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ค าน า 
 

 คณะศิลปศาสตร์จัดต้ังขึ้นตามพระราชกฤษฎีกา การจัดต้ังส่วนราชการในมหาวิทยา ลัยนราธิวาส 

ราชนครินทร์  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตบัณฑิตท่ีมีความรู้ ทักษะและประสบการณ์ด้านศิลปศาสตร์  
มีคุณธรรม จริยธรรม มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ทันโลก ทันเหตุการณ์ สามารถน าองค์ความรู้จากการศึกษา
ค้นคว้า วิจัย ไปบริการวิชาการควบคู่กับการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม เพื่อพัฒนาสังคมและประเทศชาติให้
เข้มแข็งและเจริญก้าวหน้าต่อไป 

 จากพันธกิจข้างต้น ประกอบกับพื้นท่ีสามจังหวัดชายแดนภาคใต อันไดแก ปตตานี ยะลา  
และนราธิวาส เปนพื้นท่ีพหุวัฒนธรรม ท่ีมีความหลากหลายทางด้านภาษา ศาสนา และวัฒนธรรม   
ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลาม และใช้ภาษามลายูถิ่นในการส่ือสารในชีวิตประจ าวัน จึงพบว่า
ประชาชนในพื้นท่ีส่วนใหญ่ขาดทักษะและความเช่ียวชาญในการใช้ภาษามลายูเพื่อส่ือสารในชีวิตประจ าวัน  
อีกท้ังยังขาดแคลนบุคลากรท่ีมีความรู้ความเช่ียวชาญด้านการใช้ภาษามลายูในงานอาชีพท้ังในแง่ปริมาณ 

และคุณภาพ  ด้วยเหตุผลข้างต้น นับว่าการให้การศึกษาภาษามลายูในพื้นท่ีมีความส าคัญเป็นอย่างยิ่ง ดังนั้น
การผลิตบุคลากรท่ีมีความสามารถดานภาษามลายูจึงเปนภารกิจท่ีตอบสนองความตองการของพื้นท่ี  
นอกจากนี้ผลการส ารวจความต้องการของนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ และคณะอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับ  

การใช้ภาษาในการศึกษาต่อและประกอบวิชาชีพ  พบว่ามีความประสงค์ให้เปิดวิชาโทภาษามลายู  
ดังนั้นคณะศิลปศาสตร์ จึง จัดท าฉบับวิชาโทภาษามลายู  ฉบับใหม่  พ.ศ.2564 ขึ้น เพื่อตอบสนอง 
ความต้องการของท้องถิ่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาใหนักศึกษามีความรูด้านภาษาและวัฒนธรรมมลายู 
และน าไปประยุกต์ใชไดอยางมีประสิทธิภาพ  อีกท้ังเพื่อใหเปนประโยชนพื้นฐานส าหรับการประกอบอาชีพ
หรือการศึกษาในระดับท่ีสูงขึ้น 
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รายละเอียดของหลักสูตร 
วิชาโทภาษามลาย ู

(ฉบับใหม่ พ.ศ. 2564) 
 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา   มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์  
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา   คณะศิลปศาสตร์ 
 

หมวดท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไป 
 

1.  ชื่อหลักสูตร  

    ภาษาไทย  : วิชาโทภาษามลายู 
    ภาษาอังกฤษ  : A Minor Program in Malay Language 
 

2.  ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
           -ไม่มี- 
 

3.  วิชาเอก    

 -ไม่มี- 
 

4.  จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร  

     จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกวา่ 18 หน่วยกิต   
 

5.  รูปแบบของหลักสูตร 
    5.1  รูปแบบ 

 ฉบับวิชาโทภาษามลายู  ส าหรับหลักสูตรระดับปริญญาตรี  มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์  
 

    5.2  ประเภทของหลักสูตร 
 ฉบับวิชาโทภาษามลายู  ส าหรับหลักสูตรระดับปริญญาตรี  มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 
 

    5.3 ภาษาที่ใช ้

 จัดการเรียนการสอนเป็นภาษามลายูและภาษาไทย 
 

    5.4  การรับเข้าศึกษา 
 5.4.1 วิชาโทท่ีก าหนดนี้  เปิดสอนให้แก่นักศึกษาคณะศิลปศาสตร์  และนักศึกษาคณะต่าง ๆ  
ของมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์  

5.4.2 เป็นนักศึกษาช้ันปีท่ี 2 ท่ีผ่านการเรียนหลักสูตรปริญญาตรีมา 3 ภาคการศึกษา หรือผ่าน 

รายวิชาศึกษาท่ัวไปทุกรายวิชา 
5.4.3 เป็นผู้ท่ีสอบผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าเรียนวิชาโทภาษามลายู ตามเกณฑ์ท่ีหลักสูตรก าหนด 
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    5.5  ความร่วมมือกับสถาบันอื่น 

 เป็นหลักสูตรท่ีคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์จัดการเรียนการสอนโดยตรง  
 

    5.6  การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 
 -ไม่มี- 
6.  สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 

 ฉบับวิชาโท (ฉบับใหม ่พ.ศ.2564) 
 เริ่มใช้ฉบับวิชาโท ภาคการศึกษาท่ี 2 ปีการศึกษา 2564 
     6.1  คณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตร วิพากษ์หลักสูตรครั้งท่ี 1 เมื่อวันท่ี 2 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2563 และ
ครั้งท่ี 2 เมื่อวันท่ี เมื่อวันท่ี 5 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2563 
     6.2  คณะกรรมการประจ าคณะศิลปศาสตร์  ให้ความเห็นชอบการเปิดหลักสูตร ในการประชุม
คณะกรรมการประจ าคณะศิลปศาสตร์ ครั้งท่ี 4/2563  เมื่อวันท่ี 26 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2563  
     6.3  เสนอสภาวิชาการมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ในการประชุมสภาวิชาการ ครั้งท่ี 5/2563  
เมื่อวันท่ี 14 เดือนตุลาคม พ.ศ.2563 
     6.4  สภาวิชาการมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เห็นชอบหลักสูตรในการประชุม ครั้งท่ี 6/2563  
เมื่อวันท่ี 27 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2563 
     6.5  สภาวิชาการมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ อนุมัติหลักสูตรในการประชุม ครั้งท่ี 1/2564 เมื่อ
วันท่ี 16 เดือนมกราคม พ.ศ.2564  

7.  ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรคุณภาพและมาตรฐาน 

  ฉบับวิชาโทภาษามลายู มีความพร้อมเผยแพร่หลักสูตรตามคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ในปีการศึกษา 2565 

 

8.  อาชีพหลังส าเร็จการศึกษา 

 ฉบับวิชาโทภาษามลายู ได้ออกแบบให้นักศึกษาท่ีส าเร็จการศึกษาเป็นผู้ท่ีมีทักษะ ความรู้ความสามารถ
ในทางการส่ือสาร การใช้ภาษา และวรรณกรรม โดยนักศึกษาวิชาโทภาษามลายู สามารถประกอบอาชีพต่างๆ 
ได้แก่ นักแปล ล่ามภาษามลายู มัคคุเทศก์ พนักงานบริษัทน าเท่ียว  ผู้สอนภาษามลายู พนักงานต้อนรับ เจ้าหน้าท่ี
ประชาสัมพันธ์ นักจัดรายการวิทยุและโทรทัศน์  นักวิชาการภาษามลายูและงานอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 

กับการใช้ภาษามลายูหรือศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา  
 

9.  ชื่อ-สกุล คุณวุฒิการศึกษา และต าแหน่งของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

ชื่อ-สกุล 
ต าแหน่ง  

ทางวิชาการ 
คุณวุฒิการศึกษาระดับ  

ตรี-โท-เอก (สาขาวิชา) 

 

ชื่อสถาบัน  

 

ปีที่ส าเร็จ
การศึกษา  
 

9.1 นายซาฮีฎีน นิติภาค 

 

ผู้ช่วย 

ศาสตรจารย์ 

M.A. (Malay Literature) 

ศศ.บ. ภาษามลายู 

Universiti Sains Malaysia  

มหาวิทยาลัยทักษิณ  

2013 

2552 

9.2 นายสุไลมาน สมาแฮ 

 

อาจารย์ M.A. (Linguistics) 

ศศ.บ. ภาษามลายู 

Universitas Pendidikan Indonesia 

มหาวิทยาสงขลานครินทร์ 

2012 

2552 
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ชื่อ-สกุล 
ต าแหน่ง  

ทางวิชาการ 
คุณวุฒิการศึกษาระดับ  

ตรี-โท-เอก (สาขาวิชา) 

 

ชื่อสถาบัน  

 

ปีที่ส าเร็จ
การศึกษา  
 

9.3 นางสาวกามีลียา หะยีหะซา 

 

อาจารย์ M.Ed. (Malay Language) 

ศศ.บ. ภาษามลายู 

Universiti Pendidikan Sultan Idris 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

2016 

2557 

9.4 นางสาวฟีรดาวซ์ มูหะมัด 

 

อาจารย์ M.A. (Linguistics) 

B.A. (Linguistics) 

Universiti Kebangsaan Malaysia 

Universiti Kebangsaan Malaysia 

2016 

2014 

9.5 นางสาวรอฮานี เต๊ะซา 
 

อาจารย์ M.A. (Malay Studies) 

B.A. (Islamic Studies) 

Universiti Kebangsaan Malaysia  

Universiti Kebangsaan Malaysia 

2016 

2014 

 

10.  สถานที่จัดการเรียนการสอน 

 คณะศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์  
 

11.  สถานการณ์หรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 

      11.1  สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ  
     การเปล่ียนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจ และวิถีการด ารงชีวิตของมนุษย์ส่งผลให้หน่วยงานภาครัฐ 
ตระหนักถึงความส าคัญการพัฒนาศักยภาพด้านตลาดแรงงาน  การท่องเท่ียว  การลงทุน  และสังคมและ
วัฒนธรรม รัฐบาลจึงได้ก าหนดวิสัยทัศน์ กรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี พ.ศ.2561-2580 ไว้ว่า “ประเทศ
ไทยมีความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” 
และยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งมีเป้าหมาย
การพัฒนาคนทุกมิติและทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ มีทักษะท่ีจ าเป็นในศตวรรษท่ี 21 มีทักษะ
ส่ือสารภาษาอังกฤษและภาษาท่ีสาม และอนุรักษ์ภาษาท้องถิ่น  ดังนั้นสถาบันการศึกษาและหน่วยงาน 

ท่ีเกี่ยวข้องจึงมีการเตรียมความพร้อมในการเร่งพัฒนาบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ในศตวรรษท่ี 21 ให้ก้าวไปสู่ 

การเปล่ียนแปลงของสังคมโลก โดยใช้ทักษะการท างานในยุคสมัยของเทคโนโลยีดิจิทัล ซึ่งประกอบด้วยทักษะ
ส าคัญ 4 ทักษะ คือ (1) ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีและการส่ือสาร (2) ทักษะการคิดสร้างสรรค์ (3)  
ทักษะด้านการท างาน และ (4) ทักษะด้านการส่ือสารอย่างมีประสิทธิภาพซึ่งเป็นทักษะท่ีจ าเป็นในยุคปัจจุบัน   
 คณะศิลปศาสตร์ตระหนักถึงความส าคัญในการพัฒนาผู้เรียนให้สอดคล้องกับการเปล่ียนแปลงของ
ประเทศชาติและของโลก จึงมุ่ง เน้นพัฒนาผู้เรียนตามภารกิจของคณะ คือ การพัฒนาทักษะด้าน
ภาษาต่างประเทศแก่ผู้เรียน  และจากการศึกษาพบว่าในพื้นท่ีสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ยังขาดแคลน
บุคลากรท่ีมีความรู้ความเช่ียวชาญทางด้านภาษามลายู เพื่อรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจและความ
เจริญก้าวหน้าของประชาคมโลก ประกอบกับปัจจุบันประเทศไทยได้เข้าสู่ประชาคมอาเซียน จึงท าให้ภาษา
มลายูได้มีบทบาทท่ีส าคัญในฐานะเป็นภาษาส่ือกลางในการส่ือสารในภูมิภาคอาเซียน สอดคล้องกับทิศทาง
ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 -2564) ด้านแนวทางการพัฒนาคน 

ทุกช่วงวัยให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศโดยวัยเรียน วัยรุ่นให้มีทักษะการเรียนรู้ ทักษะชีวิต 
สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่น ภายใต้บริบทสังคมท่ีเป็นพหุวัฒนธรรม วัยแรงงานให้มีการพัฒนายกระดับสมรรถนะ
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แรงงานเพื่อสร้างผลิตภาพเพิ่มให้กับประเทศ และยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่า
เทียมและท่ัวถึง โดยปฏิรูประบบการเรียนรู้ โดยมุ่งจัดการเรียนรู้เพื่อสร้างสมรรถนะก าลังคนท้ังระบบ
การศึกษาต้ังแต่ระดับประถมศึกษาจนถึงการเรียนรู้ตลอดชีวิต พัฒนาส่ือเพื่อการเรียนรู้ปรับหลักสูตรและผลิต
ก าลังคนให้สอดคล้องกับการเปล่ียนแปลงและความต้องการของตลาด การวิจัยและการใช้เทคโนโลยีและส่ือ
เพื่อการเรียนรู้ ดังนั้นจากนโยบายของรัฐบาลที่มุ่งมั่นพัฒนาพื้นที่บริเวณชายแดนที่เชื่อมต่อกับประเทศ
เพื่อนบ้านในภูมิภาคอาเซียน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ส่งเสริมการค้าและการลงทุน และท่ี
ส าคัญเพื่อเป็นการรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community) จึงได้ก าหนดให้ต้ัง 
เขตเศรษฐกิจพิเศษขึ้นรวม 10 พื้นที่ ซึ ่งจังหวัดนราธิวาสก็อยู่ในเขตเศรษฐกิจพิเศษ ด้วย นอกจากนี้
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เป็นมหาวิทยาลัยหนึ่งเดียวของจังหวัดนราธิวาสมีชายแดนติดกับประเทศ
มาเลเซียและใกล้เคียงกับประเทศสิงคโปร์ อินโดนีเซียและประเทศบรูไนดารุสสาลาม ท่ีมีการติดต่อและไปมา
หาสู่กันต้ังแต่อดีตจวบจนถึงปัจจุบัน โดยใช้ภาษามลายูในการติดต่อส่ือสาร แต่ในปัจจุบันยังไม่มีหลักสูตรท่ีจะ
รองรับเพื่อพัฒนาบุคลากรของประเทศให้มีความรู้ความสามารถในด้านภาษามลายูท่ีมีมาตรฐาน 
 จากเหตุผลและความจ าเป็นดังกล่าวข้างต้น การพัฒนาบุคลากรในจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้ 
มีความรู้ความสามารถ ทักษะ และประสบการณ์ ด้านภาษามลายูจึงมีความส าคัญ ดังนั้นคณะศิลปศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ได้เล็งเห็นถึงความส าคัญของภาษามลายู จึงได้พัฒนาฉบับวิชาโทนี้ขึ้น 
เพื่อพัฒนาบุคลากรในจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้มีความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ด้านภาษามลายู รองรับ
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในยุคโลกาภิวัตน์ และการเป็นประชาคมอาเซียนต่อไป ดังนั้นคณะศิลปศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์  จึงได้พัฒนาฉบับวิชาโทภาษามลายูขึ้น  เพื่อพัฒนาเยาวชนและบุคลากร
ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้มีความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ด้านภาษามลายู รองรับการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมในยุคโลกาภิวัตน์ และการเป็นประชาคมอาเซียนต่อไป 
 

    11.2   สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 
    ความเจริญก้าวหน้าในยุคโลกาภิวัตน์  ซึ่ งเป็นยุคของเทคโนโลยีและการส่ือสารส่งผลต่อ 

การเปล่ียนแปลงด้านสังคม เศรษฐกิจ การเมืองและวัฒนธรรมของประชาคมโลก โดยเฉพาะประเทศไทยซึ่งเป็น
หนึ่งในสมาชิกอาเซียน ท่ีจะต้องพัฒนาคนให้มีความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษและภาษามลายูเพื่อใช้
ติดต่อส่ือสารในประชาคมอาเซียน ท่ีใช้การส่ือสารโดยเฉพาะในภูมิภาคอาเซียนท่ีใช้ภาษามลายูในการ
ติดต่อส่ือสาร และจากสถิติท่ีผ่านมา พบว่าคนไทยยังมีความรู้ความสามารถด้านภาษามลายูอยู่ในเกณฑ์ต่ า ถึงแม้
ในพื้นท่ีสามจังหวัดชายแดนภาคใต้จะใช้ภาษามลายูในการส่ือสารแต่ก็เป็นภาษามลายูถิ่น ยังไม่สามารถจะส่ือสาร
ด้วยภาษามลายูกลางกับประเทศอื่นๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ การพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถด้าน
ภาษามลายูจึงเป็นภาษาส่ือกลางท่ีส าคัญในภูมิภาคอาเซียน ซึ่งมนุษย์ทุกคนจะต้องประสบพบเจอในชีวิตประจ าวัน
ผ่านช่องทางใดช่องทางหนึ่ง เช่น ป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ การท่องเท่ียว อาหาร หนังสือหรือต าราท่ีเกี่ยวข้องกับ
ศาสนาอิสลาม หรือการติดต่อส่ือสารผ่านทางส่ืออิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ 
  สามจังหวัดชายแดนใต้เป็นอีกกลุ่มจังหวัดหนึ่งท่ีมีการติดต่อส่ือสารกับประเทศมาเลเซีย สิงคโปร์ 
อินโดนีเซีย และประเทศอื่นๆ อย่างต่อเนื่องในฐานะเมืองชายแดน ดังนั้นภาษามลายูจึงเป็นส่ือกลางส าคัญ 

