
1

รายละเอียดของหลักสูตร
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาภาษามลายู
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555

ช่ือสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ภาควิชามนุษยศาสตร

หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป
1. รหัสและช่ือหลักสูตร

ภาษาไทย : หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษามลายู
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Arts Program in Malay

2. ช่ือปริญญาและสาขาวิชา
ภาษาไทย

ชื่อเต็ม : ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษามลายู)
ชื่อยอ : ศศ.บ. (ภาษามลาย)ู

ภาษาอังกฤษ
ชื่อเต็ม : Bachelor of Arts (Malay)
ชื่อยอ : B.A. (Malay)

3. วิชาเอก
ไมมี

4. จํานวนหนวยกิตท่ีเรียนตลอดหลักสูตร
ไมนอยกวา 122 หนวยกิต

5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ

หลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ป
5.2 ภาษาท่ีใช

จัดการเรียนการสอนเปนภาษาไทยและภาษามลายู
5.3 การรับเขาศึกษา

รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาตางประเทศท่ีสามารถใชภาษาไทยได
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5.4 ความรวมมือกับสถาบันอ่ืน
เปนหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาและเปนหลักสูตรรวมมือกับมหาวิทยาลัย

แหงชาติมาเลเซีย (UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA)

5.5 การใหปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษา
ใหปริญญาสาขาวิชาเดียว

6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
6.1 เปนหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555
6.2 เริ่มใชในภาคการศึกษาท่ี 1 ปการศึกษาท่ี 2555 เปนตนไป
6.3 คณะกรรมการประจําคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรเห็นสมควรใหเสนอหลักสูตรตอ

มหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งท่ี 4/2554 เม่ือวันท่ี 14 พฤศจิกายน 2554
6.4 สภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เห็นชอบในการนําเสนอหลักสูตรตอสภา

มหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งท่ี 5/2554 เม่ือวันท่ี 28 ธันวาคม 2554
6.5 สภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา อนุมัติหลักสูตรในคราวประชุมครั้งท่ี 1/2555 เม่ือวันท่ี 20

มกราคม 2555

7. ความพรอมในการเผยแพรหลักสูตรท่ีมีคุณภาพและมาตรฐาน
หลักสูตรมีความพรอมในการเผยแพรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี ในป

การศึกษา 2557

8. อาชีพท่ีสามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา
8.1 นักประชาสัมพันธภาษามลายู
8.2 นักแปลหรือลามภาษามลายู
8.3 นักเขียนภาษามลายู
8.4 นักจัดรายการวิทยุดานภาษามลายู
8.5 นักวิชาการอิสระดานภาษามลายู
8.6 ประกอบวิชาชีพในสถานประกอบการท้ังภาครัฐและเอกชนท่ีมีการใชภาษามลายู เปนตน
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9. ช่ือ นามสกุล เลขบัตรประจําตัวประชาชน ตําแหนง และคุณวุฒิของอาจารย ผูรับผิดชอบ
หลักสูตร

ชื่อ นามสกุล
ตําแหนงทางวิชาการ
เลขประจําตัวบัตร

ประชาชน

คุณวุฒิ/สาขาวิชา
สําเร็จการศึกษาจาก ผลงานทาง

วิชาการ
มหาวิทยาลัย ป

1. นางสาวพารีดา หะยีเตะ
* อาจารย
X-XXXX-XXXXX-XX-X

M.A. (Malay Studies)

B.Ed. (Malay
Language)

National University
of  Malaysia
University of Brunei
Darussalam

2550

2546

งานวิจัย :
การ เรี ยนการสอนภาษามลา ยู ใน
โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามใน
จังหวัดปตตานี

เอกสารประกอบการสอน :
ภาษามลายูทั่วไป
ภาษามลายูเพ่ือการสื่อสาร

2. นางสาวสูฮัยลา บินสะมะแอ
* อาจารย
X-XXXX-XXXXX-XX-X

M.Ed. (Malay
Language)

ศศ.บ. (เศรษฐศาสตร
สหกรณ)

Sultan Idris University
of Education

สถาบันราชภฏัพระนครศรีอยธุยา

2550

2543

งานวิจัย :
การศึกษานิทานพ้ืนบานจากตําบล
ตันหยงลุโละ อําเภอเมือง
จังหวัดปตตานี

ทัศนคติของนักศึกษาที่ มีตอการเรียน
การสอนภาษามลายู

เอกสารประกอบการสอน :
การอานภาษามลายู
ภ าษ ามล า ยู เ พ่ื อ ก า ร สื่ อ ส า ร แล ะ
พัฒนาการเรียนรู

3. นางสาวการตีนี    วาโด
อาจารย
X-XXXX-XXXXX-XX-X

M.A. (Malay Studies)
B.Ed. (Malay
Language)

University of Malaya
University of Brunei
Darussalam

2552
2546

4. นางสาวซําสีนาร  ยะพา
อาจารย
X-XXXX-XXXXX-XX-X

M.Ed. (Malay
Language)

ศศ.บ. (มลายศูึกษา)

Sultan Idris University
of Education

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร

2549

2545
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ชื่อ นามสกุล
ตําแหนงทางวิชาการ
เลขประจําตัวบัตร

ประชาชน

คุณวุฒิ/สาขาวิชา
สําเร็จการศึกษาจาก ผลงานทาง

วิชาการ
มหาวิทยาลัย ป

วิทยาเขตปตตานี
5. นางอาซียะ  วันแอเลาะ

อาจารย
X-XXXX-XXXXX-XX-X

M.Ed. (Language
Education)
B.A. (Islamic  Studies)

University  of Education
Indonesia
The State Institute of
Islamic  Studies Sunan
Kalijaga  Yogyakarta

2548

2539

หมายเหตุ * อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

10. สถานท่ีจัดการเรียนการสอน
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

11. สถานการณภายนอกหรือการพัฒนาท่ีจําเปนในการวางแผนหลักสูตร
11.1 สถานการณหรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ

สังคมอาเซียนเปนสังคมท่ีมีการพัฒนาทุกภูมิภาคสวน โดยเฉพาะทางดานเศรษฐกิจท่ีจะมี
การพัฒนาหวงโซมูลคาเพ่ิมในภูมิภาค เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขัน และเพ่ือเพ่ิมอํานาจ
ในการตอรองรวมท้ังเพ่ือขยายตลาดอาเซียนท่ีมีประชากรกวา 590 ลานคน ดังนั้นการพัฒนาหวงโซ
ดังกลาวจําเปนตองใชภาษาในการติดตอสื่อสาร ภาษามลายูเปนภาษาหนึ่งท่ีสามารถใชในการ
ติดตอสื่อสารในภูมิภาคอาเซียน  เนื่องจากหลายประเทศของสมาชิกอาเซียนใชภาษามลายูเปนภาษา
หลัก

11.2 สถานการณหรือการพัฒนาสังคมและวัฒนธรรม
ในการวางแผนหลักสูตรนั้นไดคํานึงถึงสถานการณการเปลี่ยนแปลงดานสังคมและวัฒนธรรม

ในปจจุบันท่ีมีความหลากหลายดานภาษาท่ีเขามามีอิทธิพลตอการดํารงชีวิตของประชาชนในพ้ืนท่ีสาม
จังหวัดชายแดนของประเทศไทย โดยเฉพาะภาษามลายู ซึ่งเปนภาษาหลักท่ีใชสื่อสารในการดําเนิน
ชีวิต รวมท้ังเปนภาษาท่ีใชในการติดตอดําเนินธุรกิจระหวางประเทศเพ่ือนบาน เชน ประเทศมาเลเซีย
อินโดนีเซีย สิงคโปรและบูรไนดารุสสลาม เปนตน มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลามีความเห็นวาในฐานะท่ี
เปนสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาและมีบุคลากรท่ีมีความรูความเชี่ยวชาญดานภาษามลายู
โดยตรง ไดใหความสําคัญโดยใหมีการจัดการเรียนการสอนภาษามลายูข้ึน นอกจากนั้นการสื่อสารใน
ยุคโลกาภิวัตนจําเปนตองใชภาษาท่ีเปนภาษาสากลท่ีสามารถสื่อสารไดท่ัวโลก เพ่ือทําใหเกิดความ
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เขาใจและเรียนรูสังคมและวัฒนธรรมของชาติอ่ืนๆ จึงจําเปนตองเตรียมพรอมดานภาษาเพ่ือให
สอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมและวัฒนธรรมโดยเฉพาะในภูมิภาคอาเซียน

12. ผลกระทบจากขอ 11 ตอการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวของกับพันธกิจของสถาบัน
12.1 การพัฒนาหลักสูตร

พัฒนาหลักสูตรลักษณะเชิงรุกท่ีมีศักยภาพในการผลิตบัณฑิตพึงประสงคและบุคลากร
ทางดานการศึกษาท่ีมีความสามารถในการจัดการศึกษาท่ีมุงเสริมสรางพัฒนานักศึกษาใหมีทักษะทาง
ภาษามลายูท่ีสอดคลองกับ การเปลี่ยนแปลงของโลกปจจุบันและสามารถถายทอดความรูเหลานั้น
ใหแกเยาวชนในสถานศึกษาตอไป

12.2 ความเกี่ยวของกับพันธกิจของสถาบัน
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาเปนมหาวิทยาลัยเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน ดังนั้นหลักสูตรจึงเล็งเห็น

ความสําคัญในการผลิตและพัฒนาทรัพยากรบุคคลในพ้ืนท่ี ใหเปนผูท่ีมีความรูและทักษะในสาขาท่ี
ศึกษาและมีความสามารถในการพัฒนาตนเองและสังคมอยางตอเนื่อง

13. ความสัมพันธกับหลักสูตรอ่ืนท่ีเปดสอนในคณะ/ภาควิชาอ่ืนของมหาวิทยาลัย
13.1 กลุมวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ท่ีเปดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอ่ืน

โครงสรางหลักสูตรประกอบดวย 3 หมวดวิชา
1. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป บริหารจัดการเรียนการสอนโดยคณะกรรมการหมวดวิชา

ศึกษาท่ัวไปมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
2. หมวดวิชาเฉพาะเปนการจัดการเรียนการสอนโดยคณะมนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตร
3. หมวดวิชาเลือกเสรี นักศึกษาเลือกเรียนตามความสนใจ ซึ่งจัดการเรียนการสอนโดย

ภาควิชาท่ีรายวิชานั้นสังกัด
13.2 กลุมวิชา/รายวิชาในหลักสูตรท่ีเปดสอนใหภาควิชา/หลักสูตรอ่ืนตองมาเรียน

2100107 ภาษามลายเูพ่ือการสื่อสาร
2100108 ภาษามลายูเพ่ือการสื่อสารและพัฒนาการเรียนรู

13.3 การบริหารจัดการ
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อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรตองประสานงานกับผูรับผิดชอบหมวดวิชาท่ีเก่ียวของกับ
เนื้อหา สาระ การจัดตารางเรียนและการสอบและความสอดคลองกับมาตรฐานผลการเรียนรูตาม
มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี

หมวดที่ 2 ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร

1. ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงคของหลักสูตร
1.1 ปรัชญาของหลักสูตร

มุงผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพทางดานวิชาการ ยึดหลักการเรียนรูโดยใชผูเรียนเปนศูนยกลาง
สามารถบูรณาการความรูภาษามลายูกับทักษะทางปญญา มีคุณธรรม จริยธรรม ใฝสันติ และสามารถ
ปฏิบัติงานรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีประสิทธิภาพภายใตสังคมพหุวัฒนธรรม ตลอดจนเรียนรูเทคโนโลยีท่ี
ทันสมัยเพ่ือพัฒนาตนเองอยูเสมอ

1.2 วัตถุประสงคของหลักสูตร
1.2.1 เพ่ือใหมีความรูความสามารถและทักษะการใชภาษามลายูในการติดตอสื่อสารใน

ชีวิตประจําวันท้ังในและตางประเทศ ตลอดจนสามารถใชภาษามลายูในเชิงธุรกิจและเชิงวิชาการได
เปนอยางดี

1.2.2 เพ่ือใหมีคุณธรรม จริยธรรม มีเหตุผล มีความรับผิดชอบตอตนเอง ตอสังคมและมี
มนุษยสัมพันธท่ีดี สามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนได

1.2.3 เพ่ือผลิตบัณฑิตใหมีความภูมิใจในตนเองและสามารถประกอบอาชีพท่ีเก่ียวของ
กับการใชทักษะภาษามลายู

1.2.4 เพ่ือใหมีทักษะในการแสวงหาความรูในสังคมแหงการเรียนรูตลอดจนเทคโนโลยี
สารสนเทศไปใชเพ่ือพัฒนาตนเองได

1.2.5 เพ่ือผลิตบัณฑิตท่ีพึงประสงครองรับการเขาสูตลาดแรงงานประชาคมอาเซียน
2. แผนพัฒนาปรับปรุง

แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ หลักฐาน/ตัวบงช้ี
- ปรับปรุงหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปให
มีมาตรฐานไมต่ํากวาท่ี สกอ. กําหนด

- พัฒนาหลักสูตรหมวดวิชา
ศึกษาท่ัวไป โดยศึกษาจากกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

- เอกสารหลักสูตรหมวดวิชาศึกษา
ท่ัวไป

- ปรับปรุงหลักสตูรใหสอดคลองกับความ
ตองการและการเปลี่ยนแปลงของสังคม

- ติ ดตามความตอ งการของ
ทอง ถ่ินเ พ่ือเปนขอมูล ในการ
พัฒนาหลักสูตร

- รายงานผลการประเมินหลักสูตรใน
แตละป
- รายงานการประชุมการพัฒนา
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- เชิญผูเ ช่ียวชาญมามีสวนรวม
กําหนดแนวทางและประเมิน
พัฒนาหลักสูตร
- ป ร ะ ส าน คว าม ร ว มมื อ กั บ
อ ง ค ก ร ภ า ย น อ ก ใ น ก า ร จั ด
กิจกรรมการเรียนการสอนและ
พัฒนานักศึกษา

หลักสูตร
- ร า ย ง านกา ร พัฒนาผู เ รี ยน ท่ี มี
หนวยงาน/องคกรภายนอกเขารวม
กิจกรรม

- พัฒนาศักยภาพของผูสอนใหสามารถจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนไดอยางมี
ประสิทธิภาพ

- สนับสนุนสงเสริมใหอาจารย
จัด กิจกรรมการ เรี ยนรู ท่ี เ น น
ผูเรียนเปนสําคัญ

- การจัดทํารายละเอียดของรายวิชา
(มคอ.3)
- การรายงานผลการดําเนินการของ
รายวิชา (มคอ.5)

หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการและโครงสรางของหลักสูตร

1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบการจัดการศึกษา

ระบบทวิภาค
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูรอน

ใหเปนไปตามขอบังคับ ระเบียบ หรือประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
1.3 การเทียบเคียงหนวยกิตในระบบทวิภาค

ไมมี

2. การดําเนินการหลักสูตร
2.1 วัน - เวลาในการดําเนินการเรียนการสอน

ภาคการศึกษาท่ี 1 เดือนมิถุนายน - ตุลาคม
ภาคการศึกษาท่ี 2 เดือนพฤศจิกายน - มีนาคม

2.2 คุณสมบัติของผูเขาศึกษา
เปนผูสําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 หรือเทียบเทา และมีคุณสมบัติอ่ืนครบถวน

ตามท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลากําหนด

2.3 ปญหาของนักศึกษาแรกเขา
2.3.1 ระดับความรูดานภาษามลายูของนักศึกษาตางกัน มีปญหาในการเรียนการสอนและ

การสื่อสารในชั้นเรียน
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2.3.2 การปรับตัวในการเรียนระดับอุดมศึกษา ซึ่งเปนระบบเนนการเรียนรูและควบคุมตนเอง
2.3.3 นักศึกษาขาดทักษะพ้ืนฐานทางดานการเรียนรูท่ีจําเปน เชนภาษาไทย ภาษาอังกฤษ

และทักษะทางตัวเลข

2.4 กลยุทธในการดําเนินการเพื่อแกไขปญหา/ขอจํากัดของนักศึกษาในขอ 2.3
จัดปฐมนิเทศท้ังในระดับมหาวิทยาลัย คณะ และสาขาวิชาจัดประชุมผูปกครอง จัดระบบ

การปรึกษา แนะแนว โดยมีอาจารยท่ีปรึกษาจากสาขาวิชาและนักจิตวิทยาของคณะดูแลประสานงาน
กับคณาจารยผูสอนและผูปกครอง

2.5 แผนการรับนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาในระยะ 5 ป
ระดับช้ันป จํานวนนักศึกษาในแตละปการศึกษา

2555 2556 2557 2558 2559
ช้ันปท่ี 1 40 40 40 40 40
ช้ันปท่ี 2 40 40 40 40
ช้ันปท่ี 3 40 40 40
ช้ันปท่ี 4 40 40

รวมจํานวนนกัศึกษา 40 80 120 160 160
จํานวนบัณฑิตท่ีคาดวาจะสําเร็จการศึกษา - - - 40 40

2.6 งบประมาณตามแผน
2.6.1 งบประมาณรายรับ (หนวย/ บาท)

รายละเอียดรายรับ
ปงบประมาณ

2555 2556 2557 2558 2559
คาธรรมเนียมการศึกษา
คนละ 7,000 บาทตอ
ภาคการศึกษา

560,000 1,120,000 1,680,000 2,240,000 2,240,000

เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
คนละ 700 บาทตอป

28,000 56,000 84,000 112,000 112,000

รวมรายรับ 588,000 1,176,000 1,764,000 2,352,000 2,352,000
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2.6.2 งบประมาณรายจาย (หนวย /บาท)

รายจาย
ปงบประมาณ หมายเหตุ

2555 2556 2557 2558 2559
1. เงินคงคลัง 20 % 109,600 219,200 328,800 438,400 438,400
2. รายจายระดับ
มหาวิทยาลยั 40 %

219,200 438,400 657,600 876,800 876,800

3. คาใชจายในการ
ดําเนินงาน 40 %

219,200 438,400 657,600 876,800 876,800

รวม 548,000 1,096,000 1,644,000 2,192,000 2,192,000
จํานวนนักศึกษา 40 80 120 160 160

คาใชจายตอหัวนักศึกษา 10,960 10,960 10,960 10,960 10,960

หมายเหตุ : ประมาณการคาใชจายตอหัวในการผลิตนักศึกษาตามหลักสูตร 7,700 บาท/คน/ป

2.7 ระบบการศึกษา
แบบชั้นเรียน

2.8 การเทียบโอนหนวยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนขามมหาวิทยาลัย
ใหเปนไปตามขอบังคับระเบียบหรือประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

3. หลักสูตรและอาจารยผูสอน
3.1 หลักสูตร

3.1.1 จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา 122 หนวยกิต
3.1.2 โครงสรางหลักสูตร

โครงสรางหลักสูตร ประกอบดวยหมวดวิชา 3 หมวด คือหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป หมวด
วิชาเฉพาะ และหมวดวิชาเลือกเสรี แตละหมวดวิชาประกอบดวยกลุมวิชา ดังนี้
หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ไมนอยกวา 30 หนวยกิต

กลุมวิชาภาษาและการสื่อสาร ไมนอยกวา 12 หนวยกิต
กลุมวิชามนุษยศาสตร 6 หนวยกิต
กลุมวิชาสังคมศาสตร 6 หนวยกิต
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กลุมวิชาคณิตศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 6 หนวยกิต
หมวดวิชาเฉพาะ ไมนอยกวา 86 หนวยกิต

กลุมวิชาเฉพาะดาน ไมนอยกวา 81 หนวยกิต
วิชาเอกบังคับ 60 หนวยกิต
วชิาเอกเลือก ไมนอยกวา 21 หนวยกิต

กลุมวิชาฝกประสบการณวิชาชีพ 5 หนวยกิต
หมวดวิชาเลือกเสรี ไมนอยกวา 6 หนวยกิต

3.1.3 รายวิชา

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ไมนอยกวา 30 หนวยกิต
กลุมวิชาภาษาและการสื่อสาร ไมนอยกวา 12 หนวยกิต
บังคับเรียน 10 หนวยกิต

2100101 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร
Thai for Communication

2(1-2-3)

2100102 การพัฒนาทักษะการพูดและการเขียน
Speaking and Writing Skills Development

2(1-2-3)

2105104 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารและพัฒนาการเรียนรู
English for Communication and Learning
Development

2(1-2-3)

* 2100107 ภาษามลายูเพ่ือการสื่อสาร
Malay for Communication

2(1-2-3)

* 2100108 ภาษามลายูเพ่ือการสื่อสารและพัฒนาการเรียนรู
Malay for Communication and Learning
Development

2(1-2-3)

เลือกเรียน 2 หนวยกิต
2100103 หลักการอานและการเขียนคําไทย

Principles of Reading and Writing Thai Words
2(2-0-4)

2100105 การพัฒนาทักษะการพูดและการอานภาษาอังกฤษ
Development of Speaking and Reading Skills in English

2(1-2-3)

2100106 ภาษาอังกฤษเพ่ือพัฒนาการอานและการเขียน
English for Reading and Writing Development

2(1-2-3)

* 2100109 ภาษามลายูพ้ืนฐาน 2(1-2-3)
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Basic Malay
21000110 ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร

Chinese for Communication
2(1-2-3)

2100111 ภาษาอาหรับพ้ืนฐาน
Basic Arabic

2(1-2-3)

กลุมวิชามนุษยศาสตร 6 หนวยกิต
2100112 วิทยาการแหงความสุข

Happiness Study
2(1-2-3)

2100113 สุนทรียวิจักขณ
Aesthetics Approach

2(2-0-4)

*   2100114 สารสนเทศเพ่ือการเรียนรูตลอดชีวิต
Information For Life Long Learning
หมายเหตุ * รายวิชาท่ีเปนอัตลักษณ

2(1-2-3)

กลุมวิชาสังคมศาสตร 6 หนวยกิต
2150101 สังคมภิวัตน

Socialization
2(2-0-4)

2150102 การจัดการทางสังคม
Social Management

2(2-0-4)

*    2150103 ทักษะชีวิตและจิตสาธารณะ
Life Skills and Public Conscious Mind

2(2-0-4)

กลุมวิชาคณิตศาสตร  วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 6 หนวยกิต
4100101 คณิตศาสตรในชีวิตประจําวัน

Mathematics in Daily Life
2(1-2-3)

4100102 วิทยาศาสตรเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต
Science for the Quality of Life Development

2(1-2-3)

* 4100103 เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจําวัน
Information Technology in Daily Life

2(1-2-3)

หมวดวิชาเฉพาะ ไมนอยกวา
กลุมวิชาเฉพาะดาน ไมนอยกวา

86 หนวยกิต
81 หนวยกิต

วิชาเอกบังคับ 60 หนวยกิต

__________________________
หมายเหตุ * รายวิชาท่ีเปนอัตลักษณ
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2108101 ภาษามลายเูบื้องตน
Introduction Malay

3(3-0-6)

2108102 ภาษามลายูท่ัวไป
General Malay

3(3-0-6)

2108103 สัณฐานวิทยา
Morphology

3(3-0-6)

2108104 การอานภาษามลายู 1
Malay Reading 1

3(2-2-5)

2108105 การอานภาษามลายู 2
Malay Reading 2

3(2-2-5)

__________________________
หมายเหตุ * รายวิชาท่ีเปนอัตลักษณ

2108106 โครงสรางภาษามลายู 1
Malay Structure 1

3(3-0-6)

2108207 โครงสรางภาษามลายู 2
Malay Structure 2

3(3-0-6)

2108208 โครงสรางภาษามลายู 3
Malay Structure 3

3(3-0-6)

2108209 สนทนาภาษามลายู 1
Malay Conversation 1

3(2-2-5)

2108210 สนทนาภาษามลายู 2
Malay Conversation 2

3(2-2-5)

2108211 การเขียนภาษามลายู 1 3(2-2-5)
Malay Writing 1

2108212 การเขียนภาษามลายู 2
Malay Writing 2

3(2-2-5)

2108318 สัทศาสตรภาษามลายู 3(3-0-6)
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Malay Phonetics
2108319 สรวิทยาภาษามลายู

Malay Phonology
3(3-0-6)

2108431 วิวัฒนาการภาษามลายู
Development of the Malay Language

3(3-0-6)

2108432 ภาษาศาสตรภาษามลายู
Malay Linguistics

3(3-0-6)

2108320 การวิเคราะหภาษามลายู 1
Analysis of the Malay Language 1

3(3-0-6)

2108421 การวิเคราะหภาษามลายู 2
Analysis of the Malay Language 2

3(3-0-6)

2108440 การศึกษาเอกเทศ
Independent Studies

3(2-2-5)

2108437 สัมมนาภาษามลายู
Seminar in Malay

3(2-2-5)

วิชาเอกเลือก ไมนอยกวา 21 หนวยกิต
2108124 ความเปนมาของภาษามลายู

History of the Malay Language
3(3-0-6)

2108213 แนวคิดและภูมิปญญามลายู
Malay Perceptions and Local Wisdom

3(3-0-6)

2108325 ภาษามลายูกับการดําเนินชีวิตในสังคม
Malay Language and Malay Way of life

3(3-0-6)

2108326 ภาษามลายูเพ่ือการทองเท่ียว
Malay for Tourism

3(3-0-6)

2108327 ภาษามลายูถ่ิน
Malay Dialects

3(3-0-6)

2108328 อิทธิพลภาษาตางประเทศในภาษามลายู
Foreign Language Influences in Malay

3(3-0-6)

2108329 การตีความภาษามลายู
Interpretation in Malay

3(3-0-6)
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2108214 การแปล 1
Translation 1

3(2-2-5)

2108315 การแปล 2
Translation 2

3(2-2-5)

2108416 การแปล 3
Translation 3

3(2-2-5)

2108217 ภาษามลายูในสื่อประเภทสิ่งพิมพ
Malay in Printed Media

3(3-0-6)

2108330 ภาษามลายูในสื่อประเภทวิทยุและโทรทัศน
Malay in Radio and Television Broadcasting

3(3-0-6)

2108435 วรรณคดีมลายูเบื้องตน
Introduction to Malay Literature

3(3-0-6)

2108436 ศิลปวัฒนธรรมมลายูเบื้องตน
Introduction to Malay Arts and Culture

3(3-0-6)

2108438 ภาษามลายูกับเทคโนโลยีสารสนเทศ
The Malay Language and Information Technology

3(3-0-6)

2108439 ภาษาศาสตรสําหรับครูสอนภาษามลายู
Linguistics for Malay Language Teachers

3(3-0-6)

2108441 สํารวจวรรณคดีมลายู
Survey of Malay Literature

3(3-0-6)

2108433 การประเมินงานสรางสรรคภาษามลายู
Evaluation of Malay Aesthetic Works

3(3-0-6)

2108434 บทบาทและสถานะของภาษามลายูในเอเชียตะวันออกเฉียง
ใต
Role and Status of the Malay Language in South
East Asia

3(3-0-6)

2108322 ภาษาศาสตรสังคมในประเทศท่ีใชภาษามลายู
Socio-linguistic in Malay-Speaking Countries

3(3-0-6)

กลุมวิชาฝกประสบการณวิชาชีพ 5 หนวยกิต
2108442 การฝกประสบการณวิชาชีพภาษามลายู 5(450)
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Professional Practicum in Malay Language
หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หนวยกิต
ใหเลือกรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยไมซ้ํากับรายวิชาท่ี

เคย เรียนมาแลว และตองไมเปนรายวิชาท่ีกําหนดใหเรียนโดยไมนับหนวยกิตรวมในเกณฑการสําเร็จ
การศึกษาตามหลักสูตรนี้

3.1.4 แผนการศึกษา

ปท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 1

หมวดวิชา รหัสวิชา/รายวิชา
หนวยกิต
(ท-ป-อ)

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 6 หนวยกิต
กลุมวิชาเนื้อหา
(บังคับ)

2108101 ภาษามลายเูบื้องตน
3(3-0-6)

2108102 ภาษามลายูท่ัวไป 3(3-0-6)
2108209 สนทนาภาษามลายู 1 3(2-2-5)

หมวดวิชาเอกเลือก - -
รวม 15 หนวยกิต

ปท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 2

หมวดวิชา รหัสวิชา/รายวิชา
หนวยกิต
(ท-ป-อ)

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 6 หนวยกิต
หมวดวิชาเอกบังคับ 2108103 สัณฐานวิทยา 3(3-0-6)

2108104 การอานภาษามลายู 1 3(2-2-5)
2108106 โครงสรางภาษามลายู 1 3(3-0-6)
2108210 สนทนาภาษามลายู 2 3(2-2-5)

หมวดวิชาเอกเลือก - -
รวม 18 หนวยกิต
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3.1.4 แผนการศึกษา (ตอ)

ปท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 1

หมวดวิชา รหัสวิชา/รายวิชา
หนวยกิต
(ท-ป-อ)

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 6 หนวยกิต
หมวดวิชาเอกบังคับ 2108105 การอานภาษามลายู 2 3(2-2-5)

2108211 การเขียนภาษามลายู 1 3(2-2-5)
2108207 โครงสรางภาษามลายู 2 3(3-0-6)

หมวดวิชาเอกเลือก - -
หมวดวิชาเลือกเสรี 2-3 หนวยกิต

รวม 17-18 หนวยกิต

ปท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 2

หมวดวิชา รหัสวิชา/รายวิชา
หนวยกิต
(ท-ป-อ)

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 6 หนวยกิต
หมวดวิชาเอกบังคับ 2108212 การเขียนภาษามลายู 2 3(2-2-5)

2108319 สรวิทยาภาษามลายู 3(3-0-6)
หมวดวิชาเอกเลือก 2108328 อิทธิพลภาษาตางประเทศในภาษามลายู 3(3-0-6)

2108214 การแปล 1 3(2-2-5)
หมวดวิชาเลือกเสรี 2-3 หนวยกิต

รวม 20-21 หนวยกิต
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3.1.4 แผนการศึกษา (ตอ)

ปท่ี 3 ภาคการศึกษาท่ี 1

หมวดวิชา รหัสวิชา/รายวิชา
หนวยกิต
(ท-ป-อ)

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 6 หนวยกิต
หมวดวิชาเฉพาะ 2108318 สัทศาสตรภาษามลายู 3(3-0-6)

2108320 การวิเคราะหภาษามลายู 1 3(3-0-6)
2108323 ภาษามลายูทางการศึกษา 3(3-0-6)

หมวดวิชาเอกเลือก 2108327 ภาษามลายูถ่ิน 3(3-0-6)
หมวดวิชาเลือกเสรี 2-3 หนวยกิต

รวม 20-21 หนวยกิต

ปท่ี 3 ภาคการศึกษาท่ี 2

หมวดวิชา รหัสวิชา/รายวิชา
หนวยกิต
(ท-ป-อ)

หมวดวิชาเฉพาะ 2108421 การวิเคราะหภาษามลายู 2 3(3-0-6)
2108432 ภาษาศาสตรภาษามลายู 3(3-0-6)

หมวดวิชาเอกเลือก 2108326 ภาษามลายูเพ่ือการทองเท่ียว
2108434 บทบาทและสถานะของภาษามลายูในเอเชีย

ตะวันออกเฉียงใต
2108435 วรรณคดีมลายูเบื้องตน

3(3-0-6)
3(3-0-6)

3(3-0-6)
รวม 15 หนวยกิต
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3.1.4 แผนการศึกษา (ตอ)
ปท่ี 4 ภาคการศึกษาท่ี 1

หมวดวิชา รหัสวิชา/รายวิชา
หนวยกิต
(ท-ป-อ)

กลุมวิชาฝก
ประสบการณวิชาชีพ

2108442 การฝกประสบการณวิชาชีพภาษามลายู 5(450)

รวม 5 หนวยกิต

ปท่ี 4 ภาคการศึกษาท่ี 2

หมวดวิชา รหัสวิชา/รายวิชา
หนวยกิต
(ท-ป-อ)

หมวดวิชาเฉพาะ 2108208 โครงสรางภาษามลายู 3 3(3-0-6)
2108440 การศึกษาเอกเทศ 3(2-2-5)
2108431 วิวัฒนาการภาษามลายู 3(3-0-6)

หมวดวิชาเอกเลือก 2108437 สัมมนาภาษามลายู 3(2-2-5)
รวม 12 หนวยกิต
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3.1.5 คําอธิบายรายวิชา
หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ไมนอยกวา 30 หนวยกิต

กลุมวิชาภาษาและการสื่อสาร ไมนอยกวา 12 หนวยกิต
บังคับเรียน 10 หนวยกิต

รหัสวิชา
2100101

ช่ือวิชา
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
Thai for Communication

ความสําคัญของภาษาไทยในฐานะเปนเครื่องมือในการสื่อสาร ฝกทักษะ
ใชภาษาในชีวิตประจําวัน ท้ังดานการฟง การพูด การอาน และการเขียน การ
ใชภาษาสื่อสารท่ีเปนทางการและไมเปนทางการ การนําเสนอขอมูลในเชิงให
ความรู ขอคิดเห็น ขอเสนอแนะ และวิจารณอยางมีเหตุผล ศึกษาสภาพปญหา
และแนวทางการแกไขการใชภาษาในชีวิตประจําวัน ตระหนักถึงคุณธรรมและ
มีจิตสํานึกตอสังคมในการใชภาษาไทยในการสื่อสาร

น(ท-ป-อ)
2(1-2-3)

2100102 การพัฒนาทักษะการพูดและการเขียน
Speaking and Writing Skills Development

หลักเกณฑและพัฒนาทักษะการพูดและการเขียน เพ่ือใหพูดและเขียน
ไดอยางมีประสิทธิภาพ ฝกการพูดท้ังรายบุคคลและเปนกลุม และรวมวิจารณ
เพ่ือแกไขปรับปรุง ฝกการเขียน การวางโครงเรื่อง การเขียนเรียงความ ความ
เรียงและบทความ โดยเนนการใชภาษาตามมาตรฐานของงานเขียนประเภทนั้น
และฝกวิจารณ

2(1-2-3)

2100104 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและพัฒนาการเรียนรู
English for Communication and Learning Development

พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารท้ังการฟง พูด อาน เขียน ใน

2(1-2-3)



20

ชีวิตประจําวันในสถานการณตางๆ  อาทิ การกลาวทักทาย การกลาวลา การ
แนะนําตนเองและผูอ่ืน การรองขอ การเสนอความชวยเหลือ การใหคําแนะนํา
การบรรยายลักษณะบุคคลและสิ่งของและสถานท่ี การถามและการใหขอมูล
การติดตอสื่อสารทางโทรศัพทและการแสดงความคิดเห็น พัฒนาทักษะการใช
เครื่องมือ แหลงขอมูลเพ่ือศึกษาคนควาในการพัฒนาการสื่อสาร เชน การใช
พจนานุกรม บทความ หนังสือพิมพการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ

2100107 ภาษามลายูเพือ่การสื่อสาร
Malay for Communication

การใชภาษามลายูเพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจําวัน บทสนทนาท่ีใชใน
ชีวิตประจําวัน เชน การทักทาย การถามทุกขสุข การขอบคุณ การแนะนําแบบ
งายๆ ฯลฯ โดยเนนทักษะการฟงและการพูด

2(1-2-3)

2100108 ภาษามลายูเพื่อการสื่อสารและพัฒนาการเรียนรู
Malay for Communication and Learning Development

พัฒนาทักษะการใชภาษามลายู ดานการฟง การพูด การอาน และการ
เขียนในบริบทท่ีเก่ียวของกับชีวิตประจําวัน ฝกการอานออกเสียงคําภาษามลายู
ใหถูกตอง ฝกสนทนาภาษามลายูเพ่ือการสื่อสารในสถานการณตางๆ เชน การ
แนะนําตนเอง การกลาวทักทาย การกลาวลา การใหคําแนะนํา การติดตอ
สอบถามขอมูลท้ังในและตางประเทศ และฝกการเขียนประโยคท่ีไมซับซอน

2(1-2-3)

เลือกเรียน 2 หนวยกิต
2100103 หลักการอานและการเขียนคําไทย

Principles of Reading and Writing Thai Words
หลักเกณฑตางๆ ในการอานและเขียนคําไทย ศึกษาปจจัยท่ีทําใหการ

อานและการเขียนคําไทยผิดไปจากกฎเกณฑ เก็บรวบรวม วิ เคราะห
เปรียบเทียบคําท่ีมักเขียนหรืออานผิดจากกฎเกณฑ อภิปราย สรุปผล แนว
ทางการแกไขและเผยแพรการอานและการเขียนคําไทยใหถูกตอง

2(1-2-3)

2100105 การพัฒนาทักษะการพูดและการอานภาษาอังกฤษ
Development of Speaking and Reading Skills in English

การพัฒนาทักษะการพูดและอานภาษาอังกฤษอยางมีประสิทธิภาพ ฝก

2(1-2-3)
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การพูดท้ังรายบุคคลและเปนกลุม การนําเสนองานหนาชั้น และฝกการอาน
อยางมีประสิทธิภาพ การอานจับใจความ การอานหนังสือพิมพ โฆษณา
เว็บไซต

2100106 ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาการอานและการเขียน
English for Reading and Writing Development

พัฒนาการอานภาษาอังกฤษเพ่ือใหสามารถอานจับใจความงาน
หลากหลายสาขาไดอยางมีประสิทธิภาพ และพัฒนาทักษะการเขียนโดยเนน
การเขียนภาษาอังกฤษท่ีถูกรูปแบบและหนาท่ีเพ่ือนําไปใชประโยชนท้ังดาน
การศึกษาและอาชีพ เชน การเขียนจดหมาย การกรอกใบสมัคร การเขียน
รายงานเปนตน

2(1-2-3)

2100109 ภาษามลายูพื้นฐาน
Basic Malay

ฝกทักษะการฟง พูด อาน และเขียน ศึกษารูปประโยคพ้ืนฐาน การ
เชื่อมประโยคพ้ืนฐาน เขาดวยกันและศึกษาสํานวนภาษามลายูเพ่ิมข้ึน

2(1-2-3)

2100110 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
Chinese for Communication

การใชภาษาจีนเพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจําวัน บทสนทนาท่ีใชใน
ชีวิตประจําวัน เชน การทักทาย การถามทุกขสุข การแนะนําแบบ งายๆ ฯลฯ
โดยเนนทักษะการฟงและการพูด

2(1-2-3)

2100111 ภาษาอาหรับพื้นฐาน
Basic Arabic

อักษรภาษาอาหรับ หลักการสรางคํา ประโยคพ้ืนฐาน ฝกทักษะการฟง
พูด อาน และเขียน เพ่ือความเขาใจเรื่องท่ัวๆ ไปในชีวิตประจําวัน

