกาสทางการศึกษาแก่คนในพ้ืนที่ 
 

13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป       34 หน่วยกิต 

 13.1  กลุ่มวิชา/ รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
   6 หน่วยกิต 

10-024-105 คอมพิวเตอร์ในชีวิตประจ าวัน     3 (2-2-5) 
  (Computers in Daily Life) 
10-064-107 วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน     3 (3-0-6) 
  (Science in Daily Life) 
 

13.2  กลุ่มวิชา/ รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้กับทุกคณะ/สถาบัน 
           กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์และพลศึกษา 
   1) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์และพลศึกษา   13 หน่วยกิต 
11-014-112 โลกและเหตุการณ์ปัจจุบัน      3 (3-0-6) 
  (World and Current Events) 
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11-014-117 กฎหมายในชีวิตประจ าวัน      3 (3-0-6) 
  (Law in Daily Life) 
11-014-119 การออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพ     1-(0-2-1) 
  (Exercise for Health) 
11-024-109 การพูดเพ่ือสังคม       3 (2-2-5) 
  (Social Speaking) 
11-024-112 ทักษะการคิด       3 (2-2-5) 
  (Thinking Skills)  
   2) กลุ่มวิชาภาษา         15 หน่วยกิต 
11-034-101 การใช้ภาษาไทย       3 (2-2-5) 
  (Thai Usage) 
11-034-102 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน     3 (2-2-5) 
  (English in Daily Life) 
11-034-103 การสนทนาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร    3 (2-2-5) 
  (Spoken English for Communication) 
11-034-104 การใช้ภาษามลายูในชีวิตประจ าวัน     3 (2-2-5) 
  (Malay for Daily Life)  
11-034-112 ภาษาจีนเบื้องต้น       3 (2-2-5) 
  (Basic Chinese) 
 

 13.3  การบริหารจัดการ 
  13.3.1  มอบหมายอาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ควบคุม
การด าเนินงานเกี่ยวกับกระบวนการจัดการเรียนการสอน การประกันคุณภาพหลักสูตร เพ่ือให้เป็นไปตาม
ข้อก าหนดของกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2558 
  13.3.2  แต่งตั้งผู้ประสานงานรายวิชา เพ่ือประสานงานกับอาจารย์ผู้สอนและนักศึกษา
ในการพิจารณาข้อก าหนดรายวิชา การจัดการเรียนการสอน และประเมินผลการด าเนินการ 
  13.3.3  สาขาภาษามลายูและงานวิชาการของคณะศิลปศาสตร์ ท าหน้าที่ประสานงาน
ด้านการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาศึกษาทั่วไปและรายวิชาเฉพาะกับคณะ/วิทยาลัย/สถาบันต่างๆ 
และใช้ที่ประชุมวิชาการประจ าเดือนของคณะและของมหาวิทยาลัย ในการแลกเปลี่ยนข้อมูลและ
พิจารณางานด้านวิชาการร่วมกัน 
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หมวดที ่2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
 

1.  ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
 1.1  ปรัชญา 
  บัณฑิตมีความรู้ทางวิชาการ ประสบการณ์ด้านภาษามลายู และสามารถสร้างองค์ความรู้ 
เพ่ือพัฒนาสังคมและประเทศชาติ 
 1.2  ความส าคัญ 
  เป็นหลักสูตรที่มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญด้านภาษาและวัฒนธรรม
มลายู มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ มีจรรยาบรรณ วิชาชีพ มีความอดทน เสียสละ  
มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม สามารถปรับตัวให้เข้ากับสังคมพหุวัฒนธรรม สามารถน าองค์
ความรู้ไปพัฒนาประเทศชาติ เพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน สอดคล้องกับการขยายฐานเศรษฐกิจของมลายูที่
มีการเชื่อมต่อกับประเทศในกลุ่มอาเซียน และตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น เปิดโอกาสทางการ
ศึกษาให้แก่คนในพื้นท่ีมีทางเลือกทางการศึกษามากขึ้น 
 1.3  วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
  1.3.1  ผลิตบัณฑิตที่มีความเข้าใจขนบธรรมเนียมประเพณี สามารถปรับตัวให้เข้ากับสังคม
พหุวัฒนธรรม  
    1.3.2   ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความเข้าใจภาษามลายู วรรณคดี ศิลปะ วัฒนธรรมมลายู 
และสามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการประกอบอาชีพและพัฒนาตน 
    1.3.3   ผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม เสียสละและมีความรับผิดชอบต่อตนเองและ
สังคม 
    1.3.4   ผลิตบัณฑิตที่มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถสร้างองค์ความรู้เพ่ือพัฒนาสังคมและ
ประเทศชาติ 
2.  แผนพัฒนาปรับปรุง 

2.1 แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง 2.2 กลยุทธ์ 2.3 หลักฐาน/ตัวบ่งชี ้

(1) พัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรให้มีมาตรฐานตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2558 เพื่อรองรับการประเมิน
คุณภาพของหลักสูตรหลังจากด าเนินงานเป็น
ระยะเวลาครึ่งหนึ่งของระยะเวลาในการด าเนิน
หลักสูตร 

(1) แต่งตั้งผู้รับผิดชอบและติดตามการ
ด าเนินงานของหลักสูตรให้ เป็นไปตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2558  

(1) อาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่าง
น้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการ
ด าเนินการวางแผน ติดตาม และ
ทบทวนการด าเนินงานของหลักสูตร 
(2) มีการจัดท ารายละเอียดของ
หลักสูตร ตามแบบฉบับ มคอ. 2 ที่
ก าหนดและสอดคล้องกับมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. 2558 หรือมาตรฐานคุณวุฒิ
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สาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี) 
(3) มีการจัดท ารายละเอียดของ
ร า ย วิ ช า  ห รื อ  ม ค อ .  3  แ ล ะ
ประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตาม
แบบ มคอ. 4 ก่อนการเปิดในแต่ละ
ภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา 
(4) จัดท ารายงานการด าเนินการ
ของรายวิชาตามแบบ มคอ. 5 และ
ประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตาม
แบบ มคอ. 6 ภายใน 30 วันหลัง
การสิ้นสุดการสอนของแต่ละภาค
การศึกษา 
(5) จัดท ารายงานผลการด าเนินการ
ของหลักสูตรตามแบบ มคอ. 7 
ภายใน 60 วัน หลังการสิ้นสุดการ
สอนของแต่ละภาคการศึกษา 
(6) มีการทบทวนผลสัมฤทธิ์ของ
นักศึกษาตามมาตรฐานการเรียนรู้ที่
ก าหนดใน มคอ. 3 อย่างน้อยร้อยละ 
25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปี
การศึกษา 
(7) มีการพัฒนา / ปรับปรุงการ
จัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การ
สอน หรือประเมินผลการเรียนรู้ 
จากผลการด าเนินงานที่รายงานใน 
มคอ.7 

(2) พัฒนาบุคลากรด้านการเรียนการสอนและ
บริการวิชาการให้มีประสบการณ์ และน ามาใช้
ในการเรียนการสอน 

(2) สนับสนุนบุคลากรทั้งฝ่ายวิชาการและ
ฝ่ายสนับสนุนวิชาการ ให้ได้รับการพัฒนา
ตามเกณฑ์ที่ สกอ. ก าหนด 

(8) อาจารย์ใหม่ทุกคน ควรได้รับ
การปฐมนิเทศหรือค าแนะน าในการ
จัดการเรียนการสอน 
(9) อาจารย์ประจ าทุกคนต้องได้รับ
การพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือ 
วิชาชีพอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
(10) จ านวนบุคลากรสนับสนุนการ



-9- 

เรียนการสอน (ถ้ามี ) ได้รับการ
พัฒนาวิชาการ/วิชาชีพ ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 50 ต่อปี 

(3) ปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของบัณฑิตและผู้ใช้บัณฑิต 

(3) ติดตามและประเมินความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บัณฑิต 

( 11)  ร ะดั บความพึ งพอใจขอ ง
นักศึกษาปีสุดท้าย / บัณฑิตใหม่ที่มี
ต่อคุณภาพของหลักสูตร เฉลี่ยไม่
น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 
(12) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้
บัณฑิตใหม่เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 
จากคะแนนเต็ม 5 
( 13)  ร ะดั บความพึ งพอใจของ
นักศึกษาที่มีต่อคุณภาพการเรียน
การสอนและทรัพยากรสนับสนุนใน
สาขาวิชา เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 
จากคะแนนเต็ม 5 
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หมวดที ่3 ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 
 

1. ระบบการจัดการศึกษา 
 1.1  ระบบ  
  ระบบการศึกษาใช้ระบบการศึกษาแบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาค
การศึกษา ประกอบด้วยภาคการศึกษาที่ 1 เริ่มตั้งแต่เดือนสิงหาคมถึงเดือนธันวาคม และภาคการศึกษา 
ที ่2 เริ่มตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนพฤษภาคม หนึ่งภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 
สัปดาห์ การศึกษาภาคฤดูร้อนก าหนดให้มีระยะเวลาและจ านวนหน่วยกิตเทียบเคียงกันได้กับการศึกษา
ภาคปกติ ข้อก าหนดต่างๆ ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ว่าด้วยการศึกษา
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2557 (ภาคผนวก ก.) 
 1.2  การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน 
  อาจมีการจัดการเรียนการสอนภาคฤดูร้อน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของอาจารย์
ผู้รับผิดชอบประจ าหลักสูตร ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ว่าด้วยการศึกษา
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2557 (ภาคผนวก ก.) 
 1.3  การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค 
  ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ว่าด้วยการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. 2557 (ภาคผนวก ก.) 
2. การด าเนินการหลักสูตร 
 2.1  วัน เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน 
  ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ว่าด้วยการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. 2557 (ภาคผนวก ก.) 
 2.2  คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
  2.2.1 เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 

2.2.2 ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ตามเกณฑ์ของส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา 
(สกอ.) และ/หรือเป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ว่าด้วยการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. 2557 (ภาคผนวก ก) 
        2.2.3 ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์การคัดเลือกโดยตรงซึ่งคณะศิลปศาสตร์เป็น
ผู้ด าเนินการ  
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2.3  ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า 
      จากการเทียบเคียงหลักสูตรที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์หรือใน
รายวิชาศึกษาท่ัวไปพบว่า นักศึกษาส่วนใหญ่มีปัญหาเศรษฐกิจและการปรับตัวในการเรียนและทักษะด้าน
ภาษาเช่น ภาษามลายู ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ หรือด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศอยู่ใน
ระดับต่ ากว่าเกณฑ์มาตรฐาน 
 2.4  กลยุทธ์ในการด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ข้อจ ากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3 
        2.4.1  จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้และการสอนเสริม โดยจัดหลักสูตรปรับพ้ืนฐาน
ภาษามลายู รวมทั้งปรับพื้นฐานด้านภาษาไทย ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ และ
จัดให้มีห้องปฏิบัติการทางภาษาให้เหมาะสมมีสื่อ และแหล่งเรียนรู้เพียงพอกับผู้เรียน 
  2.4.2  ก าหนดตาราง เวลาและจัดกิจกรรมพัฒนาผู้ เ รี ยนอย่ างหลากหลาย 
ให้นักศึกษาฝึกฝนความสามารถทางภาษาต่างประเทศอย่างสม่ าเสมอ 
  2.4.3  สร้างระบบอาจารย์ที่ปรึกษาให้เข้มแข็ง ติดตามผลการเรียน ความประพฤติของ
นักศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
 2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี 

จ านวนนักศึกษา (คน) 
ปีการศึกษา 

2560 2561 2562 2563 2564 
ชั้นปีที่ 1 40 40 40 40 40 
ชั้นปีที่ 2 - 40 40 40 40 
ชั้นปีที่ 3 - - 40 40 40 
ชั้นปีที่ 4 - - - 40 40 
รวม 40 80 120 160 200 
นักศึกษาที่คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา - - - - 40 
 2.6 งบประมาณตามแผน  
    2.6.1  งบประมาณรายรับ 

รายการ 
ปีงบประมาณ 

2561 2562 2563 2564 
ค่าลงทะเบียนและบ ารุงการศึกษา 360,000.00 720,000.00 1,080,000.00 1,440,000.00 
รวมทั้งสิ้น 360,000.00 720,000.00 1,080,000.00 1,440,000.00 
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2.6.2  งบประมาณรายจ่าย 

รายการ 
ปีงบประมาณ 

2561 2562 2563 2564 
1. เงินเดือนและค่าจ้างประจ า 720,000.00 768,000.00 816,000.00 864,000.00 
2. อัตราที่ต้องการใหม่ - - - - 
3. ค่าจ้างชั่วคราว 540,000.00 540,000.00 540,000.00 540,000.00 
4. ค่าใช้สอยและวัสดุ 40,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 
5. ค่าหนังสือ วารสาร และต ารา 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 
รวมทั้งสิ้น 1,330,000.00 1,378,000.00 1,426,000.00 1,474,000.00 
จ านวนนักศึกษา )คน(  40 80 120 160 
ค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษา (บาท) 33,250.00 17,225.00 11,883.00 9,212.00 

2.7 ระบบการศึกษา  
  ระบบการศึกษาเป็นแบบชั้นเรียน และให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยนราธิวาส 
ราชนครินทร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2557 (ภาคผนวก ก.) 
 

2.8  การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย 
  ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ว่าด้วยการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. 2557 (ภาคผนวก ก.) 
 

3. โครงสร้างหลักสูตร 
 3.1  หลักสูตร 
  3.1.1 จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร  127 หน่วยกิต 
  3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร 
   1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป     34 หน่วยกิต 
      1) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์   12 หน่วยกิต 
      2) กลุ่มวิชาภาษา     15 หน่วยกิต 
      3) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์    6       หน่วยกิต 
      4) กลุ่มวิชาพลศึกษา       1 หน่วยกิต 
   2.  หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า    87 หน่วยกิต 
      1) กลุ่มวิชาเอกบังคับ     47 หน่วยกิต 
      2) กลุ่มวิชาเอกเลือก     22 หน่วยกิต 
      3) กลุ่มวิชาโท ไม่น้อยกว่า    18 หน่วยกิต 
   3.  หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า        6 หน่วยกิต 
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3.1.3 รายวิชาในหลักสูตร 
   1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                    34 หน่วยกิต 
   1) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์       12  หน่วยกิต 
11-014-112  โลกและเหตุการณ์ปัจจุบัน     3(3-0-6) 
            (World and Current Events) 
11-014-117  กฎหมายในชีวิตประจ าวัน     3(3-0-6) 
   (Law in Daily Life) 
11-024-109  การพูดเพ่ือสังคม      3(2-2-5) 
   (Social Speaking) 
11-024-112  ทักษะการคิด      3(2-2-5) 
   (Thinking Skills) 
 
     2) กลุ่มวิชาภาษา       15    หน่วยกิต 
11-034-101  การใช้ภาษาไทย      3(2-2-5) 
   (Thai Usage) 
11-034-102  ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน    3(2-2-5) 
   (English in Daily Life) 
11-034-103  การสนทนาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร   3(2-2-5) 
   (Spoken English for Communication) 
11-034-104  การใช้ภาษามลายูในชีวิตประจ าวัน    3(2-2-5) 
   (Malay for Daily Life) 
11-034-231  ภาษาจีนเบื้องต้น      3(2-2-5) 
   (Basic Chinese) 
 
             3) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์     6 หน่วยกิต 
10-024-105  คอมพิวเตอร์ในชีวิตประจ าวัน    3(2-2-5) 
   (Computer in Daily Life) 
10-064-107  วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน    3(3-0-6) 
   (Science in Daily Life) 
 
            4) กลุ่มวิชาพลศึกษา       1 หน่วยกิต 
11-014-119  การออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพ    1(0-2-1) 
            (Exercise for Health)  
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   2. หมวดวิชาเฉพาะ      87 หน่วยกิต 
   1) กลุ่มวิชาเอกบังคับ      47 หน่วยกิต 
11-034-245  หลักภาษามลายู 1     3(3-0-6) 

(Malay Grammar I) 
11-034-246  หลักภาษามลายู 2     3(3-0-6) 
   (Malay Grammar II) 
11-034-247  สังคมและวัฒนธรรมมลายู     3(3-0-6) 
   (Malay Culture and Society)  
11-034-248  การอ่านภาษามลายู 1       2(2-0-4) 
   (Malay Reading I) 
11-034-249  การอ่านภาษามลายู 2     2(2-0-4) 
   (Malay Reading II) 
11-034-250  ภาษามลายูเพ่ือการสื่อสาร     3(2-2-5) 
   (Malay for Communication)  
11-034-251  สนทนาภาษามลายู 1     2(2-0-4) 
   (Malay Conversation I) 
11-034-252  สนทนาภาษามลายู 2     2(2-0-4) 
   (Malay Conversation II) 
11-034-253  ภาษาศาสตร์มลายู      3(3-0-6) 
   (Malay Linguistics) 
11-034-254  การเขียนภาษามลายู 1     3(2-2-5) 
   (Malay Writing I) 
11-034-255  การเขียนภาษามลายู 2     3(2-2-5) 
   (Malay Writing II) 
11-034-256  การแปลมลายู – ไทย     3(2-2-5) 
     (Malay – Thai Translation) 
11-034-257  วรรณกรรมมลายู      3(3-0-6) 
   (Malay Literature) 
11-034-258  สัมมนาทางภาษามลายู     3(2-2-5) 
   (Seminar in Malay Language)      
11-034-259  วิธีการวิจัยภาษามลายู     3(2-2-5) 
   (Malay Research Methods) 
11-034-260  เตรียมสหกิจศึกษา*     0(2-2-5) 
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   (Cooperative Education Preparation) 
 
 
หมายเหตุ* หมายถึง เป็นรายวิชาที่ไม่นับหน่วยกิต 
   ให้เลือกเรียนจากรายวิชาต่อไปนี้ 6 หน่วยกิต 
11-034-261  สหกิจศึกษา*      6(0-18-0) 
   (Cooperative Education) 
11-034-262  การฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษามลายู*   6(0-18-0) 
   (Field Experience in Malay) 
   2) กลุ่มวิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า   22 หน่วยกิต 
11-034-263  หลักภาษามลายู 3     3(3-0-6) 
   (Malay Grammar III) 
11-034-264  การแปลไทย – มลายู     3(2-2-5) 
     (Thai – Malay Translation) 
11-034-265  อักษรยาวี 1      3(2-2-5) 
   (Jawi Script I) 
11-034-266  อักษรยาวี 2      3(2-2-5) 
   (Jawi Script II) 
11-034-267  ภาษามลายูถิ่นปาตานี      3(2-2-5) 
   (Patani Malay Dialect) 
11-034-268  เรื่องสั้นมลายู      2(2-0-4) 
   (Malay Short Stories)  
11-034-269  วรรณกรรมมลายูส าหรับเด็ก    3(2-2-5) 
   (Literature Malay for Children) 
11-034-270  นวนิยายมลายู      2(2-0-4) 
   (Malay Novels) 
11-034-271  ร้อยแก้วและร้อยกรองมลายู    3(3-0-6) 
   (Malay Prose and Poetry)  
11-034-272  ส านวนและสุภาษิตมลายู     2(2-0-4) 
   (Malay Idioms and Proverbs) 
11-034-273  วรรณกรรมอาเซียน     3(3-0-6) 
   (ASEAN Literature)  
11-034-274  การเขียนเรียงความภาษามลายู    3(3-0-6) 
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   (Essay Writing in Malay) 
11-034-275  การเขียนภาษามลายูเชิงสร้างสรรค์    3(2-2-5) 
   (Malay Creative Writing) 
หมายเหตุ * หมายถึง ให้นักศึกษาเลือกเรียน 1 รายวิชา   
11-034-276  โวหารในภาษามลายู     3(3-0-6) 
   (Literary Styles in Malay) 
11-034-277  ภาษามลายูในสื่อสิ่งพิมพ์     2(2-0-4) 
   (Malay in Printed Mass Media)  
11-034-278    ภาษามลายูในวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์  2(1-2-3) 
     (Malay Radio and Television) 
11-034-279  วิวัฒนาการของภาษามลายู    3(3-0-6) 
   (Malay Evolution)  
11-034-280  ภาษาศาสตร์เชิงสังคมภาษามลายู    3(2-2-5) 
   (Malay Sociolinguistics) 
11-034-281  วจนปฏิบัติศาสตร์     3(2-2-5) 
   (Pragmatics) 
11-034-282  ภาษามลายูเพ่ือการท่องเที่ยว     3(3-0-6) 
   (Malay for Tourism)  
11-034-283  ภาษามลายูในการสื่อสารเชิงธุรกิจ    3(3-0-6) 
   (Malay in Business Communication) 
11-034-284  ภาษามลายูในเทคโนโลยีสารสนเทศ   3(2-2-5) 
   (Malay Information Technology) 
11-034-285  ภาษามลายูเพ่ือธุรกิจการบิน    3(2-2-5) 
   (Malay for Airline Business) 
11-034-286  วาทการมลายู      3(3-0-6) 
   (Speech in Malay) 
ส าหรับนักศึกษาที่เลือกเรียนวิชาเอกเดี่ยวภาษามลายูให้นักศึกษาเลือกเรียนจากกลุ่มรายวิชาเอกเลือก
จนกว่าจะครบหน่วยกิต 

3. กลุ่มวิชาโท ไม่น้อยกว่า   18      หน่วยกิต 
   กลุ่มภาษามลายูบังคับโทไม่น้อยกว่า   12       หน่วยกิต 
11-034-245  หลักภาษามลายู 1*     3(3-0-6) 
                              (Malay Grammar I) 
11-034-246  หลักภาษามลายู 2*     3(3-0-6) 
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   (Malay Grammar II) 
11-034-247  สังคมและวัฒนธรรมมลายู *    3(3-0-6) 
   (Malay Society and Culture) 
 
