หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 4 ปี)
สาขาวิชาภาษามลายู
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ก

คานา
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิช าภาษามลายู เริ่มเปิดใช้ห ลักสู ตรตั้งแต่ ปีการศึกษา
2551 จนถึงปัจจุบัน ปรับปรุงหลักสูตรครั้งสุดท้ายเมื่อ พ.ศ. 2555 สาหรับการปรับปรุงครั้งนี้ได้
ดาเนินการเพื่อให้หลักสูตรมีโครงสร้างและเนื้อหาที่เหมาะสม สามารถผลิตบัณฑิตได้สอดคล้องกับ
ความต้ อ งการของสั ง คมและตลาดงานอาเซี ย นมากขึ้ น โดยเฉพาะเพื่ อ ให้ บั ณ ฑิ ต มี ค วามรู้
ความสามารถในการเข้าสู่ตลาดงานระดับท้องถิ่น ประเทศและนานาชาติ
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษามลายู หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 มีการ
ปรับปรุงหลักสูตรโดยมีสาระสาคัญจากกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) และ
มีความสอดคล้องกับความต้องการของตลาดงานโดยมีการปรับคาอธิบายรายวิชาใหม่ให้เหมาะสมกับ
บริบทสังคม ปรับเพิ่มรายวิชาใหม่ให้สอดคล้องกับอัตลักษณ์และพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ปรับ
รายละเอียดหน่วยกิตในชั่วโมงทฤษฏีและชั่วโมงปฏิบัติให้เหมาะสมกับการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
และเพิ่มรายวิชาสหกิจศึกษาภาษามลายู เพื่อให้เป็นทางเลือกแก่นักศึกษาที่มีความพร้อมและมีความ
สนใจ โดยทั้งนี้ทางหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษามลายู ได้มีการปรับจานวนหน่วยกิต
ในโครงสร้างหลักสูตรจากเดิม 122 หน่วยกิต มาเป็นไม่น้อยกว่า 125 หน่วยกิต ประกอบด้วย
3 หมวดวิชา คือ หมวดวิชาศึกษาทั่วไปไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต หมวดวิชาเฉพาะไม่น้อยกว่า 89
หน่วยกิตและหมวดวิชาเลือกเสรีไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต สาหรับจุดเด่นของหลักสูตรศิลปศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาภาษามลายู มีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการโดยเฉพาะเน้นศาสตร์ทางภาษาศาสตร์
ภาษามลายู เน้นให้ฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษามลายูในประเทศที่ใช้ภาษามลายูเป็นภาษาราชการ
เช่ น ประเทศมาเลเซี ย อิ น โดนี เ ซี ย บรู ไ นดารุส สลาม เป็ น ต้ น มี ก ารเพิ่ ม รายวิ ช าที่ ทั น สมั ย และ
สอดคล้องต่อสถานการณ์ปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต เพื่อรองรับการเข้าสู่ตลาดงานประชาคม
อาเซียน
รายละเอียดในเล่มประกอบด้วย 8 หมวด คือ ข้อมูลทั่วไป ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร ระบบ
การจัดการศึกษา การดาเนินการและโครงสร้างของหลักสูตร ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการ
ประเมิ น ผล หลั ก เกณฑ์ ใ นการประเมิ น ผลนั ก ศึ ก ษา การพั ฒ นาคณาจารย์ การประกั น คุ ณ ภาพ
หลั ก สู ต ร และการประเมิ น ปรั บ ปรุ ง การด าเนิ น การหลั ก สู ต ร กระบวนการปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต ร
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้ผ่านการวิพากษ์จากผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อให้หลักสูตรมีความสมบูรณ์เป็นไป
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาและสอดคล้องกับความต้องการของสังคม
ในนามคณะกรรมการปรับปรุงหลักสู ตรศิลปศาสตรบั ณฑิต 4 ปี สาขาวิชาภาษามลายู
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาขอขอบคุณผู้ทรงคุณวุฒิในการวิพากษ์
หลักสูตร คณาจารย์และนักศึกษาตลอดจนผู้ใช้บัณฑิตที่แสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ พิจารณา

ข

การปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 4 ปี สาขาวิชาภาษามลายู หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
ที่ส่งผลให้การปรับปรุงหลักสูตรมีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น

(นายมะนาวาวี มามะ)
ประธานหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษามลายู
ธันวาคม 2559
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ข้อมูลทั่วไป
ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร
ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล
หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา
การพัฒนาคณาจารย์
การประกันคุณภาพหลักสูตร
การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของหลักสูตร
สรุปการปรับปรุงหลักสูตร
คาสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ที่ 4403/2558 เรื่อง แต่งตั้ง
คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
คาสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ที่ 447/2559 เรื่อง แต่งตั้ง
คณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตร หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษามลายู
หนังสือเชิญผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกวิพากษ์หลักสูตร
คาสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ที่ 25/2556 เรื่อง แต่งตั้ง
คณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เรื่อง แนวปฏิบัติงานการจัดการเรียน
การสอน
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เรื่อง หลักเกณฑ์การกาหนดรหัสวิชา
ข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี
ตารางแสดงขอสังเกตของผูทรงคุณวุฒิภายนอกในการวิพากษหลักสูตร
ตารางแสดงข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของสภาวิชาการ ในคราวประชุม
ครั้งที่ 6/2559 เมือ่ วันที่ 23 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2559
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ภาคผนวก ฎ ตารางแสดงข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการกลั่นกรอง
หลักสูตร ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 16 เดือน กุมภาพันธ์
พ.ศ. 2560
ภาคผนวก ฏ ตารางแสดงข้ อ สั ง เกตและข้ อ เสนอแนะของสภามหาวิ ท ยาลั ย
ราชภัฏยะลา ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 3 เดือน มีนาคม
พ.ศ. 2560
ภาคผนวก ฐ ประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
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รายละเอียดของหลักสูตร
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 4 ปี)
สาขาวิชาภาษามลายู
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อหลักสูตร
รหัสหลักสูตร
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ

:
:
:

25501571103093
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษามลายู
Bachelor of Arts Program in Malay Language

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ภาษาไทย
ชื่อเต็ม
ชื่อย่อ
ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม
ชื่อย่อ

:
:
:
:

ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษามลายู)
ศศ.บ. (ภาษามลายู)
Bachelor of Arts (Malay Language)
B.A. (Malay Language)

3. วิชาเอก
ไม่มี
4. จานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
ไม่น้อยกว่า 125 หน่วยกิต
5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ
หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี
5.2 ประเภทของหลักสูตร
หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ
5.3 ภาษาที่ใช้
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5.4 การรับเข้าศึกษา
รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างประเทศที่สามารถสื่อสารภาษาไทยและหรือภาษามลายูได้
5.5 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น
ไม่มี
5.6 การให้ปริญญาแก่ผู้สาเร็จการศึกษา
ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
6.1 เป็นหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
6.2 เริ่มใช้ในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษาที่ 2560 เป็นต้นไป
6.3 คณะกรรมการประจ าคณะมนุ ษ ยศาสตร์ แ ละสั ง คมศาสตร์ เ ห็ น ควรเสนอหลั ก สู ต ร
ต่อสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 15 เดือนกุมภาพันธ์ 2559
6.4 สภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เห็นสมควรเสนอหลักสูตรต่อสภามหาวิทยาลัย
ในคราวประชุมครั้งที่ 6/2559 เมื่อวันที่ 23 เดือนธันวาคม 2559
6.5 คณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เห็นสมควรเสนอหลักสูตร
ต่อสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 16 เดือนกุมภาพันธ์ 2560
6.6 สภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาอนุมัติหลักสูตรในคราวประชุมครั้งที่ 2/2560
เมื่อวันที่ 3 เดือนมีนาคม 2560
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
หลั ก สู ต รมี ค วามพร้ อ มในการเผยแพร่ ต ามกรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ ร ะดั บ ปริ ญ ญาตรี
ในปีการศึกษา 2562
8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสาเร็จการศึกษา
8.1 นักประชาสัมพันธ์ภาษามลายู
8.2 นักแปลเอกสาร
8.3 ล่าม
8.4 นักเขียนภาษามลายู
8.5 นักจัดรายการวิทยุและโทรทัศน์ด้านภาษามลายู
8.6 นักวิชาการอิสระด้านภาษามลายู
8.7 ประกอบวิชาชีพในสถานประกอบการทั้งภาครัฐและเอกชนที่มีการใช้ภาษามลายู
8.8 ประกอบอาชีพอิสระ
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9. ชื่อนามสกุล เลขบัตรประจาตัวประชาชน ตาแหน่ง และคุณวุฒิของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร
สาเร็จการศึกษาจาก
ชื่อ นามสกุล
ตาแหน่งทางวิชาการ
คุณวุฒิ/สาขาวิชา
ปี
มหาวิทยาลัย
เลขประจาตัวบัตรประชาชน
พ.ศ.
1. นายมะนาวาวี มามะ
M.A. (Malay Language University of Brunei
2556
อาจารย์
and Linguistics)
Darussalam, ประเทศบรูไน
3-9402-00647-284
B.A. (Malay Language
University of Brunei
2545
and Linguistics)
Darussalam, ประเทศบรูไน
2. นางนุรฮูดา สะดามะ
M.A. (Malay Studies)
University of Malaya,
2555
อาจารย์
ประเทศมาเลเซีย
1-9406-00005-178
ศศ.บ. (อิสลามศึกษา)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
2547
3. นางสาวซาสีนาร์ ยาพา
M.Ed. (Malay Language) University Pendidikan
2549
อาจารย์
Sultan Idris, ประเทศมาเลเซีย
3-9406-00075-369
ศศ.บ. (มลายูศึกษา)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
2545
4. นางอาซียะ วันแอเลาะ
M.Ed. (Indonesia
University of Education,
2548
อาจารย์
Language Education)
ประเทศอินโดนีเซีย
3-9498-00031-801
B.A. (Islamic Studies)
The State Institute of
2539
Islamic Studies Sunan
Kalijaka Yogyakarta,
ประเทศอินโดนีเซีย
5. นายอัฟฟาน สามะ
M.A. (Malay Studies)
University of Malaya,
2554
อาจารย์
ประเทศมาเลเซีย
5-9601-00002-644
ศศ.บ. (ภาษามลายู)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
2548
10. สถานที่จัดการเรียนการสอน
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
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11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จาเป็นในการวางแผนหลักสูตร
11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
สังคมอาเซียนเป็น สังคมที่มีการพัฒนาทุกภาคส่ วน โดยเฉพาะทางด้านเศรษฐกิจที่จะมี
การพัฒนาห่วงโซ่มูลค่าเพิ่มในภูมิภาค เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และเพื่อเพิ่มอานาจใน
การต่อรองรวมทั้งเพื่อขยายตลาดอาเซียนที่มีประชากรกว่า 590 ล้านคน ดังนั้นการพัฒนาห่วงโซ่
ดัง กล่ าวจ าเป็ น ต้ องใช้ ภ าษาในการติ ดต่ อสื่ อสาร ภาษามลายูเ ป็น ภาษาหนึ่ งที่ ส ามารถใช้ ในการ
ติดต่อสื่อสารในภูมิภาคอาเซียน เนื่องจากหลานประเทศของสมาชิกอาเซียนใช้ภาษามลายูเป็นหลัก
11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
ในการวางแผนหลั ก สู ต รนั้ น ได้ ค านึ ง ถึ ง สถานการณ์ เ ปลี่ ย นแปลงด้ า นสั ง คมและ
วัฒนธรรมในปัจจุบันที่มีความหลากหลายด้านภาษาที่เข้ามามีอิทธิพลต่อการดารงชีวิตของประชาชน
ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ของประเทศไทย โดยเฉพาะภาษามลายู ซึ่งเป็นภาษาหลักที่ใช้สื่อสาร
ในการดาเนินชีวิต รวมทั้งเป็นภาษาที่ใช้ในการติดต่อดาเนินธุรกิจระหว่างประเทศเพื่อนบ้าน เช่ น
ประเทศมาเลเซี ย สาธารณรั ฐ อิ น โดนี เ ซี ย สาธารณรั ฐ สิ ง คโปร์ แ ละบู ร ไนดารุ ส ซาลาม เป็ น ต้ น
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาในฐานะที่เป็นสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาและมีบุคลากรที่มีความรู้
ความเชี่ยวชาญด้านภาษามลายูโดยตรง ได้ให้ความสาคัญ โดยให้มีการจัดการเรียนการสอนภาษา
มลายูขึ้น นอกจากนั้นการสื่อสารในยุคโลกาภิวัตน์จาเป็นต้องใช้ภาษาที่เป็นภาษาสากลที่สามารถ
สื่ อ สารได้ ทั่ ว โลก เพื่ อ ท าให้ เ กิ ด ความเข้ า ใจและเรี ย นรู้ สั ง คมและวั ฒ นธรรมของชาติ อื่ น ๆ
จึงจาเป็นต้องเตรียมพร้อมด้านภาษาเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมและวัฒนธรรม
โดยเฉพาะในภูมิภาคอาเซียน
12. ผลกระทบจากข้อ 11 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน
12.1 การพัฒนาหลักสูตร
พั ฒ นาหลั ก สู ต รที่ มี ศั ก ยภาพในการผลิ ต บั ณ ฑิ ต ด้ า นภาษามลายู อั น พึ ง ประสงค์ ที่ มุ่ ง
เสริมสร้างพัฒนานักศึกษาให้มีทักษะทางภาษามลายูที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของโลกปัจจุบัน
ในอาเซียน เพื่อขยายตลาดงานอาเซียนที่ประชากรส่วนใหญ่ใช้ภาษามลายูในการติดต่อสื่อสารเป็น
หลัก ในการดาเนินชีวิต และเพื่อใช้ในการติดต่อดาเนินธุรกิจระหว่างประเทศได้ ทาให้เกิดความเข้าใจ
และเรียนรู้สังคมและวัฒนธรรมของชาติอื่น ๆ ในอาเซียนได้มากขึ้น
12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ ยะลาเป็ น มหาวิ ท ยาลั ย เพื่ อ การพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น ดั ง พั น ธกิ จ ที่ ว่ า
“คลังปัญญาแห่งชายแดนใต้ ” ภาษามลายูเป็นภาษาหนึ่งที่ประชากรส่วนใหญ่ในพื้นที่ใช้สื่อสารใน
การดาเนินชีวิต ทั้งนี้ปัจจุบั นสถานการณ์เปลี่ยนแปลงด้านสังคมและวัฒนธรรม มีความหลากหลาย
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ด้านภาษาที่เข้ามามีอิทธิพลต่อการดาเนินชีวิต ดังนี้ การพัฒนาบุคลากรด้านภาษาให้มีความเชี่ยวชาญ
เป็นภารกิจเร่งด่วนในการพัฒนาบุคลากรในพื้นที่ให้มีความรู้และทักษะในสาขาภาษามลายู และมี
ความสามารถในการพัฒนาตนเองและสังคมอย่างต่อเนื่อง
13. ความสัมพันธ์ (ถ้ามี) กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะภาควิชาอื่นของมหาวิทยาลัย
13.1 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปิดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอื่น
โครงสร้างหลักสูตรประกอบด้วย 3 หมวดวิชา
1. หมวดวิ ช าศึ ก ษาทั่ ว ไป บริ ห ารจั ด การเรี ย นการสอนโดยคณะกรรมการบริ ห าร
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
2. หมวดวิชาเฉพาะเป็นการจัดการเรียนการสอนโดยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
3. หมวดวิ ช าเลื อ กเสรี นั ก ศึ ก ษาเลื อ กเรี ย นตามความสนใจ ทุ ก รายวิ ช าที่ เ ปิ ด สอน
ในมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
13.2 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้หลักสูตรอื่น
ไม่มี
13.3 การบริหารจัดการ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้องบริหารจัดการเนื้อหาสาระ กระบวนการเรียนการสอนให้
มีความสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาภาษามลายู
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หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสาคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1.1 ปรัชญาของหลักสูตร
มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพทางด้านวิชาการ ยึดหลักการเรียนรู้โดยใช้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง
สามารถบูรณาการความรู้ภาษามลายูกับทักษะทางปัญญา มี คุณธรรม จริยธรรม ใฝ่สันติ และ
สามารถปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรม ตลอดจนเรียนรู้
เทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อพัฒนาตนเองอยู่เสมอ
1.2 ความสาคัญของหลักสูตร
จากการที่ ป ระเทศไทยได้ เ ข้ า ร่ ว มเป็ น สมาชิ ก ในประชาคมอาเซี ย น จึ ง ส่ ง ผลให้ เ กิ ด
การเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมเป็นอย่างมาก ดังนั้นสถาบันอุดมศึกษา
จึ งต้องมีการเตรี ย มความพร้ อ มรับการเปลี่ ยนแปลงดังกล่ าว เพื่อตอบรับการแข่งขันที่สู งขึ้ น
ทางด้ า นเศรษฐกิ จ การเคลื่ อ นย้ า ยแรงงานเสรี การหลั่ ง ไหลของวั ฒ นธรรม บุ ค ลากร
ภายในประเทศต้องเป็นผู้ที่มีความรู้กว้างไกล คือ ต้องรู้สถานการณ์ภายในและภายนอกประเทศ
เพื่อจะได้นาไปเผยแพร่แก่คนภายนอกได้อย่างถูกต้อง ดังนั้น ภาษาเป็นเครื่องมือสาคัญในการสืบ
หาข้อมูล รับรู้ข่าวสาร โดยเฉพาะภาษามลายู ซึ่งเป็นภาษาที่มีผู้ใช้มากที่สุดในกลุ่มประชาคม
อาเซียน ความรู้และทักษะด้านภาษามลายูจะช่วยให้การติดต่อสื่อสาร เผยแพร่ข้อมูล สืบค้น
ข้อมูลข่าวสาร เป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ดังนั้นมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยหลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษามลายู จึงได้เปิดรับนักศึกษาเพื่อผลิตเป็นบัณฑิตที่มีคุณสมบัติ
และมีศักยภาพออกสู่สังคมและตลาดงาน
1.3 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
หลั ก สู ต รศิล ปศาสตรบั ณ ฑิต สาขาวิช าภาษามลายู มี วัต ถุ ป ระสงค์ เ พื่อ ผลิ ตบั ณ ฑิต ให้ มี
คุณสมบัติครอบคลุมทั้ง 5 ด้านดังนี้
1.3.1 มีความรู้ความสามารถและทักษะการใช้ภาษามลายูในการติดต่อสื่อสารใน
ชีวิตประจาวัน ตลอดจนสามารถใช้ภาษามลายูในเชิงธุรกิจและเชิงวิชาการ
ได้เป็นอย่างดี
1.3.2 มีคุณธรรม จริยธรรม มีเหตุผล มีความรับผิดชอบต่อตนเอง ต่อสังคมและมีมนุษย์
สัมพันธ์ที่ดี สามารถทางานร่วมกับผู้อื่นได้
1.3.3 มีความภูมิใจในตนเองและสามารถประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้องกับการใช้ทักษะ
ภาษามลายู
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1.3.4 มีทักษะในการแสวงหาความรู้ในสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดจนเทคโนโลยีสารสนเทศไป
ใช้เพื่อพัฒนาตนเองได้
1.3.5 เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์รองรับการเข้าสู่ตลาดงานประชาคมอาเซียน
2. แผนพัฒนาปรับปรุง
แผนการพัฒนา/
กลยุทธ์
เปลี่ยนแปลง
1. ป รั บ ป รุ ง ห ลั ก สู ต ร - ประเมิน การเรีย นการสอน
ศิ ล ป ศ า ส ต ร บั ณ ฑิ ต ป ร ะ จ า ภ า ค ก า ร ศึ ก ษ า
ส า ข า วิ ช า ภ า ษ า ม ล า ยู ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุด
ใ ห้ มี ม า ต ร ฐ า น ต า ม ภาคการศึกษา
ที่ส านั ก งานคณะกรรมการ - การประเมิ น การเรี ย นการ
อุดมศึกษากาหนด
สอนประจ าปี ภายใน 60
วัน หลังสิ้นสุดการศึกษา
2. ปรับปรุงหลักสูตรให้
- ประเมินความต้องการและ
สอดคล้องกับความต้องการ
ค ว า ม พึ ง พ อ ใ จ ข อ ง ผู้ ใ ช้
ของผู้ใช้บัณฑิต
บัณฑิต
3. พัฒนาบุคลากรด้าน
- สนับสนุนบุคลากรด้านการ
การเรียนการสอน
เรียนการสอนให้เข้าร่วม
อบรมหรือสัมมนาวิชาการ

หลักฐาน/ตัวบ่งชี้
- มคอ. 5
- มคอ. 7

- รายงานผลการประเมินความ
ต้องการและประเมินความพึง
พอใจของผู้ใช้บัณฑิต
- รายงานผลการอบรมหรื อ
สั ม มนาวิ ช าการของอาจารย์
ในหลักสูตร
- วุฒิบัตรการอบรมหรือสัมมนา
- ส่งเสริมให้อาจารย์ทาวิจัยและ
ผลงานวิชาการ
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบการจัดการศึกษาในหลักสูตร
ระบบทวิภาค
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน
การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อนให้เป็นไปตามข้อบังคับ ระเบียบ หรือประกาศของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏยะลา
1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค
ไม่มี
2. การดาเนินการหลักสูตร
2.1 วันเวลาในการดาเนินการเรียนการสอน
ภาคเรียนที่ 1 เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
ภาคเรียนที่ 2 เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
เป็นผู้สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า และมีคุณสมบัติอื่นครบถ้วนตามที่
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลากาหนด
2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า
2.3.1 ระดับความรู้ด้านภาษามลายูของนักศึกษาต่างกัน มีปัญหาในการเรียนการสอนและ
การสื่อสารในชั้นเรียน
2.3.2 การปรับตัวในการเรียนระดับอุดมศึกษา ซึ่งเป็นระบบเน้นการเรียนรู้และควบคุมตนเอง
2.3.3 นักศึกษาขาดทักษะพื้นฐานทางด้านการเรียนรู้ที่จาเป็น เช่น ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
2.4 กลยุทธ์ในการดาเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ข้อจากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3
2.4.1 จัดกิจกรรมสอนเสริมนอกเวลาเรียนปกติเพื่อปรับพื้นฐานความรู้ ความสามารถใน
การใช้ภาษามลายู
2.4.2 จัดปฐมนิเทศให้นักศึกษาแรกเข้าเพื่อปรับทัศนคติ ละลายพฤติกรรม เสริมสร้างความ
เชื่อมั่นและความภาคภูมิใจในสาขาวิชาชีพ
2.4.3 จัดระบบดูแลโดยมีการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อดูแลนักศึกษาได้อย่างทั่วถึง และเข้า
ร่วมกิจกรรมปรับพื้นฐานของคณะ
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2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้สาเร็จการศึกษาในระยะเวลา 5 ปี
จานวนนักศึกษาในแต่ละปีการศึกษา
ระดับชั้นปี
2560
2562
2562
2563
ชั้นปีที่ 1
40
40
40
40
ชั้นปีที่ 2
40
40
40
ชั้นปีที่ 3
40
40
ชั้นปีที่ 4
40
จานวนบัณฑิตที่คาดว่า
40
80
120
160
จะสาเร็จการศึกษา

2564
40
40
40
40
160

2.6 งบประมาณตามแผน
2.6.1 รายละเอียดรายรับ (หน่วยบาท)
รายละเอียดรายรับ
ค่าธรรมเนียมการศึกษา
คนละ 9,000 บาท
ต่อภาคการศึกษา
เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
คนละ 700 บาทต่อปี
รวมรายรับ

2560
720,000

28,000

ปีงบประมาณ
2562
2562
2563
1,440,000 2,160,000 2,880,000

56,000

84,000

112,000

2564
2,880,000

112,000

748,000 1,496,000 2,244,000 2,992,000 2,992,000

2.6.2 รายละเอียดรายจ่าย (หน่วยบาท)
จานวนนักศึกษาในแต่ละปีการศึกษา
ระดับชั้นปี
2560
2562
2562
2563
2564
1. เงินคงคลัง ร้อยละ 20
149,600 299,200 444,800 598,400 598,400
2. รายจ่ายระดับ
299,200 598,400 899,600 1,196,800 1,196,800
มหาวิทยาลัย ร้อยละ 40
3. ค่าใช้จ่ายในการ
299,200 598,400 899,600 1,196,800 1,196,800
ดาเนินงาน ร้อยละ 40
รวม
748,000 1,496,000 2,244,000 2,992,000 2,992,000
จานวนนักศึกษา
40
80
120
160
160
ค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษา
14,960
14,960
14,960
14,960
14,960
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2.7 ระบบการศึกษา
แบบชั้นเรียน
2.8 การเทียบโอนรายวิชา และการลงทะเบียนข้ามมหาวิทยาลัย
ระบบการเทียบโอนหน่วยกิตให้เป็นไปตามข้อบังคับ ระเบียบ หรื อประกาศของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏยะลา
3. โครงสร้างหลักสูตร
หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน
3.1 หลักสูตร
3.1.1 จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 125 หน่วยกิต ดังนี้
3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษามลายู ประกอบด้วยหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
หมวดวิชาเฉพาะด้าน และหมวดวิชาเลือกเสรี มีจานวนหน่วยกิตของแต่ละหมวดวิชาและ
หน่วยกิตรวมทั้งหลักสูตร ดังนี้
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ไม่น้อยกว่า
30
หน่วยกิต
1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร
ไม่น้อยกว่า
12
หน่วยกิต
1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
ไม่น้อยกว่า
6
หน่วยกิต
1.3 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
ไม่น้อยกว่า
6
หน่วยกิต
1.4 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
ไม่น้อยกว่า
6
หน่วยกิต
และเทคโนโลยี
2. หมวดวิชาเฉพาะ
ไม่น้อยกว่า
89
หน่วยกิต
2.1 กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน
ไม่น้อยกว่า
84
หน่วยกิต
1) วิชาเอกบังคับ
66
หน่วยกิต
2) วิชาเอกเลือก
ไม่น้อยกว่า
18
หน่วยกิต
2.2 กลุม่ วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ/
สหกิจศึกษา
ไม่น้อยกว่า
5
หน่วยกิต
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
ไม่น้อยกว่า
6
หน่วยกิต
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3.1.3 รายวิชา
รายวิชาตามโครงสร้าง หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษามลายู ดังนี้
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ไม่น้อยกว่า
30
หน่วยกิต
1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร
ไม่น้อยกว่า
12
หน่วยกิต
1) บังคับเรียน
ไม่น้อยกว่า
10
หน่วยกิต
2100101
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
2(1-2-3)
Thai for Communication
2100102
การพัฒนาทักษะการพูดและการเขียน
2(1-2-3)
Speaking and Writing Skills Development
2100104
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและพัฒนาการเรียนรู้
2(1-2-3)
English for Communication and Learning Development
2100107
ภาษามลายูเพื่อการสื่อสาร
2(1-2-3)
Melayu for Communication
2100108
ภาษามลายูเพื่อการสื่อสารและพัฒนาการเรียนรู้
2(1-2-3)
Melayu for Communication and Learning Development
2100115
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1*
2(1-2-3)
English for Communication 1
2100117
ภาษาไทยเพื่อการประกอบอาชีพ*
2(1-2-3)
Thai for Careers
หมายเหตุ * หมายถึง รายวิชาสาหรับนักศึกษาที่สาเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า (โดยไม่ต้องเรียนวิชา 2100101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร และ
2100104 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและพัฒนาการเรียนรู้)

2100103
2100105
2100106

2) เลือกเรียน
ไม่น้อยกว่า
2
หลักการอ่านและการเขียนคาไทย
Principles of Reading and Writing Thai Words
การพัฒนาทักษะการพูดและการอ่านภาษาอังกฤษ
Development of Speaking and Reading Skills in English
ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาการอ่านและการเขียน
English for Reading and Writing Development

หน่วยกิต
2(2-0-4)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
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2100109
2100110
2100111
2100116

2100112
2100113
2100114
2100118
2100119
2100120

ภาษามลายูพื้นฐาน
Basic Melayu
ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
Chinese for Communication
ภาษาอาหรับพื้นฐาน
Basic Arabic
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2
English for Communication 2
1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
วิทยาการแห่งความสุข
Happiness Study
สุนทรียวิจักขณ์
Aesthetics Approach
สารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต
Information for Life Long Learning
ความจริงของชีวิต
Truth of Life
การพัฒนาตน
Self Development
สุนทรียภาพเพื่อชีวิต
Aesthetics for Life

2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(1-2-3)

ไม่น้อยกว่า

1.3 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
ไม่น้อยกว่า
2150101
สังคมภิวัตน์
Socialization
2150102
การจัดการทางสังคม
Social Management
2150103
ทักษะชีวิตและจิตสาธารณะ
Life Skills and Public Conscious Mind

6

หน่วยกิต
2(1-2-3)
2(2-0-4)
2(1-2-3)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(1-2-3)

6

หน่วยกิต
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(1-2-3)
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2150108
2150109

ทักษะในการดาเนินชีวิต
Skills for Life
ชีวิตและวัฒนธรรมไทย
Life and Thai Culture

2(1-2-3)
2(1-2-3)

1.4 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไม่น้อยกว่า 6
41000101
คณิตศาสตร์ในชีวิตประจาวัน
Mathematics in Daily Life
41000102
วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
Science for the Quality of Life Development
41000103
เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจาวัน
Information Technology in Daily Life
41000108
วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจาวัน
Science in Daily Life
41000109
การกีฬาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
Sports for the Quality of Life Development

2111101
2111112
2111114
2111140
2111141
2111142

2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน
ไม่น้อยกว่า
2.1 กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน
ไม่น้อยกว่า
1) วิชาเอกบังคับ
การฟังและพูดภาษามลายูระดับต้น
Basic Malay Listening and Speaking
ภาษาศาสตร์ภาษามลายูเบื้องต้น
Introduction to Malay Linguistics
กลวิธีการแปลภาษามลายู
Malay Translation Strategies
พัฒนาการภาษามลายู
Development of the Malay Language
การอ่านภาษามลายูระดับต้น
Basic Malay Reading
การเขียนภาษามลายูระดับต้น
Basic Malay Writing

89
84
66

หน่วยกิต
2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
2(1-2-3)
3(3-0-6)
2(1-2-3)
3(3-0-6)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
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2111143
2111144
2111145
2111202
2111213
2111215
2111246
2111247
2111248
2111249
2111250
2111303
2111316
2111351
2111352

การอ่านภาษามลายูระดับกลาง
Intermediate Malay Reading
การเขียนภาษามลายูระดับกลาง
Intermediate Malay Writing
สัณฐานวิทยา
Morphology
การฟังและพูดภาษามลายูระดับกลาง
Intermediate Malay Listening and Speaking
ภาษาศาสตร์สังคม
Socio-Linguistics
การแปลภาษามลายู-ไทย
Malay – Thai Translation
การอ่านภาษามลายูระดับสูง
Advanced Malay Reading
การเขียนภาษามลายูระดับสูง
Advanced Malay Writing
โครงสร้างภาษามลายูระดับต้น
Basic Malay Structure
โครงสร้างภาษามลายูระดับกลาง
Intermediate Malay Structure
สังคมและวัฒนธรรมมลายู
Malay Culture and Society
การฟังและพูดภาษามลายูระดับสูง
Advanced Malay Listening and Speaking
การแปลภาษาไทย-มลายู
Thai – Malay Translation
โครงสร้างภาษามลายูระดับสูง
Advanced Malay Structure
สัทศาสตร์ภาษามลายู
Malay Phonetics

2(1-2-3)
2(1-2-3)
3(3-0-6)
2(1-2-3)
3(3-0-6)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
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2111353
2111354
2111455
2111456
2111457

2111319
2111358
2111359
2111360
2111361
2111362
2111363
2111364
2111365

สรวิทยาภาษามลายู
Malay Phonology
ภาษามลายูถิ่น
Malay Dialects
อรรถศาสตร์ภาษามลายู
Malay Semantics
สัมมนาภาษามลายู
Seminar in Malay Language
การศึกษาเอกเทศ
Independent Studies
2) วิชาเอกเลือก
ไม่น้อยกว่า
18
วรรณคดีมลายูเบื้องต้น
Introduction Malay Literature
อักษรยาวี
Jawi Script
ภาษามลายูกับเทคโนโลยีสารสนเทศ
Malay Language and Information Technology
อิทธิพลภาษาต่างประเทศในภาษามลายู
Foreign Language Influences in Malay
ภาษามลายูเพื่อการท่องเที่ยว
Malay Language for Tourism
สถานการณ์การใช้ภาษามลายูในปัจจุบัน
Current situation in Malay Language
ภาษามลายูในสื่อสิ่งพิมพ์
Malay Language in Printed Mass Media
วาทวิทยาภาษามลายู
Malay Language Rhetoric
บทบาทและสถานะภาษามลายูในภูมิภาคมลายู
Role and Status of Malay Language in Malay Region

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)

หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
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2111466
2111467
2111468
2111469
2111470
2111471
2111472
2111473

ภาษามลายูเพื่อการบริการ
Malay Language for Service
ภาษามลายูในสื่อประเภทวิทยุและโทรทัศน์
Malay Language in Radio and Television Broadcasting
การประเมินงานสร้างสรรค์ภาษามลายู
Evaluation of Malay Aesthetic Works
สานวนและสุภาษิตภาษามลายู
Malay Idioms and Proverbs
การตีความภาษามลายู
Interpretation in Malay Language
การวิเคราะห์ภาษามลายู
Analysis of Malay Language
วรรณคดีการละครมลายู
Malay Drama Literature
สารวจวรรณคดีภาษามลายู
Survey of Malay Language

2.2 กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ/สหกิจศึกษา ไม่น้อยกว่า
2111474
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษามลายู
Professional Practicum in Malay Language
หรือ
2111475
สหกิจศึกษาภาษามลายู
Co-operative Education in Malay Language

2(1-2-3)
2(1-2-3)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

5 หน่วยกิต
5(450 ชั่วโมง)

6(600 ชั่วโมง)

3. หมวดวิชาเลือกเสรี
ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
ให้ เ ลื อ กเรี ย นวิช าใด ๆ ในหลั ก สู ต รมหาวิ ทยาลั ย ราชภั ฏ ยะลา โดยไม่ ซ้ากั บรายวิช า
ที่เคยเรียนมาแล้ว และต้องไม่เป็นรายวิชาที่กาหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์การสาเร็จ
การศึกษาของหลักสูตรนี้
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3.1.4 แผนการศึกษา
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
หมวดวิชา
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
หมวดวิชาเฉพาะ

รหัสวิชา/รายวิชา
2111101 การฟังและพูดภาษามลายูระดับต้น
2111112 ภาษาศาสตร์ภาษามลายูเบื้องต้น
2111140 พัฒนาการภาษามลายู
2111141 การอ่านภาษามลายูระดับต้น
2111142 การเขียนภาษามลายูระดับต้น
รวม

หน่วยกิต
น(ท-ป-อ)
6 หน่วยกิต
2(1-2-3)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
18 หน่วยกิต

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
หมวดวิชา
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
หมวดวิชาเฉพาะ

รหัสวิชา/รายวิชา
2111202 การฟังและพูดภาษามลายูระดับกลาง
2111143 การอ่านภาษามลายูระดับกลาง
2111144 การเขียนภาษามลายูระดับกลาง
2111145 สัณฐานวิทยา
รวม

หน่วยกิต
น(ท-ป-อ)
6 หน่วยกิต
2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
3(3-0-6)
15 หน่วยกิต
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แผนการศึกษา (ต่อ)
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
หมวดวิชา
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
หมวดวิชาเฉพาะ

รหัสวิชา/รายวิชา
2111303 การฟังและพูดภาษามลายูระดับสูง
2111246 การอ่านภาษามลายูระดับสูง
2111247 การเขียนภาษามลายูระดับสูง
2111248 โครงสร้างภาษามลายูระดับต้น

หมวดวิชาเลือกเสรี
รวม

หน่วยกิต
น(ท-ป-อ)
6 หน่วยกิต
2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
3(3-0-6)
2-3 หน่วยกิต
17-18 หน่วยกิต

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
หมวดวิชา
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
หมวดวิชาเฉพาะ

รหัสวิชา/รายวิชา
2111114 กลวิธีการแปลภาษามลายู
2111213 ภาษาศาสตร์สังคม
2111249 โครงสร้างภาษามลายูระดับกลาง
2111250 สังคมและวัฒนธรรมมลายู

หมวดวิชาเลือกเสรี
รวม

หน่วยกิต
น(ท-ป-อ)
6 หน่วยกิต
2(1-2-3)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
2-3 หน่วยกิต
19-20 หน่วยกิต
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แผนการศึกษา (ต่อ)
ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1
หมวดวิชา
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
หมวดวิชาเฉพาะ

รหัสวิชา/รายวิชา
2111215 การแปลภาษามลายู-ไทย
2111351 โครงสร้างภาษามลายูระดับสูง
2111352 สัทศาสตร์ภาษามลายู
วิชาเลือกเอก

หมวดวิชาเลือกเสรี
รวม

หน่วยกิต
น(ท-ป-อ)
6 หน่วยกิต
2(1-2-3)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
6 หน่วยกิต
2 หน่วยกิต
22 หน่วยกิต

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2
หมวดวิชา
หมวดวิชาเฉพาะ

รหัสวิชา/รายวิชา
2111316 การแปลภาษาไทย-มลายู
2111353 สรวิทยาภาษามลายู
2111354 ภาษามลายูถิ่น
วิชาเอกเลือก
รวม

หน่วยกิต
น(ท-ป-อ)
2(2-1-3)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
9 หน่วยกิต
17 หน่วยกิต
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แผนการศึกษา (ต่อ)
ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1
หมวดวิชา
หมวดวิชาเฉพาะ

รหัสวิชา/รายวิชา
2111455 อรรถศาสตร์ภาษามลายู
2111456 สัมมนาภาษามลายู
2111457 การศึกษาเอกเทศ
วิชาเอกเลือก
รวม

หน่วยกิต
น(ท-ป-อ)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3 หน่วยกิต
12 หน่วยกิต

ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2
หมวดวิชา
หมวดวิชาเฉพาะ

รหัสวิชา/รายวิชา

หน่วยกิต
น(ท-ป-อ)
5(450 ชั่วโมง)

2111474 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษามลายู
หรือ
2111475 สหกิจศึกษาภาษามลายู
6(600 ชั่วโมง)
รวม
5-6 หน่วยกิต
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3.1.5 คาอธิบายรายวิชา
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1.1 กลุ่มภาษาและการสื่อสาร
ไม่น้อยกว่า
12
หน่วยกิต
1) บังคับเรียน
10
หน่วยกิต
2100101
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
2(1-2-3)
Thai for Communication
ความสาคัญของภาษาไทยในฐานะเป็นเครื่องมือในการสื่อสาร ฝึกทักษะใช้
ภาษาในชีวิตประจาวัน ทั้งด้านการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน การใช้ภาษา
สื่ อ สารที่ เ ป็ น ทางการและไม่ เ ป็ น ทางการ การน าเสนอข้ อ มู ล ในเชิ ง ให้ ค วามรู้
ข้ อ คิ ด เห็ น ข้ อ เสนอแนะ และวิ จ ารณ์ อ ย่ า งมี เ หตุ ผ ล ศึ ก ษาสภาพปั ญ หาและ
แนวทางการแก้ไขการใช้ภาษาในชีวิตประจาวัน ตระหนักถึงคุณธรรมและมีจิตสานึก
ต่อสังคมในการใช้ภาษาไทยในการสื่อสาร
Significance of Thai language as communication tools, practice
of language in daily used in listening, speaking, reading and writing, use
of language in formal and information communication, conducting in
formative presentation, giving opinion, suggestion and rational
criticism, study of problem conditions and its solutions of language
used in daily life, realizing ethics and awareness of Thai society
2100102

การพัฒนาทักษะการพูดและการเขียน
2(1-2-3)
Speaking and Writing Skills Development
หลักเกณฑ์ในการพัฒนาทักษะการพูดและการเขียน เพื่อให้พูด และเขียน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ฝึกการพู ดทั้งรายบุคคลและกลุ่ม และร่วมวิจารณ์เพื่อแก้ไข
ปรั บ ปรุ ง ฝึ ก การเขี ย น การวางโครงเรื่ อ ง การเขีย นเรี ย งความ ความเรี ย งและ
บทความ โดยเน้นการใช้ภ าษาตามมาตรฐานของงานเขียนประเภทนั้น และฝึ ก
วิจารณ์
Rules and development of reading and writing in order to
speak and write effectively, practice of speaking both individual and
groups and criticizing for improvement, practice of plot writing, essay
and article writing with the emphasis on standard language used in
a certain writing and practice in criticizing
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2100104

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและพัฒนาการเรียนรู้
2(1-2-3)
English for Communication and Learning Development
พั ฒ นาทั ก ษะภาษาอั ง กฤษเพื่ อ การสื่ อ สารทั้ ง การฟั ง พู ด อ่ า น เขี ย น
ในชี วิ ต ประจ าวั น ในสถานการณ์ ต่ า ง ๆ อาทิ การกล่ า วทั ก ทาย การกล่ า วลา
การแนะนาตนเองและผู้อื่น การร้องขอ การเสนอความช่วยเหลือ การให้คาแนะนา
การบรรยายลั กษณะบุค คลและสิ่ ง ของและสถานที่ การถาม และการให้ ข้ อ มู ล
การติ ดต่ อสื่ อสารทางโทรศั พท์ แ ละการแสดงความคิด เห็ น พัฒ นาทั กษะการใช้
เครื่ อ งมื อ แหล่ ง ข้ อ มู ล เพื่ อ ศึ ก ษาค้ น คว้ า ในการพั ฒ นาการสื่ อ สาร เช่ น การใช้
พจนานุกรม บทความ หนังสือพิมพ์การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
Development of English communication skills; listening,
speaking, reading and writing in daily life of various situations such as
greeting, leave-taking, self-introduction and others, requesting, offering
help, giving suggestion, describing people, objects and places, inquiring
and information giving, talking on the telephone and expressing
opinion; development of skills in using tools and resources for
communicative study such as dictionary, article and newspaper and
information technology for communicative development

2100107

ภาษามลายูเพื่อการสื่อสาร
2(1-2-3)
Melayu for Comunicatioon
การใช้ภ าษามลายูเ พื่ อ การสื่ อสารในชี วิ ตประจาวั น บทสนทนาที่ใ ช้ ใ น
ชี วิ ต ประจ าวั น เช่ น การทั ก ทาย การถามทุ ก ข์ สุ ข การขอบคุ ณ การแนะน า
แบบง่าย ๆ ฯลฯ โดยเน้นทักษะการฟังและการพูด
Use of Melayu for communication in daily life, conversation in
daily life such as greeting, saying thanks and simple introduction
emphasizing on listening and speaking skills
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2100108

ภาษามลายูเพื่อการสื่อสารและพัฒนาการเรียนรู้
2(1-2-3)
Melayu for Communication and Learning Development
พั ฒ นาทั ก ษะการใช้ ภ าษามลายู ด้ า นการฟั ง การพู ด การอ่ า น และ
การเขียน ในบริบทที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจาวัน ฝึกการอ่านออกเสียงคาภาษามลายู
ให้ ถู ก ต้ อ ง ฝึ ก สนทนาภาษามลายู เ พื่ อ การสื่ อ สารในสถานการณ์ ต่ า ง ๆ เช่ น
การแนะน าตนเอง การกล่ าวทักทาย การกล่ าวลา การให้ คาแนะนา การติดต่อ
สอบถามข้อมูลทั้งในและนอกประเทศและฝึกการเขียนประโยคที่ไม่ซับซ้อน
Development of Melayu in listening, speaking, reading and
writing skills in daily life, practice of reading aloud in Melayu correctly;
practice of Melayu conversation in different situation; selfintroduction, greeting, leave-taking, giving suggesting, inquiring
information nationally and internationally as well as practice of simple
sentence writing

2100115

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1
2(1-2-3)
English for Communication 1
การฝึกปฏิบัติการฟัง พูด อ่าน และการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
ในชีวิตประจาวัน ถ้อยคาและสานวนพื้นฐานที่ใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับการปฏิบัติงานและสาขาอาชีพ รวมถึงการศึกษาวัฒนธรรมประเพณีของประเทศ
เจ้าของภาษา และมารยาทสากลที่ถูกต้องเหมาะสม
Practice of English listening, speaking, reading, and writing for
daily communication; focusing on basic vocabulary and expressions
relating to working performance and career fields, studying on
customs and traditions of English speaking countries including
appropriate social etiquette

2100117

ภาษาไทยเพื่อการประกอบอาชีพ
2(1-2-3)
Thai for Careers
การฝึกทักษะ พัฒนาการใช้ภาษาไทยด้านการฟัง การพูด การอ่าน และ
การเขียน เพื่อให้เกิดการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพถูกต้องตามหลักเกณฑ์ ทั้งใน
ชีวิตประจาวันและการประกอบอาชีพ ตลอดจนการนาเสนอข้อมูล การให้ความรู้
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การวิเคราะห์ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ โดยผ่านกระบวนการค้นคว้าตามหลักวิชาการ
เพื่อนาไปใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ ให้เกิดประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่การงานและ
การใช้ชีวิตประจาวัน
Practice and developing Thai language used in listening,
speaking, reading and writing in order to communicate effectively in
accordance with rules; both for daily life and career as well as
presenting, providing knowledge, analyzing opinion, and suggesting
through process of academic research effectively and be able to use
in various situations which in beneficial to the career and daily life

2100103

2100105

2) เลือกเรียน
หลักการอ่านและการเขียนคาไทย
2(2-0-4)
Principles of Reading and Writing Thai Words
หลักเกณฑ์ต่าง ๆ ในการอ่านและเขียนคาไทย ศึกษาปัจจัยที่ทาให้การอ่าน
และการเขียนคาไทยผิดไปจากกฎเกณฑ์ เก็บรวบรวม วิเคราะห์ เปรียบเทียบคา
ที่มักเขียนหรืออ่านผิดจากกฎเกณฑ์ อภิปราย สรุปผล แนวทางแก้ไขและเผยแพร่
การอ่านและการเขียนคาไทยที่ถูกต้อง
Principles of reading and writing Thai words, study of factors
which effect to misreading and incorrect writing, collecting, analyzing
and comparing the words that are usually incorrectly in read and
written, discussing, summarizing, solution finding and promoting the
correct reading and writing Thai words
การพัฒนาทักษะการพูดและการอ่านภาษาอังกฤษ
2(1-2-3)
Development of Speaking and Reading Skills in English
การพั ฒ นาทั ก ษะการพู ด และอ่ า นภาษาอั ง กฤษอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
ฝึกการพู ด ทั้งรายบุคคลและเป็นกลุ่ม การนาเสนองานหน้าชั้น และฝึกการอ่าน
อย่างมีประสิทธิภาพ การอ่านจับใจความ การอ่านหนังสือพิมพ์ โฆษณา เว็บไซต์
Effective development of speaking and reading skills in English,
practice of speaking both individual and groups, efficient class
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presentation and reading practice; reading for comprehension; reading
newspapers, advertisements, and websites
2100106

ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาการอ่านและการเขียน
2(1-2-3)
English for Reading and Writing Development
พัฒนาการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อให้สามารถอ่านจับใจความงานหลากหลาย
สาขาได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ และพั ฒ นาทั ก ษะการเขี ย น โดยเน้ น การเขี ย น
ภาษาอังกฤษที่ถูกรูปแบบและหน้าที่เพื่อนาไปใช้ประโยชน์ทั้งทางด้านการศึกษาและ
อาชีพ เช่น การเขียนจดหมาย การกรอกใบสมัคร การเขียนรายงาน ฯลฯ
Effective development of reading comprehension in different
fields and development of writing skill emphasizing on correct forms
and functions for educational and career purposes such as writing
a letter, filling in an application form, writing a report, etc

2100109

ภาษามลายูพื้นฐาน
2(1-2-3)
Basic Melayu
ฝึกทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียน ศึกษารูปประโยคพื้นฐาน การเชื่อม
ประโยคพื้นฐานเข้าด้วยกันและศึกษาสานวนภาษามลายู ฝึกนาเสนอข้อมูลในเชิง
ให้ความรู้ ข้อคิดเห็น เพื่อประยุกต์ให้สอดคล้องกับบริบททางสังคม
Practice of listening, speaking, reading and writing skills, study
on basic sentence patterns; sentence combination and Melayu
expressions, practice of giving information and expressing opinions in
accordance with social context application

2100110

ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
2(1-2-3)
Chinese for Communication
การใช้ ภ าษาจี น เพื่ อ การสื่ อ สารในชี วิ ต ประจ าวั น บทสนทนาที่ ใ ช้
ในชีวิตประจาวัน เช่น การทักทาย การถามทุกข์สุข การแนะนาแบบง่าย ๆ ฯลฯ
โดยเน้ น ทักษะการฟั งและการพูด ให้ ส ามารถประยุกต์ ในการสื่ อสารกับเจ้าของ
ภาษาได้
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Use of Chinese for communication in daily life, daily
conversations such as greeting, introduction, etc. with an emphasis on
listening and speaking skills and be able to apply in communicating
with native speakers
2100111

ภาษาอาหรับพื้นฐาน
2(1-2-3)
Basic Arabic
อักษรภาษาอาหรับ หลักการสร้างคา ประโยคพื้นฐาน ฝึกทักษะการฟัง พูด
อ่าน และเขียน เพื่อความเข้าใจเรื่องทั่ว ๆ ไปในชี วิตประจาวัน ให้สามารถประยุกต์
ในการสื่อสารกับเจ้าของภาษาได้
Arabic alphabets, word and sentence formation processes,
practice of listening, speaking, reading and writing skills to understand
generality in daily life and be able to apply in communicating with
native speakers

2100116

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2
2(1-2-3)
English for Communication 2
การฝึ ก และพั ฒ นาการฟั ง พู ด อ่ า น และเขี ย นภาษาอั ง กฤษ โดยใช้
สถานการณ์จริงที่สอดคล้องกับสาขาวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการฝึกทักษะการคิด
วิเคราะห์ แก้ปัญหาและตัดสินใจในชีวิตประจาวัน และการประกอบอาชีพ
Practice and development of listening, speaking, reading and
writing English through real situations in related careers; practice of
thinking skills, problem solving analyzing and decision making skills for
daily life and future career

1.2 กลุ่มมนุษยศาสตร์
ไม่น้อยกว่า
6
หน่วยกิต
2100112
วิทยาการแห่งความสุข
2(1-2-3)
Happiness Study
ความหมายและขอบข่ายของความสุขทั้งกายและใจ การมองโลกเชิงบวก
เห็นคุณค่าในตนเอง ผู้อื่น และสรรพสิ่งทั้งปวง การปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อม
ในสั งคมพหุ วัฒ นธรรม ความฉลาดทางอารมณ์ เพื่อการดาเนินชีวิต และการอยู่
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ร่ ว มกัน การน าหลั ก คาสอนของศาสนามาปฏิบัติ การมีคุณธรรม จริยธรรม กฎ
กติกาทางสังคม เพื่อการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข
Definition and scope of physical and mental happiness, being
optimistic, self-appreciated and also other surroundings, multicultural
adjustment, emotional quotient for living and coexisting, practice of
doctrine, morality, ethics, social regulations, and agreement for
peaceful coexisting in society
2100113

สุนทรียวิจักขณ์
2(2-0-4)
Aesthetics Approach
ปรั ช ญาว่ า ด้ ว ยความงาม ธรรมชาติ และศิ ล ปะ ทั ศ นะที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ
กระบวนทัศน์ การรับรู้ความงาม ผ่านภาพ เสียง และการเคลื่อนไหว ประสบการณ์
ทางสุนทรียภาพ และศึกษารูปแบบศิลปะจากระดับท้องถิ่นสู่สากลทั้งในด้านแนวคิด
เทคนิค วิธีการในการสร้างสรรค์และการนาไปประยุกต์กับชีวิต
Philosophy of beauty, nature and art, the paradigmatic
perspective, perception of beauty through pictures, sounds,
movements, and artistic experiences, local and international artistic
patterns in term of ideas, techniques, and methods in creating and
applying to real life situations

2100114

สารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต
2(1-2-3)
Information for Life Long Learning
ความหมาย บทบาท และความสาคัญของสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ตลอด
ชีวิต แหล่งสารสนเทศและการเข้าถึงแหล่งสารสนเทศ วิธีการแสวงหาและรวบรวม
สารสนเทศมาใช้เพื่อการศึกษา ค้นคว้า ด้วยตนเอง วิธีการนาเสนอผลการศึกษา
ค้นคว้าตามรูปแบบและขั้นตอนที่เป็นมาตรฐาน
Meaning, roles, and importance of information for life-long
learning, information sources and accessing, information searching and
collecting method for self-access learning, presenting finding results by
using standard forms and steps
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2100118

ความจริงของชีวิต
2(2-0-4)
Truth of Life
ความหมายของชีวิต การดารงชีวิตในสังคมปัจจุบันกับโลกวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ส ารสนเทศ การน าเอาความจริ ง และหลั ก ศาสนธรรมไปประยุ ก ต์
ในการแก้ปัญหาและพัฒนาปัญหา ชีวิตและสังคม การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมตาม
หลักศาสนธรรม ชีวิตที่มีสันติสุขและสังคมที่มีสันติภาพ การเรียนรู้โลกทัศน์แบบ
ต่าง ๆ การวิเคราะห์ข้อดีและข้อเสียของโลกทัศน์ แต่ละอย่างเพื่อจะได้รู้จักแสวงหา
ความจริงและความหมายของชีวิตที่ถูกต้องดีงามเพื่อความเป็น มนุษย์ที่ส มบูรณ์
อันนาไปสู่ความสงบสุขของชีวิตและสังคม
Meaning of life, living in today society with science and
formation technology, applying truth and religious in problem solving
and intellectual developing, life and society, moral and ethics
development based on religious precepts, peaceful life and society,
different worldview perception, advantages and disadvantages
analyzing of worldviews in order to find out truth and meaning of life
to be a perfect human being and leading to a peaceful life and
society

2100119

การพัฒนาตน
2(2-0-4)
Self Development
หลั กการและองค์ประกอบตลอดจนปัจจั ยของพฤติกรรมตนของมนุษ ย์
กระบวนการเกิดและพัฒนาตน การพัฒนาสติปัญญา ความฉลาดทางอารมณ์และ
จริ ย ธรรม การป้ อ งกั น และการจั ด การความเครี ย ด การสร้ า งมนุ ษ ยสั ม พั น ธ์
การทางานเป็นทีม และการบริหารความขัดแย้ง
Principles, elements, as well as factors of human behavior,
emergence process and self-development, emotional intelligence and
ethics development, prevention and stress managing, human relations
creating, teamwork and conflict managing
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2100120

สุนทรียภาพเพื่อชีวิต
2(1-2-3)
Aesthetics for Life
ความหมายของสุนทรียศาสตร์เชิงความคิดกับสุนทรียศาสตร์เชิงพฤติกรรม
โดยสังเขป การจาแนกข้อแตกต่างในศาสตร์ทางความงาม ความสาคัญของการรับรู้
กับความเป็นมาของศาสตร์ทางการเห็น การได้ยิน และการเคลื่อนไหว สู่ทัศนศิลป์
ศิ ล ปะ คี ต ศิ ล ป์ แ ละการแสดง ผ่ า นขั้ น ตอนการเรี ย นรู้ เ ชิ ง คุ ณ ค่ า จากการร าลึ ก
ความคุ้นเคยและนาเข้าสู่ความซาบซึ้ง เพื่อให้ได้มาซึ่งประสบการณ์ของความซาบซึ้ง
ทางสุนทรียภาพ
Meanings of mental and behavioral aesthetics, classifying
differences in science of beauty, importance and backgrounds of
visual, hearing and movement perception towards visual arts, music
arts and performance through perception process of value,
recognition, familiarity which lead to appreciation and obtaining
experiences of aesthetic appreciation

1.3 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
ไม่น้อยกว่า
6
หน่วยกิต
2150101
สังคมภิวัตน์
2(2-0-4)
Socialization
ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อมในสังคมไทย สังคมอาเซียนและ
สังคมโลก กระแสโลกาภิวัตน์ ปรากฏการณ์ธรรมชาติ ที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลง
ของสังคมในด้านต่าง ๆ ทั้งทางประเพณี วัฒนธรรม เศรษฐกิจ และการเมือง
Relationships between human beings and environments in
Thai society; ASEAN and world societies, globalization and natural
phenomenon impacting on the changing of society in various
dimensions including culture, tradition, economics and political affairs
2150102