2(1-2-3)

กลุมวิชามนุษยศาสตร 6 หนวยกิต
2100112 วิทยาการแหงความสุข

Happiness Study
ความหมายและขอบขายของความสุขท้ังกายและใจ การมองโลกเชิง

บวกเห็นคุณคาในตนเอง ผู อ่ืน และสรรพสิ่ง ท้ังปวง การปรับตัวเขากับ
สภาพแวดลอมในสังคมพหุวัฒนธรรม ความฉลาดทางอารมณ เพ่ือการดําเนิน
ชีวิตและการอยูรวมกัน   การนําหลักคําสอนของศาสนามาปฏิบัติ การมี
คุณธรรม จริยธรรม กฎ กติกาทางสังคม เพื่อการอยูรวมกันในสังคมอยางมีความสุข

2(1-2-3)

2100113 สุนทรียวิจักขณ 2(2-0-4)
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Aesthetics Approach
ปรัชญาวาดวยความงาม ธรรมชาติและศิลปะ ทัศนะท่ีเก่ียวของกับ

กระบวนทัศน การรับรูความงาม ผานภาพ เสียงและการเคลื่อนไหว
ประสบการณทางสุนทรียภาพ และศึกษารูปแบบศิลปะจากระดับทองถ่ินสู
สากลท้ังในดานแนวคิด เทคนิค วิธีการในการสรางสรรคและการนําไป
ประยุกตใชกับชีวิต

2100114 สารสนเทศเพื่อการเรียนรูตลอดชีวิต
Information for Life Long Learning

ความหมาย บทบาท และความสําคัญของสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู
ตลอดชีวิต แหลงสารสนเทศและการเขาถึงแหลงสารสนเทศ วิธีการแสวงหา
และรวบรวมสารสนเทศมาใชเพ่ือการศึกษา คนควา ดวยตนเอง วิธีการ
นําเสนอผลการศึกษาคนควาตามรูปแบบและข้ันตอนท่ีเปนมาตรฐาน

2(1-2-3)

กลุมวิชาสังคมศาสตร 6 หนวยกิต
2150101 สังคมภิวัตน

Socialization
ความสัมพันธระหวางมนุษยกับสิ่งแวดลอมในสังคมไทย สังคมอาเซียน

และสังคมโลก กระแสโลกาภิวัตน ปรากฏการณธรรมชาติ ท่ีสงผลตอการ
เปลี่ยนแปลงของสังคมในดานตางๆ ท้ังทางประเพณี วัฒนธรรม เศรษฐกิจ
และการเมือง

2(2-0-4)

2150102 การจัดการทางสังคม
Social Management

วิเคราะหความหลากหลายทางวัฒนธรรม เพ่ือนําไปสูกระบวนการ
จัดการดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมท่ีเก่ียวของกับชุมชน แนวคิด
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การใชเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมในการดํารงชีวิตใน
ทองถ่ิน

2(2-0-4)

2150103 ทักษะชีวิตและจิตสาธารณะ
Life Skills and Public Conscious Mind

ความหมายและองคประกอบของทักษะชีวิต ทักษะการคิดและการ

2(1-2-3)
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ตัดสินใจ ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล การติดตอสื่อสาร ทักษะการ
จัดการตนเอง และการมีจิตสาธารณะ

กลุมวิชาวิทยาศาสตรคณิตศาสตรและเทคโนโลยี 6 หนวยกิต
4100101 คณิตศาสตรในชีวิตประจําวัน

Mathematics in Daily Life
หลักการและกระบวนการคิด การใหเหตุผล คณิตศาสตรการเงินและ

สถิติเบื้องตน เพ่ือการประยุกตใชในชีวิตประจําวัน

2(1-2-3)

4100102 วิทยาศาสตรเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
Science for the Quality of  Life Development

วิธีการทางวิทยาศาสตร กระบวนการทางวิทยาศาสตร และเจตคติทาง
วิทยาศาสตร  ความสําคัญและผลกระทบของวิทยาศาสตร เทคโนโลยี
สิ่งแวดลอม และการสงเสริมสุขภาพเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต

2(1-2-3)

4100103 เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจําวัน
Information Technology in Daily Life

ความรู เบื้องตนเก่ียวกับคอมพิวเตอร เทคโนโลยีสารสนเทศ การ
ประยุกตใชคอมพิวเตอรในชีวติประจําวัน การประยุกตใชคลังความรู กฎหมาย
และจรรยาบรรณในการใชระบบสารสนเทศ ความปลอดภัยของระบบ
สารสนเทศ

2(1-2-3)

หมวดวิชาเฉพาะ ไมนอยกวา
กลุมวิชาเฉพาะดาน ไมนอยกวา
วิชาเอกบังคับ

86 หนวยกิต
81 หนวยกิต
60 หนวยกิต

2108101 ภาษามลายูเบ้ืองตน
Introduction Malay

ฝกทักษะการฟง พูด อาน และเขียน โดยเนนการออกเสียงท่ีถูกตอง
ฝกการเขียนภาษามลายูดวยอักษรโรมัน ศึกษารูปประโยคพ้ืนฐานและฝกสราง
ประโยคพ้ืนฐาน การเชื่อมประโยคพ้ืนฐานเขาดวยกันและศึกษาสํานวนภาษา
มลายู

3(3-0-6)
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2108102 ภาษามลายูท่ัวไป
General Malay

ศึกษาชนิดของคํา ซึ่งประกอบดวยคํานาม  คํากริยา คําคุณศัพท
คําเนนคําคุณศัพท คําลักษณะนาม คําบงบอกกาลและสภาพ คําบงบอก
ทิศทาง คําสันธาน คําบงบอกจํานวน คําบุพบท คําวิเศษณ คําปฏิเสธ
คําอุทาน คํากริยาวิเศษ เปนตน ศึกษาการใชคํา  เปน/คือ รวมท้ังเรียนรู
วัฒนธรรมมลายู

3(3-0-6)

2108103 สัณฐานวิทยา
Morphology

ศึกษากรอบแนวคิด  ทฤษฎีโครงสรางนิยม และ ทฤษฎีไวยากรณแบบ
เพ่ิมพูน ความแตกตางระหวางหนวยคํา กับคํา กระบวนการสรางคํา  อุปสรรค
ปจจัย หลักการวิเคราะหและกฎสัณฐานวิทยาโดยใชทฤษฎีตางๆ

3(3-0-6)

2108209 สนทนาภาษามลายู 1
Malay Conversation 1

ฝกทักษะการฟงและพูดในสถานการณตางๆ ท่ีกําหนดโดยการเนนการ
ออกเสียงใหถูกตอง ชัดเจนตามภาษานิยมใชถอยคําเหมาะสมตามอารมณท่ี
แสดงออกเพ่ือใหสามารถสื่อสารไดอยางมีประสิทธิภาพ

3(2-2-5)

2108210 สนทนาภาษามลายู 2
Malay Conversation 2

รายวิชาบังคับกอน : สนทนาภาษามลายู 1
ฝกทักษะฟงและพูดจากการสนทนาเก่ียวกับเรื่องราวในชีวิตประจําวัน

ในระดับท่ีสูงข้ึน เพ่ือสามารถสื่อสารภาษามลายูไดอยางถูกตองและสามารถนํา
ความรู ความคิดท่ีไดรับมาพัฒนาตนเองอยางสรางสรรค

3(2-2-5)

2108106 โครงสรางภาษามลายู 1
Malay Structure 1

ศึกษาวลี รูปแบบวลีในภาษามลายู อนุประโยค  ประโยคความเดี่ยว
รูปประโยคท่ีมีโครงสรางท่ีซับซอน รวมท้ังศึกษาโครงสรางประโยคตางๆ ฝก
สรางและวิเคราะหวลีและรูปประโยคตางๆในระดับพ้ืนฐาน

3(3-0-6)
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2108207 โครงสรางภาษามลายู 2
Malay Structure 2

รายวิชาบังคับกอน : โครงสรางประโยคภาษามลายู 1
ศึกษาโครงสราง หนาท่ี ลักษณะ ของไวยากรณ  ศึกษาทฤษฏีตางๆท่ีใช

ในการวิเคราะหประโยคและวิเคราะหโครงสรางประโยคแบบตางๆในภาษา
มลายูท่ีซับซอนมากข้ึน

3(3-0-6)

2108208 โครงสรางภาษามลายู 3
Malay Structure 3

ศึกษากระบวนการวิเคราะหโครงสรางวลี อนุประโยคและประโยคใน
ภาษามลายู รวมท้ังเปรียบเทียบผลการวิเคราะหดวยทฤษฎีตางๆในระดับท่ี
สูงข้ึน

3(3-0-6)

2108104 การอานภาษามลายู 1
Malay Reading 1

ฝกอานขอความท่ีไมใชความเรียง เชน ปายโฆษณา ปายประชาสัมพันธ
ประกาศตางๆ และ ฝกอานบทความพ้ืนฐาน เรื่องสั้น ชีวประวัติ เนนความ
เขาใจในงานเขียน

3(2-2-5)

2108105 การอานภาษามลายู 2
Malay Reading 2

ฝกอานวรรณกรรมมลายู  เชน  นิทาน นิยาย นวนิยาย งานเขียนท่ี
เปนรอยแกว รอยกรอง เปนตน เนนทักษะการจับใจความสําคัญ  สามารถ
อธิบายดวยวาจา และสามารถเขียนดวยภาษามลายู

3(2-2-5)

2108211 การเขียนภาษามลายู 1
Malay Writing 1

ฝกเขียนขอความงายๆ เก่ียวกับชีวิตประจําวัน ฝกเขียนเรียงความ
เขียนจดหมาย ตลอดจนการเขียนบันทึกประจําวัน การเขียนอัตชีวประวัติ การ
ใชเครื่องหมายการอาน เพ่ือใหสามารถใชคําศัพทตาง ๆ ท่ีเรียนมาแลวและสื่อ
ความหมายไดถูกตอง

3(2-2-5)

2108212 การเขียนภาษามลายู 2
Malay Writing 2

3(2-2-5)

ฝกสรางประโยคโดยใชคําเชื่อมและคําบงบอกทิศทาง การตอประโยค
การเขียนยอหนา  การบรรยายโดยใชภาพประกอบ ฝกเขียนขอความในวาระ
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และโอกาสตางๆ การเขียนจดหมายทางการ  การเขียนบทความ และ  การ
สรุปใจความสําคัญ เพ่ือใหสามารถใชศัพทตางๆ ท่ีเรียนมาแลวไดถูกตอง

2108318 สัทศาสตรภาษามลายู
Malay Phonetics

ศึกษาเสียงและอวัยวะท่ีใชในการออกเสียง (articulator phonetics)
เนนสรีรสัทศาสตรและนินาทสัทศาสตร (Articulatory Phonetics &
Acoustic Phonetics) และวิเคราะหโครงสรางเบื้องตนของคํา วลี และ
ประโยคในภาษามลายู

3(3-0-6)

2108319 สรวิทยาภาษามลายู
Malay Phonology

ศึกษาระบบเสียงภาษามลายู  วิเคราะหระบบและบทบาทของเสียงใน
ภาษามลายู รวมท้ังศึกษาวิธีการท่ีใชในการวิเคราะหภาษามลายู  เชน
structural, generative linear & nonlinear

3(3-0-6)

2108431 วิวัฒนาการภาษามลายู
Development of the Malay Language

ศึกษาเก่ียวกับความเปนมาและการพัฒนาการของภาษามลายู ตั้งแต
เริ่มแรกจนถึงปจจุบัน  การใชภาษามลายู ในยุคแรก ยุคกลาง และยุคปจจุบัน
รวมท้ังศึกษาสาเหตุของการพัฒนาในแตละยุค

3(3-0-6)

2108432 ภาษาศาสตรภาษามลายู
Malay Linguistics

ศึกษาการสรางคําตามทฤษฎีโครงสรางนิยมและไวยากรณ ศึกษา
กระบวนการสรางคํา  คําเติมหนา  คําซ้ํา  คํารวม  การวิเคราะหระบบภาษาใน
ภาษามลายู

3(3-0-6)

2108320 การวิเคราะหภาษามลายู 1
Analysis of the Malay Language 1

ศึกษาและวิเคราะหระบบเสียง ระบบคํา วลี อนุประโยค ประโยค
วิ เคราะห อุปสรรคปจจัยท่ี เปนปญหาในภาษามลายู รวมท้ังวิ เคราะห
ความหมายของภาษามลายูท่ีใชในการสื่อสาร

3(3-0-6)
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2108421 การวิเคราะหภาษามลายู 2
Analysis of the Malay Language 2

วิเคราะหกระบวนการสรางคํา ศึกษากฎเกณฑของทฤษฎีโครงสราง
นิยม  รวมท้ังวิเคราะหกระบวนการสรางคําท่ีพบปญหาในภาษามลายู

3(3-0-6)

2108433 การประเมินงานสรางสรรคภาษามลายู
Evaluation of Malay Aesthetic Works

ศึกษาผลงานดานการสรางสรรค เชน นวนิยาย เรื่องสั้น บทรอยกรอง
และบทละครภาษามลายูโดยนําทฤษฏีตางๆ มาประยุกตใชในการประเมิน
คุณคาของผลงาน เชน ทฤษฎีทางจิตวิทยา สังคมวิทยา ประวัติศาสตร
และอ่ืน ๆ

3(3-0-6)

2108434 บทบาทและสถานะภาษามลายูในเอเซียตะวันออกเฉียงใต
Role and Status of the Malay Language in South East Asia

ศึกษานโยบายทางภาษาของภาษามลายู ความสําคัญของภาษามลายู
ในเอเซียตะวันออกเฉียงใต  สถานะและบทบาทของภาษามลายูท่ีมีในเอเซีย
ตะวันออกเฉียงใตตั้งแตอดีต  ปจจุบัน  และอนาคต

3(3-0-6)

2108322 ภาษาศาสตรสังคมในประเทศท่ีใชภาษามลายู
Malay Socio-linguistic in Malay Speaking Countries

ศึกษาภาษาในบริบทของสังคมและวัฒนธรรม ความหลากหลายใน
ภาษามลายูในประเทศท่ีใชภาษามลายูซึ่งอธิบายไดดวยทฤษฏีภาษาศาสตร
สังคม

3(3-0-6)

2108323 ภาษามลายูทางการศึกษา
Malay in Education

ศึกษาถึงความสําคัญและความหลากหลายของปญหาท่ีเก่ียวกับ
การศึกษาภาษามลายู เชน ภาษามลายูจัดเปนภาษาท่ีหนึ่งหรือภาษาท่ีสองใน
บริบทไทย ศึกษาความเหมาะสมของการใชภาษามลายูในพ้ืนท่ี ศึกษาอิทธิพล
การเปลี่ยนแปลงทางการศึกษาและปญหาความหลากหลายในการศึกษาภาษา
มลายู บทบาทของภาษามลายูท่ีใชในการสื่อสาร

3(3-0-6)
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2108440 การศึกษาเอกเทศ
Independent Studies

ศึกษาทฤษฎี แนวคิด  รูปแบบการทําวิจัยและฝกฝนการทําวิจัยในชั้น
เรียน การฝกปฏิบัติการวิจัย  การนําเสนอผลการวิจัย  การคนควาศึกษา
งานวิจัยในการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู  การใชกระบวนการวิจัยใน
การแกปญหา  การเสนอโครงการเพ่ือการทําวิจัย

3(2-2-5)

2108437 สัมมนาภาษามลายู
Seminar in the Malay Language

แบงกลุมยอย อภิปราย สนทนาในเรื่องราวตางๆ ในปจจุบันท่ีนาสนใจ
เก่ียวกับมลายู  ศึกษาโดยการใชประสบการณและประมวลความรู แลกเปลี่ยน
กันระหวางกลุม

3(2-2-5)

วิชาเอกเลือก ไมนอยกวา 21 หนวยกิต
2108124 ความเปนมาของภาษามลายู

History of the Malay Language
ศึกษาความสัมพันธระหวางกลุมชนเชื้อสายมลายู ศึกษาประวัติ สํานวน

ทองถ่ินของภาษามลายูและภาษาอ่ืนๆท่ีเก่ียวของกับภาษามลายู ศึกษาความ
เปนมาของภาษามลายูโดยอาศัยทฤษฏีการกอตัวของกลุมชนท้ังภายในและ
ภายนอก

3(3-0-6)

2108213 แนวคิดและภูมิปญญามลายู
Malay Perceptions and Local Wisdom

ศึกษาทัศนคติตอสังคม อัตลักษณ คานิยม และ วัฒนธรรมของสังคมท่ี
ใชภาษามลายูเชนในประเทศมาเลเซีย อินโดนีเซีย  บรูไนดารุสสลาม โดย
ศึกษาจากบทกวีนิพนธ สํานวนสุภาษิต เปนตน

3(3-0-6)

2108325 ภาษามลายูกับการดําเนินชีวิตในสังคม
Malay Language and  Malay Way of Life

วิเคราะหการใชภาษาในสถานการณจริง ปญหาและอุปสรรคในการใช
ภาษา การวิเคราะหภาษาท่ีใชในการดําเนินชีวิตของผูใชภาษามลายูจากสื่อ
ตางๆ เชน หนังสือพิมพโทรทัศน เปนตน

3(3-0-6)
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2108326 ภาษามลายูเพื่อการทองเท่ียว
Malay for Tourism

ศึกษาความรูพ้ืนฐานเก่ียวกับการทองเท่ียว    ฝกทักษะการใชภาษา
มลายูในการเปนมัคคุเทศกเก่ียวกับโปรแกรมการทองเท่ียว  การเตรียมเอกสาร
การกรอกแบบฟอรม  การจองหองพัก  ประชาสัมพันธ  และ นําชมสถานท่ี
ทองเท่ียว

3(3-0-6)

2108327 ภาษามลายูถิ่น
Malay Dialects

ศึกษาลักษณะโดยท่ัวไปของภาษามลายูถ่ินท่ีมีอยูในประเทศตางๆท่ีใช
ภาษามลายู  รวมท้ังเปรียบเทียบภาษามลายูถ่ินตางๆ ในระดับหนวยเสียง
หนวยคําและประโยค

3(3-0-6)

2108328 อิทธิพลภาษาตางประเทศในภาษามลายู
Foreign Language Influences in Malay

ศึกษาอิทธิพลของภาษาตางประเทศท่ีมีตอภาษามลายูและศึกษาอิทธิ
ของภาษามลายูท่ีมีตอภาษาอ่ืน ตลอดจนวิวัฒนาการของภาษามลายู

3(3-0-6)

2108329 การตีความภาษามลายู
Interpretation in the Malay Language

ศึกษากระบวนการสรางความเขาใจ และการแปลความหมายของคําใน
ภาษามลายูในรูปแบบท่ีเปนลายลักษณอักษรและไมเปนลายลักษณอักษร
ความหมายของภาษามลายู ท่ีอยูในรูปความหมายโดยตรง และความหมาย
โดยออมท่ีเก่ียวของกับวัฒนธรรมมลายู

3(3-0-6)

2108214 การแปล 1
Translation 1

ศึกษาหลักการแปลเบื้องตนโดยสังเขป  ฝกแปลประโยค  ขอความสั้นๆ
ประกาศโฆษณา  ขาว  จากภาษามลายูเปนภาษาไทยและจากภาษาไทยเปน
ภาษามลายู

3(2-2-5)

2108315 การแปล 2
Translation 2

รายวิชาบังคับกอน : การแปล 1
ฝกทักษะการแปลขาว  บทความ  ขอเขียนทางวิชาการ  นิทานและบท

รอยกรองท้ังจากภาษามลายูเปนภาษาไทยและจากภาษาไทยเปนภาษามลายู

3(2-2-5)
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2108416 การแปล 3
Translation 3

รายวิชาบังคับกอน : การแปล 2
ฝกทักษะการแปลขาว  บทความ  ขอเขียนทางวิชาการ  นิทานและบท

รอยกรองท้ังจากภาษามลายูเปนภาษาไทยและจากภาษาไทยเปนภาษามลายู
ในข้ันสูง

3(2-2-5)

2108217 ภาษามลายูในสื่อประเภทสิ่งพิมพ
Malay in Printed Media

ศึกษาภาษามลายูในสื่อสิ่งพิมพ  ประกาศและโฆษณา  การเขียนท่ีดีใน
การเผยแพรสื่อสิ่งพิมพ รวมท้ังวิเคราะหการเขียนท่ีไมถูกตองท่ีพบเจอในสื่อ
ประเภทสิ่งพิมพตางๆ

3(3-0-6)

2108330 ภาษามลายูในสื่อประเภทวิทยุและโทรทัศน
Malay in Radio and Television Broadcasting

ศึกษาภาษามลายูในสื่อมวลชนจากวิทยุและโทรทัศน ศึกษาบทบาท
ภาษามลายูในวิวัฒนาการของสื่อวิทยุและโทรทัศน  ศึกษารูปแบบ หลักการ
ของภาษาท่ีใชในการเผยแพรในสื่อวิทยุและโทรทัศน ฝกการอานและนําเสนอ
ในสื่อประเภทวิทยุและโทรทัศน

3(3-0-6)

2108435 วรรณคดีมลายูเบ้ืองตน
Introduction to Malay Literature

ศึกษาความรูเบื้องตนเก่ียวกับวรรณคดี และประวัติวรรณคดี  ลีลาการ
ประพันธความหมาย ความคิด หรือปรัชญาของผูแตง  รวมท้ังศัพทเฉพาะดาน
วรรณคดี โดยการอานจากเรื่องสั้น บทละคร และรอยกรอง

3(3-0-6)

2108436 ศิลปวัฒนธรรมมลายูเบ้ืองตน
Introduction to Malay Arts and Culture

ศึกษาความเปนอยู ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และแนวคิดของคนมลายู
ซึ่งสัมพันธหรือไมสัมพันธกับศาสนาอิสลาม รวมท้ังศึกษาภาคสนาม และเยี่ยม
ชมสถานท่ีตางๆ เก่ียวกับประเพณีและประวัติศาสตร

3(3-0-6)
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2108438 ภาษามลายูกับเทคโนโลยีสารสนเทศ
The Malay Language and Information Technology

ศึกษาวิธีใชภาษามลายูในการสื่อสารทางการบริหารและการพาณิชย
ประเด็นท่ี เก่ียวของกับการสื่อสาร เทคโนโลยีท่ีใชในการสื่อสารและผลจาก
ความแตกตางของวัฒนธรรมท่ีเก่ียวของกับการสื่อสาร

3(3-0-6)

2108439 ภาษาศาสตรสําหรับครูสอนภาษามลายู
Linguistics for Malay Language Teachers

ศึกษาคุณลักษณะของภาษาในเชิงภาษาศาสตรเชน สัทศาสตร สรวิทยา
โครงสรางของประโยคในรูปแบบตางๆ การศึกษาความหมายของคําและสัท
ลักษณ (phonetic symbols) ตางๆ เปนตน

3(3-0-6)

2108441 สํารวจวรรณคดีมลายู
Survey of Malay Literature

ศึกษาวรรณคดีมลายูตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน  ท้ังรอยแกว  รอยกรอง
เรื่องสั้น บทละคร และนวนิยาย โดยสังเขป

3(3-0-6)

กลุมวิชาฝกประสบการณวิชาชีพ 5 หนวยกิต
2108442 การฝกประสบการณวิชาชีพภาษามลายู

Professional Practicum in Malay
ฝกการใชภาษามลายูในสถานท่ีตางๆ ของหนวยงานภาครัฐและหรือ

หนวยงานเอกชน ฝกการติดตอสื่อสารท้ังการพูดสนทนา หรือการเขียนเพ่ือสื่อ
ความหมายกับผูใชภาษามลายูในประเทศซึ่งใชภาษามลายู

5(450)

หมวดวิชาเลือกเสรี ไมนอยกวา 6 หนวยกติ

ใหเลือกเรียนวิชาใด ๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยไมซ้ํากับรายวิชาท่ีเคย
เรียนมาแลว และตองไมเปนรายวิชาท่ีกําหนดใหเรียนโดยไมนับหนวยกิตรวมในเกณฑการสําเร็จ
การศึกษาของหลักสูตรนี้
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3.2 ช่ือ นามสกุล เลขประจําตัวบัตรประชาชน ตําแหนงและคุณวุฒิของอาจารย
3.2.1 อาจารยประจําหลักสูตร

ชื่อ นามสกุล
ตําแหนงทางวชิาการ

เลขประจาํตัวบัตรประชาชน

คุณวุฒิ/สาขาวิชา
เอก/โท/ตรี สําเร็จการศึกษาจาก

ภาระการสอน
(ชั่วโมง/สัปดาห/ภาคการศึกษา)

มหาวิทยาลัย ป 2555 2556 2557 2558 2559

1. นางสาวพารีดา หะยีเตะ
อาจารย
X-XXXX-XXXXX-XX-X

M.A. (Malay  Studies)

B.Ed.
(Malay   Language)

National University of
Malaysia
University of Brunei
Darussalam

2550

2546

12 12 12 12 12

2. นางสาวสูฮัยลา บินสะมะแอ
อาจารย
X-XXXX-XXXXX-XX-X

M.Ed.
(Malay   Language)

ศศ.บ.
(เศรษฐศาสตรสหกรณ)

Sultan Idris University of
Education
สถาบันราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

2550

2543

12 12 12 12 12

3. นางสาวการตีนี    วาโด
อาจารย
X-XXXX-XXXXX-XX-X

M.A. (Malay Studies)
B.Ed. (Malay Language)

University of Malaya
University of Brunei
Darussalam

2552
2546

12 12 12 12 12

4. นางสาวซําสีนาร  ยะพา
อาจารย
X-XXXX-XXXXX-XX-X

M.Ed.
(Malay   Language)

ศศ.บ. (มลายูศึกษา)

Sultan Idris University of
Education
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
วิทยาเขตปตตานี

2549

2545

12 12 12 12 12

5. นางอาซียะ  วันแอเลาะ
อาจารย
X-XXXX-XXXXX-XX-X

M.Ed.
(Language  Education)
B.A. (Islamic  Studies)

University  of Education
Indonesia
The State Institute of  Islamic
Studies Sunan Kalijaga

2548

2539

16 16 16 16 16



33

3.2.2 อาจารยประจํา

Yogyakarta, Indonesia

ชื่อ นามสกุล
ตําแหนงทางวชิาการ

เลขประจาํตัวบัตรประชาชน

คุณวุฒิ/สาขาวิชา
เอก/โท/ตรี สําเร็จการศึกษาจาก

ภาระการสอน
(ชั่วโมง/สัปดาห/ภาคการศึกษา)

มหาวิทยาลัย ป 2555 2556 2557 2558 2559

1. นางสาวพารีดา หะยีเตะ
อาจารย
X-XXXX-XXXXX-XX-X

M.A. (Malay  Studies)

B.Ed.
(Malay   Language)

National University of
Malaysia
University of Brunei
Darussalam

2550

2546

12 12 12 12 12

2. นางสาวสูฮัยลา บินสะมะแอ
อาจารย
X-XXXX-XXXXX-XX-X

M.Ed.
(Malay   Language)

ศศ.บ.
(เศรษฐศาสตรสหกรณ)

Sultan Idris University of
Education
สถาบันราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

2550

2543

12 12 12 12 12

3. นางสาวการตีนี    วาโด
อาจารย
X-XXXX-XXXXX-XX-X

M.A. (Malay Studies)
B.Ed. (Malay Language)

University of Malaya
University of Brunei
Darussalam

2552
2546

12 12 12 12 12

4. นางสาวซําสีนาร  ยะพา
อาจารย
X-XXXX-XXXXX-XX-X

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

Sultan Idris University of
Education
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
วิทยาเขตปตตานี

2549

2545

12 12 12 12 12

5. นางอาซียะ  วันแอเลาะ
อาจารย
X-XXXX-XXXXX-XX-X

M.Ed.
(Language  Education)
B.A. (Islamic  Studies)

University  of Education
Indonesia
The State Institute of  Islamic
Studies Sunan Kalijaga

2548

2539

16 16 16 16 16
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3.2.3 อาจารยพิเศษ
ชื่อ นามสกุล

ตําแหนงทางวิชาการ
เลขประจําตัวบัตรประชาชน

คุณวุฒิ/สาขาวิชา สําเร็จการศึกษาจาก

มหาวิทยาลัย ป

1. Associate Prof. Dr. Rahim Aman Ph.D. (History of Linguistics)
M.A. (History of Linguistics)
B.A. (Applied Linguistics)

National University of  Malaysia
National University of  Malaysia
Hasanuddin University, Makassar,
Indonesia

2549
2540
2536

2. Associate Prof. Dr. Maslida Yusof Ph.D. (Semantics)
M.A. (Linguistics)
B.A.  (Linguistics)

National University of  Malaysia
SOAS, University of London, UK
National University of  Malaysia

2549
2538
2535

3. Associate Prof. Dr. Karim Harun Ph.D. (History of Linguistics)
M.A. (Linguistics)
B.A. (Malay Language)

National University of  Malaysia
University of Leeds, UK
University of  Malaya

2549
2538
2534

4. รองศาสตราจารย ดร. รัตตยิา  สาและ Ph.D. (Malay  Traditional
Literature)
M.A. (Malay Literature)
กศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)
ป.กศ.สูง (ภาษาอังกฤษ)

National University of  Malaysia

National University of  Malaysia
วิทยาลัยการศึกษาสงขลา
วิทยาลัยครยูะลา

2544

2523
2517
2515

5. ผูชวยศาสตราจารย ดร. รุสลัน อุทัย Ph.D. (Linguistics)
อ.ม. (ภาษาศาสตร)

National University of  Malaysia
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

2543
2536

6. นายอิบรอฮิม  ยานยา ศศ.ม. พัฒนาสังคม
B.A. (Business

สถาบันบัณฑิตพัฒนาบรหิารศาสตร (นิดา)
University of Alexandria, Egypt

2544

Yogyakarta, Indonesia
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ชื่อ นามสกุล
ตําแหนงทางวิชาการ

เลขประจําตัวบัตรประชาชน

คุณวุฒิ/สาขาวิชา สําเร็จการศึกษาจาก

มหาวิทยาลัย ป

Administration) 2523
7. นายแวมายิ  ปารามลั ศศ.ม. (ภาษาศาสตร)

ศศ.บ. (ภาษาศาสตร)
มหาวิทยาลยัมหิดล
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร
วิทยาเขตปตตานี

2543
2521

4. องคประกอบเกี่ยวกับประสบการณภาคสนาม
หลักสูตรไดจัดใหนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพดานการใชภาษามลายูในสถานท่ีตางๆ

ของหนวยงานภาครัฐและหรือหนวยงานเอกชน ฝกการติดตอสื่อสารท้ังการพูดสนทนา หรือการเขียน
เพ่ือสื่อความหมายกับคนมลายูในประเทศซึ่งใชภาษามลายูเพ่ือใหนักศึกษาไดความรู ทักษะ เจตคติ
และประสบการณในอาชีพ โดยใหนักศึกษาฝกภาคปฏิบัติ ในภาคเรียนท่ี 1 ของชั้นปท่ี 4 โดยอยู
ภายใตการควบคุมดูแลของอาจารยนิเทศก เปนระยะเวลา 10 สัปดาห

4.1 มาตรฐานผลการเรียนรูของประสบการณภาคสนาม
1) สามารถประยุกตใชหลักการ แนวคิด ทฤษฎีในการเพ่ิมทักษะการปฏิบัติงานตามภารกิจ

ของสถานท่ีฝกประสบการณได
2) ปฏิบัติงานดวยความรับผิดชอบ ซื่อสัตยสุจริต มีภาวะผูนําในการทํางาน มีความคิดริเริ่ม

สรางสรรค และมีจรรยาบรรณทางวิชาชีพ
3) สามารถคิดวิเคราะหปญหา และหาแนวทางแกไข ในการทํางานไดอยางเหมาะสม
4) มีระเบียบวินัย ตรงเวลา และเขาใจวัฒนธรรมขององคกร ตลอดจนสามารถปรับตัวใหเขา

กับสถานท่ีฝกประสบการณได

4.2 ชวงเวลาท่ีจัดประสบการณ
ไดจัดใหมีการฝกประสบการณภาคสนามในภาคเรียนท่ี 1 ของแผนการเรียนชั้นปท่ี 4 โดยมี

ระยะเวลาไมนอยกวา 10 สัปดาห
4.3 การจัดเวลาและตารางสอน

จัดเต็มเวลา 1 ภาคเรียน

5. ขอกําหนดเกี่ยวกับการทําโครงงานหรือวิจัย
ไมมี

หมวดที่ 4 ผลการเรียนรูกลยุทธการสอนและการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา
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คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธหรือกิจกรรมของนักศึกษา กลยุทธการประเมินผล
1 . มี ทักษะการ ใช
ภาษามลายู

1. จัดรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป
บังคับเรียน 2 รายวิชา
2. จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรโดยการอบรมเพ่ิมเติม

1. การสอบวัดผล
2. การประเมินผลการเขา
รวมกิจกรรม

2. มีทักษะการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ

1. จัดรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป
บังคับเรียน 1 รายวิชา
2. จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรโดยการอบรมเพ่ิมเติม

1. การสอบวัดผล
2. การประเมินผลการเขา
รวมกิจกรรม

3. มี จิ ต อาส าและ
จิตสํานึกสาธารณะ

1. จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร โดยการจัดโครงการเสริมสราง
และฝกบัณฑิตใหมีจิตอาสาและจิตสํานึกสาธารณะ
2. มอบหมายใหนักศึกษารวมกลุมทํากิจกรรมท่ีแสดงออก
ถึงการมีจิตอาสา ตั้งแตป 1 ถึง ป 3 อยางนอยปละ 1
กิจกรรม

นําเสนอกิจกรรมท่ีได
ดําเนินการมาในรูป
นิทรรศการในชั้นเรียนปท่ี
3 โดยใหคณะกรรมการใน
หลักสูตรประเมิน

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา (ตอ)

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธหรือกิจกรรมของนักศึกษา กลยุทธการประเมินผล
4. มีภาวะความเปน
ผูนําและความ
รับผิดชอบตลอดจนมี
วินัยในตนเอง

1. กําหนดใหมีรายวิชาท่ีนักศึกษาตองทํางานเปนกลุม และ
มีหัวหนากลุมในการทํารายงานตลอดจนนําเสนอรายงาน
เพ่ือเปนการฝกใหนักศึกษาไดสรางภาวะผูนําและการเปน
สมาชิกกลุมท่ีดี
2. มีกิจกรรมท่ีมอบหมายใหนักศึกษาหมุนเวียนกันเปน
หัวหนากลุมในการดําเนินกิจกรรม เพ่ือฝกใหนักศึกษามี
ความรับผิดชอบในหนาท่ีและมีภาวะผูนํา
3. มีกติกาในการสรางวินัยในตอตนเอง เชน การแตงกาย
ตามระเบียบของมหาวิทยาลัย การเขาเรียนตรงเวลา การ
เขาเรียนอยางสมํ่าเสมอ การมีสวนรวมในชั้นเรียนและสง
งานท่ีไดรับมอบหมายตรงเวลา
4. จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรดานการสงเสริมภาวะผูนํา

คณะกรรมการในหลักสูตร
ประเมิน

5. มีคุณธรรม
จริยธรรมและ
จรรยาบรรณในการ
ประกอบอาชีพ

1. สอดแทรกเรื่องคุณธรรม จริยธรรมในการเรียนการสอน
ตามหลักสูตร
2. จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร โดยการอบรมทางดาน
คุณธรรมและจริยธรรม

คณะกรรมการในหลักสูตร
ประเมิน
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6. มีความรูและ
ทักษะทางดานภาษา
มลายู สามารถ
ประยุกตทฤษฏีไปสู
การปฏิบัติงานใน
หนาท่ีอยางมี
ประสิทธิภาพ

จัดอบรมเสริมสรางทักษะทางดานภาษามลายู ประเมินผลการเขารวม
กิจกรรมกลุม

2. การพัฒนาผลการเรียนรูในแตละดาน
2.1 หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป

2.1.1 ดานคุณธรรม จริยธรรม
2.1.1.1 ผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม

1) การปฏิบัติตนตามกรอบระเบียบ ขอบังคับของสถาบันและสังคม
2) การแสดงออกถึงการมีวินัยในการเรียน ตรงตอเวลา ความรับผิดชอบตอตนเอง

สถาบันและสังคม
3) การแสดงออกถึงการเคารพสิทธิและรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน รวมท้ังเคารพใน

คุณคาและศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย
4) การแสดงออกถึงการมีจิตอาสา และจิตสํานึกสาธารณะ
5) รักและภูมิใจในสถาบัน ทองถ่ิน มีจิตสํานึกในการอนุรักษศิลปวัฒนธรรม

สิ่งแวดลอมและภูมิปญญาทองถ่ิน

2.1.1.2 กลยุทธการสอนท่ีใชพัฒนาการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม
1) กําหนดวัฒนธรรมองคกรเพ่ือบมเพาะใหนักศึกษามีระเบียบวินัยโดยเนนการเขา

ชั้นเรียนใหตรงเวลาตลอดจนการแตงกายท่ีเปนไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัยนักศึกษาตองมีความ
รับผิดชอบตอตนเอง สถาบัน และสังคม เคารพสิทธิและรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน และมีความ
ซื่อสัตยสุจริต

2) การวิเคราะหแบบวิภาษวิธี (Dialectics)ในประเด็นวิกฤติดานคุณธรรมจริยธรรม
ของสังคมและวิชาการ
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3) การเรียนรูโดยการปฏิสัมพันธเนนปฏิบัติการ(Interactive action learning
4) การใชกรณีศึกษา (Case study)
5) มีการจัดกิจกรรมสําหรับพัฒนาการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม และการมีจิต

อาสา
2.1.1.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานคุณธรรมจริยธรรม

1) วัดและประเมินจากผลการวิเคราะหแบบวิภาษวิธี
2) วัดและประเมินจากกลุมเพ่ือน
3) วัดและประเมินจากผลงานกรณีศึกษา
4) วัดและประเมินจากผลการเขารวมกิจกรรมเสริมคุณธรรม จริยธรรม และการมี

จิตอาสา

2.1.2 ดานความรู
2.1.2.1 ผลการเรียนรูดานความรู

1) การแสดงออกถึงความสามารถในการเขาถึงแหลงการเรียนรู
2) การแสดงออกถึงความสามารถในการบูรณาการความรู และการประยุกตความรู
3) มีความรูและความเขาใจเก่ียวกับหลักการและทฤษฎีท่ีสําคัญในเนื้อหาของหมวด