11-034-254  การเขียนภาษามลายู 1*     3(2-2-5)  
   (Malay Writing I) 

กลุ่มภาษามลายูเลือกโทไม่น้อยกว่า     6   หน่วยกิต 
11-034-248  การอ่านภาษามลายู 1**       2(2-0-4) 
   (Malay Reading I) 
11-034-251  สนทนาภาษามลายู 1**     2(2-0-4) 
   (Malay Conversation I) 
11-034-257  วรรณกรรมภาษามลายู**     3(3-0-6) 
   (Malay Literature)  
11-034-265  อักษรยาวี I**      3(2-2-5) 
   (Jawi Script I) 
11-034-282  ภาษามลายูเพ่ือการท่องเที่ยว**     3(3-0-6) 
   (Malay for Tourism)  
11-034-283  ภาษามลายูเพ่ือการสื่อสารเชิงธุรกิจ**   3(3-0-6) 
   (Malay for Business Communication) 
 

หมายเหตุ*  หมายถึง วิชาบังคับโทส าหรับนักศึกษาวิชาโท  12     หน่วยกิต   
หมายเหตุ** หมายถึง วิชาเลือกโทส าหรับนักศึกษาวิชาโท   6      หน่วยกิต  
ส าหรับนักศึกษาเลือกเรียนวิชาโท นักศึกษาต้องเรียนวิชาโทกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งจากกลุ่มวิชาโทต่างสาขาหรือ
ต่างคณะ/สถาบัน ที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในคณะ /
สถาบันนั้นๆ 

 

3. หมวดวิชาเลือกเสรี       6      หน่วยกิต 
   เลือกเรียนรายวิชาตามหลักสูตรปริญญาตรีที่ เปิดสอนในมหาวิทยาลัย 
นราธิวาสราชนครินทร์หรือสถานศึกษาอ่ืนๆ ที่คณะกรรมการประจ าหลักสูตรให้ความเห็นชอบไม่น้อยกว่า           
6 หน่วยกิต โดยไม่ซ้ ากับรายวิชาที่เคยเรียนมาแล้วและต้องไม่เป็นรายวิชาที่ก าหนดให้เรียนโดยไม่นับ
หน่วยกิตรวมในเกณฑ์การส าเร็จการศึกษาของสาขาวิชานี้ เพ่ือให้ได้จ านวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร มี
หน่วยกิตสะสมรวมไม่น้อยกว่า 127 หน่วยกิต 
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ความหมายเลขรหัสรายวิชา 
การก าหนดรหัสวิชา 
 
        -      
 
      หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  =1 
      หมวดวิชาเฉพาะ   =2 
      หมวดวิชาเลือกเสรี  =3 
      หมวดวิทยานิพนธ์  =4 
      

หลักสูตรพิเศษหรือหลักสูตรระยะสั้น  = 1 
     หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  = 2 
     หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) = 3 
     หลักสูตรปริญญาบัณฑิต     = 4 
     หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต    = 5 
     หลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต    = 6 
     หลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต    = 7         

  
   รหัสสาขาคณะศิลปศาสตร์  ดังหน้า 19 

        วิทยาลัยเทคนิคนราธิวาส  = 01 
  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนราธิวาส = 02 
  วิทยาลัยการอาชีพตากใบ   = 03 
  คณะพยาบาลศาสตร์    = 04 
  คณะวิศวกรรมศาสตร์    = 05 
  คณะเกษตรศาสตร์    = 06 
  คณะวิทยาการจัดการ    = 07 
  คณะแพทยศาสตร์   = 08 
  สถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา  = 09 
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   = 10 
  คณะศิลปศาสตร์    = 11 
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  บัณฑิตวิทยาลัย    = 12 
 
 
 

  01 = สังคมศาสตร์ 
  02 = มนุษยศาสตร์ 
  03 = ภาษาศาสตร์ 
 รหัสสาขาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
  01 = สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  02 = สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
  03 = สาขาวิชาคณิตศาสตร์  
  04 = สาขาวิชาฟิสิกส์ 
  05 = สาขาวิชาเคมี 
  06 = สาขาวิชาชีววิทยา 
  07 = สาขาวิชาชีวเคมี 
  08 = สาขาวิชากายวิภาคศาสตร์ 
  09 = สาขาวิชาสรีรวิทยา  
  10 = สาขาวิชาจุลชีววิทยา 
  11 = สาขาวิชาปรสิตวิทยา 
  12 = สาขาวิชาเภสัชวิทยา 
  13 = สาขาโครงงาน และการฝึกปฏิบัติงาน 
  14 = สาขาสัมมนา และปัญหาพิเศษ 
  15 = สาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไป 
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3.1.4  แผนการศึกษา 
 
ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาต้น    
     
11-014-117    กฎหมายในชีวิตประจ าวัน Law in Daily Life 3(3-0-6) 
11-014-112 โลกและเหตุการณ์ปัจจุบัน World and Current Events 3(3-0-6) 
11-034-101 การใช้ภาษาไทย Thai Usage 3(2-2-5) 
11-034-102 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน English in Daily Life 3(2-2-5) 
11-034-104     การใช้ภาษามลายูในชีวิตประจ าวัน Malay for Daily Life 3(2-2-5) 
10-064-107 วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน Sciences in Daily Life 3(3-0-6) 
    รวม  18 หน่วยกิต 

 

 
 
 
 

 
 
ชั้นปีที ่1 ภาคการศึกษาปลาย  

  

     
11-014-119 การออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพ Exercise for Health 1(0-2-1) 
10-024-105 คอมพิวเตอร์ในชีวิตประจ าวัน Computers in Daily Life 3(2-2-5) 
11-024-109 การพูดเพ่ือสังคม Social Speaking 3(2-2-5) 
11-034-103 การสนทนาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร Spoken English for Communication 3(2-2-5) 
11-034-245     หลักภาษามลายู 1 Malay Grammar I  3(3-0-6)  
11-034-247     สังคมและวัฒนธรรมมลายู Social and Malay Culture 3(3-0-6) 
11-034-250    ภาษามลายูเพ่ือการสื่อสาร Malay for Communication  3(2-2-5)  
    รวม 19 หน่วยกิต 

 
 
 
 
 
 

 
 
 



-21- 

 
 
 

 
ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาต้น 

  

     
 11-034-231 ภาษาจีนเบื้องต้น Basic Chinese 3(2-2-5) 
11-034-246 หลักภาษามลายู 2 Malay Grammar II 3(3-0-6) 
11-034-248 การอ่านภาษามลายู 1 Malay Reading I  2(2-0-4) 
11-034-251 สนทนาภาษามลายู 1 Malay Conversation I 2(2-0-4) 
11-034-253 ภาษาศาสตร์มลายู Malay Linguistics 3(3-0-6) 
xx-xxx-xx วิชาเอกเลือก Minor Course 3(x-y-z) 
xx-xxx-xx วิชาเอกเลือก Minor Course 3(x-y-z) 

  รวม 19  หน่วยกิต 
 

 
ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาปลาย    
     
11-024-112 ทักษะการคิด Thinking Skills 3(2-2-5) 
11-034-249 การอ่านภาษามลายู 2 Malay Reading II  2(2-0-4) 
11-034-252 สนทนาภาษามลายู 2 Malay Conversation II 2(2-0-4) 
11-034-254 การเขียนภาษามลายู 1 Malay Writing I 3(2-2-5) 
xx-xxx-xx วิชาเอกเลือก Minor Course 3(x-y-z) 
xx-xxx-xx วิชาเอกเลือก Minor Course 3(x-y-z) 
xx-xxx-xx วิชาโท Minor Subject 3(x-y-z) 
xx-xxx-xx วิชาโท Minor Subject 3(x-y-z) 

  รวม 22  หน่วยกิต 
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ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาต้น    
     
11-034-255 การเขียนภาษามลายู 2 Malay Writing II 3(2-2-5) 
11-034-256 การแปลมลายู - ไทย Malay - Thai Translation 3(2-2-5) 
11-034-257 วรรณกรรมมลายู Malay Literature 3(3-0-6) 
xx-xxx-xx วิชาเลือก Minor Course 3(x-y-z) 
xx-xxx-xx วิชาเลือก Minor Course 3(x-y-z) 
xx-xxx-xx วิชาโท Minor Subject 3(x-y-z) 
xx-xxx-xx วิชาโท Minor Subject 3(x-y-z) 

                                   รวม                                        21  หน่วยกิต 
 

 
ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาปลาย    
     
11-034-259 วิธีการวิจัยภาษามลายู    3(2-2-5) 
11-034-260 เตรียมสหกิจศึกษา   0(2-2-5) 
xx-xxx-xx วิชาเลือก Minor Course 3(x-y-z) 
xx-xxx-xx วิชาเลือก Minor Course 3(x-y-z) 
xx-xxx-xx วิชาโท Minor Subject 3(x-y-z) 
xx-xxx-xx วิชาโท Minor Subject 3(x-y-z) 
xx-xxx-xx วิชาเลือกเสรี Elective Course 3(x-y-z) 

                                   รวม                                        18  หน่วยกิต 
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ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาปลาย   
   
11-034-258 สัมมนาทางภาษามลายู 3(2-2-5) 
xx-xxx-xx วิชาเลือกเสรี Elective Course 3(x-y-z) 

                              รวม 6  หน่วยกิต 

 
 

  

 
  
 

ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาต้น    
     
11-034-261 สหกิจศึกษา Cooperative Education 6(0-18-0) 

 หรือ   
11-034-262 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษามลายู Field Experience in Malay 6(0-18-0) 

                                     รวม 6  หน่วยกิต 
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  3.1.5  ค าอธิบายรายวิชา  
1.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป        34   หน่วยกิต 

 1) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และพลศึกษา       3   หน่วยกิต 
11-014-112 โลกและเหตุการณ์ปัจจุบัน      3(3-0-6) 
  (World and Current Events) 

เงื่อนไขของรายวิชา: ไม่มี 
ศึกษาสถานการณ์โลกปัจจุบันและผลกระทบที่เกิดจากความแตกต่างด้านสังคม 

เศรษฐกิจ วัฒนธรรม ตลอดจนแนวทางการแก้ไขความขัดแย้งทางสังคม เพ่ือให้ผู้เรียนมีกระบวนการสร้าง
ความรู้และคิดวิเคราะห์ข้อมูลข่าวสารได้อย่างเป็นระบบ เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสถานการณ์
โลกด้านต่างๆ และเข้าใจ บทบาทของตนเองที่มีต่อผู้ อ่ืนที่มีความแตกต่างทางด้านสังคม เศรษฐกิจ 
การเมือง วัฒนธรรมและสามารถประยุกต์ใช้ปรับปรุงแก้ไขปัญหาต่างๆ ระดับท้องถิ่น ระดับชาติต่อไป 
  A study of current global situations and the consequences arising from 
the different social, economic, culture as well as solutions to social conflicts in order to 
provide students with the knowledge and analytical information in a systematic manner. 
To create awareness about the situations in the world and understand their role towards 
others who are different in terms of social, economic, politic, and culture. Students, 
then, will be able to apply and solve the problems in both local and national levels. 
 

11-014-117 กฎหมายในชีวิตประจ าวัน     3(3-0-6) 
  (Law in Daily Life) 
  เงื่อนไขของรายวิชา: ไม่มี 
  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป และกฎหมายอิสลาม กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ
สิทธิมนุษยชน และการคุ้มครองผู้บริโภค เพ่ือให้สามารถอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุข 
  A fundamental course focusing on the general civil and Islamic laws of 
human rights and human protection rights in order to be united happily in the society. 
 

11-014-119 การออกก าลังกายเพื่อสุขภาพ     1(0-2-1) 
  (Exercise for Health) 
  เงื่อนไขของรายวิชา: ไม่มี 
  ความมุ่งหมาย คุณค่า และประโยชน์ของการออกก าลังกาย สรีระวิทยา การออก   
ก าลังกาย การเสริมสร้าง และการทดสอบสมรรถภาพทางกาย หลักเกณฑ์และรูปแบบของกิจกรรมการ
ออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพ แนวทางการเลือกรูปแบบของการออกก าลังกายที่เหมาะสม และการน าไปใช้
เพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
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  A health education course focusing on purposes, values and benefits of 
physical exercise, physiology, health promotions and physical fitness testing, regulations 
and types of activities that suit learners’ physicality, and an application in order to 
develop the quality of life. 
 

11-024-109 การพูดเพื่อสังคม      3(2-2-5) 
  (Social Speaking)  
  เงื่อนไขของรายวิชา: ไม่มี 

หลักการเทคนิคการพูดเพ่ือสังคมไทยในโอกาสต่างๆ ทั้งงานพิธีการและไม่เป็นพิธีการ 
A course that focuses on techniques in speaking for Thai society in several 

opportunities based on both formal and informal events. 
 

11-024-112 ทักษะการคิด       3(2-2-5) 
  (Thinking Skills)  
  เงื่อนไขของรายวิชา: ไม่มี 
  ความส าคัญของการคิดอย่างเป็นระบบ การใช้ปัญญาหาเหตุผลเพ่ือป้องกันและแก้ไข
ปัญหา การริเริ่มแนวคิดใหม่ที่เป็นสัมมาทิฐิในระดับบุคคลและสถาบัน ฝึกปฏิบัติวิธีคิด สร้างกิจกรรมเพ่ือ
พัฒนาความสามารถในการคิดวิจารณญาณ คิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์และการตัดสินใจ 
  A course focusing on the importance of organized thinking and the use of 
wisdom for the purpose of preventing and solving problems, initiating new ideas of 
individual and institutional right views, practicing thinking skills, and organizing activities 
in order to develop the ability of critical, analytical, creative and decision-making 
thinking. 
 

   2) กลุ่มวิชาภาษา      15 หน่วยกิต 
11-034-101 การใช้ภาษาไทย           3(2-2-5) 
  (Thai Usage) 
      เงื่อนไขของรายวิชา: ไม่มี 
  การใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้องเหมาะสม หลักการพูด การฟัง การอ่าน และการเขียน เน้น
ฝึกปฏิบัติเพื่อการน าไปใช้ 
  A course focusing on the use of correct and appropriate Thai language, 
and principles of speaking, listening, reading and writing that emphasize on the practice 
for application. 
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11-034-102     ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน     3(2-2-5) 
        (English in Daily Life) 
       เงื่อนไขของรายวิชา: ไม่มี 
  การใช้ภาษาอังกฤษในการทักทาย แนะน า บอกทิศทาง พัฒนาทักษะการอ่าน  และ    
การเขียนในชีวิตประจ าวัน 
  A course focusing on the use of English in greeting, suggesting, giving 
directions and improving reading and writing in daily life. 
 

11-034-103    การสนทนาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร    3(2-2-5) 
  (Spoken English for Communication) 
       เงื่อนไขของรายวิชา: ไม่มี 
  การพัฒนาทักษะการฟัง และการพูดภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในโอกาสต่าง  ๆ  
ฝึกการสนทนาเป็นกลุ่ม 
  A course focusing on listening and speaking skills for communication in 
various situations through group work activities. 
 

11-034-104 การใช้ภาษามลายูในชีวิตประจ าวัน    3(2-2-5) 
  (Malay for Daily Life) 
       เงื่อนไขของรายวิชา: ไม่มี 
  การใช้ภาษามลายูกลางอย่างถูกต้องเหมาะสม หลักการพูด การฟัง การอ่าน และการ
เขียน เน้นฝึกปฏิบัติเพื่อการน าไปใช้ 
  A course focusing on the use of correct and appropriate Malay language, 
and principles of speaking, listening, reading and writing that emphasize on the practice 
for application. 
  

11-034-231 ภาษาจีนเบื้องต้น      3(2-2-5) 
  (Basic Chinese) 
  เงื่อนไขของรายวิชา: ไม่มี 
  การใช้ทักษะพ้ืนฐานของภาษาจีน ได้แก่ ระบบเสียง เน้นเรื่องการออกเสียง ต้องชัดเจน
และศึกษาสัญลักษณ์ท่ีใช้แทนเสียงในภาษาจีน ตามมาตรฐานเดียวกับท่ีใช้ในสาธารณรัฐประชาชนจีน 
  A course focusing on the basic understanding of the Mandarin Chinese 
such as, correct pronunciation practice, and the study of Chinese symbols replacing 
Chinese sounds in accordance with the standard Chinese in China. 
    
 



-27- 

3) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์             6   หน่วยกิต 
10-024-105 คอมพิวเตอร์ในชีวิตประจ าวัน        3(2-2-5) 
  (Computers in Daily Life) 
       เงื่อนไขของรายวิชา: ไม่มี 
  ศึกษาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ที่มีอิทธิพล และมีผลกระทบต่อชีวิตและสังคม ความหมาย 
ความเป็นมา และองค์ประกอบของคอมพิวเตอร์  หลักการท างานทั่วไป อุปกรณ์และสื่อบันทึกข้อมูล การ
แทนข้อมูล และการจัดการข้อมูลคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์  และเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
จริยธรรม อาชญากรรม และความปลอดภัยในการใช้คอมพิวเตอร์ในชีวิตประจ าวัน และการศึกษาการใช้
ซอฟแวร์ส าเร็จรูปส าหรับประยุกต์ใช้งานที่เก่ียวข้องกับสาขาวิชาของนักศึกษา 
  A course focusing on the study of computer technology which affects life 
and society, definitions, backgrounds, components of computers, general functions of 
use, tools and recording media, data replacement and information organization, and 
computer and internet systems technology protection and crime, safe daily usage, the 
study of packaged software for practical applications relating to the field of the students. 
 

10-064-107 วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน     3(3-0-6) 
  (Science in Daily Life) 
       เงื่อนไขของรายวิชา: ไม่มี 
  การศึกษาเกี่ยวกับแหล่งพลังงานไฟฟ้า การผลิตพลังงานไฟฟ้า วงจรไฟฟ้าในบ้าน 
อุปกรณ์ไฟฟ้า หลักการท างานของเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านประเภทให้ความร้อน แสงสว่างและพลังงานกล 
เครื่องใช้ไฟฟ้าในส านักงาน พลังงานในการด าเนินชีวิต ระบบการท างานของอวัยวะต่างๆ ในร่างกาย
มนุษย์ พันธุกรรม จุลินทรีย์ที่เกี่ยวข้องกับอาหาร การเป็นพิษของอาหาร และการใช้ประโยชน์จาก
จุลินทรีย์ในอุตสาหกรรม การจัดการผลผลิตทางการเกษตรและผลิตภัณฑ์ทางอุตสาหกรรมโดยการใช้
ความร้อน ความเย็น สารเคมี รังสี การชะลอการสุกของผลไม้ การยืดอายุของดอกไม้ บรรณจุภัณฑ์
อุตสาหกรรม เพ่ือการเก็บรักษาและการขนส่งสารเคมีที่ใช้ในชีวิตประจ าวันและในส านักงาน 
  A course focusing on the study of electrical sources including the process 
of power generating, electrical tools, the working principles of home electrical 
appliances that produce heat, light, and power, office machines, power used in daily life, 
the system of human bodies, human genetics, micro-organisms in food, food poisoning, 
the use of micro-organisms in industries, the management of agricultural and industrial 
production by using heat, cold, chemicals, radiation, the reduction in ripening activities 
of fruit, the propagation of flowers, packaging in industry for food preservation and 
chemical delivery systems in daily life and the office. 
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2. หมวดวิชาเฉพาะ    87  หน่วยกิต 
   1) กลุ่มวิชาเอกบังคับ    47 หน่วยกิต 
11-034-245 หลักภาษามลายู 1      3(3-0-6)  

(Malay Grammar I) 
  ศึกษาชนิดของค า ซึ่งประกอบด้วยค านาม ค ากริยา ค าคุณศัพท์ ค าบอกหน้าที่ รูปแบบ
ประโยคพื้นฐาน ประโยคความเดี่ยวและการเชื่อมประโยคเข้าด้วยกัน 
  A course that focuses on the types of nouns, verbs, adjectives, and 
focusing on how to form grammatical sentences, simple sentences, and compound 
sentences. 
 

11-034-246 หลักภาษามลายู 2      3(3-0-6) 
  (Malay Grammar II) 
  ศึกษาวลี อนุประโยค ประโยคซับซ้อน วิเคราะห์โครงสร้างประโยครูปแบบต่างๆ  
  A study of phrases, clauses, complex sentences, and the analyzation of 
difference sentence structures.   
 

11-034-247 สังคมและวัฒนธรรมมลายู     3(3-0-6) 
  (Malay Society and Culture)  
  ศึกษาสังคม วิถีชีวิต ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และระบบความคิดของชาวมลายู ทั้งที่
เกี่ยวของและไม่เกี่ยวของกับศาสนาอิสลาม  
  A study of Malay society, ways of life, art, culture, tradition, and their 
thoughts both in terms of Islamic and non-Islamic ways.   
 

11-034-248 การอ่านภาษามลายู 1                       2(2-0-4) 
  (Malay Reading I)  
  ศึกษาหลักวิธีการอ่านโดยเน้นทักษะการเข้าใจความหมายของข้อความ วิธีเพ่ิมพูน
ค าศัพท์  ฝึกการอ่านข้อความขนาดสั้น  
  A course focusing on reading methods especially for reading 
comprehension in order to increase vocabulary and practice reading short texts.   
 

