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รายละเอียดของหลักสูตร
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 4 ป)
สาขาวิชาภาษามลายู
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อหลักสูตร
รหัสหลักสูตร
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ

:
:
:

25501571103093
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษามลายู
Bachelor of Arts Program in Malay Language

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ภาษาไทย
ชื่อเต็ม :
ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษามลายู)
ชื่อยอ :
ศศ.บ. (ภาษามลายู)
ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม :
Bachelor of Arts (Malay Language)
ชื่อยอ :
B.A. (Malay Language)
3. วิชาเอก
ไมมี
4. จํานวนหนวยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
ไมนอยกวา 125 หนวยกิต
5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ
หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ป
5.2 ประเภทของหลักสูตร
หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ
5.3 ภาษาที่ใช
จัดการเรียนการสอนเปนภาษาไทยและภาษามลายู
5.4 การรับเขาศึกษา
รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาตางประเทศที่สามารถสื่อสารภาษาไทยและหรือภาษามลายูได
5.5 ความรวมมือกับสถาบันอื่น
ไมมี
5.6 การใหปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษา
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ใหปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัต/ิ เห็นชอบหลักสูตร
6.1 เปนหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
6.2 เริ่มใชในภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษาที่ 2560 เปนตนไป
6.3 คณะกรรมการประจํ า คณะมนุ ษ ยศาสตร แ ละสั ง คมศาสตร เ ห็ น ควรเสนอหลั ก สู ต ร
ตอสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 15 เดือนกุมภาพันธ 2559
6.4 สภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เห็นสมควรเสนอหลักสูตรตอสภามหาวิทยาลัย
ในคราวประชุมครั้งที่ 6/2559 เมื่อวันที่ 23 เดือนธันวาคม 2559
6.5 คณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เห็นสมควรเสนอหลักสูตร
ตอสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 16 เดือนกุมภาพันธ 2560
6.6 สภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาอนุมัติหลักสูตรในคราวประชุมครั้งที่ 2/2560
เมื่อวันที่ 3 เดือนมีนาคม 2560
7. ความพรอมในการเผยแพรหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
หลั ก สู ต รมี ค วามพร อ มในการเผยแพร ต ามกรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ ร ะดั บ ปริ ญ ญาตรี
ในปการศึกษา 2562
8. อาชีพที่สามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา
8.1 นักประชาสัมพันธภาษามลายู
8.2 นักแปลเอกสาร
8.3 ลาม
8.4 นักเขียนภาษามลายู
8.5 นักจัดรายการวิทยุและโทรทัศนดานภาษามลายู
8.6 นักวิชาการอิสระดานภาษามลายู
8.7 ประกอบวิชาชีพในสถานประกอบการทั้งภาครัฐและเอกชนที่มีการใชภาษามลายู
8.8 ประกอบอาชีพอิสระ
9. ชื่อนามสกุล เลขบัตรประจําตัวประชาชน ตําแหนง และคุณวุฒิของอาจารยผูรับผิดชอบ
หลักสูตร
สําเร็จการศึกษาจาก
ชื่อ นามสกุล
ตําแหนงทางวิชาการ
คุณวุฒิ/สาขาวิชา
มหาวิทยาลัย
เลขประจําตัวบัตรประชาชน
1. นายมะนาวาวี มามะ
M.A. (Malay Language University of Brunei
อาจารย
and Linguistics)
Darussalam, ประเทศบรูไน
B.A. (Malay Language
University of Brunei
and Linguistics)
Darussalam, ประเทศบรูไน

ป
พ.ศ.
2556
2545
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2. นางนุรฮูดา สะดามะ
อาจารย
3. นางสาวซําสีนาร ยาพา
อาจารย
4. นางอาซียะ วันแอเลาะ
อาจารย

5. นายอัฟฟาน สามะ
อาจารย

M.A. (Malay Studies)

University of Malaya,
ประเทศมาเลเซีย
ศศ.บ. (อิสลามศึกษา)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
M.Ed. (Malay Language) University Pendidikan
Sultan Idris, ประเทศมาเลเซีย
ศศ.บ. (มลายูศึกษา)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
M.Ed. (Indonesia
University of Education,
Language Education)
ประเทศอินโดนีเซีย
B.A. (Islamic Studies)
The State Institute of
Islamic Studies Sunan
Kalijaka Yogyakarta,
ประเทศอินโดนีเซีย
M.A. (Malay Studies)
University of Malaya,
ประเทศมาเลเซีย
ศศ.บ. (ภาษามลายู)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

2555
2547
2549
2545
2548
2539

2554
2548

10. สถานที่จัดการเรียนการสอน
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

11. สถานการณภายนอกหรือการพัฒนาที่จําเปนในการวางแผนหลักสูตร
11.1 สถานการณหรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
สังคมอาเซียนเปน สังคมที่มีการพัฒนาทุกภาคส วน โดยเฉพาะทางด านเศรษฐกิจที่จะมี
การพัฒนาหวงโซมูลคาเพิ่มในภูมิภาค เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน และเพื่อเพิ่มอํานาจใน
การตอรองรวมทั้งเพื่อขยายตลาดอาเซียนที่มีประชากรกวา 590 ลานคน ดังนั้นการพัฒนาหวงโซ
ดั ง กล าวจํ า เป น ต องใช ภ าษาในการติ ด ต อสื่ อสาร ภาษามลายู เ ป น ภาษาหนึ่ งที่ ส ามารถใช ในการ
ติดตอสื่อสารในภูมิภาคอาเซียน เนื่องจากหลานประเทศของสมาชิกอาเซียนใชภาษามลายูเปนหลัก
11.2 สถานการณหรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
ในการวางแผนหลั ก สู ต รนั้ น ได คํ า นึ ง ถึ ง สถานการณ เ ปลี่ ย นแปลงด า นสั ง คมและ
วัฒนธรรมในปจจุบันที่มีความหลากหลายดานภาษาที่เขามามีอิทธิพลตอการดํารงชีวิตของประชาชน
ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใตของประเทศไทย โดยเฉพาะภาษามลายู ซึ่งเปนภาษาหลักที่ใชสื่อสาร
ในการดําเนินชีวิต รวมทั้งเปนภาษาที่ใชในการติดตอดําเนินธุรกิจระหวางประเทศเพื่อนบาน เชน
ประเทศมาเลเซี ย สาธารณรั ฐ อิ น โดนี เ ซี ย สาธารณรั ฐ สิ ง คโปร แ ละบู ร ไนดารุ ส ซาลาม เป น ต น
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาในฐานะที่เปนสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาและมีบุคลากรที่มีความรู
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ความเชี่ยวชาญดานภาษามลายูโดยตรง ไดใหความสําคัญโดยใหมีการจัดการเรียนการสอนภาษา
มลายูขึ้น นอกจากนั้นการสื่อสารในยุคโลกาภิวัตนจําเปนตองใชภาษาที่เปนภาษาสากลที่สามารถ
สื่ อ สารได ทั่ ว โลก เพื่ อ ทํ า ให เ กิ ด ความเข า ใจและเรี ย นรู สั ง คมและวั ฒ นธรรมของชาติ อื่ น ๆ
จึงจําเปนตองเตรียมพรอมดานภาษาเพื่อใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมและวัฒนธรรม
โดยเฉพาะในภูมิภาคอาเซียน
12. ผลกระทบจากขอ 11 ตอการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวของกับพันธกิจของสถาบัน
12.1 การพัฒนาหลักสูตร
พั ฒ นาหลั ก สู ต รที่ มี ศั ก ยภาพในการผลิ ต บั ณ ฑิ ต ด า นภาษามลายู อั น พึ ง ประสงค ที่ มุ ง
เสริมสรางพัฒนานักศึกษาใหมีทักษะทางภาษามลายูที่สอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงของโลกปจจุบัน
ในอาเซียน เพื่อขยายตลาดงานอาเซียนที่ประชากรสวนใหญใชภาษามลายูในการติดตอสื่อสารเปน
หลัก ในการดําเนินชีวิต และเพื่อใชในการติดตอดําเนินธุรกิจระหวางประเทศได ทําใหเกิดความเขาใจ
และเรียนรูสังคมและวัฒนธรรมของชาติอื่น ๆ ในอาเซียนไดมากขึ้น
12.2 ความเกี่ยวของกับพันธกิจของสถาบัน
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ ยะลาเป น มหาวิ ท ยาลั ย เพื่ อ การพั ฒ นาท อ งถิ่ น ดั ง พั น ธกิ จ ที่ ว า
“คลังปญญาแหงชายแดนใต” ภาษามลายูเปนภาษาหนึ่งที่ประชากรสวนใหญในพื้นที่ใชสื่อสารใน
การดําเนินชีวิต ทั้งนี้ปจจุบันสถานการณเปลี่ยนแปลงดานสังคมและวัฒนธรรม มีความหลากหลาย
ดานภาษาที่เขามามีอิทธิพลตอการดําเนินชีวิต ดังนี้ การพัฒนาบุคลากรดานภาษาใหมีความเชี่ยวชาญ
เปนภารกิจเรงดวนในการพัฒนาบุคลากรในพื้นที่ใหมีความรูและทักษะในสาขาภาษามลายู และมี
ความสามารถในการพัฒนาตนเองและสังคมอยางตอเนื่อง
13. ความสัมพันธ (ถามี) กับหลักสูตรอื่นที่เปดสอนในคณะภาควิชาอื่นของมหาวิทยาลัย
13.1 กลุมวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอื่น
โครงสรางหลักสูตรประกอบดวย 3 หมวดวิชา
1. หมวดวิ ช าศึ ก ษาทั่ ว ไป บริ ห ารจั ด การเรี ย นการสอนโดยคณะกรรมการบริ ห าร
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
2. หมวดวิชาเฉพาะเปนการจัดการเรียนการสอนโดยคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
3. หมวดวิ ช าเลื อ กเสรี นั ก ศึ ก ษาเลื อ กเรี ย นตามความสนใจ ทุ ก รายวิ ช าที่ เ ป ด สอน
ในมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
13.2 กลุมวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปดสอนใหหลักสูตรอื่น
ไมมี
13.3 การบริหารจัดการ
อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรตองบริหารจัดการเนื้อหาสาระ กระบวนการเรียนการสอนให
มีความสอดคลองกับมาตรฐานการเรียนรูตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาภาษามลายู
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หมวดที่ 2 ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงคของหลักสูตร
1.1 ปรัชญาของหลักสูตร
มุงผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพทางดานวิชาการ ยึดหลักการเรียนรูโดยใชผูเรียนเปนศูนยกลาง
สามารถบูรณาการความรูภาษามลายูกับทักษะทางปญญา มีคุณธรรม จริยธรรม ใฝสันติ และ
สามารถปฏิบัติงานรวมกับผูอื่นไดอยางมีประสิทธิภาพภายใตสังคมพหุวัฒนธรรม ตลอดจนเรียนรู
เทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อพัฒนาตนเองอยูเสมอ
1.2 ความสําคัญของหลักสูตร
จากการที่ ป ระเทศไทยได เ ข า ร ว มเป น สมาชิ ก ในประชาคมอาเซี ย น จึ ง ส ง ผลให เ กิ ด
การเปลี่ยนแปลงทางดานเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมเปนอยางมาก ดังนั้นสถาบันอุดมศึกษา
จึ งต องมีการเตรี ย มความพร อ มรั บ การเปลี่ ย นแปลงดั งกล าว เพื่อตอบรั บ การแขงขัน ที่สู งขึ้ น
ทางด า นเศรษฐกิ จ การเคลื่ อ นย า ยแรงงานเสรี การหลั่ ง ไหลของวั ฒ นธรรม บุ ค ลากร
ภายในประเทศตองเปนผูที่มีความรูกวางไกล คือ ตองรูสถานการณภายในและภายนอกประเทศ
เพือ่ จะไดนําไปเผยแพรแกคนภายนอกไดอยางถูกตอง ดังนั้น ภาษาเปนเครื่องมือสําคัญในการสืบ
หาขอมูล รับรูขาวสาร โดยเฉพาะภาษามลายู ซึ่งเปนภาษาที่มีผูใชมากที่สุดในกลุมประชาคม
อาเซียน ความรูและทักษะดานภาษามลายูจะชวยใหการติดตอสื่อสาร เผยแพรขอมูล สืบคน
ขอมูลขาวสาร เปนไปไดอยางมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ดังนั้นมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยหลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษามลายู จึงไดเปดรับนักศึกษาเพื่อผลิตเปนบัณฑิตที่มีคุณสมบัติ
และมีศักยภาพออกสูสังคมและตลาดงาน
1.3 วัตถุประสงคของหลักสูตร
หลั ก สู ต รศิล ปศาสตรบั ณ ฑิต สาขาวิ ช าภาษามลายู มี วั ต ถุ ป ระสงค เ พื่อ ผลิ ต บั ณ ฑิต ให มี
คุณสมบัติครอบคลุมทั้ง 5 ดานดังนี้
1.3.1 มีความรูความสามารถและทักษะการใชภาษามลายูในการติดตอสื่อสารใน
ชีวิตประจําวัน ตลอดจนสามารถใชภาษามลายูในเชิงธุรกิจและเชิงวิชาการ
ไดเปนอยางดี
1.3.2 มีคุณธรรม จริยธรรม มีเหตุผล มีความรับผิดชอบตอตนเอง ตอสังคมและมีมนุษย
สัมพันธที่ดี สามารถทํางานรวมกับผูอื่นได
1.3.3 มีความภูมิใจในตนเองและสามารถประกอบอาชีพที่เกี่ยวของกับการใชทักษะ
ภาษามลายู
1.3.4 มีทักษะในการแสวงหาความรูในสังคมแหงการเรียนรูตลอดจนเทคโนโลยีสารสนเทศไป
ใชเพื่อพัฒนาตนเองได
1.3.5 เปนบัณฑิตที่พึงประสงครองรับการเขาสูตลาดงานประชาคมอาเซียน
2. แผนพัฒนาปรับปรุง
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แผนการพัฒนา/
กลยุทธ
เปลี่ยนแปลง
1. ป รั บ ป รุ ง ห ลั ก สู ต ร - ประเมิน การเรี ย นการสอน
ศิ ล ป ศ า ส ต ร บั ณ ฑิ ต ป ร ะ จํ 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 ห มี ม า ต ร ฐ า น ต า ม ภาคการศึกษา
ที่สํ า นั ก งานคณะกรรมการ - การประเมิ น การเรี ย นการ
อุดมศึกษากําหนด
สอนประจํ า ป ภายใน 60
วัน หลังสิ้นสุดการศึกษา
2. ปรับปรุงหลักสูตรให
- ประเมิน ความต องการและ
สอดคลองกับความตองการ
ค ว า ม พึ ง พ อ ใ จ ข อ ง ผู ใ ช
ของผูใชบัณฑิต
บัณฑิต
3. พัฒนาบุคลากรดาน
- สนับสนุนบุคลากรดานการ
การเรียนการสอน
เรียนการสอนใหเขารวม
อบรมหรือสัมมนาวิชาการ