ในการติดต่อส่ือสาร เพื่อพัฒนาสังคมและวัฒนธรรมในพื้นท่ีให้ก้าวหน้าต่อไป 
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12.  ผลกระทบจากข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเก่ียวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 

       12.1 การพัฒนาหลักสูตร 

     การเปล่ียนแปลงด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมอย่างรวดเร็ว ดังกล่าวข้างต้น  
จึงเป็นเหตุผลท่ีส าคัญในการพัฒนาฉบับวิชาโทภาษามลายูขึ้น เพื่อพัฒนาเยาวชนและบุคลากรให้มีความรู้
ความเช่ียวชาญ มี ทักษะและประสบการณ์ด้านภาษามลายู  มีความสามารถในการคิดวิ เคราะห์  
สังเคราะห์ มีคุณธรรม จริยธรรม มีทักษะทางปัญญาและจรรยาบรรณในวิชาชีพ มีความรับผิดชอบต่อตนเอง
และสังคม มีศักยภาพในการเรียนรู้และการท างาน รู้เท่าทันการเปล่ียนแปลง สามารถด ารงตนในสังคม  

พหุวัฒนธรรมได้อย่างมีความสุข 

       12.2 ความเก่ียวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 

     การจัดการเรียนการสอนฉบับวิชาโทภาษามลายู มีความสอดคล้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย โดยมุ่ง
ผลิตบัณฑิตท่ีมีศักยภาพและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ผลิตผลงานทางวิชาการ งานวิจัย งานสร้างสรรค์ บริการ
วิชาการ และวิชาชีพ เพื่อให้เกิดการพัฒนาท่ียั่งยืน ส่งเสริมและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม และยึดหลักการให้
โอกาสทางการศึกษาแก่คนในพื้นท่ี 
 

13.  ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน 

      13.1  กลุ่มวิชา/ รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
  -ไม่มี- 
 

      13.2   กลุ่มวิชา/ รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้กับทุกคณะ/สถาบัน 

      นักศึกษาหลักสูตรอื่นสามารถเลือกเรียนรายวิชาเป็นวิชาโท หรือเป็นวิชาเลือกเสรี 
 

      13.3  การบริหารจัดการ 
      13.3.1  มอบหมายอาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ควบคุมการ
ด าเนินงานเกี่ยวกับกระบวนการจัดการเรียนการสอน การประกันคุณภาพหลักสูตร เพื่อให้เป็นไปตาม
ข้อก าหนดของกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2558 
     13.3.2  แต่งต้ังผู้ประสานงานรายวิชา เพื่อประสานงานกับอาจารย์ผู้สอนและนักศึกษาในการ
พิจารณาข้อก าหนดรายวิชา การจัดการเรียนการสอน และประเมินผลการด าเนินการ 
     13.3.3   สาขาภาษามลายูและงานวิชาการของคณะศิลปศาสตร์ ท าหน้าท่ีประสานงานด้านการ
จัดการเรียนการสอนในรายวิชาโทบังคับ และรายวิชาโทเลือกกับคณะ/สถาบันต่าง ๆ /วิทยาลัย และใช้ 

ท่ีประชุมวิชาการประจ าเดือนของคณะและของมหาวิทยาลัย ในการแลกเปล่ียนข้อมูลและพิจารณางาน 

ด้านวิชาการร่วมกัน 
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หมวดท่ี 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
 

1.  ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร  

 1.1  ปรัชญา 

   บัณฑิตมีความรู้ทางวิชาการ ด ารงตนในสังคมพหุวัฒนธรรมได้อย่างมีความสุข  
 1.2  ความส าคัญ 

   เป็นหลักสูตรท่ีมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ ความเช่ียวชาญด้านภาษาและวัฒนธรรมมลายู  
มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ มีจรรยาบรรณ วิชาชีพ มีความอดทน เสียสละ  
มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม สามารถปรับตัวให้ เข้ากับสังคมพหุวัฒนธรรม สามารถ  

น าองค์ความรู้ไปพัฒนาประเทศชาติ เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน สอดคล้องกับการขยายฐานเศรษฐกิจ 

ของมลายูท่ีมีการเช่ือมต่อกับประเทศในกลุ่มอาเซียน และตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น เปิดโอกาส
ทางการศึกษาให้แก่คนในพื้นท่ีมีทางเลือกทางการศึกษามากขึ้น 
 

 1.3  วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
         1.3.1  ผลิตบัณฑิตใหมีความรู ดานภาษาและวัฒนธรรมมลายู และสามารถน าความรู้ 
ไปใช้ประโยชน์ในการประกอบอาชีพและพัฒนาตน 

           1.3.2  ผลิตบัณฑิตให้มีทักษะด้านการส่ือสารอย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถปรับตัวให้เข้า
กับสังคมพหุวัฒนธรรม 

         1.3.3  ผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และมีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 

      1.4  ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (ELOs) 

         1.4.1  มีทักษะความรู้ด้านภาษามลายูและวัฒนธรรมลายู 
           1.4.2  มีทักษะในการส่ือสารภาษามลายูอย่างประสิทธิภาพ 

         1.4.3  น าความรู้ด้านภาษามลายูไปใช้ประโยชน์ในการประกอบอาชีพและพัฒนาสังคม 

         1.4.4  มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม สามารถด ารงตนในสังคมพหุวัฒนธรรมได้ 
 

 2.  แผนพัฒนาปรับปรุง 
2.1 แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง 2.2 กลยุทธ์ 2.3 หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 
(1) พัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรให้มีมาตรฐานตาม
กรอบมาตรฐานคุณ วุฒิระ ดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2558 และสอดคล้องกับความ
แปรเปลี่ยนทางวิชาการ ความต้องการของ
ผู้เรียน ตลาดแรงงาน ความต้องการของสังคม 
และแผนพัฒนาของประเทศ 

(1) ส ารวจความพึงพอใจของนักศึกษาที่มี
ต่อหลักสูตรทีส่ าเร็จการศึกษา เพ่ือทราบถึง
ความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอน 

(2) ปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัย และมี
มาตรฐาน โดยการปรับปรุงหลักสูตรทุก ๆ  
5 ปี 
 

(1) อาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่าง
น้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการ
ด าเนินการวางแผน ติดตาม และ
ทบทวนการด าเนินงานของหลักสูตร 

(2)  รายงานความพึงพอใจของ
นักศึกษา และผู้ใช้บัณฑิต  
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2.1 แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง 2.2 กลยุทธ์ 2.3 หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 
(2) พัฒนาบุคลากรด้านการเรียนการสอนและ
บริการวิชาการ และการวิจัยให้มีประสบการณ์ 
และน ามาใช้ในการเรียนการสอน 

(2) สนับสนุนบุคลากรทั้งฝ่ายวิชาการและ
ฝ่ายสนับสนุนวิชาการ ให้ได้รับการพัฒนา
ตามเกณฑ์ที่ สกอ. ก าหนด 

(1) อาจารย์ใหม่ทุกคน ควรได้รับ
การปฐมนิเทศหรือค าแนะน าในการ
จัดการเรียนการสอน 

(2) อาจารย์ประจ าทุกคนต้องได้รับ
การพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือ 
วิชาชีพอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
(3) จ านวนบุคลากรสนับสนุนการ
เรียนการสอน (ถ้ามี )  ได้รับการ
พัฒนาวิชาการ/วิชาชีพ ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 50 ต่อปี 

(3) ปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของบัณฑิตและผู้ใช้บัณฑิต 

(3) ติดตามและประเมินความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บัณฑิต 

 (1) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้
บัณฑิตใหม่เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 
จากคะแนนเต็ม 5 

( 2 )  ร ะ ดั บ ค ว าม พึ ง พ อ ใ จ ขอ ง
นักศึกษาที่มีต่อคุณภาพการเรียน
การสอนและทรัพยากรสนับสนุน 

ในสาขาวิชา เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 
จากคะแนนเต็ม 5 
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หมวดท่ี 3 ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 

 

1.  ระบบการจัดการศึกษา  
     1.1 ระบบ  
 ระบบการศึกษาใช้ระบบการศึกษาแบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษา ซึ่งหนึ่ง
ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ การศึกษาภาคฤดูร้อนก าหนดให้มีระยะเวลา และ
จ านวนหน่วยกิตเทียบเคียงกับการศึกษาภาคปกติ ข้อก าหนดต่าง ๆ ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยนราธิวาส
ราชนครินทร์ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2557 (ภาคผนวก ก) 
 

     1.2  การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน 
   อาจมีการจัดการเรียนการสอนภาคฤดูร้อน ท้ังนี้ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของอาจารย์ประจ าหลักสูตร  
ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี  พ.ศ. 2557 
(ภาคผนวก ก) 
 

     1.3  การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค 
   ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2557 
(ภาคผนวก ก) 
 

2.  การด าเนินการหลักสูตร 
     2.1 วัน เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน 
  ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2557 
(ภาคผนวก ก) 
 

     2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
       2.2.1 วิชาโทท่ีก าหนดนี้ เปิดสอนให้แก่นักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ และนักศึกษาคณะต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย
นราธิวาสราชนครินทร์  

2.2.2 เป็นนักศึกษาช้ันปีท่ี 2 ท่ีผ่านการเรียนหลักสูตรปริญญาตรีมา 3 ภาคการศึกษา หรือผ่าน 

รายวิชาศึกษาท่ัวไปทุกรายวิชา 

2.2.3 เป็นผู้ท่ีสอบผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าเรียนวิชาโทภาษามลายู ตามเกณฑ์ท่ีหลักสูตรก าหนด 
 

     2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า 
-ไม่มี- 
 

     2.4 กลยุทธ์ในการด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ข้อจ ากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3 
       2.4.1  จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้และการสอนเสริม โดยจัดหลักสูตรปรับพื้นฐานด้านภาษามลายู และ
จัดให้มีห้องปฏิบัติการทางภาษาให้เหมาะสม มีส่ือ และแหล่งเรียนรู้เพียงพอกับผู้เรียน 
 2.4.2  ก าหนดตารางเวลาและจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนอย่างหลากหลายให้นักศึกษาพัฒนาทักษะภาษา
มลายูอย่างสม่ าเสมอ 
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 2.4.3  สร้างระบบอาจารย์ท่ีปรึกษาให้เข้มแข็ง ติดตามผลการเรียน ความประพฤติของนักศึกษา  

อย่างต่อเนื่อง 
     2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 3 ปี 
 รับสมัครนักศึกษาท่ีมีความสนใจ และผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์การคัดเลือกนักศึกษาฉบับวิชาโท 

ภาษามลายู ซึ่งสาขาวิชาภาษามลายู คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เป็นผู้ด าเนินการ
คัดเลือกโดยมีแผนการรับนักศึกษา จ านวนปีการศึกษาละ 25 คน 

     2.6 งบประมาณตามแผน  
   2.6.1  งบประมาณรายรับ   
          สาขาวิชาภาษามลายู ใช้งบประมาณร่วมกับคณะศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์       
 2.6.2  งบประมาณรายจ่าย 

         สาขาวิชาภาษามลายู ใช้งบประมาณร่วมกับคณะศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์      
     2.7 ระบบการศึกษา  
  ระบบการศึกษาเป็นแบบช้ันเรียน และให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์   
ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2557 (ภาคผนวก ก) 
     2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย 
  ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2557 
(ภาคผนวก ก) 
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3.  โครงสร้างหลักสูตร 
     3.1  หลักสูตร 
            3.1.1  จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร  ไม่น้อยกว่า    18 หน่วยกิต 
            3.1.2  โครงสร้างหลักสูตร 
   3.1.2.1  กลุ่มวิชาโทบังคับ       12 หน่วยกิต 
   3.1.2.2  กลุ่มวิชาโทเลือกไม่น้อยกว่า           6 หน่วยกิต 
 

            3.1.3  รายวิชาในหลักสูตร 
                    จ านวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
3.1.3.1  กลุ่มวิชาโทบังคับ                    12 หน่วยกิต 

 11– 064 – 201        ภาษามลายู 1                3 (3-0-6)   
   (Malay I)   

    11– 064 – 202        ภาษามลายู 2              3 (3-0-6)
                                                     (Malay II)  

 

 11– 064 – 203        สนทนาภาษามลายู 1                       2 (1-2-3) 
   (Malay Conversation I)  
 

 11– 064 – 204  การอ่านภาษามลายู 1             2 (1-2-3) 
   (Malay Reading I) 

     11– 064 – 205  การเขียนภาษามลายู 1             2 (1-2-3) 
   (Malay Writing I) 

  3.1.3.2  กลุ่มวิชาโทเลือก         ไม่น้อยกว่า                 6   หน่วยกิต 

    11–  064 – 206   ภาษามลายู 3               3 (3-0-6) 
      (Malay III) 

 

 

         11 – 064 – 207 สนทนาภาษามลายู 2                       2 (1-2-3) 
      (Malay Conversation II) 
 

 11 – 064 – 208 การอ่านภาษามลายู 2             2 (1-2-3) 
   (Malay Reading II) 

    11 – 064 – 209 การเขียนภาษามลายู 2               3 (2-2-5)   
      (Malay Writing II) 
    11 – 064 – 210 การอ่านและการเขียนภาษามลายูเชิงวิชาการ 3 (2-2-5)   
      (Malay Academic Reading and Writing) 
    11 – 064 – 211      สังคมและวัฒนธรรมมลายู             3 (3-0-6) 
      (Malay Culture and Society) 
 

         11 – 064 – 212 วาทการมลายู           3 (2-2-5) 
      (Speech in Malay)  
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        11 – 064 – 213   ภาษามลายูเพื่อการส่ือสาร            3 (2-2-5) 
       (Malay for Communication) 
        11 – 064 – 214   ภาษามลายูเพื่อการท่องเท่ียว            3 (3-0-6) 
      (Malay for Tourism)    
        11 – 064 – 215   ภาษามลายูเพื่อการบริการด้านโรงแรม           3 (3-0-6) 
      (Malay for Hotel Services)  
   11 – 064 – 216   ภาษามลายูในการส่ือสารเชิงธุรกิจ            3 (3-0-6) 
      (Malay in Business Communication)) 

11 – 064 – 217   อักษรยาวี              3 (2-2-5) 
      (Jawi Script) 

11 – 064 – 218   ภาษามลายูถ่ินปาตานี             3 (2-2-5) 
      (Patani Malay Dialect) 

11 – 064 – 219   วรรณกรรมมลายู              3 (3-0-6) 
      (Malay Literature) 

11 – 064 – 220   ร้อยแก้วและร้อยกรองมลายู            3 (3-0-6)   
   (Malay Prose and Poetry) 
11 – 064 – 221   ภาษาศาสตร์มลายู             3 (3-0-6)   
   (Malay Linguistics) 
11 – 064 – 222   วิวัฒนาการของภาษามลายู            3 (3-0-6)   
   (Malay Evolution) 
11 – 064 – 223   ภาษาอินโดนีเซีย 1             3 (2-2-5)   
   (Indonesian I) 
11 – 064 – 224   ภาษาอินโดนีเซีย 2             3 (2-2-5)   
   (Indonesian II) 
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ความหมายเลขรหัสรายวิชา 
การก าหนดรหัสวิชา 
 
        -      
                                                               
                                                        ล าดับวิชา 
       
                                                              หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  = 1 
      หมวดวิชาเฉพาะ   = 2 
      หมวดวิชาเลือกเสรี  = 3 
      หมวดวิทยานิพนธ์  = 4       

 
หลักสูตรพิเศษหรือหลักสูตรระยะส้ัน  = 1 

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

 

รหัสสาขาคณะศิลปศาสตร์   
   

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

  02 = มนุษยศาสตร์ 
  03 = ภาษาศาสตร์ศึกษาท่ัวไป 

04 = พลศึกษา 
  05 = ภาษาอังกฤษ 
  06 = ภาษามลายู 
  07 = ภาษาจีน 
  08 = ภาษาไทย 

 
 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 2 ภาคการศึกษาปลาย    
     
11-064–201     ภาษามลายู 1 (Malay I)   3 (3-0-6) 
11-064–203     สนทนาภาษามลายู 1 (Malay Conversation I) 2 (1-2-3) 
                                 รวม 5  หน่วยกิต 

 
ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาต้น    
     
11-064–202    ภาษามลายู 2 (Malay II)   3 (3-0-6) 
11-064–204    การอ่านภาษามลายู 1 (Malay Reading I) 2 (1-2-3) 
11-064–205    การเขียนภาษามลายู 1 (Malay Writing I) 2 (1-2-3) 
                                   รวม                                  7  หน่วยกิต 

 

 
 
 

 
 ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาปลาย 
            วิชาโทเลือก ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
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  3.1.5  ค าอธิบายรายวิชา  
                            3.1.5.1  กลุ่มวิชาโทบังคับ     จ านวน  12   หน่วยกิต 
 

11-064–201    ภาษามลายู 1          3 (3-0-6)   
 (Malay I)   
 เง่ือนไขของรายวิชา: ไม่มี  
  ชนิดของค า ซึ่งประกอบด้วยค านาม ค ากริยา ค าคุณศัพท์ ค าบอกหน้าท่ี รูปแบบประโยคพื้นฐาน 
ประโยคความเด่ียวและการเช่ือมประโยคเข้าด้วยกัน 

  Types of nouns, verbs, adjectives, and focusing on how to form grammatical 
sentences, simple sentences, and compound sentences.  
 