11-034-249 การอ่านภาษามลายู 2      2(2-0-4) 
  (Malay Reading II) 

ศึกษาหลักวิธีการอานงานเขียนประเภทตางๆ เพ่ือจับใจความส าคัญและความเขาใจใน
รายละเอียดในระดับที่สูงขึ้น 
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  A study of reading methods that includes reading for main ideas and 
details for the higher level. 
11-034-250 ภาษามลายูเพื่อการสื่อสาร     3(2-2-5) 
  (Malay for Communication) 
  ฝึกทักษะการฟังและพูดในสถานการณ์ต่างๆ โดยให้ความส าคัญต่อการสื่อสารให้ถูกต้อง 
ชันเจน บนพ้ืนฐานภาษานิยม สอดแทรกทฤษฎีการสื่อสารภาษามลายูรวมถึงการใช้ถ้อยค าอย่างเหมาะสม  
  Practice of listening and speaking skills with the focus of the correct 
pronunciation based on modern language appropriate expression as well as inserting 
theories in communication. 
  

11-034-251 สนทนาภาษามลาย ู1      2(2-0-4) 
  (Malay Conversation I) 
  ฝึกสนทนาตามสถานการณ์ในชีวิตประจ าวัน ฝึกทักษะในการฟังระดับต้น ฝึกการออก
เสียงที่ถูกต้อง เรียนรู้วัฒนธรรมและขนมธรรมเนียมที่เก่ียวข้องกับสถานการณ์ต่างๆ 
                  The practicing of Malay conversation in daily life including basic listening 
skills, pronunciation, along with the study of culture related to social functions. 

11-034-252 สนทนาภาษามลาย ู2      2(2-0-4) 
  (Malay Conversation II) 

 ฝึกสนทนาโดยเน้นการจับใจความส าคัญจากเนื้อเรื่องที่ก าหนดให้เกี่ยวกับสถานการณ  
ตางๆ ในระดับท่ีสูงขึ้น 

The practicing of Malay conversation by focusing on main idea in the 
given texts that related with various situations in the higher level.    

11-034-253 ภาษาศาสตร์มลายู       3(3-0-6) 
  (Malay Linguistics) 
  ศึกษาวิเคราะหโครงสรางภาษามลายูในดานระบบ เสียง ระบบค า ระบบวากยสัมพันธ
และระบบความหมายโดย ใชทฤษฎีภาษาศาสตร 
  The study of Malay structural analysis in regards to its phonological, 
morphological, syntactic, and semantic systems that based on linguistic approaches.   
 

11-034-254 การเขียนภาษามลายู 1      3(2-2-5) 
  (Malay Writing I) 
  ฝึกสร้างประโยค การต่อประโยค การเขียนย่อหน้า การบรรยายโดยใช้ภาพประกอบ 
การเขียนข้อความในวาระและโอกาสต่างๆ 
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  The practicing in writing various types of sentences by using conjunctions 
and discourse markers as well as writing a paragraph that focuses on components and 
development. Writing illustrations and others in common.  
 

11-034-255 การเขียนภาษามลายู 2      3(2-2-5) 
  (Malay Writing II) 

 ฝึกเขียนเรียงความประเภทตางๆ สามารถใชศัพทตางๆ ที่เรียนมาแลวไดถูกตอง 
Practicing in variety types of essay writing by the correct used of learnt 

vocabularies. 
 

11-034-256 การแปลมลายู – ไทย      3(2-2-5) 
  (Malay – Thai Translation)  
  ศึกษาหลักการแปลเบื้องต้นโดยสังเขป ฝึกแปลประโยค ข้อความสั้นๆ ประกาศโฆษณา 
ข่าว จากภาษามลายูเป็นภาษาไทย 
  A study of the basic principal in translation. Practice translating short 
sentences, advertisements, news, from Malay to Thai. 
 

11-034-257 วรรณกรรมมลายู      3(3-0-6) 
  (Malay Literature)  
  ศึกษาวรรณกรรม คุณค่าในการสร้างสรรค์ โดยศึกษาทฤษฏีและวิธีการสร้างแรงบันดาล
ใจ ในการสร้างผลงาน เช่น นวนิยาย เรื่องสั้น บทกลอน และบทละคร  
  A study of Malay literature, the theory and methods of Malay literature 
such as novels, short stories and plays.  

11-034-258 สัมมนาภาษามลายู        3(2-2-5)                       
                    (Seminar in Malay Language)  

 ฝึกคิดวิเคราะห์ วิจารณ์ อภิปราย และแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผลในหัวข้อหรือ
ประเด็นที่เก่ียวข้องกับภาษาและวรรณกรรมมลายู 
  Practice of analyze, criticize, discuss and suggest on topics or issues with 
rational decision related to the field of Malay language and literature. 
11-034-259 วิธีการวิจัยภาษามลายู       3(2-2-5) 
  (Malay Research Methods)  
  ศึกษาความรู้พ้ืนฐานการท าวิจัย ด าเนินการวิจัย และน าเสนอผลงานวิจัยทางภาษามลายู 
  A study of basic research methods to develop research skill, conduct a 
research project and present research findings on a topic in Malay Language. 
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11-034-260 เตรียมสหกิจศึกษา       0(2-2-5) 
  (Cooperative Education Preparation) 
  เงื่อนไขของรายวิชา: ลงทะเบียนเรียนแบบไม่นับหน่วยกิต 
  ศึกษาหลักการ แนวคิด กระบวนการ และระเบียบข้อปฏิบัติ เทคนิคในการสมัครเข้า
สถานประกอบการ ความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติงานในสถานประกอบการ   

Pre-requisite: Non-credited course 
  A study of course focusing on concepts, ideas, procedures, disciplines, 
tips for completing job applications, basic knowledge at work that relates to the field of 
study. 
 

11-034-261 สหกิจศึกษา       6(0-18-0) 
  (Cooperative Education)  
                   เงื่อนไขของรายวิชา: ลงทะเบียนเรียนมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 ภาคการศึกษา และต้อง
ผ่านการเรียนรายวิชา 11-034-272 เตรียมสหกิจศึกษา 
  ศึกษาการท างานเชิงวิชาการ และ/หรือวิชาชีพเสมือนหนึ่งเป็นภาระงานเต็มเวลาใน
สถานประกอบการ หรือหน่วยงานของรัฐหรือเอกชนที่เกี่ยวข้องทางด้านภาษามลายูโดยได้รับคว าม
เห็นชอบจากคณะกรรมการประจ าหลักสูตรเป็นเวลาหนึ่งภาคเรียนสหกิจศึกษา 
  Pre-requisite: For those who have received an S grade from 11-034-272 
Cooperative Education Preparation and have studied not less than 6 semesters.  
  Acquiring in Real academic and professional work as a full time staff 
member for one semester in an approved workplace in both the public and private 
sectors in an area in which Malay is used. 
11-034-262 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษามลาย ู     6(0-18-0) 
  (Field Experience in Malay) 
  เงื่อนไขของรายวิชา: ลงทะเบียนเรียนมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 ภาคการศึกษา และต้อง
ผ่านการเรียนรายวิชา 11-034-272 เตรียมสหกิจศึกษา 
  ฝึกประสบการณ์ วิชาชีพทางด้านภาษามลายู ในหน่วยงาน สถานประกอบการ โดยน า
ความรู้มาปรับใช้ในภาคปฏิบัติที่ได้ศึกษา 
  Pre-requisite: For those who have received an S grade from 11-034-272 
Cooperative Education Preparation and have studied not less than 6 semesters. 
  Full time work performance in an approved workplace by applying  the 
knowledge learned. 
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      2) กลุ่มวิชาเอกเลือก                                   22     หน่วยกิต 

11-034-263 หลักภาษามลายู 3      3(3-0-6) 
(Malay Grammar III) 

  วิเคราะห์โครงสร้างประโยคภาษามลายูรูปแบบต่างๆ เพ่ือเป็นพ้ืนฐานในการอ่านและ
เขียนโดยเฉพาะการอ่านงานเขียนที่มีโครงสร้างประโยคซับซ้อน และการเขียนประโยคที่ถูกต้อง เหมาะสม
ตามหลักภาษามลายู 
  Analyze complex sentence structure used in reading texts to develop 
student understanding in Malay grammatical structure and improve reading and writing 
skills. 
 

11-034-264 การแปลไทย-มลาย ู      3(2-2-5) 
  (Malay – Thai Translation)  

 ศึกษาหลักการแปลขาว บทความ ขอเขียนทางวิชาการ นิทาน และบทรอยกรอง จาก
ภาษาไทยเปนภาษามลายู 

A study of translating news, articles, academic texts, stories, and poetry 
from Malay into Thai. 
 

11-034-265    อักษรยาวี 1                                                3(2-2-5) 
        (Jawi Script I) 
  ศึกษาเก่ียวกับการเขียนอักษรยาวี เริ่มจากประวัติความเป็นมาของอักขระ ค าศัพท์ การ
สะกดค า ความสัมพันธ์ระหว่างพยัญชนะอักษรยาวีและอักษรรูมี เพ่ือน าไปสู่การปฏิบัติในการเรียนรู้ การ
ปริวรรตอักษรมลายู  
  A study of how to write the Jawi alphabets. Beginning with Jawi history, 
letters, consonants, and vocabulary with the correct spelling. To study about the 
relationship between Jawi and Rumi consonants and putting it into practice in 
exchanging Malay alphabet. 
 

11-034-266    อักษรยาวี 2                                               3(2-2-5) 
        (Jawi Script II) 
  ศึกษาการเขียนและอ่านอักษรยาวี ค าศัพท ์วลี ข้อความหรือเรียงความภาษามลายู และ
ประโยคชนิดต่างๆ ตลอดจนฝึกการอ่าน วรรณคดี และหนังสือพิมพ์ 

A study of writing and reading Jawi script, word formation, vocabulary, 
phrases and sentence structures with practice of reading, literature and newspapers. 
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11-034-267 ภาษามลายูถิ่นปาตานี      3(2-2-5) 
  (Patani Malay Dialect) 
  ศึกษาลักษณะทั่วไปของภาษามลายูถิ่นปาตานี ฝกพูด และฟงภาษามลายูถิ่นปาตานี 
ในสถานการณตางๆ ในชีวิตประจ าวัน 

A study of characteristics of Patani Malay; practice of speaking and 
listening in Patani Malay in daily life situations. 
11-034-268 เรื่องสั้นมลายู       2(2-0-4) 
  (Malay Short Stories) 
  ศึกษาเรื่องสั้นภาษามลายูที่ได้รับความนิยม การวิเคราะห์โครงเรื่อง ตัวละคร ฉาก 
ภาพลักษณ์ สัญลักษณ์ น้ าเสียง และแก่นเรื่อง ของเรื่องสั้นภาษามลายู 
                      A study of renowned Malay short stories, analysis of plots, 
characters, settings, images, symbols, tones, and themes of Malay short  stories. 
 

11-034-269 วรรณกรรมมลายูส าหรับเด็ก     3(2-2-5) 
  (Malay Literature for Children)  
   ศึกษาความหมาย ประเภท และลักษณะของวรรณกรรมมลายูส าหรับเด็ก การวิเคราะห์ 
สังเคราะห์วรรณกรรม และการฝึกเขียนวรรณกรรมมลายูส าหรับเด็ก 
  A study of definitions, types, and characteristics of Malay literature for 
children. Analyzing and synthesizing literature, and practicing in writing Malay literature 
for children. 
 

11-034-270 นวนิยายมลายู       2(2-0-4) 
  (Malay Novels)  

 ศึกษานวนิยายภาษามลายูที่ ได้รับความนิยม การวิเคราะห์โครงเรื่อง ตัวละคร 
ภาพลักษณ์ สัญลักษณ์ น้ าเสียง และแก่นเรื่องของนวนิยายภาษามลายู อิทธิพลของสังคมท่ีมีต่อนวนิยาย  

A study of renowned Malay novels; analysis of plots, characters, settings, 
images, symbols, tones, and themes of Malay novels, social influences over novels. 
 

11-034-271 ร้อยแก้วและร้อยกรองมลายู     3(3-0-6) 
  (Malay Prose and Poetry)  
  ศึกษาลักษณะ ประเภทของร้อยแก้ว และร้อยกรองภาษามลายู ศึกษาบทประพันธ์    
ร้อยแก้วและร้อยกรองประเภทต่างๆ กลวิธีในการประพันธ์ ลักษณะการใช้ภาษาในการสื่อความหมายและ
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ถ่ายทอดอารมณ ์หลักเกณฑ์การวิเคราะห์และวิจารณ์บทประพันธ์ร้อยแก้วและร้อยกรอง ฝึกหัดการเขียน
ร้อยแก้วร้อยกรองมลายูประเภทต่างๆ ที่เป็นที่นิยม 
                    A study of Malay prose and poetry techniques in the literature.  A study of 
literature strategy, the use of language to convey meaning and emotion. Criteria from 
analysis and criticism of literature, prose and poetry. Practicing writing poetry and prose 
using different techniques in popular styles. 
 

11-034-272 ส านวนและสุภาษิตมลายู      2(2-0-4) 
  (Malay Idioms and Proverbs) 

ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับส านวนภาษามลายู ลักษณะส านวนภาษามลายูที่ใช้ในภาษาไทย
ปัจจุบัน ประเภทของส านวนภาษามลายูและองค์ประกอบส าคัญที่ท าให้ภาษามลายูมีส านวนแบบต่างๆ 
การน าส านวนมาใช้ให้เหมาะสมกับข้อความและบริบท การเปรียบเทียบส านวนไทยกับส านวนในภาษา
มลายู 
                    A study of modern Thai idioms and expressions, their classification, and 
their elements and underlying concepts through the proper use of idioms and 
expressions according to the message intent and context; and a comparison of Thai 
idioms with Malay’s. 
 

11-034-273 วรรณกรรมอาเซียน      3(3-0-6) 
  (ASEAN Literature) 
  ศึกษาภูมิหลังทางสังคมที่น ามาใช้ในร้อยแก้วและร้อยกรอง นวนิยาย เรื่องสั้น บทความ 
บทประพันธ์ บทละคร รวมทั้งวรรณกรรมอ่ืนๆ ที่เป็นผลงานของผู้แต่งชาวอาเซียนที่ได้รับรางวัลซีไรต์ โดย
คัดเลือกมาจากบทความในนิตยสารและหนังสือต่างๆ  
  A study of cultural and social background applied in prose and poetry, 
novels, short stories, essays, poems, plays and the works of ASEAN writers translated 
into Malay e.g. sub-literary forms as magazines, articles and correspondence.  
 

11-034-274 การเขียนเรียงความภาษามลายู     3(3-0-6) 
  (Essay Writing in Malay)  

ฝึกเขียนเรียงความได้แก่ เรียงความเปรียบเทียบความเหมือนและความแตกต่าง การ
แสดงเหตุและผล และการโต้แย้ง เน้นการเขียนที่กระชับ สมเหตุสมผล ชัดเจนและใช้ภาษาที่ถูกต้อง
รวมทั้งส่งเสริมการคิดเชิงวิพากษ์และคิดสร้างสรรค์ในภาษามลายู 
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                     Practice of essay writing including comparison-contrast essay, cause-effect 
essay, and argumentative essay, with an emphasis on conciseness, credibility, clarity and 
correct use of language, as well as critical thinking and creativity in Malay language. 
 

11-034-275 การเขียนภาษามลายูเชิงสร้างสรรค์    3(2-2-5) 
  (Malay Creative Writing) 

           ศึกษาทฤษฎีและทักษะการเขียนเชิงสรางสรรค ฝกการเขียนซาญะและเรื่องสั้น 
A study of theories and skills of creative writing as well as practicing in 

Sajak writing and short stories. 

11-034-276  โวหารในภาษามลายู       3(3–0–6)      
                     (Literary Styles in Malay)  

 ศึกษาความงามของวรรณกรรมมลายูในด้านการใช้ภาษา เสียง การร้อยค า คุณค่าและ
ความคิด ของภาษาในวรรณคดี 
  A study the beauty of Malay literature in the field of voice, language, 
values and ideas of language in literature.  
11-034-277 ภาษามลายูในสื่อสิ่งพิมพ์      2(2-0-4) 
  (Malay in Printed Media) 
  ศึกษารูปแบบการใช้ภาษาของสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ ที่เป็นภาษามลายู  
  A study of principles and styles in Malay language printed media.  
11-034-278 ภาษามลายูในสื่อวิทยุและโทรทัศน์    2(1-2-3) 
  (Malay in Radio and Television)  
  ศึกษาค าศัพท์และส านวนที่ใช้ในสื่อวิทยุและโทรทัศน์ ตามรูปแบบการน าเสนอรายการ
ประเภทต่างๆ  

          A study of Malay used in mass media such as radio and television 
broadcasting based on the vocabulary and expressions that frequently used.  
 

11-034-279 วิวัฒนาการของภาษามลายู      3(3–0–6)  
                    (Malay Evolution)  

ศึกษาปัจจัยการเปลี่ยนแปลงของภาษามลายู พัฒนาการของภาษามลายู ในยุคต่างๆ 
รวมทั้งศึกษาสาเหตุของการพัฒนาในแต่ละยุคสมัย  
  A study of the development factor of Malay Language and a study of the 
hierarchy of Malay including the progress of Malay in each era. 
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11-034-280 ภาษาศาสตร์เชิงสังคมภาษามลายู     3(2-2-5) 
  (Malay Sociolinguistics) 

 การวิเคราะหปจจัยทางสังคม ซึ่งท าใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทางภาษาและความแตกตาง
ในการใชภาษาในสังคมของชนชาติมลายูกลุมตางๆ ที่มีภูมิหลังตางกัน 

An analysis of social factors in language changed and the differences in 
language used among Malay people of different backgrounds. 

11-034-281 วจนปฎิบัติศาสตร์       3(2-2-5) 
  (Pragmatics) 
  ศึกษาปัจจัยนอกเหนือจากรูปภาษาที่มีผลต่อการตีความหมายถ้อยค า วัจนกรรมและ
หลักความร่วมมือการวิเคราะห์สัมพันธสารและแนวทางอ่ืนๆ ในการศึกษาวัจนปฏิบัติศาสตร์ 
  Study extra-linguistic factors influencing the interpretation of utterances. 
Speech act and co-operative principle. Discourse analysis and other approaches to the 
study of pragmatics. 
 

11-034-282 ภาษามลายูเพื่อการท่องเที่ยว      3(3-0-6) 
  (Malay for Tourism)   
                    ศึกษาค าศัพท์ ส านวนต่างๆ และความแตกต่างทางด้านวัฒนธรรมเพ่ือใช้ในการสื่อสารที่
เกี่ยวข้องในธุรกิจท่องเที่ยว 
  A study of vocabulary, expressions, and cultural awareness as needed in 
the tourism industry in order to communicate effectively in all aspects of tourism. 
 

11-034-283 ภาษามลายูในการสื่อสารเชิงธุรกิจ     3(3-0-6) 
(Malay in Business Communication) 
ศึกษาภาษามลายูที่เกี่ยวของกับธุรกิจ ศัพททางธุรกิจ โดยเน้นการติดตอสื่อสารทางธุรกิจ 

  A study of Malay business language and  business terms that  emphasis 
on the business communication. 

11-034-284 ภาษามลายูในเทคโนโลยีสารสนเทศ     3(2-2-5) 
  (Malay Information Technology) 
  ฝึกพัฒนาทักษะพ้ืนฐานภาษามลายูส าหรับการอ่านและการเขียนหนังสือ วารสารใน
เทคโนโลยีสารสนเทศ    

The practicing of Malay basic skills development for journals and texts 
reading as well as writing in Information Technology. 
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11-034-285 ภาษามลายูเพื่อธุรกิจการบิน      3(2-2-5) 
  (Malay for Airline Business) 

 ศึกษาค าศัพท์ภาษามลายูที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการบินเพ่ือการสื่อสารที่จ าเป็นส าหรับ
พนักงานสายการบินในการให้บริการภาคพ้ืนดินและการบริการบนเครื่องบิน  

A study of Malay terminology relating to airline business for Malay 
communication skills needed to airline staff both in airport ground services and in-flight 
services.  
 

11-034-286 วาทการมลายู        3(3-0-6) 
  (Speech in Malay) 

 ศึกษาเก่ียวกับหลักการพูด การเตรียมการพูด วิธีพูด การพูดในรูปแบบต่างๆ เช่น พิธีกร 
การโต้วาที การกล่าวสุนทรพจน์ ปัญหาในการพูดและการฟัง โดยเน้นการฝึกพูด วิเคราะห์รูปแบบของ
การพูด วาจา กิริยา ท่าทาง 
  Learning about the principles of speaking, prepared in different occasions 
such as master of ceremonies, debates, and speeches.  Besides that is the learning of 
difficulties in speaking and listening by focusing on speech, pattern, verbal, and 
manner’s analysis of the speakers.   
             