หลักฐาน/ตัวบงชี้
- มคอ. 5
- มคอ. 7

- รายงานผลการประเมิน ความ
ตองการและประเมินความพึง
พอใจของผูใชบัณฑิต
- รายงานผลการอบรมหรื อ
สั ม มนาวิ ช าการของอาจารย
ในหลักสูตร
- วุฒิบัตรการอบรมหรือสัมมนา
- สงเสริมใหอาจารยทําวิจัยและ
ผลงานวิชาการ
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสรางของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบการจัดการศึกษาในหลักสูตร
ระบบทวิภาค
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูรอน
การจัดการศึกษาภาคฤดูรอนใหเปนไปตามขอบังคับ ระเบียบ หรือประกาศของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏยะลา
1.3 การเทียบเคียงหนวยกิตในระบบทวิภาค
ไมมี
2. การดําเนินการหลักสูตร
2.1 วันเวลาในการดําเนินการเรียนการสอน
ภาคเรียนที่ 1 เปนไปตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
ภาคเรียนที่ 2 เปนไปตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
2.2 คุณสมบัติของผูเขาศึกษา
เปนผูสําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 หรือเทียบเทา และมีคุณสมบัติอื่นครบถวนตามที่
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลากําหนด
2.3 ปญหาของนักศึกษาแรกเขา
2.3.1 ระดับความรูดานภาษามลายูของนักศึกษาตางกัน มีปญหาในการเรียนการสอนและ
การสื่อสารในชั้นเรียน
2.3.2 การปรับตัวในการเรียนระดับอุดมศึกษา ซึ่งเปนระบบเนนการเรียนรูและควบคุมตนเอง
2.3.3 นักศึกษาขาดทักษะพื้นฐานทางดานการเรียนรูที่จําเปน เชน ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
2.4 กลยุทธในการดําเนินการเพื่อแกไขปญหา/ขอจํากัดของนักศึกษาในขอ 2.3
2.4.1 จัดกิจกรรมสอนเสริมนอกเวลาเรียนปกติเพื่อปรับพื้นฐานความรู ความสามารถใน
การใชภาษามลายู
2.4.2 จัดปฐมนิเทศใหนักศึกษาแรกเขาเพื่อปรับทัศนคติ ละลายพฤติกรรม เสริมสรางความ
เชื่อมั่นและความภาคภูมิใจในสาขาวิชาชีพ
2.4.3 จัดระบบดูแลโดยมีการแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษาเพื่อดูแลนักศึกษาไดอยางทั่วถึง และเขา
รวมกิจกรรมปรับพื้นฐานของคณะ
2.5 แผนการรับนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาในระยะเวลา 5 ป
จํานวนนักศึกษาในแตละปการศึกษา
ระดับชั้นป
2560
2562
2562
2563
ชั้นปที่ 1
40
40
40
40
ชั้นปที่ 2
40
40
40

2564
40
40
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ชั้นปที่ 3
ชั้นปที่ 4
จํานวนบัณฑิตที่คาดวา
จะสําเร็จการศึกษา

40
40

80

120

40
40
160

40
40
160

2.6 งบประมาณตามแผน
2.6.1 รายละเอียดรายรับ (หนวยบาท)
รายละเอียดรายรับ
คาธรรมเนียมการศึกษา
คนละ 9,000 บาท
ตอภาคการศึกษา
เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
คนละ 700 บาทตอป
รวมรายรับ

2560
720,000
28,000

ปงบประมาณ
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 รายละเอียดรายจาย (หนวยบาท)
จํานวนนักศึกษาในแตละปการศึกษา
ระดับชั้นป
2560
2562
2562
2563
2564
1. เงินคงคลัง รอยละ 20
149,600 299,200 444,800 598,400 598,400
2. รายจายระดับ
299,200 598,400 899,600 1,196,800 1,196,800
มหาวิทยาลัย รอยละ 40
3. คาใชจายในการ
299,200 598,400 899,600 1,196,800 1,196,800
ดําเนินงาน รอยละ 40
รวม
748,000 1,496,000 2,244,000 2,992,000 2,992,000
จํานวนนักศึกษา
40
80
120
160
160
คาใชจายตอหัวนักศึกษา
14,960
14,960
14,960
14,960
14,960
2.7 ระบบการศึกษา
แบบชั้นเรียน
2.8 การเทียบโอนรายวิชา และการลงทะเบียนขามมหาวิทยาลัย
ระบบการเทียบโอนหนวยกิตใหเปนไปตามขอบังคับ ระเบียบ หรือประกาศของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏยะลา
3. โครงสรางหลักสูตร
หลักสูตรและอาจารยผูสอน
3.1 หลักสูตร
3.1.1 จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา 125 หนวยกิต ดังนี้
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3.1.2 โครงสรางหลักสูตร
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษามลายู ประกอบดวยหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
หมวดวิชาเฉพาะดาน และหมวดวิชาเลือกเสรี มีจํานวนหนวยกิตของแตละหมวดวิชาและ
หนวยกิตรวมทั้งหลักสูตร ดังนี้
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ไมนอยกวา
30
หนวยกิต
1.1 กลุมวิชาภาษาและการสื่อสาร
ไมนอยกวา
12
หนวยกิต
1.2 กลุมวิชามนุษยศาสตร
ไมนอยกวา
6
หนวยกิต
1.3 กลุมวิชาสังคมศาสตร
ไมนอยกวา
6
หนวยกิต
1.4 กลุมวิชาคณิตศาสตร วิทยาศาสตร
ไมนอยกวา
6
หนวยกิต
และเทคโนโลยี
2. หมวดวิชาเฉพาะ
ไมนอยกวา
89
หนวยกิต
2.1 กลุมวิชาเฉพาะดาน
ไมนอยกวา
84
หนวยกิต
1) วิชาเอกบังคับ
66
หนวยกิต
2) วิชาเอกเลือก
ไมนอยกวา
18
หนวยกิต
2.2 กลุมวิชาฝกประสบการณวิชาชีพ/
สหกิจศึกษา
ไมนอยกวา
5
หนวยกิต
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
ไมนอยกวา
6
หนวยกิต

