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ค าน า 
 
 คณะศิลปศาสตร์จัดตั้ง ข้ึนตามพระราชกฤษฎีกา การจัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยนราธิวาส  
ราชนครินทร์  โดยมี วัตถุประสงค์เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้  ทักษะและประสบการณ์ด้านศิลปศาสตร์  
มีคุณธรรม จริยธรรม มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ทันโลก ทันเหตุการณ์ สามารถน าองค์ความรู้จากการศึกษาค้นคว้า 
วิจัย ไปบริการวิชาการควบคู่กับการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม เพื่อพัฒนาสังคมและประเทศชาติให้เข้มแข็ง  
และเจริญก้าวหน้าต่อไป 
 จากพันธกิจข้างต้น ประกอบกับพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต อันไดแก ปตตานี ยะลา และนราธิวาส  
เปนพื้นที่พหุวัฒนธรรม ที่มีความหลากหลายทางด้านภาษา ศาสนา และวัฒนธรรม  ประชาชนส่วนใหญ่นับถือ
ศาสนาอิสลาม และใช้ภาษามลายูถ่ินในการสื่อสารในชีวิตประจ าวัน จึงพบว่าประชาชนในพื้นที่ส่วนใหญ่ขาดทักษะ
และความเช่ียวชาญในการใช้ภาษาไทยเพื่อสื่อสารในชีวิตประจ าวัน อีกทั้งยังขาดแคลนบุคลากรที่มีความรู้ 
ความเช่ียวชาญด้านการใช้ภาษาไทยในงานอาชีพทั้งในแง่ปริมาณและคุณภาพ  ด้วยเหตุผลข้างต้น นับว่าการให้ 
การศึกษาภาษาไทยในพื้นที่มีความส าคัญเป็นอย่างยิ่ง ดังนั้นการผลิตบุคลากรที่มีความสามารถดานภาษาไทย 
จึงเปนภารกิจที่ตอบสนองความตองการของพื้นที่   นอกจากนี้ผลการส ารวจความต้องการของนักศึกษา 
คณะศิลปศาสตร์ และคณะอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้ภาษาในการศึกษาต่อและประกอบวิชาชีพ  พบว่ามีความ
ประสงค์ให้เปิดวิชาโทภาษาไทยมากที่สุด  ดังนั้นคณะศิลปศาสตร์จึงจัดท าฉบับวิชาโทภาษาไทย ฉบับใหม่  
พ.ศ. 2562 ข้ึน เพื่อตอบสนองความต้องการของท้องถ่ิน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาใหนักศึกษามีความรูด้าน
ภาษาและวรรณคดีไทย และน าไปประยุกต์ไปใชไดอยางมีประสิทธิภาพ  อีกทั้งเพื่อใหเปนประโยชนพื้นฐานส าหรับ 
การประกอบอาชีพหรือการศึกษาในระดับที่สูงข้ึน 
 
  

คณะศิลปศาสตร์ 
มหาวิทยาลยันราธิวาสราชนครินทร์ 
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รายละเอียดของหลักสูตร 
วิชาโทภาษาไทย 

(ฉบับใหม่ พ.ศ. 2562) 
 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา   มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร ์
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา   คณะศิลปศาสตร ์
 

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
 

1.  ชื่อหลักสูตร  
    ภาษาไทย  :  วิชาโทภาษาไทย 
    ภาษาอังกฤษ  :  A Minor Program in Thai 
 

2.  ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
           -ไม่ม-ี 
 

3.  วิชาเอก    
 -ไม่มี- 
4.  จ านวนหน่วยกิตท่ีเรียนตลอดหลักสูตร  
     จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต   
 

5.  รูปแบบของหลักสูตร 
    5.1  รูปแบบ 
 ฉบับวิชาโทภาษาไทย  ส าหรับหลักสูตรระดับปริญญาตรี  มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์  
 
 

    5.2  ประเภทของหลักสูตร 
 ฉบับวิชาโทภาษาไทย  ส าหรับหลักสูตรระดับปริญญาตรี  มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 
 

    5.3 ภาษาท่ีใช้ 
 จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาไทย 
 

    5.4  การรับเข้าศึกษา 
 วิชาโทที่ก าหนดนี้เปดสอนให้แก่นักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ และนักศึกษาคณะต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย
นราธิวาสราชนครินทร์  ที่ผ่านการเรียนหลักสูตรปริญญาตรีมา 3 ภาคการศึกษา 
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         5.5  ความร่วมมือกับสถาบันอ่ืน 
 เป็นหลักสูตรที่มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์จัดการเรยีนการสอนโดยตรง  
 
 

     5.6  การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 
  -ไม่มี- 
 

6.  สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 
 หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562 
 เริ่มใช้หลักสูตรภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562 
     6.1  คณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตร วิพากษ์หลักสูตรครั้ งที่  1  เมื่ อวันที่  19  เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2562   
และครั้งที่ 2  เมื่อวันที่ 22  เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2562 
     6.2  คณะกรรมการประจ าคณะศิลปศาสตร์   ให้ความเห็นชอบการเปิดหลักสูตรในการประชุมคณะกรรมการ
ประจ าคณะศิลปศาสตร์  ครั้งที่ 4/2562  เมื่อวันที่ 25  เดือนกันยายน พ.ศ. 2562 
     6.3  สภาวิชาการมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ให้ความเห็นชอบการเปิดหลักสูตรในการประชุม  
สภาวิชาการ ครั้งที่ 3/2562  เมื่อวันที่ 6 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562  
     6.4  สภามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์  ให้ความเห็นชอบการเปิดหลักสูตรในการประชุม  
สภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ........./………..  เมื่อวันที่ 18  เดือนมกราคม พ.ศ. 2563 

 

7.  ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรคุณภาพและมาตรฐาน 
  ฉบับวิชาโทภาษาไทย มีความพร้อมเผยแพร่หลักสูตรตามคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐาน 
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาต ิในปีการศึกษา 2564 

 

8.  อาชีพท่ีสามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา 
 ฉบับวิชาโทสาขาวิชาภาษาไทย ได้ออกแบบให้นักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาเป็นผู้ที่ มีทักษะและ
ความรู้พื้นฐานในด้านการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร และวรรณกรรมไทย โดยสามารถประยุกต์ใช้ความรู้
เพื่อการประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้องกับงานราชการ  ธุรกิจ  และสามารถประกอบอาชีพในแวดวง
สื่อสารมวลชนและสื่อสิ่งพิมพ์  อาทิ  งานเลขานุการ  ฝ่ายธุรการ ประชาสัมพันธ์ งานพิธีกร ผู้ประกาศ
ข่าว ผู้สื่อข่าว นักจัดรายการ วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ นักเขียน นักประชาสัมพันธ์ และนัก
พิสูจน์อักษร  
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9.  ชื่อ-สกุล คุณวุฒิการศึกษา และต าแหน่งของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ าหลกัสูตร 

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

ปีท่ีส าเร็จ
การศึกษา 

ต าแหน่ง ชื่อสถาบัน 

9.1 นางสาวภัสร์ธีรา  ฉลองเดช 
     3-9098-00326-39-8 

ปร.ด. ภาษาศาสตร ์
กศ.ม. ภาษาไทย 
ค.บ. ภาษาไทย 

2560 
2548 
2541 

อาจารย ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์
มหาวิทยาลัยทักษิณ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

9.2 นางสาวกีรติกานต์  บุญฤทธ์ิ 
     3-9004-00314-32-7 

ศศ.ม. ภาษาไทย 
ศศ.บ. รัฐศาสตร ์

2551 
2547 

อาจารย ์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์

9.3 นางสาวสุนิฐา  ก าเนิดทอง  
     1-9010-00051-28-5 

ศศ.ม. ภาษาไทย 
ศศ.บ. ภาษาไทย 

2557 
2552 

อาจารย ์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 
มหาวิทยาลัยทักษิณ 

 

10.  สถานท่ีจัดการเรียนการสอน 
 คณะศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์  
 

11.  สถานการณ์หรือการพัฒนาท่ีจ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 
      11.1  สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ  
     การเปลี่ยนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจ และวิถีการด ารงชีวิตของมนุษย์ส่งผลให้หน่วยงานภาครัฐ 
ตระหนักถึงความส าคัญการพัฒนาศักยภาพด้านตลาดแรงงาน  การท่องเที่ยว  การลงทุน  และสังคมและ
วัฒนธรรม รัฐบาลจึงได้ก าหนดวิสัยทัศน์ กรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ป ีพ.ศ.2561-2580 ไว้ว่า “ประเทศไทยมี
ความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” และ
ยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งมีเป้าหมายการพัฒนา
คนทุกมิติและทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ มีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่  21 มีทักษะสื่อสาร
ภาษาอังกฤษและภาษาที่สาม และอนุรักษ์ภาษาท้องถ่ิน 

สถาบันการศึกษาและหน่วยงานที่เกีย่วข้องจึงมีการเตรยีมความพร้อมในการเรง่พัฒนาบัณฑิตที่พงึประสงค์
ในศตวรรษที่ 21 ให้ก้าวไปสู่การเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก โดยใช้ทักษะการท างานในยุคสมัยของเทคโนโลยีดิจิทัล 
ซึ่งประกอบด้วยทักษะส าคัญ 4 ทักษะ คือ (1) ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีและการสื่อสาร  (2) ทักษะการคิด
สร้างสรรค์  (3)  ทักษะด้านการท างาน  และ (4)  ทักษะด้านการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพซึ่งเป็นทักษะที่จ าเป็น
ในยุคปัจจุบัน   
 คณะศิลปศาสตร์ตระหนักถึงความส าคัญในการพัฒนาผู้เรียนให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง  
ของประเทศชาติและของโลก จึงมุ่ ง เน้นพัฒนาผู้ เ รี ยนตามภารกิจของคณะ คือ การพัฒนาทักษะ  
ด้านภาษาต่างประเทศแก่ผู้เรียน  ในขณะเดียวกันการพัฒนาทักษะภาษาที่ส าคัญอันดับแรก คือ การพัฒนาทักษะ
ภาษาไทย เนื่องจากภาษาไทยเป็นภาษาประจ าชาติช่วยสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันระหว่างหมู่คณะ อีกทั้งใช้ใน
การประกอบกิจธุรการงาน  ดังนั้นการมีความรู้ ทักษะการใช้ภาษาไทยที่ดี  จะช่วยให้สามารถเรียนรู้ภาษาที่สอง
หรือภาษาอื่น ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ด้วยเหตุผลข้างต้นการพัฒนาทักษะภาษาไทยให้แก่เยาวชนในพื้นที่ 
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สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ จึงเป็นสิ่งความส าคัญ นับเป็นการเตรียมความพร้อมในการศึกษาและเข้าสู่
ตลาดแรงงาน  และในขณะเดียวกันก็ยังคงรักษาเอกลักษณ์ความเป็นไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านภาษาไทย ซึ่งถือ
เป็นเครื่องมือในการติดต่อสื่อสารที่ส าคัญที่สุด ตลอดจนเป็นเครื่องมือแสดงให้เห็นถึงเอกลักษณ์ประจ าชาติ   
เป็นวัฒนธรรมทางภาษาที่ควรค่าแก่ความภาคภูมิใจ   
    จากการศึกษาพบว่าในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้มีสถานการณ์ความไม่สงบที่เกิดข้ึนอย่างต่อเนื่อง 
ส่งผลให้การศึกษาในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ประสบปัญหาการขาดแคลนบุคลากรที่มีความรู้ความ
เช่ียวชาญทางด้านภาษาไทยทั้งในแง่ปริมาณและคุณภาพ นอกจากนี้ระบบการศึกษาในพื้นที่มีความแตกต่างจาก
ภูมิภาคอื่นของประเทศ  โดยคนในพื้นที่นิยมส่งลูกหลานไปเรียนโรงเรียนปอเนาะ และโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา
อิสลาม ส่งผลให้เยาวชนในพื้นที่ขาดทักษะการใช้ภาษาไทยในการสื่อสาร  ดังนั้นคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัย
นราธิวาสราชนครินทร์  จึงได้พัฒนาฉบับวิชาโทภาษาไทยข้ึน  เพื่อพัฒนาเยาวชนและบุคลากรในจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ให้มีความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ด้านภาษาไทยที่มีคุณภาพ เพื่อตอบสนองความตองการของสังคม 
พหุวัฒนธรรม อีกทั้งเพื่อธ ารงไวซึ่งมรดกทางวัฒนธรรมของชาติตอไป    
 

    11.2   สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 
    ความเจริญก้าวหน้าในยุคโลกาภิวัตน์ ซึ่งเป็นยุคของการพัฒนาเทคโนโลยีและการสื่อสารอย่างรวดเร็ว  
ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงด้านสังคม เศรษฐกิจ การเมืองและวัฒนธรรม โดยเฉพาะมีการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมของ
ไทยอย่างรวดเร็ว การธ ารงรักษาเอกลักษณ์วัฒนธรรมไทย ในขณะที่กระแสวัฒนธรรมตะวันตกไหลบ่าเข้าสู่
สังคมไทยจึงเป็นสิ่งท้าทาย  หลักสูตรวิชาโทภาษาไทยจึงเล็งเห็นความส าคัญในการผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความ
เช่ียวชาญด้านภาษาไทย ควบคู่กับการมีจิตส านึกความเป็นไทย  การธ ารงรักษาเอกลักษณ์ไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ภาษาไทยซึ่งถือเป็นวัฒนธรรมที่แสดงความเป็นไทยอย่างเด่นชัดที่สุด  
 

12.  ผลกระทบจากข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 
       12.1  การพัฒนาหลักสูตร 
      ผลกระทบจากการที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ขาดแคลนบุคลากรที่มีความรู้ความเช่ียวชาญ  
ด้านภาษาไทยในข้อ 11.1 และความส าคัญของการธ ารงรักษาเอกลักษณ์ของวัฒนธรรมไทย ในขณะที่กระแส
ตะวันตกมีอิทธิพลในสังคมไทย จึงเป็นเหตุผลที่ส าคัญในการเปิดฉบับวิชาโทภาษาไทย คณะศิลปศาสตร์  
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความเช่ียวชาญ มีทักษะและประสบการณ์ด้าน
ภาษาไทย ตอบสนองความต้องการในสังคมพหุวัฒนธรรม  อีกทั้งมีความภาคภูมิใจ รักและหวงแหนภาษาไทยใน
ฐานะภาษาประจ าชาติ  มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์  สังเคราะห์ มีคุณธรรม จริยธรรม มีทักษะทางปัญญา 
และจรรยาบรรณในวิชาชีพ  มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม มีศักยภาพในการเรียนรู้และการท างาน  
รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง สามารถด ารงตนในสังคมพหุวัฒนธรรมได้อย่างมีความสุข  
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       12.2  ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 
      การจัดการเรียนการสอนสาขาวิชาโทภาษาไทย มีความสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยที่ว่า 
“มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เป็นมหาวิทยาลัยชั้นน าอันดับหน่ึงของสามจังหวัดชายแดนใต้   
ด้านวิชาชีพและนวัตกรรม ภายใต้พหุวัฒนธรรม ภายในปี 2564” และมีความสอดคล้องกับและพันธกิจของ
มหาวิทยาลัยที่มุ่งผลิตบัณฑิตทุกระดับที่มีคุณภาพ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ สอดคล้องกับความต้องการของ
ท้องถ่ิน  อีกทั้งยังส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม และยึดหลักการให้โอกาสทางการศึกษาแก่คนในพื้นที่ สาขาวิขาภาษาไทย  
คณะศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ จึงประสงค์เปิดฉบับวิชาโทภาษาไทย ที่มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิต 
ที่มีความรู้ความเช่ียวชาญด้านภาษาไทย ควบคู่กับการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม ส่งเสริมและสืบสานภาษาไทย  
อันเป็นเอกลักษณ์ของชาติ ถือเป็นมรดกทางวัฒนธรรมอันล้ าค่าที่บรรพบุรุษได้รังสรรค์ไว้  สอดคล้องกับวิสั ยทัศน์ 
และพันธกิจของมหาวิทยาลัย ซึ่งมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ส่งเสริมและสนับสนุนเรื่อยมา เพื่อร่วมสร้างสรรค์
สังคมสามจังหวัดชายแดนใต้ให้พัฒนาไปสู่สังคมสันติสุขอย่างยั่งยืน 
 

13.  ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอ่ืนท่ีเปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอ่ืนของสถาบัน 
      13.1  กลุ่มวิชา/ รายวิชาในหลักสูตรท่ีเปิดสอนโดยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
  -ไม่มี- 
 

      13.2   กลุ่มวิชา/ รายวิชาในหลักสูตรท่ีเปิดสอนให้กับทุกคณะ/สถาบัน 
      นักศึกษาหลักสูตรอื่นสามารถเลือกเรียนรายวิชาเป็นหลกัสูตรวิชาโท หรือเป็นวิชาเลอืกเสรี 
 

      13.3  การบริหารจัดการ 
     13.3.1  มอบหมายอาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ควบคุมการด าเนินงาน
เกี่ยวกับกระบวนการจัดการเรียนการสอน การประกันคุณภาพหลักสูตร เพื่อให้เป็นไปตามข้อก าหนดของกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2558 
     13.3.2  แต่งตั้งผู้ประสานงานรายวิชา เพื่อประสานงานกับอาจารย์ผู้สอนและนักศึกษาในการพิจารณา
ข้อก าหนดรายวิชา การจัดการเรียนการสอน และประเมินผลการด าเนินการ 
     13.3.3  สาขาภาษาไทยและงานวิชาการของคณะศิลปศาสตร์ ท าหน้าที่ประสานงานด้านการจัดการ
เรียนการสอนในรายวิชาโทบังคับ และรายวิชาโทเลือกกับคณะ/สถาบันต่าง ๆ /วิทยาลัย และใช้ที่ประชุมวิชาการ
ประจ าเดือนของคณะและของมหาวิทยาลัย ในการแลกเปลี่ยนข้อมูลและพิจารณางานด้านวิชาการร่วมกัน 
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หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลกัสูตร 
 