 

3.    หมวดวิชาเลือกเสรี      6    หน่วยกิต 
   เลือกเรียนรายวิชาตามหลักสูตรปริญญาตรีที่ เปิดสอนในมหาวิทยาลัย 
นราธิวาสราชนครินทร์หรือสถานศึกษาอ่ืนๆ ที่คณะกรรมการประจ าหลักสูตรให้ความเห็นชอบไม่น้อยกว่า           
6 หน่วยกิต โดยไม่ซ้ ากับรายวิชาที่เคยเรียนมาแล้วและต้องไม่เป็นรายวิชาที่ก าหนดให้เรียนโดยไม่นับ
หน่วยกิตรวมในเกณฑ์การส าเร็จการศึกษาของสาขาวิชานี้ เพ่ือให้ได้จ านวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร  
มีหน่วยกิตสะสมรวมไม่น้อยกว่า 127 หน่วยกิต 
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 3.2 ชื่อ – สกุล เลขประจ าตัวประชาชน ต าแหน่ง และคุณวุฒิ 
3.2.1 อาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตร 

ล าดับ ชื่อ – นามสกุล เลขประจ าตัว
ประชาชน 

ต าแหน่ง คุณวุฒิการศึกษา สถาบัน ปีท่ีจบ 

1 นายซาฮีฎีน นิติภาค 
 

1-9608-00039-35-1 อาจารย์ M.A. (Malay Literature) 
ศศ.บ. ภาษามลายู 

Universiti Sains Malaysia 
มหาวิทยาลัยทักษิณวิทยาเขตสงขลา 

2556 
2552 

2 นายสุไลมาน สมาแฮ 1-9498-00005-79-0 อาจารย์ M.A. (Linguistics) 
ศศ.บ. ภาษามลายู 

Universitas Pendidikan Indonesia 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์            
วิทยาเขตปัตตานี 

2555 
2552 

3 นางสาวกามีลียา หะยีหะซา   1-9599-00280-69-5 อาจารย์ M.Ed.(Malay Language) 
ศศ.บ. (ภาษามลายู) 

Universiti Pendidikan Sultan Idris 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขต
ปัตตานี 

2559 
2557 

4 นางสาวฟิรดาวซ์ มูหะมัด 1-9501-00159-23-1 อาจารย์ M.A. (Linguistic) 
B.A. (Linguistic) 

Universiti Kebangsaan Malaysia 
Universiti Kebangsaan Malaysia 

2559 
2557 

5 นางสาวรอฮานี เต๊ะซา 1-9505-00083-57-6 อาจารย์ M.A. (Malay Studies) 
B.A (Islamic Studies) 

Universiti Kebangsaan Malaysia 
Universiti Kebangsaan Malaysia 

2559 
2557 

3.2.3 อาจารยพ์ิเศษ 
           - 

4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม 
 เนื่องจากคณะศิลปศาสตร์มีความต้องการให้บัณฑิตมีประสบการณ์ในวิชาชีพและการท างาน 
ดังนั้นในหลักสูตรจึงมีรายวิชาเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม 2 รายวิชา ได้แก่ 
 วิชา 11-034-261 สหกิจศึกษา รายวิชาสหกิจศึกษาเป็นรายวิชาบังคับ ซึ่งเป็นการท างานเชิง
วิชาการ และ/หรือวิชาชีพเสมือนหนึ่งเป็นภาระงานเต็มเวลาในสถานประกอบการ หรือหน่วยงานของรัฐ
หรือเอกชน ที่เกี่ยวข้องทางด้านภาษามลายูโดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจ าหลักสูตร  
ผู้ลงทะเบียนรายวิชานี้จะต้องลงทะเบียนมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 ภาคการศึกษา ในระหว่างการปฏิบัติงาน 1 
ภาคการศึกษา ผู้ลงทะเบียนรายวิชานี้จะต้องได้รับการประเมินโดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบร่วมกับเจ้าของ
สถานประกอบการ นักศึกษาที่ผ่านการปฏิบัติงานต้องรวบรวมความรู้ที่ได้จากการปฏิบัติงาน มาน าเสนอ
ให้อาจารย์ประจ าวิชาเพ่ือประเมินผลการปฏิบัติงาน 
 วิชา 11-034-262 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษามลายู และโดยนักศึกษาเลือกฝึกปฏิบัติงาน
ที่เก่ียวข้องกับงานด้านภาษามลายูตามหน่วยงานของรัฐหรือเอกชน จ านวน 6 หน่วยกิต ช่วงเวลาปิดภาค
การศึกษาต้น ของชั้นปีที่ 4 นักศึกษาที่ผ่านการปฏิบัติงานต้องรวบรวมความรู้ที่ได้จากการปฏิบัติงานมา
น าเสนอให้คณะกรรมการประจ าวิชา เพ่ือประเมินผลการปฏิบัติงาน 
 4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม 
  4.1.1  มีทักษะการปฏิบัติงานด้านภาษามลายูในหน่วยงานราชการหรือเอกชน 
  4.1.2  มีมนุษย์สัมพันธ์และสามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ดี 
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  4.1.3  มีระเบียบวินัย ตรงต่อเวลา เข้าใจวัฒนธรรมองค์กร ตลอดจนสามารถปรับตัว
ให้เข้ากับหน่วยงานราชการหรือเอกชนได้ 
  4.1.4  มีความกล้าในการแสดงออก น าความรู้จากการเรียนไปใช้ในการปฏิบัติงานได ้
      4.2  ช่วงเวลา 
  วิชา 11-034-261 สหกิจศึกษา เรียนภาคการศึกษาต้นของชั้นปีที่ 4  
  วิชา 11-034-262 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ เรียนภาคการศึกษาต้นของชั้นปีที่ 4  
      4.3  การจัดเวลาและตารางสอน 
  จัดเต็มเวลาใน 1 ภาคการศึกษา 
 
5.  ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงานหรืองานวิจัย 

5.1  ค าอธิบายโดยย่อ 
หลักสูตรก าหนดให้นักศึกษาเรียน  วิชา 11-034-259 วิ ธีการวิจัยภาษามลายู  

เป็นรายวิชาที่ให้นักศึกษาได้ศึกษาความรู้พ้ืนฐานการวิจัย ด าเนินการวิจัยเกี่ยวกับหัวข้อที่สนใจ และ
น าเสนอผลงานวิจัยทางภาษามลายู ภายใต้การแนะน าของอาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัย 

5.2  มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
5.2.1 ด้านคุณธรรมจริยธรรม นักศึกษาตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม 

เสียสละ และซื่อสัตย์สุจริต รวมถึงมีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 
5.2.2 ด้านความรู้ นักศึกษาสามารถใช้กระบวนการวิจัยในการแสวงหาความรู้  รวมถึงมี

ความรู้ความเข้าใจในสาระส าคัญของศาสตร์ที่ศึกษา 
5.2.3 ทักษะทางปัญญา นักศึกษามีความสามารถคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ มี

วิจารณญาณ และสร้างสรรค์ โดยใช้ความรู้ทางภาษา และศาสตร์ที่เก่ียวข้อง รวมถึงสามารถพัฒนาวิธีการ
แก้ไขปัญหาที่มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับสถานการณ์และบริบททางสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป 

5.2.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ นักศึกษาสามารถท างาน
เป็นในบทบาทผู้น าและสมาชิกและสมาชิกทีมในบริบทหรือสถานการณ์ที่แตกต่างกัน รวมถึงสามารถ
แสดงออกซึ่งภาวะผู้น าในการผลัดดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีในองค์กรและสังคมในสถานการณ์ที่
หลากหลาย 

5.2.5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
นักศึกษาสามารถวิเคราะห์และเปลี่ยนแปลงข้อมูลให้เป็นข่าวสารที่มีคุณภาพ และถ่ายทอดข้อมูลข่าวสาร
แก่ผู้อ่ืนได้อย่างเข้าใจ รวมถึงสามารถประยุกต์ใช้หลักตรรกะ คณิตศาสตร์ และสถิติในชีวิตประจ าวันได้
อย่างเหมาะสม 

5.3  ช่วงเวลา 
ภาคการศึกษาปลาย ของชั้นปีที่ 3  

5.4 จ านวนหน่วยกิต 
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3 หน่วยกิต 
5.5 การเตรียมการ 

5.5.1 มอบหมายอาจารย์ที่ปรึกษาการท าวิจัยให้นักศึกษาเป็นรายบุคคล 
5.5.2 อาจารย์ที่ปรึกษาให้ค าปรึกษาในการเลือกหัวข้อวิจัย 
5.5.3 นักศึกษาน าเสนอผลการด าเนินการวิจัยต่อคณะกรรมการประจ าวิชา เพ่ือรับ

ข้อเสนอแนะและประเมินผล 
5.6 กระบวนการประเมินผล 

5.6.1 ผู้สอนก าหนดเกณฑ์มาตรฐานในการประเมินผลรายวิชา  
5.6.2 ผู้สอนประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนตามแบบฟอร์ม 
5.6.3 ผู้สอนและผู้เรียนทุกคนเข้าฟังการน าเสนอผลการศึกษาวิจัย และประเมินผล

ร่วมกัน 
5.6.4 ผู้ประสานงานรายวิชาน าคะแนนทุกส่วนเสนอขอความเห็นชอบจากอาจารย์

ประจ าวิชาทุกคน ผ่านคณะกรรมการวิชาการของคณะ 
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หมวดที ่4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธก์ารสอนและการประเมินผล 
 

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 
คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา 

1.1 มีความซื่อสัตย์ สุจริต  
มีสัมมาคารวะ รู้จักกาลเทศะ  
และเคารพกฎระเบียบของสังคม  

(1) สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม ความซื่อสัตย์ สุจริต มีสัมมา
คารวะ รู้จักกาลเทศะ และเคารพกฎระเบียบของสังคม ในการ
สอน/กิจกรรมการสอนแต่ละรายวิชา รวมทั้งกิจกรรมอ่ืนๆ 

1.2 มีวินัย ตรงต่อเวลา ขยันหมั่นเพียร
และมีความรับผิดชอบต่อตนเองและ
สังคม 

(1) จัดการเรียนการสอนภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติและการเรียนรู้
ด้วยตนเอง 
(2) บูรณาการการจัดการเรียนการสอนในโครงการบริการ
วิชาการของคณะ 
(3) ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีพฤติกรรมดังต่อไปนี้ 
 (3.1) เข้าร่วมกิจกรรมรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์/ 
ตรงเวลา 
 (3.2) การแต่งกายถูกระเบียบ ถูกกาลเทศะ 
 (3.3) เข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรอย่างสม่่าเสมอ 
 (3.4) ส่งงานตามเวลาที่ก่าหนด 
 (3.5) มาตามเวลาที่นัดหมาย 

1.3 มีจิตสาธารณะ (1) บูรณาการการจัดการเรียนการสอนในโครงการบริการ
วิชาการของคณะ 
(2) บูรณาการการจัดการเรียนการสอนโดยการศึกษาดูงานใน
แหล่งเรียนรู้ต่างๆ ในท้องถิ่น และส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการ
ช่วยเหลือท้องถิ่น 
(3) สอดแทรกการมีจิตสาธารณะในการจัดการเรียนการสอน 
และกิจกรรมอ่ืนๆ 

1.4 มีความรู้และทักษะด้านภาษา การ
สื่อสาร เทคโนโลยีสารสนเทศ สามารถ
ประยุกตใ์ช้ และน่าไปใช้ได้อย่าง
เหมาะสมกับระดับและกาลเทศะ 

(1) จัดการเรียนการสอนภาคทฤษฎี/ภาคปฏิบัติให้ผู้เรียนมี
ทักษะและประสบการณ์ด้านภาษามลายูและภาษาอ่ืนที่
หลากหลาย เช่น ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน เป็นต้น 
(2) จัดการเรียนการสอนโดยให้นักศึกษามีการสืบค้น อภิปราย 
และน่าเสนอข้อมูลเกี่ยวกับภาษาและการสื่อสารโดยใช้สื่อ
เทคโนโลยี และน่าเสนอข้อมูลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับภาษาและ
การสื่อสาร (ทักษะการน่าเสนอภาษามลายู การพูดในที่
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คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา 
สาธารณะ การสื่อสารและเทคโนโลยี การสัมมนาภาษามลายู 
และการค้นคว้าอิสระ) 
(3) อบรมเชิงปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

1.5 สามารถคิดวิเคราะห์อย่างเป็น
ระบบ มีวิจารณญาณ และสร้างสรรค์ 
โดยใช้ความรู้ทางภาษาและศาสตร์ที่
เกี่ยวข้อง 

(1) จัดการเรียนการสอน/ กิจกรรม/ โครงการ ที่ส่งเสริมให้
ผู้เรียนได้ใช้ทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ มี
วิจารณญาณ และสร้างสรรค์ผ่านการใช้ความรู้และทักษะทาง
ภาษา และการสื่อสาร  

1.6 สามารถปรับตัว และปฏิสัมพันธ์
อย่างสร้างสรรค์กับบุคคลกลุ่มต่างๆ บน
พ้ืนฐานพหุวัฒนธรรม 

(1) จัดการเรียนการสอน/ กิจกรรม/ โครงการ ที่ส่งเสริมให้
ผู้เรียนได้มีโอกาสมีปฏิสัมพันธ์กับบุคคลกลุ่มต่างๆ เช่น 
นักศึกษาจากคณะต่างๆ นักเรียนระดับชั้นต่างๆ และ
ประชาชนในพื้นท่ีสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ตลอดจน
สถาบันการศึกษาของประเทศเพ่ือนบ้าน 

1.7 สามารถน่าความรู้ที่ได้ไปใช้เพื่อการ
ประกอบอาชีพ การบริการชุมชน และ
การศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น 

(1) นักศึกษาทุกคนต้องเรียนวิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ภาษามลายูหรือสหกิจศึกษา โดยผู้ที่เลือกเรียนวิชาสหกิจศึกษา
ต้องผ่านการเรียนวิชา เตรียมสหกิจศึกษา 
(2) มีส่วนร่วมในโครงการบริการวิชาการของคณะ 

 
2.  การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 
 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

2.1  ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
   2.1.1  ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรม 

  นักศึกษาต้องมีคุณธรรม จริยธรรมเพ่ือให้สามารถด่าเนินชีวิตร่วมกับผู้อ่ืนภายใต้พหุ
วัฒนธรรมในสังคมได้อย่างมีความสุข และประพฤติตนโดยค่านึงถึงประโยชน์ของส่วนรวม อาจารย์ที่สอนในแต่
ละรายวิชา  ต้องส่งเสริมให้นักศึกษาสามารถพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมไปพร้อมกับวิทยาการต่าง ๆ ดังนี้  

(1) มีจิตส่านึกสาธารณะและตระหนักในคุณค่าของคุณธรรม จริยธรรม 
(2) มีจรรยาบรรณทางวิชาการหรือวิชาชีพ 
(3) มีวินัย ขยัน อดทน ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม และ

สิ่งแวดล้อม 
(4) เคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ 

 



๔๓ 

 

  2.1.2  กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
ก่าหนดให้มีวัฒนธรรมองค์กรเพ่ือเป็นการปลูกฝังให้นักศึกษามีระเบียบวินัย โดยเน้นการเข้า

ชั้นเรียนให้ตรงเวลา ตลอดจนการแต่งกายที่เป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัยฯ นอกจากนี้ ผู้สอนต้อง
สอดแทรกและส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรมในทุกรายวิชา และส่งเสริมให้นักศึกษามีจิตสาธารณะ สนับสนุน
ให้นักศึกษาเข้าร่วมในการให้บริการวิชาการและวิชาชีพแก่สังคม ปลูกฝังจิตส่านึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ยก
ย่องและเชิดชูนักศึกษาที่ท่าความดีและเสียสละ 

 
  2.1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
  ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษาและการปฏิบัติตนในด้านต่าง ๆ ได้แก่ 

    (1) การตรงเวลาของนักศึกษาในการเข้าชั้นเรียน การส่งงานตามก่าหนดระยะเวลา ที่ 
มอบหมาย และการเข้าร่วมกิจกรรม 

    (2) ความมีวินัยและความใส่ใจของนักศึกษาในการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร 
    (3) ความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 

 (4) ความซื่อสัตย์สุจริตในการท่างานที่ได้รับมอบหมายและการสอบ 
 

2.2  ด้านความรู้ 
   2.2.1  ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 

นักศึกษาต้องมีความรู้ เกี่ยวกับเนื้อหาสาระของรายวิชาที่ศึกษาซึ่ งประกอบกันขึ้น           
เป็นองค์ความรู้ที่จะพัฒนาความสามารถและทักษะอันเป็นสิ่งที่นักศึกษาต้องรู้และเข้าใจ ดังนั้นมาตรฐาน
ความรู้ต้องครอบคลุมสิ่งต่อไปนี้ 

(1) มีความรู้และความเข้าใจทั้งด้านทฤษฏีและหลักการปฏิบัติในเนื้อหาที่ศึกษา 
(2) สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและเทคโนโลยีของสาขาวิชาที่ศึกษา 
(3) สามารถบูรณาการความรู้ทางวิชาชีพกับความรู้ในศาสตร์อื่นๆ ที่เก่ียวข้อง 

การทดสอบผลการเรียนรู้ตามมาตรฐานนี้สามารถท่าได้โดยการใช้ข้อสอบวัดผลในรายวิชาที่
เรียนทั้งการทดสอบภาคทฤษฎีและปฏิบัติตลอดระยะเวลาของหลักสูตร 

 
 
 



๔๔ 

 

  2.2.2  กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้ 
ใช้รูปแบบการเรียนการสอนที่หลากหลายโดยเน้นผู้เรียนเป็นส่าคัญ  ใช้การบูรณาการการ

เรียนการสอนกับการท่างาน (Work-Integrated Learning) โดยมุ่งเน้นทั้งหลักการทางทฤษฎี และการ
ประยุกต์ใช้ความรู้ในการปฎิบัติในสภาพแวดล้อมจริงและให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี จัดให้มีการ
เรียนรู้จากสถานการณ์จริงโดยการศึกษาดูงาน หรือเชิญผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ตรงมาเป็นวิทยากรพิเศษ
เฉพาะเรื่อง ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามลักษณะของรายวิชา และเนื้อหาสาระของรายวิชานั้น ๆ 

 
   2.2.3  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 

ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการปฏิบัติของนักศึกษา โดยใช้การวัดผล ดังนี้  
(1) การทดสอบย่อย 
(2) การสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน 
(3) รายงานที่นักศึกษาจัดท่า 
(4) งานที่ได้มอบหมาย 
(5) การน่าเสนอรายงานในชั้นเรียน 
(6) แฟ้มสะสมผลงาน 
 

3.3.  ด้านทักษะทางปัญญา 
  3.3.1  ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

นักศึกษาสามารถพัฒนาตนเองและประกอบวิชาชีพโดยพ่ึงตนเองได้เมื่อจบการศึกษา ดังนั้น 
นักศึกษาต้องได้รับการพัฒนาทักษะทางปัญญา   พร้อมกับคุณธรรม และจริยธรรม โดยกระบวนการเรียนการ
สอนต้องเน้นให้นักศึกษารู้จักคิดหาเหตุผลเข้าใจที่มาและสาเหตุของปัญหา  แนวคิดและวิธีการแก้ปัญหาด้วย
ตนเอง นักศึกษาที่ผ่านกระบวนการเรียนการสอนด้วยวิธีดังกล่าวต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 

(1)  มีทักษะในการปฏิบัติจากการประยุกต์ความรู้ทั้งทางด้านวิชาการหรือวิชาชีพ 
(2)  มีทักษะในการน่าความรู้มาคิดและใช้อย่างเป็นระบบ 

    การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญาใช้แนวข้อสอบที่ให้นักศึกษาได้อธิบาย
แนวคิดและวิธีการแก้ปัญหาโดยการประยุกต์ความรู้ที่เรียนมา  หรือให้นักศึกษาเลือกใช้วิชาชีพที่เหมาะสมกับ
สถานการณ์ท่ีก่าหนดให้  

 



๔๕ 

 

  3.3.2  กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
       ใช้การเรียนการสอนที่หลากหลายโดยเน้นผู้เรียนเป็นส่าคัญ  และการบูรณาการการ

เรียนการสอนกับการท่างาน (Work-Integrated Learning)  มุ่งเน้นให้นักศึกษารู้จักวิเคราะห์องค์ประกอบของ
สถานการณ์ต่าง ๆโดยใช้บทบาทสมมติสถานการณ์จ่าลอง และกรณีศึกษาเพ่ือเป็นตัวอย่างให้นักศึกษาได้ฝึก
วิเคราะห์แนวทางแก้ไขให้ถูกต้อง  

 
  3.3.3  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

ประเมินตามสภาพจริงจากผลงาน และการปฏิบัติของนักศึกษา เช่น 
(1) การทดสอบโดยใช้สภาพจริงหรือสถานการณ์จ่าลอง 
(2) การเลือกใช้วิธีการเพ่ือแก้ใขปัญหาในบริบทต่างๆ 
(3) การน่าเสนอรายงานในชั้นเรียน 

 
4.4.  ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ    

   4.4.1   ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป มีความเกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล นักศึกษาจึงต้องได้รับ

การฝึกประสบการณ์พ่ือเรียนรู้การปรับตัวให้เข้ากับบุคคลและกลุ่มบุคคลต่าง ๆ ดังนั้นผู้สอนต้องแนะน่าการ
วางตัว  มารยาทในการเข้าสังคม และทักษะที่เก่ียวข้องกับความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ดังนี้ 

(1) มีมนุษยสัมพันธ์และมารยาทสังคมที่ด ี
(2) มีภาวะความเป็นผู้น่าและผู้ตาม 
(3) สามารถท่างานเป็นทีมและแก้ไขข้อขัดแย้งได้อย่างเหมาะสม 
(4) สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์มาช่วยเหลือสังคมในประเด็นที่เหมาะสม 
การวัดและประเมินผลท่าได้โดยการสังเกตจากพฤติกรรมของนักศึกษาในการท่ากิจกรรม 

กลุ่ม ทั้งในและนอกชั้นเรียน   และผลสะท้อนกลับจากการฝึกประสบการณ์ต่าง ๆ 
 
 
 
 



๔๖ 

 

 4.4.2  กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

ด่าเนินการสอนโดยการก่าหนดกิจกรรมกลุ่ม การท่างานที่ต้องประสานงานกับผู้อ่ืน หรือ
ค้นคว้าหาข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู้ที่มีประสบการณ์และประสบความส่าเร็จในงานอาชีพ โดยมีความคาดหวัง
ในผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และความสามารถในการรับผิดชอบ ดังนี้ 

(1) สามารถท่างานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างด ี
(2) มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย 
(3) สามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์และวัฒนธรรมองค์กรได้เป็นอย่างดี 
(4) มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี 
(5) มีภาวะความเป็นผู้น่าและผู้ตาม 
(6) มีความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมของบุคคลที่ติดต่อสื่อสารด้วย  และสามารถวางตนได้

เหมาะสมกับกาลเทศะ ขนบธรรมเนียมและแนวทางปฏิบัติเฉพาะของแต่ละ
วัฒนธรรม 

 
 4.4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 
ประเมินตามสภาพจริงจากผลงานและการปฏิบัติของนักศึกษา เช่น 