3.1.3 รายวิชา
รายวิชาตามโครงสราง หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษามลายู ดังนี้
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ไมนอยกวา
30
หนวยกิต
1.1 กลุมวิชาภาษาและการสื่อสาร
ไมนอยกวา
12
หนวยกิต
1) บังคับเรียน
ไมนอยกวา
10
หนวยกิต
2100101
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
2(1-2-3)
Thai for Communication
2100102
การพัฒนาทักษะการพูดและการเขียน
2(1-2-3)
Speaking and Writing Skills Development
2100104
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและพัฒนาการเรียนรู
2(1-2-3)
English for Communication and Learning Development
2100107
ภาษามลายูเพื่อการสื่อสาร
2(1-2-3)
Melayu for Communication
2100108
ภาษามลายูเพื่อการสื่อสารและพัฒนาการเรียนรู
2(1-2-3)
Melayu for Communication and Learning Development
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2100115
2100117

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1*
English for Communication 1
ภาษาไทยเพื่อการประกอบอาชีพ*
Thai for Careers

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

หมายเหตุ * หมายถึง รายวิชาสําหรับนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเทา (โดยไมตองเรียนวิชา 2100101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร และ
2100104 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและพัฒนาการเรียนรู)
2100103
2100105
2100106
2100109
2100110
2100111
2100116

2100112
2100113
2100114
2100118
2100119

2) เลือกเรียน
ไมนอยกวา
2
หลักการอานและการเขียนคําไทย
Principles of Reading and Writing Thai Words
การพัฒนาทักษะการพูดและการอานภาษาอังกฤษ
Development of Speaking and Reading Skills in English
ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาการอานและการเขียน
English for Reading and Writing Development
ภาษามลายูพื้นฐาน
Basic Melayu
ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
Chinese for Communication
ภาษาอาหรับพื้นฐาน
Basic Arabic
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2
English for Communication 2
1.2 กลุมวิชามนุษยศาสตร
วิทยาการแหงความสุข
Happiness Study
สุนทรียวิจักขณ
Aesthetics Approach
สารสนเทศเพื่อการเรียนรูตลอดชีวิต
Information for Life Long Learning
ความจริงของชีวิต
Truth of Life
การพัฒนาตน
Self Development

ไมนอยกวา

6

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

หนวยกิต
2(1-2-3)
2(2-0-4)
2(1-2-3)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
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2100120

สุนทรียภาพเพื่อชีวิต
Aesthetics for Life

1.3 กลุมวิชาสังคมศาสตร
ไมนอยกวา
2150101
สังคมภิวัตน
Socialization
2150102
การจัดการทางสังคม
Social Management
2150103
ทักษะชีวิตและจิตสาธารณะ
Life Skills and Public Conscious Mind
2150108
2150109

2(1-2-3)
6

หนวยกิต
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(1-2-3)

ทักษะในการดําเนินชีวิต
Skills for Life
ชีวิตและวัฒนธรรมไทย
Life and Thai Culture

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

1.4 กลุมวิชาคณิตศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ไมนอยกวา 6
41000101
คณิตศาสตรในชีวิตประจําวัน
Mathematics in Daily Life
41000102
วิทยาศาสตรเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
Science for the Quality of Life Development
41000103
เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจําวัน
Information Technology in Daily Life
41000108
วิทยาศาสตรในชีวิตประจําวัน
Science in Daily Life
41000109
การกีฬาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
Sports for the Quality of Life Development

หนวยกิต
2(1-2-3)

2. หมวดวิชาเฉพาะดาน
ไมนอยกวา
2.1 กลุมวิชาเฉพาะดาน
ไมนอยกวา
1) วิชาเอกบังคับ
2111101
การฟงและพูดภาษามลายูระดับตน
Basic Malay Listening and Speaking
2111112
ภาษาศาสตรภาษามลายูเบื้องตน
Introduction to Malay Linguistics
2111114
กลวิธีการแปลภาษามลายู
Malay Translation Strategies

หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
2(1-2-3)

89
84
66

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

3(3-0-6)
2(1-2-3)
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2111140
2111141
2111142
2111143
2111144
2111145
2111202
2111213
2111215
2111246
2111247
2111248
2111249
2111250
2111303
2111316
2111351
2111352

พัฒนาการภาษามลายู
Development of the Malay Language
การอานภาษามลายูระดับตน
Basic Malay Reading
การเขียนภาษามลายูระดับตน
Basic Malay Writing
การอานภาษามลายูระดับกลาง
Intermediate Malay Reading
การเขียนภาษามลายูระดับกลาง
Intermediate Malay Writing
สัณฐานวิทยา
Morphology
การฟงและพูดภาษามลายูระดับกลาง
Intermediate Malay Listening and Speaking
ภาษาศาสตรสังคม
Socio-Linguistics
การแปลภาษามลายู-ไทย
Malay – Thai Translation
การอานภาษามลายูระดับสูง
Advanced Malay Reading
การเขียนภาษามลายูระดับสูง
Advanced Malay Writing
โครงสรางภาษามลายูระดับตน
Basic Malay Structure
โครงสรางภาษามลายูระดับกลาง
Intermediate Malay Structure
สังคมและวัฒนธรรมมลายู
Malay Culture and Society
การฟงและพูดภาษามลายูระดับสูง
Advanced Malay Listening and Speaking
การแปลภาษาไทย-มลายู
Thai – Malay Translation
โครงสรางภาษามลายูระดับสูง
Advanced Malay Structure
สัทศาสตรภาษามลายู
Malay Phonetics

3(3-0-6)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
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
2111466
2111467

สรวิทยาภาษามลายู
Malay Phonology
ภาษามลายูถิ่น
Malay Dialects
อรรถศาสตรภาษามลายู
Malay Semantics
สัมมนาภาษามลายู
Seminar in Malay Language
การศึกษาเอกเทศ
Independent Studies

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

2) วิชาเอกเลือก
ไมนอยกวา
18
วรรณคดีมลายูเบื้องตน
Introduction Malay Literature
อักษรยาวี
Jawi Script
ภาษามลายูกับเทคโนโลยีสารสนเทศ
Malay Language and Information Technology
อิทธิพลภาษาตางประเทศในภาษามลายู
Foreign Language Influences in Malay
ภาษามลายูเพื่อการทองเที่ยว
Malay Language for Tourism
สถานการณการใชภาษามลายูในปจจุบัน
Current situation in Malay Language
ภาษามลายูในสื่อสิ่งพิมพ
Malay Language in Printed Mass Media
วาทวิทยาภาษามลายู
Malay Language Rhetoric
บทบาทและสถานะภาษามลายูในภูมิภาคมลายู
Role and Status of Malay Language in Malay Region

หนวยกิต
3(3-0-6)

ภาษามลายูเพื่อการบริการ
Malay Language for Service
ภาษามลายูในสื่อประเภทวิทยุและโทรทัศน
Malay Language in Radio and Television Broadcasting

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

2(1-2-3)
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2111468
2111469
2111470
2111471
2111472
2111473

การประเมินงานสรางสรรคภาษามลายู
Evaluation of Malay Aesthetic Works
สํานวนและสุภาษิตภาษามลายู
Malay Idioms and Proverbs
การตีความภาษามลายู
Interpretation in Malay Language
การวิเคราะหภาษามลายู
Analysis of Malay Language
วรรณคดีการละครมลายู
Malay Drama Literature
สํารวจวรรณคดีภาษามลายู
Survey of Malay Language

2.2 กลุมวิชาฝกประสบการณวิชาชีพ/สหกิจศึกษา ไมนอยกวา
2111474
การฝกประสบการณวิชาชีพภาษามลายู
Professional Practicum in Malay Language
หรือ
2111475
สหกิจศึกษาภาษามลายู
Co-operative Education in Malay Language

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 หนวยกิต
5(450 ชั่วโมง)
6(600 ชั่วโมง)

3. หมวดวิชาเลือกเสรี
ไมนอยกวา 6 หนวยกิต
ให เ ลื อ กเรี ย นวิ ช าใด ๆ ในหลั ก สู ต รมหาวิ ทยาลั ย ราชภั ฏ ยะลา โดยไม ซ้ํากั บ รายวิ ช า
ที่เคยเรียนมาแลว และตองไมเปนรายวิชาที่กําหนดใหเรียนโดยไมนับหนวยกิตรวมในเกณฑการสําเร็จ
การศึกษาของหลักสูตรนี้

3.1.4 แผนการศึกษา
ปที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
หมวดวิชา
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
หมวดวิชาเฉพาะ

รหัสวิชา/รายวิชา
2111101 การฟงและพูดภาษามลายูระดับตน
2111112 ภาษาศาสตรภาษามลายูเบื้องตน
2111140 พัฒนาการภาษามลายู
2111141 การอานภาษามลายูระดับตน

หนวยกิต
น(ท-ป-อ)
6 หนวยกิต
2(1-2-3)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
2(1-2-3)
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2111142 การเขียนภาษามลายูระดับตน
รวม

2(1-2-3)
18 หนวยกิต

ปที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
หมวดวิชา
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
หมวดวิชาเฉพาะ

รหัสวิชา/รายวิชา
2111202 การฟงและพูดภาษามลายูระดับกลาง
2111143 การอานภาษามลายูระดับกลาง
2111144 การเขียนภาษามลายูระดับกลาง
2111145 สัณฐานวิทยา
รวม

หนวยกิต
น(ท-ป-อ)
6 หนวยกิต
2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
3(3-0-6)
15 หนวยกิต

แผนการศึกษา (ตอ)
ปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
หมวดวิชา
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
หมวดวิชาเฉพาะ

รหัสวิชา/รายวิชา
2111303 การฟงและพูดภาษามลายูระดับสูง
2111246 การอานภาษามลายูระดับสูง
2111247 การเขียนภาษามลายูระดับสูง
2111248 โครงสรางภาษามลายูระดับตน

หมวดวิชาเลือกเสรี
รวม
ปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
หมวดวิชา

รหัสวิชา/รายวิชา

หนวยกิต
น(ท-ป-อ)
6 หนวยกิต
2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
3(3-0-6)
2-3 หนวยกิต
17-18 หนวยกิต
หนวยกิต
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หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
หมวดวิชาเฉพาะ

2111114 กลวิธีการแปลภาษามลายู
2111213 ภาษาศาสตรสังคม
2111249 โครงสรางภาษามลายูระดับกลาง
2111250 สังคมและวัฒนธรรมมลายู

