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ค าน า 
 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษามลายู เริ่มเปิดใช้หลักสูตรตั้งแต่ปีการศึกษา        
2551 จนถึงปัจจุบัน ปรับปรุงหลักสูตรครั้งสุดท้ายเมื่อ พ.ศ. 2555 ส าหรับการปรับปรุงครั้งนี้ได้
ด าเนินการเพ่ือให้หลักสูตรมีโครงสร้างและเนื้อหาที่เหมาะสม สามารถผลิตบัณฑิตได้สอดคล้องกับ
ความต้องการของสังคมและตลาดงานอาเซียนมากขึ้น โดยเฉพาะเพ่ือให้บัณฑิตมีความรู้ 
ความสามารถในการเข้าสู่ตลาดงานระดับท้องถิ่น ประเทศและนานาชาติ 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษามลายู หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560  มีการ
ปรับปรุงหลักสูตรโดยมีสาระส าคัญจากกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) และ  
มีความสอดคล้องกับความต้องการของตลาดงานโดยมีการปรับค าอธิบายรายวิชาใหม่ให้เหมาะสมกับ
บริบทสังคม ปรับเพ่ิมรายวิชาใหม่ให้สอดคล้องกับอัตลักษณ์และพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ปรับ
รายละเอียดหน่วยกิตในชั่วโมงทฤษฏีและชั่วโมงปฏิบัติให้เหมาะสมกับการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
และเพ่ิมรายวิชาสหกิจศึกษาภาษามลายู เพ่ือให้เป็นทางเลือกแก่นักศึกษาที่มีความพร้อมและมีความ
สนใจ โดยทั้งนี้ทางหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษามลายู ได้มีการปรับจ านวนหน่วยกิต 
ในโครงสร้างหลักสูตรจากเดิม 122 หน่วยกิต มาเป็นไม่น้อยกว่า 125 หน่วยกิต ประกอบด้วย         
3 หมวดวิชา คือ หมวดวิชาศึกษาทั่วไปไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต หมวดวิชาเฉพาะไม่น้อยกว่า 89   
หน่วยกิตและหมวดวิชาเลือกเสรีไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต ส าหรับจุดเด่นของหลักสูตรศิลปศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาภาษามลายู มีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการโดยเฉพาะเน้นศาสตร์ทางภาษาศาสตร์
ภาษามลายู เน้นให้ฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษามลายูในประเทศที่ใช้ภาษามลายูเป็นภาษาราชการ 
เช่น ประเทศมาเลเซีย อินโดนีเซีย บรูไนดารุสสลาม เป็นต้น มีการเพ่ิมรายวิชาที่ทันสมัยและ
สอดคล้องต่อสถานการณ์ปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต เพ่ือรองรับการเข้าสู่ตลาดงานประชาคม
อาเซียน 

รายละเอียดในเล่มประกอบด้วย 8 หมวด คือ ข้อมูลทั่วไป ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร ระบบ
การจัดการศึกษา การด าเนินการและโครงสร้างของหลักสูตร ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการ
ประเมินผล หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา การพัฒนาคณาจารย์ การประกันคุณภาพ
หลักสูตร และการประเมินปรับปรุงการด าเนินการหลักสูตร กระบวนการปรับปรุงหลักสูตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้ผ่านการวิพากษ์จากผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือให้หลักสูตรมีความสมบูรณ์เป็นไป
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาและสอดคล้องกับความต้องการของสังคม 
 ในนามคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 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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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้  กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 55 
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รายละเอียดของหลักสูตร 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (หลกัสูตร 4 ปี) 

สาขาวิชาภาษามลายู 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 

 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
 

หมวดที ่1 ข้อมูลทั่วไป 
1. รหัสและชื่อหลักสูตร 

รหัสหลักสูตร  : 25501571103093 
ภาษาไทย  : หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษามลายู 
ภาษาอังกฤษ  : Bachelor of Arts Program in Malay Language 

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
ภาษาไทย ชื่อเต็ม : ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษามลายู) 
  ชื่อย่อ  : ศศ.บ. (ภาษามลายู) 
ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม : Bachelor of Arts (Malay Language) 
  ชื่อย่อ  : B.A. (Malay Language) 

3. วิชาเอก 
        ไม่มี 

4. จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 
     ไมน่้อยกว่า 125 หน่วยกิต 

5. รูปแบบของหลักสูตร 
5.1 รูปแบบ 

หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี 
5.2 ประเภทของหลักสูตร 

หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ  
5.3 ภาษาที่ใช้ 

จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาไทยและภาษามลายู 
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5.4 การรับเข้าศึกษา 
รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างประเทศท่ีสามารถสื่อสารภาษาไทยและหรือภาษามลายูได้ 

5.5 ความร่วมมือกับสถาบันอ่ืน 
ไม่มี 

5.6 การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 
ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 

6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 
6.1 เป็นหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 
6.2 เริ่มใช้ในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษาท่ี 2560 เป็นต้นไป 
6.3 คณะกรรมการประจ าคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เห็นควรเสนอหลักสูตร            

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 
หลักสูตรมีความพร้อมในการเผยแพร่ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี            

ในปีการศึกษา 2562 
 

8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา 
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 เลขบัตรประจ าตัวประชาชน ต าแหน่ง และคุณวุฒิของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร 

ชื่อ นามสกุล 
ต าแหน่งทางวิชาการ 

เลขประจ าตัวบัตรประชาชน 
คุณวุฒิ/สาขาวิชา 

ส าเร็จการศึกษาจาก 

มหาวิทยาลัย 
ปี 

พ.ศ. 
1. นายมะนาวาวี มามะ 

อาจารย์ 
3-9402-00647-284 

M.A. (Malay Language 
and Linguistics) 
B.A. (Malay Language 
and Linguistics) 

University of Brunei 
Darussalam, ประเทศบรูไน 
University of Brunei 
Darussalam, ประเทศบรูไน 

2556 
 
2545 

2. นางนุรฮูดา สะดามะ 
อาจารย์ 
1-9406-00005-178 

M.A. (Malay Studies) 
 
ศศ.บ. (อิสลามศึกษา) 

University of Malaya,  
ประเทศมาเลเซีย 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

2555 
 
2547 

3. นางสาวซ าสีนาร์ ยาพา 
อาจารย์ 
3-9406-00075-369 

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

University Pendidikan 
Sultan Idris, ประเทศมาเลเซีย 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

2549 
 
2545 

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

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

University of Education, 
ประเทศอินโดนีเซีย  
The State Institute of 
Islamic Studies Sunan 
Kalijaka Yogyakarta,  
ประเทศอินโดนีเซีย 

2548 
 
2539 

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

M.A. (Malay Studies) 
 
ศศ.บ. (ภาษามลายู) 

University of Malaya,  
ประเทศมาเลเซีย 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

2554 
 
2548 

 
10. สถานที่จัดการเรียนการสอน 

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
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11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นในการวางแผนหลักสูตร 
11.1  สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 

  สังคมอาเซียนเป็นสังคมที่มีการพัฒนาทุกภาคส่วน โดยเฉพาะทางด้านเศรษฐกิจที่จะมี   
การพัฒนาห่วงโซ่มูลค่าเพ่ิมในภูมิภาค เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน และเพ่ือเพ่ิมอ านาจใน
การต่อรองรวมทั้งเพ่ือขยายตลาดอาเซียนที่มีประชากรกว่า 590 ล้านคน ดังนั้นการพัฒนาห่วงโซ่
ดังกล่าวจ าเป็นต้องใช้ภาษาในการติดต่อสื่อสาร ภาษามลายูเป็นภาษาหนึ่งที่สามารถใช้ในการ
ติดต่อสื่อสารในภูมิภาคอาเซียน เนื่องจากหลานประเทศของสมาชิกอาเซียนใช้ภาษามลายูเป็นหลัก 

11.2  สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 
ในการวางแผนหลักสูตรนั้น ได้ค านึงถึ งสถานการณ์ เปลี่ ยนแปลงด้านสังคมและ       

วัฒนธรรมในปัจจุบันที่มีความหลากหลายด้านภาษาที่เข้ามามีอิทธิพลต่อการด ารงชีวิตของประชาชน
ในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ของประเทศไทย โดยเฉพาะภาษามลายู ซึ่งเป็นภาษาหลักที่ใช้สื่อสาร
ในการด าเนินชีวิต รวมทั้งเป็นภาษาที่ใช้ในการติดต่อด าเนินธุรกิจระหว่างประเทศเพ่ือนบ้าน เช่น 
ประเทศมาเลเซีย สาธารณรัฐอินโดนีเซีย สาธารณรัฐสิงคโปร์และบูรไนดารุสซาลาม เป็นต้น 
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาในฐานะที่เป็นสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาและมีบุคลากรที่มีความรู้
ความเชี่ยวชาญด้านภาษามลายูโดยตรง ได้ให้ความส าคัญโดยให้มีการจัดการเรียนการสอนภาษา
มลายูขึ้น นอกจากนั้นการสื่อสารในยุคโลกาภิวัตน์จ าเป็นต้องใช้ภาษาที่เป็นภาษาสากลที่สามารถ
สื่อสารได้ทั่วโลก เ พ่ือท าให้ เกิดความเข้าใจและเรียนรู้สังคมและวัฒนธรรมของชาติ อ่ืน  ๆ              
จึงจ าเป็นต้องเตรียมพร้อมด้านภาษาเพ่ือให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมและวัฒนธรรม
โดยเฉพาะในภูมิภาคอาเซียน 

 
12. ผลกระทบจากข้อ 11 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน     

12.1 การพัฒนาหลักสูตร 
   พัฒนาหลักสูตรที่มีศักยภาพในการผลิตบัณฑิตด้านภาษามลายูอันพึงประสงค์ที่มุ่ง

เสริมสร้างพัฒนานักศึกษาให้มีทักษะทางภาษามลายูที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของโลกปัจจุบัน
ในอาเซียน เพ่ือขยายตลาดงานอาเซียนที่ประชากรส่วนใหญ่ใช้ภาษามลายูในการติดต่อสื่อสารเป็น
หลัก ในการด าเนินชีวิต และเพ่ือใช้ในการติดต่อด าเนินธุรกิจระหว่างประเทศได้ ท าให้เกิดความเข้าใจ
และเรียนรู้สังคมและวัฒนธรรมของชาติอื่น ๆ ในอาเซียนได้มากข้ึน 

12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาเป็นมหาวิทยาลัยเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น ดังพันธกิจที่ว่า        

“คลังปัญญาแห่งชายแดนใต้” ภาษามลายูเป็นภาษาหนึ่งที่ประชากรส่วนใหญ่ในพ้ืนที่ใช้สื่อสารใน 
การด าเนินชีวิต ทั้งนี้ปัจจุบันสถานการณ์เปลี่ยนแปลงด้านสังคมและวัฒนธรรม มีความหลากหลาย
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ด้านภาษาท่ีเข้ามามีอิทธิพลต่อการด าเนินชีวิต ดังนี้ การพัฒนาบุคลากรด้านภาษาให้มีความเชี่ยวชาญ
เป็นภารกิจเร่งด่วนในการพัฒนาบุคลากรในพ้ืนที่ให้มีความรู้และทักษะในสาขาภาษามลายู และมี
ความสามารถในการพัฒนาตนเองและสังคมอย่างต่อเนื่อง  
 
13. ความสัมพันธ์ (ถ้ามี) กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะภาควิชาอื่นของมหาวิทยาลัย 

13.1 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปิดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอ่ืน 
   โครงสร้างหลักสูตรประกอบด้วย 3 หมวดวิชา 
   1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป บริหารจัดการเรียนการสอนโดยคณะกรรมการบริหาร          

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
   2. หมวดวิชาเฉพาะเป็นการจัดการเรียนการสอนโดยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

  3. หมวดวิชาเลือกเสรี นักศึกษาเลือกเรียนตามความสนใจ ทุ กรายวิชาที่ เปิดสอน              
ในมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

13.2 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้หลักสูตรอื่น 
   ไม่มี 
13.3 การบริหารจัดการ 
   อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้องบริหารจัดการเนื้อหาสาระ กระบวนการเรียนการสอนให้

มีความสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาภาษามลายู 
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หมวดที ่2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
 
1. ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

1.1 ปรัชญาของหลักสูตร 
มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพทางด้านวิชาการ ยึดหลักการเรียนรู้โดยใช้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง 

สามารถบูรณาการความรู้ภาษามลายูกับทักษะทางปัญญา มีคุณธรรม จริยธรรม ใฝ่สันติ และ
สามารถปฏิบัติงานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิภาพภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรม ตลอดจนเรียนรู้
เทคโนโลยีที่ทันสมัยเพ่ือพัฒนาตนเองอยู่เสมอ 
1.2 ความส าคัญของหลักสูตร 

จากการที่ประเทศไทยได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกในประชาคมอาเซียน จึงส่งผลให้ เกิด           
การเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมเป็นอย่างมาก ดังนั้นสถาบันอุดมศึกษา
จึงต้องมีการเตรียมความพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว เพ่ือตอบรับการแข่งขันที่สูงขึ้น
ทางด้านเศรษฐกิจ การเคลื่อนย้ายแรงงานเสรี  การหลั่ งไหลของวัฒนธรรม บุคลากร
ภายในประเทศต้องเป็นผู้ที่มีความรู้กว้างไกล คือ ต้องรู้สถานการณ์ภายในและภายนอกประเทศ 
เพ่ือจะได้น าไปเผยแพร่แก่คนภายนอกได้อย่างถูกต้อง ดังนั้น ภาษาเป็นเครื่องมือส าคัญในการสืบ
หาข้อมูล รับรู้ข่าวสาร โดยเฉพาะภาษามลายู ซึ่งเป็นภาษาที่มีผู้ใช้มากที่สุดในกลุ่มประชาคม
อาเซียน ความรู้และทักษะด้านภาษามลายูจะช่วยให้การติดต่อสื่อสาร เผยแพร่ข้อมูล สืบค้น
ข้อมลูข่าวสาร เป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ดังนั้นมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยหลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษามลายู จึงได้เปิดรับนักศึกษาเพ่ือผลิตเป็นบัณฑิตที่มีคุณสมบัติ
และมีศักยภาพออกสู่สังคมและตลาดงาน 
1.3 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษามลายู มีวัตถุประสงค์เพ่ือผลิตบัณฑิตให้มี
คุณสมบัติครอบคลุมทั้ง 5 ด้านดังนี้ 

1.3.1 มีความรู้ความสามารถและทักษะการใช้ภาษามลายูในการติดต่อสื่อสารใน
ชีวิตประจ าวัน ตลอดจนสามารถใช้ภาษามลายูในเชิงธุรกิจและเชิงวิชาการ            
ได้เป็นอย่างดี  

1.3.2 มีคุณธรรม จริยธรรม มีเหตุผล มีความรับผิดชอบต่อตนเอง ต่อสังคมและมีมนุษย์
สัมพันธ์ที่ดี สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้  

1.3.3 มีความภูมิใจในตนเองและสามารถประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้องกับการใช้ทักษะ     
ภาษามลายู 
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1.3.4 มีทักษะในการแสวงหาความรู้ในสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดจนเทคโนโลยีสารสนเทศไป
ใช้เพื่อพัฒนาตนเองได้ 

1.3.5 เป็นบัณฑิตท่ีพึงประสงค์รองรับการเข้าสู่ตลาดงานประชาคมอาเซียน 
 

2. แผนพัฒนาปรับปรุง 
แผนการพัฒนา/ 

เปลี่ยนแปลง 
กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 

1. ป รั บ ป รุ ง ห ลั ก สู ต ร    
ศิ ล ป ศ า ส ต ร บั ณ ฑิ ต 
ส า ข า วิ ช า ภ า ษ า ม ล า ยู      
ใ ห้ มี ม า ต ร ฐ า น ต า ม          
ที่ส านักงานคณะกรรมการ
อุดมศึกษาก าหนด 