วิชาศึกษาท่ัวไป

2.1.2.2 กลยุทธการสอนท่ีใชพัฒนาการเรียนรูดานความรู
จัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยใหผูเรียนมีการเรียนรูดวยตนเอง การเรียนรูแบบมี

สวนรวม สามารถเขาถึงแหลงเรียนรู บูรณาการความรู และประยุกตใชความรูตามหลักการและ
ทฤษฎีท่ีสําคัญในเนื้อหาท่ีศึกษา โดยใชกลวิธีการสอนท่ีหลากหลาย การบรรยายรวมกับการอภิปราย
การคนควา กรณีศึกษาตลอดจนนําเสนอประเด็นท่ีผูเรียนสนใจ เพ่ือการเรียนรูรวมกันของกลุม

2.1.2.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานความรู
ประเมินดวยวิธีการท่ีหลากหลาย เพ่ือใหครอบคลุมการประเมินดานความรู ดังนี้
1) การทดสอบยอย
2) ทดสอบกลางภาคการศึกษา ปลายภาคการศึกษา
3) ประเมินจากรายงานการศึกษาคนควา
4) ประเมินจากการนําเสนอรายงานในชั้นเรียน
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2.1.3 ดานทักษะทางปญญา
2.1.3.1 ผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา

1) สามารถใชทักษะการคิดอยางมีวิจารณญาณคิดวิเคราะห คิดเชิงเหตุผล และคิด
เชิงบูรณาการในชีวิตประจําวันไดอยางมีประสิทธิภาพ

2) มีความคิดริเริ่มสรางสรรค เพ่ือสรางประโยชนตอตนเองและสังคมได

2.1.3.2 กลยุทธการสอนท่ีใชพัฒนาการเรียนรูดานทักษะทางปญญา
การสอนท่ีเนนใหผูเรียนไดฝกทักษะการคิดและการแกไขปญหา ท้ังระดับบุคคลและ

กลุมในสถานการณท่ัวไป โดยใชวิธีการสอนท่ีหลากหลาย เชน การอภิปรายกลุม การทํากรณีศึกษา
การโตวาที การจัดทําโครงการ และการใชเกมส เปนตน

2.1.3.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา
การประเมิน เปนการวัดและการประเมินทักษะการคิด และการแกไขปญหา  เชน
1) การสอบวัดความสามารถในการคิดและแกไขปญหาโดยใชกรณีศึกษา
2) การประเมินจากผลงานท่ีเกิดจากการใชกระบวนการแกไขปญหา การศึกษา

คนควาอยางเปนระบบ การวิเคราะหวิจารณ เชน รายงานการวิเคราะหวิจารณ กรณีศึกษา การศึกษา
อิสระรายงานผลการอภิปรายกลุมการประชุมปรึกษาปญหาและการสัมมนา

2.1.4 ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
2.1.4.1 ผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ

1) สามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนได ท้ังในฐานะผูนําและสมาชิกกลุม
2) ความรับผิดชอบตอบทบาทหนาท่ีของตนเอง ท้ังตอตนเอง ตอผูอ่ืน และตอสังคม
3) แสดงออกถึงการมีปฏิสัมพันธท่ีดีในสังคมพหุวัฒนธรรม

2.1.4.2 กลยุทธการสอนท่ีใชพัฒนาการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวาง
บุคคลและความรับผิดชอบ

นักศึกษาตองมีความสามารถท่ีจะปรับตัวใหเขากับบุคคล และสังคม ดังนั้นอาจารย
ผูสอนตองจัดการเรียนการสอน ดังนี้

1) กลยุทธการสอนท่ีเนนการมีปฏิสัมพันธระหวางผูเรียนกับผูเรียน ผูเรียนกับผูสอน
และผูเรียนกับ สังคม

2) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีมีการทํางานเปนกลุม เพ่ือสงเสริมการแสดง
บทบาทของการเปนผูนําและผูตาม

3) จัดกิจกรรมสงเสริมใหนักศึกษาไดมีความรับผิดชอบ ปฏิสัมพันธท่ีดีในสังคมพหุ
วัฒนธรรม
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2.1.4.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล
และความรับผิดชอบ

1) การประเมินความสามารถในการทํางานรวมกับกลุมเพ่ือน และทีมงานอยางมี
ประสิทธิภาพและสรางสรรค

2) การประเมินผูเรียนในการแสดงบทบาทของการเปนผูนําและผูตามในสถานการณ
การเรียนรูตามวัตถุประสงค

3) ประเมินผลจากการจัดกิจกรรมและการเขารวมกิจกรรมของนักศึกษา

2.1.5 ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
2.1.5.1 ผลการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช

เทคโนโลยีสารสนเทศ

1) การแสดงออกถึงความสามารถในการใชภาษาเพ่ือการสื่อสาร
2) การแสดงออกถึงความสามารถในการติดตอสื่อสาร โดยใชเทคโนโลยีไดอยาง

เหมาะสม
3) การแสดงออกถึงความสามารถในการวิเคราะหตัวเลข  แปลผล และนําเสนอ

ขอมูลไดอยางเหมาะสม และใชเปนพ้ืนฐานแกปญหาและการตัดสินใจในชีวิตประจําวัน
4) การแสดงออกถึงการมีทักษะการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบคนขอมูลเพ่ือ

การแสวงหาความรู

2.1.5.2 กลยุทธการสอนท่ีใชพัฒนาการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข
การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ

1) การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเนนใหผูเรียนไดฝกทักษะการสื่อสารระหวาง
บุคคลท้ังการพูด การฟง และการเขียนในกลุมผูเรียน ระหวางผูเรียนและผูสอน และบุคคลท่ีเก่ียวของ

2) การจัดประสบการณการเรียนรู ท่ีสงเสริมใหผูเรียนไดเลือกและใชเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือการสื่อสารท่ีหลากหลายรูปแบบและวิธีการ

3) การจัดประสบการณการเรียนรูท่ีสงเสริมใหผูเรียนไดใชความสามารถในการเลือก
สารสนเทศและฝก ทักษะการนําเสนอขอสนเทศดวยวิธีการท่ีหลากหลายเหมาะสมกับผูฟงและเนื้อหา
ท่ีนําเสนอ

2.1.5.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรู  ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข  การ
สื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
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1) การประเมินผลงานตามกิจกรรมการเรียนการสอน โดยใชแบบสังเกต และแบบ
ประเมินทักษะการพูด การเขียน

2) การทดสอบทักษะการฟงจากแบบทดสอบท่ีสอดคลองกับวัตถุประสงคการเรียนรู
3) การทดสอบการวิเคราะหขอมูล โดยใชขอสอบ การทํารายงานกรณี และการ

วิเคราะหขอมูลผลการศึกษาวจิัย การศึกษาอิสระ

2.2 หมวดวิชาเฉพาะ
2.2.1 ดานคุณธรรม จริยธรรม

2.2.1.1 ผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม
1) แสดงออกถึงการมีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสาธารณะ มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ
2) แสดงออกถึงการมีระเบียบวินัย ตรงตอเวลา ซื่อสัตย เสียสละ รับผิดชอบ ตอ

ตนเองและสังคม
3) แสดงออกถึงความเปนพลเมืองตามวิถีประชาธิปไตย เคารพสิทธิและรับฟงความ

คิดเห็นของผูอ่ืนโดยยึดความเสมอภาค มีศักดิ์ศรีและศักยภาพของมนุษย
4) ดํารงตนในสังคมพหุวัฒนธรรมและรวมสรางสังคมปรองดองเพ่ือการอยูรวมกัน

อยางสันติสุข
2.2.1.2 กลยุทธการสอนท่ีใชพัฒนาการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม

1) กําหนดใหอาจารยผูสอนทุกคนมีวัฒนธรรมองคกรท่ีมุงการพัฒนาการเรียนรูดาน
คุณธรรม จริยธรรม เพ่ือเปนการปลูกฝงใหนักศึกษามีระเบียบวินัย มีความรู ความเขาใจ เนนการเขา
ชั้นเรียนใหตรงเวลาตลอดจนการแตงกายตามระเบียบของมหาวิทยาลัย เนนใหนักศึกษามีความ
รับผิดชอบ มีความซื่อสัตย สุจริต

2) อาจารยผูสอนทุกคนตองสอดแทรกเรื่องคุณธรรมและจริยธรรมในการสอนทุก
รายวิชา ตาม จรรยาบรรณวิชาชีพครู แนวพระราชดําริเศรษฐกิจพอเพียง การอยูรวมกันในสังคมพหุ
วัฒนธรรม เนนเรื่องศรัทธาตอวิชาชีพ ตั้งใจถายทอดวิชาการ สงเสริมการเรียนรู และเปนแบบอยางท่ีดี
แกนักศึกษา รวมท้ังหลักสูตรไดจัดใหมีกิจกรรมเสริมหลักสูตรท่ีสงเสริมคุณธรรมและจริยธรรมอยาง
สมํ่าเสมอ

2.2.1.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานคุณธรรมจริยธรรม
1) มีการประเมินระหวางเรียนควบคูไปกับการประเมินในทุกรายวิชาโดยผูเรียน

ประเมินตนเอง กลุมเพ่ือน อาจารย และใชวิธีการประเมินท่ีหลากหลาย ไดแก การสังเกต การ
สัมภาษณ การสนทนากลุม แบบประเมินตนเอง

2) ประเมินจากการจัดกิจกรรมเสริมคุณธรรม จริยธรรม และการบําเพ็ญประโยชน

2.2.2 ดานความรู



42

2.2.2.1 ผลการเรียนรูดานความรู
1) มีความรู ความเขาใจ เก่ียวกับแนวคิด ทฤษฎี และหลักการท่ีเก่ียวของกับภาษา

มลายู
2) บูรณาการของความรูภาษาตางประเทศท่ีครอบคลุมไมนอยกวาหัวขอตอไปนี้

2.1 ทักษะดานการฟง การพูด การอาน และการเขียนภาษามลายู
2.2 ภาษาศาสตรภาษามลายูโดยเขาใจแนวคิดพ้ืนฐานทางภาษาศาสตร และ

แนวคิดพ้ืนฐานทางภาษาศาสตรประยุกตสาขายอยตางๆ ภาษาศาสตรสําหรับครูสอนภาษามลายู
รวมถึง พ้ืนฐานการศึกษาภาษาตางประเทศดวยวิธีการทางวิทยาศาสตร

2.3 วัฒนธรรมของเจาของภาษา(Target culture) วัฒนธรรมไทย(local
source culture)รวมถึงวัฒนธรรมนานาชาติ (International culture)

2.4 วรรณคดีภาษามลายูเบื้องตนในยุคสมัยตางๆจนถึงรวมสมัยและเขาใจ
องคประกอบของ วรรณศิลป รอยแกว รอยกรองภาษามลายู

2.5 ประยุกตความรูสูการปฏิบัติงานในแหลงฝกประสบการณในประเทศ
อาเซียนท่ีใชภาษามลายูเปนหลักในการติดตอสื่อสาร

2.6 มีความรูในการวิจัยดานภาษามลายู

2.2.2.2 กลยุทธการสอนท่ีใชพัฒนาการเรียนรูดานความรู
1) ใชการสอนหลายรูปแบบตามเนื้อหาสาระไดแก การบรรยาย  การอภิปราย การ

ทบทวน การฝกปฏิบัติการ การสัมมนา และเทคนิคการสอนอ่ืนๆ ท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ
2) การเรียนรูจากแหลงเรียนรูในและนอกหองเรียน เชน  การศึกษาดูงานแหลง

ปฏิบัติท่ีดีและเปนเลิศ การรับรูขาวสารจากสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือจากสื่อมวลชนในรูปแบบ
ตางๆ  การเรียนรูภูมิปญญาจากคนในชุมชน การเรียนรูดวยตนเอง

3) การเรียนรูจากสถานการณจริงจากการฝกงานในสถานศึกษา จากวิทยากร
ภายนอกสถาบัน ในหัวขอท่ีนาสนใจและทันสมัย

4) การเรียนรูผานกระบวนการวิจัย เชน การศึกษาคนควาขอมูล การทําโครงงาน
การถามตอบปญญาทางวิชาการในหองเรียน

5) การเรียนรูจากกิจกรรมเสริมนอกหองเรียน เชน การทัศนศึกษาแลกเปลี่ยนภาษา
และวัฒนธรรม ณ ประเทศเพ่ือนบานท่ีใชภาษามลายูเปนหลักในการสื่อสาร เพ่ือเสริมทักษะความรู
ดานภาษามลายู

2.2.2.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานความรู
ประเมินดวยวิธีการท่ีหลากหลาย เพ่ือใหครอบคลุมการประเมินดานความรู  ดังนี้
1) การทดสอบยอย
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2) ทดสอบกลางภาคการศึกษา ปลายภาคศึกษา
3) ประเมินจากรายงานการศึกษาคนควา
4) ประเมินจากการนําเสนอรายงานหนาชั้นเรียน

2.2.3 ดานทักษะทางปญญา
2.2.3.1 ผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา

1) แสดงออกถึงความรอบรู เทาทันเหตุการณและสถานการณในปจจุบัน
2) แสดงออกถึงการมีกระบวนการคิด วิเคราะห อยางมีวิจารณญาณ และใชเหตุผล

ในเชิงวิทยาศาสตร
3) แสดงออกถึงความสามารถในการคนหาความจริงโดยใชกระบวนการวิจัย
4) สามารถปรับใชนวัตกรรมทางภาษาใหเหมาะสมกับสภาพทางสังคม
5) มีความเขาใจในบริบททางสังคม วิเคราะหปญหาและกําหนดแนวทางแกไขได

อยางถูกตอง
2.2.3.2 กลยุทธการสอนท่ีใชพัฒนาการเรียนรูดานทักษะทางปญญา

1) ฝกกระบวนการคิดอยางสรางสรรคตั้งแตเริ่มเขาศึกษาโดยเริ่มตนจากปญหาท่ีงาย
และเพ่ิมระดับความ  ยากข้ึนเรื่อยๆ ท้ังนี้ ตองจัดใหเหมาะสมและสอดคลองกับรายวิชา

2) จัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญโดยการแกปญหาจากสถานการณ
จําลองท้ังในและนอกชั้นเรียน

3) การเรียนรูผานกระบวนการวิจัย เชนการศึกษาคนควาขอมูลจากแหลงเรียนรูตาง
ๆ การใชสื่อเทคโนโลยี การทําโครงงาน และการทําวิจัยในชั้นเรียน

4) การเรียนรูจากประสบการณตรง เชน กิจกรรมฝกปฏิบัติ การฝกทักษะ การสังเกต
พฤติกรรมผูเรียน การสัมภาษณหรือพูดคุยกับผูมีประสบการณในหนวยงานตางๆท้ังภาครัฐและเอกชน
เพ่ือฝกการใชภาษา เสริมการเรียนรูและไดฝกประสบการณในการแกปญหาจากสถานการณจริง

2.2.3.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา
1) นักศึกษาประเมินกระบวนการพัฒนาความสามารถทางปญญาของตนเองในแตละ

ข้ันตอน เชน การ สังเกต การตั้งคําถาม การสืบคน การคิดวิเคราะห การสังเคราะห การสะทอนและ
สื่อความคิด

2) อาจารยประเมินความสามารถทางปญญาท้ังการคิดท่ีเปนนามธรรมและการ
แสดงออกท่ีเปนรูปธรรม เชน จากกระบวนการทํางานของนักศึกษา กระบวนการคิด การสื่อความคิด
ความเขาใจ ความคิดสรางสรรคของผลงาน

2.2.4 ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
2.2.4.1 ผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
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1) แสดงออกถึงการเปนแบบอยางท่ีดี มีความรับผิดชอบในหนาท่ีของตนเองและ
สังคม

2) แสดงออกถึงความเปนผูนําและผูตามท่ีดตีลอดจนสามารถทํางานเปนทีมได
3) แสดงออกถึงการมีทักษะในการสื่อสารและสามารถแสดงความคิดเห็นเพ่ือชี้นํา

สังคมได
4) เปดโอกาสใหผูเรียน ผูรวมงาน ผูปกครอง และชุมชน มีสวนรวมในการจัดการ

เรียนรู

2.2.4.2 กลยุทธการสอนท่ีใชพัฒนาการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวาง
บุคคลและความรับผิดชอบ

1) กลยุทธการสอนท่ีเนนการมีปฏิสัมพันธระหวางผูเรียนกับผูเรียน ผูเรียนกับผูสอน
และผูเรียนกับสังคม

2) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีใชกระบวนการกลุม เพ่ือการเรียนรู ทักษะ
ความสัมพันธและความรับผิดชอบตามบทบาทหนาท่ี

3) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเนนใหนักศึกษามีความรับผิดชอบ การลงปฏิบัติใน
พ้ืนท่ี ในสถานศึกษา เพ่ือการเรียนรูและฝกปฏิบัติจริง

2.2.4.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล
และความรับผิดชอบ

1) ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษาในการนําเสนอรายงาน
กลุมในชั้นเรียน

2) สังเกตจากพฤติกรรมท่ีแสดงออกในการปฏิบัติกิจกรรมตางๆ ในสถานการณตางๆ

2.2.5 ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
2.2.5.1 ผลการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช

เทคโนโลยีสารสนเทศ
1) สามารถวิเคราะหขอมูลขาวสาร และสามารถเลือกใชสื่อในการสื่อสารไดอยาง

เหมาะสมและมี  ประสิทธิภาพ
2) สามารถประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ
3) แสดงออกถึงความสามารถในการใชภาษา ท้ังภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษา

มลายู
4) สามารถวิเคราะหขอมูลเชิงตัวเลข สถิติ และการแปรผลเพ่ือการนําไปใชประโยชน
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5) แสดงออกซึ่งความสามารถในการวิเคราะหขอมูล ขาวสารท่ีเปนตัวเลข ภาษาพูด
ภาษาเขียนเพ่ือเขาใจปญหา และพัฒนาผูเรียน

6) แสดงออกถึงความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนรู
และงานท่ีรับผิดชอบ

2.2.5.2 กลยุทธการสอนท่ีใชพัฒนาการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ

1) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนในรายวิชาตางๆ โดยใหผูเรียนมีการใชภาษาเพ่ือการ
สื่อสารในการติดตอสื่อสารระดับบุคคล กลุมคน

2) ใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการแลกเปลี่ยนขอมูล วิเคราะหสถานการณท้ัง
สถานการณ จริงและสถานการณจําลอง และนําเสนอการแกปญหาท่ีเหมาะสม

3) ประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศในหลากหลายสถานการณ

2.2.5.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ

1) ประเมินผลตามกิจกรรมการเรียนการสอนโดยการสังเกต ประเมินทักษะการพูด
การเขียน และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ

2) แบบทดสอบท่ีสอดคลองกับวัตถุประสงคการเรียนรู

3. การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา
(CurriculumMapping)

3.1 การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา หมวด
วิชาศึกษาท่ัวไป ผลการเรียนรูในตารางมีความหมายดังนี้

1. ดานคุณธรรม จริยธรรม
1.1 ผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม

1) การปฏิบัติตนตามกรอบระเบียบ ขอบังคับของสถาบันและสังคม
2) การแสดงออกถึงการมีวินัยในการเรียน ตรงตอเวลา ซื่อสัตยสุจริต ขยัน อดทน

และสูงาน
3) การแสดงออกถึงการเคารพสิทธิและรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน รวมท้ังเคารพใน

คุณคาและศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย
4) การแสดงออกถึงการมีจิตอาสา และมีจิตสํานึกสาธารณะ
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5) รักและภูมิใจในสถาบัน ทองถ่ิน มีจิตสํานึกในการอนุรักษศิลปวัฒนธรรม
สิ่งแวดลอมและภูมิปญญาทองถ่ิน

1.2 กลยุทธการสอนท่ีใชพัฒนาการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม
1) กําหนดวัฒนธรรมองคกร เพ่ือบมเพาะใหนักศึกษามีระเบียบวินัย โดยเนนการเขา

ชั้นเรียนใหตรงเวลา ตลอดจนการแตงกายท่ีเปนไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย นักศึกษาตองมีความ
รับผิดชอบตอตนเอง สถาบัน และสังคม เคารพสิทธิและรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน และมีความ
ซื่อสัตยสุจริต

2) การวิเคราะหแบบวิภาษวิธี (Dialectics) ในประเด็นวิกฤติดานคุณธรรมจริยธรรม
ของสังคมและวิชาการ

3) การเรียนรูโดยการปฏิสัมพันธเชิงปฏิบัติการ (Interactive action learning)
4) การใชกรณีศึกษา (Case study)
5) มีการจัดกิจกรรมสําหรับพัฒนาการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม และการมีจิต

อาสา

1.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานคณุธรรม จริยธรรม
1) วัดและประเมินจากผลการวิเคราะหแบบวิภาษวิธี
2) วัดและประเมินจากกลุมเพ่ือน
3) วัดและประเมินจากผลงานกรณีศึกษา
4) วัดและประเมนิจากผลการเขารวมกิจกรรมเสริมคุณธรรม จริยธรรม และการมีจิตอาสา

2. ดานความรู
2.1 ผลการเรียนรูดานความรู

1) การแสดงออกถึงความสามารถในการเขาถึงแหลงการเรียนรู
2) การแสดงออกถึงความสามารถในการบูรณาการความรู และการประยุกตความรู
3) มีความรูและความเขาใจเก่ียวกับหลักการและทฤษฎีท่ีสําคัญในเนื้อหาของหมวด

วิชาศึกษาท่ัวไป

2.2 กลยุทธการสอนท่ีใชพฒันาการเรียนรูดานความรู
จัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยใหผูเรียนมีการเรียนรูดวยตนเอง การเรียนรูแบบ

มีสวนรวม สามารถเขาถึงแหลงเรียนรู บูรณาการความรู และประยุกตใชความรูตามหลักการและ
ทฤษฎีท่ีสําคัญในเนื้อหาท่ีศึกษา โดยใชกลวิธีการสอนท่ีหลากหลายท้ัง การบรรยายรวมกับการ
อภิปราย การคนควา กรณีศึกษา ตลอดจนนําเสนอประเด็นท่ีผูเรียนสนใจ เพ่ือการเรียนรูรวมกันของ
กลุม
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2.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานความรู
ประเมินดวยวิธีการท่ีหลากหลาย เพ่ือใหครอบคลุมการประเมินดานความรู ดังนี้

1) การทดสอบยอย
2) ทดสอบกลางภาคเรียน ปลายภาคเรียน
3) ประเมินจากรายงานการศึกษาคนควา
4) ประเมินจากการนําเสนอรายงานในชั้นเรียน

3. ดานทักษะทางปญญา
3.1 ผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา

1) สามารถใชทักษะการคิดอยางมีวิจารณญาณคิดวิเคราะห คิดเชิงเหตุผล และคิด
เชิงบูรณาการ ในชีวิตประจําวันไดอยางมีประสิทธิภาพ

2) มีความคิดริเริ่มสรางสรรค เพ่ือสรางประโยชนตอตนเองและสังคมได

3.2 กลยุทธการสอนท่ีใชพัฒนาการเรียนรูดานทักษะทางปญญา
การสอนท่ีเนนใหผูเรียนไดฝกทักษะการคิดและการแกไขปญหา ท้ังระดับบุคคลและกลุม

ในสถานการณท่ัวไป โดยใชวิธีการสอนท่ีหลากหลาย เชน การอภิปรายกลุม การทํากรณีศึกษา การ
โตวาที การจัดทําโครงการ และการใชเกมส เปนตน

3.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา
การประเมิน เปนการวัดและการประเมินทักษะการคิด และการแกไขปญหา เชน
1) การสอบวัดความสามารถในการคิดและแกไขปญหาโดยใชกรณีศึกษา
2) การประเมินจากผลงานท่ีเกิดจากการใชกระบวนการแกไขปญหา การศึกษา

คนควาอยางเปนระบบ การวิเคราะหวิจารณ เชน รายงานการวิเคราะหวิจารณ กรณีศึกษา การศึกษา
อิสระ รายงานผลการอภิปรายกลุม การประชุมปรึกษา ปญหา และการสัมมนา

4. ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ

1) สามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนได ท้ังในฐานะผูนําและสมาชิกกลุม
2) มีความรับผิดชอบตอบทบาทหนาที่ของตนเอง ทั้งตอตนเอง ตอผูอ่ืน และตอสังคม
3) แสดงออกถึงการมีปฏิสัมพันธท่ีดีในสังคมพหุวัฒนธรรม
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4.2 กลยุทธการสอนท่ีใชพัฒนาการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล
และ ความรับผิดชอบ

นักศึกษาตองมีความสามารถท่ีจะปรับตัวใหเขากับบุคคล และสังคม ดังนั้นอาจารย
ผูสอนตองจัดการเรียนการสอน ดังนี้

1) กลยุทธการสอนท่ีเนนการมีปฏิสัมพันธระหวางผูเรียนกับผูเรียน ผูเรียนกับ
ผูสอน และผูเรียนกับสังคม

2) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีมีการทํางานเปนทีม เพ่ือสงเสริมการแสดง
บทบาทของการเปนผูนําและผูตาม

3) จัดกิจกรรมสงเสริมใหนักศึกษาไดมีความรับผิดชอบ ปฏิสัมพันธท่ีดีในสังคม-พหุ
วัฒนธรรม

4.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

1) การประเมินความสามารถในการทํางานรวมกับกลุมเพ่ือน และทีมงานอยางมี
ประสิทธิภาพและสรางสรรค

2) การประเมินผูเรียนในการแสดงบทบาทของการเปนผูนําและผูตาม ในสถานการณ
การเรียนรูตามวัตถุประสงค

3) ประเมินผลจากการจัดกิจกรรมและการเขารวมกิจกรรมของนักศึกษา

5. ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ผลการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช

เทคโนโลยีสารสนเทศ
1) การแสดงออกถึงความสามารถในการใชภาษาเพ่ือการสื่อสาร
2) การแสดงออกถึงความสามารถในการติดตอสื่อสาร โดยใชเทคโนโลยีไดอยางเหมาะสม
3) การแสดงออกถึงความสามารถในการวิเคราะหตัวเลข แปรผลและนําเสนอขอมูล

ไดอยางเหมาะสม และใชเปนพ้ืนฐานแกปญหาและการตัดสินใจในชีวิตประจําวัน
4) การแสดงออกถึงการมีทักษะการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบคนขอมูลเพ่ือ

การแสวงหาความรู
5.2 กลยุทธการสอนท่ีใชพัฒนาการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การ

สื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
1) การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเนนใหผูเรียนไดฝกทักษะการสื่อสารระหวาง

บุคคลท้ังการพูด การฟง และการเขียนในกลุมผูเรียน ระหวางผูเรียนและผูสอน และบุคคลท่ีเก่ียวของ
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2) การจัดประสบการณการเรียนรู ท่ีสงเสริมใหผูเรียนไดเลือกและใชเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือการสื่อสารท่ีหลากหลายรูปแบบและวิธีการ

3) การจัดประสบการณการเรียนรูท่ีสงเสริมใหผูเรียนไดใชความสามารถในการเลือก
สารสนเทศและฝกทักษะการนําเสนอขอสนเทศดวยวิธีการที่หลากหลายเหมาะสมกับผูฟงและเนื้อหาที่
นําเสนอ

5.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ

1) การประเมินผลงานตามกิจกรรมการเรียนการสอน โดยใชแบบสังเกต และแบบ
ประเมินทักษะการพูด การเขียน

2) การทดสอบทักษะการฟงจากแบบทดสอบท่ีสอดคลองกับวัตถุประสงคการเรียนรู
3) การทดสอบการวิเคราะหขอมูล โดยใชขอสอบ การทํารายงานกรณี และการ

วิเคราะหขอมูลผลการศึกษาวิจัย การศึกษาอิสระ
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การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป

กระบวนวิชา

1. คุณธรรม จริยธรรม

จํานวน 5 ขอ

2. ความรู
จํานวน 3 ขอ

3.ทักษะ
เชาว

ปญญา

จํานวน
2 ขอ

4. ทักษะการมี
ปฏิสัมพันธ

ระหวางบุคคล
และความ
รับผิดชอบ
จํานวน 3 ขอ

5. ทักษะการ
วิเคราะหเชิง

ตัวเลข การสื่อสาร
และการใช
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
จํานวน 4 ขอ

ขอ
1

ขอ
2

ขอ
3

ขอ
4

ขอ
5

ขอ
1

ขอ
2

ขอ
3

ขอ
1

ขอ
2

ขอ1 ขอ
2

ขอ
3

ขอ
1

ขอ
2

ขอ
3

ขอ
4

2100101 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร
2100102 การพัฒนาทักษะการพูดและการเขียน
2100104 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารและพัฒนาการเรียนรู
2100107 ภาษามลายูเพ่ือการสื่อสาร
2100108 ภาษามลายูเพ่ือการสื่อสารและพัฒนาการเรียนรู
2100103 หลักการอานและการเขียนคําไทย
2100105 การพัฒนาทักษะการพูดและการอานภาษาอังกฤษ
2100106 ภาษาอังกฤษเพ่ือพัฒนาการอานและการเขียน
2100109 ภาษามลายูพ้ืนฐาน
2100110 ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร

 ความรับผิดชอบหลัก ความรับผิดชอบรอง
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การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชาหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป (ตอ)

กระบวนวิชา
1. คุณธรรม จริยธรรม

จํานวน 5 ขอ

2. ความรู

จํานวน 3 ขอ

3. ทักษะ
เชาว

ปญญา

จํานวน
2 ขอ

4. ทักษะการมี
ปฏิสัมพันธ

ระหวางบุคคล
และความ
รับผิดชอบ
จํานวน 3 ขอ

5. ทักษะการวิเคราะห
เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ

จํานวน 3 ขอ

ขอ
1

ขอ
2

ขอ
3

ขอ
4

ขอ
5

ขอ
1

ขอ
2

ขอ
3

ขอ1 ขอ
2

ขอ
1

ขอ
2

ขอ
3

ขอ
1

ขอ
2

ขอ
3

ขอ
4

2100112 วิทยาการแหงความสุข
2100113 สุนทรียวิจักขณ
2100114 สารสนเทศเพ่ือการเรียนรูตลอดชีวิต
2150101 สังคมภิวัตน
2150102 การจัดการทางสังคม
2150103 ทักษะชีวิตและจิตสํานึกสาธารณะ
4100101 คณิตศาสตรในชีวิตประจําวัน
4100102 วิทยาศาสตรเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต
4100103 เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจําวัน
 ความรับผดิชอบหลัก ความรับผิดชอบรอง
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3.2 การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจาก หลักสูตรสูรายวิชา หมวดวิชา
เฉพาะ ผลการเรียนรูในตารางมีความหมายดังนี้

3.2.1 ดานคุณธรรม จริยธรรม
1) แสดงออกถึงการมีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสาธารณะ มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ
2) แสดงออกถึงการมีระเบียบวินัย ตรงตอเวลา ซื่อสัตย เสียสละ รับผิดชอบ ตอตนเอง

และสังคม
3) แสดงออกถึงความเปนพลเมืองตามวิถีประชาธิปไตย เคารพสิทธิและรับฟงความ

คิดเห็นของผูอ่ืนโดยยึดความเสมอภาค มีศักดิ์ศรีและศักยภาพของมนุษย
4) ดํารงตนในสังคมพหุวัฒนธรรมและรวมสรางสังคมปรองดองเพ่ือการอยูรวมกันอยาง

สันติสุข
3.2.2 ดานความรู

1) มีความรูเก่ียวกับแนวคิด ทฤษฎี และหลักการท่ีเก่ียวของกับภาษามลายู การวิจัยท่ีเนน
การแกปญหาในชั้นเรียน

2) บูรณาการของความรูภาษาตางประเทศท่ีครอบคลุมไมนอยกวาหัวขอตอไปนี้
2.1 ทักษะทางภาษาตางประเทศดานการฟง การพูด การอาน และการเขียน

ภาษามลายู
2.2 ภาษาศาสตรภาษามลายูโดยเขาใจแนวคิดพ้ืนฐานทางภาษาศาสตรและ

แนวคิดพ้ืนฐานทางภาษาศาสตรประยุกตสาขายอยตางๆ ภาษาศาสตรสําหรับครูสอนภาษามลายู
รวมถึง พ้ืนฐานการศึกษาภาษาตางประเทศดวยวิธีการทางวิทยาศาสตร

2.3 วัฒนธรรมของเจาของภาษา (Target culture) วัฒนธรรมไทย
(local source culture) รวมถึงวัฒนธรรมนานาชาติ (International culture)

2.4 วรรณคดีภาษามลายูเบื้องตนในยุคสมัยตางๆจนถึงรวมสมัยและเขาใจ
องคประกอบของ วรรณศิลป รอยแกว รอยกรองภาษามลายู

2.5 ประยุกตความรูสูการปฏิบัติงานในแหลงฝกประสบการณในประเทศอาเซียน
ท่ีใชภาษามลายูเปนหลักในการติดตอสื่อสาร

2.6 มีความรูในการวิจัยดานภาษามลายู

3.3.3 ดานทักษะทางปญญา
1) แสดงออกถึงความรอบรู เทาทันเหตุการณและสถานการณในปจจุบัน
2) แสดงออกถึงการมีกระบวนการคิด วิเคราะห อยางมีวิจารณญาณ และใชเหตุผลในเชิง

วิทยาศาสตร
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3) แสดงออกถึงความสามารถในการคนหาความจริงโดยใชกระบวนการวิจัย
4) สามารถปรับใชนวัตกรรมทางภาษาใหเหมาะสมกับสภาพทางสังคม
5) มีความเขาใจในบริบททางสังคม วิเคราะหปญหาและกําหนดแนวทางแกไขไดอยาง

ถูกตอง

3.3.4 ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
1) แสดงออกถึงการเปนแบบอยางท่ีดี มีความรับผิดชอบในหนาท่ีของตนเองและสังคม
2) แสดงออกถึงความเปนผูนําและผูตามท่ีดี ตลอดจนสามารถทํางานเปนทีมได
3) แสดงออกถึงการมีทักษะในการสื่อสาร และสามารถแสดงความคิดเห็นเพื่อชี้นําสังคมได
4) เปดโอกาสใหผูเรียน ผูรวมงาน ผูปกครอง และชุมชน มีสวนรวมในการจัดการเรียนรู

3.3.5 ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข  การสื่อสาร  และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
1) สามารถวิเคราะหขอมูลขาวสาร และสามารถเลือกใชสื่อในการสื่อสารไดอยาง

เหมาะสมและมี  ประสิทธิภาพ
2) สามารถประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ
3) แสดงออกถึงความสามารถในการใชภาษา ท้ังภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษามลายู
4) สามารถวิเคราะหขอมูลเชิงตัวเลข สถิติ และการแปรผลเพ่ือการนําไปใชประโยชน
5) แสดงออกซึ่งความสามารถในการวิเคราะหขอมูล ขาวสารท่ีเปนตัวเลข ภาษาพูด ภาษา

เขียนเพ่ือเขาใจปญหา และพัฒนาผูเรียน
6) แสดงออกถึงความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนรูและงาน

ท่ีรับผิดชอบ
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การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา หมวดวิชาเฉพาะ

 ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง

รายวิชา

1. คุณธรรม จริยธรรม
จํานวน 4 ขอ

2. ความรู
จํานวน
2 ขอ

3. ทักษะทางปญญา
จํานวน 5 ขอ

4. ทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและความ

รับผิดชอบ
จํานวน 4 ขอ

5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลขการสื่อสาร
และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ

จํานวน 6 ขอ

ขอ
1

ขอ
2

ขอ
3

ขอ
4

ขอ
1

ขอ
2

ขอ
1

ขอ
2

ขอ
3

ขอ
4

ขอ
5

ขอ
1

ขอ
2

ขอ
3

ขอ
4

ขอ
1

ขอ
2

ขอ
3

ขอ
4

ขอ
5

ขอ
6

2108101 ภาษามลายูเบื้องตน                     
2108102 ภาษามลายูท่ัวไป                     
2108103 สัณฐานวิทยา                     
2108209 สนทนาภาษามลายู 1                     
2108210 สนทนาภาษามลายู 2                     
2108106 โครงสรางภาษามลายู 1                     
2108207 โครงสรางภาษามลายู 2                     
2108208 โครงสรางภาษามลายู 3                     
2108104 การอานภาษามลายู 1                     
2108105 การอานภาษามลายู 2                     
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การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา หมวดวิชาเฉพาะ (ตอ)

 ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง

รายวิชา

1. คุณธรรม จริยธรรม
จํานวน 4 ขอ

2. ความรู
จํานวน
2 ขอ

3. ทักษะทางปญญา
จํานวน 5 ขอ

4. ทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและความ

รับผิดชอบ
จํานวน 4 ขอ

5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลขการสื่อสาร
และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ

จํานวน 6 ขอ

ขอ
1

ขอ
2

ขอ
3

ขอ
4

ขอ
1

ขอ
2

ขอ
1

ขอ
2

ขอ
3

ขอ
4

ขอ
5

ขอ
1

ขอ
2

ขอ
3

ขอ
4

ขอ
1

ขอ
2

ขอ
3

ขอ
4

ขอ
5

ขอ
6

2108211 การเขียนภาษามลายู 1                     
2108212 การเขียนภาษามลายู 2                     
2108318 สัทศาสตรภาษามลายู                     
2108319 สรวิทยาภาษามลายู                     
2108431 วิวัฒนาการภาษามลายู                     
2108432 ภาษาศาสตรภาษามลายู                     
2108320 การวิเคราะหภาษามลายู 1                     
2108421 การวิเคราะหภาษามลายู 2                     
2108323 ภาษามลายูทางการศึกษา                     
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การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา หมวดวิชาเฉพาะ (ตอ)

 ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง

รายวิชา

1. คุณธรรม จริยธรรม
จํานวน 4 ขอ

2. ความรู
จํานวน
2 ขอ

3. ทักษะทางปญญา
จํานวน 5 ขอ

4. ทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและความ

รับผิดชอบ
จํานวน 4 ขอ

5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลขการสื่อสาร
และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ

จํานวน 6 ขอ

ขอ
1

ขอ
2

ขอ
3

ขอ
4

ขอ
1

ขอ
2

ขอ
1

ขอ
2

ขอ
3

ขอ
4

ขอ
5

ขอ
1

ขอ
2

ขอ
3

ขอ
4

ขอ
1

ขอ
2

ขอ
3

ขอ
4

ขอ
5

ขอ
6

2108124 ความเปนมาของภาษามลายู                     

2108213 แนวคิดและภูมิปญญามลายู                     

2108325 ภาษามลายูกับการดําเนินชีวิตใน
สังคม                    



2108326 ภาษามลายูเพ่ือการทองเท่ียว                     

2108327 ภาษามลายูถ่ิน                     

108328 อิทธิพลภาษาตางประเทศใน
ภาษามลายู                    



2108329 การตีความภาษามลายู                     

2108214 การแปล 1                     

2108315 การแปล 2                     

2108416 การแปล 3                     
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การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา หมวดวิชาเฉพาะ (ตอ)

 ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง

รายวิชา

1. คุณธรรม จริยธรรม
จํานวน 4 ขอ

2. ความรู
จํานวน
2 ขอ

3. ทักษะทางปญญา
จํานวน 5 ขอ

4. ทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและความ

รับผิดชอบ
จํานวน 4 ขอ

5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลขการสื่อสาร
และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ

จํานวน 6 ขอ

ขอ
1

ขอ
2

ขอ
3

ขอ
4

ขอ
1

ขอ
2

ขอ
1

ขอ
2

ขอ
3

ขอ
4

ขอ
5

ขอ
1

ขอ
2

ขอ
3

ขอ
4

ขอ
1

ขอ
2

ขอ
3

ขอ
4

ขอ
5

ขอ
6

2108217 ภาษามลายูในสื่อประเภท
สิ่งพิมพ                     

2108330 ภาษามลายูในสื่อประเภทวิทยุ
และโทรทัศน                     

2108435 วรรณคดีมลายเูบื้องตน                     
2108436 ศิลปวัฒนธรรมมลายูเบื้องตน                     
2108437 สัมมนาภาษามลายู                     
2108438 ภาษามลายูกับเทคโนโลยี
สารสนเทศ                     

2108439 ภาษาศาสตรสําหรับครูสอน
ภาษามลายู                     

2108440 การศึกษาเอกเทศ                     
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การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา หมวดวิชาเฉพาะ (ตอ)

 ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง

รายวิชา

1. คุณธรรม จริยธรรม
จํานวน 4 ขอ

2. ความรู
จํานวน
2 ขอ

3. ทักษะทางปญญา
จํานวน 5 ขอ

4. ทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและความ

รับผิดชอบ
จํานวน 4 ขอ

5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลขการสื่อสาร
และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ

จํานวน 6 ขอ

ขอ
1

ขอ
2

ขอ
3

ขอ
4

ขอ
1

ขอ
2

ขอ
1

ขอ
2

ขอ
3

ขอ
4

ขอ
5

ขอ
1

ขอ
2

ขอ
3

ขอ
4

ขอ
1

ขอ
2

ขอ
3

ขอ
4

ขอ
5

ขอ
6

2108442 สํารวจวรรณคดีมลายู                     
2108434 การประเมินงานสรางสรรค
ภาษามลายู                     

2108435 บทบาทและสถานะของภาษา
มลายูในเอเชีย ตะวันออกเฉียงใต                     

2108443 การฝกประสบการณวิชาชีพ
ภาษามลายู                     
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑในการประเมินผลนักศึกษา

1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑในการใหระดับคะแนน (เกรด)
การใหระดับคะแนน ใหเปนไปตามขอบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา วาดวยการจดัการศึกษา

ระดับปริญญาตรี พ.ศ.2551, ฉบับท่ี 2 พ.ศ.2554 และฉบับท่ี 3 พ.ศ.2554

2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูขณะนักศึกษายังไมสําเร็จการศึกษา

การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู ในระหวางกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์
ในรายหัวขอ ตามท่ีคาดหวังจากการเรียนรูในวิชา ไดจากการสอบถามนักศึกษา หรือการสุมตรวจผลงานของ
นักศึกษา หลังจากการออกผลการเรียนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์โดยรวมในวิชาดังนี้

2.1.1 การทวนสอบการใหคะแนนจากการสุมตรวจผลงานของนักศึกษา โดยอาจารยอ่ืน หรือ
ผูทรงคุณวุฒิ ท่ีไมใชอาจารยประจําหลักสูตร

2.1.2 ตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรูของนักศึกษา โดย
ตรวจขอสอบ ผลงาน  วิธีการใหคะแนนสอบ และการใหคะแนนพฤติกรรม

2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูหลังจากนักศึกษาสําเร็จการศึกษา
หลังจากนักศึกษาสําเร็จการศึกษา จะมีการประเมินคุณภาพของหลักสูตร โดยสอบถามความพรอม

และความรูจากสาขาท่ีเรียน รวมท้ังสาขาอ่ืน ๆ ท่ีกําหนดในหลักสูตร ท่ีเก่ียวเนื่องกับการประกอบอาชีพของ
บัณฑิต รวมท้ังเปดโอกาสใหเสนอขอคิดเห็นในการปรับหลักสูตรใหดียิ่งข้ึนดวย นอกจากนั้นประเมินจาก
ตําแหนงและความกาวหนาในสายงานของบัณฑิต และประเมินจากความเห็นจากผูทรงคุณวุฒิภายนอกท่ีมา
ประเมินหลักสูตร หรือเปนอาจารยพิเศษ ตอความพรอมของนักศึกษาในการเรียน และคุณสมบัติอ่ืน ๆ ท่ี
เก่ียวของกับกระบวนการเรียนรู และการพัฒนาองคความรูของนักศึกษา

3. เกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
เกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ใหเปนไปตามขอบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา วาดวย

การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2551, ฉบับท่ี 2 พ.ศ.2554 และฉบับท่ี 3 พ.ศ.2554
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หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารยและบุคลากร

1. การเตรียมการสําหรับอาจารยใหม
1.1 การปฐมนิเทศอาจารยใหมใหมีความรูความเขาใจเก่ียวกับหลักสูตร คุณธรรม จริยธรรม ความ

รับผิดชอบ การสรางผลงานวิชาการ การทําหนาท่ีอาจารยท่ีปรึกษา อาจารยผูสอน อยางนอย 3 วัน
1.2 การฝกอบรมอาจารยใหมดานการจัดการเรียนการสอน กลยุทธการสอนและการประเมินผล
1.3 การพัฒนาดานการวิจัย การจัดเงินทุนสําหรับนักวิจัยใหมเพ่ือผลิตผลงานวิจัย และการเขารวม

เปนคณะผูวิจัยรวมกับนักวิจัยอาวุโส

2. การพัฒนาความรูและทักษะใหแกคณาจารย
2.1 การพัฒนาการเรียนการสอน เชน การอบรมความรูจากหนวยงานภายในและหนวยงานภายนอก

รวมท้ังการประชุมสัมมนาวิชาการตาง ๆ ศึกษาดูงานท้ังในประเทศและตางประเทศสงเสริมใหมีสวนรวมใน
กิจกรรมชุมชน

2.2 การพัฒนาวิชาการ สงเสริมการจัดทําผลงานเพ่ือพัฒนาเขาสูตําแหนงทางวิชาการสงเสริมให
คณาจารยไปศึกษาตอ

2.3 การพัฒนาดานการวิจัย การจัดเงินทุนเพ่ือผลิตผลงานวิจัยเพ่ือใหมีผลงานตีพิมพในระดับชาติ
และนานาชาติ

หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร

1. การบริหารหลักสูตร
มีคณะกรรมการบริหารหลักสูตรซึ่งไดรับการแตงตั้งจากคณะกรรมการประจําคณะประกอบดวย

ประธานหลักสูตร 1 คน และอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร จํานวน 4 คน โดยมีวาระคราวละ 2 ป ทําหนาท่ี
กําหนดทิศทาง วัตถุประสงค บริหารจัดการ วางแผนดําเนินการ วางแผนการจัดการเรียนการสอน และติดตาม
ผลการดําเนินงาน มีการวิเคราะหผลการดําเนินงานตามปจจัยคุณภาพตางๆ อยางตอเนื่อง  เทียบกับแผนงาน
เพ่ือทบทวนทิศทางและวัตถุประสงคเปนประจําทุกปการศึกษา
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เปาหมาย การดําเนินการ การประเมินผล
1. หลักสูตรมีความทันสมัย สอดคลอง
กั บ ค ว า ม ต อ ง ก า ร แ ล ะ ค ว า ม
เปลี่ยนแปลงของสังคมโดยมีเน้ือหา
และกระบวนการทําให
นักศึกษามีคุณลักษณะพิเศษตามความ
คาดหวังของหลักสูตร

พัฒนาปรับปรุงหลักสูตรท้ังในระดับ
รายวิชาและภาพรวมของหลักสูตรให
สอดคลองกับสภาพการเปลี่ยนแปลง
และความ
ตองการของสังคมและเทคโนโลยีดาน
การจัดการเรียนการสอนภาษามลายู
โดยมีการประเมินและปรับปรุงทุกๆ 5
ป

การประเมินรายวิชามีเน้ือหา สาระสอดคลอง
กับความตองการและความเปลี่ยนแปลงของ
สังคมและเทคโนโลยีดานการเรียนการสอน
ภาษามลายูท่ี
เปนอยูในปจจุบันและแนวโนมในอนาคต

2. บัณฑิตมีความสามารถและความ
เช่ียวชาญ ท้ังดานทักษะการสื่อสาร
และวิชาการดานภาษามลายู

จัดแนวทางการเรียนในวิชาเรียนใหมี
ท้ังภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติและจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนท่ีสงเสริมให
นักศึกษามี โอกาสในการแสวงหา
ค ว า ม รู แ ล ะ แ ส ด ง ค ว า ม คิ ด เ ห็ น
วิเคราะหสังเคราะหแนวคิดทฤษฎี
ปญหาดานการเรียนการสอนภาษา
มลายูอยางตอเน่ือง

การประเมินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ในรายวิชาสงเสริมใหนักศึกษาไดเพ่ิมพูนความรู
และประสบการณและมีแนวทางใหนักศึกษาได
ศึกษาคนควาความรูใหมไดดวยตนเองเพ่ือ
สงเสริมการศึกษาตลอดชีวิต

3. หลักสูตรมีคุณภาพมาตรฐานท้ังดาน
การเรียนการสอน อาจารยผูสอนตาม
มาตรฐานของสํานักงานคณะกรรมการ
การ อุดมศึกษาและระบบประกัน
คุณภาพของมหาวิทยาลัย

มีการประเมินการสอน วิพากษแนว
การสอน ประเมินความรูนักศึกษาและ
ประเมินผูสอนโดยนักศึกษาในระดับ
รายวิชาและกําหนดใหอาจารยท่ีสอนมี
คุณ วุฒิไมต่ํ ากว าปริญญาโท หรื อ
ปริญญาเอก หรือท่ีมีตํ าแหนงทาง
วิชาการระดับผูชวยศาสตราจารย เปน
ผูมีประสบการณการสอนมากกวา 1 ป
และมีจํานวนคณาจารยประจําไมนอย
กวาเกณฑมาตรฐาน เพ่ือนําผลมาเปน
แนวทางในการวางแผนปรับปรุ ง
หลักสูตร

3. หลักสูตรมีคุณภาพมาตรฐานท้ังดานการ
เรียนการสอน อาจารยผูสอนตามมาตรฐาน
ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
และระบบประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย

4. มีระบบและกลไกการประเมิน
หลักสูตร

มีการแตงตั้งคณะกรรมการภายในเพ่ือ
ประเมินหลักสูตรทุกปและการประเมิน
โดยบัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษา

ประเมินผลโดยคณะกรรมการภายในคณะหรือ
หลักสูตรทุกปประเมินผลโดยคณะกรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิภายนอกทุก 2 ปและประเมินผล
โดยบัณฑิตผูสําเร็จการศึกษาทุกป
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2. การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน
2.1 การบริหารงบประมาณ

มหาวิทยาลัยจัดสรรงบประมาณผานคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ท้ังงบประมาณแผนดิน
และงบประมาณบํารุงการศึกษา เพ่ือจัดซื้อตํารา สื่อการเรียนการสอน วัสดุครุภัณฑ เพ่ือสนับสนุนการเรียน
การสอนในชั้นเรียน และสรางสภาพแวดลอมใหเหมาะสมกับการเรียนรูดวยตนเองของนักศึกษา

2.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนท่ีมีอยูเดิม
หลักสูตรมีความพรอมดานหนังสือ ตํารา และการสืบคนผานฐานขอมูลโดยมีสํานักวิทยบริการ ท่ี

มีหนังสือดานภาษาภาษามลายู การวิจัยและการประเมินผลทางการศึกษาและดานอ่ืนๆ รวมถึงฐานขอมูลท่ีจะ
ใหสืบคนและสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนอยางพอเพียง

2.2.1 สถานท่ี

ลําดับ รายการและลักษณะเฉพาะ จํานวน หมายเหตุ

1 หองสําหรับการศึกษาคนควาดวยตนเอง
Self Access Centre

1

2 หอง Ellis Program 1
3 หองพักอาจารยและเก็บวัสดุอุปกรณ 1
4 หองปฏิบัติการทางภาษา 1

2.2.2 อุปกรณการสอน
อุปกรณการเรียนการสอนของสาขาวิชาภาษามลายู

ลําดับ รายการและลักษณะเฉพาะ
จํานวนท่ีมี
อยูแลว

1 เครื่องเลนแผนซีดี 1
2 เครื่องคอมพิวเตอร 1
3 ชุดเครื่องขยายเสียงไรสายพรอมไมโครโฟน 4
4 ตูแอมปอเนกประสงค 3
5 เครื่องโปรเจคเตอร 1
6 โทรทัศน 1
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ลําดับ รายการและลักษณะเฉพาะ
จํานวนท่ีมี
อยูแลว

7 ชุดเครื่องเสียง 3
8 เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก 1
9 เครื่องบนัทึกเสียง 1
10 เครื่องพิมพ (Printer) 3
11 เครื่องฉายขามศีรษะ 1
12 เครื่องถายเอกสาร 1
13 เครื่องขยายเสียงประจําหอง 1
14 โตะเกาอ้ีเรียน 100
15 ตูเก็บเอกสาร 5
16 โตะวางอุปกรณและเกาอ้ี 10
17 โตะเกาอ้ีสําหรับอาจารย 14
18 กลองถายภาพดิจิตอล 1
19 กลองบันทึกภาพ DVD 1

2.2.3 หองสมุดและแหลงคนควาทางวิชาการ
สํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา มีเครื่องคอมพิวเตอรเพียงพอท่ีจะใหบริการการ

สืบคนสารสนเทศระบบหองสมุดอัตโนมัติผานเครือขายอินเตอรเน็ตจาก
WEBSITE http:// yru.ac.th.

2.2.3.1 เอกสารและตํารา

1) หนังสือ

1.1) ภาษาไทย จํานวน 5,081 ชื่อเรื่อง

1.2) ภาษาอังกฤษ จํานวน 240 ชื่อเรื่อง

1.3) ภาษามลายู จํานวน 140 ชื่อเรื่อง

รวมภาษาไทยและภาษาอังกฤษ จํานวน 16,368 เลม

1.4) รายงานการวิจัย จํานวน 263 ชื่อเรื่อง
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2) วารสารและนิตยสารทางวิชาการ

2.1) ภาษาไทย จํานวน 40 ชื่อเรื่อง 400 เลม

2.2) ภาษาอังกฤษ จํานวน 6 ชื่อเรื่อง 60 เลม

2.4) ภาษามลายู จํานวน 6 ชื่อเรื่อง 6 เลม

3) หนังสือพิมพรายวัน/รายสัปดาห

3.1) ภาษาไทย จํานวน 7 ชื่อเรื่อง 5,040 เลม

3.2) ภาษาอังกฤษ จํานวน 1 ชื่อเรื่อง 720 เลม

2.2.3.2 สื่อผสม (Multimedia)

1) วีดีทัศน จํานวน 4,200 ชื่อเรื่อง

2) ซีดี จํานวน 140 ชื่อเรื่อง

2.2.4 ระบบฐานขอมูลสําเร็จรูป
ระบบฐานขอมูลสําเร็จรูปเพ่ือการคนควาและฐานขอมูล Online มี 4 ระบบฐานขอมูล

ประกอบดวย
1. ระบบฐานขอมูล E-Book ประกอบดวย 3 ฐานขอมูล ดังนี้

1) ฐานขอมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกสออนไลน (Net Library)
2) ฐานขอมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกสภาษาไทย (eBook.com)
3) ฐานขอมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกสออนไลน (Springer Link)

2. ระบบฐานขอมูล E-Learning ประกอบดวย 1 ฐานขอมูล ดังนี้
1) ฐานขอมูลระบบ e-Learning มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

(http://e-learning.yru.ac.th/e-learning/)

3. ระบบฐานขอมูล E-Journal ประกอบดวย 7 ฐานขอมูล ดังนี้
1) ฐานขอมูล Academic Search Elite เปนฐานขอมูลท่ีมีเนื้อหา

ครอบคลุม สหสาขาวิชามากท่ีสุดท่ัวโลก
2) ฐานขอมูล Education Complete เปนฐานขอมูลเฉพาะทางดาน

การศึกษาท่ีมีเนื้อหาครอบคลุมการศึกษาท้ังในและตางประเทศ
3) ฐานขอมูลบทความวารสารสารสนเทศ H.W. WilsonCompany
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4) ฐานขอมูลวารสารตางประเทศ (http://atoz.ebso.com และ
http://www.sciencedirect.com http://vnweb.hwwilsonweb.com

5) ฐานขอมูลรวบรวม link เขาสู Web วารสาร หรือหนังสือ
(http://www.doaj.org/)

6) ฐานขอมูลบทความวิชาการ บทความวิจัย Book review และบทปริทัศน
(http://journal.nida.ac.th/nidajournal/index2.php)

7 ) ฐานข อ มูลรายงานชื่ อวารสารวิ ชาการ อิ เลคทรอนิ กส ในสาขาต า งๆ
(http://stang.sc.mahidol.ac.th/text/ejour-th.htm)

4. ระบบฐานขอมูล E-Thesis ประกอบดวย 9 ฐานขอมูล ดังนี้
1) ฐานขอมูลงานวิจัยไทย Thailis
2) ฐานขอมูลบรรณานุกรมและสาระสังเขป Science Citation
3) ฐานขอมูลบรรณานุกรม และบทคัดยอของวิทยานิพนธระดับปริญญาโท

และปริญญาเอกตางประเทศ Pro Guest
4) ฐานขอมูลหองสมุดของสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.)

(http://www.riclib.nrct.go.th)
5) ฐานขอมูลของสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

(http://www.trf.or.th)
6) ฐานขอมูลการวิจัยทางการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ของสํานักงาน

คณะกรรมการศึกษาแหงชาติ (สกศ.) (http://www.riclib.nrct.go.th)
7) ฐานขอมูลงานวิจัยตางประเทศ (http://www.j-gate.informindia.co.in/)
8) ฐานขอมูลงานวิจัย และหนังสือตางประเทศ(http://highwire.stanford.edu/)
9) ฐานขอมูลเฉพาะทางท่ีมีรายงานการวิจัยไทยระดับปริญญาโทและปริญญาเอก

ระดับอาจารย และวารสารตางประเทศ เก่ียวกับคุณธรรมจริยธรรม (http://www.moralcenter.or.th)

2.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม
2.3.1 ประสานงานกับสํานักวิทยบริการในการจัดซื้อ หนังสือ และตําราท่ีเก่ียวของ เพ่ือบริการให

อาจารยและนักศึกษาไดคนควา และใชประกอบการเรียนการสอน รวมถึงการใชหองสมุดระหวางมหาวิทยาลัย
ภายในประเทศดวย
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2.3.2 มีความรวมมือระหวางองคกรภายในประเทศ เชน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร และ
มหาวิทยาลัยอิสลามยะลา องคกรตางประเทศ เชน สถานกงสุลอินโดนีเซีย ประจําจังหวัดสงขลา, National
University of Malaysia, Utara University of Malaysia, Sultan Idris University  of  Education และ
Science University of Malaysia

2.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร
สํานักวิทยบริการดําเนินการสํารวจความตองการตํารา หนังสืออางอิง เอกสาร จากคณาจารย

เปนประจําทุกปการศึกษา สํานักวิทยบริการดําเนินการรวบรวมขอมูลผูใชหนังสือ วารสารตางๆ เพ่ือรายงาน
มหาวิทยาลัยเปนประจําทุกป โดยมีรายละเอียดดังนี้

เปาหมาย การดําเนินการ การประเมินผล
1 . มี จํ า น ว น ห นั ง สื อ  ตํ า ร า
ประกอบการเรียนการสอนทุก
ร า ย วิ ช า แ ล ะ มี ห นั ง สื อ อ า น
ประกอบการคนควาอยางเพียงพอ
และทันสมัย

สํ า ร วจคว ามต อ งการการ ใช
เอกสารตําราและหนังสืออาน
ประกอบการศึกษาคนควาจาก
อาจารยผู สอนแต ละรายวิชา
รวมถึงความตองการของนักศึกษา
ดวย

ตรวจสอบจํานวนหนังสือเอกสาร
ตําราและหนังสือประกอบการ
ศึกษาคนควาทุกป

2. มีสื่อท่ีสงเสริมสนับสนุนและ
อํานวยความสะดวกดานการเรียน
การสอนท่ีทันสมัยและเพียงพออยู
ใ น ส ภ า พ ใ ช ง า น ไ ด อ ย า ง มี
ประสิทธิภาพ

มี เ จ า ห น า ท่ี ห ลั ก สู ต ร ค อ ย
ตรวจสอบดูแลให เ พียงพอกับ
ความตองการและพรอมใชงาน
และสํารวจความตองการของ
ผูสอน

ตรวจสอบปริมาณ ความตองการ
และสภาพการใช งานของสื่ อ
อุปกรณอํานวยความสะดวกดาน
การจัดการเรียนการสอนอยาง
สมํ่าเสมอรวมถึงความคิดเห็นจาก
อาจารยผูสอนและนักศึกษา

3. การบริหารคณาจารย
3.1 การรับอาจารยใหม

มีการคัดเลือกอาจารยใหมตามระเบียบและหลักเกณฑของมหาวิทยาลัย โดยอาจารยใหมจะตองมีวุฒิ
ตรงกับอัตราท่ีตั้งไว ผูท่ีสมัครเปนอาจารยใหมจะตองมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโท/เอก หรือสูงกวาใน
สาขาวิชาท่ีเก่ียวของกับภาษามลายู



68

3.2 การมีสวนรวมของคณาจารยในการวางแผน การติดตาม และทบทวนหลักสูตร
คณาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร และผูสอน จะตองประชุมรวมกันในการวางแผนจัดการเรียนการ

สอน ประเมินผลและใหความเห็นชอบการประเมินผลทุกรายวิชา เก็บรวบรวมขอมูลเพ่ือเตรียมไวสําหรับการ
ปรับปรุงหลักสูตร ตลอดจนปรึกษาหารือแนวทางท่ีจะทําใหบรรลุเปาหมายตามหลักสูตร และไดบัณฑิตเปนไป
ตามคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค

3.3 การแตงตั้งคณาจารยพิเศษ
มหาวิทยาลัยอํานวยความสะดวกในการติดตอและเชิญอาจารยพิเศษตามความจําเปนและตาม

ขอเสนออาจารยผูรับผิดชอบ

4. การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน
4.1 การกําหนดคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง

บุคลากรสายสนับสนุนควรมีวุฒิปริญญาตรีและมีความรูตรงตามตําแหนงงานท่ีเก่ียวของกับภาระงาน
ท่ีรับผิดชอบ

4.2 การเพิ่มทักษะความรูเพื่อการปฏิบัติงาน
บุคลากรภายในหลักสูตรไดรับการสนับสนุนจากหลักสูตร มีการจัดฝกอบรมเฉพาะทาง เชน การ

เตรียมสื่อการสอนมัลติมีเดียเพ่ือการสอน อยางสมํ่าเสมอ จัดอบรมและศึกษาดูงานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพใน
การทํางานตามตําแหนง

5. การสนับสนุนและการใหคําแนะนํานักศึกษา
5.1 การใหคําปรึกษาดานวิชาการ และอ่ืนๆ แกนักศึกษา

มหาวิทยาลัยแตงตั้งอาจารยท่ีปรึกษาประจํากลุมเรียนใหแกนักศึกษา สําหรับการพบอาจารยท่ี
ปรึกษาเปนไปตามคูมืออาจารยท่ีปรึกษา ซึ่งจัดทําโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

5.2 การอุทธรณของนักศึกษา
การอุทธรณของนักศึกษาในเรื่องท่ีเ ก่ียวกับเรื่องวิชาการ ท้ังนี้ ใหเปนไปตามประกาศของ

มหาวิทยาลัย
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6. ความตองการของตลาดแรงงาน สังคม และหรือความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต
จากปญหาการขาดแคลนครูผูสอนภาษามลายูและการใหความสําคัญทางดานภาษาตางประเทศของ

กระทรวงศึกษาธกิารและความจําเปนในสังคม ท้ังนี้หลักสูตร โดยความรวมมือจากมหาวิทยาลัย จัดการสํารวจ
ความตองการแรงงาน เพ่ือนําขอมูลมาใชประกอบการปรับปรุงหลักสูตร รวมถึงการศึกษาขอมูลวิจัยอัน
เก่ียวเนื่องกับการประมาณความตองการของตลาดแรงงาน เพ่ือนํามาใชในการวางแผนการรับนักศึกษา

7. ตัวบงช้ีผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators)

ดัชนีบงช้ีผลการดําเนินงาน ปท่ี 1 ปท่ี 2 ปท่ี 3 ปท่ี 4 ปท่ี 5

(1) อาจารยประจําหลักสูตรอยางนอยรอยละ 80 มี
สวนรวมในการประชุมวางแผน ติดตาม และทบทวน
การดําเนินการงานหลักสูตร

X X X X X

2) มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ. 2 ท่ี
สอดคลองกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแหงชาติ หรือ
มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/ สาขาวิชา

X X X X X

(3) มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของ
ประสบการณภาคสนามตามแบบ มคอ. 3 และ มคอ.
4 อยางนอยกอนการเปดสอนในแตละภาคการศึกษา
ใหครบทุกรายวิชา

X X X X X

(4) จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา และ
รายงานผลการดําเนินการของประสบการณภาคสนาม
ตามแบบ มคอ. 5 และ มคอ. 6 ภายใน 30 วัน หลัง
สิ้นสุดภาคการศึกษาท่ีเปดสอนใหครบทุกรายวิชา

X X X X X

(5) จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร ตาม
แบบมคอ. 7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปการศึกษา

X X X X X

(6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตาม
มาตรฐานผลการเรียนรู ท่ีกําหนดใน มคอ. 3 และ
มคอ. 4 อยางนอยรอยละ 25 ของรายวิชาท่ีเปด
สอนในแตละปการศึกษา

X X X X X
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(7) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กล
ยุทธการสอน หรือการประเมินผลการเรียนรู จากผล
การประเมินการดําเนินงานท่ีรายงานใน มคอ. 7 ปท่ี
แลว

X X X X

(8) คณาจารยใหมทุกคน ไดรับการปฐมนิเทศหรือ
คําแนะนําดานการจัดการเรียนการสอน

X X X X X

(9) อาจารยประจําทุกคนไดรับการพัฒนาทางวิชาการ
และ/หรือวิชาชีพ อยางนอยปละ 1 ครั้ง

X X X X X

(10) จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน(ถามี)
ไดรับการพัฒนาวิชาการและ/หรือ วิชาชีพ ไมนอยกวา
รอยละ 50 ตอป

X X X X X

7. ตัวบงช้ีผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators) (ตอ)

ดัชนีบงช้ีผลการดําเนินงาน ปท่ี 1 ปท่ี 2 ปท่ี 3 ปท่ี 4 ปท่ี 5

(11) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปสุดทาย/
บัณฑิตใหมท่ีมีตอคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไมนอยกวา
3.5 จากคะแนนเต็ม 5

X X

(12) ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตท่ีมีตอบัณฑิต
ใหมเฉลี่ยไมนอยกวา 3.5 จากคะแนนเต็ม 5
(หลังจากบัณฑิตสําเร็จการศึกษาอยางนอย 1 ป)

X
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หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร

1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
1.1 การประเมินกลยุทธการสอน

กําหนดใหคณาจารยเขียนรายละเอียดของรายวิชา (มคอ. 3) ซึ่งมีรายละเอียดของกลยุทธ การ
ประเมินการสอน และรายงานผลการดําเนินการของรายวิชา (มคอ. 5) หลังการสอนของแตละภาค อาจารย
ผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยผูสอนนําขอเสนอแนะไปปรับปรุงและรายงานผลตอไป

1.2 การประเมินทักษะของอาจารยในการใชแผนกลยุทธการสอน
การประเมินทักษะของอาจารยในการใชแผนกลยุทธการสอนดําเนินการดังนี้
1.2.1 นักศึกษาประเมินการสอนของอาจารยในแตละวิชาผานระบบออนไลนเม่ือสิ้นสุดภาค

การศึกษา
1.2.2 คณะกรรมการบริหารวิชาการคณะและผูรับผิดชอบหลักสูตร สังเกตการสอนของอาจารย

2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
2.1 โดยนักศึกษาและบัณฑิต

การประเมินหลักสูตรโดยภาพรวม โดยสํารวจขอมูลจากนักศึกษาปจจุบันและบัณฑิตใหม
2.2 โดยผูทรงคุณวุฒิ และ/หรือจากผูประเมินภายนอก

2.2.1 ประเมินจากนักศึกษาปจจุบันและบัณฑิต โดยใชแบบสอบถามนักศึกษาชั้นปท่ี 4 ในการปจฉิม
นิเทศ การสัมภาษณตัวแทนของนักศึกษา/บัณฑิต ตัวแทนคณาจารย และการเปดเว็บไซต (web site) เพ่ือรับ
ขอมูลยอนกลับจากนักศึกษาและผูท่ีเก่ียวของ

2.2.2 ประเมินจากผูทรงคุณวุฒิ และ/หรือผูประเมินภายนอก โดยดูจากผลการประเมินตนเองของ
ผูสอนและรายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร

2.2.3 ประเมินจากผูใชบัณฑิตหรือผูมีสวนเก่ียวของ โดยประเมินความพึงพอใจตอคุณภาพของบัณฑิต
และการวิพากษหลักสูตร

2.3 โดยผูใชบัณฑิต และ/หรือผูมีสวนเกี่ยวของอ่ืนๆ
ประเมินความคิดเห็นจากผูใชบัณฑิตโดยใชแบบสอบถามหรือการสัมภาษณผานวิธีการวิจัย
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3. การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
การประเมินคุณภาพการศึกษาประจําป ตามดัชนีบงชี้ผลการดําเนินงานท่ีระบุในหมวดท่ี 7 ขอ 7 โดย

คณะกรรมการภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธการสอน
4.1 รวบรวมขอเสนอแนะ/ขอมูล จากการประเมินของนักศึกษา ผูรับผิดชอบ ผูใชบัณฑิต ผูทรงคุณวุฒิ
4.2 วิเคราะหทบทวนขอมูลขางตน โดยผูรับผิดชอบหลักสูตร/คณะกรรมการบริหารวิชาการคณะ
4.3 ดําเนินการปรับปรุง

4.3.1 รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) และรายละเอียดของประสบการณภาคสนาม (มคอ.4) ทุก
ภาคการศึกษาหรือทุกปการศึกษา

4.3.2 ประเมินผลหลักสูตร (มคอ.3) เพ่ือนําไปปรับปรุงหลักสูตร ภายใน 5 ป
1. ประเมินปญหาอุปสรรคการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรทุกปการศึกษา (มคอ.7)
2. ประเมินผลคุณลักษณะและคุณภาพของบัณฑิตภายหลังจบการศึกษาอยางตอเนื่อง
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ภาคผนวก ก
ผลการศึกษาความจําเปนในการปรับปรุงหลักสูตร
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1. ผลสําเร็จของการผลิตบัณฑิตหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษามลาย หลักสูตร (2550)
 รางวัลผานเกณฑการทดสอบทักษะภาษาไทย ระดับเหรียญเงิน
 รางวัลผานเกณฑการทดสอบทักษะทางภาษามลายู ระดับเหรียญทองแดง
 รางวัลผานเกณฑการทดสอบทักษะภาษาไทย ระดับชมเชย
 รางวัลชนะเลิศ การประกวดการเขียนเรียงความภาษามลายูระดับบุคคลท่ัวไป
 การเขารวมโครงการคายเรียนรูวิถีชีวิตชุมชน เพ่ือสรางจิตสํานึกของนักศึกษาสูสังคม
 การเขารวมโครงการ Project of Foster Family ณ ประเทศมาเลเซีย
 การเขารวมสัมมนาโครงการนักศึกษาสานสัมพันธเพ่ือเรียนรูกระแสโลกาภิวัตน
 การเขารวมโครงการธารน้ําใจ 3 จังหวัดชายแดนภาคใตชวยเหลือผูประสบภัยน้ําทวมในภาค

กลาง  ภาคเหนือ  และ  ภาคอีสาน

2. ปญหาและขอบกพรองของหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษามลายู หลักสูตร (2550)
2.1 ปญหาของนักศึกษา

2.1.1 ระดับความรูดานภาษามลายูของนักศึกษาตางกัน มีปญหาในการเรียนการสอนและ
การสื่อสารในชั้นเรียน

2.1.2 นักศึกษาท่ีมีพ้ืนฐานภาษามลายูจะมีทักษะการอานภาษามลายูไดระดับดี แตจะขาด
ทักษะการเขียนภาษามลายู

2.1.3 อิทธิพลของภาษามลายูถ่ิน ทําใหมีอุปสรรคในการสื่อสารภาษามลายู ทางหลักสูตร
จําเปนตองจัดกิจกรรมเสริมทักษะการสื่อสารในตางประเทศทุกๆปการศึกษา เพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงค
ของหลักสูตร

2.1.4 ผูสอนตองคอยกระตุนใหนักศึกษาเขาใจบริบทของการเรียนภาษามลายู ท่ี มี
ประสิทธิภาพ เนื่องจากนักศึกษาเกิดความเคยชินกับการเรียนระดับมัธยมศึกษา

2.2 ปญหาของผูสอน
2.2.1 อาจารยผูสอนไมเพียงพอ
2.2.2 ขาดสื่อการเรียนการสอนท่ีทันสมัย
2.2.3 ตําราและเอกสารเฉพาะสาขาวิชาไมเพียงพอ
2.2.4 ขาดแหลงการเรียนรูและการสืบคนเครือขายท่ีหลากหลาย
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3. ความตองการของทองถิ่น/ตลาดแรงงาน
ทางหลักสูตรไดทําการศึกษาความตองการของทองถ่ิน/ตลาดแรงงานของชุมชนพ้ืนท่ีอําเภอเมือง ใน

พ้ืนท่ีสามจังหวัดชายแดนภาคใตของประเทศไทย กรณีศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาความตองการ
ศึกษาและความตองการตลาดแรงงานดานภาษามลายู เพ่ือพัฒนาการจัดการศึกษาของหลักสูตรศิลปศาสตร
บัณฑิต (หลักสูตร 4 ป) สาขาวิชาภาษามลายู หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555 ใหสอดคลองกับความตองการของ
ชุมชนในพ้ืนท่ีสามจังหวัดชายแดนภาคใต สรุปไดดังนี้

กลุมตัวอยางท่ีใชในการสํารวจครั้งนี้ ไดแก ประชาชนในอําเภอเมือง พ้ืนท่ีจังหวัดยะลา ปตตานีและ
นราธิวาส รวมท้ังสิ้นจํานวน 75 คน เครื่องมือท่ีใชในการสํารวจ คือ แบบสอบถาม และ แบบสัมภาษณ จากผล
การสํารวจพบวา

ผูตอบแบบสอบถามมีความตองการศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 4 ป) สาขาวิชา
ภาษามลายู หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 ในระดับปริญญาตรี โดยชวงเวลาท่ีตองการเรียนมากท่ีสุด คือ ชวง
วันจันทร-ศุกร รองลงมา คือ ชวงวันเสาร- อาทิตย และสาเหตุสําคัญในการศึกษาสาขาวิชาภาษามลายู เพ่ือ
พัฒนาตนเองใหมีความรูดานภาษามลายูในเชิงธุรกิจและเชิงวิชาการ การเตรียมความพรอมสูตลาดแรงงาน
ประชาคมอาเซียน รองลงมาคือเพ่ือประกอบอาชีพและความกาวหนาในหนาท่ีการงานตามลําดับ สวนความ
ตองการดานตลาดแรงงานภาษามลายู พบวาสถานประกอบการท่ีทําการคากับประเทศเพ่ือนบานมีความ
ตองการบุคลากรดานภาษามลายูอยูในระดับมาก รองลงมาคือหนวยงานหรือองคกรท้ังภาครัฐและเอกชนท่ีมี
การใชภาษามลายูตามลําดับ

4. อัตลักษณและจุดเดนของหลักสูตร (2555)
4.1 อัตลักษณ

ภาษามลายูเปนอัตลักษณของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

4.2 จุดเดนของหลักสูตร
4.2.1 การมีเครือขายความรวมมือกับมหาวิทยาลัยตางประเทศ เชน Universiti Kebangsaan

Malaysia (UKM)
4.2.2 การฝกประสบการณวิชาชีพของนักศึกษาในตางประเทศ
4.2.3 มีกิจกรรมเสริมหลักสูตรท้ังในและตางประเทศ  เชน

1. ฝกอบรมดานคุณธรรม จริยธรรม
2. ฝกอบรมดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
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3. ศึกษาดูงานในประเทศอาเซียนเพ่ือสงเสริมทักษะทางภาษามลายู
4. โครงการศึกษาแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมมลายู
5. สัมมนาวิชาการรวมกันกับสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนๆ
6. กิจกรรมสอนเสริมภาษามลายูในชวงปดภาคเรียนใหกับนักศึกษา
7. กิจกรรมบัณฑิตจิตอาสา
8. กิจกรรมสงเสริมภูมิปญญาและสืบสานประเพณี วัฒนธรรมทองถ่ิน

4.2.4 บัณฑิตหลักสูตรภาษามลายูมีความพรอมในการเขาสูตลาดแรงงานอาเซียน

ภาคผนวก ข
สรุปการปรับปรุงหลักสตูร
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สรุปการปรับปรุงหลักสูตร

การปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษามลายู พ.ศ. 2550 เปนหลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษามลายู ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2555 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา สรุปการ
ปรับปรุงได ดังนี้