(1) พฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษาในการน่าเสนอรายงานกลุ่มในชั้นเรียน 
(2) พฤติกรรมที่แสดงออกในการร่วมกิจกรรมต่าง ๆที่คณะหรือที่มหาวิทยาลัยก่าหนด 
(3) การมีส่ววนร่วมในกิจกรรมต่างๆทั้งในและนอกสถานที่ของมหาวิทยาลัย 

 
5.5  ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ     

   5.5.1  ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

นักศึกษาต้องมีความรู้และมีทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือเป็นเครื่องมือในการ 
ปฏิบัติงาน  การติดต่อสื่อสารและการพัฒนาตนเอง ดังนั้น  นักศึกษาจ่าเป็นต้องได้รับการพัฒนาทักษะที่
เกี่ยวกับการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีไปพร้อมกับคุณธรรม จริยธรรมและความรู้
เกี่ยวกับสาขาวิชา ด้วยเหตุนี้ ผู้สอนต้องใช้เทคโนโลยีในการสอนเพื่อฝึกให้นักศึกษามีคุณสมบัติ ดังนี้ 



๔๗ 

 

(1) เลือกใช้วิธีการและเครื่องมือสื่อสารได้เหมาะสม 
(2) สืบค้น ศึกษา วิเคราะห์และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพ่ือแก้ไขปัญหาอย่างเหมาะสม 
(3) ใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ ในการสื่อสารได้อย่างถูกต้องตามกาลเทศะ และ 

สอดคล้องกับวัฒนธรรมสากล 
การวัดและประเมินผลอาจจัดท่าในระหว่างการสอนโดยการจัดกิจกรรมให้นักศึกษา ได้ใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศในการศึกษาค้นคว้าข้อมูลเพ่ือน่ามาเรียบเรียง น่าเสนอและอภิปราย  แสดงความคิดเห็น
ในกลุ่ม หรือจัดกิจกรรมให้นักศึกษาใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเครื่องมือในการติดต่อสื่อสาร หรือน่าเสนอ
ผลงานต่างๆ  

 
  5.5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข    

การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ด่าเนินการสอนด้วยกิจกรรมที่นักศึกษาต้องติดต่อสื่อสาร ค้นคว้าหาข้อมูล และน่าเสนอผล

จากการค้นคว้าโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ดังนี้ 

(1) ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเครื่องมือในการติดต่อสื่อสาร 
(2) ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเครื่องมือในการค้นคว้าหาข้อมูลและการน่าเสนอผลงาน

อย่างเป็นระบบ 
(3) ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างถูกต้อง เหมาะสมกับขนบธรรมเนียมปฏิบัติของ

สังคมแต่ละกลุ่ม 
 

                 5.5.3  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

การวัดและประเมินผลตามสภาพจริงจากผลงาน และการปฏิบัติของนักศึกษา ดังนี้ 
(1) ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการติดต่อสื่อสาร 
(2) ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลและ 

น่าเสนอผลงานอย่างเป็นระบบและทันสมัย 
(3) มีจรรยามารยาทในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างเหมาะสมกับสถานการณ์และ 

วัฒนธรรมสากล 
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 หมวดวิชาเฉพาะ 
 2.1  คุณธรรม จริยธรรม 
  2.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
   1) ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตย์สุจริต 
   2) มีวินัย ตรงต่อเวลา รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 
   3) มีภาวะความเป็นผู้น่าและผู้ตาม สามารถท่างานเป็นทีม 
   4) เคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ 
   5) เคารพสิทธิ รับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน และเคารพกฎระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ขององค์กร
และสังคม 
   6) เป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้อ่ืนทั้งในด้านการสื่อสาร การด่ารงตน และการปฏิบัติงาน 
   7) ส่งเสริมให้บุคคลในสังคมตระหนักถึงความส่าคัญในการใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสาร 
   8) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 
  2.1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
   1) บรรยายประกอบสื่อและยกตัวอย่างกรณีศึกษาประเด็นทางคุณธรรมและจริยธรรม 
   2) อภิปรายกลุ่มย่อย กลุ่มใหญ่  
   3) ใช้สถานการณ์จริง เช่น กิจกรรมรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
   4) บทบาทสมมติ 
   5) กรณีตัวอย่างที่ครอบคลุมประเด็นปัญหาทางด้านคุณธรรมและจริยธรรม 
  2.1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
   ใช้วิธีการประเมิน ทั้งการประเมินระหว่างเรียน ภายหลังสิ้นสุดวิชา และภายหลังส่าเร็จ
การศึกษา โดย 
   1) การประเมินระหว่างเรียน และภายหลังสิ้นสุดวิชา โดยผูเ้รียนประเมินตนเอง ประเมินโดย
กลุ่มเพ่ือน และอาจารย์ โดยใช้วิธีการประเมินที่หลากหลาย ทั้งการสังเกต แบบสอบถาม แบบบันทึก แบบ
ประเมินและแบบวัดที่เกี่ยวข้อง      
    2) การประเมินภายหลังจากส่าเร็จการศึกษาแล้ว โดยให้บัณฑิตประเมินตนเอง ประเมินจาก
ผู้ใช้บัณฑิต โดยใช้แบบสอบถาม และการสัมภาษณ์ 
 2.2 ความรู้  
  2.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
   1) มีความรู้ และความเข้าใจในสาระส่าคัญของศาสตร์ที่ศึกษา 
   2) มีความรู้และความเข้าใจในสาระส่าคัญของกระบวนการสื่อสารและสามารถน่าไป
ประยุกต์ใช้ในการด่าเนินชีวิต 
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   3) สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและเลือกความรู้มา
ใช้ได้ตามวัตถุประสงค์ 
   4) สามารถใช้กระบวนการวิจัยในการแสวงหาความรู้ 
   5) สามารถบูรณาการความรู้ที่ได้ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง 
   6) มีความรู้ ความเข้าใจในวัฒนธรรม สถานการณ์ท่ีเปลี่ยนแปลงของประเทศและสังคมโลก 
  2.2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้ 
   1) บรรยาย 
   2) เรียนรู้ด้วยตนเอง 
   3) อภิปราย 
   4) กระบวนการวิเคราะห์ วิจัย 
   5) น่าเสนอประเด็นที่ผู้เรียนสนใจ เพ่ือการเรียนรู้ร่วมกันของกลุ่ม 
   6) รายงานการศึกษาค้นคว้า 
  2.2.3  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้  
   ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการปฏิบัติของนักศึกษา ในด้านต่างๆ คือ 
   1) สอบวัดความรู้โดยใช้แบบทดสอบ 
   2) วิเคราะห์กรณีศึกษา 
   3) ประเมินการศึกษาค้นคว้า  
  

2.3 ทักษะทางปัญญา  
  2.3.1  ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
   1) สามารถคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ มีวิจารณญาณ และสร้างสรรค์ โดยใช้ความรู้ทางภาษา
และศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง  
   2) สามารถใช้ภาษาเชิงสร้างสรรค์เข้าถึงจินตนาการได้อย่างเหมาะสม 
   3) สามารถประยุกต์ความรู้ ทักษะด้านภาษา และน่าไปใช้ได้เหมาะสมกับระดับและกาลเทศะ 
   4) สามารถพัฒนาวิธีการแก้ไขปัญหาที่มีประสิทธิภาพสอดคล้องกับสถานการณ์และบริบททาง
สังคมท่ีเปลี่ยนแปลงไป 
  2.3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
   1) ฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์ 
   2) ฝึกทักษะการใช้ภาษาเชิงสร้างสรรค์ 
   3) สานเสวนา 
   4) อภิปราย 
   5) จัดท่าโครงงาน 
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  2.3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา  
   1) การวัดความสามารถในทักษะในการใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสาร 
   2) ประเมินผลการปฏิบัติงานโดยใช้แบบประเมิน 
 2.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ  
  2.4.1  ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคลและความสามารถในการรับผิดชอบ 
   1) มีความสามารถในการปรับตัวและมีปฏิสัมพันธ์อย่างสร้างสรรค์กับบุคคลกลุ่มต่างๆ ในสังคม 
   2) สามารถท่างานเป็นทีมในบทบาทผู้น่าและสมาชิกทีมในบริบทหรือสถานการณ์ที่แตกต่างกัน 
   3) สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์มาชี้น่าสังคมในประเด็นที่เหมาะสม 
   4) สามารถแสดงออกซึ่งภาวะผู้น่าในการผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีในองค์กรและ
สังคมในสถานการณ์ที่หลากหลาย 
   5) มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ต่อสังคม และรับผิดชอบในการพัฒนาตนเององค์กรและสังคม
อย่างต่อเนื่อง 
   2.4.2  กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 
   1) จัดกิจกรรมกลุ่มในการวิเคราะห์กรณีศึกษา 
   2) มอบหมายรายงานกลุ่มและรายงานเดี่ยว 
   3) น่าเสนอรายงาน 
   4) อภิปราย 
   5) สัมมนา 
  2.4.3  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
   1) ประเมินผลการจัดกิจกรรมกลุ่ม 
   2) ตรวจและประเมินผลการน่าเสนอรายงาน 
   3) ประเมินการท่างานเป็นทีม 
 2.5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  
  2.5.1  ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
   1) สามารถประยุกต์ใช้หลักตรรกะ คณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจ่าวันอย่างเหมาะสม 
   2) สามารถวิเคราะห์และเปลี่ยนแปลงข้อมูลให้เป็นข่าวสารที่มีคุณภาพ และถ่ายทอดข้อมูล
ข่าวสารแก่ผู้อ่ืนได้อย่างเข้าใจ 
   3) สามารถใช้ภาษาสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งการพูด การฟัง การอ่าน และการเขียน 
   4) สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเข้าถึงแหล่งสารสนเทศ และน่าเสนอแหล่ง
สารสนเทศได้อย่างเหมาะสม 
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  2.5.2  กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
   1) ฝึกการใช้หลักสถิติในการเก็บรวบรวม วิเคราะห์ และน่าเสนอข้อมูล 
   2) ฝึกกระบวนการคิดโดยใช้หลักตรรกศาสตร์ 
   3) ฝึกทักษะทางภาษาทั้งการพูด การฟัง การอ่าน และการเขียน 
   4) จัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้เลือก และใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างเหมาะสม 
   5) จัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ใช้ความสามารถในการวิเคราะห์ วินิจสาร 
และน่าเสนอได้อย่างเหมาะสม 
  2.5.3  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
   1) ประเมินผลการปฏิบัติกิจกรรมตามกิจกรรมที่มอบหมาย 
   2) ใช้แบบสังเกต 
   3) ใช้แบบทดสอบ 
   4) ประเมินผลการท่าโครงการ 
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3.  แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)  
 ความรับผิดชอบหลัก   ความรับผิดชอบรอง 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
 

ตารางสรุปผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 

1) มีวินัย ตรงต่อเวลา รู้จักกาลเทศะ มีสัมมาคารวะ
ซื่อสัตย์สุจริต   รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 

2) เข้าใจสังคมพหุวัฒนธรรม และเคารพสิทธิ 
กฎระเบียบขององค์กร   

3) รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น มภีาวะความเป็นผู้น า
และผูต้าม รู้คุณคา่และศักดิ์ศรีของความเป็น
มนุษย์  

4) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 

1) มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกบักระบวนการสื่อสารของ
ศาสตร์ที่ศึกษา  และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการ
ด าเนินชีวิต   

2) สามารถตดิตามความก้าวหน้าทางวิชาการและทาง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทีเ่กี่ยวข้อง ตลอดจนงานวิจัย
ใหม่ๆ ที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

3) สามารถวิเคราะห์ปญัหาของศาสตร์ที่ศึกษา และบรูณา
การความรู้ในศาสตร์ที่เกี่ยวข้องได ้ 

4) มีความรู้ ความเข้าใจในวัฒนธรรมของศาสตร์ที่ศึกษา และ
สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงของประเทศและสังคมโลก  

1) สามารถค้นคว้าหาความรู้ในศาสตร์ที่ศึกษา  จากแหล่ง
เรียนรู้ในท้องถิ่นหรือแหล่งข้อมูลที่หลากหลายได้ด้วย
ตนเอง 

2) สามารถคิดวเิคราะห์ และแปลความหมายข้อมลูที่ได้จาก
การศึกษาค้นคว้าอย่างเป็นระบบ 

3) สามารถประยุกต์ความรู้ในศาสตร์ที่ศึกษา และน าไปใช้ได้
เหมาะสม 

4) มีทักษะการแก้ปัญหาในห้องเรยีน ห้องปฏิบัติการตามที่
ได้รับความรู้ และการฝึกฝน สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่าง
มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับสถานการณ์ที่เป็นจริง  

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบคุคลและความรับผิดชอบ 5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
1) มีความสามารถในการปรับตัวและมีปฏิสมัพันธ์อย่างสร้างสรรค์กับบุคคล 

สามารถท างานเป็นทีม และรู้จักบทบาทของผู้น า/สมาชิกในกลุม่  
2) สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์ที่ศกึษามาชี้น าสังคมในประเด็นที่เหมาะสม 
3) มีการพัฒนาการเรยีนรู้เพื่อพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
4) มีความรับผดิชอบต่อหน้าท่ี ต่อสังคม สามารถเสนอแนะแนวทางเพื่อการ

แก้ปัญหา และมีความรับผดิชอบท้ังส่วนตัวและส่วนรวม 

1) สามารถประยุกต์ใช้หลักตรรกะ คณิตศาสตร์ สถิติ การใช้คอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยี
สารสนเทศ ในชีวิตประจ าวันได้อยา่งเหมาะสม 

2) มีความสามารถในการวิเคราะห ์แปลความหมายข้อมูลเชิงตัวเลข และใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศได้ถูกต้อง 

3) สามารถใช้ภาษาสื่อสารได้อยา่งมีประสิทธิภาพทั้งการพูด การฟัง การเขียน และการ
ถ่ายทอดข้อมูลข่าวสารแกผู่้อื่นไดอ้ย่างเข้าใจ 

4) สามารถเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเข้าถึงแหล่งข้อมูลในศาสตร์ที่ศึกษา และ
น าเสนอสารสนเทศได้อย่างเหมาะสม  
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
 ความรับผิดชอบหลัก   ความรับผิดชอบรอง 

 

รายวิชา 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคลและความ
รับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห ์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช้เทคโนโลยี 

สารสนเทศ 

 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1. กลุ่มวิชาภาษา                     
11-034-101 การใช้ภาษาไทย                     

 11-034-102 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน                     

 11-034-103 การสนทนาภาษาองักฤษเพื่อการสื่อสาร                     

11-034-104 การใช้ภาษามลายูในชีวิตประจ าวัน                     

  11-034-231 ภาษาจีนเบื้องต้น                     

2 . กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนษุยศาสตร์                     
11-014-112 โลกและเหตุการณ์ปจัจุบัน                     

   11-014-117 กฎหมายในชีวิตประจ าวัน                     

   11-024-109 การพูดเพื่อสังคม                     

11-024-112 ทักษะการคิด                     
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รายวิชา 
1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู้ 
3. ทักษะทาง
ปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์ 
เชิงตัวเลข การสื่อสาร  
และการใช้เทคโนโลยี 
สารสนเทศ 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4  1 2 3 4  

    3. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์                       

 10-024-105  คอมพิวเตอร์ในชีวิตประจ าวัน                       
10-064-107 วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน                       

  4. กลุ่มวิชาพลศึกษา                       
11-014-119 การออกก าลังเพื่อสขุภาพ                       
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)  
 ความรับผิดชอบหลัก   ความรับผิดชอบรอง 

หมวดวิชาเฉพาะ 
ตารางสรุปผลการเรยีนรู้ในแต่ละดา้นของรายวิชาทีเ่ปิดสอนโดยคณะศิลปศาสตร์ 

1. คณุธรรม จรยิธรรม 2. ความรู ้ 3. ทักษะทางปัญญา 
1. ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และ
ซื่อสัตย์สุจริต 
2. มีวินัย ตรงต่อเวลา รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 
3. มีภาวะความเป็นผู้น าและผู้ตาม สามารถท างานเป็นทีม 
4. เคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ 
5. เคารพสิทธิ รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น และเคารพ
กฎระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ขององค์กรและสังคม 
6. เป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้อื่นทั้งในด้านการสื่อสาร การด ารง
ตน และการปฏิบัติงาน 
7. ส่งเสริมให้บุคคลในสังคมตระหนักถึงความส าคัญในการใช้
ภาษาเพื่อการสื่อสาร 
8. มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 

1. มีความรู้และความเข้าใจในสาระส าคัญของศาสตร์ที่
ศึกษา 
2. มีความรู้ และความเข้าใจในสาระส าคัญของ
กระบวนการสื่อสารและสามารถน าไปประยุกต์ใช้ใน
การด าเนินชีวิต 
3. สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการโดยใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและเลือกความรู้มาใช้ได้ตาม
วัตถุประสงค์ 
4. สามารถใช้กระบวนการวิจัยในการแสวงหาความรู้ 
5. สามารถบูรณาการความรู้ที่ได้ศึกษากับความรู้ใน
ศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 
6. มีความรู้ ความเข้าใจในวัฒนธรรม สถานการณ์ที่
เปลี่ยนแปลงของประเทศและสังคมโลก 

1.สามารถคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ มีวิจารณญาณ 
และสร้างสรรค์ โดยใช้ความรู้ทางภาษา และศาสตร์ที่
เกี่ยวข้อง 
2. สามารถใช้ภาษาเชิงสร้างสรรค์เข้าถึงจินตนาการได้
อย่างเหมาะสม 
3. สามารถประยุกต์ความรู้ ทักษะด้านภาษา และ
น าไปใช้ได้เหมาะสมกับระดับและกาลเทศะ 
4. สามารถพัฒนาวิธีการแก้ไขปัญหาที่มีประสิทธิภาพ
สอดคล้องกับสถานการณ์และบริบททางสังคมที่
เปลี่ยนแปลงไป 

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบคุคลและความรับผิดชอบ 5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
1. มีความสามารถในการปรับตัวและมีปฏิสัมพันธ์อย่างสร้างสรรค์กับบุคคลกลุ่มต่างๆ 
ในสังคม  
2. สามารถท างานเป็นทีมในบทบาทผู้น าและสมาชิกทีมในบริบทหรือสถานการณ์ที่
แตกต่างกัน 
3. สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์มาชี้น าสังคมในประเด็นที่เหมาะสม 
4. สามารถแสดงออกซึ่งภาวะผู้น าในการผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีในองค์กร
และสังคมในสถานการณ์ที่หลากหลาย 
5. มีความรับผิดชอบต่อหน้าท่ี ต่อสังคม และรับผิดชอบในการพัฒนาตนเองและสังคม
อย่างต่อเนื่อง 

1. สามารถประยุกต์ใช้หลักตรรกะ คณิตศาสตร์ และสถิติในชีวิตประจ าวันอย่าง
เหมาะสม 
2. สามารถวิเคราะห์และเปลี่ยนแปลงข้อมูลให้เป็นข่าวสารที่มีคุณภาพ และถ่ายทอด
ข้อมูลข่าวสารแก่ผู้อื่นได้อย่างเข้าใจ 
3. สามารถใช้ภาษาสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งการพูด การฟัง การอ่านและการ
เขียน 
4. สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเข้าถึงแหล่งสารสนเทศและน าเสนอ
สารสนเทศได้อย่างเหมาะสม 
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รายวิชา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 

4 .  ทั กษะความสั มพั นธ์ 
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 

5 .  ทั ก ษ ะ ก า ร
วิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการ
ใ ช้ เ ท ค โ น โ ล ยี
สารสนเทศ 

1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 
2. หมวดวิชาเฉพาะ 

 2.1 กลุ่มวิชาเอกบังคับ 

11-034-245 หลักภาษา
มลายู 1 

                      
 

    

11-034-246 หลักภาษา
มลายู 2 

                           

11-034-247 สังคมและ
วัฒนธรรมมลาย ู  

                      
 

    

11-034-248 การอ่านภาษา
มลายู 1 

                           

11-034-249 การอ่านภาษา
มลายู 2 

                   
 

       

11-034-250 ภาษามลายู
เพื่อการส่ือสาร 

                      
 

    

11-034-251 สนทนภาษา
มลายู 1 

                      
 

    

11-034-252 สนทนภาษา
มลายู 2 

                      
 

    

11-034-253 ภาษาศาสตร์
มลาย ู

                      
 

    

11-034-254 การเขียน
ภาษามลาย ู1 

                      
 

    

11-034-255 การเขียน
ภาษามลาย ู2 

                      
 

    

11-034-256 การแปลมลาย ู
- ไทย 

                       
 

   

11-034-257 วรรณกรรม                            
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รายวิชา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 

4 .  ทั กษะความสั มพั นธ์ 
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 

5 .  ทั ก ษ ะ ก า ร
วิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการ
ใ ช้ เ ท ค โ น โ ล ยี
สารสนเทศ 

1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 
มลาย ู  
11-034-258 สัมมนาภาษา
มลาย ู

                           

11-034-259 วิธีการวิจัย
ภาษามลาย ู

                      
 

    

11-034-260 เตรียมสหกิจ
ศึกษา 

                           

11-034-261 สหกิจศึกษา 
 

                           

11-034-262 การฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพภาษา
มลาย ู

                           

             2.2 กลุ่มวชิาเอกเลือก 
11-034-263 หลักภาษา
มลายู 3 

                           

11-034-264 การแปลไทย – 
มลาย ู

                       
 

   

11-034-265  อักษรยาว ี1 
 

                           

11-034-266  อักษรยาวี 2 
 

                      
 

    

11-034-267  ภาษามลายู
ถิ่นปาตาน ี

                           