การจัดการทางสังคม
2(2-0-4)
Social Management
วิเคราะห์ความหลากหลายทางวัฒนธรรม เพื่อนาไปสู่กระบวนการจัดการ
ด้ า นทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ มที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ ชุ ม ชน แนวคิ ด ปรั ช ญา
เศรษฐกิจพอเพียง และการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมในการดารงชีวิตในท้องถิ่น
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Analysis of multi-cultural diversity leading to natural resources
management and environments concerning community; concepts of
sufficiency economy philosophy, utilizing appropriate technology for
living in local community
2150103

ทักษะชีวิตและจิตสาธารณะ
2(1-2-3)
Life Skills and Public Conscious Mind
ความหมายและความสาคัญของทักษะชีวิต รวมถึงองค์ประกอบที่สาคัญ
ของทักษะชีวิตโลกาภิวัตน์ ทักษะการคิด การตัดสินใจ การคิดสร้างสรรค์ การคิดเชิง
บวก การคิดวิเคราะห์ และความฉลาดทางอารมณ์ การพัฒนาทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล การติดต่อสื่อสาร ทักษะการจัดการตนเอง และการบริหารจัดการ
ความเครียด รวมทั้งการให้ความสาคัญของการมีจิตสาธารณะและการสร้างจิตสานึก
สาธารณะเพื่อนาไปสู่การอยู่ร่วมกับเพื่อนมนุษย์อย่างสันติ
Meaning and importance of life skill including important
elements of life skill; globalization, thinking skills, decision making,
creative thinking, positive thinking, analytical thinking and emotional
intelligence; development of interpersonal relationships and
communication, self-management skills and stress management;
emphasis on public mindedness and public consciousness in order to
be peaceful coexistence

2150108

ทักษะในการดาเนินชีวิต
2(1-2-3)
Skills of Life
ความสาคัญ องค์ประกอบของทักษะในการดาเนินชีวิตในสังคมสมัยใหม่
เกี่ยวกับการวิเคราะห์ การประเมินสถานการณ์ การคิดสร้างสรรค์ ความเห็นใจผู้อื่น
ความรับผิดชอบต่อสังคม การสร้างมนุษยสั มพันธ์ การสื่อสาร การตัดสินใจและ
การแก้ไขปัญหาในชีวิตประจาวัน การจัดการอารมณ์และความเครียด และการเลือก
กิจกรรมเพื่อผ่อนคลายความตึงเครียด
Significance and elements of living skills in new societies
concerning analysis, situation assessment, creative thinking, sympathy,
social responsibilities, human relations and communication; decision
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making and problem solving in daily life; emotional and stress
management; activities for stress relief
2150109

ชีวิตและวัฒนธรรมไทย
2(1-2-3)
Life and Thai Culture
เอกลักษณ์ทางสังคม วัฒนธรรมท้อ งถิ่น และวัฒนธรรมไทย ความสาคัญ
ของมนุ ษ ยสั ม พั น ธ์ ธรรมชาติ ข องมนุ ษ ย์ กระบวนการทางจิ ต วิ ท ยา การสร้ า ง
จิตสาธารณะ เพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและชุมชน การพัฒนาตนเพื่อ
ความก้าวหน้าในชีวิตและการทางาน การนาหลักธรรมมาใช้ในการดาเนินชีวิตและ
การประกอบอาชีพ
Social identity, local and Thai culture; significance of human
relations, human nature, psychological process; public consciousness
creation in order to build interpersonal relationship and community;
self-development for the advance in life and career; religious
principles application to life and career

1.4 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
4100101
คณิตศาสตร์ในชีวิตประจาวัน
2(1-2-3)
Mathematics in Daily Life
หลักการและกระบวนการคิด การให้เหตุผล คณิตศาสตร์การเงินเกี่ยวกับ
ดอกเบี้ ย การเช่ า ซื้ อ บั ญ ชี รั บ -จ่ า ย ภาษี และสถิ ติ เ บื้ อ งต้ น เพื่ อ การประยุ ก ต์
ในชีวิตประจาวัน
Principle and thinking process; giving reason; financial
mathematics and interest, hire-purchase; accounting, tax and
fundamental statistics to apply in daily life
4100102

วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
2(1-2-3)
Science for the Quality of Life Development
วิธีการทางวิทยาศาสตร์ กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และเจตคติทาง
วิทยาศาสตร์ ความสาคัญและผลกระทบของวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สิ่งแวดล้อม
และการส่งเสริมสุขภาพเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
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Scientific approach, scientific process and scientific attitude;
importance and impact of science, technology and environment;
health promotion for life quality development
4100103

เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจาวัน
2(1-2-3)
Information Technology in Daily Life
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ การประยุกต์
ใช้ ค อมพิ ว เตอร์ ใ นชี วิ ต ประจ าวั น การประยุ ก ต์ ค ลั ง ความรู้ กฎหมายและ
จรรยาบรรณในการใช้ระบบสารสนเทศ ความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ
Introduction to computers, information technology; computer
application in daily life, data warehouse application; laws with ethics
in using information system and its security system

4100108

วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจาวัน
2(1-2-3)
Science in Daily Life
พลังงาน แหล่งพลังงาน พลังงานไฟฟ้า การผลิตกระแสไฟฟ้า วงจรไฟฟ้าใน
บ้าน อุปกรณ์ไฟฟ้า หลักการทางานของเครื่องใช้ไฟฟ้าประเภทต่าง ๆ พลังงานใน
การดารงชีวิต ระบบการทางานของอวัยวะต่าง ๆ ของมนุษย์ พันธุกรรม สารเคมีที่
ใช้ ใ นชี วิ ต ประจ าวั น การใช้ ป ระโยชน์ จ ากจุ ลิ น ทรี ย์ ใ นอุ ต สาหกรรมอาหาร
การจั ดการผลผลิ ต ทางการเกษตรและผลิ ตภั ณฑ์ อุตสาหกรรมโดยใช้ค วามร้อ น
ความเย็น สารเคมี รังสี บรรจุภัณฑ์และการเก็บรักษา
Energy and its sources; electric energy and electricity
generation, electric circuits in houses and electrical equipment;
principles of electrical devices, energy for living; human organ systems,
heredity; chemical using in daily life; using microorganism in food
industries; agricultural and industrial production management with
heat, cold, radiochemical, packaging and storage
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4100109

การกีฬาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
2(1-2-3)
Sports for the Quality of Life Development
กฎ กติกา มารยาท รูปแบบและวิธีการจัดการแข่งขันกีฬาประเภทต่าง ๆ
หลั กและวิธีการเลื อกกีฬาให้ เหมาะสมกับศักยภาพของแต่ล ะบุคคล หลั กปฏิบัติ
ในการเล่นกีฬาเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อร่างกาย อารมณ์ และสังคม การป้องกัน
การบาดเจ็บจากการเล่นกีฬาและการปฐมพยาบาลเบื้องต้น การนาทักษะด้านกีฬา
การพัฒนาคุณภาพชีวิตโดยการเล่นกีฬาและการละเล่นพื้นเมืองในท้องถิ่น พัฒนา
บุคลิกภาพและเสริมสร้างภาวะการเป็นผู้นา
Rules, regulations, etiquette, form and methods of sports
competition; principles and how to choose sports for its individual
potential; conduct of principles for playing sports at maximum
benefits to body, emotion and society; injury prevention from sports
and basic first aid; utilizing sports skill and developing life quality with
sports and traditional games; personality development promotion
leadership

2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน
ไม่น้อยกว่า
84
หน่วยกิต
2.1 กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน
1) วิชาบังคับเอก
ไม่น้อยกว่า
66
หน่วยกิต
2111101
การฟังและพูดภาษามลายูระดับต้น
2(1-2-3)
Basic Malay Listening and Speaking
ทักษะการฟังและการพูดภาษามลายูเพื่อการสื่ อสาร การแสดงบทบาท
สมมติในชีวิตประจาวัน ฟังการสนทนาโดยเจ้าของภาษาจากสื่ อต่าง ๆ การแยก
สาเนียงภาษามลายูที่หลากหลาย เข้าใจ และโต้ตอบได้อย่างถูกต้อง
Malay speaking and listening skills for communication;
role-plays in daily life; listening practices form various kinds of
materials by Malay native speaker; the differentiation of Malay
accents; comprehension and response in the right way

34

2111112

ภาษาศาสตร์ภาษามลายูเบื้องต้น
3(3-0-6)
Introduction to Malay Linguistics
ประวัติความเป็นมาของภาษามลายู แนวคิดทฤษฏีภาษาศาสตร์ สัทศาสตร์
สัทวิทยา วจีวิภาค วากยสัมพันธ์ และอรรถศาสตร์ทางด้านภาษามลายู
History of Malay, concept and theory of Malay linguistics,
phonetics, phonology, morphology, syntax and semantics

2111114

กลวิธีการแปลภาษามลายู
2(1-2-3)
Malay Translation Strategies
หลั กการและทฤษฏีการแปล การประยุก ต์ห ลั ก การแปลเอกสารต่าง ๆ
การแปลคาศัพท์เฉพาะ การแปลสานวน การวิเคราะห์ปัญหาในการแปลภาษามลายู
การใช้รูปแบบการเขียนที่ถูกต้อง วัฒนธรรมในการใช้ภาษามลายู
Principles and theory of translation; the application of
translation in various types of document; technical terms translation;
idiom translation; the analysis of Malay translation; the
appropriateness of writing styles; the culture of Malay use

2111140

พัฒนาการภาษามลายู
3(3-0-6)
Development of the Malay Language
ความเป็นมาและพัฒนาการของภาษามลายู ตั้งแต่เริ่มแรกจนถึงปัจจุบัน
การใช้ภาษามลายูในยุคแรก ยุคกลาง และยุคปัจจุบัน รวมทั้งศึกษาสาเหตุของการ
พัฒนาในแต่ละยุค
History and development of the Malay from the beginning
until the present, features of Malay in the early, middle, and modern
ages, factors of development in each age

2111141

การอ่านภาษามลายูระดับต้น
2(1-2-3)
Basic Malay Reading
การฝึ กทักษะการอ่านระดับต้นในประโยคภาษามลายู เน้นความเข้าใจ
ความหมาย จับใจความสาคัญจากเรื่อง และวิเคราะห์ความหมายประโยค
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Sentence reading, context clues, facts and opinions, reading for
daily life; advertisements, warning signs, traffic signs, labels and
directions
2111142

การเขียนภาษามลายูระดับต้น
2(1-2-3)
Basic Malay Writing
หลักการเขียน การฝึกเขียนข้อความง่าย ๆ เกี่ยวกับชีวิตประจาวัน และ
ข้อความตามประเพณีนิยม เน้นการใช้ภาษาที่ถูกต้องและเหมาะสม
Principles of writing, simple text in daily life, traditional text,
emphasizes the correct and appropriate use of language

2111143

การอ่านภาษามลายูระดับกลาง
2(1-2-3)
Intermediate Malay Reading
วิชาที่ต้องสอบผ่านก่อน : 2111141 การอ่านภาษามลายูระดับต้น
Pre-requisite
: 2111141 Basic Malay Reading
การอ่ านบทความ เรื่อ งสั้ น และข่ าว เน้ นความเข้ าใจ ความหมาย และ
จับใจความสาคัญจากเนื้อหา ในระดับความยากของศัพท์จานวน 3,000 คา
Read articles, short stories, and news, emphasizing on
understanding the meaning and comprehending the content, external
reading with maximum reading level of 3,000 words

2111144

การเขียนภาษามลายูระดับกลาง
2(1-2-3)
Intermediate Malay Writing
วิชาที่ต้องสอบผ่านก่อน : 2111142 การเขียนภาษามลายูระดับต้น
Pre-requisite
: 2111142 Basic Malay Reading
การฝึกทักษะการเขียนภาษามลายูเพื่อวัตถุประสงค์ต่าง ๆ เช่น การเขียน
จดหมายทางการ และไม่ เ ป็ น ทางการ การเขี ย นสคริ ป ต์ ต ามหั ว ข้ อ ที่ ก าหนด
โดยเลือกใช้คาศัพท์ที่เหมาะสมในการฝึกปฏิบัติการเขียน
Practice writing Malay for various purposes such as formal and
non-formal letter writing, script writing based on a given topic by using
appropriate vocabularies in writing
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2111145

สัณฐานวิทยา
3(3-0-6)
Morphology
กรอบแนวคิดพื้นฐานสัณฐานวิทยา ความแตกต่า งระหว่างหน่วยคากับคา
วิธีส ร้ างคาแบบต่างๆ คาอุปสรรค คาปัจจัย คาเดี่ยว คาประสม คาซ้า คานาม
คากริยา คาคุณศัพท์ และคากริยาช่วยชนิดต่าง ๆ ในภาษามลายู
Conceptual framework of morphology, differences between
morpheme and word, word formation, prefix, suffix, single word,
compound word, reduplicated word, noun, verb, adjective, various
auxiliary verbs in Malay

2111202

การฟังและพูดภาษามลายูระดับกลาง
2(1-2-3)
Intermediate Malay Listening and Speaking
วิชาที่ต้องสอบผ่านก่อน : 2111101 การฟังและพูดภาษามลายูระดับต้น
Pre-requisite
: 2111101 Basic Malay Listening and Speaking
ทักษะการฟังและพูดภาษามลายูเพื่อการสื่อสารในบริบทที่มีความซับซ้อน
ขึ้น เน้นความเข้าใจในการฟัง การโต้ตอบ การแสดงความคิดเห็น การแสดงบทบาท
สมมติ บทละครสั้น การสัมภาษณ์ และการรายงาน
Malay listening and speaking for communication in the context;
the emphasis of comprehension, response, opinion expression, roleplay, skit, interview and report

2111213

ภาษาศาสตร์สังคม
3(3-0-6)
Socio-Linguistics
ความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับสังคม การปฏิสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบ
ทางสังคมและภาษา บทบาทและความหลากหลายของภาษาในสังคม ความสัมพันธ์
ระหว่างการเรียนภาษาและโครงสร้างทางสังคม เพศและวัยของผู้พูด ภาษาที่ใช้
ในบริบททางสังคม และการเปลี่ยนแปลงของภาษา
Relationships between language and society, interaction
between social components and language; roles and varieties of
language in society, relationships between language leaning and social
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structures, genders and age of speakers, language use in social
contexts and language change
2111215

การแปลภาษามลายู-ไทย
2(1-2-3)
Malay – Thai Translation
วิชาที่ต้องสอบผ่านก่อน : 2111114 กลวิธีการแปลภาษามลายู
Pre-requisite
: 2111114 Malay Translation Strategies
การแปลจากภาษามลายูเป็นภาษาไทย ความหมาย คาศัพท์ จากประโยค
จนถึ ง บริ บ ท การแปลงานเขี ย น เช่ น ข่ า ว หนั ง สื อ พิ ม พ์ เรื่ อ งสั้ น วรรณกรรม
การใช้พจนานุกรม และเครื่องมืออื่น ๆ ในการแปล
Malay - Thai translation, meaning of words in sentence level to
context level, translation of works, news, newspapers, short story,
literary works, using dictionary and other tools in translation

2111246

การอ่านภาษามลายูระดับสูง
2(1-2-3)
Advanced Malay Reading
วิชาที่ต้องสอบผ่านก่อน : 2111143 การอ่านภาษามลายูระดับกลาง
Pre-requisite
: 2111143 Intermediate Malay Reading
การอ่ า นงานเขี ย นประเภทต่ า ง ๆ เพื่ อ จั บ ใจความส าคั ญ ความเข้ า ใจ
การตีความและสรุปความในรายละเอียดของหนังสืออ่านนอกเวลาในระดับความ
ยากของศัพท์จานวน 5,000 คา
Reading for main ideas and writing works, understanding.
Interpreting and summarizing the details of external reading with
approximately 5,000 words
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2111247

การเขียนภาษามลายูระดับสูง
2(1-2-3)
Advanced Malay Writing
วิชาที่ต้องสอบผ่านก่อน : 2111144 การเขียนภาษามลายูระดับกลาง
Pre-requisite
: 2111144 Intermediate Malay Reading
เทคนิ คการเขียนภาษามลายูระดับสู ง ฝึ กการใช้คา ส านวน รูปประโยค
ที่ซับซ้อนขึ้นให้ถูกต้อง เหมาะสม มุ่งเน้นการเขียนบรรยายเพื่อถ่ายทอดเรื่องราว
และหลักการอ้างอิงเหตุผล
Advanced Malay writing techniques: using the practice
sentence more complex expressions, proper. Focus on writing,
lecturing to convey the story and the main reason reference

2111248

โครงสร้างภาษามลายูระดับต้น
3(3-0-6)
Basic Malay Structure
กรอบแนวคิ ด เกี่ ย วกั บ โครงสร้ า งภาษา วลี รู ป แบบวลี การสร้ า งวลี
วิเคราะห์วลี อนุประโยค รูปประโยคพื้นฐาน และประโยคชนิดต่าง ๆ ของภาษา
มลายู
Concept of language structures, phrases, phrase pattern,
phrase formation, phrase analysis, clauses, basic patterns of sentence,
simple types of Malay sentence

2111249

โครงสร้างภาษามลายูระดับกลาง
3(3-0-6)
Intermediate Malay Structure
วิชาที่ต้องสอบผ่านก่อน : 2111248 โครงสร้างภาษามลายูระดับต้น
Pre-requisite
: 2111248 Basic Malay Structure
ประเภทของประโยค ประโยคความเดียว ประโยคความรวม ประโยคความ
ซ้อน และการใช้คาเชื่อมในประโยคภาษามลายู
Types of sentence; simple, compound, and complex sentence,
conjunction use in Malay sentence
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2111250

สังคมและวัฒนธรรมมลายู
3(3-0-6)
Malay Culture and Society
สังคมวิถีชีวิต ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและระบบความคิดของชาวมลายู
รวมทั้ ง ศึ ก ษาภาคสนามและเยี่ ย มชมสถานที่ ต่ า ง ๆ เกี่ ย วกั บ ประเพณี แ ละ
ประวัติศาสตร์ในบริบทพหุวัฒนธรรม
Social way of life, arts and culture, tradition, thinking system of
Malay speakers, field studies, visiting traditional and historical places in
a multicultural context

2111303

การฟังและพูดภาษามลายูระดับสูง
2(1-2-3)
Advanced Malay Listening and Speaking
วิชาที่ต้องสอบผ่านก่อน : 2111202 การฟังและพูดภาษามลายูระดับกลาง
Pre-requisite
: 2111202 Intermediate Malay Listening and
Speaking
ทักษะการฟัง การพูดภาษามลายูเพื่อการสื่อสารในระดับที่สูงขึ้น เน้นความ
เข้าใจ และวิเคราะห์จากการฟังข่าว การอภิปราย การฟังคาบรรยาย การนาเสนอ
งาน การแสดงความคิดเห็น การนาเสนอประเด็นโต้แย้ง เทคนิคการพูดในที่ชุมชน
การโต้วาที ใช้ภาษาที่เหมาะสมกับบทบาทและสถานการณ์
Advanced Malay listening and speaking; the emphasis of
understanding and analysis of news, discussion, presentations,
comments, opinion, and arguments; techniques of public speaking and
debate; using language in an appropriate role and situation

2111316

การแปลภาษาไทย-มลายู
2(1-2-3)
Thai – Malay Translation
วิชาที่ต้องสอบผ่านก่อน : 2111215 การแปลภาษามลายู-ไทย
Pre-requisite
: 2111215 Malay - Thai Translation
การแปลจากภาษาไทยเป็นภาษามลายู ความหมาย คาศัพท์ จากบริบท
จนถึงระดับประโยค การแปลงานเขียน เช่น ข่าว หนังสือพิมพ์ เรื่องสั้น วรรณกรรม
การใช้พจนานุกรม และเครื่องมืออื่น ๆ ในการแปล
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Thai – Malay translation; meaning of words in context level to
sentence level; translation of works, news, newspapers, short story,
literary works; using dictionary and other tools in translation
2111351

โครงสร้างภาษามลายูระดับสูง
3(3-0-6)
Advanced Malay Structure
วิชาที่ต้องสอบผ่านก่อน : 2111249 โครงสร้างภาษามลายูระดับกลาง
Pre-requisite
: 2111249 Intermediate Malay Structure
โครงสร้ า ง หน้ า ที่ ลั ก ษณะ ของไวยากรณ์ ศึ ก ษาทฤษฏี ต่ า ง ๆ ที่ ใ ช้ ใ น
การวิเคราะห์ประโยคและวิเคราะห์โครงสร้างประโยคแบบต่าง ๆ ในภาษามลายู
ที่ซับซ้อนมากขึ้น
Structures, functions, characteristics of grammar, studying the
theories used in the analysis of more complicated structure of Malay
sentences

2111352

สัทศาสตร์ภาษามลายู
3(3-0-6)
Malay Phonetics
กรอบแนวคิดเกี่ยวกับสั ทศาสตร์ ระบบเสีย งและอวัยวะที่ใช้ในการออก
เสี ย ง องค์ ป ระกอบของเสี ย งพู ด กระบวนการออกเสี ย ง การใช้ สั ท อั ก ษร
สรี ร สัท ศาสตร์ และนินาทสั ทศาสตร์ เสี ยงพยัญชนะและเสี ยงสระในภาษามลายู
เปรียบเทียบคุณสมบัติเสียงพยัญชนะและสระ ตลอดจนการเน้นและทานองเสียงใน
ภาษามลายู
Concept of phonetics, sounds, organs of speech, component
of speech sound, articulation process, using of phonetic alphabets,
articulatory and acoustic phonetics, consonant and vowel sounds in
Malay, comparison the features of consonants and vowels as well as
accent and intonation in Malay
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2111353

สรวิทยาภาษามลายู
3(3-0-6)
Malay Phonology
กรอบแนวคิดเกี่ยวกับสรวิทยา ความหมายของหน่วยเสียง การวิเคราะห์
หน่วยเสียง ระบบเสียงในภาษามลายู การกระจายของหน่วยเสียงในภาษามลายู
โครงสร้างพยางค์และคาในหลักสัทศาสตร์และสรวิทยา การวิเคราะห์ระบบเสียงใน
ภาษามลายูถิ่นปัตตานี
Concept of phonology, meaning of phonemes, analysis of
phonemes, sound system in Malay, distribution of phonemes in Malay,
syllable and word structure in phonetics and phonology, analysis of
sound system of Pattani dialects

2111354

ภาษามลายูถิ่น
3(3-0-6)
Malay Dialects
กรอบแนวคิดเกี่ยวกับภาษามลายูถิ่น ตระกูลของภาษามลายู การเกิดขึ้น
ของ ภ าษามลายู ถิ่ น ลั ก ษณะของภ าษามลา ยู ถิ่ น ที่ ใ ช้ ใ นภู มิ ภ าคมลา ยู
การเปรียบเทียบภาษามลายูถิ่นต่าง ๆ ในระดับหน่ วยเสียง หน่วยคา ประโยคและ
ความแตกต่างของความหมาย การจัดกลุ่มของภาษามลายูถิ่น
Concept of Malay dialects, language family of Malay,
emergence of Malay dialects, characteristics of Malay in Malay region,
comparison of Malay dialects phonemes, morphemes, sentences and
differences of the meaning, grouping of Malay dialects

2111455

อรรถศาสตร์ภาษามลายู
3(3-0-6)
Malay Semantics
ความรู้เบื้องต้นเรื่องอรรถศาสตร์ พัฒนาการทางด้านวิชาอรรถศาสตร์และ
วิธีการ แนวคิดและทฤษฏีที่เกี่ยวข้อง ความหมาย ประเภทความหมาย วิธีการ
วิเคราะห์ความหมาย การเปลี่ยนแปลงความหมาย ประเด็นของความหมายที่มีความ
เกี่ยวข้องกับส่วนต่าง ๆ ของไวยากรณ์ภาษามลายู
Basic knowledge of semantics, development and methodology
of semantics and concepts and theories of meaning; types of meaning,
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semantics analysis methodology, meaning change, Issues of meaning
related to various parts of grammar in Malay
2111456

สัมมนาภาษามลายู
3(2-2-5)
Seminar in Malay Language
แนวคิดการจัดสั มมนา รูปแบบของการสั มมนา การดาเนินการสั มมนา
การกาหนดหัวข้อตามความสนใจของนักศึกษาแต่ละคน ศึกษา ค้นคว้า และนาเสนอ
ผลของการศึกษาในการสัมมนา
Concept of seminar, forms of the seminar, conducting seminar,
topic determination according to students, interest, study, research
and presentation in seminar

2111457

การศึกษาเอกเทศ
3(2-2-5)
Independent Studies
ทฤษฏีและหลักการวิจัยเบื้องต้น รูปแบบการวิจัย การออกแบบการวิจัย
กระบวนการวิจัย การฝึกปฏิบัติการวิจัย การค้นคว้าด้วยตนเองในหัวข้อทางด้าน
ภาษาศาสตร์ วรรณคดี หรือวัฒนธรรมมลายู โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาให้คาแนะนา
และการนาเสนอผลการศึกษาทั้งในรูปของเอกสารและนาเสนอด้วยวาจา
Introduction of theory and concept of research; from, design
and process of research; statistics for research, research practice, selfresearching in the topic of linguistics, literature or Malay culture and
suggestion by supervisor and research presentation both in papers and
oral

2111319

2) วิชาเอกเลือก
ไม่น้อยกว่า
18
หน่วยกิต
วรรณคดีมลายูเบื้องต้น
3(3-0-6)
Introduction Malay Literature
ความรู้ เบื้ อ งต้ น เกี่ ย วกั บวรรณคดี และประวั ติว รรณคดี ม ลายู ลี ล าการ
ประพันธ์ ความหมายการอภิปราย แนวคิด คาศัพท์เฉพาะทางวรรณกรรมในงาน
เขียน ร้อยกรอง เรื่องสั้น และบทละคร
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Introduction to literature and history of Malay literature, writing
styles, meaning, discussion of concepts and literary terms in poem,
short stories and drama
2111358

อักษรยาวี
3(3-0-6)
Jawi Script
ประวัติความเป็นมาของอักษรยาวี พยัญชนะ สระ เครื่องหมายวรรคตอน
ระบบการสะกด และการออกเสี ย ง การอ่ า น และเขี ย นข้ อ ความภาษามลายู
ด้วยอักษรยาวี การแปลงข้อความอักษรรูมีเป็นอักษรยาวี
Background of Jawi script, Jawi consonants, vowels,
punctuations, spelling and pronunciations system, reading and writing
Malay text with Jawi script, and transliteration of Rumi text into Jawi

2111359

ภาษามลายูกับเทคโนโลยีสารสนเทศ
3(3-0-6)
Malay Language and Information Technology
ปฏิบัติ การฟัง การอ่านคาสั่ง คาแนะนา เนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี
คอมพิ ว เตอร์ แ ละสารสนเทศ โครงสร้ างภาษา ค าศั พ ท์ ส านวน ที่เ กี่ ยวข้ องกั บ
การประยุกต์คอมพิวเตอร์ ระบบปฏิบัติการ สามารถประยุกต์ โปรแกรมสาเร็จรูป
ในการเรียนภาษามลายู อินเตอร์เน็ต ระบบการสื่อสารและข้อมูล การเขียนบรรยาย
ลาดับขั้นตอน
Practicing, listening to the order, reading content related to
computer and information technology, language structure, vocabulary,
idioms related to computer applications, operating system, and data,
describing the steps

2111360

อิทธิพลภาษาต่างประเทศในภาษามลายู
3(3-0-6)
Foreign Language Influences in Malay
อิทธิพลของภาษาต่างประเทศที่มีต่อภาษามลายู ด้านระบบเสียง ระบบคา
ระบบประโยค และสานวนโวหารในสถานการณ์ต่าง ๆ ที่สัมพันธ์กับวัฒนธรรมและ
ศึกษาอิทธิพลของภาษามลายูที่มีต่อภาษาอื่น
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Influence of foreign language upon Malay phonology,
morphology, syntax and idioms in different cultural situations and
study influence of Malay language upon other language
2111361

ภาษามลายูเพื่อการท่องเที่ยว
3(3-0-6)
Malay Language for Tourism
ศัพท์ สานวน บทสนทนาเกี่ยวกับธุรกิจท่องเที่ยว เช่น โรงแรม ร้านอาหาร
สายการบิน มัคคุเทศก์ ข้อมูลสถานที่ส าคัญ เทศกาลต่าง ๆ วัฒ นธรรมไทยและ
วัฒ นธรรมมลายู ภาษาเพื่อ การปฏิบั ติด้ านการท่อ งเที่ย ว การจั ดโปรแกรมการ
เดินทาง การจองที่พัก การเตรียมเอกสารประชาสัมพันธ์ การอภิปรายและเสนอ
ข้อมูลทางด้านภูมิศาสตร์ และประวัติศาสตร์ท้องถิ่นเพื่อฝึกปฏิบัติในสถานการณ์จริง
Vocabulary, idioms and conversations with Malay language for
business in tourism, hotels, restaurants, airlines, guides, attractions,
festivals, Thai and Malay culture, language for operating tourism,
managing trip program, booking, preparing for publication, discussing
and exposing of geographical and historical information for practicing
in real situation

2111362

สถานการณ์การใช้ภาษามลายูในปัจจุบัน
3(3-0-6)
Current situation in Malay Language
วิเคราะห์ การใช้ภ าษาในสถานการณ์จริง ปัญหาและอุปสรรคในการใช้
ภาษา การวิเคราะห์ภาษาที่ใช้ในการดาเนินชีวิตของผู้ใช้ภาษามลายูจากสื่อต่าง ๆ
เช่น หนังสือพิมพ์ โทรทัศน์ เป็นต้น
Analysis of language performance in real situations, problems
and difficulty in language use, analysis of language use in daily life
from media such as newspaper, television, and etc

2111363

ภาษามลายูในสื่อสิ่งพิมพ์
3(3-0-6)
Malay Language in Printed Mass Media
ศั พ ท์ แ ละส านวนภาษามลายู ที่ ใ ช้ วั จ นลี ล าการใช้ ภ าษาในสื่ อ สิ่ ง พิ มพ์
ในสื่อมวลชนประเภทสิ่งพิมพ์ประกาศ โฆษณา และสื่ออิเล็คโทรนิค
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Malay vocabulary and idioms used as speech styles of printing
media, in mass media, types of publishing announced, advertisements
and electronic media
2111364

วาทวิทยาภาษามลายู
3(3-0-6)
Malay Language Rhetoric
หลั ก วาทวิ ท ยาภาษามลายู เ บื้ อ งต้ น การพั ฒ นาบุ ค ลิ ก ภาพ การสื่ อ
ความหมายด้วยวัจนภาษา และอวัจนภาษา การพัฒนาทักษะการพูดในสถานการณ์
ต่าง ๆ
Fundamentals of Malay rhetoric, personality development;
verbal and non-verbal communication, development of speaking skills
in different situations

2111365

บทบาทและสถานะภาษามลายูในภูมิภาคมลายู
3(3-0-6)
Role and Status of Malay Language in Malay Region
นโยบายทางภาษาของประเทศต่าง ๆ ต่อภาษามลายู ความส าคัญของ
ภาษามลายูในภูมิภาคมลายู สถานะและบทบาทของภาษามลายูในภูมิภาคมลายู
Language policy, importance of Malay in Malay Region, role
and status of Malay in Malay Region from the past, present and future

2111466

ภาษามลายูเพื่อการบริการ
2(1-2-3)
Malay Language for Service
คาศัพท์ และสานวนที่จาเป็นในการดาเนินธุรกิจ เช่น ธุรกิจการโรงแรม
ธุรกิจการท่องเที่ยว การใช้ภาษามลายูในแผนกต่าง ๆ เช่น แผนกต้อนรับ แผนก
ประชาสั ม พั น ธ์ การขาย การตลาด การส ารองที่ พั ก การติ ด ต่ อ ประสานงาน
ในหน่ ว ยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับกิจการการโรงแรม การสารองที่นั่งกับบริษัททัว ร์
ฝึกเขียนจดหมายโต้ตอบ และบันทึกข้อความในภาษามลายูได้ถูกต้องและเหมาะสม
Vocabulary and necessary expressions to conduct business,
such as a hotel and tourism, use of the Malay language different
departments such as reception, public relations department, sale and
marketing, room reservation, agencies contact regarding to hotel
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business, seat reservation with tourist agencies, as well as training,
correspondence and logs a message in Malay language correctly and
appropriately
2111467

ภาษามลายูในสื่อประเภทวิทยุและโทรทัศน์
2(1-2-3)
Malay Language in Radio and Television Broadcasting
ศั พ ท์ เ กี่ ย วกั บ สื่ อ มวลชนประเภทวิ ท ยุ ก ระจายเสี ย งและวิ ท ยุ โ ทรทั ศ น์
ประเภทต่าง ๆ ของรายการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ ศัพท์และสานวน
ทีใ่ ช้บ่อยในรายการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ข่าวประเภทต่าง ๆ
Vocabulary about radio and television media; categories of
radio and television programmes; vocabulary and expressions
frequently used in radio and television programmes; news of different
categories

2111468

การประเมินงานสร้างสรรค์ภาษามลายู
3(3-0-6)
Evaluation of Malay Aesthetic Works
ผลงานด้ า นการสร้ า งสรรค์ เช่ น นวนิย าย เรื่ อ งสั้ น บทร้ อ ยกรอง และ
บทละครภาษามลายูโดยนาทฤษฏีต่าง ๆ มาประยุกต์ ในการประเมินคุณค่ าของ
ผลงาน เช่น ทฤษฏีทางจิตวิทยา สังคมวิทยา ประวัติศาสตร์ และอื่น ๆ
Aesthetic works such as novels, short stories, poem, and script
by using theories for evaluating value of aesthetic works such as
psychology theories, sociology, history, and etc

2111469

สานวนและสุภาษิตภาษามลายู
3(3-0-6)
Malay Idioms and Proverbs
สานวนและสุภาษิตมลายูที่ใช้กันอย่างแพร่หลาย เพื่อความเข้าใจในภาษา
และวัฒนธรรม
Malay idioms and proverbs commonly used for language and
culture - understanding
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2111470

การตีความภาษามลายู
3(3-0-6)
Interpretation in Malay Language
กระบวนการสร้างความเข้าใจ และการแปลความหมายของคาในภาษา
มลายูในรูปแบบที่เป็นลายลักษณ์อักษรและไม่เป็นลายลักษณ์อักษร การตีความคา
และประโยคในภาษามลายู ความหมายของมลายู ที่อยู่ในรูปความหมายโดยตรง
และความหมายโดยอ้อมที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมมลายู
Process of understanding and interpreting Malay in written and
unwritten forms, interpreting words and sentences in Malay, direct and
indirect Malay meanings related to Malay culture

2111471

การวิเคราะห์ภาษามลายู
3(3-0-6)
Analysis of Malay Language
วิเคราะห์ระบบเสียง ระบบคา วลี อนุประโยค ประโยควิเคราะห์อุปสรรค
ปั จ จั ย ที่ เ ป็ น ปั ญ หาในภาษามลายู วิ เ คราะห์ ค วามหมายของภาษามลายู ที่ ใ ช้
ในการสื่ อ สาร ศึ ก ษากฎเกณฑ์ ข องทฤษฏี โ ครงสร้ า งนิ ย ม รวมทั้ ง วิ เ คราะห์
กระบวนการสร้างคาที่พบปัญหาในภาษามลายู
Analyze of sound system, words system, phrase, clause,
factors analysis of obstacles, sentence problem in Malay, analyzing
meaning of Malay used in communication, study rules of theory of
structures, including popular word creation process problems analysis
in Malay

2111472

วรรณคดีการละครมลายู
3(3-0-6)
Malay Drama Literature
ความรู้เกี่ยวกับวรรณคดี และละครมลายูในกลุ่มประเทศที่ใช้ภาษามลายู
เช่น มาเลเซีย อินโดนีเซีย สิงคโปร์ และบรูไน ที่สื่อถึง วัฒนธรรม ภาพสังคม และ
เหตุการณ์บ้านเมือง ของแต่ละประเทศ ผ่านงานเขียนวรรณคดี และบทละคร
Knowledge of literature and Malay drama in Malay-language
countries, such as Malaysia, Indonesia, Singapore and Brunei, reflecting
the culture of country’s society pictures through writing literature and
drama

48

2111473

สารวจวรรณคดีภาษามลายู
3(3-0-6)
Survey of Malay Language
ประวั ติ ว รรณคดี แ ละบทประพั น ธ์ ว รรคดี ม ลายู ตั้ ง แต่ ยุ ค โบราณจนถึ ง
ปัจจุบัน ทั้งร้อยแก้ว ร้อยกรอง เรื่องสั้น บทละคร และนวนิยาย ของนักประพันธ์ที่มี
ชื่อเสียง
History of Malay literatures and literary working from past to
present; the prose, poem, short stories, scripts, and novels of wellknown writers

2.2 กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ/สหกิจศึกษา
ไม่น้อยกว่า 5 หน่วยกิต
2111474
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษามลายู
5(450 ชั่วโมง)
Professional Practicum in Malay Languages
ฝึกการใช้ภาษามลายูในสถานที่ต่าง ๆ ของหน่วยงานภาครัฐหรือหน่วยงาน
เอกชน ฝึกการติดต่อสื่อสารทั้งการพูดสนทนา หรือการเขียนเพื่อสื่อความหมายกับ
ผู้ใช้ภาษามลายูทั้งในและต่างประเทศ
Practice of using Malay language in government agencies and
private organizations, practice of communication either discussions or
writing to convey Malay speakers both within the country and abroads
หรือ
2111475
สหกิจศึกษาภาษามลายู
6(600 ชั่วโมง)
Co-operative Education in Malay Language
การปฏิบัติงานในหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจหรือสถานประกอบการที่ใช้
ภาษามลายู ปฏิ บั ติ ง านเสมื อ นเป็ น บุ ค ลากรในหน่ ว ยงานเป็ น เวลาไม่ น้ อ ยกว่ า
16 สัปดาห์ต่อเนื่อง หรือ 1 ภาคการศึกษา ภายใต้การให้คาปรึกษาของคณาจารย์
ที่รับผิดชอบ และมีผลในการปฏิบัติงานโดยหน่วยงานนั้น ๆ
Practical working in government or state enterprises or private
organizations related to the field of Malay language for a minimum of
16 weeks continually or semester, under consultation of department’s
responsible staff and evaluation of work performance by agencies
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3. หมวดวิชาเลือกเสรี
ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
ให้เลือกเรียนวิ ชาใด ๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยไม่ซ้ากับ รายวิชาที่เคย
เรี ย นมาแล้ ว และต้อ งไม่ เป็ น รายวิ ช าที่ก าหนดให้ เ รีย นโดยนั บหน่ว ยกิ ต รวมในเกณฑ์ การส าเร็ จ
การศึกษาของหลักสูตรนี้
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3.2 ชื่อสกุล เลขประจาตัวประชาชน ตาแหน่งและตาแหน่งคุณวุฒิของอาจารย์
3.2.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ชื่อ นามสกุล
ตาแหน่งทางวิชาการ
เลขประจาตัวบัตร
ประชาชน
1. นายมะนาวาวี
มามะ
อาจารย์
3-9402-00647-284

2. นางนุรฮูดา
สะดามะ
อาจารย์
1-9406-00005-178
3. นางสาวซาสีนาร์
ยาพา
อาจารย์
3-9406-00075-369

4. นางอาซียะ
วันแอเลาะ
อาจารย์
3-9498-00031-801

5. นายอัฟฟาน
สามะ
อาจารย์
5-9601-00002-644

คุณวุฒิ/
สาขาวิชา
M.A. (Malay
Language
and
Linguistics)
B.A. (Malay
language
and
Linguistics)
M.A. (Malay
Studies)

สถาบันการศึกษา
ที่
สาเร็จการศึกษา

University of
Brunei
Darussalam,
ประเทศบรูไน
University of
Brunei
Darussalam,
ประเทศบรูไน
University of
Malaya,
ประเทศมาเลเซีย
ศศ.บ.
มหาวิทยาลัย
(อิสลามศึกษา) สงขลานครินทร์
M.Ed. (Malay University
Language)
Pendidikan
Sultan Idris,
ประเทศมาเลเซีย
ศศ.บ. (มลายู มหาวิทยาลัย
ศึกษา)
สงขลานครินทร์
M.Ed.
University of
(Indonesia
Education,
Language
ประเทศอินโดนีเซีย
Education)
B.A. (Islamic The State
Studies)
Institute of
Islamic Studies
Sunan Kalijaga
Yogyakarta,
ประเทศอินโดนีเซีย
M.A. (Malay University of
Studies)
Malaya,
ประเทศมาเลเซีย
ศศ.บ. (ภาษา มหาวิทยาลัย
มลายู)
สงขลานครินทร์

ปี
พ.ศ.
2556

ภาระการสอน
(ชั่วโมง/สัปดาห์/ภาคการศึกษา)
2560

2561

2562

2563

2564

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

2545

2555

2547
2549

2545
2548

2539

2554

2548

51

3.2.2 อาจารย์ประจาหลักสูตร
ชื่อ นามสกุล
ตาแหน่งทางวิชาการ
เลขประจาตัวบัตร
ประชาชน
1. นางสาวไซนีย์
ตาภู
อาจารย์
1-9499-00087-178

2. นางสาวซามียะห์
บาเละ
อาจารย์
1-9401-00015-352
3. นายฮัสบุลลอฮ์
นะดารานิง
อาจารย์
3-9506-00131-676

คุณวุฒิ/
สาขาวิชา
M.A.
(Indonesia
Language
Education)
ศศ.บ. (ภูมิภาค
ศึกษา เอเซีย
ตะวันออกเฉียง
ใต้ศึกษา)
M.Ed. (Malay
Language
Education)
ศศ.บ. (ภาษา
มลายู)
M.A.
(Linguistics)

สถาบันการศึกษา
ที่
สาเร็จการศึกษา

ปี
พ.ศ.

State
University of
Malang,
ประเทศอินโดนีเซีย
มหาวิทยาลัย
วลัยลักษณ์

2555

University of
Malaya,
ประเทศมาเลเซีย
มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์
Universitas
gadjah mada
Yogyakarta,
B.S.
ประเทศอินโดนีเซีย
(Comparative Universitas
culture)
Asa’fiah Jakarta,
ประเทศอินโดนีเซีย

2555

ภาระการสอน
(ชั่วโมง/สัปดาห์/ภาคการศึกษา)
2560

2561

2562

2563

2564

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

2553

2550
2555

2551
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3.2.3 อาจารย์พิเศษ
ชื่อ นามสกุล
ตาแหน่งทางวิชาการ
1. Associate Prof. Dr. Maslida Yusof

คุณวุฒิ/สาขาวิชา
Ph.D. (Semantics)
M.A. (Linguistics)
B.A. (Linguistics)

2. Associate Prof. Dr. Karim Harun

Ph.D. (History of
Linguistics)
M.A. (Linguistics)
B.A. (Malay Language)

3. Dr. Enung Nurhayati

Ph.D. ( Malay Literature)
M.A. (Indonesia
Literature)

4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุสลัน อุทัย

5. นายแวมายิ ปารามัล
6. นายมูหาหมัด สาแลบิง

B.A. (Communication
and Islamic
Distribution)
Ph.D. (Linguistics)
อ.ม.(ภาษาศาสตร์)
ศศ.บ. (อิสลามศึกษา)
ศศ.ม. (ภาษาศาสตร์)
ศศ.บ. (ภาษาศาสตร์)
M.Ed. (Malay Language)
กศบ. (เทคโนโลยีการศึกษา)
เกียรตินิยมอันดับ 2

สถาบันการศึกษาที่
สาเร็จการศึกษา

ปี
พ.ศ.

National University of Malaysia
ประเทศมาเลเซีย
SOAS, University of London, UK
ประเทศอังกฤษ
National University of Malaysia
ประเทศมาเลเซีย
National University of Malaysia
ประเทศมาเลเซีย
University of Leeds, UK
ประเทศอังกฤษ
University of Malaya
ประเทศมาเลเซีย
Universiti Brunei Darussalam
ประเทศบรูไนดารุสซาลาม
Universitas Gajah Mada
ประเทศอินโดนีเซีย
Universitas Islam Negeri Sunan gunung
Djati
ประเทศอินโดนีเซีย

2549

The National University of Malaysia
ประเทศมาเลเซีย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Universiti Pendidikan Sultan Idris
ประเทศมาเลเซีย
มหาวิทยาลัยทักษิณ

2538
2535
2549
2538
2534
2012
2009
2003

2542
2536
2533
2543
2521
2547
2545
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4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน หรือสหกิจศึกษา)
หลักสูตรได้จัดให้นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือสหกิจศึกษาด้านการใช้ภาษามลายู
ในสถานที่ต่าง ๆ ของหน่วยงานภาครัฐหรือหน่วยงานเอกชน ฝึกการติดต่อสื่อสารทั้งการพูดสนทนา
หรือการเขียนเพื่อสื่อความหมายกับคนมลายู ในประเทศซึ่งใช้ภาษามลายู เพื่อให้นักศึกษาได้ความรู้
ทั ก ษะ เจตคติ แ ละประสบการณ์ ใ นอาชี พ โดยให้ นั ก ศึ ก ษาฝึ ก ภาคปฏิ บั ติ โดยอยู่ ภ ายใต้
การควบคุมดูแลของอาจารย์นิเทศ เป็นระยะเวลา 12 สัปดาห์ หรือสหกิจศึกษาด้านภาษามลายู
โดยการปฏิบัติงานเสมือนเป็นบุคลากรในหน่วยงานเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 16 สัปดาห์ต่อเนื่อง หรือ 1
ภาคการศึกษา ภายใต้การให้คาปรึกษาของคณาจารย์ที่รับผิดชอบในภาคเรียนที่ 2 ชั้นปีที่ 4
4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม
1) สามารถประยุกต์หลักการ แนวคิด ทฤษฏีในการเพิ่มทักษะการปฏิบัติงานตามภารกิจ ของ
สถานที่ฝึกประสบการณ์ได้
2) ปฏิบัติงานด้วยความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต มีภาวะผู้นาในการทางาน มีความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ และมีจรรยาบรรณทางวิชาชีพ
3) สามารถคิดวิเคราะห์ปัญหา และหาแนวทางแก้ไขในการทางานได้อย่างเหมาะสม
4) มีระเบียบวินัย ตรงเวลา และเข้าใจวัฒนธรรมขององค์กร ตลอดจนสามารถปรับตัวให้เข้ากับ
สถานที่ฝึกประสบการณ์ได้
4.2 ช่วงเวลา
ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษาที่ 4
4.3 การจัดเวลาและตารางสอน
ได้จัดให้มีการฝึกประสบการณ์ภาคสนามในภาคการศึกษาที่ 2 ของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 โดยมี
ระยะเวลาไม่น้อยกว่า 12 สัปดาห์ หรือสหกิจศึกษา ระยะเวลาไม่น้อยกว่า 16 สัปดาห์ต่อเนื่อง หรือ
1 ภาคการศึกษา
5. ข้อกาหนดเกี่ยวกับการทาโครงการหรืองานวิจัย
ข้อกาหนดในการทาโครงการ กาหนดไว้ในรายวิช าการศึกษาเอกเทศซึ่งต้องเป็นหัว ข้อที่
เกี่ยวข้องกับภาษาศาสตร์ภาษามลายู วรรณกรรมมลายูหรือวัฒนธรรมมลายู ซึ่งคาดว่าจะนาไปใช้งาน
หากโครงงานสาเร็จ โดยมีผู้ร่วมโครงงาน 4-5 คน มีรายงานที่ต้องนาส่งตามรูปแบบและระยะเวลาที่
หลักสูตรกาหนด
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5.1 คาอธิบายโดยย่อ
โครงงานหรืองานวิจัยที่นักศึกษาสนใจ สามารถอธิบายทฤษฏีที่นามาใช้ในการทาโครงงาน
ประโยชน์ที่จะได้รับจากการทาโครงงาน มีขอบเขตโครงงานที่สามารถทาเสร็จภายในระยะเวลาที่
กาหนด
5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้
นักศึกษามีความรู้ ความเชี่ยวชาญในการนาความรู้ที่ได้รับจากการเรียนการสอนไปใช้ใน
การทาโครงงาน
5.3 ช่วงเวลา
ภาคการศึกษาที่ 1 ชั้นปีที่ 4
5.4 จานวนหน่วยกิต
3(2-2-5) หน่วยกิต
5.5 การเตรียมการ
มีการกาหนดชั่วโมงการให้คาปรึกษาของภาคการศึกษานั้น จัดทาบันทึกการให้คาปรึกษา
ให้ข้อมูลเกี่ยวกับโครงงานวิจัยทางด้านภาษาศาสตร์ภาษามลายู วรรณกรรมมลายู หรือวัฒนธรรม
มลายู
5.6 กระบวนการประเมินผล
ประเมินผลงานโดยอาจารย์ประจาวิชา ประธานหลักสูตรและอาจารย์ที่ปรึกษา
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา
1.1 คุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา
คุณลักษณะพิเศษ
กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา
1. มีทักษะการใช้ภาษา
1. จัดรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
มลายู
บังคับเรียน 2 รายวิชา
2. จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร โดยการอบรม
เพิ่มเติมชั้นปีละ 1 กิจกรรม
2. มีทักษะการใช้
1. จัดรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
เทคโนโลยีสารสนเทศ
บังคับเรียน 2 รายวิชา
2. จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร โดยการอบรม
เพิ่มเติมชั้นปีละ 1 กิจกรรม
3. มีจิตอาสาและมี
มอบหมายให้นักศึกษารวมกลุ่มทากิจกรรม
จิตสานึกสาธารณะ
ที่ แ สดงออกถึ ง การจิ ต อาสาตั้ ง แต่ ปี ที่ 1
ถึงปีที่ 3 อย่างน้อยปีละ 1 กิจกรรม

4. มีภาวะความเป็นผู้นา
และความรับผิดชอบ
ตลอดจนมีวินัยใน
ตนเอง

1. กาหนดให้มีรายวิชาที่นักศึกษาต้อง
ทางานเป็นกลุ่ม และมีหัวหน้ากลุ่มใน
การทารายงานตลอดจนนาเสนอรายงาน
เพื่อเป็นการฝึกให้นักศึกษาได้สร้างภาวะ
ผู้นาและการเป็นสมาชิกที่ดี
2. มี กิ จ กรรมที่ ม อบหมายให้ นั ก ศึ ก ษา
หมุ น เวี ย นกั น เป็ น หั ว หน้ า กลุ่ ม ในการ
ด าเนิ น กิ จ กรรม เพื่ อ ฝึ ก ให้ นั ก ศึ ก ษามี
ความรั บ ผิ ด ชอบในหน้ า ที่ แ ละมี ภ าวะ
ผู้นา
3. มีกติกาในการสร้างวินัยต่อตนเอง เช่น
การแต่งกายตามระเบียบมหาวิทยาลัย

กลยุทธ์การประเมิน
1. การสอบวัดผล
2. การประเมินผลการ
เข้าร่วมกิจกรรม
1. การสอบวัดผล
2. การประเมินผลการ
เข้าร่วมกิจกรรม
นาเสนอกิ จกรรมที่ไ ด้
ด า เ นิ น ก า ร ม า ใ น
รู ป นิ ท ร ร ศ ก า ร ใ น
ชั้นเรียน ปีที่ 3 โดยให้
คณะกรรมการ
ในหลักสูตรประเมิน
ประเมิ น ทุ ก การเข้ า
ร่วมกิจกรรมกลุ่ม

56

คุณลักษณะพิเศษ

กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา
การเข้าเรียนตรงเวลา การเข้าเรียนอย่าง
สม่าเสมอ การมีส่วนร่วมในชั้นเรียน
และส่งงานที่ได้รับมอบหมายตรงเวลา
4. จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรด้านการ
ส่งเสริมภาวะผู้นา
5. มีคุณธรรม จริยธรรม 1. สอดแทรกเรื่องคุณธรรม จริยธรรมใน
และจรรยาบรรณในการ การเรียนการสอนตามหลักสูตร
ประกอบวิชาชีพ
2. จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร โดยการอบรม
ทางด้านคุณธรรมและจริยธรรม
6. มีความรู้และทักษะ
จัดอบรมเสริมสร้างทักษะทางด้านภาษา
ทางด้านภาษามลายู
มลายู
สามารถประยุกต์ทฤษฏี
ไปสู่การปฏิบัติงานใน
หน้าที่อย่างมี
ประสิทธิภาพ
2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน
2.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
2.1.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม
ผลการเรียนรู้
กลยุทธ์การสอน
1) การปฏิบัติตนตามกรอบ
1) กาหนดวัฒนธรรมองค์กรเพื่อ
ระเบียบ ข้อบังคับของสถาบัน
บ่มเพาะให้นักศึกษามีระเบียบ
และสังคม
วินัย โดยเน้นการเข้าชั้นเรียน
2) การแสดงออกถึงการมีวินัยใน
ให้ตรงต่อเวลา ตลอดจนการ
การเรียน ตรงต่อเวลา ซื่อสัตย์
แต่งกายที่เป็นไปตามระเบียบ
สุจริต ขยัน อดทน และสู้งาน
ของมหาวิทยาลัย นักศึกษาต้อง
3) การแสดงออกถึงการเคารพ
มีความรับผิดชอบต่อตนเอง
สิทธิและการรับฟังความ
สถาบัน และสังคม เคารพสิทธิ
คิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพ
และรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
ในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความ และมีความซื่อสัตย์สุจริต

กลยุทธ์การประเมิน

คณะกรรมการ
ในหลักสูตรประเมิน

ประเมิ น ผลการเข้ า
ร่วมกิจกรรมกลุ่ม

กลยุทธ์การประเมิน
1) วัดและประเมินผล
จากการวิเคราะห์
แบบวิภาษวิธี
2) วัดและประเมินผล
จากกลุ่มเพื่อน
3) วัดและประเมินผล
จากผลงาน
กรณีศึกษา
4) วัดและประเมินผล
การเข้าร่วม
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ผลการเรียนรู้
กลยุทธ์การสอน
กลยุทธ์การประเมิน
เป็นมนุษย์
2) การวิเคราะห์แบบวิภาษวิธี
กิ จ ก ร ร ม เ ส ริ ม
4) การแสดงออกถึงการ
(Dialectics) ในประเด็นวิกฤติ
คุณธรรม จริยธรรม
มีจิตสานึกสาธารณะ
ด้านคุณธรรม จริยธรรมของสังคม และการมีจิตอาสา
5) รักและภูมิใจในสถาบันท้องถิ่น และวิชาการ
มี จิ ต ส านึ ก ในการอนุ รั ก ษ์ 3) การเรียนรู้โดยการปฏิสัมพันธ์เชิง
ศิ ล ปวั ฒ นธรรม สิ่ ง แวดล้ อ ม ปฏิบัติการ (Interactive action
และภูมิปัญญาท้องถิ่น
learning)
4) การใช้กรณีศึกษา (Case study)
5) มีการจัดกิจกรรมสาหรับ
พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม
จริยธรรมและการมีจิตอาสา
2.1.2 ด้านความรู้
ผลการเรียนรู้
1) การแสดงออกถึงความ
สามารถในการเข้าถึงแหล่ง
การเรียนรู้
2) การแสดงออกถึงความ
สามารถในการบูรณาการ
ความรู้ และการประยุกต์
ความรู้
3) มีความรู้และมีความเข้าใจ
เกี่ยวกับหลักการและทฤษฏี
ที่สาคัญในเนื้อหาของหมวด
วิชาศึกษาทั่วไป

กลยุทธ์การสอน
จั ด กิ จ กรรมการเรี ย นการสอนโดย
ให้ ผู้ เ รี ย นมี ก ารเรี ย นรู้ ด้ ว ยตนเอง
การเรียนรู้แบบมีส่ วนร่ว ม สามารถ
เข้าถึงแหล่งเรียนรู้ บูรณาการความรู้
และประยุ ก ต์ ค วามรู้ ต ามหลั ก การ
และทฤษฏีที่สาคัญ ในเนื้อหาที่ศึกษา
โดยใช้กลวิธีก ารสอนที่ห ลากหลาย
ทั้งการบรรยายร่วมกับการอภิปราย
การค้ น คว้ า กรณี ศึ ก ษาตลอดจน
น าเสนอประเด็ น ที่ ผู้ เ รี ย นสนใจ
เพื่อการเรียนรู้ร่วมกันของกลุ่ม การ
ค้ น คว้ า กรณี ศึ ก ษา ตลอดจนการ
นาเสนอประเด็นที่ผู้เรียนสนใจ เพื่อ
การเรียนรู้ร่วมกันของกลุ่ม