ท่ี หลักสูตรเดิม หลักสูตรฉบับปรับปรุง หมายเหตุ
1 ชื่อหลักสูตร

ศิลปศาสตรบณัฑติ
สาขาวิชาภาษามลายู
Bachelor of Arts Program in Malay

ชื่อหลักสูตร
ศิลปศาสตรบณัฑติ
สาขาวิชาภาษามลายู
Bachelor of Arts Program in Malay

คงเดิม

2 ชื่อปริญญา
ช่ือภาษาไทย    ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษามลายู)

ศศ.บ. (ภาษามลายู)
ช่ือภาษาอังกฤษ Bachelor of Arts (Malay)

B.A. (Malay)

ชื่อปริญญา
ภาษาไทย ศิลปศาสตร (ภาษามลายู)

ศศ.บ. (ภาษามลาย)ู
ภาษาอังกฤษ Bachelor of Arts (Malay)

B.A. (Malay)

คงเดิม

3 ปรัชญาของหลักสูตร
สื่อสารเขาใจ นําไปพัฒนาสังคมใหเกิดความสันตสิุข

ปรัชญาของหลักสูตร
มุงผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพทางดานวิชาการ ยึด

ปรับใหม
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ท่ี หลักสูตรเดิม หลักสูตรฉบับปรับปรุง หมายเหตุ
หลักการเรียนรูโดยใชผูเรียนเปนศูนยกลาง สามารถ
บูรณาการความรูภาษามลายูกับทักษะทางปญญา มี
คุณธรรม จริยธรรม ใฝสันติ และสามารถปฏิบัติงาน
รวมกับผูอ่ืนไดอยางมีประสิทธิภาพภายใตสังคมพหุ
วัฒนธรรม ตลอดจนเรียนรูเทคโนโลยีท่ีทันสมัยเพ่ือ
พัฒนาตนเองอยูเสมอ

4 วัตถุประสงคของหลักสูตร
1. ใหมีความรูความสามารถและทักษะการใชภาษา
มลายูในการติดตอสื่อสารใน ชีวิตประจําวันและเพ่ือ
การติดตอสื่อสารกับประเทศเพ่ือนบาน ตลอดจน
สามารถใชภาษามลายูในเชิงธุรกิจและเชิงวิชาการได
เปนอยางดี
2. ใหมีทักษะในการแสวงหาความรูในสังคมแหงการ
เรียนรูท่ีสามารถแขงขันในสังคมโลกได

วัตถุประสงคของหลักสูตร
1. เพ่ือใหมีความรูความสามารถและทักษะการใช
ภาษามลายูในการติดตอสื่อสารใน ชีวิตประจําวันท้ัง
ในและนอกประเทศ ตลอดจนสามารถใชภาษา
มลายูในเชิงธุรกิจและเชิงวิชาการไดเปนอยางดี
2) เพ่ือใหมีคุณธรรม จริยธรรม มีเหตุผล มีความ
รับผิดชอบตอตนเองตอสังคมและมีมนุษยสัมพันธท่ี
ดี สามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนได
3) เพ่ือผลิตบัณฑิตใหมีความภูมิใจในตนเอง  และ
สามารถประกอบอาชีพท่ีเก่ียวของกับการใชทักษะ
ภาษามลายู
4) เพ่ือใหมีทักษะในการแสวงหาความรูในสังคม
แหงการเรียนรู  ตลอดจนเทคโนโลยีสารสนเทศไป
ใชเพ่ือพัฒนาตนเองได
5) เพ่ือผลิตบัณฑิตท่ีพึงประสงครองรับการเขาสู
ตลาดแรงงานประชาคมอาเซียน

ปรับใหม

5 ระบบการจัดการศึกษา
หน่ึงภาคการศึกษามีระยะเวลาไมนอยกวา 15 สัปดาห

ระบบการจัดการศึกษา
หน่ึงภาคการศึกษามีระยะเวลาไมนอยกวา 15 สัปดาห

คงเดิม

6 จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสตูร

ไมนอยกวา 123 หนวยกิต

จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสตูร

ไมนอยกวา 122 หนวยกิต

ปรับปรุง
จํานวน

หนวยกิต
7 โครงสรางหลกัสูตร

1. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  ไมนอยกวา 31 หนวยกิต
กลุมวิชาภาษาและการสื่อสาร 8 หนวย
กิต
กลุมวิชามนุษยศาสตร 8 หนวย
กิต
กลุมวิชาสังคมศาสตร 6 หนวย

โครงสรางหลักสูตร
หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ไมนอยกวา 30 หนวยกิต

กลุมวิชาภาษาและการสื่อสาร 12 หนวยกิต
กลุมวิชามนุษยศาสตร 6 หนวยกิต
กลุมวิชาสังคมศาสตร 6 หนวยกิต
กลุมวิชาคณิตศาสตรวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี 6 หนวยกิต

ปรับปรุง
จํานวน

หนวยกิต
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กิต
กลุมวิชาคณติศาสตรวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี 9 หนวยกิต

2. หมวดวิชาเฉพาะ ไมนอยกวา 86 หนวยกิต
วิชาบังคับ 60 หนวยกิต
วิชาเลือก          ไมนอยกวา 21 หนวยกิต
กลุมวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพและวิชาชีพ

ไมนอยกวา 5 หนวยกิต
3. วิชาเลือกเสรี ไมนอยกวา 6 หนวยกิต

หมวดวิชาเฉพาะ     ไมนอยกวา 86 หนวยกิต
กลุมวิชาเฉพาะดาน ไมนอยกวา 81 หนวยกิต

วิชาเอกบังคับ 60 หนวยกิต
วิชาเอกเลือก     ไมนอยกวา 21 หนวยกิต
กลุมวิชาฝกประสบการณวิชาชีพ

5 หนวยกิต
วิชาเลือกเสรี ไมนอยกวา 6 หนวยกิต

8 รายวิชา
หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ไมนอยกวา 31 หนวยกิต

1. กลุมวิชาภาษาและการสื่อสาร 8 หนวยกิต
2104101 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 1        2(2-0-4)
2104102 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 2        2(2-0-4)
2105103 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 1    2(2-0-4)
2105104 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 2    2(2-0-4)

รายวิชา
หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  ไมนอยกวา 30 หนวยกิต
กลุมวิชาภาษาและการสื่อสาร ไมนอยกวา

12 หนวยกิต
วิชาบังคับ 10 หนวยกิต

2100101 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 2(1-2-3)
2100102 การพัฒนาทักษะการพูดและการเขียน

2(1-2-3)
2100104 ภาษาอังกฤษเพ่ือกาสื่อสารและ
พัฒนาการเรียนรู 2(1-2-3)
2100108 ภาษามลายูเพ่ือการสื่อสารและพัฒนาการ
เรียนรู 2(1-2-3)
2100107 ภาษามลายูเพ่ือการสื่อสาร 2(1-2-3)

วิชาเลือก 2 หนวยกิต
2100103 หลักการอานและการเขียนคําไทย

2(2-0-4)
2100105 การพัฒนาทักษะการพูดและการอาน
ภาษาอังกฤษ 2(1-2-3)
2100106 ภาษาอังกฤษเพ่ือพัฒนาการอานและการ
เขียน 2(1-2-3)
2100109 ภาษามลายูพ้ืนฐาน 2(1-2-3)
2100111 ภาษาอาหรับพ้ืนฐาน 2(1-2-3)
2100110 ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร 2(1-2-3)

1.ปรับปรุง
จํานวน
หนวยกิต

2.ปรับปรุง
ช่ือรายวิชา

3.ปรับปรุง
คําอธิบาย
รายวิชา
4.ปรับปรุง
รหัส
รายวิชา
5. เพ่ิม
รายวิชา
ใหม

2. กลุมวิชามนุษยศาสตร 8 หนวย
กิต

กลุมวิชามนุษยศาสตร 6 หนวยกิต
2100112 วิทยาการแหงความสุข 2(1-2-3)
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2100105 สารนิเทศเพ่ือการศึกษาคนควา

2(2-0-4)
2100106 ความจริงของชีวิต 2(2-0-4)
2150101 การคิดและการพัฒนาตน 2(2-0-4)
2180202 สุนทรียภาพของชีวิต 2(2-0-4)
3. กลุมวิชาสังคมศาสตร 6 หนวย

กิต
2150102 วิถีไทย 2(2-0-4)
2150203 วิถีโลก 2(2-0-4)
2150204 มนุษยกับสิ่งแวดลอม 2(2-0-4)

4. กลุมวิชาคณิตศาสตร วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี 9 หนวยกิต
4100205 วิทยาศาสตรเพ่ือคณุภาพชีวิต 2(2-0-4)
4100206 การคิดและการตัดสินใจ 2(2-0-4)
4100207 เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือชีวิต 3(2-2-5)
4100208 การกีฬาเพ่ือสุขภาพ 2(1-2-3)

2100113 สุนทรียวิจักขณ 2(2-0-4)
2100114 สารสนเทศเพ่ือการศึกษาคนควา

2(2-0-4)

กลุมวิชาสังคมศาสตร 6 หนวยกิต
2150101 สังคมภิวัตน 2(2-0-4)
2150103 ทักษะชีวิตและจิตสาธารณะ

2(2-0-4)
2150102 การจัดการทางสังคม 2(2-0-4)
กลุมวิชาคณิตศาสตร วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี 6 หนวยกิต
4100101 คณิตศาสตรในชีวิตประจําวัน 2(1-2-3)
4100102 วิทยาศาสตรเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต

2(1-2-3)
4100103 เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจําวัน

2(1-2-3)

หมวดวิชาเฉพาะดาน 86 หนวยกิต
วิชาเน้ือหา (บังคับ) ไมนอยกวา 60 หนวยกิต
2108101 ภาษามลายูท่ัวไป 1              3(3-0-6)
2108102 ภาษามลายูท่ัวไป 2              3(3-0-6)
2108103 ภาษามลายูพ้ืนฐาน 1            3(3-0-6)
2108104 ภาษามลายูพ้ืนฐาน 2            3(3-0-6)
2108105 การอานภาษามลายู 1           3(2-2-5)
2108106 การอานภาษามลายู 2           3(2-2-5)
2108107 โครงสรางภาษามลายู 1         3(3-0-6)
2108208 โครงสรางภาษามลายู 2         3(3-0-6)
2108209 โครงสรางภาษามลายู 3         3(3-0-6)
2108210 สนทนาภาษามลายู 1            3(2-2-5)
2108211 สนทนาภาษามลายู 2 3(2-2-5)
2108212 การเขียนภาษามลายู 1 3(2-2-5)
2108213 การเขียนภาษามลายู 2 3(2-2-5)

หมวดวิชาเฉพาะ ไมนอยกวา 86 หนวยกิต
กลุมวิชาเฉพาะดาน  ไมนอยกวา 81 หนวยกิต

วิชาเอกบังคับ 60 หนวยกิต
2108101 ภาษามลายูเบื้องตน 3(3-0-6)
2108102 ภาษามลายูท่ัวไป 3(3-0-6)
2108103 สัณฐานวิทยา 3(3-0-6)
2108104 การอานภาษามลายู 1          3(2-2-5)
2108105 การอานภาษามลายู 2          3(2-2-5)
2108106 โครงสรางภาษามลายู 1        3(3-0-6)
2108207 โครงสรางภาษามลายู 2 3(3-0-6)
2108208 โครงสรางภาษามลายู 3 3(3-0-6)
2108209 สนทนาภาษามลายู 1 3(2-2-5)
2108210 สนทนาภาษามลายู 2 3(2-2-5)
2108211 การเขียนภาษามลายู 1 3(2-2-5)
2108212 การเขียนภาษามลายู 2 3(2-2-5)

1.ปรับปรุง
ช่ือ
รายวิชา

2.ปรับปรุง
รหัส
รายวิชา

3. เพ่ิม
รายวิชา
ใหม
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2108314 สัทศาสตรภาษามลายู 3(3-0-6)
2108315 สรวิทยาภาษามลายู 3(3-0-6)
2108416 วิวัฒนาการภาษามลายู 3(3-0-6)
2108417 ภาษาศาสตรภาษามลายู 3(3-0-6)
2108318 การวิเคราะหภาษามลายู 1 3(3-0-6)
2108419 การวิเคราะหภาษามลายู 2 3(3-0-6)
2108420 การประเมินงานสรางสรรค

ภาษามลายู 3(3-0-6)
2108421 บทบาทและสถานะของภาษามลายูใน

เอเชียตะวันออกเฉียงใต 3(3-0-6)
2108322 ภาษาศาสตรสังคมในประเทศ

ท่ีใชภาษามลายู 3(3-0-6)
2108323 ภาษามลายูทางการศึกษา 3(3-0-
6)

2108318 สัทศาสตรภาษามลายู 3(3-0-6)
2108319 สรวิทยาภาษามลายู 3(3-0-6)
2108431 วิวัฒนาการภาษามลายู 3(3-0-6)
2108432 ภาษาศาสตรภาษามลายู 3(3-0-6)
2108320 การวิเคราะหภาษามลายู1 3(3-0-6)
2108421 การวิเคราะหภาษามลายู 2 3(3-0-6)
2108433 การประเมินงานสรางสรรค

ภาษามลายู 3(3-0-6)
2108434 บทบาทและสถานะของภาษามลายูใน

เอเชียตะวันออกเฉียงใต 3(3-0-6)
2108322 ภาษาศาสตรสังคมในประเทศ

ท่ีใชภาษามลายู 3(3-0-6)
2108323 ภาษามลายูทางการศกึษา 3(3-0-6)

วิชาเลือก ไมนอยกวา 21 หนวยกิต
2108124 ความเปนมาของภาษามลายู 3(3-0-
6)
2108225 แนวคิดและภูมิปญญามลายู 3(3-0-6)
2108326 ภาษามลายูกับการดําเนินชีวิตในสังคม

3(3-0-6)
2108327 สนทนาภาษามลายูถ่ินปตตานี 3(3-0-6)
2108328 ภาษามลายูถ่ิน 3(3-0-6)
2108329 อิทธิพลภาษาตางประเทศ

ในภาษามลายู 3(3-0-6)
2108330 การตีความภาษามลายู 3(3-0-6)
2108231 การแปล 1                           3(2-2-5)
2108332 การแปล 2 3(2-2-5)
2108433 การแปล 3 3(2-2-5)
2108234 ภาษามลายูในสื่อประเภท

สิ่งพิมพ 3(3-0-
6)

2108335 ภาษามลายูในสื่อประเภทวิทยุและ
โทรทัศน 3(3-0-6)

2108436 วรรณคดีมลายูเบื้องตน 3(3-0-

วิชาเอกเลือก ไมนอยกวา 21 หนวยกิต
2108124 ความเปนมาของภาษามลายู 3(3-0-6)
2108213 แนวคิดและภูมิปญญามลายู 3(3-0-6)
2108325 ภาษามลายูกับการดําเนินชีวิต

ในสังคม 3(3-0-6)
2108326 ภาษามลายูเพ่ือการทองเท่ียว 3(3-0-6)
2108327 ภาษามลายูถ่ิน 3(3-0-6)
2108328 อิทธิพลภาษาตางประเทศ

ในภาษามลายู 3(3-0-6)
2108329 การตีความภาษามลายู 3(3-0-6)
2108214 การแปล 1 3(2-2-5)
2108315 การแปล 2 3(2-2-5)
2108416 การแปล 3 3(2-2-5)
2108217 ภาษามลายูในสื่อประเภท

สิ่งพิมพ 3(3-0-6
2108330 ภาษามลายูในสื่อประเภทวิทยุ

และโทรทัศน 3(3-0-6)
2108435 วรรณคดีมลายูเบื้องตน 3(3-0-6)
2108436 ศิลปวัฒนธรรมมลายูเบื้องตน 3(3-0-6)
2108437 สัมมนาภาษามลายู 3(2-2-5)

1.ปรับปรุง
ช่ือ
รายวิชา

2.ปรับปรุง
รหัส
รายวิชา

3. เพ่ิม
รายวิชา
ใหม
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6) 2108437 ศิลปวัฒนธรรมมลายูเบื้องตน 3(3-
0-6)
2108438 สัมมนาภาษามลายู 3(2-2-5)
2108439 ภาษามลายูกับเทคโนโลยี

สารสนเทศ 3(3-0-6)
2108440 ภาษาศาสตรสําหรบัครูสอน

ภาษามลายู 3(3-0-6)
2108441 การศึกษาเอกเทศ 3(2-2-5)
2108442 สํารวจวรรณคดีมลายู 3(3-0-
6)

วิชาชีพ ไมนอยกวา 5 หนวยกิต
2108443 การฝกประสบการณวิชาชีพภาษา 5(450)

2108438 ภาษามลายูกับเทคโนโลยี
สารสนเทศ 3(3-0-6)

2108439 ภาษาศาสตรสําหรบัครู
สอนภาษามลายู 3(3-0-6)

2108440 การศึกษาเอกเทศ 3(2-2-5)
2108441 สํารวจวรรณคดมีลายู 3(3-0-6)

กลุมวิชาฝกประสบการณวิชาชีพ 5 หนวยกิต
2108442 การฝกระสบการณวิชาชีพภาษา 5(450)

9 คําอธิบายรายวิชาหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป
2104101 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 1  2(2-0-4)

Thai   for  Communication  I
ฝกทักษะการใชภาษาท้ังการฟงการพูด

การอาน และการเขียน โดยเนนการฟงและการอานเชิง
วิเคราะห ใหสามารถสื่อภาษาไดอยางมีประสิทธิภาพ
และสามารถนําความรู ความคิดท่ีไดรับมาพัฒนาตนเอง
อยางสรางสรรค

คําอธิบายรายวิชาวิชาศึกษาท่ัวไป
2100101 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 2(1-2-3)

Thai for Communication
ความสําคัญของภาษาไทยในฐานะเปน

เครื่ อ งมื อ ในการสื่ อส ารฝ ก ทักษะ ใช ภ าษา ใน
ชีวิตประจําวัน ท้ังดานการฟง การพูด การอาน และ
การเขียน การใชภาษาสื่อสารท่ีเปนทางการและไม
เปนทางการ การนําเสนอขอมูลในเชิงใหความรู
ขอคิดเห็น ขอเสนอแนะ และวิจารณอยางมีเหตุผล
ศึกษาสภาพปญหาและแนวทางการแกไขการใชภาษา
ในชีวิตประจําวัน ตระหนักถึงคุณธรรม และมีจิตสํานึก
ตอสังคมในการใชภาษาไทยในการสื่อสาร

เน้ือหา
เปลี่ยน
แปลง

2105104 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 2  2(2-0-4)
English for Communication II

รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน : 2105103
ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 1
ฝกทักษะ  ดานการฟง พูด เพ่ือใหขอมูลและแสดง
ความคิดเห็น ฝกทักษะการอานเพ่ือหาหัวขอเรื่อง การ
อานเพ่ือจับใจความสําคัญและรายละเอียด รวมท้ัง
เขียนขอความสั้นๆ เพ่ือการสื่อสาร

2100105 การพัฒนาทักษะการพูดและการ อาน
ภาษาอังกฤษ 2(1-2-3)
Development of Speaking and
Reading Skills in English

การพัฒนาทักษะการพูดและอานภาษาอังกฤษอยาง
มีประสิทธิภาพ ฝกการพูดท้ังรายบุคคลและเปนกลุม
การนําเสนองานหนาช้ัน และฝกการอานอยางมี
ป ร ะสิ ท ธิ ภ าพ  ก า ร อ า นจั บ ใ จ คว า มกา รอ า น
หนังสือพิมพ โฆษณา เว็บไซต

เน้ือหา
เปลี่ยน
แปลง
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ไมมี 2100107 ภาษามลายูเพ่ือการสื่อสาร2(1-2-3)

Malay for Communication
ก า ร ใ ช ภ า ษ า ม ล า ยู เ พ่ื อ ก า ร สื่ อ ส า ร ใ น

ชีวิตประจําวัน บทสนทนาท่ีใชในชีวิตประจําวัน เชน
การทักทาย การถามทุกขสุข การขอบคุณ การแนะนํา
แบบงาย ๆ ฯลฯ โดยเนนทักษะการฟงและการพูด

วิชาใหม

ไมมี 2100108 ภาษามลายูเพ่ือการสื่อสารและ
พัฒนาการเรียนรู 2(1-2-3)
Malay for Communication and
Learning Development

พัฒนาทักษะการใชภาษามลายู ดานการฟง
การพูด  การอาน  และการเขียน ในบริบทท่ีเก่ียวของ
กับชีวิตประจําวัน ฝกการอานออกเสียงคําภาษามลายู
ใหถูกตอง ฝกสนทนาภาษามลายูเพ่ือการสื่อสารใน
สถานการณตางๆ เชน การแนะนําตนเอง การกลาว
ทักทาย การกลาวลา การใหคําแนะนําการติดตอ
สอบถามขอมูลท้ังในและนอกประเทศ และฝกการ
เขียนประโยคท่ีไมซับซอน

วิชาใหม

ไมมี 2100103 หลักการอานและการเขียน
คําไทย 2(1-2-3)
Principles of Reading and
Writing Thai Words
หลักเกณฑตางๆ ในการอานและเขียนคํา

ไทย  ศึกษาปจจัยท่ีทําใหการอานและการเขียนคําไทย
ผิดไปจากกฎเกณฑเก็บรวบรวมวิเคราะห เปรียบเทียบ
คําท่ีมักเขียนหรืออานผิดจากกฎเกณฑ อภิปราย
สรุปผล  แนวทางการแกไขและเผยแพรการอานและ
การเขียนคําไทยใหถูกตอง

วิชาใหม

ไมมี 2100106 ภาษาอังกฤษเพ่ือพัฒนา 2(1-2-3)
การอานและการเขียน
English for Reading and Writing
Development
พัฒนาการอานภาษาอังกฤษเ พ่ือให

สามารถอานจับใจความงานหลากหลายสาขาไดอยาง

วิชาใหม
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มีประสิทธิภาพ และพัฒนาทักษะการเขียนโดยเนน
การเขียนภาษาอังกฤษท่ีถูกรูปแบบและหนาท่ีเพ่ือ
นําไปใชประโยชนท้ังดานการศึกษาและอาชีพ เชน
การเขียนจดหมาย การกรอกใบสมัคร การเขียน
รายงานเปนตน

ไมมี 2100109 ภาษามลายูพ้ืนฐาน 2(1-2-3)
Basic Malay
ฝกทักษะการฟง พูด อาน และเขียน

ศึกษารูปประโยคพ้ืนฐาน การเช่ือมประโยคพ้ืนฐาน
เขาดวยกันและศึกษาสํานวนภาษามลายู ฝกนําเสนอ
ขอมูลในเชิงใหความรู ขอคิดเห็น เพ่ือประยุกตใชให
สอดคลองกับบริบททางสังคม

วิชาใหม

ไมมี 2100110 ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร 2(1-2-3)
Chinese for Communication

การใชภาษาจีนเพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจําวัน บท
สนทนาท่ีใชในชีวิตประจําวัน  เชน การทักทาย การ
ถามทุกขสุข การแนะนําแบบงายๆ ฯลฯ โดยเนน
ทักษะการฟงและการพูด

วิชาใหม

ไมมี 2100111 ภาษาอาหรับพ้ืนฐาน 2(1-2-3)
Basic Arabic

อักษรภาษาอาหรับหลักการสรางคํา
ประโยคพ้ืนฐาน ฝกทักษะการฟง พูด อาน และเขียน
เพ่ือความเขาใจเรื่องท่ัวๆ ไปในชีวิตประจําวัน ให
สามารถประยุกตใชในการสื่อสารกับเจาของภาษาได

วิชาใหม

2100105 สารนิเทศเพ่ือการศึกษาคนควา
2(2-0-4)

Information  for  Study Skills
and  Research
ความหมายความสําคัญของสารนิเทศ

แ ห ล ง ส า ร นิ เ ทศ ใ น ก า ร ศึ ก ษ า ค น ค ว า ภ า ย ใ น
มหาวิทยาลัย  และเขาถึงแหลงของสารนิเทศอ่ืน ๆ วิธี

2100114 สารสนเทศเพ่ือการเรียนรูตลอดชีวิต
2(1-2-3)

Information For Life Long
Learning

ความหมายบทบาท และความสําคัญของ
สารสนเทศ  เ พ่ือการ เ รี ยนรู ตลอด ชี วิต  แหล ง
สารสนเทศและการเขาถึงแหลงสารสนเทศ วิธีการ

วิชาใหม
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การแสวงหาและรวบรวมสารนิเทศมาใชเพ่ือการศึกษา
คนควาดวยตัวเองและการใชเทคโนโลยีทางสารนิเทศ
วิธีการเสนอผลการศึกษาคนควาตามรูปแบบและข้ัน
ตอนท่ีเปนมาตรฐาน

แสวงหาและรวบรวมสารสนเทศมาใชเพ่ือการศึกษา
คนควาดวยตนเอง วิธีการนําเสนอผลการศึกษาคนควา
ตามรูปแบบและข้ันตอนท่ีเปนมาตรฐาน

2100106 ความจริงของชีวิต 2(2-0-4)
Meaning  of  Life

ความหมายของชีวิตการดํารงชีวิตใน
สังคมปจจุบันการนําเอาความจริงตามหลักศาสนาและ
ปรัชญาไปประยุกตใชในการพัฒนาปญญาแกปญหา
ชีวิตและสังคมการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมตาม
หลักศาสนา ชีวิตท่ีมีสันติสุขและสังคมท่ีมีสันติภาพ

2100112 ความสุขศึกษา 2(1-2-3)
Happiness Study
ความหมายและขอบขายของความสุข

ท้ังกายและใจ การมองโลกเชิงบวก เห็นคุณคาใน
ตนเอง ผูอ่ืน และสรรพสิ่งท้ังปวง การปรับตัวเขากับ
สภาพแวดลอมในสังคมพหุวัฒนธรรม ความฉลาดทาง
อารมณ เพ่ือการดําเนินชีวิตและการอยูรวมกัน การ
นําหลักคําสอนของศาสนามาปฏิบัติ การมีคุณธรรม
จริยธรรม กฎ กติกาทางสังคม  เพ่ือการอยูรวมกันใน
สังคมอยางมีความสุข

วิชาใหม

2150101 การคิดและการพัฒนาตน 2(2-0-4)
Thinking and Self Development
ศึกษาธรรมชาติของการคิดทักษะการคิด

กระบวนการคิดและการแกปญหา การศึกษาตนเองการ
ประเมินและการพัฒนาตนการสรางความสัมพันธท่ีดี
กับผู อ่ืนเ พ่ือการดําเนินชีวิตท่ีมีคุณคาและการอยู
รวมกันอยางเปนสุข

ไมมี

2180202 สุนทรียภาพของชีวิต 2(2-0-4)
Aesthetic  Appreciation

ศึกษาและจําแนกขอแตกตางในศาสตร
ทางความงามความหมายของสุนทรียศาสตรเชิงการคิด
กับสุนทรียศาสตรเชิงพฤติกรรมโดยสังเขปความสําคัญ
ของการรับรูกับความเปนมาของศาสตรทางการเห็น
(The Art of Imagery) ศาสตรแหงการไดยิน (The
Art of Sound) และศาสตรทางการเคลื่อนไหว (The
Art of Movement) สูทัศนศิลป (Visual Arts)

2100113 สุนทรียวิจักขณ 2(2-0-4)
Aesthetics Approach

ปรัชญาวาดวย  ความงาม ธรรมชาติและ
ศิลปะ  ทัศนะท่ีเก่ียวของกับกระบวนทัศน  การรับรู
ความงาม  ผานภาพ  เสียงและการเคลื่อนไหว
ประสบการณทางสุนทรียภาพ  และศึกษารูปแบบ
ศิลปะจากระดับทองถ่ินสูสากลท้ังในดานแนวคิด
เทคนิค วิธีการในการสรางสรรคและการนําไป
ประยุกตใชกับชีวิต

วิชาใหม
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ศิลปะดนตรี (Musical Arts)และศิลปะการแสดง
(Performing Arts) ผานข้ันตอนการเรียนรูเชิงคุณคา
จาก(1) ระดับการรําลึก(Precognitive)  (2) ผาน
ข้ันตอนความ คุนเคย (Acquantive)และ(3) นําเขาสู
ข้ันความซาบซึ้ง (Appreciative) เพ่ือใหไดมาซึ่ง
ประสบการณของความซาบซึ้ งทางสุนทรียภาพ
(Aesthetic Appreciation)

2150102 วิถีไทย 2(2-0-4)
Thai Living

ศึกษาลักษณะทางภูมิศาสตรท่ีมีอิทธิพลตอ
วิวัฒนาการ และการเปลี่ยนแปลงของสังคม วัฒนธรรม
และประเพณีไทย ศึกษาภูมิปญญาทองถ่ิน ภูมิปญญา
ไทย ปญหาสังคมไทย เพ่ือดํารงชีวิตในสังคมอยางมี
ประสิทธิภาพ และมี วิสัยทัศนดานการเมืองการ
ปกครอง  เศรษฐกิจ สังคม อันนําไปสูการดําเนินชีวิต
แบบพอเพียง โดยศึกษาการพัฒนาตามโครงการอัน
เน่ืองมาจากพระราชดําริ

2150102 การจัดการทางสังคม 2(2-0-4)
Social Management

วิเคราะหความหลากหลายทางวัฒนธรรม
เ พ่ื อ นํ า ไ ป สู ก ร ะ บ ว น ก า ร จั ด ก า ร ด า น
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมท่ีเก่ียวของกับ
ชุมชน แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การใช
เทคโนโลยีท่ีเหมาะสมในการดํารงชีวิตในทองถ่ิน

วิชาใหม

2150203 วิถีโลก 2(2-0-4)
Global  Society  and  Living
ศึกษาวิวัฒนาการทางสังคม เศรษฐกิจ

การเมืองและการปกครองของโลก ปญหาของโลกยุค
ปจจุบัน การจัดระเบียบโลก ตลอดจนถึงการปรับตัว
ของไทยในสังคมโลก

2150101 สังคมภิวัตน 2(2-0-4)
Socialization
ค ว า ม สั ม พั น ธ ร ะ ห ว า ง ม นุ ษ ย กั บ

สิ่งแวดลอมในสังคมไทย สังคมอาเซียน และสังคมโลก
กระแสโลกาภิวัตนปรากฏการณธรรมชาติท่ีสงผลตอ
การเปลี่ยน แปลงของสังคมในดานตางๆท้ังทาง
ประเพณี วัฒนธรรม เศรษฐกิจ และการเมือง

วิชาใหม

2150204 มนุษยกับสิ่งแวดลอม 2(2-0-4)
Man  and  Environment
ค ว า ม ห ม า ย แ ล ะ ค ว า ม สํ า คั ญ ข อ ง

ไมมี
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สิ่งแวดลอม  ความสัมพันธระหวางมนุษยสิ่งแวดลอม
ระบบกายภาพระบบนิเวศ  และความหลากหลายทาง
ชีวภาพ การใชทรัพยากรธรรมชาติ การมีสวนรวมใน
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ การสงเสริมบํารุง รักษา
คุมครองคุณภาพของสิ่งแวดลอมตามหลักการพัฒนาท่ี
ยั่งยืน

ไมมี 2150103 ทักษะชีวิตและจิตสาธารณะ 2(1-2-3)
Life Skills and Public Conscious
Mind
ความหมายและองคประกอบของทักษะ

ชี วิ ต   ทั กษะการคิดและการตั ดสิ น ใจ  ทักษะ
ความสัมพันธระหวางบุคคล  การติดตอสื่อสาร
ทักษะการจัดการตนเอง  และการมีจิตสาธารณะ

วิชาใหม

4100205 วิทยาศาสตรเพ่ือคุณภาพชีวิต 2(2-0-
4)

Science for Quality of life
ศึ กษากา ร พัฒนา วิทย าศาสตร แ ล ะ

เทคโนโลยี การนําทักษะกระบวนการและความรูทาง
วิทยา ศาสตรมาประยุกตในการพัฒนาคุณภาพชีวิตให
ดํารงอยูอยางเปนสุขและมีประสิทธิภาพ โดยตระหนัก
ถึงผลกระ ทบของกาวหนาทางวิทยาศาสตรท่ีมีตอ
มนุษย สิ่งแวดลอม สังคม การเมือง และวัฒนธรรม

4100102 วิทยาศาสตรเพ่ือพัฒนา
คุณภาพชีวิต 2(1-2-3)
Science for the Quality of Life
Development
วิธีการทางวิทยาศาสตร กระบวนการ

ทางวิทยาศาสตรและเจตคติทาง วิทยาศาสตร
ความสํ าคัญและผลกระทบของ วิทยาศาสตร
เทคโนโลยี สิ่งแวดลอม และการสงเสริมสุขภาพเพ่ือ
พัฒนาคุณภาพชีวิต

1.ปรับช่ือ
วิชา
2.ปรับ
หนวยกิต

4100206 การคิดและการตัดสินใจ 2(2-0-4)
Thinking and Decision Making
หลักการและทักษะกระบวนการคิด การคิด

อยางมีเหตุผล การวิเคราะหขอมูล และการใช
คณิตศาสตร  เพ่ือการตัดสินใจในชีวิตประจําวัน

4100101 คณิตศาสตรในชีวิตประจําวัน2(1-2-3)
Mathematics in Daily Life
หลักการและกระบวนการคิด การให

เหตุผล เก่ียวกับดอกเบี้ย การเชาซื้อ บัญชีรับ-จาย
ภาษี คณิตศาสตรการเงินและสถิติเบื้องตน เพ่ือการ
ประยุกตใชในชีวิตประจําวัน

วิชาใหม
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4100207 เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือชีวิต 3(2-2-3)
Information Technology for Life
ศึกษาเก่ียวกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

(information technology) และคอมพิวเตอรท่ีมี
อิทธิพลและมีผลกระทบตอชีวิตและสังคม การใชงาน
เทคโนโลยี สารสนเทศ ไดแก  เครื่องอุปกรณ
คอมพิวเตอร การประมวลผลขอมูล การจัดการและ
การใชงานขอมูล การใชโปรแกรม ระบบและโปรแกรม
ประยุกต เพ่ือการสืบคนขอมูล การแสวง หาความรู
และการสื่อสารขอมูลบนระบบเครือขายคอมพิวเตอร
และจากระบบฐาน ขอมูล แหลงขอมูลตางๆ เพ่ือ
นํามาใชใน  การทํา รายงานการนําเสนอผลงาน และ
การดํารง ชีวิตประจําวันอยางมีประสิทธิภาพ รวมถึง
การเคารพสิทธิทางปญญา

4100103 เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจําวัน
2(1-2-3)

Information Technology in
Daily Life
ความรู เบื้องตนเก่ียวกับคอมพิวเตอร

เทคโนโลยีสารสนเทศ การประยุกตใชคอมพิวเตอรใน
ชีวิตประจําวัน การประยุกตใชคลังความรู กฎหมาย
และจรรยาบรรณในการใชระบบสารสนเทศ ความ
ปลอดภัยของระบบสารสนเทศ

รายวิชา
ใหม

10 คําอธิบายรายวิชาหมวดวิชาเฉพาะ
2108101 ภาษามลายูท่ัวไป 1 3(3-0-6)

General Malay
ศึกษาระบบเสียงในภาษามลายู ฝกการ

ออกเสียง การเขียนภาษามลายูดวยอักษรโรมัน ศึกษา
และฝกสรางประโยคตามโครงสรางประโยคพ้ืนฐานท้ังสี่
รวมท้ังเรียนรูวัฒนธรรมมลายู

คําอธิบายรายวิชาหมวดวิชาเฉพาะ
2108101 ภาษามลายูเบื้องตน 3(3-0-6)

Introduction Malay
ฝกทักษะการฟง พูด อาน และเขียน

โดยเนนการออกเสียงท่ีถูกตอง ฝกการเขียนภาษา
มลายูดวยอักษรโรมันศึกษารูปประโยคพ้ืนฐานและฝก
สรางประโยคพ้ืนฐาน การเช่ือมประโยคพ้ืนฐานเขา
ดวยกันและศึกษาสํานวนภาษามลายู

รายวิชา
ใหม

2108102 ภาษามลายูท่ัวไป 2        3(3-0-6)
General Malay 2

รายวิชาบังคับกอน : ภาษามลายูท่ัวไป 1
ฝกทักษะการฟง พูด อาน และเขียนตามโครงสราง
ประโยคพ้ืนฐาน โดยเนนประโยคบอกเลา ประโยค
ปฏิเสธ ประโยคคําถาม ประโยคคําสั่งงาย ๆ ศึกษา
ประโยคพ้ืนฐานท่ีมีหลายภาคแสดง  สํานวนภาษา
มลายูท่ีเก่ียวของในชีวิตประจําวัน

ไมมี

2108103 ภาษามลายูพ้ืนฐาน 1 3(3-0-6)
Basic Malay 1

2108102 ภาษามลายูท่ัวไป 3(3-0-6)
General Malay

รายวิชา
ใหม
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ฝกทักษะการฟง พูด อาน และเขียนศึกษา

รูปประโยคพ้ืนฐาน การเช่ือมประโยคพ้ืนฐาน เขา
ดวยกันและศึกษาสํานวนภาษามลายูเพ่ิมข้ึน

ศึกษาชนิดของคํา  ซึ่ งประกอบดวย
คํานาม  คํากริยา คําคุณศัพท คําเนนคําคุณศัพท
คําลักษณะนาม คําบงบอกกาลและสภาพ คําบงบอก
ทิศทาง  คําสันธาน คําบงบอกจํานวน คําบุพบท คํา
วิเศษณ คําปฏิเสธ คําอุทาน คํากริยาวิเศษ เปนตน
ศึกษาการใชคํา  เปน/คือ รวมท้ังเรียนรูวัฒนธรรม
มลายู

2108104 ภาษามลายูพ้ืนฐาน 2 3(3-0-6)
Basic Malay 2

รายวิชาบังคับกอน: ภาษามลายูพ้ืนฐาน 1
ศึกษาภาษามลายูระดับเบื้องตนเชิงวิชาการ

พัฒนาทักษะการฟง พูด อาน เขียนและศึกษาประโยค
ท่ีมีโครงสรางซับซอนมากข้ึน

ไมมี

ไมมี 2108103 สัณฐานวิทยา 3(3-0-6)
Morphology

ศึกษากรอบแนวคิด  ทฤษฎีโครงสรางนิยม
และ ทฤษฎีไวยากรณแบบเพ่ิมพูน (structural &
generative) ความแตกตางระหวางหนวยคํา กับคํา
กระบวนการสรางคํา  อุปสรรคปจจัย หลักการ
วิเคราะหและกฎสัณฐานวิทยาโดยใชทฤษฎตีางๆ