 11-064–202   ภาษามลายู 2          3 (3-0-6)   
 (Malay II)   
 เง่ือนไขของรายวิชา: รายวิชาบังคับก่อน 11-064-201 ภาษามลายู 1 หรือผ่านการพิจารณาจากสาขาวิชาฯ 

  วลี อนุประโยค ประโยคซับซ้อน วิเคราะห์โครงสร้างประโยครูปแบบต่างๆ  
  Phrases, clauses, complex sentences, and the analyzation of various sentence 
structures.   
 

11-064–203    สนทนาภาษามลายู 1       2 (1-2-3) 
 (Malay Conversation I) 
 เง่ือนไขของรายวิชา: ไม่มี  
  สนทนาตามสถานการณ์ในชีวิตประจ าวัน ฝึกทักษะในการฟังระดับต้น ฝึกการออกเสียงท่ีถูกต้อง 
เรียนรู้วัฒนธรรมและขนมธรรมเนียมท่ีเกี่ยวข้องกบัสถานการณ์ต่างๆ 
                  The practicing of Malay conversation in daily life including basic listening skills, 
pronunciation, along with the study of culture related to social functions. 

 

11-064–204    การอ่านภาษามลายู 1       2 (1-2-3)   
 (Malay Reading I) 
 เง่ือนไขของรายวิชา: ไม่มี  
  หลักวิธีการอ่านโดยเน้นทักษะการเข้าใจความหมายของข้อความ วิธีเพิ่มพูนค าศัพท์  ฝึกการอ่าน
ข้อความขนาดส้ัน  
  Reading methods especially for reading comprehension in order to increase 
vocabulary and practice reading short texts.   
 

11-064–205    การเขียนภาษามลายู 1       2 (1-2-3)   
 (Malay Writing I) 
 เง่ือนไขของรายวิชา: รายวิชาบังคับก่อน 11-064-202 ภาษามลายู 2 หรือผ่านการพิจารณาจากสาขาวิชาฯ 
  สร้างประโยค การต่อประโยค การเขียนย่อหน้า การบรรยายโดยใช้ภาพประกอบ การเขียน
ข้อความในวาระและโอกาสต่างๆ 
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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.  

 

3.1.5.1  กลุ่มวิชาโทเลือก     จ านวน   6  หน่วยกิต 
 

11-064–206    ภาษามลายู 3          3 (3-0-6)   
 (Malay III)   
 เง่ือนไขของรายวิชา: รายวิชาบังคับก่อน 11-064-202 ภาษามลายู 2  หรือผ่านการพิจารณาจากสาขาวิชาฯ  
  โครงสร้างประโยคภาษามลายูรูปแบบต่างๆ เพื่อเป็นพื้นฐานในการอ่านและเขียนโดยเฉพาะการอ่าน
งานเขียนท่ีมีโครงสร้างประโยคซับซ้อน และการเขียนประโยคท่ีถูกต้อง เหมาะสมตามหลักภาษามลายู 
  Analyze complex sentence structure used in reading texts to develop student 
understanding in Malay grammatical structure and improve reading and writing skills. 
 

11-064–207    สนทนาภาษามลายู 2       2 (1-2-3)   
 (Malay Conversation II) 
 เง่ือนไขของรายวิชา: รายวิชาบังคับก่อน 11-064-203  สนทนาภาษามลายู 1  หรือผ่านการพิจารณาจาก

สาขาวิชาฯ  
 สนทนาโดยเน้นการ จับใจความส าคัญจากเนื้อ เรื่ อง ท่ีก าหนดให้ เกี่ยวกับสถานการณ  

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.    

   

11-064–208    การอ่านภาษามลายู 2       2 (1-2-3)   
 (Malay Reading II)   
 เง่ือนไขของรายวิชา: รายวิชาบังคับก่อน 11-064-204  การอ่านภาษามลายู 1  หรือผ่านการพิจารณาจาก

สาขาวิชาฯ  
หลักวิธีการอานงานเขียนประเภทตางๆ เพื่อจับใจความส าคัญและความเขาใจในรายละเอียดใน

ระดับท่ีสูงขึ้น 

  Reading methods that includes reading for main ideas and details for the higher level. 
 

11-064–209    การเขียนภาษามลายู 2         3 (2-2-5)   
 (Malay Writing II) 
 เง่ือนไขของรายวิชา: รายวิชาบังคับก่อน 11-064-205  การเขียนภาษามลายู 2 หรือผ่านการพิจารณาจาก

สาขาวิชาฯ  
 เขียนเรียงความประเภทตางๆ สามารถใชศัพทตางๆ ท่ีเรียนมาแลวไดถูกตอง 

Practicing in various types of essay writing with the correct use of learnt 
vocabularies. 
 



17 

11-064–210    การอ่านและการเขียนภาษามลายูเชิงวิชาการ    3 (2-2-5)   
 (Malay Academic Reading and Writing) 
 เง่ือนไขของรายวิชา: รายวิชาบังคับก่อน 11-064-209  การเขียนภาษามลายู 2  หรือผ่านการพิจารณาจาก

สาขาวิชาฯ  
  ทักษะการอ่านและเขียนเชิงวิชาการ เช่น รายงาน บทความ ต ารา เป็นต้น เน้นงานในสาขาศิลป
ศาสตร์ 

The practicing of academic reading and writing of reports, articles, academic texts 
etc; emphasis on works in Liberal Arts. 

 

11-064–211    สังคมและวัฒนธรรมมลายู      3 (3-0-6)   
 (Malay Culture and Society) 
 เง่ือนไขของรายวิชา: ไม่มี  
  สังคม วิถีชีวิต ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และระบบความคิดของชาวมลายู ท้ังท่ีเกี่ยวของและไม่
เกี่ยวของกับศาสนาอิสลาม  
  Malay society, ways of life, art, culture, tradition, and their thoughts both in terms 
of Islamic and non-Islamic ways.   
 

11-064–212    วาทการมลายู        3 (2-2-5)   
 (Speech in Malay)   
 เง่ือนไขของรายวิชา: ไม่มี  

 หลักการพูด การเตรียมการพูด วิธีพูด การพูดในรูปแบบต่างๆ เช่น พิธีกร การโต้วาที การกล่าว
สุนทรพจน์ ปัญหาในการพูดและการฟัง โดยเน้นการฝึกพูด วิเคราะห์รูปแบบของการพูด วาจา กิริยา ท่าทาง 
  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.   
 

11-064–213    ภาษามลายูเพื่อการสื่อสาร      3 (2-2-5)   
           (Malay for Communication) 
  เง่ือนไขของรายวิชา: ไม่มี  
  ทักษะการฟังและพูดในสถานการณ์ต่างๆ โดยให้ความส าคัญต่อการส่ือสารให้ถูกต้อง ชันเจน บน
พื้นฐานภาษานิยม สอดแทรกทฤษฎีการส่ือสารภาษามลายูรวมถึงการใช้ถ้อยค 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. 
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11-064–214    ภาษามลายูเพื่อการท่องเที่ยว      3 (3-0-6)   
 (Malay for Tourism) 
 เง่ือนไขของรายวิชา: ไม่มี  
  ค าศัพท์ ส านวนต่างๆ และความแตกต่างทางด้านวัฒนธรรมเพื่อใช้ในการส่ือสารท่ีเกี่ยวข้องใน
ธุรกิจท่องเท่ียว 
  Vocabularies, expressions, and cultural awareness as needed in the tourism 
industry in order to communicate effectively in all aspects of tourism. 
 

11-064–215    ภาษามลายูเพื่อการบริการด้านโรงแรม     3 (3-0-6)   
 (Malay for Hotel Services)   
 เง่ือนไขของรายวิชา: ไม่มี  
  การใช้ภาษามลายูในแผนกต่าง ๆ ของโรงแรม เช่น แผนกต้อนรับ จัดเล้ียง ประชาสัมพันธ์การ
ขายและการตลาด ติดต่อภายใน และการศึกษาดูงานนอกสถานท่ี 

Malay vocabulary and expression used in various departments in hotels, such as 
receptions, public relations, sales and marketing; field trip. 

 

11-064–216    ภาษามลายูในการสื่อสารเชิงธุรกิจ     3 (3-0-6)   
 (Malay in Business Communication) 
 เง่ือนไขของรายวิชา: ไม่มี  

ภาษามลายู ท่ี เกี่ยวข องกับธุรกิจ  ศัพท ทางธุรกิจ โดยเน นการติดต อส่ือสารทางธุรกิจ 
  Malay business language and  business terms that  emphasis on the business 
communication. 

 

11-064–217    อักษรยาวี        3 (2-2-5)   
  (Jawi Script) 
 เง่ือนไขของรายวิชา: ไม่มี  
  การเขียนอักษรยาวี เริ่มจากประวัติความเป็นมาของอักขระ ค าศัพท์ การสะกดค า ความสัมพันธ์
ระหว่างอักษรยาวีและอักษรรูมี เพื่อน าไปสู่การปฏิบัติในการเรียนรู้การปริวรรตอักษรมลายู  
  Write the Jawi alphabets. Beginning with Jawi history, letters,  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. 
 

11-064–218    ภาษามลายูถ่ินปาตานี       3 (2-2-5)   
 (Patani Malay Dialect)   
 เง่ือนไขของรายวิชา: ไม่มี  
  ลักษณะ ท่ั ว ไปของภาษามลายู ถิ่ นปาตานี  ฝ กพู ด  และฟ งภาษามลายู ถิ่ น ปาตานี 
ในสถานการณตางๆ ในชีวิตประจ าวัน 
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Characteristics of Patani Malay; practice of speaking and listening in Patani Malay 
in daily life situations. 
 

11-064–219    วรรณกรรมมลายู       3 (3-0-6)   
  (Malay Literature) 
 เง่ือนไขของรายวิชา: ไม่มี  
  วรรณกรรม คุณค่าในการสร้างสรรค์ โดยศึกษาทฤษฏีและวิธีการสร้างแรงบันดาลใจ ในการสร้าง
ผลงาน เช่น นวนิยาย เรื่องส้ัน บทกลอน และบทละคร  
  Malay literature, the theory and methods of Malay literature such as novels, short 
stories and plays.  

11-064–220    ร้อยแก้วและร้อยกรองมลายู      3 (3-0-6)   
 (Malay Prose and Poetry)   
 เง่ือนไขของรายวิชา: ไม่มี  
  ลักษณะ ประเภทของร้อยแก้ว และร้อยกรองภาษามลายู ศึกษาบทประพันธ์    ร้อยแก้วและร้อย
กรองประเภทต่างๆ กลวิธีในการประพันธ์ ลักษณะการใช้ภาษาในการส่ือความหมายและถ่ายทอดอารมณ์ 
หลักเกณฑ์การวิเคราะห์และวิจารณ์บทประพันธ์ร้อยแก้วและร้อยกรอง ฝึกหัดการเขียนร้อยแก้วร้อยกรองมลายู
ประเภทต่างๆ ท่ีเป็นท่ีนิยม 
                    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. 
 

11–084–221    ภาษาศาสตร์มลายู                            3 (3-0-6) 
  (Malay Linguistics)  
  เง่ือนไขของรายวิชา: ไม่มี   
  วิเคราะหโครงสรางภาษามลายูในดานระบบ เสียง ระบบค า ระบบวากยสัมพันธ และระบบ
ความหมายโดยใชทฤษฎีภาษาศาสตร 
  Malay structural analysis in regards to its phonological, morphological, syntactic, 
and semantic systems that based on linguistic approaches.   
 

11–084–222    วิวัฒนาการของภาษามลายู        3 (3-0-6) 
   (Malay Evolution) 
  เง่ือนไขของรายวิชา: ไม่มี  

ปัจจัยการเปล่ียนแปลงของภาษามลายู พัฒนาการของภาษามลายู ในยุคต่างๆ รวมท้ังศึกษา
สาเหตุของการเปล่ียนแปลงในแต่ละยุคสมัย  
  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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11–084–223    ภาษาอินโดนีเซีย 1       3 (2-2-5) 
  (Indonesian I) 
  เง่ือนไขของรายวิชา: ไม่มี   
  ระบบเสียงอักขรวิธีและการอ่านออกเสียงภาษาอินโดนีเซีย ทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียนภาษา
อินโดนีเซีย ในระดับต้น การสร้างประโยคพื้นฐานของภาษาอินโดนีเซียค าศัพท์และส านวนท่ีใช้บ่อยการสนทนาใน
สถานการณ์ท่ีจ าเป็นเพื่อการส่ือสารในชีวิตประจ าวัน 

Sound system, spelling system and pronunciation; basic listening, speaking, 

reading and writing skills in Basaha Indonesia; basic sentence structures of Indonesia language; 

frequently used vocabulary, expressions and conversation in relevant situations for daily life 

Communication. 

11–084–224    ภาษาอินโดนีเซีย 2       3 (2-2-5) 
  (Indonesian II) 
 เง่ือนไขของรายวิชา: รายวิชาบังคับก่อน 11-064-223  ภาษาอินโดนีเซีย 1  หรือผ่านการพิจารณาจาก

สาขาวิชาฯ  
  ทักษะการฟัง พูด อ่าน ภาษาอินโดนีเซียในระดับต้น การสนทนาในสถานการณ์ท่ีจ าเป็น 

เพื่อเป็นการส่ือสารในชีวิตประจ าวันต่อเนื่องจากรายวิชา ภาษาอินโดนีเซีย 1 ตลอดจนความรู้เบื้องต้น เกี่ยวกับ
สังคมและวัฒนธรรมอินโดนีเซีย 

Basic listening, speaking, reading and writing skills in Indonesia language; 

conversation In relevant situations for daily life communication at a higher level as the 

continuity to Indonesian language I, including basic Indonesian sociocultural information. 
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 3.2  ชื่อ – สกุล เลขประจ าตัวประชาชน ต าแหน่ง และคุณวุฒิ 
3.2.1  อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ล าดับ ชื่อ – นามสกุล ต าแหน่งทาง
วิชาการ 

คุณวุฒิการศึกษา สถาบัน ปีท่ีจบ 

1 นายซาฮีฎีน นิติภาค 

 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

M.A. (Malay Literature) 

ศศ.บ. ภาษามลายู 

Universiti Sains Malaysia  

มหาวิทยาลัยทักษิณ  

2013 

2552 

2 นายสุไลมาน สมาแฮ 

 

อาจารย์ M.A. (Linguistics) 

ศศ.บ. ภาษามลายู 

Universitas Pendidikan Indonesia

มหาวิทยาสงขลานครินทร์  
2012 

2552 

3 นางสาวกามลีียา หะยีหะซา 
 

อาจารย์ M.Ed. (Malay Language) 

ศศ.บ. ภาษามลายู 

Universiti Pendidikan Sultan Idris

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์
2016 

2557 

4 นางสาวฟีรดาวซ์ มูหะมัด 

 

อาจารย์ M.A. (Linguistics) 

B.A. (Linguistics) 

Universiti Kebangsaan Malaysia  

Universiti Kebangsaan Malaysia 

2016 

2014 

5 นางสาวรอฮานี เต๊ะซา 

 

อาจารย์ M.A. (Malay Studies) 

B.A. (Islamic Studies) 

Universiti Kebangsaan Malaysia  

Universiti Kebangsaan Malaysia 

2016 

2014 

 

3.2.2  อาจารย์ประจ า 
ล าดับ ชื่อ – นามสกุล ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 
คุณวุฒิการศึกษา สถาบัน ปีท่ีจบ 

1 นายซาฮีฎีน นิติภาค 

 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

M.A. (Malay Literature) 

ศศ.บ. ภาษามลายู 

Universiti Sains Malaysia  

มหาวิทยาลัยทักษิณ  

2013 

2552 

2 นายสุไลมาน สมาแฮ 

 

อาจารย์ M.A. (Linguistics) 

ศศ.บ. ภาษามลายู 

Universitas Pendidikan Indonesia

มหาวิทยาสงขลานครินทร์  
2012 

2552 

3 นางสาวกามลีียา หะยีหะซา 
 

อาจารย์ M.Ed. (Malay Language) 

ศศ.บ. ภาษามลายู 

Universiti Pendidikan Sultan Idris

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์
2016 

2557 

4 นางสาวฟีรดาวซ์ มูหะมัด 

 

อาจารย์ M.A. (Linguistics) 

B.A. (Linguistics) 

Universiti Kebangsaan Malaysia  

Universiti Kebangsaan Malaysia 

2016 

2014 

5 นางสาวรอฮานี เต๊ะซา 

 

อาจารย์ M.A. (Malay Studies) 

B.A. (Islamic Studies) 

Universiti Kebangsaan Malaysia 

Universiti Kebangsaan Malaysia 

2016 

2014 

 

3.2.3  อาจารย์พิเศษ 

                                         -ไม่มี- 
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หมวดท่ี 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 
 

1.3การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา  

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา 

1.1 มีความซื่อสัตย์ สุจริต  
มีสัมมาคารวะ รู้จักกาลเทศะ  
และเคารพกฎระเบียบของสังคม  

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

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) ส่งงานตามเวลาท่ีก่าหนด 

 (3.5) มาตามเวลาท่ีนัดหมาย 

1.3 มีจิตสาธารณะ (1) บูรณาการการจัดการเรียนการสอนในโครงการบริการ
วิชาการของคณะ 

(2) บูรณาการการจัดการเรียนการสอนโดยการศึกษาดูงานใน
แหล่งเรียนรู้ต่างๆ ในท้องถิ่น และส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการ
ช่วยเหลือท้องถิ่น 

(3) สอดแทรกการมีจิตสาธารณะในการจัดการเรียนการสอน 
และกิจกรรมอื่นๆ 

1.4 มีความรู้และทักษะด้านภาษา การ
ส่ือสาร  สามารถประยุกต์ใช้ และ
น่าไปใช้ได้อย่างเหมาะสมกับระดับและ
กาลเทศะ 