1.  ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
 

 1.1  ปรัชญา 
  บัณฑิตมีความรู้ทางวิชาการ สืบสานภาษาและวัฒนธรรมไทย  
 

 1.2  ความส าคัญ 
    ภาษาไทยเป็นภาษาประจ าชาติ อันเป็นเอกลักษณ์ที่ส า คัญอย่างหนึ่งของชาติ ควรค่าแก่ 
การท านุบ ารุง ส่งเสริม และอนุรักษ์ไว้ให้ยั่งยืนตลอดไป อีกทั้งยังเป็นเครื่องมือในการประกอบอาชีพต่าง ๆ ได้อย่าง
มปีระสิทธิภาพ  หลักสูตรวิชาโทภาษาไทยเป็นหลักสูตรที่มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ ความเช่ียวชาญด้านภาษา
และวรรณคดีไทย มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์  มีจรรยาบรรณวิชาชีพ  มีความอดทน เสียสละ   
มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม สามารถปรับตัวให้เข้ากับสังคมพหุวัฒนธรรม สามารถน าองค์ความรู้ไป
พัฒนาประเทศชาติ และตอบสนองความต้องการของท้องถ่ิน เปิดโอกาสทางการศึกษาให้แก่คนในพื้นที่มีทางเลือก
ทางการศึกษามากข้ึน 
 

 1.3  วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
    1.3.1  ผลิตบัณฑิตใหมีความรดูานภาษาและวรรณคดีไทย   

     1.3.2  ผลิตบัณฑิตทีม่ีความรู้ความเข้าใจภาษาไทยและศิลปวัฒนธรรมไทย และสามารถน าความรู้ไปใช้
ประโยชน์ในการประกอบอาชีพและพัฒนาตน 

         1.3.3  ผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม และมีความรับผิดชอบต่อตนเองและสงัคม 
 

2.  แผนพัฒนาปรับปรุง 
 

 

2.1 แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง 

 

2.2 กลยุทธ์ 

 

2.3 หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 

 

( 1 )  พัฒนา/ปรั บป รุ ง หลั กสู ต ร ให้ มี
มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2558 
และสอดคล้องกับความแปรเปลี่ยนทาง
วิชาการ  ความต้อง การของผู้ เ รี ย น
ตลาดแรงงาน ความต้องการของสังคม 
และแผนพัฒนาของประเทศ 
 

 

(1) ส ารวจความพึงพอใจของนักศึกษาที่มี
ต่อหลักสูตรที่ส าเร็จการศึกษา เพื่อทราบถึง
ความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอน 
(2) ปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัย และมี
มาตรฐาน โดยการปรับปรุงหลักสูตรทุก ๆ  
5 ปี 

 

(1) อาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่าง
น้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการ
ด าเนินการวางแผน ติดตาม และ
ทบทวนการด าเนินงานของหลักสูตร 
(2 )  ร ายงานความพึ งพอใจของ
นักศึกษา และผู้ใช้บัณฑิต 
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2.1 แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง 2.2 กลยุทธ์ 2.3 หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 

(2) พัฒนาบุคลากรด้านการเรียนการสอน
และบริการวิชาการ และการวิจัยให้มี
ประสบการณ์ และน ามาใช้ในการเรียน
การสอน 

(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) ปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของบัณฑิตและผู้ใช้บัณฑิต 

(3) ติดตามและประเมินความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บัณฑิต 

 (1) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้
บัณฑิตใหม่เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 
จากคะแนนเต็ม 5 
( 2 )  ร ะ ดั บ ค ว าม พึ ง พ อ ใ จข อ ง
นักศึกษาที่ มีต่อคุณภาพการเรียน
การสอนและทรัพยากรสนับสนุน 
ในสาขาวิชา เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 
จากคะแนนเต็ม 5 
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศกึษา การด าเนนิการ และโครงสร้างของหลกัสตูร 
 

1.  ระบบการจัดการศึกษา 
 

    1.1  ระบบ  
  ระบบการศึกษาใช้ระบบการศึกษาแบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษา 
ซึ่งหนึ่งภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ การศึกษาภาคฤดูร้อนก าหนดให้มีระยะเวลา
และจ านวนหน่วยกิตเทียบเคียงกับการศึกษาภาคปกติ ข้อก าหนดต่าง  ๆ ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย
นราธิวาสราชนครินทร์ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2557 (ภาคผนวก ก.) 
 

    1.2  การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน 
  อาจมีการจัดการเรียนการสอนภาคฤดูร้อน ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับการพิจารณาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
ประจ 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 
        ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์การคัดเลือกนักศึกษาสาขาวิชาโทภาษาไทย ซึ่งสาขาวิชาภาษาไทย   
คณะศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์  เป็นผู้ด าเนินการคัดเลือก   
 

    2.3  ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า 
 นักศึกษามีพื้นฐานความรู้ด้านภาษาไทยต่ ากว่าเกณฑ์ 
 

    2.4  กลยุทธ์ในการด าเนินการเพ่ือแก้ไขปัญหา/ข้อจ ากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3 
       2.4.1  จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้และการสอนเสริม โดยจัดหลักสูตรปรับพื้นฐานด้านภาษาไทย  
และจัดให้มีห้องปฏิบัติการทางภาษาให้เหมาะสมมีสื่อ และแหล่งเรียนรู้เพียงพอกับผู้เรียน 
 2.4.2  ก าหนดตารางเวลาและจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนอย่างหลากหลายให้นักศึกษาพัฒนาทักษะ
ภาษาไทยอย่างสม่ าเสมอ 
 2.4.3  สร้างระบบอาจารย์ที่ปรึกษาให้เข้มแข็ง ติดตามผลการเรียน ความประพฤติ ของนักศึกษาอย่าง
ต่อเนื่อง 
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    2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 3 ปี 
 รับสมัครนักศึกษาที่มีความสนใจ และผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์การคัดเลือกนักศึกษาสาขาวิชาโท
ภาษาไทย ซึ่งสาขาวิชาภาษาไทย  คณะศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์   เป็นผู้ด าเนินการ
คัดเลือก  โดยมีแผนการรับนักศึกษาอยู่ที่จ านวนปีการศึกษาละ 25 คน  
 

    2.6 งบประมาณตามแผน  
   2.6.1  งบประมาณรายรับ   
          สาขาวิชาภาษาไทย ใช้งบประมาณร่วมกับคณะศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์       
 2.6.2  งบประมาณรายจ่าย 
                   สาขาวิชาภาษาไทย 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 – 084 – 201        ลักษณะภาษาไทย               3 (2-2-5)   
      (Characteristics of Thai Language)   
    11 – 084 – 202    ความรู้ทั่วไปทางวรรณคดีไทย            3 (2-2-5)  
                                                     (Introduction to Thai Literature)  
 

11 – 084 – 203        ภาษาศาสตร์ภาษาไทย                        3 (2-2-5)   
      (Thai Linguistics)  
 

11 – 084 – 204 หลักและศิลปะการอ่านและการเขียนภาษาไทย      3 (2-2-5) 
      (Principles  and  Art  of  Thai  reading and Writing)                                   

  3.1.3.2  กลุ่มวิชาโทเลือก         ไม่น้อยกว่า               6   หน่วยกิต 
    11–  084 – 205   การสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ        3 (2-2-5)  
      (Teaching Thai as a Foreign Language) 
 

 

         11 – 084 – 206 การเขียนสารคดี                         3 (2-2-5) 
      (Non - Fiction  Writing) 
 

         11 – 084 – 207 การอ่านและการเขียนบันเทิงคดี                      3 (2-2-5) 
      (Fiction Reading and Writing)  
    11 – 084 – 208 วรรณคดีวิจารณ์               3 (2-2-5)   
      (Literary  Criticism) 
    11 – 084 – 209 วรรณกรรมท้องถ่ินในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้    3 (2-2-5) 
      (Folk Literature in Three Southernmost Provinces  
         of Thailand) 
    11 – 084 – 210      หลักและศิลปะการพูด             2 (1-2-3) 
      (Principles and Art of Speech) 
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        11 – 084 – 211    ภาษากับวัฒนธรรมไทย              2 (2-0-4) 
      (Language and Thai Culture)  
 

        11 – 084 – 212   การเขียนเอกสารส านักงาน            2 (1-2-3) 
       (Document Writing) 
        11 – 084 – 213   ภาษาไทยในสื่อมวลชน             2 (1-2-3) 
      (Thai Language in Mass Media) 
        11 – 084 – 214    วรรณกรรมการแสดง             2 (1-2-3) 
      (Performance Literature)  
   11 – 084 – 215   ภาษาถ่ินเจ๊ะเห              2 (1-2-3) 
      (Je-hay Dialect) 
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ความหมายเลขรหัสรายวิชา 
การก าหนดรหัสวิชา 
 
        -      
                                                               
                                                              ล าดับวิชา 
      หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  = 1 
      หมวดวิชาเฉพาะ   = 2 
      หมวดวิชาเลือกเสรี  = 3 
      หมวดวิทยานิพนธ์  = 4       

หลักสูตรพิเศษหรือหลักสูตรระยะสั้น  = 1 
     หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  = 2 
     หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (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 
  
 
 
 

        



13 

รหัสสาขาคณะศิลปศาสตร์ 
  01 = สังคมศาสตร์ 
  02 = มนุษยศาสตร์ 
  03 = ภาษาศาสตร์ศึกษาทั่วไป 
  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 
 
ชั้นปีท่ี 2 ภาคการศึกษาปลาย    
     

11-084–201     ลักษณะภาษาไทย  (Characteristics of Thai Language)   3 (2-2-5) 
11-084–202     ความรู้ทั่วไปทางวรรณคดีไทย  (Introduction to Thai Literature) 3 (2-2-5) 

  รวม 6  หน่วยกิต 
 

 
ชั้นปีท่ี 3 ภาคการศึกษาต้น    
     

11-084–203     ภาษาศาสตร์ภาษาไทย  (Thai Linguistics) 3 (2-2-5) 
11-084–204     หลักและศิลปะการอ่านและการเขียนภาษาไทย 

(Principles  and  Art  of  Thai  Reading and Writing) 
 3 (2-2-5) 

                                   รวม                                         6  หน่วยกิต 
 

 
 
 

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

11-084–201    ลักษณะภาษาไทย         3 (2-2-5)   
 (Characteristics of Thai Language)   
 เง่ือนไขของรายวิชา: ไม่มี  
  ลักษณะส าคัญของภาษาไทย เสียง ค า และการสรางค า การจ าแนกหมวดค า โครงสรางของวลี
และประโยค  รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงของภาษาไทย 
  The important characteristics of Thai language: sounds, words, and word 
construction; word classification; structures of phrases and sentences; changes in Thai language.  
 

 11–084–202   ความรู้ท่ัวไปทางวรรณคดีไทย      3 (2-2-5) 
  (Introduction to Thai Literature)  
  เง่ือนไขของรายวิชา: ไม่ม ี   
  ความรูทั่วไปทางวรรณคดีไทย ศัพทวรรณคดี ขนบนิยม แนวความคิด กลวิธีการประพันธ  
เพื่อมุงสรางคุณคาทางวรรณศิลป ความสัมพันธของวรรณคดีกับบริบททางสังคมและวัฒนธรรม    
 An introduction to Thai Literature, literary terminologies, traditions, concepts, 
literary-value orientated writing strategies, relationship of literature with social and cultural 
contexts. 
 

11–084–203   ภาษาศาสตร์ภาษาไทย        3 (2-2-5) 
  (Thai Linguistics) 
  เง่ือนไขของรายวิชา: ไม่ม ี  
  ความรู้เบื้องต้นทางภาษาศาสตร์ วิเคราะห์ภาษาไทยในระดับเสียง ค า ประโยค และความหมาย 
ด้วยกลวิธีทางภาษาศาสตร์ 
  Introduction to linguistics, linguistic approach to analysis of Thai focusing on 
phonology, morphology, syntax and semantics. 
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11–084–204   หลักและศิลปะการอ่านและการเขียนภาษาไทย    3 (2-2-5) 
  (Principles  and  Art  of  Thai  Reading and Writing) 
  เง่ือนไขของรายวิชา: ไม่ม ี   
  หลักการอ่านและกลวิธีการอ่านภาษาไทยอย่างมีศิลปะ  ประเภทการอ่าน  การอ่านข่าว  สารคดี  
บทความ  นิทาน  เรื่องเล่า  เน้นการอ่านแปลความ  การอ่านจับใจความส าคัญ  การอ่านสรุปความ   
การเขียนย่อหน้า  ย่อความ  สรุปความ  และขยายความ  การวางแผนงานเขียนเพื่อการสื่อสาร งานเขียนเพื่อการ
สื่อสารเชิงปฏิบัติ  เน้นการเขียนบทความ และเขียนเรียงความข้ันสูง   
  Principles of and artful strategies for reading Thai; varieties of reading: news, 
documentaries, articles, tales, and stories, with emphasis on interpretation, comprehension and 
summarization; paragraph writing, summarizing, briefing, and explanation writing; planning for 
communicative writing, practice in communicative writing focusing on writing articles and 
advanced essays.  
 
                            3.1.5.1  กลุ่มวิชาโทเลือก     จ านวน   6  หน่วยกิต 
 

11-084-205    การสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ     3 (2-2-5)  
          (Teaching Thai as a Foreign Language) 
  เง่ือนไขของรายวิชา: ไมม่ ี  
  ทฤษฎีทางภาษาศาสตร์ แนวคิด วิธีการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศด้วยรูปแบบ 
ต่าง ๆ วิธีการเสริมสร้างทักษะทางภาษา วัฒนธรรมการใช้ภาษาและการปฏิบัติการสอน 
  Applied linguistics theories and concepts; various types of pedagogical methods 
in teaching Thai as a foreign language; methods to improve language skills; culture in language 
use; and practice in language teaching.  
 

11–084–206    การเขียนสารคดี        3 (2-2-5) 
  (Non - Fiction  Writing) 
  เง่ือนไขของรายวิชา: ไม่มี  
  ประวัติและพัฒนาการสารคดี  หลักการเขียนสารคดี การพัฒนาทักษะการเขียน สารคดี  
ประเภทตาง ๆ   
  History and development of documentary; principles of documentary writing; 
writing skills development; types of documentary. 
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11–084–207    การอ่านและการเขียนบันเทิงคด ี      3 (2-2-5) 
  (Fiction Reading and Writing)  
  เง่ือนไขของรายวิชา: ไม่มี 
  ประวัติและพัฒนาการของบนัเทงิคดีในประเทศไทย  เน้นเรื่องสั้น นวนิยายประเภทต่าง ๆ รวมถึง
บทละครสมัยใหม่  ศึกษากลวิธีการอ่านและการเขียนเพื่อวิเคราะห์แนวคิดและองค์ประกอบในงานบันเทิงคดี  เน้น
องค์ประกอบหลัก คือ การวางโครงเรื่อง การวิเคราะห์ความสนใจของผู้อ่าน ตลอดจนฝึกปฏิบัติการเขียนบันเทิงคดี  
  History and development of fiction in Thailand, particularly on short stories, 
novels and modern dramas; study on reading and writing techniques for analysis of concepts 
and components of fiction focusing on outlining and analysis of target readers; practice in fiction 
writing. 
 

11–084–208    วรรณคดีวิจารณ์         3 (2-2-5) 
  (Literary  Criticism) 
  เง่ือนไขของรายวิชา: ไม่มี 
  ความเป็นมาของการวิจารณ์วรรณกรรม ทฤษฎีหลักและแนวทางการศึกษาวรรณกรรมไทย
ปัจจุบัน การฝึกวิจารณ์และประเมินค่าวรรณกรรม   
  History of literary criticism; main theories and approaches in contemporary Thai 
literary studies; practice in criticizing and evaluating literature.  
 

11–084–209   วรรณกรรมท้องถิ่นในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้    3 (2-2-5) 
  (Folk Literature in Three Southernmost Provinces of Thailand) 
  เง่ือนไขของรายวิชา: ไม่มี 
  วรรณกรรมทองถ่ินในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ทั้งมุขปาฐะและลายลักษณ วัสดุของการสรางงาน 
อักษร อักขรวิธี ลักษณะและประเภทของวรรณกรรม เนื้อหา ลักษณะค าประพันธ ขนบนิยม คุณคาและพัฒนาการ 
  Folk literature, both oral and in written, in three southernmost provinces; creation 
materials; letters, orthographies, characteristics and types of literature, contents, characteristics 
of poetry, traditions, values and development. 
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11–084–210   หลักและศิลปะการพูด       2 (1-2-3) 
  (Principles  and  Art  of  Speaking) 
  เง่ือนไขของรายวิชา: ไม่มี  
  หลักและข้ันตอนการพูด องค์ประกอบ ประเภทของการพูด การวิเคราะห์ผู้ฟัง กลวิธีการพูด  
และการพูดในที่ประชุมชน 
  Principles and procedures of making a speech; elements and types of speech; 
audience analysis; speaking strategies; and public speaking. 
 

11–084–211   ภาษากับวัฒนธรรมไทย        2 (2-0-4) 
  (Language and Thai Culture)  
  เง่ือนไขของรายวิชา: ไม่ม ี  
  ความสัมพันธ ของภาษากับวัฒนธรรมไทย ในแง ที่ภาษาเป นวัฒนธรรม แสดงวิถีชีวิต 
และคานิยมในสังคม ภาษาก าหนดและสืบทอดวิธีคิดและโลกทรรศนของสังคม เนนภาคใต  
  Relationship between Thai language and culture in the sense that language is a 
culture illustrating ways of life and values of society; and language sets and continues thinking 
methods and worldview of society, especially in the South. 
 

11–084–212   การเขียนเอกสารส านักงาน      2 (1-2-3) 
  (Document Writing) 
  เง่ือนไขของรายวิชา: ไม่มี 
  รูปแบบการเขียนเอกสารส านักงาน  วิเคราะหและฝกเขียนหนังสือราชการ รายงานการประชุม 
และเอกสารธุรกิจประเภทตาง ๆ     
  Writing formats of office documents; analysis and practice in writing official 
documents, minutes, and various types of business documents.  
 