- ประเมินการเรียนการสอน
ป ร ะ จ า ภ า ค ก า ร ศึ ก ษ า 
ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุด
ภาคการศึกษา 

- การประเมินการเรียนการ
สอนประจ าปี  ภายใน 60 
วัน หลังสิ้นสุดการศึกษา 

- มคอ. 5 
- มคอ. 7 

2. ปรับปรุงหลักสูตรให้
สอดคล้องกับความต้องการ
ของผู้ใช้บัณฑิต 

- ประเมินความต้องการและ
คว าม พึ งพอ ใ จขอ งผู้ ใ ช้
บัณฑิต 

- รายงานผลการประเมินความ
ต้องการและประเมินความพึง
พอใจของผู้ใช้บัณฑิต 

3. พัฒนาบุคลากรด้าน      
การเรียนการสอน 

- สนับสนุนบุคลากรด้านการ
เรียนการสอนให้เข้าร่วม
อบรมหรือสัมมนาวิชาการ 

- รายงานผลการอบรมหรื อ
สัมมนาวิชาการของอาจารย์ 
ในหลักสูตร 

- วุฒิบัตรการอบรมหรือสัมมนา 
- ส่งเสริมให้อาจารย์ท าวิจัยและ

ผลงานวิชาการ 
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หมวดที ่3 ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 
 

1. ระบบการจัดการศึกษา 
1.1 ระบบการจัดการศึกษาในหลักสูตร 

         ระบบทวิภาค 
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน 

การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อนให้เป็นไปตามข้อบังคับ ระเบียบ หรือประกาศของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏยะลา 

1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค 
ไม่มี 

2. การด าเนินการหลักสูตร 
   2.1 วันเวลาในการด าเนินการเรียนการสอน 
    ภาคเรียนที่ 1  เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
    ภาคเรียนที่ 2  เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
   2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
       เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า และมีคุณสมบัติอ่ืนครบถ้วนตามที่ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาก าหนด 
   2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า 
        2.3.1 ระดับความรู้ด้านภาษามลายูของนักศึกษาต่างกัน มีปัญหาในการเรียนการสอนและ      
                การสื่อสารในชั้นเรียน 
    2.3.2 การปรับตัวในการเรียนระดับอุดมศึกษา ซึ่งเป็นระบบเน้นการเรียนรู้และควบคุมตนเอง 
    2.3.3 นักศึกษาขาดทักษะพ้ืนฐานทางด้านการเรียนรู้ที่จ าเป็น เช่น ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ    
   2.4 กลยุทธ์ในการด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ข้อจ ากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3 
      2.4.1 จัดกิจกรรมสอนเสริมนอกเวลาเรียนปกติเพ่ือปรับพื้นฐานความรู้ ความสามารถใน      
               การใช้ภาษามลายู  
      2.4.2 จัดปฐมนิเทศให้นักศึกษาแรกเข้าเพ่ือปรับทัศนคติ ละลายพฤติกรรม เสริมสร้างความ 
               เชื่อมั่นและความภาคภูมิใจในสาขาวิชาชีพ 
      2.4.3 จัดระบบดูแลโดยมีการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาเพ่ือดูแลนักศึกษาได้อย่างทั่วถึง และเข้า 
               ร่วมกิจกรรมปรับพื้นฐานของคณะ 
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   2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะเวลา 5 ปี 

ระดับชั้นปี 
จ านวนนักศึกษาในแต่ละปีการศึกษา 

2560 2562 2562 2563 2564 
ชั้นปีที่ 1 40 40 40 40 40 
ชั้นปีที่ 2  40 40 40 40 
ชั้นปีที่ 3   40 40 40 
ชั้นปีที่ 4    40 40 

จ านวนบัณฑิตที่คาดว่า 
จะส าเร็จการศึกษา 

40 80 120 160 160 

 

   2.6 งบประมาณตามแผน 
    2.6.1 รายละเอียดรายรับ (หน่วยบาท) 

รายละเอียดรายรับ 
ปีงบประมาณ 

2560 2562 2562 2563 2564 
ค่าธรรมเนียมการศึกษา       
คนละ 9,000 บาท            
ต่อภาคการศึกษา 

720,000 1,440,000 2,160,000 2,880,000 2,880,000 

เงินอุดหนุนจากรัฐบาล        
คนละ 700 บาทต่อปี 

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

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

    2.6.2 รายละเอียดรายจ่าย (หน่วยบาท) 

ระดับชั้นปี 
จ านวนนักศึกษาในแต่ละปีการศึกษา 

2560 2562 2562 2563 2564 
1. เงินคงคลัง ร้อยละ 20 149,600 299,200 444,800 598,400 598,400 
2. รายจ่ายระดับ

มหาวิทยาลัย ร้อยละ 40 
299,200 598,400 899,600 1,196,800 1,196,800 

3. ค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินงาน ร้อยละ 40 

299,200 598,400 899,600 1,196,800 1,196,800 

รวม 748,000 1,496,000 2,244,000 2,992,000 2,992,000 
จ านวนนักศึกษา 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 หรือประกาศของมหาวิทยาลัย 

ราชภัฏยะลา 
 
3. โครงสร้างหลักสูตร 
    หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 
 3.1 หลักสูตร 
      3.1.1 จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 125 หน่วยกิต ดังนี้ 
      3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร 
         หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษามลายู ประกอบด้วยหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน และหมวดวิชาเลือกเสรี มีจ านวนหน่วยกิตของแต่ละหมวดวิชาและ
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 กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ/ 
         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 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร      2(1-2-3) 
  Thai for Communication 
2100102 การพัฒนาทักษะการพูดและการเขียน    2(1-2-3) 
  Speaking and Writing Skills Development 
2100104 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารและพัฒนาการเรียนรู้   2(1-2-3) 
  English for Communication and Learning Development 
2100107 ภาษามลายูเพ่ือการสื่อสาร     2(1-2-3) 
  Melayu for Communication 
2100108 ภาษามลายูเพ่ือการสื่อสารและพัฒนาการเรียนรู้   2(1-2-3) 
  Melayu for Communication and Learning Development 
2100115 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 1*     2(1-2-3) 
  English for Communication 1 
2100117 ภาษาไทยเพ่ือการประกอบอาชีพ*     2(1-2-3) 
  Thai for Careers 
 
     หมายเหตุ * หมายถึง รายวิชาส าหรับนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า (โดยไม่ต้องเรียนวิชา 2100101 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร และ 
2100104 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารและพัฒนาการเรียนรู้) 
 
        2) เลือกเรียน    ไม่น้อยกว่า  2 หน่วยกิต 
2100103 หลักการอ่านและการเขียนค าไทย     2(2-0-4) 
  Principles of Reading and Writing Thai Words 
2100105 การพัฒนาทักษะการพูดและการอ่านภาษาอังกฤษ   2(1-2-3) 
  Development of Speaking and Reading Skills in English 
2100106 ภาษาอังกฤษเพ่ือพัฒนาการอ่านและการเขียน   2(1-2-3) 
  English for Reading and Writing Development 
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2100109 ภาษามลายูพ้ืนฐาน      2(1-2-3) 
  Basic Melayu 
2100110 ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร      2(1-2-3) 
  Chinese for Communication 
2100111 ภาษาอาหรับพ้ืนฐาน      2(1-2-3) 
  Basic Arabic 
2100116 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 2     2(1-2-3) 
  English for Communication 2 

 
    1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์   ไม่น้อยกว่า  6 หน่วยกิต 
2100112 วิทยาการแห่งความสุข      2(1-2-3) 
  Happiness Study 
2100113 สุนทรียวิจักขณ ์       2(2-0-4) 
  Aesthetics Approach  
2100114 สารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิต    2(1-2-3) 
  Information for Life Long Learning 
2100118 ความจริงของชีวิต      2(2-0-4) 
  Truth of Life 
2100119 การพัฒนาตน       2(2-0-4) 
  Self Development 
2100120 สุนทรียภาพเพ่ือชีวิต      2(1-2-3) 
  Aesthetics for Life 
 
    1.3 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์   ไม่น้อยกว่า  6 หน่วยกิต 
2150101 สังคมภิวัตน์       2(2-0-4) 
  Socialization 
2150102 การจัดการทางสังคม      2(2-0-4) 
  Social Management 
2150103 ทักษะชีวิตและจิตสาธารณะ     2(1-2-3) 
  Life Skills and Public Conscious Mind 
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2150108 ทักษะในการด าเนินชีวิต      2(1-2-3) 
  Skills for Life 
2150109 ชีวิตและวัฒนธรรมไทย      2(1-2-3) 
  Life and Thai Culture  
  
    1.4 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไม่น้อยกว่า   6 หน่วยกิต 
41000101 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน     2(1-2-3) 
  Mathematics in Daily Life 
41000102 วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต    2(1-2-3) 
  Science for the Quality of Life Development 
41000103 เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจ าวัน    2(1-2-3) 
  Information Technology in Daily Life 
41000108 วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน     2(1-2-3) 
  Science in Daily Life 
41000109 การกีฬาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต     2(1-2-3) 
  Sports for the Quality of Life Development 

      2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน   ไม่น้อยกว่า 89 หน่วยกิต 
         2.1 กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน   ไม่น้อยกว่า 84 หน่วยกิต 
              1) วิชาเอกบังคับ     66 หน่วยกิต 
2111101 การฟังและพูดภาษามลายูระดับต้น     2(1-2-3) 
  Basic Malay Listening and Speaking 
2111112 ภาษาศาสตร์ภาษามลายูเบื้องต้น     3(3-0-6) 
  Introduction to Malay Linguistics 
2111114 กลวิธีการแปลภาษามลายู      2(1-2-3) 
  Malay Translation Strategies 
2111140 พัฒนาการภาษามลายู      3(3-0-6) 
  Development of the Malay Language 
2111141 การอ่านภาษามลายูระดับต้น     2(1-2-3) 
  Basic Malay Reading 
2111142 การเขียนภาษามลายูระดับต้น     2(1-2-3) 
  Basic Malay Writing 
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2111143 การอ่านภาษามลายูระดับกลาง     2(1-2-3) 
  Intermediate Malay Reading 
2111144 การเขียนภาษามลายูระดับกลาง     2(1-2-3) 
  Intermediate Malay Writing 
2111145 สัณฐานวิทยา       3(3-0-6)
  Morphology 
2111202 การฟังและพูดภาษามลายูระดับกลาง    2(1-2-3) 
  Intermediate Malay Listening and Speaking 
2111213 ภาษาศาสตร์สังคม      3(3-0-6) 
  Socio-Linguistics 
2111215 การแปลภาษามลายู-ไทย      2(1-2-3) 
  Malay – Thai Translation 
2111246 การอ่านภาษามลายูระดับสูง     2(1-2-3) 
  Advanced Malay Reading 
2111247 การเขียนภาษามลายูระดับสูง     2(1-2-3) 
  Advanced Malay Writing 
2111248 โครงสร้างภาษามลายูระดับต้น     3(3-0-6) 
  Basic Malay Structure 
2111249 โครงสร้างภาษามลายูระดับกลาง     3(3-0-6) 
  Intermediate Malay Structure 
2111250  สังคมและวัฒนธรรมมลายู      3(3-0-6) 
  Malay Culture and Society 
2111303 การฟังและพูดภาษามลายูระดับสูง     2(1-2-3) 
  Advanced Malay Listening and Speaking 
2111316 การแปลภาษาไทย-มลายู      2(1-2-3) 
  Thai – Malay Translation 
2111351 โครงสร้างภาษามลายูระดับสูง     3(3-0-6) 
  Advanced Malay Structure 
2111352 สัทศาสตร์ภาษามลายู      3(3-0-6)
  Malay Phonetics 
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2111353 สรวิทยาภาษามลายู      3(3-0-6) 
  Malay Phonology 
2111354 ภาษามลายูถิ่น       3(3-0-6) 
  Malay Dialects 
2111455 อรรถศาสตร์ภาษามลายู      3(3-0-6) 
  Malay Semantics 
2111456 สัมมนาภาษามลายู      3(2-2-5) 
  Seminar in Malay Language 
2111457 การศึกษาเอกเทศ      3(2-2-5) 
  Independent Studies 
 
         2) วิชาเอกเลือก    ไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต 
2111319 วรรณคดีมลายูเบื้องต้น      3(3-0-6) 
  Introduction Malay Literature 
2111358 อักษรยาวี       3(3-0-6) 
  Jawi Script 
2111359 ภาษามลายูกับเทคโนโลยีสารสนเทศ    3(3-0-6) 
  Malay Language and Information Technology 
2111360 อิทธิพลภาษาต่างประเทศในภาษามลายู    3(3-0-6) 
  Foreign Language Influences in Malay 
2111361 ภาษามลายูเพ่ือการท่องเที่ยว     3(3-0-6) 
  Malay Language for Tourism 
2111362 สถานการณ์การใช้ภาษามลายูในปัจจุบัน    3(3-0-6) 
  Current situation in Malay Language 
2111363 ภาษามลายูในสื่อสิ่งพิมพ์      3(3-0-6) 
  Malay Language in Printed Mass Media 
2111364 วาทวิทยาภาษามลายู      3(3-0-6) 
  Malay Language Rhetoric 
2111365 บทบาทและสถานะภาษามลายูในภูมิภาคมลายู   3(3-0-6)
  Role and Status of Malay Language in Malay Region 
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2111466 ภาษามลายูเพ่ือการบริการ     2(1-2-3) 
  Malay Language for Service 
2111467 ภาษามลายูในสื่อประเภทวิทยุและโทรทัศน์    2(1-2-3) 
  Malay Language in Radio and Television Broadcasting 
2111468 การประเมินงานสร้างสรรค์ภาษามลายู    3(3-0-6) 
  Evaluation of Malay Aesthetic Works  
2111469 ส านวนและสุภาษิตภาษามลายู     3(3-0-6) 
  Malay Idioms and Proverbs 
2111470 การตีความภาษามลายู      3(3-0-6) 
  Interpretation in Malay Language 
2111471 การวิเคราะห์ภาษามลายู      3(3-0-6) 
  Analysis of Malay Language 
2111472 วรรณคดีการละครมลายู      3(3-0-6) 
  Malay Drama Literature 
2111473 ส ารวจวรรณคดีภาษามลายู     3(3-0-6) 
  Survey of Malay Language 
 
 2.2 กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ/สหกิจศึกษา     ไม่น้อยกว่า     5 หน่วยกิต 
2111474 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษามลายู       5(450 ชั่วโมง) 
  Professional Practicum in Malay Language 
หรือ 
2111475 สหกิจศึกษาภาษามลายู         6(600 ชั่วโมง) 
  Co-operative Education in Malay Language 
 
 3. หมวดวิชาเลือกเสรี               ไม่น้อยกว่า    6 หน่วยกิต 
     ให้เลือกเรียนวิชาใด ๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยไม่ซ้ ากับรายวิชา         
ที่เคยเรียนมาแล้ว และต้องไม่เป็นรายวิชาที่ก าหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์การส าเร็จ
การศึกษาของหลักสูตรนี้ 
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         3.1.4 แผนการศึกษา 
ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาที่ 1 

หมวดวิชา รหัสวิชา/รายวิชา 
หน่วยกิต 
น(ท-ป-อ) 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  6 หน่วยกิต 
หมวดวิชาเฉพาะ 2111101 การฟังและพูดภาษามลายูระดับต้น 2(1-2-3) 

2111112 ภาษาศาสตร์ภาษามลายูเบื้องต้น 3(3-0-6) 
2111140 พัฒนาการภาษามลายู 3(3-0-6) 
2111141 การอ่านภาษามลายูระดับต้น 2(1-2-3) 
2111142 การเขียนภาษามลายูระดับต้น 2(1-2-3) 

รวม 18 หน่วยกิต 
         
ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาที่ 2 

หมวดวิชา รหัสวิชา/รายวิชา 
หน่วยกิต 
น(ท-ป-อ) 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  6 หน่วยกิต 
หมวดวิชาเฉพาะ 2111202 การฟังและพูดภาษามลายูระดับกลาง 2(1-2-3) 