หมวดวิชาเลือกเสรี
รวม

น(ท-ป-อ)
6 หนวยกิต
2(1-2-3)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
2-3 หนวยกิต
19-20 หนวยกิต

แผนการศึกษา (ตอ)
ปที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1
หมวดวิชา
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
หมวดวิชาเฉพาะ

รหัสวิชา/รายวิชา
2111215 การแปลภาษามลายู-ไทย
2111351 โครงสรางภาษามลายูระดับสูง
2111352 สัทศาสตรภาษามลายู
วิชาเลือกเอก

หมวดวิชาเลือกเสรี
รวม

หนวยกิต
น(ท-ป-อ)
6 หนวยกิต
2(1-2-3)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
6 หนวยกิต
2-3 หนวยกิต
22-23 หนวยกิต

ปที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2
หมวดวิชา
หมวดวิชาเฉพาะ

รหัสวิชา/รายวิชา
2111316 การแปลภาษาไทย-มลายู
2111353 สรวิทยาภาษามลายู
2111354 ภาษามลายูถิ่น

หนวยกิต
น(ท-ป-อ)
2(2-1-3)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
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วิชาเอกเลือก
รวม

แผนการศึกษา (ตอ)
ปที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1
หมวดวิชา
หมวดวิชาเฉพาะ

9 หนวยกิต
17 หนวยกิต

รหัสวิชา/รายวิชา
2111455 อรรถศาสตรภาษามลายู
2111456 สัมมนาภาษามลายู
2111457 การศึกษาเอกเทศ
วิชาเอกเลือก
รวม

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

ปที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2
หมวดวิชา
หมวดวิชาเฉพาะ

รหัสวิชา/รายวิชา

หนวยกิต
น(ท-ป-อ)
5(450 ชั่วโมง)

2111474 การฝกประสบการณวิชาชีพภาษามลายู
หรือ
2111475 สหกิจศึกษาภาษามลายู
6(600 ชั่วโมง)
รวม
5-6 หนวยกิต
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3.1.5 คําอธิบายรายวิชา
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1.1 กลุมภาษาและการสื่อสาร
ไมนอยกวา
12
หนวยกิต
1) บังคับเรียน
10
หนวยกิต
2100101
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
2(1-2-3)
Thai for Communication
ความสําคัญของภาษาไทยในฐานะเปนเครื่องมือในการสื่อสาร ฝกทักษะใช
ภาษาในชีวิตประจําวัน ทั้งดานการฟง การพูด การอาน และการเขียน การใชภาษา
สื่ อ สารที่ เ ป น ทางการและไม เ ป น ทางการ การนํ า เสนอข อ มู ล ในเชิ ง ให ค วามรู
ข อ คิ ด เห็ น ข อ เสนอแนะ และวิ จ ารณ อ ย า งมี เ หตุ ผ ล ศึ ก ษาสภาพป ญ หาและ
แนวทางการแกไขการใชภาษาในชีวิตประจําวัน ตระหนักถึงคุณธรรมและมีจิตสํานึก
ตอสังคมในการใชภาษาไทยในการสื่อสาร
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
หลักเกณฑในการพัฒนาทักษะการพูดและการเขียน เพื่อใหพูด และเขียน
ไดอยางมีประสิทธิภาพ ฝกการพูดทั้งรายบุคคลและกลุม และรวมวิจารณเพื่อแกไข
ปรั บ ปรุ ง ฝ ก การเขี ย น การวางโครงเรื่ อ ง การเขีย นเรี ย งความ ความเรี ย งและ
บทความ โดยเนน การใช ภ าษาตามมาตรฐานของงานเขีย นประเภทนั้ น และฝ ก
วิจารณ
Rules and development of reading and writing in order to
speak and write effectively, practice of speaking both individual and
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2100104

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
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและพัฒนาการเรียนรู
2(1-2-3)
English for Communication and Learning Development
พั ฒ นาทั ก ษะภาษาอั ง กฤษเพื่ อ การสื่ อ สารทั้ ง การฟ ง พู ด อ า น เขี ย น
ในชี วิ ต ประจํ า วั น ในสถานการณ ต า ง ๆ อาทิ การกล า วทั ก ทาย การกล า วลา
การแนะนําตนเองและผูอื่น การรองขอ การเสนอความชวยเหลือ การใหคําแนะนํา
การบรรยายลั กษณะบุ ค คลและสิ่ ง ของและสถานที่ การถาม และการให ข อ มู ล
การติ ด ต อสื่ อสารทางโทรศั พท แ ละการแสดงความคิด เห็ น พัฒ นาทั กษะการใช
เครื่ อ งมื อ แหล ง ข อ มู ล เพื่ อ ศึ ก ษาค น คว า ในการพั ฒ นาการสื่ อ สาร เช น การใช
พจนานุกรม บทความ หนังสือพิมพการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
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
การใช ภ าษามลายู เ พื่ อ การสื่ อสารในชี วิ ต ประจํ า วั น บทสนทนาที่ใ ช ใ น
ชี วิ ต ประจํ า วั น เช น การทั ก ทาย การถามทุ ก ข สุ ข การขอบคุ ณ การแนะนํ า
แบบงาย ๆ ฯลฯ โดยเนนทักษะการฟงและการพูด
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

2100108

ภาษามลายูเพื่อการสื่อสารและพัฒนาการเรียนรู
Melayu for Communication and Learning Development

2(1-2-3)
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พั ฒ นาทั ก ษะการใช ภ าษามลายู ด า นการฟ ง การพู ด การอ า น และ
การเขียน ในบริบทที่เกี่ยวของกับชีวิตประจําวัน ฝกการอานออกเสียงคําภาษามลายู
ให ถู ก ต อ ง ฝ ก สนทนาภาษามลายู เ พื่ อ การสื่ อ สารในสถานการณ ต า ง ๆ เช น
การแนะนํ าตนเอง การกล าวทักทาย การกล าวลา การให คําแนะนํ า การติ ด ต อ
สอบถามขอมูลทั้งในและนอกประเทศและฝกการเขียนประโยคที่ไมซับซอน
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
การฝกปฏิบัติการฟง พูด อาน และการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
ในชีวิตประจําวัน ถอยคําและสํานวนพื้นฐานที่ใชในสถานการณตาง ๆ ที่เกี่ยวของ
กับการปฏิบัติงานและสาขาอาชีพ รวมถึงการศึกษาวัฒนธรรมประเพณีของประเทศ
เจาของภาษา และมารยาทสากลที่ถูกตองเหมาะสม
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
การฝกทักษะ พัฒนาการใชภาษาไทยดานการฟง การพูด การอาน และ
การเขียน เพื่อใหเกิดการสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพถูกตองตามหลักเกณฑ ทั้งใน
ชีวิตประจําวันและการประกอบอาชีพ ตลอดจนการนําเสนอขอมูล การใหความรู
การวิเคราะหขอคิดเห็น ขอเสนอแนะ โดยผานกระบวนการคนควาตามหลักวิชาการ
เพื่อนําไปใชในสถานการณตาง ๆ ใหเกิดประโยชนตอการปฏิบัติหนาที่การงานและ
การใชชีวิตประจําวัน
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
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through process of academic research effectively and be able to use
in various situations which in beneficial to the career and daily life
2100103

2) เลือกเรียน
หลักการอานและการเขียนคําไทย
2(2-0-4)
Principles of Reading and Writing Thai Words
หลักเกณฑตาง ๆ ในการอานและเขียนคําไทย ศึกษาปจจัยที่ทําใหการอาน
และการเขียนคําไทยผิดไปจากกฎเกณฑ เก็บรวบรวม วิเคราะห เปรียบเทียบคํา
ที่มักเขียนหรืออานผิดจากกฎเกณฑ อภิปราย สรุปผล แนวทางแกไขและเผยแพร
การอานและการเขียนคําไทยที่ถูกตอง
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

2100105

การพัฒนาทักษะการพูดและการอานภาษาอังกฤษ
2(1-2-3)
Development of Speaking and Reading Skills in English
การพั ฒ นาทั ก ษะการพู ด และอ า นภาษาอั ง กฤษอย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
ฝกการพูด ทั้งรายบุ คคลและเปนกลุม การนําเสนองานหนาชั้น และฝกการอาน
อยางมีประสิทธิภาพ การอานจับใจความ การอานหนังสือพิมพ โฆษณา เว็บไซต
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

ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาการอานและการเขียน
2(1-2-3)
English for Reading and Writing Development
พัฒนาการอานภาษาอังกฤษเพื่อใหสามารถอานจับใจความงานหลากหลาย
สาขาได อ ย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ และพั ฒ นาทั ก ษะการเขี ย น โดยเน น การเขี ย น
ภาษาอังกฤษที่ถูกรูปแบบและหนาที่เพื่อนําไปใชประโยชนทั้งทางดานการศึกษาและ
อาชีพ เชน 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
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2100109

ภาษามลายูพื้นฐาน
2(1-2-3)
Basic Melayu
ฝกทักษะการฟง พูด อาน และเขียน ศึกษารูปประโยคพื้นฐาน การเชื่อม
ประโยคพื้นฐานเขาดวยกันและศึกษาสํานวนภาษามลายู ฝกนําเสนอขอมูลในเชิง
ใหความรู ขอคิดเห็น เพื่อประยุกตใหสอดคลองกับบริบททางสังคม
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
การใช ภ าษาจี น เพื่ อ การสื่ อ สารในชี วิ ต ประจํ า วั น บทสนทนาที่ ใ ช
ในชีวิตประจําวัน เชน การทักทาย การถามทุกขสุข การแนะนําแบบงาย ๆ ฯลฯ
โดยเน น ทักษะการฟงและการพูด ให ส ามารถประยุ กต ในการสื่ อสารกับ เจ าของ
ภาษาได
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 หลักการสรางคํา ประโยคพื้นฐาน ฝกทักษะการฟง พูด
อาน และเขียน เพื่อความเขาใจเรื่องทั่ว ๆ ไปในชีวิตประจําวัน ใหสามารถประยุกต
ในการสื่อสารกับเจาของภาษาได
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
English for Communication 2