11–084–213   ภาษาไทยในสื่อมวลชน       2 (1-2-3) 
  (Thai Language in Mass Media)  
  เง่ือนไขของรายวิชา: ไม่มี   
  ลักษณะการใช้ภาษาไทยในข่าวและโฆษณาของสื่อมวลชน  ที่ปรากฏในสื่อสื่อโทรทัศน์  วิทยุ
สิ่งพมิพ์  และสื่อสังคมออนไลน์  วิเคราะห์ลกัษณะเด่นของการใช้ภาษาในสื่อแต่ละประเภท และฝกึปฏิบัติการเขียน 
  Characteristics of Thai in news and advertisements in varieties of mass media; 
analysis of key features of language use in each type of media; practice in writing. 
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11–084–214   วรรณกรรมการแสดง       2 (1-2-3) 
  (Performance Literature) 
  เง่ือนไขของรายวิชา: ไม่มี 
  วรรณกรรมไทยในมิติงานการแสดง ด้านความมุ่งหมาย  ลักษณะ  ประเภท คุณค่าของ  
วรรณกรรมด้านการแสดง รวมทั้งศึกษาประวัติความเป็นมา  และปัจจัยต่าง ๆ ที่มีอิทธิพลต่อการแสดงของไทย   
และฝึกปฏิบัติการแสดง   
  Thai literature on performances covering purposes, characteristics, types and 
values; study on background and factors affecting Thai performances; performance practice. 
 

11-084-215     ภาษาถิ่นเจ๊ะเห        2 (1-2-3) 
  (Je-hay Dialect)  
  เง่ือนไขของรายวิชา: ไม่ม ี  
  ระบบเสียงภาษาถ่ินเจ๊ะเห  และค าศัพท์พื้นฐานที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน  ฝึกปฏิบัติการฟัง การพูด 
การอ่าน และการเขียนภาษาถ่ินเจ๊ะเห  ระดับวลีและประโยค รวมทั้งไวยากรณ์ข้ันพื้นฐาน 
  Je-hay dialect phonology and daily basic vocabulary; practice in listening, 
speaking, reading, and writing the Je-hay dialect in the phrase and sentence levels; basic 
grammar.  
 
 

3.2 ชื่อ – สกุล เลขประจ าตัวประชาชน ต าแหน่ง และคุณวุฒิ 
 

                3.2.1  อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 

ล าดับ ชื่อ – นามสกุล เลขประจ าตัว
ประชาชน 

ต าแหน่ง คุณวุฒิการศึกษา สถาบัน ปีที่จบ 

1 นางสาวภัสร์ธีรา  ฉลองเดช 3-9098-00326-39-8 อาจารย์  ปร.ด. (ภาษาศาสตร์) 
กศ.ม. (ภาษาไทย) 
ค.บ. (ภาษาไทย) 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยทักษิณ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

2560 
2548 
2541 

2 นางสาวกีรติกานต์  บุญฤทธ์ิ 3-9004-00314-32-7 อาจารย์ ศศ.ม. (ภาษาไทย) 
ศศ.บ. (รัฐศาสตร์) 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

2551 
2547 

3 นางสาวสุนิฐา  ก าเนิดทอง 1-9010-00051-28-5 อาจารย์ ศศ.ม. (ภาษาไทย) 
ศศ.บ. (ภาษาไทย) 

มหาวิทยาลัยทักษิณ 
มหาวิทยาลัยทักษิณ 

2557 
2552 
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3.2.2  อาจารย์ประจ า 

ล าดับ ชื่อ – นามสกุล เลขประจ าตัว
ประชาชน 

ต าแหน่ง คุณวุฒิการศึกษา สถาบัน ปีที่จบ 

1 นางสาวภัสร์ธีรา  ฉลองเดช 3-9098-00326-39-8 อาจารย์  ปร.ด. 
(ภาษาศาสตร์) 
กศ.ม. (ภาษาไทย) 
ค.บ. (ภาษาไทย) 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยทักษิณ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

2560 
2548 
2541 

2 นายวันชัย  แก้วหนูนวล 3-9308-00182-22-3 ผู้ช่วย 
ศาสตราจารย์ 

กศ.ม. (ภาษาไทย) 
ศศ.บ. (ภาษาไทย) 

มหาวิทยาลัยทักษิณ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

2549 
2544 

3 นางสาวกีรติกานต์  บุญฤทธ์ิ 3-9004-00314-32-7 อาจารย์ ศศ.ม. (ภาษาไทย) 
ศศ.บ. (รัฐศาสตร์) 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

2551 
2547 

4 นางสาวสุนิฐา  ก าเนิดทอง 1-9010-00051-28-5 อาจารย์ ศศ.ม. (ภาษาไทย) 
ศศ.บ. (ภาษาไทย) 

มหาวิทยาลัยทักษิณ 
มหาวิทยาลัยทักษิณ 

2557 
2552 

5 นายศรณ์วรงค์  สุวรรณมาศ 1-9699-00012-488 อาจารย์ ว.ม. (การบริหาร
สื่อสารมวลชน) 
นศ.บ. 
(วิทยุกระจายเสียง
และวิทยุโทรทัศน์) 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
 
มหาวิทยาลัยรังสิต 

2553 
 

2550 

 
3.2.3  อาจารย์พิเศษ 

                       -ไม่มี- 
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยทุธ์การสอนและการประเมินผล 
 

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 
คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา 

1.1 มีความซื่อสัตย์ สจุริต  
มีสัมมาคารวะ รู้จกักาลเทศะ  
และเคารพกฎระเบียบของสังคม  

(1) สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม ความซื่อสัตย์ สุจริต  
มีสัมมาคารวะ รู้จักกาลเทศะ และเคารพกฎระเบียบของ
สังคม ในการสอน/กิจกรรมการสอนแต่ละรายวิชา รวมทั้ง
กิจกรรมอื่นๆ 

1.2 มีวินัย ตรงต่อเวลา ขยันหมั่นเพียรและมี
ความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 

(1) จัดการเรียนการสอนภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติและการ
เรียนรู้ด้วยตนเอง 
(2) บูรณาการการจัดการเรียนการสอนในโครงการบริการ
วิชาการของคณะ 
(3) ส่งเสริมให้ผูเ้รียนมพีฤติกรรมดังตอ่ไปนี ้
          (3.1) เข้าร่วมกิจกรรมรักชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์/ ตรงเวลา 
 (3.2) การแต่งกายถูกระเบียบ ถูกกาลเทศะ 
 (3.3) เข้าร่วมกจิกรรมเสริมหลักสูตรอย่างสม่ าเสมอ 
 (3.4) ส่งงานตามเวลาที่ก าหนด 
 (3.5) มาตามเวลาที่นัดหมาย 

1.3 มีจิตสาธารณะ (1) บูรณาการการจัดการเรียนการสอนในโครงการบริการ
วิชาการของคณะ 
(2) บูรณาการการจัดการเรยีนการสอนโดยการศึกษาดูงานใน
แหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ในท้องถ่ิน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมใน
การช่วยเหลือท้องถ่ิน 
(3) สอดแทรกการมจีิตสาธารณะในการจัดการเรียนการสอน 
และกิจกรรมอื่น ๆ 

1.4 มีความรู้และทักษะด้านภาษา การสื่อสาร  
สามารถประยกุต์ใช้ และน าไปใช้ได้อย่าง
เหมาะสมกับระดับและกาลเทศะ 

(1) จัดการเรียนการสอนภาคทฤษฎี/ภาคปฏิบัติให้ผู้เรียน 
มีทักษะและประสบการณ์ด้านภาษาไทย 
(2) จัดการเรียนการสอนโดยให้นักศึกษามีการสืบค้น 
อภิปราย และน าเสนอข้อมูลเกี่ยวกับภาษาและการสื่อสาร
โดยใช้สื่อเทคโนโลยี และน าเสนอข้อมูลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
กับภาษาและการสื่อสาร (ทักษะการ ใช้ภาษาไทยเพื่อ
น า เสนองาน การพูดในที่ สาธารณะ การสื่ อสารและ
เทคโนโลยี การสัมมนาภาษาไทย และการค้นคว้าอิสระ) 
(3) อบรมเชิงปฏิบัติการด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ 
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คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา 
1.5  สามารถคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ  
มีวิจารณญาณ และสร้างสรรค์ โดยใช้ความรู้ 
ทางภาษาและศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง 

(1) จัดการเรียนการสอน/ กิจกรรม/ โครงการ ที่ส่งเสริม 
ให้ผู้ เรียนได้ใช้ทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ  
มีวิจารณญาณ และสร้างสรรค์ผ่านการใช้ความรู้และทักษะ
ทางภาษา และการสื่อสาร  

1.6  สามารถปรบัตัว และปฏิสมัพันธ์อย่าง
สร้างสรรค์กบับุคคลกลุม่ต่าง ๆ บนพื้นฐาน 
พหุวัฒนธรรม 

(1) จัดการเรียนการสอน/ กิจกรรม/ โครงการ ที่ส่งเสริมให้
ผู้ เ รี ยนได้ มี โอกาสมีปฏิสัมพัน ธ์กับบุคคลกลุ่มต่าง  ๆ  
เช่น นักศึกษาจากคณะต่าง  ๆ นักเรียนระดับช้ันต่าง ๆ  
และประชาชนในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ตลอดจน
สถาบันการศึกษาของประเทศเพื่อนบ้าน 

 
2.  การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 
     2.1  ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

 2.1.1  ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรม 
  นักศึกษาต้องมี คุณธรรม จริยธรรมเพื่อให้สามารถด าเนินชีวิตร่วมกับผู้อื่นภายใต้ สังคม 
พหุวัฒนธรรมได้อย่างมีความสุข และประพฤติตนโดยค านึงถึงประโยชน์ของส่วนรวม อาจารย์ที่สอนในแต่ละ
รายวิชา ต้องส่งเสริมให้นักศึกษาสามารถพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมไปพร้อมกับวิทยาการต่าง ๆ ดังนี้  

(1)   มีทัศนคติที่ดีต่อการงานและมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ 
(2)  ซื่อสัตย์  สุจริต  และมีวินัย เคารพและปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับขององค์กรและ

สังคม 
(3)  มีจิตส านึกและพฤติกรรมที่ค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวมและสังคมที่มีคุณธรรมมากกว่า

ประโยชน์ส่วนตน   
(4)  ภูมิใจในภาษาไทย  ความเป็นไทย  และเจตคติที่ดีต่อวัฒนธรรมไทย 

 

 2.1.2  กลยุทธ์การสอนท่ีใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
 (1)  ก าหนดให้มีวัฒนธรรมองค์กรเพื่อเป็นการปลูกฝังให้นักศึกษามีระเบียบวินัย โดยเน้นการเข้า

ช้ันเรียนให้ตรงเวลา ตลอดจนการแต่งกายที่เป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัยฯ  
 (2)  อาจารย์ผู้สอนและอาจารยท์ี่ปรึกษาสอดแทรกและส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรม ควบคู่

กับการจัดการเรียนการสอนในทุกรายวิชา และกิจกรรมนักศึกษา  
 (3)  ส่งเสริมให้นักศึกษามีจิตสาธารณะ สนับสนุนให้นักศึกษาเข้าร่วมในการให้บริการวิชาการ

และวิชาชีพแก่สังคม ปลูกฝังจิตส านึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ยกย่องและเชิดชูนักศึกษาที่ท าความดีและเสียสละ 
 (4)  อธิบายให้เห็นถึงความส าคัญและข้อปฏิบัติที่ถูกต้องของจรรยาบรรณทางวิชาการและ

วิชาชีพ  ช้ีให้เห็นถึงบทลงโทษในการท าผิดจรรยาบรรณทางวิชาการ  เช่น บทลงโทษในการคัดลอกผลงานของผู้อื่น 
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  2.1.3  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
          ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษาและการปฏิบัติตนในด้านต่าง ๆ ได้แก่ 

(1)   ประเมินจากการตรงเวลาของนักศึกษาในการเข้าช้ันเรียน การส่งงานตามก าหนด
ระยะเวลา ที่ได้รับมอบหมาย และการเข้าร่วมกิจกรรม 

  (2)  ความมีวินัยและความเอาใจใส่ของนักศึกษาในการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร 
  (3)  ความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 
(4)  ความซื่อสัตย์สุจริตในการท างานที่ได้รับมอบหมายและการสอบ 
 

2.2  ด้านความรู้ 
    2.2.1  ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 

              นักศึกษาต้องมีความรู้เกี่ยวกบัเนื้อหาสาระของรายวิชาที่ศึกษาซึ่งประกอบกันข้ึน เป็นองค์ความรูท้ี่จะ
พัฒนาความสามารถและทักษะอันเป็นสิ่งที่นกัศึกษาต้องรู้และเข้าใจ ดังนั้นมาตรฐานความรู้ตอ้งครอบคลมุสิง่
ต่อไปนี้ 

  (1)  มีความรอบรู้ในภาษาและวัฒนธรรมไทย 
  (2)  มีความรู้ที่เกิดจากการบูรณาการความรู้ในศาสตร์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

             (3)  มีความรู้และความสามารถพัฒนาความรู้ด้านภาษาและวัฒนธรรมไทยให้เพิ่มพูนย่ิงข้ึน 
 

 2.2.2  กลยุทธ์การสอนท่ีใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้ 
   (1)  ใช้รูปแบบการเรียนการสอนที่หลากหลายโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ   
   (2)  ใช้การบูรณาการการเรียนการสอนกับการท างาน (Work-Integrated Learning) โดยมุ่งเน้น 

ทั้งหลักการทางทฤษฎี และการประยุกต์ใช้ความรู้ในการปฎิบัติในสภาพแวดล้อมจริงและให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง
ทางเทคโนโลยี  

   (3)  จัดให้มีการเรียนรู้จากสถานการณ์จริงโดยการศึกษาดูงาน หรือเชิญผู้เช่ียวชาญที่มี
ประสบการณ์ตรงมาเป็นวิทยากรพิเศษเฉพาะเรื่อง ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามลักษณะของรายวิชา และเนื้อหาสาระของ
รายวิชาน้ัน ๆ 

   (4)  มอบหมายงานให้ผู้เรียนศึกษา  ค้นคว้า  ท ารายงาน  และน าเสนอความรู้ที่ได้จากการ
ค้นคว้าในรูปแบบงานเดี่ยว หรืองานกลุ่มตามความเหมาะสม 
 

        2.2.3  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
  ประเมินจากผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและการปฏิบัติของนักศึกษา โดยใช้การวัดผล ดังนี้  
  (1)  การทดสอบย่อย  การสอบกลางภาคเรียน  และปลายภาคเรียน 
  (2)  การน าเสนอรายงานที่ได้รับมอบหมาย 
  (3)  ช้ินงานที่ได้มอบหมาย 
  (4)  แฟ้มสะสมผลงาน 
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2.3.  ด้านทักษะทางปัญญา 
   2.3.1  ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

  นักศึกษาสามารถพัฒนาตนเองและประกอบวิชาชีพโดยพึ่งตนเองได้เมื่อจบการศึกษา ดังนั้น 
นักศึกษาต้องได้รับการพัฒนาทักษะทางปัญญา  พร้อมกับคุณธรรม และจริยธรรม โดยกระบวนการเรียนการสอน
ต้องเน้นให้นักศึกษารู้จักคิดหาเหตุผลเข้าใจที่มาและสาเหตุของปัญหา  แนวคิดและวิธีการแก้ปัญหาด้วยตนเอง 
นักศึกษาที่ผ่านกระบวนการเรียนการสอนด้วยวิธีดังกล่าวต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
   (1)  สามารถคิดวิเคราะห์และประเมินค่า 
                      (2)  สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ให้เป็นหลักในการด าเนินชีวิตและประกอบวิชาชีพได้อย่าง  
มีประสิทธิผล 
 

   2.3.2  กลยุทธ์การสอนท่ีใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
  (1)  ใช้การเรียนการสอนที่หลากหลายโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ   
  (2)  การบูรณาการการเรียนการสอนกับการท างาน (Work-Integrated Learning)    

           (3)  ใช้สถานการณ์ ปัญหา กรณีศึกษาที่เกิดข้ึนจริงในสังคม เพื่อให้ผู้เรียนได้ศึกษา  ค้นคว้า  
วิเคราะห์  และทดลองเสนอแนวทางแก้ไขได้อย่างเหมาะสม 

  (4)  การสัมมนาและอภิปรายกลุ่ม    
             2.3.3  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
    ประเมินตามสภาพจริงจากผลงาน และการปฏิบัติของนักศึกษา เช่น 
        (1)  การทดสอบย่อย  กลางภาค และปลายภาคเรียน 
                     (2)  ประเมินจากการอภิปราย และน าเสนอผลการศึกษา ค้นคว้า รวบรวมข้อมูลต่าง ๆ 

   (3)  การทดสอบโดยใช้สภาพจริงหรือสถานการณ์จ าลอง 
   (4)  การเลือกใช้วิธีการเพื่อแก้ใขปัญหาในบริบทต่าง ๆ 
   (5)  การน าเสนอรายงานในช้ันเรียน 

 

2.4   ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ    
 

  2.4.1  ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
 นักศึกษาต้องได้รับการฝึกประสบการณ์พื่อเรียนรู้การปรับตัวให้เข้ากับบุคคลและกลุ่มบุคคล  

ต่าง ๆ ดังนั้นผู้สอนต้องแนะน าการวางตัว  มารยาทในการเข้าสังคม และทักษะที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคล ดังนี้ 
   (1)  มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นและปรับตัวเข้ากับวัฒนธรรมองค์กรได้เป็น
อย่างด ี 
   (2)  รู้จักเคารพสิทธิของผู้อื่น มีความรับผิดชอบต่อบทบาทหน้าที่ของตนเองทั้งต่อตนเอง ต่อผู้อื่น 
และต่อสงัคมในการเป็นพลเมืองที่มีคุณค่าของสังคมไทยและสังคมโลก  
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           2.4.2  กลยุทธ์การสอนท่ีใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 