2111143 การอ่านภาษามลายูระดับกลาง 2(1-2-3) 
2111144 การเขียนภาษามลายูระดับกลาง 2(1-2-3) 
2111145 สัณฐานวิทยา 3(3-0-6) 

รวม 15 หน่วยกิต 
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 แผนการศึกษา (ต่อ) 
ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาที่ 1 

หมวดวิชา รหัสวิชา/รายวิชา 
หน่วยกิต 
น(ท-ป-อ) 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  6 หน่วยกิต 
หมวดวิชาเฉพาะ 2111303 การฟังและพูดภาษามลายูระดับสูง 2(1-2-3) 

2111246 การอ่านภาษามลายูระดับสูง 2(1-2-3) 
2111247 การเขียนภาษามลายูระดับสูง 2(1-2-3) 
2111248 โครงสร้างภาษามลายูระดับต้น 3(3-0-6) 

หมวดวิชาเลือกเสรี  2-3 หน่วยกิต 
รวม 17-18 หน่วยกิต 

 
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 

หมวดวิชา รหัสวิชา/รายวิชา 
หน่วยกิต 
น(ท-ป-อ) 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  6 หน่วยกิต 
หมวดวิชาเฉพาะ 2111114 กลวิธีการแปลภาษามลายู 2(1-2-3) 

2111213 ภาษาศาสตร์สังคม 3(3-0-6) 
2111249 โครงสร้างภาษามลายูระดับกลาง 3(3-0-6) 
2111250 สังคมและวัฒนธรรมมลายู 3(3-0-6) 

หมวดวิชาเลือกเสรี  2-3 หน่วยกิต 
รวม 19-20 หน่วยกิต 
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 แผนการศึกษา (ต่อ) 
ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1 

หมวดวิชา รหัสวิชา/รายวิชา 
หน่วยกิต 
น(ท-ป-อ) 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  6 หน่วยกิต 
หมวดวิชาเฉพาะ 2111215 การแปลภาษามลายู-ไทย 2(1-2-3) 

2111351 โครงสร้างภาษามลายูระดับสูง 3(3-0-6) 
2111352 สัทศาสตร์ภาษามลายู 3(3-0-6) 
วิชาเลือกเอก 6 หน่วยกิต 

หมวดวิชาเลือกเสรี  2 หน่วยกิต 
รวม 22 หน่วยกิต 

 
ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2 

หมวดวิชา รหัสวิชา/รายวิชา 
หน่วยกิต 
น(ท-ป-อ) 

หมวดวิชาเฉพาะ 2111316 การแปลภาษาไทย-มลายู 2(2-1-3) 
2111353 สรวิทยาภาษามลายู 3(3-0-6) 
2111354 ภาษามลายูถิ่น 3(3-0-6) 
วิชาเอกเลือก 9 หน่วยกิต 

รวม 17 หน่วยกิต 
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 แผนการศึกษา (ต่อ) 
ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1 

หมวดวิชา รหัสวิชา/รายวิชา หน่วยกิต 
น(ท-ป-อ) 

หมวดวิชาเฉพาะ 2111455 อรรถศาสตร์ภาษามลายู 3(3-0-6) 
2111456 สัมมนาภาษามลายู 3(2-2-5) 
2111457 การศึกษาเอกเทศ 3(2-2-5) 
วิชาเอกเลือก 3 หน่วยกิต 

รวม 12 หน่วยกิต 
 
ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2 

หมวดวิชา รหัสวิชา/รายวิชา 
หน่วยกิต 
น(ท-ป-อ) 

หมวดวิชาเฉพาะ 2111474 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษามลายู 
หรือ 
2111475 สหกิจศึกษาภาษามลายู 

5(450 ชั่วโมง) 
 

6(600 ชั่วโมง) 
รวม 5-6 หน่วยกิต 
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         3.1.5 ค าอธิบายรายวิชา 
       1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
          1.1 กลุ่มภาษาและการสื่อสาร  ไม่น้อยกว่า     12     หน่วยกิต 
               1) บังคับเรียน       10     หน่วยกิต 
2100101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร          2(1-2-3) 
  Thai for Communication 
  ความส าคัญของภาษาไทยในฐานะเป็นเครื่องมือในการสื่อสาร ฝึกทักษะใช้

ภาษาในชีวิตประจ าวัน ทั้งด้านการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน การใช้ภาษา
สื่อสารที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ การน าเสนอข้อมูลในเชิงให้ความรู้ 
ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และวิจารณ์อย่างมีเหตุผล ศึกษาสภาพปัญหาและ       
แนวทางการแก้ไขการใช้ภาษาในชีวิตประจ าวัน ตระหนักถึงคุณธรรมและมีจิตส านึก
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 เพ่ือให้พูด และเขียน

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ฝึกการพูดทั้งรายบุคคลและกลุ่ม และร่วมวิจารณ์เพ่ือแก้ไข
ปรับปรุง ฝึกการเขียน การวางโครงเรื่อง การเขียนเรียงความ ความเรียงและ
บทความ โดยเน้นการใช้ภาษาตามมาตรฐานของงานเขียนประเภทนั้น และฝึก
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 



22 

 

2100104 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและพัฒนาการเรียนรู้       2(1-2-3) 
  English for Communication and Learning Development  
  พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารทั้งการฟัง พูด อ่าน เขียน        

ในชีวิตประจ าวันในสถานการณ์ต่าง ๆ อาทิ การกล่าวทักทาย การกล่าวลา         
การแนะน าตนเองและผู้อ่ืน การร้องขอ การเสนอความช่วยเหลือ การให้ค าแนะน า 
การบรรยายลักษณะบุคคลและสิ่งของและสถานที่ การถาม และการให้ข้อมูล     
การติดต่อสื่อสารทางโทรศัพท์และการแสดงความคิดเห็น พัฒนาทักษะการใช้
เครื่องมือ แหล่งข้อมูลเพ่ือศึกษาค้นคว้าในการพัฒนาการสื่อสาร เช่น 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 
  การใช้ภาษามลายูเพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจ าวัน บทสนทนาที่ใช้ใน

ชีวิตประจ าวัน เช่น การทักทาย การถามทุกข์สุข การขอบคุณ 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 
  พัฒนาทักษะการใช้ภาษามลายู ด้านการฟัง การพูด การอ่าน และ       

การเขียน ในบริบทที่เก่ียวข้องกับชีวิตประจ าวัน ฝึกการอ่านออกเสียงค าภาษามลายู
ให้ถูกต้อง ฝึกสนทนาภาษามลายูเ พ่ือการสื่อสารในสถานการณ์ต่ าง ๆ เช่น        
การแนะน าตนเอง การกล่าวทักทาย การกล่าวลา การให้ค าแนะน า 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; self-
introduction, 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 และการเขียนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร

ในชีวิตประจ าวัน ถ้อยค าและส านวนพ้ืนฐานที่ใช้ในสถานการณ์ต่าง 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 เพ่ือให้เกิดการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพถูกต้องตามหลักเกณฑ์ ทั้งใน
ชีวิตประจ าวันและการประกอบอาชีพ ตลอดจนการน าเสนอข้อมูล การให้ความรู้  
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การวิเคราะห์ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ โดยผ่านกระบวนการค้นคว้าตามหลักวิชาการ 
เพ่ือน าไปใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ ให้เกิดประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่การงานและ
การใช้ชีวิตประจ าวัน 

  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 

 
        2) เลือกเรียน 
2100103 หลักการอ่านและการเขียนค าไทย         2(2-0-4) 
  Principles of Reading and Writing Thai Words 
  หลักเกณฑ์ต่าง ๆ ในการอ่านและเขียนค าไทย ศึกษาปัจจัยที่ท าให้การอ่าน

และการเขียนค าไทยผิดไปจากกฎเกณฑ์ เก็บรวบรวม วิเคราะห์ เปรียบเทียบค า    
ที่มักเขียนหรืออ่านผิดจากกฎเกณฑ์ อภิปราย สรุปผล แนวทางแก้ไขและเผยแพร่
การอ่านและการเขียนค าไทยที่ถูกต้อง 

  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 การพัฒนาทักษะการพูดและการอ่านภาษาอังกฤษ       2(1-2-3) 
  Development of Speaking and Reading Skills in English 
  การพัฒนาทักษะการพูดและอ่านภาษาอังกฤษอย่างมีประสิทธิภาพ       

ฝึกการพูด ทั้งรายบุคคลและเป็นกลุ่ม การน าเสนองานหน้าชั้น 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 
  พัฒนาการอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือให้สามารถอ่านจับใจความงานหลากหลาย

สาขาได้อย่างมีประสิทธิภาพ และพัฒนาทักษะการเขียน  โดยเน้นการเขียน
ภาษาอังกฤษที่ถูกรูปแบบและหน้าที่เพ่ือน าไปใช้ประโยชน์ทั้งทางด้านการศึกษาและ
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 ศึกษารูปประโยคพ้ืนฐาน การเชื่อม

ประโยคพ้ืนฐานเข้าด้วยกันและศึกษาส านวนภาษามลายู ฝึกน าเสนอข้อมูลในเชิง   
ให้ความรู้ ข้อคิดเห็น เพ่ือประยุกต์ให้สอดคล้องกับบริบททางสังคม  
 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 
  การใช้ภาษาจีนเ พ่ือการสื่อสารในชีวิตประจ าวัน บทสนทนาที่ ใช้            

ในชีวิตประจ าวัน เช่น การทักทาย การถามทุกข์สุข การแนะน าแบบง่าย ๆ ฯลฯ 
โดยเน้นทักษะการฟังและการพูด ให้สามารถประยุกต์ในการสื่อสารกับเจ้าของ  
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 หลักการสร้างค า ประโยคพ้ืนฐาน ฝึกทักษะการฟัง พูด 

อ่าน และเขียน เพ่ือความเข้าใจเรื่องทั่ว ๆ ไปในชีวิตประจ าวัน ให้สามารถประยุกต์
ในการสื่อสารกับเจ้าของภาษาได ้

  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 และเขียนภาษาอังกฤษ โดยใช้

สถานการณ์จริงที่สอดคล้องกับสาขาวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการฝึกทักษะการคิด
วิเคราะห์ แก้ปัญหาและตัดสินใจในชีวิตประจ าวัน 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 ผู้อ่ืน และสรรพสิ่งทั้งปวง การปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อม    
ในสังคมพหุวัฒนธรรม ความฉลาดทางอารมณ์ เพ่ือการด าเนินชีวิตและการอยู่
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ร่วมกัน การน าหลักค าสอนของศาสนามาปฏิบัติ การมีคุณธรรม จริยธรรม กฎ 
กติกาทางสังคม เพ่ือการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข 

  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  และศิลปะ ทัศนะที่เกี่ยวข้องกับ

กระบวนทัศน์ การรับรู้ความงาม ผ่านภาพ เสียง  และการเคลื่อนไหว ประสบการณ์         
ทางสุนทรียภาพ และศึกษารูปแบบศิลปะจากระดับท้องถิ่นสู่สากลทั้งในด้านแนวคิด 
เทคนิค วิธีการในการสร้างสรรค์และการน าไปประยุกต์กับชีวิต 

  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 และความส าคัญของสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้ตลอด

ชีวิต แหล่งสารสนเทศและการเข้าถึงแหล่งสารสนเทศ วิธีการแสวงหาและรวบรวม
สารสนเทศมาใช้เพ่ือการศึกษา ค้นคว้า ด้วยตนเอง วิธีการน าเสนอผลการศึกษา
ค้นคว้าตามรูปแบบและข้ันตอนที่เป็นมาตรฐาน 

  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 การด ารงชีวิตในสังคมปัจจุบันกับโลกวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีสารสนเทศ การน าเอาความจริงและหลักศาสนธรรมไปประยุกต์         
ในการแก้ปัญหาและพัฒนาปัญหา ชีวิตและสังคม การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมตาม
หลักศาสนธรรม ชีวิตที่มีสันติสุขและสังคมที่มีสันติภาพ การเรียนรู้โลกทัศน์แบบ  
ต่าง ๆ การวิเคราะห์ข้อดีและข้อเสียของโลกทัศน์ แต่ละอย่างเพ่ือจะได้รู้จักแสวงหา
ความจริงและความหมายของชีวิตที่ถูกต้องดีงามเพ่ือความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์           
อันน าไปสู่ความสงบสุขของชีวิตและสังคม 

  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 
  หลักการและองค์ประกอบตลอดจนปัจจัยของพฤติกรรมตนของมนุษย์ 

กระบวนการเกิดและพัฒนาตน การพัฒนาสติปัญญา ความฉลาดทางอารมณ์และ
จริยธรรม การป้องกันและการจัดการความเครียด การสร้างมนุษยสัมพันธ์          
การท างานเป็นทีม 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 การจ าแนกข้อแตกต่างในศาสตร์ทางความงาม ความส าคัญของการรับรู้
กับความเป็นมาของศาสตร์ทางการเห็น การได้ยิน และการเคลื่อนไหว สู่ทัศนศิลป์ 
ศิลปะ คีตศิลป์และการแสดง ผ่านขั้นตอนการเรียนรู้ เชิงคุณค่าจากการร าลึก 
ความคุ้นเคยและน าเข้าสู่ความซาบซึ้ง เพ่ือให้ได้มาซึ่งประสบการณ์ของความซาบซึ้ง
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 เพ่ือน าไปสู่กระบวนการจัดการ

ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับชุมชน แนวคิดปรัชญา 
เศรษฐกิจพอเพียง และการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมในการด ารงชีวิตในท้องถิ่น 
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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 
  ความหมายและความส าคัญของทักษะชีวิต รวมถึงองค์ประกอบที่ส าคัญ

ของทักษะชีวิตโลกาภิวัตน์ ทักษะการคิด การตัดสินใจ การคิดสร้างสรรค์ การคิดเชิง
บวก การคิดวิเคราะห์ และความฉลาดทางอารมณ์ การพัฒนาทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล การติดต่อสื่อสาร ทักษะการจัดการตนเอง และการบริหารจัดการ
ความเครียด รวมทั้งการให้ความส าคัญของการมีจิตสาธารณะและการสร้างจิตส านึก
สาธารณะเพ่ือน าไปสู่การอยู่ร่วมกับเพื่อนมนุษย์อย่างสันติ 

  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 ทักษะในการด าเนินชีวิต                        2(1-2-3) 
  Skills of Life 
  ความส าคัญ องค์ประกอบของทักษะในการด าเนินชีวิตในสังคมสมัยใหม่

เกี่ยวกับการวิเคราะห์ การประเมินสถานการณ์ การคิดสร้างสรรค์ ความเห็นใจผู้อ่ืน 
ความรับผิดชอบต่อสังคม การสร้างมนุษยสัมพันธ์ การสื่อสาร การตัดสินใจและ   
การแก้ไขปัญหาในชีวิตประจ าวัน 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 วัฒนธรรมท้องถิ่น และวัฒนธรรมไทย ความส าคัญ

ของมนุษยสัมพันธ์ ธรรมชาติของมนุษย์ กระบวนการทางจิตวิทยา การสร้าง             
จิตสาธารณะ เพ่ือสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและชุมชน การพัฒนาตนเพ่ือ
ความก้าวหน้าในชีวิตและการท างาน การน าหลักธรรมมาใช้ในการด าเนินชีวิตและ
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 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน                       2(1-2-3) 
  Mathematics in Daily Life 
  หลักการและกระบวนการคิด การให้เหตุผล คณิตศาสตร์การเงินเกี่ยวกับ

ดอกเบี้ย การเช่าซื้อ บัญชีรับ -จ่าย ภาษี และสถิติเบื้องต้น เพ่ือการประยุกต์         
ในชีวิตประจ าวัน 

  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 ความส าคัญและผลกระทบของวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สิ่งแวดล้อม 
และการส่งเสริมสุขภาพเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต 
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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 เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจ าวัน                      2(1-2-3) 
  Information Technology in Daily Life 
  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ การประยุกต์  