กลยุทธ์การประเมิน
1) การทดสอบย่อย
2) ทดสอบกลางภาค
การศึกษาและปลาย
ภาคการศึกษา
3) ประเมินจากรายงาน
การศึกษา ค้นคว้า
4) ประเมินจากการ
นาเสนอรายงานใน
ชั้นเรียน
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2.1.3 ด้านทักษะทางปัญญา
ผลการเรียนรู้
กลยุทธ์การสอน
1) สามารถใช้ทักษะการคิด
การสอนที่ เ น้ น ให้ ผู้ เ รี ย นได้ เ น้ น
อย่างมีวิจารณญาณ
ทักษะการคิดและการแก้ปัญหา
คิดวิเคราะห์ คิดเชิงเหตุผล ทั้ ง ร ะ ดั บ บุ ค ค ล แ ล ะ ก ลุ่ ม ใ น
และคิดเชิงบูรณาการใน
สถานการณ์ ทั่ ว ไป โดยใช้ ก ลวิ ธี
ชีวิตประจาวันได้อย่างมี
การสอนที่ ห ลากหลาย เช่ น
ประสิทธิภาพ
ก า ร อ ภิ ป ร า ย ก ลุ่ ม ก า ร ท า
2) มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ กรณีศึกษา การโต้วาที การจัดทา
เพื่ อ สร้ า งประโยชน์ ต่ อ โครงการ และการใช้เกณฑ์ เป็น
ตนเองและสังคมได้
ต้น

กลยุทธ์การประเมิน
การประเมิน เป็นการวัดและ
ประเมิ น ทั ก ษะการคิ ด และ
การแก้ไขปัญหา เช่น
1) การสอบวัดความสามารถ
ในการคิดและแก้ไขปัญหา
โดยใช้กรณีศึกษา
2) การประเมินจากผลงานที่
เกิ ดการ ใช้ก ระบวนการ
แก้ ไ ขปั ญ หาการศึ ก ษา
ค้ น คว้ า อย่ า งเป็ น ระบบ
การวิเคราะห์วิจารณ์ เช่น
รายงานการวิ เ คราะห์
วิ จ า ร ณ์ ก ร ณี ศึ ก ษ า
การศึกษาอิสระ รายงาน
ผลการอภิปรายกลุ่ มการ
ประชุมศึ กษาปัญหาและ
การสัมมนา

2.1.4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
ผลการเรียนรู้
กลยุทธ์การสอน
กลยุทธ์การประเมิน
1) สามารถทาร่วมกับผู้อื่น ทั้งใน นักศึกษาต้องมีความสามารถที่ 1) การประเมิน
ฐานะผู้นาและสมาชิกกลุ่ม
จะปรับตัวให้เข้ากับบุคคล และ ความสามารถในการ
2) มีความรับผิดชอบต่อบทบาท สังคม ดังนั้นอาจารย์ผู้สอนต้อง ทางานร่วมกับ กลุ่ม
หน้าที่ของตนเอง ทั้งต่อตนเอง จัดการเรียนการสอน ดังนี้
เพื่อน และทีมงานอย่าง
ต่อผู้อื่น และต่อสังคม
1) กลยุทธ์การสอนที่เน้นการ
มีประสิทธิภาพและ
3) แสดงออกถึงการมีปฏิสัมพันธ์ มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียน
สร้างสรรค์
ที่ดีในสังคมพหุวัฒนธรรม
กับผู้เรียน ผู้เรียนกับผู้สอน 2) การประเมินผู้เรียนใน
และผู้เรียนกับสังคม
การแสดงบทบาทของ
การเป็นผู้นาและผู้ตาม
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2) จัดกิจกรรมการเรียนการสอน ในสถานการณ์การ
ที่ มี ก ารท างานกลุ่ ม เพื่ อ เรียนรู้ตามวัตถุประสงค์
ส่ ง เสริ ม การแสดงบทบาท 3) ประเมินผลจากการจัด
ของการเป็นผู้นาและผู้ตาม
กิ จ กรรมและการเข้ า
3) จัดกิจกรรมส่งเสริมให้
ร่ ว ม กิ จ ก ร ร ม ข อ ง
นักศึกษาได้มีความรับผิดชอบ นักศึกษา
ปฏิสัมพันธ์ที่ดีในสังคม
พหุวัฒนธรรม
2.1.5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ผลการเรียนรู้
กลยุทธ์การสอน
กลยุทธ์การประเมิน
1) การแสดงออกถึ ง คว าม 1) การจัดกิจกรรมการเรียนการ 1) การประเมินผลงาน
สามารถในการใช้ ภ าษา สอนที่เน้นให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะ 2) การทดสอบทักษะ
เพื่อการสื่อสาร
การสื่อสารระหว่างบุคคล ทั้ง 3) การทดสอบการวิเคราะห์
2) การแสดงออกถึ ง คว าม การพูด การฟัง และการเขียน
ข้อมูลโดยใช้ข้อสอบ การ
สามารถในการติดต่อสื่อสาร ในกลุ่มผู้เรียน ระหว่างผู้เรียน
ทารายงานกรณี และการ
โดยใช้ เ ทคโนโลยี ไ ด้ อ ย่ า ง และผู้สอน และบุคคลที่
วิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล ผลการ
เหมาะสม
เกี่ยวข้อง
ศึ ก ษาวิ จั ย การศึ ก ษา
3) การแสดงออกถึ ง คว าม 2) การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ อิสระ
สามารถในการวิ เ คราะห์ ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เลือกและ
ตั ว เ ล ข แ ป ล ผ ล แ ล ะ ใช้ เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศเพื่ อ
น า เ ส น อ ข้ อ มู ล ไ ด้ อ ย่ า ง ก า ร สื่ อ ส า ร ที่ ห ล า ก ห ล า ย
เหมาะสม และใช้ เ ป็ น รูปแบบและวิธีการ
พื้นฐานแก้ปัญหา และการ 3) การจัดประสบการณ์การเรียนรู้
ตัดสินใจในชีวิตประจาวัน
ที่ส่ งเสริมให้ ผู้ เรี ยนได้ใช้ความ
4) การแสดงออกถึงการมี
สามารถในการเลือกสารสนเทศ
ทักษะการใช้เทคโนโลยี
และฝึ ก ทั ก ษะการน าเสนอ
สารสนเทศในการสืบค้น
ข้ อ ส น เ ท ศ ด้ ว ย วิ ธี ก า ร ที่
ข้อมูลเพื่อการแสวงหา
หลากหลายเหมาะสมกั บ ผู้ ฟั ง
ความรู้
และเนื้อหาที่นาเสนอ
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2.2 หมวดวิชาเฉพาะด้าน
2.2.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม
ผลการเรียนรู้
กลยุทธ์การสอน
กลยุทธ์การประเมิน
1) แสดงออกถึงการมีคุณธรรม 1) กาหนดให้อาจารย์ผู้สอนทุกคน 1) มีการประเมินระหว่าง
จริ ย ธรรม มี จิ ต สาธารณะ มี วั ฒ น ธ ร ร ม อ ง ค์ ก ร ที่ มุ่ ง เรียนควบคู่ไปกับการ
มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ
พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม ประเมินในทุกรายวิชา
2) แสดงออกถึงการมีระเบียบ จริยธรรม เพื่อเป็นการปลูกฝัง โดยผูเ้ รียน ประเมิน
วิ นั ย ตรงต่ อ เวลา ซื่ อ สั ต ย์ ให้ นั ก ศึ ก ษามี ร ะเบี ย บวิ นั ย มี ตนเอง กลุ่มเพื่อน
เสี ย สละ รั บ ผิ ด ช อบต่ อ ความรู้ ความเข้ า ใจ เน้ น การ อาจารย์ และใช้วิธีการ
ตนเองและสังคม
เ ข้ า ชั้ น เ รี ย น ใ ห้ ต ร ง เ ว ล า ประเมินที่หลากหลาย
3) แสดงออกถึ ง คว ามเป็ น ตลอดจนการแต่ ง การตาม ได้แก่ การสังเกต
พ ล เ มื อ ง ต า ม วิ ถี ระเบียบของมหาวิทยาลัย เน้น การสัมภาษณ์การสนทนา
ประชาธิ ป ไตย เคารพสิ ท ธิ ให้ นักศึกษามีความรับผิ ดชอบ กลุ่ม แบบประเมินตนเอง
และรับฟังความคิดเห็นของ มีความซื่อสัตย์สุจริต
2) ป ร ะ เ มิ น จ า ก ก า ร จั ด
ผู้อื่น โดยยึดความเสมอภาค 2) อาจารย์ ผู้ ส อนทุ ก คนต้ อ ง กิ จ กรรมเสริ ม คุ ณ ธรรม
มีศักดิ์ศรีและศักยภาพของ สอดแทรกเรื่ อ งคุ ณ ธรรมและ จ ริ ย ธ ร ร ม แ ล ะ ก า ร
มนุษย์
จ ริ ย ธ ร ร ม ใ น ก า ร ส อ น ทุ ก บาเพ็ญประโยชน์
4) ด า ร ง ต น ใ น สั ง ค ม พ หุ รายวิ ช าตามจรรยาบรรณ
วั ฒ นธรรมและร่ ว มสร้ า ง วิ ช าชี พ ครู แ นวพระราชด าริ
ปรองดองเพื่อการอยู่ร่วมกัน เศรษฐกิ จ พอเพี ย ง การอยู่
อย่างสันติสุข
ร่วมกันในสังคม พหุวัฒนธรรม
เน้ น เรื่ อ งศรั ท ธาต่ อ วิ ช าชี พ
ตั้งใจถ่ายทอดวิชาการ ส่งเสริม
การเรียนรู้ และเป็นแบบอย่างที่
ดีแก่นักศึกษารวมทั้งหลั กสู ตร
ไ ด้ จั ด ใ ห้ มี กิ จ ก ร ร ม เ ส ริ ม
หลั ก สู ต รที่ ส่ ง เสริ ม คุ ณ ธรรม
และจริยธรรมอย่างสม่าเสมอ
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2.2.2 ด้านความรู้
ผลการเรียนรู้
1) แสดงออกถึงการมีความรู้ใน
ศาสตร์ที่ศึกษา
2) แสดงออกถึงความรู้ที่บู ร ณาการ
เข้ากับศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
3) แสดงออกถึงความสามารถนา
ความรู้ไปใช้ได้ถูกต้องตามหลักคิด
ทฤษฏีที่ได้ศึกษา
4) แสดงออกถึงการมีความรู้เท่าทัน
เทคโนโลยี เพื่อพัฒ นาทักษะทาง
ภาษา
5) แสดงออกถึงความสามารถ
ปฏิบัติงานโดยใช้ความรู้ที่ได้
ศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ
6) แสดงออกถึ ง ความสามารถใน
การบู ร ณาการและประยุ ก ต์ ใ ช้
ความรู้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง
องค์กร และสังคม

กลยุทธ์การสอน
1) บรรยาย
2) ฝึกปฏิบัติ
3) แสดงบทบาทสมมติ
4) อภิปรายและโต้วาที
5) ค้นคว้า และเรียนรู้ด้วยตนเอง

กลยุทธ์การประเมิน
1) สังเกตการณ์แสดง
ความคิดเห็นในชั้น
เรียนและการ
ทางานในกลุ่ม
2) ให้นักศึกษา
ตรวจสอบผลงาน
ระหว่างผู้เรียน
ด้วยกัน
3) ตรวจประเมินจาก
แบบทดสอบ และ
ผลงาน
4) ตรวจประเมิ นจาก
การอภิปรายในชั้น
เรียน
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2.2.3 ด้านทักษะทางปัญญา
ผลการเรียนรู้
1) แสดงออกถึงความรอบรู้ เท่า
ทันเหตุการณ์และสถานการณ์
ปัจจุบัน
2) แสดงออกถึงการมีกระบวน
ก า ร คิ ด วิ เ ค ร า ะ ห์ อ ย่ า ง มี
วิจารณญาณและใช้เหตุผลใน
เชิงวิทยาศาสตร์
3) แสดงออกถึงความสามารถใน
การค้ น หาความจริ ง โดยใช้
กระบวนการวิจัย
4) สามารถปรับใช้นวัตกรรมทาง
ภาษาให้ เ หมาะสมกั บ สภาพ
ทางสังคม
5) มี ค วามเข้ า ใจในบริ บ ททาง
สั ง คมวิ เ คราะห์ ปั ญ หาและ
กาหนดแนวทางแก้ไขได้อย่าง
ถูกต้อง

กลยุทธ์การสอน
กลยุทธ์การประเมิน
1) ฝึกกระบวนการคิดอย่างสร้าง
1) นักศึกษาประเมิน
สรรค์ ตั้ ง แต่ เ ริ่ ม เข้ า ศึ ก ษาโดย กระบวนการพัฒนา
เริ่มต้นจากปัญหาที่ง่ายและเพิ่ม ความสามารถทาง
ระดับความยากขึ้นเรื่อย ๆ ทั้งนี้ ปั ญ ญาของตนเอง
ต้ อ ง จั ด ใ ห้ เ ห ม า ะ ส ม แ ล ะ ในแต่ ล ะขั้ น ตอน
สอดคล้องกับรายวิชา
เช่ น ก าร สั ง เก ต
2) จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน การตั้งคาถาม การ
เป็นสาคัญโดยการแก้ปัญหาจาก สื บ ค้ น ก า ร คิ ด
สถานการณ์จาลองทั้งในและนอก วิ เ ค ร า ะ ห์ ก า ร
ชั้นเรียน
สั ง เคราะห์ กา ร
3) การเรียนรู้ผ่านกระบวนการวิจัย ส ะ ท้ อ น แ ล ะ สื่ อ
เช่น การศึกษาค้นคว้าข้อมูลจาก ความคิด
แหล่ ง เรี ย นรู้ ต่ า ง ๆ การใช้ สื่ อ 2) อาจารย์ประเมิน
เทคโนโลยี การทาโครงงานและ
ความสามารถทาง
การทาวิจัยในชั้นเรียน
ปัญญาทั้งการคิดที่
4) การเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง เป็นนามธรรมและ
เช่ น กิ จ กรรมฝึ ก ปฏิ บั ติ การฝึ ก การแสดงออกที่
ทั ก ษะ การสั ง เกตพฤติ ก รรม เป็ น รู ป ธรรม เช่ น
ผู้เรียน การสัมภาษณ์หรือพูดคุย จากกระบวนการ
กับผู้มีประสบการณ์ในหน่วยงาน ท า ง า น ข อ ง
ต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนเพื่อ นั ก ศึ ก ษ า
ฝึกการใช้ภาษา เสริมการเรียนรู้ กระบว นการสื่ อ
และได้ ฝึ ก ประสบการณ์ ใ นการ ค ว า ม คิ ด ค ว า ม
แก้ปัญหาจากสถานการณ์จริง
เข้ า ใจ คว ามคิ ด
ส ร้ า ง ส ร ร ค์ ข อ ง
ผลงาน
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2.2.4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
ผลการเรียนรู้
กลยุทธ์การสอน
กลยุทธ์การประเมิน
1) แ ส ด ง อ อ ก ถึ ง ก า ร เ ป็ น 1) กลยุทธ์การสอนที่เน้นการมี
1) ประเมินจาก
แ บ บ อ ย่ า ง ที่ ดี มี ค ว า ม
ปฏิ สั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งผู้ เ รี ย นกั บ
พฤติ ก รรมและการ
รับผิดชอบในหน้าที่ของตนเอง ผู้ เ รี ย น ผู้ เ รี ย นกั บ ผู้ ส อนและ แ ส ด ง อ อ ก ข อ ง
และสังคม
ผู้เรียนกับสังคม
นั ก ศึ ก ษ า ใ น ก า ร
2) แสดงออกถึงความเป็นผู้นา
2) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ใช้
น า เส น อร า ยง า น
และผู้ตามที่ดี ตลอดจน
กระบวนการกลุ่ม เพื่อการเรียนรู้
กลุ่มในชั้นเรียน
สามารถทางานเป็นทีมได้
ทั ก ษะความสั ม พั น ธ์ แ ละความ 2) สังเกตจาก
3) แสดงออกถึงการมีทักษะใน
รับผิดชอบตามบทบาทหน้าที่
พฤติกรรมที่แสดง
การสื่อสารและสามารถแสดง 3) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่
ออกในการปฏิบตั ิ
ความคิดเห็นเพื่อชี้นาสังคมได้
เ น้ น ใ ห้ นั ก ศึ ก ษ า มี ค ว า ม กิจกรรมในสถาน
4) เปิดโอกาสให้ผู้เรียน ผู้ร่วมงาน รับผิดชอบ การลงปฏิบัติในพื้นที่
การณ์ต่าง ๆ
ผู้ ป ก ค ร อ ง แ ล ะ ชุ ม ช น มี ในสถานศึ ก ษา เพื่ อ การเรี ย นรู้
ส่วนรวมในการจัดการเรียนรู้
และฝึกปฏิบัติจริง
2.2.5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ผลการเรียนรู้
กลยุทธ์การสอน
กลยุทธ์การประเมิน
1) สามารถวิเคราะห์ข้อมูล
1) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนใน 1) ประเมินผลตาม
ข่า วสารและสามารถเลื อ กใช้ รายวิชาต่าง ๆ โดยให้ผู้เรียนมี
กิจกรรมการเรียน
สื่ อ ในการสื่ อ สารได้ อ ย่ า ง การใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารใน
การสอนโดยการ
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
การติดต่อสื่อสารระดับบุคคล
สังเกต ประเมิน
2) สามารถประยุกต์เทคโนโลยี กลุ่มคน
ทักษะการพูด
สารสนเทศในการปฏิบั ติงาน 2) ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการ
การใช้เทคโนโลยี
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
แลกเปลี่ยนข้อมูล วิเคราะห์
สารสนเทศ
3) แสดงออกถึงความสามารถใน สถานการณ์ทั้งสถานการณ์จริง
2) แบบทดสอบที่
การใช้ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และสถานการณ์จาลอง และ
สอดคล้องกับ
และภาษามลายู
นาเสนอการแก้ปัญหาที่เหมาะสม
วัตถุประสงค์การ
4) สามารถวิเคราะห์ข้อมูลเชิง
ประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศใน
เรียนรู้
ตัวเลข สถิติ และการแปรผล
หลากหลายสถานการณ์
เพื่อการนาไปใช้ประโยชน์
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ผลการเรียนรู้
5) แสดงออกซึ่งความสามารถใน
การวิเคราะห์ข้อมูลข่าวสารที่
เป็ น ตั ว เลข ภาษาพู ด ภาษา
เขี ย นเพื่ อ เข้ า ใจปั ญ หา และ
พัฒนาผู้เรียน
6) แสดงออกถึงความสามารถใน
การใช้เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศ
ในการจัดการเรียนรู้และงานที่
รับผิดชอบ

กลยุทธ์การสอน

กลยุทธ์การประเมิน

3. การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา
(Curriculum Mapping)
3.1 แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา
หมวดวิชาศึกษาทั่วไปผลการเรียนรู้ในตารางมีความหมายดังนี้
1) ด้านคุณธรรม จริยธรรม
(1) การปฏิบัติตนตามกรอบระเบียบ ข้อบังคับของสถาบันและสังคม
(2) การแสดงออกถึงการมีวินัยในการเรียน ตรงต่อเวลา ซื่อสัตย์สุจริต ขยัน
อดทนและสู้งาน
(3) การแสดงออกถึงการเคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพ
ในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์
(4) การแสดงออกถึงการมีจิตอาสา และมีจิตสาธารณะ
(5) รักและภูมิใจในสถาบัน ท้องถิ่น มีจิตสานึกในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม
สิ่งแวดล้อมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
2) ด้านความรู้
(1) การแสดงออกถึงความสามารถในการเข้าถึงแหล่งเรียนรู้
(2) การแสดงออกถึงความสามารถในการบูรณาการความรู้ และการประยุกต์ความรู้
(3) มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฏีที่สาคัญในเนื้อหาของ
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
3) ด้านทักษะทางปัญญา

65

(1) สามารถใช้ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ คิดวิเคราะห์ คิดเชิงเหตุผล และ
คิดเชิงบูรณาการ ในชีวิตประจาวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
(2) มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เพื่อสร้างประโยชน์ต่อตนเองและสังคมได้
4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
(1) สามารถทางานร่วมกับผู้อื่นได้ ทั้งในฐานะผู้นาและสมาชิกกลุ่ม
(2) มีความรับผิดชอบต่อบทบาทหน้าที่ของตนเอง ทั้งต่อตนเอง ต่อผู้อื่น และต่อสังคม
(3) แสดงออกถึงการมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีในสังคมพหุวัฒนธรรม
5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) การแสดงออกถึงความสามารถในการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร
(2) การแสดงออกถึงความสามารถในการติดต่อสื่อสาร โดยใช้เทคโนโลยีได้อย่างเหมาะสม
(3) การแสดงออกถึงความสามารถในการวิเคราะห์ตัวเลข แปรผล และนาเสนอข้อมูลได้
อย่างเหมาะสม ใช้เป็นพื้นฐานแก้ปัญหาและการตัดสินใจในชีวิตประจาวัน
(4) การแสดงออกถึงการมีทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล
เพื่อการแสวงหาความรู้
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การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1. ด้านคุณธรรม
จริยธรรม

2. ด้านความรู้

ข้อ
2



ข้อ
3



ข้อ
1





5. ด้านทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ
1
2
3
4
   
   
























































































































































รายวิชา

2100101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
2100102 การพัฒนาทักษะการพูดและการเขียน
2100104 ภาษาอังกฤษเพื่อการสือ่ สารและพัฒนา
การเรียนรู้
2100107 ภาษามลายูเพื่อการสื่อสาร
2100108 ภาษามลายูเพื่อการสื่อสารและพัฒนา
การเรียนรู้
2100115 ภาษาอังกฤษเพื่อการสือ่ สาร 1
2100117 ภาษาไทยเพื่อการประกอบอาชีพ
2100103 หลักการอ่านและการเขียนคาไทย
2100105 การพัฒนาทักษะการพูดและการอ่าน
ภาษาอังกฤษ

ข้อ
1



ข้อ
2



ข้อ
3



ข้อ
4

ข้อ
5

ข้อ
1

ข้อ
2



















































3. ด้าน
4. ด้านทักษะ
ทักษะทาง
ความสัมพันธ์
ปัญญา ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
ข้อ
1



ข้อ
2



ข้อ
3


































 ความรับผิดชอบรอง
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 ความรับผิดชอบหลัก
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การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ต่อ)
1. ด้านคุณธรรม
จริยธรรม

2. ด้านความรู้

ข้อ
1

ข้อ
2

ข้อ
3

ข้อ
4

ข้อ
5

ข้อ
1

ข้อ
2

ข้อ
3

ข้อ
1

ข้อ
2

ข้อ
1

ข้อ
2

ข้อ
3

5. ด้านทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ
1
2
3
4





















































































































































































































































































































รายวิชา

2100106 ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาการอ่านและ
การเขียน
2100109 ภาษามลายูพื้นฐาน
2100110 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
2100111 ภาษาอาหรับพื้นฐาน
2100116 ภาษาอังกฤษเพื่อการสือ่ สาร 2
2100112 วิทยาการแห่งความสุข
2100113 สุนทรียวิจักขณ์
2100114 สารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต
2100118 ความจริงของชีวิต
2100119 การพัฒนาตน
2100120 สุนทรียภาพเพื่อชีวิต



 ความรับผิดชอบรอง










67

 ความรับผิดชอบหลัก

3. ด้าน
4. ด้านทักษะ
ทักษะทาง
ความสัมพันธ์
ปัญญา ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
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การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ต่อ)
1. ด้านคุณธรรม
จริยธรรม

2. ด้านความรู้

รายวิชา

2150101 สังคมภิวตั น์
2150102 การจัดการทางสังคม
2150103 ทักษะชีวิตและจิตสาธารณะ
2150108 ทักษะในการดาเนินชีวติ
2150109 ชีวิตและวัฒนธรรมไทย
4100101 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจาวัน
4100102 วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
4100103 เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจาวัน
4100108 วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจาวัน
4100109 การกีฬาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต

ข้อ
1









ข้อ
3









ข้อ
4



ข้อ
2













ข้อ
5












ข้อ
1
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ข้อ
2






3. ด้าน
4. ด้านทักษะ
ทักษะทาง
ความสัมพันธ์
ปัญญา ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

ข้อ
3









ข้อ
1








ข้อ
2





ข้อ
1

































ข้อ
2











ข้อ
3




5. ด้านทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ
1
2
3
4
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3.2 หมวดวิชาเฉพาะด้าน
3.2.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม
(1) แสดงออกถึงการมีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสาธารณะ มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ
(2) แสดงออกถึงการมีระเบียบวินัย ตรงต่อเวลา ซื่อสัตย์ เสียสละ รับผิดชอบ
ต่อตนเองและสังคม
(3) แสดงออกถึงความเป็นพลเมืองตามวิถีประชาธิปไตย เคารพสิทธิและรับฟังความ
คิดเห็นของผู้อื่นโดยยึดความเสมอภาค มีศักดิ์ศรีและศักยภาพของมนุษย์
(4) ดารงตนในสังคมพหุวัฒนธรรมและร่วมสร้างสังคมปรองดองเพื่อการอยู่ร่วมกัน
อย่างสันติ
3.2.2 ด้านความรู้
(1) แสดงออกถึงการมีความรู้ในศาสตร์ที่ศึกษา
(2) แสดงออกถึงความรู้ที่บูรณาการเข้ากับศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
(3) แสดงออกถึงความสามารถนาความรู้ไปใช้ได้ถูกต้องตามหลักคิด ทฤษฏีที่ได้ศึกษา
(4) แสดงออกถึงการมีความรู้เท่าทันเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาทักษะทางภาษา
(5) แสดงออกถึงความสามารถปฏิบัติงานโดยใช้ความรู้ที่ได้ศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ
(6) แสดงออกถึงความสามารถในการบูรณาการและประยุกต์ใช้ความรู้ให้เกิดประโยชน์
ต่อตนเอง องค์กร และสังคม
3.2.3 ด้านทักษะทางปัญญา
1) แสดงออกถึงความรอบรู้ เท่าทันเหตุการณ์และสถานการณ์ปัจจุบัน
(2) แสดงออกถึงการมีกระบวนการคิดวิเคราะห์ อย่างมีวิจารณญาณ และใช้เหตุผล
ในเชิงวิทยาศาสตร์
(3) แสดงออกถึงความสามารถในการค้นหาความจริงโดยใช้กระบวนการวิจัย
(4) สามารถปรับใช้นวัตกรรมทางภาษาให้เหมาะสมกับสภาพทางสังคม
(5) มีความเข้าใจในบริบททางสังคม วิเคราะห์ปัญหาและกาหนดแนวทางแก้ไขได้
อย่างถูกต้อง
3.2.4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลความรับผิดชอบ
(1) แสดงออกถึงการเป็นแบบอย่างที่ดี มีความรับผิดชอบในหน้าที่ของตนเองและสังคม
(2) แสดงออกถึงความเป็นผู้นาและผู้ตามที่ดี ตลอดจนสามารถทางานเป็นทีมได้
(3) แสดงออกถึงการมีทักษะในการสื่อสาร และสามารถแสดงความคิดเห็น
เพื่อชี้นาสังคมได้
(4) เปิดโอกาสให้ผู้เรียน ผู้ร่วมงาน ผู้ปกครอง และชุมชน มีส่วนร่วมในการจัด
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การเรียนรู้
3.2.5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) สามารถวิเคราะห์ข้อมูลข่าวสาร และสามารถเลือกใช้สื่อในการสื่อสารได้อย่าง
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
(2) สามารถประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
(3) แสดงออกถึงความสามารถในการใช้ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษามลายู
(4) สามารถวิเคราะห์ข้อมูลเชิงตัวเลข สถิติ และการแปรผลเพื่อนาไปใช้ประโยชน์
(5) แสดงออกซึ่งความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูลข่าวสารที่เป็นตัวเลข ภาษาพูด
ภาษาเขียนเพื่อเข้าใจปัญหา และพัฒนาผู้เรียน
(6) แสดงออกถึงความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนรู้
และงานที่รับผิดชอบ
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การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชาหมวดวิชาเฉพาะ
1. ด้านคุณธรรม
จริยธรรม

รายวิชา

2111101 การฟังและพูดภาษามลายูระดับต้น
2111112 ภาษาศาสตร์ภาษามลายูเบื้องต้น
2111114 กลวิธีการแปลภาษามลายู
2111140 พัฒนาการภาษามลายู
2111141 การอ่านภาษามลายูระดับต้น
2111142 การเขียนภาษามลายูระดับต้น
2111143 การอ่านภาษามลายูระดับกลาง
2111144 การเขียนภาษามลายูระดับกลาง
2111145 สัณฐานวิทยา
2111202 การฟังและพูดภาษามลายูระดับกลาง
2111213 ภาษาศาสตร์สังคม
2111215 การแปลภาษามลายู-ไทย
2111246 การอ่านภาษามลายูระดับสูง

2. ด้านความรู้

3. ด้านทักษะ
ทางปัญญา

4. ด้านทักษะ
5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิง
ความสัมพันธ์
ตัวเลข การสื่อสาร และ
ระหว่างบุคคลและ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ความรับผิดชอบ
ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ
1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6




 











    



 







 



        





  





 





  







  



 

  



  



 







  



   









     







 





   



     



  



 





  









    



  



  





 





   

     



  



 





 





    





  



  





 



       





 





   















  









 

      



  




  



    







        



   





 

   



  











  



 



   









 





 











  



  



 



     



  









 ความรับผิดชอบรอง



71

 ความรับผิดชอบหลัก
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การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชาหมวดวิชาศึกษาเฉพาะ (ต่อ)
1. ด้านคุณธรรม
จริยธรรม

รายวิชา

2111247 การเขียนภาษามลายูระดับสูง
2111248 โครงสร้างภาษามลายูระดับต้น
2111249 โครงสร้างภาษามลายูระดับกลาง
2111250 สังคมและวัฒนธรรมมลายู
2111303 การฟังและพูดภาษามลายูระดับสูง
2111316 การแปลภาษาไทย-มลายู
2111351 โครงสร้างภาษามลายูระดับสูง
2111352 สัทศาสตร์ภาษามลายู
2111353 สรวิทยาภาษามลายู
2111354 ภาษามลายูถิ่น
2111455 อรรถศาสตร์ภาษามลายู
2111456 สัมมนาภาษามลายู
2111457 การศึกษาเอกเทศ

2. ด้านความรู้

3. ด้านทักษะ
ทางปัญญา

4. ด้านทักษะ
5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิง
ความสัมพันธ์
ตัวเลข การสื่อสาร และ
ระหว่างบุคคลและ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ความรับผิดชอบ
ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ
1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6
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 ความรับผิดชอบหลัก
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การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชาหมวดวิชาศึกษาเฉพาะ (ต่อ)
1. ด้านคุณธรรม
จริยธรรม

รายวิชา

2111319 วรรณคดีมลายูเบื้องต้น
2111258 อักษรยาวี
2111259 ภาษามลายูกับเทคโนโลยีสารสนเทศ
2111260 อิทธิพลภาษาต่างประเทศในภาษามลายู
2111361 ภาษามลายูเพื่อการท่องเที่ยว
2111362 สถานการณ์การใช้ภาษามลายูใน
ปัจจุบัน
2111363 ภาษามลายูในสื่อสิ่งพิมพ์
2111364 วาทวิทยาภาษามลายู
2111365 บทบาทและสถานะภาษามลายูใน
ภูมิภาคมลายู
2111466 ภาษามลายูเพื่อการบริการ

2. ด้านความรู้

3. ด้านทักษะ
ทางปัญญา

4. ด้านทักษะ
5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิง
ความสัมพันธ์
ตัวเลข การสื่อสาร และ
ระหว่างบุคคลและ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ความรับผิดชอบ
ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ
1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6
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การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชาหมวดวิชาศึกษาเฉพาะ (ต่อ)
1. ด้านคุณธรรม
จริยธรรม

รายวิชา

2111467 ภาษามลายูในสื่อประเภทวิทยุและ
โทรทัศน์
2111468 การประเมินงานสร้างสรรค์ภาษามลายู
2111469 สานวนและสุภาษิตภาษามลายู
2111470 การตีความภาษามลายู
2111471 การวิเคราะห์ภาษามลายู
2111472 วรรณคดีการละครมลายู
2111473 สารวจวรรณคดีภาษามลายู
2111474 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษามลายู
2111475 สหกิจศึกษาภาษามลายู

2. ด้านความรู้

3. ด้านทักษะ
ทางปัญญา

4. ด้านทักษะ
5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิง
ความสัมพันธ์
ตัวเลข การสื่อสาร และ
ระหว่างบุคคลและ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ความรับผิดชอบ
ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ
1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6




 



    

  





  

















 



        





  







 







 



        





  







 







 



        





  







  





 



       







  













 



    



  















  





 



    



  





  







  













 







  



































 







  























 ความรับผิดชอบหลัก









 ความรับผิดชอบรอง

74

75

หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด)
ให้เป็นไปตามข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่สาเร็จการศึกษา
ระหว่างกระบวนการสอนและประเมินผลรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์รายวิชา
เมื่อสิ้นสุดภาคเรียนดังนี้
2.1.1 การทวนสอบระดับรายวิชา
2.1.1.1 อาจารย์ประจาวิชาสุ่มสัมภาษณ์นักศึกษา เพื่อตรวจสอบความรู้และการมีส่วน
ร่วมในกระบวนการเรียนรู้
2.1.1.2 อาจารย์ประจาวิชาเจาะจงสัมภาษณ์นักศึกษาเป็นรายบุคคล เพื่อตรวจสอบ
ความรู้และการมีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนรู้ กรณีนักศึกษามีผลการเรียนผิดปกติเป็นที่
น่าสนใจ
2.1.2 การทวนสอบระดับหลักสูตร
2.1.2.1 ตั้งคณะกรรมการภายในและนอกหลักสูตร ตรวจสอบความถูกต้องเหมาะสม
ของข้อสอบ
2.1.2.2 ตั้งคณะกรรมการในหลักสูตร ตรวจสอบความถูกต้องเหมาะสมการประเมินผล
การเรียนของนักศึกษา
2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาสาเร็จการศึกษา
หลังนักศึกษาสาเร็จการศึกษา ตั้งคณะกรรมการในหลักสูตร ทางานวิจัยหรือสารวจ
ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ในการประกอบอาชีพของบัณฑิตและความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต เพื่อนา
ผลการวิจัยหรือผลการสารวจมาปรับปรุงพัฒนาการผลิตบัณฑิตของหลักสูตร
3. เกณฑ์การสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
เกณฑ์การสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรให้เป็นไปตามข้อบังคับสภามหาวิทยาลัย ว่าด้วยการ
จัดการศึกษาปริญญาตรี พ.ศ. 2551 ข้อที่ 34 และฉบับที่ 2 ข้อที่ 5
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หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์
1. การเตรียมการรับอาจารย์ใหม่
1.1 มีการปฐมนิเทศแนะแนวการเป็นครูแก่อาจารย์ใหม่ ให้มีความรู้และเข้าใจนโยบายของ
มหาวิทยาลัย/สถาบัน บทบาทหน้าที่ของอาจารย์ คณะ ตลอดจนในหลักสูตรที่สอน
1.2 ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพิ่มพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพื่อส่งเสริมการสอนและ
ความเป็นครู
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์
2.1 การพัฒนาความรู้และทักษะการจัดการเรียนรู้ การวัดและการประเมินผล
2.1.1 ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพิ่มพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพื่อส่งเสริมการสอน
และการวิจัยอย่างต่อเนื่อง โดยผ่านการทาวิจัย การสนับสนุนด้านการศึกษาต่อ ฝึกอบรม
ศึกษาดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองค์กรต่าง ๆ การประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศ/
หรือต่างประเทศ หรือการลาเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์
2.1.2 จัดโครงการประชุมสัมมนาอาจารย์ผู้สอนเพื่อกากับติดตามกระบวนการทางาน
ตลอดจนพัฒนาองค์ความรู้ และแนวคิดด้านวิชาการ
2.1.3 เพิม่ พูนทักษะการจัดการเรียนการสอนและประเมินผลให้ทันสมัย
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื่น ๆ
2.2.1 การมีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาความรู้
และคุณธรรม
2.2.2 มีการกระตุ้นอาจารย์ทาผลงานทางวิชาการในสาขาที่เกี่ยวข้อง
2.2.3 ส่งเสริมการทาวิจัย การสร้างนวัตกรรม และองค์ความรู้ใหม่เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
และมีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพ
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หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร
1. การกากับมาตรฐาน
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษามลายู มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพทั้งด้ านองค์
ความรู้และความเชี่ยวชาญในการใช้ภาษามลายู และเทคโนโลยีเพื่อการสื่อสารทางวิชาการและ
วิชาชีพ มีการบริหารจัดการหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรและกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
อุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษามลายูได้ดาเนินการ
บริหารจัดการหลักสูตร ดังนี้
1.1 จานวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
มีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจานวน 5 คนตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษาตามหลักสูตร
1.2 คุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีจานวน 5 คน ที่มีคุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า รวมถึง
มีอาจารย์ดารงตาแหน่งทางวิชาการในสาขาที่ตรงกับสาขาวิชาที่เปิดสอน
1.3 การปรับปรุงหลักสูตรตามกรอบระยะเวลาที่กาหนด
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษามลายู (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2555) ได้ดาเนินการ
จัดการเรียนการสอนมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555 เป็นต้นมา และได้ดาเนินการปรับปรุงตามรอบระยะเวลา
ที่กาหนดเพื่อให้ได้หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560 ที่จะถึงนี้ โดยดาเนินการตามระบบและกลไก
การเปิ ดหลั กสู ตรใหม่และปรั บ ปรุ งหลั กสู ตรตามแนวทางปฏิบัติที่กาหนดโดยคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา และดาเนินการตามประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เรื่อง แนวปฏิบัติในการพัฒนา
หรือปรับปรุงหลักสูตร พ.ศ. 2554 ในการดาเนินการเปิดและปรับปรุงหลักสูตร โดยมหาวิทยาลัย
แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อยกร่างหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษามลายู ฉบับปรับปรุง
พ.ศ. 2560 และนาเสนอร่างหลักสูตรต่อคณะกรรมการประจาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2. บัณฑิต
พันธกิจสาคัญของหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษามลายู คือมุ่งผลิตบัณฑิตที่มี
คุณภาพทางด้านวิชาการ ยึดหลักการเรียนรู้โดยใช้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง สามารถบูรณาการความรู้
ภาษามลายูกับทักษะทางปัญญา มีคุณธรรม จริยธรรม ใฝ่สันติ และสามารถปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่นได้
อย่างมีประสิทธิภาพภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรม ตลอดจนเรียนรู้เทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อพัฒนาตนเอง
อยู่เสมอ
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3. นักศึกษา
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษามลายูให้ความสาคัญกับการรับและการคัดเลือก
นั ก ศึ ก ษาเข้ า ศึ ก ษาในหลั ก สู ต ร เพราะความส าเร็ จ ของการจั ด การศึ ก ษาขึ้ น อยู่ กั บ ปั จ จั ย ส าคั ญ
คือ นั ก ศึก ษา ดั งนั้ น การคั ดเลื อ กรั บนั กศึ กษาจึ งต้อ งอาศั ยระบบที่ ส ามารถคั ดเลื อ กนั กศึ กษาที่ มี
คุณสมบัติและความพร้อมทางการเรียน และมีกิจกรรมการพัฒนาในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อให้นักศึกษามี
ความรู้ ความสามารถตามพันธกิจหลักสูตร และมีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
การดาเนินการรับนักศึกษา เริ่มกระบวนการตั้งแต่ระบบรับนักศึกษา การส่งเสริมและพัฒนา
นักศึกษา และผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นกับนักศึกษา อธิบายพอสังเขป ดังนี้
3.1 การรับนักศึกษา
หลั ก สู ต รศิ ล ปศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าภาษามลายู มี แ ผนการรั บ นั ก ศึ ก ษา
ปีการศึกษาละ 40 คน โดยคานึงถึงตลาดงาน สัดส่วนอาจารย์ต่อนักศึกษา โดยมีกาหนดคุณสมบัติ
รับผู้เข้าศึกษาตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี
พ.ศ. 2558 โดยระบุไว้ว่าจะต้องเป็นผู้สาเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
และคุ ณ สมบั ติ เ ป็ น ไปตามเกณฑ์ ใ นการรั บ นั ก ศึ ก ษาของหลั ก สู ต ร ซึ่ ง มี ทั้ ง ประเภทนั ก เรี ย น
มีความสามารถพิเศษ (โควตา) และประเภททั่วไป และมีระบบกลไกตามประกาศของมหาวิทยาลัย
ในแต่ละปี การศึกษา หลักสูตรศิล ปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษามลายู จะเปิด
รับสมัครนักศึกษาในระดับปริญญาตรี ผ่านช่องทางการรับสมัครต่าง ๆ ดังนี้
1. รับผ่านระบบกลางของกลุ่มภาคีมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคใต้
2. รับตรง ดาเนินการเองโดยมหาวิทยาลัย
3. รับตรงปกติในระบบโควตา (ผลการเรียนดี)
4. ทุนเฉพาะกิจชายแดนใต้
ส่วนขั้นตอนกระบวนการรับนักศึกษามีขั้นตอนพอสังเขป ดังนี้
1. ประกาศรับสมัครนักศึกษาตามเกณฑ์หลักสูตร
2. แต่งตั้งคณะกรรมการออกข้อสอบ คุมสอบ ตรวจข้อสอบ ประกาศผลสอบ
3. ประชุมออกข้อสอบ รูปแบบการรับสมัคร หรือเครื่องมือคัดเลือกนักศึกษา
4. จัดพิมพ์ข้อสอบ
5. จัดสอบข้อเขียน
6. จัดสอบสัมภาษณ์ โดยมีคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ จานวน 3 คน
7. ประกาศผลสอบ
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3.2 การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา
3.2.1 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรร่วมกันพิจารณากาหนดแผนการเตรียมความพร้อม
ก่อนเข้าศึกษา โดยการให้ความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษและคาแนะนาด้านการเรียนแก่นักศึกษาเพื่อ
ยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติจนสาเร็จการศึกษา
3.2.2 จัดปฐมนิเทศก่อนเปิดภาคการศึกษาทั้งระดับหลักสูตรและระดับคณะ เพื่อชี้แจง
การเทียบวิชาเสริมพื้นฐาน กฎ ระเบียบในการศึกษา สิ่งอานวยความสะดวกในการศึกษาที่คณะและ
หลักสูตรจัดให้ เปิดโอกาสให้รุ่นพี่ได้พบปะ แนะนาการเตรียมตัวในการเรียนกับรุ่นน้องจัดกิจกรรม
ละลายพฤติกรรมเพื่อส่งเสริมให้ทางานเป็นทีมให้นักศึกษาช่วยเหลือซึ่งกันและกันในด้านวิชาการ
3.3 การควบคุมการดูแลการให้คาปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษาระดับปริญญาตรี
3.3.1 หลักสูตรมีแผนงานโครงการ คาสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา ระบบและขั้นตอน
การดาเนินงานตามแนวทางของมหาวิทยาลัย
3.3.2 อาจารย์ที่ปรึกษามีเวลาให้การดูแลนักศึกษา โดยให้มีการบันทึกประเมินแบบสอบถาม
หลังจากเข้าพบ ใช้ห้องพักอาจารย์เป็นห้องให้คาปรึกษา และมีการประเมินความพึงพอใจของ
นักศึกษาต่อการให้คาปรึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษา
3.3.3 จัดประชุมให้อาจารย์ที่ปรึกษาได้พูดคุยแลกเปลี่ยนกันเรื่องผลการเรียน การดาเนินชีวิต
ของนักศึกษา จุดแข็งจุดอ่อนของนักศึกษา
3.3.4 อาจารย์ที่ปรึกษาให้ความช่วยเหลือนักศึกษาที่มีปัญหาทางการเรียนหรือต้องการความ
ช่วยเหลือด้านอื่น ๆ เช่น การหารายได้ระหว่างเรียน การให้ทุนการศึกษา
3.3.5 หลักสูตรจัดให้มีอาจารย์ที่ปรึกษาวางแผนการจัดการความเสี่ยงของนักศึกษา เช่น
มีข้อมูลนักศึกษาที่มีผลการเรียนต่า มีความเสี่ยงที่ออกกลางคันหรือสาเร็จการศึกษาช้า โดยให้
อาจารย์ที่ปรึกษาวางแผน มีขั้นตอนการดาเนินงาน และการแก้ไขปัญหาเพื่อลดความเสี่ยงนั้น
3.4 การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
3.4.1 หลักสูตรได้กาหนดคุณลักษณะของผู้สาเร็จการศึกษาตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของ
หลักสูตร โดยวางแผนการดาเนินงานในกิจกรรมตามงบประมาณที่ได้รับเสริมแก่นักศึกษาให้เพียงพอ
ครอบคลุมทุกประเภทกิจกรรม
3.4.2 สนับสนุนให้นักศึกษาเข้าร่วมการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรให้ตรงตามคุณลักษณะ
ที่พึงประสงค์ เช่น
1) ด้านคุณธรรมจริยธรรม : โครงการสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมด้าน
การเสริมสร้างจิตสาธารณะ
2) ด้านความรู้ : กิจกรรมสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมด้านการพัฒนาศักยภาพ
ตนเอง กิจกรรมเตรียมความพร้อมการประกอบอาชีพนักศึกษา
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3) ด้านทักษะทางปัญญา : กิจกรรมสัมมนาหลังฝึกประสบการณ์ฝึกงานของนักศึกษา
และการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ตลาดงานอาเซียน
4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ : ดาเนินงาน
โครงการไหว้ครูและโครงการกีฬาสัมพันธ์
5) ด้านทักษะการคิดวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ : กิจกรรมการอบรมการสืบค้นข้อมูลฐานวิจัยออนไลน์
3.4.3 มีการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาที่ช่วยเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ได้แก่
โครงการเสริมสร้างประสบการณ์ทางวิชาการ โครงการเตรียมความพร้อมและยกระดับภาษาเพื่อ
การทางาน
3.4.4 สนั บ สนุ น ให้ นั ก ศึ กษาในหลั ก สู ต รเข้ า ร่ ว มกิ จ กรรมต่ า ง ๆ ซึ่ ง จั ด โดยหน่ ว ยงานใน
มหาวิทยาลัยเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
3.4.5 มีการสร้างเครือข่ายระหว่างสถาบันต่างประเทศ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู้
ในการเปิดโลกทัศน์ของนักศึกษาให้มีโอกาสในการทากิจกรรมการเรียนรู้ในต่างประเทศมากขึ้น
4. อาจารย์
เพื่ อให้ ได้ อ าจารย์ ที่มี คุ ณภาพเหมาะสม มี คุณ สมบั ติ ส อดคล้ องกั บสภาพบริ บ ท ปรัช ญา
วิสั ยทัศน์ ของมหาวิทยาลั ย และของหลั กสู ตร คณะกรรมการบริหารหลั กสู ตรศิล ปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาภาษามลายู มีการส่งเสริมให้อาจารย์มีความรักในองค์กรและการปฏิบัติงานตามวิชาชีพ
ร่วมกันกาหนดนโยบาย แผนระยะยาว กิจกรรมการดาเนินงาน ตลอดจนการกากับดูแลและการ
พัฒนาคุณภาพอาจารย์ การวางระบบประกันคุณ ภาพอาจารย์ เพื่อให้ได้อาจารย์ที่มีคุณสมบัติทั้ง
เชิ ง ปริ ม าณและเชิ ง คุ ณ ภาพที่ เ ป็ น ไปตามเกณฑ์ ม าตรฐานหลั ก สู ต รที่ ก าหนดโดยส านั ก งาน
คณะกรรมการอุดมศึกษาแห่งชาติ
4.1 การรับอาจารย์ใหม่
มีการคัดเลือกอาจารย์ ใหม่ตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลั ย โดยอาจารย์ ใหม่
จะต้องมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโทขึ้นไปในสาขาภาษามลายู หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
4.2 การแต่งตั้งคณาจารย์พิเศษ
มหาวิทยาลัยจะอานวยความสะดวกในการติดต่อและเชิญอาจารย์พิเศษตามความจาเป็นและ
ข้อเสนอของผู้รับผิดชอบหลักสูตร
4.3 การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตาม และทบทวนหลักสูตร
คณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและผู้สอน จะต้องประชุมร่วมกันในการวางแผนจัดการเรียน
การสอน ประเมินผล และให้ความเห็นชอบการประเมินผลทุกรายวิชา เก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อเตรียม
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ไว้สาหรับการปรับปรุงหลักสูตร ตลอดจนปรึกษาหารือแนวทางที่จะทาให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร
และได้บัณฑิตเป็นไปตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์
5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน
5.1 หลักคิดในการออกแบบหลักสูตร ข้อมูลที่ใช้ในการพัฒนาหรือปรับปรุ งหลักสูตรและ
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
มหาวิทยาลั ย มีร ะบบกลไกในการดาเนินงานพัฒ นาหรือปรับปรุงหลั กสู ตร โดยหลั กสู ตร
มีหลักคิดในการออกแบบหลักสูตรให้มีความสอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ และมีการวิเคราะห์สถานการณ์หรือพัฒนาทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ตลอดจนพันธกิจ
ของสถาบัน
หลั ก สู ต รศิ ล ปศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าภาษามลายู ได้ เ ปิ ด จั ด การเรี ย นการสอน
เมื่อปี พ.ศ. 2555 ซึ่งในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษามลายู ได้มีรูปแบบและโครงสร้าง
เฉพาะวุฒิปริญญา 4 ปี โดยนักศึกษาจะต้องศึกษาตามหลักสูตร ทั้งด้านวิชาการ วิชาชีพ คุณธรรม
จริยธรรมและทักษะที่นักศึกษาจะต้องได้รับการพัฒนาให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิและความ
ต้องการของตลาดงานที่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตรดังนี้
5.1.1 เพื่อให้มีความรู้ความสามารถและทักษะการใช้ภาษามลายูในการติดต่อสื่อสาร
ในชีวิตประจาวันทั้งในและต่างประเทศ ตลอดจนสามารถใช้ภาษามลายูในเชิงธุรกิจและเชิงวิชาการได้
เป็นอย่างดี
5.1.2 เพื่อให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีเหตุผล มีความรับผิดชอบต่อตนเอง ต่อสังคมและ
มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถทางานร่วมกับผู้อื่นได้
5.1.3 ผลิตบัณฑิตเพื่อให้มีความภูมิใจในตนเองและสามารถประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้อง
กับการใช้ทักษะภาษามลายู
5.1.4 เพื่อให้มีทักษะในการแสวงหาความรู้ในสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดจนเทคโนโลยี
สารสนเทศไปใช้เพื่อพัฒนาตนเองได้
5.1.5 เพื่อผลิตบัณฑิตที่พึงประสงค์รองรับการเข้าสู่ตลาดงานประชาคมอาเซียน
จากวั ต ถุ ป ระสงค์ ข องหลั ก สู ต รข้ า งต้ น หลั ก สู ต รศิ ล ปศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช า
ภาษามลายู จึงมีการออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชา ดังนี้
1) ดาเนินการประชุมระหว่างคณะกรรมการบริหารหลักสูตร พิจารณาหลักสูตร พ.ศ. 2555
เพื่อวิเคราะห์แนวทางในการปรับปรุงหลักสูตรใหม่ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) รวมถึงการ
ปรับสาระรายวิชาเฉพาะ โดยการวิเคราะห์ผลการสารวจความจาเป็นของนักศึกษาปัจจุบัน
นักศึกษาศิษย์เก่า และผู้ใช้บัณฑิต
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2) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรร่วมประชุมเพื่อออกแบบรายวิชาให้สอดคล้องกับ วัตถุประสงค์ของ
หลักสูตรที่สามารถผลิตบัณฑิตให้มี ความรู้ความสามารถทางด้ านทักษะใช้ภาษามลายู รวมถึงการ
กาหนดสาระวิชาทางทฤษฏีและปฏิบัติที่ช่วยสร้างโอกาสในการพัฒนาความรู้ และทักษะ ผ่านการ
เรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ
3) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรร่วมพิจารณารายวิชา คาอธิบายรายวิชาให้มีเนื้ อหาและขอบข่าย
ที่เหมาะสมกับรายวิชา และระดั บการศึกษาของหลักสูตร รวมถึงจานวนหน่วยกิต และแผนการ
ศึกษาในแต่ละปีการศึกษา
4) หลักสูตรจัดทาแผนการเรียนและพิจารณา มคอ. 3 ให้มีเนื้อหารายวิชาที่ทันสมัย สอดคล้องกับ
การเปลี่ยนแปลงบริบทสังคมไทยในปัจจุบันในด้านต่าง ๆ เช่น การเพิ่มเติมแนวคิด การวิเคราะห์
การสังเคราะห์ การประยุกต์นาไปใช้ การปรับกระบวนการจัดการเรียนรู้ในแต่ละรายวิชาให้มีความ
เหมาะสมกับรายวิชาและให้เท่าทันกับยุคประชาคมอาเซียน
5) หลักสูตรเปิดสอนรายวิชาตามโครงสร้างแผนการศึกษาของหลักสูตรและตรวจสอบติดตามผล
การเรียนรู้ของนักศึกษาทุกภาคเรียน ว่ามีผลการเรียนรู้ที่ตรงกับผลการเรียนรู้ที่กาหนดในรายวิชา
รวมถึงการจัดการเรียนการสอนครอบคลุมสาระเนื้อหาที่กาหนดในคาอธิบายรายวิชาครบถ้วน
6) หลักสูตรประชุมพิจารณา มคอ.5 และผลการจัดการเรียนการสอน และหาแนวทางในการปรับปรุง
หรือพัฒนาการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษาให้ดียิ่งขึ้น
การออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในข้างต้น ถือเป็นขั้นตอนสาคัญของระบบและกลไก
การพัฒนาหรือปรับปรุ งหลักสูตรที่มหาวิทยาลัยได้ประกาศใช้เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาหรือ
ปรับปรุงหลักสูตร
5.2 การพิจารณากาหนดผู้สอน
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้วางระบบผู้สอนตามระบบและกลไกในการกาหนดผู้สอนตาม
ประกาศมหาวิทยาลั ย ราชภัฏ ยะลา เรื่ อง กลไกในการกาหนดผู้ ส อน โดยคณะกรรมการบริห าร
หลักสูตรได้ประชุม วางแผน พิจารณาอาจารย์ผู้สอนในหลักสูตรเพื่อกาหนดผู้สอนในรายวิชาที่เปิด
การเรียนการสอนแต่ละรายวิชาที่เปิดสอน และกาหนดเกณฑ์ในการพิจารณาอาจารย์ผู้สอน ดังนี้
5.2.1 วุฒิทางการศึกษาที่สาเร็จการศึกษา
5.2.2 ความถนัด ความเชี่ยวชาญต่อศาสตร์วิชาในรายวิชาที่สอน
5.2.3 ความรู้ ความสามารถ และกระสบการณ์ในการสอน
5.3 การกากับกระบวนการเรียนการสอน
มหาวิทยาลัยมีระบบและกลไกในการกากับกระบวนการเรียนการสอนของอาจารย์ผู้สอนแต่ละ
หลั ก สู ตร โดยให้ นั กศึ กษาประเมิน การสอนของอาจารย์ ผู้ ส อนแต่ ล ะรายวิ ช าผ่ านระบบประเมิ น
ออนไลน์
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หลักสูตรมีระบบและกลไกในการกากับการเรียนการสอนของอาจารย์ผู้สอนในหลักสูตรโดย
การประชุม วางแผนทาความเข้าใจกับอาจารย์ผู้สอนเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนที่ต้องเป็นไป
ตามกรอบคุณวุฒิ และมุ่งเน้นการเรียนการสอนทักษะที่จาเป็นสาหรับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
ซึ่งประกอบด้วย 4 กลุ่มหลัก คือ กลุ่มวิชาหลัก กลุ่มทักษะชีวิตและอาชีพ กลุ่มทักษะการเรียนรู้
และนวั ต กรรม และกลุ่ ม ทั ก ษะสารสนเทศ สื่ อ และเทคโนโลยี และให้ อ าจารย์ ผู้ ส อน ระบุ ใ น
กระบวนการจัดการเรียนการสอน คือ มคอ.3 และ มคอ.4
5.4 การประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษามลายู ได้มีการประเมินผลในแต่ละรายวิชาตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิทั้ง 5 ด้าน ได้แก่
5.4.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม
5.4.2 ด้านความรู้
5.4.3 ด้านทักษะปัญญา
5.4.4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
5.4.5 ด้านทักษะการคิดวิเคราะห์ตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ซึ่งสอดคล้ องกับ มคอ.2 โดยให้ผู้ ส อนแต่ล ะรายวิชาประเมินผู้เรียนตามกรอบดังกล่ าว
โดยใช้ รู ป แบบการประเมิ น ต่ า ง ๆ เช่ น การสั ง เกต การสั ม ภาษณ์ การสอบถาม การทดสอบ
การทาแบบประเมิน หรือการทวนสอบ ดังนี้
- มีการกาหนดเกณฑ์การประเมินให้นักศึกษามีส่วนร่วม
- มีการกาหนดน้าหนักขององค์ประกอบในการประเมินสอดคล้องกับจุดเน้นของรายวิชา
(วิชาทฤษฏี ปฏิบัติ สัมมนา)
- มีก ารประเมิน ผลการเรี ย นรู้ของนัก ศึกษาโดยใช้การประเมิ นตามสภาพจริง (เครื่ อ งมื อ
ประเมิน มีความหลากหลาย เช่น มีการสุ่ มตรวจผลงานของนักศึกษาโดยมีการตั้งคณะกรรมการ
ในสาขาวิช าตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษา โดยตรวจข้อสอบผลงาน วิธีการ
ให้คะแนนสอบและการให้คะแนนพฤติกรรม)
ทั้งนี้คณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้มีการประชุมเพื่อตรวจสอบการจัดทา มคอ.3 และ
มคอ.4 ของอาจารย์ในหลักสูตรเพื่อตรวจสอบว่ารายละเอียดใน มคอ.3 แต่ละรายวิชามีรูปแบบ
ถูกต้องหรื อไม่ ตั้ง แต่เรื่ องกระจายมาตรฐานการเรี ยนรู้ทั้ง 5 ด้าน แผนการสอนรายวิ ช ามีความ
ครอบคลุม สอดคล้องกับรายวิชาและกลยุทธ์การประเมินมีความเหมาะสม สอดคล้องกับกลยุทธ์ใน
การประเมินได้กาหนดไว้ใน มคอ.2 ฉบับปรับปรุง (พ.ศ. 2555) หรือไม่
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5.5 การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษามลายู ได้มีการประชุมเพื่อ
ตรวจสอบผลการเรียนรู้ของนักศึกษาในแต่ละรายวิชา ของภาคการศึกษารายวิชานั้น ๆ โดยมีการ
วางแผนและดาเนินงานดังนี้
5.5.1 มี ก ารวิ เ คราะห์ ต รวจสอบคุ ณ ภาพ/ปรั บ ปรุ ง พั ฒ นาเครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ ใ นการประเมิ น
คุณภาพนักศึกษา เช่น การวิพากษ์ข้อสอบ ปรับปรุงข้อสอบ สร้างข้อสอบใหม่
5.5.2 มีการควบคุมการประเมินผลการเรียนในรายวิชาที่มีหลายกลุ่มเรียนให้ได้มาตรฐาน
เดียวกัน
5.5.3 การตัดเกรดและแจ้งให้นักศึกษารับรู้ชัดเจน เช่น กาหนดเกณฑ์การประเมิน/การตัด
เกรดชัดเจน โดยให้อาจารย์ผู้สอนแจ้งและให้เอกสาร (มคอ.3) แก่นักศึกษาในคาบแรกที่เปิดภาคเรียน
5.5.4 มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนในระดับรายวิชาและ
ระดับหลักสูตร เช่น การประเมินตนเองของนักศึกษา
6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
ระบบการดาเนินงานของหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษามลายู ดาเนินการให้
อาจารย์ ทุกท่านมีส่ ว นร่ วมในการเสนอแนะความต้องการและส ารวจทรัพยากรที่ตนเองต้องการ
สอดคล้องกับรายวิชาที่ตนเองรับผิดชอบโดยดาเนินการตามขั้นตอนดังต่อไปนี้
1) มหาวิทยาลัยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศโดยมีเจ้าหน้าที่
รั บ ผิ ดชอบในการให้ คาปรึ กษา การกากับ ดูแลการดาเนินงานและในการพิจารณาด าเนิ น การใน
การจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ สิ่งสนั บสนุนทางด้านการศึกษาให้สอดคล้องกับหลักสูตรการเรียน
การสอนของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลากาหนดแนวทางในการรวบรวมตรวจสอบคัดเลือกทรัพยากร
สารสนเทศสิ่ งสนั บ สนุ น ด้ า นการศึ ก ษาให้ เ ป็ น ไปตามมาตรฐานสากลและประเมิน ผลการจั ด หา
ทรัพยากรสารสนเทศสิ่งสนับสนุนด้านการศึกษาซึ่งมีหน่วยงานหลักในการให้บริการ คืองานพัฒนา
ทรัพยากรสารสนเทศ ศูนย์บรรณสารสารสนเทศ สานักวิทยาบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
2) ประกาศกาหนดการจัดหาทรัพยากร โดยทางมหาวิทยาลัยแจ้งให้คณะทราบ แล้วให้ทาง
คณะแจ้งทางหลักสูตรเพื่อดาเนินการสารวจความต้องการทรัพยากรสารสนเทศ โดยประธานหลักสูตร
ทาการสารวจความต้องการจั ดหาทรัพยากรสารสนเทศ โดยขอความร่วมมือจากอาจารย์ประจา
หลักสูตรในการจัดหาทรัพยากรสานสนเทศ สิ่งสนับสนุนด้านการศึกษาของรายวิชาที่ตนเองต้องการ
3) หลักสูตรได้เสนอรรายการหนังสือและอุปกรณ์ที่ใช้ ในการเรียนการสอน โดยเรียงลาดับ
ความสาคัญของทรัพยากรก่อนและรวบรวมตรวจสอบ
4) มหาวิท ยาลั ย ด าเนิ น การคัด เลื อกตามความส าคัญ และงบประมาณที่ ได้ รับ จัด สรร
เมื่อคัดเลือกเสร็จแจ้งผลการเลือกมายังคณะ และคณะแจ้งหลักสูตรให้ทราบ
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5) มหาวิทยาลัยดาเนินการจัดซื้อ หลังจากนั้น ดาเนินการลงทะเบียนทรัพยากร แจ้งรายการ
ทรัพยากรไปยังคณะและคณะแจ้งมายังหลักสูตร
6.1 การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน
1) การกาหนดคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
บุคลากรสายสนับสนุนควรมีวุฒิปริญญาตรีและมีความรู้ตรงตามตาแหน่งงาน
2) การเพิ่มทักษะความรู้เพื่อการปฏิบัติงาน
จัดการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทางานตามตาแหน่งงาน
6.2 การบริหารงบประมาณ
มหาวิทยาลั ย จัดสรรงบประมาณผ่านคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ทั้งงบประมาณ
แผ่นดินและงบประมาณบารุงการศึกษาเพื่อจัดซื้อหนังสือ ตารา สื่อการเรียนการสอน โสตทัศนูปกรณ์
และวัสดุครุภัณฑ์อย่างเพียงพอเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนในชั้นเรียน และสร้างสภาพแวดล้อม
ให้เหมาะสมกับการเรียนรู้ด้วยตนเองของนักศึกษา
6.3 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม
หลักสูตรมีความพร้อมด้านหนังสือ ตารา และการสืบค้นผ่านฐานข้อมูลโดยมีสานักวิทยบริการ
ที่ มี ห นั ง สื อ ด้ า นภาษามลายู การวิ จั ย และการประเมิ น ผลทางการศึ ก ษาและด้ า นอื่ น ๆ รวมถึ ง
ฐานข้อมูลที่จะให้สืบค้นและสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนอย่างพอเพียง
6.3.1 สถานที่
ลาดับ
รายการและลักษณะเฉพาะ
จานวนที่มีอยู่แล้ว
หมายเหตุ
1 ห้องเรียนขนาดจุ 50 คน
9 ห้อง
อาคาร 1
ห้องเรียนขนาดจุ 50 คน
5 ห้อง
อาคาร 4
ห้องเรียนขนาดจุ 80 คน
1 ห้อง
อาคาร 5 คณะวิทยาศาสตร์ฯ
ห้องเรียนขนาดจุ 50 คน
3 ห้อง
อาคาร 5 คณะวิทยาศาสตร์ฯ
ห้องเรียนขนาดจุ 20 คน
1 ห้อง
อาคาร 5 คณะวิทยาศาสตร์ฯ
ห้องเรียนขนาดจุ 50 คน
3 ห้อง
อาคาร 9 คณะวิทยาศาสตร์ฯ
ห้องเรียนขนาดจุ 50 คน
3 ห้อง
อาคาร 10 ภาควิชาศิลปกรรม
ห้องเรียนขนาดจุ 50 คน
2 ห้อง
อาคาร 15 ภาควิชาเกษตรศาสตร์
ห้องเรียนขนาดจุ 45 คน
1 ห้อง
อาคาร 15 ภาควิชาเกษตรศาสตร์
ห้องเรียนขนาดจุ 200 คน
6 ห้อง
อาคาร 18
ห้องเรียนขนาดจุ 50 คน
44 ห้อง
อาคาร 20 สานักงานอธิการบดี
ห้องเรียนขนาดจุ 50 คน
17 ห้อง
อาคาร 23 คณะวิทยาการจัดการ
ห้องเรียนขนาดจุ 50 คน
20 ห้อง
อาคาร 24 สังคมศาสตร์
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ลาดับ
2