รายวิชา
ใหม

2108205 สนทนาภาษามลายู 1      3(2-2-5)
Malay Conversation 1
ฝกทักษะการฟงและพูดในสถานการณ

ตาง ๆ ท่ีกําหนดโดยการเนนการออกเสียงใหถูกตอง
ชัดเจนตามภาษานิยม  ใชถอยคําเหมาะสมตามอารมณ
ท่ี แ สด งออก เ พ่ื อ ให ส าม า รถสื่ อส า ร ไ ด อ ย า งมี
ประสิทธิภาพ

2108209 สนทนาภาษามลายู 1   3(2-2-5)
Malay Conversation 1
ฝกทักษะการฟงและพูดในสถานการณ

ตาง ๆ ท่ีกําหนดโดยการเนนการออกเสียงใหถูกตอง
ชัดเจนตามภาษานิยม  ใชถอยคําเหมาะสมตาม
อารมณท่ีแสดงออกเพ่ือใหสามารถสื่อสารไดอยางมี
ประสิทธิภาพ

คงเดิม

2108106 สนทนาภาษามลายู 2   3(2-2-5)
Malay Conversation 2

รายวิชาบังคับกอน : สนทนาภาษามลายู 1
ฝ ก ทักษะฟ งและ พูดจากการสนทนา

2108210 สนทนาภาษามลายู 2   3(2-2-5)
Malay Conversation 2

รายวิชาบังคับกอน : สนทนาภาษามลายู 1
ฝก ทักษะฟ งและ พูดจากการสนทนา

คงเดิม
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เก่ียวกับเรื่องราวในชีวิตประจําวันในระดับท่ีสูงข้ึน เพ่ือ
สามารถสื่อสารภาษามลายูกลางไดอยางถูกตองและ
สามารถนําความรู  ความคิดท่ีไดรับมาพัฒนาตนเอง
อยางสรางสรรค

เก่ียวกับเรื่องราวในชีวิตประจําวันในระดับท่ีสูงข้ึน
เพ่ือสามารถสื่อสารภาษามลายูกลางไดอยางถูกตอง
และสามารถนําความรู ความคิดท่ีไดรับมาพัฒนา
ตนเองอยางสรางสรรค

2108107 โครงสรางภาษามลายู 1     3(3-0-6)
Malay Structure 1

รายวิชาบังคับกอน : สนทนาภาษามลายู 1
ศึกษาโครงสรางคํา ประโยคแบบตาง ๆ ใน

ภาษามลายู

2108106 โครงสรางภาษามลายู 1  3(3-0-6)
Malay Structure 1

ศึกษาวลี รูปแบบวลีในภาษามลายู อนุ
ประโยค  ประโยคความเดี่ยว   รปูประโยคท่ีมี
โครงสรางท่ีซับซอน รวมท้ังศึกษาโครงสรางประโยค
ตางๆ ฝกสรางและวิเคราะหวลี และรูปประโยคตางๆ
ในระดับพ้ืนฐาน

เน้ือหา
เปลี่ยน
แปลง

2108208 โครงสรางภาษามลายู 2 3(3-0-6)
Malay Structure 2

รายวิชาบังคับกอน : โครงสรางภาษามลายู 1
ศึกษาโครงสรางคําและประโยคแบบ

ตางๆในภาษามลายูท่ีซับซอนมากข้ึน

2108207 โครงสรางภาษามลายู 2 3(3-0-6)
Malay Structure 2

รายวิชาบังคับกอน : โครงสรางประโยคภาษามลายู 1
ศึกษาโครงสราง   หนาท่ี ลักษณะ ของไวยากรณ
ศึกษาทฤษฏีตางๆท่ีใชในการวิเคราะหประโยค และ
วิเคราะหโครงสรางประโยคแบบตางๆในภาษามลายูท่ี
ซับซอนมากข้ึน

เน้ือหา
เปลี่ยน
แปลง

2108209 โครงสรางภาษามลายู 3 3(3-0-6)
Malay Structure 3
ศึกษาโครงสรางวลี  อนุประโยคและ

ประโยคในภาษามลายู โดยแบงตามภาคประธานและ
ภาคแสดง

2108208 โครงสรางภาษามลายู 3 3(3-0-6)
Malay Structure 3

รายวิชาบังคับกอน : โครงสรางประโยคภาษามลายู 1
ศึกษากระบวนการวิเคราะหโครงสรางวลี อนุประโยค
และประโยคในภาษามลายู รวมท้ังเปรยีบเทียบผลการ
วิเคราะหดวยทฤษฎีตางๆในระดับท่ีสูงข้ึน

เน้ือหา
เปลี่ยน
แปลง

2108210 การอานภาษามลายู 1    3(2-2-5)
Malay Reading 1
ฝกอานบทความเรื่องสั้น ชีวประวัติ เนน

ความเขาใจในงานเขียน

2108104 การอานภาษามลายู 1    3(2-2-5)
Malay Reading 1
ฝกอานขอความท่ีไมใชความเรียง  เชน

ปายโฆษณา ปายประชาสมัพันธ ประกาศตางๆและฝก
อานบทความพ้ืนฐาน เรื่องสั้น ชีวประวัติ เนนความ
เขาใจในงานเขียน

เน้ือหา
เปลี่ยน
แปลง

2108211 การอานภาษามลายู 2 3(2-2-5) 2108105 การอานภาษามลายู 2 3(2-2-5) เน้ือหา
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Malay Reading 2
ฝกอานงานเขียนท่ีเปนรอยแกวและรอย

กรอง เนนความเขาใจในงานเขียน

Malay Reading 2
ฝกอานวรรณกรรมมลายู  เชน  นิทาน

นิยาย นวนิยาย งานเขียนท่ีเปนรอยแกว รอยกรอง
เปนตน เนนทักษะการจับใจความสําคัญ สมารถ
อธิบายดวยวาจา และเขียนดวยภาษามลายู

เปลี่ยน
แปลง

2108212 การเขียนภาษามลายู1  3(2-2-5)
Malay Writing 1
ฝ ก เ ขี ย น ข อ ค ว า ม ง า ย ๆ  เ ก่ี ย ว กั บ

ชีวิตประจําวัน การเขียนจดหมาย ตลอดจนการเขียน
บันทึกประจํา วัน การเขียนอัตชีวประวัติ  เ พ่ือให
สามารถใชคําศัพทต างๆ ท่ี เรียนมาแลวและสื่ อ
ความหมายไดถูกตอง

2108211 การเขียนภาษามลายู1  3(2-2-5)
Malay Writing 1
ฝ ก เ ขี ยนข อคว ามง า ยๆ  เ ก่ี ย ว กับ

ชีวิตประจําวัน ฝกเขียนเรียงความ เขียนจดหมาย
ตลอดจนการเ ขียนบันทึกประจํา วัน การ เ ขียน
อัตชีวประวัติ การใชเครื่องหมายการอาน เพ่ือให
สามารถใชคําศัพทตาง ๆ ท่ีเรียนมาแลวและสื่อ
ความหมายไดถูกตอง

เน้ือหา
เปลี่ยน
แปลง

2108213 การเขียนภาษามลายู 2     3(2-2-5)
Malay Writing 2
ฝกเขียนขอความในวาระและโอกาส ตาง

ๆ ตามประเพณีนิยม การเขียนคําขวัญ บัตรเชิญ บัตร
อวยพร จดหมายธุรกิจ จดหมายราชการและบทความ
เพ่ือใหสามารถใชศัพทตาง ๆ ท่ีเรียนมาแลวไดถูกตอง

2108212 การเขียนภาษามลายู 2   3(2-2-5)
Malay Writing 2
ฝกสรางประโยคโดยใชคําเช่ือมและคํา

บงบอกทิศทาง การตอประโยค การเขียนยอหนา
การบรรยายโดยใชภาพประกอบ  ฝกเขียนขอความใน
วาระและโอกาสตางๆ การเขียนจดหมายทางการ
การเขียนบทความ และ  การสรุปใจความสําคัญ
เพ่ือใหสามารถใชศัพทตางๆ ท่ีเรียนมาแลวไดถูกตอง

เน้ือหา
เปลี่ยน
แปลง

2108314 สัทศาสตรภาษามลายู 3(3-0-6)
Malay Phonetics
ศึกษาเสียงและอวัยวะท่ีใชในการออก

เสียง (articulatory phonetics) และวิเคราะห
โครงสรางเบื้องตนของคํา วลี และประโยคในภาษา
มลายู

2108318 สัทศาสตรภาษามลายู 3(3-0-6)
Malay Phonetics
ศึกษาเสียงและอวัยวะท่ีใชในการออก

เสียง (articulator phonetics) เนน สรีรสัทศาสตร
และนินาทสัทศาสตร (Articulatory Phonetics &
Acoustic Phonetics) วิเคราะหโครงสรางเบื้องตน
ของคํา วลี และประโยคในภาษามลายู

เน้ือหา
เปลี่ยน
แปลง
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2108315 สรวิทยาภาษามลายู 3(3-0-6)

Malay Phonology
ศึกษาระบบเสียงภาษามลายู วิเคราะห

ระบบและบทบาทของเสียงในภาษามลายู

2108319 สรวิทยาภาษามลายู 3(3-0-6)
Malay Phonology
ศึกษาระบบเสียงภาษามลายู  วิเคราะห

ระบบและบทบาทของเสียงในภาษามลายูรวมท้ัง
ศึกษาวิธีการท่ีใชในการวิเคราะหภาษามลายู เชน
structural, generative linear & nonlinear

เน้ือหา
เปลี่ยน
แปลง

2108416 วิวัฒนาการภาษามลายู 3(3-0-6)
Development of the Malay
Language
ศึกษาเ ก่ียวกับความเปนมาและการ

พัฒนาการของภาษามลายู  ตั้งแตเริ่มแรกจนถึงปจจุบัน
การใชภาษามลายู ในยุคแรก ยุคกลาง และยุคปจจุบัน
รวมท้ังศึกษาสาเหตุของการพัฒนาในแตละยุค

2108431 วิวัฒนาการภาษามลายู 3(3-0-6)
Development of the Malay
Language
ศึกษา เ ก่ียว กับความเปนมาและการ

พัฒนาการของภาษามลายู ตั้ งแต เริ่มแรกจนถึง
ปจจุบัน  การใชภาษามลายู ในยุคแรก ยุคกลาง และ
ยุคปจจุบัน รวมท้ังศึกษาสาเหตุของการพัฒนาในแต
ละยุค

คงเดิม

2108417 ภาษาศาสตรภาษามลายู 3(3-0-6)
Malay Linguistics
ศึกษาการสรางคําตามทฤษฎีโครงสราง

และไวยากรณ ศึกษากระบวนการสรางคํา  คําเติมหนา
คําซ้ํา  คํารวม  การวิเคราะหระบบภาษาในภาษามลายู

2108432 ภาษาศาสตรภาษามลายู 3(3-0-6)
Malay Linguistics

ศึกษาการสรางคําตามทฤษฎีโครงสรางนิยม
และไวยากรณ ศึกษากระบวนการสรางคํา  คําเติมหนา
คําซํ้า  คํารวม  การวิเคราะหระบบภาษาในภาษามลายู

คงเดิม

2108418 การวิเคราะหภาษามลายู 1  3(3-0-6)
Analysis of the Malay Language 1
วิเคราะหระบบเสียง ระบบคํา วลี ประโยค

และความหมายของภาษามลายูท่ีใชในการสื่อสาร

2108320 การวิเคราะหภาษามลายู 1   3(3-0-6)
Analysis of the Malay Language 1
ศึกษาและวิเคราะหระบบเสียง ระบบคํา

วลี อนุประโยค ประโยควิเคราะหอุปสรรคปจจัยท่ีเปน
ปญหาในภาษามลายู รวมท้ังวิเคราะหความหมายของ
ภาษามลายูท่ีใชในการสื่อสาร

เน้ือหา
เปลี่ยน
แปลง

2108319 การวิเคราะหภาษามลายู 2   3(3-0-6)
Analysis of the Malay Language 2

วิเคราะหระบบเสียง ระบบคํา วลี ประโยค
และความหมายของภาษามลายู ทฤษฎีโครงสรางและ
ไวยากรณ

2108421 การวิเคราะหภาษามลายู 2   3(3-0-6)
Analysis of the Malay Language 2

วิเคราะหกระบวนการสรางคํา ศึกษา
กฎเกณฑของทฤษฎีโครงสรางนิยม  รวมท้ัง
วิเคราะหกระบวนการสรางคําท่ีพบปญหาใน

เน้ือหา
เปลี่ยน
แปลง
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ภาษามลายู

2108420 การประเมินงานสรางสรรคภาษามลายู
3(3-0-6)

Evaluation of Malay Aesthetic
Works

ศึกษาผลงานดานการสรางสรรค เชน
นวนิยาย เรื่องสั้น บทรอยกรอง และบทละครภาษา
มลายู โดยนําทฤษฏีตาง ๆ มาประยุกตใช ในการ
ประเมินคุณคาของผลงาน เชน ทฤษฎีทางจิตวิทยา
สังคมวิทยา  ประวัติศาสตร และอ่ืน ๆ

2108433 การประเมินงานสรางสรรคภาษามลายู
3(3-0-6)

Evaluation of Malay Aesthetic
Works
ศึกษาผลงานดานการสรางสรรค เชน

นวนิยาย เรื่องสั้น บทรอยกรอง และบทละครภาษา
มลายู โดยนําทฤษฏีตางๆ มาประยุกตใชในการ
ประเมินคุณคาของผลงาน เชน ทฤษฎีทางจิตวิทยา
สังคมวิทยา  ประวัติศาสตร และอ่ืน ๆ

คงเดิม

2108421 บทบาทและสถานะภาษามลายูในเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต 3(3-0-6)
Role and Status of the Malay
Language in South East Asia
ศึกษานโยบายทางภาษาของภาษามลายู

ตลอดจนบทบาทของภาษามลายู ท่ี ใช ในเอเซี ย
ตะวันออกเฉียงใตตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน

2108434 บทบาทและสถานะภาษามลายูในเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต 3(3-0-6)
Role and Status of the Malay
Language in South East Asia
ศึกษานโยบายทางภาษาของภาษา

มลายู ความสําคัญของภาษามลายูในเอเซียตะวันออก
เฉียงใต สถานะและบทบาทของภาษามลายูท่ีมีใน
เอเซียตะวันออกเฉียงใตตั้งแตอดีต  ปจจุบัน  และ
อนาคต

เน้ือหา
เปลี่ยน
แปลง

2108322 ภาษาศาสตรสังคมในประเทศท่ีใชภาษา
มลายู 3(3-0-6)
Socio-linguistic Study of Malay
in Malay Speaking Countries
ศึกษาภาษาในบริบทของสังคมและ

วัฒนธรรม ความหลากหลายในภาษามลายูในประเทศ
ท่ีใชภาษามลายูซึ่งอธิบายไดดวยทฤษฏีภาษาศาสตร

2108322 ภาษาศาสตรสังคมในประเทศท่ีใชภาษา
มลายู 3(3-0-6)

Socio-linguistic Study of Malay
in Malay Speaking Countries
ศึกษาภาษาในบริบทของสังคมและ

วัฒนธรรม ความหลากหลายในภาษามลายูในประเทศ
ท่ีใชภาษามลายูซึ่งอธิบายไดดวยทฤษฏีภาษาศาสตร

คงเดิม
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สังคม สังคม

2108323 ภาษามลายูทางการศึกษา 3(3-0-6)
Malay in Education

ศึกษาถึงความสําคัญและความหลากหลาย
ของปญหาท่ีเก่ียวกับการศึกษาภาษามลายู เชน ภาษา
มลายูจัดเปนภาษาท่ีหน่ึงหรือภาษาท่ีสองในบริบทไทย
ศึกษาความเหมาะสมของการใชภาษามลายูในพ้ืนท่ี
ศึกษาอิทธิพลการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษาและ
ปญหาความหลากหลายในการศึกษาภาษามลายู
บทบาทของภาษามลายูท่ีใชในการสื่อสาร

2108323 ภาษามลายูทางการศึกษา 3(3-0-6)
Malay in Education

ศึ ก ษ า ถึ ง ค ว า ม สํ า คั ญ แ ล ะ ค ว า ม
หลากหลายของปญหาท่ีเก่ียวกับการศึกษาภาษามลายู
เชน ภาษามลายูจัดเปนภาษาท่ีหน่ึงหรือภาษาท่ีสองใน
บริบทไทย ศึกษาความเหมาะสมของการใชภาษา
มลายูในพ้ืนท่ี ศึกษาอิทธิพลการเปลี่ยนแปลงทาง
การศึกษาและปญหาความหลากหลายในการศึกษา
ภาษามลายู บทบาทของภาษามลายูท่ีใชในการสื่อสาร

คงเดิม

11 วิชาเฉพาะดาน (เลือก)
2108124 ความเปนมาของภาษามลายู 3(3-0-6)

History of the Malay Language
ศึกษาความสัมพันธระหวางกลุมชนเช้ือ

สายมลายู ศึกษาประวัติ สํานวนทองถ่ินของภาษา
มลายูและภาษาอ่ืนๆท่ีเก่ียวของกับภาษามลายู ศึกษา
ความเปนมาของภาษามลายูโดยอาศัยทฤษฏีการกอตัว
ของกลุมชนท้ังภายในและภายนอก

วิชาเฉพาะ (เลือก)
2108124 ความเปนมาของภาษามลายู 3(3-0-6)

History of the Malay Language
ศึกษาความสัมพันธระหวางกลุมชนเช้ือ

สายมลายู ศึกษาประวัติ สํานวนทองถ่ินของภาษา
มลายูและภาษาอ่ืนๆท่ีเก่ียวของกับภาษามลายู ศึกษา
ความเปนมาของภาษามลายูโดยอาศัยทฤษฏีการกอ
ตัวของกลุมชนท้ังภายในและภายนอก

คงเดิม

2108225 แนวคิดและภูมิปญญามลายู 3(3-0-6)
Malay Perceptions and Local

Wisdom
ศึกษาทัศนคติตอสังคม อัตลักษณ และ

คานิยมของสังคมท่ีใชภาษามลายูเชนในประเทศ
มาเลเซีย โดยศึกษาจากบทกวีนิพนธ สํานวนสุภาษิต
เปนตน

2108213 แนวคิดและภูมิปญญามลายู 3(3-0-6)
Malay Perceptions and Local
Wisdom
ศึกษาทัศนคติตอสังคม อัตลักษณ และ

คานิยมของสังคมท่ีใชภาษามลายูเชนในประเทศ
มาเลเซีย โดยศึกษาจากบทกวีนิพนธ สํานวนสุภาษิต
เปนตน

คงเดิม

2108326 ภาษามลายูกับการดําเนินชีวิตในสังคม
3(3-0-6)

Malay Language and Malay Way

2108325 ภาษามลายูกับการดําเนินชีวิตในสังคม
3(3-0-6)

Malay Language and Malay

เน้ือหา
เปลี่ยน
แปลง



68

ท่ี หลักสูตรเดิม หลักสูตรฉบับปรับปรุง หมายเหตุ
of Life
วิเคราะหการใชภาษาในสถานการณจริง

ปญหาและอุปสรรคในการใชภาษา การวิเคราะหภาษา
ท่ีใชในการดําเนินชีวิตของชาวมาเลเซียจากสื่อตางๆ
เชน หนังสือพิมพ โทรทัศน เปนตน

Way of Life
วิเคราะหการใชภาษาในสถานการณจรงิ

ปญหาและอุปสรรคในการใชภาษา การวิเคราะห
ภาษาท่ีใชในการดําเนินชีวิตของผูใชภาษามลายูจาก
สื่อตางๆ เชน หนังสือพิมพ  โทรทัศน เปนตน

2108327 สนทนาภาษามลายูถิ่นปตตานี 3(3-0-
6)

Pattani Malay Conversation
ศึกษาลักษณะโดยท่ัวไปของภาษามลายูถ่ิน

ปตตานี ฝกพูดและฟงภาษามลายู ถ่ินปตตานีตาม
สถานการณตาง ๆ

ไมมี

ไมมี 2108326 ภาษามลายูเพ่ือการทองเท่ียว 3(3-0-6)
Malay for Tourism

ศึกษาความรูพ้ืนฐานเก่ียวกับการทองเท่ียว
ฝกทักษะการใชภาษามลายูในการเปน
มัคคุเทศก   เก่ียวกับโปรแกรมการทองเท่ียว
การเตรียมเอกสาร การกรอกแบบฟอรม  การ
จองหองพัก  ประชาสัมพันธ  และ นําชม
สถานท่ีทองเท่ียว

รายวิชา
ใหม

2108328 ภาษามลายูถิน่ 3(3-0-6)
Malay Dialects

ศึกษาและเปรียบเทียบภาษามลายูถ่ินตาง
ๆ ในระดับหนวยเสียง  หนวยคําและประโยค

2108327 ภาษามลายูถิน่ 3(3-0-6)
Malay Dialects
ศึกษาลักษณะโดยท่ัวไปของภาษามลายู

ถ่ินท่ีมีอยูในประเทศตางๆท่ีใชภาษามลายู  รวมท้ัง
เปรียบเทียบภาษามลายูถ่ินตางๆ ในระดับหนวย
เสียง หนวยคําและประโยค

เน้ือหา
เปลี่ยน
แปลง

2108329 อิทธิพลภาษาตางประเทศในภาษามลายู
3(3-0-6)

Foreign Language Influences in
Malay

2108328 อิทธิพลภาษาตางประเทศในภาษามลายู
3(3-0-6)

Foreign Language Influences in
Malay

เน้ือหา
เปลี่ยน
แปลง



68

ท่ี หลักสูตรเดิม หลักสูตรฉบับปรับปรุง หมายเหตุ
ศึกษาอิทธิพลของภาษาตางประเทศท่ีมี

ตอภาษามลายูตลอดจนวิวัฒนาการของภาษามลายู
ศึกษาอิทธิพลของภาษาตางประเทศท่ีมีตอ

ภาษามลายูและศึกษาอิทธิของภาษามลายูท่ีมีตอ
ภาษาอ่ืน ตลอดจนวิวัฒนาการของภาษามลายู

2108330 การตีความภาษามลายู 3(3-0-6)
Interpretation in the Malay Language

ศึกษากระบวนการสรางความเขาใจ และการ
แปลความหมายของคําในภาษามลายูในรูปแบบท่ีเปนลาย
ลักษณอักษรและไมเปนลายลักษณอักษร ความหมายของ
ภาษามลายูท่ีอยูในรูปความหมายโดยตรง และความหมาย
โดยออมท่ีเกี่ยวของกับวัฒนธรรมมลายู

2108329 การตีความภาษามลายู 3(3-0-6)
Interpretation in the Malay  Language

ศึกษากระบวนการสรางความเขาใจ และการ
แปลความหมายของคําในภาษามลายูในรูปแบบท่ีเปนลาย
ลักษณอักษรและไมเปนลายลักษณอักษร ความหมายของ
ภาษามลายูท่ีอยูในรูปความหมายโดยตรง และความหมาย
โดยออมท่ีเกี่ยวของกับวัฒนธรรมมลายู

คงเดิม

2108231 การแปล 1                   3(2-2-5)
Translation 1
ศึกษาหลักการแปลเบื้องตนโดยสังเขป

ฝกแปลประโยค  ขอความสั้น ๆ ประกาศ  โฆษณา
ขาว  จากภาษามลายูเปนภาษาไทยและจากภาษาไทย
เปนภาษามลายู

2108214 การแปล 1              3(2-2-5)
Translation 1
ศึกษาหลักการแปลเบื้องตนโดยสังเขป

ฝกแปลประโยค ขอความสั้น ๆ ประกาศ โฆษณา ขาว
จากภาษามลายูเปนภาษาไทยและจากภาษาไทยเปน
ภาษามลายู

คงเดิม

2108332 การแปล 2 3(2-2-5)
Translation 2
รายวิชาบังคับกอน : การแปล 1
ฝกทักษะการแปลขาว บทความ ขอเขียน

ทางวิชาการ นิทานและบทรอยกรองท้ังจาก ภาษา
มลายูเปนภาษาไทยและจากภาษาไทยเปนภาษามลายู

2108315 การแปล 2              3(2-2-5)
Translation 2
รายวิชาบังคับกอน : การแปล 1
ฝกทักษะการแปลขาวบทความ ขอเขียน

ทางวิชาการ นิทานและบทรอยกรองท้ังจาก ภาษา
มลายูเปนภาษาไทยและจากภาษาไทยเปนภาษามลายู

คงเดิม

2108433 การแปล 3 3(2-2-5)
Translation 3
รายวิชาบังคับกอน : การแปล 2

ฝกทักษะการแปลขาว บทความ ขอเขียนทาง
วิชาการ นิทานและบทรอยกรองท้ังจากภาษามลายูเปน
ภาษาไทยและจากภาษาไทยเปนภาษามลายูในขั้นสูง

2108416 การแปล 3 3(2-2-5)
Translation 3

รายวิชาบังคับกอน : การแปล 2
ฝกทักษะการแปลขาว บทความ ขอเขียน

ทางวิชาการ นิทานและบทรอยกรองท้ังจากภาษามลายู
เปนภาษาไทยและจากภาษาไทยเปนภาษามลายูในขั้นสูง

คงเดิม

2108234 ภาษามลายูในสื่อประเภทสิ่งพิมพ 3(3-0-6)
Malay in Printed Media

ศึกษาภาษามลายูในสื่อสิ่งพิมพ ประกาศ
และโฆษณา

2108217 ภาษามลายูในสื่อประเภทสิ่งพิมพ
3(3-0-6)

Malay in Printed Media
ศึกษาภาษามลายูในสื่อสิ่งพิมพ  ประกาศ

และโฆษณา  การเขียนท่ีดีในการเผยแพรสื่อสิ่งพิมพ
รวมท้ังวิเคราะหการเขียนท่ีไมถูกตองท่ีพบเจอในสื่อ

เน้ือหา
เปลี่ยน
แปลง
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ประเภทสิ่งพิมพตางๆ

2108335 ภาษามลายูในสื่ อประเภทวิทยุและ
โทรทัศน 3(3-0-6)
Malay in Radio and Television
Broadcasting
ศึกษาภาษามลายูในสื่อมวลชนจากวิทยุ

และโทรทัศน

2108330 ภาษามลายูในสื่อประเภทวิทยุและ
โทรทัศน 3(3-0-6)
Malay in Radio and Television

Broadcasting
ศึกษาภาษามลายูในสื่อมวลชนจากวิทยุ

และโทรทัศน ศึกษาบทบาทภาษามลายูในวิวัฒนาการ
ของสื่อวิทยุและโทรทัศน  ศึกษารูปแบบ หลักการของ
ภาษาท่ีใชในการเผยแพรในสื่อวิทยุและโทรทัศน ฝก
การอานและนําเสนอในสื่อประเภทวิทยุและโทรทัศน

เน้ือหา
เปลี่ยน
แปลง

2108436 วรรณคดีมลายูเบื้องตน 3(3-0-6)
Introduction to Malay Literature
ศึกษาความรูเบื้องตนเก่ียวกับวรรณคดี

และประวัติวรรณคดี  ลีลาการประพันธ ความหมาย
ความคิด หรือปรัชญาของผูแตง  รวมท้ังศัพทเฉพาะ
ดานวรรณคดี โดยการอานจากเรื่องสั้น บทละคร และ
รอยกรอง

2108435 วรรณคดีมลายูเบื้องตน 3(3-0-6)
Introduction to Malay Literature
ศึกษาความรูเบื้องตนเก่ียวกับวรรณคดี

และประวัติวรรณคดี  ลีลาการประพันธ ความหมาย
ความคิด หรือปรัชญาของผูแตง รวมท้ังศัพทเฉพาะ
ดานวรรณคดี โดยการอานจากเรื่องสั้น บทละคร และ
รอยกรอง

คงเดิม

2108437 ศิลปวัฒนธรรมมลายูเบื้องตน 3(3-0-6)
Introduction to Malay Arts and
Culture
ศึ กษาความ เป นอยู  ศิ ลป วัฒนธร รม

ประเพณี และแนวคิดของคนมลายูซึ่งสัมพันธหรือไม
สัมพันธกับศาสนาอิสลาม รวมท้ังศึกษาภาคสนาม และ
เ ยี่ ย ม ชม สถ าน ท่ี ต า ง ๆ เ ก่ี ย ว กั บป ระ เพณี แ ล ะ
ประวัติศาสตร

2108436 ศิลปวัฒนธรรมมลายูเบื้องตน 3(3-0-6)
Introduction to Malay Arts and
Culture
ศึ กษาค วาม เ ป นอยู ศิ ล ป วัฒ นธร ร ม

ประเพณี และแนวคิดของคนมลายูซึ่งสัมพันธหรือไม
สัมพันธกับศาสนาอิสลาม รวมท้ังศึกษาภาคสนาม
และเยี่ยมชมสถานท่ีตางๆเก่ียวกับประเพณีและ
ประวัติศาสตร

คงเดิม

2108438 สัมมนาภาษามลายู 3(2-2-5)
Seminar in the Malay Language
แบงกลุมยอย อภิปราย สนทนาในเรื่องราว

ตางๆ ในปจจุบันท่ีนาสนใจเก่ียวกับมลายูศึกษาโดยการใช
ประสบการณและประมวลความรู แลกเปลี่ยนกันระหวาง
กลุม

2108437 สัมมนาภาษามลายู 3(2-2-5)
Seminar in the Malay Language
แบงกลุมยอย อภิปราย สนทนาในเรื่องราว

ตางๆ ในปจจุบันท่ีนาสนใจเก่ียวกับมลายูศึกษาโดยการ
ใชประสบการณและประมวลความรู แลกเปลี่ยนกัน
ระหวางกลุม

คงเดิม
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2108439 ภาษามลายูกับเทคโนโลยีสารสนเทศ
3(3-0-6)

The Malay Language and
Information Technology
ศึกษาวิธีใชภาษามลายูในการสื่อสาร

ทางการบริหารและการพาณิชยประเด็นท่ีเก่ียวของกับ
การสื่อสาร เทคโนโลยีท่ีใชในการสื่อสารและผลจาก
ความแตกตางของวัฒนธรรมท่ีเก่ียวของกับการสื่อสาร

2108438 ภาษามลายูกับเทคโนโลยีสารสนเทศ
3(3-0-6)

The Malay Language and
Information Technology
ศึกษาวิธีใชภาษามลายูในการสื่อสาร

ทางการบริหารและการพาณิชยประเด็นท่ีเก่ียวของกับ
การสื่อสาร เทคโนโลยีท่ีใชในการสื่อสารและผลจาก
ความแตกตางของวัฒนธรรมท่ีเก่ียวของกับการสื่อสาร

คงเดิม

2108440 ภาษาศาสตรสําหรับครูสอนภาษามลายู
3(3-0-6)

Linguistics for Malay Language
Teachers
ศึกษาคุณลักษณะของภาษาในเชิง

ภาษาศาสตรเชน สัทศาสตร สรวิทยา โครงสรางของ
ประโยคในรูปแบบตางๆ การศึกษาความหมายของคํา
และสัทลักษณ (phonetic symbols) ตางๆ เปนตน

2108439 ภาษาศาสตรสําหรับครูสอนภาษามลายู
3(3-0-6)

Linguistics for Malay   Language
Teachers
ศึกษาคุณลักษณะของภาษาในเชิง

ภาษาศาสตรเชน สัทศาสตร สรวิทยา โครงสรางของ
ประโยคในรูปแบบตางๆ การศึกษาความหมายของคํา
และสัทลักษณ (phonetic symbols) ตางๆ เปนตน

คงเดิม

2108441 การศึกษาเอกเทศ 3(2-2-5)
Independent Studies
รายวิชาน้ีแบงเปน 2 สวนคือ ศึกษาภายใน

หองเรียนและศึกษาดวยตนเอง โดยเรียนรูทฤษฎีเก่ียวกับ
การทําวิจัยและฝกฝนการทําวิจยัในช้ันเรียนเปนรายกลุม
หรือเปนคู ศึกษาวิธีการไดมาซึ่งหวัของานวิจัย การ
คนควาเอกสารและขอมูลท่ีเก่ียวของกับงานวิจัย การ
จัดเก็บขอมลู การนําเสนอผลงานวิจัยตามแนวคดิวิธีการ
ของกลุม

2108440 การศึกษาเอกเทศ 3(2-2-5)
Independent Studies
ศึกษาทฤษฎี แนวคิด  รูปแบบการทําวิจัย

และฝกฝนการทําวิจัยในช้ันเรียน การฝกปฏิบัติการวิจัย
การนําเสนอผลการวิจัย การคนควาศึกษางานวิจัยใน
การพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู  การใช
กระบวนการวิจยัในการแกปญหา การเสนอโครงการเพ่ือ
การทําวิจัย

เน้ือหา
เปลี่ยน
แปลง

2108442 สํารวจวรรณคดีมลายู 3(3-0-6)
Survey of Malay Literature
ศึกษาวรรณคดีมลายูตั้งแตอดีตจนถึง

ปจจุบัน ท้ังรอยแกว รอยกรอง บทละครและนวนิยาย

2108441 สํารวจวรรณคดีมลายู 3(3-0-6)
Survey of Malay Literature
ศึกษาวรรณคดีมลายูตั้งแตอดีตจนถึง

ปจจุบัน  ท้ังรอยแกว รอยกรองบทละคร และ

คงเดิม
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โดยสังเขป นวนิยาย โดยสังเขป

กลุมวิชาชีพ
2108443 การฝกประสบการณวิชาชีพภาษา

มลายู 5(4-5-0)
Professional Practicum in Malay
ฝกการใชภาษามลายูในสถานท่ีตางๆ

ของหนวยงานภาครัฐและหรือหนวยงานเอกชน ฝกการ
ติดตอสื่อสารท้ังการพูดสนทนา หรือการเขียนเพ่ือสื่อ
ความหมายกับคนมลายูในประเทศซึ่งใชภาษามลายู

กลุมวิชาชีพ
2108442 การฝกประสบการณวิชาชีพภาษา

มลายู 5(4-5-0)
Professional Practicum in Malay
ฝกการใชภาษามลายูในสถานท่ีตางๆ ของ

หนวยงานภาครัฐและหรือหนวยงานเอกชน ฝกการ
ติดตอสื่อสารท้ังการพูดสนทนา หรือการเขียนเพ่ือสื่อ
ความหมายกับคนมลายูในประเทศซึ่งใชภาษามลายู

คงเดิม
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ภาคผนวก ค
คําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ที่ 0327/2554

เรื่อง แตงต้ังคณะกรรมการโครงการปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตรบัณฑติ
ตามกรอบมาตรฐานคณุวุฒิระดับอุดมศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
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ภาคผนวก ง
คําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ที่ 3700 /2554

เรื่อง แตงต้ังคณะกรรมการวิพากษหลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาภาษามลายู
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ภาคผนวก จ
คําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ที่ 13 /2554

เรื่อง แตงต้ังคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรมหาวิทยาลยัราชภัฏยะลา
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ภาคผนวก ฉ
ประกาศมหาวิทยาลยัราชภัฏยะลา

เรื่อง  แนวปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา
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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
เรื่อง  แนวปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา

----------------------

เพ่ือใหการจัดการเรียนการสอนรายวิชา  ของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลามีคุณภาพ ไดมาตรฐาน     สู
สากล มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา  โดยความเห็นชอบของท่ีประชุมผูบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เม่ือ
คราวประชุม ครั้งท่ี ๙/๒๕๕๒ วันท่ี ๑๕ กันยายน ๒๕๕๒ เห็นควรใหกําหนดแนวปฏิบัติในการจัดการเรียน
การสอนรายวิชาเพ่ือถือปฏิบัติรวมกัน  ดังนี้

๑. แนวปฏิบัติในการจัดผูสอนรายวิชา

๑.๑ อาจารยผูสอนจะตองมีภาระงานสอนข้ันต่ํา ไมนอยกวาภาระงานสอน ตามประกาศมหาวิทยาลัย
ราชภัฏยะลา เรื่องภาระงานของบุคลากรสายวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

๑.๒ กรณีอาจารยพิเศษรายชั่วโมง จะตองเปนอาจารยพิเศษท่ีได ข้ึนบัญชีเปนอาจารยพิเศษ
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ตามระยะเวลาท่ีกําหนด

๒. แนวปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอยรายวิชาแตละภาคเรียน

๒.๑ ใหจัดรายวิชาเรียนตามแผนการเรียนของแตละหลักสูตรท่ีไดอนุมัติแผนไวแลว
๒.๒ รายวิชาศึกษาท่ัวไป ใหจัดหมูเรียนละ ๔๐ – ๕๐ คน ตามลําดับการลงทะเบียนของนักศึกษา
๒.๓ รายวิชาเลือกเสรี ใหนักศึกษาเลือกเรียนตามความสนใจของนักศึกษา โดยจัดหมูเรียน

ละ ๔๐ – ๕๐ คน ตามลําดับการลงทะเบียนของนักศึกษา
๒.๔ การจัดรายวิชาท่ีเปนวิชาเนื้อหา ใหจัดหมูเรียนตามกลุมพ้ืนฐาน โดยกลุมพ้ืนฐานท่ีมีนักศึกษาไม

ถึง ๒๕ คน ใหจัดรวมกลุมกับนักศึกษากลุมพ้ืนฐานอ่ืนในรายวิชาเดียวกัน
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๓. แนวปฏิบัติในการเตรียมการสอน และรายงานผลการสอน

๓.๑ อาจารยผูสอนจะตองจัดทํารายละเอียดของรายวิชาตามแบบฟอรม มคอ.๓ หรือ มคอ.๔ และสง
คณะภายในสัปดาหแรกของการเปดภาคเรยีน

๓.๒ อาจารยผูสอนจะตองเขาพบนักศึกษาเพ่ือวางแผนการสอนรวมกับนักศึกษาในสัปดาหท่ี ๑ ของ
การเปดภาคเรียนตามตารางเรียนของรายวิชานั้นๆ

๓.๓ อาจารยผูสอนจะตองรายงานผลการสอนรายวิชา ตามแบบฟอรม มคอ. ๕ หรือ มคอ. ๖ และ
สงใหคณะภายใน ๑๕ วัน นับจากวันสุดทายของการสอบปลายภาค

๓.๔ รายวิชาเดียวกัน ใหรวมกันจัดทํารายละเอียดของรายวิชา เพ่ือเปนมาตรฐานเดียวกัน แต
อาจารยผูสอนสงรายละเอียดของรายวิชาและรายงานผลการสอนแยกเปนรายบุคคล

๔. แนวปฏิบัติในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน

๔.๑ ใหอาจารยผูสอนจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ
๔.๒ ใหอาจารยมีการใชสื่อ เทคโนโลยีหรือนวัตกรรม ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
๔.๓ ใหอาจารยจัดการเรียนการสอนท่ีมีความยืดหยุน และหลากหลายสอดคลองกับศักยภาพของ

ผูเรียน
๔.๔ ใหมีการตรวจสอบรายชื่อผูเขาเรียน และรายงานการเขาเรียนถึงคณะท่ีนักศึกษาสังกัดทุกเดือน
๔.๕ ใหสงรายชื่อผูมีเวลาเรียนต่ํากวารอยละ ๘๐ และต่ํากวารอยละ ๖๐ ผานคณะท่ีอาจารยสังกัด

กอนสอบ ๔ สัปดาห

๕. แนวปฏิบัติในการประเมินผลการสอนรายวิชา

๕.๑ จัดใหมีคณะกรรมการบริหารวิชาการคณะ ซึ่งประกอบดวย

คณบดี ประธานกรรมการ
รองคณบดีฝายวิชาการ รองประธานกรรมการ
ประธานหลักสูตรทุกหลักสูตร กรรมการ
หัวหนาภาควิชา กรรมการ
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หัวหนางานจัดการศึกษาของคณะ เลขานุการ

หนาท่ี
๑. กําหนดแนวทางในการดําเนินงานวิชาการแนวปฏิบัติในการบริหารงานวิชาการของคณะ

โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจําคณะ
๒. จัดทําแผนพัฒนาวิชาการของคณะ เสนอคณะกรรมการพัฒนาการศึกษา และกํากับดูแล

ใหเปนไปตามแผนพัฒนาวิชาการ
๓. จัดทําแผนปฏิบัติงานวิชาการ และปฏิทินวิชาการของคณะในแตละปการศึกษา
๔. พิจารณากลั่นกรองบุคคลเปนอาจารยพิเศษ เพ่ือเสนอมหาวิทยาลัยตอไป
๕. ตรวจสอบมาตรฐานรายละเอียดของรายวิชาทุกภาคเรียน
๖. ตรวจสอบรายงานผลการสอนรายวิชา เพ่ือนําไปพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพของ

การเรียนการสอน
๗. ตรวจสอบคุณภาพของขอสอบปลายภาคทุกรายวิชา
๘. พิจารณาอนุมัติผลการเรียนทุกรายวิชาของคณะ
๙. อ่ืนๆ ตามท่ีคณบดีมอบหมาย

๕.๒ ใหนักศึกษาประเมินการสอนของอาจารยผูสอนทุกรายวิชา

จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยท่ัวกัน

ประกาศ ณ วันท่ี ๑๖ กันยายน  พ.ศ. ๒๕๕๒

(ผูชวยศาสตราจารยไกรสร  ศรีไตรรัตน)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
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ภาคผนวก ช
ประกาศมหาวิทยาลยัราชภัฏยะลา

เรื่อง หลักเกณฑการกําหนดรหัสวิชา
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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
เรื่อง หลักเกณฑการกําหนดรหัสวิชา

…………………………………….