2(1-2-3)
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การฝ ก และพั ฒ นาการฟ ง พู ด อ า น และเขี ย นภาษาอั ง กฤษ โดยใช
สถานการณจริงที่สอดคลองกับสาขาวิชาชีพที่เกี่ยวของ รวมถึงการฝกทักษะการคิด
วิเคราะห แกปญหาและตัดสินใจในชีวิตประจําวัน 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 กลุมมนุษยศาสตร
ไมนอยกวา
6
หนวยกิต
2100112
วิทยาการแหงความสุข
2(1-2-3)
Happiness Study
ความหมายและขอบขายของความสุขทั้งกายและใจ การมองโลกเชิงบวก
เห็นคุณคาในตนเอง ผูอื่น และสรรพสิ่งทั้งปวง การปรับตัวเขากับสภาพแวดลอม
ในสั งคมพหุ วั ฒ นธรรม ความฉลาดทางอารมณ เพื่อการดํ าเนิ น ชี วิ ต และการอยู
ร ว มกัน การนํ าหลั ก คําสอนของศาสนามาปฏิ บั ติ การมีคุณธรรม จริ ย ธรรม กฎ
กติกาทางสังคม เพื่อการอยูรวมกันในสังคมอยางมีความสุข
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

สุนทรียวิจักขณ
2(2-0-4)
Aesthetics Approach
ปรั ช ญาว า ด ว ยความงาม ธรรมชาติ และศิ ล ปะ ทั ศ นะที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ
กระบวนทัศน การรับรูความงาม ผานภาพ เสียง และการเคลื่อนไหว ประสบการณ
ทางสุนทรียภาพ และศึกษารูปแบบศิลปะจากระดับทองถิ่นสูสากลทั้งในดานแนวคิด
เทคนิค วิธีการในการสรางสรรคและการนําไปประยุกตกับชีวิต
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

สารสนเทศเพื่อการเรียนรูตลอดชีวิต
Information for Life Long Learning

2(1-2-3)
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ความหมาย บทบาท และความสําคัญของสารสนเทศเพื่อการเรียนรูตลอด
ชีวิต แหลงสารสนเทศและการเขาถึงแหลงสารสนเทศ วิธีการแสวงหาและรวบรวม
สารสนเทศมาใชเพื่อการศึกษา คนควา ดวยตนเอง วิธีการนําเสนอผลการศึกษา
คนควาตามรูปแบบและขั้นตอนที่เปนมาตรฐาน
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
2100118

ความจริงของชีวิต
2(2-0-4)
Truth of Life
ความหมายของชีวิต การดํารงชีวิตในสังคมปจจุบันกับโลกวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี ส ารสนเทศ การนํ า เอาความจริ ง และหลั ก ศาสนธรรมไปประยุ ก ต
ในการแกปญหาและพัฒนาปญหา ชีวิตและสังคม การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมตาม
หลักศาสนธรรม ชีวิตที่มีสันติสุขและสังคมที่มีสันติภาพ การเรียนรูโลกทัศนแบบ
ตาง ๆ การวิเคราะหขอดีและขอเสียของโลกทัศน แตละอยางเพื่อจะไดรูจักแสวงหา
ความจริงและความหมายของชี วิ ตที่ถูกต องดี งามเพื่อความเป น มนุ ษยที่ส มบู ร ณ
อันนําไปสูความสงบสุขของชีวิตและสังคม
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 กการและองคป ระกอบตลอดจนป จ จั ย ของพฤติ กรรมตนของมนุ ษ ย
กระบวนการเกิดและพัฒนาตน การพัฒนาสติปญญา ความฉลาดทางอารมณและ
จริ ย ธรรม การป อ งกั น และการจั ด การความเครี ย ด การสร า งมนุ ษ ยสั ม พั น ธ
การทํางานเปนทีม และการบริหารความขัดแยง
Principles, elements, as well as factors of human behavior,
emergence process and self-development, emotional intelligence and
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ethics development, prevention and stress managing, human relations
creating, teamwork and conflict managing

2100120

สุนทรียภาพเพื่อชีวิต
2(1-2-3)
Aesthetics for Life
ความหมายของสุนทรียศาสตรเชิงความคิดกับสุนทรียศาสตรเชิงพฤติกรรม
โดยสังเขป การจําแนกขอแตกตางในศาสตรทางความงาม ความสําคัญของการรับรู
กับความเปนมาของศาสตรทางการเห็น การไดยิน และการเคลื่อนไหว สูทัศนศิลป
ศิ ล ปะ คี ต ศิ ล ป แ ละการแสดง ผ า นขั้ น ตอนการเรี ย นรู เ ชิ ง คุ ณ ค า จากการรํ า ลึ ก
ความคุนเคยและนําเขาสูความซาบซึ้ง เพื่อใหไดมาซึ่งประสบการณของความซาบซึ้ง
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 กลุมวิชาสังคมศาสตร
ไมนอยกวา
6
หนวยกิต
2150101
สังคมภิวัตน
2(2-0-4)
Socialization
ความสัมพันธระหวางมนุษยกับสิ่งแวดลอมในสังคมไทย สังคมอาเซียนและ
สังคมโลก กระแสโลกาภิวัตน ปรากฏการณธรรมชาติ ที่สงผลตอการเปลี่ยนแปลง
ของสังคมในดานตาง 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
วิเคราะหความหลากหลายทางวัฒนธรรม เพื่อนําไปสูกระบวนการจัดการ
ด า นทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล อ มที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ ชุ ม ชน แนวคิ ด ปรั ช ญา
เศรษฐกิจพอเพียง และการใชเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการดํารงชีวิตในทองถิ่น
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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
ความหมายและความสําคัญของทักษะชีวิต รวมถึงองคประกอบที่สําคัญ
ของทักษะชีวิตโลกาภิวัตน ทักษะการคิด การตัดสินใจ การคิดสรางสรรค การคิดเชิง
บวก การคิดวิเคราะห และความฉลาดทางอารมณ การพัฒนาทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคล การติดตอสื่อสาร ทักษะการจัดการตนเอง และการบริหารจัดการ
ความเครียด รวมทั้งการใหความสําคัญของการมีจิตสาธารณะและการสรางจิตสํานึก
สาธารณะเพื่อนําไปสูการอยูรวมกับเพื่อนมนุษยอยางสันติ
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

ทักษะในการดําเนินชีวิต
2(1-2-3)
Skills of Life
ความสําคัญ องคประกอบของทักษะในการดําเนินชีวิตในสังคมสมัยใหม
เกี่ยวกับการวิเคราะห การประเมินสถานการณ การคิดสรางสรรค ความเห็นใจผูอื่น
ความรับผิด ชอบตอสังคม การสรางมนุษยสั มพัน ธ การสื่อสาร การตั ดสินใจและ
การแกไขปญหาในชีวิตประจําวัน การจัดการอารมณและความเครียด และการเลือก
กิจกรรมเพื่อผอนคลายความตึงเครียด
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

2150109

ชีวิตและวัฒนธรรมไทย
Life and Thai Culture

2(1-2-3)
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เอกลักษณทางสังคม วัฒนธรรมทองถิ่น และวัฒนธรรมไทย ความสําคัญ
ของมนุ ษ ยสั ม พั น ธ ธรรมชาติ ข องมนุ ษ ย กระบวนการทางจิ ต วิ ท ยา การสร า ง
จิตสาธารณะ เพื่อสรางความสัมพันธระหวางบุคคลและชุมชน การพัฒนาตนเพื่อ
ความกาวหนาในชีวิตและการทํางาน การนําหลักธรรมมาใชในการดําเนินชีวิตและ
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 กลุมวิชาคณิตศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ไมนอยกวา 6 หนวยกิต
4100101
คณิตศาสตรในชีวิตประจําวัน
2(1-2-3)
Mathematics in Daily Life
หลักการและกระบวนการคิด การใหเหตุผล คณิตศาสตรการเงินเกี่ยวกับ
ดอกเบี้ ย การเช า ซื้ อ บั ญ ชี รั บ -จ า ย ภาษี และสถิ ติ เ บื้ อ งต น เพื่ อ การประยุ ก ต
ในชีวิตประจําวัน
Principle and thinking process; giving reason; financial
mathematics and interest, hire-purchase; accounting, tax and
fundamental statistics to apply in daily life
4100102

วิทยาศาสตรเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
2(1-2-3)
Science for the Quality of Life Development
วิธี การทางวิ ทยาศาสตร กระบวนการทางวิทยาศาสตร และเจตคติทาง
วิทยาศาสตร ความสําคัญและผลกระทบของวิทยาศาสตร เทคโนโลยี สิ่งแวดลอม
และการสงเสริมสุขภาพเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
Scientific approach, scientific process and scientific attitude;
importance and impact of science, technology and environment;
health promotion for life quality development

4100103

เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจําวัน
2(1-2-3)
Information Technology in Daily Life
ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับคอมพิวเตอร เทคโนโลยีสารสนเทศ การประยุกต
ใช ค อมพิ ว เตอร ใ นชี วิ ต ประจํ า วั น การประยุ ก ต ค ลั ง ความรู กฎหมายและ
จรรยาบรรณในการใชระบบสารสนเทศ ความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ
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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

วิทยาศาสตรในชีวิตประจําวัน
2(1-2-3)
Science in Daily Life
พลังงาน แหลงพลังงาน พลังงานไฟฟา การผลิตกระแสไฟฟา วงจรไฟฟาใน
บาน อุปกรณไฟฟา หลักการทํางานของเครื่องใชไฟฟาประเภทตาง ๆ พลังงานใน
การดํารงชีวิต ระบบการทํางานของอวัยวะตาง ๆ ของมนุษย พันธุกรรม สารเคมีที่
ใช ใ นชี วิ ต ประจํ า วั น การใช ป ระโยชน จ ากจุ ลิ น ทรี ย ใ นอุ ต สาหกรรมอาหาร
การจั ด การผลผลิ ต ทางการเกษตรและผลิ ต ภั ณฑ อุต สาหกรรมโดยใช ค วามร อ น
ความเย็น สารเคมี รังสี บรรจุภัณฑและการเก็บรักษา
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
2(1-2-3)
Sports for the Quality of Life Development
กฎ กติกา มารยาท รูปแบบและวิธีการจัดการแขงขันกีฬาประเภทตาง ๆ
หลั กและวิ ธี การเลื อกกีฬาให เหมาะสมกับ ศักยภาพของแต ล ะบุ คคล หลั กปฏิ บั ติ
ในการเลนกีฬาเพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดตอรางกาย อารมณ และสังคม การปองกัน
การบาดเจ็บจากการเลนกีฬาและการปฐมพยาบาลเบื้องตน การนําทักษะดานกีฬา
การพัฒนาคุณภาพชีวิตโดยการเลนกีฬาและการละเลนพื้นเมืองในทองถิ่น พัฒนา
บุคลิกภาพและเสริมสรางภาวะการเปนผูนํา
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
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sports and traditional games; personality development promotion
leadership
2. หมวดวิชาเฉพาะดาน
ไมนอยกวา
84
หนวยกิต
2.1 กลุมวิชาเฉพาะดาน
1) วิชาบังคับเอก
ไมนอยกวา
66
หนวยกิต
2111101
การฟงและพูดภาษามลายูระดับตน
2(1-2-3)
Basic Malay Listening and Speaking
ทักษะการฟงและการพูดภาษามลายูเ พื่อการสื่ อสาร การแสดงบทบาท
สมมติ ในชี วิตประจํ าวัน ฟงการสนทนาโดยเจ าของภาษาจากสื่ อตาง ๆ การแยก
สําเนียงภาษามลายูที่หลากหลาย เขาใจ และโตตอบไดอยางถูกตอง
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