3

รายการและลักษณะเฉพาะ
Sound lab
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
ห้องประชุมสัมมนา
ห้องประชุมบราแง ขนาดจุ 200 คน
ห้องประชุมติงเซียง ขนาดจุ 180 คน
ห้องประชุมเซอรา ขนาดจุ 400 คน
ห้องประชุมมังกิส ขนาดจุ 200 คน
ห้องประชุมนานัส ขนาดจุ 200 คน
ห้องประชุมซาลัค ขนาดจุ 400 คน

จานวนที่มีอยู่แล้ว
6 ห้อง
5 ห้อง
7 ห้อง
1 ห้อง
1 ห้อง
1 ห้อง
1 ห้อง
1 ห้อง
1 ห้อง
1 ห้อง

หมายเหตุ
อาคาร 24 สังคมศาสตร์
อาคาร 6
อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ
อาคาร 24 สังคมศาสตร์
อาคาร 24 สังคมศาสตร์
อาคาร 24 สังคมศาสตร์
อาคาร 24 สังคมศาสตร์
อาคาร 23 คณะวิทยาการจัดการ
อาคาร 23 คณะวิทยาการจัดการ
อาคาร 23 คณะวิทยาการจัดการ

6.3.2 อุปกรณ์การสอน
1) อุปกรณ์การเรียนการสอนของหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษามลายู
จานวนที่มี
ลาดับ
รายการและลักษณะเฉพาะ
อยู่แล้ว
1 เครื่องเล่นแผ่นซีดี
3
2 ชุดเครื่องขยายเสียงไร้สายพร้อมไมโครโฟน
4
3 ตู้แอมป์อเนกประสงค์
3
4 เครื่องโปรเจคเตอร์
1
5 โทรทัศน์
1
6 ชุดเครื่องเสียง
1
7 เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก
1
8 เครื่องคอมพิวเตอร์
4
9 เครื่องพิมพ์ (Printer)
2
10 เครื่องฉายข้ามศีรษะ
1
11 เครื่องถ่ายเอกสาร
1
12 เครื่องขยายเสียงประจาห้อง
1
13 โต๊ะเก้าอี้เรียน
30
14 ตู้เก็บเอกสาร
5
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ลาดับ
15
16

รายการและลักษณะเฉพาะ
โต๊ะวางอุปกรณ์และเก้าอี้
โต๊ะเก้าอี้สาหรับอาจารย์

จานวนที่มี
อยู่แล้ว
10
14

2) อุปกรณ์การเรียนการสอนและโสตทัศนูปกรณ์ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
จานวนที่มี
ลาดับ
รายการและลักษณะเฉพาะ
อยู่แล้ว
1 เครื่องคอมพิวเตอร์
3
2 เครื่องพิมพ์
1
3 เครื่องถ่ายเอกสาร
1
4 เครื่องขยายเสียงประจาห้อง
1
5 เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก
2
6 กล้องถ่ายภาพดิจิตอล
1
7 กล้องถ่ายภาพวีดิทัศน์
1
8 เครื่องบันทึกเสียง
8
9 เครื่องโปรเจคเตอร์
1
10 โทรทัศน์สี
2
6.3.3 ห้องสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ส านั ก วิ ท ยบริ ก ารและเทคโนโลยี ส ารสนเทศ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ ยะลามี เ ครื่ อ ง
คอมพิว เตอร์ เ พีย งพอที่จ ะให้ บ ริ การการสื บค้นสารสนเทศระบบห้ องสมุดอัตโนมัติ ผ่ านเครือข่า ย
อินเตอร์เน็ตจาก WEBSITE http://yru.ac.th
6.3.3.1 เอกสารและตารา
1) หนังสือ
1.1 ภาษาไทย
จานวน 108 ชื่อเรื่อง
1.2 ภาษาอังกฤษ (Malay)
จานวน 669 ชื่อเรื่อง
รวม 777 ชื่อเรื่อง
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2) เอกสารวิชาการ (วิจัย/วิทยานิพนธ์/ปริญญานิพนธ์)
2.1 ภาษาไทย
จานวน 5 ชื่อเรื่อง
2.2 ภาษาอังกฤษ
จานวน - ชื่อเรื่อง
รวม
5 ชื่อเรื่อง
3) วารสาร/นิตยสาร
3.1 ภาษาไทย
จานวน 299 ชื่อเรื่อง
3.2 ภาษาอังกฤษ
จานวน - ชื่อเรื่อง
รวม 299 ชื่อเรื่อง
6.3.3.2 สื่อผสม (Multimedia)
1) วีดีทัศน์
จานวน 4,200 ชื่อเรื่อง
1) ซีดี
จานวน 140 ชื่อเรื่อง
6.3.3.3 ฐานข้อมูลสาเร็จรูป
ระบบฐานข้อมูลสาเร็จรูปเพื่อการค้นคว้าและฐานข้อมูล Online มี 3 ระบบ
ฐานข้อมูล ประกอบด้วย
1) ระบบฐานข้อมูล E-Book ประกอบด้วย 3 ฐานข้อมูล ดังนี้
1.1) iGLibrary (iG Publishing) เป็นฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
1.2) Gave virtual Reference Library (eBook) เป็นฐานข้อมูลที่รวบรวม
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์สาขาวิชาต่าง ๆ ได้แก่ Business, Environment, History, Information and
Publishing, Law, Medicine, Nation and World, Religion, Science, Social Science และ
Technology
1.3) 2eBook เป็นฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์
2) ระบบฐานข้อมูล E-Journal ประกอบด้วย 6 ฐานข้อมูล ดังนี้
2.1) Springer Link เป็นฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี และวิทยาศาสตร์สุขภาพ ครอบคลุมวารสาร จานวนเอกสารฉบับเต็ม 1,130 ชื่อ ข้อมูล
ปี 1997 ถึง ปัจจุบัน
2.2) ฐานข้อมูล Web of Science เป็นฐานข้อมูลอ้างอิง (Citation
Database) ที่ให้ข้อมูลบรรณานุกรม พร้อมด้วยบทคัดย่อ รายการอ้างอิง (Cited Reference) และ
รายการอ้างอิง (Cite Article) ซึ่งครอบคลุมสาขาวิทยาศาสตร์ เช่น เคมี ฟิสิกส์ วิศวกรรม เป็นต้น
สาขาสังคมศาสตร์ เช่น จิตวิทยา บริหารธุรกิจ เป็นต้น สาขาศิลปะศาสตร์และมนุษยศาสตร์ เช่น
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เอเชียศึกษา ศาสนา ปรัชญา ศิลปะ ดนตรี เป็นต้น จากวารสารไม่น้อยกว่า 10,000 รายชื่อ ให้ข้อมูล
ตั้งแต่ปี 2001 ถึงปัจจุบัน
2.3) ฐานข้อมูล Academic Search Complete เป็นฐานข้อมูลที่มีเนื้อหา
ครอบคลุมสหสาขาวิชามากที่สุดทั่วโลก
2.4) ฐานข้อมูล EBSCO Dictionary Service Plus Full Text เป็น
นวั ต กรรมที่ ใ ช้ ใ นการจั ด การและการสื บ ค้ น ฐานข้ อ มู ล จ านวน 13 ฐานข้ อ มู ล ที่ ส านั ก งาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ดาเนินการบอกรับ เพื่อให้บริการกับมหาวิทยาลัย/สถาบันทั้ง 78 แห่ง
อาทิเช่น ฐานข้อมูล Science Direct ฐานข้อมูล Proquest Dissertation ฐานข้อมูล ISI Web of
Science ทั้งนี้รวมถึงฐานข้อมูล EBSCO eBook (NetLibrary) ผ่านช่องทางการสืบค้นเดียว (Single
Search)
2.5) ฐานข้อมูล Education Research Complete เป็นฐานข้อมูลวารสาร
ฉบับเต็มกว่า 1,060 ชื่อเรื่อง ซึ่งรวบรวมวารสารหลัก (Core Journals) ตั้งแต่ระดับอนุบาลไปจนถึง
ระดับการศึกษาขั้นสูง รวมถึงหนังสือ (Book and Monograph) และงานวิจัยเฉพาะทางต่าง ๆ
ทางด้านการศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศ
2.6) ฐานข้อมูลบทความวารสารสารสนเทศ H.W. Wilson เป็นฐานข้อมูล
ดรรชนี สาระสังเขปและเอกสารฉบับเต็มครอบคลุ มทุกสาขาวิชา ดังนี้ Applied Science &
Technology, Art, Business, Education, General Science, Humanities, Library and
Information Science, Social Sciences, Law, General Interest, Biological & Agricultural
Science
3) ระบบฐานข้อมูล E-Thesis ประกอบด้วย 2 ฐานข้อมูล ดังนี้
3.1) ProQuest Dissertation and Theses Global วิทยานิพนธ์ระดับ
ปริญญาโท และปริญญาเอก ของสถาบันการศึกษาที่ได้รับการรับรองจากประเทศสหรัฐอเมริกา และ
แคนาดา รวมถึงบางสถาบัน การศึกษาจากทวีปยุโ รป ออสเตรเลี ย เอเชีย และแอฟริกา มากกว่า
1,000
แห่ ง ประกอบไปด้ ว ยข้ อ มู ล มากกว่ า 2.4
ล้ า นระเบี ย น (สกอ. บอกรั บ )
(http://search.ProQuest.com/autologin)
3.2) ฐานข้อมูลงานวิจัยไทย Digital Collection (ThaiLIS) วิทยานิพนธ์
งานวิจัย บทความวารสาร และหนังสือหายากฉบับเต็ม รวบรวมจากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ทั่วประเทศ
ไทย (http://tdc.thailid.or.th/tdc/)
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6.4 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม
ประสานงานกับสานักวิทยบริการในการจัดซื้อหนังซื้อ และตาราที่เกี่ยวข้อง เพื่อบริการให้
อาจารย์และนักศึกษาได้ค้นคว้า และใช้ประกอบการเรียนการสอน ในการประสานการจัดซื้อหนังสือ
นั้นอาจารย์ผู้สอนแต่ละรายวิชาจะมีส่วนร่วมในการเสนอรายชื่อหนังสือ และสื่ออื่น ๆ ที่จาเป็น
6.5 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร
1) สารวจความต้องการทรัพยากร การเรียนการสอนเป็นประจาทุกปีการศึกษาจากผู้สอนและ
ผู้เรียน
2) ประเมินความเพียงพอของทรัพยากรที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนทุกรายวิชาในหลักสูตร
3) สรุปแหล่งทรัพยากรที่ใช้เพื่อการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยที่ผู้สอนและผู้เรียนสามารถใช้
บริการได้ โดยรายละเอียดดังตารางต่อไปนี้
เป้าหมาย
การดาเนินการ
การประเมินผล
จั ด ใ ห้ มี ห้ อ ง เ รี ย น 1) จัดให้มีห้องเรียนให้มีสื่อ
1) ผลสารวจความพร้อมของ
ห้องปฏิบัติการสื่อและช่องทาง
อุปกรณ์พร้อมใช้งานอย่างมี
สื่ออุปกรณ์ที่จาเป็นประจา
ก า ร เ รี ย น รู้ เ พื่ อ ส นั บ ส นุ น ประสิทธิภาพ ทั้งในการเรียน
ห้ อ ง เ รี ย น แ ล ะ
การศึ ก ษาในห้ อ งเรี ย น และ การสอน การทากิจกรรมใน
ห้องปฏิบัติการจากอาจารย์
เพื่อเรี ย นรู้ ด้ว ยตนเองอย่ างมี ห้องเรียน
และนักศึกษา
ประสิทธิภาพ
2) จัดเตรียมห้องปฏิบัติการ
2) จานวนหนังสือ ตารา และ
เพื่อให้นักศึกษาสามารถฝึ ก
สื่อดิจิทัลที่มีให้บริการและ
ปฏิ บั ติ ส ร้ า งความพร้ อ มใน
สถิ ติ ก ารใช้ ง านหนั ง สื อ
การปฏิบัติงานในวิชาชีพ
ตารา และสื่อดิจิทัล
3) จัดให้มีห้องเรียนรู้ด้วยตนเอง 3) ผลสารวจความพึงพอใจของ
เพื่ อ ให้ นั ก ศึ ก ษาสามารถ
นั ก ศึ ก ษาต่ อ การใช้ บ ริ ก าร
ศึ ก ษ า ค้ น ค ว้ า ห า ค ว า ม รู้
ทรั พ ยากรเพื่ อ การเรี ย นรู้
เพิ่มเติมได้ด้วยตนเอง
และฝึกปฏิบัติ
4) จัดให้มีห้องสมุดให้บริการทั้ง
หนังสือ ตารา และสื่อดิจิทัล
เพื่อการเรียนรู้
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7. ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงาน
ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงาน
ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5
1) อาจารย์ประจาหลักสูตรอย่างน้อยละ 80 มีส่วนร่วมใน
การประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการ
X
X
X
X
X
ดาเนินงานหลักสูตร
2) มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ. 2
ที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ หรือ
X
X
X
X
X
มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา
3) มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของ
ประสบการณ์ภาคสนามตามแบบ มคอ. 3 และ มคอ. 4
X
X
X
X
X
อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้
ครบทุกรายวิชา
4) จัดทารายงานผลการดาเนินการของรายวิชา และ
รายงานผลการดาเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม
X
X
X
X
X
ตามแบบ มคอ. 5 และ มคอ. 6 ภายใน 30 วัน หลัง
สิ้นสุดปีการศึกษา
5) จัดทารายงานผลการดาเนินการของหลักสูตร ตามแบบ
X
X
X
X
X
มคอ. 7 ภายใน 60 วัน หลังสิน้ สุดปีการศึกษา
6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผล
การเรียนรู้ ที่กาหนดใน มคอ. 3 และ มคอ. 4 อย่างน้อย X
X
X
X
X
ร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา
7) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์
การสอน หรือการประเมินผลการเรียนรู้จากผลการ
X
X
X
X
ประเมินการดาเนินงานที่รายงานใน มคอ. 7 ปีที่แล้ว
8) อาจารย์ใหม่ทุกคนได้รับการปฐมนิเทศหรือให้
X
X
X
X
X
คาแนะนาด้านการจัดการเรียนการสอน
9) อาจารย์ประจาทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการและ/
X
X
X
X
X
หรือวิชาชีพอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
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ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงาน
ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5
10 จานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน ได้รับ
การพัฒนาวิชาการ และ/หรือ วิชาชีพไม่น้อยกว่า
X
X
X
X
X
ร้อยละ 50 ต่อปี
11) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิต
ใหม่ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51
X
X
จากคะแนนเต็ม 5.0
12) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิต
X
ใหม่ เฉลี่ยน้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0
เกณฑ์การประเมิน หลักสูตรได้มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ต้องผ่านเกณฑ์ประเมิน
ดังนี้ ตัวบ่งชี้บังคับ (ตัวบ่งชี้ที่ 1-5) มีผลการดาเนินการบรรลุเป้าหมาย และมีจานวนตัวบ่งชี้ที่มีผล
ดาเนินการบรรลุเป้าหมายไม่น้อยกว่า 80% ของตัวบ่งชี้รวม โดยพิจารณาจากจานวนตัวบ่งชี้บังคับ
และตัวบ่งชี้รวมในแต่ละปี
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หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของหลักสูตร
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
1.1 กาหนดให้คณาจารย์เขียนรายละเอียดของรายวิชา (มคอ. 3) ซึ่งมีรายละเอียดของกลยุทธ์
การประเมินการสอน และรายงานผลการดาเนินการของรายวิชา (มคอ. 5) หลังการสอนของแต่ละ
ภาคการศึกษา อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอนนาข้อเสนอแนะไปปรับปรุงและ
รายงานผลต่อไป
1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน
การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน ดาเนินการ ดังนี้
1.2.1 นักศึกษาประเมินการสอนของอาจารย์ในแต่ละรายวิชาผ่านระบบออนไลน์ จานวน
2 ครั้ง คือ ก่อนการสอบระหว่างภาค และก่อนการสอบปลายภาค
1.2.2 คณะกรรมการบริหารวิชาการคณะและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
สังเกตการสอนของอาจารย์
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
2.1 โดยนักศึกษาและบัณฑิต
การประเมินหลักสูตรในภาพรวม โดยสารวจข้อมูลจากนักศึกษาปัจจุบัน นักศึกษาปีสุดท้าย
และบัณฑิตใหม่
2.2 โดยผู้ทรงคุณวุฒิ และ/หรือ จากผู้ประเมินภายนอก
การประเมินคุณภาพการศึกษา ประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิทั้งภายในและภายนอกที่เกี่ยวข้อง
ทางการศึกษา
2.3 โดยผู้ใช้บัณฑิต และ/หรือ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่น ๆ
การประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตโดยวิธีการวิจัย
3. การประเมินผลการดาเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
ประเมินตามตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงานที่ระบุในหมวด 7 ข้อ 7 โดยคณะกรรมการประกัน
คุณภาพภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
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4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง
4.1 รวบรวมข้อเสนอแนะ/ข้อมูล จากการประเมินของนักศึกษา ผู้รับผิดชอบ ผู้ใช้บัณฑิต
และผู้ทรงคุณวุฒิ
4.2 วิเคราะห์ทบทวนข้อมูลข้างต้น โดยผู้รับผิดชอบหลักสูตร / คณะกรรมการบริหารวิชาการคณะ
4.3 ดาเนินการปรับปรุง
4.3.1 รายละเอียดของรายวิชา (มคอ. 3) และรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม
(มคอ. 4) ทุกภาคการศึกษาหรือทุกปีการศึกษา
4.3.2 ดาเนินการประเมินผลหลักสูตร (มคอ. 2) เพื่อนาไปปรับปรุงหลักสูตรภายใน 5 ปี
(1) ประเมินปัญหาอุปสรรคการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรทุกปีการศึกษา
(มคอ. 7)
(2) ประเมินผลคุณลักษณะและคุณภาพของบัณฑิตภายหลังจบการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
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ภาคผนวก ก
สรุปการปรับปรุงหลักสูตร
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สรุปการปรับปรุงหลักสูตร
การปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษามลายู พ.ศ. 2555 เป็นหลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษามลายู ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
สรุปปรับปรุงได้ ดังนี้
หลักสูตรเดิม (2555)
1. ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย : ศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาภาษามลายู
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Arts Program
in Malay
2. ชื่อปริญญา
ภาษาไทย : ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษามลายู)
ศศ.บ. (ภาษามลายู)
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Arts (Malay)
B.A. (Malay)
3. ปรัชญาของหลักสูตร
มุ่งผลิตบั ณฑิต ที่มีคุ ณภาพทางด้า นวิชาการยึ ด
หลักการเรียนรู้โดยใช้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง สามารถ
บูรณาการความรู้ภาษามลายูกับทักษะทางปัญญา
มี คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม ใฝ่ สั น ติ และสามารถ
ปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพภายใต้
สั งคมพหุ วั ฒ นธรรมตลอดจนเรี ย นรู้ เ ทคโนโลยี ที่
ทันสมัยเพื่อพัฒนาตนเองอยู่เสมอ
4. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1) เพื่อให้มีความรู้ความสามารถและทักษะการ
ใช้ ภ าษา ม ลา ยู ในกา รติ ด ต่ อ สื่ อสา ร ใน
ชีวิตประจาวันทั้งในและนอกประเทศตลอดจน
สามารถใช้ ภ าษามลายู ใ นเชิ งธุ ร กิ จ และเชิ ง
วิชาการได้เป็นอย่างดี
2) เพื่อให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีเหตุผล มีความ
รับผิดชอบต่ อตนเอง ต่อสังคม และมีมนุษ ย
สัมพันธ์ที่ดี สามารถทางานร่วมกับผู้อื่นได้
3) เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความภูมิใจในตนเอง และ

หลักสูตรฉบับปรับปรุง (2560)
1. ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย : ศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาภาษามลายู
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Arts Program
in Malay Language
2. ชื่อปริญญา
ภาษาไทย : ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษามลายู)
ศศ.บ. (ภาษามลายู)
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Arts (Malay
Language)
B.A. (Malay Language)
3. ปรัชญาของหลักสูตร
มุ่งผลิตบั ณฑิต ที่มีคุ ณภาพทางด้า นวิชาการยึ ด
หลั ก การเรี ย นรู้ โ ดยใช้ ผู้ เ รี ย นเป็ น ศู น ย์ ก ลาง
สามารถบูรณาการความรู้ภาษามลายูกับทักษะทาง
ปัญญา มีคุณธรรม จริยธรรม ใฝ่สันติ และสามารถ
ปฏิ บั ติ ง านร่ ว มกั บ ผู้ อื่ น ได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
ภายใต้ สั ง คมพหุ วั ฒ นธรรมตลอดจนเรี ย นรู้
เทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อพัฒนาตนเองอยู่เสมอ
4. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1) เพื่อให้มีความรู้ความสามารถและทักษะการ
ใช้ ภ าษา ม ลา ยู ในกา รติ ด ต่ อ สื่ อสา ร ใน
ชีวิตประจาวันทั้งในและนอกประเทศตลอดจน
สามารถใช้ ภ าษามลายู ใ นเชิ งธุ ร กิ จ และเชิ ง
วิชาการได้เป็นอย่างดี
2) เพื่อให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีเหตุผล มีความ
รับผิดชอบต่ อตนเอง ต่อสังคม และมีมนุษ ย
สัมพันธ์ที่ดี สามารถทางานร่วมกับผู้อื่นได้
3) เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความภูมิใจในตนเอง และ

หมายเหตุ
ปรับปรุง

ปรับปรุง

คงเดิม

คงเดิม
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หลักสูตรเดิม (2555)
สามารถประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้องกับการใช้
ทักษะภาษามลายู
4) เพื่อให้มีทักษะในการแสวงหาความรู้ในสังคม
แ ห่ ง ก า ร เ รี ย น รู้ ต ล อ ด จ น เ ท ค โ น โ ล ยี
สารสนเทศไปใช้เพื่อพัฒนาตนเองได้
5) เพื่อผลิตบัณฑิตที่พึงประสงค์รองรับการเข้าสู่
ตลาดแรงงานประชาคมอาเซียน
5. ระบบการจัดการศึกษา
ระบบทวิภาค
6. จานวนหน่วยกิจตลอดหลักสูตร
จานวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า
122 หน่วยกิต
7. โครงสร้างหลักสูตร
7.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30
หน่วยกิต
กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 12 หน่วยกิต
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
6 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
6 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
6 หน่วยกิต

หลักสูตรฉบับปรับปรุง (2560)
สามารถประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้องกับการใช้
ทักษะภาษามลายู
4) เพื่อให้มีทักษะในการแสวงหาความรู้ในสังคม
แ ห่ ง ก า ร เ รี ย น รู้ ต ล อ ด จ น เ ท ค โ น โ ล ยี
สารสนเทศไปใช้เพื่อพัฒนาตนเองได้
5) เพื่อผลิตบัณฑิตที่พึงประสงค์รองรับการเข้าสู่
ตลาดงานประชาคมอาเซียน
5. ระบบการจัดการศึกษา
ระบบทวิภาค
6. จานวนหน่วยกิจตลอดหลักสูตร
จานวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า
125 หน่วยกิต
7. โครงสร้างหลักสูตร
7.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30
หน่วยกิต
กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 12 หน่วยกิต
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
6 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
6 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
6 หน่วยกิต

7.2 หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 86
กลุ่มวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 81
วิชาเอกบังคับ ไม่น้อยกว่า 60
วิชาเอกเลือก
ไม่น้อยกว่า 21
กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 5

7.2 หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 89 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า
84 หน่วยกิต
วิชาเอกบังคับ
66 หน่วยกิต
วิชาเอกเลือก
ไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ/สหกิจศึกษา
ไม่น้อยกว่า 5 หน่วยกิต

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

7.3 หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 7.3 หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
8. รายวิชา
8. รายวิชา
8.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30
8.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30
หน่วยกิต
หน่วยกิต
8.1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร
8.1.1 กลุม่ วิชาภาษาและการสื่อสาร
ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต

หมายเหตุ

คงเดิม
ปรับปรุง

ปรับปรุง

ปรับปรุง
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หลักสูตรเดิม (2555)
1) บังคับ
10 หน่วยกิต
2100101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
2(1-2-3)
2100102 การพัฒนาทักษะการพูดและการเขียน
2(1-2-3)
2100104 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและ
พัฒนาการเรียนรู้
2(1-2-3)
2100107 ภาษามลายูเพื่อการสื่อสาร
2(1-2-3)
2100108 ภาษามลายูเพื่อการสื่อสารและ
พัฒนาการเรียนรู้
2(1-2-3)

หลักสูตรฉบับปรับปรุง (2560)
1) บังคับ
10 หน่วยกิต
2100101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
2(1-2-3)
2100102 การพัฒนาทักษะการพูดและการเขียน
2(1-2-3)
2100104 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและ
พัฒนาการเรียนรู้
2(1-2-3)
2100107 ภาษามลายูเพื่อการสื่อสาร
2(1-2-3)
2100108 ภาษามลายูเพื่อการสื่อสารและ
พัฒนาการเรียนรู้
2(1-2-3)
2100115 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1*
2(1-2-3)
2100117 ภาษาไทยเพื่อการประกอบอาชีพ*
2(1-2-3)
หมายเหตุ * หมายถึง รายวิชาสาหรับนักศึกษา
ที่ ส าเร็ จ การศึ ก ษาระดั บ ประกาศนี ย บั ต รวิ ชาชี พ
ชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า (โดยไม่ต้องเรียนวิชา
2100101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร และ 2100104
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและพัฒนาการเรียนรู้)

2) เลือกเรียน
2 หน่วยกิต
2100103 หลักการอ่านและการเขียนคาไทย
2(2-0-4)
2100105 การพัฒนาทักษะการพูดและการอ่าน
ภาษาอังกฤษ
2(1-2-3)
2100106 ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาการอ่าน
และการเขียน
2(1-2-3)
2100109 ภาษามลายูพื้นฐาน
2(1-2-3)
2100110 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
2(1-2-3)
2100111 ภาษาอาหรับพื้นฐาน
2(1-2-3)

2) เลือกเรียน ไม่น้อยกว่า 2 หน่วยกิต
2100103 หลักการอ่านและการเขียนคาไทย
2(2-0-4)
2100105 การพัฒนาทักษะการพูดและการอ่าน
ภาษาอังกฤษ
2(1-2-3)
2100106 ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาการอ่าน
และการเขียน
2(1-2-3)
2100109 ภาษามลายูพื้นฐาน
2(1-2-3)
2100110 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
2(1-2-3)
2100111 ภาษาอาหรับพื้นฐาน
2(1-2-3)
2100116 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2
2(1-2-3)

หมายเหตุ
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หลักสูตรเดิม (2555)
หลักสูตรฉบับปรับปรุง (2560)
หมายเหตุ
8.1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 6 หน่วยกิต
8.1.1 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
2100112 วิทยาการแห่งความสุข
2(1-2-3)
ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
2100113 สุนทรียวิจักขณ์
2(2-0-4) 2100112 วิทยาการแห่งความสุข
2(1-2-3)
2100114 สารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต
2100113 สุนทรียวิจักขณ์
2(2-0-4)
2(1-2-3) 2100114 สารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต
2(1-2-3)
2100118 ความจริงของชีวิต
2(2-0-4)
2100119 การพัฒนาตน
2(2-0-4)
2100120 สุนทรียภาพเพื่อชีวิต
2(1-2-3)
8.1.3 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
ไม่น้อยกว่า 6
2150101 สังคมภิวัตน์
2150102 การจัดการทางสังคม
2150103 ทักษะชีวิตและจิตสาธารณะ

หน่วยกิต
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(1-2-3)

8.1.1 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
ไม่น้อยกว่า 6
2150101 สังคมภิวัตน์
2150102 การจัดการทางสังคม
2150103 ทักษะชีวิตและจิตสาธารณะ
2150108 ทักษะในการดาเนินชีวิต
2150109 ชีวิตและวัฒนธรรมไทย

หน่วยกิต
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(1-2-3)

8.1.4 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
8.1.1 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
และเทคโนโลยี
ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
4100101 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจาวัน 2(1-2-3) 4100101 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจาวัน 2(1-2-3)
4100102 วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
4100102 วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
2(1-2-3)
2(1-2-3)
4100103 เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจาวัน
4100103 เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจาวัน
2(1-2-3)
2(1-2-3)
4100108 วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจาวัน 2(1-2-3)
4100109 การกีฬาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
2(1-2-3)
8.2 หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 86 หน่วยกิต 8.2 หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 89 หน่วยกิต
8.2.1 กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน
8.2.1 กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน
ไม่น้อยกว่า 81 หน่วยกิต
ไม่น้อยกว่า 84 หน่วยกิต
1) วิชาเอกบังคับ
60 หน่วยกิต
1) วิชาเอกบังคับ
66 หน่วยกิต

ปรับปรุง
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หลักสูตรเดิม (2555)
2108101 ภาษามลายูเบื้องต้น
3(3-0-6)
2108102 ภาษามลายูทั่วไป
3(3-0-6)
2108103 สัณฐานวิทยา
3(3-0-6)
2108104 การอ่านภาษามลายู 1
3(2-2-5)
2108105 การอ่านภาษามลายู 2
3(2-2-5)
2108106 โครงสร้างภาษามลายู 1
3(3-0-6)
2108207 โครงสร้างภาษามลายู 2
3(3-0-6)
2108208 โครงสร้างภาษามลายู 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)
2108318 สัทศาสตร์ภาษามลายู
3(3-0-6)
2108319 สรวิทยาภาษามลายู
3(3-0-6)
2108431 วิวัฒนาการภาษามลายู
3(3-0-6)
2108432 ภาษาศาสตร์ภาษามลายู
3(3-0-6)
2108320 การวิเคราะห์ภาษามลายู 1
3(3-0-6)
2108421 การวิเคราะห์ภาษามลายู 2
3(3-0-6)
2108433 การประเมินงานสร้างสรรค์
ภาษามลายู
3(3-0-6)
2108434 บทบาทและสถานะของภาษามลายู
ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
3(3-0-6)
2108322 ภาษาศาสตร์สังคมในประเทศ
ที่ใช้ภาษามลายู
3(3-0-6)
2108323 ภาษามลายูทางการศึกษา
3(3-0-6)

หลักสูตรฉบับปรับปรุง (2560)
หมายเหตุ
2111101 การฟังและพูดภาษามลายูระดับต้น
2(1-2-3)
2111112 ภาษาศาสตร์ภาษามลายูเบื้องต้น
3(3-0-6)
2111114 กลวิธีการแปลภาษามลายู
2(1-2-3)
2111140 พัฒนาการภาษามลายู
3(3-0-6)
2111141 การอ่านภาษามลายูระดับต้น 2(1-2-3)
2111142 การเขียนภาษามลายูระดับต้น 2(1-2-3)
2111143 การอ่านภาษามลายูระดับกลาง 2(1-2-3)
2111144 การเขียนภาษามลายูระดับกลาง
2(1-2-3)
2111145 สัณฐานวิทยา
3(3-0-6)
2111202 การฟังและพูดภาษามลายูระดับกลาง
2(1-2-3)
2111213 ภาษาศาสตร์สังคม
3(3-0-6)
2111215 การแปลภาษามลายู-ไทย
2(1-2-3)
2111246 การอ่านภาษามลายูระดับสูง 2(1-2-3)
2111247 การเขียนภาษามลายูระดับสูง 2(1-2-3)
2111248 โครงสร้างภาษามลายูระดับต้น 3(3-0-6)
2111249 โครงสร้างภาษามลายูระดับกลาง
3(3-0-6)
2111250 สังคมและวัฒนธรรมมลายู
3(3-0-6)
2111303 การฟังและพูดภาษามลายูระดับสูง
2(1-2-3)
2111316 การแปลภาษาไทย-มลายู
2(1-2-3)
2111351 โครงสร้างภาษามลายูระดับสูง 3(3-0-6)
2111352 สัทศาสตร์ภาษามลายู
3(3-0-6)
2111353 สรวิทยาภาษามลายู
3(3-0-6)
2111354 ภาษามลายูถิ่น
3(3-0-6)
2111455 อรรถศาสตร์ภาษามลายู
3(3-0-6)
2111456 สัมมนาภาษามลายู
3(2-2-5)
2111457 การศึกษาเอกเทศ
3(2-2-5)
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2) วิชาเอกเลือก
ไม่น้อยกว่า 21 หน่วยกิต
2108124 ความเป็นมาของภาษามลายู 3(3-0-6)
2108213 แนวคิดและภูมิปญ
ั ญาภาษามลายู
3(3-0-6)
2108325 ภาษามลายูกับการดาเนินชีวิตในสังคม
3(3-0-6)
2108326 ภาษามลายูเพื่อการท่องเที่ยว 3(3-0-6)
2108327 ภาษามลายูถิ่น
3(3-0-6)
2108328 อิทธิพลภาษาต่างประเทศ
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 ภาษามลายูในสื่อประเภทสิ่งพิมพ์
3(3-0-6)
2108330 ภาษามลายูในสื่อประเภทวิทยุ
และโทรทัศน์
3(3-0-6)
2108435 วรรณคดีมลายูเบื้องต้น
3(3-0-6)
2108436 ศิลปวัฒนธรรมมลายูเบือ้ งต้น 3(3-0-6)
2108437 สัมมนาภาษามลายู
3(2-2-5)
2108438 ภาษามลายูกับเทคโนโลยีสารสนเทศ
3(3-0-6)
2108439 ภาษาศาสตร์สาหรับครู
สอนภาษามลายู
3(3-0-6)
2108440 การศึกษาเอกเทศ
3(2-2-5)
2108441 สารวจวรรณคดีภาษามลายู 3(3-0-6)
8.2.2 กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
5 หน่วยกิต
2108442 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษามลายู
5(450)

หลักสูตรฉบับปรับปรุง (2560)
หมายเหตุ
2) วิชาเอกเลือก
1.ปรับ
ไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต
โครงสร้าง
2111319 วรรณคดีมลายูเบื้องต้น
3(3-0-6)
หน่วยกิต
2111358 อักษรยาวี
3(3-0-6)
รายวิชา
2111359 ภาษามลายูกับเทคโนโลยีสารสนเทศ
เนื้อหา
3(3-0-6)
วิชาเอก
2111360 อิทธิพลภาษาต่างประเทศในภาษามลายู
บังคับและ
3(3-0-6)
เนื้อหา
2111361 ภาษามลายูเพื่อการท่องเที่ยว 3(3-0-6) วิชาเลือก
2111362 สถานการณ์ในการใช้ภาษามลายู
2. ปรับ
ในปัจจุบัน
3(3-0-6) รหัส
2111363 ภาษามลายูในสื่อสิ่งพิมพ์
3(3-0-6) รายวิชา
2111364 วาทวิทยาภาษามลายู
3(3-0-6) และชื่อ
2111365 บทบาทและสถานะภาษามลายู
รายวิชา
ในภูมิภาคมลายู
3(3-0-6)
2111466 ภาษามลายูเพื่อการบริการ
2(1-2-3)
2111467 ภาษามลายูในสื่อประเภทวิทยุ
และโทรทัศน์
2(1-2-3)
2111468 การประเมินงานสร้างสรรค์ภาษามลายู
3(3-0-6)
2111469 สานวนและสุภาษิตภาษามลายู
3(3-0-6)
2111470 การตีความภาษามลายู
3(3-0-6)
2111471 การวิเคราะห์ภาษามลายู
3(3-0-6)
2111472 วรรณคดีการละครมลายู
3(3-0-6)
2111473 สารวจวรรณคดีภาษามลายู 3(3-0-6)

8.2.2 กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ/
สหกิจศึกษา ไม่น้อยกว่า 5 หน่วยกิต
2111474 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษามลายู
5(450)
หรือ
2111475 สหกิจศึกษาภาษามลายู
6(600)

ปรับปรุง
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8.3 หมวดวิชาเลือกเสรี
ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
ใ ห้ เ ลื อ ก เ รี ย น วิ ช า ใ ด ๆ ใ น ห ลั ก สู ต ร
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ ยะลา โดยไม่ ซ้ ากั บ รายวิ ช า
ที่ เ คย เรี ยนมา แ ล้ ว แล ะต้ องไ ม่ เ ป็ น รา ยวิ ช า
ที่กาหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์
การสาเร็จการศึกษาในหลักสูตรนี้
9. คาอธิบายรายวิชา
9.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
9.1.1 กลุ่มภาษาและการสื่อสาร
ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
1.1 บังคับเรียน
10 หน่วยกิต
2100101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 2(1-2-3)
Thai for Communication
ความสาคัญของภาษาไทยในฐานะเป็น
เครื่ อ งมื อ ในการสื่ อ สาร ฝึ ก ทั ก ษะใช้ ภ าษาใน
ชีวิตประจาวัน ทั้งด้านการฟัง การพูด การอ่านและ
การเขียน การใช้ภาษาสื่อสารที่เป็นทางการและไม่
เป็ น ทางการ การน าเสนอข้ อ มู ล ในเชิ ง ให้ ค วามรู้
ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และวิจารณ์อย่างมีเหตุผล
ศึกษาสภาพปัญหาและแนวทางแก้ไขการใช้ภาษาใน
ชีวิตประจาวัน ตระหนักถึง คุณธรรมและมีจิตสานึก
ต่อสังคมในการใช้ภาษาไทยในการสื่อสาร

หลักสูตรฉบับปรับปรุง (2560)
8.3 หมวดวิชาเลือกเสรี
ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
ใ ห้ เ ลื อ ก เ รี ย น วิ ช า ใ ด ๆ ใ น ห ลั ก สู ต ร
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ ยะลา โดยไม่ ซ้ ากั บ รายวิ ช า
ที่ เ คย เรี ยนมา แ ล้ ว แล ะต้ องไ ม่ เ ป็ น รา ยวิ ช า
ที่กาหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์
การสาเร็จการศึกษาในหลักสูตรนี้
9. คาอธิบายรายวิชา
9.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
9.1.1 กลุ่มภาษาและการสื่อสาร
ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
1.1 บังคับเรียน
10 หน่วยกิต
2100101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 2(1-2-3)
Thai for Communication
ความสาคัญของภาษาไทยในฐานะเป็น
เครื่ อ งมื อ ในการสื่ อ สาร ฝึ ก ทั ก ษะใช้ ภ าษาใน
ชีวิตประจาวัน ทั้งด้านการฟัง การพูด การอ่านและ
การเขียน การใช้ภาษาสื่อสารที่เป็นทางการและไม่
เป็ น ทางการ การน าเสนอข้ อ มู ล ในเชิ ง ให้ ค วามรู้
ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และวิจารณ์อย่างมีเหตุผล
ศึกษาสภาพปัญหาและแนวทางแก้ไขการใช้ภาษาใน
ชีวิตประจาวัน ตระหนักถึงคุณธรรมและมีจิตสานึก
ต่อสังคมในการใช้ภาษาไทยในการสื่อสาร
Significance of Thai language as
communication tools, practice of language
in daily used in listening, speaking, reading
and writing, use of language in formal and
information communication, conducting
informative presentation, giving opinion,
suggestion and rational criticism, study of
problem conditions and its solutions of
language used in daily life, realizing ethics
and awareness of Thai society

หมายเหตุ
คงเดิม

1.ค าอธิ บ าย
ร า ย วิ ช า
ภาษาไทยคง
เดิม
2.เ พิ่ ม เ ติ ม
ค า อ ธิ บ า ย
ร า ย วิ ช า
ภาษาอังกฤษ
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2100102 การพัฒนาทักษะการพูดและการเขียน
2(1-2-3)
Speaking and Writing Skills
Development
หลักเกณฑ์และพัฒนาทักษะการพูดและ
ก า ร เ ขี ย น เ พื่ อ ใ ห้ พู ด แ ล ะ เ ขี ย น ไ ด้ อ ย่ า ง มี
ประสิทธิภาพ ฝึกการพูดทั้งรายบุคคลและเป็นกลุ่ม
และร่ ว มวิ จ ารณ์ เ พื่ อ แก้ ไ ขปรั บ ปรุ ง ฝึ ก การเขี ย น
การวางโครงเรื่อง การเขียนเรียงความ ความเรียง
และบทความ โดยเน้นการใช้ภาษาตามมาตรฐาน
ของงานเขียนประเภทนั้น และฝึกวิจารณ์

2100104 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและ
พัฒนาการเรียนรู้
2(1-2-3)
English for Communication
and Learning Development
พั ฒ นาทั ก ษะภาษาอั ง กฤษเพื่ อ การ
สื่อสารทั้งการฟัง พูด อ่าน เขียน ในชีวิตประจาวัน
ในสถานการณ์ต่าง ๆ อาทิ การกล่าวทักทาย การ
กล่ า วลา การแนะน าตนเองและผู้ อื่ น การร้อ งขอ
การเสนอความช่ ว ยเหลื อ การให้ ค าแนะน า การ
บรรยายลักษณะบุคคลและสิ่งของและสถานที่การ
ถามและการให้ข้อมูล การติดต่อสื่อสารทางโทรศัพท์
และการแสดงความคิ ด เห็ น พั ฒ นาทั ก ษะการใช้
เครื่ อ งมื อ แหล่ ง ข้ อ มู ล เพื่ อ ศึ ก ษาค้ น คว้ า ในการ
พัฒนาการสื่อสาร เช่น การใช้พจนานุกรม บทความ
หนังสือพิมพ์ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

หลักสูตรฉบับปรับปรุง (2560)
2100102 การพัฒนาทักษะการพูดและการเขียน
2(1-2-3)
Speaking and Writing Skills
Development
หลักเกณฑ์และพัฒนาทักษะการพูดและ
ก า ร เ ขี ย น เ พื่ อ ใ ห้ พู ด แ ล ะ เ ขี ย น ไ ด้ อ ย่ า ง มี
ประสิทธิภาพ ฝึกการพูดทั้งรายบุคคลและเป็นกลุ่ม
และร่ ว มวิ จ ารณ์ เ พื่ อ แก้ ไ ขปรั บ ปรุ ง ฝึ ก การเขี ย น
การวางโครงเรื่อง การเขียนเรียงความ ความเรียง
และบทความ โดยเน้นการใช้ภาษาตามมาตรฐาน
ของงานเขียนประเภทนั้น และฝึกวิจารณ์
Rules and development of reading
and writing in order to speak and write
effectively, practice of speaking both
individual and groups and criticizing for
improvement, practice of plot writing, essay
and article writing with the emphasis on
standard language used in a certain writing
and practice in criticizing
2100104 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและ
พัฒนาการเรียนรู้
2(1-2-3)
English for Communication
and Learning Development
พั ฒ นาทั ก ษะภาษาอั ง กฤษเพื่ อ การ
สื่อสารทั้งการฟัง พูด อ่าน เขียน ในชีวิตประจาวัน
ในสถานการณ์ ต่ า ง ๆ อาทิ การกล่ า วทั ก ทาย
การกล่าวลา การแนะนาตนเองและผู้อื่น การร้องขอ
การเสนอความช่ ว ยเหลื อ การให้ ค าแนะน า
การบรรยายลักษณะบุคคลและสิ่งของและสถานที่
การถาม และการให้ ข้อ มูล การติ ดต่ อสื่ อสารทาง
โทรศัพท์และการแสดงความคิดเห็น พัฒนาทักษะ
การใช้ เ ครื่ อ งมื อ แหล่ ง ข้ อ มู ล เพื่ อ ศึ ก ษาค้ น คว้ า
ในการพั ฒนาการสื่อสาร เช่ น การใช้พจนานุ กรม
บทความ หนังสือพิมพ์ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

หมายเหตุ
1.ค าอธิ บ าย
ร า ย วิ ช า
ภาษาไทยคง
เดิม
2.เ พิ่ ม เ ติ ม
ค า อ ธิ บ า ย
ร า ย วิ ช า
ภาษาอังกฤษ

1.ค าอธิ บ าย
ร า ย วิ ช า
ภาษาไทยคง
เดิม
2.เ พิ่ ม เ ติ ม
ค า อ ธิ บ า ย
ร า ย วิ ช า
ภาษาอังกฤษ
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2100107 ภาษามลายูเพื่อการสื่อสาร 2(1-2-3)
Malay for Communication
การใช้ ภ าษามลายู เ พื่ อ การสื่ อ สาร
ในชีวิตประจาวัน บทสนทนาที่ใช้ในชีวิตประจาวัน
เช่ น การทั ก ทาย การถามทุ ก ข์ สุ ข การขอบคุ ณ
การแนะนาแบบง่าย ๆ ฯลฯ โดยเน้นทักษะการฟัง
และการพูด

2100108 ภาษามลายูเพื่อการสื่อสารและ
พัฒนาการเรียนรู้
2(1-2-3)
Malay for Communication
and Learning Development
พั ฒ น า ทั ก ษ ะ ก า ร ใ ช้ ภ า ษ า ม ล า ยู
ด้ า นการฟั ง การพู ด การอ่ า น และการเขี ย น ใน
บริบทที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจาวัน ฝึกการอ่านออก
เสียงคาภาษามลายูให้ถูกต้อง ฝึกสนทนาภาษามลายู

หลักสูตรฉบับปรับปรุง (2560)
Development
of
English
communication skills; listening, speaking,
reading and writing in daily life of various
situation such as greeting, leave-taking, selfintroduction and others, requesting, offering
help, giving suggestion, describing people,
objects and places, inquiring and
information giving, talking on the telephone
and expressing opinion; development of
skills in using tools and resources for
communicative study such as dictionary,
article and newspaper and information
technology
for
communicative
development
2100107 ภาษามลายูเพื่อการสื่อสาร 2(1-2-3)
Melayu for Communication
การใช้ ภ าษามลายู เ พื่ อ การสื่ อ สาร
ในชีวิตประจาวัน บทสนทนาที่ใช้ในชีวิตประจาวัน
เช่ น การทั ก ทาย การถามทุ ก ข์ สุ ข การขอบคุ ณ
การแนะนาแบบง่าย ๆ ฯลฯ โดยเน้นทักษะการฟัง
และการพูด
Use of Malay for communication
in daily life, conversation in daily life such
as greeting, saying thanks and simple
introduction emphasizing on listening and
speaking skills
2100108 ภาษามลายูเพื่อการสื่อสารและ
พัฒนาการเรียนรู้
2(1-2-3)
Melayu for Communication
and Learning Development
พั ฒ น า ทั ก ษ ะ ก า ร ใ ช้ ภ า ษ า ม ล า ยู
ด้ า นการฟั ง การพู ด การอ่ า น และการเขี ย น
ในบริบทที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจาวัน ฝึกการอ่าน
ออกเสียงคาภาษามลายูให้ถูกต้อง ฝึกสนทนาภาษา