(1) จัดการเรียนการสอนภาคทฤษฎี/ภาคปฏิบัติให้ผู้เรียนมี
ทักษะและประสบการณ์ด้านภาษามลายูและภาษาอื่น 

ท่ีหลากหลาย เช่น ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน เป็นต้น 

(2) จัดการเรียนการสอนโดยให้นักศึกษามีการสืบค้น อภิปราย 
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คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา 

และน่าเสนอข้อมูลเกี่ยวกับภาษาและการส่ือสารโดยใช้ส่ือ
เทคโนโลยี และน่าเสนอข้อมูลงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับภาษาและ
การ ส่ือสาร  ( ทักษะการ น่ า เสนอภาษามลายู  การพู ด 

ในท่ีสาธารณะ การส่ือสารและเทคโนโลยี การสัมมนาภาษา
มลายู และการค้นคว้าอิสระ) 
(3) อบรมเชิงปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

1.5  สามารถคิดวิเคราะห์อย่างเป็น
ระบบ มีวิจารณญาณ และสร้างสรรค์ 
โดยใช้ความรู้ทางภาษาและศาสตร์ที่
เกี่ยวข้อง 

(1) จัดการเรียนการสอน/ กิจกรรม/ โครงการ ท่ีส่งเสริม 

ให้ ผู้ เรี ยนไ ด้ใ ช้ ทักษะการคิดวิ เคราะห์อย่ างเป็นระบบ  
มีวิจารณญาณ และสร้างสรรค์ผ่านการใช้ความรู้และทักษะทาง
ภาษา และการส่ือสาร  

1.6  สามารถปรับตัว และปฏิสัมพันธ์
อย่างสร้างสรรค์กับบุคคลกลุ่มต่าง ๆ  
บนพื้นฐานพหุวัฒนธรรม 

(1) จัดการเรียนการสอน/ กิจกรรม/ โครงการ ท่ีส่งเสริมให้
ผู้เรียนได้มี โอกาสมีปฏิ สัมพันธ์กับบุคคลกลุ่มต่างๆ เช่น 
นัก ศึกษาจากคณะต่างๆ นักเรียนระดับช้ันต่างๆ และ
ประชาชนในพื้นท่ีสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ตลอดจน
สถาบันการศึกษาของประเทศเพื่อนบ้าน 

 

2.3การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 

      2.1  คุณธรรม จริยธรรม 

  2.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

   1) ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตย์สุจริต 

   2) มีวินัย ตรงต่อเวลา รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 

   3) เคารพสิทธิ รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น และเคารพกฎระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ขององค์กร
และสังคม 

   4) ส่งเสริมให้บุคคลในสังคมตระหนักถึงความส่าคัญในการใช้ภาษาเพื่อการส่ือสาร 

   5) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 
33 

  2.1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

   1) บรรยายประกอบส่ือและยกตัวอย่างกรณีศึกษาประเด็นทางคุณธรรมและจริยธรรม 

   2) บทบาทสมมติ 

   3) ใช้สถานการณ์จริง  



24 

   4) กรณีตัวอย่างท่ีครอบคลุมประเด็นปัญหาทางด้านคุณธรรมและจริยธรรม 
33 

  2.1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

   ใช้วิธีการประเมิน ท้ังการประเมินระหว่างเรียน ภายหลังส้ินสุดวิชา และภายหลังส่าเร็จ
การศึกษา โดย 

   1) การประเมินระหว่างเรียน และภายหลังส้ินสุดวิชา โดยผู้เรียนประเมินตนเอง ประเมินโดย
กลุ่มเพื่อน และอาจารย์ โดยใช้วิธีการประเมินท่ีหลากหลาย ท้ังการสังเกต แบบสอบถาม แบบบันทึก แบบ
ประเมินและแบบวัดท่ีเกี่ยวข้อง      

    2) การประเมินภายหลังจากส่าเร็จการศึกษาแล้ว โดยให้บัณฑิตประเมินตนเอง ประเมินจาก
ผู้ใช้บัณฑิต โดยใช้แบบสอบถาม และการสัมภาษณ์ 

 

 2.2 ความรู้  
  2.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 

   1) มีความรู้ และความเข้าใจในสาระส่าคัญของศาสตร์ที่ศึกษา 

   2) มีความรู้และความเข้าใจในสาระส่าคัญของกระบวนการส่ือสารและสามารถน่าไป
ประยุกต์ใช้ในการด่าเนินชีวิต 

   3) สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและเลือกความรู้มา
ใช้ได้ตามวัตถุประสงค์ 

   4) มีความรู้ ความเข้าใจในวัฒนธรรม สถานการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงของประเทศและสังคมโลก 

   5) สามารถบูรณาการความรู้ท่ีได้ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 
33 

  2.2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้   

   1) บรรยาย 

   2) เรียนรู้ด้วยตนเอง 
   3) อภิปราย 

   4) กระบวนการวิเคราะห ์

   5) น่าเสนอประเด็นท่ีผู้เรียนสนใจ เพื่อการเรียนรู้ร่วมกันของกลุ่ม 

   6) รายงานการศึกษาค้นคว้า 
33 

  2.2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้  
   ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการปฏิบัติของนักศึกษา ในด้านต่างๆ คือ 

   1) การทดสอบย่อย การสอบกลางภาคเรียน และการสอบปลายภาคเรียน 
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                    2) การน่าเสนอรายงานท่ีได้รับมอบหมาย 

                    3) ช้ินงานท่ีได้รับมอบหมาย 

2.3 ทักษะทางปัญญา  
  2.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

   1) สามารถคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ มีวิจารณญาณ และสร้างสรรค์ โดยใช้ความรู้ทางภาษา
และศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง  
   2) สามารถประยุกต์ความรู้ ทักษะด้านภาษา และน่าไปใช้ได้เหมาะสมกับระดับและกาลเทศะ 

   3) สามารถพัฒนาวิธีการแก้ไขปัญหาท่ีมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับสถานการณ์และบริบททาง
สังคมท่ีเปล่ียนแปลงไป 

  2.3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

   1) ฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์ 
   2) ฝึกทักษะการใช้ภาษาเชิงสร้างสรรค์ 

   3) อภิปราย 

  2.3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา  
   1) การวัดความสามารถในทักษะในการใช้ภาษาเพื่อการส่ือสาร 

   2) การทดสอบย่อย การสอบกลางภาคเรียน และการสอบปลายภาคเรียน 

                    3) การทดสอบโดยใช้สภาพจริงหรือสถานการณ์จ่าลอง 
                    4) การน่าเสนอรายงานในช้ันเรียน 

33 2.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ  
  2.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคลและความสามารถในการรับผิดชอบ 

   1) มีความสามารถในการปรับตัวและมีปฏิสัมพันธ์อย่างสร้างสรรค์กับบุคคลกลุ่มต่างๆ ในสังคม 

   2) สามารถท่างานเป็นทีมในบทบาทผู้น่าและสมาชิกทีมในบริบทหรือสถานการณ์ท่ีแตกต่างกัน 

   3) มีความรับผิดชอบต่อหน้าท่ี ต่อสังคม และรับผิดชอบในการพัฒนาตนเององค์กรและสังคม
อย่างต่อเนื่อง 
  2.4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ 

ความรับผิดชอบ 

   1) จัดกิจกรรมกลุ่มในการวิเคราะห์กรณีศึกษา 

   2) มอบหมายรายงานกลุ่มและรายงานเด่ียว 

   3) น่าเสนอรายงาน 

   4) อภิปราย 

   5) สัมมนา 
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33 

  2.4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

   1) ประเมินผลการจัดกิจกรรมกลุ่ม 

   2) ตรวจและประเมินผลการน่าเสนอรายงาน 

   3) ประเมินการท่างานเป็นทีม 
 

 2.5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  
  2.5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

   1) สามารถใช้ภาษาส่ือสารได้อย่างมีประสิทธิภาพท้ังการพูด การฟัง การอ่าน และการเขียน 

   2) สามารถเลือกใช้ข้อมูลท่ีเหมาะสมในการแก้ปัญหา 
   3) สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเข้าถึงแหล่งสารสนเทศ และน่าเสนอแหล่ง
สารสนเทศได้อย่างเหมาะสม 

   4) สามารถวิเคราะห์และเปล่ียนแปลงข้อมูลให้เป็นข่าวสารท่ีมีคุณภาพ และถ่ายทอดข้อมูล
ข่าวสารแก่ผู้อื่นได้อย่างเข้าใจ 
33 

  2.5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

   1) ฝึกการเก็บรวบรวมข้อมูลและการน่าเสนอ 

   2) ฝึกทักษะทางภาษาท้ังการพูด การฟัง การอ่าน และการเขียน 

   3) จัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้เลือก และใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างเหมาะสม 

   4) จัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ใช้ความสามารถในการวิเคราะห์ วินิจสาร 
และน่าเสนอได้อย่างเหมาะสม 
33 

  2.5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

   1) ประเมินผลการปฏิบัติกิจกรรมตามกิจกรรมท่ีมอบหมาย 

   2) ใช้แบบสังเกต 

   3) ใช้แบบทดสอบ 

   4) ประเมินผลการท่าโครงการ 
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3.  แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
 ความรับผิดชอบหลัก    ความรับผิดชอบรอง 

 

หมวดวิชาเฉพาะ 
  

ตารางสรุปผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 

1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 
1) ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และ  
    ซื่อสัตย์สุจริต 

2) มีวินัย ตรงต่อเวลา รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 

3) เคารพสิทธิ รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น และเคารพกฎระเบียบ  
   ข้อบังคับต่างๆ ขององค์กรและสังคม 

4) ส่งเสริมให้บุคคลในสังคมตระหนักถึงความส าคัญในการใช้ 
   ภาษาเพ่ือการสื่อสาร 

5) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 

1)  มีความรู้ และความเข้าใจในสาระส าคัญของศาสตร์ที 
     ศึกษา 
2)  มีความรู้และความเข้าใจในสาระส าคัญของกระบวนการ

สื่อสารและสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิต 

3) สามารถติดตามความก้าวหน้าทาง วิชาการโดยใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและเลือกความรู้มาใช้ได้ตาม
วัตถุประสงค์ 

4) มีความรู้  ความ เข้าใจในวัฒนธรรม สถานการณ์ที่
เปลี่ยนแปลงของประเทศและสังคมโลก 

5) สามารถบูรณาการความรู้ที่ได้ศึกษากับความรู้ในศาสตร์ 
    อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 

1)  สามารถคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ มีวิจารณญาณ และ 
     สร้างสรรค์ โดยใช้ความรู้ทางภาษาและศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง  
2)  สามารถประยุกต์ความรู้ ทักษะด้านภาษา และน าไปใช้ได้ 
     เหมาะสมกับระดับและกาลเทศะ 
3)  สามารถพัฒนาวิธีการแก้ไขปัญหาที่มีประสิทธิภาพ 
     สอดคล้องกับสถานการณ์และบริบททางสังคมที่ 
     เปลี่ยนแปลงไป 

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 5. ทักษะการวิเคราะหเ์ชิงตัวเลข การสือ่สาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1) มีความสามารถในการปรับตัวและมีปฏิสัมพันธ์อย่างสร้างสรรค์กับบุคคลกลุ่มต่างๆ  
     ในสังคม 

2) สามารถท างานเป็นทีมในบทบาทผู้น าและสมาชิกทีมในบริบทหรือสถานการณ์ที่ 
     แตกต่างกัน 

3) มีความรับผิดชอบต่อหน้าท่ี ต่อสังคม และรับผิดชอบในการพัฒนาตนเององค์กรและ
สังคมอย่างต่อเน่ือง 

1)  สามารถใช้ภาษาสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งการพูด การฟัง การอ่าน และการเขียน 

2)  สามารถเลือกใช้ข้อมูลที่เหมาะสมในการแก้ปัญหา 
3)  สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเข้าถึงแหล่งสารสนเทศ และน าเสนอแหล่งสารสนเทศได้อย่าง

เหมาะสม 

4)  สามารถวิเคราะห์และเปลี่ยนแปลงข้อมูลให้เป็นข่าวสารที่มีคุณภาพ และถ่ายทอดข้อมูลข่าวสารแก่ผู้อื่น
ได้อย่างเข้าใจ 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
 ความรับผิดชอบหลัก   ความรับผิดชอบรอง 

 
 

 

รายวิชา 

 

 

1. คุณธรรม จริยธรรม 

 

 

2. ความรู้ 

 

 

3. ทักษะทาง
ปัญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล

และความ
รับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการ

ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 

1. กลุ่มวิชาโทบังคับ 

11-064-201  ภาษามลายู 1                     

 11-064-202  ภาษามลายู 2                     

 11-064-203  สนทนาภาษามลายู 1                     

 11-064-204  การอ่านภาษามลายู 1                     

 11-064-205  การเขียนภาษามลายู 1                     

2. กลุ่มวิชาโทเลอืก 

   11-064-206  ภาษามลายู 3                     

   11-064-207  สนทนาภาษามลายู 2                     

11-064-208  การอ่านภาษามลายู 2                       

11-064-209  การเขียนภาษามลายู 2                       

11-064-210  การอ่านและการเขียนภาษามลายูเชิงวิชาการ                     

11-064-211  สังคมและวัฒนธรรมมลายู                     

11-064-212  วาทการมลายู                      

11-064-213  ภาษามลายูเพ่ือการสื่อสาร                     

11-064-214  ภาษามลายูเพ่ือการท่องเท่ียว                     

11-064-215  ภาษามลายูเพ่ือการบริการด้านโรงแรม                     
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
 ความรับผิดชอบหลัก   ความรับผิดชอบรอง 

 
 

 

รายวิชา 

 

 

1. คุณธรรม จริยธรรม 

 

 

2. ความรู้ 

 

 

3. ทักษะทาง
ปัญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล

และความ
รับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการ

ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 

2. กลุ่มวิชาโทเลอืก 

  11-064-216  ภาษามลายูในการสื่อสารเชิงธุรกจิ                     

  11-064-217  อักษรยาวี                     

  11-064-218  ภาษามลายูถ่ินปาตานี                     

  11-064-219  วรรณกรรมมลายู                     

  11-064-220  ร้อยแก้วและร้อยกรองมลายู                     

  11-064-221  ภาษาศาสตร์มลายู                     

  11-064-222  วิวัฒนาการของภาษามลายู                     

  11-064-223  ภาษาอินโดนีเซีย 1                     

  11-064-224  ภาษาอินโดนีเซีย 2                     
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หมวดท่ี 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา  
 

1.  กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด)  
 การวัด และการประเมินผลการศึกษาให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 
ว่าด้วยการศึกษา ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2557 (ภาคผนวก ก) 
 

2.  กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 

     2.1 มีคณะกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ท่ีคณะศิลปศาสตร์แต่งต้ังขึ้น 

     2.2  มีการทวนสอบระดับรายวิชาโดยอาจารย์ประจ าสาขาวิชาเป็นกรรมการทวนสอบอย่างน้ อย 

1 คน ร่วมกับคณะกรรมการทวนสอบท่ีคณะศิลปศาสตร์แต่งต้ัง 
     2.3  คณะกรรมการทวนสอบคัดเลือกรายวิชาเพื่อทวนสอบอย่างน้อยไม่น้อยกว่าร้อยละ 25  
ของรายวิชา ก าหนดเกณฑ์การคัดเลือกรายวิชาท้ังภาคทฤษฎีและปฏิบัติท่ีจะน ามาทวนสอบมาตรฐานผล
การเรียนรู้ และด าเนินการคัดเลือกรายวิชาเพื่อมาทวนสอบ 

     2.4  คณะกรรมการ ตรวจสอบผลการให้คะแนนกับข้อสอบ รายงาน และอื่น ๆ ท่ีผู้เรียนได้รับ
มอบหมาย 

     2.5  คณะกรรมการทวนสอบวิเคราะห์ และสรุปผลการด าเนินงานเสนอคณะกรรมการประจ า 
คณะศิลปศาสตร์เพื่อปรับปรุงแก้ไขต่อไป 
 

3.  เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

 เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ว่าด้วย
การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2557 (ภาคผนวก ก)  
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หมวดท่ี 6 การพัฒนาคณาจารย์และบุคลากร  
 

1.  การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่  

     1.1  จัดให้มีการปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ภายใน 2 สัปดาห์ หลังจากเข้ามาปฏิบัติงานท่ีคณะศิลปศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 
     1.2  เนื้อหาในการปฐมนิเทศส าหรับอาจารย์ใหม่ ประกอบด้วย 

 1.2.1  บทบาทหน้าท่ีของอาจารย์ในพันธกิจท้ัง 5 ด้าน  ได้แก่  การสอน  การวิจัย  การบริการ
วิชาการ การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม งานบริหารและการจัดการ และงานอื่น ๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 

 1.2.2  สิทธิผลประโยชน์ของอาจารย์ และกฎระเบียบต่าง ๆ 

 1.2.3  หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนในคณะและกิจกรรมต่าง ๆ ของคณะ 

    1.3  แต่งต้ังอาจารย์พี่เล้ียง โดยมีหน้าท่ี 

 1.3.1  ให้ค าแนะน าและการปรึกษาเพื่อเรียนรู้และปรับตัวเองเข้าสู่การเป็นอาจารย์ในคณะ 

 1.3.2  ให้ค าแนะน าและนิเทศการสอนท้ังภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติท่ีต้องสอนคู่กับอาจารย์อาวุโส 

     1.4  การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน และการวัดผลประเมินผล 

 1.4.1  ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการอบรมหลักสูตรเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนท่ีทางคณะหรือ
มหาวิทยาลัยจัดขึ้น โดยมุ่งเน้นอาจารย์ที่ยังไม่มีประสบการณ์การสอน และการวัดผลประเมินผล 