2111112

ภาษาศาสตรภาษามลายูเบื้องตน
3(3-0-6)
Introduction to Malay Linguistics
ประวัติความเปนมาของภาษามลายู แนวคิดทฤษฏีภาษาศาสตร สัทศาสตร
สัทวิทยา วจีวิภาค วากยสัมพันธ และอรรถศาสตรทางดานภาษามลายู
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 กการและทฤษฏี การแปล การประยุ ก ต ห ลั ก การแปลเอกสารต าง ๆ
การแปลคําศัพทเฉพาะ การแปลสํานวน การวิเคราะหปญหาในการแปลภาษามลายู
การใชรูปแบบการเขียนที่ถูกตอง วัฒนธรรมในการใชภาษามลายู
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)
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Development of the Malay Language
ความเปนมาและพัฒนาการของภาษามลายู ตั้งแตเริ่มแรกจนถึงปจจุบัน
การใชภาษามลายูในยุคแรก ยุคกลาง และยุคปจจุบัน รวมทั้งศึกษาสาเหตุของการ
พัฒนาในแตละยุค
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

การอานภาษามลายูระดับตน
2(1-2-3)
Basic Malay Reading
การฝ กทักษะการอานระดั บ ต น ในประโยคภาษามลายู เน น ความเขาใจ
ความหมาย จับใจความสําคัญจากเรื่อง และวิเคราะหความหมายประโยค
Sentence reading, context clues, facts and opinions, reading for
daily life; advertisements, warning signs, traffic signs, labels and
directions

2111142

การเขียนภาษามลายูระดับตน
2(1-2-3)
Basic Malay Writing
หลักการเขียน การฝกเขียนขอความงาย ๆ เกี่ยวกับชีวิตประจําวัน และ
ขอความตามประเพณีนิยม เนนการใชภาษาที่ถูกตองและเหมาะสม
Principles of writing, simple text in daily life, traditional text,
emphasizes the correct and appropriate use of language

2111143

การอานภาษามลายูระดับกลาง
2(1-2-3)
Intermediate Malay Reading
วิชาที่ตองสอบผานกอน : 2111141 การอานภาษามลายูระดับตน
Pre-requisite
: 2111141 Basic Malay Reading
การอ านบทความ เรื่ อ งสั้ น และข าว เน น ความเข าใจ ความหมาย และ
จับใจความสําคัญจากเนื้อหา ในระดับความยากของศัพทจํานวน 3,000 คํา
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
Intermediate Malay Writing
วิชาที่ตองสอบผานกอน : 2111142 การเขียนภาษามลายูระดับตน

2(1-2-3)
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2111145

Pre-requisite
: 2111142 Basic Malay Reading
การฝกทักษะการเขียนภาษามลายูเพื่อวัตถุประสงคตาง ๆ เชน การเขียน
จดหมายทางการ และไม เ ป น ทางการ การเขี ย นสคริ ป ต ต ามหั ว ข อ ที่ กํ า หนด
โดยเลือกใชคําศัพทที่เหมาะสมในการฝกปฏิบัติการเขียน
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
สัณฐานวิทยา
3(3-0-6)
Morphology
กรอบแนวคิดพื้นฐานสัณฐานวิทยา ความแตกตางระหวางหนวยคํากับคํา
วิธี ส ร างคําแบบต างๆ คําอุป สรรค คําป จจั ย คําเดี่ ยว คําประสม คําซ้ํา คํานาม
คํากริยา คําคุณศัพท และคํากริยาชวยชนิดตาง 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

การฟงและพูดภาษามลายูระดับกลาง
2(1-2-3)
Intermediate Malay Listening and Speaking
วิชาที่ตองสอบผานกอน : 2111101 การฟงและพูดภาษามลายูระดับตน
Pre-requisite
: 2111101 Basic Malay Listening and Speaking
ทักษะการฟงและพูดภาษามลายูเพื่อการสื่อสารในบริบทที่มีความซับซอน
ขึ้น เนนความเขาใจในการฟง การโตตอบ การแสดงความคิดเห็น การแสดงบทบาท
สมมติ บทละครสั้น การสัมภาษณ และการรายงาน
Malay listening and speaking for communication in the context;
the emphasis of comprehension, response, opinion expression, roleplay, skit, interview and report

2111213

ภาษาศาสตรสังคม
3(3-0-6)
Socio-Linguistics
ความสัมพันธระหวางภาษากับสังคม การปฏิสัมพันธระหวางองคประกอบ
ทางสังคมและภาษา บทบาทและความหลากหลายของภาษาในสังคม ความสัมพันธ
ระหวางการเรียนภาษาและโครงสรางทางสังคม เพศและวั ยของผูพูด ภาษาที่ใช
ในบริบททางสังคม และการเปลี่ยนแปลงของภาษา
Relationships between language and society, interaction
between social components and language; roles and varieties of
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language in society, relationships between language leaning and social
structures, genders and age of speakers, language use in social
contexts and language change
2111215

การแปลภาษามลายู-ไทย
2(1-2-3)
Malay – Thai Translation
วิชาที่ตองสอบผานกอน : 2111114 กลวิธีการแปลภาษามลายู
Pre-requisite
: 2111114 Malay Translation Strategies
การแปลจากภาษามลายูเปนภาษาไทย ความหมาย คําศัพท จากประโยค
จนถึ ง บริ บ ท การแปลงานเขี ย น เช น ข า ว หนั ง สื อ พิ ม พ เรื่ อ งสั้ น วรรณกรรม
การใชพจนานุกรม 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

การอานภาษามลายูระดับสูง
2(1-2-3)
Advanced Malay Reading
วิชาที่ตองสอบผานกอน : 2111143 การอานภาษามลายูระดับกลาง
Pre-requisite
: 2111143 Intermediate Malay Reading
การอ า นงานเขี ย นประเภทต า ง ๆ เพื่ อ จั บ ใจความสํ า คั ญ ความเข า ใจ
การตีความและสรุปความในรายละเอียดของหนังสืออานนอกเวลาในระดับความ
ยากของศัพทจํานวน 5,000 คํา
Reading for main ideas and 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
วิชาที่ตองสอบผานกอน : 2111144 การเขียนภาษามลายูระดับกลาง
Pre-requisite
: 2111144 Intermediate Malay Reading
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เทคนิ คการเขียนภาษามลายู ร ะดั บสู ง ฝ กการใช คํา สํ านวน รู ปประโยค
ที่ซับซอนขึ้นใหถูกตอง เหมาะสม มุงเนนการเขียนบรรยายเพื่อถายทอดเรื่องราว
และหลักการอางอิงเหตุผล
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

โครงสรางภาษามลายูระดับตน
3(3-0-6)
Basic Malay Structure
กรอบแนวคิ ด เกี่ ย วกั บ โครงสร า งภาษา วลี รู ป แบบวลี การสร า งวลี
วิเคราะหวลี อนุประโยค รูปประโยคพื้นฐาน และประโยคชนิดตาง 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

โครงสรางภาษามลายูระดับกลาง
3(3-0-6)
Intermediate Malay Structure
วิชาที่ตองสอบผานกอน : 2111248 โครงสรางภาษามลายูระดับตน
Pre-requisite
: 2111248 Basic Malay Structure
ประเภทของประโยค ประโยคความเดียว ประโยคความรวม ประโยคความ
ซอน และการใชคําเชื่อมในประโยคภาษามลายู
Types of sentence; simple, compound, and complex sentence,
conjunction use in Malay sentence

2111250

สังคมและวัฒนธรรมมลายู
3(3-0-6)
Malay Culture and Society
สังคมวิถีชีวิต ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและระบบความคิดของชาวมลายู
รวมทั้ ง ศึ ก ษาภาคสนามและเยี่ ย มชมสถานที่ ต า ง ๆ เกี่ ย วกั บ ประเพณี แ ละ
ประวัติศาสตรในบริบทพหุวัฒนธรรม
Social way of life, arts and culture, tradition, thinking system of
Malay speakers, field studies, visiting traditional and historical places in
a multicultural context
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2111303

การฟงและพูดภาษามลายูระดับสูง
2(1-2-3)
Advanced Malay Listening and Speaking
วิชาที่ตองสอบผานกอน : 2111202 การฟงและพูดภาษามลายูระดับกลาง
Pre-requisite
: 2111202 Intermediate Malay Listening and
Speaking
ทักษะการฟง การพูดภาษามลายูเพื่อการสื่อสารในระดับที่สูงขึ้น เนนความ
เขาใจ และวิเคราะหจากการฟงขาว การอภิปราย การฟงคําบรรยาย การนําเสนอ
งาน การแสดงความคิดเห็น การนําเสนอประเด็นโตแยง เทคนิคการพูดในที่ชุมชน
การโตวาที ใชภาษาที่เหมาะสมกับบทบาทและสถานการณ
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
วิชาที่ตองสอบผานกอน : 2111215 การแปลภาษามลายู-ไทย
Pre-requisite
: 2111215 Malay - Thai Translation
การแปลจากภาษาไทยเปนภาษามลายู ความหมาย คําศัพท จากบริบ ท
จนถึงระดับประโยค การแปลงานเขียน เชน ขาว หนังสือพิมพ เรื่องสั้น วรรณกรรม
การใชพจนานุกรม และเครื่องมืออื่น ๆ ในการแปล
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

โครงสรางภาษามลายูระดับสูง
3(3-0-6)
Advanced Malay Structure
วิชาที่ตองสอบผานกอน : 2111249 โครงสรางภาษามลายูระดับกลาง
Pre-requisite
: 2111249 Intermediate Malay Structure
โครงสร า ง หน า ที่ ลั ก ษณะ ของไวยากรณ ศึ ก ษาทฤษฏี ต า ง ๆ ที่ ใ ช ใ น
การวิเคราะหประโยคและวิเคราะหโครงสรางประโยคแบบตาง ๆ ในภาษามลายู
ที่ซับซอนมากขึ้น
Structures, functions, characteristics of grammar, studying the
theories used in the analysis of more complicated structure of Malay
sentences
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2111352