11-034-268 เร่ืองสั้นมลายู
  

                           

11-034-269 วรรณกรรม
มลายูส าหรับเด็ก  
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รายวิชา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 

4 .  ทั กษะความสั มพั นธ์ 
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 

5 .  ทั ก ษ ะ ก า ร
วิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการ
ใ ช้ เ ท ค โ น โ ล ยี
สารสนเทศ 

1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 
11-034-270 นวนิยายมลาย ู
 

                      
 

    

11-034-271 ร้อยแก้วและ
ร้อยกรองมลาย ู

                           

11-034-272 ส านวนและ
สุภาษิตมลาย ู  

                      
 
     

11-034-273 วรรณกรรม
อาเซียน 

                           

11-034-274 การเขียน
เรียงความภาษามลาย ู

                           

11-034-275 การเขยีน
ภาษามลายูเชิงสร้างสรรค์ 

                      
 

    

11-034-276 โวหารในภาษา
มลาย ู  

                           

11-034-277 ภาษามลายูใน
หนังสือพิมพ ์

                      
 

    

11-034-278 ภาษามลายูใน
สื่อวิทยุและโทรทัศน์ 

                      
 

    

11-034-279 วิวัฒนาการ
ของภาษามลาย ู  

                      
 

    

11-034-280 ภาษาศาสตร์
เชิงสังคมภาษามลาย ู  

                      
 

    

11-034-281 วัจนปัฎิบัติ
ศาสตร์ 

                      
 

    

11-034-282 ภาษามลายู
เพื่อการท่องเท่ียว 

                      
 

    

11-034-283 ภาษามลายูใน
การส่ือสารเชิงธุรกิจ 
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รายวิชา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 

4 .  ทั กษะความสั มพั นธ์ 
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 

5 .  ทั ก ษ ะ ก า ร
วิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการ
ใ ช้ เ ท ค โ น โ ล ยี
สารสนเทศ 

1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 
11-034-284 ภาษามลายูใน
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

                      
 

    

11-034-285 ภาษามลายู
เพื่อธุรกิจการบิน 

                      
 

    

11-034-286 วาทการมลาย ู
 

                           

  3) กลุ่มวิชาโท ไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้ 
              3.1 กลุ่มภาษามลายูบงัคับโท  
11-034-245 หลักภาษา
มลายู 1 

                      
 

    

11-034-246 หลักภาษา
มลายู 2 

                           

11-034-248 การอ่านภาษา
มลายู 1 

                           

11-034-251 สนทนภาษา
มลายู 1 

                      
 

    

11-034-254 การเขียน
ภาษามลาย ู1 

                      
 

    

11-034-257 วรรณกรรม
มลาย ู  

                      
 

    

11-034-265 อักษรยาว ี1                            

11-034-282 ภาษามลายู
เพื่อการท่องเท่ียว 

                      
 

    

11-034-283 ภาษามลายูใน
การส่ือสารเชิงธุรกิจ 

                      
 

    

3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า   6  หน่วยกิต 

 



-๖๐- 

หมวดที ่5 หลกัเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 
 

1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด) 
 การวัด และการประเมินผลการศึกษาให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 
ว่าด้วยการศึกษา ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2557 (ภาคผนวก ก.) 
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 
 2.1 มีคณะกรรมการทวนสอบที่คณะศิลปศาสตร์แต่งตั้งขึ้น 
 2.2 มีการทวนสอบระดับรายวิชาโดยอาจารย์ประจ าสาขาวิชาเป็นกรรมการทวนสอบอย่าง
น้อย 1 คน ร่วมกับคณะกรรมการวิชาการ 
 2.3 คณะกรรมการทวนสอบคัดเลือกรายวิชาเพ่ือทวนสอบอย่างน้อยไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 
ของรายวิชา ก าหนดเกณฑ์การคัดเลือกรายวิชาทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติที่จะน ามาทวนสอบมาตรฐานผล
การเรียนรู้ และด าเนินการคัดเลือกรายวิชาเพ่ือมาทวนสอบ 
 2.4 คณะกรรมการ ตรวจสอบผลการให้คะแนนกับข้อสอบ รายงาน โครงงานและอ่ืนๆ ที่
ผู้เรียนได้รับมอบหมาย 
 2.5 คณะกรรมการทวนสอบวิเคราะห์ และสรุปผลการด าเนินงานเสนอคณะกรรมการประจ า
คณะศิลปศาสตร์เพ่ือปรับปรุงแก้ไขต่อไป 
3. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
 เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ว่าด้วย
การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2557 (ภาคผนวก ก.) 
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หมวดที ่6 การพัฒนาคณาจารย์และบุคลากร 
 

1. การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 
 1.1 จัดให้มีการปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ภายใน 2 สัปดาห์ หลังจากเข้ามาปฏิบัติงานที่คณะ
ศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 
 1.2 เนื้อหาในการปฐมนิเทศส าหรับอาจารย์ใหม่ ประกอบด้วย 
  1.2.1 บทบาทหน้าที่ของอาจารย์ในพันธกิจทั้ง 5 ด้าน ได้แก่ การสอน การวิจัย    
การบริการวิชาการ การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม งานบริหารและการจัดการ และงานอ่ืนๆ ที่ได้รับ
มอบหมาย 
  1.2.2 สิทธิผลประโยชน์ของอาจารย์ และกฎระเบียบต่างๆ 
  1.2.3 หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนในคณะและกิจกรรมต่างๆ ของคณะ 
 1.3 มอบหมายอาจารย์อาวุโสเป็นอาจารย์พี่เลี้ยง โดยมีหน้าที่ 
  1.3.1 ให้ค าแนะน าและการปรึกษาเพ่ือเรียนรู้และปรับตัวเองเข้าสู่การเป็นอาจารย์ใน
คณะ 
  1.3.2 ให้ค าแนะน าและนิเทศการสอนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติที่ต้องสอนคู่กับ
อาจารย์อาวุโส 
  1.4 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน และการวัดผลประเมินผล 
  1.4.1 ส่งอบรมหลักสูตรเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนที่ทางคณะหรือมหาวิทยาลัยจัด
ขึ้น โดยมุ่งเน้นอาจารย์ที่ยังไม่มีประสบการณ์การสอน 
  1.4.2 ส่งเสริมสนับสนุนอาจารย์เข้าร่วมประชุมวิชาการและดูงานเกี่ยวกับการจัดการ
เรียน การสอนในสาขาท่ีเกี่ยวข้อง 
  1.5 การพัฒนาวิชาการ วิจัย และวิชาชีพด้านอื่น 
  1.5.1 ส่งเสริมสนับสนุนอาจารย์เข้าร่วมประชุมวิชาการและศึกษาดูงานทั้งในและ
ต่างประเทศ ในสาขาที่เก่ียวข้องหรือเนื้อหาด้านวิชาการที่น่าสนใจและสามารถน ามาใช้ประโยชน์เกี่ยวกับ
การเรียนการสอน 
  1.5.2 สนับสนุนการเข้าร่วมประชุมเสนอผลงานวิจัยทั้งในและต่างประเทศ 
 1.6 ประเมินและการติดตามความก้าวหน้าในการปฏิบัติงานของอาจารย์ใหม่ 
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์และบุคลากร 
 2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 
  2.1.1 จัดระบบการประเมินผลด้านการสอนและการประเมินผลอย่างมีส่วนร่วม
ระหว่างผู้สอน ผู้บริหาร และผู้เรียน 
  2.2.2 จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพ่ือทบทวน/ประเมินผลการจัดการเรียนการสอน
ประจ าปี 
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  2.2.3 จัดอบรมประจ าปีเกี่ยวกับทักษะการสอน และการประเมินผลที่ทันสมัยทั้งใน
ห้องเรียนและท่ีสอดคล้องกับผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 
  2.2.4 สนับสนุนอาจารย์เข้าร่วมประชุมวิชาการ ฝึกอบรม และศึกษาดูงานเกี่ยวกับ 
การจัดการเรียนการสอน การประเมินผล และด้านวิชาการ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
  2.2.5 สนับสนุนให้มีการจัดท าวิจัยในห้องเรียน 
 2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื่นๆ 
  2.2.1 มีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชนตามนโยบายของคณะศิลปศาสตร์
ที่เน้นการบริการวิชาการแก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
  2.2.2 จัดท าแผนพัฒนาบุคลากรเพ่ือเข้าสู่การท าผลงานทางวิชาการ และกระตุ้นให้
บุคลากร ท าและเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 
   2.2.3 สนับสนุนให้บุคลากรเข้าร่วมประชุมวิชาการท้ังในระดับชาติและนานาชาติ 
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หมวดที ่7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 
 

การประกันคุณภาพหลักสูตร จะใช้เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.2558 และ
แนวทางเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2558 ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 
13 พฤศจิกายน พ.ศ.2558 โดยก าหนดระบบประกันคุณภาพของหลักสูตร ตามองค์ประกอบในการ
ประกันคุณภาพ 6 ด้าน คือ 1) ก ากับมาตรฐาน  2) บัณฑิต  3) นักศึกษา  4) คณาจารย์  5) หลักสูตร 
การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 6) สนับสนุนการเรียนรู้ 

1. การก ากับมาตรฐาน 

 1.1 มีคณะกรรมการประจ าคณะศิลปศาสตร์ คณะกรรมการวิชาการคณะศิลปศาสตร์ และ
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ มีหน้าที่ก ากับมาตรฐานหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี พ.ศ.2558 

 1.2 มีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จ านวน 5 คน ท าหน้าที่ประธานหลักสูตร 1 คน และ
กรรมการหลักสูตร 4 คน ซึ่งต้องได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการประจ าคณะฯ และน าเสนอต่อสภา
วิชาการมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ สภามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ และส านักงาน
คณะกรรมการอุดมศึกษา ตามล าดับ 

 1.3 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ท าหน้าที่ในการบริหารหลักสูตรและพัฒนาหลักสูตรและ
การเรียนการสอน ตั้งแต่การวางแผน การควบคุมคุณภาพ การติดตามประเมินผล และน าผลการประเมิน
มาพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยอย่างต่อเนื่อง อย่างน้อยทุกๆ 5 ปี ทั้งนี้หลักสูตรจะต้องมี
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ อยู่ประจ าหลักสูตรตลอดระยะเวลาที่ จัด
การศึกษา 

 1.4 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เสนอแผนการด าเนินงาน การควบคุมและการติดตามผล
ด าเนินงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการคณะฯ ทุกภาคการศึกษา เพ่ือช่วยก ากับให้การด าเนินงาน
ของหลักสูตรเป็นไปตามมาตรฐาน 

 1.5 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ร่วมกันพิจารณาก าหนดให้บางรายวิชาจะต้องเชิญ
อาจารย์พิเศษหรือวิทยากรผู้เชี่ยวชาญมาบรรยายและอาจารย์พิเศษนั้นไม่ว่าจะสอนทั้งรายวิชาหรือบาง
ชั่วโมงจะต้องเป็นผู้มีประสบการณ์ตรง มีความเชี่ยวชาญในหัวข้อ/รายวิชาที่ท าการสอน 
 

2. บัณฑิต 
 2.1 ผู้ส าเร็จการศึกษา ร้อยละ 80 สามารถจบการศึกษาภายในก าหนดเวลาที่หลักสูตรก าหนด 
 2.2 ผู้ส าเร็จการศึกษา ร้อยละ 70 สามารถมีงานท าภายใน 1 ปี 
 2.3 มีการส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตทุกปี เพ่ือน าข้อมูลมาใช้ในการปรับปรุงหลักสูตร 
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3. นักศึกษา 
 3.1 การรับนักศึกษา 
  3.1.1 คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา 

  1) เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 
  2) ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ตามเกณฑ์ของส านักงานคณะกรรมการ

อุดมศึกษา (สกอ.) และ/หรือเป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ว่าด้วยการศึกษา
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2557 (ภาคผนวก ก) 

  3) ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์การคัดเลือกโดยตรงซึ่งคณะศิลปศาสตร์เป็นผู้
ด าเนินกาน 

 3.1.2 การคัดเลือก  
            การคัดเลือกผู้เข้าศึกษาให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และวิธีการของมหาวิทยาลัยนราธิวาส
ราชนครินทร์ 
  3.1.3 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามสถาบันอุดมศึกษา 
เป็นไปตามประกาศ/ข้อบังคับ/ระเบียบที่เกี่ยวข้องของทบวงมหาวิทยาลัย /กระทรวงศึกษาธิการ / 
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ที่มีผลบังคับใช้ในปัจจุบัน 
 3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา 
  3.2.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เตรียมความพร้อมผู้เรียนก่อนเริ่มเข้าเรียน โดย
การจัดปฐมนิเทศ แนะน าคณะศิลปศาสตร์ หลักสูตร วิชาที่เรียน กฎ ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ สิ่งอ านวย
ความสะดวก และมีคู่มือนักศึกษาส าหรับนักศึกษาใหม่ทุกคน 
  3.2.2 จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมนักศึกษาตลอดหลักสูตร ตั้งแต่ชั้นปีที่ 1-4 เพ่ือให้
มีความพร้อมในการออกไปประกอบวิชาชีพ โดย 
 ชั้นปีที่ 1    เตรียมความพร้อมให้นักศึกษาใหม่ก่อนเปิดภาคการศึกษา โดยการจัดโครงการสอน
ปรับพื้นฐานนักศึกษาใหม่ โดยฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะศิลปศาสตร์ 

 ชั้นปีที่ 2    เตรียมความพร้อมให้นักศึกษามีความรับผิดชอบต่อสังคม และมีจิตอาสา โดยการจัด
โครงการต่างๆ ของหลักสูตร และฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะศิลปศาสตร์ 

 ชั้นปีที่ 3    เตรียมความพร้อมให้นักศึกษามีความรับผิดชอบต่อสังคม และมีจิตอาสา โดยการจัด
โครงการต่างๆ ของหลักสูตร และฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะศิลปศาสตร์ 
 ชั้นปีที่ 4    ให้นักศึกษาออกฝึกสหกิจศึกษาและปฏิบัติงานจริงตามหน่วยงาน และสถาน
ประกอบการต่างๆ  
  3.2.3 ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาได้ร่วมกิจกรรมที่ก าหนดไว้ในระบบการท า
กิจกรรมของคณะฯ 
  3.2.4 ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมพัฒนานักศึกษาด้านคุณธรรม จริยธรรม และ
ตระหนักถึงศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่น 
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  3.2.5 ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาทักษะด้านภาษาให้กับนักศึกษา 
              3.2.6  ก าหนดระบบการให้ค าปรึกษาและช่วยเหลือนักศึกษาทั้งด้านการเรียนและส่วนตัว 

 3.2.7 ก าหนดให้มีชั่วโมง Home room เพ่ือให้อาจารย์ที่ปรึกษาได้พบปะกับ
นักศึกษาอย่างสม่ าเสมอ 

3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา 
 3.3.1  มีการติดตามและรายงานผลการคงอยู่ของนักศึกษา ผลการส าเร็จการศึกษา

ให้แก่ คณะกรรมการประจ าคณะฯ ทุกภาคการศึกษา 
 3.3.2 มีการส ารวจความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพ

การเรียนการสอนและทรัพยากรสนับสนุนในสาขาวิชา 
 3.3.3 นักศึกษาสามารถร้องเรียนต่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และมีการน าข้อ

ร้องเรียนมาประชุมเพ่ือจัดการแก้ปัญหาจากข้อร้องเรียน  
 
4. อาจารย ์
 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย ์
  4.1.1 ระบบการรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
  ประธานหลักสูตร และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เสนอแต่งตั้งอาจารย์ประจ า
หลักสูตรต่อคณะกรรมการประจ าคณะฯ สภาวิชาการมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ และสภา
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 
  4.1.2 ระบบการบริหารอาจารย์ 
   มีระบบอัตราก าลัง โดยคณะฯ มีแผนอัตราก าลังของจ านวนอาจารย์ที่คงอยู่ จ านวน
อาจารย์ที่เกษียณ จ านวนอาจารย์ที่ศึกษาต่อในแต่ละปี เพ่ือใช้วางแผนในการด าเนินการสรรหาอัตราก าลัง
ของอาจารย์ในแต่ละปี  
  4.1.3 ระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ 
   1) ก าหนดให้อาจารย์แต่ละท่านท าแผนการพัฒนาตนเองเกี่ยวกับการศึกษาต่อ 
การท าต าแหน่งทางวิชาการ จากนั้นคณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคลพิจารณาจัดสรรอาจารย์ที่จะลา
ศึกษาต่อในแต่ละปี และเสนอต่อคณะกรรมการประจ าคณะฯ ต่อไป 
   2) คณะฯ สนับสนุนเงินในการพัฒนาตนเองในการเข้าร่วมอบรม การประชุม
วิชาการ และการน าเสนอผลงานวิจัยทั้งในและต่างประเทศ 
   3) คณะกรรมการวิชาการคณะฯ ร่วมกับคณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคล 
วางแผนและด าเนินการพัฒนาอาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 
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 4.2 คุณภาพอาจารย์ 
 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ติดตามการเผยแพร่ผลงานของอาจารย์ประจ าหลักสูตร โดยผ่าน
การติดตามและรายงานผลของงานส่งเสริมงานวิจัยและต าราของคณะทุกปี เพ่ือให้มีผลงานที่มีคุณภาพ 
และเป็นไปตามเกณฑ์คุณสมบัติของอาจารย์ประจ าหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญา
ตรี พ.ศ. 2558  
 4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย์ 
 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร มีการรายงานการคงอยู่ของอาจารย์ประจ าหลักสูตร และส ารวจ
ความพึงพอใจของอาจารย์ประจ าหลักสูตรต่อการบริหารงานของหลักสูตรทุกปี 
 

5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร 
 ระบบและกลไกในการออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตร 

1) คณบดีแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร 
2) คณะกรรมการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรทบทวน มคอ. 2 โครงสร้า งรายวิชา  

และ curriculum mapping ของแต่ละรายวิชา ค าอธิบายรายวิชา เพื่อปรับปรุงแก้ไข 
3) อาจารย์ผู้สอน และผู้เรียน ประเมินหลักสูตร 
4) ประชุมผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อแสดงความคิดเห็นต่อหลักสูตรที่ปรับปรุง 
5) เสนอร่างหลักสูตรที่ปรับแก้หลังประชุมผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเสนอต่อคณะกรรมการวิพากษ์ 

หลักสูตร เพ่ือให้ข้อเสนอแนะต่อหลักสูตรที่ปรับปรุง 
6) เสนอร่างหลักสูตรที่ผ่านการปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน าของผู้ทรงคุณวุฒิในการวิพากษ์

หลักสูตรต่อคณะกรรมการประจ าคณะฯ พิจารณา 
7) เสนอหลักสูตรที่ปรับปรุงแก้ไข เพ่ือขอความเห็นชอบต่อสภาวิชาการมหาวิทยาลัยนราธิวาส

ราชนครินทร์ สภามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ และส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
ตามล าดับ 

8) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร รายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตรโดยจัดท า มคอ.7 
ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา 
 

5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 
  5.2.1 การก าหนดผู้สอน 

                            1) หัวหน้าสาขาวิชาก าหนดผู้สอน โดยพิจารณาถึงความช านาญในเนื้อหาที่
สอน ผลงานวิจัย หรือประสบการณ์ท่ีเกี่ยวข้องกับวิชานั้นๆ และภาระงานของอาจารย์ 

 2) อาจารย์ผู้สอนต้องเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตร อาจารย์ประจ า อาจารย์
พิเศษที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 
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  5.2.2 กระบวนการจัดการเรียนการสอน 
       การจัดท า มคอ.3, 4, 5, 6 มีข้ันตอนดังนี ้

 1) ผู้สอน/ผู้ประสานงานรายวิชา ซึ่งเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรท าหน้าที่จัดท า 
มคอ.3, 4, 5, 6 วางแผนการจัดการเรียนการสอน ด าเนินการจัดการเรียนการสอน และติดตาม
ประเมินผลรายวิชาที่รับผิดชอบให้เป็นไปอย่างมีคุณภาพ 

 2) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ก ากับ ติดตาม และตรวจสอบการท า มคอ.3, 4, 
5, 6  

 3) ผู้สอน/ผู้ประสานงานรายวิชาส่ง มคอ. 3, 4 ก่อนวันเปิดภาคการศึกษา 
มคอ. 5, 6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดการเรียนการสอน 

 4) ก าหนดให้มีการชี้แจง และแนะน าผู้เรียนเกี่ยวกับการเรียนการสอนของแต่
ละรายวิชาในคาบแรกของการเรียน 
  5.2.3 การสนับสนุนและการให้ค าแนะน านักศึกษา 
  มีระบบอาจารย์ที่ปรึกษา ให้ค าปรึกษาและช่วยเหลือนักศึกษาทั้งด้านการเรียนและ
ส่วนตัว โดยก าหนดให้มีชั่วโมง Home room เพ่ือให้อาจารย์ที่ปรึกษาได้พบปะกับนักศึกษาอย่าง
สม่ าเสมอ 
  5.2.4 การอุทธรณ์ของนักศึกษา 

 1) นักศึกษาสามารถยื่นค าร้องเพ่ือขออุทธรณ์ในกรณีที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับการ
สอบ ผลคะแนนสอบ และวิธีการประเมินผล  

 2) คณะฯ มีช่องทางรับค าร้องเพ่ือการขออุทธรณ์ของนักศึกษา 
 3) คณะฯ จัดตั้งคณะกรรมการในการพิจารณาการอุทธรณ์ของนักศึกษา 

 
 5.3 การประเมินผู้เรียน 
  5.3.1 การประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