 1.4.2  ส่งเสริมสนับสนุนอาจารย์เข้าร่วมประชุมวิชาการและดูงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการ
สอน และการวัดผลประเมินผลในสาขาท่ีเกี่ยวข้อง 
     1.5  การพัฒนาวิชาการ วิจัย และวิชาชีพด้านอื่น 

 1.5.1  ส่งเสริมสนับสนุนอาจารย์เข้าร่วมประชุมวิชาการและศึกษาดูงานในสาขาท่ีเกี่ยวข้องหรือ
เนื้อหาด้านวิชาการท่ีน่าสนใจและสามารถน ามาใช้ประโยชน์เกี่ยวกับการเรียนการสอน 

 1.5.2  สนับสนุนการเข้าร่วมประชุมเสนอผลงานวิจัยท้ังในและต่างประเทศ 

     1.6  ประเมินและการติดตามความก้าวหน้าในการปฏิบัติงานของอาจารย์ใหม่ 
 

2.  การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์และบุคลากร 
    2.1  การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 

 2.1.1  จัดระบบการประเมินผลด้านการสอนและการประเมินผลอย่างมีส่วนร่วมระหว่างผู้สอน 
ผู้บริหาร และผู้เรียน 

 2.2.2  จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวน/ประเมินผลการจัดการเรียนการสอนประจ าปี 
 2.2.3  จัดอบรมประจ าปีเกี่ยวกับทักษะการสอน และการประเมินผลท่ีทันสมัยท้ังในห้องเรียน
และท่ีสอดคล้องกับผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 

 2.2.4  สนับสนุนอาจารย์เข้าร่วมประชุมวิชาการ ฝึกอบรม และศึกษาดูงานเกี่ยวกับ การจัดการ
เรียนการสอน การประเมินผล และด้านวิชาการ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
 2.2.5  สนับสนุนให้มีการจัดท าวิจัยในห้องเรียน 
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    2.2  การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื่น ๆ 

 2.2.1  มีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชนตามนโยบายของคณะศิลปศาสตร์ท่ีเน้น 

การบริการวิชาการแก่นักเรียน เยาวชน และประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

 2.2.2  จัดท าแผนพัฒนาบุคลากรเพื่อเข้าสู่การท าผลงานทางวิชาการ และกระตุ้นให้บุคลากร  
ท าและเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 

 2.2.3  สนับสนุนให้บุคลากรเข้าร่วมประชุมวิชาการท้ังในระดับชาติและนานาชาติ 
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หมวดท่ี 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร  
 

การประกันคุณภาพหลักสูตร จะใช้เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.2558 และ
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2558  ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันท่ี 13 
พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 โดยก าหนดระบบประกันคุณภาพของหลักสูตร ตามองค์ประกอบในการประกัน
คุณภาพ 6 ด้าน คือ 1) ก ากับมาตรฐาน 2) บัณฑิต 3) นักศึกษา 4) อาจารย์ 5) หลักสูตร การเรียนการ
สอน การประเมินผู้เรียน  และ 6)  ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ 
1.  การก ากับมาตรฐาน 

    1.1  มีคณะกรรมการประจ าคณะศิลปศาสตร์ คณะกรรมการวิชาการคณะศิลปศาสตร์ และคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตรฯ  ท าหน้าท่ีก ากับมาตรฐานหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญา
ตรี พ.ศ.2558 

    1.2  มีอาจารยป์ระจ าหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 2 คน และมี 1 คน ท าหน้าท่ีเป็นประธานหลักสูตร ซึ่งได้รับ
การแต่งต้ังจากคณะกรรมการประจ าคณะฯ  และน าเสนอต่อสภาวิชาการมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 
สภามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์  
    1.3  อาจารย์ประจ าหลักสูตร  ท าหน้าท่ีในการบริหารหลักสูตรและพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการ
สอน ต้ังแต่การวางแผน การควบคุมคุณภาพ การติดตามประเมินผล และน าผลการประเมินมาพัฒนาและ
ปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยอย่างต่อเนื่อง อย่างน้อยทุก ๆ 5 ปี  ท้ังนี้หลักสูตรจะต้องมีคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตรฯ  ท่ีมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ อยู่ประจ าหลักสูตรตลอดระยะเวลาท่ีจัดการศึกษา 
    1.4  อาจารย์ประจ าหลักสูตร เสนอแผนการด าเนินงาน การควบคุมและการติดตามผลด าเนินงานต่อท่ี
ประชุมคณะกรรมการวิชาการคณะฯ  ทุกภาคการศึกษา เพื่อช่วยก ากับให้การด าเนินงานของหลักสูตร
เป็นไปตามมาตรฐาน 

    1.5  อาจารย์ประจ าหลักสูตร ร่วมกันพิจารณาก าหนดให้บางรายวิชาจะต้องเชิญอาจารย์พิเศษหรือ
วิทยากรผู้เช่ียวชาญมาบรรยาย และอาจารย์พิเศษจะต้องเป็นผู้มีประสบการณ์ตรง มีความเช่ียวชาญใน
หัวข้อ/รายวิชาท่ีสอน 

2.  บัณฑิต 
    2.1  ส ารวจความต้องการของตลาดแรงงาน และส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตก่อนการพัฒนาหรือ
ปรับปรุงหลักสูตร  
    2.2  มีแผนส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต ก่อนหลักสูตรครบ 5 ปี เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการ
ปรับปรุงหลักสูตรครั้งต่อไป 
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3.  นักศึกษา 
    3.1  การรับนักศึกษา 
 3.1.1  คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา 

1)3เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ว่าด้วยการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. 2557 (ภาคผนวก ก) 

2)3ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์การคัดเลือกนักศึกษาวิชาโท ซึ่งคณะศิลปศาสตร์เป็น
ผู้ด าเนินการ 

  3.1.2  การคัดเลือก   
         การคัดเลือกผู้เข้าศึกษาให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกนักศึกษาวิชาโท ซึ่งสาขาวิชา
ภาษามลายู  คณะศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เป็นผู้ด าเนินการคัดเลือก 
 3.1.3  การเทียบโอนหน่วยกิต  รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามสถาบันอุดมศึกษา 
เป็นไปตามประกาศ/ข้อบังคับ/ระเบียบท่ีเกี่ยวข้องของทบวงมหาวิทยาลัย /กระทรวงศึกษาธิการ / 
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ท่ีมีผลบังคับใช้ในปัจจุบัน 
 

    3.2  การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา 
 3.2.1  อาจารย์ประจ าหลักสูตร เตรียมความพร้อมผู้เรียนก่อนเริ่มเข้าเรียน โดยการจัดปฐมนิเทศ 
แนะน าหลักสูตรวิชาโท กฎ ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ส่ิงอ านวยความสะดวก และมีคู่มือฉบับวิชาโทภาษา
มลายูส าหรับนักศึกษาวิชาโททุกคน 
 3.2.2  จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมนักศึกษาตลอดหลักสูตร เพื่อให้มีความพร้อมในการออกไป
ประกอบวิชาชีพ โดย 
 ช้ันปีท่ี 23เตรียมความพร้อมให้นักศึกษามีความรับผิดชอบต่อสังคม และมีจิตอาสา  โดยการ
ด าเนินโครงการต่าง ๆ ของหลักสูตร และฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัยนราธิวาส 

ราชนครินทร์ 
 ช้ันปีท่ี 33เตรียมความพร้อมให้นักศึกษามีความรับผิดชอบต่อสังคม และมีจิตอาสา โดยการ
ด าเนินโครงการต่าง ๆ ของหลักสูตร และฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัยนราธิวาส 

ราชนครินทร์ 
 3.2.3  ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาได้ร่วมกิจกรรมท่ีก าหนดไว้ในระบบการท ากิจกรรมของ
คณะฯ 
 3.2.4  ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมพัฒนานักศึกษาด้านคุณธรรม จริยธรรม และตระหนักถึง
ศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่น 
 3.2.5  ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาทักษะด้านภาษาให้กับนักศึกษา 
 3.2.6  ก าหนดระบบการให้ค าปรึกษาและช่วยเหลือนักศึกษาท้ังด้านการเรียนและส่วนตัว 
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3.3  ผลที่เกิดกับนักศึกษา  
               3.3.1  บัณฑิตมีความรู้ด้านภาษาและวัฒนธรรมมลายู และสามารถน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ใน
การประกอบอาชีพและพัฒนาตน 

               3.3.2  บัณฑิตมีทักษะด้านการส่ือสารอย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถปรับตัวให้เข้ากับสังคม
พหุวัฒนธรรม 

               3.3.3  บัณฑิตมีคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และมีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 

 

4.  คณาจารย์ 
    4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์ 
 4.1.1  ระบบการรับและแต่งต้ังอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
          ประธานหลักสูตร และอาจารย์ประจ าหลักสูตร เสนอแต่งต้ังอาจารย์ประจ าหลักสูตรต่อ
คณะกรรมการประจ าคณะฯ สภาวิชาการมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ และสภามหาวิทยาลัย
นราธิวาสราชนครินทร์ 
 4.1.2  ระบบการบริหารอาจารย์ 
          มีระบบอัตราก าลัง โดยคณะฯ มีแผนอัตราก าลังของจ านวนอาจารย์ท่ีคงอยู่ จ านวน
อาจารย์ที่เกษียณ จ านวนอาจารย์ที่ศึกษาต่อในแต่ละปี เพื่อใช้วางแผนในการด าเนินการสรรหาอัตราก าลัง
ของอาจารย์ในแต่ละปี  
 4.1.3  ระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ 
           1)3ก าหนดให้อาจารย์แต่ละท่านท าแผนการพัฒนาตนเองเกี่ยวกับการศึกษาต่อ การท า
ต าแหน่งทางวิชาการ จากนั้นคณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคลพิจารณาจัดสรรอาจารย์ท่ีจะลาศึกษา
ต่อในแต่ละปี และเสนอต่อคณะกรรมการประจ าคณะฯ ต่อไป 
  2)3คณะฯ สนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาตนเองในการเข้าร่วมอบรม การประชุม
วิชาการ และการน าเสนอผลงานวิจัยท้ังในและต่างประเทศ 
  3)3คณะกรรมการวิชาการคณะฯ ร่วมกับงานบริหารทรัพยากรบุคคล วางแผนและ
ด าเนินการพัฒนาอาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 
 

    4.2  คุณภาพคณาจารย์ 
 ส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ประจ าหลักสูตรให้มีคุณสมบัติท่ีเหมาะสม และเป็นไปตามเกณฑ์
คุณสมบัติของอาจารย์ประจ าหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.2558  โดยการ
ส่งเสริมการพัฒนาอาจารย์ให้มีความรู้ ความเช่ียวชาญทางสาขาวิชา และมีประสบการณ์ท่ีเหมาะสมกับ
การผลิตบัณฑิต  ต าแหน่งทางวิชาการ และความก้าวหน้าในการผลิตผลงานทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง 
โดยคณะกรรมการประจ าคณะ คณะกรรมการวิชาการคณะฯ และอาจารย์ประจ าหลักสูตร ติดตามการ
เผยแพร่ผลงานของอาจารย์ประจ าหลักสูตร โดยผ่านการติดตามและรายงานผลของงานส่งเสริมงานวิ จัย
และต าราของคณะทุกปี เพื่อให้ผลงานทางวิชาการและงานวิจัยมีคุณภาพ  
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    4.3  ผลที่เกิดกับคณาจารย์ 
 อาจารย์ประจ าหลักสูตร มีการรายงานการคงอยู่ของอาจารย์ประจ าหลักสูตร และส ารวจความ
พึงพอใจของอาจารย์ประจ าหลักสูตรต่อการบริหารงานของหลักสูตรทุกปี 
 

5.  หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
    5.1  สาระของรายวิชาในหลักสูตร 
 ระบบและกลไกในการออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตร 

1) ส ารวจความต้องการในการเปิดวิชาโทภาษามลายู  คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาส
ราชนครินทร์   

2) คณบดีแต่งต้ังคณะกรรมการจัดท าฉบับวิชาโทภาษามลายู คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัย
นราธิวาสราชนครินทร์   

3) ผู้ทรงคุณวุฒิด าเนินการวิพากษ์ฉบับวิชาโทภาษามลายู คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัย
นราธิวาสราชนครินทร์   

4) เสนอร่างฉบับวิชาโทภาษามลายูท่ีปรับแก้เสนอต่อผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อวิพากษ์หลักสูตร  
เพื่อให้ข้อเสนอแนะต่อหลักสูตรที่ปรับปรุง 

5)  เสนอร่างหลักสูตรท่ีผ่านการปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน าของผู้ทรงคุณวุฒิในการวิพากษ์
หลักสูตรต่อคณะกรรมการประจ าคณะฯ พิจารณา 

6)  เสนอหลักสูตรท่ีปรับปรุงแก้ไข เพื่อขอความเห็นชอบต่อสภาวิชาการมหาวิทยาลัยนราธิวาส
ราชนครินทร์ และสภามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ตามล าดับ 

8)  อาจารย์ประจ าหลักสูตร รายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตรโดยจัดท า มคอ.7 ภายใน 60 
วัน หลังส้ินสุดปีการศึกษา 

 

5.2  การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 
      5.2.1  การก าหนดผู้สอน 
               1) ประธานหลักสูตรฯ ก าหนดผู้สอน โดยพิจารณาถึงความช านาญในเนื้อหาท่ีสอน 
ผลงานวิจัย หรือประสบการณ์ท่ีเกี่ยวข้องกับวิชานั้น ๆ และภาระงานของอาจารย์ 
               2) อาจารย์ ผู้สอนต้องเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตร อาจารย์ประจ า อาจารย์พิเศษท่ีมี
คุณสมบัติตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 
 

 5.2.2  กระบวนการจัดการเรียนการสอน 
      การจัดท า กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 3, 4, 5, 6 มีข้ันตอนดังนี้ 
               1)0ผู้สอน/ผู้ประสานงานรายวิชา ซึ่งเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรท าหน้าท่ีจัดท ากรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 3, 4, 5, 6 วางแผนการจัดการเรียนการสอน ด าเนินการจัดการ
เรียนการสอน และติดตามประเมินผลรายวิชาท่ีรับผิดชอบให้เป็นไปอย่างมีคุณภาพ 
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               2) อาจารย์ประจ าหลักสูตร ก ากับ ติดตาม และตรวจสอบการท า กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 3, 4, 5, 6  
               3) ผู้สอน/ผู้ประสานงานรายวิชาส่ง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 3, 4 
ก่อนวันเปิดภาคการศึกษา กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 5, 63ภายใน3303วัน  
หลังส้ินสุดการเรียนการสอน 
               4) ก าหนดให้มีการช้ีแจง และแนะน าผู้เรียนเกี่ยวกับการเรียนการสอนของแต่ละรายวิชาใน
คาบแรกของการเรียน 
    5.2.3  การสนับสนุนและการให้ค าแนะน านักศึกษา 
   มีระบบอาจารย์ที่ปรึกษา ท าหน้าท่ีให้ค าปรึกษา ส่งเสริม และช่วยเหลือนักศึกษาท้ังทางด้าน
วิชาการและกิจกรรม โดยก าหนดตารางเวลา เพื่อให้นักศึกษาเข้าพบหรือขอค าปรึกษาอย่างสม่ าเสมอ 
 

    5.2.4  การอุทธรณ์ของนักศึกษา 
             1) นักศึกษาสามารถยื่นค าร้องเพื่อขออุทธรณ์ในกรณีท่ีมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการสอบ ผลคะแนน
สอบ และวิธีการประเมินผล  
             2) คณะฯ มีช่องทางรับค าร้องเพื่อการขออุทธรณ์ของนักศึกษา 
             3) คณะฯ จัดต้ังคณะกรรมการในการพิจารณาการอุทธรณ์ของนักศึกษา 
 

    5.3  การประเมินผู้เรียน 
 5.3.1  การประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
                  1) ผู้สอน/ผู้ประสานงานรายวิชา จัดการประเมินผลการเรียนรู้ตามวิธีการประเมินท่ีระบุไว้
ใน กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 3, 4 และพิจารณาให้เกรด และผ่านการพิจารณา
รับรองโดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและคณะกรรมการประจ าคณะฯ ตามล าดับ จากนั้นส่งผลการ
เรียนภายในเวลาท่ีทะเบียนกลางของมหาวิทยาลัยก าหนด 

2) มีการประเมินผู้สอนโดยผู้เรียน 
3) ผู้สอน/ผู้ประสานงานรายวิชา จัดท ากรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 5, 

6 ภายใน 30 วัน หลังส้ินสุดการเรียนการสอน  
4) ก าหนดให้มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ท่ีก าหนดใน 

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 3, 4 ภายใน 30 วัน หลังส้ินสุดภาคการศึกษา โดยคณะฯ 
แต่งต้ังทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน เพื่อด าเนินการทวนสอบอย่างน้อยร้อยละ 25 ของจ านวนรายวิชาท่ี
เปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษา และรายงานผลต่อท่ีประชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯ 
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6.  สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
    6.1  การบริหารงบประมาณ 
 ใช้งบประมาณท่ีได้รับการจัดสรรจากคณะศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์  
 

    6.2  ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม 
 คณะฯ มีความพร้อมท้ังด้านห้องเรียน อุปกรณ์การเรียนการสอน  ห้องส าหรับนักศึกษาท า
กิจกรรม ห้องสมุด นอกจากนี้นักศึกษายังสามารถค้นคว้าข้อมูลได้จากห้องสมุดมหาวิทยาลัยนราธิวาส  