ด าเนินการสอนโดยการก าหนดกิจกรรมกลุ่ม การท างานที่ต้องประสานงานกับผู้อื่น หรือค้นคว้า
หาข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู้ที่มีประสบการณ์และประสบความส าเร็จในงานอาชีพ โดยมีความคาดหวังในผล  
การเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และความสามารถในการรับผิดชอบ ดังนี้ 

 (1)  จัดให้ผู้เรียนท างานกลุ่มเพื่อให้เกิดปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนด้วยกัน 
                      (2)  จัดกิจกรรมที่ผู้เรียนต้องแสดงความรับผิดชอบต่อบทบาทและหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 
                      (3)  จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้การปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์และวัฒนธรรมองค์กร           
                      (4)  จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้แสดงความคิดเห็นของตน และรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น   
                      (5)  จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้วางแผนพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของตนเอง 

 

  2.4.3  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
 ประเมินตามสภาพจริงจากผลงานและการปฏิบัติของนักศึกษา เช่น 

                        (1)  การสังเกตพฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษาในการน าเสนองานกลุ่มในช้ันเรียน 
                       (2)  การสังเกตพฤติกรรมที่แสดงออกในการร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ที่คณะหรือที่มหาวิทยาลัย
ก าหนด 
                       (3)  การมีส่ววนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ทั้งในและนอกสถานที่ของมหาวิทยาลัย 
                       (4)  การสังเกตพฤติกรรมผู้เรียนที่อยู่ในบทบาทผู้น าและสมาชิกในกลุ่ม 
 
 

 2.5  ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ     
 

   2.5.1  ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 นักศึกษาต้องมีความรู้และมีทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเป็นเครื่องมือในการ 
ปฏิบัติงาน  การติดต่อสื่อสารและการพัฒนาตนเอง ดังนั้น นักศึกษาจ าเป็นต้องได้รับการพัฒนาทักษะที่เกี่ยวกับ
การวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีไปพร้อมกับคุณธรรม จริยธรรมและความรู้เกี่ยวกับ
สาขาวิชา ด้วยเหตุน้ี ผู้สอนต้องใช้เทคโนโลยีในการสอนเพื่อฝึกให้นักศึกษามีคุณสมบัติ ดังนี้ 
                       (1)  สามารถใช้ภาษาไทยในการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน และสามารสามารถสรุปประเด็น
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
         (2)  สามารถสื่อสารข้ามวัฒนธรรมได้อย่างเหมาะสมตามสานการณ์ 
    (3)  สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการติดต่อสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ 
    (4)  สามารถใช้เทคนิคพื้นฐานทางคณิตศาสตร์และสถิติในการศึกษาค้นคว้าวิจัยทั้งเชิงปริมาณ
และเชิงคุณภาพ  
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  การวัดและประเมินผลอาจจัดท าในระหว่างการสอนโดยการจัดกิจกรรมให้นักศึกษา ได้ใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศในการศึกษาค้นคว้าข้อมูลเพื่อน ามาเรยีบเรียง น าเสนอและอภิปราย แสดงความคิดเห็นในกลุ่ม 
หรือจัดกิจกรรมให้นักศึกษาใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเครื่องมือในการติดต่อสื่อสาร หรือน าเสนอผลงานต่าง ๆ  

       2.5.2  กลยุทธ์การสอนท่ีใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข    
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ด าเนินการสอนด้วยกิจกรรมที่นักศึกษาต้องติดต่อสื่อสาร ค้นคว้าหาข้อมูล และน าเสนอผลจาก
การค้นคว้าโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ดังนี้ 

(1)   บรรยายและอธิบายวิธีการแยกแยะ สรุปประเด็น และสื่อสารโดยการฟัง พูด อ่าน 
และเขียน ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ รวมถึงการฝึกปฏิบัติ 

(2) บรรยายและอธิบายโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเครื่องมือในการค้นคว้าหา
ข้อมูลและการน าเสนอผลงานอย่างเหมาะสมและเป็นระบบ 

(3) บรรยายและอธิบายวิธีเลือกใช้สื่อประเภทต่าง ๆ ในการน าเสนองาน รวมถึงให้มี 
การฝึกปฏิบัติ 
 

 

                    2.5.3  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร  
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

การวัดและประเมินผลตามสภาพจริงจากผลงาน และการปฏิบัติของนักศึกษา ดังนี้ 
         (1)  ความสามารถในการแยกแยะ  สรุปประเด็น  และสื่อสาร โดยการฟัง การพูด   

การอ่าน และการเขียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
    (2)  ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการติดต่อสื่อสาร 
    (3)  ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลและ 

น าเสนอผลงานอย่างเป็นระบบและทันสมัย 
    (4)  มีจรรยามารยาทในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างเหมาะสมกับสถานการณ์ 

และวัฒนธรรมสากล 
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3.  แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
 ความรับผิดชอบหลัก    ความรับผิดชอบรอง 

 

หมวดวิชาเฉพาะ 
 

ตารางสรุปผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 

1)  มีทัศนคติที่ดีต่อการงานและมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ 
2)  ซ่ือสัตย์  สุจริต  และมีวินัย เคารพและปฏิบัติตาม

กฎระเบียบและข้อบังคับขององค์กรและสังคม 
3)  มีจิตส านึกและพฤติกรรมที่ค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวม

และสังคมที่มีคุณธรรมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน   
4)  ภูมิใจในภาษาไทย ความเป็นไทย และมีเจตคติที่ดี

วัฒนธรรมไทย  

1)  มีความรอบรู้ในภาษาและวัฒนธรรมไทย  
2)  มีความรู้ที่เกิดจากการบูรณาการความรู้ในศาสตร์ต่าง ๆ 

ที่เก่ียวข้อง  
3)  มีความรู้และสามารถพัฒนาความรู้ด้านภาษาและ

วัฒนธรรมไทยให้เพิ่มพูนยิ่งขึ้น  
 
 

1)  สามารถคิดวิเคราะห์และประเมินค่า 
2)  สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ให้เป็นหลักในการ

ด าเนินชีวิตและประกอบวิชาชีพได้อย่างมี
ประสิทธิผล  

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
1) มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนและปรับตัวเข้ากับวัฒนธรรมองค์กร

ได้เป็นอย่างดี  
2) รู้จักเคารพสิทธิของผู้อ่ืน มีความรับผิดชอบต่อบทบาทหน้าที่ของตนเองทั้งต่อตนเอง 

ต่อผู้อ่ืน และต่อสังคมในการเป็นพลเมืองที่มีคุณค่าของสังคมไทยและสังคมโลก       
 

1)  สามารถใช้ภาษาไทยในการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน และสามารสามารถ
สรุปประเด็นได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

(2)  สามารถสื่อสารข้ามวัฒนธรรมได้อย่างเหมาะสมตามสถานการณ์ 
(3)  สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการติดต่อสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ 
(4)  สามารถใช้เทคนิคพื้นฐานทางคณิตศาสตร์และสถิติในการศึกษาค้นคว้าวิจัยทั้ง

เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
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แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิด0ชอบต่อผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
 ความรับผิดชอบหลัก   ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 
3. ทักษะ

ทางปัญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพนัธ์
ระหว่างบคุคล

และความ
รับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์ 
เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช้เทคโนโลยี 

สารสนเทศ 

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

1. กลุ่มวิชาโทบังคับ 

11-084-201  ลักษณะภาษาไทย                

 11-084-202  ความรู้ทั่วไปทางวรรณคดีไทย                

 11-084-203  ภาษาศาสตร์ภาษาไทย                

 11-084-204  หลักและศิลปะการอ่านและการเขียนภาษาไทย                

2. กลุ่มวิชาโทเลือก 

11-084-205  การสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ                

   11-084-206  การเขียนสารคดี                

   11-084-207  การอ่านและการเขียนบันเทิงคดี                 

11-084-208  วรรณคดีวิจารณ์                  

11-084-209  วรรณกรรมท้องถิ่นในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้                

11-084-210  หลักและศิลปะการพูด                

11-084-211  ภาษากับวัฒนธรรมไทย                

11-084-212  การเขียนเอกสารส านักงาน                 

11-084-213  ภาษาไทยในสื่อมวลชน                

11-084-214  วรรณกรรมการแสดง                

11-084-215  ภาษาถิ่นเจ๊ะเห                
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศกึษา 
 

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

2.  กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 
     2.1  มีคณะกรรมการทวนสอบที่คณะศิลปศาสตร์แต่งตั้งข้ึน 
     2.2 มีการทวนสอบระดับรายวิชาโดยอาจารย์ประจ าสาขาวิชาเป็นกรรมการทวนสอบอย่างน้อย 1 คน ร่วมกับ
คณะกรรมการทวนสอบที่คณะศิลปศาสตร์แต่งตั้ง 
     2.3 คณะกรรมการทวนสอบคัดเลือกรายวิชาเพื่อทวนสอบอย่างน้อยไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของรายวิชา 
ก าหนดเกณฑ์การคัดเลือกรายวิชาทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติที่จะน ามาทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ และ
ด าเนินการคัดเลือกรายวิชาเพื่อมาทวนสอบ 
     2.4  คณะกรรมการ ตรวจสอบผลการให้คะแนนกับข้อสอบ รายงาน และอื่น ๆ ที่ผู้เรียนได้รับมอบหมาย 
     2.5  คณะกรรมการทวนสอบวิเคราะห์ และสรุปผลการด าเนินงานเสนอคณะกรรมการประจ าคณะศิลปศาสตร์
เพื่อปรับปรุงแก้ไขต่อไป 
 

3.  เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
 เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ว่าด้วยการศึกษา
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2557 (ภาคผนวก ก.) 
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หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์และบุคลากร 
 

1.  การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 
 

    1.1  จัดให้มีการปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ภายใน 2 สัปดาห์ หลังจากเข้ามาปฏิบัติงานที่คณะศิลปศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 
    1.2 เนื้อหาในการปฐมนิเทศส าหรับอาจารย์ใหม่ ประกอบด้วย 
 1.2.1  บทบาทหน้าที่ของอาจารย์ในพันธกิจทั้ง 5 ด้าน  ได้แก่  การสอน  การวิจัย  การบริการวิชาการ 
การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม งานบริหารและการจัดการ และงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
 1.2.2  สิทธิผลประโยชน์ของอาจารย์ และกฎระเบียบต่าง ๆ 
 1.2.3  หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนในคณะและกิจกรรมต่าง ๆ ของคณะ 
    1.3  แต่งตั้งอาจารย์พี่เลี้ยง โดยมีหน้าที่ 
 1.3.1  ให้ค าแนะน าและการปรึกษาเพื่อเรียนรู้และปรับตัวเองเข้าสู่การเป็นอาจารย์ในคณะ 
 1.3.2  ให้ค าแนะน าและนิเทศการสอนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติที่ต้องสอนคู่กับอาจารย์อาวุโส 
     1.4  การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน และการวัดผลประเมินผล 
 1.4.1  ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการอบรมหลกัสตูรเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนที่ทางคณะหรือมหาวิทยาลัย
จัดข้ึน โดยมุ่งเน้นอาจารย์ที่ยังไม่มีประสบการณ์การสอน และการวัดผลประเมินผล 
 1.4.2  ส่งเสริมสนับสนุนอาจารย์เข้าร่วมประชุมวิชาการและดูงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน  
และการวัดผลประเมินผลในสาขาที่เกี่ยวข้อง 
    1.5  การพัฒนาวิชาการ วิจัย และวิชาชีพด้านอื่น 
 1.5.1  ส่งเสริมสนับสนุนอาจารย์เข้าร่วมประชุมวิชาการและศึกษาดูงานในสาขาที่เกี่ยวข้องหรือเนื้อหา
ด้านวิชาการที่น่าสนใจและสามารถน ามาใช้ประโยชน์เกี่ยวกับการเรียนการสอน 
 1.5.2  สนับสนุนการเข้าร่วมประชุมเสนอผลงานวิจัยทั้งในและต่างประเทศ 
    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 และการประเมินผลที่ทันสมัยทั้งในห้องเรียนและที่
สอดคล้องกับผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 
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 2.2.4  สนับสนุนอาจารย์เข้าร่วมประชุมวิชาการ ฝึกอบรม และศึกษาดูงานเกี่ยวกับ การจัดการเรียนการ
สอน การประเมินผล และด้านวิชาการ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
 2.2.5  สนับสนุนให้มีการจัดท าวิจัยในห้องเรียน 
    2.2  การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื่น ๆ 
 2.2.1  มีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชนตามนโยบายของคณะ ศิลปศาสตร์ที่ เน้น 
การบริการวิชาการแก่นักเรียน เยาวชน และประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
 2.2.2  จัดท าแผนพัฒนาบุคลากรเพื่อเ ข้าสู่การท าผลงานทางวิชาการ และกระตุ้นให้บุคลากร  
ท าและเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 
           2.2.3  สนับสนุนให้บุคลากรเข้าร่วมประชุมวิชาการทั้งในระดับชาติและนานาชาติ 
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หมวดที่ 7 การประกนัคณุภาพหลกัสตูร 
 

การประกันคุณภาพหลักสูตร จะใช้เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.2558 และเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2558  ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน  
พ.ศ. 2558 โดยก าหนดระบบประกันคุณภาพของหลักสูตร ตามองค์ประกอบในการประกันคุณภาพ 6 ด้าน  
คือ 1) ก ากับมาตรฐาน  2) บัณฑิต  3) นักศึกษา  4) อาจารย์  5) หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน  
และ 6)  สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

1.  การก ากับมาตรฐาน 

    1.1  มีคณะกรรมการประจ าคณะศิลปศาสตร์ คณะกรรมการวิชาการคณะศิลปศาสตร์ และคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรฯ  ท าหน้าที่ก ากับมาตรฐานหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.2558 

    1.2  มีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 2 คน และมี 1 คน ท าหน้าที่เป็นประธานหลักสูตร ซึ่งได้รับ 
การแต่งตั้งจากคณะกรรมการประจ าคณะฯ  และน าเสนอต่อสภาวิชาการมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์  
สภามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์  

    1.3  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  ท าหน้าที่ในการบริหารหลักสูตรและพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน 
ตั้งแต่การวางแผน การควบคุมคุณภาพ การติดตามประเมินผล และน าผลการประเมินมาพัฒนาและปรับปรุง
หลักสูตรให้ทันสมัยอย่างต่อเนื่อง อย่างน้อยทุก ๆ 5 ปี  ทั้งนี้หลักสูตรจะต้องมีคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ   
ที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ อยู่ประจ าหลักสูตรตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษา 

    1.4  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เสนอแผนการด าเนินงาน การควบคุมและการติดตามผลด าเนินงานต่อที่
ประชุมคณะกรรมการวิชาการคณะฯ  ทุกภาคการศึกษา เพื่อช่วยก ากับให้การด าเนินงานของหลักสูตรเป็นไปตาม
มาตรฐาน 

    1.5  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ร่วมกันพิจารณาก าหนดให้บางรายวิชาจะต้องเชิญอาจารย์พิเศษหรือ
วิทยากรผู้เช่ียวชาญมาบรรยาย และอาจารย์พิเศษจะต้องเป็นผู้มีประสบการณ์ตรง มีความเช่ียวชาญในหัวข้อ/
รายวิชาที่สอน 
 

2.  บัณฑิต 
    2.1  ส ารวจความต้องการของตลาดแรงงาน และส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตก่อนการพัฒนาหรือปรับปรุง
หลักสูตร  
    2.2  มีแผนส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต ก่อนหลักสูตรครบ 5 ปี เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุง
หลักสูตรครั้งต่อไป 
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3.  นักศึกษา 
 

    3.1  การรับนักศึกษา 
 

 3.1.1  คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา 
1)  เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี 

พ.ศ. 2557 (ภาคผนวก ก) 
2)  ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์การคัดเลือกนักศึกษาวิชาโท ซึ่งคณะศิลปศาสตร์เป็นผู้ด าเนินการ 

  3.1.2  การคัดเลือก  
         การคัดเลือกผู้เข้าศึกษาให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกนักศึกษาวิชาโท ซึ่งสาขาวิชาภาษาไทย  
คณะศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เป็นผู้ด าเนินการคัดเลือก 
 3.1.3  การเทียบโอนหน่วยกิต  รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามสถาบันอุดมศึกษา 
เป็นไปตามประกาศ/ข้อบังคับ/ระเบียบที่เกี่ยวข้องของทบวงมหาวิทยาลัย /กระทรวงศึกษาธิการ / มหาวิทยาลัย
นราธิวาสราชนครินทร์ ที่มีผลบังคับใช้ในปัจจุบัน 
 

    3.2  การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา 
 3.2.1  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เตรียมความพร้อมผู้เรียนก่อนเริ่มเข้าเรียน โดยการจัดปฐมนิเทศ 
แนะน าหลักสูตรวิชาโท กฎ ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ สิ่งอ านวยความสะดวก และมีคู่มือวิชาโทภาษาไทยส าหรับ
นักศึกษาวิชาโททุกคน 
 3.2.2  จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมนักศึกษาตลอดหลักสูตร เพื่อให้มีความพร้อมในการออกไปประกอบ
วิชาชีพ โดย 
 ช้ันปีที่ 2   เตรียมความพร้อมให้นักศึกษามีความรับผิดชอบต่อสังคม และมีจิตอาสา  โดยการด าเนิน
โครงการต่าง  ๆ ของหลักสูตร และฝ่ายพัฒนานัก ศึกษา คณะศิลปศาสตร์   มหาวิทยาลัยนราธิวาส 
ราชนครินทร์ 

 ช้ันปีที่ 3    เตรียมความพร้อมให้นักศึกษามีความรับผิดชอบต่อสังคม และมีจิตอาสา โดยการด าเนิน
โครงการต่าง ๆ ของหลักสูตร และฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 
 3.2.3  ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาได้ร่วมกิจกรรมที่ก าหนดไว้ในระบบการท ากิจกรรมของคณะฯ 
 3.2.4  ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมพัฒนานักศึกษาด้านคุณธรรม จริยธรรม และตระหนักถึง
ศิลปวัฒนธรรมของท้องถ่ิน 
 3.2.5  ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาทักษะด้านภาษาให้กับนักศึกษา 
          3.2.6  ก าหนดระบบการให้ค าปรึกษาและช่วยเหลือนักศึกษาทั้งด้านการเรียนและส่วนตัว 
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    3.3  ผลท่ีเกิดกับนักศึกษา 
               3.3.1  บัณฑิตมีความรูดานภาษาและวรรณคดีไทย   