ใช้คอมพิวเตอร์ ในชีวิตประจ าวัน การประยุกต์ คลั งความรู้  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 วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน                       2(1-2-3) 
  Science in Daily Life 
  พลังงาน แหล่งพลังงาน พลังงานไฟฟ้า การผลิตกระแสไฟฟ้า วงจรไฟฟ้าใน

บ้าน อุปกรณ์ไฟฟ้า หลักการท างานของเครื่องใช้ไฟฟ้าประเภทต่าง ๆ พลังงานใน
การด ารงชีวิต ระบบการท างานของอวัยวะต่าง ๆ ของมนุษย์ พันธุกรรม สารเคมีที่
ใช้ ในชีวิตประจ าวัน การใช้ประโยชน์จากจุลินทรีย์ ในอุตสาหกรรมอาหาร          
การจัดการผลผลิตทางการเกษตรและผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมโดยใช้ความร้อน   
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 

หลักและวิธีการเลือกกีฬาให้เหมาะสมกับศักยภาพของแต่ละบุคคล หลักปฏิบัติ     
ในการเล่นกีฬาเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อร่างกาย อารมณ์ และสังคม การป้องกัน
การบาดเจ็บจากการเล่นกีฬาและการปฐมพยาบาลเบื้องต้น การน าทักษะด้านกีฬา 
การพัฒนาคุณภาพชีวิตโดยการเล่นกีฬาและการละเล่นพ้ืนเมืองในท้องถิ่น พัฒนา
บุคลิกภาพและเสริมสร้างภาวะการเป็นผู้น า 

  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 
  ทักษะการฟังและการพูดภาษามลายูเพ่ือการสื่อสาร การแสดงบทบาท

สมมติในชีวิตประจ าวัน ฟังการสนทนาโดยเจ้าของภาษาจากสื่อต่าง ๆ การแยก
ส าเนียงภาษามลายูที่หลากหลาย 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 
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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 
  หลักการและทฤษฏีการแปล การประยุกต์หลักการแปลเอกสารต่าง ๆ   

การแปลค าศัพท์เฉพาะ การแปลส านวน 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 
  การฝึกทักษะการอ่านระดับต้นในประโยคภาษามลายู เน้นความเข้าใจ 

ความหมาย จับใจความส าคัญจากเรื่อง 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 เกี่ยวกับชีวิตประจ าวัน และ

ข้อความตามประเพณีนิยม เน้นการใช้ภาษาท่ีถูกต้องและเหมาะสม 
   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 
  การอ่านบทความ เรื่องสั้นและข่าว เน้นความเข้าใจ ความหมาย และ      

จับใจความส าคัญจากเนื้อหา ในระดับความยากของศัพท์จ านวน 3,000 ค า 
  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 
  การฝึกทักษะการเขียนภาษามลายูเพ่ือวัตถุประสงค์ต่าง ๆ เช่น การเขียน

จดหมายทางการ และไม่เป็นทางการ การเขียนสคริปต์ตามหัวข้อที่ก าหนด       
โดยเลือกใช้ค าศัพท์ที่เหมาะสมในการฝึกปฏิบัติการเขียน 

  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 

  กรอบแนวคิดพ้ืนฐานสัณฐานวิทยา ความแตกต่างระหว่างหน่วยค ากับค า 
วิธีสร้างค าแบบต่างๆ ค าอุปสรรค ค าปัจจัย ค าเดี่ยว  ค าประสม ค าซ้ า ค านาม 
ค ากริยา ค าคุณศัพท์ และค ากริยาช่วยชนิดต่าง 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 
  ทักษะการฟังและพูดภาษามลายูเพ่ือการสื่อสารในบริบทที่มีความซับซ้อน

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, role-
play, 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 ค าศัพท์ จากประโยค

จนถึงบริบท การแปลงานเขียน เช่น ข่าว หนังสือพิมพ์ เรื่องสั้น วรรณกรรม        
การใช้พจนานุกรม และเครื่องมืออ่ืน 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 
  การอ่านงานเขียนประเภทต่าง ๆ เพ่ือจับใจความส าคัญ ความเข้าใจ     

การตีความและสรุปความในรายละเอียดของหนังสืออ่านนอกเวลาในระดับความ
ยากของศัพท์จ านวน 5,000 ค า 

  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 
  เทคนิคการเขียนภาษามลายูระดับสูง ฝึกการใช้ค า ส านวน รูปประโยค      

ที่ซับซ้อนขึ้นให้ถูกต้อง เหมาะสม มุ่งเน้นการเขียนบรรยายเพ่ือถ่ายทอดเรื่องราว 
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 
  กรอบแนวคิดเกี่ยวกับโครงสร้างภาษา วลี รูปแบบวลี การสร้างวลี 

วิเคราะห์วลี อนุประโยค รูปประโยคพ้ืนฐาน 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 และการใช้ค าเชื่อมในประโยคภาษามลายู 
  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 

รวมทั้งศึกษาภาคสนามและเยี่ยมชมสถานที่ต่าง ๆ เกี่ยวกับประเพณีและ
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 การพูดภาษามลายูเพ่ือการสื่อสารในระดับที่สูงขึ้น เน้นความ

เข้าใจ และวิเคราะห์จากการฟังข่าว การอภิปราย การฟังค าบรรยาย การน าเสนอ
งาน การแสดงความคิดเห็น การน าเสนอประเด็นโต้แย้ง เทคนิคการพูดในที่ชุมชน
การโต้วาที ใช้ภาษาท่ีเหมาะสมกับบทบาทและสถานการณ์      

  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 ค าศัพท์ จากบริบท

จนถึงระดับประโยค การแปลงานเขียน เช่น ข่าว หนังสือพิมพ์ เรื่องสั้น วรรณกรรม      
การใช้พจนานุกรม และเครื่องมืออ่ืน 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 
  โครงสร้าง หน้าที่ ลักษณะ ของไวยากรณ์ ศึกษาทฤษฏีต่าง ๆ ที่ใช้ใน       

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 
  กรอบแนวคิดเกี่ยวกับสัทศาสตร์ ระบบเสียงและอวัยวะที่ใช้ในการออก

เสียง องค์ประกอบของเสียงพูด กระบวนการออกเสียง การใช้สัท อักษร           
สรีรสัทศาสตร์และนินาทสัทศาสตร์ เสียงพยัญชนะและเสียงสระในภาษามลายู 
เปรียบเทียบคุณสมบัติเสียงพยัญชนะและสระ ตลอดจนการเน้นและท านองเสียงใน
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 

 
 
 



41 

 

2111353 สรวิทยาภาษามลายู                        3(3-0-6)
  Malay Phonology 
  กรอบแนวคิดเกี่ยวกับสรวิทยา ความหมายของหน่วยเสียง การวิเคราะห์

หน่วยเสียง ระบบเสียงในภาษามลายู การกระจายของหน่วยเสียงในภาษามลายู 
โครงสร้างพยางค์และค าในหลักสัทศาสตร์และสรวิทยา 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

ของภาษามลายู ถิ่ น  ลั กษณะของภาษามลา ยู ถิ่ นที่ ใ ช้ ใ นภู มิ ภ าคมลายู                
การเปรียบเทียบภาษามลายูถิ่นต่าง ๆ ในระดับหน่วยเสียง หน่วยค า 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 
  แนวคิดการจัดสัมมนา รูปแบบของการสัมมนา การด าเนินการสัมมนา   

การก าหนดหัวข้อตามความสนใจของนักศึกษาแต่ละคน ศึกษา ค้นคว้า และน าเสนอ
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 โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาให้ค าแนะน า
และการน าเสนอผลการศึกษาท้ังในรูปของเอกสารและน าเสนอด้วยวาจา 

  Introduction of theory and concept of research; from, design 
and process of research; statistics for research, research practice, 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 
  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวรรณคดี และประวัติวรรณคดีมลายู ลีลาการ

ประพันธ์ ความหมายการอภิปราย แนวคิด ค าศัพท์เฉพาะทางวรรณกรรมในงาน
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 และการออกเสียง การอ่าน และเขียนข้อความภาษามลายู      
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 การอ่านค าสั่ง ค าแนะน า เนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี

คอมพิวเตอร์และสารสนเทศ โครงสร้างภาษา ค าศัพท์ ส านวน ที่เกี่ยวข้องกับ    
การประยุกต์คอมพิวเตอร์ ระบบปฏิบัติการ สามารถประยุกต์โปรแกรมส าเร็จรูป   
ในการเรียนภาษามลายู อินเตอร์เน็ต ระบบการสื่อสารและข้อมูล การเขียนบรรยาย
ล าดับขั้นตอน 

  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 ระบบค า 

ระบบประโยค และส านวนโวหารในสถานการณ์ต่าง ๆ ที่สัมพันธ์กับวัฒนธรรมและ
ศึกษาอิทธิพลของภาษามลายูที่มีต่อภาษาอ่ืน      



44 

 

  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 ส านวน บทสนทนาเกี่ยวกับธุรกิจท่องเที่ยว เช่น โรงแรม ร้านอาหาร 

สายการบิน มัคคุเทศก์ ข้อมูลสถานที่ส าคัญ เทศกาลต่าง ๆ วัฒนธรรมไทยและ
วัฒนธรรมมลายู ภาษาเพ่ือการปฏิบัติด้านการท่องเที่ยว การจัดโปรแกรมการ
เดินทาง การจองที่พัก การเตรียมเอกสารประชาสัมพันธ์ การอภิปรายและเสนอ
ข้อมูลทางด้านภูมิศาสตร์ และประวัติศาสตร์ท้องถิ่นเพ่ือฝึกปฏิบัติในสถานการณ์จริง 

  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 
  วิเคราะห์การใช้ภาษาในสถานการณ์จริง ปัญหาและอุปสรรคในการใช้

ภาษา การวิเคราะห์ภาษาที่ใช้ในการด าเนินชีวิตของผู้ใช้ภาษามลายูจากสื่อต่าง 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 
  ศัพท์และส านวนภาษามลายูที่ ใช้วัจนลีลาการใช้ภาษาในสื่อสิ่งพิมพ์        

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 
  หลักวาทวิทยาภาษามลายู เบื้องต้น การพัฒนาบุคลิกภาพ การสื่อ

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 
  ค าศัพท์ และส านวนที่จ าเป็นในการด าเนินธุรกิจ เช่น ธุรกิจการโรงแรม 

ธุรกิจการท่องเที่ยว การใช้ภาษามลายูในแผนกต่าง ๆ เช่น แผนกต้อนรับ แผนก
ประชาสัมพันธ์ การขาย การตลาด การส ารองที่พัก การติดต่อประสานงาน        
ในหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับกิจการการโรงแรม การส ารองที่นั่งกับบริษัททัวร์    
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 
  ศัพท์เกี่ยวกับสื่อมวลชนประเภทวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์

ประเภทต่าง ๆ ของรายการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ ศัพท์และส านวน   
ที่ใช้บ่อยในรายการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ข่าวประเภทต่าง 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 
  ผลงานด้านการสร้างสรรค์ เช่น นวนิยาย เรื่องสั้น บทร้อยกรอง และ     

บทละครภาษามลายูโดยน าทฤษฏีต่าง ๆ มาประยุกต์ในการประเมินคุณค่าของ
ผลงาน เช่น ทฤษฏีทางจิตวิทยา สังคมวิทยา ประวัติศาสตร์ และอ่ืน 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 ส านวนและสุภาษิตภาษามลายู                       3(3-0-6) 
  Malay Idioms and Proverbs 
  ส านวนและสุภาษิตมลายูที่ใช้กันอย่างแพร่หลาย เพ่ือความเข้าใจในภาษา

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 และการแปลความหมายของค าในภาษา

มลายูในรูปแบบที่เป็นลายลักษณ์อักษรและไม่เป็นลายลักษณ์อักษร การตีความค า
และประโยคในภาษามลายู ความหมายของมลายูที่อยู่ในรูปความหมายโดยตรง 
และความหมายโดยอ้อมที่เก่ียวข้องกับวัฒนธรรมมลายู 

  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 ระบบค า วลี อนุประโยค ประโยควิเคราะห์อุปสรรค

ปัจจัยที่ เป็นปัญหาในภาษามลายู วิ เคราะห์ความหมายของภาษามลายูที่ ใช้           
ในการสื่อสาร ศึกษากฎเกณฑ์ของทฤษฏีโครงสร้างนิยม  รวมทั้งวิ เคราะห์
กระบวนการสร้างค าที่พบปัญหาในภาษามลายู 

  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 
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2111473 ส ารวจวรรณคดีภาษามลายู                       3(3-0-6) 
  Survey of Malay Language 
  ประวัติวรรณคดีและบทประพันธ์วรรคดีมลายู ตั้งแต่ยุคโบราณจนถึง

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 well- 
known writers 

 
   2.2 กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ/สหกิจศึกษา        ไม่น้อยกว่า     5    หน่วยกิต 
2111474 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษามลายู         5(450 ชั่วโมง) 
  Professional Practicum in Malay Languages 
  ฝึกการใช้ภาษามลายูในสถานที่ต่าง ๆ ของหน่วยงานภาครัฐหรือหน่วยงาน

เอกชน ฝึกการติดต่อสื่อสารทั้งการพูดสนทนา หรือการเขียนเพ่ือสื่อความหมายกับ
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 ปฏิบัติงานเสมือนเป็นบุคลากรในหน่วยงานเป็นเวลาไม่น้อยกว่า        
16 สัปดาห์ต่อเนื่อง หรือ 1 ภาคการศึกษา ภายใต้การให้ค าปรึกษาของคณาจารย์      
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 
 ให้เลือกเรียนวิชาใด ๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยไม่ซ้ ากับ รายวิชาที่เคย
เรียนมาแล้ว และต้องไม่เป็นรายวิชาที่ก าหนดให้เรียนโดยนับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์การส าเร็จ
การศึกษาของหลักสูตรนี้ 
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    3.2 ชื่อสกุล เลขประจ าตัวประชาชน ต าแหน่งและต าแหน่งคุณวุฒิของอาจารย์ 
         3.2.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

ชื่อ นามสกุล 
ต าแหน่งทางวชิาการ 
เลขประจ าตัวบัตร

ประชาชน 

คุณวุฒิ/
สาขาวชิา 

สถาบันการศึกษา
ที่ 

ส าเร็จการศึกษา 

ปี  
พ.ศ. 

ภาระการสอน 
(ชั่วโมง/สัปดาห์/ภาคการศึกษา) 

2560 2561 2562 2563 2564 

1. นายมะนาวาวี  
มามะ 
อาจารย์ 
3-9402-00647-284 

M.A. (Malay  
Language 
and 
Linguistics) 
B.A. (Malay 
language 
and 
Linguistics) 

University of 
Brunei 
Darussalam, 
ประเทศบรูไน 
University of 
Brunei 
Darussalam, 
ประเทศบรูไน 

2556 
 
 
 

2545 

15 15 15 15 15 

2. นางนุรฮูดา  
สะดามะ 
อาจารย์ 

   1-9406-00005-178 

M.A. (Malay 
Studies) 
 
ศศ.บ.  
(อิสลามศึกษา) 

University of 
Malaya,  
ประเทศมาเลเซีย 
มหาวิทยาลัย 
สงขลานครินทร์ 

2555 
 
 

2547 

15 15 15 15 15 

3. นางสาวซ าสีนาร์ 
ยาพา 
อาจารย์ 

   3-9406-00075-369 

M.Ed. (Malay 
Language) 
 
 
ศศ.บ. (มลายู
ศึกษา) 

University 
Pendidikan 
Sultan Idris,  
ประเทศมาเลเซีย 
มหาวิทยาลัย 
สงขลานครินทร์ 

2549 
 
 
 

2545 

15 15 15 15 15 

4. นางอาซียะ  
วันแอเลาะ 
อาจารย์ 

   3-9498-00031-801 

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

University of 
Education,  
ประเทศอินโดนีเซีย 
 
The State 
Institute of 
Islamic Studies 
Sunan Kalijaga 
Yogyakarta,  
ประเทศอินโดนีเซีย 

2548 
 
 
 

2539 

15 15 15 15 15 

5. นายอัฟฟาน  
สามะ 
อาจารย์ 

   5-9601-00002-644 

M.A. (Malay 
Studies) 
 
ศศ.บ. (ภาษา
มลายู) 

University of 
Malaya, 
ประเทศมาเลเซีย 
มหาวิทยาลัย 
สงขลานครินทร์ 

2554 
 
 

2548 

15 15 15 15 15 
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  3.2.2 อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
ชื่อ นามสกุล 

ต าแหน่งทางวชิาการ 
เลขประจ าตัวบัตร

ประชาชน 

คุณวุฒิ/
สาขาวชิา 

สถาบันการศึกษา
ที่ 

ส าเร็จการศึกษา 

ปี  
พ.ศ. 