ราชนครินทร์ 
 

    6.3  การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม 
          1)  มีคณะกรรมการประจ าหลักสูตรฯ วางแผน จัดหา และติดตามการใช้ทรัพยากรการเรียน การสอน 
          2)  อาจารย์ผู้สอนเสนอรายช่ือหนังสือ ต ารา และส่ือต่าง ๆ ไปยังคณะกรรมการวิชาการคณะฯ 
          3)  จัดหาทรัพยากรสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน 
          4)  จัดระบบการใช้ทรัพยากรการเรียนการสอน 
 

    6.4   การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร 
  1)  ประเมินความเพียงพอของทรัพยากรจากผู้สอน ผู้เรียน และบุคลากรท่ีเกี่ยวข้อง 
  2)  จัดระบบติดตามการใช้ทรัพยากร เพื่อเป็นฐานข้อมูลประกอบการประเมิน 
 

7.  ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) 
 ผลการด าเนินการบรรลุตามเป้าหมายตัวบ่งช้ีในมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชา
ภาษามลายูท้ังหมดอยู่ในเกณฑ์ดีต่อเนื่อง 2 ปีการศึกษาเพื่อติดตามการด าเนินการตาม TQF ต่อไป ท้ังนี้
เกณฑ์การประเมินผ่าน คือ มีการด าเนินงานตามข้อ 1–5 และอย่างน้อยร้อยละ 80 ของตัวบ่งช้ีผลการ
ด าเนินงานท่ีระบุไว้ในแต่ละปี 
 

ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน 
ปีที่ 
1 

ปีที่ 
2 

ปีที่ 
3 

ปีที่ 
4 

ปีที่ 
5 

(1) อาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการประชุมเพื่อ
วางแผน ติดตาม และทบทวนการด าเนินงานหลักสูตร 

     

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

     

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

     

(4) จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา และประสบการณ์ภาคสนาม 
(ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังส้ินสุดภาค
การศึกษาท่ีเปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา 
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ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน 
ปีที่ 
1 

ปีที่ 
2 

ปีที่ 
3 

ปีที่ 
4 

ปีที่ 
5 

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

     

(6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ท่ีก าหนด
ในมคอ.3 และ มคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาท่ีเปิดสอนใน
แต่ละปีการศึกษา 

     

(7) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือ การ
ประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการด าเนินงานท่ีรายงานใน มคอ.
7 ปีท่ีแล้ว 

     

(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/บัณฑิตใหม่ท่ีมีต่อคุณภาพการ
เรียนการสอนและทรัพยากรสนับสนุนในสาขาวิชา เฉล่ียไม่น้อยกว่า 3.5 
จากคะแนน 5.0 

     

(12)  ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตท่ีมีต่อบัณฑิตใหม่ เฉล่ียไม่น้อยกว่า 3.5 
จากคะแนนเต็ม 5.0 
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หมวดท่ี 8 การประเมินและปรับปรงุการด าเนินการของหลักสูตร 
 

1.  การประเมินประสิทธิผลของการสอน  

    1.1  การประเมินกลยุทธ์การสอน 

 ก่อนการสอนมีการประเมินกลยุทธ์การสอนโดยทีมผู้สอนหรือระดับภาควิชา และ/หรือ การ
ปรึกษาหารือกับผู้เช่ียวชาญด้านหลักสูตรหรือวิธีการสอน ส่วนช่วงหลังการสอนมีการวิเคราะห์ผลการ
ประเมินการสอนโดยนักศึกษา และการวิเคราะห์ผลการเรียนของนักศึกษา  
 ด้านกระบวนการน าผลการประเมินไปปรับปรุง สามารถท าโดยรวบรวมปัญหา/ข้อเสนอแนะเพื่อ
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 และตัวบ่งช้ีเพิ่มเติม รวมท้ังการผ่านการประเมินการประกันคุณภาพภายในระดับหลักสูตร 
 

4.  การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธ์การสอน 

    4.1  รวบรวมข้อเสนอแนะ/ขอ้มูล 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 การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2557 
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ภาคผนวก ข 

ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าฉบับวิชาโทภาษามลาย ู 
ฉบับใหม่ พ.ศ.2563 
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ภาคผนวก ค 

รายนามผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์หลักสูตร 
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ภาคผนวก ง 
ประเด็นวิพากษ ์
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ประเด็นวิพากษ์ฉบับวิชาโทภาษามลายู คณะศิลปศาสตร์ 
ฉบับใหม่ พ.ศ.2564 

 

ประเด็นวิพากษ์ ข้อสังเกต/ข้อเสนอของ
ผู้ทรงคุณวุฒิ 

การด าเนินการของ
คณะกรรมการร่างหลักสูตร 

1. ช่ือหลักสูตร/ปริญญา เหมาะสม - 

2. หน่วยงานรับผิดชอบ เหมาะสม - 

3. ปรัชญา/วัตถุประสงค์ของหลักสูตร เหมาะสม - 

4. ก าหนดการเปิดสอน เหมาะสม - 

5. คุณสมบัติผู้เข้ารับการศึกษา เหมาะสม - 

6. การคัดเลือกบุคคลผู้เข้ารับการศึกษา เหมาะสม - 

7. ระบบการศึกษาและก าหนด   
 หน่วยกิต 

เหมาะสม - 

8. ระยะเวลาการศึกษา เหมาะสม - 

9. การลงทะเบียน/แผนการจัดการเรียนการสอน เหมาะสม - 

10. การวัดผลและการส าเร็จการศึกษา เหมาะสม - 

11. อาจารย์ประจ าหลักสูตร เหมาะสม - 

12. จ านวนนักศึกษา เหมาะสม - 

13. สถานท่ีและอุปกรณ์การสอน/ห้องสมุดและ
แหล่งค้นคว้า 

เหมาะสม - 

14. งบประมาณ เหมาะสม - 

15. โครงสร้างของหลักสูตร 1. กลุ่มวิชาโทบังคับ ควรเพิ่มวิชา
พื้นฐาน ท่ีเกี่ ยวข้องกับการฝึก
ทักษะ ฟัง พูด อ่าน เขียน ให้มาก 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. กลุ่มวิชาโทเลือก สาขาภาษา
มลายูควรเน้นการประยุกต์ใช้เพื่อ

1. ได้มีการเพิ่มวิชาโทบังคับท่ีเป็น
ทักษะพื้นฐานเกี่ยวกับการฟัง 
การพูด การอ่าน การเขียน คือ 
รายวิชา 11-064-207 สนทนาภาษา
มลายู 2 
11-064-208 การอ่านภาษามลายู 2 
11-064-209 การเขียนภาษามลายู 2  
11-064-217 อักษรยาวี  
11-064-220 ร้อยแก้วและร้อยกรอง
มลายู 
 
2. ได้มีการเพิ่มรายวิชาท่ีเน้นการ
ประยุกต์ใช้ภาษาเพื่อการส่ือสาร 
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ประเด็นวิพากษ์ ข้อสังเกต/ข้อเสนอของ
ผู้ทรงคุณวุฒิ 

การด าเนินการของ
คณะกรรมการร่างหลักสูตร 

ความสอดคล้องกับการประกอบ
อาชีพในอนาคต ท้ังทักษะการฟัง 
พูด อ่าน และเขียน 

ได้แก่ รายวิชา 11-064-214 ภาษา
มลายูเพื่อการท่องเท่ียว 
11-064-215 ภาษามลายูเพื่อการ
บริการด้านโรงแรม  
11-064-216 ภาษามลายูในการ
ส่ือสารเชิงธุรกิจ 
11-064-223 ภาษาอินโดนีเซีย 1 
11-064-224 ภาษาอินโดนีเซีย 2 

16. การจัดการเรียนการสอน เหมาะสม - 

17. รายวิชา/ค าอธิบายรายวิชา 1. รายวิชาท่ีเป็นวิชาทักษะ มีแค่
วิชาเดียว ควรเพิ่มรายวิชาทักษะ
เพิ่มเติม 
 
 
 
2. ควรปรับเปล่ียนรายวิชา
ต่อไปนี้ เป็นรายวิชาโทเลือก 
 
11-064-206 ภาษามลายู 3  
11-064-218 ภาษามลายูถ่ินปา
ตานี 
 
3. ควรปรับเปล่ียนรายวิชาโท 
บังคับ เป็นรายวิชาโทเลือก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. มีการเพิ่มรายวิชาท่ีเป็นวิชา
ทักษะ ได้แก่ รายวิชา 11-064-

207 สนทนาภาษามลายู 2 
11-064-208 การอ่านภาษามลายู 2 
11-064-209 การเขียนภาษามลายู 2  
 
2. มีการแก้ไขรายวิชาดังกล่าว 
เป็นวิชาโทเลือกแล้ว 
 
11-064-206 ภาษามลายู 3  
11-064-218 ภาษามลายูถิ่นปา
ตานี 
 
3. มีการปรับเปล่ียนรายวิชา จาก
รายวิชาโทบังคับ เป็นรายวิชาโท
เลือก ได้แก่ รายวิชา  
11-064-210 การอ่านและการ
เขียนภาษามลายูเชิงวิชาการ 

11-264-211 สังคมและวัฒนธรรม
มลายู 
รายวิชา 11-064-212 วาทการมลายู 
รายวิชา 11-064-217 อักษรยาวี  
รายวิชา 11-064-219 วรรณกรรม
มลายู 
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ประเด็นวิพากษ์ ข้อสังเกต/ข้อเสนอของ
ผู้ทรงคุณวุฒิ 

การด าเนินการของ
คณะกรรมการร่างหลักสูตร 

 
4. ควรเพิ่มรายวิชาในกลุ่มวิชาโท
เลือก  
 

 

 
4. มีการเพิ่มรายวิชารายวิชาใน
กลุ่มวิชาโทเลือกดังนี้ 
ได้แก่ รายวิชา 
11-064-214 ภาษามลายูเพื่อการ
ท่องเท่ียว 

11-064-215 ภาษามลายูเพื่อการ
บริการด้านโรงแรม  
11-064-216 ภาษามลายูในการ
ส่ือสารเชิงธุรกิจ 
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ประเด็นข้อแนะน าฉบับวิชาโทภาษามลายู คณะศิลปศาสตร์ 
ฉบับใหม่ พ.ศ.2564 

สภาวิชาการมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์  
สภาวิชาการ ครั้งท่ี   /2563  เมื่อวันท่ี 14 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2563 

 

ประเด็นข้อแนะน า ข้อสังเกต/ข้อเสนอของ
ผู้ทรงคุณวุฒิ 

การด าเนินการของ
คณะกรรมการร่างหลักสูตร 

1. ช่ือหลักสูตร/ปริญญา เหมาะสม - 

2. หน่วยงานรับผิดชอบ เหมาะสม - 

3. ปรัชญา/วัตถุประสงค์ของหลักสูตร เหมาะสม - 

4. ก าหนดการเปิดสอน เหมาะสม - 

5. คุณสมบัติผู้เข้ารับการศึกษา เหมาะสม - 

6. การคัดเลือกบุคคลผู้เข้ารับการศึกษา ให้เพิ่มเกณฑ์การรับสมัครเพิ่มเติม ได้มีการเพิ่มเกณฑ์การคัดเลือก
บุคคลผู้เข้ารับการศึกษา 

7. ระบบการศึกษาและก าหนดหน่วยกิต เหมาะสม  

8. ระยะเวลาการศึกษา เหมาะสม - 

9. การลงทะเบียน/แผนการจัดการเรียนการสอน เหมาะสม - 

10. การวัดผลและการส าเร็จการศึกษา เหมาะสม - 

11. อาจารย์ประจ าหลักสูตร เหมาะสม - 

12. จ านวนนักศึกษา เหมาะสม - 

13. สถานท่ีและอุปกรณ์การสอน/ห้องสมุดและ
แหล่งค้นคว้า 

เหมาะสม - 

14. งบประมาณ เหมาะสม - 

15. โครงสร้างของหลักสูตร เหมาะสม - 

16. การจัดการเรียนการสอน เหมาะสม - 

17. รายวิชา/ค าอธิบายรายวิชา เหมาะสม - 
18. ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการ
ประเมินผล 

1. ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน
และการประเมินผลควรให้มีความ
สอดคล้องกัน 
 
2. ใหเ้พิ่มผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
ในฉบับวิชาโทภาษามลายู 

1. ได้มีการแก้ไขผลการเรียนรู้  
กลยุทธ์การสอนและการ
ประเมินผลท่ีสอดคล้องกัน 
 
2. ได้มีการแก้ไขและเพิ่มผลการ
เรียนรู้ที่คาดหวังในฉบับวิชาโท
ภาษามลายู 

19. แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบต่อ 1. แผนท่ีแสดงการกระจายความ 1. ได้มีการแก้ไขข้อมูลในตาราง
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ประเด็นข้อแนะน า ข้อสังเกต/ข้อเสนอของ
ผู้ทรงคุณวุฒิ 

การด าเนินการของ
คณะกรรมการร่างหลักสูตร 

ผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา 
(Curriculum Mapping) 

รับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้จาก
หลักสูตรสู่รายวิชายังไม่
ครอบคลุมท้ังหมด 

แผนท่ีแสดงการกระจายความ
รับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้จาก
หลักสูตร สู่รายวิชา ให้มีความ
สอดคล้องกับการกระจายความ
รับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้ในแต่
ละด้านอย่างเหมาะสม 

 



73 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก จ 

ตารางแสดงรายวิชาที่ตอบสนองตอ่วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
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ตารางแสดงรายวิชาท่ีตอบสนองต่อวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
 

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2563 

1. ผลิตบัณฑิตใหมีความรูดานภาษาและวัฒนธรรม
มลายู 

11 – 064 – 201  ภาษามลายู 1        
11 – 064 – 202  ภาษามลายู 2   

11 – 064 – 203  สนทนาภาษามลายู 1           
11 – 064 – 204   การอ่านภาษามลายู 1   

11 – 064 – 205  การเขียนภาษามลายู 1 

11 – 064 – 219  วรรณกรรมมลายู 
2. ผลิตบัณฑิตท่ีมีความรู้ความเข้าใจภาษามลายูและ
ศิลปวัฒนธรรมมลายู และสามารถน าความรู้ไปใช้
ประโยชน์ในการประกอบอาชีพและพัฒนาตน 

          
 

11–  064 – 206  ภาษามลายู 3     

11 – 064 – 207   สนทนาภาษามลายู 2                      
11 – 064 – 208  การอ่านภาษามลายู 2   

11 – 064 – 209   การเขียนภาษามลายู 2    

11 – 064 – 210   การอ่านและการเขียนภาษามลายูเชิงวิชาการ 

11 – 064 – 211  สังคมและวัฒนธรรมมลายู  

11 – 064 – 212   วาทการมลายู  

11 – 064 – 213  ภาษามลายูเพื่อการส่ือสาร  

11 – 064 – 214  ภาษามลายูเพื่อการท่องเท่ียว   

11 – 064 – 215  ภาษามลายูเพื่อการบริการด้านโรงแรม 

11 – 064 – 216  ภาษามลายูในการส่ือสารเชิงธุรกิจ  

11 – 064 – 221  ภาษาศาสตร์มลายู   

11 – 064 – 223  ภาษาอินโดนีเซีย 1   

11 – 064 – 224  ภาษาอินโดนีเซีย 2   

3. ผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณธรรม จริยธรรม และมีความ
รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 

11 – 064 – 217  อักษรยาวี    

11 – 064 – 218  ภาษามลายูถิ่นปาตานี  

11 – 064 – 220  ร้อยแก้วและร้อยกรองมลายู  

11 – 064 – 222  วิวัฒนาการของภาษามลายู  
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ภาคผนวก ฉ 

ภาระงานสอนของอาจารย์ 
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ภาระงานสอน (ช่ัวโมง/สัปดาห์) 
อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

 

ล าดับ 

 

ชื่อ-สกุล 
ภาระงานสอนภาคการศึกษา 2/2562 

(ชม./สัปดาห์) 

1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ซาฮีฎีน  นิติภาค 12 

2 อาจารย์สุไลมาน สมาแฮ 12 

3 อาจารย์รอฮานี  เต๊ะซา 12 

4 อาจารย์ฟีรดาวซ์  มูหะมัด 12 

5 อาจารย์กามีลียา  หะยีหะซา 12 

 

อาจารย์ประจ า 
 

ล าดับ 

 

ชื่อ-สกุล 
ภาระงานสอนภาคการศึกษา 2/2562 

(ชม./สัปดาห์) 

1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ซาฮีฎีน  นิติภาค 12 

2 อาจารย์สุไลมาน สมาแฮ 12 

3 อาจารย์รอฮานี  เต๊ะซา 12 

4 อาจารย์ฟีรดาวซ์  มูหะมัด 12 

5 อาจารย์กามีลียา  หะยีหะซา 12 
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ภาคผนวก ช 

แผนผังโครงสร้างหลักสูตร 
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โครงสร้างหลักสูตรส าหรับนักศึกษาหลักสูตรปกติ 

 

ภาคการศึกษาที่ 4  ภาคการศึกษาที่ 5  ภาคการศึกษาที่ 6 
     

ภาษามลายู 1  ภาษามลายู 2  วิชาโทเลือก 
     

สนทนาภาษามลายู 1  การอ่านภาษามลายู 1  วิชาโทเลือก 
     

 
 การเขียนภาษามลายู 1  

 

     

     
     



79 

 

 
 
 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ซ 

ประวัติและผลงานวิชาการของอาจารย์ 

ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
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ประวัติและผลงานวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

 
1.  ช่ือ  ซาฮีฎีน   นิติภาค 

 Sahidin   Nitiphak 
2.  ต าแหน่งปัจจุบัน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
3.  สถานท่ีติดต่อได้สะดวก 

 คณะศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เขตโคกเขือ  อ าเภอเมือง  จังหวัดนราธิวาส 
96000 โทร 073-709030 ต่อ 3600 อีเมล์ disisiku@hotmail.com มือถือ 084-7483968 
 

4.  ประวัติการศึกษา (จากสูงสุดไปต่ าสุด) 
วุฒ ิ ชื่อสถาบัน ปีที่ส าเร็จการศึกษา 

Master of Arts (Literature) Universiti Sains Malaysia 2013 
ศศ.บ. (ภาษามลายู) มหาวิทยาลัยทักษิณ 2552 
 

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

6.  หลักสูตรที่มีความเช่ียวชาญเป็นพิเศษ 

- วรรณคดี 
7.  ประสบการณ์การท างาน 

องค์กร ลักษณะ/ประเภทของงาน ปี 
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาส   
ราชนครินทร์ 

อาจารย์ 2556-ปัจจุบัน 

เครือข่ายต าบลสุขภาวะในพื้นท่ีจังหวัด
ชายแดนใต้ 

ฝ่ายประสานงาน 2552-2553 

 

8.  ประวัติการเป็นวิทยากร 
หัวข้อ สถานที ่ ปี 

โครงการอบรมการสอนภาษาต่างประเทศแก่
นักเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 2558 

โครงการอบรมหลักสูตรระยะส้ันภาษามลายู
แก่ผู้ประกอบการและหน่วยงานภายนอก 

มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 2557 

โครงการอบรมภาษาให้แก่นักเรียน
มัธยมศึกษา 

มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 2557 

 

9.  ทุนการศึกษาท่ีได้รับ 

- 

mailto:disisiku@hotmail.com
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10.  การน าเสนอผลงานวิจัย 
กีรติกานต์ บุญฤทธิ์ และซาฮีฎีน นิติภาค. (2560, ตุลาคม). โต๊ะมูเด็ง : ภูมิปัญญาทางการแพทย์ พิธีกรรม และ

 การสืบทอด. ประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งท่ี 6 สร้างสรรค์งานวิจัยเพื่อขับเคล่ือนประเทศสู่ความ
 มั่นคง ในยุค TH 4.0 มหาวิทยาลัยฟาฏอนี.  วันท่ี 18 ตุลาคม 2560. 