หมายเหตุ

1.เปลี่ ย นชื่ อ
วิชา
2.ค าอธิ บ าย
ร า ย วิ ช า
ภาษาไทยคง
เดิม
3.เ พิ่ ม เ ติ ม
ค า อ ธิ บ า ย
ร า ย วิ ช า
ภาษาอังกฤษ

1.ค าอธิ บ าย
ร า ย วิ ช า
ภาษาไทยคง
เดิม
2.เ พิ่ ม เ ติ ม
ค า อ ธิ บ า ย
ร า ย วิ ช า
ภาษาอังกฤษ
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เพื่ อ การสื่ อ สารในสถานการณ์ ต่ า ง ๆ เช่ น การ
แนะนาตัว การกล่าวทักทาย การกล่าวลา การให้
คาแนะนา การติดต่อสอบถามข้อมูลทั้งในและนอก
ประเทศ และฝึกการเขียนประโยคที่ไม่ซับซ้อน

ไม่มี

หลักสูตรฉบับปรับปรุง (2560)
หมายเหตุ
มลายู เ พื่ อ การสื่ อ สารในสถานการณ์ ต่ า ง ๆ เช่ น
การแนะนาตนเอง การกล่าวทักทาย การกล่าวลา
การให้ คาแนะน า การติด ต่ อสอบถามข้ อมู ล ทั้งใน
และนอกประเทศ และฝึ ก การเขี ย นประโยคที่ ไ ม่
ซับซ้อน
Development of Melayu in
listening, speaking, reading and writing skills
in daily life, practice of reading aloud in
Melayu correctly practice of Melayu
conversation in different situation;
self-introduction, greeting. Leave-taking,
giving suggestion, inquiring information
nationally and internationally as well as
practice of simple sentence writing
2100115 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1
รายวิชาใหม่
2(1-2-3)
English for Communication 1
การฝึกปฏิบัติการฟัง พูด อ่านและเขียน
ภาษาอั ง กฤษเพื่ อ การสื่ อ สารในชี วิ ต ประจ าวั น
ถ้อยคาและสานวนพื้นฐานที่ใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ
ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานและสาขาอาชีพ รวมถึง
การศึกษาวัฒนธรรมประเพณีของประเทศเจ้าของ
ภาษา และมารยาทสากลที่ถูกต้องเหมาะสม
Practice of English listening,
speaking, reading and writing for daily
communication; focusing on basic
vocabulary and expressions relating to
working performance and career field,
studying on customs and traditions of
English speaking countries including
appropriate social etiquette
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ไม่มี

1.2 เลือกเรียน
2 หน่วยกิต
2100103 หลักการอ่านและการเขียนคาไทย
2(1-2-3)
Principles of Reading and
Writing Thai Words
หลักเกณฑ์ต่าง ๆ ในการอ่านและเขียน
คาไทย ศึกษาปัจจัยที่ทาให้การอ่านและการเขียน
ค าไทยผิ ด ไปจากเกณฑ์ เก็ บ รวบรวม วิ เ คราะห์
เปรียบเทียบคาที่มักเขียนหรืออ่านผิดจากกฎเกณฑ์
อภิปราย สรุ ปผล แนวทางการแก้ไ ขและเผยแพร่
การอ่านและการเขียนคาไทยให้ถูกต้อง

หลักสูตรฉบับปรับปรุง (2560)
2100117 ภาษาไทยเพื่อการประกอบอาชีพ
2(1-2-3)
Thai for Careers
การฝึกทักษะพัฒนาการใช้ภาษาไทยด้าน
การฟัง การพูด การอ่านและการเขียน เพื่อให้เกิด
การสื่ อ สารอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพถู ก ต้ อ งตาม
หลักเกณฑ์ ทั้งในชีวิตประจาวันและการประกอบ
อาชีพ ตลอดจนการนาเสนอข้อมูล การให้ความรู้
การวิ เ คราะห์ ข้ อ คิ ด เห็ น ข้ อ เสนอแนะ โดยผ่ า น
กระบวนการค้นคว้าตามหลักวิชาการ เพื่อนาไปใช้
ในสถานการณ์ต่าง ๆ ให้เกิดประโยชน์ต่อการปฏิบัติ
หน้าที่การงานและการใช้ชีวิตประจาวัน
Practice and developing Thai
language used in listening, speaking, reading
and writing in order to communicate
effectively in accordance with the rules;
both for daily life and career as well as
presenting, providing knowledge, analyzing
opinion, and suggesting through process of
academic research effectively and be able
to use in various situations which is
beneficial to the career and daily life
1.2 เลือกเรียน
2 หน่วยกิต
2100103 หลักการอ่านและการเขียนคาไทย
2(1-2-3)
Principles of Reading and
Writing Thai Words
หลักเกณฑ์ต่าง ๆ ในการอ่านและเขียน
คาไทย ศึกษาปัจจัยที่ทาให้การอ่านและการเขียน
ค าไทยผิ ด ไปจากเกณฑ์ เก็ บ รวบรวม วิ เ คราะห์
เปรียบเทียบคาที่มักเขียนหรืออ่านผิดจากกฎเกณฑ์
อภิปราย สรุ ปผล แนวทางการแก้ไขและเผยแพร่
การอ่านและการเขียนคาไทยให้ถูกต้อง

หมายเหตุ
รายวิชาใหม่

1.ค าอธิ บ าย
ร า ย วิ ช า
ภาษาไทยคง
เดิม
2.เ พิ่ ม เ ติ ม
ค า อ ธิ บ า ย
ร า ย วิ ช า
ภาษาอังกฤษ
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2100105 การพัฒนาทักษะการพูดและ
การอ่านภาษาอังกฤษ
2(1-2-3)
Development of Speaking and
Reading Skills in English
การพั ฒ นา ทั ก ษะการ พู ด และอ่ า น
ภาษาอั ง กฤษอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ฝึ ก การพู ด ทั้ ง
รายบุคคลและเป็นรายกลุ่ม การนาเสนองานหน้าชั้น
และฝึ กการอ่า นอย่า งมีป ระสิ ทธิภาพ การอ่ านจั บ
ใจความ การอ่านาหนังสือพิมพ์ โฆษณา เว็บไซต์

2100106 ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาการอ่าน
และการเขียน
2(1-2-3)
English for Reading and
Writing Development
พั ฒ นาการอ่ า นภาษาอั ง กฤษเพื่ อ ให้
สามารถอ่ า นจั บ ใจความงานหลากหลายสาขาได้
อย่างมีประสิทธิภาพ และพัฒนาทักษะการเขียนโดย
เน้นการเขียนภาษาอังกฤษที่ถูกรูปแบบและหน้าที่
เพื่อนาไปใช้ประโยชน์ทั้งด้านการศึกษาและอาชีพ
เช่ น การเขี ย นจดหมาย การกรอกใบสมั ค ร

หลักสูตรฉบับปรับปรุง (2560)
Principles of reading and writing
Thai words, study of factors which affect to
misreading and incorrect writing, collecting,
analyzing and comparing the words that are
usually incorrectly in read and written,
discussing, summarizing, solution finding
and promoting the correct reading and
writing Thai words
2100105 การพัฒนาทักษะการพูดและ
การอ่านภาษาอังกฤษ
2(1-2-3)
Development of Speaking and
Reading Skills in English
การพั ฒ นา ทั ก ษะการ พู ด และอ่ า น
ภาษาอั ง กฤษอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ฝึ ก การพู ด
ทั้งรายบุคคลและเป็นรายกลุ่ม การนาเสนองานหน้า
ชั้นและฝึก การอ่านอย่างมีประสิทธิ ภาพ การอ่า น
จับใจความ การอ่านหนังสือพิมพ์ โฆษณา เว็บไซต์
Effective
development
of
speaking and reading skills in English,
practice of speaking both individual and
groups, efficient class presentation and
reading
practice;
reading
for
comprehension; reading newspapers,
advertisements, and websites
2100106 ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาการอ่าน
และการเขียน
2(1-2-3)
English for Reading and
Writing Development
พั ฒ นาการอ่ า นภาษาอั ง กฤษเพื่ อ ให้
สามารถอ่ า นจั บ ใจความงานหลากหลายสาขาได้
อย่ า งมี ป ระสิ ท ธิภ าพ และพั ฒ นาทั ก ษะการเขี ย น
โดยเน้ น การเขี ย นภาษาอั งกฤษที่ ถู ก รู ป แบบและ
หน้าที่เพื่อนาไปใช้ประโยชน์ทั้งด้านการศึกษาและ
อาชีพ เช่ น การเขียนจดหมาย การกรอกใบสมัคร

หมายเหตุ

1.ค าอธิ บ าย
ร า ย วิ ช า
ภาษาไทยคง
เดิม
2.เ พิ่ ม เ ติ ม
ค า อ ธิ บ า ย
ร า ย วิ ช า
ภาษาอังกฤษ

1.ค าอธิ บ าย
ร า ย วิ ช า
ภาษาไทยคง
เดิม
2.เ พิ่ ม เ ติ ม
ค า อ ธิ บ า ย
ร า ย วิ ช า
ภาษาอังกฤษ
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การเขียนรายงาน ฯลฯ

2100109 ภาษามลายูพื้นฐาน
2(1-2-3)
Basic Melayu
ฝึ ก ทั ก ษะการฟั ง พู ด อ่ า น และเขี ย น
ศึกษารูปประโยคพื้นฐาน การเชื่อมประโยคพื้นฐาน
เ ข้ า ด้ ว ย กั น แ ล ะ ศึ ก ษ า ส า น ว น ภ า ษ า ม ล า ยู
ฝึ ก น าเสนอข้ อ มู ล ในเชิ ง ให้ ค วามรู้ ข้ อ คิ ด เห็ น
เพื่อประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องกับบริบททางสังคม

2100110 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 2(1-2-3)
Chinese for Communication
ก า ร ใ ช้ ภ า ษ า จี น เ พื่ อ ก า ร สื่ อ ส า ร
ในชีวิตประจาวัน บทสนทนาที่ใช้ในชีวิตประจาวัน
เช่น การทักทาย การถามทุกข์สุข การแนะนาแบบ
ง่ า ย ๆ ฯลฯ โดยเน้ น ทั ก ษะการฟั ง และการพู ด
ให้ ส ามารถประยุ ก ต์ ใ ช้ ใ นการสื่ อ สารกั บ เจ้ า ของ
ภาษาได้

หลักสูตรฉบับปรับปรุง (2560)
การเขียนรายงาน ฯลฯ
Effective development of reading
comprehension in different fields and
development of writing skill emphasizing on
correct forms and functions for educational
and career purposes such as writing a letter,
filling in an application form, writing
a report, etc
2100109 ภาษามลายูพื้นฐาน
2(1-2-3)
Basic Melayu
ฝึ ก ทั ก ษะการฟั ง พู ด อ่ า น และเขี ย น
ศึกษารูปประโยคพื้นฐาน การเชื่อมประโยคพื้นฐาน
เ ข้ า ด้ ว ย กั น แ ล ะ ศึ ก ษ า ส า น ว น ภ า ษ า ม ล า ยู
ฝึ ก น าเสนอข้ อ มู ล ในเชิ ง ให้ ค วามรู้ ข้ อ คิ ด เห็ น
เพื่อประยุกต์ให้สอดคล้องกับบริบททางสังคม
Practice of listening, speaking,
reading and writing skills, study on basic
sentence patterns; sentence combination
and Melayu expressions, practice of giving
information and expressing opinions in
accordance with social context application
2100110 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 2(1-2-3)
Chinese for Communication
การ ใช้ ภ าษา จี น เ พื่ อ การสื่ อสา รใน
ชีวิตประจาวัน บทสนทนาที่ใช้ในชีวิตประจาวัน เช่น
การทักทาย การถามทุกข์สุข การแนะนาแบบง่าย ๆ
ฯลฯ โดยเน้นทักษะการฟังและการพูดให้สามารถ
ประยุกต์ในการสื่อสารกับเจ้าของภาษาได้
Use of Chinese for communication
in daily life, daily conversations such as
greeting, Introduction, etc. with an
emphasis on listening and speaking skills
and be able to apply in communicating
with native speakers

หมายเหตุ

1.ค าอธิ บ าย
ร า ย วิ ช า
ภาษาไทยคง
เดิม
2.เ พิ่ ม เ ติ ม
ค า อ ธิ บ า ย
ร า ย วิ ช า
ภาษาอังกฤษ

1.ค าอธิ บ าย
ร า ย วิ ช า
ภาษาไทยคง
เดิม
2.เ พิ่ ม เ ติ ม
ค า อ ธิ บ า ย
ร า ย วิ ช า
ภาษาอังกฤษ
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หลักสูตรเดิม (2555)
2100111 ภาษาอาหรับพื้นฐาน
2(1-2-3)
Basic Arabic
อั ก ษรภาษาอาหรั บ หลั ก การสร้ า งค า
ประโยคพื้ น ฐาน ฝึ ก ทั ก ษะการฟั ง พู ด อ่ า น และ
เขียน เพื่อความเข้าใจเรื่องทั่ว ๆ ไปในชีวิตประจาวัน
ให้ ส ามารถประยุ ก ต์ ใ ช้ ใ นการสื่ อ สารกั บ เจ้ า ของ
ภาษาได้

ไม่มี

9.1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์

6 หน่วยกิต

2100112 วิทยาการแห่งความสุข
2(1-2-3)
Happiness Study
ความหมายและขอบข่ายของความสุขทั้ง
กายและใจ และมองโลกเชิ ง บวก เห็ น คุ ณ ค่ า ใน
ตนเอง ผู้อื่น และสรรพสิ่งทั้งปวง การปรับตัวเข้ากับ

หลักสูตรฉบับปรับปรุง (2560)
2100111 ภาษาอาหรับพื้นฐาน
2(1-2-3)
Basic Arabic
อั ก ษรภาษาอาหรั บ หลั ก การสร้ า งค า
ประโยคพื้ น ฐาน ฝึ ก ทั ก ษะการฟั ง พู ด อ่ า น และ
เขียน เพื่อความเข้าใจเรื่องทั่ว ๆ ไปในชีวิตประจาวัน
ให้สามารถประยุกต์ในการสื่อสารกับเจ้าของภาษา
ได้
Arabic alphabets, word and
sentence formation processes, practice of
listening, speaking, reading and writing skills
to understand generality in daily life and be
able to apply in communicating with native
speakers
2100116 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2
2(1-2-3)
English for Communication 2
การฝึกและพัฒนาการฟัง พูด อ่าน และ
เขี ย นภาษาอั ง กฤษ โดยใช้ ส ถานการณ์ จ ริ ง ที่
สอดคล้องกับสาขาวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการฝึก
ทักษะการคิด วิเคราะห์ แก้ปัญ หาและตัดสิ นใจใน
ชีวิตประจาวัน และการประกอบอาชีพ
Practice and development of
listening, speaking, reading and writing
English through real situations in related
careers; practice of thinking skills, problem
solving analyzing and decision making skills
for daily life in future career
9.1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
2100112 วิทยาการแห่งความสุข
2(1-2-3)
Happiness Study
ความหมายและขอบข่ายของความสุขทั้ง
กายและใจ และมองโลกเชิ ง บวก เห็ น คุ ณ ค่ า ใน
ตนเอง ผู้อื่น และสรรพสิ่งทั้งปวง การปรับตัวเข้ากับ

หมายเหตุ
1.ค าอธิ บ าย
ร า ย วิ ช า
ภาษาไทยคง
เดิม
2.เ พิ่ ม เ ติ ม
ค า อ ธิ บ า ย
ร า ย วิ ช า
ภาษาอังกฤษ

รายวิชาใหม่

1.ค าอธิ บ าย
ร า ย วิ ช า
ภาษาไทยคง
เดิม
2.เ พิ่ ม เ ติ ม
ค า อ ธิ บ า ย
ร า ย วิ ช า
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หลักสูตรเดิม (2555)
สภาพแวดล้อมในสังคมพหุวัฒนธรรม ความฉลาด
ทางอารมณ์ เพื่อการดารงชีวิตและการอยู่ร่วมกัน
การน าหลั ก ค าสอนของศาสนามาปฏิ บั ติ ก ารมี
คุณธรรม จริยธรรม กฎ กติกาทางสังคม เพื่อการอยู่
ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข

2100113 สุนทรียวิจักขณ์
2(2-0-4)
Aesthetics Approach
ปรัชญาว่าด้วยความงาม ธรรมชาติ และ
ศิลปะ ทัศนะที่เกี่ยวข้องกับกระบวนทัศน์การรับรู้
ความงาม ผ่ า นภาพ เสี ย ง และการเคลื่ อ นไหว
ประสบการณ์ ท างสุ น ทรี ย ภาพและศึ ก ษารู ป แบบ
ศิ ล ปะจากระดั บ ท้ อ งถิ่ น สู่ ส ากลทั้ ง ในด้ า นในคิ ด
เทคนิ ค วิ ธี ก ารในการสร้ า งสรรค์ แ ละการน าไป
ประยุกต์ใช้ใช้กับชีวิต

หลักสูตรฉบับปรับปรุง (2560)
สภาพแวดล้อมในสังคมพหุวัฒนธรรม ความฉลาด
ทางอารมณ์ เพื่อการดารงชีวิตและการอยู่ร่วมกัน
ก า ร น า ห ลั ก ค า ส อ น ข อ ง ศ า ส น า ม า ป ฏิ บั ติ
การมี คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม กฎ กติ ก าทางสั ง คม
เพื่อการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข
Definition and scope of physical
and mental happiness, being optimistic,
self-appreciated and
also
other
surroundings, multicultural adjustment,
emotional quotient for living and coexisting,
practice of doctrine, morality, ethics, social
regulations, and agreement for peaceful
coexisting in society
2100113 สุนทรียวิจักขณ์
2(2-0-4)
Aesthetics Approach
ปรัชญาว่าด้วยความงาม ธรรมชาติ และ
ศิลปะ ทัศนะที่เกี่ยวข้องกับกระบวนทัศน์การรับรู้
ความงาม ผ่ า นภาพ เสี ย ง และการเคลื่ อ นไหว
ประสบการณ์ทางสุนทรี ยภาพ และศึกษารูปแบบ
ศิล ปะจากระดั บ ท้ องถิ่ น สู่ส ากลทั้ งในด้ า นแนวคิ ด
เทคนิ ค วิ ธี ก ารในการสร้ า งสรรค์ แ ละการน าไป
ประยุกต์กับชีวิต
Philosophy of beauty, nature and
art, the paradigmatic perspective,
perception of beauty through pictures,
sounds, movements, and artistic
experiences, local and international artistic
patterns in term of ideas, techniques, and
methods in creating and applying to real
life situations

หมายเหตุ
ภาษาอังกฤษ

1.ค าอธิ บ าย
ร า ย วิ ช า
ภาษาไทยคง
เดิม
2.เ พิ่ ม เ ติ ม
ค า อ ธิ บ า ย
ร า ย วิ ช า
ภาษาอังกฤษ
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หลักสูตรเดิม (2555)
2100114 สารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต
2(1-2-3)
Information for Life Long
Learning
ความหมาย บทบาท และความส าคั ญ
ของสารสนเทศเพื่ อ การเรี ย นรู้ ต ลอดชี วิ ต แหล่ ง
สารสนเทศและการเข้าถึงแหล่งสารสนเทศ วิธีการ
แสวงหาและรวบรวมสารสนเทศมาใช้เพื่อการศึกษา
ค้น คว้ า ด้ ว ยตนเอง วิ ธี การน าเสนอผลการศึ ก ษา
ค้นคว้าตามรูปแบบและขั้นตอนที่เป็นมาตรฐาน

ไม่มี

หลักสูตรฉบับปรับปรุง (2560)
2100114 สารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต
2(1-2-3)
Information for Life Long
Learning
ความหมาย บทบาท และความส าคั ญ
ของสารสนเทศเพื่ อ การเรี ย นรู้ ต ลอดชี วิ ต แหล่ ง
สารสนเทศและการเข้าถึงแหล่งสารสนเทศ วิธีการ
แสวงหาและรวบรวมสารสนเทศมาใช้เพื่อการศึกษา
ค้น คว้ า ด้ ว ยตนเอง วิ ธี การน าเสนอผลการศึ ก ษา
ค้นคว้าตามรูปแบบและขั้นตอนที่เป็นมาตรฐาน
Meanings, roles, and importance
of information for life-long learning,
information sources and accessing,
information searching and collecting
method for self-access learning, presenting
finding results by using standard forms and
steps
2100118 ความจริงของชีวิต
2(2-0-4)
Truth of Life
ความหมายของชี วิ ต การด ารงชี วิ ต ใน
สังคมปั จจุบั นกั บโลกวิ ทยาศาสตร์แ ละเทคโนโลยี
สารสนเทศ การนาเอาความจริงและศาสนธรรมไป
ประยุ กต์ ใ นการแก้ ปัญ หาและพั ฒ นาปั ญ ญา ชี วิ ต
และสั ง คม การพั ฒ นาคุ ณ ธรรม จริ ย ธรรมตาม
หลั ก ศาสนธรรม ชี วิ ต ที่ มี สั น ติ สุ ข และสั ง คมที่ มี
สั น ติ ภ าพ การเรี ย นรู้ โ ลกทั ศ น์ แ บบต่ า ง ๆ การ
วิเคราะห์ข้อดีและข้อเสียของโลกทัศน์ แต่ละอย่าง
เพื่อจะได้รู้จักแสวงหาความจริงและความหมายของ
ชีวิตที่ถูกต้องดีงาม เพื่อความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์
อันนาไปสู่ความสงบสุขของชีวิตและสังคม
Meaning of life, living in today
society with science and information
technology, applying truth and religious in
problem solving and intellectual

หมายเหตุ
1.ค าอธิ บ าย
ร า ย วิ ช า
ภาษาไทยคง
เดิม
2.เ พิ่ ม เ ติ ม
ค า อ ธิ บ า ย
ร า ย วิ ช า
ภาษาอังกฤษ

รายวิชาใหม่
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หลักสูตรเดิม (2555)

ไม่มี

ไม่มี

หลักสูตรฉบับปรับปรุง (2560)
หมายเหตุ
developing, life and society, moral and
ethics development based on religious
precepts, peaceful life and society, different
worldview perception, advantages and
disadvantages analyzing of worldviews in
order to find out truth and meaning of life
to be a perfect human being and leading to
a peaceful life and society
2100119 การพัฒนาตน
2(2-0-4) รายวิชาใหม่
Self Development
หลั ก การและองค์ ป ระกอบตลอดจน
ปัจจัยพฤติกรรมตนของมนุษย์ กระบวนการเกิดและ
พั ฒ นาตน การพั ฒ นาสติ ปั ญ ญา ความฉลาดทาง
อารมณ์และจริยธรรม การป้องกันและการจัดการ
ความเครียด การสร้างมนุษย์สัมพันธ์ การทางานเป็น
ทีม การบริหารความขัดแย้ง
Principles, elements, as well as
factors of human behavior, emergence
process and self-development, emotional
intelligence and ethics development,
prevention and stress managing, human
relations creating, teamwork and conflict
managing
2100120 สุนทรียภาพเพื่อชีวิต
2(1-2-3) รายวิชาใหม่
Aesthetics for Life
ความหมายของสุ น ทรี ย ศาสตร์ เ ชิ ง
ความคิดกับสุนทรียศาสตร์เชิงพฤติกรรมโดยสังเขป
การจ าแนกข้ อ แตกต่ า งในศาสตร์ ท างความงาม
ความสาคัญของการรับรู้กับความเป็นมาของศาสตร์
ทางการเห็ น การได้ ยิ น และการเคลื่ อ นไหว
สู่ ทั ศ นศิ ล ป์ ศิ ล ปะ คี ต ศิ ล ป์ แ ละการแสดง ผ่ า น
ขั้ น ตอนการเรี ย นรู้ เ ชิ ง คุ ณ ค่ า จากการร าลึ ก
ความคุ้นเคยและนามาสู่ความซาบซึ้ง เพื่อให้ได้มา
ซึ่งประสบการณ์ของความซาบซึ้งทางสุนทรียภาพ
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หลักสูตรเดิม (2555)

9.1.3 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์

6 หน่วยกิต

2150101 สังคมภิวัตน์
2(2-0-4)
Socialization
ค ว า ม สั ม พั น ธ์ ร ะ ห ว่ า ง ม นุ ษ ย์ กั บ
สิ่งแวดล้อมในสังคมไทย สังคมอาเซียน และสังคม
โลก กระแสโลกาภิ วั ต น์ ปรากฏการณ์ ธ รรมชาติ
ที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมในด้านต่าง ๆ
ทั้งทางประเพณี วัฒนธรรม เศรษฐกิจ และการเมือง

2150102 การจัดการทางสังคม
2(2-0-4)
Social Management
วิ เ ค ร า ะ ห์ ค ว า ม ห ล า ก ห ล า ย ท า ง
วั ฒ นธรรม เพื่ อ น าไปสู่ ก ระบวนการจั ด การด้ า น
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับ
ชุ ม ชน แนวคิ ด ปรั ชญาเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง การใช้
เทคโนโลยีที่เหมาะสมในการดารงชีวิตในท้องถิ่น

หลักสูตรฉบับปรับปรุง (2560)
Meanings of mental and
behavioral aesthetics, classifying differences
in science of beauty, importance and
background of visual, hearing and
movement perception towards visual arts,
music arts and performance through
perception process of value, recognition
and obtaining experiences of aesthetic
appreciation
9.1.3 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
2150101 สังคมภิวัตน์
2(2-0-4)
Socialization
ค ว า ม สั ม พั น ธ์ ร ะ ห ว่ า ง ม นุ ษ ย์ กั บ
สิ่งแวดล้อมในสังคมไทย สังคมอาเซียน และสังคม
โลก กระแสโลกาภิ วั ต น์ ปรากฏการณ์ ธ รรมชาติ
ที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมในด้านต่าง ๆ
ทั้งทางประเพณี วัฒนธรรม เศรษฐกิจ และการเมือง
Relationships between human
beings and environments in Thai society;
ASEAN and word societies, globalization
and natural phenomenon impacting on the
changing of society in various dimensions
including culture, tradition, economics and
political affairs
2150102 การจัดการทางสังคม
2(2-0-4)
Social Management
วิ เ ค ร า ะ ห์ ค ว า ม ห ล า ก ห ล า ย ท า ง
วั ฒ นธรรม เพื่ อ น าไปสู่ ก ระบวนการจั ด การด้ า น
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับ
ชุ ม ชน แนวคิ ด ปรั ชญาเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง การใช้
เทคโนโลยีที่เหมาะสมในการดารงชีวิตในท้องถิ่น
Analysis of multi-cultural diversity
leading to natural resources management

หมายเหตุ

1.ค าอธิ บ าย
ร า ย วิ ช า
ภาษาไทยคง
เดิม
2.เ พิ่ ม เ ติ ม
ค า อ ธิ บ า ย
ร า ย วิ ช า
ภาษาอังกฤษ

1.ค าอธิ บ าย
ร า ย วิ ช า
ภาษาไทยคง
เดิม
2.เ พิ่ ม เ ติ ม
ค า อ ธิ บ า ย
ร า ย วิ ช า
ภาษาอังกฤษ
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2150103 ทักษะชีวิตและจิตสาธารณะ 2(2-0-4)
Life Skills and public
Conscious Mind
ความหมายและความสาคัญของทักษะ
ชี วิ ต รวมถึ งองค์ ป ระกอบที่ ส าคั ญ ของทั ก ษะชี วิ ต
โลกาภิ วั ต น์ ทั ก ษะการคิ ด การตั ด สิ น ใจ การคิ ด
สร้างสรรค์ การคิดเชิงบวก การคิดวิเคราะห์ และ
ค วา ม ฉ ล า ด ท า ง อา ร ม ณ์ กา ร พั ฒ นา ทั กษ ะ
ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งบุ ค คล การติ ด ต่ อ สื่ อ สาร
ทั ก ษะการจั ด การตนเอง และการบริ ห ารจั ด การ
ความเครียด รวมทั้งการให้ความสาคัญของการมีจิต
สาธารณะ และการสร้ างจิ ตส านึก สาธารณะ เพื่ อ
นาไปสู่การอยู่ร่วมกับเพื่อนอย่างสันติ

ไม่มี

หลักสูตรฉบับปรับปรุง (2560)
and environments concerning community;
concepts of sufficiency economy
philosophy; utilizing appropriate technology
for living in local community
2150103 ทักษะชีวิตและจิตสาธารณะ 2(1-2-3)
Life Skills and Public
Conscious Mind
ความหมายและความสาคัญของทักษะ
ชี วิ ต รวมถึ งองค์ ป ระกอบที่ ส าคั ญ ของทั ก ษะชี วิ ต
โลกาภิ วั ต น์ ทั ก ษะการคิ ด การตั ด สิ น ใจ การคิ ด
สร้างสรรค์ การคิดเชิงบวก การคิดวิเคราะห์ และ
ค วา ม ฉ ล า ด ท า ง อา ร ม ณ์ กา ร พั ฒ นา ทั กษ ะ
ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งบุ ค คล การติ ด ต่ อ สื่ อ สาร
ทั ก ษะการจั ด การตนเอง และการบริ ห ารจั ด การ
ความเครียด รวมทั้งการให้ความสาคัญของการมีจิต
สาธารณะ และการสร้ างจิ ตส านึก สาธารณะ เพื่ อ
นาไปสู่การอยู่ร่วมกับเพื่อนอย่างสันติ
Meanings and importance of life
skill including important elements of life
skill; globalization, thinking skills, decision
making, creative thinking, positive thinking,
analytical thinking and emotional
intelligence; development of interpersonal
relationships and communication, selfmanagement skills and stress management;
emphasis on public mindedness and public
consciousness in order to be peaceful
coexistence
2150108 ทักษะในการดาเนินชีวิต 2(1-2-3)
Skills for Life
ความส าคั ญ องค์ ป ระกอบของทั ก ษะ
ในการด าเนิ น ชี วิต ในสังคมสมั ย ใหม่ เกี่ ย วกับ การ
วิ เ คราะห์ การประเมิ น สถานการณ์ ความคิ ด
สร้างสรรค์ ความเห็ นใจผู้อื่ น ความรับผิด ชอบต่ อ

หมายเหตุ

1.ค าอธิ บ าย
ร า ย วิ ช า
ภาษาไทยคง
เดิม
2.เ พิ่ ม เ ติ ม
ค า อ ธิ บ า ย
ร า ย วิ ช า
ภาษาอังกฤษ

รายวิชาใหม่
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หลักสูตรฉบับปรับปรุง (2560)
สั ง คม การสร้ า งมนุ ษ ย์ สั ม พั น ธ์ การสื่ อ สาร การ
ตั ด สิ น ใจและแก้ ไ ขปั ญ หาในชี วิ ต ประจ าวั น การ
จั ด การอารมณ์ แ ละความเครี ย ด และการเลื อ ก
กิจกรรมเพื่อผ่อนคลายความตึงเครียด
Significance and elements of living
skills in new societies concerning analysis,
situation assessment, creative thinking,
sympathy, social responsibilities, human
relations and communication; decision
making and problem solving in daily life;
emotional and stress management;
activities for stress relief
ไม่มี
2150109 ชีวิตและวัฒนธรรมไทย
2(1-2-3)
Life and Thai Culture
เอกลักษณ์ทางสังคม วัฒนธรรมท้องถิ่น
และวัฒนธรรมไทย ความสาคัญของมนุษยสัมพันธ์
ธรรมชาติของมนุษย์ กระบวนการทางจิตวิทยา การ
สร้างจิตสาธารณะเพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและชุมชน การพัฒนาตนเพื่อความก้าวหน้า
ในชี วิ ต การท างาน การน าหลั ก ธรรมมาใช้ ใ นการ
ดาเนินชีวิตและประกอบอาชีพ
Social identity, local and Thai
culture; significance of human relations,
human nature, psychological process;
public consciousness creation in order to
build interpersonal relational relationship
and community; self-development for the
advance in life and career; religious
principles application to life and career
9.1.4 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
9.1.4 กลุ่มวิชาวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
6 หน่วยกิต
และเทคโนโลยี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
4100101 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจาวัน
4100101 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจาวัน
2(1-2-3)
2(1-2-3)
Mathematics in Daily Life
Mathematics in Daily Life

หมายเหตุ

รายวิชาใหม่

1.ค าอธิ บ าย
ร า ย วิ ช า
ภาษาไทยคง
เดิม
2.เ พิ่ ม เ ติ ม
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หลักสูตรฉบับปรับปรุง (2560)
หลั ก การและกระบวนการคิ ด การให้
หลั ก การและกระบวนการคิ ด การให้
เหตุผล คณิตศาสตร์การเงินเกี่ยวกับดอกเบี้ย การ เหตุผล คณิตศาสตร์การเงินเกี่ยวกับดอกเบี้ย การ
เช่าซื้อ บัญชีรับ -จ่าย ภาษี และสถิติเบื้องต้น เพื่อ เช่าซื้อ บัญชีรับ -จ่าย ภาษี และสถิ ติเบื้องต้น เพื่อ
การประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวัน
การประยุกต์ในชีวิตประจาวัน
Principle and thinking process; and
giving reasons; financial mathematics and
interest, hire-purchase, accounting, tax and
fundamental statistics to apply in daily life
4100102 วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
4100102 วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
2(1-2-3)
2(1-2-3)
Science for the Quality of
Science for the Quality of
Life Development
Life Development
วิ ธี ก ารทางวิ ท ยาศาสตร์ กระบวนการ
วิ ธี ก ารทางวิ ท ยาศาสตร์ กระบวนการ
ทางวิ ท ยาศาสตร์ และเจตคติ ท างวิ ท ยาศาสตร์ ทางวิ ท ยาศาสตร์ และเจตคติ ท างวิ ท ยาศาสตร์
ความส าคั ญ และผลกระทบของวิ ท ยาศาสตร์ ความส าคั ญ และผลกระทบของวิ ท ยาศาสตร์
เทคโนโลยี สิ่งแวดล้อม และการส่งเสริมสุขภาพเพื่อ เทคโนโลยี สิ่งแวดล้อม และการส่งเสริมสุขภาพเพื่อ
พัฒนาคุณภาพชีวิต
พัฒนาคุณภาพชีวิต
Scientific approach, scientific
process and scientific attitude; importance
and impact of science, technology and
environment; health promotion for life
quality development
4100103 เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวติ ประจาวัน 4100103 เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจาวัน
2(1-2-3)
2(1-2-3)
Information Technology in
Information Technology in
Daily Life
Daily Life
ความรู้ เ บื้ อ งต้ น เกี่ ย วกั บ คอมพิ ว เตอร์
ความรู้ เ บื้ อ งต้ น เกี่ ย วกั บ คอมพิ ว เตอร์
เทคโนโลยีสารสนเทศ การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ การประยุกต์คอมพิวเตอร์ใน
ในชี วิ ต ประจ าวั น การประยุ ก ต์ ใ ช้ ค ลั ง ความรู้ ชีวิตประจาวัน การประยุกต์ คลังความรู้ กฎหมาย
กฎหม ายแ ละจ รรย าบร รณในกา รใช้ ระบ บ และจรรยาบรรณในการใช้ระบบสารสนเทศ ความ
สารสนเทศ ความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ
ปลอดภัยของระบบสารสนเทศ
Introduction to computers,
information
technology;
computer
application in daily life, data warehouse

หมายเหตุ
ค า อ ธิ บ า ย
ร า ย วิ ช า
ภาษาอังกฤษ

1.ค าอธิ บ าย
ร า ย วิ ช า
ภาษาไทยคง
เดิม
2.เ พิ่ ม เ ติ ม
ค า อ ธิ บ า ย
ร า ย วิ ช า
ภาษาอังกฤษ

1.ค าอธิ บ าย
ร า ย วิ ช า
ภาษาไทยคง
เดิม
2.เ พิ่ ม เ ติ ม
ค า อ ธิ บ า ย
ร า ย วิ ช า
ภาษาอังกฤษ
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ไม่มี

ไม่มี

หลักสูตรฉบับปรับปรุง (2560)
หมายเหตุ
application, laws with ethics in using
information system and its security system
4100108 วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจาวัน
รายวิชาใหม่
2(1-2-3)
Science in Daily Life
พลั งงาน แหล่งพลั งงาน พลั งงานไฟฟ้ า
การผลิตกระแสไฟฟ้า วงจรไฟฟ้าในบ้าน อุปกรณ์
ไฟฟ้า หลักการทางานของเครื่องใช้ไฟฟ้าประเภท
ต่าง ๆ พลังงานในการดารงชีวิต ระบบการทางาน
ของอวัยวะต่าง ๆ ของมนุษย์ พันธุกรรม สารเคมีที่
ใช้ในชีวิตประจาวัน การใช้ประโยชน์จากจุลินทรีย์ใน
อุ ต สาหกรรมอาหาร การจั ด การผลผลิ ต ทางการ
เกษตรและผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมโดยใช้ความร้อน
ความเย็ น สารเคมี รั ง สี บรรจุ ภั ณ ฑ์ แ ละการเก็ บ
รักษา
Energy and its sources; electric
energy and electricity generation, electric
circuits in houses and electrical equipment;
principles of electrical devices, energy for
living; human organ systems, heredity;
chemical using in daily life; using
microorganism in food industries;
agricultural and industrial production
management
with
heat,
cold,
radiochemical, packaging and storage
4100109 การกีฬาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
รายวิชาใหม่
2(1-2-3)
Sports for the Quality of
Life Development
กฎ กติก า มารยาท รูป แบบและวิธี การ
จัดการแข่งขันกีฬาประเภทต่าง ๆ หลักและวิธีการ
เลื อ กกี ฬ าให้ เ หมาะกั บ ศั ก ยภาพของแต่ ล ะบุ ค คล
หลักปฏิบัติในการเล่นกีฬาเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด
ต่ อ ร่ า งกาย อารมณ์ และสั ง คม การป้ อ งกั น การ
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9.2 หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 86 หน่วยกิต
9.2.1 กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน
ไม่น้อยกว่า 81 หน่วยกิต
1) วิชาเอกบังคับ
60 หน่วยกิต
2108205 สนทนาภาษามลายู 1
3(2-2-5)
Malay conversation 1
ฝึกทักษะการฟังและพูดในสถานการณ์
ต่าง ๆ ที่กาหนดโดยการเน้นการออกเสียงให้ถูกต้อง
ชั ด เจนตามภาษานิ ย ม ใช้ ถ้ อ ยค าเหมาะสมตาม
อารมณ์ที่แสดงออกเพื่อให้สามารถสื่อสารได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

หลักสูตรฉบับปรับปรุง (2560)
บาดเจ็ บ จากการเล่ น กี ฬ าและการปฐมพยาบาล
เบื้องต้น การนาทักษะด้านกีฬา การพัฒนาคุณภาพ
ชี วิ ต โดยการเล่ น กี ฬ าและการละเล่ น พื้ น เมื อ งใน
ท้ อ งถิ่ น พั ฒ นาบุ ค ลิ ก ภาพและเสริ ม สร้ า งภาวะ
การเป็นผู้นา
Rules, regulations, etiquette, from
and methods of sports competition;
principles and how to choose sports for its
individual potential; conduct of principles
for playing sport at maximum benefits to
body, emotion and society; injury
prevention from sport and basic first aid;
utilizing sports skill and developing life
quality with sports and traditional games;
personality development promotion
leadership
9.2 หมวดวิชาเฉพาะ
ไม่น้อยกว่า 89 หน่วยกิต
9.2.1 กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน
ไม่น้อยกว่า 84 หน่วยกิต
1) วิชาเอกบังคับ
66 หน่วยกิต
2111101 การฟังและพูดภาษามลายูระดับต้น
2(1-2-3)
Basic Malay Listening and
Speaking
ทั ก ษะการฟั ง และพู ด ภาษามลายู เ พื่ อ
ก า ร สื่ อ ส า ร ก า ร แ ส ด ง บ ท บ า ท ส ม ม ติ ใ น
ชีวิตประจาวัน ฟังการสนทนาโดยเจ้าของภาษาจาก
สื่อต่าง ๆ การแยกสาเนียงภาษามลายูที่หลากหลาย
เข้าใจ และโต้ตอบได้อย่างถูกต้อง
Malay listening and speaking skills
for communication; role-plays in daily life;
listening practices from various kinds of
materials by Malay native speaker; the

หมายเหตุ

ปรับใหม่
1.เ ป ลี่ ย น
รหัสวิชา
2.เปลี่ ย นชื่ อ
วิชา
3.ปรับหน่วย
กิต
4.ปรับ
คาอธิบาย
รายวิชา
ภาษาไทย
5.เพิ่ม
คาอธิบาย
รายวิชา
ภาษาอังกฤษ
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2108417 ภาษาศาสตร์ภาษามลายู 3(3-0-6)
Malay Linguistics
ศึกษาการสร้างคาตามทฤษฏีโครงสร้าง
และไวยากรณ์ ศึกษากระบวนการสร้างคา คาเติม
หน้ า ค าซ้ า ค ารวม การวิ เ คราะห์ ร ะบบภาษาใน
ภาษามลายู

2108214 การแปล 1
3(2-2-5)
Translation 1
ศึกษาหลักการแปลเบื้องต้ นโดยสังเขป
ฝึกแปลประโยค ข้อความสั้น ๆ ประกาศ โฆษณา
ข่ า ว จากภาษามลายู เ ป็ น ภาษาไทยและจาก
ภาษาไทยเป็นภาษามลายู

หลักสูตรฉบับปรับปรุง (2560)
differentiation of Malay accents;
comprehension and response in the right
way
2111112 ภาษาศาสตร์ภาษามลายูเบื้องต้น
3(3-0-6)
Introduction to Malay
Linguistics
ประวั ติ ค วามเป็ น มาของภาษามลายู
แนวคิ ด ทฤษฏี ภ าษาศาสตร์ สั ท ศาสตร์ สั ท วิ ท ยา
วจีวิภาค วากยสัมพันธ์ และอรรถศาสตร์ทางด้าน
ภาษามลายู
History of Malay; concept and
theory of Malay linguistics, phonetics,
phonology, morphology, syntax and
semantics
2111114 กลวิธีการแปลภาษามลายู 2(1-2-3)
Malay Translation Strategies
ห ลั ก ก า ร แ ล ะ ท ฤ ษ ฏี ก า ร แ ป ล
การประยุกต์หลักการแปลเอกสารต่าง ๆ การแปล
คาศัพท์เฉพาะ การแปลสานวน การวิเคราะห์ปัญหา
ในการแปลภาษามลายู การใช้รูปแบบการเขียนที่
ถูกต้อง วัฒนธรรมในการใช้ภาษามลายู
Principles and theory of
translation; application of translation in
various types of document; technical terms
translation; idiom translation; analysis of
Malay translation; appropriateness of writing
style; culture of Malay use

หมายเหตุ

ปรับใหม่
1.เ ป ลี่ ย น
รหัสวิชา
2.เปลี่ ย นชื่ อ
วิชา
3.ปรับ
คาอธิบาย
รายวิชา
ภาษาไทย
4.เพิ่ม
คาอธิบาย
รายวิชา
ภาษาอังกฤษ
ปรับใหม่
1.เ ป ลี่ ย น
รหัสวิชา
2.เปลี่ ย นชื่ อ
วิชา
3.ปรับหน่วย
กิต
4.ปรับ
คาอธิบาย
รายวิชา
ภาษาไทย
5.เพิ่ม
คาอธิบาย
รายวิชา
ภาษาอังกฤษ
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2108431 วิวัฒนาการภาษามลายู
3(3-0-6)
Evolution of the Malay
Language
ศึ ก ษ า เ กี่ ย ว กั บ ค ว า ม เ ป็ น ม า แ ล ะ
พั ฒ นาการของภาษามลายู ตั้ ง แต่ เ ริ่ ม แรกจนถึ ง
ปัจจุบัน การใช้ภาษามลายูในยุคแรก ยุคกลางและ
ยุคปัจจุบัน รวมทั้งการศึกษาสาเหตุของการพัฒนา
ในแต่ละยุค

หลักสูตรฉบับปรับปรุง (2560)
2111140 พัฒนาการภาษามลายู
3(3-0-6)
Development of the Malay
Language
ความเป็ น มาและพัฒ นาการของภาษา
มลายู ตั้ ง แต่ เ ริ่ ม แรกจนถึ ง ปั จ จุ บั น การใช้ ภ าษา
มลายู ใ นยุ ค แรก ยุ ค กลางและยุ ค ปั จจุ บั น รวมทั้ ง
การศึกษาสาเหตุของการพัฒนาในแต่ละยุค
History and development of the
Malay from the beginning until the present.
Features of Malay in the early, middle, and
modern ages, factors of development in
each age

2108104 การอ่านภาษามลายู 1
3(2-2-5)
Malay Reading 1
ฝึกอ่านข้อความที่ไม่ใช่ความเรียง เช่น
ป้า ยโฆษณา ป้ า ยประชาสั ม พั น ธ์ ประกาศต่ า ง ๆ
และฝึ ก อ่ า นบทความพื้ น ฐาน เรื่ องสั้ น ชี ว ประวั ติ
เน้นความเข้าใจในงานเขียน

2111141 การอ่านภาษามลายูระดับต้น 2(1-2-3)
Basic Malay Reading
การฝึ ก ทั ก ษะการอ่ า นระดั บ ต้ น ใน
ประโยคภาษามลายู เน้ น ความเข้ าใจความหมาย
และจั บ ใจความส าคั ญ จากเรื่ อ ง และวิ เ คราะห์
ความหมายประโยค
Sentence reading, context clues,
facts and opinions, reading for daily life;
advertisement, warning signs, traffic signs,
labels and directions

2108211 การเขียนภาษามลายู 1
3(2-2-5) 2111142 การเขียนภาษามลายูระดับต้น
Malay Writing 1
2(1-2-3)
ฝึ ก การเขี ย นข้ อ ความง่ า ย ๆ เกี่ ย วกั บ
Basic Malay Writing
ชีวิตประจาวัน ฝึกเขียนเรียงความ เขียนจดหมาย
หลั ก การเขี ย น การฝึ ก เขี ย นข้ อ ความ
ตลอดจนการเขี ย นบั น ทึ ก ประจ าวั น การเขี ย น ง่า ย ๆ เกี่ ย วกั บชี วิ ต ประจ าวั น และข้ อ ความตาม
อัตชีว ประวั ติ การใช้เ ครื่องหมายการอ่ าน เพื่อให้ ประเพณี นิ ย ม เน้ น การใช้ ภ าษาที่ ถู ก ต้ อ งและ

หมายเหตุ
ปรับใหม่
1.เ ป ลี่ ย น
รหัสวิชา
2.เปลี่ ย นชื่ อ
วิชา
3.ปรับ
คาอธิบาย
รายวิชา
ภาษาไทย
4.เพิ่ม
คาอธิบาย
รายวิชา
ภาษาอังกฤษ
ปรับใหม่
1.เ ป ลี่ ย น
รหัสวิชา
2.เปลี่ ย นชื่ อ
วิชา
3.ปรับหน่วย
กิต
4.ปรับ
คาอธิบาย
รายวิชา
ภาษาไทย
5.เพิ่ม
คาอธิบาย
รายวิชา
ภาษาอังกฤษ
ปรับใหม่
1.เ ป ลี่ ย น
รหัสวิชา
2.เปลี่ ย นชื่ อ
วิชา
3.ปรับหน่วย
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หลักสูตรฉบับปรับปรุง (2560)
สามารถใช้ ค าศั พ ท์ ต่ า ง ๆ ที่ เ รี ย นมาแล้ ว และสื่ อ เหมาะสม
ความหมายได้ถูกต้อง
Principles of writing; a simple text
in daily life, traditional text, emphasizes the
correct and appropriate use of language

2108105 การอ่านภาษามลายู 2
3(2-2-5)
Malay Reading 1
ฝึ ก อ่ า นวรรณกรรมมลายู เช่ น นิ ท าน
นวนิยาย งานเขียนที่เป็นร้อยแก้ว ร้อยกรอง เป็นต้น
เน้ นทั ก ษะการจั บใจความส าคั ญ สามารถอธิบ าย
ด้วยวาจา และเขียนด้วยภาษามลายู

2108212 การเขียนภาษามลายู 2
3(2-2-5)
Malay Writing 2
ฝึกสร้างประโยคโดยใช้คาเชื่อมและคา
บ่งบอกทิศทาง การต่อประโยค การเขี ยนย่อหน้ า
การบรรยายโดยใช้ภาพประกอบ ฝึกเขียนข้อความ
ในวาระและโอกาสต่ า ง ๆ การเขี ย นจดหมาย
ทางการ การเขียนบทความ และการสรุปใจความ
สาคัญ เพื่อให้สามารถใช้ศัพท์ต่าง ๆ ที่เรียนมาแล้ว
ได้ถูกต้อง

2111143 การอ่านภาษามลายูระดับกลาง
2(1-2-3)
Intermediate Malay Reading
วิชาที่ต้องสอบผ่านก่อน : 2111141 การอ่าน
ภาษามลายูระดับต้น
Pre-requisite
: 2111141 Basic
Malay Reading
การอ่านบทความ เรื่องสั้น และข่าว เน้น
เข้าใจความหมาย และจับใจความสาคัญจากเนื้อหา
ในระดับความยากของศัพท์จานวน 3,000 คา
Read articles, short story, and
emphasizing on understanding the meaning
and comprehending the content, external
reading with maximum reading level of
3,000 words
2111144 การเขียนภาษามลายูระดับกลาง
2(1-2-3)
Intermediated Malay Writing
วิชาที่ต้องสอบผ่านก่อน : 2111142 การเขียนภาษา
มลายูระดับต้น
Pre-requisite
: 2111142 Basic Malay
Writing
การฝึกทักษะการเขียนภาษามลายูเพื่อ
วัตถุประสงค์ต่าง ๆ เช่น การเขียนจดหมายทางการ
และไม่เป็นทางการ การเขียนสคริปต์ตามหัวข้อที่

หมายเหตุ
กิต
4.ปรับ
คาอธิบาย
รายวิชา
ภาษาไทย
5.เพิ่ม
คาอธิบาย
รายวิชา
ภาษาอังกฤษ
ปรับใหม่
1.เ ป ลี่ ย น
รหัสวิชา
2.เปลี่ ย นชื่ อ
วิชา
3.ปรับหน่วย
กิต
4.ปรับ
คาอธิบาย
รายวิชา
ภาษาไทย
5.เพิ่ม
คาอธิบาย
รายวิชา
ภาษาอังกฤษ
ปรับใหม่
1.เ ป ลี่ ย น
รหัสวิชา
2.เปลี่ ย นชื่ อ
วิชา
3.ปรับ
คาอธิบาย
รายวิชา
ภาษาไทย
4.เพิ่ม
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2108103 สัณฐานวิทยา
3(3-0-6)
Morphology
ศึ ก ษากรอบแนวคิ ด ทฤษฏี โ ครงสร้ า ง
นิยม และทฤษฏีไวยากรณ์แบบเพิ่มพูน (structure
& generative) ความแตกต่างระหว่างหน่วยคากับ
คา กระบวนการสร้างคา อุปสรรคปัจจัย หลักการ
วิเคราะห์และกฎสัณฐานวิทยาโดยใช้ทฤษฏีต่าง ๆ

2108106 สนทนาภาษามลายู 2
3(2-2-5)
Malay conversation 2
วิชาที่ต้องสอบผ่านก่อน : สนทนาภาษามลายู 1
ฝึกทักษะฟังและพูดภาษามลายูเพื่อการ
สื่ อ สารในระดั บ ที่ สู ง ขึ้ น เน้ น ความเข้ า ใจ และ
วิเคราะห์ จากการฟั งข่าว การอภิปราย การฟังค า
บรรยาย การนาเสนอผลงาน การแสดงความคิดเห็น
การน าเสนอประเด็ น โต้ แ ย้ ง เทคนิ ค การพู ด ในที่
ชุมชน การโต้วาที ภาษาที่เหมาะสมกับบทบาทและ
สถานการณ์

หลักสูตรฉบับปรับปรุง (2560)
กาหนด โดยเลือกใช้คาศัพท์ที่เหมาะสมในการฝึก
ปฏิบัติการเขียน
Practice writing Malay for various
purposes such as formal and non-formal
letter writing, script writing based on a given
topic by using appropriate vocabularies in
writing
2111145 สัณฐานวิทยา
3(3-0-6)
Morphology
กรอบแนวคิดพื้นฐานสัณฐานวิทยาความ
แตกต่ า งระหว่ า งหน่ ว ยค ากั บ ค า วิ ธี ส ร้ า งค าแบบ
ต่าง ๆ ค าอุ ปสรรค คาปัจ จัย ค าเดี่ย ว คาประสม
คานาม คากริยา คาคุณศัพท์ และคากริยาช่วยชนิด
ต่าง ๆ ในภาษามลายู
Conceptual
framework
of
morphology,
differences
between
morpheme and word, word formation,
prefix, suffix, single word, compound word,
conceptual framework, differences between
word and morpheme, word formation,
factors barrier, Morphological analysis
reduplicated word, noun, verb, adjective,
various auxiliary verbs in Malay
2111202 การฟังและพูดภาษามลายูระดับกลาง
2(1-2-3)
Intermediate Malay Listening
and Speaking
วิชาที่ต้องสอบผ่านก่อน : 2111101 การฟังและพูด
ภาษามลายูระดับต้น
Pre-requisite
: 2111101 Basic Malay
Listening and Speaking
ทั ก ษะการฟั ง และพู ด ภาษามลายู เ พื่ อ
การสื่อสารในบริบทที่มีความซับซ้อนขึ้น เน้นความ
เข้าใจในการฟัง การโต้ตอบ การแสดงความคิดเห็น

หมายเหตุ
คาอธิบาย
รายวิชา
ภาษาอังกฤษ

ปรับใหม่
1.เ ป ลี่ ย น
รหัสวิชา
2.เปลี่ ย นชื่ อ
วิชา
3.ปรับ
คาอธิบาย
รายวิชา
ภาษาไทย
4.เพิ่ม
คาอธิบาย
รายวิชา
ภาษาอังกฤษ

ปรับใหม่
1.เ ป ลี่ ย น
รหัสวิชา
2.เปลี่ ย นชื่ อ
วิชา
3.ปรับหน่วย
กิต
4.ปรับ
คาอธิบาย
รายวิชา
ภาษาไทย
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2108322 ภาษาศาสตร์สังคมในประเทศที่ใช้
ภาษามลายู
3(3-0-6)
Socio-linguistic Study of
Malay Speaking Countries
ศึ ก ษาภาษาในบริ บ ทของสั ง คมและ
วั ฒ นธรรม ความหลากหลายในภาษามลายู ใ น
ประเทศที่ใ ช้ ภาษามลายู ซึ่ งอธิ บ ายได้ด้ ว ยทฤษฏี
ภาษาศาสตร์สังคม

2108315 การแปล 2
3(2-2-5)
Translation 2
รายวิชาบังคับก่อน : การแปล 1
ฝึ ก ทั ก ษ ะ ก า ร แ ป ล ข่ า ว บ ท ค ว า ม
ข้ อ เขี ย นทางวิ ช าการ นิ ท านและบทร้ อ ยกรอง
ทั้งจากภาษามลายูเป็นภาษาไทยและจากภาษาไทย
เป็นภาษามลายู

หลักสูตรฉบับปรับปรุง (2560)
การแสดงบทบาทสมมติ บทละครสั้น การสัมภาษณ์
และการรายงาน
Malay listening and speaking for
communication in context; emphasis of
comprehension,
response,
opinion,
expression, role-play, skit, interview and
report
2108213 ภาษาศาสตร์สังคม
3(3-0-6)
Socio-linguistics
ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งภาษากั บ สั ง คม
การปฏิสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบทางสังคมและ
ภาษา บทบาทและความหลากหลายของภาษาใน
สั งคม ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งการเรี ย นภาษาและ
โครงสร้างทางสังคม เพศและวัยของผู้พูด ภาษาที่ใช้
ในบริบททางสังคม และการเปลี่ยนแปลงของภาษา
Relationships between language
and society, interaction between social
components and language, roles and
varieties of language in society,
relationships between language learning
and social structures, genders and age of
speakers; language use in social contexts
and language change