เพ่ือใหการพัฒนาหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เปนไปตามเกณฑมาตรฐาน
หลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาจึงประกาศหลักเกณฑการกําหนดรหัสวิชา
ดังตอไปนี้

รหัสวิชา ประกอบดวยตัวเลข 7 ตัว ดังนี้
ตัวท่ี 1 แสดงถึง    รหัสคณะ กําหนดดังนี้

1 หมายถึงคณะครุศาสตร
2 หมายถึงคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
3 หมายถึงคณะวิทยาการจัดการ
4 หมายถึงคณะวิทยาศาสตรเทคโนโลยีและการเกษตร

ตัวท่ี 2 แสดงถึง    ระดับหลักสูตรการจัดการศึกษาของคณะ กําหนดดังนี้
0 หมายถึงอนุปริญญา
1 หมายถึงปริญญาตรี
2 หมายถึงปริญญาโท
3 หมายถึงปริญญาเอก
4 หมายถึงประกาศนียบัตร
5 หมายถึงประกาศนียบัตรบัณฑิต
6 หมายถึงประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง

ตัวท่ี 3 – 4 แสดงถึง    รหัสหมูวิชา ตามเอกสารแนบทายประกาศ
ตัวท่ี 5 แสดงถึง   ความยากงายของเนื้อหา
ตัวท่ี 6 – 7 แสดงถึง   ลําดับของรายวิชาในหมูวิชานั้นๆ

ผูกําหนดรหัสวิชา
ตัวท่ี 1 – 5 ใหคณะเปนผูกําหนด ยกเวนรายวิชาท่ีเก่ียวของกับศาสตรอ่ืนให

คณะกรรมการยุทธศาสตรดานการพัฒนาคุณภาพบัณฑิตพิจารณา
ตัวท่ี 6 – 7 ใหงานมาตรฐานการศึกษา กองบริการการศึกษา เปนผู กําหนด

หมายเลขลําดับของหมูวิชานั้นๆ พรอมท้ังเก็บรวบรวมรายวิชาท้ังหมด



68

โดยใชกับหลักสูตรท่ีจะเปดสอนในปการศึกษา 2554 เปนตนไป

ประกาศ  ณ  วันท่ี 28 ตุลาคม   พ.ศ. 2553

(ผูชวยศาสตราจารยประยูร ดํารงรักษ)
รองอธิการบดี รักษาราชการแทน

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
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เอกสารแนบทายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
เรื่อง หลักเกณฑการกําหนดรหัสวิชา

หมูวิชาของหมวดวิชาตาง ๆ
หมวดวิชาครุศาสตร

00 หมูวิชาท่ีไมสามารถจัดเขาหมูวิชาใดได
01 หมูวิชาหลักการศึกษา
02 หมูวิชาหลักสูตรและการสอน
03 หมูวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา
04 หมูวิชาประเมินผลและวิจัยทางการศึกษา
05 หมูวิชาจิตวิทยาและการแนะแนว
06 หมูวิชาการบริหารการศึกษา
07 หมูวิชาการศึกษาปฐมวัย
08 หมูวิชาการศึกษาพิเศษ
09 หมูวิชาพลศึกษา

หมวดวิชามนุษยศาสตร
00 หมูวิชาท่ีไมสามารถจัดเขาหมูวิชาใดไดในหมวดวิชามนุษยศาสตร
01 หมูวิชาปรัชญา
02 หมูวิชาศาสนาและเทววิทยา
03 หมูวิชาภาษาศาสตร
04 หมูวิชาภาษาไทย
05 หมูวิชาภาษาอังกฤษ
06 หมูวิชาภาษาญี่ปุน
07 หมูวิชาภาษาจีน
08 หมูวิชาภาษามาเลย
09 หมูวิชาภาษาฝรั่งเศส
11 หมูวิชาภาษาเยอรมัน
12 หมูวิชาภาษาอิตาเลี่ยน
13 หมูวิชาบรรณารักษและสารนิเทศ
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14 หมูวิชาประวัติศาสตร
15 หมูวิชาภาษารัสเซีย
16 หมูวิชาภาษาเกาหลี
17 หมูวิชาภาษาลาว
18 หมูวิชาภาษาเขมร
19 หมูวิชาภาษาพมา
21 หมูวิชาภาษาเวียดนาม
22 หมูวิชาภาษาสเปน
23 หมูวิชาภาษาอาหรับ

หมวดวิชาสังคมศาสตร
50 หมูวิชาท่ีไมสามารถจัดเขาหมูวิชาใดไดในหมวดวิชาสังคมศาสตร
51 หมูวิชาจิตวิทยา
52 หมูวิชามนุษยวิทยา
53 หมูวิชาสังคมวิทยา
54 หมูวิชาภูมิศาสตร
55 หมูวิชารัฐศาสตร
56 หมูวิชานิติศาสตร
57 หมูวิชาเศรษฐศาสตร
58 หมูวิชารัฐประศาสนศาสตร

หมวดวิชาศิลปกรรมศาสตร
80 หมูวิชาท่ีไมสามารถจัดเขาหมูวิชาใดไดในหมวดวิชาศิลปกรรมศาสตร
81 หมูวิชาทฤษฎี หลักการ และความเขาใจทางศิลปกรรม
82 หมูวิชาวิจิตรศิลป
83 หมูวิชาประยุกตศิลป ออกแบบ 2 มิติ
84 หมูวิชาประยุกตศิลป ออกแบบ 3 มิติ
85 หมูวิชานาฏศิลปและการแสดง
86 หมูวิชาดุริยางคศิลป

หมวดวิชานิเทศศาสตร
00 หมูวิชาท่ีไมสามารถจัดเขาหมูวิชาใดไดในหมวดวิชานิเทศศาสตร
01 หมูวิชาการสื่อสาร
02 หมูวิชาสิ่งพิมพ
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03 หมูวิชาการประชาสัมพันธ
04 หมูวิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน
05 หมูวิชาการโฆษณา
06 หมูวิชาการถายภาพ
07 หมูวิชาภาพยนตร

หมวดวิชาบริหารธุรกิจและการจัดการ
50 หมูวิชาท่ีไมสามารถจัดเขาหมูวิชาใดไดในหมวดวิชาบริหารธุรกิจและการจัดการ
51 หมูวิชาเลขานุการ
52 หมูวิชาการบัญชี
53 หมูวิชาการเงินและการธนาคาร
54 หมูวิชาการตลาด
55 หมูวิชาการสหกรณ
56 หมูวิชาการบริหารธุรกิจ
57 หมูวิชาธุรกิจบริการ
58 หมูวิชาประกันภัยและวินาศภัย
59 หมูวิชาเศรษฐศาสตรธุรกิจ
60 หมูวิชาการเปนผูประกอบการ
61 หมูวิชาธุรกิจระหวางประเทศ
62 หมูวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ

หมวดวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
00 หมูวิชาท่ีไมสามารถจัดเขาหมูวิชาใดไดในหมวดวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
01 หมูวิชาฟสิกส
02 หมูวิชาเคมี
03 หมูวิชาชีววิทยา
04 หมูวิชาดาราศาสตร
05 หมูวิชาวิทยาศาสตรเก่ียวกับโลก
06 หมูวิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม
07 หมูวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ
08 หมูวิชาวิทยาศาสตรการกีฬา
09 หมูวิชาคณิตศาสตร
11 หมูวิชาสถิติประยุกต
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12 หมูวิชาคอมพิวเตอร
13 หมูวิชาการแพทยแผนไทย

หมวดวิชาคหกรรมศาสตร
50 หมูวิชาท่ีไมสามารถจัดเขาหมูวิชาใดไดในหมวดวิชาคหกรรมศาสตร
51 หมูวิชาอาหารและโภชนาการ
52 หมูวิชาผาและเครื่องแตงกาย
53 หมูวิชาบานและการบริหารงานบาน
54 หมูวิชาพัฒนาการครอบครัวและเด็ก
55 หมูวิชาศิลปประดิษฐ
56 หมูวิชาสิ่งทอ

หมวดวิชาเกษตรศาสตร
60 หมูวิชาท่ีไมสามารถจัดเขาหมูวิชาใดไดในหมวดวิชาเกษตรศาสตร
61 หมูวิชาปฐพีวิทยา
62 หมูวิชาพืชไร
63 หมูวิชาพืชสวน
64 หมูวิชาสัตวบาล
65 หมูวิชาสัตวรักษ
66 หมูวิชาการประมง
67 หมูวิชาอุตสาหกรรมเกษตร
68 หมูวิชากีฏวิทยา โรคพืช และวัชพืช
69 หมูวิชาวนศาสตร
71 หมูวิชาการชลประทาน
72 หมูวิชาเกษตรกลวิธาน
73 หมูวิชาสงเสริมการเกษตร
74 หมูวิชาสื่อสารการเกษตร
75 หมูวิชาเกษตรศึกษา

หมวดวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
80 หมูวิชาท่ีไมสามารถจัดเขาหมูวิชาใดไดในหมวดวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
81 หมูวิชาอุตสาหการ
82 หมูวิชาเซรามิกส
83 หมูวิชาศิลปหัตถกรรม



68

84 หมูวิชาออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
85 หมูวิชาออกแบบ-เขียนแบบสถาปตยกรรม
86 หมูวิชากอสราง-โยธา
87 หมูวิชาไฟฟากําลัง
88 หมูวิชาอิเล็กทรอนิกส
89 หมูวิชาเครื่องกล
91 หมูวิชาเทคนิคการพิมพ
92 หมูวิชาเทคโนโลยีการพิมพ
93 หมูวิชาสถาปตยกรรมภายใน
94 หมูวิชาเทคโนโลยีฟสิกสประยุกตในอุตสาหกรรม
95 หมูวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอรอุตสาหกรรม

บังคับใชอยูกอนขอบังคับนี้มาใชบังคับโดยอนุโลม จนกวาจะไดมีการออกประกาศ ระเบียบ ขอกําหนด หรือ
หลักเกณฑ ตามขอบังคับนี้

ประกาศ ณ วันท่ี 19 เดือน กันยายน พ.ศ. 2551

(ศาสตราจารย ดร. เสริมศักดิ์   วิศาลาภรณ)
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
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ภาคผนวก ซ
ขอบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

วาดวย การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี
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ขอบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
วาดวยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2551

- - - - - - - - - -
โดยท่ีเปนการสมควรออกขอบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา วาดวยการจัดการศึกษาระดับ

ปริญญาตรี จึงอาศัยอํานาจตามความในมาตร 18(2) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547
และมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ในการประชุมครั้งท่ี 5 เม่ือวันท่ี 19 กันยายน 2551 ใหออกขอบังคับไว
ดังตอไปนี้

หมวด 1
บทท่ัวไป

ขอ 1 ขอบังคับนี้ เรียกวา “ขอบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา วาดวยการจัดการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๑”

ขอ 2 ขอบังคับนี้ใหใชบังคับสําหรับนักศึกษาท่ีเขาศึกษาตั้งแตวันถัดจากวันประกาศเปนตนไป
ขอ 3 บรรดาขอบังคับ ระเบียบ คําสั่ง ประกาศ หรือมติอ่ืนใดซึ่งขัดหรือแยงกับขอบังคับนี้ ใหใช

ขอบังคับนี้แทน
ขอ 4 ในขอบังคับนี้

“มหาวิทยาลัย” หมายความวา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
“สภามหาวิทยาลัย” หมายความวา สภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
“อธิการบด”ี หมายความวา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
“คณะ” หมายความวา คณะของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา และใหหมายรวมถึงหนวยงานท่ีเรียกชื่อ

อยางอ่ืนท่ีดําเนินการจัดการเรียนการสอน และมีฐานะเทียบเทาคณะ
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“คณบด”ี หมายความวา หัวหนาสวนราชการท่ีเปนคณะ และใหหมายรวมถึงหัวหนาหนวยงานอ่ืนท่ีมี
ฐานะเทียบเทาคณะท่ีมีการจัดการเรียนการสอน

“คณะกรรมการประจําคณะ” หมายความวา คณะกรรมการตามมาตรา 41 วรรคสอง แหง
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 และใหหมายรวมถึงคณะกรรมการในหนวยงานท่ีเรียกชื่อ
อยางอ่ืนท่ีดําเนินการจัดการเรียนการสอน และมีฐานะเทียบเทาคณะ

“สถาบันอุดมศึกษา” หมายความวา สถาบันการศึกษาท่ีมีการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรไมต่ํากวา
ระดับอนุปริญญาหรือเทียบเทาท่ีสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาใหการรับรอง

“กองบริการการศึกษา” หมายความวา กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
“อาจารยท่ีปรึกษา” หมายความวา อาจารยท่ีไดรับการแตงตั้งโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เพ่ือทํา

หนาท่ีควบคุมแนะนํา และใหคําปรึกษาดานการเรียนและดานอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของกับการเรียนของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ขอ 5 ใหอธิการบดีเปนผูรักษาการตามขอบังคับนี้และมีอํานาจในการออกระเบียบ คําสั่งหรือ
ประกาศ และเปนผูวินิจฉัยในกรณีท่ีมีปญหาในการปฏิบัติตามขอบังคับนี้

หมวด 2
ระบบการศึกษา

ขอ 6 ระบบการศึกษา
การจัดการศึกษาใหใชระบบ

6.1 ระบบทวิภาค โดยหนึ่งปการศึกษาแบงออกเปน 2 ภาคการศึกษาปกติ หนึ่งภาค
การศึกษาปกติมีระยะเวลาการศึกษาไมนอยกวา ๑๕ สัปดาห

6.2 ระบบไตรภาค โดยหนึ่งปการศึกษาแบงออกเปน 3 ภาคการศึกษาปกติ หนึ่งภาค
การศึกษาปกติมีระยะเวลาการศึกษาไมนอยกวา 12 สัปดาห

ในกรณีท่ีมีการจัดการศึกษาในระบบอ่ืนใหเทียบเคียงหนวยกิตกับระบบทวิภาค
ขอ 7 รูปแบบการจัดการศึกษา
มหาวิทยาลัยอาจจัดการศึกษาในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง หรือรูปแบบผสมผสาน ดังนี้

7.1 โปรแกรมเรียนในเวลาราชการ
7.2 โปรแกรมเรียนสุดสัปดาห เปนการจัดการเรียนการสอนในวันหยุดประจําสัปดาห
7.3 โปรแกรมการเรียนนอกเวลาราชการ เปนการจัดการเรียนการสอนโดยใชเวลานอกเวลา

ราชการ



68

7.4 โปรแกรมเรียนทางไกล โดยใชระบบทางไกล ผานไปรษณีย วิทยุกระจายเสียง วิดีทัศน
สองทาง หรือเครือขายคอมพิวเตอร

7.5 โปรแกรมชุดวิชา (Modules System) เปนการจัดการเรียนการสอนเปนคราว ๆ คราว
ละ 1 รายวิชา หรือหลายรายวิชา ซึ่งอาจจัดเปนชุดวิชาของรายวิชาท่ีมีเนื้อหาสัมพันธกัน

7.6 โปรแกรมนานาชาติ เปนการจัดการเรียนการสอน โดยความรวมมือกับสถาบันการศึกษา
ในตางประเทศหรือหลกัสูตรของมหาวิทยาลัยท่ีมีมาตรฐานเชนเดียวกันกับหลักสูตรนานาชาติ

7.7 โปรแกรมการเรียนการสอนผานสื่ออิเล็กทรอนิกส (E – Learning) ใหเปนไปตาม
ประกาศของกระทรวงศึกษาธิการท่ีเก่ียวของ

7.8 โปรแกรมการจัดการศึกษาตามโครงการความรวมมือกับหนวยงานภายนอก ใหเปนไป
ตามขอบังคับของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

การจัดการเรียนการสอนแตละรูปแบบใหพิจารณาตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการกําหนด
ขอ 8 การคิดหนวยกิต

8.1 ระบบทวิภาค
8.1.1 รายวิชาภาคทฤษฎี ท่ีใชเวลาบรรยายหรืออภิปรายไมนอยกวา 15 ชั่วโมง ตอ

ภาคการศึกษาปกติ ใหมีคาเทากับ 1 หนวยกิต
8.1.2 รายวิชาภาคปฏิบัติ ท่ีใชเวลาฝกหรือทดลองไมนอยกวา 30 ชั่วโมง ตอภาค

การศึกษาปกติ ใหมีคาเทากับ 1 หนวยกิต
8.1.3 การฝกประสบการณวิชาชีพหรือฝกภาคสนาม ท่ีใชเวลาฝกไมนอยกวา 45

ชั่วโมงตอภาคการศึกษาปกติ ใหมีคาเทากับ 1 หนวยกิต
8.1.4 การทําโครงการหรือกิจกรรมอ่ืนใดตามท่ีไดรับมอบหมาย ท่ีใชเวลาทํา

โครงการหรือกิจกรรมนั้นๆ ไมนอยกวา 45 ชั่วโมงตอภาคการศึกษาปกติ ใหมีคาเทากับ 1 หนวยกิต
8.2 ระบบไตรภาค

หนวยกิจระบบไตรภาค เทียบไดกับ 12 หนวยกิตระบบทวิภาค หรือ 4 หนวยกิต
ระบบทวิภาค เทียบกันได 5 หนวยกิตระบบไตรภาค

หากมหาวิทยาลัยจัดการศึกษาระบบอ่ืนใหเทียบเคียงหนวยกิตกับระบบทวิภาค
ขอ 9 เกณฑมาตรฐานสําหรับหลักสูตรระดับปริญญาตรีตามขอบังคับนี้ตั้งแตหมวดนี้เปนตนไปใหใช

ระบบทวิภาค กรณีการศึกษาระบบ อ่ืน ๆ ให เ ทียบเ คียงกับระบบทวิภาคและให เปน ไปตาม ท่ี
กระทรวงศึกษาธิการกําหนด
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หมวด 3
หลักสูตรและการจัดการศึกษา

ขอ 10 ใหจัดหลักสูตรปริญญาตรี ไวดังนี้
10.1 หลักสูตรปริญญาตรี ๔ ป ใหมีจํานวนหนวยกิตรวมไมนอยกวา 120 หนวยกิต แตไม

เกิน 132 หนวยกิต ใชเวลาการศึกษาไมนอยกวา 6 ภาคการศึกษาปกติและไมเกิน 8 ปการศึกษา สําหรับการ
ลงทะเบียนเรียนเต็มเวลาและไมนอยกวา 14 ภาคการศึกษาและไมเกิน 12 ปการศึกษา สําหรับการลงทะเบียน
เรียนไมเต็มเวลา

10.2 หลักสูตรปริญญาตรี 5 ป ใหมีจํานวนหนวยกิตรวมไมนอยกวา 150 หนวยกิต แตไมเกิน
165 หนวยกิต ใชเวลาศึกษาไมนอยกวา 8 ภาคการศึกษาปกติและไมเกิน 10 ปการศึกษา สําหรับการ
ลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไมนอยกวา 17 ภาคการศึกษาปกติและไมเกิน 15 ปการศึกษา สําหรับการ
ลงทะเบียนเรียนไมเต็มเวลา

10.3 หลักสูตรปริญญาตรีไมนอยกวา 6 ป ใหมีจํานวนหนวยกิตรวมไมนอยกวา 180 หนวย
กิต แตไมเกิน 198 หนวยกิต ใชเวลาศึกษาไมนอยกวา 10 ภาคการศึกษาปกติและไมเกิน 12 ปการศึกษา
สําหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไมนอยกวา 20 ภาคการศึกษาปกติและไมเกิน 18 ปการศึกษา
สําหรับการลงทะเบียนเรียนไมเต็มเวลา

10.4 อาจารยประจําหลักสูตร ใหเปนไปตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการกําหนด
หมวด 4

การรับเขาเปนนักศึกษา และสภาพนักศึกษา

ขอ 11 คุณสมบัติของผูมีสิทธิสมัครเขาศึกษา
ผูมีสิทธิสมัครเขาเปนนักศึกษาตองมีคุณสมบัติ ดังนี้

11.1 สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทาสําหรับหลักสูตรปริญญาตรี
หรือสําเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญาหรือเทียบเทาสําหรับหลักสูตรปริญญาตรีตอเนื่อง

11.2 เปนผูมีความประพฤติดี
11.3 ไมเปนผูมีความประพฤติเสื่อมเสียอยางรายแรง
11.4 ไมเปนโรคท่ีเปนอุปสรรคตอการศึกษา
11.5 ไมเปนบุคคลวิกลจริต
11.6 มีคุณสมบัติครบถวนตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด
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11.7 มีคุณสมบัติตามท่ีมหาวิทยาลัยอนุมัติใหเปนกรณีพิเศษ
ขอ 12 การรับเขาเปนนักศึกษา

กําหนดการและวิธีการรับเขาเปนนักศึกษาใหเปนไปตามประกาศมหาวิทยาลัย สําหรับผูท่ี
มหาวิทยาลัยอนุมัติใหเขาศึกษาไดเปนกรณีพิเศษ มหาวิทยาลัยจะกําหนดใหยกเวนวิธีการดังกลาวในวรรคกอน
แตจะใหการสอบคุณวุฒิอยางอ่ืนแทนหรือเปนไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย

ขอ 13 การข้ึนทะเบียนเปนนักศึกษา
13.1 ผูสมัครท่ีไดรับการคัดเลือกใหเปนนักศึกษาจะมีสภาพเปนนักศึกษาเม่ือไดข้ึนทะเบียน

เปนนักศึกษาแลว โดยตองสงหลักฐาน พรอมท้ังชําระเงินตามประกาศในวัน เวลาและสถานท่ีท่ี
มหาวิทยาลัยกําหนด

13.2 ผูสมัครท่ีไดรับการคัดเลือกใหเปนนักศึกษาท่ีมิไดข้ึนทะเบียนเปนนักศึกษา ตามวันเวลา
และสถานท่ีท่ีมหาวิทยาลัยกําหนดเปนอันหมดสิทธิ์ท่ีจะข้ึนทะเบียนเปนนักศึกษา เวนแตจะมีเหตุจําเปนและ
ไดรับอนุมัติจากอธิการบดี

13.3 ผูสมัครท่ีไดรับการคัดเลือกเปนนักศึกษาในหลักสูตร และเปนนักศึกษาระบบใดตองข้ึน
ทะเบียนเปนนักศึกษาในหลักสูตร และเปนนักศึกษาในระบบนั้น

13.4 ผูสมัครท่ีไดรับการคัดเลือกใหเปนนักศึกษาและทําการศึกษา ณ วิทยาเขต หรือศูนย
การศึกษาใด จะตองข้ึนทะเบียนเปนนักศึกษาและทําการศึกษา ณ วิทยาเขต หรือศูนยการศึกษานั้น

ขอ 14 การเปลี่ยนรูปแบบการศึกษา
ในกรณีท่ีมีเหตุผลและความจําเปนอยางยิ่ง มหาวิทยาลัยอาจอนุมัติใหนักศึกษาเปลี่ยน

รูปแบบการศึกษาได ท้ังนีน้ักศึกษาจะตองปฏิบัติตามขอบังคับและระเบียบตาง ๆ ของมหาวิทยาลัยรวมท้ัง
ชําระคาธรรมเนียมการศึกษาสําหรับการเปลี่ยนรูปแบบการศึกษา โดยใหนับระยะเวลาการศึกษาตอจากท่ีได
ศึกษามาแลว

ขอ 15 สภาพนักศึกษา
15.1 สภาพนักศึกษาแบงออกเปน 2 สภาพ ดังนี้

15.1.1 นักศึกษาสภาพปกติ ไดแก นักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนเปนภาคการศึกษา
แรกหรือนักศึกษาท่ีสอบไดคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไมนอยกวา 2.00

15.1.2 นักศึกษาสภาพรอพินิจ ไดแกนักศึกษาท่ีสอบไดคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม
ต่ํากวา 2.00 โดยใหจําแนกนักศึกษาในสภาพรอพินิจ ดังนี้

1) นักศึกษาท่ีไดศึกษาในมหาวิทยาลัยครบ 2 ภาคเรียนปกติแลวไดคา
ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมในภาคการศึกษาท่ีสองตั้งแต 1.60 แตไมถึง 2.00 หรือนักศึกษาปกติท่ีไดรับคาระดับ
คะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต 1.80 แตไมถึง 2.00 ในภาคการศึกษาปกติถัดไป จะไดรับสภาพรอพินิจครั้งท่ี 1
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2) นักศึกษาท่ีอยูในสภาพรอพินิจครั้งท่ี 1 ท่ีไดรับคาระดับคะแนนเฉลี่ย
สะสมตั้งแต 1.70 แตไมถึง 2.00 ในภาคการศึกษาปกติถัดไปจะไดรับสภาพรอพินิจครั้งท่ี 2

3) นักศึกษาท่ีอยูในสภาพรอพินิจครั้งท่ี 2 ท่ีไดรับคาระดับคะแนนเฉลี่ย
สะสมตั้งแต 1.80 แตไมถึง 2.00 ในภาคการศึกษาปกติถัดไปจะไดรับสภาพรอพินิจครั้งท่ี 3

15.2 ในกรณีลงทะเบียนเรียนฤดูรอนใหถือวาเปนภาคการศึกษาตอเนื่อง
15.3 ผูท่ีมีสภาพนักศึกษาใหมีบัตรประจําตัวนักศึกษาเปนหลักฐาน เพ่ือประกอบการใชวิทธิ

ตาง ๆ ท่ีนักศึกษาพึงมีในมหาวิทยาลัย
15.4 การพนสภาพนักศึกษาใหเปนไปตามหลักเกณฑตอไปนี้

15.4.1 ขาดคุณสมบัติตามขอ 11
15.4.2 ตาย
15.4.3 ลาออก
15.4.4 สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรโดยไดรับการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยแลว
15.4.5 ไดรับอนุมัติจากมหาวิทยาลัยใหลาออกหรือโอนไปยังสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน
15.4.6 ไมลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาแรกท่ีข้ึนทะเบียนเปนนักศึกษาภายใน

เวลาท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด
15.4.7 ไมลงทะเบียนหรือลาพักการเรียนหรือชําระเงินคาธรรมเนียมการจัด

การศึกษาภายในเวลาท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด เวนแตจะไดรับการผอนผันจากมหาวิทยาลัย
15.4.8 นักศึกษาท่ีไดรับคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ํากวา 1.60 ในภาคการศึกษา

ปกติท่ีสองท่ีเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยท้ังนี้ไมนับภาคการศึกษาท่ีลาพักหรือถูกใหพัก
15.4.9 นักศึกษาท่ีไดรับคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ํากวา 1.70 ในภาคการศึกษา

ปกติถัดไปหลังจากไดรับการรอพินิจครั้งท่ี 1
15.4.10 นักศึกษาท่ีไดรับคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ํากวา 1.80 ในภาคการศึกษา

ปกติถัดไปหลังจากไดรับการรอพินิจครั้งท่ี 2
15.4.11 ไมสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาท่ีกําหนดตาม ขอ 10
15.4.12 นักศึกษาลงทะเบียนครบตามท่ีหลักสูตรกําหนดแตยังไดคาระดับคะแนน

เฉลี่ยสะสมต่ํากวา 1.80
15.4.13 กระทําการทุจริต  หรือมีความประพฤติ อันเปนการเสื่ อมเสียแก

มหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยเห็นสมควรใหออกหรือไลออกตามขอบังคับของมหาวิทยาลัยวาดวยวินัย
นักศึกษา

ขอ 16 การรับโอนนักศึกษา
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16.1 มหาวิทยาลัยอาจพิจารณารับโอนนิสิตหรือนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาท่ีกําลังศึกษา
ในหลักสูตรท่ีมีระดับและมาตรฐานเทียบเคียงกับหลักสูตรของมหาวิทยาลัย

16.2 นักศึกษาท่ีจะไดรับการพิจารณารับโอนตองมีคุณสมบัติ ดังนี้
16.2.1 มีคุณสมบัติครบถวนตามขอ 11 แหงขอบังคับนี้
16.2.2 ไดศึกษาอยูในสถาบันอุดมศึกษามาแลวไมนอยกวา 1 ภาคการศึกษาปกติ

ท้ังนี้ไมนับภาคการศึกษาท่ีลาพักการศึกษา
16.3 นักศึกษาท่ีประสงคจะโอนมาศึกษาในมหาวิทยาลัย จะตองยื่นคํารองตอมหาวิทยาลัย

เปนเวลาไมนอยกวา 4 สัปดาห กอนวันเปดการศึกษาของภาคท่ีประสงคจะเขาศึกษานั้น พรอมท้ังแนบเอกสาร
ตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด

16.4 นักศึกษาท่ีรับโอนจะตองมีเวลาศึกษาอยูในมหาวิทยาลัยไมนอยกวา 2 ภาคการศึกษา
16.5 การนับเวลาใหนับระยะตอเนื่องจากสถาบันเดิม

หมวด 5
อาจารยท่ีปรึกษา

ขอ 17 ใหมหาวิทยาลัยแตงตั้งอาจารยท่ีปรึกษาแกนักศึกษา หลักเกณฑและวิธีการใหเปนไปตาม
ประกาศของมหาวิทยาลัย

ขอ 18 หนาท่ีของอาจารยท่ีปรึกษา
อาจารยท่ีปรึกษามีหนาท่ี ดังนี้

18.1 ใหคําแนะนําและทําแผนการเรียนของนักศึกษารวมกับนักศึกษา ใหถูกตองตาม
หลักสูตรท่ีกําหนดไว

18.2 ใหคําแนะนําในเรื่องระเบียบ ขอบังคับ หรือประกาศเก่ียวกับการศึกษาแกนักศึกษา
18.3 ใหคําแนะนําในการลงทะเบียนเรียน การถอน เพ่ิม โอน
18.4 แนะนําวิธีเรียน ใหคําปรึกษา และติดตามผลการศึกษาของนักศึกษา
18.5 ทําการตรวจสอบและติดตามการเรียนของนักศึกษาใหเปนไปตามโครงสรางของ

หลักสูตร
18.6 ใหคําปรึกษาเก่ียวกับความเปนอยูและการศึกษาของนักศึกษาในมหาวิทยาลัย
18.7 รับผิดชอบดูแลความประพฤติของนักศึกษาใหเปนไปตามระเบียบท่ีมหาวิทยาลัย

กําหนดไวในกรณีท่ีนักศึกษากระทําผิดวินัยใหอาจารยท่ีปรึกษารายงานใหประธานหลักสูตรและคณบดีทราบ
เพ่ือพิจารณานําเสนออธิการบดีพิจารณาลงโทษทางวินัยตอไป
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หมวด 6
การลงทะเบียนเรียนและการโอนผลการเรียน

ขอ 19 การลงทะเบียนเรียน
19.1 กําหนดการ ข้ันตอนและวิธีการลงทะเบียนรายวิชาใหเปนไปตามประกาศของ

มหาวิทยาลัย
19.2 การลงทะเบียนเรียนจะสมบูรณเม่ือนักศึกษาไดชําระตามประกาศของมหาวิทยาลัย

ขอ 20 จํานวนหนวยกิตแตละภาคการศึกษา
นักศึกษามีสิทธิลงทะเบียนเรียนรายวิชาแบบเต็มเวลาแตละภาคการศึกษาปกติ ไมต่ํากวา 9

หนวยกิต และไมเกิน 22 หนวยกิต หรือลงทะเบียนเรียนรายวิชาแบบไมเต็มเวลา แตละภาคการศึกษาไมต่ํา
กวา 3 หนวยกิต และไมเกิน 9 หนวยกิต สวนในภาคการศึกษาฤดูรอนไมต่ํากวา 3 หนวยกิตและไมเกิน 9
หนวยกิต

หากมีเหตุผลและความจําเปน การลงทะเบียนท่ีมีจํานวนหนวยกิตแตกตางไปจากเกณฑ
ขางตนก็อาจทําได แตท้ังนี้ตองไมกระทบกระเทือนตอมาตรฐานและคุณภาพการศึกษา ท้ังนี้ตองเรียนใหครบ
ตามจํานวนหนวยกิตตามท่ีระบุไวในหลักสูตร

กรณีนักศึกษามีสภาพรอพินิจจะลงทะเบียนเรียนไดไมเกินรอยละ 70 ของแผนการเรียน
ขอ 21 การลงทะเบียนเรียนรายวิชาพิเศษ

การลงทะเบียนเรียนรายวิชาพิเศษเปนการลงทะเบียนเรียนนอกเหนือจากท่ีกําหนดไวใน
หลักสูตร โดยนักศึกษาตองยื่นคํารองตอกองบริการการศึกษาภายใน 20 วันนับตั้งแตวันเปดภาคการศึกษา
ปกติและภายใน 10 วันนับตั้งแตวันเปดภาคการศึกษาสําหรับภาคการศึกษาฤดูรอนประกอบดวย

21.1 การลงทะเบียนเรียนรายวิชาพิเศษท่ีเปนการลงทะเบียนแบบนับหนวยกิต
21.2 การลงทะเบียนเรียนรายวิชาพิเศษโดยไมนับหนวยกิต โดยมีผลการเรียนเปน Au

(Audit)
ขอ 22 การลงทะเบียนเรียนรายวิชาหนึ่งรายวิชาใดท่ีมีวิชาบังคับกอนใหเปนไปตามเงื่อนไขของ

หลักสูตร
ขอ 23 การเพ่ิม ถอนหรือยกเลิกรายวิชา
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23.1 การเพ่ิมหรือถอนรายวิชาเรียนตองกระทําภายใน 20 วัน นับตั้งแตวันเปดภาค
การศึกษาสําหรับภาคการศึกษาปกติและภายใน 10 วันนับตั้งแตวันเปดภาคการศึกษาสําหรับภาคการศึกษา
ฤดูรอน ท้ังนี้ใหเปนไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย

23.2 การยกเลิกรายวิชาทุกรายวิชาหรือบางรายวิชาเรียน ตองยื่นคํารองตอกองบริการ
การศึกษาตามแบบฟอรมท่ีกําหนดกอนถึงวันแรกของวันสอบปลายภาค ตามประกาศของมหาวิทยาลัยเปน
เวลาไมนอยกวา 2 สัปดาห สาํหรับภาคการศึกษาปกติ และ 1 สัปดาห สําหรับภาคการศึกษาฤดูรอน และ
บันทึกผลการเรียนเปน W (Withdraw)

ในกรณีลงทะเบียนเรียนแลวลาพักการเรียน ใหถือวาไดยกเลิกรายวิชาทุกรายวิชาดวย
ขอ 24 การลงทะเบียนเพ่ือรักษาสภาพนักศึกษา

นักศึกษาท่ีลาพักการศึกษา หรือถูกสั่งใหพักการศึกษาตามขอบังคับมหาวิทยาลัยวาดวยวินัย
นักศึกษาหรือไมมีรายวิชาท่ีลงทะเบียนในภาคการเรียนนั้น จะตองลงทะเบียนเพ่ือรักษาสภาพนักศึกษาและ
ชําระคาธรรมเนียมรักษาสภาพนักศึกษาตามอัตราท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด โดยใหดําเนินการใหแลวเสร็จภายใน
20 วัน นับจากวันเปดภาคการศึกษาปกติ หรือภายใน 10 วัน นับจากวันเปดภาคการศึกษาฤดูรอน มิฉะนั้นจะ
ถือวาพนสภาพการเปนนักศึกษา