   3.3.2  บัณฑิตมีความรู้ความเข้าใจภาษาไทยและศิลปวัฒนธรรมไทย และสามารถน าความรู้ไปใช้
ประโยชน์ในการประกอบอาชีพและพัฒนาตน 

       3.3.3  ผลิตบัณฑิตมีคุณธรรม จริยธรรม และมีความรบัผิดชอบต่อตนเองและสังคม 
 

4.  อาจารย์ 
 

    4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์ 
 4.1.1  ระบบการรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
          ประธานหลักสูตร และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เสนอแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตรต่อ
คณะกรรมการประจ าคณะฯ สภาวิชาการมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ และสภามหาวิทยาลัยนราธิวาส  
ราชนครินทร์ 
 4.1.2  ระบบการบริหารอาจารย์ 
          มีระบบอัตราก าลัง โดยคณะฯ มีแผนอัตราก าลังของจ านวนอาจารย์ที่คงอยู่ จ านวนอาจารย์ที่
เกษียณ จ านวนอาจารย์ที่ศึกษาต่อในแต่ละปี เพื่อใช้วางแผนในการด าเนินการสรรหาอัตราก าลังของอาจารย์ใน 
แต่ละปี  
 4.1.3  ระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ 
          1)  ก าหนดให้อาจารย์แต่ละท่านท าแผนการพัฒนาตนเองเกี่ยวกับการศึกษาต่อ การท าต าแหน่ง
ทางวิชาการ จากนั้นคณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคลพิจารณาจัดสรรอาจารย์ที่จะลาศึกษาต่อในแต่ละปี  
และเสนอต่อคณะกรรมการประจ าคณะฯ ต่อไป 
  2)  คณะฯ สนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาตนเองในการเข้าร่วมอบรม การประชุมวิชาการ 
และการน าเสนอผลงานวิจัยทั้งในและต่างประเทศ 
  3)  คณะกรรมการวิชาการคณะฯ ร่วมกับงานบริหารทรัพยากรบุคคล วางแผนและด าเนินการ
พัฒนาอาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 
 

    4.2  คุณภาพอาจารย์ 
ส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ประจ าหลักสูตรให้มีคุณสมบัติที่เหมาะสม และเป็นไปตามเกณฑ์

คุณสมบัติของอาจารย์ประจ าหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.2558  โดยการส่งเสริม
การพัฒนาอาจารย์ให้มีความรู้ ความเช่ียวชาญทางสาขาวิชา และมีประสบการณ์ที่เหมาะสมกับการผลิตบัณฑิต  
ต าแหน่งทางวิชาการ และความก้าวหน้าในการผลิตผลงานทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง โดยคณะกรรมการประจ า
คณะ คณะกรรมการวิชาการคณะฯ และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ติดตามการเผยแพร่ผลงานของอาจารย์
ประจ าหลักสตูร โดยผ่านการติดตามและรายงานผลของงานส่งเสริมงานวิจัยและต าราของคณะทุกปี เพื่อให้ผลงาน
ทางวิชาการและงานวิจัยมีคุณภาพ  
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    4.3  ผลท่ีเกิดกับอาจารย์ 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร มีการรายงานการคงอยู่ของอาจารย์ประจ าหลักสูตร และส ารวจ

ความพึงพอใจของอาจารย์ประจ าหลักสูตรต่อการบริหารงานของหลักสูตรทุกปี 
 

5.  หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
 

    5.1  สาระของรายวิชาในหลักสูตร 
 ระบบและกลไกในการออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตร 

1) ส ารวจความต้องการในการเปิดหลักสูตรวิชาโทภาษาไทย  คณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยนราธิวาส
ราชนครินทร์   

2) คณบดีแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าหลักสูตรวิชาโทภาษาไทย  คณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยนราธิวาส
ราชนครินทร์   

3) ผู้ทรงคุณวุฒิด าเนินการวิพากษ์หลักสูตรวิชาโทภาษาไทย  คณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยนราธิวาส
ราชนครินทร์   

4) เสนอร่างหลักสูตรวิชาโทภาษาไทยที่ปรับแก้เสนอต่อผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อวิพากษ์หลักสูตร  
หลักสูตร เพื่อให้ข้อเสนอแนะต่อหลักสูตรที่ปรับปรุง 

 5)  เสนอร่างหลักสูตรที่ผ่านการปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน าของผู้ทรงคุณวุฒิในการวิพากษ์หลักสูตรต่อ
คณะกรรมการประจ าคณะฯ พิจารณา 

 6)  เสนอหลักสูตรที่ปรับปรุงแก้ไข เพื่อขอความเห็นชอบต่อสภาวิชาการมหาวิทยาลัยนราธิวาส  
ราชนครินทร์ และสภามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ตามล าดับ 

 7)  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลกัสตูร รายงานผลการด าเนินงานของหลกัสูตรโดยจดัท า มคอ.7 ภายใน 60 วัน 
หลังสิ้นสุดปีการศึกษา 

 

5.2  การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 
 

      5.2.1  การก าหนดผู้สอน 
               1)  ประธานหลักสูตรฯ ก าหนดผู้สอน โดยพิจารณาถึงความช านาญในเนื้อหาที่สอน ผลงานวิจัย  
หรือประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับวิชาน้ัน ๆ และภาระงานของอาจารย์ 
               2)  อาจารย์ผู้สอนต้องเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตร อาจารย์ประจ า อาจารย์พิเศษที่มีคุณสมบัติ  
ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 
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 5.2.2  กระบวนการจัดการเรียนการสอน 
      การจัดท า กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 3, 4, 5, 6 มีขั้นตอนดังนี ้
               1)   ผู้สอน/ผู้ประสานงานรายวิชา ซึ่งเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรท าหน้าที่จัดท ากรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 3, 4, 5, 6 วางแผนการจัดการเรียนการสอน ด าเนินการจัดการเรียนการสอน  
และติดตามประเมินผลรายวิชาที่รับผิดชอบให้เป็นไปอย่างมีคุณภาพ 
               2)  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ก ากับ ติดตาม และตรวจสอบการท า กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 3, 4, 5, 6  
               3)  ผู้สอน/ผู้ประสานงานรายวิชาส่ง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 3, 4 ก่อนวันเปิด
ภาคการศึกษา กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 5, 6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดการเรียนการสอน 
               4)  ก าหนดให้มีการช้ีแจง และแนะน าผู้เรียนเกี่ยวกับการเรียนการสอนของแต่ละรายวิชาในคาบแรก
ของการเรียน 
    5.2.3  การสนับสนุนและการให้ค าแนะน านักศึกษา 
   มีระบบอาจารย์ที่ปรึกษา ท าหน้าที่ให้ค าปรึกษา ส่งเสริม และช่วยเหลือนักศึกษาทั้งทางด้านวิชาการ 
และกิจกรรม โดยก าหนดตารางเวลา เพื่อให้นักศึกษาเข้าพบหรือขอค าปรึกษาอย่างสม่ าเสมอ 
 

    5.2.4  การอุทธรณ์ของนักศึกษา 
             1)  นักศึกษาสามารถยื่นค าร้องเพื่อขออุทธรณ์ในกรณีที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับการสอบ ผลคะแนนสอบ  
และวิธีการประเมินผล  
             2)  คณะฯ มีช่องทางรับค าร้องเพื่อการขออุทธรณ์ของนักศึกษา 
             3)  คณะฯ จัดต้ังคณะกรรมการในการพิจารณาการอุทธรณ์ของนักศึกษา 
 

    5.3  การประเมินผู้เรียน 
 5.3.1  การประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาต ิ
                  1)  ผู้สอน/ผู้ประสานงานรายวิชา จัดการประเมินผลการเรียนรู้ตามวิธีการประเมินที่ระบุไว้ใน 
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 3, 4 และพิจารณาให้เกรด และผ่านการพิจารณารับรองโดยคณะ
กรรมการบริหารหลกัสูตรและคณะกรรมการประจ าคณะฯ ตามล าดับ จากนั้นส่งผลการเรียนภายในเวลาที่ทะเบียน
กลางของมหาวิทยาลัยก าหนด 

2)  มีการประเมินผู้สอนโดยผู้เรียน 
3)  ผู้สอน/ผู้ประสานงานรายวิชา จัดท ากรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  5, 6 

ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดการเรียนการสอน  
4)  ก าหนดให้มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของผู้เรียนตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่ก าหนดใน  

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 3, 4 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษา โดยคณะฯ แต่งตั้ง
ทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของผู้เรียน เพื่อด าเนินการทวนสอบอย่างน้อยร้อยละ 25 ของจ านวนรายวิชาที่เปิดสอน 
ในแต่ละภาคการศึกษา และรายงานผลต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯ 
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6.  สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
    6.1  การบริหารงบประมาณ 
 ใช้งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรจากคณะศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์  
 

    6.2  ทรัพยากรการเรียนการสอนท่ีมีอยู่เดิม 
 คณะฯ มีความพร้อมทั้งด้านห้องเรียน อุปกรณ์การเรียนการสอน ห้องส าหรับนักศึกษาท ากิจกรรม 
ห้องสมุด นอกจากนี้นักศึกษายังสามารถค้นคว้าข้อมูลได้จากห้องสมุดมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 
 

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

    6.4  การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร 
 1)  ประเมินความเพียงพอของทรัพยากรจากผู้สอน ผู้เรียน และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง 
 2)  จัดระบบติดตามการใช้ทรัพยากร เพื่อเป็นฐานข้อมูลประกอบการประเมิน 

 
7.  ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) 
 ผลการด าเนินการบรรลุตามเป้าหมายตัวบ่งช้ีในมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาโทภาษาไทย
ทั้งหมดอยู่ในเกณฑ์ดีต่อเนื่อง 2 ปีการศึกษาเพื่อติดตามการด าเนินการตาม TQF ต่อไป ทั้งนี้เกณฑ์การประเมินผา่น 
คือ มีการด าเนินงานตามข้อ 1–5 และอย่างน้อยร้อยละ 80 ของตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงานที่ระบุไว้ในแต่ละปี 
 
 

ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน 
ปีท่ี 
1 

ปีท่ี 
2 

ปีท่ี 
3 

ปีท่ี 
4 

ปีท่ี 
5 

(1) อาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการประชุมเพื่อ
วางแผน ติดตาม และทบทวนการด าเนินงานหลักสูตร 

     

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

     

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

     

(4) จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา และประสบการณ์ภาคสนาม 
(ถ้ามี ) ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาค
การศึกษาที่เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา 
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ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน 
ปีท่ี 
1 

ปีท่ี 
2 

ปีท่ี 
3 

ปีท่ี 
4 

ปีท่ี 
5 

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

     

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

     

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

     

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

     

(9) อาจารย์ประจ าทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ อย่าง
น้อยปีละหนึ่งครั้ง 

     

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

     

(11)  ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพการ
เรียนการสอนและทรัพยากรสนับสนุนในสาขาวิชา เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 
จากคะแนน 5.0 

     

(12)  ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 
จากคะแนนเต็ม 5.0 
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หมวดที่ 8 การประเมินและปรบัปรงุการด าเนินการของหลักสตูร 
 

1.  การประเมินประสิทธิผลของการสอน 
    1.1  การประเมินกลยุทธ์การสอน 
 ก่อนการสอนมีการประเมินกลยุทธ์การสอนโดยทีมผู้สอนหรือระดับภาควิชา และ/หรือ การปรึกษาหารือ
กับผู้เช่ียวชาญด้านหลักสูตรหรือวิธีการสอน ส่วนช่วงหลังการสอนมีการวิเคราะห์ผลการประเมินการสอนโดย
นักศึกษา และการวิเคราะห์ผลการเรียนของนักศึกษา  
 ด้านกระบวนการน าผลการประเมินไปปรับปรุง สามารถท าโดยรวบรวมปัญหา/ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุง 
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) บัณฑิตใหม่ 
4) ผู้ใช้บัณฑิต 
5) อาจารย์ผู้สอน 
6) ผู้ทรงคุณวุฒิ 
 

3.  การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 
          ต้องผ่านการประกนัคุณภาพหลักสูตรและจดัการเรยีนการสอนตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี และ
ตัวบ่งช้ีเพิ่มเติม รวมทั้งการผ่านการประเมินการประกันคุณภาพภายในระดับหลักสูตร 
 

4.  การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธ์การสอน 
    4.1  รวบรวมข้อเสนอแนะ/ข้อมูล จากการประเมินจากนักศึกษา บัณฑิตใหม่ ผู้ใช้บัณฑิตผู้ทรงคุณวุฒิ อาจารย์ผู้สอน 
    4.2  วิเคราะห์ทบทวนข้อมูลข้างต้น โดยผู้รับผิดชอบหลักสูตร/ประธานหลักสูตร/หัวหน้าสาขา 
    4.3  เสนอการปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธ์ 
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ภาคผนวก ก 
ข้อบังคับมหาวิทยาลยันราธิวาสราชนครนิทร์ 
ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2557 
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ภาคผนวก ข 
ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าหลักสูตรวิชาโทภาษาไทย  

หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2562 
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ค าสั่ง มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร ์
ที่  801 /๒๕62 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าหลักสูตรวิชาโทภาษาไทย  คณะศิลปศาสตร์ 
--------------------------------------------------------------------------- 

 ด้วยคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ได้เปิดหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2558  และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษามลายู  
หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2560  คณะจึงมีแผนการรับนักศึกษาหลักสูตรวิชาโทภาษาไทย เพื่อเป็นทางเลือกให้แก่นักศึกษา
คณะศิลปศาสตร์  และนักศึกษาจากคณะต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย ที่ประสงค์พัฒนาตนเองให้มีความรู้  
ความเช่ียวชาญด้านภาษาและวรรณคดีไทย และเพื่อใหเปนประโยชนพื้นฐานส าหรับการประกอบอาชีพหรือการศึกษา
ในระดับที่สูงข้ึน จึงอาศัยอ านาจตามความในมาตรา 31 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์  
แต่งตั้งกรรมการจัดท าหลักสูตรวิชาโทภาษาไทย คณะศิลปศาสตร์ ดังนี้  

 

๑.  คณะกรรมการอ านวยการ  มีหน้าที่ให้การสนับสนุน ช้ีแนะ และแก้ไขอุปสรรคในการจัดท า
หลักสูตรวิชาโทภาษาไทย ประกอบด้วย 

 ๑.๑  ผู้ช่วยศาสตรจารย์ ดร.รสสุคนธ์  แสงมณี        ประธานกรรมการ 
 ๑.๒  ผู้ช่วยศาสตรจารย์ ดร.สุพัฒน์  ศรีสวัสดิ์        รองประธานกรรมการ 
 ๑.๓  อาจารย์มารีย๊ะ  ปูเต๊ะ          กรรมการ 
 ๑.๔  อาจารย์ ดร.ภัสร์ธีรา ฉลองเดช         กรรมการและเลขานุการ 
 

 ๒.  คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร มีหน้าที่วางแผนการด าเนินงาน จัดท าร่างหลักสูตรวิชาโท
ภาษาไทยให้สมบูรณ์ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  (ฉบับที่ 3)  พ.ศ.2558  
ประกอบด้วย 
 ๒.๑  อาจารย์ ดร.ภัสร์ธีรา ฉลองเดช                    ประธานกรรมการ 
      ๒.๒  อาจารย์วันชัย  แก้วหนูนวล        กรรมการ 
  ๒.3  อาจารย์สุนิฐา  ก าเนิดทอง        กรรมการ 
  2.4  อาจารย์รัตติยา  หนูสุด         กรรมการ 
  ๒.5  อาจารย์กรีติกานต์  บุญฤทธ์ิ                       กรรมการและเลขานุการ 
  2.6  นายชวัลวิทย์  พรหมเมศร ์        กรรมการและและผู้ช่วยเลขานุการ 
   

3.  คณะกรรมการฝ่ายตรวจสอบหลักสูตร  มีหน้าที่ ตรวจสอบหลักสูตรให้สมบูรณ์ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 3)  พ.ศ.2558 ประกอบด้วย 
  3.1  ผู้ช่วยศาสตรจารย์ ดร.สุพฒัน์  ศรีสวัสดิ์       ประธานกรรมการ 

 



61 

 3.2  อาจารย์มารีย๊ะ  ปูเตะ๊         กรรมการ 
 3.3  นางสาวกัญนิษฐ์  แซ่ว่อง                           กรรมการ 

      3.4  อาจารย์วันชัย  แก้วหนูนวล        กรรมการและเลขานุการ 
      3.5  อาจารย์ ดร.ภัสร์ธีรา ฉลองเดช        กรรมการและและผู้ช่วยเลขานุการ 
 4.  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ มีหน้าที่ให้ค าปรึกษาแก่คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร และวิพากษ์
หลักสูตรวิชาโทภาษาไทย คณะศิลปศาสตร์  ประกอบด้วย   

             4.1  รองศาสตราจารยม์นตรี  มีเนียม   ประธานกรรมการ 
             4.2  รองศาสตรจารย์ ดร.วรรณนะ  หนหูมื่น  กรรมการ 

                       4.3  รองศาสตรจารย์ ดร.พรพันธ์ุ  เขมคุณาศัย  กรรมการและเลขานุการ 
 

 5.  คณะกรรมการฝ่ายติดต่อประสานงาน  มีหน้าที่ ติดต่อประสานงาน  จัดท าหนังสือเชิญ
วิทยากร และติดต่อผู้ทรงคุณวุฒิในการพิจารณาหลักสูตร  ประกอบด้วย   

    5.1. อาจารยก์รีติกานต์  บุญฤทธ์ิ   ประธานกรรมการ 
    5.2  อาจารย์สุนิฐา  ก าเนิดทอง    กรรมการ 
    5.3  อาจารย์รัตติยา  หนูสุด    กรรมการและเลขานุการ 
 