 1) ผู้สอน/ผู้ประสานงานรายวิชา จัดการประเมินผลการเรียนรู้ตามวิธีการ
ประเมินที่ระบุไว้ใน มคอ.3, 4 และพิจารณาให้เกรด และผ่านการพิจารณารับรองโดยคณะ
กรรมการบริหารหลักสูตรและคณะกรรมการประจ าคณะฯ ตามล าดับ จากนั้นส่งเกรดภายในเวลาที่
ทะเบียนกลางของมหาวิทยาลัยก าหนด 

 2) มีการประเมินผู้สอนโดยผู้เรียน 
 3) ผู้สอน/ผู้ประสานงานรายวิชา จัดท า มคอ. 5, 6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุด

การเรียนการสอน  
 4) ก าหนดให้มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่

ก าหนดใน มคอ. 3, 4 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษา โดยคณะฯ แต่งตั้งทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของ
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ผู้เรียน เพ่ือด าเนินการทวนสอบอย่างน้อยร้อยละ 25 ของจ านวนรายวิชาที่ เปิดสอนในแต่ละภาค
การศึกษา และรายงานผลต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯ 
 
6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
 6.1 การบริหารงบประมาณ 
 คณะฯ จัดสรรงบประมาณประจ าปี ทั้งเงินงบประมาณและเงินรายได้เพ่ือจัดซื้อต ารา สื่อการ
เรียนการสอน โสตทัศนูปกรณ์ และวัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์อย่างเพียงพอเพ่ือสนับสนุนการเรียนการ
สอนในชั้นเรียน และสร้างสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับการเรียนรู้ด้วยตนเองของนักศึกษา 
 6.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม 
 คณะฯ มีความพร้อมทั้งด้านห้องเรียน อุปกรณ์การเรียนการสอน ห้องส าหรับนักศึกษาได้ท า
กิจกรรม ห้องสมุด นอกจากนี้นักศึกษายังสามารถค้นคว้าข้อมูลได้จากห้องสมุดมหาวิทยาลัยนราธิวาส  
ราชนครินทร์ 
 

6.3  การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม 
  1) มีคณะกรรมการวิชาการคณะฯ วางแผน จัดหา และติดตามการใช้ทรัพยากรการเรียน การสอน 
  2) อาจารย์ผู้สอนเสนอรายชื่อหนังสือ ต ารา และสื่อต่างๆ ไปยังคณะกรรมการวิชาการคณะฯ 
 3) จัดสรรงบประมาณ 
 4) จัดระบบการใช้ทรัพยากรการเรียนการสอน 

 6.4  การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร 
  1)  ประเมินความเพียงพอของทรัพยากรจากผู้สอน ผู้เรียน และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง 
  2) จัดระบบติดตามการใช้ทรัพยากร เพ่ือเป็นฐานข้อมูลประกอบการประเมิน 
 
7. ตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) 
 ผลการด าเนินการบรรลุตามเป้าหมายตัวบ่งชี้ในมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชา
ภาษามลายูทั้งหมดอยู่ในเกณฑ์ดีต่อเนื่อง 2 ปีการศึกษาเพ่ือติดตามการด าเนินการตาม TQF ต่อไป ทั้งนี้
เกณฑ์การประเมินผ่าน คือ มีการด าเนินงานตามข้อ 1–5 และอย่างน้อยร้อยละ 80 ของตัวบ่งชี้ผลการ
ด าเนินงานที่ระบุไว้ในแต่ละปี 
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ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน 
ปีที่ 
1 

ปีที่ 
2 

ปีที ่
3 

ปีที่ 
4 

ปีที่ 
5 

(1) อาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการประชุมเพ่ือ
วางแผน ติดตาม และทบทวนการด าเนินงานหลักสูตร 

     

(2) มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับมาตรฐาน
คุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา 

     

(3) มีรายละเอียดของรายวิชา และประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ 
มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้
ครบทุกรายวิชา 

     

(4) จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา และประสบการณ์ภาคสนาม 
(ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 และมคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษา
ที่เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา 

     

(5) จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60
วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา 

     

(6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่ก าหนด
ในมคอ.3 และ มคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนใน
แต่ละปีการศึกษา 

     

(7) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือ การ
ประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการด าเนินงานที่รายงานใน มคอ.
7 ปีที่แล้ว 

     

(8) อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือค าแนะน าด้านการ
จัดการเรียนการสอน  

     

(9) อาจารย์ประจ าทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ อย่าง
น้อยปีละหนึ่งครั้ง 

     

(10)  จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับการพัฒนาวิชาการ  
และ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี 

     

(11)  ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพการ
เรียนการสอนและทรัพยากรสนับสนุนในสาขาวิชา เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 
จากคะแนน 5.0 

     

(12)  ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 
จากคะแนนเต็ม 5.0 

     

 



๗๐ 

 

หมวดที ่8 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 
 

1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 
1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน 

 ช่วงก่อนการสอนควรมีการประเมินกลยุทธ์การสอนโดยทีมผู้สอนหรือระดับภาควิชา และ/หรือ 
การปรึกษาหารือกับผู้เชี่ยวชาญด้านหลักสูตรหรือวิธีการสอน ส่วนช่วงหลังการสอนควรมีการวิเคราะห์ผล
การประเมินการสอนโดยนักศึกษา และการวิเคราะห์ผลการเรียนของนักศึกษา  
 ด้านกระบวนการน าผลการประเมินไปปรับปรุง สามารถท าโดยรวบรวมปัญหา/ข้อเสนอแนะเพ่ือ
ปรับปรุง และก าหนดให้ประธานหลักสูตรและทีมผู้สอนน าไปปรับปรุงและรายงานผลต่อไป 

1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 
การประเมินทักษะดังกล่าวสามารถท าโดยการ 

1) ประเมินโดยนักศึกษาในแต่ละวิชา 
2) การสังเกตการณ์ของผู้รับผิดชอบหลักสูตร/ประธานหลักสูตร และ/หรือทีมผู้สอน  
3) ภาพรวมของหลักสูตรประเมินโดยบัณฑิตใหม่ 

2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 
 การประเมินหลักสูตรในภาพรวมโดยส ารวจข้อมูลจาก 

1) ประเมินโดยนักศึกษาในแต่ละวิชา 
2) นักศึกษาปีสุดท้าย 
3) บัณฑิตใหม ่
4) ผู้ใช้บัณฑิต 
5) อาจารย์ผู้สอน 
6) ผู้ทรงคุณวุฒิ 

3. การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 
          ต้องผ่านการประกันคุณภาพหลักสูตรและจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับ
ปริญญาตรี และตัวบ่งชี้เพ่ิมเติมข้างต้น รวมทั้งการผ่านการประเมินการประกันคุณภาพภายใน 
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธ์การสอน 
 4.1 รวบรวมข้อเสนอแนะ/ข้อมูล จากการประเมินจากนักศึกษา บัณฑิตใหม่ ผู้ใช้บัณฑิตผู้ทรงคุณวุฒิ 
อาจารย์ผู้สอน 
 4.2 วิเคราะห์ทบทวนข้อมูลข้างต้น โดยผู้รับผิดชอบหลักสูตร/ประธานหลักสูตร/หัวหน้าสาขา 
 4.3 เสนอการปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธ์ 
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ภาคผนวก  
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ภาคผนวก ก 
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 

ว่าด้วย การศึกษาระดบัปริญญาตรี พ.ศ. 2557 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



73 

 

 



74 

 



75 

 

 



76 

 



77 

 

 



78 

 

 



79 

 

 



80 

 

 



81 

 

 



82 

 

 



83 

 

 



84 

 

 



85 

 

 



86 

 

 



87 

 

 



88 

 

 



89 

 

 



90 

 

 
 



๙๒ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข 
ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าหลักสตูรศิลปศาสตรบัณฑิต 

สาขาภาษามลายู หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2560 
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ภาคผนวก ค 
รายนามผู้จัดท าหลักสตูรและวิพากษ์หลักสูตร 
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ภาคผนวก ง 
ประเด็นวิพากษ์ 
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ประเด็นวิพากษ์ในการวิพากษ์หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 

สาขาภาษามลายู 
ประเด็นวิพากษ์ ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะของ

ผู้ทรงคุณวุฒิ 
การด าเนินการของคณะกรรมการ

ร่างหลักสูตร 
1. จ านวนหน่วยกิตรวม 
ตลอดหลักสูตร 

ดีแล้ว - 

2. โครงสร้างหลักสูตร 1.  กลุ่ มวิ ชา เอกบั งคับ ควร เ พ่ิมวิ ชา
พ้ืนฐานที่เกี่ยวข้องกับการฝึกทักษะ ฟัง 
พูด อ่าน เขียน ให้มาก 
 
 
 
 
 
 
2. กลุ่มวิชาเอกเลือก สาขาภาษามลายู
ค ว ร เน้ นการป ระยุ ก ต์ ใ ช้ เ พ่ื อคว าม
สอดคล้องกับการประกอบอาชีพใน
อนาคต ทั้งทักษะการฟัง พูด อ่าน และ
เขียน 

1. ได้มีการเพ่ิมวิชาเอกบังคับที่เป็น
ทักษะพ้ืนฐานเกี่ยวกับการฟัง การ
พูด การอ่าน การเขียน คือ รายวิชา  
11-034-249 การอ่านภาษามลายู 
211-034-252 สนทนภาษามลายู 2 
11-034-255 การเขียนภาษามลายู 
211-034-261 อักษรยาวี 1  
11-034-257 วรรณกรรมมลายู 
 
2. มีการปรับเปลี่ยนรายวิชาจากกลุ่ม
วิชาเอกบังคับเป็นกลุ่มวิชาเอกเลือก 
ได้แก่  
รายวิชา 11-034-259 หลักภาษา
มลายู 3  11-034-284 สัมมนาทาง
ภาษามลายู 
11-034-285 วิธีการวิจัยภาษามลายู 
11-034-263 ภาษามลายูถิ่นปาตานี 
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ประเด็นวิพากษ์ ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะของ

ผู้ทรงคุณวุฒิ 
การด าเนินการของคณะกรรมการ

ร่างหลักสูตร 
3. รายวิชา 1. รายวิชาที่เป็นวิชาทักษะ มีแค่วิชาเดียว 

ควรเพิ่มรายวิชาทักษะเพ่ิมเติม 
 
 
 
 
 
2. แก้ไขข้อความในหมวดวิชาเฉพาะจาก
กลุ่มวิชาพ้ืนฐานและกลุ่มวิชาบังคับ เป็น
กลุ่มวิชาเอกบังคับ 
 
 
3.  ชื่ อรายวิชาศิลปวัฒนธรรมมลายู
พ้ืนเมืองมีความซ้ าซ้อนกับรายวิชาสังคม
และวัฒนธรรมมลายู  และร ายวิ ช า
การศึกษาเอกเทศมีความซ้ าซ้อนกับ
รายวิชาวิธีการวิจัยภาษามลายู 
 
 
 
4. แก้ไขชื่อรายวิชาที่เป็นภาษาอังกฤษ
ของวิชา 11-034-247 สังคมและ
วัฒนธรรมมลายู จาก Social and 
Malay Culture เป็น Malay Society 
and Culture และ รายวิชา 11-034-284 
สัมมนาภาษามลายู จาก Seminar of 
Malay เป็น Malay Language Seminar 
 
 
5. ควรปรับเปลี่ยนรายวิชาต่อไปนี้ เป็น
รายวิชาเอกเลือก 
 

1. มีการเพ่ิมรายวิชาที่เป็นวิชาทักษะ 
ได้แก่ รายวิชา 11-034-249การอ่าน
ภาษามลายู 2 
11-034-252 สนทนาภาษามลายู 2 
11-034-255 การเขียนภาษามลายู 
211-034-256 การแปลมลายู – ไทย 
 
2. มีการแก้ไขในหมวดวิชาเฉพาะ 
จากกลุ่มวิชาพ้ืนฐาน และกลุ่มวิชา
บังคับ เป็น วิชาเอกบังคับ ได้แก้ไข
กลุ่มวิชาเลือก เป็น กลุ่มวิชาเอกเลือก 
 
3. มีการตัดรายวิชาศิลปวัฒนธรรม
มลายู พ้ืนเมือง เนื่องด้วยมีความ
ซ้ า ซ้ อ น กั บ ร า ย วิ ช า สั ง ค ม แ ล ะ
วัฒนธรรมมลายู  และร ายวิ ช า
การศึกษาเอกเทศเนื่องด้วยมีความ
ซ้ าซ้อนกับรายวิชาวิธีการวิจัยภาษา
มลายู 
 
4. มี ก า ร แ ก้ ไ ข ชื่ อ ร า ย วิ ช า ใ น
ภาษาอังกฤษ รายวิชา 11-034-247
สังคมและวัฒนธรรมมลายู  จาก 
Social and Malay Culture เป็น 
Malay Society and Culture และ
รายวิชา 11-034-284 สัมมนาภาษา
มลายู จาก Seminar of Malay 
เป็น Malay Language Seminar 
 
5. มีการแก้ไขรายวิชาดังกล่าว เป็น
วิชาเอกเลือกแล้ว 
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ประเด็นวิพากษ์ ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะของ

ผู้ทรงคุณวุฒิ 
การด าเนินการของคณะกรรมการ

ร่างหลักสูตร 
11-034-284 สัมมนาภาษามลายู  
11-034-285 วิธีการวิจัยภาษามลายู  
11-034-259 หลักภาษามลายู 3  
11-034-263 ภาษามลายูถิ่นปาตานี 
 
6. ควรปรับเปลี่ยนรายวิชาเอกเลือก เป็น
รายวิชาเอกบังคับ  
 
 
 
 
 
7. ควรเพิ่มรายวิชาในกลุ่มวิชาเอกเลือก  
 
 

11-034-284 สัมมนาภาษามลายู  
11-034-285 วิธีการวิจัยภาษามลายู  
11-034-259 หลักภาษามลายู 3  
11-034-263 ภาษามลายูถิ่นปาตานี 
 
6. มีการปรับเปลี่ยนรายวิชา จาก
รายวิชาเอกเลือก เป็นรายวิชาเอก
บังคับ ได้แก่ รายวิชา 11-034-261 
อักษรยาวี 1 
รายวิชา 11-034-257   วรรณกรรม
มลายู 
 
7. มีการเพ่ิมรายวิชารายวิชาในกลุ่ม
วิชาเอกเลือกดังนี้ 
ได้แก่ รายวิชาเรื่องสั้นมลายู  
11-034-261 อักษรยาวี 2  
11-034-265 ว ร ร ณ ก ร ร ม ม ล า ยู
ส าหรับเด็ก 
11-034-268 ส านวนและสุภาษิต
มลายู 
11-034-271 การเขียนภาษามลายู
เชิงสร้างสรรค์  
11-034-276 ภาษาศาสตร์เชิงสังคม
มลายู 
11-034-277 วัจนปฎิบัติศาสตร์  
11-034-281 ภาษามลายูใน
เทคโนโลยีสารสนเทศ  
11-034-282 ภาษามลายูเพ่ือธุรกิจ
การบิน 

4. ค าอธิบายรายวิชา 1. ค าอธิบายรายวิชาควรสอดคล้องและ
เป็นรูปแบบเดียวกัน 
 

1. มีการปรับเปลี่ยนและแก้ไขค า
ค าอธิบายรายวิชาให้มีความชัดเจน 
สอดคล้อง ชัดเจน และรัดกุมมากยิ่งขึ้น 
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ประเด็นวิพากษ์ ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะของ

ผู้ทรงคุณวุฒิ 
การด าเนินการของคณะกรรมการ

ร่างหลักสูตร 
2. ควรมีเงื่อนไขรายวิชาของบางรายวิชา 2. มีการเพ่ิมเงื่อนไขรายวิชาของบาง

รายวิชาเช่น 
11-034-246  หลักภาษามลายู 2 
11-034-249  การอ่านภาษามลายู 2 
11-034-252  สนทนภาษามลายู 2 
11-034-255  การเขียนภาษามลายู 2 
11-034-266  อักษรยาวี 2 

5. ประเด็นอืน่ๆ 1. ปรัชญาของหลักสูตรควรสะท้อนความ
โดดเด่นของหลักสูตร  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. ควรเน้นจุดเด่นด้านที่ตั้งและอาณาเขต
จังหวัดนราธิวาสที่มีพรมแดนติดต่อกับ
ประเทศมาเลเซีย เช่น ด้านการคมนาคม 
เศรษฐกิจบริเวณชายแดน 

1.  มี การปรั บ เปลี่ ยนและแก้ ไ ข
ปรัชญาของหลักสูตรจากเดิม “ผลิต
บัณฑิตที่มีความรู้ทางวิชาการและ
ประสบการณ์ทางภาษามลายูอย่าง
ลึกซึ้ง รวมทั้งเป็นผู้ที่มีความสามารถ
ในการสร้างองค์ความรู้ ใหม่  ที่ มี
ความส าคัญต่อสั งคม ตลอดจน
ประเทศชาติ” เป็น “ผลิตบัณฑิตที่มี
ความรู้ทางวิชาการและประสบการณ์ 
ทางภาษามลายู  รวมทั้งเป็นผู้ที่มี
ความสามารถในการสร้างองค์ความรู้
ใ ห ม่  ที่ มี ค ว า มส า คั ญต่ อ สั ง ค ม 
ตลอดจนประเทศชาติ” ให้มีความ
ชัดเจนและรัดกุมมากยิ่งข้ึน 
 
2.  ไ ด้ เ พ่ิ ม ร า ย วิ ช า 11-034-282 
ภาษามลายูเพ่ือธุรกิจการบิน 
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ภาคผนวก จ 
ตารางแสดงรายวิชาท่ีตอบสนองต่อวัตถุประสงค์ของหลักสตูร 
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ตารางแสดงรายวิชาที่ตอบสนองต่อวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

วัตถุประสงค์ของหลักสตูร หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2560 
1.3.1 ผลิตบัณฑิตที่มีความเข้าใจ
ขนบธรรมเนียมประเพณีสามารถปรับตัวให้เข้ากับ
สังคมพหุวัฒนธรรม 

11-034-247   สังคมและวัฒนธรรมมลายู  
11-034-250   ภาษามลายูเพ่ือการสื่อสาร  
11-034-251   สนทนภาษามลายู1 
11-034-252   สนทนภาษามลายู2 
11-034-267   ภาษามลายูถิ่นปาตานี 
11-034-280   ภาษาศาสตร์เชิงสังคมภาษามลายู  
11-034-286   วาทการมลายู 

1.3.2  ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความเข้าใจภาษา
มลายูวรรณคดีศิลปะวัฒนธรรมมลายูและสามารถ
น าไปใช้ประโยชน์ในการประกอบอาชีพและ
พัฒนาตน 

11-034-245   หลักภาษามลายู1 
11-034-246   หลักภาษามลายู2  
11-034-248   การอ่านภาษามลายู1    
11-034-249   การอ่านภาษามลายู2 
11-034-253   ภาษาศาสตร์มลายู 
11-034-254   การเขียนภาษามลายู1 
11-034-255   การเขียนภาษามลายู2 
11-034-257   วรรณกรรมมลายู  
11-034-263   หลักภาษามลายู3 
11-034-265   อักษรยาวี1    
11-034-266   อักษรยาวี2 
11-034-268   เรื่องสั้นมลายู  
11-034-269   วรรณกรรมมลายูส าหรับเด็ก  
11-034-270   นวนิยายมลายู  
11-034-271   ร้อยแก้วและร้อยกรองมลายู  
11-034-272   ส านวนและสภุาษิตมลายู  
11-034-273   วรรณกรรมอาเซียน 
11-034-274   การเขียนเรียงความภาษามลายู 
11-034-275   การเขียนภาษามลายูเชิงสร้างสรรค์ 
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วัตถุประสงค์ของหลักสตูร หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2560 
11-034-276   โวหารในภาษามลายู 
11-034-277   ภาษามลายูในสื่อสิ่งพิมพ์  
11-034-278   ภาษามลายูในวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ 
11-034-279   วิวฒันาการของภาษามลายู 
11-034-281   วจนปฏิบัติศาสตร์ 
11-034-282   ภาษามลายูเพ่ือการท่องเที่ยว 
11-034-283   ภาษามลายูในการสื่อสารเชิงธุรกิจ 
11-034-284   ภาษามลายูในเทคโนโลยีสารสนเทศ 
11-034-285   ภาษามลายูเพ่ือธุรกิจการบิน  

1.3.3  ผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรมจริยธรรมเสียสละ 
และมีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 

11-034-256   การแปลมลายู – ไทย  
11-034-261   สหกิจศึกษา*  
11-034-264   การแปลไทย – มลายู 
11-034-260   เตรียมสหกิจศึกษา 
11-034-262   การฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษามลายู* 

1.3.4 ผลิตบัณฑิตที่ มี คว ามคิ ดส ร้ า งสรรค์
สามารถสร้างองค์ความรู้เ พ่ือพัฒนาสังคมและ
ประเทศชาติ 

11-034-258   สัมมนาทางภาษามลายู   
11-034-259   วิธีการวิจัยภาษามลายู 
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ภาคผนวก ฉ 
ภาระงานสอนของอาจารย์ 
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ภาระงานสอน (ชั่วโมง/สปัดาห์) 

อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

    ภาระงานสอนภาคการศึกษา 2/2559 (ชม./สัปดาห์) 
ล าดับที่ ชื่อ-สกุล 2559 

1 อาจารย์ซาฮีฎีน  นิติภาค 8 
2 อาจารย์สุไลมาน สมาแฮ 8 
3 อาจารย์กามีลียา หะยีหะซา 8 
4 อาจารย์ฟิรดาวซ์ มูหะมัด 8 
5 อาจารย์รอฮานี เต๊ะซา 8 