ภาระการสอน 
(ชั่วโมง/สัปดาห์/ภาคการศึกษา) 

2560 2561 2562 2563 2564 

1. นางสาวไซนีย์  
ต าภู 
อาจารย์ 

   1-9499-00087-178 

M.A. 
(Indonesia 
Language 
Education) 
ศศ.บ. (ภูมิภาค
ศึกษา เอเซีย
ตะวันออกเฉียง
ใต้ศึกษา) 

State   
University of 
Malang,  
ประเทศอินโดนีเซีย 
มหาวิทยาลัย 
วลัยลักษณ ์

2555 
 
 
 

2553 

15 15 15 15 15 

2. นางสาวซามียะห์  
บาเละ 
อาจารย์ 
1-9401-00015-352 

M.Ed. (Malay  
Language 
Education) 
ศศ.บ. (ภาษา
มลายู) 

University of 
Malaya, 
ประเทศมาเลเซีย 
มหาวิทยาลัย 
สงขลานครินทร์ 

2555 
 
 

2550 

15 15 15 15 15 

3. นายฮัสบุลลอฮ์ 
นะดารานิง 
อาจารย์ 

   3-9506-00131-676 

M.A. 
(Linguistics) 
 
B.S. 
(Comparative 
culture) 

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

2555 
 
 

2551 

15 15 15 15 15 
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         3.2.3 อาจารย์พิเศษ 

ชื่อ นามสกุล 
ต าแหน่งทางวิชาการ 

คุณวุฒิ/สาขาวิชา 
สถาบันการศึกษาท่ี 
ส าเร็จการศึกษา 

ปี  
พ.ศ. 

1.  Associate Prof. Dr. Maslida Yusof 
 

Ph.D. (Semantics) 
 
M.A. (Linguistics) 
 
B.A.  (Linguistics) 

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

2549 
 

2538 
 

2535 
 

2. Associate Prof. Dr. Karim Harun  
 

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

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

2549 
 
2538 
 
2534 

3. Dr. Enung Nurhayati Ph.D. ( Malay Literature) 
 
M.A. (Indonesia 
Literature) 
 
B.A. (Communication 
and  Islamic 
Distribution) 

Universiti Brunei Darussalam 
ประเทศบรูไนดารุสซาลาม 
Universitas Gajah Mada  
ประเทศอินโดนีเซีย 
Universitas Islam Negeri Sunan gunung 
Djati  
ประเทศอินโดนีเซีย 

2012 
 

2009 
 

2003 

4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุสลัน อุทัย 
 

Ph.D. (Linguistics) 
 
อ.ม.(ภาษาศาสตร์) 
ศศ.บ. (อิสลามศึกษา) 

The National University of Malaysia 
ประเทศมาเลเซีย 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

2542 
 

2536 
2533 

5. นายแวมายิ  ปารามัล ศศ.ม. (ภาษาศาสตร์) 
ศศ.บ. (ภาษาศาสตร์) 

มหาวิทยาลัยมหิดล 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  

2543 
2521 

6. นายมูห าหมัด สาแลบิง  M.Ed. (Malay Language) 
กศบ. (เทคโนโลยีการศึกษา) 
เกียรตินิยมอันดับ 2 

Universiti Pendidikan Sultan Idris  
ประเทศมาเลเซีย 
มหาวิทยาลัยทกัษิณ 

2547 
 

2545 
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4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน หรือสหกิจศึกษา) 
 หลักสูตรได้จัดให้นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือสหกิจศึกษาด้านการใช้ภาษามลายู   
ในสถานที่ต่าง ๆ ของหน่วยงานภาครัฐหรือหน่วยงานเอกชน ฝึกการติดต่อสื่อสารทั้งการพูดสนทนา  
หรือการเขียนเพ่ือสื่อความหมายกับคนมลายูในประเทศซึ่งใช้ภาษามลายู เพ่ือให้นักศึกษาได้ความรู้ 
ทักษะ เจตคติและประสบการณ์ ในอาชีพ โดยให้นักศึกษาฝึ กภาคปฏิบัติ  โดยอยู่ภายใต้                
การควบคุมดูแลของอาจารย์นิเทศ เป็นระยะเวลา 12 สัปดาห์ หรือสหกิจศึกษาด้านภาษามลายู     
โดยการปฏิบัติงานเสมือนเป็นบุคลากรในหน่วยงานเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 16 สัปดาห์ต่อเนื่อง หรือ 1 
ภาคการศึกษา ภายใต้การให้ค าปรึกษาของคณาจารย์ที่รับผิดชอบในภาคเรียนที่ 2 ชั้นปีที่ 4 
 
   4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม 
        1) สามารถประยุกต์หลักการ แนวคิด ทฤษฏีในการเพ่ิมทักษะการปฏิบัติงานตามภารกิจของ
สถานที่ฝึกประสบการณ์ได้ 
        2) ปฏิบัติงานด้วยความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต มีภาวะผู้น าในการท างาน มีความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ และมีจรรยาบรรณทางวิชาชีพ 
        3) สามารถคิดวิเคราะห์ปัญหา และหาแนวทางแก้ไขในการท างานได้อย่างเหมาะสม 
        4) มีระเบียบวินัย ตรงเวลา และเข้าใจวัฒนธรรมขององค์กร ตลอดจนสามารถปรับตัวให้เข้ากับ
สถานที่ฝึกประสบการณ์ได้ 
   4.2 ช่วงเวลา 
         ภาคการศึกษาท่ี 2 ปีการศึกษาที ่4 
   4.3 การจัดเวลาและตารางสอน 
        ได้จัดให้มีการฝึกประสบการณ์ภาคสนามในภาคการศึกษาที่ 2 ของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 โดยมี
ระยะเวลาไม่น้อยกว่า 12 สัปดาห์ หรือสหกิจศึกษา ระยะเวลาไม่น้อยกว่า 16 สัปดาห์ต่อเนื่อง หรือ  
1 ภาคการศึกษา 
 
5. ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงการหรืองานวิจัย 
 ข้อก าหนดในการท าโครงการ ก าหนดไว้ในรายวิชาการศึกษาเอกเทศซึ่งต้องเป็นหัวข้อที่
เกี่ยวข้องกับภาษาศาสตร์ภาษามลายู วรรณกรรมมลายูหรือวัฒนธรรมมลายู ซึ่งคาดว่าจะน าไปใช้งาน
หากโครงงานส าเร็จ โดยมีผู้ร่วมโครงงาน 4-5 คน มีรายงานที่ต้องน าส่งตามรูปแบบและระยะเวลาที่
หลักสูตรก าหนด 
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    5.1 ค าอธิบายโดยย่อ 
   โครงงานหรืองานวิจัยที่นักศึกษาสนใจ สามารถอธิบายทฤษฏีที่น ามาใช้ในการท าโครงงาน 
ประโยชน์ที่จะได้รับจากการท าโครงงาน มีขอบเขตโครงงานที่สามารถท าเสร็จภายในระยะเวลาที่
ก าหนด 
    5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
    นักศึกษามีความรู้ ความเชี่ยวชาญในการน าความรู้ที่ได้รับจากการเรียนการสอนไปใช้ใน
การท าโครงงาน 
    5.3 ช่วงเวลา 
     ภาคการศึกษาท่ี 1 ชั้นปีที่ 4 
    5.4 จ านวนหน่วยกิต 
     3(2-2-5) หน่วยกิต 
    5.5 การเตรียมการ 
     มีการก าหนดชั่วโมงการให้ค าปรึกษาของภาคการศึกษานั้น จัดท าบันทึกการให้ค าปรึกษา 
ให้ข้อมูลเกี่ยวกับโครงงานวิจัยทางด้านภาษาศาสตร์ภาษามลายู วรรณกรรมมลายูหรือวัฒนธรรม
มลายู 
    5.6 กระบวนการประเมินผล 
     ประเมินผลงานโดยอาจารย์ประจ าวิชา ประธานหลักสูตรและอาจารย์ที่ปรึกษา 
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หมวดที ่4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธก์ารสอนและการประเมินผล 
 

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 
   1.1 คุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา กลยุทธ์การประเมิน 
1. มีทักษะการใช้ภาษา  

มลายู 
1. จัดรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป   

บังคับเรียน 2 รายวิชา 
2. จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร โดยการอบรม

เพ่ิมเติมชั้นปีละ 1 กิจกรรม 

1. การสอบวัดผล 
2. การประเมินผลการ

เข้าร่วมกิจกรรม 

2. มีทักษะการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1. จัดรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป   
บังคับเรียน 2 รายวิชา 

2. จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร โดยการอบรม
เพ่ิมเติมชั้นปีละ 1 กิจกรรม 

1. การสอบวัดผล 
2. การประเมินผลการ

เข้าร่วมกิจกรรม 

3. มีจิตอาสาและมี
จิตส านึกสาธารณะ 

มอบหมายให้นักศึกษารวมกลุ่มท ากิจกรรม  
ที่แสดงออกถึงการจิตอาสาตั้งแต่ปีที่  1      
ถึงปีที่ 3 อย่างน้อยปีละ 1 กิจกรรม 

น าเสนอกิจกรรมที่ได้
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
ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร       
ในหลักสูตรประเมิน 

4. มีภาวะความเป็นผู้น า
และความรับผิดชอบ
ตลอดจนมีวินัยใน
ตนเอง 

1. ก าหนดให้มีรายวิชาที่นักศึกษาต้อง
ท างานเป็นกลุ่ม และมีหัวหน้ากลุ่มใน
การท ารายงานตลอดจนน าเสนอรายงาน
เพ่ือเป็นการฝึกให้นักศึกษาได้สร้างภาวะ
ผู้น าและการเป็นสมาชิกท่ีดี 

2. มีกิจกรรมที่มอบหมายให้นักศึกษา
หมุนเวียนกันเป็นหัวหน้ากลุ่มในการ
ด าเนินกิจกรรม เพ่ือฝึกให้นักศึกษามี
ความรับผิดชอบในหน้าที่และมีภาวะ
ผู้น า 

3. มีกติกาในการสร้างวินัยต่อตนเอง เช่น 
การแต่งกายตามระเบียบมหาวิทยาลัย 

ประเมินทุกการเข้ า
ร่วมกิจกรรมกลุ่ม 
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คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา กลยุทธ์การประเมิน 
การเข้าเรียนตรงเวลา การเข้าเรียนอย่าง
สม่ าเสมอ การมีส่วนร่วมในชั้นเรียน 
และส่งงานที่ได้รับมอบหมายตรงเวลา 

4. จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรด้านการ
ส่งเสริมภาวะผู้น า 

5. มีคุณธรรม จริยธรรม
และจรรยาบรรณในการ
ประกอบวิชาชีพ 

1. สอดแทรกเรื่องคุณธรรม จริยธรรมใน  
การเรียนการสอนตามหลักสูตร 

2. จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร โดยการอบรม
ทางด้านคุณธรรมและจริยธรรม 

คณะกรรมการ       
ในหลักสูตรประเมิน 

6. มีความรู้และทักษะ
ทางด้านภาษามลายู
สามารถประยุกต์ทฤษฏี
ไปสู่การปฏิบัติงานใน
หน้าที่อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

จัดอบรมเสริมสร้างทักษะทางด้านภาษา
มลายู 

ประเมินผลการเข้ า
ร่วมกิจกรรมกลุ่ม 

 
2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 
   2.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
        2.1.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมิน 
1) การปฏิบัติตนตามกรอบ

ระเบียบ ข้อบังคับของสถาบัน
และสังคม 

2) การแสดงออกถึงการมีวินัยใน
การเรียน ตรงต่อเวลา ซื่อสัตย์
สุจริต ขยัน อดทน และสู้งาน 

3) การแสดงออกถึงการเคารพ
สิทธิและการรับฟังความ
คิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพ
ในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความ

1) ก าหนดวัฒนธรรมองค์กรเพ่ือ   
บ่มเพาะให้นักศึกษามีระเบียบ
วินัย โดยเน้นการเข้าชั้นเรียน   
ให้ตรงต่อเวลา ตลอดจนการ  
แต่งกายที่เป็นไปตามระเบียบ  
ของมหาวิทยาลัย นักศึกษาต้อง   
มีความรับผิดชอบต่อตนเอง 
สถาบัน และสังคม เคารพสิทธิ
และรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน 
และมีความซื่อสัตย์สุจริต 

1) วัดและประเมินผล
จากการวิเคราะห์
แบบวิภาษวิธี 

2) วัดและประเมินผล
จากกลุ่มเพ่ือน 

3) วัดและประเมินผล
จากผลงาน
กรณีศึกษา 

4) วัดและประเมินผล
การเข้าร่วม 
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ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมิน 
เป็นมนุษย์ 

4) การแสดงออกถึงการ          
มีจิตส านึกสาธารณะ 

5) รักและภูมิใจในสถาบันท้องถิ่น 
มี จิ ต ส านึ ก ในการอนุ รั กษ์
ศิลปวัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม 
และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

2) การวิเคราะห์แบบวิภาษวิธี 
(Dialectics) ในประเด็นวิกฤติ 
ด้านคุณธรรม จริยธรรมของสังคม
และวิชาการ  

3) การเรียนรู้โดยการปฏิสัมพันธ์เชิง
ปฏิบัติการ (Interactive action 
learning) 

4) การใช้กรณีศึกษา (Case study) 
5) มีการจัดกิจกรรมส าหรับ

พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม 
จริยธรรมและการมีจิตอาสา 

  กิ จ ก ร ร ม เ ส ริ ม
คุณธรรม จริยธรรม
และการมีจิตอาสา 

 
 
 

 
        2.1.2 ด้านความรู้ 

ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมิน 
1) การแสดงออกถึงความ 

สามารถในการเข้าถึงแหล่ง
การเรียนรู้ 

2) การแสดงออกถึงความ 
สามารถในการบูรณาการ
ความรู้ และการประยุกต์
ความรู้ 

3) มีความรู้และมีความเข้าใจ
เกี่ยวกับหลักการและทฤษฏี  
ที่ส าคัญในเนื้อหาของหมวด
วิชาศึกษาท่ัวไป 

จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดย  
ให้ผู้ เรียนมีการเรียนรู้ด้วยตนเอง     
การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม สามารถ
เข้าถึงแหล่งเรียนรู้ บูรณาการความรู้ 
และประยุกต์ความรู้ตามหลักการ
และทฤษฏีที่ส าคัญ ในเนื้อหาที่ศึกษา
โดยใช้กลวิธีการสอนที่หลากหลาย     
ทั้งการบรรยายร่วมกับการอภิปราย 
การค้นคว้า กรณีศึกษาตลอดจน 
น า เสนอประเด็นที่ ผู้ เ รี ยนสนใจ   
เพ่ือการเรียนรู้ร่วมกันของกลุ่ม การ
ค้นคว้า กรณีศึกษา ตลอดจนการ
น าเสนอประเด็นที่ผู้เรียนสนใจ เพ่ือ
การเรียนรู้ร่วมกันของกลุ่ม 

1) การทดสอบย่อย 
2) ทดสอบกลางภาค

การศึกษาและปลาย
ภาคการศึกษา 

3) ประเมินจากรายงาน
การศึกษา ค้นคว้า 

4) ประเมินจากการ
น าเสนอรายงานใน
ชั้นเรียน 
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        2.1.3 ด้านทักษะทางปัญญา 
ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมิน 