ซาฮีฎีน นิติภาค. (2561). ปัจจัยท่ีส่งผลต่อความสามารถในการใช้ภาษามลายูในสังคมยุคใหม่ของนักศึกษา
 หลักสูตรสาขาวิชาภาษามลายูช้ันปีท่ี 1  คณะศิลปศาสตร์. การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งท่ี 7 
ประจ าปี 2561 การวิจัยและนวัตกรรม เพื่อขับเคล่ือน ประเทศสู่ความ มั่นคงและยั่งยืนในยุค 
Thailand 4.0 มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์. 14 มิถุนายน 2561. 

ซาฮีฎีน นิติภาค. (2562). ประสิทธิผลการเรียนรู้อย่างมีปฏิสัมพันธ์โดยใช้โปรแกรม Kahoot ในการจัดการ 
เรียนการสอนภาษามลายู. โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ ศึกษาศาสตร์วิจัย ครั้งท่ี 6 Innovative 
Research and Education Beyond the Future มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี. 
วันท่ี 18-19 กรกฎาคม 2562  

ซาฮีฎีน นิติภาค และกีรติกานต์ บุญฤทธิ์. (2561). เรื่องเล่าสะท้อนสังคมของชุมชนตันหยงลุโละ. ประชุม
วิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งท่ี 28 ประจ าปี 2561 ภายใต้หัวข้อ งานวิจัยและ
นวัตกรรมเพื่อสังคมท่ีมั่นคง มั่งค่ัง และยั่งยืน. วันท่ี 8-9 พฤษภาคม 2561. 

ซาฮีฎีน นิติภาค รอฮานี เต๊ะซา ฟีรดาวซ์ มูหะมัด กามีลียา หะยีหะซา และสุไลมาน สมาแฮ . (2560, ตุลาคม). 
Kritikan Sosial Dalam Sajen Gejala Orang KL(2) dan Ketika Dia Melintas Aku Hanya 
Tersenyum: Satu Analisis Fungsi dan Nilai. ประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งท่ี 6 สร้างสรรค์ 
งานวิจัยเพื่อขับเคล่ือนประเทศสู่ความมั่นคง ในยุค TH 4.0 มหาวิทยาลัยฟาฏอนี.  วันท่ี 18 ตุลาคม 
2560. 

ฟีรดาวซ์ มูหะมัด นวลปรางค์ อรุณจิต ซาฮีฎีน นิติภาค รอฮานี เต๊ะซา และสุไลมาน สมาแฮ. (2560). 
Debukalisasi Kata Pinjaman Arab dalam Dialek Melayu Patani. การประชุมวิชาการ
ระดับชาติ ครั้งท่ี 6 สร้างสรรค์ งานวิจัยเพื่อขับเคล่ือนประเทศสู่ความมั่นคง ในยุค TH 4.0 
มหาวิทยาลัยฟาฏอนี.  วันท่ี 18 ตุลาคม 2560.  

ฟารีดะ เจะดอเลาะ ซูไฮนี อาแว รอซีดะ มะแซกูเบ แวนีดา เจ๊ะมะ อาซีซะห์ มะแซกูเบ ซาฮีฎีน นิติภาค และ
วิภาภรณ์ หุ้ยเวชศาสตร์. (2019) การสร้างฐานข้อมูลออนไลน์โบราณวัตถุในพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านโละจูด 
อ าเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส. โครงการประชุมวิชาการระดับชาติในวาระครบรอบ 45 บิดาแห่งการ
สถาปนา ดินแดนแฟนตาซี: ความจริงและจินตนาการในสังคมดิจิตัล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
วิทยาเขตปัตตานี. วันท่ี 23-24 สิงหาคม 2562. 

รอฮานี เต๊ะซา ฟารีดา กิตติวิโรจน์ ฟีรดาวซ์ มูหะมัด ซาฮีฎีน นิติภาค และกามีลียา หะยีหะซา . (2560, 
ตุลาคม). Acquisition Language Of Malay Patani Children. ประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งท่ี 6 
สร้างสรรค์งานวิจัยเพื่อขับเคล่ือนประเทศสู่ความ มั่นคง ในยุค TH 4.0 มหาวิทยาลัยฟาฏอนี.  วันท่ี 
18 ตุลาคม 2560. 
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Kamiliya Hayeehasa, Sahidin Nitiphak, Rahanee Tehsa, Firdaos Muhamad & Sulaiman 
Smahae. (2018). Tahap PenggunaanBahan Bantu Mengajar dalam kalangan Guru 
BahasaMelayu di  Selatan Thailand. Prosiding seminar antara bangsa Sejarah & 
Budaya Kelantan-Patani.  Kota Bharu, Kelantan. 6-8 Oktober 2018. 

Sahidin Nitiphak. (2018). Citra rasa masyarakat Melayu dalam kumpulan pantun dan syair 
 Melayu Fatoni karya abdulraman dewani. Seminar antarabangsa memartabatkan 
bahasa Melayu/Indonesia Asean. สัมมนานาชาติ เสริมสร้างความเข้มแข็งภาษามลายู/
อินโดนีเซีย สู่ประชาคมอาเซียน ครั้งท่ี 4 มหาวิทยาลัยฟาฏอนี. 24-25 November 2018. 

Sahidin Nitiphak. (2019). The Status of Learning Malay Language Standard in Thailand. 
National and International Conference. Innovation and Creativity Network 2019 
Princess of Naradhiwas University. 16-18 June 2019. 

Sulaiman Smahae, Rahanee Tehsa, Firdaos Muhamad Kamiliy Hayeehasa & Sahidin Nitiphak, 
 (2018). Studi komparatif tentang pembentukan kata majemuk dalam bahasa 
Indonesia  dan bahasa Patani. Seminar antarabangsa memartabatkan bahasa 
 Melayu/Indonesia  Asean. สัมมนานาชาติ เสริมสร้างความเข้มแข็งภาษามลายู/อินโดนีเซีย สู่
 ประชาคมอาเซียน ครั้งท่ี 4 มหาวิทยาลัยฟาฏอนี. 24-25 November 2018. 

11.  การฝึกอบรมและการศึกษาดูงาน 
หัวข้อ สถานที่ ปี 

งานสถาปนามหาวิทยาลัยนราธิวาสราช
นครินทร์ PNU Fair 2019 

มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 2562 

โครงการบริการวิชาการเพื่อพัฒนาชุมชน 
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 

โรงเรียนนราธิวาส อ าเภอเมือง 
จังหวัดนราธิวาส 

2562 

การอบรมวิธีการขอทุนวิจัย ห้องประชุม LA 204 คณะศิลปศาสตร์ 
มนร. 

2562 

อบรมการปฐมพยาบาลเบ้ืองต้น ลานกิจกรรมช้ัน 1 หอประชุมวชิร
อ าไพ 

2562 

อบรมการขออนุญาตไปราชการ ห้องประชุม LA 204 คณะศิลปศาสตร์ 
มนร. 

2562 

อบรมการเบิกจ่ายเงินเดินทางไปราชการ ห้องประชุม LA 204 คณะศิลปศาสตร์ 
มนร. 

2562 

อบรมการเขียนมคอ.3 และ มคอ.5 ห้องประชุม LA 204 คณะศิลปศาสตร์ 
มนร. 

2562 

โครงการสอนเสริมภาษาต่างประเทศแก่
นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในสาม

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัย
นราธิวาสราชนครินทร์ 

2562 
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หัวข้อ สถานที่ ปี 
จังหวัดชายแดนภาคใต้ 
อบรมระบบประกันคุณภาพภายใน ตึกวิทยบริการ มหาวิทยาลัยนราธิวาส

ราชครินทร์ 
2562 

อบรมแผนการด าเนินงานคณะศิลปศาสตร์ 
ประจ าปีงบประมาณ 2562 

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัย
นราธิวาสราชนครินทร์ 

2562 

โครงการอบรมประกันคุณภาพหลักสูตร คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัย
นราธิวาสราชนครินทร์ 

2562 

โครงการสร้างแรงจูงใจในการผลิตผลงาน ห้องประชุมจงรักษ์ พลาศัย มนร. 2562 

กิจกรรมค่ายภาษามลายู รัฐกลันตัน ประเทศมาเลเซีย 2562 

โครงการอบรมภาษามลายูให้กับบุคลากร
สาธารณสุขส าหรับ(กลุ่มพยาบาลวิชาชีพ)ใน
จังหวัดนราธิวาส 

ห้องประชุม ส านักงานสาธารณสุข
จังหวัดนราธิวาส 

2561 

สัมมนาเชิงปฏิบัติการหลักสูตรแพทยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มนร. 2561 

โครงการอบรมภาษามลายูให้กับบุคลากร
สาธารณสุข(ส าหรับสาธารณสุข)จังหวัด
นราธิวาส 

ห้องประชุม ส านักงานสาธารณสุข
จังหวัดนราธิวาส 

2561 

สัมมนาระดับนานาชาติในหัวข้อ 
ความสัมพันธ์ระหว่างกลันตันและปาตานี 

Komplek Islam Jubli Perak 
Sultan Ismail Petra เมืองโกตาบารู 
รัฐกลันตัน ประเทศมาเลเซีย 

2561 

อบรมบรรยายชุดวรรณกรรมเปรียบเทียบ
สถาบันเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ครั้งท่ี 
21/2560 

หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 
มหาวิทยาลัยฟาฏอนี 

2561 

ร่วมฟังการบรรยายเนื่องในวาระครบรอบ  
1 ปี  การเสียชีวิตของ ดร.สุรินทร์ พิศ
สุวรรณ 

หอประชุมส านักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยา
เขตปัตตานี 

2561 

การประชุมเครือข่ายความร่วมมือ ด้าน
การศึกษาภาษามลายู ระดับอุดมศึกษา 
และก าหนดแนวทางการพัฒนา 

โรงแรมซีเอส ปัตตานี 2560 

เครือข่ายความร่วมมือทางด้านการศึกษา
ภาษามลายูระดับอุดมศึกษา แนวทางการ
พัฒนาและจัดท าส่ือนวัตกรรมการเรียนการ
สอนภาษามลายูเพื่อการส่ือสาร 

โรงแรมซีเอส ปัตตานี 2559 

อบรมหลักสูตรเชิงปฏิบัติการสหกิจศึกษา โรงแรมลีกา เ ด้นอ า เภอหาดใหญ่ 2559 
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หัวข้อ สถานที่ ปี 
จังหวัดสงขลา 

ขบคิดเขียนงานวิจัยให้ได้ตีพิมพ์ ห้องประชุมสถาบันอิสลามและอาหรับ
ศึกษา มหาวิทยาลัยนราธิวาสราช
นครินทร์ 

2559 

 
12. ผลงานวิจัย/ผลงานวิชาการท่ีได้รับการตีพิมพ์ 
ซาฮีฎีน นิติภาค กามีลียา หะยีหะซา ฟีรดาวซ์ มูหะมัด รอฮานี เต๊ะซา และสุไลมาน สมาแฮ. (2561). การ

 อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมการละเล่นกรือโต๊ะ อ าเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส. วารสารมหาวิทยาลัย
นราธิวาสราชนครินทร์ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์. (ฉบับพิเศษ). 97-107. 

ซาฮีฎีน นิติภาค รอฮานี เต๊ะซา ฟีรดาวซ์ มูหะมัด กามีลียา หะยีหะซา และสุไลมาน สมาแฮ. (2561). การ
 พัฒนาชุดกิจกรรมการใช้ค าศัพท์ภาษามลายูเรื่องอวัยวะร่างกาย เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
การใช้ภาษามลายูในชีวิตประจ าวันของนักศึกษาช้ันปีท่ี 1 มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์. 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ในวารสารทีทัศน์ วัฒนธรรม. 1, 30-35. 

รอฮานี เต๊ะซา ฟีรดาวซ์ มูหะมัด กามีลียา หะยีหะซา สุไลมาน สมาแฮ และซาฮีฎีน นิติภาค. (2561). การ
 เลือกใช้ภาษาเพื่อการส่ือสารในชีวิตประจ าวัน: กรณีศึกษานักเรียนมัธยมศึกษาโรงเรียนธรรมวิทยา
มูลนิธิจังหวัดยะลา. มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ในวารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และ
 สังคมศาสตร์. 1, 16-29. 

 
13. หนังสือ/ต ารา 
ซาฮีฎีน นิติภาค. (2559). การใช้ภาษามลายูในชีวิตประจ าวัน. สงขลา:โรงพิมพ์สมศักดิ์การพิมพ์. 
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ประวัติและผลงานวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

 

1.  ช่ือ  สุไลมาน สมาแฮ 

 Sulaiman   Smahae 
 

2.  ต าแหน่งปัจจุบัน อาจารย์ 
 

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

4.  ประวัติการศึกษา (จากสูงสุดไปต่ าสุด) 
วุฒ ิ ชื่อสถาบัน ปีที่ส าเร็จการศึกษา 

M.A. (Linguistics) Universitas Pendidikan Indonesia 2012 
ศศ.บ.(ภาษามลายู) มหาวิทยาสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 2552 
 

5.  สาขาท่ีมีความช านาญพิเศษ (แตกต่างจากวุฒิการศึกษา) ระบุสาขา 

- การแปลงานวิชาการ การเขียนงานวิชาการและงานวิจัย การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
 

6.  หลักสูตรที่มีความเช่ียวชาญเป็นพิเศษ 

- การสอนภาษามลายู/อินโดนีเซีย 
 

7.  ประสบการณ์การท างาน 
 

องค์กร ลักษณะ/ประเภทของงาน ปี 
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัย
นราธิวาสราชนครินทร์ 

อาจารย์ 2558-ปัจจุบัน 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี อาจารย์ 2557-2558 
อุตสาหกรรมยานยนต์และช้ินส่วน
ไทย-อินโดนีเซีย 

ล่ามภาษาอินโดนีเซีย 2553-2555 

เครือข่ าย ผู้น า เยาวชนจังหวั ด
ชายแดนภาคใต้ 

จัดท าส่ือประชาสัมพันธ์ 2552 

 
 

8.  ประวัติการเป็นวิทยากร 
หัวข้อ สถานที่ ปี 

ภาษามลายูถิ่นปาตานี ภาษามลายูถิ่นปาตานี 2562 
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โครงการสอนเสริมภาษาต่างประเทศแก่
นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในสาม
จังหวัดชายแดนภาคใต้ 

โครงการสอนเสริมภาษาต่างประเทศแก่
นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในสาม
จังหวัดชายแดนภาคใต้ 

2562 

กิจกรรมการประกวดขับร้อง “ประสาน
เสียง ประสานใจ ปลายด้ามขวาน” 
Southern Acappella Awards ครั้งท่ี 2 

มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 2562 

กิจกรรมการประกวดขับร้อง “ประสาน
เสียง ประสานใจ ปลายด้ามขวาน” 
Southern Acappella Awards ครั้งท่ี 1 

มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 2561 

โครงการอบรมการสอนภาษาต่างประเทศ
แก่นักเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ 

มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 2561 

โครงการอบรมภาษามลายูกลางให้กับ
บุคลากรด้านสาธารณสุขในจังหวัด
นราธิวาส 

โรงพยาบาลสุไหงปาดี 

 

2561 

โครงการอบรมการสอนภาษาต่างประเทศ
แก่นักเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ 

มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 2560 

โครงการอบรมภาษามลายู 
สภาวัฒนธรรมจังหวัดนราธวิาส 

มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 2559 

9.  ทุนการศึกษาท่ีได้รับ 

KNB Kemiteraan Negara Berkembang, DIKNAS 
 

10.  การน าเสนอผลงานวิจัย 
ซาฮีฎีน นิติภาค รอฮานี เต๊ะซา ฟีรดาวซ์ มูหะมัด กามีลียา หะยีหะซา และสุไลมาน สมาแฮ. (2560, ตุลาคม). 