 6.  คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ  มีหน้าที่ จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ ควบคุมการเบิก - จ่ายเงิน
ให้เป็นไปตามระเบียบราชการ  ประกอบด้วย 
   6.1  นางสาวชุลีพร  มาสเนตร    ประธานกรรมการ 
      6.2  นางสาววราภรณ์  แก้วตานี   กรรมการ 
     6.3  นางสาวจิราภรณ์  ทองนพคุณ   กรรมการและเลขานุการ    
 

 ทั้งนี้ ขอให้คณะกรรมการที่ได้รับมอบหมายปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ และเพื่อให้        
การด าเนินงานส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี ขอให้ประธานกรรมการแต่ละฝ่าย ปรึกษาหารือและประสานการปฏิบัติงานที่
มอบหมายให้เรียบร้อย  หากมีปัญหาอุปสรรคให้แจ้งคณะกรรมการฝ่ายอ านวยการเพื่อแก้ปัญหาต่อไป 
 

สั่ง  ณ  วันที่  22  เมษายน  พ.ศ. ๒๕62 
 

 
 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รสสุคนธ์  แสงมณี) 
รักษาราชการแทน 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร ์
 
 
 

/ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒ…ิ... 
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ภาคผนวก ค 
รายนามผู้ทรงคุณวฒุิวิพากษ์หลักสูตร 
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ภาคผนวก ง 
ประเด็นวิพากษ์ 
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ประเดน็วิพากษห์ลักสตูรวิชาโทภาษาไทย คณะศิลปศาสตร์ 
หลักสตูรใหม่ พ.ศ.2562 

 

ประเด็นวิพากษ์ ข้อสังเกต/ข้อเสนอของ
ผู้ทรงคุณวุฒิ 

การด าเนินการของ
คณะกรรมการร่างหลักสูตร 

1. ช่ือหลักสูตร/ปริญญา เหมาะสม - 
2. หน่วยงานรับผิดชอบ เหมาะสม - 
3. ปรัชญา/วัตถุประสงค์ของหลักสูตร ผู้ทรงคุณวุฒิแนะน าใหป้รบั

ปรัชญาของหลักสูตรใหส้อดคลอ้ง
กับโครงสร้างหลกัสูตรที่เน้นไป
ทางด้านภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
แต่ไม่มีรายวิชาที่เน้นประเด็น 
พหุวัฒนธรรม  

คณะกรรมการจัดท าหลักสูตรวิชา
โทภาษาไทย ได้ปรับปรัชญา
หลักสูตรตามข้อเสนอแนะของ
ผู้ทรงคุณวุฒิ จากปรัชญาเดิม 
“บัณฑิตมีความรูท้างวิชาการ  
สืบสานภาษาและวัฒนธรรมไทย 
ภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรม”  
เป็น “บัณฑิตมีความรู้ทาง
วิชาการ สืบสานภาษาและ
วัฒนธรรมไทย” 

4. ก าหนดการเปิดสอน เหมาะสม - 
5. คุณสมบัติผูเ้ข้ารับการศึกษา เหมาะสม - 
6. การคัดเลือกบุคคลผู้เข้ารับการศึกษา เหมาะสม - 
7. ระบบการศึกษาและก าหนด   
 หน่วยกิต 

เหมาะสม - 

8. ระยะเวลาการศึกษา เหมาะสม - 
9. การลงทะเบียน/แผนการจัดการเรียนการสอน เหมาะสม - 
10. การวัดผลและการส าเรจ็การศึกษา เหมาะสม - 
11. อาจารย์ประจ าหลักสูตร เหมาะสม - 
12. จ านวนนักศึกษา เหมาะสม - 
13. สถานที่และอปุกรณ์การสอน/หอ้งสมุดและ
แหล่งค้นคว้า 

เหมาะสม - 

14. งบประมาณ เหมาะสม - 
15. โครงสร้างของหลักสูตร เหมาะสม - 
16. การจัดการเรียนการสอน เหมาะสม - 
17. รายวิชา/ค าอธิบายรายวิชา ผู้ทรงคุณวุฒิแนะน าให้แก้ไขช่ือ

รายวิชา 4 รายวิชา ดังนี้ 
คณะกรรมการจัดท าหลักสูตรวิชา
โทภาษาไทย ได้แก้ไขช่ือรายวิชา 
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ประเด็นวิพากษ์ ข้อสังเกต/ข้อเสนอของ
ผู้ทรงคุณวุฒิ 

การด าเนินการของ
คณะกรรมการร่างหลักสูตร 

1. รายวิชา 11-084-203 หลัก
และศิลปะการอ่านและการเขียน 
เป็นช่ือ หลักและศิลปะการอ่าน
และการเขียนภาษาไทย  เพื่อ
ความชัดเจน และแก้ไขค าอธิบาย
ราย วิช า ให้ ส อดคล้ อ งกั บ ช่ื อ
รายวิชาดังกล่าว  
2.  รายวิชา 11-084-207 การ
เขียนเรื่องสั้นและนวนิยาย ควร
เปลี่ยนช่ือเป็น “การเขียนบันเทิง
คด”ี และแก้ไขค าอธิบายรายวิชา
ให้สอดคล้องกับช่ือรายวิชา โดย
ผู้ทรงคุณวุฒิให้ทัศนะว่า ค าว่า
บันเทิงคดีมีความหมายกว้างกว่า 
ในรายวิชาจึงควรก าหนดเนื้อหา
ให้นักศึกษาเรียนรู้ เรื่ องราวที่
ทันสมัยสอดคล้องกับบริบทสังคม
ปัจจุบัน เพื่อดึงดูดความสนใจ
ของนักศึกษาวิชาโท 
3.  รายวิชา 11-084-209  ภาษา
กับ วัฒนธรรม  เป็ นภาษากับ
วัฒนธรรมไทย เพื่อความชัดเจน 
และแก้ไขค าอธิบายรายวิชาให้
สอดคล้องกับช่ือวิชาดังกล่าว 
4. รายวิชา 11 – 084 – 213
  วรรณคดีการแสดง ควร
เปลี่ยนช่ือเป็นวรรณกรรมการ
แสดง ส่วนค าอธิบายรายวิชา 
ควร เพิ่ มการ ศึกษาบทละคร
สมัยใหม่ เนื่องจากเนื้อหามีความ
ทั น ส มั ย ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ ก า ร
เปลี่ยนแปลงของสงัคมยุคปจัจบุัน

ดังนี ้
1 .  ร า ย วิ ช า  1 1 -0 8 4 -2 0 3  
หลักและศิลปะการอ่านและการ
เขียน เป็นช่ือ หลักและศิลปะการ
อ่านและการเขียนภาษาไทย 
2 .  ร า ย วิ ช า  1 1 -0 8 4 -2 0 7  
การเขียนเรื่องสั้นและนวนิยาย  
เป็น การเขียนบันเทิงคดี 
3. รายวิชา 11-084-209  ภาษา
กับ วัฒนธรรม  เป็ นภาษากับ
วัฒนธรรมไทย 
4.  รายวิชา 11 – 084 – 21
วรรณคดีการแสดง แก้ไขเป็น
วรรณกรรมการแสดง  และได้ 
เพิ่มการศึกษาบทละครสมัยใหม่ 
ในค าอ ธิบายราย วิชา เพื่ อ ให้
เนื้อหามีความทันสมัยสอดคล้อง
กับการเปลี่ยนแปลงของสังคมยุค
ปัจจุบันที่ผู้คนมีทัศนะต่อโลกและ
ชีวิตเปลี่ยนไป 
          นอกจากนี้คณะกรรมการ
จัดท าหลักสูตรได้เพิ่มเตมิรายวิชา 
2 รายวิชา ดังต่อไปนี้ 
1.  คณะกรรมการจัดท าหลกัสูตร
ได้เพิ่มเติมรายวิชา 11-084-205 
การสอนภาษาไทยในฐานะ
ภาษาต่างประเทศ ในปัจจบุัน
ชาวต่างชาติโดยเฉพาะชาวจีน
นิยมเรียนภาษาไทยเพิม่ขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง เหตุผลส าคัญในการมา
เรียนภาษาไทย เนื่องด้วยปจัจัย
หลายประการ ทั้งการติดต่อทาง



68 

ประเด็นวิพากษ์ ข้อสังเกต/ข้อเสนอของ
ผู้ทรงคุณวุฒิ 

การด าเนินการของ
คณะกรรมการร่างหลักสูตร 

ที่ผู้คนมีทัศนะต่อโลกและชีวิต
เปลี่ยนไป 
 

ธุรกิจ  การประกอบอาชีพใน
ประเทศไทย  อีกจ านวนหนึง่
เรียนภาษาไทยเพราะสนใจ
ภาษาไทยอย่างแท้จรงิ อีกทั้ง
ต้องการเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรม
ไทย รวมถึงชาวต่างชาติที่
แต่งงานและย้ายตัง้ถ่ินฐานมาอยู่
ในประเทศไทย 
2.  คณะกรรมการจัดท าหลกัสูตร
ได้เพิ่มเติมรายวิชา 11-084-215
ภาษาถ่ินเจ๊ะเห เพื่อใหส้อดคลอ้ง
กับบริบทของจังหวัดนราธิวาสอีก
ทั้งยังเป็นการธ ารงรักษาภาษาถ่ิน
เจ๊ะเหเอาไว้แก่อนุชนรุ่นหลัง 
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ภาคผนวก จ 

ตารางแสดงรายวิชาที่ตอบสนองต่อวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
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ตารางแสดงรายวิชาที่ตอบสนองตอ่วัตถุประสงค์ของหลกัสูตร 
 

วัตถุประสงค์ของหลกัสูตร หลักสตูรใหม่ พ.ศ.2562 
1. ผลิตบัณฑิตที่มีความรดูานภาษาและวรรณคดีไทย   11 – 084 – 201   ลักษณะภาษาไทย    

11 – 084 – 202    ความรู้ทั่วไปทางวรรณคดีไทย  
11 – 084 – 203  ภาษาศาสตร์ภาษาไทย  
11 – 084 – 205  การสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ   
11 – 084 – 215  ภาษาถ่ินเจ๊ะเห      

2. ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความเข้าใจภาษาไทยและ
ศิลปวัฒนธรรมไทย และสามารน าไปใช้ประโยชน์ใน
การประกอบอาชีพและพัฒนาตน 

11 – 084 – 204    หลักและศิลปะการอ่านและการเขียน
ภาษาไทย 
11 – 084 – 206   การเขียนสารคดี     
11 – 084 – 207    การอ่านและการเขียนบันเทิงคด ี    
11 – 084 – 209    วรรณกรรมทอ้งถ่ินในสามจังหวัดชายแดน    
                        ภาคใต้   
11 – 084 – 210   หลักและศิลปะการพูด                
11 – 084 – 211   ภาษากับวัฒนธรรมไทย   
11 – 084 – 212  การเขียนเอกสารส านักงาน 
11 – 084 – 213  ภาษาไทยในสื่อมวลชน  

3. ผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรมจริยธรรม เสียสละ และมี
ความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 

11 – 084 – 208   วรรณคดีวิจารณ์   
11 – 084 – 214   วรรณกรรมการแสดง 
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ภาคผนวก ฉ 
ภาระงานสอนของอาจารย ์
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ภาระงานสอน (ชั่วโมง/สปัดาห์) 
 

อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 

 

ล าดับ 
 

ชื่อ-สกุล 
ภาระงานสอนภาคการศึกษา 1/2562 

(ชม./สัปดาห์) 

1 อาจารย์ ดร.ภัสร์ธีรา  ฉลองเดช 6 
2 อาจารย์กรีติกานต์  บุญฤทธ์ิ 8 
3 อาจารยส์ุนิฐา  ก าเนิดทอง 8 

 
อาจารย์ประจ า 
 

 

ล าดับ 
 

ชื่อ-สกุล 

 

ภาระงานสอนภาคการศึกษา 1/2562 
(ชม./สัปดาห์) 

1 อาจารย์วันชัย  แก้วหนูนวล 4 
2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิรกิัญญา  แก่นทอง 

 

8 

3 อาจารย์ฟารีดา  กิตติวิโรจน ์ 16 
4 อาจารย์ ดร.วัชรินทร์  ฟองโหย 16 
5 อาจารยร์จเรข  ก าแหงกิจ 12 
6 อาจารย์โสภาวรรณ  หนูกุง้ 16 
7 อาจารย์ ดร.อรทัย  พรมเทพ 12 
8 อาจารย์ฮสัสัน  ดูมาล ี 12 
9 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ซาฮีฎีน  นิติภาค 

 

12 

10 อาจารยเ์กษรา  บ่าวแช่มช้อย 12 
11 อาจารยส์ัญญา  วัชราทักษิณ 16 
12 อาจารย์ศรณ์วรงค์  สุวรรณมาศ 12 
13 อาจารยซ์ัลวาตี  สุเด็น 16 
14 อาจารยเ์ดชดนัย  จุ้ยชุม 12 
15 อาจารยป์ารซีะ  รักเกือ้ 12 
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ล าดับ 
 

ชื่อ-สกุล 
ภาระงานสอนภาคการศึกษา 1/2562 

(ชม./สัปดาห์) 
16 อาจารยส์ุไลมาน  สมาแฮ   12 
17 อาจารย์ชนิตา  พรหมทองด ี 12 
18 อาจารยร์ัฐพร  ศิริพันธ์ุ 12 
19 อาจารย์ไพศาล  สกุิจจานนท ์ 12 
20 อาจารยร์ัตติยา  หนูสุด 12 
21 อาจารย์ตัสนีม  เจะและ 16 
22 อาจารยร์อฮานี  เต๊ะซา 12 
23 อาจารย์ฟรีดาวซ์  มูหะมัด 12 
24 อาจารย์กามีลียา  หะยหีะซา 12 
25 อาจารย์อาแด  มะเกะ 16 
26 อาจารย์ฟริดาว  นิสะนิ 16 
27 อาจารย์วรรณา  ขุนนา 12 
28 MR.STEPHANUS  PIENAAR ANNANDALE 16 
29 อาจารย์วิภาภรณ์  หุ้ยเวชศาสตร ์ 12 
30 อาจารย์นูรอา  สะมะแอ 16 
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ภาคผนวก ช 
แผนผังโครงสร้างหลักสูตร 
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โครงสร้างหลักสูตรส าหรับนักศึกษาหลักสูตรปกติ 

 
                  ภาคการศึกษาท่ี 4                 ภาคการศึกษาท่ี 5                        ภาคการศึกษาท่ี 6 
 
                ลักษณะภาษาไทย                หลักและศิลปะการอ่าน                            วิชาโท           
                                                     และการเขียนภาษาไทย  
 

             ความรู้ท่ัวไปทางวรรณคดี          ภาษาศาสตร์ภาษาไทย                            วิชาโท           
                

 
                                                                                               วิชาโท 
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ภาคผนวก ซ 
ประวัติอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
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แบบฟอร์มประวัต ิ

1.  ช่ือ  ภัสร์ธีรา  ฉลองเดช 
  Pasteera Chalongdet 
 

2.  ต าแหน่งปัจจุบัน อาจารย์ ดร. 

3.  สถานที่ที่ติดต่อได้สะดวก 

  คณะศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ (วิทยาเขตโคกเขือ)  อ าเภอเมืองนราธิวาส  
จังหวัดนราธิวาส  โทร 0 7370 9030 ต่อ 3600  ไปรษณีย์อิเลก็ทรอนิกส์ pasrtheera@gmail.com 
หมายเลขโทรศัพทเ์คลื่อนที่  09 8246 5949 
 

4.  ประวัตกิารศึกษา  
วุฒิ ชื่อสถาบัน ปีท่ีส าเร็จการศึกษา 

ปร.ด. (ภาษาศาสตร)์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์ 2560 

กศ.บ. (ภาษาไทย) มหาวิทยาลัยทักษิณ 2548 
ค.บ. (ภาษาไทย) มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 2541 
 

5.  สาขาที่มีความช านาญพิเศษ (แตกต่างจากวุฒกิารศึกษา) ระบุสาขา 

    การสอนภาษาไทย,  Sociolinguistics,  ภาษาศาสตร์ (ภาษาถ่ินใต้ ได้แก่ ภาษาถ่ินตากใบ ภาษาถ่ินสงขลา) 
6.  หลักสูตรที่มีความเช่ียวชาญพิเศษ 

     ภาษาศาสตร์  

7.  ประสบการณ์ท างาน 

องค์กร ลักษณะ/ประเภทของงาน ปี 

คณะศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ รองคณบดฝี่ายวิชาการ 2558-ปัจจุบัน    
คณะศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ อาจารย์  2553  
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตลู อ าเภอเมืองสตูล 
จังหวัดสตูล 

ครู ค.ศ.1 2550 

โรงเรียนก าแพงวิทยา อ าเภอละงู จงัหวัดสตลู ครูอัตราจ้าง 2541 
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8.  ประวัติการเป็นวิทยากร 

หัวข้อ สถานท่ี ปี 

โครงการสอนเสริมภาษาต่างประเทศแก่
นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในสามจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ 

คณะศิลปศาสตร์  ม.นราธิวาสราชนครินทร์    2562 

โครงการพัฒนาศักยภาพด้านภาษาและส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรมแก่นักเรียน 

คณะศิลปศาสตร์  ม.นราธิวาสราชนครินทร์    2561 

โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการ
พัฒนาท้องถ่ินโดยสาบันอุดมศึกษาเป็นพีเ่ลี้ยง 

คณะศิลปศาสตร์  ม.นราธิวาสราชนครินทร์    2560 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัตกิารการพูดเพื่อ
น าเสนอผลิตภัณฑ์ของกลุม่วิสาหกิจชุมชน 

คณะศิลปศาสตร์  ม.นราธิวาสราชนครินทร์    2560 

โครงการค่ายภาษาไทยคือหัวใจแห่งการเรียนรู ้ คณะศิลปศาสตร์  ม.นราธิวาสราชนครินทร์    2560 
 

9.  ทุนการศึกษาที่ได้รับ 

 ทุนอุดหนุนการศึกษาภาคใต้โครงการสง่เสริมการวิจัยในอุดมศึกษา (ส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา) 
ในการพัฒนาอาจารยม์หาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เพื่อศึกษาในระดับปรญิญาเอกภายในประเทศประจ าปี
การศึกษา 2554 
 

10.  การน าเสนอผลงานวิจัย  

Pasteera  Chalongdet. (2018).  The Ideology of the Tak Bai Dialect.  3rd International Conference   
             on Research in Humanities and Social Sciences (ICRHS). Pekan baru Indonesia:    
             University of Riau. September 2019. 
ภัสร์ธีรา ฉลองเดช. (2561). ลักษณะข้อผิดพลาดในการเขียนหนังสือราชการ: กรณีศึกษาส่วนราชการสังกัด      
             มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์.  การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ราชภัฏสุราษฎร์ธานี 
             วิจัย ครั้งที่ 14.  สุราษฎร์ธานี:  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.  วันที่ 13 - 14 ธันวาคม 2561.  
 