หมายเหตุ
5.เพิ่ม
คาอธิบาย
รายวิชา
ภาษาอังกฤษ

2111215 การแปลภาษามลายู-ไทย 2(1-2-3)
Malay – Thai Translation
วิชาที่ต้องสอบผ่านก่อน : 2111114 กลวิธีการ
แปลภาษามลายู
Pre-requisite
: 2111114 Malay
Translation Strategies
การแปลจากภาษามลายูเ ป็ นภาษาไทย
ความหมาย คาศัพท์ จากประโยคจนถึงบริบท การ
แปลงานเขี ย น เช่ น ข่ า ว หนั ง สื อ พิ ม พ์ เรื่ อ งสั้ น
วรรณกรรม การใช้พจนานุกรม และเครื่องมืออื่น ๆ
ในการแปล

ปรับใหม่
1.เ ป ลี่ ย น
รหัสวิชา
2.เปลี่ ย นชื่ อ
วิชา
3.ปรับหน่วย
กิต
4.ปรับ
คาอธิบาย
รายวิชา
ภาษาไทย

ปรับใหม่
1.เ ป ลี่ ย น
รหัสวิชา
2.เปลี่ ย นชื่ อ
วิชา
3.ปรับ
หน่วยกิต
4.ปรับ
คาอธิบาย
รายวิชา
ภาษาไทย
5.เพิ่ม
คาอธิบาย
รายวิชา
ภาษาอังกฤษ
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ไม่มี

ไม่มี

หลักสูตรฉบับปรับปรุง (2560)
Thai – Malay translation; meaning
of words in sentence level to context level;
translation of works, news, newspaper,
short story, literary work; using dictionary
and other tools in translation
2111246 การอ่านภาษามลายูระดับสูง
2(1-2-3)
Advanced Malay Reading
วิชาที่ต้องสอบผ่านก่อน : 2111143 การอ่าน
ภาษามลายูระดับกลาง
Pre-requisite
: 2111143
Intermediate Malay Reading
การอ่านงานเขียนประเภทต่าง ๆ เพื่อจับ
ใจความส าคั ญ และความเข้ า ใจในรายละเอี ย ด
หนังสืออ่านนอกเวลาในระดับความยากของศัพ ท์
จานวน 5,000 คา
Reading for main ideas of writing
works, understanding. Interpreting and
summarizing the details of external reading
with approximately 5,000 words
2111247 การเขียนภาษามลายูระดับสูง
2(1-2-3)
Advanced Malay Writing
วิชาที่ต้องสอบผ่านก่อน : 2111144 การเขียนภาษา
มลายูระดับกลาง
Pre-requisite
: 2111144
Intermediate Malay Writing
เทคนิ ค การเขี ย นภาษามลายู ร ะดั บ สู ง
ฝึ ก การใช้ ค า ส านวน รู ป ประโยคที่ ซั บ ซ้ อ นขึ้ น
ให้ถูกต้อง เหมาะสม มุ่งเน้นการเขียนบรรยายเพื่อ
ถ่ายทอดเรื่องราว และหลักการอ้างอิงเหตุผล
Advanced
Malay
writing
techniques; using the practice sentence
more complex expressions, proper. Focus

หมายเหตุ
5.เพิ่ม
คาอธิบาย
รายวิชา
ภาษาอังกฤษ
รายวิชาใหม่

รายวิชาใหม่
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2108106 โครงสร้างภาษามลายู 1
3(3-0-6)
Malay Structural 1
ศึกษาวลี รูป แบบวลีใ นภาษามลายู อนุ
ประโยค ประโยคความเดี่ ย ว รู ป ประโยคที่ มี
โครงสร้างที่ซับซ้อน รวมทั้งศึกษาโครงสร้างประโยค
ต่าง ๆ ฝึก สร้ างและวิเคราะห์ว ลี และรูป ประโยค
ต่าง ๆ ในระดับพื้นฐาน

2108207 โครงสร้างภาษามลายู 2
3(3-0-6)
Malay Structural 2
รายวิชาบังคับก่อน : โครงสร้างภาษามลายู 1
ศึ ก ษาโครงสร้ า ง หน้ า ที่ ลั ก ษณะของ
ไวยากรณ์ ศึกษาทฤษฏีต่าง ๆ ที่ใช้ในการวิเคราะห์
ประโยค และวิเคราะห์โครงสร้างประโยคแบบต่าง ๆ
ในภาษามลายูที่ซับซ้อนมากขึ้น

2108436 ศิลปวัฒนธรรมมลายูเบื้องต้น 2(1-2-3)
Introduction to Malay Arts
and Culture
ศึ ก ษาความเป็ น อยู่ ศิ ล ปวั ฒ นธรรม
ประเพณี และแนวคิดของตนมลายูซึ่งสัมพันธ์หรือไม่
สัมพันธ์กับศาสนาอิสลาม รวมทั้งศึกษาภาคสนาม

หลักสูตรฉบับปรับปรุง (2560)
on writing, lecturing to convey the story
and the main reason reference
2111248 โครงสร้างภาษามลายูระดับต้น
3(3-0-6)
Basic Malay Structural
กรอบแนวคิ ดเกี่ ย วกับ โครงสร้ างภาษา
วลี รูปแบบวลี การสร้างวลี วิเคราะห์วลี อนุประโยค
รูปประโยคพื้น ฐาน และประโยคชนิ ดต่า ง ๆ ของ
ภาษามลายู
Concept of language structures,
phrases, phrase pattern, phrase formation,
phrase analysis, clauses, basic patterns of
sentence, simple types of Malay sentence

2111249 โครงสร้างภาษามลายูระดับกลาง
3(3-0-6)
Intermediate Malay Structural
วิชาที่ต้องสอบผ่านก่อน : 2111148 โครงสร้าง
ภาษามลายูระดับต้น
Pre-requisite
: 2111148 Basic
Malay Structural
ประเภทของประโยค ประโยคความเดียว
ประโยคความรวม ประโยคความซ้อน และการเชื่อม
ในประโยคภาษามลายู
Types of sentence; simple,
compound, and complex sentence,
conjunction use in Malay sentence
2111250 สังคมและวัฒนธรรมมลายู 3(3-0-6)
Malay Culture and Society
สังคมวิถี ชีวิ ต ศิล ปวั ฒนธรรม ประเพณี
และระบบความคิ ด ของชาวมลายู รวมทั้ ง ศึ ก ษา
ภาคสนาม และเยี่ ย มชมสถานที่ ต่ า ง ๆ เกี่ ย วกั บ
ป ร ะ เ พ ณี แ ล ะ ป ร ะ วั ติ ศ า ส ต ร์ ใ น บ ริ บ ท

หมายเหตุ

ปรับใหม่
1.เ ป ลี่ ย น
รหัสวิชา
2.เปลี่ ย นชื่ อ
วิชา
3.ปรับ
คาอธิบาย
รายวิชา
ภาษาไทย
4.เพิ่ม
คาอธิบาย
รายวิชา
ภาษาอังกฤษ
ปรับใหม่
1.เ ป ลี่ ย น
รหัสวิชา
2.เปลี่ ย นชื่ อ
วิชา
3.ปรับ
คาอธิบาย
รายวิชา
ภาษาไทย
4.เพิ่ม
คาอธิบาย
รายวิชา
ภาษาอังกฤษ
ปรับใหม่
1.เ ป ลี่ ย น
รหัสวิชา
2.เปลี่ ย นชื่ อ
วิชา
3.ปรับ
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หลักสูตรฉบับปรับปรุง (2560)
และเยี่ยมชมสถานที่ต่าง ๆ เกี่ยวกับประเพณีและ พหุวัฒนธรรม
ประวัติศาสตร์
Social way of life, arts and culture,
tradition, thinking system of Malay speakers,
field studies, visiting traditional and
historical places in a multicultural context

ไม่มี

2111303 การฟังและพูดภาษามลายูระดับสูง
2(1-2-3)
Advanced Malay Listening
and Speaking
วิชาที่ต้องสอบผ่านก่อน : 2111202 การฟังและพูด
ภาษามลายูระดับกลาง
Pre-requisite
: 2111202 Intermediate
Malay Listening and Speaking
ทั ก ษะการฟั ง และพู ด ภาษามลายู เ พื่ อ
การสื่อสารในระดับที่สูงขึ้ น เน้นความเข้าใจ และ
วิเคราะห์ จากการฟั งข่าว การอภิปราย การฟังค า
บรรยาย การนาเสนอผลงาน การแสดงความคิดเห็น
การน าเสนอประเด็ น โต้ แ ย้ ง เทคนิ ค การพู ด ในที่
ชุมชน การโต้วาที ภาษาที่เหมาะสมกับบทบาทและ
สถานการณ์
Advanced Malay listening and
speaking; emphasis of understanding and
analysis of news, discussion, presentation,
comments, opinion, and argument;
techniques of public speaking and debate,
using language in an appropriate role and
situation
2108416 การแปล 3
3(2-2-5) 2111316 การแปลภาษาไทย-มลายู 2(1-2-3)
Translation 3
Thai – Malay Translation
รายวิชาบังคับก่อน : การแปล 2
วิชาที่ต้องสอบผ่านก่อน : 2111215 การแปลภาษา
ฝึ ก ทั ก ษ ะ ก า ร แ ป ล ข่ า ว บ ท ค ว า ม มลายู – ไทย
ข้อเขียนทางวิชาการ นิทานและบทร้อยกรองทั้งจาก Pre-requisite
: 2111215 Malay –

หมายเหตุ
คาอธิบาย
รายวิชา
ภาษาไทย
4.เพิ่ม
คาอธิบาย
รายวิชา
ภาษาอังกฤษ
รายวิชาใหม่

ปรับใหม่
1.เ ป ลี่ ย น
รหัสวิชา
2.เปลี่ ย นชื่ อ
วิชา
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ภาษามลายูเ ป็น ภาษาไทยและจากภาษาไทยเป็ น Thai Translation
ภาษามลายูในขั้นสูง
การแปลจากภาษาไทยเป็นภาษามลายู
ความหมาย คาศัพท์จากบริบท จนถึงระดับประโยค
การแปลงานเขียน เช่น ข่าว หนังสือพิมพ์ เรื่องสั้น
วรรณกรรม การใช้พจนานุกรม และเครื่องมืออื่น ๆ
ในการแปล
Malay – Thai translation; meaning
of words in context level, translation of
works, news, newspaper, short story, literary
work; using dictionary and other tools in
translation
2108208 โครงสร้างภาษามลายู 3
3(3-0-6) 2111351 โครงสร้างภาษามลายูระดับสูง
Malay Structural 3
3(3-0-6)
รายวิชาบังคับก่อน : โครงสร้างภาษามลายู 2
Advanced Malay Structural
ศึก ษากระบวนการวิ เคราะห์โ ครงสร้ า ง วิชาที่ต้องสอบผ่านก่อน : 2111249 โครงสร้าง
วลี อนุประโยคและประโยคในภาษามลายู รวมทั้ง ภาษามลายูระดับกลาง
เปรียบเทียบผลการวิเคราะห์ด้วยทฤษฏีต่าง ๆ ใน Pre-requisite
: 2111249
ระดับที่สูงขึ้น
Intermediate Malay Structural
โครงสร้าง หน้าที่ ลักษณะของไวยากรณ์
ศึกษาทฤษฏีต่าง ๆ ที่ใช้ในการวิเคราะห์ประโยคและ
วิเคราะห์โครงสร้างประโยคต่าง ๆ ในภาษามลายูที่
ซับซ้อนมากขึ้น
Structures, functions, characteristics
of grammar, studying the theories used in
the analysis of more complicated structure
of Malay sentences
2108318 สัทศาสตร์ภาษามลายู
3(3-0-6) 2111352 สัทศาสตร์ภาษามลายู
3(3-0-6)
Malay Phonetics
Malay Phonetics
ศึก ษาเสี ย งและอวั ย วะที่ ใ ช้ ใ นการออก
กรอบแนวคิด เกี่ย วกับ สัทศาสตร์ ระบบ
เสียง (articulator phonetics) เน้นสรีรสัทศาสตร์ เสียงและอวัยวะที่ใช้ในการออกเสียง องค์ประกอบ
และนินาทสัทศาสตร์ (Articulatory Phonetics & ของเสียงพูด กระบวนการออกเสียง การใช้สัทอักษร
Phonetics) วิเคราะห์โครงสร้างเบื้องต้นของคา วลี สรีรสัทศาสตร์และนินาทสัทศาสตร์ เสียงพยัญชนะ
และประโยคในภาษามลายู
และเสียงสระในภาษามลายู เปรียบเทียบคุณสมบัติ
เสี ย งพยั ญ ชนะและสระ ตลอดจนการเน้ น และ

หมายเหตุ
3.ปรับหน่วย
กิต
4.ปรับ
คาอธิบาย
รายวิชา
ภาษาไทย
5.เพิ่ม
คาอธิบาย
รายวิชา
ภาษาอังกฤษ
ปรับใหม่
1.เ ป ลี่ ย น
รหัสวิชา
2.เปลี่ ย นชื่ อ
วิชา
3.ปรับ
คาอธิบาย
รายวิชา
ภาษาไทย
4.เพิ่ม
คาอธิบาย
รายวิชา
ภาษาอังกฤษ

ปรับใหม่
1.เ ป ลี่ ย น
รหัสวิชา
2.เปลี่ ย นชื่ อ
วิชา
3.ปรับ
คาอธิบาย
รายวิชา
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2108319 สรวิทยาภาษามลายู
3(3-0-6)
Malay Phonology
ศึกษาระบบเสี ยงภาษามลายู วิเ คราะห์
ระบบและบทบาทของเสียงในภาษามลายู รวมทั้ง
ศึกษาวิธีการที่ใช้ในการวิเคราะห์ภาษามลายู เช่น
structural, generative linear & nonlinear

2108327 ภาษามลายูถิ่น
3(3-0-6)
Malay Dialects
ศึกษาลักษณะทั่วไปของภาษามลายูถิ่นที่
มี อ ยู่ ใ นประเทศต่ า ง ๆ ที่ ใ ช้ ภ าษามลายู รวมทั้ ง
เปรียบเทียบภาษามลายูถิ่นต่าง ๆ ในระดับหน่วย
เสียง หน่วยคาและประโยค

หลักสูตรฉบับปรับปรุง (2560)
ทานองเสียงในภาษามลายู
Concept of phonetics, sounds,
organs of speech, component of speech
sound, articulation process, using of
phonetic alphabets, articulatory and
acoustic phonetics, consonant and vowel
sounds in Malay, comparison the features
of consonants and vowels as well as accent
and intonation in Malay
2111353 สรวิทยาภาษามลายู
3(3-0-6)
Malay Phonology
กรอบแนวคิดเกี่ยวกับสรวิทยา ความหาย
ของหน่วยเสียง การวิเคราะห์หน่วยเสียง ระบบเสียง
ในภาษามลายู การกระจายของหน่วยเสียงในภาษา
มลายู โครงสร้า งพยางค์แ ละคาในหลั กสัทศาสตร์
และสรวิทยา การิเคราะห์ระบบเสียงในภาษามลายู
ถิ่นปัตตานี
Concept of phonology, meaning
of phonemes; analysis of phonemes, sound
system in Malay, distribution of phonemes
in Malay, syllable and word structure in
phonetic and phonology, analysis of sound
system of Pattani dialects
2111354 ภาษามลายูถิ่น
3(3-0-6)
Malay Dialects
กรอบแนวคิ ด เกี่ ย วกั บ ภาษามลายู ถิ่ น
ตระกูลของภาษามลายู การเกิดขึ้ นของภาษามลายู
ถิ่น ลักษณะของภาษามลายูถิ่นที่ใช้ในภูมิภาคมลายู
กาเปรียบเทียบภาษามลายูถิ่นต่าง ๆ ในระดับหน่วย
เสี ย ง หน่ ว ยค า ประโยคและความแตกต่ า งของ
ความหมาย การจัดกลุ่มของภาษามลายูถิ่น
Concept of Malay dialects,
language family of Malay dialects,
emergence of Malay dialects, characteristics

หมายเหตุ
ภาษาไทย
4.เพิ่ม
คาอธิบาย
รายวิชา
ภาษาอังกฤษ

ปรับใหม่
1.เ ป ลี่ ย น
รหัสวิชา
2.เปลี่ ย นชื่ อ
วิชา
3.ปรับ
คาอธิบาย
รายวิชา
ภาษาไทย
4.เพิ่ม
คาอธิบาย
รายวิชา
ภาษาอังกฤษ
ปรับใหม่
1.เ ป ลี่ ย น
รหัสวิชา
2.เปลี่ ย นชื่ อ
วิชา
3.ปรับ
คาอธิบาย
รายวิชา
ภาษาไทย
4.เพิ่ม
คาอธิบาย
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หลักสูตรฉบับปรับปรุง (2560)
of Malay in Malay region, comparison of
Malay dialects phonemes, morphemes,
sentences and differences of the meaning,
grouping of Malay dialects
ไม่มี
2111455 อรรถศาสตร์ภาษามลายู
3(3-0-6)
Malay Semantics
ควา ม รู้ เ บื้ องต้ นเ รื่ องอร ร ถศ า ส ต ร์
พั ฒ นาการทางด้ า นวิ ชาอรรถศาสตร์ และวิ ธี ก าร
แนวคิด และทฤษฏีที่เกี่ยวข้อง ความหมาย ประเภท
ค ว า ม ห ม า ย วิ ธี ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห์ ค ว า ม ห ม า ย
การเปลี่ ย นแปลงความหมาย ประเด็ น ของ
ความหมายที่ มี ค วามเกี่ ย วข้ อ งกั บ ส่ ว นต่ า ง ๆ
ของไวยากรณ์ในภาษามลายู
Basic knowledge of semantics;
development and methodology of
semantics and concepts and theories of
meaning; types of meaning, semantics
analysis methodology, meaning change,
Issue of meaning related to various parts of
grammar in Malay
2108437 สัมมนาภาษามลายู
3(2-2-5) 2111456 สัมมนาภาษามลายู
3(2-2-5)
Seminar in the Malay Language
Seminar in Malay Language
แบ่ ง กลุ่ ม ย่ อ ย อภิ ป ราย สนทนาใน
แนวคิ ด การจั ด สั ม มนา รู ป แบบของ
เรื่ อ งราวต่ า ง ๆ ในปั จ จุ บั น ที่ น่ า สนใจเกี่ ย วมลายู การสั ม มนา การด าเนิ น การสั ม มนา การก าหนด
ศึ ก ษาโดยการใช้ ป ระสบการณ์ แ ละมวลความรู้ หัวข้อตามความสนใจของนักศึกษาแต่ละตน ศึกษา
แลกเปลี่ยนกันระหว่างกลุ่ม
ค้นคว้า และนาเสนอผลของการศึกษาในการสัมมนา
Concept of seminar, forms of the
seminar, conducting seminar, topic
determination according to students,
interest, study, research and presentation in
seminar

หมายเหตุ
รายวิชา
ภาษาอังกฤษ

รายวิชาใหม่

ปรับใหม่
1.เ ป ลี่ ย น
รหัสวิชา
2.เปลี่ ย นชื่ อ
วิชา
3.ปรับ
คาอธิบาย
รายวิชา
ภาษาไทย
4.เพิ่ม
คาอธิบาย
รายวิชา
ภาษาอังกฤษ
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2108440 การศึกษาเอกเทศ
3(2-2-5)
Independent Studies
ศึกษาทฤษฏี แนวคิด รูปแบบการทาวิจัย
และฝึกฝนการทาวิจัยในชั้นเรียน การฝึกปฏิบัติการ
วิ จั ย การน าเสนอผลการวิ จั ย การค้ น คว้ า ศึ ก ษา
งานวิ จั ย ในการพั ฒ นากระบวนการจั ด การเรี ย นรู้
การใช้กระบวนการวิจัยในการแก้ปัญหา การเสนอ
โครงร่างเพื่อการทาวิจัย

2) วิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า 21 หน่วยกิต
2108436 วรรณคดีมลายูเบื้องต้น
3(3-0-6)
Introduction to Malay Literature
ศึก ษาความรู้ เบื้ อ งต้น เกี่ย วกับ วรรณคดี
และประวัติวรรณคดี ลีลาการประพันธ์ ความหมาย
ความคิด หรือปรัชญาของผู้แต่ง รวมทั้งศัพท์เฉพาะ
ด้านวรรณคดี โดยการอ่านจากเรื่องสั้น บทละคร
และร้อยกรอง

ไม่มี

หลักสูตรฉบับปรับปรุง (2560)
2111457 การศึกษาเอกเทศ
3(3-2-5)
Independent Studies
ทฤษฏีและหลักการวิจัยเบื้องต้น รูปแบบ
การวิจั ย การออกแบบการวิจัย กระบวนการวิจั ย
การฝึ ก ปฏิ บั ติ ก ารวิ จั ย การค้ น คว้ า ด้ ว ยตนเองใน
หัวข้อ ทางภาษาศาสตร์ วรรณคดี หรื อวัฒนธรรม
มลายู โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาให้คาแนะนา และการ
น าเสนอผลการศึ ก ษาทั้ ง ในรู ป ของเอกสารและ
นาเสนอด้วยวาจา
Introduction of theory and
concept of research; form, design and
process of research, statistics for research,
research practices, self-researching in the
topic of linguistics, literature or Malay
culture and suggestion by supervisor and
research presentation both in papers and
oral
2) วิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต
2111319 วรรณคดีมลายูเบื้องต้น
3(3-0-6)
Introduction Malay Literature
ความรู้ เ บื้ อ งต้ น เกี่ ย วกั บ วรรณคดี แ ละ
ประวัติวรรณคดี ลีลาการประพันธ์ ความหมาย
การอภิปราย แนวคิด คาศัพท์เฉพาะทางวรรณกรรม
ในงานเขียน ร้อยกรอง เรื่องสั้น และบทละคร
Introduction to literature, and
history of Malay literature, writing styles,
meaning, discussion of concepts and
literary terms in poem, short stories and
drama
2111358 อักษรยาวี
3(3-0-6)
Jawi Script
ประวั ติ ค วามเป็ น มาของอั ก ษรยาวี
พยั ญ ชนะ สระ เครื่ อ งหมายวรรคตอน ระบบ
การสะกดและการออกเสียง การอ่านและการเขียน

หมายเหตุ
ปรับใหม่
1.เปลี่ยน
รหัสวิชา
2.เปลี่ยนชื่อ
วิชา
3.ปรับ
หน่วยกิต
4.ปรับ
คาอธิบาย
รายวิชา
ภาษาไทย
5.เพิ่ม
คาอธิบาย
รายวิชา
ภาษาอังกฤษ

ปรับใหม่
1.เปลี่ยน
รหัสวิชา
2.ปรับ
คาอธิบาย
รายวิชา
ภาษาไทย
3.เพิ่ม
คาอธิบาย
รายวิชา
ภาษาอังกฤษ
รายวิชาใหม่
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2108438 ภาษามลายูกับเทคโนโลยีสารสนเทศ
3(3-0-6)
The Malay Language and
Information Technology
ศึ ก ษาวิ ธี ใ ช้ ภ าษามลายู ใ นการสื่ อ สาร
ทางการบริหารและการพาณิชย์ ประเด็นที่เกี่ยวข้อง
กับการสื่อสาร เทคโนโลยีที่ใช้กับการสื่อสารและผล
จากความแตกต่างของวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับการ
สื่อสาร

2108328 อิทธิพลภาษาต่างประเทศในภาษา
มลายู
3(3-0-6)
Foreign Language Influences
in Malay
ศึ ก ษาอิ ท ธิ พ ลของภาษาต่ า งประเทศที่
มีต่อภาษามลายูและศึกษาอิทธิพลของภาษามลายู

หลักสูตรฉบับปรับปรุง (2560)
ข้ อ ความภาษามลายู ด้ ว ยอั ก ษรยาวี การแปลง
ข้อความอักษรรูมีเป็นอักษรยาวี
Background of Jawi script, Jawi
consonants, vowels, punctuations, vowels,
punctuations, spelling and pronunciations
system, reading and writing Malay text with
Jawi script, and translation of Rumi text into
Jawi
2111359 ภาษามลายูกับเทคโนโลยีสารสนเทศ
3(3-0-6)
Malay Language and
Information Technology
ปฏิบัติ การฟัง การอ่านคาสั่ง คาแนะนา
เนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และ
สารสนเทศ โครงสร้ า งภาษา ค าศั พ ท์ ส านวน
ที่ เ กี่ ย ว ข้ อ ง กั บ ก า ร ป ร ะ ยุ ก ต์ ค อ ม พิ ว เ ต อ ร์
ระบบปฏิ บั ติ ก าร สามารถประยุ ก ต์ โ ปรแกรม
ส าเร็ จ รู ป ในการเรี ย นภาษามลายู อิ น เตอร์ เ น็ ต
ระบบการสื่อสารและข้อมูล การเขียนบรรยายลาดับ
ขั้นตอน
Practicing, listening to the order,
reading content related to computer and
information technology, language structure,
vocabulary, idioms related to computer
applications, operating systems, application
packages in Malay language, Internet,
communication systems, and data,
describing the steps
2111360 อิทธิพลภาษาต่างประเทศในภาษา
มลายู
3(3-0-6)
Foreign Language Influences
in Malay
อิ ท ธิ พ ลของภาษาต่ า งประเทศที่ มี ต่ อ
ภาษามลายู ด้ า นระบบเสี ย ง ระบบค า ระบบ

หมายเหตุ

ปรับใหม่
1.เปลี่ยน
รหัสวิชา
2.เปลี่ยนชื่อ
วิชา
3.ปรับ
คาอธิบาย
รายวิชา
ภาษาไทย
4.เพิ่ม
คาอธิบาย
รายวิชา
ภาษาอังกฤษ

ปรับใหม่
1.เปลี่ยน
รหัสวิชา
2.เปลี่ยนชื่อ
วิชา
3.ปรับ
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ที่ มี ต่ อ ภาษาอื่ น ตลอดจนวิ วั ฒ นาการของภาษา ประโยค และสานวนโวหารในสถานการณ์ต่ าง ๆ
มลายู
ที่สัมพันธ์กับวัฒนธรรม และศึกษาอิทธิพลของภาษา
มลายูที่มีต่อภาษาอื่น
Influence of foreign language upon
Malay phonology, morphology, syntax and
idioms in different cultural situations and
study influence of Malay language upon
other language
2108326 ภาษามลายูเพื่อการท่องเที่ยว 3(3-0-6) 2111361 ภาษามลายูเพื่อการท่องเที่ยว 3(3-0-6)
Malay for Tourism
Malay Language for Tourism
ศึ ก ษาความรู้ พื้ น ฐานเกี่ ย วกั บ กา ร
ศัพท์ สานวน บทสนทนาเกี่ยวกับธุรกิจ
ท่องเที่ยว ฝึกทัก ษะการใช้ ภาษามลายู ในการเป็ น ท่ อ งเที่ ย ว เช่ น โรงแรม ร้ า นอาหาร สายการบิ น
มั ค คุ เ ทศก์ เกี่ ย วกั บ โปรแกรมการท้ อ งเที่ ย ว มั ค คุ เ ทศก์ ข้ อ มู ล สถานที่ ส าคั ญ เทศการต่ า ง ๆ
การเตรียมเอกสาร การกรอกแบบฟอร์ม การจอง วัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมมลายู ภาษาเพื่อการ
ห้ อ งพั ก ประชามสั ม พั น ธ์ และน าชมสถานที่ ปฏิ บั ติ ด้ า นการท่ อ งเที่ ย ว การจั ด โปรแกรมการ
ท่องเที่ยว
เดิ น ทาง การจองที่ พั ก การเตรี ย มเอกกสาร
ประชาสั ม พั น ธ์ การอภิ ป รายและเสนอข้ อ มู ล
ทางด้านภูมิศาสตร์ และประวัติศาสตร์ท้องถิ่นเพื่อ
ฝึกปฏิบัติในสถานการณ์จริง
Vocabulary,
idioms
and
conversations with regard Malay language
for business in tourism, hotels, restaurants,
airlines, guides, attractions, festivals, Thai
and Malay culture, language for operating
tourism, managing trip program, booking,
preparing for publication, discussing and
exposing of geographical and historical
information for practicing in real situation
2108323 ภาษามลายูทางการศึกษา 3(3-0-6)
ไม่มี
Malay in Education
ศึ ก ษ า ถึ ง ค ว า ม ส า คั ญ แ ล ะ ค ว า ม
หลากหลายของปั ญ หาที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การศึ ก ษา
ภาษามลายู เช่น ภาษามลายูจัดเป็นส่วยหนึ่งหรือ
ภาษาที่สองในบริบทไทย ศึกษาความเหมาะสมของ

หมายเหตุ
คาอธิบาย
รายวิชา
ภาษาไทย
4.เพิ่ม
คาอธิบาย
รายวิชา
ภาษาอังกฤษ
ปรับใหม่
1.เปลี่ยน
รหัสวิชา
2.เปลี่ยนชื่อ
วิชา
3.ปรับ
คาอธิบาย
ภาษาไทย
4.เพิ่ม
คาอธิบาย
รายวิชา
ภาษาอังกฤษ

ปรับออก
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การใช้ ภ าษามลายู ใ นพื้ น ที่ ศึ ก ษาอิ ท ธิ พ ลการ
เปลี่ ย นแปลงทางการศึ ก ษาและปั ญ หาความ
หลากหลายในการศึกษาภาษามลายู บทบาทของ
ภาษามลายูที่ใช้ในการสื่อสาร
2108325 ภาษามลายูกับการดาเนินในสังคม
3(3-0-6)
Malay Language and Malay
Way of life
วิเคราะห์การใช้ภาษาในสถานการณ์จริง
ปัญหาและอุปสรรคในการใช้ภาษา การวิเคราะห์
ภาษาที่ใช้ในการดาเนินชีวิตของผู้ใช้ภาษามลายูจาก
สื่อต่าง ๆ เช่น หนังสือพิมพ์ โทรทัศน์ เป็นต้น

2108217 ภาษามลายูในสื่อประเภทสิ่งพิมพ์
3(3-0-6)
Malay in Printed Media
ศึกษาภาษามลายูในสื่อสิ่งพิมพ์ ประกาศ
และโฆษณา การเขียนที่ดีในการเผยแพร่สื่อสิ่งพิมพ์
รวมทั้งวิเคราะห์การเขียนที่ไม่ถูกต้อง ที่พบเจอในสื่อ
ประเภทสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ

ไม่มี

หลักสูตรฉบับปรับปรุง (2560)

หมายเหตุ

2111362 สถานการณ์การใช้ภาษามลายูใน
ปัจจุบัน
3(3-0-6)
Current Situation in
Malay Language
วิเคราะห์การใช้ภาษาในสถานการณ์จริง
ปัญหาและอุปสรรคในการใช้ภาษา การวิเคราะห์
ภาษาที่ใช้ในการดาเนินชีวิตของผู้ใช้ภาษามลายูจาก
สื่อต่าง ๆ เช่น หนังสือพิมพ์ โทรทัศน์ เป็นต้น
Analysis of language performance
in real situations, problems and difficulty in
language use, analysis of language use in
daily life from media such as newspaper,
television, and etc
2111363 ภาษามลายูในสื่อสิ่งพิมพ์ 3(3-0-6)
Malay Language in Printed
Mass Media
ศั พ ท์ แ ล ะ ส า น ว น ภ า ษ า ม ล า ยู
ที่ ใ ช้ วั จ น ลี ล า ก า ร ใ ช้ ภ า ษ า ใ น สื่ อ สิ่ ง พิ ม พ์
ในสื่อมวลชนประเภทสิ่งพิมพ์ประกาศ โฆษณา และ
สื่ออิเล็คโทรนิค
Malay vocabulary and idioms used
as speech styles of printing media, in mass
media, types of publishing announced,
advertisements and electronic media

ปรับใหม่
1.เปลี่ยน
รหัสวิชา
2.เปลี่ยนชื่อ
วิชา
3.เพิ่ม
คาอธิบาย
รายวิชา
ภาษาอังกฤษ

2111364 วาทวิทยาภาษามลายู
3(3-0-6)
Malay Language Rhetoric
หลั ก วาทวิ ท ยาภาษามลายู เ บื้ อ งต้ น
การพั ฒ นาบุ ค ลิ ก ภาพ การสื่ อ ความหมายด้ ว ย

ปรับใหม่
1.เปลี่ยน
รหัสวิชา
2.ปรับหน่วย
กิต
3.ปรับ
คาอธิบาย
รายวิชา
ภาษาไทย
4เพิ่ม
คาอธิบาย
รายวิชา
ภาษาอังกฤษ
รายวิชาใหม่
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หลักสูตรฉบับปรับปรุง (2560)
วัจนภาษา และอวัจนภาษา การพัฒนาทัก ษะการ
พูดในสถานการณ์ต่าง ๆ
Fundamentals of Malay rhetoric,
personality development; verbal and
non-verbal communication, development
of speaking skills in different situations
2111434 บทบาทและสถานะภาษามลายูใน
2111365 บทบาทและสถานะภาษามลายูใน
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้
3(3-0-6)
ภูมิภาคมลายู
3(3-0-6)
Role and Status of the Malay
Role and Status of Malay
Language in South East Asia
Language in Malay Region
ศึกษานโยบายทางภาษาของภาษามลายู
นโยบายทางภาษาของประเทศต่ า ง ๆ
ตลอกจนบทบาทของภาษามลายู ที่ ใ ช้ ใ นเอเชี ย ต่ อ ภาษามลายู ความส าคั ญ ของภาษามลายู ใ น
ตะวันออกเฉียงใต้ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน
ภูมิภาคมลายู สถานะและบทบาทของภาษามลายูใน
ภูมิภาตมลายู
Language policy, importance of
Malay in Malay Region, role and status of
Malay in Malay Region from the past,
present and future

ไม่มี

หมายเหตุ

ปรับใหม่
1.เปลี่ยน
รหัสวิชา
2.เปลี่ยนชื่อ
วิชา
ภาษาอังกฤษ
3.ปรับ
คาอธิบาย
รายวิชา
ภาษาไทย
4.เพิม่
คาอธิบาย
รายวิชา
ภาษาอังกฤษ
2111466 ภาษามลายูเพื่อการบริการ 2(1-2-3) รายวิชาใหม่
Malay Language for Service
ค าศั พ ท์ แ ละส านวน ที่ จ าเป็ น ในการ
ด าเนิ น ธุ ร กิ จ เช่ น ธุ ร กิ จ การโรงแรม ธุ ร กิ จ การ
ท่องเที่ย ว การใช้ภ าษามลายูใ นแผนกต่าง ๆ เช่ น
แผนกต้ อ นรั บ แผนกประชาสั ม พั น ธ์ การขาย
การตลาด การสารองที่พัก การติดต่อประสานงาน
ในหน่ว ยงานต่าง ๆ ที่เกี่ ยวกับ กิจการการโรงแรม
การส ารองที่ นั่ ง กั บ บริ ษั ท ทั ว ร์ ตลอดจนฝึ ก เขี ย น
จดหมายโต้ตอบและบันทึกข้อความในภาษามลายูได้
อย่างถูกต้องและเหมาะสม
Vocabulary
and
necessary
expressions to conduct business, such as
a hotel and tourism, use of the Malay
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2108330 ภาษามลายูในสื่อประเภทวิทยุ
และโทรทัศน์
3(3-0-6)
Malay in Radio and Television
Broadcasting
ศึกษาภาษามลายูในสื่อมวลชนจากวิทยุ
แ ล ะ โ ท ร ทั ศ น์ ศึ ก ษ า บ ท บ า ท ภ า ษ า ม ล า ยู
ในวิ วั ฒ นาการของสื่ อ วิ ท ยุ แ ละโทรทั ศ น์ ศึ ก ษา
รู ป แบบหลั ก การของภาษาที่ ใ ช้ ใ นสื่ อ วิ ท ยุ แ ละ
โทรทัศน์ ฝึกการอ่านและนาเสนอในสือ่ ประเภทวิทยุ
และโทรทัศน์

2108433 การประเมินงานสร้างสรรค์ภาษามลายู
3(3-0-6)
Evaluation of Malay Aesthetic
Works
ศึ ก ษาผลงานด้ า นการสร้ า งสรรค์ เช่ น
นวนิยาย เรื่องสั้น บทร้อยกรอง และบทละครมลายู
โดยนาทฤษฏีต่าง ๆ มาประยุกต์ใช้ในการประเมิน
คุณค่าของผลงาน เช่น ทฤษฏีทางจิตวิทยา สังคม
วิทยา ประวัติศาสตร์ และอื่น ๆ

หลักสูตรฉบับปรับปรุง (2560)
language different departments such as
reception, public relations department, sale
and marketing, room reservation, agencies
contact regarding to hotel business, seat
reservation with tourist agencies, as well as
training, correspondence and logs a
message in Malay language correctly and
appropriately
2111467 ภาษามลายูในสื่อประเภทวิทยุ
และโทรทัศน์
2(1-2-3)
Malay Language in Radio and
Television Broadcasting
ศั พท์ เ กี่ ย วกั บ สื่ อม วล ช นป ร ะ เ ภ ท
วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ประเภทต่าง ๆ
ของรายการวิ ท ยุ ก ระจายเสี ย งและวิ ท ยุ โ ทรทั ศ น์
ศั พ ท์ แ ล ะ ส า น ว น ที่ ใ ช้ บ่ อ ย ใ น ร า ย ก า ร
วิ ท ยุ ก ระจายเสี ย งและวิ ท ยุ โ ทรทั ศ น์ ข่ า วประเภท
ต่าง ๆ
Vocabulary about radio and
television media; categories of radio and
television programmes; vocabulary and
expressions frequently used in radio and
television programmes; news of different
categaries
2111468 การประเมินงานสร้างสรรค์ภาษามลายู
3(3-0-6)
Evaluation of Malay Aesthetic
Works
ผลงานด้านการสร้างสรรค์ เช่น นวนิยาย
เรื่องสั้น บทร้อยกรอง และบทละครมลายู โดยนา
ทฤษฏีต่าง ๆ มาประยุกต์ในการประเมินคุณค่าของ
ผลงาน เช่ น ทฤษฏี ท างจิ ต วิ ท ยา สั ง คมวิ ท ยา
ประวัติศาสตร์ และอื่น ๆ
Aesthetic works such as novels,

หมายเหตุ

ปรับใหม่
1.เปลี่ยน
รหัสวิชา
2.ปรับหน่วย
กิต
3.ปรับ
คาอธิบาย
รายวิชา
ภาษาไทย
4เพิ่ม
คาอธิบาย
รายวิชา
ภาษาอังกฤษ

ปรับใหม่
1.เปลี่ยน
รหัสวิชา
2.เปลี่ยนชื่อ
วิชา
3.ปรับ
คาอธิบาย
รายวิชา
ภาษาไทย
4.เพิ่ม
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ไม่มี

2108330 การตีความภาษามลายู
3(3-0-6)
Interpretation in the Malay
Language
ศึกษากระบวนการสร้างความเข้าใจและ
การแปลความหมายของคาในภาษามลายูในรูปแบบ
ที่เป็นลายลักษณ์อักษรและไม่เป็นลายลักษณ์อักษร
ความหมายของภาษามลายูที่อยู่ในรูปความหมาย
โดยตรง และความหมายโดยอ้ อ มที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ
วัฒนธรรมมลายู

2108320 การวิเคราะห์ภาษามลายู 1 3(3-0-6)
Analysis of the Malay
Language 1
ศึกษาและวิเคราะห์ระบบเสียง ระบบคา
วลี อนุประโยค ประโยควิเคราะห์อุปสรรคปัจจัยที่
เป็ น ปั ญ หาในภาษามล ายู รวมทั้ ง วิ เ คราะห์
ความหมายของภาษาที่ใช้ในการสื่อสาร

หลักสูตรฉบับปรับปรุง (2560)
short stories, poem, and script by using
theories for evaluating value of aesthetic
work s such as psychology theories,
sociology, history, and etc
2111469 สานวนและสุภาษิตภาษามลายู
3(3-0-6)
Malay Idioms and Proverbs
ส านวนและสุ ภ าษิ ต มลายู ที่ ใ ช้ กั น อย่ า ง
แพร่หลาย เพื่อความเข้าใจในภาษาและวัฒนธรรม
มลายู
Malay idioms and proverbs
commonly used for language and culture understanding
2111470 การตีความภาษามลายู
3(3-0-6)
Interpretation in Malay
Language
กระบวนการสร้ า งความเข้ า ใจและการ
แปลความหมายของคาในภาษามลายูในรูปแบบที่
เป็นลายลักษณ์อักษรและไม่เป็นลายลักษณ์อักษร
ความหมายของภาษามลายูที่อยู่ในรูปความหมาย
โดยตรง และความหมายโดยอ้ อ มที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ
วัฒนธรรมมลายู
Process of understanding and
interpretation Malay in written and
unwritten forms, interpreting words and
sentences in Malay, direct and indirect
Malay meaning related to Malay culture
2111471 การวิเคราะห์ภาษามลายู 1 3(3-0-6)
Analysis of Malay Language 1
วิ เ คราะห์ ร ะบบเสี ย ง ระบบค า วลี
อนุประโยค ประโยควิเคราะห์อุปสรรคปัจจัยที่เป็น
ปั ญ หาในภาษามลายู วิ เ คราะห์ ค วามหมายของ
ภาษามลายูที่ใช้ในการสื่อสาร ศึกษากฎเกณฑ์ของ
ทฤษฏีโครงสร้างนิยม รวมทั้งวิเคราะห์กระบวนการ

หมายเหตุ
คาอธิบาย
รายวิชา
ภาษาอังกฤษ
รายวิชาใหม่

ปรับใหม่
1.เปลี่ยน
รหัสวิชา
2.เปลี่ยนชื่อ
วิชา
ภาษาอังกฤษ
3.ปรับ
คาอธิบาย
รายวิชา
ภาษาไทย
4.เพิ่ม
คาอธิบาย
รายวิชา
ภาษาอังกฤษ
ปรับใหม่
1.เ ป ลี่ ย น
รหัสวิชา
2.เปลี่ ย นชื่ อ
วิชา
3.ปรับ
คาอธิบาย
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หลักสูตรฉบับปรับปรุง (2560)
สร้างคาที่พบปัญหาในภาษามลายู
Analyze of sound system, words
system, phrase, clause, factors analysis of
obstacles, sentence problem in Malay
language. Analyzing meaning of Malay
language used in communication, study
rules of theory of structures, including
popular word creation process problems
analysis in Malay
2108421 การวิเคราะห์ภาษามลายู 2 3(3-0-6)
ไม่มี
Analysis of the Malay
Language 2
วิ เ คราะห์ ก ระบวนการสร้ า งค า ศึ ก ษา
กฎเกณฑ์ของทฤษฏีโครงสร้างนิยม รวมทั้งวิเคราะห์
กระบวนการสร้างคาที่พบปัญหาในภาษามลายู
ไม่มี
2111472 วรรณคดีการละครมลายู 3(3-0-6)
Malay Drama Literature
ความรู้ เ กี่ ย วกั บ วรรณคดี และละคร
มลายูในกลุ่มประเทศที่ใช้ภาษามลายู เช่น มาเลเซีย
อินโดนีเซีย สิงค์โปร์ และบรูไน ที่สื่อถึงวัฒนธรรม
ภาพสั ง คม และเหตุ ก ารณ์ บ้ า นเมื อ ง ของแต่ ล ะ
ประเทศ ผ่านงานเขียนวรรณคดี และบทละคร
Knowledge of literature and
Malay drama in Malay language countries,
such as Malaysia, Indonesia, Singapore and
Brunei,
reflecting
culture
of
country’s society pictures through writing
literature and drama
2108441 สารวจวรรณคดีภาษามลายู 3(3-0-6) 2111473 สารวจวรรณคดีภาษามลายู 3(3-0-6)
Survey of Malay Literature
Survey of Malay Language
ศึ ก ษาวรรณคดี ม ลายู ตั้ ง แต่ อ ดี ต จนถึ ง
ป ร ะ วั ติ วร ร ณ ค ดี แ ล ะ บ ทป ร ะ พั น ธ์
ปั จ จุ บั น ทั้ ง ร้ อ ยแก้ ว ร้ อ ยกรอง บทละครและ วรรณคดีภาษามลายู ตั้งแต่ยุคโบราณจนถึงปั จจุบัน
นวนิยาย โดยสังเขป
ทั้ ง ร้ อ ยแก้ ว ร้ อ ยกรอง เรื่ อ งสั้ น บทละครและ
นวนิยาย ของนักประพันธ์ที่มีชื่อเสียง

หมายเหตุ
รายวิชา
ภาษาไทย
4.เพิ่ม
คาอธิบาย
รายวิชา
ภาษาอังกฤษ

ปรับออก

รายวิชาใหม่

ปรับใหม่
1.เปลี่ยน
รหัสวิชา
2.เปลี่ยนชื่อ
วิชา
ภาษาอังกฤษ
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9.2.2 กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ไม่น้อยกว่า 5 หน่วยกิต
2108442 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ภาษามลายู
5(450)
Professional Practicum in Malay
ฝึก การใช้ ภ าษามลายู ใ นสถานที่ ต่ า ง ๆ
ของหน่ ว ยงานภาครั ฐ และหรื อ หน่ ว ยงานเอกชน
ฝึกการติดต่อสื่อสารทั้งการพูดสนนทนา หรือการ
เขียนเพื่อสื่อความหมายกับคนมลายูในประเทศซึ่ง
ใช้ภาษามลายู

ไม่มี

หลักสูตรฉบับปรับปรุง (2560)
History of Malay literatures and
literary working from past to present; the
prose, poem, short stories, scripts, and
novels of well-known writers

หมายเหตุ
3.ปรับ
คาอธิบาย
รายวิชา
ภาษาไทย
4.เพิ่ม
คาอธิบาย
รายวิชา
ภาษาอังกฤษ
ปรับใหม่
1.เปลี่ยน
รหัสวิชา
2.เปลี่ยนชื่อ
วิชา
ภาษาอังกฤษ
3.ปรับ
คาอธิบาย
รายวิชา
ภาษาไทย
4.เพิ่ม
คาอธิบาย
รายวิชา
ภาษาอังกฤษ

9.2.2 กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ/
สหกิจศึกษา
ไม่น้อยกว่า 5 หน่วยกิต
2111474 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ภาษามลายู
5(450 ชั่วโมง)
Professional Practicum in
Malay Language
ฝึ ก การใช้ ภ าษามลายู ใ นสถานที่ ต่ า ง ๆ
ของหน่ ว ยงานภาครั ฐ และหรื อ หน่ ว ยงานเอกชน
ฝึกการติดต่อสื่อสารทั้งการพูดสนนทนา หรือการ
เขี ย นเพื่ อ สื่ อ ความหมายกั บ ผู้ ใ ช้ ภ าษามลายู ทั้ ง
ในและต่างประเทศ
Practice of using Malay language
in government agencies and private
organization, practice of communication
either discussions or writing to convey
Malay speakers both within the country and
abroads
2111475 สหกิจศึกษาภาษามลายู
รายวิชาใหม่
6(600 ชั่วโมง)
Co-operative Education in
Malay Language
การปฏิ บั ติ ง านในหน่ ว ยงานราชการ
รัฐวิสาหกิจหรือสถานประกอบการที่ใช้ภาษามลายู
ปฏิ บั ติ ง านเสมื อเ ป็ น บุ ค ล ากรในหน่ ว ย งา น
เป็ นเวลาไม่น้ อยกว่ า 16 สั ปดาห์ ต่อ เนื่ อง หรื อ
1 ภาคการศึก ษา ภายใต้ ก ารให้ ค าปรึ ก ษาของ
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9.3 หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
ให้เลือกเรียนวิชาใด ๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัย
ราชภัฏยะลา โดยไม่ซ้ากับรายวิชาที่เคยเรียนมาแล้ว
และต้องไม่เป็นรายวิชาที่กาหนดให้เรียนโดยไม่นับ
หน่ ว ยกิ ต รวมในเกณฑ์ ก ารส าเร็ จ การศึ ก ษาใน
หลักสูตรนี้

หลักสูตรฉบับปรับปรุง (2560)
คณาจารย์ที่รับผิดชอบ และมีผลการปฏิบัติงานโดย
หน่วยงานนั้น ๆ
Practical working in government
or state enterprises or private organizations
related to the field of Malay language for a
minimum of 16 weeks continually or
semester, under consultation of
department’s responsible staff and
evaluation of work performance by
agencies
9.3 หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
ให้เลือกเรียนวิชาใด ๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัย
ราชภัฏยะลา โดยไม่ซ้ากับรายวิชาที่เคยเรียนมาแล้ว
และต้องไม่เป็นรายวิชาที่กาหนดให้เรียนโดยไม่นับ
หน่ ว ยกิ ต รวมในเกณฑ์ ก ารส าเร็ จ การศึ ก ษาใน
หลักสูตรนี้

หมายเหตุ
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ภาคผนวก ข
คาสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ที่ 4403/2558
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559