 
อาจารย์ประจ า 

    ภาระงานสอนภาคการศึกษา 2/2559 (ชม./สัปดาห์) 
ล าดับที่ ชื่อ-สกุล 2560 

1 อาจารย์วันชัย  แก้วหนูนวล 4 
2 อาจารย์ ดร.ศิริกัญญา  แก่นทอง 8 
3 อาจารย์ฮัสสัน  ดูมาลี 12 
4 อาจารย์เกษรา  บ่าวแช่มช้อย 12 
5 อาจารย์สัญญา  วัชราทักษิณ 15 
6 อาจารย์ศรณ์วรงค์  สุวรรณมาศ 12 
7 อาจารย์ฟารีดา กิตติวิโรจน ์ 16 
8 อาจารย์ลุกมาน มะยิ 16 
9 อาจารย์ซัลวาตี สูเด็น 16 
10 อาจารย์มุสลิม รอกา 16 
11 อาจารย์วัชรินทร์ ฟองโหย 16 
12 อาจารย์เดชดนัย  จุ้ยชุม 12 
13 อาจารย์ภัสร์ธีรา ฉลองเดช 6 
14 อาจารย์นูรอ ยาเซ็ง 16 
15 อาจารย์รจเรข ก าแหงกิจ 12 
16 อาจารย์ไพศาล สุกิจจานนท์ 10 
17 อาจารย์ปารีซะ รักเก้ือ 10 
18 อาจารย์อรทัยพรมเทพ 12 
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19 อาจารย์กีรติกานต์บุญฤทธิ์ 12 
20 อาจารย์สุนิฐา ก าเนิดพลอย 12 
21 อาจารย์วิภารัตน์ ทองคุปต์ 16 
22 อาจารย์รัตติยา หนูสุด 16 
23 อาจารย์ธีรศักดิ์ แจวิจารณ์  10 
24 อาจารย์ชนิตา พรหมทองดี  10 
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ภาคผนวก ช 
แผนผังโครงสร้างหลักสูตร 
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ภาคผนวก ซ 
ประวัติอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
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แบบฟอร์มประวัติ 
 

1.  ชื่อ  ซาฮีฎีน   นิติภาค 
 Sahidin   Nitiphak 
2.  ต าแหน่งปัจจุบัน อาจารย์ 
3.  สถานที่ติดต่อได้สะดวก 
 คณะศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เขตโคกเขือ  อ าเภอเมือง  จังหวัดนราธิวาส 
96000 โทร 073-709030 ต่อ 3600 อีเมล์ disisiku@hotmail.com มือถือ 084-7483968 
 

4.  ประวัติการศึกษา (จากสูงสุดไปต่ าสุด) 
วุฒิ ชื่อสถาบัน ปีท่ีส าเร็จการศึกษา 

Master of Arts (Literature) Universiti Sains Malaysia 2556 
ศศ.บ. (ภาษามลายู) มหาวิทยาลัยทักษิณ 2552 
 

5.  สาขาท่ีมีความช านาญพิเศษ (แตกต่างจากวุฒิการศึกษา) ระบุสาขา 
- การแปลงานวิชาการ การเขียนงานวิชาการและงานวิจัย การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

6.  หลักสูตรที่มีความเชี่ยวชาญเป็นพิเศษ 
- วรรณคดี 

7.  ประสบการณ์การท างาน 
 

องค์กร ลักษณะ/ประเภทของงาน ปี 
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาส   
ราชนครินทร์ 

อาจารย์ 2556-ปัจจุบัน 

เครือข่ายต าบลสุขภาวะในพ้ืนที่จังหวัด
ชายแดนใต้ 

ฝุายประสานงาน 2552-2553 

 
 

8.  ประวัติการเป็นวิทยากร 
 

หัวข้อ สถานที ่ ปี 
โครงการอบรมการสอนภาษาต่างประเทศแก่
นักเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 2558 

โครงการอบรมหลักสูตรระยะสั้นภาษามลายู
แก่ผู้ประกอบการและหน่วยงานภายนอก 

มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 2557 

โครงการอบรมภาษาให้แก่นักเรียน
มัธยมศึกษา 

มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 2557 

 
 

mailto:disisiku@hotmail.com
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9.  ทุนการศึกษาท่ีได้รับ 
- 

10.  การน าเสนอผลงานวิจัย 
ซาฮีฎีน นิติภาค. (2559, เมษายน). การศึกษาเชิงเปรียบเทียบการผจญภัยของสองตัวละครเอกจากนวนิยาย
 เรื่อง หัยย์อิบนูยัคซันและ โรบินสัน ครูโซ.  ประชุมวิชาการระดับชาติครั้งท่ี 5 สร้างสรรค์งานวิจัย จาก    
          คลังปัญญาสู่ท้องถิ่น. ยะลา : มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. วันที่ 24-26 เมษายน 2559 
ซาฮีฎีน นิติภาค. (2558).การศึกษาเชิงเปรียบเทียบวรรณกรรมเรื่องสั้นสะท้อนสังคม โลวอล กับ ถนนสายที่
 น าไปสู่ความตาย. การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 4 การวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น
 สู่ประชาคมอาเซียน. นราธิวาส : มหาวิทยานราธิวาสราชนครินทร์. วันที่ 5 สิงหาคม 2558 
ซาฮีฎีน นิติภาค. (2558). สัญลักษณ์ของปืนใหญ่ที่สะท้อนถึงอ านาจและความกล้าหาญราชวงศ์ปาตานีใน
 ภาพยนตร์ เ รื่ อ งปื น ใหญ่ จอมสลั ด .  กา รประชุ ม วิ ช า ก า ร ร ะดั บ ช าติ  ค รั้ ง ที่  2. ยะล า : 
 มหาวิทยาลัยฟาฏอนี. วันที่ 4 มิถุนายน 2558 
ซาฮีฎีน นิติภาค. (2556). มองประวัติศาสตร์มลายูปาตานีผ่านภาพยนตร์ ปืนใหญ่จอมสลัด. การประชุม

วิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 2. ยะลา : มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. วันที่ 19 สิงหาคม 2556 
Sahidin Nitiphak. (2015). Daripada Sejarah Kerajaan Melayu Patani Kepada Queens of 

Langkasuka Satu Kajian Adaptasi. E-prosiding Persidangan Antarabangsa Warisan 
Patani Dalam Sastera Budaya dan Media. Pulau Pinang: Universiti Sains Malaysia.  
23-24 September 2014 

 
11.  การฝึกอบรมและการศึกษาดูงาน 

หัวข้อ สถานที ่ ปี 
การประชุมเครือข่ายความร่วมมือ ด้าน
การศึกษาภาษามลายู ระดับอุดมศึกษา 
และก าหนดแนวทางการพัฒนา 

โรงแรมซีเอส ปัตตานี 2560 

เครือข่ายความร่วมมือทางด้านการศึกษา
ภาษามลายูระดับอุดมศึกษา แนวทางการ
พัฒนาและจัดท าสื่อนวัตกรรมการเรียนการ
สอนภาษามลายูเพ่ือการสื่อสาร 

โรงแรมซีเอส ปัตตานี 2559 

อบรมหลักสูตรเชิงปฏิบัติการสหกิจศึกษา โรงแรมลีกาเด้นอ า เภอหาดใหญ่ 
จังหวัดสงขลา 

2559 

ขบคิดเขียนงานวิจัยให้ได้ตีพิมพ์ ห้องประชุมสถาบันอิสลามและอาหรับ
ศึกษา มหาวิทยาลัยนราธิวาสราช
นครินทร์ 

2559 
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หัวข้อ สถานที ่ ปี 

สั ม ม น า ค ว า ม เ ข้ ม แ ข็ ง ภ าษ า มล า ยู สู่
ประชาคมอาเซียนครั้งที่3 

โรงแรมปาร ควิวปัตตานี 2559 

สัมมนาทางวิชาการวรรณกรรมมลายูในโลก
อิ ส ล า ม เ รื่ อ ง ป า ต า นี ใ น โ ล ก ม ล า ย 
ประวัติศาสตร์ วรรณกรรม และโลกอิสลาม
ร่วมสมัย 

หอประชุมอาคารวิทยาลัยอิสลาม
นานาชาติ คณะวิทยาลัยอิสลามศึกษา 
มอ.ปัตตานี 

2559 

สั ม ม น า ค ว า ม เ ข้ ม แ ข็ ง ภ าษ า มล า ยู สู่
ประชาคมอาเซียนครั้งที่3 

โรงแรมปาร ควิวปัตตานี 2559 

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การเขียนงานวิจัยและ
ต าราของอาจารย์คณะศิลปศาสตร์ 

คณะศิ ลปศาสตร์  มหาวิ ทย าลั ย
นราธิวาสราชนครินทร์ 

2559 

อบรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านเทคนิคการ
จัดท าเอกสารเพื่อขอต าแหน่งทางวิชาการ 

มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 2558 

การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพ
การผลิตผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัย 

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัย
นราธิวาสราชนครินทร์ 

2558 

อบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนข้อเสนอ
โครงการวิจัยเพ่ือเสนอขอทุนวิจัยจากแหล่ง
ทุนภายนอก 

ตึกวิทยบริการ มหาวิทยาลัยนราธิวาส
ราชนครินทร์ 

2558 

โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ณ
Universiti Utara Malaysia 

ประเทศมาเลเซีย 2557 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียน
บทความวิชาการและบทความวิจัยเพ่ือการ
ตีพิมพ์เผยแพร่ 

อาคารวิทยบริ การมหาวิทยาลั ย
นราธิวาสราชนครินทร์ 

2557 

โครงการอบรม เชิ งปฏิบั ติ ก าร พัฒนา
ศักยภาพบุคลากรสายสอนและวิจัยเพ่ือ
พัฒนาการเรียนการสอน “เรื่องพัฒนา
คณาจารย์ด้ านการเรียนการสอนและ
โครงการจัดการความรู้เพ่ือพัฒนาการเรียน
การสอน (KM) 

อาคารวิทยบริ การมหาวิทยาลั ย
นราธิวาสราชนครินทร์ 

2557 

โครงการสร้างเสริมเทคนิคการสอนและการ
วัดผลในหัวข้อการวัดผลประเมินผลทักษะที่ 
เทคนิคการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่21 
การบูรณาการงานวิจัยในการเรียนการสอน 

อาคารวิทยาบริการ มหาวิทยาลัย
นราธิวาสราชนครินทร์ 
คณะศิ ลปศาสตร์  มหาวิ ทย าลั ย
นราธิวาสราชนครินทร์ 

2557 

รับฟังกรอบการวิจัยประจ าปีงบประมาณ โรงแรมเซ็นทารา จังหวัด สงขลา  2557 
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หัวข้อ สถานที ่ ปี 

2558 
ก า ร อ บ ร ม บ ร ร ย า ย ชุ ด ว ร ร ณ ก ร ร ม
เปรี ยบเทียบสถาบันนานาชาติ เอ เชี ย
ตะวันออกเฉียงใต้ MASTERA 

โรงซีเอสอ าเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 2557 

โครงการเสวนาและอบรมให้ความรู้ด้าน
ประกันคุณภาพการสอนและการวิจัย 

ค ณ ะศิ ล ป ศ า ส ต ร์ ม ห า วิ ท ย า ลั ย
นราธิวาสราชคนรินทร์ 

2557 

การรับฟังความคิดเห็นร่างหลักเกณฑ์การ
ทับศัพท์ภาษามลายู เพ่ือเตรียมความพร้อม
เข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

โรงแรมรามากาเด็นส์ กรุงเทพฯ 2557 

12. ผลงานวิจัย/ผลงานวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์ 
ซาฮีฎีน นิติภาค. (2556). สีสนังานประพันธ์ดั้งเดิมจากแดนอาทิตย์อุทัยสู่สังคมปัจจุบัน. วารสารมหาวิทยาลัย

นราธิวาสราชนครินทร์ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, 2(1), 75-81 
13. หนังสือ/ต ารา 
ซาฮีฎนี นิติภาค. (2559). การใช้ภาษามลายูในชีวิตประจ าวัน. สงขลา:โรงพิมพ์สมศักดิ์การพิมพ์. 
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แบบฟอร์มประวัติ 
 
1.  ชื่อ  สุไลมาน สมาแฮ 
 Sulaiman   Smahae 
 

2.  ต าแหน่งปัจจุบัน อาจารย์ 
 

3.  สถานที่ติดต่อได้สะดวก 
 คณะศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เขตโคกเขือ  อ าเภอเมือง  จังหวัดนราธิวาส 
96000 โทร 073-709030 ต่อ 3600 อีเมล์ sulaiman.smahea@gmail.com มือถือ 082-2730568 
 

4.  ประวัติการศึกษา (จากสูงสุดไปต่ าสุด) 
วุฒิ ชื่อสถาบัน ปีท่ีส าเร็จการศึกษา 

M.A. (Linguistics) Universitas Pendidikan Indonesia 2555 
ศศ.บ.(ภาษามลายู) มหาวิทยาสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 2552 
 

5.  สาขาท่ีมีความช านาญพิเศษ (แตกต่างจากวุฒิการศึกษา) ระบุสาขา 
- ประชาสัมพันธ์ 

 

6.  หลักสูตรที่มีความเชี่ยวชาญเป็นพิเศษ 
- การสอนภาษามลายู/อินโดนีเซีย 

 

7.  ประสบการณ์การท างาน 
 

องค์กร ลักษณะ/ประเภทของงาน ปี 
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัย
นราธิวาสราชนครินทร์ 

อาจารย์ 2558-ปัจจุบัน 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี อาจารย์ 2557-2558 
อุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน
ไทย-อินโดนีเซีย 

ล่ามภาษาอินโดนีเซีย 2553-2555 

เครื อข่ ายผู้ น า เยาวชนจั งหวัด
ชายแดนภาคใต้ 

จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์ 2552 

 

8.  ประวัติการเป็นวิทยากร 
หัวข้อ สถานที ่ ปี 

โ ค ร ง ก า ร อ บ ร ม ภ า ษ า ม ล า ยู 
สภาวัฒนธรรมจังหวัดนราธิวาส 

มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 2559 
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อาจารย์พิเศษ ภาษาอินโดนีเซีย มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 2558 
อบรมหลักภาษามลายู มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธ์านี 2558 
9.  ทุนการศึกษาท่ีได้รับ 

KNB Kemiteraan Negara Berkembang, DIKNAS 
 

10.  การน าเสนอผลงานวิจัย 
- 
 

11.  การฝึกอบรมและการศึกษาดูงาน 
 

หัวข้อ สถานที ่ ปี 
การประชุมเครือข่ายความร่วมมือ 
ด้ า น ก า ร ศึ ก ษ า ภ า ษ า ม ล า ยู 
ระดับอุดมศึกษา และก าหนดแนว
ทางการพัฒนา 

โรงแรมซีเอส ปัตตานี 2560 

Memartabatkan Bahasa 
Melayu/Indonesia 

โรงแรมซีเอส จังหวัดปัตตานี 2559 

กลวิธีการเรียนการสอนภาษา
มลายู/อินโดนีเซีย 

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช 2558 

 

 
12.  ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ 
ฟารีดา กิตติวิโรจน์, นูรอ ยาเซ็ง, เดชดนัย จุ้ยชุม, กามีลียา หะยีหะซา, และสุไลมาน สมาแฮ. (2560). 

การศึกษาผลสัมฤทธิ์ในการบริการวิชาการค่ายภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาในเขต
อ าเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส. วารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ สาขามนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์, 4(1), 15-26. 

13. หนังสือ/ต ารา 
- 
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แบบฟอร์มประวัติ 

 
1. ชื่อ   นางสาวกามีลียา หะยีหะซา   
 Kamiliya   Hayeehasa 
 

2. ต าแหน่งปัจจุบัน อาจารย์ 
 

3. สถานที่ติดต่อได้สะดวก 
 คณะศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัยนราธวิาสราชนครนิทร์ เขตโคกเขือ อ าเภอเมือง จังหวดันราธิวาส 96000 
โทร 073-709030 ต่อ 3600 อีเมล์ dw.kamiliya@gmail.com มือถือ 080-1372021 
 

4. ประวัติภารศึกษา (จากสูงสุดไปต่ าสุด) 
วุฒิ ชื่อสถาบัน ปีท่ีส าเร็จการศึกษา 

M.Ed. (Malay Language) Universiti Pendidikan Sultan Idris 2559 
ศศ.บ. (ภาษามลายู) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานี 2557 
 
5. สาขาท่ีมีความช านาญพิเศษ (แตกต่างจากวุฒิการศึกษา) ระบุสาขา 

- 
 

6. หลักสูตรที่มีความเชี่ยวชาญพิเศษ 
ภาษามลายู การใช้เสียงในภาษามลายู สนทนาภาษามลายู 
 

7. ประสบการณ์การท างาน 
- 

8. ประวัติการเป็นวิทยากร 
หัวข้อ สถานที ่ ปี 

โครงการค่ายภาษามลายู โรงเรียน
ปุาเรียนวิทยา 

ณ.บ่อบ าบัดน้ าเสีย อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 2556 

โครงการจัดอบรมหลักสูตรการ
เรียนภาษาอังกฤษและภาษามลายู
เ พ่ื อ เ ต รี ยมคว ามพร้ อม เ ข้ า สู่
ประชาคมอาเซียน 

โรงเรียนตาดีกาอ.รือเสาะ จ.นราธิวาส 2556 

 
9. ทุนการศึกษาท่ีได้รับ 

- 
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10. การน าเสนอผลงานวิจัย 
Kamiliya Hayeehasa. (2016). Pandangan Bekas Graduan Thailand Sebelum, Semasa Dan Selepas  
          Berada Di Pusat Pengajian Tinggi. Seminar Antarabangsa Memartabatkan Bahasa     
           Melayu ASEAN ke-3. Patani: Universiti Fathoni. 25-26 Mei 2016 

ชื่อผลงาน สถานที่น าเสนอ ปี 
Pandangan bekas graduan 
Thailand sebelum, semasa 
dan selepas berada di pusat 
pengajian tinggi. 

ปาร์ควิว รีสอร์ท จังหวัดปัตตานี 2559 

 

11. การฝึกอบรมและการศึกษาดูงาน 
หัวข้อ สถานที่อบรม/ศึกษาดูงาน ปี 

การประชุมเครือข่ายความร่วมมือ 
ด้ า น ก า ร ศึ ก ษ า ภ า ษ า ม ล า ยู 
ระดับอุดมศึกษา และก าหนดแนว
ทางการพัฒนา 

โรงแรมซีเอส ปัตตานี 2560 

 
12. ผลงานวจิัย/ผลงานวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์ 
ฟารีดา กิตติวิโรจน์, นูรอ ยาเซ็ง, เดชดนัย จุ้ยชุม, กามีลียา หะยีหะซา, และสุไลมาน สมาแฮ. (2560). 

การศึกษาผลสัมฤทธิ์ในการบริการวิชาการค่ายภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาในเขตอ าเภอ
เมือง จังหวัดนราธิวาส. วารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ สาขามนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์, 4(1), 15-26. 

13. หนังสือ/ต ารา 
-
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แบบฟอร์มประวัติ 

 
1. ชื่อ   นางสาวฟีรดาวซ์ มูหะมัด 
 Firdous Muhamat 
 

2. ต าแหน่งปัจจุบัน อาจารย์ 
 

3. สถานที่ติดต่อได้สะดวก 
 คณะศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัยนราธวิาสราชนครนิทร์ เขตโคกเขือ อ าเภอเมือง จังหวดันราธิวาส 96000 
โทร 073-709030 ต่อ 3600  อีเมล์ firdousmuhamat@gmail.com  มือถือ 061-2323102 
 

4. ประวัติภารศึกษา (จากสูงสุดไปต่ าสุด) 
วุฒิ ชื่อสถาบัน ปีท่ีส าเร็จการศึกษา 

M.A.(Linguistics) Universiti Kebangsaan Malaysia 2559 
B.A. (Linguistics) Universiti Kebangsaan Malaysia 2554 
 

5. สาขาที่มีความช านาญพิเศษ (แตกต่างจากวุฒิการศึกษา) ระบุสาขา 
- 

 

6. หลักสูตรที่มีความเชี่ยวชาญพิเศษ 
   ภาษาศาสตร์ ภาษามลายูศึกษา Phonetic Phonology Sociolinguistics  
 

7. ประสบการณ์การท างาน 
องค์กร ลักษณะ/ประเภทของงาน ปี 

Kindergarten Teacher, Tadika 
Khalifah Permata Impian 
(Little Caliphs-Kindergarten), 
Nilai Impian, Negeri Sembilan, 
Malaysia 

ครูสอนภาษา  2558 

 

8. ประวัติการเป็นวิทยากร 
- 

9. ทุนการศึกษาท่ีได้รับ 
- 

10. การน าเสนอผลงานวิจัย 
- 
 

11. การฝึกอบรมและการศึกษาดูงาน 

mailto:firdousmuhamat@gmail.com
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หัวข้อ สถานที่อบรม/ศึกษาดูงาน ปี 

การประชุมเครือข่ายความร่วมมือ 
ด้ า น ก า ร ศึ ก ษ า ภ า ษ า ม ล า ยู 
ระดับอุดมศึกษา และก าหนดแนว
ทางการพัฒนา 

โรงแรมซีเอส ปัตตานี 2560 

Bengkel penulisan tesis Universiti Kebangsaan Malaysia 2556 

Bengkel Procitra 1&2 
(persiapan diri dalam alam 
kerjaya) 

Universiti Kebangsaan Malaysia 2556 

Bengkel Isu semantik dan 
cabaran 

Dewan bahasa dan pustaka, Kuala 
Lumpur 
 

2556 

 

12. ผลงานวจิัย/ผลงานวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์ 
นวลปราง อรุณจิต, รอฮานี เต๊ะซา, และฟิรดาวซ์ มูหะมัด. (2560). แนวทางการมีส่วนร่วมของนักศึกษากับ

การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษนราธิวาส . วารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ สาขา
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