กรณีท่ีพนสภาพตามวรรคหนึ่ง นักศึกษาสามารถขอคืนสภาพไดแตท้ังนี้พนสภาพไปแลวไม
เกิน 2 ภาคการเรียนติดตอกัน และใหนับเวลาท่ีพนสภาพเปนระยะเวลาท่ีรวมอยูในระยะเวลาการศึกษาดวย

ขอ 25 การชําระคาธรรมเนียมการศึกษาตามอัตราท่ีมหาวิทยาลัยกําหนดใหปฏิบัติตามวิธีการ
ข้ันตอนและในวันท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด การผอนผันการชําราธรรมเนียมการศึกษาใหเปนอํานาจของ
อธิการบดีท้ังนี้ไมเกิน 1 ภาคการศึกษา

นักศึกษาท่ีขอผอนผันการชําระคาธรรมเนียมการศึกษาจะลงทะเบียนในภาคการเรียนถัดไปจะตอง
ชําระคาธรรมเนียมการศึกษาในภาคการเรียนท่ีคางชําระกอน

การขอยกเวนหรือลดคาธรรมเนียมการศึกษา ใหเปนอํานาจของสภามหาวิทยาลัย โดยใหจัดทําเปน
ประกาศของมหาวิทยาลัย

ขอ 26 การลาพักการศึกษา
26.1 การลาพักการศึกษา นักศึกษาตองยื่นคํารองขอลาพักการศึกษาตอกองบริการ

การศึกษาภายใน 20 วัน นับตั้งแตวันเปดภาคการศึกษาของภาคการศึกษาท่ีจะลาพักการศึกษา
26.2 การลาพักการศึกษากระทําไดไมเกิน 2 ภาคการศึกษาติดตอกัน ถานักศึกษายังมีความ

จําเปนท่ีจะตองขอลาพักการศึกษาในภาคการศึกษาตอไปจะตองไดรับอนุมัติจากอธิการบดี
26.3 นักศึกษาท่ีลาพักการศึกษา ตองชําระคาธรรมเนียมตามอัตราท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด

ขอ 27 การลาออก
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นักศึกษาท่ีประสงคจะลาออกจากความเปนนักศึกษาของมหาวิทยาลัย จะตองปฏิบัติตาม
ข้ันตอนท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด

ขอ 28 นักศึกษาสามารถโอนผลการเรียน โดยนําหนวยกิตของรายวิชาในหลักสูตรของมหาวิทยาลัย
หรือสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน หรือการศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย การฝกอาชีพหรือจาก
ประสบการณการทํางานโดยไมตองเรียนรายวิชานั้นอีก ท้ังนี้ใหเปนไปตามระเบียบของสภามหาวิทยาลัย

หมวด 7
การวัด และการประเมินผลการศึกษา

ขอ 29 การมีสิทธิเขาสอบ
29.1 นักศึกษาผูมีสิทธิในการสอบปลายภาคการศึกษาตองอยูในเกณฑตอไปนี้

29.1.1 มีเวลาเรียนวิชาใดไมนอยกวารอยละ 80 ของเวลาเรียนท้ังหมด
29.1.2 กรณีท่ีมีเวลาเรียนรายวิชาใดนอยกวารอยละ 80 แตไมนอยกวารอยละ 60

และคณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควรใหมีสิทธิสอบ
29.2 นักศึกษาผูขาดคุณสมบัติตามขอ 29.1.1 หรือขอ 29.1.2 ใหอาจารยผูสอนพิจารณา

ใหผลการเรียนเปน E
ขอ 30 ระเบียบการสอบ

30.1 หลักเกณฑและวิธีการในการสอบใหเปนไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย
30.2 นักศึกษาท่ีไมไดเขาสอบปลายภาคตามกําหนด จะตองยื่นคํารองขอสอบภายใน 7 วัน

นับตั้งแตวันสุดทายของการสอบปลายภาค โดยใหผูขาดสอบดําเนินการสอบใหเสร็จสิ้นภายใน 15 วันนับตั้งแต
วันประกาศผลการพิจารณาของคณะกรรมการ หากพนกําหนดใหนายทะเบียนเปลี่ยนผลการเรียนเปน “E”

ในกรณีท่ีมีเหตุผลความจําเปนท่ีไมสามารถดําเนินการภายในเวลาท่ีกําหนดใหอยูในดุลยพินิจของ
อธิการบดี

30.3 นักศึกษาท่ีทุจริตในการสอบใหถือวาสอบตกได E หรือไมผานได F ในวิชานั้น และถือวา
ผิดวินัยทางการศึกษาจะตองไดรับการพิจารณาโทษตามระเบียบหรือขอบังคับของมหาวิทยาลัย

ขอ 31 ใหมีการประเมินลการเรียนในรายวิชาตาง ๆ ตามหลักสูตร เปน 2 ระบบ ดังนี้
31.1 ระบบคาระดับคะแนน แบงเปน 8 ระดับ

ระดับคะแนน ความหมายของผลการเรียน คาระดับคะแนน
A ดีเยี่ยม 4.0
B+ ดีมาก 3.5
B ดี 3.0
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C+ ดีพอใช 2.5
C พอใช 2.0
D+ ออน 1.5
D ออนมาก 1.0
E ตก 0.0

ระบบนี้ใชสําหรับการประเมินรายวิชาท่ีเรียนตามหลักสูตร คาระดับคะแนนท่ีถือวาสอบไดตองไมต่ํา
กวา “D” ถานักศึกษาไดคาระดับคะแนนในรายวิชาใดต่ํากวา “D” ตองลงทะเบียนและเรียนใหมจนกวาจะ
สอบได กรณีรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะดานท่ีเปนวิชาเลือกและรายวิชาในหมวดวิชาเลือกเสรี ถาไดระดับ
คะแนนต่ํากวา “D” สามารถเปลี่ยนไปเลือกรายวิชาอ่ืนได แลวใหเปลี่ยนคะแนนวิชาดังกลาวท่ีสอบตกนั้น เปน
“Au” (Audit) ท้ังนี้นักศึกษาจะตองยื่นคํารองขอเปลี่ยนแปลงผลการเรียนภายใน 2 สัปดาหนับตั้งแตวันเปด
ภาคการศึกษาของภาคการศึกษาถัดไป

31.2 ระบบไมมีคาระดับคะแนน กําหนดสัญลักษณการประเมินดังนี้
ผลการศึกษา ระดับการประเมิน
ผานดีเยี่ยม PD (Pass with Distinction)
ผาน P (Pass)
ไมผาน F (Fail)

ระบบนี้ใชสําหรับการประเมินรายวิชาท่ีหลักสูตรบังคับใหเรียนเพ่ิมตามขอกําหนดเฉพาะ และรายวิชา
ท่ีสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลากําหนดใหเรียนเพ่ิม

รายวิชาท่ีไดรับผล “F” นักศึกษาตองลงทะเบียนและเรียนใหมจนกวาจะสอบได
ขอ 32 สัญลักษณอ่ืน มีดังนี้

Au (Audit) ใชสําหรับการลงทะเบียนเพ่ือรวมฟง โดยไมนับหนวยกิต
W (Withdraw) ใชสําหรับการบันทึกหลังจากไดรับอนุมัติใหถอนรายวิชานั้นกอนกําหนดสอบ

ปลายภาคไมนอยกวา 2 สัปดาห ซึ่งจะไดรับอนุมัติใหถอนรายวิชาเรียนในกรณีท่ีนักศึกษาลาพักการศึกษา หรือ
ถูกสั่งใหพักการศึกษาหลังจากลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษานั้นแลว และรายวิชาเลือกท่ีไดรับอนุมัติใหไป
เรียนวิชาอ่ืนแทน

I (Incomplete) ใชสําหรับบันทึกการประเมินท่ีไมสมบูรณในรายวิชาท่ีนักศึกษายังทํางานไมเสร็จ
เม่ือสิ้นภาคการศึกษาหรือขาดสอบปลายภาค นักศึกษาท่ีได “I” ตองดําเนินการขอรับการประเมินเพ่ือเปลี่ยน
ระดบัคะแนน ดังนี้

1) กรณีนักศึกษายังทํางานไมเสร็จ ใหดําเนินการใหเสร็จสิ้นภายใน 30 วัน
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นับตั้งแตวันสุดทายของการสอบปลายภาคในภาคเรียนท่ีลงทะเบียนเรียนวิชานั้น
2) กรณีนักศึกษาขาดสอบปลายภาค ใหดําเนินการตามขอ 30.2

ขอ 33 การหาคาระดับคะแนนเฉลี่ย คาระดับคะแนนเฉลี่ยประจําภาค และคาระดับคะแนนเฉลี่ย
สะสมใหคิดเปนเลขทศนิยม 2 ตําแหนง โดยไมปดเศษ สําหรับรายวิชาท่ียังมีผลการเรียน “I” ไมนําหนวยกิต
มารวมเปนตัวหารเฉลี่ย

33.1 กรณีท่ีสอบตกและตองเรียนซ้ํา ใหนําเฉพาะผลการศึกษาและหนวยกิตครั้งสุดทายท่ี
ผานมาคํานวณคาระดบัคะแนนเฉลี่ย

33.2 กรณีท่ีสอบตกแตไมเรียนซ้ํา ไมใหนําผลการศึกษาและหนวยกิตมาคํานวณคาระดับ
คะแนนเฉลี่ย

33.3 กรณีท่ีนักศึกษาลงทะเบียนวิชาซ้ํากับรายวิชาท่ีสอบไปแลว หรือเรียนวิชาท่ีระบุไวใน
หลักสูตรท่ีเทียบเทา ใหนับหนวยกิตและคาระดับคะแนนเฉพาะรายวิชาท่ีลงทะเบียนครั้งแรกเทานั้น

ขอ 34 ผูท่ีสําเร็จการศึกษาหลักสูตร ตองมีคุณสมบัติครบถวนทุกขอ ดังนี้
34.1 มีความประพฤติดี
34.2 สอบไดในรายวิชาตาง ๆ ครบตามหลักสูตร รวมท้ังรายวิชาท่ีสภามหาวิทยาลัย

กําหนดใหมีการเรียนเพ่ิมเติมเปนกรณีพิเศษ
34.3 ไดคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา 2.00
34.4 หลักสูตรปริญญาตรี (4 ป) สําเร็จการศึกษาไดไมกอน 6 ภาคการศึกษาปกติ สําหรับ

การลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไมกอน 14 ภาคการศึกษาปกติ สําหรับการลงทะเบียนเรียนไมเต็มเวลา
หลักสูตรปริญญาตรี (5 ป) สําเร็จการศึกษาไดไมกอน 8 ภาคการศึกษาปกติ สําหรับการลงทะเบียนเรียนเต็ม
เวลา และไมกอน 17 ภาคการศึกษา 17 ภาคการศึกษาปกติ สําหรับการลงทะเบียนเรียนไมเต็มเวลา หลักสูตร
ปริญญาตรี (ไมนอยกวา 6 ป) สําเร็จการศึกษาไดไมกอน 10 ภาคการศึกษาปกติ สําหรับการลงทะเบียนเรียน
เต็มเวลา และไมกอน 20 ภาคการศึกษา 17 ภาคการศึกษาปกติ สําหรับการลงทะเบียนเรียนไมเต็มเวลา

ขอ 35 เม่ือนักศึกษาเรียนไดจํานวนหนวยกิตครบตามท่ีกําหนดไวในหลักสูตรแลวจะไดคาระดับ
คะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต 1.80 แตไมถึง 2.00 ใหเลือกเรียนรายวิชาเพ่ิมเพ่ือทําคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมให
ถึง 2.00 ท้ังนี้ตองอยูในระยะเวลาท่ีกําหนดตามขอ 34.5

ขอ 36 ผูสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี จะไดรับเกียรตินิยมตองมีคุณสมบัติดังนี้
36.1 สอบไดคาระดับคะแนนเฉลี่ยจากระดับอนุปริญญา หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

หรือประกาศนียบัตรอ่ืนใดท่ีเทียบเทา ไมนอยกวา 3.60 จะไดรับเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง และไดคาระดับคะแนน
เฉลี่ยจากสถาบันเดิม และมหาวิทยาลัยราชภัฏแตละแหงไมนอยกวา 3.25 แตไมถึง 3.60 จะไดรับเกียรตินิยม
อันดับ 2
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36.2 สอบไดในรายวิชาใด ๆ ไมต่ํากวา C ตามระบบคาระดับคะแนน หรือไมได F ตามระบบ
ไมมีคาระดับคะแนน

36.3 มีเวลาเรียน หลักสูตรปริญญาตรี (4 ป) สําเร็จการศึกษาไดไมเกิน 8 ภาคการศึกษาปกติ สําหรับการ
ลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไมเกิน 16 ภาคการศึกษาปกติ สําหรับการลงทะเบียนเรียนไมเต็มเวลา หลักสูตรปริญญาตรี
(5 ป) สําเร็จการศึกษาไดไมเกิน 10 ภาคการศึกษาปกติ สําหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไมเกิน 20 ภาคการศึกษา
ปกติ สําหรับการลงทะเบียนเรียนไมเต็มเวลา หลักสูตรปริญญาตรี (ไมนอยกวา 6 ป) สําเร็จการศึกษาไดไมเกิน 12 ภาค
การศึกษาปกติ สําหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไมเกิน 20 ภาคการศึกษาปกติ สําหรับการลงทะเบียนเรียนไมเต็ม
เวลา

36.4 ไมมีรายวิชาท่ีมีการโอนผลการเรียนตามขอ 28
ขอ 37 การประเมินผลการศึกษา

37.1 ใหคณะกรรมการท่ีคณะแตงตั้งพิจารณาอนุมัติผลการศึกษาแตละรายวิชา
37.2 การสงผลการเรียน

37.2.1 กรณีเปนภาคการศึกษาสุดทายของนักศึกษาผูสอนจะตองสงผลการเรียน
ภายใน 10 วัน นับตั้งแตวันสุดทายของการสอบปลายภาค

37.2.2 กรณีท่ีไมใชภาคการศึกษาสุดทายของนักศึกษา ผูสอนจะตองสงผลการเรียน
ภายใน 15 วัน นับตั้งแตวันสุดทายของการสอบปลายภาค

ขอ 38 การข้ึนทะเบียนบัณฑิตและการขออนุมัติการสําเร็จการศึกษา
38.1 ใหนักศึกษายื่นคํารองขอข้ึนทะเบียนบัณฑิตตอกองบริการการศึกษา ตามข้ันตอนและ

เวลาท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด พรอมท้ังตองชําระคาธรรมเนียมตามอัตราท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด
38.2 นักศึกษาท่ีขออนุมัติการสําเร็จการศึกษาจะตองไมมีพันธะดานหนี้สินใด ๆ ตอ

มหาวิทยาลัยและเปนผูท่ีมีความประพฤติไมขัดตอขอบังคับและระเบียบของมหาวิทยาลัย
บทเฉพาะกาล

ขอ ๓๙ ในระหวางท่ียังไมไดออกประกาศ ระเบียบ ขอกําหนด หรือหลักเกณฑใดเพ่ือปฏิบัติตาม
ขอบังคับนี้ ใหนําประกาศ ระเบียบ ขอกําหนด หรือหลักเกณฑเก่ียวกับการศึกษาระดับปริญญาตรีท่ีมีผลบังคับ
ใชอยูกอนขอบังคับนี้มาใชบังคับโดยอนุโลม จนกวาจะไดมีการออกประกาศ ระเบียบ ขอกําหนด หรือ
หลักเกณฑ ตามขอบังคับนี้

ประกาศ ณ วันท่ี 19 เดือน กันยายน พ.ศ. 2551
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(ศาสตราจารย ดร. เสริมศักดิ์   วิศาลาภรณ)
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
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ภาคผนวก ฌ
ตารางแสดงขอสังเกตของผูทรงคณุวุฒิภายนอก

ในการวิพากษหลักสูตร
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ตารางแสดงขอสังเกตของผูทรงคุณวุฒิภายนอกในการวิพากษหลักสูตร

1. นายอิบรอเฮม ยานยา
ลําดับ ขอสังเกตของผูทรงคุณวุฒิ การปรับปรุงแกไข

1 ความสอดคลองกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาหรือ(TQF)
ดีมาก

2 กลุมวิชา 2100107 ภาษามลายูเพ่ือการสื่อสาร และ 2100108 เพ่ือการ
สื่อสารและพัฒนาการเรียนรู ตองเนนเสริมสรางทักษะ เชิงปฏิบัติจริงๆเพ่ือ
ผลิตบัณฑิต เพ่ือจะใหรองรับการเขาสูตลาดแรงงานประชาคมอาเซียน

3 ตามวัตถุประสงคของหลักสูตรดีมากคือเพ่ือใหความรู มุงเสริมสรางพัฒนา
นักศึกษาใหมีทักษะในการใชภาษามลายู เชิงปฏิบัติจริงๆเพ่ือรองรับและ
สอดคลองกับความเปลี่ยนแปลงของโลกปจจุบันโดยเฉพาะในสังคมอาเซียน
ซึ่งภาษามลายูเปนท่ีตองการ โดยเหตุนี้เพ่ือสนองตอบวัตถุประสงครูปแบบ
ของหลักสูตรภาษาท่ีใชในการสอนและเรียนนอกจากภาษาไทยแลวนาจะมี
ภาษามลายูดวยเพราะอาจารยผูสอนท่ีพูดภาษามลายูโดยตรงหาไมยาก

2. อาจารยรอมลี  หะมะ
ลําดับ ขอสังเกตของผูทรงคุณวุฒิ การปรับปรุงแกไข

1 หลักสูตรนี้เหมาะสมกับมาตรฐานคุณวุฒิ เพราะบางสวนนั้นไดหยิบยก มา
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จากมหาวิทยาลัยชั้นนําของประเทศไทย
2 ความถูกตองและความเหมาะสมในการจัดโครงสรางรายวิชาเฉพาะดาน

(วิชาเอก) นับวาเกือบสมบูรณแบบแลวในโครงสรางรายวิชาเอกของสาขาท่ี
ใกลเคียง ความถูกตอง และความเหมาะสมของการจัดรายวิชาเพราะบาง
วิชานั้นรายหัวขอยอย ยังตองมีคําอธิบายใหเจาะจงและเขาใจงายมากข้ึน

3 บางวิชานั้นควรเพ่ิมคําอธิบายใหเจาะจงมากข้ึน เพ่ือเขาใจในเนื้อหาของ
รายวิชามากข้ึน

แกไขคําอธิบาย
รายวิชาบาง
รายวิชา

4 ความเหมาะสมของการจัดรายวิชาในแตละภาคการศึกษาเหมาะสมดีทุก
ประการ

5 เพ่ิมหัวขอยอยของวิชา General Malay และ Malay Phonology เพ่ิมหัวขอยอยของ
วิชา General
Malay และ
Malay
Phonology

3. ผศ.ดร. วรวิทย  บารู

ลําดับ ขอสังเกตของผูทรงคุณวุฒิ การปรับปรุงแกไข
1 มีความสอดคลองกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาหรือ(TQF)
2 โครงสรางวิชาเอกมี 86 หนวยกิต ประกอบดวยวิชาทักษะ 60 หนวยกิต

และ ฝกประสบการณ 5 หนวยกิต ดูเหมือนจะขาดวิชา culture ซึ่งแมจะ
มีอยู 2 รายวิชา แตก็มิไดจัดในโปรแกรมการเรียน การเรียนภาษาใดๆ
นาจะควบคูกับการศึกษาวัฒนธรรมดวย

เพ่ิมรายวิชา
culture

3 ความถูกตองและความเหมาะสมของคําอธิบายรายวิชาเฉพาะดาน
(วิชาเอก) โดยรวมมีความถูกตองและเหมาะสม อยางไรก็ตาม ดู
รายละเอียดในขอเสนอแนะอ่ืนๆท่ีแนบมา

4 ความเหมาะสมของการจัดรายวิชาในแตละภาคการศึกษา โดยรวมมีความ
เหมาะสม แตควรจัดวิชาสนทนาภาษามลายู1 ใหในปท่ี 1 ภาคเรียนท่ี1

เปลี่ยนแปลง
รายวิชาตาม
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แทนรายวิชาการอานมลายู1 ท่ีควรยายไปอยูภาคเรียนท่ี2 และการอาน
มลายู 2 ยายไปอยูภาคเรียนท่ี1 ปท่ี 2 ท้ังนี้เปนไปตามการศึกษาภาษาท่ี
เริ่มตนดวยทักษะการ ฟง พูด อาน และ เขียน ตามลําดับ

คําแนะนํา

5 หนา 1 ขอ 2 ชื่อปริญญาและสาขาวิชา ควรจะเปนภาษาไทย ชื่อเต็ม :
ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษามลายู ) เ พ่ือใหตรง กับชื่ อปริญญาใน
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Arts (Malay Language)
- หนา 1 ขอ 4 จํานวนหนวยกิตท่ีเรียนตลอดหลักสูตรไมนอยกวา 120
หนวยกิต ซึ่งขัดแยงกับหนา 7 ขอ 3.1.1 ท่ีระบุไมนอยกวา 122 หนวยกิต
- หนา 1 ขอ 5.2 ภาษาท่ีใช ควรแกเปน : จัดการเรียนการสอนเปน
ภาษาไทยและภาษามลายู (50:50%) เหตุผลเพราะการเรียนภาษาใดๆ ไม
ควรใชภาษาแม เปนสื่ อในการสอนท้ังหมดไมว าจะเปนการสอน
ภาษาอังกฤษ จีน ญีปุนฯลฯ อีกท้ังหลักสูตรระบุวามีการรับนักศึกษา
ตางประเทศดวย

เปลี่ยนแปลงตาม
ขอเสนอแนะ

ลําดับ ขอสังเกตของผูทรงคุณวุฒิ การปรับปรุงแกไข
6 - หนา 1 ขอ 5.4 ขัดแยงกับหมายเหตุในหนา 16 ท่ีบอกวาเปน

หลักสูตรความรวมมือกับ UKM และสามารถถายโอนหนวยกิตได
- หนา 2 ขอ 9 คอลมันคุณวุฒิ/สาขาวิชาของอาจารยก็ไมไดระบุ
สาขาท่ีจบมา ทําใหไมอาจมองเห็นท้ังศักยภาพทางวิชาการภาษา
มลายูของผูสอนได คอลัมน สําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัย มี
การพิมพผิดชื่อมหาวิทยาลัยของอาจารยทานแรก fo เปน of และ
ชื่อท่ีถูกตองของมหาวิทยาลัยมลายา คือ University of Malaya
มิใช Malaya University (แกหนา 28 ของอาจารยท้ังสองทาน
ดวย)
- หนา 3 ขอ 11.1 ประโยคเริ่มตนควรแกไข

เปลี่ยนแปลงตาม
ขอเสนอแนะ
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ขอ 11.2 ดูเอกสารหลักสูตร ควรตัดคําวา “กลาง” ออกจากภาษา
มลายูในหนา 3,4 (1.1),1.2 (1), (3) หนา 21 ในคําอธิบายรายวิชา
สนทนาภาษามลายู 2 และโครงสรางภาษามลายู 1
เหตุผล : หากใชคําวา ภาษามลายูกลาง ก็จะมีปญหาตอไปถึง
Bahasa Melayu Baku, Bahasa Melayu Piawai หรือ Bahasa
Melayu Standard เพราะภาษามลายูก็คือภาษามลายูเฉก
เชนเดียวกับภาษาไทย หรือ ภาษาอ่ืนๆ ในหลักสูตรภาษาตางๆ
เหลานั้นก็มิไดระบุวาจะสอนภาษาไทยกลาง ท้ังนี้เพราะเปนท่ีรูกัน
วาจะตองสอนภาษาท่ีมาตรฐานเทานั้น
- หนา 11 และ 24 ชื่อรายวิชา 21083 ภาษามลายูกับการดําเนิน
ชีวิตในสังคม เม่ือดูคําอธิบายรายวิชาแลว ชื่อภาษาอังกฤษควร
ปรับเนน Malay Language and Malaysian Way of Life
(ภาษามลายูกับการดําเนนิชีวิตในสังคมมาเลเซีย)
- หนา 12 และ 13 รายวิชา 2108322 ชื่อภาษาอังกฤษควรปรับ
เปน Sociolinguistice in Malay-Speaking Countries.
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ภาคผนวก ญ
ประวัติอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร/อาจารยประจําหลักสูตร

ประวัติอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร/อาจารยประจําหลักสูตร

 ระดับปริญญาตรี  ระดับปริญญาโท
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มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
------------------------------------------------------------------

1. อาจารยประจําหลักสูตร หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 4 ป สาขาวิชา ภาษามลายู
2. ช่ือ – สกุล นางสาวพารีดา  หะยีเตะ
3. ตําแหนงทางวิชาการ อาจารย
4. สังกัด คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
5. ประวัติการศึกษา
ระดับการศึกษา สถาบันการศึกษา คุณวุฒิ สาขาวิชา พ.ศ.

ปริญญาตรี University of Brunei Darussalam B.Ed. (Malay   Language) 2546
ปริญญาโท National University of  Malaysia M.A. (Malay  Studies) 2550
ปริญญาเอก - - - -

6. ผลงานทางวิชาการ (เขียนตามรูปแบบการอางอิงและบรรณานุกรม)
6.1 งานวิจัย

เกษรอุบล  บุณยประสาท, พารีดา  หะยีเตะ และ สูฮัยลาบินสะมะแอ. (2552). การจัดทําศัพทา
นุกรมสามภาษาอันเนื่องดวยประเพณีวัฒนธรรมสามจังหวัดชายแดนภาคใต ในรูปแบบ
โครงสรางของบทสนทนาคือ ภาษาไทย ภาษามลายูถ่ิน และภาษามลายูกลาง.

พารีดา  หะยีเตะ และ สูฮัยลา บินสะมะแอ. (2553). การเรียนการสอนภาษามลายูในโรงเรียนเอกชน
สอนศาสนาอิสลามในจังหวัดปตตาน.ี

สูฮัยลา บินสะมะแอ และ พารีดา  หะยีเตะ. (2553). ทัศนคติของนักศึกษาท่ีมีตอการเรียนการสอน
ภาษามลาย.ู

6.2 บทความ (ถามี)
-

6.3 หนังสือ /เอกสารทางวิชาการ
-

7. ประสบการณทางวิชาการ
7.1 ประสบการณการสอน

7.1.1 ระดับปริญญาตรี 3 ป
ช่ือวิชา ภาษามลายูพ้ืนฐาน 1 3(3-0-6) นก.
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ช่ือวิชา ภาษามลายูพ้ืนฐาน 2 3(3-0-6) นก.
ช่ือวิชา ภาษามลายูท่ัวไป 1 3(3-0-6) นก.
ช่ือวิชา ภาษามลายูท่ัวไป 2 3(3-0-6) นก.
ช่ือวิชา โครงสรางภาษามลายู 1 3(3-0-6) นก.
ช่ือวิชา การอานภาษามลายู 1 3(2-2-5) นก.
ช่ือวิชา การเขียนภาษามลายู 1 3(2-2-5) นก.
ช่ือวิชา การเขียนภาษามลายู 2 3(2-2-5) นก.
ช่ือวิชา ภาษามลายูเพ่ือการสื่อสาร 2(1-2-3) นก.
ช่ือวิชา สัทศาสตรภาษามลายู 3(3-0-6) นก.
ช่ือวิชา การแปล 1 3(2-2-5) นก.
ช่ือวิชา บทบาทและสถานะของภาษามลายู

ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต
3(3-0-6) นก.

7.1.2 ระดับปริญญาโท - ป

7.2 ประสบการณการเปนท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ/กรรมการสอบวิทยานิพนธ (ถามี)
กรรมการตรวจสอบเครื่องมือวิทยานิพนธเรื่อง “การพัฒนาชุดฝกทักษะการอานภาษามลายู

กลางระดับพ้ืนฐานซอมเสริมสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย” ของนักศึกษาระดับปริญญา
โท  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการสอนอิสลามศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

กรรมการตรวจสอบเครื่องมือวิทยานิพนธเรื่อง “กระบวนการใชวรรณกรรมเพ่ือสงเสริม
ทักษะการเขียนสรุปความภาษามลายูกลาง” ของนักศึกษาระดับปริญญาโท  หลักสูตรครุศาสตร
บัณฑิต  สาขาวิชาการสอนอิสลามศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

(ลงชื่อ) ......................................... เจาของประวัติ
(นางสาวพารีดา  หะยีเตะ)
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ประวัติอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร/อาจารยประจําหลักสูตร

 ระดับปริญญาตรี  ระดับปริญญาโท

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
------------------------------------------------------------------

1. อาจารยประจําหลักสูตร หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 4 ป สาขาวิชา  ภาษามลายู
2. ช่ือ – สกุล นางสาวสูฮัยลา  บินสะมะแอ
3. ตําแหนงทางวิชาการ อาจารย
4. สังกัด คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
5. ประวัติการศึกษา
ระดับการศึกษา สถาบันการศึกษา คุณวุฒิ สาขาวิชา พ.ศ.
ปริญญาตรี สถาบันราชภฏัพระนครศรีอยุธยา ศศ.บ. เศรษฐศาสตรสหกรณ 2543

ปริญญาโท Universiti Pendidikan
Sultan Idris

M.Ed. Malay Language 2548

ปริญญาเอก - - - -

6. ผลงานทางวิชาการ (เขียนตามรูปแบบการอางอิงและบรรณานุกรม)
6.1 งานวิจัย
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เกษรอุบล  บุณยประสาท, พารีดา  หะยีเตะ และ สูฮัยลาบินสะมะแอ.. (2552). การจัดทําศัพทา
นุกรมสามภาษาอันเนื่องดวยประเพณีวัฒนธรรมสามจังหวัดชายแดนภาคใต ในรูปแบบ
โครงสรางของบทสนทนาคือ ภาษาไทย ภาษามลายูถ่ิน และภาษามลายูกลาง.

สูฮัยลา  บินสะมะแอ. (2553).การศึกษานิทานพ้ืนบานจากตําบลตันหยงลุโละ อําเภอเมือง   จังหวัด
ปตตานี.

สูฮัยลา บินสะมะแอ และ พารีดา  หะยีเตะ. (2553). ทัศนคติของนักศึกษาท่ีมีตอการเรียนการสอน
ภาษามลาย.ู

พารีดา  หะยีเตะ และ สูฮัยลา  บินสะมะแอ. (2553). การเรียนการสอนภาษามลายูในโรงเรียนเอกชน
สอนศาสนาอิสลามในจังหวัดปตตาน.ี

6.2 บทความ (ถามี) -
6.3 หนังสือ /เอกสารทางวิชาการ

-
7. ประสบการณทางวิชาการ

7.1 ประสบการณการสอน
7.1.1 ระดับปริญญาตรี 3 ป

ช่ือวิชา ภาษามลายูท่ัวไป 1 3(3-0-6) นก.

ช่ือวิชา ภาษามลายูพ้ืนฐาน 1 3(3-0-6) นก.

ช่ือวิชา ภาษามลายูพ้ืนฐาน 2 3(3-0-6) นก.

ช่ือวิชา การอานภาษามลายู 1 3(2-2-5) นก.

ช่ือวิชา การอานภาษามลายู 2 3(2-2-5) นก.

ช่ือวิชา โครงสรางภาษามลายู 1 3(3-0-6) นก.

ช่ือวิชา โครงสรางภาษามลายู 2 3(3-0-6) นก.

ช่ือวิชา สนทนาภาษามลายู 1 3(2-2-5) นก.

ช่ือวิชา สนทนาภาษามลายู 2 3(2-2-5) นก.

ช่ือวิชา การแปล 1 3(2-2-5) นก.

ช่ือวิชา ภาษามลายูเพ่ือการสื่อสาร 2(1-2-3) นก.



68

7.1.2 ระดับปริญญาโท - ป
7.2 ประสบการณการเปนท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ/กรรมการสอบวิทยานิพนธ (ถามี)

-

(ลงชื่อ) ......................................... เจาของประวัติ
(นางสาวสูฮัยลา  บินสะมะแอ)

ช่ือวิชา ภาษามลายูทางการศึกษา 3(3-0-6) นก.

ช่ือวิชา ภาษามลายูเพ่ือการสื่อสารและ
พัฒนาการเรียนรู

2(1-2-3) นก.

ช่ือวิชา สนทนาภาษามลายูถ่ินปตตานี 3(3-0-6) นก.
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ประวัติอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร/อาจารยประจําหลักสูตร

 ระดับปริญญาตรี  ระดับปริญญาโท

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
------------------------------------------------------------------

1. อาจารยประจําหลักสูตร หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 4 ป สาขาวิชา ภาษามลายู
2. ช่ือ – สกุล นางอาซียะ  วันแอเลาะ
3. ตําแหนงทางวิชาการ อาจารย
4. สังกัด คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
5. ประวัติการศึกษา
ระดับการศึกษา สถาบันการศึกษา คุณวุฒิ สาขาวิชา พ.ศ.

ปริญญาตรี The State Institute of
Islamic  Studies Sunan
Kalijaga  Yogyakarta,
Indonesia

B.A. (Islamic  Studies) 2539

ปริญญาโท University  of Education
Indonesia

M.Ed. (Language  Education) 2548

ปริญญาเอก - - - -

6. ผลงานทางวิชาการ (เขียนตามรูปแบบการอางอิงและบรรณานุกรม)
6.1 งานวิจัย

-
6.2 บทความ (ถามี)

-
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6.3 หนังสือ /เอกสารทางวิชาการ
-

7. ประสบการณทางวิชาการ
7.1 ประสบการณการสอน

7.1.1 ระดับปริญญาตรี 6 ป
ชื่อวิชา ภาษามลายูเพ่ือการสื่อสาร 2(1-2-3) นก.
ชื่อวิชา ภาษามลายูเพ่ือการสื่อสารและพัฒนาการเรียนรู 2(1-2-3) นก.
ชื่อวิชา การอานภาษามลายู 1 3(2-2-5) นก.
ชื่อวิชา การอานภาษามลายู 2 3(2-2-5) นก.
ชื่อวิชา การเขียนภาษามลายู 1 3(2-2-5) นก.
ชื่อวิชา การวิเคราะหภาษามลายู 1 3(3-0-6) นก.
ชื่อวิชา ภาษาศาสตรสังคมในประเทศท่ีใชภาษามลายู 3(3-0-6) นก.

7.1.2 ระดับปริญญาโท - ป

7.2 ประสบการณการเปนท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ/กรรมการสอบวิทยานิพนธ (ถามี)
-

(ลงชื่อ) ......................................... เจาของประวัติ
(นางอาซียะ  วันแอเลาะ)
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ประวัติอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร/อาจารยประจําหลักสูตร

 ระดับปริญญาตรี  ระดับปริญญาโท

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
------------------------------------------------------------------

1. อาจารยประจําหลักสูตร หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 4 ป สาขาวิชา ภาษามลายู
2. ช่ือ – สกุล นางสาวซําสีนาร  ยะพา
3. ตําแหนงทางวิชาการ อาจารย
4. สังกัด คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
5. ประวัติการศึกษา
ระดับการศึกษา สถาบันการศึกษา คุณวุฒิ สาขาวิชา พ.ศ.

ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
วิทยาเขตปตตานี

ศศ.บ. (มลายูศึกษา) 2545

ปริญญาโท Sultan Idris University of
Education

M.Ed. (Malay   Language) 2549

ปริญญาเอก - - - -

6. ผลงานทางวิชาการ (เขียนตามรูปแบบการอางอิงและบรรณานุกรม)
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6.1 งานวิจัย
-

6.2 บทความ (ถามี)
-

6.3 หนังสือ /เอกสารทางวิชาการ
-

7. ประสบการณทางวิชาการ
7.1 ประสบการณการสอน

7.1.1 ระดับปริญญาตรี 1 ป
ชื่อวิชา ภาษามลายูเพ่ือการสื่อสาร 2(1-2-3) นก.
ชื่อวิชา ภาษามลายูพ้ืนฐาน 1 3(3-0-6) นก.
ชื่อวิชา สนทนาภาษามลายู 1 3(2-2-5) นก.
ชื่อวิชา สนทนาภาษามลายู 2 3(2-2-5) นก.
ชื่อวิชา สรวิทยาภาษามลายู 3(3-0-6) นก.
ชื่อวิชา อิทธิพลภาษาตางประเทศในภาษามลายู 3(3-0-6) นก.
ชื่อวิชา ภาษามลายูพ้ืนฐาน 3(3-0-6) นก.

7.1.2 ระดับปริญญาโท - ป

7.2 ประสบการณการเปนท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ/กรรมการสอบวิทยานิพนธ (ถามี)
-

(ลงชื่อ) ......................................... เจาของประวัติ
(นางสาวซําสีนาร  ยะพา)
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ประวัติอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร/อาจารยประจําหลักสูตร

 ระดับปริญญาตรี  ระดับปริญญาโท

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
------------------------------------------------------------------

1. อาจารยประจําหลักสูตร หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 4 ป สาขาวิชา ภาษามลายู
2. ช่ือ – สกุล นางการตีนี    วาโด
3. ตําแหนงทางวิชาการ อาจารย
4. สงักัด คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
5. ประวัติการศึกษา
ระดับการศึกษา สถาบันการศึกษา คุณวุฒิ สาขาวิชา พ.ศ.

ปริญญาตรี University of Brunei B.Ed. (Malay   Language) 2546
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Darussalam
ปริญญาโท University of  Malaya M.A. (Malay  Studies) 2552
ปริญญาเอก - - - -

6. ผลงานทางวิชาการ (เขียนตามรูปแบบการอางอิงและบรรณานุกรม)
6.1 งานวิจัย

-
6.2 บทความ (ถามี)

-
6.3 หนังสือ /เอกสารทางวิชาการ

-
7. ประสบการณทางวิชาการ

7.1 ประสบการณการสอน
7.1.1 ระดับปริญญาตรี 6 เดือน

ช่ือวิชา ภาษามลายูเพ่ือการสื่อสารและพัฒนาการเรียนรู 2(1-2-3) นก.
ช่ือวิชา ภาษามลายูพ้ืนฐาน 2 3(3-0-6) นก.
ช่ือวิชา ภาษามลายูท่ัวไป 2 3(3-0-6) นก.
ช่ือวิชา การเขียนภาษามลายู 2 3(2-2-5) นก.
ช่ือวิชา ภาษามลายถ่ิูน 3(3-0-6) นก.

7.1.2 ระดับปริญญาโท - ป

7.2 ประสบการณการเปนท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ/กรรมการสอบวิทยานิพนธ (ถามี)
-

(ลงชื่อ) ......................................... เจาของประวัติ
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(นางการตีนี    วาโด)
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ภาคผนวก ฎ
MOU