สัทศาสตรภาษามลายู
3(3-0-6)
Malay Phonetics
กรอบแนวคิดเกี่ย วกับสั ทศาสตร ระบบเสีย งและอวั ยวะที่ใช ในการออก
เสี ย ง องค ป ระกอบของเสี ย งพู ด กระบวนการออกเสี ย ง การใช สั ท อั ก ษร
สรี ร สัทศาสตร และนิ น าทสั ทศาสตร เสี ยงพยัญชนะและเสี ย งสระในภาษามลายู
เปรียบเทียบคุณสมบัติเสียงพยัญชนะและสระ ตลอดจนการเนนและทํานองเสียงใน
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

2111353

สรวิทยาภาษามลายู
3(3-0-6)
Malay Phonology
กรอบแนวคิดเกี่ยวกับสรวิทยา ความหมายของหนวยเสียง การวิเคราะห
หนวยเสียง ระบบเสียงในภาษามลายู การกระจายของหนวยเสียงในภาษามลายู
โครงสรางพยางคและคําในหลักสัทศาสตรและสรวิทยา การวิเคราะหระบบเสียงใน
ภาษามลายูถิ่นปตตานี
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
ของภ าษามล ายู ถิ่ น ลั กษณะของภ าษามล ายู ถิ่ น ที่ ใ ช ในภู มิ ภ าคมล า ยู
การเปรียบเทียบภาษามลายูถิ่นตาง ๆ ในระดับหนวยเสียง หนวยคํา ประโยคและ
ความแตกตางของความหมาย การจัดกลุมของภาษามลายูถิ่น
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
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2111455

อรรถศาสตรภาษามลายู
3(3-0-6)
Malay Semantics
ความรูเบื้องตนเรื่องอรรถศาสตร พัฒนาการทางดานวิชาอรรถศาสตรและ
วิธีการ แนวคิดและทฤษฏีที่เกี่ยวของ ความหมาย ประเภทความหมาย วิธีการ
วิเคราะหความหมาย การเปลี่ยนแปลงความหมาย ประเด็นของความหมายที่มีความ
เกี่ยวของกับสวนตาง ๆ ของไวยากรณภาษามลายู
Basic knowledge of semantics, development and methodology
of semantics and concepts and theories of meaning; types of meaning,
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
แนวคิด การจั ด สั มมนา รู ป แบบของการสั มมนา การดํ า เนิ น การสั มมนา
การกําหนดหัวขอตามความสนใจของนักศึกษาแตละคน ศึกษา คนควา และนําเสนอ
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
ทฤษฏีและหลักการวิจัยเบื้องตน รูปแบบการวิจัย การออกแบบการวิจัย
กระบวนการวิจัย การฝกปฏิบัติการวิจัย การคนควาดวยตนเองในหัวขอทางดาน
ภาษาศาสตร วรรณคดี หรือวัฒนธรรมมลายู โดยมีอาจารยที่ปรึกษาใหคําแนะนํา
และการนําเสนอผลการศึกษาทั้งในรูปของเอกสารและนําเสนอดวยวาจา
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
วรรณคดีมลายูเบื้องตน
Introduction Malay Literature

ไมนอยกวา

18

หนวยกิต
3(3-0-6)
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ความรู เ บื้ อ งต น เกี่ ย วกั บ วรรณคดี และประวั ติ ว รรณคดี ม ลายู ลี ล าการ
ประพันธ ความหมายการอภิปราย แนวคิด คําศัพทเฉพาะทางวรรณกรรมในงาน
เขียน รอยกรอง 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
ประวัติความเปนมาของอักษรยาวี พยัญชนะ สระ เครื่องหมายวรรคตอน
ระบบการสะกด และการออกเสี ย ง การอ า น และเขี ย นข อ ความภาษามลายู
ดวยอักษรยาวี การแปลงขอความอักษรรูมีเปนอักษรยาวี
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 การฟง การอานคําสั่ง คําแนะนํา เนื้อหาที่เกี่ยวของกับเทคโนโลยี
คอมพิ ว เตอร แ ละสารสนเทศ โครงสร างภาษา คํ าศั พ ท สํ านวน ที่เ กี่ ย วข องกั บ
การประยุกตคอมพิวเตอร ระบบปฏิบัติการ สามารถประยุกตโปรแกรมสําเร็จรูป
ในการเรียนภาษามลายู อินเตอรเน็ต ระบบการสื่อสารและขอมูล การเขียนบรรยาย
ลําดับขั้นตอน
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

อิทธิพลภาษาตางประเทศในภาษามลายู
3(3-0-6)
Foreign Language Influences in Malay
อิทธิพลของภาษาตางประเทศที่มีตอภาษามลายู ดานระบบเสียง ระบบคํา
ระบบประโยค และสํานวนโวหารในสถานการณตาง ๆ ที่สัมพันธกับวัฒนธรรมและ
ศึกษาอิทธิพลของภาษามลายูที่มีตอภาษาอื่น
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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

ภาษามลายูเพื่อการทองเที่ยว
3(3-0-6)
Malay Language for Tourism
ศัพท สํานวน บทสนทนาเกี่ยวกับธุรกิจทองเที่ยว เชน โรงแรม รานอาหาร
สายการบิน มัคคุเ ทศก ขอมูลสถานที่สํ าคัญ เทศกาลต าง ๆ วัฒ นธรรมไทยและ
วั ฒ นธรรมมลายู ภาษาเพื่อ การปฏิ บั ติ ด านการทอ งเที่ย ว การจั ด โปรแกรมการ
เดินทาง การจองที่พัก การเตรียมเอกสารประชาสัมพันธ การอภิปรายและเสนอ
ขอมูลทางดานภูมิศาสตร และประวัติศาสตรทองถิ่นเพื่อฝกปฏิบัติในสถานการณจริง
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

สถานการณการใชภาษามลายูในปจจุบัน
3(3-0-6)
Current situation in Malay Language
วิ เ คราะห การใช ภ าษาในสถานการณจ ริ ง ป ญหาและอุป สรรคในการใช
ภาษา การวิเคราะหภาษาที่ใชในการดําเนินชีวิตของผูใชภาษามลายูจากสื่อตาง ๆ
เชน หนังสือพิมพ โทรทัศน เปนตน
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

ภาษามลายูในสื่อสิ่งพิมพ
3(3-0-6)
Malay Language in Printed Mass Media
ศั พ ท แ ละสํ า นวนภาษามลายู ที่ ใ ช วั จ นลี ล าการใช ภ าษาในสื่ อ สิ่ ง พิ ม พ
ในสื่อมวลชนประเภทสิ่งพิมพประกาศ โฆษณา และสื่ออิเล็คโทรนิค
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)
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Malay Language Rhetoric
หลั ก วาทวิ ท ยาภาษามลายู เ บื้ อ งต น การพั ฒ นาบุ ค ลิ ก ภาพ การสื่ อ
ความหมายดวยวัจนภาษา และอวัจนภาษา การพัฒนาทักษะการพูดในสถานการณ
ตาง 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
นโยบายทางภาษาของประเทศต าง ๆ ต อภาษามลายู ความสํ 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
คําศัพท และสํานวนที่จํ าเปนในการดํ าเนินธุ รกิจ เชน ธุร กิจการโรงแรม
ธุรกิจการทองเที่ยว การใชภาษามลายูในแผนกตาง ๆ เชน แผนกตอนรับ แผนก
ประชาสั ม พั น ธ การขาย การตลาด การสํ า รองที่ พั ก การติ ด ต อ ประสานงาน
ในหน ว ยงานต าง ๆ ที่เกี่ยวกับกิจ การการโรงแรม การสํารองที่นั่ งกับ บริ ษัททัว ร
ฝกเขียนจดหมายโตตอบ และบันทึกขอความในภาษามลายูไดถูกตองและเหมาะสม
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
business, seat reservation with tourist agencies, as well as training,
correspondence and logs a message in Malay language correctly and
appropriately

2111467

ภาษามลายูในสื่อประเภทวิทยุและโทรทัศน
2(1-2-3)
Malay Language in Radio and Television Broadcasting
ศั พ ท เ กี่ ย วกั บ สื่ อ มวลชนประเภทวิ ท ยุ ก ระจายเสี ย งและวิ ท ยุ โ ทรทั ศ น
ประเภทตาง ๆ ของรายการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน ศัพทและสํานวน
ทีใ่ ชบอยในรายการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศนขาวประเภทตาง ๆ
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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

การประเมินงานสรางสรรคภาษามลายู
3(3-0-6)
Evaluation of Malay Aesthetic Works
ผลงานด า นการสร า งสรรค เช น นวนิ ย าย เรื่ อ งสั้ น บทร อ ยกรอง และ
บทละครภาษามลายู โดยนํ าทฤษฏี ต าง ๆ มาประยุ กตในการประเมิน คุณคาของ
ผลงาน เชน ทฤษฏีทางจิตวิทยา สังคมวิทยา ประวัติศาสตร 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

สํานวนและสุภาษิตภาษามลายู
3(3-0-6)
Malay Idioms and Proverbs
สํานวนและสุภาษิตมลายูที่ใชกันอยางแพรหลาย เพื่อความเขาใจในภาษา
และวัฒนธรรม
Malay idioms and proverbs commonly used for language and
culture - understanding

2111470

การตีความภาษามลายู
3(3-0-6)
Interpretation in Malay Language
กระบวนการสร างความเขาใจ และการแปลความหมายของคําในภาษา
มลายูในรูปแบบที่เปนลายลักษณอักษรและไมเปนลายลักษณอักษร การตีความคํา
และประโยคในภาษามลายู ความหมายของมลายูที่อยูในรูปความหมายโดยตรง
และความหมายโดยออมที่เกี่ยวของกับวัฒนธรรมมลายู
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

การวิเคราะหภาษามลายู
3(3-0-6)
Analysis of Malay Language
วิเคราะหระบบเสียง ระบบคํา วลี อนุประโยค ประโยควิเคราะหอุปสรรค
ป จ จั ย ที่ เ ป น ป ญ หาในภาษามลายู วิ เ คราะห ค วามหมายของภาษามลายู ที่ ใ ช
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ในการสื่ อ สาร ศึ ก ษากฎเกณฑ ข องทฤษฏี โ ครงสร า งนิ ย ม รวมทั้ ง วิ เ คราะห
กระบวนการสรางคําที่พบปญหาในภาษามลายู
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