1) สามารถใช้ทักษะการคิด
อย่างมีวิจารณญาณ      
คิดวิเคราะห์ คิดเชิงเหตุผล 
และคิดเชิงบูรณาการใน
ชีวิตประจ าวันได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

2) มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
เ พ่ื อสร้ า งประโยชน์ ต่ อ
ตนเองและสังคมได้ 

การสอนที่เน้นให้ผู้ เรียนได้เน้น
ทักษะการคิดและการแก้ปัญหา   
ทั้ ง ร ะ ดั บบุ ค คล แ ละก ลุ่ ม ใ น
สถานการณ์ทั่วไป โดยใช้กลวิธี
ก า รสอนที่ ห ล ากหลาย  เ ช่ น           
ก า ร อ ภิ ป ร า ย ก ลุ่ ม  ก า ร ท า
กรณีศึกษา การโต้วาที การจัดท า
โครงการ และการใช้เกณฑ์ เป็น
ต้น 

การประเมิน เป็นการวัดและ
ประเมินทักษะการคิดและ
การแก้ไขปัญหา เช่น 
1) การสอบวัดความสามารถ

ในการคิดและแก้ไขปัญหา
โดยใช้กรณีศึกษา 

2) การประเมินจากผลงานที่
เกิดการ ใช้กระบวนการ
แก้ ไขปัญหาการศึกษา 
ค้นคว้า อย่างเป็นระบบ 
การวิเคราะห์วิจารณ์ เช่น 
รายงานการวิ เคราะห์
วิ จ า ร ณ์  ก ร ณี ศึ ก ษ า 
การศึกษาอิสระ รายงาน
ผลการอภิปรายกลุ่มการ
ประชุมศึกษาปัญหาและ
การสัมมนา 

 
        2.1.4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมิน 
1) สามารถท าร่วมกับผู้อ่ืน ทั้งใน

ฐานะผู้น าและสมาชิกกลุ่ม 
2) มีความรับผิดชอบต่อบทบาท

หน้าที่ของตนเอง ทั้งต่อตนเอง 
ต่อผู้อื่น และต่อสังคม 

3) แสดงออกถึงการมีปฏิสัมพันธ์ 
ที่ดีในสังคมพหุวัฒนธรรม 

 

นักศึกษาต้องมีความสามารถที่
จะปรับตัวให้เข้ากับบุคคล และ
สังคม ดังนั้นอาจารย์ผู้สอนต้อง
จัดการเรียนการสอน ดังนี้ 
1) กลยุทธ์การสอนที่เน้นการ        

มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียน
กับผู้เรียน ผู้เรียนกับผู้สอน 
และผู้เรียนกับสังคม 

 

1) การประเมิน
ความสามารถในการ
ท างานร่วมกับ กลุ่ม
เพ่ือน และทีมงานอย่าง
มีประสิทธิภาพและ
สร้างสรรค ์

2) การประเมินผู้เรียนใน
การแสดงบทบาทของ
การเป็นผู้น าและผู้ตาม
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2) จัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ที่ มี ก า รท า ง านกลุ่ ม  เ พ่ื อ
ส่งเสริมการแสดงบทบาท
ของการเป็นผู้น าและผู้ตาม 

3) จัดกิจกรรมส่งเสริมให้
นักศึกษาได้มีความรับผิดชอบ 
ปฏิสัมพันธ์ที่ดีในสังคม     
พหุวัฒนธรรม 

ในสถานการณ์การ
เรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ 

3) ประเมินผลจากการจัด
กิจกรรมและการเข้า
ร่ ว ม กิ จ ก ร ร ม ข อ ง
นักศึกษา 

 
        2.1.5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมิน 
1) ก า รแสดงออกถึ ง คว าม 

สามารถในการใช้ภาษา     
เพ่ือการสื่อสาร 

2) ก า รแสดงออกถึ ง คว าม 
สามารถในการติดต่อสื่อสาร 
โดยใช้เทคโนโลยีได้อย่าง
เหมาะสม 

3) ก า รแสดงออกถึ ง คว าม 
สามารถในการวิ เคราะห์
ตั ว เ ล ข   แ ป ล ผ ล  แ ล ะ
น า เ สน อข้ อมู ล ไ ด้ อ ย่ า ง
เหมาะสม    และใช้ เป็น
พ้ืนฐานแก้ปัญหา  และการ
ตัดสินใจในชีวิตประจ าวัน 

4) การแสดงออกถึงการมี
ทักษะการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศในการสืบค้น
ข้อมูลเพ่ือการแสวงหา
ความรู้ 

1) การจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนที่เน้นให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะ
การสื่อสารระหว่างบุคคล ทั้ง
การพูด การฟัง และการเขียน
ในกลุ่มผู้เรียน ระหว่างผู้เรียน
และผู้สอน และบุคคลที่
เกี่ยวข้อง 

2) การจัดประสบการณ์การเรียนรู้
ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เลือกและ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ
ก า ร สื่ อ ส า ร ที่ ห ล า ก ห ล า ย
รูปแบบและวิธีการ 

3) การจัดประสบการณ์การเรียนรู้  
ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ใช้ความ 
สามารถในการเลือกสารสนเทศ 
และฝึ กทั กษะการน า เสนอ
ข้ อ ส น เ ท ศ ด้ ว ย วิ ธี ก า ร ที่
หลากหลายเหมาะสมกับผู้ฟัง
และเนื้อหาที่น าเสนอ 

1) การประเมินผลงาน 
2) การทดสอบทักษะ 
3) การทดสอบการวิเคราะห์

ข้อมูลโดยใช้ข้อสอบ การ
ท ารายงานกรณี และการ
วิเคราะห์ข้อมูลผลการ
ศึกษาวิ จั ย  การศึกษา
อิสระ 
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   2.2 หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
        2.2.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมิน 
1) แสดงออกถึงการมีคุณธรรม 

จริยธรรม มีจิตสาธารณะ     
มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ 

2) แสดงออกถึงการมีระเบียบ
วินัย ตรงต่อเวลา ซื่อสัตย์ 
เ สี ย สละ  รั บผิ ดชอบต่ อ
ตนเองและสังคม 

3) แสดงออกถึ ง คว าม เป็ น  
พ ล เ มื อ ง ต า ม วิ ถี
ประชาธิปไตย เคารพสิทธิ
และรับฟังความคิดเห็นของ
ผู้อ่ืน โดยยึดความเสมอภาค 
มีศักดิ์ศรีและศักยภาพของ
มนุษย ์

4) ด า ร ง ต น ใ น สั ง ค ม พ หุ
วัฒนธรรมและร่วมสร้าง
ปรองดองเพ่ือการอยู่ร่วมกัน
อย่างสันติสุข 

 

1) ก าหนดให้อาจารย์ผู้สอนทุกคน
มี วั ฒ น ธ ร ร ม อ ง ค์ ก ร ที่ มุ่ ง
พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม 
จริยธรรม เพ่ือเป็นการปลูกฝัง
ให้นักศึกษามีระเบียบวินัย มี
ความรู้ ความเข้าใจ เน้นการ
เ ข้ า ชั้ น เ รี ย น ใ ห้ ต ร ง เ ว ล า 
ตลอดจนการแต่ งกา รตาม
ระเบียบของมหาวิทยาลัย เน้น
ให้นักศึกษามีความรับผิดชอบ       
มีความซื่อสัตย์สุจริต 

2) อาจารย์ผู้สอนทุกคนต้อง
สอดแทรกเรื่องคุณธรรมและ 
จ ริ ย ธ ร ร ม ใ น ก า ร ส อ น ทุ ก
รายวิ ช าตามจรรยาบรรณ
วิชาชีพครูแนวพระราชด าริ
เศรษฐกิจพอเ พียง  การอยู่
ร่วมกันในสังคม พหุวัฒนธรรม 
เน้น เรื่ องศรัทธาต่อวิ ชาชีพ 
ตั้งใจถ่ายทอดวิชาการ ส่งเสริม
การเรียนรู้ และเป็นแบบอย่างที่
ดีแก่นักศึกษารวมทั้งหลักสูตร
ไ ด้ จั ด ใ ห้ มี กิ จ ก ร ร ม เ ส ริ ม
หลักสูตรที่ส่ ง เสริมคุณธรรม
และจริยธรรมอย่างสม่ าเสมอ    

1) มีการประเมินระหว่าง
เรียนควบคู่ไปกับการ
ประเมินในทุกรายวิชา
โดยผู้เรียน ประเมิน
ตนเอง กลุ่มเพ่ือน
อาจารย์ และใช้วิธีการ
ประเมินที่หลากหลาย 
ได้แก่ การสังเกต        
การสัมภาษณ์การสนทนา
กลุ่ม แบบประเมินตนเอง 

2) ป ร ะ เ มิ น จ า ก ก า ร จั ด
กิจกรรมเสริมคุณธรรม 
จ ริ ย ธ ร ร ม  แ ล ะ ก า ร
บ าเพ็ญประโยชน์ 
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        2.2.2 ด้านความรู้ 
ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมิน 

1) แสดงออกถึงการมีความรู้ใน
ศาสตร์ที่ศึกษา 

2) แสดงออกถึงความรู้ที่บูรณาการ
เข้ากับศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

3) แสดงออกถึงความสามารถน า
ความรู้ไปใช้ได้ถูกต้องตามหลักคิด 
ทฤษฏีที่ได้ศึกษา 

4) แสดงออกถึงการมีความรู้เท่าทัน
เทคโนโลยีเพ่ือพัฒนาทักษะทาง
ภาษา 

5) แสดงออกถึงความสามารถ
ปฏิบัติงานโดยใช้ความรู้ที่ได้
ศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ 

6) แสดงออกถึงความสามารถใน
การบูรณาการและประยุกต์ใช้
ความรู้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง 
องค์กร และสังคม 

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

1) สังเกตการณ์แสดง
ความคิดเห็นในชั้น
เรียนและการ
ท างานในกลุ่ม 

2) ให้นักศึกษา
ตรวจสอบผลงาน
ระหว่างผู้เรียน
ด้วยกัน 

3) ตรวจประเมินจาก
แบบทดสอบ และ
ผลงาน 

4) ตรวจประเมินจาก
การอภิปรายในชั้น
เรียน 
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        2.2.3 ด้านทักษะทางปัญญา 
ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมิน 

1) แสดงออกถึงความรอบรู้ เท่า
ทันเหตุการณ์และสถานการณ์
ปัจจุบัน 

2) แสดงออกถึงการมีกระบวน 
   ก า รคิ ด วิ เ ค ร า ะห์  อ ย่ า ง มี

วิจารณญาณและใช้เหตุผลใน
เชิงวิทยาศาสตร์ 

3) แสดงออกถึงความสามารถใน
การค้นหาความจริงโดยใช้
กระบวนการวิจัย 

4) สามารถปรับใช้นวัตกรรมทาง
ภาษาให้เหมาะสมกับสภาพ
ทางสังคม 

5) มีความเข้าใจในบริบททาง
สังคมวิ เคราะห์ปัญหาและ
ก าหนดแนวทางแก้ไขได้อย่าง
ถูกต้อง 

1) ฝึกกระบวนการคิดอย่างสร้าง 
   สรรค์ตั้ งแต่ เ ริ่ ม เข้ าศึกษา โดย

เริ่มต้นจากปัญหาที่ง่ายและเพ่ิม
ระดับความยากขึ้นเรื่อย ๆ ทั้งนี้
ต้ อ ง จั ด ใ ห้ เ ห ม า ะ ส ม แ ล ะ
สอดคล้องกับรายวิชา 

2) จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญโดยการแก้ปัญหาจาก
สถานการณ์จ าลองทั้งในและนอก
ชั้นเรียน 

3) การเรียนรู้ผ่านกระบวนการวิจัย 
เช่น การศึกษาค้นคว้าข้อมูลจาก
แหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ การใช้สื่ อ
เทคโนโลยี การท าโครงงานและ
การท าวิจัยในชั้นเรียน 

4) การเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง 
เช่น กิจกรรมฝึกปฏิบัติ การฝึก
ทักษะ การสั ง เกตพฤติกรรม
ผู้เรียน การสัมภาษณ์หรือพูดคุย
กับผู้มีประสบการณ์ในหน่วยงาน
ต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนเพ่ือ
ฝึกการใช้ภาษา เสริมการเรียนรู้
และได้ฝึกประสบการณ์ในการ
แก้ปัญหาจากสถานการณ์จริง 

1) นักศึกษาประเมิน 
   กระบวนการพัฒนา

ความสามารถทาง
ปัญญาของตนเอง
ในแต่ละขั้ นตอน 
เ ช่ น  ก า ร สั ง เ กต 
การตั้งค าถาม การ
สื บ ค้ น  ก า ร คิ ด
วิ เ ค ร า ะ ห์  ก า ร
สั ง เ ค ร าะห์  ก า ร
ส ะ ท้ อ น แ ล ะ สื่ อ
ความคิด 

2) อาจารย์ประเมิน 
    ความสามารถทาง

ปัญญาทั้งการคิดที่
เป็นนามธรรมและ
การแสดงออกที่
เป็นรูปธรรม เช่น 
จากกระบวนการ
ท า ง า น ข อ ง
นั ก ศึ ก ษ า 
กระบวนการสื่ อ
ค ว า ม คิ ด  ค ว า ม
เข้ า ใ จ  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
แ บ บ อ ย่ า ง ที่ ดี  มี ค ว า ม
รับผิดชอบในหน้าที่ของตนเอง
และสังคม 

2) แสดงออกถึงความเป็นผู้น า   
และผู้ตามที่ดี ตลอดจน
สามารถท างานเป็นทีมได้ 

3) แสดงออกถึงการมีทักษะใน 
    การสื่อสารและสามารถแสดง

ความคิดเห็นเพ่ือชี้น าสังคมได้ 
4) เปิดโอกาสให้ผู้เรียน ผู้ร่วมงาน 

ผู้ ป กค รอ ง  แล ะชุ ม ชน  มี
ส่วนรวมในการจัดการเรียนรู้ 

1) กลยุทธ์การสอนที่เน้นการมี 
    ปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้ เรียนกับ

ผู้ เ รี ยน  ผู้ เ รี ยนกับผู้ สอนและ
ผู้เรียนกับสังคม 

2) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ใช้ 
    กระบวนการกลุ่ม เพ่ือการเรียนรู้ 
    ทักษะความสัมพันธ์และความ

รับผิดชอบตามบทบาทหน้าที่ 
3) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ 
    เ น้ น ใ ห้ นั ก ศึ ก ษ า มี ค ว า ม

รับผิดชอบ การลงปฏิบัติในพ้ืนที่ 
ในสถานศึกษา เพ่ือการเรียนรู้
และฝึกปฏิบัติจริง 

1) ประเมินจาก 
    พฤติกรรมและการ

แ ส ด ง อ อ ก ข อ ง
นั ก ศึ ก ษ า ใ น ก า ร
น า เ สนอร าย ง าน
กลุม่ในชั้นเรียน 

2) สังเกตจาก
พฤติกรรมที่แสดง 

    ออกในการปฏิบัติ
กิจกรรมในสถาน 

    การณ์ต่าง ๆ  

 
        2.2.5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมิน 
1) สามารถวิเคราะห์ข้อมูล 
   ข่าวสารและสามารถเลือกใช้

สื่ อ ในการสื่ อ สา ร ได้ อย่ า ง
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

2) สามารถประยุกต์เทคโนโลยี
สารสนเทศในการปฏิบัติงาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

3) แสดงออกถึงความสามารถใน
การใช้ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ 
และภาษามลายู 

4) สามารถวิเคราะห์ข้อมูลเชิง
ตัวเลข สถิติ และการแปรผล
เพ่ือการน าไปใช้ประโยชน์ 

1) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนใน
รายวิชาต่าง ๆ โดยให้ผู้เรียนมี
การใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสารใน
การติดต่อสื่อสารระดับบุคคล 
กลุ่มคน 

2) ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการ
แลกเปลี่ยนข้อมูล วิเคราะห์
สถานการณ์ทั้งสถานการณ์จริง
และสถานการณ์จ าลอง และ
น าเสนอการแก้ปัญหาที่เหมาะสม 
ประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศใน
หลากหลายสถานการณ์ 

1) ประเมินผลตาม
กิจกรรมการเรียน
การสอนโดยการ
สังเกต ประเมิน
ทักษะการพูด    
การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

2) แบบทดสอบที่
สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์การ
เรียนรู้ 
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ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมิน 
5) แสดงออกซึ่งความสามารถใน

การวิเคราะห์ข้อมูลข่าวสารที่
เป็นตัวเลข ภาษาพูด ภาษา
เขียนเพ่ือเข้าใจปัญหา และ
พัฒนาผู้เรียน 

6) แสดงออกถึงความสามารถใน
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ในการจัดการเรียนรู้และงานที่
รับผิดชอบ 

 
 
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 มีจิตส านึกในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม      

สิ่งแวดล้อมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
        2) ด้านความรู้ 
            (1) การแสดงออกถึงความสามารถในการเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ 
            (2) การแสดงออกถึงความสามารถในการบูรณาการความรู้ และการประยุกต์ความรู้      
             (3) มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฏีที่ส าคัญในเนื้อหาของ 
                 หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
        3) ด้านทักษะทางปัญญา 
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     (1) สามารถใช้ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ คิดวิเคราะห์ คิดเชิงเหตุผล และ 
                 คิดเชิงบูรณาการ ในชีวิตประจ าวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
   (2) มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เพ่ือสร้างประโยชน์ต่อตนเองและสังคมได้ 
        4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
    (1) สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ ทั้งในฐานะผู้น าและสมาชิกกลุ่ม 
   (2) มีความรับผิดชอบต่อบทบาทหน้าที่ของตนเอง ทั้งต่อตนเอง ต่อผู้อ่ืน และต่อสังคม  
   (3) แสดงออกถึงการมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีในสังคมพหุวัฒนธรรม 
        5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
     (1) การแสดงออกถึงความสามารถในการใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสาร 
   (2) การแสดงออกถึงความสามารถในการติดต่อสื่อสาร โดยใช้เทคโนโลยีได้อย่างเหมาะสม 
   (3) การแสดงออกถึงความสามารถในการวิเคราะห์ตัวเลข แปรผล และน าเสนอข้อมูลได้ 
                 อย่างเหมาะสม ใช้เป็นพื้นฐานแก้ปัญหาและการตัดสินใจในชีวิตประจ าวัน 
   (4) การแสดงออกถึงการมีทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล 
                 เพ่ือการแสวงหาความรู้ 
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การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

รายวิชา 

1. ด้านคุณธรรม  
จริยธรรม 

2. ด้านความรู้ 3. ด้าน
ทักษะทาง
ปัญญา 

4. ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ด้านทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข  

การสื่อสาร และ 
การใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 
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 

ข้อ 
1 

ข้อ 
2 

ข้อ 
3 

ข้อ 
4 

2100101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร                  
2100102 การพัฒนาทักษะการพดูและการเขียน                  
2100104 ภาษาอังกฤษเพื่อการสือ่สารและพัฒนา 
             การเรียนรู ้                  

2100107 ภาษามลายูเพื่อการสื่อสาร                  
2100108 ภาษามลายูเพื่อการสื่อสารและพัฒนา 
             การเรียนรู ้                  

2100115 ภาษาอังกฤษเพื่อการสือ่สาร 1                  
2100117 ภาษาไทยเพื่อการประกอบอาชีพ                  
2100103 หลักการอ่านและการเขียนค าไทย                  
2100105 การพัฒนาทักษะการพดูและการอ่าน 
             ภาษาอังกฤษ                  

 
 ความรับผดิชอบหลัก   ความรับผดิชอบรอง 
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การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ต่อ) 

รายวิชา 

1. ด้านคุณธรรม  
จริยธรรม 

2. ด้านความรู้ 3. ด้าน
ทักษะทาง
ปัญญา 

4. ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ด้านทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข  

การสื่อสาร และ 
การใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 
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 

ข้อ 
1 

ข้อ 
2 

ข้อ 
3 

ข้อ 
4 

2100106 ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาการอ่านและ 
             การเขียน                  

2100109 ภาษามลายูพื้นฐาน                  
2100110 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร                  
2100111 ภาษาอาหรับพื้นฐาน                  
2100116 ภาษาอังกฤษเพื่อการสือ่สาร 2                  
2100112 วิทยาการแห่งความสุข                  
2100113 สุนทรียวิจักขณ ์                  
2100114 สารสนเทศเพื่อการเรยีนรู้ตลอดชีวิต                  
2100118 ความจริงของชีวิต                  
2100119 การพัฒนาตน                  
2100120 สุนทรียภาพเพื่อชีวิต                  
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การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ต่อ) 

รายวิชา 

1. ด้านคุณธรรม  
จริยธรรม 

2. ด้านความรู้ 3. ด้าน
ทักษะทาง
ปัญญา 

4. ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ด้านทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข  

การสื่อสาร และ 
การใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 
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 

ข้อ 
1 

ข้อ 
2 

ข้อ 
3 

ข้อ 
4 

2150101 สังคมภิวตัน์                  
2150102 การจัดการทางสังคม                  
2150103 ทักษะชีวิตและจติสาธารณะ                  
2150108 ทักษะในการด าเนินชีวติ                  
2150109 ชีวิตและวัฒนธรรมไทย                  
4100101 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน                  
4100102 วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต                  
4100103 เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจ าวัน                  
4100108 วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน                  
4100109 การกีฬาเพื่อพัฒนาคณุภาพชีวิต                  
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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) ด ารงตนในสังคมพหุวัฒนธรรมและร่วมสร้างสังคมปรองดองเพ่ือการอยู่ร่วมกัน 
                     อย่างสันติ 
         3.2.2 ด้านความรู้ 
        (1) แสดงออกถึงการมีความรู้ในศาสตร์ที่ศึกษา  
          (2) แสดงออกถึงความรู้ที่บูรณาการเข้ากับศาสตร์อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
        (3) แสดงออกถึงความสามารถน าความรู้ไปใช้ได้ถูกต้องตามหลักคิด ทฤษฏีที่ได้ศึกษา 
        (4) แสดงออกถึงการมีความรู้เท่าทันเทคโนโลยีเพ่ือพัฒนาทักษะทางภาษา 
        (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 วิเคราะห์ปัญหาและก าหนดแนวทางแก้ไขได้       
                      อย่างถูกต้อง 
         3.2.4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลความรับผิดชอบ 
               (1) แสดงออกถึงการเป็นแบบอย่างที่ดี มีความรับผิดชอบในหน้าที่ของตนเองและสังคม 
        (2) แสดงออกถึงความเป็นผู้น าและผู้ตามที่ดี ตลอดจนสามารถท างานเป็นทีมได้ 
        (3) แสดงออกถึงการมีทักษะในการสื่อสาร และสามารถแสดงความคิดเห็น 
                      เพ่ือชี้น าสังคมได้ 
        (4) เปิดโอกาสให้ผู้เรียน ผู้ร่วมงาน ผู้ปกครอง และชุมชน มีส่วนร่วมในการจัด 
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                      การเรียนรู ้
         3.2.5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
        (1) สามารถวิเคราะห์ข้อมูลข่าวสาร และสามารถเลือกใช้สื่อในการสื่อสารได้อย่าง 
                      เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
        (2) สามารถประยุกตเ์ทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
        (3) แสดงออกถึงความสามารถในการใช้ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษามลายู 
        (4) สามารถวิเคราะห์ข้อมูลเชิงตัวเลข สถิติ และการแปรผลเพ่ือน าไปใช้ประโยชน์ 
        (5) แสดงออกซึ่งความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูลข่าวสารที่เป็นตัวเลข ภาษาพูด  
                      ภาษาเขียนเพื่อเข้าใจปัญหา และพัฒนาผู้เรียน 
        (6) แสดงออกถึงความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนรู้ 
                      และงานที่รับผิดชอบ 
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การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชาหมวดวิชาเฉพาะ 

รายวิชา 

1. ด้านคุณธรรม  
จริยธรรม 

2. ด้านความรู้ 3. ด้านทักษะ 
ทางปัญญา 

4. ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และ 

การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ข้อ 
1 

ข้อ 
2 

ข้อ 
3 

ข้อ 
4 

ข้อ 
1 

ข้อ 
2 

ข้อ 
3 

ข้อ 
4 

ข้อ 
5 

ข้อ 
6 

ข้อ 
1 

ข้อ 
2 

ข้อ 
3 

ข้อ 
4 

ข้อ 
5 

ข้อ 
1 

ข้อ 
2 

ข้อ 
3 

ข้อ 
4 

ข้อ 
1 

ข้อ 
2 

ข้อ 
3 

ข้อ 
4 

ข้อ 
5 

ข้อ 
6 

2111101 การฟังและพูดภาษามลายูระดับต้น                          

2111112 ภาษาศาสตรภ์าษามลายูเบื้องต้น                          

2111114 กลวิธีการแปลภาษามลายู                          

2111140 พัฒนาการภาษามลาย ู                          

2111141 การอ่านภาษามลายรูะดับต้น                          

2111142 การเขียนภาษามลายูระดับต้น                          

2111143 การอ่านภาษามลายรูะดับกลาง                          

2111144 การเขียนภาษามลายูระดับกลาง                          

2111145 สัณฐานวิทยา                          

2111202 การฟังและพูดภาษามลายูระดับกลาง                          

2111213 ภาษาศาสตรส์ังคม                          

2111215 การแปลภาษามลาย-ูไทย                          

2111246 การอ่านภาษามลายรูะดับสูง                          
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การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชาหมวดวิชาศึกษาเฉพาะ (ต่อ) 

รายวิชา 

1. ด้านคุณธรรม  
จริยธรรม 

2. ด้านความรู้ 3. ด้านทักษะ 
ทางปัญญา 

4. ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และ 

การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ข้อ 
1 

ข้อ 
2 

ข้อ 
3 

ข้อ 
4 

ข้อ 
1 

ข้อ 
2 

ข้อ 
3 

ข้อ 
4 

ข้อ 
5 

ข้อ 
6 

ข้อ 
1 

ข้อ 
2 

ข้อ 
3 

ข้อ 
4 

ข้อ 
5 

ข้อ 
1 

ข้อ 
2 

ข้อ 
3 

ข้อ 
4 

ข้อ 
1 

ข้อ 
2 

ข้อ 
3 

ข้อ 
4 

ข้อ 
5 

ข้อ 
6 

2111247 การเขียนภาษามลายูระดับสูง                          

2111248 โครงสร้างภาษามลายรูะดับต้น                          

2111249 โครงสร้างภาษามลายรูะดับกลาง                          

2111250 สังคมและวัฒนธรรมมลาย ู                          

2111303 การฟังและพูดภาษามลายูระดับสูง                          

2111316 การแปลภาษาไทย-มลายู                          

2111351 โครงสร้างภาษามลายรูะดับสูง                          

2111352 สัทศาสตรภ์าษามลาย ู                          

2111353 สรวิทยาภาษามลาย ู                          

2111354 ภาษามลายูถิ่น                          

2111455 อรรถศาสตรภ์าษามลายู                          

2111456 สัมมนาภาษามลาย ู                          

2111457 การศึกษาเอกเทศ                          
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การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชาหมวดวิชาศึกษาเฉพาะ (ต่อ) 

รายวิชา 

1. ด้านคุณธรรม
จริยธรรม 

2. ด้านความรู้ 3. ด้านทักษะ 
ทางปัญญา 

4. ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และ 

การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ข้อ 
1 

ข้อ 
2 

ข้อ 
3 

ข้อ 
4 

ข้อ 
1 

ข้อ 
2 

ข้อ 
3 

ข้อ 
4 

ข้อ 
5 

ข้อ 
6 

ข้อ 
1 

ข้อ 
2 

ข้อ 
3 

ข้อ 
4 

ข้อ 
5 

ข้อ 
1 

ข้อ 
2 

ข้อ 
3 

ข้อ 
4 

ข้อ 
1 

ข้อ 
2 

ข้อ 
3 

ข้อ 
4 

ข้อ 
5 

ข้อ 
6 

2111319 วรรณคดีมลายเูบื้องต้น                          

2111258 อักษรยาว ี                          

2111259 ภาษามลายูกับเทคโนโลยีสารสนเทศ                          

2111260 อิทธิพลภาษาต่างประเทศในภาษามลาย ู                          

2111361 ภาษามลายูเพื่อการท่องเที่ยว                          

2111362 สถานการณ์การใช้ภาษามลายูใน 
             ปัจจุบัน 

                         

2111363 ภาษามลายูในสื่อสิ่งพิมพ ์                          

2111364 วาทวิทยาภาษามลาย ู                          

2111365 บทบาทและสถานะภาษามลายูใน 
             ภูมิภาคมลาย ู

                         

2111466 ภาษามลายูเพื่อการบรกิาร                          
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การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชาหมวดวิชาศึกษาเฉพาะ (ต่อ) 

รายวิชา 

1. ด้านคุณธรรม
จริยธรรม 

2. ด้านความรู้ 3. ด้านทักษะ 
ทางปัญญา 

4. ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และ 

การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ข้อ 
1 

ข้อ 
2 

ข้อ 
3 

ข้อ 
4 

ข้อ 
1 

ข้อ 
2 

ข้อ 
3 

ข้อ 
4 

ข้อ 
5 

ข้อ 
6 

ข้อ 
1 

ข้อ 
2 

ข้อ 
3 

ข้อ 
4 

ข้อ 
5 

ข้อ 
1 

ข้อ 
2 

ข้อ 
3 

ข้อ 
4 

ข้อ 
1 

ข้อ 
2 

ข้อ 
3 

ข้อ 
4 

ข้อ 
5 

ข้อ 
6 

2111467 ภาษามลายูในสื่อประเภทวิทยุและ 
             โทรทัศน์ 

                         

2111468 การประเมินงานสร้างสรรค์ภาษามลาย ู                          

2111469 ส านวนและสภุาษิตภาษามลาย ู                          

2111470 การตีความภาษามลาย ู                          

2111471 การวิเคราะหภ์าษามลายู                          

2111472 วรรณคดีการละครมลายู                          

2111473 ส ารวจวรรณคดภีาษามลาย ู                          

2111474 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษามลายู                          

2111475 สหกิจศึกษาภาษามลายู                          

 
 ความรับผดิชอบหลัก   ความรับผดิชอบรอง 
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หมวดที ่5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 
 

1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด) 
       ให้เป็นไปตามข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี  
 
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 
    2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่ส าเร็จการศึกษา 
         ระหว่างกระบวนการสอนและประเมินผลรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์รายวิชา 
เมื่อสิ้นสุดภาคเรียนดังนี้ 
 2.1.1 การทวนสอบระดับรายวิชา 
        2.1.1.1 อาจารย์ประจ าวิชาสุ่มสัมภาษณ์นักศึกษา เพ่ือตรวจสอบความรู้และการมีส่วน

ร่วมในกระบวนการเรียนรู้ 
        2.1.1.2 อาจารย์ประจ าวิชาเจาะจงสัมภาษณ์นักศึกษาเป็นรายบุคคล เพ่ือตรวจสอบ

ความรู้และการมีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนรู้ กรณีนักศึกษามีผลการเรียนผิดปกติเป็นที่
น่าสนใจ 

 2.1.2 การทวนสอบระดับหลักสูตร 
        2.1.2.1 ตั้งคณะกรรมการภายในและนอกหลักสูตร ตรวจสอบความถูกต้องเหมาะสม

ของข้อสอบ 
        2.1.2.2 ตั้งคณะกรรมการในหลักสูตร ตรวจสอบความถูกต้องเหมาะสมการประเมินผล