11.  การฝึกอบรมและการศึกษาดูงาน 

หัวข้อ สถานท่ี ปี 

อบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสอนและวิจัย 
ด้านการพัฒนาการเรียนการสอน 

อาคารส านักงานอธิการบด ี

มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์    
2562 

อบรมเทคนิคการสอนภาษาไทยให้ชาวต่างชาติ  
รุ่นที่ 15 

มหาวิทยาลัยมหิดล  ต าบลศาลายา   
อ าเภอพุทธมณฑล  จังหวัดนครปฐม 

2562 

อบรมหลักสูตรระบบบริหารคุณภาพการศึกษา ที่
ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ประจ าปี 2562 
“Outcome-Based ducation” 

โรงแรมดิเอมเมอรลัด์  กรุงเทพมหานคร 2562 
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หัวข้อ สถานท่ี ปี 

อบรมหลักสูตร OBE ส าหรับผู้บริหาร ห้องกมลทิพย์ 2 โรงแรมสโุกศล  กรงุเทพมหานคร 2561 
อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดท าเสนอแผนบรูณาการ โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 2561 
โครงการเสรมิสร้างความเข้มแข็งและพฒันา
ศักยภาพผู้บริหาร 

โรงแรมราชมงัคลาสงขลาเมอร์เมด อ.เมือง   
จ.สงขลา 

2561 

โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารยท์ี่ปรึกษา หัวข้อ 
“การดูแลช่วยเหลอืผูเ้รียนส าหรับนกัศึกษา
อุดมศึกษา” 

คณะศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัยนราธิวาส 
ราชนครินทร์    

2561 

อบรมระบบบรหิารจัดการวิทยานิพนธ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  กรงุเทพมหานคร 2560 
โครงการพัฒนาบุคลากรสายสอนและวิจัยด้าน
เทคนิคการสอนและการวัดผล” 

อาคารส านักงานอธิการบด ี

ม.นราธิวาสราชนครินทร์    
2559 

อบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสอนและวิจัย
เพื่อพฒันาการเรียนการสอน 

อาคารส านักงานอธิการบด ี

ม.นราธิวาสราชนครินทร์    
2559 

 

12.  ผลงานวิจัย/ผลงานวิชาการที่ได้รบัการตีพมิพ์ 

วันชัย แก้วหนูนวล และภัสร์ธีรา ฉลองเดช.  (2561). ลักษณะข้อผิดพลาดในการใช้ภาษาไทย:กรณีศึกษา 
              การเขียนภาษาไทยของนักศึกษาปริญญาตรี ช้ันปีที่ ๑ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์. วารสาร   
              มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, 5 (2).  
ภัสร์ธีรา ฉลองเดช และวันชัย  แก้วหนูนวล.  (2561).  ลักษณะข้อผิดพลาดในการเขียนหนังสือราชการ:   
              กรณีศึกษาส่วนราชการ สังกัดมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ . วารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาส 
              ราชนครินทร์ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, 5 (2). 
       

13.  หนังสือ/ต ารา 

คณาจารย์สาขาวิชาภาษาไทย  คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์.  (2560).  การใช้ภาษาไทย.   
              นราธิวาส: มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์.   
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แบบฟอร์มประวัต ิ
 

1.  ช่ือ  วันชัย  แก้วหนูนวล 
       Wanchai Kaewnunual 
 

2.  ต าแหน่งปจัจุบัน    ผู้ช่วยศาสตราจารย ์
 

3.  สถานที่ที่ติดต่อไดส้ะดวก 
  คณะศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ (วิทยาเขตโคกเขือ)  อ าเภอเมืองนราธิวาส  
จังหวัดนราธิวาส  โทร 0 7370 9030 ต่อ 3600  ไปรษณียอ์ิเลก็ทรอนิกส ์ wanchai.pnu@gmail.com  
หมายเลขโทรศัพทเ์คลื่อนที่  063 7930 178 
 

4. ประวัติการศึกษา  
วุฒิ ชื่อสถาบัน ปีท่ีส าเร็จการศึกษา 

กศ.ม. (ภาษาไทย) มหาวิทยาลัยทักษิณ 2549 
ศษ.บ. (ภาษาไทย) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์ 2544 
  
5.  สาขาที่มีความช านาญพเิศษ (แตกต่างจากวุฒกิารศึกษา) ระบุสาขา   - 
 

6.  หลกัสูตรที่มีความเช่ียวชาญพิเศษ การสอนภาษาไทย 
 

7.  ประสบการณ์ท างาน 
 

องค์กร ลักษณะ/ประเภทของงาน ปี 
คณะศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร ์ คณบด ี 2557-ปัจจุบัน    
คณะศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร ์ รองคณบดี ฝ่ายนโยบายและแผน 2554-2557 
คณะศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร ์ อาจารย ์ 2553  
โรงเรียนตะโหมด อ าเภอตะโหมด จังหวัดพัทลงุ ครู ค.ศ.1 2548 
โรงเรียนชุมชนสมัพันธ์บ้านลาโละ อ าเภอรือเสาะ 
จังหวัดนราธิวาส 

อาจารย์ 1 ระดับ 3 2545 
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8.  ประวัติการเป็นวิทยากร 
หัวข้อ สถานท่ี ปี 

วิทยากรการอบรมการเขียนโครงการและการเขียนรายงาน
โครงการ 

โรงเรียนบ้านเจาะเกาะ 2558 

วิทยากรการอบรมเชิงปฏิบัติการพฒันาศักยภาพผูบ้รหิาร
สถานศึกษาเอกชน   เพื่อเสริมสมรรถนะด้านการบรหิารจัด
การศึกษา 

ส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด
นราธิวาส 

2559 

วิทยากรการอบรมเชิงปฏิบัติการพฒันาทักษะกระบวนการ
คิดและเทคนิคการสอนที่หลากหลาย 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์ 2559 

วิทยากรโครงการพัฒนาสมรรถนะนักนิเทศด้วย
กระบวนการสร้างระบบพีเ่ลี้ยง 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์ 2559 

วิทยากรโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาทักษะการ
คิดเพื่อการเรียนรู้ ส าหรบัผูเ้รียนในพื้นที่จงัหวัดชายแดน
ภาคใต้ 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์ 2561 

  
9.  ทุนการศึกษาที่ได้รับ   ไม่มี 
 

10.  การน าเสนอผลงานวิจัย  
  วันชัย แก้วหนูนวล.  (2561). วิเคราะห์ข้อผิดพลาดการแปลค าประพันธ์ผ่านภาษาที่สอง: กรณีศึกษา
นักศึกษาไทยที่ใช้ภาษามลายูถ่ินเป็นภาษาแม่.  การน าเสนอผลงานวิชาการระดับชาติด้านการศึกษาทั่วไป หัวข้อ 
“การจัดการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่ วไปเพื่อตอบโจทย์ประเทศไทย 4.0” ระหว่างวันที่ 9 -10 เดือน 
กรกฎาคม 2561. ด าเนินการโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี. 
  ภัสร์ธีรา ฉลองเดช และวันชัย  แก้วหนูนวล. (2561). ลักษณะข้อผิดพลาดในการเขียนหนังสือราชการ: 
กรณีศึกษาส่วนราชการสังกัด  มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์.  การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ  
ราชภัฏสุราษฎร์ธานวิีจัย ครั้งที่ 14. สุราษฎร์ธานี: มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี. วันที่ 13-14 ธันวาคม 2561. 
ด าเนินการโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี. 
 วันชัย  แก้วหนูนวล, มุสลิม  รอกา และนูรอ  ยาเซ็ง.  (2562).  An Investigation of Students’ 
Achievement and Satisfaction towards VARK Learning Style. การน าเสนอผลงานทางวิชาการภาค
โปสเตอร์ในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ เครือข่ายนวัตกรรมและสร้างสรรค์ 2562  : ระหว่างวันที่ 16 - 18 
มิถุนายน 2562  ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ  มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ด าเนินการโดยมหาวิทยาลัย
นราธิวาสราชนครินทร์ และเครือข่าย (รางวัลเหรียญทอง) 
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 ภัสร์ธีรา ฉลองเดช, วันชัย แก้วหนูนวล, มุสลิม รอกา และโสภาวรรณ หนูกุ้ง. (2562).  An Investigation 
of Final Consonant Pronunciation of Transliterated Thai Loanwords in Pattani Malay Dialect.  
การน าเสนอผลงานทางวิชาการภาคโปสเตอร์ในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ เครือข่ายนวัตกรรมและ
สร้างสรรค์ 2562  : ระหว่างวันที่ 16 - 18 มิถุนายน 2562  ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ  มหาวิทยาลัยนราธิวาส  
ราชนครินทร์ ด าเนินการโดยมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ และเครือข่าย (รางวัลเหรียญเงิน) 
  

11.  การฝกึอบรมและการศึกษาดูงาน 
หัวข้อ สถานท่ี ปี 

โครงการฝกึอบรมเชิงปฏิบัติการสหกจิศึกษา 
 

มหาวิทยาลัยวลัยลกัษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช 2560 

โครงการประชุมวิชาการเรื่องกาจัดการศึกษาเชิง
บูรณาการการเรียนรู้กบัการท างาน (WIL) 
 

โรงแรมทีอาร์รอ็คฮิลล ์จังหวัดสงขลา 
 

2560 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัตกิารพฒันาทักษะการคิด
เพื่อการเรียนรู ้ส าหรบัผูเ้รียนในเขตพื้นทีจ่ังหวัด
ชายแดนภาคใต้ 
 

โรงแรมเซ้าทเ์ทิร์น จังหวัดปัตตานี 2560 

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการก าหนดกรอบ
ต าแหน่งสงูข้ึนของบุคลากรสายสนับสนุน 

วิเวอร์ไซต์รสีอร์ท จังหวัดสตลู 2560 

การพัฒนาสมรรถนะและประสิทธิภาพของวิชาชีพ
อาจารย ์

โรงแรมแอมบาสซาเดอร ์กรงุเทพฯ 2560 

โครงการอบรมเสริมสร้างประสทิธิภาพการจัดท า
บัญชี 
 

โรงแรมเซ็นทาราหาดใหญ ่    จังหวัดสงขลา 
 

2560 

โครงการควบคุมภายในองค์กร โรงแรมพาราไดซ ์จังหวัดสงขลา 2561 
โครงการอบรมหลกัสูตรระบบบรหิารคุณภาพ
การศึกษาที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย 
ประจ าปี 2560 
 

โรงแรมเดอะสโุกศล กรุงเทพฯ 2561 

อบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางในการด าเนินงาน
การบรูณาการการศึกษาแบบองค์รวม (Holistic 
Study) เพื่อการพฒันาบัณฑิตที่พึงประสงค์ใน
ศตวรรษที่ 21 เครือข่ายอุดมศึกษาภาคใต้ตอนล่าง 
 

TR Rock Hill Hotel อ าเภอหาดใหญ ่จังหวัด
สงขลา 
 

2561 

ฝึกอบรมสร้างนักวิจัยรุ่นใหม ่(ลูกไก่) รุ่นที่ 1 TR Rock Hill Hotel อ าเภอหาดใหญ ่จังหวัด
สงขลา 

2562 



83 

หัวข้อ สถานท่ี ปี 
อบรมเชิงปฏิบัติการ การประเมินผลสัมฤทธ์ิการ
เรียนรู้ การออกแบบข้อสอบ และการจัดการเรียน
การสอนในศตวรรษที่ 21 

ณ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาส
ราชนครินทร ์
 

2562 

  
12.  ผลงานวิจัย/ผลงานวิชาการที่ได้รบัการตีพมิพ ์
  วันชัย  แก้วหนูนวล.  (2560).  การสร้างแบบฝึกการอ่านออกเสียงพยัญชนะท้ายในภาษาไทย ส าหรบัผู้ใช้
ภาษามลายูถ่ินเป็นภาษาที่หนึง่และใช้ภาษาไทยเป็นภาษาทีส่องโดยใช้กลยุทธ์สทัศาสตร์.  วารสารมหาวิทยาลัย
นราธิวาสราชนครินทร์ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, 5 (ฉบับพิเศษ),หน้า 1-14. 
  วันชัย  แก้วหนูนวล และภัสร์ธีรา  ฉลองเดช.  (2560).  ลักษณะข้อผิดพลาดในการใช้ภาษาไทย: 
กรณีศึกษาการเขียนภาษาไทยของนักศึกษาปรญิญาตรี  ช้ันปีที่ 1  มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์.  วารสาร
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, 5(2),หน้า 1-11      
 

13.  หนังสือ/ต ารา 
  คณาจารยส์าขาวิชาภาษาไทย  คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์.  (2560).  การใช้ภาษาไทย. 

นราธิวาส: มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์.   
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แบบฟอร์มประวัต ิ

1.  ช่ือ  กีรติกานต์  บุญฤทธ์ิ 
  Keeratikarn  Boonyarit 
 

2.  ต าแหน่งปัจจุบัน อาจารย ์

3.  สถานที่ที่ติดต่อได้สะดวก 

  คณะศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ (วิทยาเขตโคกเขือ)  อ าเภอเมืองนราธิวาส  
จังหวัดนราธิวาส  โทร 0 7370 9030 ต่อ 3600  ไปรษณีย์อิเลก็ทรอนิกส์ bkeeratikarn@gmail.com 
หมายเลขโทรศัพทเ์คลื่อนที่  06 1182 7763 
 

4.  ประวัติการศึกษา  

วุฒิ ชื่อสถาบัน ปีท่ีส าเร็จการศึกษา 

ศศ.ม. (ภาษาไทย) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  2551 

ศศ.บ. (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์ 2547 
 

5.  สาขาที่มีความช านาญพิเศษ (แตกต่างจากวุฒกิารศึกษา) ระบุสาขา 

     วรรณคดีไทย  วัฒนธรรม  และคติชนชายแดนใต้ 
 

6.  หลักสูตรที่มีความเช่ียวชาญพิเศษ 

     วรรณคดีไทย 
 

7.  ประสบการณ์ท างาน 

องค์กร ลักษณะ/ประเภทของงาน ปี 

คณะศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ อาจารย ์ 2558 – ปัจจบุัน 

คณะศิลปะศาสตร์และสังคมศาสตร์  
มหาวิทยาลัยฟาฏอนี 

อาจารย ์ 2554 - 2558 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

อาจารย ์ 2551 - 2554 
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8.  ประวัติการเป็นวิทยากร 

หัวข้อ สถานท่ี ปี 

โครงการโรงเรียนภาษาอาเซียนชายแดนใต้ โรงเรียนมัธยมสุไหงปาดี จ.นราธิวาส 2562 
กิจกรรม “โต้คารมอุดมปญัญาจงัหวัดชายแดนใต้” โรงแรม ซี.เอส. ปัตตานี 2562 

โครงการพัฒนากระบวนการแรกเข้าและเตรียม
ความพร้อมดอกปีบช่อใหม่ ปีการศึกษา 2562 

คณะพยาบาลศาสตร์  ม.นราธิวาสราชนครินทร์ 2562 

โครงการพัฒนาเยาวชนเพื่อเสริมสร้างสันติสุข
จังหวัดชายแดนภาคใต้ กิจกรรมสอนเสรมิ
ภาษาต่างประเทศแก่เยาวชนในจังหวัดนราธิวาส 

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 10 (บ้านใหม)่ 2562 

โครงการสอนเสริมภาษาต่างประเทศแก่นักเรียน
มัธยมศึกษาตอนปลายในสามจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ 

คณะศิลปศาสตร์  ม.นราธิวาสราชนครินทร์    2562 

โครงการพัฒนาศักยภาพด้านภาษาและส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรมแก่นักเรียน 

คณะศิลปศาสตร์  ม.นราธิวาสราชนครินทร์    2561 

โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพฒันา
ท้องถ่ินโดยสาบันอุดมศึกษาเป็นพีเ่ลี้ยง 

คณะศิลปศาสตร์  ม.นราธิวาสราชนครินทร์    2560 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัตกิารการพูดเพื่อน าเสนอ
ผลิตภัณฑ์ของกลุม่วิสาหกิจชุมชน 

คณะศิลปศาสตร์  ม.นราธิวาสราชนครินทร์    2560 

โครงการค่ายภาษาไทยคือหัวใจแห่งการเรียนรู ้ คณะศิลปศาสตร์  ม.นราธิวาสราชนครินทร์    2560 

โครงการพัฒนากระบวนการแรกเข้าและเตรียม
ความพร้อมดอกปีบช่อใหม่ ปีการศึกษา 2560 

คณะพยาบาลศาสตร์  ม.นราธิวาสราชนครินทร์
  

2560 

โครงการพัฒนากระบวนการแรกเข้าและเตรียม
ความพร้อมดอกรปบีช่อใหม่ ปีการศึกษา 2559 

คณะพยาบาลศาสตร์  ม.นราธิวาสราชนครินทร์ 2559 

โครงการพัฒนากระบวนการแรกเข้าและเตรียม
ความพร้อมดอกปีบช่อใหม่ ปีการศึกษา 2558 

คณะพยาบาลศาสตร์  ม.นราธิวาสราชนครินทร์ 2558 

 

9.  ทุนการศึกษาที่ได้รับ 

 ทุนวิจัยมหาบัณฑิต  สกว.  ด้านมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์  รุ่นที่ ๓  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2550 
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10.  การน าเสนอผลงานวิจัย 

กีรติกานต์  บุญฤทธ์ิ.  (2558).  สภาพการศึกษาในโรงเรียนรัฐบาลท่ามกลางความไม่สงบในสามจังหวัดชายแดน  
              ภาคใต้: ศึกษาผ่านทัศนะครูมลายูมุสลิม.  การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 ประจ าปี 2558  
              เรื่อง การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาท้องถ่ินสู่ประชาคมอาเซียน. นราธิวาส:  มหาวิทยาลัยนราธิวาส 
              ราชนครินทร์.  วันที่ 5 สิงหาคม 2558.     
กีรติกานต์  บุญฤทธ์ิ และซาฮีฎีน  นิติภาค. (2560).  โต๊ะมูเด็ง: ภูมิปัญญาทางการแพทย์ พิธีกรรม และการสืบ  
              ทอด.  การประชุมและน าเสนอผลงานวิจัยในงานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 6 ประจ าปี 2560     
              เรื่อง สร้างสรรค์งานวิจัยเพื่อขับเคลื่อนประเทศสู่ความมั่นคง มั่งค่ัง และยั่งยืนในยุค Thailand 4.0.     
              ปัตตานี:  มหาวิทยาลัยฟาฏอนี.  วันที่ 18 ตุลาคม 2560.   
กีรติกานต์  บุญฤทธ์ิ และซาฮีฎีน  นิติภาค. (2561). เรื่องเล่าจากต าบลตันหยงลูโละ. การประชุมวิชาการะดับชาติ 

              มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 28 ประจ าปี 2561  เรื่อง งานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสังคมที่มั่นคง มั่งค่ัง  
              และยั่งยืน.  สงขลา:  โรงแรมบีพี สมิหลา บีช. วันที่ 8 - 9 พฤษภาคม 2561. 
กีรติกานต์  บุญฤทธ์ิ  และ สุนิฐา  ก าเนิดทอง.  (2562).  การศึกษาเปรียบเทียบอนุภาคนิทานพื้นบ้านเปาะเน   
              เมาะเนกับศรีธนญชัยในฐานะนิทานมุกตลก.  การประชุมวิชาการเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ  
              และวัฒนธรรม 5 สถาบัน.  กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.  วันที่ 19 ธันวาคม 2562. 
 