141

142

143

ภาคผนวก ค
คาสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ที่ 447/2559
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตร
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษามลายู
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ภาคผนวก ง
หนังสือเชิญผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกวิพากษ์หลักสูตร
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ภาคผนวก จ
คาสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ที่ 25/2556
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
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ภาคผนวก ฉ
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
เรื่อง แนวปฏิบัติงานการจัดการเรียนการสอน
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155
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ภาคผนวก ช
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
เรื่อง หลักเกณฑ์การกาหนดรหัสวิชา
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เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
เรื่องหลักเกณฑ์การกาหนดรหัสวิชา
หมู่วิชาของหมวดวิชาต่าง ๆ
หมวดวิชาครุศาสตร์
00 หมู่วิชาที่ไม่สามารถจัดเข้าหมู่วิชาใดได้ในหมวดวิชาครุศาสตร์
01 หมู่วิชาหลักการศึกษา
02 หมู่วิชาหลักสูตรและการสอน
03 หมู่วิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา
04 หมู่วิชาประเมินผลและวิจัยทางการศึกษา
05 หมู่วิชาจิตวิทยาและการแนะแนว
06 หมู่วิชาการบริหารการศึกษา
07 หมู่วิชาการศึกษาปฐมวัย
08 หมู่วิชาการศึกษาพิเศษ
09 หมู่วิชาพลศึกษา
10 หมู่วิชาประถมศึกษา
11 หมู่วิชาวิทยาศาสตร์
12 หมู่วิชาคณิตศาสตร์
13 หมู่วิชาคอมพิวเตอร์
14 หมู่วิชาภาษาไทย
15 หมู่วิชาภาษาอังกฤษ
16 หมู่วิชาสังคม
17 หมู่วิชาสุขศึกษา
หมวดวิชามนุษยศาสตร์
00 หมู่วิชาที่ไม่สามารถจัดเข้าหมู่วิชาใดได้ในหมวดวิชามนุษยศาสตร์
01 หมู่วิชาปรัชญา
02 หมู่วิชาบรรณารักษ์และสารนิเทศ
03 หมู่วิชาประวัติศาสตร์
04 หมู่วิชาศาสนาและเทววิทยา
05 หมู่วิชาจิตวิทยา
06 หมู่วิชาภาษาศาสตร์
07 หมู่วิชาภาษาไทย
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08 หมู่วิชาภาษาอังกฤษ
09 หมู่วิชาภาษาญี่ปุ่น
10 หมู่วิชาภาษาจีน
11 หมู่วิชาภาษามลายู
12 หมู่วิชาภาษาฝรั่งเศส
13 หมู่วิชาภาษาเยอรมัน
14 หมู่วิชาภาษาอิตาเลี่ยน
15 หมู่วิชาภาษารัสเซีย
16 หมู่วิชาภาษาเกาหลี
17 หมู่วิชาภาษาลาว
18 หมู่วิชาภาษาเขมร
19 หมู่วิชาภาษาพม่า
20 หมู่วิชาภาษาเวียดนาม
21 หมู่วิชาภาษาสเปน
22 หมู่วิชาภาษาอาหรับ
หมวดวิชาสังคมศาสตร์
30 หมู่วิชาที่ไม่สามารถจัดเข้าหมู่วิชาใดได้ในหมวดวิชาสังคมศาสตร์
31 หมู่วิชามนุษยวิทยา
32 หมู่วิชาสังคมวิทยา
33 หมู่วิชาภูมิศาสตร์
34 หมู่วิชารัฐศาสตร์
35 หมู่วิชานิติศาสตร์
36 หมู่วิชาเศรษฐศาสตร์
37 หมู่วิชารัฐประศาสนศาสตร์
หมวดวิชาศิลปกรรมศาสตร์
40 หมู่วิชาที่ไม่สามารถจัดเข้าหมู่วิชาใดได้ในหมวดวิชาศิลปกรรมศาสตร์
41 หมู่วิชาทฤษฎี หลักการ และความเข้าใจทางศิลปกรรม
42 หมู่วิชาวิจิตรศิลป์
43 หมู่วิชาประยุกต์ศิลป์ ออกแบบ 2 มิติ
44 หมู่วิชาประยุกต์ศิลป์ ออกแบบ 3 มิติ
45 หมู่วิชานาฏศิลป์และการแสดง
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46 หมู่วิชาดุริยางค์ศิลป์
หมวดวิชานิเทศศาสตร์
00 หมู่วิชาที่ไม่สามารถจัดเข้าหมู่วิชาใดได้ในหมวดวิชานิเทศศาสตร์
01 หมู่วิชาการสื่อสาร
02 หมู่วิชาสิ่งพิมพ์
03 หมู่วิชาการประชาสัมพันธ์
04 หมู่วิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์
05 หมู่วิชาการโฆษณา
06 หมู่วิชาการถ่ายภาพ
07 หมู่วิชาภาพยนตร์
หมวดวิชาบริหารธุรกิจและการจัดการ
20 หมู่วิชาที่ไม่สามารถจัดเข้าหมู่วิชาใดได้ในหมวดวิชาบริหารธุรกิจและการจัดการ
21 หมู่วิชาเลขานุการ
22 หมู่วิชาการบัญชี
23 หมู่วิชาการเงินและการธนาคาร
24 หมู่วิชาการตลาด
25 หมู่วิชาการสหกรณ์
26 หมู่วิชาการบริหารธุรกิจ
27 หมู่วิชาธุรกิจบริการ
28 หมู่วิชาประกันภัยและวินาศภัย
29 หมู่วิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
30 หมู่วิชาการเป็นผู้ประกอบการ
31 หมู่วิชาธุรกิจระหว่างประเทศ
32 หมู่วิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
33 หมู่วิชาการจัดการโลจิสติกส์
หมวดวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
00 หมู่วิชาที่ไม่สามารถจัดเข้าหมู่วิชาใดได้ในหมวดวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
01 หมู่วิชาฟิสิกส์
02 หมู่วิชาเคมี
03 หมู่วิชาชีววิทยา
04 หมู่วิชาดาราศาสตร์
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05 หมู่วิชาวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับโลก
06 หมู่วิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
07 หมู่วิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
08 หมู่วิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา
09 หมู่วิชาคณิตศาสตร์
10 หมู่วิชาสถิติประยุกต์
11 หมู่วิชาคอมพิวเตอร์
12 หมู่วิชาการแพทย์แผนไทย
13 หมู่วิชาอาชีวอนามัย
14 หมู่วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
15 หมู่วิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย
16 หมู่วิชาเทคโนโลยีพลังงาน
17 หมู่วิชาฟิสิกส์ประยุกต์
18 หมู่วิชาจุลชีววิทยา
19 หมู่วิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
20 หมู่วิชาสาธารณสุขศาสตร์
หมวดวิชาคหกรรมศาสตร์
30 หมู่วิชาที่ไม่สามารถจัดเข้าหมู่วิชาใดได้ในหมวดวิชาคหกรรมศาสตร์
31 หมู่วิชาอาหารและโภชนาการ
32 หมู่วิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย
33 หมู่วิชาบ้านและการบริหารงานบ้าน
34 หมู่วิชาพัฒนาการครอบครัวและเด็ก
35 หมู่วิชาศิลปประดิษฐ์
36 หมู่วิชาสิ่งทอ
หมวดวิชาเกษตรศาสตร์
40 หมู่วิชาที่ไม่สามารถจัดเข้าหมู่วิชาใดได้ในหมวดวิชาเกษตรศาสตร์
41 หมู่วิชาปฐพีวิทยา
42 หมู่วิชาพืชไร่
43 หมู่วิชาพืชสวน
44 หมู่วิชาสัตวศาสตร์
45 หมู่วิชาสัตวรักษ์
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46 หมู่วิชาการประมง
47 หมู่วิชาอุตสาหกรรมเกษตร
48 หมู่วิชากีฏวิทยา โรคพืช และวัชพืช
49 หมู่วิชาวนศาสตร์
50 หมู่วิชาการชลประทาน
51 หมู่วิชาเกษตรกลวิธาน
52 หมู่วิชาส่งเสริมการเกษตร
53 หมู่วิชาสื่อสารการเกษตร
54 หมู่วิชาเกษตรศึกษา
หมวดวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
60 หมู่วิชาที่ไม่สามารถจัดเข้าหมู่วิชาใดได้ในหมวดวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
61 หมู่วิชาอุตสาหการ
62 หมู่วิชาเซรามิกส์
63 หมู่วิชาศิลปหัตถกรรม
64 หมู่วิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
65 หมู่วิชาออกแบบ-เขียนแบบสถาปัตยกรรม
66 หมู่วิชาก่อสร้าง-โยธา
67 หมู่วิชาไฟฟ้ากาลัง
68 หมู่วิชาอิเล็กทรอนิกส์
69 หมู่วิชาเครื่องกล
70 หมู่วิชาเทคนิคการพิมพ์
71 หมู่วิชาเทคโนโลยีการพิมพ์
72 หมู่วิชาสถาปัตยกรรมภายใน
73 หมู่วิชาเทคโนโลยีฟิสิกส์ประยุกต์ในอุตสาหกรรม
หมู่วิชาของหมวดวิชาต่าง ๆ
หมวดวิชาครุศาสตร์
00 หมู่วิชาที่ไม่สามารถจัดเข้าหมู่วิชาใดได้ในหมวดวิชาครุศาสตร์
01 หมู่วิชาหลักการศึกษา
02 หมู่วิชาหลักสูตรและการสอน
03 หมู่วิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา
04 หมู่วิชาประเมินผลและวิจัยทางการศึกษา
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05 หมู่วิชาจิตวิทยาและการแนะแนว
06 หมู่วิชาการบริหารการศึกษา
07 หมู่วิชาการศึกษาปฐมวัย
08 หมู่วิชาการศึกษาพิเศษ
09 หมู่วิชาพลศึกษา
10 หมู่วิชาประถมศึกษา
11 หมู่วิชาวิทยาศาสตร์
12 หมู่วิชาคณิตศาสตร์
13 หมู่วิชาคอมพิวเตอร์
14 หมู่วิชาภาษาไทย
15 หมู่วิชาภาษาอังกฤษ
16 หมู่วิชาสังคม
17 หมู่วิชาสุขศึกษา
หมวดวิชามนุษยศาสตร์
00 หมู่วิชาที่ไม่สามารถจัดเข้าหมู่วิชาใดได้ในหมวดวิชามนุษยศาสตร์
01 หมู่วิชาปรัชญา
02 หมู่วิชาบรรณารักษ์และสารนิเทศ
03 หมู่วิชาประวัติศาสตร์
04 หมู่วิชาศาสนาและเทววิทยา
05 หมู่วิชาจิตวิทยา
06 หมู่วิชาภาษาศาสตร์
07 หมู่วิชาภาษาไทย
08 หมู่วิชาภาษาอังกฤษ
09 หมู่วิชาภาษาญี่ปุ่น
10 หมู่วิชาภาษาจีน
11 หมู่วิชาภาษามลายู
12 หมู่วิชาภาษาฝรั่งเศส
13 หมู่วิชาภาษาเยอรมัน
14 หมู่วิชาภาษาอิตาเลี่ยน
15 หมู่วิชาภาษารัสเซีย
16 หมู่วิชาภาษาเกาหลี
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17 หมู่วิชาภาษาลาว
18 หมู่วิชาภาษาเขมร
19 หมู่วิชาภาษาพม่า
20 หมู่วิชาภาษาเวียดนาม
21 หมู่วิชาภาษาสเปน
22 หมู่วิชาภาษาอาหรับ
หมวดวิชาสังคมศาสตร์
30 หมู่วิชาที่ไม่สามารถจัดเข้าหมู่วิชาใดได้ในหมวดวิชาสังคมศาสตร์
31 หมู่วิชามนุษยวิทยา
32 หมู่วิชาสังคมวิทยา
33 หมู่วิชาภูมิศาสตร์
34 หมู่วิชารัฐศาสตร์
35 หมู่วิชานิติศาสตร์
36 หมู่วิชาเศรษฐศาสตร์
37 หมู่วิชารัฐประศาสนศาสตร์
หมวดวิชาศิลปกรรมศาสตร์
40 หมู่วิชาที่ไม่สามารถจัดเข้าหมู่วิชาใดได้ในหมวดวิชาศิลปกรรมศาสตร์
41 หมู่วิชาทฤษฎี หลักการ และความเข้าใจทางศิลปกรรม
42 หมู่วิชาวิจิตรศิลป์
43 หมู่วิชาประยุกต์ศิลป์ ออกแบบ 2 มิติ
44 หมู่วิชาประยุกต์ศิลป์ ออกแบบ 3 มิติ
45 หมู่วิชานาฏศิลป์และการแสดง
46 หมู่วิชาดุริยางค์ศิลป์
หมวดวิชานิเทศศาสตร์
00 หมู่วิชาที่ไม่สามารถจัดเข้าหมู่วิชาใดได้ในหมวดวิชานิเทศศาสตร์
01 หมู่วิชาการสื่อสาร
02 หมู่วิชาสิ่งพิมพ์
03 หมู่วิชาการประชาสัมพันธ์
04 หมู่วิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์
05 หมู่วิชาการโฆษณา
06 หมู่วิชาการถ่ายภาพ
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07 หมู่วิชาภาพยนตร์
หมวดวิชาบริหารธุรกิจและการจัดการ
20 หมู่วิชาที่ไม่สามารถจัดเข้าหมู่วิชาใดได้ในหมวดวิชาบริหารธุรกิจและการจัดการ
21 หมู่วิชาเลขานุการ
22 หมู่วิชาการบัญชี
23 หมู่วิชาการเงินและการธนาคาร
24 หมู่วิชาการตลาด
25 หมู่วิชาการสหกรณ์
26 หมู่วิชาการบริหารธุรกิจ
27 หมู่วิชาธุรกิจบริการ
28 หมู่วิชาประกันภัยและวินาศภัย
29 หมู่วิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
30 หมู่วิชาการเป็นผู้ประกอบการ
31 หมู่วิชาธุรกิจระหว่างประเทศ
32 หมู่วิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
33 หมู่วิชาการจัดการโลจิสติกส์
หมวดวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
00 หมู่วิชาที่ไม่สามารถจัดเข้าหมู่วิชาใดได้ในหมวดวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
01 หมู่วิชาฟิสิกส์
02 หมู่วิชาเคมี
03 หมู่วิชาชีววิทยา
04 หมู่วิชาดาราศาสตร์
05 หมู่วิชาวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับโลก
06 หมู่วิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
07 หมู่วิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
08 หมู่วิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา
09 หมู่วิชาคณิตศาสตร์
10 หมู่วิชาสถิติประยุกต์
11 หมู่วิชาคอมพิวเตอร์
12 หมู่วิชาการแพทย์แผนไทย
13 หมู่วิชาอาชีวอนามัย
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14 หมู่วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
15 หมู่วิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย
16 หมู่วิชาเทคโนโลยีพลังงาน
17 หมู่วิชาฟิสิกส์ประยุกต์
18 หมู่วิชาจุลชีววิทยา
19 หมู่วิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
20 หมู่วิชาสาธารณสุขศาสตร์
หมวดวิชาคหกรรมศาสตร์
30 หมู่วิชาที่ไม่สามารถจัดเข้าหมู่วิชาใดได้ในหมวดวิชาคหกรรมศาสตร์
31 หมู่วิชาอาหารและโภชนาการ
32 หมู่วิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย
33 หมู่วิชาบ้านและการบริหารงานบ้าน
34 หมู่วิชาพัฒนาการครอบครัวและเด็ก
35 หมู่วิชาศิลปประดิษฐ์
36 หมู่วิชาสิ่งทอ
หมวดวิชาเกษตรศาสตร์
40 หมู่วิชาที่ไม่สามารถจัดเข้าหมู่วิชาใดได้ในหมวดวิชาเกษตรศาสตร์
41 หมู่วิชาปฐพีวิทยา
42 หมู่วิชาพืชไร่
43 หมู่วิชาพืชสวน
44 หมู่วิชาสัตวศาสตร์
45 หมู่วิชาสัตวรักษ์
46 หมู่วิชาการประมง
47 หมู่วิชาอุตสาหกรรมเกษตร
48 หมู่วิชากีฏวิทยา โรคพืช และวัชพืช
49 หมู่วิชาวนศาสตร์
50 หมู่วิชาการชลประทาน
51 หมู่วิชาเกษตรกลวิธาน
52 หมู่วิชาส่งเสริมการเกษตร
53 หมู่วิชาสื่อสารการเกษตร
54 หมู่วิชาเกษตรศึกษา
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หมวดวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
60 หมู่วิชาที่ไม่สามารถจัดเข้าหมู่วิชาใดได้ในหมวดวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
61 หมู่วิชาอุตสาหการ
62 หมู่วิชาเซรามิกส์
63 หมู่วิชาศิลปหัตถกรรม
64 หมู่วิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
65 หมู่วิชาออกแบบ-เขียนแบบสถาปัตยกรรม
66 หมู่วิชาก่อสร้าง-โยธา
67 หมู่วิชาไฟฟ้ากาลัง
68 หมู่วิชาอิเล็กทรอนิกส์
69 หมู่วิชาเครื่องกล
70 หมู่วิชาเทคนิคการพิมพ์
71 หมู่วิชาเทคโนโลยีการพิมพ์
72 หมู่วิชาสถาปัตยกรรมภายใน
73 หมู่วิชาเทคโนโลยีฟิสิกส์ประยุกต์ในอุตสาหกรรม
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ภาคผนวก ซ
ข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี
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ข้ อบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2551
---------โดยที่เป็นการสมควรออกข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ว่าด้วยการจัดการศึกษา
ระดับปริญญาตรี จึงอาศัยอานาจตามความในมาตร 18(2) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พ.ศ. 2547 และมติส ภามหาวิทยาลั ยราชภัฏ ยะลา ในการประชุมครั้งที่ 5 เมื่อวันที่ 19 กันยายน
2551 ให้ออกข้อบังคับไว้ดังต่อไปนี้
หมวด 1
บททั่วไป
ข้อ 1 ข้อบังคับนี้ เรียกว่า “ข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ว่าด้วยการจัด
การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๑”
ข้อ 2 ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับสาหรับนักศึกษาที่เข้าศึกษาตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็น
ต้นไป
ข้อ 3 บรรดาข้อบังคับ ระเบียบ คาสั่ง ประกาศ หรือมติอื่นใดซึ่งขัดหรือแย้งกับข้อบังคับนี้
ให้ใช้ข้อบังคับนี้แทน
ข้อ 4 ในข้อบังคับนี้
“มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
“สภามหาวิทยาลัย” หมายความว่า สภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
“อธิการบดี” หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
“คณะ” หมายความว่า คณะของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา และให้หมายรวมถึงหน่วยงานที่
เรียกชื่ออย่างอื่นที่ดาเนินการจัดการเรียนการสอน และมีฐานะเทียบเท่าคณะ
“คณบดี ” หมายความว่ า หั ว หน้ า ส่ ว นราชการที่ เ ป็ น คณะ และให้ ห มายรวมถึ ง หั ว หน้ า
หน่วยงานอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะที่มีการจัดการเรียนการสอน
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“คณะกรรมการประจาคณะ” หมายความว่า คณะกรรมการตามมาตรา 41 วรรคสอง แห่ง
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 และให้หมายรวมถึงคณะกรรมการในหน่วยงานที่
เรียกชื่ออย่างอื่นที่ดาเนินการจัดการเรียนการสอน และมีฐานะเทียบเท่าคณะ
“สถาบันอุดมศึกษา” หมายความว่า สถาบันการศึกษาที่มีการจัดการเรียนการสอนหลักสูตร
ไม่ต่ากว่าระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่าที่สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาให้การรับรอง
“กองบริการการศึกษา” หมายความว่า กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
“อาจารย์ที่ปรึกษา” หมายความว่า อาจารย์ที่ได้รับการแต่งตั้งโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
เพื่อทาหน้าที่ควบคุมแนะนา และให้คาปรึกษาด้านการเรียนและด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเรียน
ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
ข้อ 5 ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการตามข้อบังคับนี้และมีอานาจในการออกระเบียบ คาสั่ง
หรือประกาศ และเป็นผู้วินิจฉัยในกรณีที่มีปัญหาในการปฏิบัติตามข้อบังคับนี้
หมวด 2
ระบบการศึกษา
ข้อ 6 ระบบการศึกษา
การจัดการศึกษาให้ใช้ระบบ
6.1 ระบบทวิภาค โดยหนึ่งปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ หนึ่งภาค
การศึกษาปกติมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า ๑๕ สัปดาห์
6.2 ระบบไตรภาค โดยหนึ่งปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 3 ภาคการศึกษาปกติ หนึ่ง
ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 12 สัปดาห์
ในกรณีที่มีการจัดการศึกษาในระบบอื่นให้เทียบเคียงหน่วยกิตกับระบบทวิภาค
ข้อ 7 รูปแบบการจัดการศึกษา
มหาวิทยาลัยอาจจัดการศึกษาในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง หรือรูปแบบผสมผสาน ดังนี้
7.1 โปรแกรมเรียนในเวลาราชการ
7.2 โปรแกรมเรี ย นสุ ด สั ป ดาห์ เป็ น การจั ด การเรี ยนการสอนในวั น หยุ ดประจ า
สัปดาห์
7.3 โปรแกรมการเรียนนอกเวลาราชการ เป็นการจัดการเรียนการสอนโดยใช้เวลา
นอกเวลาราชการ
7.4 โปรแกรมเรียนทางไกล โดยใช้ระบบทางไกล ผ่านไปรษณีย์ วิทยุกระจายเสียง
วิดีทัศน์สองทาง หรือเครือข่ายคอมพิวเตอร์

171

7.5 โปรแกรมชุดวิชา (Modules System) เป็นการจัดการเรียนการสอนเป็นคราว
ๆ คราวละ 1 รายวิชา หรือหลายรายวิชา ซึ่งอาจจัดเป็นชุดวิชาของรายวิชาที่มีเนื้อหาสัมพันธ์กัน
7.6 โปรแกรมนานาชาติ เป็ น การจั ด การเรี ย นการสอน โดยความร่ ว มมื อ กั บ
สถาบันการศึกษาในต่างประเทศหรือหลักสูตรของมหาวิทยาลัยที่มีมาตรฐานเช่นเดียวกันกับหลักสูตร
นานาชาติ
7.7 โปรแกรมการเรียนการสอนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E – Learning) ให้เป็นไป
ตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการที่เกี่ยวข้อง
7.8 โปรแกรมการจัดการศึกษาตามโครงการความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก ให้
เป็นไปตามข้อบังคับของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
การจั ด การเรี ย นการสอนแต่ ล ะรู ปแบบให้ พิจ ารณาตามที่ กระทรวงศึ กษาธิก าร
กาหนด
ข้อ 8 การคิดหน่วยกิต
8.1 ระบบทวิภาค
8.1.1 รายวิชาภาคทฤษฎี ที่ใช้เวลาบรรยายหรืออภิปรายไม่น้อยกว่า 15
ชั่วโมง ต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต
8.1.2 รายวิชาภาคปฏิบัติ ที่ใช้เวลาฝึกหรือทดลองไม่น้อยกว่า 30 ชั่วโมง
ต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต
8.1.3 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือ ฝึกภาคสนาม ที่ใช้เวลาฝึกไม่น้อย
กว่า 45 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต
8.1.4 การทาโครงการหรือกิจกรรมอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมาย ที่ใช้เวลา
ทาโครงการหรือกิจกรรมนั้นๆ ไม่น้อยกว่า 45 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วย
กิต
8.2 ระบบไตรภาค
หน่ ว ยกิจระบบไตรภาค เทียบได้กับ 12 หน่วยกิตระบบทวิภ าค หรือ 4
หน่วยกิต ระบบทวิภาค เทียบกันได้ 5 หน่วยกิตระบบไตรภาค
หากมหาวิทยาลัยจัดการศึกษาระบบอื่นให้เทียบเคียงหน่วยกิตกับระบบทวิภาค
ข้อ 9 เกณฑ์มาตรฐานสาหรับหลักสูตรระดับปริญญาตรีตามข้อบั งคับนี้ตั้งแต่หมวดนี้เป็นต้น
ไปให้ใช้ระบบทวิภาค กรณีการศึกษาระบบอื่น ๆ ให้เทียบเคียงกับระบบทวิภาคและให้เป็นไปตามที่
กระทรวงศึกษาธิการกาหนด
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หมวด 3
หลักสูตรและการจัดการศึกษา
ข้อ 10 ให้จัดหลักสูตรปริญญาตรี ไว้ดังนี้
10.1 หลักสูตรปริญญาตรี ๔ ปี ให้มีจานวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า 120 หน่วยกิต
แต่ไม่เกิน 132 หน่วยกิต ใช้เวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 6 ภาคการศึกษาปกติและไม่เกิน 8 ปี
การศึกษา สาหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลาและไม่น้อยกว่า 14 ภาคการศึกษาและไม่เกิน 12 ปี
การศึกษา สาหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา
10.2 หลักสูตรปริญญาตรี 5 ปี ให้มีจานวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า 150 หน่วยกิต
แต่ไม่เกิน 165 หน่วยกิต ใช้เวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 8 ภาคการศึกษาปกติและไม่เกิน 10 ปีการศึกษา
สาหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไม่น้อยกว่า 17 ภาคการศึกษาปกติและไม่เกิน 15 ปี
การศึกษา สาหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา
10.3 หลักสูตรปริญญาตรีไม่น้อยกว่า 6 ปี ให้มีจานวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า 180
หน่วยกิต แต่ไม่เกิน 198 หน่วยกิต ใช้เวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 10 ภาคการศึกษาปกติและไม่เกิน 12 ปี
การศึกษาสาหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไม่น้อยกว่า 20 ภาคการศึกษาปกติและไม่เกิน 18
ปีการศึกษา สาหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา
10.4 อาจารย์ประจาหลักสูตร ให้เป็นไปตามที่กระทรวงศึกษาธิการกาหนด

หมวด 4
การรับเข้าเป็นนักศึกษา และสภาพนักศึกษา
ข้อ 11 คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครเข้าศึกษา
ผู้มีสิทธิสมัครเข้าเป็นนักศึกษาต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
11.1 สาเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าสาหรับหลักสูตร
ปริญญาตรีหรือสาเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่าสาหรับหลักสูตรปริญญาตรีต่อเนื่อง
11.2 เป็นผู้มีความประพฤติดี
11.3 ไม่เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสียอย่างร้ายแรง
11.4 ไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
11.5 ไม่เป็นบุคคลวิกลจริต
11.6 มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด
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11.7 มีคุณสมบัติตามที่มหาวิทยาลัยอนุมัติให้เป็นกรณีพิเศษ
ข้อ 12 การรับเข้าเป็นนักศึกษา
กาหนดการและวิธีการรับเข้าเป็นนักศึกษาให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัย
สาหรับผู้ที่มหาวิทยาลัยอนุมัติให้เข้าศึกษาได้เป็นกรณีพิเศษ มหาวิทยาลัยจะกาหนดให้ยกเว้นวิธีการ
ดังกล่าวในวรรคก่อน แต่จะให้การสอบคุณวุฒิอย่างอื่นแทนหรือเป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย
ข้อ 13 การขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา
13.1 ผู้สมัครที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นนักศึกษาจะมีสภาพเป็นนักศึกษาเมื่อได้ขึ้น
ทะเบียนเป็นนักศึกษาแล้ว โดยต้องส่งหลักฐาน พร้อมทั้งชาระเงินตามประกาศในวัน เวลา
และสถานที่ที่มหาวิทยาลัยกาหนด
13.2 ผู้สมัครที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นนักศึกษาที่มิได้ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา
ตามวันเวลา และสถานที่ที่มหาวิทยาลัยกาหนดเป็นอันหมดสิทธิ์ที่จะขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา เว้นแต่
จะมีเหตุจาเป็นและได้รับอนุมัติจากอธิการบดี
13.3 ผู้สมัครที่ได้รับการคัดเลือกเป็นนักศึกษาในหลักสูตร และเป็นนักศึกษาระบบ
ใดต้องขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาในหลักสูตร และเป็นนักศึกษาในระบบนั้น
13.4 ผู้สมัครที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นนักศึกษาและทาการศึกษา ณ วิทยาเขต
หรือศูนย์การศึกษาใด จะต้องขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาและทาการศึกษา ณ วิทยาเขต หรือศูนย์
การศึกษานั้น
ข้อ 14 การเปลี่ยนรูปแบบการศึกษา
ในกรณีที่มีเหตุผลและความจาเป็นอย่างยิ่ง มหาวิทยาลัยอาจอนุมัติให้นักศึกษา
เปลี่ยนรูปแบบการศึกษาได้ ทั้งนี้นักศึกษาจะต้องปฏิบัติตามข้อบังคับและระเบียบต่าง ๆ ของ
มหาวิทยาลัยรวมทั้งชาระค่าธรรมเนียมการศึกษาสาหรับการเปลี่ยนรูปแบบการศึกษา โดยให้นับ
ระยะเวลาการศึกษาต่อจากที่ได้ศึกษามาแล้ว
ข้อ 15 สภาพนักศึกษา
15.1 สภาพนักศึกษาแบ่งออกเป็น 2 สภาพ ดังนี้
15.1.1 นักศึกษาสภาพปกติ ได้แก่ นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนเป็นภาค
การศึกษาแรกหรือนักศึกษาที่สอบได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.00
15.1.2 นักศึกษาสภาพรอพินิจ ได้แก่นักศึกษาที่สอบได้ค่าระดับคะแนน
เฉลี่ยสะสมต่ากว่า 2.00 โดยให้จาแนกนักศึกษาในสภาพรอพินิจ ดังนี้
1) นักศึกษาที่ได้ศึกษาในมหาวิทยาลัยครบ 2 ภาคเรียนปกติแล้ว
ได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมในภาคการศึกษาที่สองตั้งแต่ 1.60 แต่ไม่ถึง 2.00 หรือนักศึกษาปกติที่
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ได้รับค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 1.80 แต่ไม่ถึง 2.00 ในภาคการศึกษาปกติถัดไป จะได้รับ
สภาพรอพินิจครั้งที่ 1
2) นักศึกษาที่อยู่ในสภาพรอพินิจครั้งที่ 1 ที่ได้รับค่าระดับคะแนน
เฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 1.70 แต่ไม่ถึง 2.00 ในภาคการศึกษาปกติถัดไปจะได้รับสภาพรอพินิจครั้งที่ 2
3) นักศึกษาที่อยู่ในสภาพรอพินิจครั้งที่ 2 ที่ได้รับค่าระดับคะแนน
เฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 1.80 แต่ไม่ถึง 2.00 ในภาคการศึกษาปกติถัดไปจะได้รับสภาพรอพินิจครั้งที่ 3
15.2 ในกรณีลงทะเบียนเรียนฤดูร้อนให้ถือว่าเป็นภาคการศึกษาต่อเนื่อง
15.3 ผู้ที่มีสภาพนักศึกษาให้มีบัตรประจาตัวนักศึกษาเป็นหลักฐาน เพื่อ
ประกอบการใช้วิทธิต่าง ๆ ที่นักศึกษาพึงมีในมหาวิทยาลัย
15.4 การพ้นสภาพนักศึกษาให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ต่อไปนี้
15.4.1 ขาดคุณสมบัติตามข้อ 11
15.4.2 ตาย
15.4.3 ลาออก
15.4.4 สาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรโดยได้รับการอนุมัติจากสภา
มหาวิทยาลัยแล้ว
15.4.5 ได้รับอนุมัติจากมหาวิทยาลัยให้ลาออกหรือโอนไปยัง
สถาบันอุดมศึกษาอื่น
15.4.6 ไม่ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาแรกที่ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา
ภายในเวลาที่มหาวิทยาลัยกาหนด
15.4.7 ไม่ลงทะเบียนหรือลาพักการเรียนหรือชาระเงินค่าธรรมเนียมการ
จัดการศึกษาภายในเวลาที่มหาวิทยาลัยกาหนด เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผันจากมหาวิทยาลัย
15.4.8 นักศึกษาที่ได้รับค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ากว่า 1.60 ในภาค
การศึกษาปกติที่สองที่เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยทั้งนี้ไม่นับภาคการศึกษาที่ลาพักหรือถูกให้พัก
15.4.9 นักศึกษาที่ได้รับค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ากว่า 1.70 ในภาค
การศึกษาปกติถัดไปหลังจากได้รับการรอพินิจครั้งที่ 1
15.4.10 นักศึกษาที่ได้รับค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ากว่า 1.80 ในภาค
การศึกษาปกติถัดไปหลังจากได้รับการรอพินิจครั้งที่ 2
15.4.11 ไม่สาเร็จการศึกษาตามหลั กสูตรภายในระยะเวลาที่กาหนดตาม
ข้อ 10
15.4.12 นักศึกษาลงทะเบียนครบตามที่หลักสูตรกาหนดแต่ยังได้ค่าระดับ
คะแนนเฉลี่ยสะสมต่ากว่า 1.80
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15.4.13 กระทาการทุจริต หรือมีความประพฤติอันเป็นการเสื่อมเสียแก่
มหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยเห็นสมควรให้ออกหรือไล่ออกตามข้อบัง คับของมหาวิทยาลัยว่าด้วย
วินัยนักศึกษา
ข้อ 16 การรับโอนนักศึกษา
16.1 มหาวิทยาลัยอาจพิจารณารับโอนนิสิตหรือนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาที่
กาลังศึกษาในหลักสูตรที่มีระดับและมาตรฐานเทียบเคียงกับหลักสูตรของมหาวิทยาลัย
16.2 นักศึกษาที่จะได้รับการพิจารณารับโอนต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
16.2.1 มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 11 แห่งข้อบังคับนี้
16.2.2 ได้ ศึ ก ษาอยู่ ใ นสถาบั น อุ ด มศึ ก ษามาแล้ ว ไม่ น้ อ ยกว่ า 1 ภาค
การศึกษาปกติ ทั้งนี้ไม่นับภาคการศึกษาที่ลาพักการศึกษา
16.3 นั ก ศึ กษาที่ ป ระสงค์จ ะโอนมาศึ กษาในมหาวิ ทยาลั ย จะต้ องยื่ น ค าร้ อ งต่ อ
มหาวิทยาลัยเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 4 สัปดาห์ ก่อนวันเปิดการศึกษาของภาคที่ประสงค์จะเข้าศึกษานั้น
พร้อมทั้งแนบเอกสารตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด
16.4 นักศึกษาที่รับโอนจะต้องมีเวลาศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยไม่น้อยกว่า 2 ภาค
การศึกษา
16.5 การนับเวลาให้นับระยะต่อเนื่องจากสถาบันเดิม
หมวด 5
อาจารย์ที่ปรึกษา
ข้อ 17 ให้มหาวิทยาลัยแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาแก่นักศึกษา หลักเกณฑ์และวิธีการให้เป็นไป
ตามประกาศของมหาวิทยาลัย
ข้อ 18 หน้าที่ของอาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษามีหน้าที่ ดังนี้
18.1 ให้คาแนะนาและทาแผนการเรียนของนักศึกษาร่วมกับนักศึกษา ให้ถูกต้อง
ตามหลักสูตรที่กาหนดไว้
18.2 ให้คาแนะนาในเรื่องระเบียบ ข้อบังคับ หรือประกาศเกี่ยวกับการศึกษาแก่
นักศึกษา
18.3 ให้คาแนะนาในการลงทะเบียนเรียน การถอน เพิ่ม โอน
18.4 แนะนาวิธีเรียน ให้คาปรึกษา และติดตามผลการศึกษาของนักศึกษา
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18.5 ทาการตรวจสอบและติดตามการเรียนของนักศึกษาให้เป็นไปตามโครงสร้าง
ของหลักสูตร
18.6 ให้คาปรึกษาเกี่ยวกับความเป็นอยู่และการศึกษาของนักศึกษาในมหาวิทยาลัย
18.7 รั บ ผิ ด ชอบดู แ ลความประพฤติ ข องนั ก ศึ ก ษาให้ เ ป็ น ไปตามระเบี ย บที่
มหาวิทยาลั ย กาหนดไว้ในกรณีที่นั ก ศึกษากระทาผิ ดวินัยให้ อาจารย์ที่ปรึกษารายงานให้ ประธาน
หลักสูตรและคณบดีทราบ เพื่อพิจารณานาเสนออธิการบดีพิจารณาลงโทษทางวินัยต่อไป
หมวด 6
การลงทะเบียนเรียนและการโอนผลการเรียน
ข้อ 19 การลงทะเบียนเรียน
19.1 กาหนดการ ขั้นตอนและวิธีการลงทะเบียนรายวิชาให้เป็นไปตามประกาศของ
มหาวิทยาลัย
19.2 การลงทะเบียนเรียนจะสมบูรณ์เมื่อนักศึกษาได้ชาระตามประกาศของ
มหาวิทยาลัย
ข้อ 20 จานวนหน่วยกิตแต่ละภาคการศึกษา
นักศึกษามีสิทธิลงทะเบียนเรียนรายวิชาแบบเต็มเวลาแต่ละภาคการศึกษาปกติ ไม่
ต่ากว่า 9 หน่วยกิต และไม่เกิน 22 หน่วยกิต หรือลงทะเบียนเรียนรายวิชาแบบไม่เต็มเวลา แต่ละภาค
การศึกษาไม่ต่ากว่า 3 หน่วยกิต และไม่เกิน 9 หน่วยกิต ส่วนในภาคการศึกษาฤดูร้อนไม่ต่ากว่า 3
หน่วยกิตและไม่เกิน 9 หน่วยกิต
หากมีเหตุผลและความจาเป็น การลงทะเบียนที่มีจานวนหน่วยกิตแตกต่างไปจาก
เกณฑ์ข้างต้นก็อาจทาได้ แต่ทั้งนี้ต้องไม่กระทบกระเทือนต่อมาตรฐานและคุณภาพการศึกษา ทั้งนี้
ต้องเรียนให้ครบตามจานวนหน่วยกิตตามที่ระบุไว้ในหลักสูตร
กรณีนักศึกษามีสภาพรอพินิจจะลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกินร้อยละ 70 ของแผนการ
เรียน
ข้อ 21 การลงทะเบียนเรียนรายวิชาพิเศษ
การลงทะเบียนเรียนรายวิชาพิเศษเป็นการลงทะเบียนเรียนนอกเหนือจากที่กาหนด
ไว้ในหลักสูตร โดยนักศึกษาต้องยื่นคาร้องต่อกองบริการการศึกษาภายใน 20 วันนับตั้งแต่วันเปิดภาค
การศึกษาปกติและภายใน 10 วันนับตั้งแต่วันเปิดภาคการศึกษาสาหรับภาคการศึกษาฤดูร้อน
ประกอบด้วย
21.1 การลงทะเบียนเรียนรายวิชาพิเศษที่เป็นการลงทะเบียนแบบนับหน่วยกิต
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21.2 การลงทะเบียนเรียนรายวิชาพิเศษโดยไม่นับหน่วยกิต โดยมีผลการเรียนเป็น
Au (Audit)
ข้อ 22 การลงทะเบียนเรียนรายวิชาหนึ่งรายวิชาใดที่มีวิชาบังคับก่อนให้เป็นไปตามเงื่อนไข
ของหลักสูตร
ข้อ 23 การเพิ่ม ถอนหรือยกเลิกรายวิชา
23.1 การเพิ่มหรือถอนรายวิชาเรียนต้องกระทาภายใน 20 วัน นับตั้งแต่วันเปิดภาค
การศึกษาสาหรับภาคการศึกษาปกติและภายใน 10 วันนับตั้งแต่วันเปิดภาคการศึกษาสาหรับภาค
การศึกษาฤดูร้อน ทั้งนี้ให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย
23.2 การยกเลิกรายวิชาทุกรายวิชาหรือบางรายวิชาเรียน ต้องยื่นคาร้องต่อกอง
บริการการศึกษาตามแบบฟอร์มที่กาหนดก่อนถึงวันแรกของวันสอบปลายภาค ตามประกาศของ
มหาวิทยาลัยเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 สัปดาห์ สาหรับภาคการศึกษาปกติ และ 1 สัปดาห์ สาหรับภาค
การศึกษาฤดูร้อน และบันทึกผลการเรียนเป็น W (Withdraw)
ในกรณีลงทะเบียนเรียนแล้วลาพักการเรียน ให้ถือว่าได้ยกเลิกรายวิชาทุกรายวิชา
ด้วย
ข้อ 24 การลงทะเบียนเพื่อรักษาสภาพนักศึกษา
นักศึกษาที่ลาพักการศึกษา หรือถูกสั่งให้พักการศึกษาตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยว่า
ด้วยวินัยนักศึกษาหรือไม่มีรายวิชาที่ลงทะเบียนในภาคการเรียนนั้น จะต้องลงทะเบียนเพื่อรักษา
สภาพนักศึกษาและชาระค่าธรรมเนียมรักษาสภาพนักศึกษาตามอัตราที่มหาวิทยาลัยกาหนด โดยให้
ดาเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 20 วัน นับจากวันเปิดภาคการศึกษาปกติ หรือภายใน 10 วัน นับจาก
วันเปิดภาคการศึกษาฤดูร้อน มิฉะนั้นจะถือว่าพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
กรณีที่พ้นสภาพตามวรรคหนึ่ง นักศึกษาสามารถขอคืนสภาพได้แต่ทั้งนี้พ้นสภาพไป
แล้วไม่เกิน 2 ภาคการเรียนติดต่อกัน และให้นับเวลาที่พ้นสภาพเป็นระยะเวลาที่รวมอยู่ในระยะเวลา
การศึกษาด้วย
ข้อ 25 การชาระค่าธรรมเนียมการศึกษาตามอัตราที่มหาวิทยาลัยกาหนดให้ปฏิบัติตาม
วิธีการ ขั้นตอนและในวันที่มหาวิทยาลัยกาหนด การผ่อนผันการชาร่าธรรมเนียมการศึกษาให้เป็น
อานาจของอธิการบดีทั้งนี้ไม่เกิน 1 ภาคการศึกษา
นักศึกษาที่ขอผ่อนผันการชาระค่าธรรมเนียมการศึกษาจะลงทะเบียนในภาคการเรียนถัดไป
จะต้องชาระค่าธรรมเนียมการศึกษาในภาคการเรียนที่ค้างชาระก่อน
การขอยกเว้นหรือลดค่าธรรมเนียมการศึกษา ให้เป็นอานาจของสภามหาวิทยาลัย โดยให้
จัดทาเป็นประกาศของมหาวิทยาลัย
ข้อ 26 การลาพักการศึกษา
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26.1 การลาพักการศึกษา นักศึกษาต้องยื่นคาร้องขอลาพักการศึกษาต่อกองบริการ
การศึกษาภายใน 20 วัน นับตั้งแต่วันเปิดภาคการศึกษาของภาคการศึกษาที่จะลาพักการศึกษา
26.2 การลาพักการศึกษากระทาได้ไม่เกิน 2 ภาคการศึกษาติดต่อกัน ถ้านักศึกษายัง
มีความจาเป็นที่จะต้องขอลาพักการศึกษาในภาคการศึกษาต่อไปจะต้องได้รับอนุมัติจากอธิการบดี
26.3 นักศึกษาที่ลาพักการศึกษา ต้องชาระค่าธรรมเนียมตามอัตราที่มหาวิทยาลัย
กาหนด
ข้อ 27 การลาออก
นักศึกษาที่ประสงค์จะลาออกจากความเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย จะต้อง
ปฏิบัติตามขั้นตอนที่มหาวิทยาลัยกาหนด
ข้อ 28 นั กศึก ษาสามารถโอนผลการเรียน โดยนาหน่ว ยกิตของรายวิช าในหลั กสู ตรของ
มหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึก ษาอื่น หรือการศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย การฝึก
อาชีพหรือจากประสบการณ์การทางานโดยไม่ต้องเรียนรายวิชานั้นอีก ทั้งนี้ให้เป็นไปตามระเบียบของ
สภามหาวิทยาลัย
หมวด 7
การวัด และการประเมินผลการศึกษา
ข้อ 29 การมีสิทธิเข้าสอบ
29.1 นักศึกษาผู้มีสิทธิในการสอบปลายภาคการศึกษาต้องอยู่ในเกณฑ์ต่อไปนี้
29.1.1 มีเวลาเรียนวิชาใดไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาเรียนทั้งหมด
29.1.2 กรณีที่มีเวลาเรียนรายวิชาใดน้อยกว่าร้อยละ 80 แต่ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 60 และคณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควรให้มีสิทธิสอบ
29.2 นักศึกษาผู้ขาดคุณสมบัติตามข้อ 29.1.1 หรือข้อ 29.1.2 ให้อาจารย์ผู้สอน
พิจารณาให้ผลการเรียนเป็น E
ข้อ 30 ระเบียบการสอบ
30.1 หลักเกณฑ์และวิธีการในการสอบให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย
30.2 นักศึกษาที่ไม่ได้เข้าสอบปลายภาคตามกาหนด จะต้องยื่นคาร้องขอสอบ
ภายใน 7 วันนับตั้งแต่วันสุดท้ายของการสอบปลายภาค โดยให้ผู้ขาดสอบดาเนินการสอบให้เสร็จสิ้น
ภายใน 15 วันนับตั้งแต่วันประกาศผลการพิจารณาของคณะกรรมการ หากพ้นกาหนดให้นาย
ทะเบียนเปลี่ยนผลการเรียนเป็น “E”
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ในกรณีที่มีเหตุผลความจาเป็นที่ไม่สามารถดาเนินการภายในเวลาที่กาหนดให้อยู่ในดุลยพินิจ
ของอธิการบดี
30.3 นักศึกษาที่ทุจริตในการสอบให้ถือว่าสอบตกได้ E หรือไม่ผ่านได้ F ในวิชานั้น
และถือว่าผิดวินัยทางการศึกษาจะต้องได้รับการพิจารณาโทษตามระเบียบหรือข้อบังคับของ
มหาวิทยาลัย
ข้อ 31 ให้มีการประเมินลการเรียนในรายวิชาต่าง ๆ ตามหลักสูตร เป็น 2 ระบบ ดังนี้
31.1 ระบบค่าระดับคะแนน แบ่งเป็น 8 ระดับ
ระดับคะแนน
ความหมายของผลการเรียน
ค่าระดับคะแนน
A
ดีเยี่ยม
4.0
B+
ดีมาก
3.5
B
ดี
3.0
+
C
ดีพอใช้
2.5
C
พอใช้
2.0
D+
อ่อน
1.5
D
อ่อนมาก
1.0
E
ตก
0.0
ระบบนี้ใช้สาหรับการประเมินรายวิชาที่เรียนตามหลักสูตร ค่าระดับคะแนนที่ถือว่าสอบได้
ต้องไม่ต่ากว่า “D” ถ้านักศึกษาได้ค่าระดับคะแนนในรายวิชาใดต่ากว่า “D” ต้องลงทะเบียนและ
เรียนใหม่จนกว่าจะสอบได้ กรณีรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะด้านที่เป็นวิชาเลือกและรายวิชาในหมวด
วิชาเลือกเสรี ถ้าได้ระดับคะแนนต่ากว่า “D” สามารถเปลี่ยนไปเลือกรายวิชาอื่นได้ แล้วให้เปลี่ยน
คะแนนวิชาดังกล่าวที่สอบตกนั้น เป็น “Au” (Audit) ทั้งนี้นักศึกษาจะต้องยื่นคาร้องขอเปลี่ยนแปลง
ผลการเรียนภายใน 2 สัปดาห์นับตั้งแต่วันเปิดภาคการศึกษาของภาคการศึกษาถัดไป
31.2 ระบบไม่มีค่าระดับคะแนน กาหนดสัญลักษณ์การประเมินดังนี้
ผลการศึกษา
ระดับการประเมิน
ผ่านดีเยี่ยม
PD (Pass with Distinction)
ผ่าน
P (Pass)
ไม่ผ่าน
F (Fail)
ระบบนี้ใช้สาหรับการประเมินรายวิชาที่หลักสูตรบังคับให้เรียนเพิ่มตามข้อกาหนดเฉพาะ
และรายวิชาที่สภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลากาหนดให้เรียนเพิ่ม
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รายวิชาที่ได้รับผล “F” นักศึกษาต้องลงทะเบียนและเรียนใหม่จนกว่าจะสอบได้
ข้อ 32 สัญลักษณ์อื่น มีดังนี้
Au (Audit) ใช้สาหรับการลงทะเบียนเพื่อร่วมฟัง โดยไม่นับหน่วยกิต
W (Withdraw) ใช้สาหรับการบันทึกหลังจากได้รับอนุมัติให้ถอนรายวิชานั้นก่อนกาหนด
สอบปลายภาคไม่น้อยกว่า 2 สัปดาห์ ซึ่งจะได้รับอนุมัติให้ถอนรายวิชาเรียนในกรณีที่นักศึกษาลาพัก
การศึกษา หรือถูกสั่งให้พักการศึกษาหลังจากลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษานั้นแล้ว และรายวิชา
เลือกที่ได้รับอนุมัติให้ไปเรียนวิชาอื่นแทน
I (Incomplete) ใช้สาหรับบันทึกการประเมินที่ไม่สมบูรณ์ในรายวิชาที่นักศึกษายัง
ทางานไม่เสร็จเมื่อสิ้นภาคการศึกษาหรือขาดสอบปลายภาค นักศึกษาที่ได้ “I” ต้องดาเนินการขอรับ
การประเมินเพื่อเปลี่ยนระดับคะแนน ดังนี้
1) กรณีนักศึกษายังทางานไม่เสร็จ ให้ดาเนินการให้เสร็จสิ้นภายใน 30 วัน
นับตั้งแต่วันสุดท้ายของการสอบปลายภาคในภาคเรียนที่ลงทะเบียนเรียนวิชานั้น
2) กรณีนักศึกษาขาดสอบปลายภาค ให้ดาเนินการตามข้อ 30.2
ข้อ 33 การหาค่าระดับคะแนนเฉลี่ย ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยประจาภาค และค่าระดับคะแนน
เฉลี่ยสะสมให้คิดเป็นเลขทศนิยม 2 ตาแหน่ง โดยไม่ปัดเศษ สาหรับรายวิชาที่ยังมีผลการเรียน “I” ไม่
นาหน่วยกิตมารวมเป็นตัวหารเฉลี่ย
33.1 กรณีที่สอบตกและต้องเรียนซ้า ให้นาเฉพาะผลการศึกษาและหน่วยกิตครั้ง
สุดท้ายที่ผ่านมาคานวณค่าระดับคะแนนเฉลี่ย
33.2 กรณีที่สอบตกแต่ไม่เรียนซ้า ไม่ให้นาผลการศึกษาและหน่วยกิตมาคานวณค่า
ระดับคะแนนเฉลี่ย
33.3 กรณีที่นักศึกษาลงทะเบียนวิชาซ้ากับรายวิชาที่สอบไปแล้ว หรือเรียนวิชาที่
ระบุไว้ในหลักสูตรที่เทียบเท่า ให้นับหน่วยกิตและค่าระดับคะแนนเฉพาะรายวิชาที่ลงทะเบียนครั้ง
แรกเท่านั้น
ข้อ 34 ผู้ที่สาเร็จการศึกษาหลักสูตร ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนทุกข้อ ดังนี้
34.1 มีความประพฤติดี
34.2 สอบได้ในรายวิชาต่าง ๆ ครบตามหลักสูตร รวมทั้งรายวิชาที่สภามหาวิทยาลัย
กาหนดให้มีการเรียนเพิ่มเติมเป็นกรณีพิเศษ
34.3 ได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ากว่า 2.00
34.4 หลักสูตรปริญญาตรี (4 ปี) สาเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน 6 ภาคการศึกษาปกติ
สาหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไม่ก่อน 14 ภาคการศึกษาปกติ สาหรับการลงทะเบียนเรียน
ไม่เต็มเวลา หลักสูตรปริญญาตรี (5 ปี) สาเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน 8 ภาคการศึกษาปกติ สาหรับการ
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ลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไม่ก่อน 17 ภาคการศึกษา 17 ภาคการศึกษาปกติ สาหรับการ
ลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา หลักสูตรปริญญาตรี (ไม่น้อยกว่า 6 ปี) สาเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน 10
ภาคการศึกษาปกติ สาหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไม่ก่อน 20 ภาคการศึกษา 17 ภาค
การศึกษาปกติ สาหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา
ข้อ 35 เมื่อนักศึกษาเรียนได้จานวนหน่วยกิตครบตามที่กาหนดไว้ในหลักสูตรแล้วจะได้ค่า
ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 1.80 แต่ไม่ถึง 2.00 ให้เลือกเรียนรายวิชาเพิ่มเพื่อทาค่าระดับคะแนน
เฉลี่ยสะสมให้ถึง 2.00 ทั้งนี้ต้องอยู่ในระยะเวลาที่กาหนดตามข้อ 34.5
ข้อ 36 ผู้สาเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี จะได้รับเกียรตินิยมต้องมีคุณสมบัติดังนี้
36.1 สอบได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยจากระดับอนุปริญญา หรือประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง หรือประกาศนียบัตรอื่นใดที่เทียบเท่า ไม่น้อยกว่า 3.60 จะได้รับเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
และได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยจากสถาบันเดิม และมหาวิทยาลัยราชภัฏแต่ละแห่งไม่น้อยกว่า 3.25 แต่
ไม่ถึง 3.60 จะได้รับเกียรตินิยมอันดับ 2
36.2 สอบได้ในรายวิชาใด ๆ ไม่ต่ากว่า C ตามระบบค่าระดับคะแนน หรือไม่ได้ F
ตามระบบไม่มีค่าระดับคะแนน
36.3 มีเวลาเรียน หลักสูตรปริญญาตรี (4 ปี) สาเร็จการศึกษาได้ไม่เกิน 8 ภาค
การศึกษาปกติ สาหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไม่เกิน 16 ภาคการศึกษาปกติ สาหรับการ
ลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา หลักสูตรปริญญาตรี (5 ปี) สาเร็จการศึกษาได้ไม่เกิน 10 ภาคการศึกษา
ปกติ สาหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไม่เกิน 20 ภาคการศึกษาปกติ สาหรับการลงทะเบียน
เรียนไม่เต็มเวลา หลักสูตรปริญญาตรี (ไม่น้อยกว่า 6 ปี) สาเร็จการศึกษาได้ไม่เกิน 12 ภาคการศึกษา
ปกติ สาหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไม่เกิน 20 ภาคการศึกษาปกติ สาหรับการลงทะเบียน
เรียนไม่เต็มเวลา
36.4 ไม่มีรายวิชาที่มีการโอนผลการเรียนตามข้อ 28
ข้อ 37 การประเมินผลการศึกษา
37.1 ให้คณะกรรมการที่คณะแต่งตั้งพิจารณาอนุมัติผลการศึกษาแต่ละรายวิชา
37.2 การส่งผลการเรียน
37.2.1 กรณีเป็นภาคการศึกษาสุดท้ายของนักศึกษาผู้สอนจะต้องส่งผลการ
เรียนภายใน 10 วัน นับตั้งแต่วันสุดท้ายของการสอบปลายภาค
37.2.2 กรณีที่ไม่ใช่ภาคการศึกษาสุดท้ายของนักศึกษา ผู้สอนจะต้องส่งผล
การเรียนภายใน 15 วัน นับตัง้ แต่วันสุดท้ายของการสอบปลายภาค
ข้อ 38 การขึ้นทะเบียนบัณฑิตและการขออนุมัติการสาเร็จการศึกษา
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38.1 ให้นักศึกษายื่นคาร้องขอขึ้นทะเบียนบัณฑิตต่อกองบริการการศึกษา ตาม
ขั้นตอนและเวลาที่มหาวิทยาลัยกาหนด พร้อมทั้งต้องชาระค่าธรรมเนียมตามอัตราที่มหาวิทยาลัย
กาหนด
38.2 นักศึกษาที่ขออนุมัติการสาเร็จการศึกษาจะต้องไม่มีพันธะด้านหนี้สินใด ๆ ต่อ
มหาวิทยาลัยและเป็นผู้ที่มีความประพฤติไม่ขัดต่อข้อบังคับและระเบียบของมหาวิทยาลัย

บทเฉพาะกาล
ข้อ ๓๙ ในระหว่างที่ยังไม่ได้ออกประกาศ ระเบียบ ข้อกาหนด หรือหลักเกณฑ์ใดเพื่อปฏิบัติ
ตามข้อบังคับนี้ ให้นาประกาศ ระเบียบ ข้อกาหนด หรือหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการศึกษาระดับปริญญา
ตรีที่มีผลบังคับใช้อยู่ก่อนข้อบังคับนี้มาใช้บังคับโดยอนุโลม จนกว่าจะได้มีการออกประกาศ ระเบียบ
ข้อกาหนด หรือหลักเกณฑ์ ตามข้อบังคับนี้
ประกาศ ณ วันที่ 19 เดือน กันยายน พ.ศ. 2551

(ศาสตราจารย์ ดร. เสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ์)
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
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ภาคผนวก ฌ
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193

ตารางแสดงข้อสังเกตของผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกในการวิพากษ์หลักสูตร
ชื่อ – สกุล ผู้ทรงคุณวุฒิ
1. ผศ.ดร.รุสลัน อุทัย
ลาดับ
ข้อสังเกตของผู้ทรงคุณวุฒิ
1
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. ชื่อหลักสูตร ภาษาอังกฤษ : Bachelor
of Arts Program in Malay
ควรเพิ่มเติมคาว่า Language
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ภาษาไทย
ชื่อเต็ม : ศิลปศาสตรบัณฑิต
(ภาษามลายู)
ชื่อย่อ : ศศ.บ. (ภาษามลายู)
ภาษาอังกฤษ
ชื่อเต็ม : Bachelor of Arts Malay
ชื่อย่อ : B.A. (Malay)
ควรเพิ่มเติมคาว่า Language
5. รูปแบบของหลักสูตร
5.3 การรับเข้าศึกษา
รั บ นั ก ศึ ก ษาไทยและนั ก ศึ ก ษา
ต่ า งประเทศที่ ส ามารถใช้ ภ าษาไทยได้
ควรเพิ่มเติมภาษามลายู
2
ควรเพิ่ ม ทัก ษะการฟัง การพู ด การอ่ า น
และการเขี ย น ควรที่ จ ะเพิ่ ม ทั ก ษะทั้ ง
4 ด้านให้เข้มข้น โดยเฉพาะชื่อรายวิชา
ควรเปลี่ยนเป็นระดับต้น ระดับกลาง และ
ระดับสูง
ทักษะการฟัง ไม่มี ควรเพิ่มรายวิชา
ทักษะการพูด
1. สนทนาภาษามลายูชั้นต้น

การปรับปรุงแก้ไข
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. ชื่อหลักสูตร ภาษาอังกฤษ : Bachelor
of Arts Program in Malay Language
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ภาษาไทย
ชื่อเต็ม : ศิลปศาสตรบัณฑิต
(ภาษามลายู)
ชื่อย่อ : ศศ.บ. (ภาษามลายู)
ภาษาอังกฤษ
ชื่อเต็ม : Bachelor of Arts Malay
ชื่อย่อ : B.A. (Malay Language)

5. รูปแบบของหลักสูตร
5.3 การรับเข้าศึกษา
รั บ นั ก ศึ ก ษ า ไ ทย แ ล ะ นั ก ศึ ก ษ า
ต่ า งประเทศที่ ส ามารถใช้ ภ าษาไทยและ
ภาษามลายูได้
เน้นทักษะรายวิช าให้มีทั้ง 4 ทักษะ คือ
การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน
ทักษะการฟังและทักษะการพูด
เน้นทักษะรายวิช าให้มีทั้ง 4 ทักษะ คือ
การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน
ทักษะการฟังและทักษะการพูด
เพิ่มรายวิชาและนามารวมกัน
1. การฟังและพูดภาษามลายูระดับต้น
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ลาดับ

3

4

5

6

7

ข้อสังเกตของผู้ทรงคุณวุฒิ
2. สนทนาภาษามลายูชั้นสูง
ควรเพิ่มชั้นกลางอีก 1 วิชา
ทักษะการอ่าน
1. การอ่านภาษามลายูชั้นต้น
2. การอ่านภาษามลายูชั้นสูง
ควรเพิ่มชั้นกลางอีก 1 วิชา
ทักษะการเขียน
1. การเขียนภาษามลายูชั้นต้น
2. การเขียนภาษามลายูชั้นสูง
ควรเพิ่มชั้นกลางอีก 1 วิชา
ควรตั ด วิ ช าภาษาศาสตร์ ส าหรั บ ครู
ผู้สอนภาษามลายู เพราะเป็นรายวิชาของ
หลักสูตรการสอนภาษามลายู

การปรับปรุงแก้ไข
2. การฟังและพูดภาษามลายูระดับกลาง
3. การฟังและพูดภาษามลายูระดับสูง
ทักษะการอ่าน
1. การอ่านภาษามลายูระดับต้น
2. การอ่านภาษามลายูระดับกลาง
3. การอ่านภาษามลายูระดับสูง
ทักษะการเขียน
1. การเขียนภาษามลายูระดับต้น
2. การเขียนภาษามลายูระดับกลาง
3. การเขียนภาษามลายูระดับสูง
ตัดรายวิชา
1. ภาษาศาสตร์สาหรับครูสอนภาษามลายู
2. ภาษามลายูทางการศึกษา
3. ประวัติศาสตร์ภาษามลายู
ควรตั ด วิ ช าภาษามลายู เ บื้ อ งต้ น เพราะ ตัดวิชาภาษามลายูเบื้องต้น
เนื้อหารายวิชาซ้ากับรายวิชาศึกษาทั่วไป
คือวิชาภาษามลายูพื้นฐาน
วิชาประวัติศาสตร์ความเป็นมาของภาษา ตัดวิชาวิวัฒนาการภาษามลายู
มลายู ควรรวมเป็ น รายวิ ช าเดี ย ว กั บ
วิ วั ฒน า กา รภ า ษา มล า ยู เนื่ อ งจ า ก
คาอธิบายรายวิชาเหมือนกัน
ควรเพิ่มรายวิชา จาก 2 ระดับ เป็น 3
เพิ่มรายวิชา
ระดับ คือ
1. โครงสร้างภาษามลายู
1. โครงสร้างภาษามลายู ระดับต้น กลาง 1.1 โครงสร้างภาษามลายูระดับต้น
และสูง
1.2 โครงสร้างภาษามลายูระดับกลาง
2. การแปล ระดับต้น กลาง และสูง
1.3 โครงสร้างภาษามลายูระดับสูง
2. การแปล
2.1 การแปลระดับต้น
2.2 การแปลระดับกลาง
2.3 การแปลระดับสูง
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ลาดับ
ข้อสังเกตของผู้ทรงคุณวุฒิ
8
ตัดรายวิชา
1. การวิเคราะห์ภาษามลายู
2. ภาษามลายูกับการดาเนินชีวิตในสังคม
3. ภาษามลายูเพื่อการโรงแรม
9
เพิ่ ม รายวิ ช าที่ เ ป็ น อั ต ลั ก ษณ์ ข องสาม
จั ง หวั ด ชายแดนภาคใต้ คื อ วิ ช าภาษา
มลายูถิ่นปัตตานี

การปรับปรุงแก้ไข
เพิ่มรายวิชา
1. วาทวิทยาภาษามลายู
2. สถานการณ์การใช้ภาษามลายูในปัจจุบัน
3. ภาษามลายูเพื่อการบริการ
เพิ่มรายวิชาอักษรยาวี

2. ผศ.ดร.วรวิทย์ บารู
ลาดับ
ข้อสังเกตของผู้ทรงคุณวุฒิ
1
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. ชื่อหลักสูตร ภาษาอังกฤษ : Bachelor
of Arts Program in Malay
ควรเพิ่มเติมคาว่า Language
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ภาษาไทย
ชื่อเต็ม : ศิลปศาสตรบัณฑิต
(ภาษามลายู)
ชื่อย่อ : ศศ.บ. (ภาษามลายู)
ภาษาอังกฤษ
ชื่อเต็ม : Bachelor of Arts Malay
ชื่อย่อ : B.A. (Malay)
ควรเพิ่มเติมคาว่า Language
5. รูปแบบของหลักสูตร
5.3 การรับเข้าศึกษา
รั บ นั ก ศึ ก ษาไทยและนั ก ศึ ก ษา
ต่ า งประเทศที่ ส ามารถใช้ ภ าษาไทยได้
ให้เพิ่มเติมภาษามลายู