Kritikan Sosial Dalam Sajen Gejala Orang KL(2) dan Ketika Dia Melintas Aku Hanya 
Tersenyum: Satu Analisis Fungsi dan Nilai. ประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งท่ี 6 สร้างสรรค์ 
งานวิจัยเพื่อขับเคล่ือนประเทศสู่ความมั่นคง ในยุค TH 4.0 มหาวิทยาลัยฟาฏอนี.  วันท่ี 18 ตุลาคม 
2560. 

ฟีรดาวซ์ มูหะมัด นวลปรางค์ อรุณจิต ซาฮีฎีน นิติภาค รอฮานี เต๊ะซา และสุไลมาน สมาแฮ. (2560). 
Debukalisasi Kata Pinjaman Arab dalam Dialek Melayu Patani. การประชุมวิชาการ
ระดับชาติ ครั้งท่ี 6 สร้างสรรค์ งานวิจัยเพื่อขับเคล่ือนประเทศสู่ความมั่นคง ในยุค TH 4.0 
มหาวิทยาลัยฟาฏอนี.  วันท่ี 18 ตุลาคม 2560. 

รูฮายาตีอารง ซูรัยยา อับดุลรอเซะ วารุณีซาเม๊าะ อารีฟะฮ์ เจะดาโอะ ฮาสมะ เต๊ะ ฟารีดา กิตติวิโรจน์ และ
สุไลมาน สมาแฮ. (2019) การวิเคราะห์เทคนิคและข้อผิดพลาดจากการแปลภาษาไทยเป็นอังกฤษ: 
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กรณีป้ายกรมทางหลวงและป้ายสถานท่ีส าคัญต่างๆ ในเขตอ าเภอเมืองนราธิวาสจังหวัดนราธิวาส . 
โครงการประชุมวิชาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ระดับชาติ ครั้งท่ี 2 หอประชุมเฉลิมพระ
เกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา. วันท่ี 5-6 สิงหาคม 2562. 

Kamiliya Hayeehasa, Sahidin Nitiphak, Rahanee Tehsa, Firdaos Muhamad & Sulaiman 
Smahae. (2018). Tahap PenggunaanBahan Bantu Mengajar dalam kalangan Guru 
BahasaMelayu di Selatan Thailand. Prosiding seminar antara bangsa Sejarah & 
Budaya Kelantan-Patani. Kota Bharu, Kelantan. 6-8 Oktober 2018. 

Sulaiman Smahae, Rahanee Tehsa, Firdaos Muhamad Kamiliy Hayeehasa & Sahidin Nitiphak, 
 (2018). Studi komparatif tentang pembentukan kata majemuk dalam bahasa 
Indonesia dan bahasa Patani. Seminar antarabangsa memartabatkan bahasa 
 Melayu/Indonesia Asean. สัมมนานาชาติ เสริมสร้างความเข้มแข็งภาษามลายู/อินโดนีเซีย สู่
 ประชาคมอาเซียน ครั้งท่ี 4 มหาวิทยาลัยฟาฏอนี. 24-25 November 2018. 
 

11.  การฝึกอบรมและการศึกษาดูงาน 
 

หัวข้อ สถานที่ ปี 
โครงการบริการวิชาการเพื่อพัฒนา
ชุมชน มหาวิทยาลัยนราธิวาสราช
นครินทร์ 

โรงเรียนนราธิวาส อ าเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส 2562 

โครงการสอนเสริม
ภาษาต่างประเทศแก่นักเรียน
มัธยมศึกษาตอนปลายในสาม
จังหวัดชายแดนภาคใต้ 

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาส 
ราชนครินทร์ 

2562 

อบรมระบบประกันคุณภาพภายใน ตึกวิทยบริการ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชครินทร์ 2562 

อบรมแผนการด าเนินงานคณะ
ศิลปศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ 
2562 

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาส 
ราชนครินทร์ 

2562 

โครงการอบรมประกันคุณภาพ
หลักสูตร 

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาส 
ราชนครินทร์ 

2562 

กิจกรรมค่ายภาษามลายู รัฐกลันตัน ประเทศมาเลเซีย 2562 

โครงการอบรมภาษามลายูให้กับ
บุคลากรสาธารณสุขส าหรับ(กลุ่ม
พยาบาลวิชาชีพ)ในจังหวัด
นราธิวาส 

ห้องประชุม ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด
นราธิวาส 

2561 

โครงการอบรมภาษามลายูให้กับ ห้องประชุม ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด 2561 
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บุคลากรสาธารณสุข(ส าหรับ
สาธารณสุข)จังหวัดนราธิวาส 

นราธิวาส 

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 

สัมมนาความเข้มแข็งภาษามลายูสู่
ประชาคมอาเซียนครั้งท่ี3 

โรงแรมปาร์ควิวปัตตานี 2559 

 

12.  ผลงานวิจัยท่ีได้รับการตีพิมพ์ 
ซาฮีฎีน นิติภาค กามีลียา หะยีหะซา ฟีรดาวซ์ มูหะมัด รอฮานี เต๊ะซา และสุไลมาน สมาแฮ. (2561). การ

 อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมการละเล่นกรือโต๊ะ อ าเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส. วารสารมหาวิทยาลัย
นราธิวาสราชนครินทร์ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์. (ฉบับพิเศษ). 97-107. 

ซาฮีฎีน นิติภาค รอฮานี เต๊ะซา ฟีรดาวซ์ มูหะมัด กามีลียา หะยีหะซา และสุไลมาน สมาแฮ. (2561). การ
 พัฒนาชุดกิจกรรมการใช้ค าศัพท์ภาษามลายูเรื่องอวัยวะร่างกาย เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
การใช้ภาษามลายูในชีวิตประจ าวันของนักศึกษาช้ันปีท่ี 1 มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ . 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ในวารสารทีทัศน์ วัฒนธรรม. 1, 30-35. 

ฟารีดา กิตติวิโรจน์, นูรอ ยาเซ็ง, เดชดนัย จุ้ยชุม, กามีลียา หะยีหะซา, และสุไลมาน สมาแฮ. ( 2560). 
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ในการบริการวิชาการค่ายภาษาอังกฤษ ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาในเขต
อ าเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส. วารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ สาขามนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์, 4(1), 15-26. 

รอฮานี เต๊ะซา ฟีรดาวซ์ มูหะมัด กามีลียา หะยีหะซา สุไลมาน สมาแฮ และซาฮีฎีน นิติภาค. (2561). การ
 เลือกใช้ภาษาเพื่อการส่ือสารในชีวิตประจ าวัน: กรณีศึกษานักเรียนมัธยมศึกษาโรงเรียนธรรมวิทยา
มูลนิธิจังหวัดยะลา. มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ในวารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และ
 สังคมศาสตร์. 1, 16-29. 

 

13. หนังสือ/ต ารา 
- 
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ประวัติและผลงานวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

 

1. ช่ือ   นางสาวกามีลียา หะยีหะซา   
 Kamiliya   Hayeehasa 
 

2. ต าแหน่งปัจจุบัน อาจารย์ 
 

3. สถานท่ีติดต่อได้สะดวก 
 คณะศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เขตโคกเขือ อ าเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส 96000 
โทร 073-709030 ต่อ 3600 อีเมล์ dw.kamiliya@gmail.com มือถือ 080-1372021 
 

4. ประวัติภารศึกษา (จากสูงสุดไปต่ าสุด) 
วุฒ ิ ชื่อสถาบัน ปีที่ส าเร็จการศึกษา 

M.Ed. (Malay Language) Universiti Pendidikan Sultan Idris 2016 
ศศ.บ. (ภาษามลายู) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานี 2557 
 
5. สาขาท่ีมีความช านาญพิเศษ (แตกต่างจากวุฒิการศึกษา) ระบุสาขา 

- 
 

6. หลักสูตรท่ีมีความเช่ียวชาญพิเศษ 

ภาษามลายู การใช้เสียงในภาษามลายู สนทนาภาษามลายู 
 

7. ประสบการณ์การท างาน 
- 

8. ประวัติการเป็นวิทยากร 
หัวข้อ สถานที่ ปี 

โครงการค่ายภาษามลายู โรงเรียน
ป่าเรียนวิทยา 

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

โครงการจัดอบรมหลักสูตรการ
เรียนภาษาอังกฤษและภาษามลายู
เ พื่ อ เ ต รี ยม คว าม พร้ อม เข้ 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. ผลงานวิจัย/ผลงานวิชาการท่ีได้รับการตีพิมพ์ 
ซาฮีฎีน นิติภาค กามีลียา หะยีหะซา ฟีรดาวซ์ มูหะมัด รอฮานี เต๊ะซา และสุไลมาน สมาแฮ. (2561). การ

 อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมการละเล่นกรือโต๊ะ อ าเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส.  วารสารมหาวิทยาลัย
นราธิวาสราชนครินทร์ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์. (ฉบับพิเศษ). 97-107. 

ซาฮีฎีน นิติภาค รอฮานี เต๊ะซา ฟีรดาวซ์ มูหะมัด กามีลียา หะยีหะซา และสุไลมาน สมาแฮ. (2561). การ
 พัฒนาชุดกิจกรรมการใช้ค าศัพท์ภาษามลายูเรื่องอวัยวะร่างกาย เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
การใช้ภาษามลายูในชีวิตประจ าวันของนักศึกษาช้ันปีท่ี 1 มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ . 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ในวารสารทีทัศน์ วัฒนธรรม. 1, 30-35. 

ฟารีดา กิตติวิโรจน์, นูรอ ยาเซ็ง, เดชดนัย จุ้ยชุม, กามีลียา หะยีหะซา, และสุไลมาน  สมาแฮ. (2560). 
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ในการบริการวิชาการค่ายภาษาอังกฤษ ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาในเขต
อ าเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส. วารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ สาขามนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์, 4(1), 15-26. 

รอฮานี เต๊ะซา ฟีรดาวซ์ มูหะมัด กามีลียา หะยีหะซา สุไลมาน สมาแฮ และซาฮีฎีน นิติภาค. (2561). การ
 เลือกใช้ภาษาเพื่อการส่ือสารในชีวิตประจ าวัน: กรณีศึกษานักเรียนมัธยมศึกษาโรงเรียนธรรมวิทยา
มูลนิธิจังหวัดยะลา. มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ในวารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และ
 สังคมศาสตร์. 1, 16-29. 

13. หนังสือ/ต ารา 
-  
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ประวัติและผลงานวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

 

1. ช่ือ   นางสาวฟีรดาวซ์ มูหะมัด 
 Firdous Muhamat 
 

2. ต าแหน่งปัจจุบัน อาจารย์ 
 

3. สถานท่ีติดต่อได้สะดวก 
 คณะศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เขตโคกเขือ อ าเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส 96000 
โทร 073-709030 ต่อ 3600  อีเมล์ firdousmuhamat@gmail.com  มือถือ 061-2323102 
 

4. ประวัติภารศึกษา (จากสูงสุดไปต่ าสุด) 
วุฒ ิ ชื่อสถาบัน ปีที่ส าเร็จการศึกษา 

M.A.(Linguistics) Universiti Kebangsaan Malaysia 2016 
B.A. (Linguistics) Universiti Kebangsaan Malaysia 2014 
 

5. สาขาท่ีมีความช านาญพิเศษ (แตกต่างจากวุฒิการศึกษา) ระบุสาขา 
- 

 

6. หลักสูตรท่ีมีความเช่ียวชาญพิเศษ 
   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 
- 
 
 

mailto:firdousmuhamat@gmail.com
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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. ผลงานวิจัย/ผลงานวิชาการท่ีได้รับการตีพิมพ์ 
ซาฮีฎีน นิติภาค กามีลียา หะยีหะซา ฟีรดาวซ์ มูหะมัด รอฮานี เต๊ะซา และสุไลมาน สมาแฮ. (2561). การ

 อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมการละเล่นกรือโต๊ะ อ าเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส. วารสารมหาวิทยาลัย
นราธิวาสราชนครินทร์ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์. (ฉบับพิเศษ). 97-107. 

ซาฮีฎีน นิติภาค รอฮานี เต๊ะซา ฟีรดาวซ์ มูหะมัด กามีลียา หะยีหะซา และสุไลมาน สมาแฮ. (2561). การ
 พัฒนาชุดกิจกรรมการใช้ค าศัพท์ภาษามลายูเรื่องอวัยวะร่างกาย เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
การใช้ภาษามลายูในชีวิตประจ าวันของนักศึกษาช้ันปีท่ี 1 มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ . 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ในวารสารทีทัศน์ วัฒนธรรม. 1, 30-35. 

นวลปราง อรุณจิต, รอฮานี เต๊ะซา, และฟิรดาวซ์ มูหะมัด. (2560). แนวทางการมีส่วนร่วมของนักศึกษากับ
การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษนราธิวาส. วารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ สาขา
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, 4(1), 1-14. 

รอฮานี เต๊ะซา ฟีรดาวซ์ มูหะมัด กามีลียา หะยีหะซา สุไลมาน สมาแฮ และซาฮีฎีน นิติภาค. (2561). การ
 เลือกใช้ภาษาเพื่อการส่ือสารในชีวิตประจ าวัน: กรณีศึกษานักเรียนมัธยมศึกษาโรงเรียนธรรมวิทยา
มูลนิธิจังหวัดยะลา. มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ในวารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และ
 สังคมศาสตร์. 1, 16-29. 

 
13. หนังสือ/ต ารา 

-
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ประวัติและผลงานวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

 

1. ช่ือ นางสาวรอฮานี เต๊ะซา 

         Rahanee Tehsa 

2. ต าแหน่งปัจจุบัน   อาจารย์ 
3. สถานท่ีติดต่อได้สะดวก  
 คณะศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เขตโคกเขือ อ าเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส 
96000 โทร 073-709030 ต่อ 3600 อีเมล์ rahaneetehsa@gmail.com   มือถือ 093-4421939 

4. ประวัติภารศึกษา (จากสูงสุดไปต่ าสุด) 
วุฒ ิ ชื่อสถาบัน ปีที่ส าเร็จการศึกษา 

M.A. (Malay Studies) Universiti Kebangsaan Malaysia 2016 

B.A. (Islamic Studies) Universiti Kebangsaan Malaysia 2014 

5. สาขาท่ีมีความช านาญพิเศษ (แตกต่างจากวุฒิการศึกษา) ระบุสาขา 

- 
6. หลักสูตรท่ีมีความเช่ียวชาญพิเศษ 

   ภาษาศาสตร์และมลายูศึกษา Morphology 

7. ประสบการณ์การท างาน 

องค์กร ลักษณะ/ประเภทของงาน ปี 
IP Strategic Experts, Kajang 

Selangor, Malaysia 

Staff 2557 

Legal Department of Family 

Law in The Development of 

Religious Affairs of Kelantan, 

Malaysia 

Staff 2556 

Islamic School, Pattani, 

Thailand 

Teacher กันยายน  2551-

พฤษภาคม 2552 
 

8. ประวัติการเป็นวิทยากร 

- 
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9. ทุนการศึกษาท่ีได้รับ 

    - 

10. การน าเสนอผลงานวิจัย 

- 

11. การฝึกอบรมและการศึกษาดูงาน 

หัวข้อ สถานที่อบรม/ศึกษาดูงาน ปี 
การประชุมเครือข่ายความร่วมมือ 
ด้านการศึกษาภาษามลายู 
ระดับอุดมศึกษา และก าหนดแนว
ทางการพัฒนา 

โรงแรมซีเอส ปัตตานี 2560 

12. ผลงานวิจัย/ผลงานวิชาการท่ีได้รับการตีพิมพ์ 
ซาฮีฎีน นิติภาค กามีลียา หะยีหะซา ฟีรดาวซ์ มูหะมัด รอฮานี เต๊ะซา และสุไลมาน สมาแฮ. (2561). การ

 อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมการละเล่นกรือโต๊ะ อ าเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส. วารสารมหาวิทยาลัย
นราธิวาสราชนครินทร์ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์. (ฉบับพิเศษ). 97-107. 

ซาฮีฎีน นิติภาค รอฮานี เต๊ะซา ฟีรดาวซ์ มูหะมัด กามีลียา หะยีหะซา และสุไลมาน สมาแฮ. (2561). การ
 พัฒนาชุดกิจกรรมการใช้ค าศัพท์ภาษามลายูเรื่องอวัยวะร่างกาย เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
การใช้ภาษามลายูในชีวิตประจ าวันของนักศึกษาช้ันปีท่ี 1 มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ . 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ในวารสารทีทัศน์ วัฒนธรรม. 1, 30-35 

นวลปราง อรุณจิต, รอฮานี เต๊ะซา, และฟิรดาวซ์ มูหะมัด. (2560). แนวทางการมีส่วนร่วมของนักศึกษากับ
การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษนราธิวาส.  วารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ สาขา
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, 4(1), 1-14. 

รอฮานี เต๊ะซา ฟีรดาวซ์ มูหะมัด กามีลียา หะยีหะซา สุไลมาน สมาแฮ และซาฮีฎีน นิติภาค. (2561). การ
 เลือกใช้ภาษาเพื่อการส่ือสารในชีวิตประจ าวัน: กรณีศึกษานักเรียนมัธยมศึกษาโรงเรียนธรรมวิทยา
มูลนิธิจังหวัดยะลา. มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ในวารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และ
 สังคมศาสตร์. 1, 16-29. 

 
13. หนังสือ/ต ารา 

- 
 

 