11.  การฝึกอบรมและการศึกษาดูงาน 

หัวข้อ สถานท่ี ปี 

โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารยท์ี่ปรึกษา หัวข้อ 
“การดูแลช่วยเหลอืผูเ้รียนส าหรับนกัศึกษา
อุดมศึกษา” 
 

คณะศิลปศาสตร์  ม.นราธิวาสราชนครินทร์    2561 

“การบรรยายการท าผลงานทางวิชาการ” 

ศาสตราจารย์ ดร.ชาญวิทย์ วัชรพุกก์  บรรยาย 
 

คณะวิทยาการจัดการ 
ม.นราธิวาสราชนครินทร์    

2559 

โครงการพัฒนาบุคลากรสายสอนและวิจัยด้าน
เทคนิคการสอนและการวัดผล” 

อาคารส านักงานอธิการบด ี

ม.นราธิวาสราชนครินทร์    
2559 

อบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสอนและวิจัย
เพื่อพฒันาการเรียนการสอน 

อาคารส านักงานอธิการบด ี

ม.นราธิวาสราชนครินทร์    
2559 

อบรมการสอนและการวัดผล การจัดท า มคอ.3 
และ มคอ.5  

อาคารส านักงานอธิการบด ี

ม.นราธิวาสราชนครินทร์    
2558 

โครงการอบรมเรื่องการทวนผลสมัฤทธ์ิตาม
มาตรฐานผลการเรียนรู ้
 

อาคารส านักงานอธิการบด ี

ม.นราธิวาสราชนครินทร์    
2558 

อบรมการประชุมเชิงปฏิบัติการศักยภาพการผลิต
ผลงานทางวิชาการของอาจารย์มหาวิทยาลัย 

ส านักวิทยบริการ 

ม.นราธิวาสราชนครินทร์    
2558 
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หัวข้อ สถานท่ี ปี 

อบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนข้อเสนอ
โครงการวิจัยเพื่อเสนอขอทุนวิจัยจากแหลง่ทุน
ภายนอก 

ส านักวิทยบริการ 

ม.นราธิวาสราชนครินทร์    
2558 

 

12.  ผลงานวิจัย/ผลงานวิชาการที่ได้รบัการตีพมิพ์ 
กีรติกานต์  บุญฤทธ์ิ.  (2558).  สภาพการศึกษาในโรงเรียนรัฐบาลท่ามกลางความไม่สงบในสามจังหวัดชายแดน  
              ภาคใต้: ศึกษาผ่านทัศนะครูมลายูมุสลิม.  วารสารการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 ประจ าปี   
              2558.  ด้านศิลปศาสตร์และสังคมศาสตร์.  228 – 239. 
              
13.  หนังสือ/ต ารา 

คณาจารย์สาขาวิชาภาษาไทย  คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์.  (2560).  การใช้ภาษาไทย.   
              นราธิวาส: มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์.   
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แบบฟอร์มประวัต ิ

1.  ช่ือ  นางสาวสุนิฐา  ก าเนิดทอง 
 Sunitha  Kamnoedthong 
 

2.  ต าแหน่งปัจจุบัน     อาจารย ์

3.  สถานที่ที่ติดต่อได้สะดวก 
  คณะศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ (วิทยาเขตโคกเขือ)  อ าเภอเมืองนราธิวาส  
จังหวัดนราธิวาส  โทร 0 7370 9030 ต่อ 3600  ไปรษณีย์อิเลก็ทรอนิกส์ sunitha_thaaa@hotmail.com 
หมายเลขโทรศัพทเ์คลื่อนที่  08 5080 1584 
 

4.  ประวัติการศึกษา  

วุฒิ ชื่อสถาบัน ปีท่ีส าเร็จการศึกษา 
ศศ.ม. (ภาษาไทย) มหาวิทยาลัยทักษิณ 2557 
ศศ.บ. (ภาษาไทย) มหาวิทยาลัยทักษิณ 2552 
 

5.  สาขาที่มีความช านาญพิเศษ (แตกต่างจากวุฒกิารศึกษา) ระบุสาขา 
    วรรณคดีไทย 
6.  หลักสูตรที่มีความเช่ียวชาญพิเศษ 
     วรรณคดีไทย   
 

7.  ประสบการณ์ท างาน 
องค์กร ลักษณะ/ประเภทของงาน ปี 

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ อาจารยส์าขาวิชาภาษาไทย 2559 - ปัจจุบัน 
 

8.  ประวัติการเป็นวิทยากร 
หัวข้อ สถานท่ี ปี 

1. โครงการการพูดน าเสนอผลิตภัณฑ์กลุม่วิสาหกิจชุมชน คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาส 
ราชนครินทร์   

2560 

2. โครงการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา
ให้แก่เด็กและเยาวชน  

ศาลเยาวชนและครอบครัวจงัหวัด
นราธิวาส 

2561 

3. โครงการพัฒนาศักยภาพด้านภาษาและสง่เสรมิคุณธรรม
จริยธรรมแก่นกัเรียน (พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการ
พัฒนาท้องถ่ิน)  โดยสถาบันอุดมศึกษาเป็นพีเ่ลี้ยง  
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์   

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาส
ราชนครินทร์   

2561 

mailto:sunitha_thaaa@hotmail.com
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หัวข้อ สถานท่ี ปี 
5. โครงการสอนเสริมภาษาต่างประเทศให้แก่นักเรียนมัธยมศึกษา
ตอนปลาย  

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาส
ราชนครินทร์   

2562 

6. โครงการพัฒนากระบวนแรกเข้าและเตรียมความพร้อม
ดอกปีบช่อใหม่ ปีการศึกษา 2562 

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัย
นราธิวาสราชนครินทร์   

2562 

7.  โครงการอบรมหลักสูตร “โต้คารมอุดมปัญญาจังหวัด
ชายแดนใต”้  

โรงแรมซี.เอส.ปัตตานี 2562 

8. พัฒนาเยาวชนเพื่อเสริมสร้างสันติสุขจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ : กิจกรรมสอนเสริมภาษาต่างประเทศแก่เยาวชนใน
จังหวัดนราธิวาส 

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 10 ต.กะลุวอเหนือ    
อ.เมือง จ.นราธิวาส 
 

2562 

9. โครงการปรบัพื้นฐานนักศึกษาใหม่ ประจ าปีการศึกษา 
2562 

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัย
นราธิวาสราชนครินทร์   

2562 

 

9.  ทุนการศึกษาที่ได้รับ 
             - 
10.  การน าเสนอผลงานวิจัย   
ศิริกัญญา  แก่นทอง และสุนิฐา  ก าเนิดทอง.  (2562).  การพัฒนาการเรียนการสอนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนรูปแบบ   
              การสอนส าหรับมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครนิทร์.  การประชุมวิชาการเครือข่ายนวัตกรรมและ 
              สร้างสรรค์ประจ าปี 2562.  นราธิวาส: มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร.์  วันที่ 17 มิถุนายน 2562.  
กีรติกานต์  บุญฤทธ์ิ  และ สุนิฐา  ก าเนิดทอง.  (2562).  การศึกษาเปรียบเทียบอนุภาคนิทานพื้นบ้านเปาะเน   
              เมาะเนกับศรีธนญชัยในฐานะนิทานมุกตลก.  การประชุมวิชาการเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ  
              และวัฒนธรรม 5 สถาบัน.  กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.  วันที่ 19 ธันวาคม 2562. 
 

11.  การฝึกอบรมและการศึกษาดูงาน 

หัวข้อ สถานท่ี ปี 
๑.  อบรมเชิงปฏิบัติการพฒันาศักยภาพบุคลากรสาย
สอนและวิจัย พัฒนาการเรียนการสอน “จิตวิญญาณ
ของความเป็นครูในยุคการเรียนรู้ศตวรรษที่ 21”  

ณ ส านักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัย
นราธิวาสราชนครินทร ์

2561   

2. วิธีการเขียนงานวิจัยเพื่อขอทุนภายนอก คณะศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัยนราธิวาส
ราชนครินทร ์

2562 

3.  การพัฒนาบุคลากร : พัฒนาคุณวุฒิและการเข้าสู่
ต าแหน่งทางวิชาการ/ต าแหน่งทีสู่งข้ึน  การพฒันา
สมรรถนะการใช้ภาษาอังกฤษ การประเมินผลการ
ปฏิบัติงานโดยใช้ Port Folio 

ส านักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัย
นราธิวาสราชนครินทร์   

2562 
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12.  ผลงานวิจัย/ผลงานวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์ 
ศิริกัญญา  แก่นทอง และสุนิฐา  ก าเนิดทอง.  (2562).  การพัฒนาการเรียนการสอนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน   
              รูปแบบการสอนส าหรบัมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์.  วารสารการประชุมวิชาการเครือข่าย  
              นวัตกรรมและสร้างสรรค์ประจ าปี 2562.  นราธิวาส: มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร.์                 
 

13.  หนังสือ/ต ารา 

คณาจารย์สาขาวิชาภาษาไทย  คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์.  (2560).  การใช้ภาษาไทย.   
              นราธิวาส: มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์.   
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แบบฟอร์มประวัติ 
 

1.  ช่ือ  ศรณ์วรงค์  สุวรรณมาศ 
  Sornwarong Suwanmas 
  

2.  ต าแหน่งปจัจุบัน อาจารย์  
3.  สถานที่ที่ติดต่อไดส้ะดวก 
  คณะศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ (วิทยาเขตโคกเขือ)  อ าเภอเมืองนราธิวาส
จังหวัดนราธิวาส  โทร 0 7370 9030  ต่อ 3600  ไปรษณีย์อิเลก็ทรอนิกส ์ sornwarong.s@gmail.com 
หมายเลขโทรศัพทเ์คลื่อนที่  06 3425 6415 
 

4.  ประวัติการศึกษา  
วุฒิ ชื่อสถาบัน ปีท่ีส าเร็จการศึกษา 

ว.ม.  (การบริหารสือ่สารมวลชน) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์ 2553 
นศ.บ.  (วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์) มหาวิทยาลัยรังสิต 2550 
  
5.  สาขาที่มีความช านาญพเิศษ (แตกต่างจากวุฒกิารศึกษา) ระบุสาขา 
    การพูด การสื่อสาร  และการสื่อสารมวลชน 
 

6.  หลกัสูตรที่มีความเช่ียวชาญพิเศษ 
     การสือ่สาร    
 

7.  ประสบการณ์ท างาน 
องค์กร ลักษณะ/ประเภทของงาน ปี 

คณะศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร ์ อาจารย ์ 2556 - ปัจจุบัน    
 

8.  ประวัติการเป็นวิทยากร 
หัวข้อ สถานท่ี ปี 

โครงการสอนเสริมภาษาต่างประเทศแก่
นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในสามจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ 

คณะศิลปศาสตร์  ม.นราธิวาสราชนครินทร์    2562 

โครงการพัฒนาศักยภาพด้านภาษาและส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรมแก่นักเรียน 

คณะศิลปศาสตร์  ม.นราธิวาสราชนครินทร์    2561 

โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการ
พัฒนาท้องถ่ินโดยสาบันอุดมศึกษาเป็นพีเ่ลี้ยง 

คณะศิลปศาสตร์  ม.นราธิวาสราชนครินทร์    2560 

mailto:%20sornwarong.s@gmail.com
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หัวข้อ สถานท่ี ปี 
โครงการอบรมเชิงปฏิบัตกิารการพูดเพื่อ
น าเสนอผลิตภัณฑ์ของกลุม่วิสาหกิจชุมชน 

คณะศิลปศาสตร์  ม.นราธิวาสราชนครินทร ์   2560 

โครงการค่ายภาษาไทยคือหัวใจแห่งการเรียนรู ้ คณะศิลปศาสตร์  ม.นราธิวาสราชนครินทร ์   2560 
 

9.  ทุนการศึกษาที่ได้รับ 
 - 
10.  การน าเสนอผลงานวิจัย  

กีรติกานต์ บุญฤทธ์ิ, มุสลิม รอกา และ ศรณ์วรงค์ สุวรรณมาศ.  (2558). สภาพการศึกษาของโรงเรียน
รัฐบาลท่ามกลางสถานการณ์ความไม่สงบในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ : ศึกษาผ่านมุมมองครูมลายูมุสลิม.  การ
ประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4  ประจ าปี 2558 เรื่อง การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาท้องถ่ินสู่ประชาคม
อาเซียน. วันนที่ 5 สิงหาคม 2558. 

ศรณ์วรงค์ สุวรรณมาศ, มุสลิม รอกา และ สัญญา วัชราทักษิณ.  (2562).  การประเมินความสามารถ 
ด้านการพูดน าเสนอโดยการใช้โปสเตอร์ผลงานทางวิชาการของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยนราธิวาส
ราชนครินทร์.  การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ  ครั้งที่ 1 ประจ าปี 2562  เรื่อง  เครือข่ายนวัตกรรม
และงานสร้างสรรค์ 2019.   
 

11.  การฝกึอบรมและการศึกษาดูงาน 
หัวข้อ สถานท่ี ปี 

การเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ์ 
 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38  2563 

การสือ่สารและการประสานงาน ส านักงาน ก.พ. ร่วมกบั มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
มหานคร  

2563 

การวิจัยทางการศึกษา 
 

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร  2563 

เทคนิคการน าเสนองานวิชาการTechnical 
Academic Presentation 

คณะครุศาสตรจ์ุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  2563 

ศาสตร์และศิลป์ในการสร้างความสุข 
 

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  2563 

การคิดสร้างสรรค์ | Creative Thinking คณะครุศาสตรจ์ุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  2563 
การจัดการสื่อสารในภาวะวิกฤต คณะการสื่อสารดจิิทลั  มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต 2563 
อบรมเทคนิคการสอนในศตวรรษที่ 21 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน 

กรุงเทพมหานคร 
2562 

กรรมการการประกวดวีดีโอแนะน าสินค้า OTOP คณะวิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร ์

2562 
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หัวข้อ สถานท่ี ปี 
วิทยากรด้านการพูดและการจัดรายการวิทยุ 
โครงการพัฒนานกัประชาสัมพันธ์ โรงเรียน
นราธิวาส 

โรงเรียนนราธิวาส  จังหวัดนราธิวาส 2561 -
2562 

อบรมเชิงปฎิบัติการ "สร้างเครอืข่ายประชาสัมพันธ์
และเพิม่ศักยภาพการสื่อสาร 

งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยนราธิวาส 
ราชนครินทร ์

2561 

อบรมการเงินเพื่อเบิกเงินโครงการวิจัย มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร ์ 2561 
กรรมการโครงการแข่งขันทกัษะทางวิชาการ ศูนย์
วิทยาศาสตร์ ร่วมดับ วิทยาลัยชุมชน นราธิวาส 

ศูนย์วิทยาศาสตร์ ร่วมกับ วิทยาลัยชุมชน 
นราธิวาส 

2561 

โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารยท์ี่ปรึกษา คณะศิลปศาสตร ์
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร ์

2560 

โครงการฝกึอบรม "สร้างนกัวิจัยรุ่นใหม่" (ลูกไก่) 
รุ่นที่ 4 

มอ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 2559 

กรรมการโครงการประกวดนักจัดรายการวิทยุ DJ 
SEARCH 

 งานประชาสมัพันธ์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราช
นครินทร ์

2558 
จนถึง
ปัจจุบัน 

วิทยากรโครงการพัฒนานักจัดรายการวิทย ุ  งานประชาสมัพันธ์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราช
นครินทร ์

2556 
จนถึง
ปัจจุบัน 

  
12.  ผลงานวิจัย/ผลงานวิชาการที่ได้รบัการตีพมิพ ์
 -       

 

13.  หนังสือ/ต ารา 
- 
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