การปรับปรุงแก้ไข
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. ชื่อหลักสูตร ภาษาอังกฤษ : Bachelor
of Arts Program in Malay Language
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ภาษาไทย
ชื่อเต็ม : ศิลปศาสตรบัณฑิต
(ภาษามลายู)
ชื่อย่อ : ศศ.บ. (ภาษามลายู)
ภาษาอังกฤษ
ชื่อเต็ม : Bachelor of Arts Malay
ชื่อย่อ : B.A. (Malay Language)

5. รูปแบบของหลักสูตร
5.3 การรับเข้าศึกษา
รั บ นั ก ศึ ก ษ า ไ ทย แ ล ะ นั ก ศึ ก ษ า
ต่ า งประเทศที่ ส ามารถใช้ ภ าษาไทยและ
ภาษามลายูได้
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ลาดับ
ข้อสังเกตของผู้ทรงคุณวุฒิ
2
ควรเพิ่ ม ทั ก ษะการฟัง การพู ด การอ่ า น
และการเขี ย น ควรที่ จ ะเพิ่ ม ทั ก ษะทั้ ง
4 ด้านให้เข้มข้น โดยเฉพาะชื่อรายวิชา
ควรเปลี่ยนเป็นระดับต้น ระดับกลาง และ
ระดับสูง
ทักษะการฟัง ไม่มี ควรเพิ่มรายวิชา
ทักษะการพูด
1. สนทนาภาษามลายูชั้นต้น
2. สนทนาภาษามลายูชั้นสูง
ควรเพิ่มชั้นกลางอีก 1 วิชา
ทักษะการอ่าน
1. การอ่านภาษามลายูชั้นต้น
2. การอ่านภาษามลายูชั้นสูง
ควรเพิ่มชั้นกลางอีก 1 วิชา
3
ทักษะการเขียน
1. การเขียนภาษามลายูชั้นต้น
2. การเขียนภาษามลายูชั้นสูง
ควรเพิ่มชั้นกลางอีก 1 วิชา

การปรับปรุงแก้ไข
เน้นทักษะรายวิช าให้มีทั้ง 4 ทักษะ คือ
การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน
ทักษะการฟังและทักษะการพูด
เน้นทักษะรายวิช าให้มีทั้ง 4 ทักษะ คือ
การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน
ทักษะการฟังและทักษะการพูด
เพิ่มรายวิชาและนามารวมกัน
1. การฟังและพูดภาษามลายูระดับต้น
2. การฟังและพูดภาษามลายู ระดับกลาง
3. การฟังและพูดภาษามลายูระดับสูง
ทักษะการอ่าน
1. การอ่านภาษามลายูระดับต้น
2. การอ่านภาษามลายูระดับกลาง
3. การอ่านภาษามลายูระดับสูง
ทักษะการเขียน
1. การเขียนภาษามลายูระดับต้น
2. การเขียนภาษามลายูระดับกลาง
3. การเขียนภาษามลายูระดับสูง

3. อาจารย์มูหาหมัด สาแลบิง
ลาดับ
ข้อสังเกตของผู้ทรงคุณวุฒิ
1
รายวิชาทักษะทางด้านภาษา
- ควรให้มีทักษะภาษา ฟัง พูด อ่าน และ
เขียน และในแต่ล ะทักษะควรมีระดับ
ความยากง่าย เช่น การอ่านระดับต้น
การอ่ า นระดั บ กลาง และการอ่ า น
ระดับสูง

การปรับปรุงแก้ไข
ปรับปรุงและเพิ่มรายวิชาทักษะการใช้ภาษา
1. ทักษะการพูดและฟัง
- การฟังและพูดภาษามลายูระดับต้น
- การฟังและพูดภาษามลายูระดับกลาง
- การฟังและพูดภาษามลายูระดับสูง
2. ทักษะการอ่าน
- การอ่านภาษามลายูระดับต้น
- การอ่านภาษามลายูระดับกลาง
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ข้อสังเกตของผู้ทรงคุณวุฒิ

2

มี ร ายวิ ช าที่ เ ป็ น ภาษาศาสตร์ แ ละเชิ ง
เนื้ อหาที่ไม่ได้เป็ น ทักษะทางภาษาหลาย
วิ ช าด้ ว ยกั น ซึ่ ง ท าให้ นั ก ศึ ก ษาได้ เ รี ย น
รายวิชาที่เป็นทักษะทางภาษาไม่เพียงพอ
มี ร า ย วิ ช า ร ะ ดั บ พื้ น ฐ า น กั บ สู ง ไ ม่ มี
ระดับกลาง

การปรับปรุงแก้ไข
- การอ่านภาษามลายูระดับสูง
3. ทักษะการเขียน
- การเขียนภาษามลายูระดับต้น
- การเขียนภาษามลายูระดับกลาง
- การเขียนภาษามลายูระดับสูง
4. ทักษะการแปล
- กลวิธีการแปลภาษามลายู
- การแปลภาษามลายู-ไทย
- การแปลภาษาไทย-มลายู
รวมรายวิชาประวัติความเป็นมาภาษามลายู
ภาษามลายูเบื้องต้น และวิวัฒนาการภาษา
มลายู เนื้ อ หาทั้ ง หมดให้ อ ยู่ ใ นวิ ช าภาษา
วิวัฒนาการภาษา
ปรับเปลี่ยนชื่อและเนื้อหารายวิชา
1. ศิลปวัฒนธรรมมลายู เปลีย่ นเป็น สังคม
และวัฒนธรรมภาษามลายู
2. ภาษามลายูกับการดาเนินชีวิตในสังคม
เปลี่ยนเป็น สถานการณ์การใช้ภาษา
มลายูในปัจจุบัน
3. ภาษามลายูเพื่อการโรงแรม เปลี่ยนเป็น
ภาษามลายูเพื่อการบริการ
เพิ่มรายวิชา
1. วรรณคดีการละคร
2. วาทวิทยาภาษามลายู
3. รายวิชาที่มีระดับพื้นฐานและสูง แล้วอาจ
ลดจานวนหน่วยกิตเป็น 2 หน่วยกิต
4. คาอธิบายรายวิชา ปรับให้สอดคล้องและ
เหมาะสมกับรายวิช า และแสดงให้เห็ น
ถึ ง ป ร ะ เ ด็ น ที่ มี ค ว า ม สั ม พั น ธ์ แ ล ะ
เกี่ยวข้องกับภาษามลายู
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ตารางแสดงข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของสภาวิชาการ
ในคราวประชุมครั้งที่ 6/2559 เมื่อวันที่ 23 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2559
ลาดับ
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ
1 หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา
การดาเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร
3.1.5 คาอธิบายรายวิชา
แ ก้ ไ ข ค า อ ธิ บ า ย ร า ย วิ ช า 2111215
การแปลภาษาไทย-มลายู คาอธิบายรายวิชาคา
ว่ า “เครื่ อ งมื อ การแปลอื่ น ๆ” แก้ ไ ขเป็ น
“เครื่องมืออื่น ๆ ในการแปล”
2
3

4

5

6

การปรับปรุงแก้ไข
มีการดาเนินการและแก้ไขตามข้อเสนอแนะ
การแปลภาษามลายู – ไทย
Malay – Thai Translation
การแปลจากภาษามลายูเป็นภาษาไทย
ความหมาย คาศัพท์ จากประโยคจนถึงบริบท
การแปลงานเขี ย น เช่ น ข่ า ว หนั ง สื อ พิ ม พ์
เรื่องสั้น วรรณกรรม การใช้พจนานุกรม และ
เครื่องมืออื่น ๆ ในการแปล
วิช า 2111213 ภาษาศาสตร์สั งคม Socio- มีการดาเนินการและแก้ไขตามข้อเสนอแนะ
linguistic ควรแก้ไขเป็น Socio-linguistics
วิช า 2111354 ภาษามลายู ถิ่ น อธิบ ายถึ ง มีการดาเนินการและแก้ไขตามข้อเสนอแนะ
เฉพาะหน่ ว ยเสี ย ง หน่ ว ยค า และประโยค
กรอบแนวคิ ด เกี่ ย วกั บ ภาษามลายู ถิ่ น
ไม่อธิบายถึงความหมาย ควรเพิ่มความหมาย ตระกูลของภาษามลายู การเกิดขึ้นของภาษา
การจัดกลุ่มของภาษามลายูถิ่น
มลายูถิ่น ลั กษณะของภาษามลายูถิ่นที่ใช้ใน
ภูมิภาคมลายู การเปรียบเทียบภาษามลายูถิ่น
ต่าง ๆ ในระดับหน่วยเสียง หน่วยคา ประโยค
และความแตกต่างของความหมายการจัดกลุ่ม
ของภาษามลายูถิ่น
ผลงานวิ ช าการของอาจารย์ ป ระจ าหลั ก สู ต ร มีการดาเนินการและแก้ไขตามข้อเสนอแนะ
ควรใส่ เ อกสารประกอบการสอนทุ ก รายวิ ช า
ที่สอน
วิชา 2111140 วิวัฒนาการภาษามลายู
มีการดาเนินการและแก้ไขตามข้อเสนอแนะ
ควรเปลี่ยนชื่อวิชาเป็น พัฒนาการภาษามลายู รายวิชา 2111140 พัฒนาการภาษามลายู
Development of Malay Language
วิชา 2111455 อรรถศาสตร์ภาษามลายู
มีการดาเนินการและแก้ไขตามข้อเสนอแนะ
แก้ไขคาอธิบ ายรายวิ ช า “หลั กเกณฑ์พื้นฐาน รายวิชา 2111455 อรรถศาสตร์ภาษามลายู
เกี่ ย ว กั บ คว า ม ห ม า ยใ น ภ า ษ า โ ด ย เ น้ น
ความรู้ เ บื้ อ งต้ น เรื่ อ งอรรถศาสตร์
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ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ
พัฒนาการทางด้านวิชาอรรถศาสตร์และวิธีการ
ความหมาย ซึ่ง ความหมายที่ พูด ถึง จะรวมถึ ง
คุณลักษณะของความหมาย ที่มีความเกี่ ยวข้อง
กับส่วนต่าง ๆ ของไวยากรณ์ในภาษามลายู”

7

ควรเพิ่มเติมอาจารย์พิเศษชาวมาเลเซีย

8

พิจารณา ทบทวนการระบุความรับผิดชอบหลัก
(จุดดา) และความรับผิดชอบรอง (จุดขาว) ทุก
รายวิชา
เพิ่มเติมเอกสารประกอบการสอน ในประวั ติ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทุกคน
พิจ ารณาการเขีย นหมวดที่ 7 การประกั น
คุ ณ ภ า พ ข อ ง ห ลั ก สู ต ร ค ว ร เ ขี ย น ว่ า
จะดาเนินการอย่างไร
ชื่อวิชา จะไม่ใส่ Article
2111359 The Malay Language and
Information Technology
2111362 The Current Situation in Malay
Language
วิช า 2111359 ภาษามลายู กับ เทคโนโลยี
สารสนเทศ แก้ไขคาอธิบายรายวิชา เนื่องจาก
คาอธิบายรายวิชาต้องการเน้นอะไร คาอธิบาย
รายวิชาเน้นไปการสื่อสารทางการบริหารและ
พาณิชย์ ให้ปรับแก้ใหม่

9
10

11

12

การปรับปรุงแก้ไข
พั ฒ นาการทางด้ า นวิ ช าอรรถศาสตร์ แ ละ
วิธีการ แนวคิดและทฤษฏีที่เกี่ยวข้อง ความ
หาย ประเภทความหมาย วิ ธี ก ารวิ เ คราะห์
ความหมาย ประเด็นของความหมายที่มีความ
เกี่ ย วข้ อ งกั บ ส่ ว นต่ า ง ๆ ของไวยากรณ์ ใ น
ภาษามลายู
เนื่ อ งจากเหตุ ก ารณ์ ค วามไม่ ส งบในพื้ น ที่
จึ ง ส่ ง ผลให้ ข าดผู้ ส อนที่ ม าจากประเทศ
มาเลเซี ย เป็ น ภาษาหลั ก ทั้ ง นี้ ทั้ ง นั้ น ทาง
หลั ก สู ต รได้ จั ด โครงการอบรมเพื่ อ พั ฒ นา
คุณลักษณะบัณฑิตอันพึงประสงค์โดยวิทยากร
จากประเทศมาเลเซีย
หลักสูตรได้ตรวจสอบและดาเนินการปรับปรุง
แก้ ไ ขชื่ อ วิ ช าดั ง กล่ า วตามข้ อ เสนอแนะของ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ได้ ต รวจสอบและด าเนิ น การเพิ่ ม เติ ม ข้ อ มู ล
เอกสารตามข้อเสนอแนะ
หลั ก สู ต รได้ ต รวจสอบและด าเนิ น การปรั บ
รูปแบบการรายงาน
มีการดาเนินการและแก้ไขตามข้อเสนอแนะ
2111359 Malay Language and
Information Technology
2111362 Current Situation in Malay
Language
มีการดาเนินการและแก้ไขตามข้อเสนอแนะ
วิชา 2111359 ภาษามลายูกับเทคโนโลยี
สารสนเทศ
ปฏิ บั ติ การฟั ง
การอ่ า นค าสั่ ง
ค าแนะน า เนื้ อ หาเกี่ ย วข้ อ งกั บ เทคโนโลยี
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13

14

15

16
17

ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ

การปรับปรุงแก้ไข
สารสนเทศ โครงสร้างภาษา คาศัพท์ สานวน
ที่เกี่ยวข้องกับการประยุกต์โปรแกรมสาเร็จรูป
ในการเรียนภาษามลายู อินเตอร์เน็ต ระบบ
การสื่ อ สาร และข้ อ มู ล การเขี ย น บรรยาย
ลาดับขั้นตอน
3.2 หมวดวิชาเฉพาะด้าน
มีการดาเนินการแก้ไขตามข้อเสนอแนะ
ควรพิจารณาทบทวนผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 3.2 หมวดวิชาเฉพาะด้าน
เนื่องจากระบุเกี่ยวกับทางด้านการศึกษา “มี ปรับปรุงแก้ไขเป็น มีความรู้เกี่ยวกับแนวคิด
ความรู้เกี่ยวกับแนวคิด ทฤษฏี และหลักการที่ ทฤษฏี และหลักการที่เกี่ยวข้องกันภาษามลายู
เกี่ ย วข้ อ งกั บ ภาษามลายู การวิ จั ย ที่ เ น้ น การ
แก้ไขปัญหาในชั้นเรียน” ควรตัดคาว่าการวิจัยที่
เน้นการแก้ปัญหาในชั้นเรียน
ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรมและจริยธรรม
มีการดาเนินการแก้ไขตามข้อเสนอแนะ
“ข้อ 4 ดารงตนอยู่ในสังคมพหุวัฒนธรรมและ ได้ดาเนินการแก้ไขเรียบร้อย
ร่ ว มสร้ า งสั ง คมปรองดองเพื่ อ การอยู่ ร่ ว มกั น
อย่างสันติสุข” ควรตัดออกเพราะไม่มีรายวิชา
ใดในโครงสร้างที่วัดข้อนี้
คาอธิบายรายวิชา 2111351 โครงสร้างภาษา มีการดาเนินการและแก้ไขตามข้อเสนอแนะ
มลายูระดับสูง “โครงสร้าง หน้าที่ ลักษณะของ วิชา 2111351 โครงสร้างภาษามลายูระดับสูง
ไวยากรณ์ ศึ ก ษาทฤษฏี ต่ า ง ๆ ที่ ใ ช้ ใ นการ
โครงสร้าง หน้าที่ ลักษณะของไวยากรณ์
วิ เ คราะห์ ป ระโยคและวิ เ คราะห์ โ ครงสร้ า ง ศึกษาทฤษฏีที่ใช้ในการวิเคราะห์ประโยคและ
ประโยคในภาษามลายูที่ซับซ้อนมากขึ้น”
วิเคราะห์ โครงสร้างประโยคในภาษามลายูที่
ควรเขียนคาอธิบายระบุให้ชัดเจนว่าเป็นทฤษฏี ซับซ้อนมากขึ้น
เกี่ยวกับเรื่องใดให้ชัดเจน
ควรปรั บ วิช าอักษรยาวีออกและนาวิช าสั งคม มีการดาเนินการและแก้ไขตามข้อเสนอแนะ
และวัฒนธรรมมลายูมาบังคับแทน
วิชา 2111365 บทบาทและสถานะภาษามลายู มีการดาเนินการและแก้ไขตามข้อเสนอแนะ
ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
2111365 บทบาทและสถานะภาษามลายูใน
ควรปรับชื่อวิชาเป็น บทบาทและสถานะภาษา ภูมิภาคมลายู
มลายูในภูมิภาคมลายู
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ลาดับ

ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ
วิชาอักษรรูมีควรมีให้นักศึกษาเลือกเรียน

การปรับปรุงแก้ไข
วิชาอักษรรูมี คือรายวิชาที่มีอยู่ในหมวดศึกษา
ทั่วไป 3 รายวิชา คือ 2100107 ภาษามลายู
เพื่อการสื่อสาร 2100108 ภาษามลายูเพื่อการ
สื่อสารและพัฒนาการเรียนรู้ และ 2100109
ภาษามลายู พื้ น ฐาน ซึ่ ง เป็ น รายวิ ช าที่ มี ก าร
เรียนการสอนโดยใช้อักษรรูมี
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ภาคผนวก ฎ
ตารางแสดงข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร
ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 16 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560
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ตารางแสดงข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร
ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 16 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560
ลาดับ
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ
1 แก้ไขการกาหนดหัวข้อและปรับการเขียนใหม่ในข้อ
2 กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสั ม ฤทธิ์ ข อง
นักศึกษา หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผล
นักศึกษา
2
แก้ไขคา
- ในข้อ 2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า
แก้ ไ ขเป็ น “นั ก ศึ ก ษาขาดทั ก ษะพื้ น ฐาน
ทางด้านการเรียนรู้ที่จาเป็น เช่น ภาษาไทย
และภาษาอังกฤษ”
- ในชื่อรายวิชา 2111365 แก้ไขเป็น
“บทบาทและสถานะของภาษามลายูใน
ภูมิภาคมลายู และ Role and Status of
Malay Language in Malay Region”
- ในข้อ 6.2 บทความ ภาคผนวก ฎ ประวัติ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ของอาจารย์
มะนาวาวี มามะ แก้ไขเป็น
มะนาวาวี มามะและซามี ย ะห์ บาเละ.
(2559). การพัฒนาทักษะการฟังและการพูด
ภาษามลายูถิ่นปาตานี. ใน สุภาสเมต ยุนยะ
สิทธิ์ (บก.), ใน หนังสือรวมบทความศึกษา
สถานภาพทางภาษาจังหวัดชายแดนใต้ ,
(หน้ า 1-12). นครปฐม : สถาบั น สิ ท ธิ
ม นุ ษ ย ช น แ ล ะ สั น ติ ศึ ก ษ า
มหาวิทยาลัยมหิดล
Mamah, Manavavee & Nadaraning,
Hasbullah. (2016). Percanggahan
Pentafsiran Suku Kata Secara

การปรับปรุงแก้ไข
ด า เนิ น กา ร ตา ม ข้ อ เส น อแ น ะข อ ง
คณะกรรมการ

ด า เนิ น กา ร ตา ม ข้ อ เส น อแ น ะข อ ง
คณะกรรมการ
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ลาดับ

-

-

-

-

ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ
Fonologis dengan Secara Fonetik.
In Prosiding Seminar Antarabangsa
Memertabatkan Bahasa Melayu
ASEAN Ke-3 25-26 Mei 2016.
(pp.658-668). Pattani : Fatoni
University.
Nadaraning, Hasbullah & Mamah,
Manavavee. (2015). Sistem Sapaan
dalam Masyarakat Melayu Patani
Thailand Selatan. In Prosiding
Seminar Internasional 2015 16 - 19
September 2015 (pp.197-220).
Yokyakarta : Pustaka Senja.
ข้อ 6.3.2 เอกสารทางวิชาการ ภาคผนวก ฎ
ประวัติอาจารย์ผู้ รับผิ ดชอบหลั กสู ตร ของ
อาจารย์ ม ะน าว าวี มาม ะ แก้ ไ ขเป็ น
มะนาวาวี มามะ .(2559). สัณฐานวิทยา.
เอกสารประกอบการสอนรายวิช าสั ณฐาน
วิทยา, ยะลา : คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา.
ชื่อวิชา ของรายวิชา 2111468 การประเมิน
งานสร้างสรรค์ แก้ไขเป็น “Evaluation of
Malay Aesthetic Works”
ชื่อวิชา ของรายวิชา 2111471 การ
วิเคราะห์ภาษามลายู แก้ไขเป็น “Analysis
of Malay Language”
คาอธิบ ายรายวิช า ของรายวิช า 2111471
การวิ เ คราะห์ ภ าษามลายู แก้ ไ ขเป็ น
“Analyze of sound system, words
system, phrase, clause, factor

การปรับปรุงแก้ไข
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ลาดับ

3
4

5

6

7

8
9
10
11

ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ
analysis of obstacle,…” และ “…used
in communication, study rule of…”
ไม่ต้องระบุรายวิชาอัตลักษณ์ของหลักสูตร เนื่องจาก
หลักสูตรมีความเป็นอัตลักษณ์แล้ว
เรียงลาดับข้อ/แก้ไขข้อความ ข้อ 2.3 ปัญหาของ
นักศึกษาแรกเข้า และ 2.4 กลยุทธ์ในการดาเนินการ
เพื่อแก้ไขปัญหา ให้สอดคล้องกัน
ทบทวนจ านวนนั ก ศึ ก ษาที่ รั บ เข้ า ศึ ก ษา ทั้ ง นี้ ใ ห้
เ ป็ น ไ ป ต า ม เ ก ณ ฑ์ ม า ต ร ฐ า น ข อ ง
Full Time Equivalent Student (FTES) ระดับ
ปริญญาตรีต่อจานวนอาจารย์ของสายมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์
เพิ่ ม ข้ อ มู ล ในข้ อ 5.ข้ อ ก าหนดเกี่ ย วกั บ การท าวิ จั ย
โดยใช้ฐานข้อมูลจากรายวิชา 2111457 การศึกษา
เอกเทศ
ตรวจสอบการจัดลาดับวิชาสาหรับการจัดการเรียน
การสอนในแผนการศึ กษาแต่ ล ะภาคการศึ ก ษาให้
เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เรื่อง
หลักเกณฑ์การกาหนดรหัสวิชา
ตรวจสอบการเคาะวรรคระหว่างคาโดยเคร่งครัด

การปรับปรุงแก้ไข

ด า เนิ น กา ร ตา ม ข้ อ เส น อแ น ะข อ ง
คณะกรรมการ
ด า เนิ น กา ร ตา ม ข้ อ เส น อแ น ะข อ ง
คณะกรรมการ
ด า เนิ น กา ร ตา ม ข้ อ เส น อแ น ะข อ ง
คณะกรรมการ

ด า เนิ น กา ร ตา ม ข้ อ เส น อแ น ะข อ ง
คณะกรรมการ
ด า เนิ น กา ร ตา ม ข้ อ เส น อแ น ะข อ ง
คณะกรรมการ

ด า เนิ น กา ร ตา ม ข้ อ เส น อแ น ะข อ ง
คณะกรรมการ
ไม่ใช้ Full Stop (.) ในการเขียนคาอธิบายรายวิชา ด า เนิ น กา ร ตา ม ข้ อ เส น อแ น ะข อ ง
คณะกรรมการ
ต ร ว จ ส อ บ ก า ร อ้ า ง อิ ง ผ ล ง า น ท า ง วิ ช า ก า ร ด า เนิ น กา ร ตา ม ข้ อ เส น อแ น ะข อ ง
ตามหลักการเขียนบรรณานุกรมโดยเคร่งครัด
คณะกรรมการ
เพิ่มรายชื่ออาจารย์พิเศษ ในข้อ 3.2.3 อาจารย์พิเศษ ด า เนิ น กา ร ตา ม ข้ อ เส น อแ น ะข อ ง
หมวด 3 ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินการ และ คณะกรรมการ
โครงสร้างของหลักสูตร อย่างน้อย 3 คน
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ภาคผนวก ฏ
ตารางแสดงข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 3 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2560
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ตารางแสดงข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 3 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2560
ลาดับ
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ
การปรับปรุงแก้ไข
1 สถาบันที่ศึกษาของอาจารย์พิเศษ ควรตัดคาว่า ดาเนินการแก้ไขตามข้อเสนอแนะของ
“วิทยาเขตปัตตานี”
คณะกรรมการ
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ภาคผนวก ฐ
ประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร / อาจารย์ประจาหลักสูตร
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ประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
 ระดับปริญญาตรี  ระดับปริญญาโท
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
-----------------------------------------------------------------1. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชา ภาษามลายู
2. ชื่อ – สกุล
นายมะนาวาวี มามะ
3. ตาแหน่งทางวิชาการ
อาจารย์
4. สังกัด
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
5. ประวัติการศึกษา
ระดับการศึกษา
สถาบันการศึกษา
คุณวุฒิ
สาขาวิชา
ปริญญาโท

ปริญญาตรี

Universiti Brunei
Darussalam,
ประเทศบรูไน
Universiti Brunei
Darussalam,
ประเทศบรูไน

พ.ศ.

M.A.

Malay Language and
Linguistic

2556

B.A.

Malay Language and
Linguistic

2545

6. ผลงานทางวิชาการ
6.1 งานวิจัย
ซามี ย ะห์ บาเละ, ไซนี ย์ ต าภู , มะนาวาวี มามะ และฮั ส บุ ล ลอฮ นะดารานิ ง . (2559).
รายงานการวิจัย เรื่อง การสารวจความพึงพอใจในการใช้บริการสานักวิทย
บริ ก ารและเทคโนโลยี ส ารสนเทศ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ ยะลา . ยะลา :
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. (ผู้ร่วมวิจัย)
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มูหามัดสุใหมี เฮงยามา, อับดุลรอแม สุหลง และมะนาวาวี มามะ. (2559). รายงานการวิจัย
เรื่อง การพัฒนาทักษะและเทคนิคการจัดการเรียนรู้สาหรับครูศูนย์การศึกษา
อิสลามประจามัสยิดในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้เรื่องการศึกษาการเตรียม
ความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ
ยะลา. ยะลา : มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. (ผู้ร่วมวิจัย)
รอมยี มอหิ, มะนาวาวี มามะ และอักมาล เบ็ญหาวัน. (2559). รายงานการวิจัย เรื่อง ความ
พึง พอใจของนัก ศึ ก ษามหาวิ ทยาลัย ราชภั ฎ ยะลา ต่ อการใช้ บ ริ ก ารมั ส ยิ ด
มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา เพื่อการพัฒนาการบริการที่มีประสิทธิภาพ: ยะลา :
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. (ผู้ร่วมวิจัย)
มะนาวาวี มามะ, นุรฮูดา สะดามะ, ซาสีนาร์ ยาพา, อาซียะ วันแอเลาะ และอัฟฟาน สามะ.
(2559). รายงานการวิจัย เรื่อง ทัศ นคติของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ
ยะลาต่ อ ความส าคั ญ ของภาษามลายู ใ นประชาคมอาเซี ย น . ยะลา:
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. (ผู้ร่วมวิจัย)
6.2 บทความ
ซาสีนาร์ ยาพา, อาซียะ วันแอเลาะ, มะนาวาวี มามะ, นุรฮูดา สะดามะ และอัฟฟาน สามะ.
(2560, กุมภาพันธ์). ทัศนคติต่อความสาคัญของภาษามลายูในประชาคมอาเซียน
และแนวทางการพัฒนาการสอนภาษามลายูของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา.
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ฉบับพิเศษ เดือน
กุมภาพันธ์ 2560. ยะลา : มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา.
มะนาวาวี มามะและซามียะห์ บาเละ. (2559). การพัฒนาทักษะการฟังและการพูดภาษา
มลายูถิ่นปาตานี. ใน สุภาสเมต ยุนยะสิทธิ์ (บก.), ใน หนังสือรวมบทความศึกษา
สถานภาพทางภาษาจังหวัดชายแดนใต้ , (หน้า 1-12 ). นครปฐม: สถาบันสิทธิ
มนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
อาซียะ วันแอเลาะ, ซาสีนาร์ ยาพา, มะนาวาวี มามะ, นุรฮูดา สะดามะ และอัฟฟาน สามะ.
(2560). ทั ศ นคติ ข องนั ก ศึ ก ษามหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ ยะลาต่ อ ความส าคั ญ ของ
ภาษามลายู ใ นประชาคมอาเซี ย น. ใน การประชุ ม วิ ช าการระดั บ ชาติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 4 วันที่ 10 มีนาคม 2560 (หน้า 408 416). มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบูรณ์.
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Mamah, Manavavee & Nadaraning, Hasbullah. (2016). Percanggahan
Pentafsiran Suku Kata Secara Fonologis dengan Secara Fonetik.
In Prosiding Seminar Antarabangsa Memertabatkan Bahasa
Melayu ASEAN Ke-3 25-26 Mei 2016. (pp.658-668). Pattani : Fatoni
University.
Nadaraning, Hasbullah & Mamah, Manavavee. (2015). Sistem Sapaan dalam
Masyarakat Melayu Patani Thailand Selatan. In Prosiding Seminar
Internasional 2015 16 - 19 September 2015 (pp.197-220).
Yokyakarta : Pustaka Senja.
6.3 หนังสือ /เอกสารทางวิชาการ
6.3.1 หนังสือ
ไม่มี
6.3.2 เอกสารทางวิชาการ
มะนาวาวี มามะ. (2559). สัณฐานวิทยา. เอกสารประกอบการสอนรายวิชาสัณฐาน
วิทยา, ยะลา : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ยะลา
7. ประสบการณ์ทางวิชาการ
7.1 ประสบการณ์การสอน
7.1.1 ระดับปริญญาตรี 4 ปี
ชื่อวิชา ภาษามลายูเพื่อการสื่อสาร
2 (1-2-3) นก.
ชื่อวิชา ภาษามลายูพื้นฐาน
2 (1-2-3) นก.
ชื่อวิชา ภาษามลายูเพื่อการสื่อสารและพัฒนาการเรียนรู้
2 (1-2-3) นก.
ชื่อวิชา โครงสร้างภาษามลายู 3
3 (3-0-6) นก.
ชื่อวิชา สัณฐานวิทยา
3 (3-0-6) นก.
ชื่อวิชา ภาษาศาสตร์สังคม
3 (3-0-6) นก.
ชื่อวิชา สัทศาสตร์ภาษามลายู
3 (3-0-6) นก.
ชื่อวิชา สรวิทยาภาษามลายู
3 (3-0-6) นก.
ชื่อวิชา ภาษาศาสตร์ภาษามลายู
3 (3-0-6) นก
7.1.2 ระดับปริญญาโท - ปี
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7.2 ประสบการณ์การเป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/กรรมการสอบวิทยานิพนธ์
ไม่มี
(ลงชื่อ)

เจ้าของประวัติ

(นายมะนาวาวี มามะ)
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ประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
 ระดับปริญญาตรี  ระดับปริญญาโท
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
-----------------------------------------------------------------1. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชา ภาษามลายู
2. ชื่อ – สกุล
นางนุรฮูดา สะดามะ
3. ตาแหน่งทางวิชาการ
อาจารย์
4. สังกัด
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
5. ประวัติการศึกษา
ระดับการศึกษา
สถาบันการศึกษา
คุณวุฒิ
สาขาวิชา
ปริญญาโท
University of Malaya,
M.A.
Malay Studies
ประเทศมาเลเซีย
ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ศศ.บ.
อิสลามศึกษา

พ.ศ.
2555
2547

6. ผลงานทางวิชาการ (เขียนตามรูปแบบการอ้างอิงและบรรณานุกรม)
6.1 งานวิจัย
มะนาวาวี มามะ, นุรฮูดา สะดามะ, ซาสีนาร์ ยาพา, อาซียะ วันแอเลาะ และอัฟฟาน สามะ.
(2559). รายงานการวิจัย เรื่อง ทัศนคติของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
ต่อความสาคัญของภาษามลายูใ นประชาคมอาเซียน. ยะลา : มหาวิทยาลั ย
ราชภัฏยะลา. (ผู้ร่วมวิจัย)
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6.2 บทความ
ซาสีนาร์ ยาพา, อาซียะ วันแอเลาะ, มะนาวาวี มามะ, นุรฮูดา สะดามะ และอัฟฟาน สามะ.
(2560, กุมภาพันธ์). ทัศนคติต่อความสาคัญของภาษามลายูในประชาคมอาเซียน
และแนวทางการพัฒนาการสอนภาษามลายู ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ
ยะลา. มหาวิทยาลั ยราชภัฏ ยะลา. วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏ ยะลา ฉบับ
พิเศษ เดือนกุมภาพันธ์ 2560. ยะลา : มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา.
อาซียะ วันแอเลาะ, ซาสีนาร์ ยาพา, มะนาวาวี มามะ, นุรฮูดา สะดามะ และอัฟฟาน สามะ.
(2560). ทั ศ นคติ ข องนั ก ศึ ก ษามหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ ยะลาต่ อ ความส าคั ญ ของ
ภาษามลายู ใ นประชาคมอาเซี ย น. ใน การประชุ ม วิ ช าการระดั บ ชาติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 4 วันที่ 10 มีนาคม 2560 (หน้า 408 416). มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบูรณ์.
Sadama, Nurhuda. (2015). Acquisition of Basic Malay Language Vocabulary:
A Case Study of Basic Reading among First Year Students of Baan
Kholokaway Public School in Narathiwat Province. In Proceedings
Language in Diverse Contexts : Pedagogy and Creativity 12 – 13
June 2015. (pp.326-334). Nakorn Si Thammarat: Walailak University
6.3 หนังสือ /เอกสารทางวิชาการ
6.3.1 หนังสือ
ไม่มี
6.3.2 เอกสารทางวิชาการ
นุรฮูดา สะดามะ.(2558). ภาษามลายูพื้นฐาน. เอกสารประกอบการสอนรายวิชา
ภาษามลายูพื้นฐาน, ยะลา : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
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7. ประสบการณ์ทางวิชาการ
7.1 ประสบการณ์การสอน
7.1.1 ระดับปริญญาตรี 3 ปี
ชื่อวิชา ภาษามลายูเพื่อการสื่อสาร
ชื่อวิชา ภาษามลายูเพื่อการสื่อสารและเพื่อพัฒนาการเรียนรู้
ชื่อวิชา ภาษามลายูพื้นฐาน
ชื่อวิชา สนทนาภาษามลายู1
ชื่อวิชา การอ่านภาษามลายู 1
ชื่อวิชา การอ่านภาษามลายู 2
ชื่อวิชา อิทธิพลภาษาต่างประเทศในภาษามลายู
ชื่อวิชา บทบาทและสถานะภาษามลายูในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
7.1.2 ระดับปริญญาโท - ปี

2 (1-2-3) นก.
2 (1-2-3) นก.
2 (1-2-3) นก.
3 (2-2-5) นก.
3 (2-2-5) นก.
3 (2-2-5) นก.
3 (3-0-6) นก
3 (3-0-6) นก

7.2 ประสบการณ์การเป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/กรรมการสอบวิทยานิพนธ์
ไม่มี

(ลงชื่อ)

เจ้าของประวัติ
(นางนุรฮูดา สะดามะ)
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ประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
 ระดับปริญญาตรี  ระดับปริญญาโท
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
-----------------------------------------------------------------1. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชา ภาษามลายู
2. ชื่อ – สกุล
นางสาวซาสีนาร์ ยาพา
3. ตาแหน่งทางวิชาการ
อาจารย์
4. สังกัด
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
5. ประวัติการศึกษา
ระดับการศึกษา
สถาบันการศึกษา
คุณวุฒิ
สาขาวิชา
ปริญญาโท
Universiti Pendidikan Sultan
M.Ed.
Malay Language
Idris, ประเทศมาเลเซีย
ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ศศ.บ.
มลายูศึกษา

พ.ศ.
2549
2545

6. ผลงานทางวิชาการ (เขียนตามรูปแบบการอ้างอิงและบรรณานุกรม)
6.1 งานวิจัย
มะนาวาวี มามะ, นุรฮูดา สะดามะ, ซาสีนาร์ ยาพา, อาซียะ วันแอเลาะ และอัฟฟาน สามะ.
(2559). รายงานการวิจัย เรื่อง ทัศนคติของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
ต่อความสาคั ญของภาษามลายูใ นประชาคมอาเซียน. ยะลา : มหาวิทยาลั ย
ราชภัฏยะลา. (ผู้ร่วมวิจัย)
พารีดา หะยีเตะ, สุกินา อาแล, สูฮัยลา บินสะมะแอ และซาสีนาร์ ยาพา. (2556). รายงาน
การวิจัย เรื่อง ความสามารถของการใช้อุปสรรคปัจจัยภาษามลายูในการเขียน
ของนักศึกษาหลักสูตรภาษามลายูชั้นปีที่ 3 ของมหาวิทยาลัยในสามจังหวัด
ชายแดนภาคใต้”. ยะลา : มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. (ผู้ร่วมวิจัย)
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6.2 บทความ
ซาสีนาร์ ยาพา, อาซียะ วันแอเลาะ, มะนาวาวี มามะ, นุรฮูดา สะดามะ และอัฟฟาน สามะ.
(2560, กุมภาพันธ์). ทัศนคติต่อความสาคัญของภาษามลายูใ นประชาคมอาเซียน
และแนวทางการพัฒนาการสอนภาษามลายูของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา.
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ฉบับพิเศษ เดือน
กุมภาพันธ์ 2560. ยะลา : มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา.
อาซียะ วันแอเลาะ, ซาสีนาร์ ยาพา, มะนาวาวี มามะ, นุ รฮูดา สะดามะ และอัฟฟาน สามะ.
(2560). ทั ศ นคติ ข องนั ก ศึ ก ษามหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ ยะลาต่ อ ความส าคั ญ ของ
ภาษามลายู ใ นประชาคมอาเซี ย น. ใน การประชุ ม วิ ช าการระดั บ ชาติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 4 วันที่ 10 มีนาคม 2560 (หน้า 408 416). มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบูรณ์.

6.3 หนังสือ/เอกสารทางวิชาการ
6.3.1 หนังสือ
ไม่มี
6.3.2 เอกสารทางวิชาการ
ซาสีนาร์ ยาพา.(2559). การแปล 1 . เอกสารประกอบการสอนรายวิชาการแปล 1,
ยะลา : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา.
7. ประสบการณ์ทางวิชาการ
7.1 ประสบการณ์การสอน
7.1.1 ระดับปริญญาตรี 5 ปี
ชื่อวิชา การเขียนภาษามลายู 1
ชื่อวิชา การวิเคราะห์ภาษามลายู 1
ชื่อวิชา การแปล 1
7.1.2 ระดับปริญญาโท - ปี

3 (3-2-5) นก.
3 (3-0-6) นก.
3 (3-2-5) นก.
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7.2 ประสบการณ์การเป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/กรรมการสอบวิทยานิพนธ์
ไม่มี
(ลงชื่อ)
เจ้าของประวัติ
(นางสาวซาสีนาร์ ยาพา)
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ประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
 ระดับปริญญาตรี  ระดับปริญญาโท
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
-----------------------------------------------------------------1. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชา ภาษามลายู
2. ชื่อ – สกุล
นางอาซียะ วันแอเลาะ
3. ตาแหน่งทางวิชาการ
อาจารย์
4. สังกัด
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
5. ประวัติการศึกษา
ระดับการศึกษา
สถาบันการศึกษา
คุณวุฒิ
สาขาวิชา
ปริญญาโท
University of
M.Ed.
Indonesia Language
Education,
Education
ประเทศอินโดนีเซีย
ปริญญาตรี
The State Institute of
B.A.
Islamics Studies
Islamic Studies Sunan
Kalijaga Yogyakarta,
ประเทศอินโดนีเซีย

พ.ศ.
2548

2539

6. ผลงานทางวิชาการ(เขียนตามรูปแบบการอ้างอิงและบรรณานุกรม)
6.1 งานวิจัย
มะนาวาวี มามะ, นุรฮูดา สะดามะ, ซาสีนาร์ ยาพา, อาซียะ วันแอเลาะ และอัฟฟาน สามะ.
(2559). รายงานการวิจัย เรื่อง ทัศนคติของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
ต่ อ ความส าคัญ ของภาษามลายู ใ นประชาคมอาเซีย น. ยะลา : มหาวิ ท ยาลั ย
ราชภัฏยะลา. (ผู้ร่วมวิจัย)
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6.2 บทความ
ซาสีนาร์ ยาพา, อาซียะ วันแอเลาะ, มะนาวาวี มามะ, นุรฮูดา สะดามะ และอัฟฟาน สามะ.
(2560, กุมภาพันธ์). ทัศนคติต่อความสาคัญของภาษามลายูในประชาคมอาเซียน
และแนวทางการพัฒนาการสอนภาษามลายูของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา.
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ฉบับพิเศษ เดือน
กุมภาพันธ์ 2560. ยะลา : มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา.
อาซียะ วันแอเลาะ, ซาสีนาร์ ยาพา, มะนาวาวี มามะ, นุรฮูดา สะดามะ และอัฟฟาน สามะ.
(2560). ทั ศ นคติ ข องนั ก ศึ ก ษามหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ ยะลาต่ อ ความส าคั ญ ของ
ภาษามลายู ใ นประชาคมอาเซี ย น. ใน การประชุ ม วิ ช าการระดั บ ชาติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 4 วันที่ 10 มีนาคม 2560 (หน้า 408 416). มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบูรณ์.
6.3 หนังสือ /เอกสารทางวิชาการ
6.3.1 หนังสือ
ไม่มี
6.3.2 เอกสารทางวิชาการ
อาซียะ วันแอเลาะ.(2559). ภาษามลายูเบื้องต้น. เอกสารประกอบการสอนรายวิชา
ภาษามลายูเบื้องต้น, ยะลา : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
7. ประสบการณ์ทางวิชาการ
7.1 ประสบการณ์การสอน
7.1.1 ระดับปริญญาตรี 5 ปี
ชื่อวิชา สนทนาภาษามลายู
ชื่อวิชา ภาษามลายูเพื่อการท่องเที่ยว
ชื่อวิชา การวิเคราะห์ภาษามลายู 2
7.1.2 ระดับปริญญาโท - ปี

3 (2-2-5) นก.
3 (2-2-5) นก.
3 (2-2-5) นก.
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7.2 ประสบการณ์การเป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/กรรมการสอบวิทยานิพนธ์
ไม่มี

(ลงชื่อ)

เจ้าของประวัติ
(นางอาซียะ วันแอเลาะ)
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ประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
 ระดับปริญญาตรี  ระดับปริญญาโท
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
-----------------------------------------------------------------1. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชา ภาษามลายู
2. ชื่อ – สกุล
นายอัฟฟาน สามะ
3. ตาแหน่งทางวิชาการ
อาจารย์
4. สังกัด
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
5. ประวัติการศึกษา
ระดับ
สถาบันการศึกษา
คุณวุฒิ
สาขาวิชา
พ.ศ.
การศึกษา
ปริญญาโท University of Malaya,
M.A.
Malay Studies 2554
ประเทศมาเลเซีย
2548
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ศศ.บ.
ภาษามลายู
6. ผลงานทางวิชาการ
6.1 งานวิจัย
มะนาวาวี มามะ, นุรฮูดา สะดามะ, ซาสีนาร์ ยาพา, อาซียะ วันแอเลาะ และอัฟฟาน สามะ.
(2559). รายงานการวิจัย เรื่อง ทัศนคติของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
ต่อความสาคัญของภาษามลายูใ นประชาคมอาเซียน. ยะลา : มหาวิทยาลั ย
ราชภัฏยะลา. (ผู้ร่วมวิจัย)
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6.2 บทความ
ซาสีนาร์ ยาพา, อาซียะ วันแอเลาะ, มะนาวาวี มามะ, นุรฮูดา สะดามะ และอัฟฟาน สามะ.
(2560, กุมภาพันธ์). ทัศนคติต่อความสาคัญของภาษามลายูในประชาคมอาเซียน
และแนวทางการพัฒนาการสอนภาษามลายูของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา.
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ฉบับพิเศษ เดือน
กุมภาพันธ์ 2560. ยะลา : มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา.
อาซียะ วันแอเลาะ, ซาสีนาร์ ยาพา, มะนาวาวี มามะ, นุรฮูดา สะดามะ และอัฟฟาน สามะ.
(2560). ทั ศ นคติ ข องนั ก ศึ ก ษามหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ ยะลาต่ อ ความส าคั ญ ของ
ภาษามลายู ใ นประชาคมอาเซี ย น. ใน การประชุ ม วิ ช าการระดั บ ชาติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 4 วันที่ 10 มีนาคม 2560 (หน้า 408 416). มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบูรณ์.
6.3 หนังสือ /เอกสารทางวิชาการ
6.3.1 หนังสือ
ไม่มี
6.3.2 เอกสารทางวิชาการ
อัฟฟาน สามะ.(2559). การเขียนภาษามลายู 2. เอกสารประกอบการสอนรายวิชา
การเขียนภาษามลายู 2, ยะลา : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา.
7. ประสบการณ์ทางวิชาการ
7.1 ประสบการณ์การสอน
7.1.1 ระดับปริญญาตรี 2 ปี 3 เดือน
ชื่อวิชา ภาษามลายูเพื่อการสื่อสาร
ชื่อวิชา ภาษามลายูเพื่อการสื่อสารและพัฒนาการเรียนรู้
ชื่อวิชา การเขียนภาษามลายู 2
7.1.2 ระดับปริญญาโท - ปี

2(1-2-3) นก.
2(1-2-3) นก.
2(2-2-5) นก.
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7.2 ประสบการณ์การเป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/กรรมการสอบวิทยานิพนธ์
ไม่มี
(ลงชื่อ)
เจ้าของประวัติ
(นายอัฟฟาน สามะ)
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ประวัติอาจารย์ประจาหลักสูตร
 ระดับปริญญาตรี  ระดับปริญญาโท
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
-----------------------------------------------------------------1. อาจารย์ประจาหลักสูตร ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ภาษามลายู
2. ชื่อ – สกุล
นางไซนีย์ ตาภู
3. ตาแหน่งทางวิชาการ
อาจารย์
4. สังกัด
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
5. ประวัติการศึกษา
ระดับการศึกษา
สถาบันการศึกษา
คุณวุฒิ
สาขาวิชา
ปริญญาโท

ปริญญาตรี

State University of
Malang,
ประเทศอินโดนีเซีย
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

พ.ศ.

M.A.

Indonesia Language
Education

2555

ศศ.บ.

ภู มิ ภ าคศึ ก ษา (เอเชี ย
ตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา)

2553

6. ผลงานทางวิชาการ
6.1 งานวิจัย
ไซนีย์ ตาภู. (2558). วิเคราะห์ความแตกต่างการเรียนรู้ของปัจเจกบุคคลในการเรียนรู้
ภาษามลายู (มาตรฐาน) ซึ่งเป็นภาษาที่สองของนักศึกษาหลักสูตรภาษามลายู
ในมหาวิทยาลัยสามจังหวัดชายแดนภาคใต้. ยะลา : มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา.
ซามี ย ะห์ บาเละ, ไซนี ย์ ต าภู , มะนาวาวี มามะ และฮั ส บุ ล ลอฮ นะดารานิ ง . (2559).
รายงานการวิจัย เรื่อง การสารวจความพึงพอใจในการใช้บริการสานักวิทย
บริ ก ารและเทคโนโลยี ส ารสนเทศ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ ยะลา . ยะลา :
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. (ผู้ร่วมวิจัย)
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ไซนีย์ ตาภู. (2557). วิเคราะห์ความสามารถของการใช้คาบุพบทภาษามลายูในงาน
เขียนของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ของมหาวิทยาลัยในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้.
ยะลา: มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา.
ไซนีย์ ตาภู. (2555). พจนานุกรมฉบับพกพา ภาษาอินโดนีเซีย-ไทย และไทย-อินโดนีเซีย
กรุงเทพมหานคร: สานักงานกองทุนสนับสนุนงานวิจัย.
6.2 บทความ
ไซนีย์ ตาภู. (2559). การพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอินโดนีเซียในจังหวัดชายแดนภาคใต้ .
ใน สุภาสเมต ยุนยะสิทธิ์ (บก.), ใน หนังสือรวมบทความศึกษาสถานภาพทาง
ภาษาจังหวัดชายแดนใต้, (หน้า 135-156 ). นครปฐม: สถาบันสิทธิมนุษยชนและ
สันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
6.3 หนังสือ /เอกสารทางวิชาการ
6.3.1 หนังสือ
ไม่มี
6.3.2 เอกสารทางวิชาการ
ไม่มี
7. ประสบการณ์ทางวิชาการ
7.1 ประสบการณ์การสอน
7.1.1 ระดับปริญญาตรี 2 ปี 7 เดือน
ชื่อวิชา ภาษามลายูเพื่อการสื่อสาร
ชื่อวิชา ภาษามลายูเพื่อการสื่อสารและพัฒนาการเรียนรู้
ชื่อวิชา ภาษามลายูทั่วไป
ชื่อวิชา วรรณคดีมลายูเบื้องต้น
ชื่อวิชา สัณฐานวิทยา
7.1.2 ระดับปริญญาโท - ปี

2(1-2-3) นก.
2(1-2-3) นก.
3(3-0-6) นก.
3(3-0-6) นก.
3(3-0-6) นก.
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7.2 ประสบการณ์การเป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/กรรมการสอบวิทยานิพนธ์
ไม่มี
(ลงชื่อ)

เจ้าของประวัติ

(นางไซนีย์ ตาภู)
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ประวัติอาจารย์ประจาหลักสูตร
 ระดับปริญญาตรี  ระดับปริญญาโท
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
-----------------------------------------------------------------1. อาจารย์ประจาหลักสูตร ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ภาษามลายู
2. ชื่อ – สกุล
นางสาวซามียะห์ บาเละ
3. ตาแหน่งทางวิชาการ
อาจารย์
4. สังกัด
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
5. ประวัติการศึกษา
ระดับการศึกษา
สถาบันการศึกษา
คุณวุฒิ
สาขาวิชา
ปริญญาโท
ปริญญาตรี

University of Malaya,
ประเทศมาเลเซีย
มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์

M.Ed.
ศศ.บ.

Malay language
Education
ภาษามลายู

6. ผลงานทางวิชาการ
6.1 งานวิจัย
ซามี ย ะห์ บาเละ, ไซนี ย์ ต าภู , มะนาวาวี มามะ และฮั ส บุ ล ลอฮ นะดารานิ ง . (2559).
รายงานการวิจัย เรื่อง การสารวจความพึงพอใจในการใช้บริการสานักวิทย
บริ ก ารและเทคโนโลยี ส ารสนเทศ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ ยะลา . ยะลา :
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. (ผู้ร่วมวิจัย)

พ.ศ.
2555
2550
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6.2 บทความ
มะนาวาวี มามะและซามียะห์ บาเละ. (2559). การพัฒนาทักษะการฟังและการพูดภาษา
มลายูถิ่นปาตานี. ใน สุภาสเมต ยุนยะสิทธิ์ (บก.), ใน หนังสือรวมบทความศึกษา
สถานภาพทางภาษาจังหวัดชายแดนใต้ , (หน้า 1-12 ). นครปฐม: สถาบันสิทธิ
มนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
6.3 หนังสือ /เอกสารทางวิชาการ
6.3.1 หนังสือ
ไม่มี
6.3.2 เอกสารทางวิชาการ
ไม่มี
7. ประสบการณ์ทางวิชาการ
7.1 ประสบการณ์การสอน
7.1.1 ระดับปริญญาตรี 2 ปี 6 เดือน
ชื่อวิชา ภาษามลายูเพื่อการสื่อสาร
ชื่อวิชา ภาษามลายูเพื่อการสื่อสารและพัฒนาการเรียนรู้
ชื่อวิชา โครงสร้างภาษามลายู 1
ชื่อวิชา โครงสร้างภาษามลายู 2
ชื่อวิชา ภาษามลายูทางการศึกษา
ชื่อวิชา ภาษาศาสตร์ภาษามลายู
7.1.2 ระดับปริญญาโท - ปี

2(1-2-3) นก.
2(1-2-3) นก.
3(3-0-6) นก.
3(3-0-6) นก.
3(3-0-6) นก.
3(3-0-6) นก

7.2 ประสบการณ์การเป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/กรรมการสอบวิทยานิพนธ์
ไม่มี
(ลงชื่อ)

เจ้าของประวัติ

(นางซามียะห์ บาเละ)
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ประวัติอาจารย์ประจาหลักสูตร
 ระดับปริญญาตรี  ระดับปริญญาโท
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
-----------------------------------------------------------------1. อาจารย์ประจาหลักสูตร ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ภาษามลายู
2. ชื่อ – สกุล
นายฮัสบุลลอฮ์ นะดารานิง
3. ตาแหน่งทางวิชาการ
อาจารย์
4. สังกัด
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
5. ประวัติการศึกษา
ระดับการศึกษา
สถาบันการศึกษา
คุณวุฒิ
สาขาวิชา
ปริญญาโท

ปริญญาตรี

Universitas gadjah mada
Yogyakarta,
ประเทศอินโดนีเซีย
Universitas Asa’fiah
Jakarta, ประเทศอินโดนีเซีย

พ.ศ.

M.A

Linguistics

2555

B.S

Comparative culture

2551

6. ผลงานทางวิชาการ
6.1 งานวิจัย
ซามี ย ะห์ บาเละ, ไซนี ย์ ต าภู , มะนาวาวี มามะ และฮั ส บุ ล ลอฮ นะดารานิ ง . (2559).
รายงานการวิจัย เรื่อง การสารวจความพึงพอใจในการใช้บริการสานักวิทย
บริ ก ารและเทคโนโลยี ส ารสนเทศ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ ยะลา. ยะลา :
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. (ผู้ร่วมวิจัย)
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ซามี ย ะห์ บาเละ, ไซนี ย์ ต าภู , มะนาวาวี มามะ และฮั ส บุ ล ลอฮ นะดารานิ ง . (2559).
รายงานการวิจัย เรื่อง การสารวจความพึงพอใจในการใช้บริการสานักวิทย
บริ ก ารและเทคโนโลยี ส ารสนเทศ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ ยะลา. ยะลา :
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. (ผู้ร่วมวิจัย)
6.2 บทความ
Mamah, Manavavee & Nadaraning, Hasbullah. (2016). Percanggahan
Pentafsiran Suku Kata Secara Fonologis dengan Secara Fonetik.
In Prosiding Seminar Antarabangsa Memertabatkan Bahasa
Melayu ASEAN Ke-3 25-26 Mei 2016. (pp.658-668). Pattani : Fatoni
University.
Nadaraning, Hasbullah & Mamah, Manavavee. (2015). Sistem Sapaan dalam
Masyarakat Melayu Patani Thailand Selatan. In Prosiding Seminar
Internasional 2015 16 - 19 September 2015 (pp.197-220).
Yokyakarta : Pustaka Senja.
6.3 หนังสือ /เอกสารทางวิชาการ
6.3.1 หนังสือ
ไม่มี
6.3.2 เอกสารทางวิชาการ
ไม่มี
7. ประสบการณ์ทางวิชาการ
7.1 ประสบการณ์การสอน
7.1.1 ระดับปริญญาตรี 4 ปี
ชื่อวิชา วิวัฒนาการภาษามลายู
ชื่อวิชา ภาษามลายูเบื้องต้น
ชื่อวิชา บทบาทภาษามลายูในประเทศที่ใช้ภาษามลายู
ชื่อวิชา ภาษามลายูเพื่อการสื่อสาร
ชื่อวิชา ภาษามลายูพื้นฐาน
7.1.2 ระดับปริญญาโท - ปี

3(3-0-6) นก.
3(3-0-6) นก.
3(3-0-6) นก.
2(1-2-3) นก.
2(1-2-3) นก.
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7.2 ประสบการณ์การเป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/กรรมการสอบวิทยานิพนธ์
ไม่มี
(ลงชื่อ)

เจ้าของประวัติ

(นายฮัสบุลลอฮ์ นะดารานิง)