2111473

วรรณคดีการละครมลายู
3(3-0-6)
Malay Drama Literature
ความรูเกี่ยวกับวรรณคดี และละครมลายูในกลุมประเทศที่ใชภาษามลายู
เชน มาเลเซีย อินโดนีเซีย สิงคโปร และบรูไน ที่สื่อถึง วัฒนธรรม ภาพสังคม และ
เหตุการณบานเมือง ของแตละประเทศ ผานงานเขียนวรรณคดี 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
สํารวจวรรณคดีภาษามลายู
3(3-0-6)
Survey of Malay Language
ประวั ติ ว รรณคดี แ ละบทประพั น ธ ว รรคดี ม ลายู ตั้ ง แต ยุ ค โบราณจนถึ ง
ปจจุบัน ทั้งรอยแกว รอยกรอง เรื่องสั้น บทละคร และนวนิยาย ของนักประพันธที่มี
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 กลุมวิชาฝกประสบการณวิชาชีพ/สหกิจศึกษา
ไมนอยกวา 5 หนวยกิต
2111474
การฝกประสบการณวิชาชีพภาษามลายู
5(450 ชั่วโมง)
Professional Practicum in Malay Languages
ฝกการใชภาษามลายูในสถานที่ตาง ๆ ของหนวยงานภาครัฐหรือหนวยงาน
เอกชน ฝกการติดตอสื่อสารทั้งการพูดสนทนา หรือการเขียนเพื่อสื่อความหมายกับ
ผูใชภาษามลายูทั้งในและตางประเทศ
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
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สหกิจศึกษาภาษามลายู
6(600 ชั่วโมง)
Co-operative Education in Malay Language
การปฏิบัติงานในหนวยงานราชการ รัฐวิสาหกิจหรือสถานประกอบการที่ใช
ภาษามลายู ปฏิ บั ติ ง านเสมื อ นเป น บุ ค ลากรในหน ว ยงานเป น เวลาไม น อ ยกว า
16 สัปดาหตอเนื่อง หรือ 1 ภาคการศึกษา ภายใตการใหคําปรึกษาของคณาจารย
ที่รับผิดชอบ และมีผลในการปฏิบัติงานโดยหนวยงานนั้น 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

3. หมวดวิชาเลือกเสรี
ไมนอยกวา 6 หนวยกิต
ใหเลือกเรียนวิชาใด ๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยไมซ้ํากับ รายวิชาที่เคย
เรี ย นมาแล ว และต อ งไม เ ป น รายวิ ช าที่กํ าหนดให เ รี ย นโดยนั บ หน ว ยกิ ต รวมในเกณฑ การสํ าเร็ จ
การศึกษาของหลักสูตรนี้
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3.2 ชื่อสกุล เลขประจําตัวประชาชน ตําแหนงและตําแหนงคุณวุฒิของอาจารย
3.2.1 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
ชื่อ นามสกุล
ตําแหนงทางวิชาการ
เลขประจําตัวบัตร
ประชาชน
1. นายมะนาวาวี
มามะ
อาจารย

2. นางนุรฮูดา
สะดามะ
อาจารย
3. นางสาวซําสีนาร
ยาพา
อาจารย

4. นางอาซียะ
วันแอเลาะ
อาจารย

5. นายอัฟฟาน
สามะ
อาจารย

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

สถาบันการศึกษา
ที่
สําเร็จการศึกษา

University of
Brunei
Darussalam,
ประเทศบรูไน
University of
Brunei
Darussalam,
ประเทศบรูไน
University of
Malay,
ประเทศมาเลเซีย
ศศ.บ.
มหาวิทยาลัย
(อิสลามศึกษา) สงขลานครินทร
M.Ed. (Malay University
Language)
Pendidikan
Sultan Idris,
ประเทศมาเลเซีย
ศศ.บ. (มลายู มหาวิทยาลัย
ศึกษา)
สงขลานครินทร
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)
สงขลานครินทร

ป
พ.ศ.
2556

ภาระการสอน
(ชั่วโมง/สัปดาห/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
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3.2.2 อาจารยประจําหลักสูตร
ชื่อ นามสกุล
ตําแหนงทางวิชาการ
เลขประจําตัวบัตร
ประชาชน
1. นางสาวซามียะห
บาเละ
อาจารย
1-9401-00015-352

คุณวุฒิ/
สาขาวิชา

M.E. (Malay
Language
Education)
ศศ.บ. (ภาษา
มลายู)
2. นางสาวไซนีย
M.A.
ตําภู
(Indonesia
อาจารย
Language
1-9499-00087-17-8 Education)
ศศ.บ. (เอเซีย
ตะวันออกเฉียง
ใตศึกษา)
3. นายฮัสบุลลอฮ
M.A.
นะดารานิง
(Linguistics)
อาจารย
3-9506-00131-67-6 B.S.
(Comparative
culture)

สถาบันการศึกษา
ที่
สําเร็จการศึกษา

ป
พ.ศ.

University of
Malay,
ประเทศมาเลเซีย
มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร
State
University of
Malang,
ประเทศอินโดนีเซีย
มหาวิทยาลัย
วลัยลักษณ

2556

Gadjah Mada
University,
ประเทศอินโดนีเซีย
As-Syafiiyah
University,
ประเทศอินโดนีเซีย

2548

ภาระการสอน
(ชั่วโมง/สัปดาห/ภาคการศึกษา)
2560

2561

2562

2563

2564

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

2545
2549

2545

2539

3.2.3 อาจารยพิเศษ
ชื่อ นามสกุล
ตําแหนงทางวิชาการ
1. Associate Prof. Dr. Maslida Yusof

คุณวุฒ/ิ 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)

สถาบันการศึกษาที่
สําเร็จการศึกษา

ป
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

2549
2538
2535
2549
2538
2534
2012
2009
2003
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4. ผูชวยศาสตราจารย ดร.รุสลัน อุทัย

5. นายแวมายิ ปารามัล
6. นายมูหําหมัด สาแลบิง

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

Djati
ประเทศอินโดนีเซีย
The National University of Malaysia
ประเทศมาเลเซีย
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
Universiti Pendidikan Sultan Idris
ประเทศมาเลเซีย
มหาวิทยาลัยทักษิณ

4. องคประกอบเกี่ยวกับประสบการณภาคสนาม (การฝกงาน หรือสหกิจศึกษา)
หลักสูตรไดจัดใหนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพหรือสหกิจศึกษาดานการใชภาษามลายู
ในสถานที่ตาง ๆ ของหนวยงานภาครัฐหรือหนวยงานเอกชน ฝกการติดตอสื่อสารทั้งการพูดสนทนา
หรือการเขียนเพื่อสื่อความหมายกับคนมลายูในประเทศซึ่งใชภาษามลายู เพื่อใหนักศึกษาไดความรู
ทั ก ษะ เจตคติ แ ละประสบการณ ใ นอาชี พ โดยให นั ก ศึ ก ษาฝ ก ภาคปฏิ บั ติ โดยอยู ภ ายใต
การควบคุมดูแลของอาจารยนิเทศ เปนระยะเวลา 12 สัปดาห หรือสหกิจศึกษาดานภาษามลายู
โดยการปฏิบัติงานเสมือนเปนบุคลากรในหนวยงานเปนเวลาไมนอยกวา 16 สัปดาหตอเนื่อง หรือ 1
ภาคการศึกษา ภายใตการใหคําปรึกษาของคณาจารยที่รับผิดชอบในภาคเรียนที่ 2 ชั้นปที่ 4
4.1 มาตรฐานผลการเรียนรูของประสบการณภาคสนาม
1) สามารถประยุกตหลักการ แนวคิด ทฤษฏีในการเพิ่มทักษะการปฏิบัติงานตามภารกิจของ
สถานที่ฝกประสบการณได
2) ปฏิบัติงานดวยความรับผิดชอบ ซื่อสัตยสุจริต มีภาวะผูนําในการทํางาน มีความคิดริเริ่ม
สรางสรรค และมีจรรยาบรรณทางวิชาชีพ
3) สามารถคิดวิเคราะหปญหา และหาแนวทางแกไขในการทํางานไดอยางเหมาะสม
4) มีระเบียบวินัย ตรงเวลา และเขาใจวัฒนธรรมขององคกร ตลอดจนสามารถปรับตัวใหเขากับ
สถานที่ฝกประสบการณได
4.2 ชวงเวลา
ภาคการศึกษาที่ 2 ปการศึกษาที่ 4
4.3 การจัดเวลาและตารางสอน

2542
2536
2533
2543
2521
2547
2545
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ไดจัดใหมีการฝกประสบการณภาคสนามในภาคการศึกษาที่ 2 ของนักศึกษาชั้นปที่ 4 โดยมี
ระยะเวลาไมนอยกวา 12 สัปดาห หรือสหกิจศึกษา ระยะเวลาไมนอยกวา 16 สัปดาหตอเนื่อง หรือ
1 ภาคการศึกษา
5. ขอกําหนดเกี่ยวกับการทําโครงการหรืองานวิจัย
ขอกําหนดในการทําโครงการ กําหนดไว ในรายวิช าการศึกษาเอกเทศซึ่งตองเปน หัว ขอที่
เกี่ยวของกับภาษาศาสตรภาษามลายู วรรณกรรมมลายูหรือวัฒนธรรมมลายู ซึ่งคาดวาจะนําไปใชงาน
หากโครงงานสําเร็จ โดยมีผูรวมโครงงาน 4-5 คน มีรายงานที่ตองนําสงตามรูปแบบและระยะเวลาที่
หลักสูตรกําหนด
5.1 คําอธิบายโดยยอ
โครงงานหรืองานวิจัยที่นักศึกษาสนใจ สามารถอธิบายทฤษฏีที่นํามาใชในการทําโครงงาน
ประโยชนที่จะไดรับจากการทําโครงงาน มีขอบเขตโครงงานที่สามารถทําเสร็จภายในระยะเวลาที่
กําหนด
5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู
นักศึกษามีความรู ความเชี่ยวชาญในการนําความรูที่ไดรับจากการเรียนการสอนไปใชใน
การทําโครงงาน
5.3 ชวงเวลา
ภาคการศึกษาที่ 1 ชั้นปที่ 4
5.4 จํานวนหนวยกิต
3(2-2-5) หนวยกิต
5.5 การเตรียมการ
มีการกําหนดชั่วโมงการใหคําปรึกษาของภาคการศึกษานั้น จัดทําบันทึกการใหคําปรึกษา
ใหขอมูลเกี่ยวกับโครงงานวิจัยทางดานภาษาศาสตรภาษามลายู วรรณกรรมมลายูหรือวัฒนธรรม
มลายู
5.6 กระบวนการประเมินผล
ประเมินผลงานโดยอาจารยประจําวิชา ประธานหลักสูตรและอาจารยที่ปรึกษา