การเรียนของนักศึกษา 
    2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาส าเร็จการศึกษา 
  หลังนักศึกษาส าเร็จการศึกษา ตั้งคณะกรรมการในหลักสูตร ท างานวิจัยหรือส ารวจ

ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ในการประกอบอาชีพของบัณฑิตและความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต เพ่ือน า
ผลการวิจัยหรือผลการส ารวจมาปรับปรุงพัฒนาการผลิตบัณฑิตของหลักสูตร  

 
3. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
 เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรให้เป็นไปตามข้อบังคับสภามหาวิทยาลัย ว่าด้วยการ
จัดการศึกษาปริญญาตรี พ.ศ. 2551 ข้อที่ 34 และฉบับที่ 2 ข้อที่ 5 
 
 
 



76 

 

หมวดที ่6 การพัฒนาคณาจารย์ 
 

1. การเตรียมการรับอาจารย์ใหม่ 
   1.1 มีการปฐมนิเทศแนะแนวการเป็นครูแก่อาจารย์ใหม่ ให้มีความรู้และเข้าใจนโยบายของ 
   มหาวิทยาลัย/สถาบัน บทบาทหน้าที่ของอาจารย์ คณะ ตลอดจนในหลักสูตรที่สอน 
   1.2 ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพิ่มพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพ่ือส่งเสริมการสอนและ 
   ความเป็นครู 
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์ 
   2.1 การพัฒนาความรู้และทักษะการจัดการเรียนรู้ การวัดและการประเมินผล 
        2.1.1 ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพิ่มพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพ่ือส่งเสริมการสอน 
        และการวิจัยอย่างต่อเนื่อง โดยผ่านการท าวิจัย การสนับสนุนด้านการศึกษาต่อ ฝึกอบรม   
        ศึกษาดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองค์กรต่าง ๆ การประชุมทางวิชาการท้ังในประเทศ/  
        หรือต่างประเทศ หรือการลาเพ่ือเพ่ิมพูนประสบการณ์ 
        2.1.2 จัดโครงการประชุมสัมมนาอาจารย์ผู้สอนเพื่อก ากับติดตามกระบวนการท างาน   
        ตลอดจนพัฒนาองค์ความรู้ และแนวคิดด้านวิชาการ 
        2.1.3 เพ่ิมพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนและประเมินผลให้ทันสมัย 
   2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอ่ืน ๆ  
        2.2.1 การมีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาความรู้ 
        และคุณธรรม 
        2.2.2 มีการกระตุ้นอาจารย์ท าผลงานทางวิชาการในสาขาที่เก่ียวข้อง 
        2.2.3 ส่งเสริมการท าวิจัย การสร้างนวัตกรรม และองค์ความรู้ใหม่เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน 
        และมีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพ 
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หมวดที ่7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 
 

1. การก ากับมาตรฐาน 
 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษามลายู มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพทั้งด้านองค์
ความรู้และความเชี่ยวชาญในการใช้ภาษามลายู และเทคโนโลยีเพ่ือการสื่อสารทางวิชาการและ
วิชาชีพ มีการบริหารจัดการหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรและกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
อุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษามลายูได้ด าเนินการ
บริหารจัดการหลักสูตร ดังนี้ 
   1.1 จ านวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
         มีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจ านวน 5 คนตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษาตามหลักสูตร 
   1.2 คุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
         อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีจ านวน 5 คน ที่มีคุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า รวมถึง
มีอาจารย์ด ารงต าแหน่งทางวิชาการในสาขาท่ีตรงกับสาขาวิชาที่เปิดสอน 
   1.3 การปรับปรุงหลักสูตรตามกรอบระยะเวลาที่ก าหนด 
         หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษามลายู (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2555) ได้ด าเนินการ
จัดการเรียนการสอนมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555 เป็นต้นมา และได้ด าเนินการปรับปรุงตามรอบระยะเวลา
ที่ก าหนดเพ่ือให้ได้หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560 ที่จะถึงนี้ โดยด าเนินการตามระบบและกลไก
การเปิดหลักสูตรใหม่และปรับปรุงหลักสูตรตามแนวทางปฏิบัติที่ก าหนดโดยคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา และด าเนินการตามประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เรื่อง แนวปฏิบัติในการพัฒนา
หรือปรับปรุงหลักสูตร พ.ศ. 2554 ในการด าเนินการเปิดและปรับปรุงหลักสูตร โดยมหาวิทยาลัย
แต่งตั้งคณะกรรมการเพ่ือยกร่างหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษามลายู ฉบับปรับปรุง 
พ.ศ. 2560 และน าเสนอร่างหลักสูตรต่อคณะกรรมการประจ าคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 
2. บัณฑิต 
 พันธกิจส าคัญของหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษามลายู คือมุ่งผลิตบัณฑิตที่มี
คุณภาพทางด้านวิชาการ ยึดหลักการเรียนรู้โดยใช้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง สามารถบูรณาการความรู้
ภาษามลายูกับทักษะทางปัญญา มีคุณธรรม จริยธรรม ใฝ่สันติ และสามารถปฏิบัติงานร่วมกับผู้อ่ืนได้
อย่างมีประสิทธิภาพภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรม ตลอดจนเรียนรู้เทคโนโลยีที่ทันสมัยเพ่ือพัฒนาตนเอง
อยู่เสมอ 
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3. นักศึกษา 
 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษามลายูให้ความส าคัญกับการรับและการคัดเลือก
นักศึกษาเข้าศึกษาในหลักสูตร เพราะความส าเร็จของการจัดการศึกษาขึ้นอยู่กับปัจจัยส าคัญ        
คือ นักศึกษา ดังนั้นการคัดเลือกรับนักศึกษาจึงต้องอาศัยระบบที่สามารถคัดเลือกนักศึกษาที่มี
คุณสมบัติและความพร้อมทางการเรียน และมีกิจกรรมการพัฒนาในรูปแบบต่าง ๆ เพ่ือให้นักศึกษามี
ความรู้ ความสามารถตามพันธกิจหลักสูตร และมีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 
 การด าเนินการรับนักศึกษา เริ่มกระบวนการตั้งแต่ระบบรับนักศึกษา การส่งเสริมและพัฒนา
นักศึกษา และผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นกับนักศึกษา อธิบายพอสังเขป ดังนี้ 
    3.1 การรับนักศึกษา 
  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษามลายู  มีแผนการรับนักศึกษา            
ปีการศึกษาละ 40 คน โดยค านึงถึงตลาดงาน สัดส่วนอาจารย์ต่อนักศึกษา โดยมีก าหนดคุณสมบัติ  
รับผู้เข้าศึกษาตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี   
พ.ศ. 2558 โดยระบุไว้ว่าจะต้องเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า  
และคุณสมบัติ เป็นไปตามเกณฑ์ในการรับนั กศึกษาของหลักสูตร ซึ่ งมีทั้ งประเภทนักเรียน               
มีความสามารถพิเศษ (โควตา) และประเภททั่วไป และมีระบบกลไกตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
  ในแต่ละปีการศึกษา หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษามลายู จะเปิด    
รับสมัครนักศึกษาในระดับปริญญาตรี ผ่านช่องทางการรับสมัครต่าง ๆ ดังนี้ 
  1. รับผ่านระบบกลางของกลุ่มภาคีมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคใต้ 
  2. รับตรง ด าเนินการเองโดยมหาวิทยาลัย 
  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 จ านวน 3 คน 
  7. ประกาศผลสอบ 
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    3.2 การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 
 3.2.1 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรร่วมกันพิจารณาก าหนดแผนการเตรียมความพร้อม 
ก่อนเข้าศึกษา โดยการให้ความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษและค าแนะน าด้านการเรียนแก่นักศึกษาเพ่ือ
ยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติจนส าเร็จการศึกษา 
          3.2.2 จัดปฐมนิเทศก่อนเปิดภาคการศึกษาทั้งระดับหลักสูตรและระดับคณะ เพื่อชี้แจง    
การเทียบวิชาเสริมพ้ืนฐาน กฎ ระเบียบในการศึกษา สิ่งอ านวยความสะดวกในการศึกษาที่คณะและ
หลักสูตรจัดให้ เปิดโอกาสให้รุ่นพี่ได้พบปะ แนะน าการเตรียมตัวในการเรียนกับรุ่นน้องจัดกิจกรรม
ละลายพฤติกรรมเพ่ือส่งเสริมให้ท างานเป็นทีมให้นักศึกษาช่วยเหลือซึ่งกันและกันในด้านวิชาการ 
    3.3 การควบคุมการดูแลการให้ค าปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษาระดับปริญญาตรี 
          3.3.1 หลักสูตรมีแผนงานโครงการ ค าสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา ระบบและขั้นตอน 
การด าเนินงานตามแนวทางของมหาวิทยาลัย 
          3.3.2 อาจารย์ที่ปรึกษามีเวลาให้การดูแลนักศึกษา โดยให้มีการบันทึกประเมินแบบสอบถาม 
หลังจากเข้าพบ ใช้ห้องพักอาจารย์เป็นห้องให้ค าปรึกษา และมีการประเมินความพึงพอใจของ
นักศึกษาต่อการให้ค าปรึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษา 
          3.3.3 จัดประชุมให้อาจารย์ที่ปรึกษาได้พูดคุยแลกเปลี่ยนกันเรื่องผลการเรียน การด าเนินชีวิต
ของนักศึกษา จุดแข็งจุดอ่อนของนักศึกษา 
          3.3.4 อาจารย์ที่ปรึกษาให้ความช่วยเหลือนักศึกษาที่มีปัญหาทางการเรียนหรือต้องการความ
ช่วยเหลือด้านอื่น ๆ เช่น การหารายได้ระหว่างเรียน การให้ทุนการศึกษา 
          3.3.5 หลักสูตรจัดให้มีอาจารย์ที่ปรึกษาวางแผนการจัดการความเสี่ยงของนักศึกษา เช่น     
มีข้อมูลนักศึกษาที่มีผลการเรียนต่ า มีความเสี่ยงที่ออกกลางคันหรือส าเร็จการศึกษาช้า โดยให้
อาจารย์ที่ปรึกษาวางแผน มีขั้นตอนการด าเนินงาน และการแก้ไขปัญหาเพ่ือลดความเสี่ยงนั้น 
    3.4 การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
 3.4.1 หลักสูตรได้ก าหนดคุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของ
หลักสูตร โดยวางแผนการด าเนินงานในกิจกรรมตามงบประมาณที่ได้รับเสริมแก่นักศึกษาให้เพียงพอ
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 : ด าเนินงาน 
              โครงการไหว้ครูและโครงการกีฬาสัมพันธ์ 
         5) ด้านทักษะการคิดวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี 
             สารสนเทศ : กิจกรรมการอบรมการสืบค้นข้อมูลฐานวิจัยออนไลน์ 
 3.4.3 มีการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาที่ช่วยเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ได้แก่ 
โครงการเสริมสร้างประสบการณ์ทางวิชาการ โครงการเตรียมความพร้อมและยกระดับภาษาเพ่ือ  
การท างาน 
 3.4.4 สนับสนุนให้นักศึกษาในหลักสูตรเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งจัดโดยหน่วยงานใน
มหาวิทยาลัยเพ่ือส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 
 3.4.5 มีการสร้างเครือข่ายระหว่างสถาบันต่างประเทศ เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู้
ในการเปิดโลกทัศน์ของนักศึกษาให้มีโอกาสในการท ากิจกรรมการเรียนรู้ในต่างประเทศมากข้ึน 
 
4. อาจารย์ 
 เพ่ือให้ได้อาจารย์ที่มีคุณภาพเหมาะสม มีคุณสมบัติสอดคล้องกับสภาพบริบท ปรัชญา
วิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย และของหลักสูตร คณะกรรมการบริหารหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษามลายู มีการส่งเสริมให้อาจารย์มีความรักในองค์กรและการปฏิบัติงานตามวิชาชีพ  
ร่วมกันก าหนดนโยบาย แผนระยะยาว กิจกรรมการด าเนินงาน ตลอดจนการก ากับดูแลและการ
พัฒนาคุณภาพอาจารย์ การวางระบบประกันคุณภาพอาจารย์ เพ่ือให้ได้อาจารย์ที่มีคุณสมบัติทั้ง   
เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพที่ เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ก าหนดโดยส านักงาน
คณะกรรมการอุดมศึกษาแห่งชาติ 
   4.1 การรับอาจารย์ใหม่ 
        มีการคัดเลือกอาจารย์ใหม่ตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย โดยอาจารย์ใหม่
จะต้องมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโทข้ึนไปในสาขาภาษามลายู หรือสาขาที่เก่ียวข้อง 
   4.2 การแต่งตั้งคณาจารย์พิเศษ 
        มหาวิทยาลัยจะอ านวยความสะดวกในการติดต่อและเชิญอาจารย์พิเศษตามความจ าเป็นและ
ข้อเสนอของผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
   4.3 การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตาม และทบทวนหลักสูตร 
        คณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและผู้สอน จะต้องประชุมร่วมกันในการวางแผนจัดการเรียน
การสอน ประเมินผล และให้ความเห็นชอบการประเมินผลทุกรายวิชา เก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ือเตรียม
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ไว้ส าหรับการปรับปรุงหลักสูตร ตลอดจนปรึกษาหารือแนวทางที่จะท าให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร
และได้บัณฑิตเป็นไปตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
 
5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
   5.1 หลักคิดในการออกแบบหลักสูตร ข้อมูลที่ใช้ในการพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตรและ
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
 มหาวิทยาลัยมีระบบกลไกในการด าเนินงานพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตร โดยหลักสูตร      
มีหลักคิดในการออกแบบหลักสูตรให้มีความสอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ และมีการวิเคราะห์สถานการณ์หรือพัฒนาทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ตลอดจนพันธกิจ
ของสถาบัน 
 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษามลายู  ได้ เปิดจัดการเรียนการสอน              
เมื่อปี พ.ศ. 2555 ซึ่งในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษามลายู ได้มีรูปแบบและโครงสร้าง
เฉพาะวุฒิปริญญา 4 ปี โดยนักศึกษาจะต้องศึกษาตามหลักสูตร ทั้งด้านวิชาการ วิชาชีพ คุณธรรม 
จริยธรรมและทักษะที่นักศึกษาจะต้องได้รับการพัฒนาให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิและความ
ต้องการของตลาดงานที่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตรดังนี้ 
 5.1.1 เพ่ือให้มีความรู้ความสามารถและทักษะการใช้ภาษามลายูในการติดต่อสื่อสาร          
ในชีวิตประจ าวันทั้งในและต่างประเทศ ตลอดจนสามารถใช้ภาษามลายูในเชิงธุรกิจและเชิงวิชาการได้
เป็นอย่างดี 
 5.1.2 เพ่ือให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีเหตุผล มีความรับผิดชอบต่อตนเอง ต่อสังคมและ       
มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
 5.1.3 ผลิตบัณฑิตเพ่ือให้มีความภูมิใจในตนเองและสามารถประกอบอาชีพที่เก่ียวข้อง       
กับการใช้ทักษะภาษามลายู 
 5.1.4 เพ่ือให้มีทักษะในการแสวงหาความรู้ในสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดจนเทคโนโลยี
สารสนเทศไปใช้เพ่ือพัฒนาตนเองได้ 
 5.1.5 เพ่ือผลิตบัณฑิตที่พึงประสงค์รองรับการเข้าสู่ตลาดงานประชาคมอาเซียน 
         จากวัตถุประสงค์ของหลักสูตรข้างต้น หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชา       
ภาษามลายู จึงมีการออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชา ดังนี้ 
1) ด าเนินการประชุมระหว่างคณะกรรมการบริหารหลักสูตร พิจารณาหลักสูตร พ.ศ. 2555          

เพ่ือวิเคราะห์แนวทางในการปรับปรุงหลักสูตรใหม่ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) รวมถึงการ
ปรับสาระรายวิชาเฉพาะ โดยการวิเคราะห์ผลการส ารวจความจ าเป็นของนักศึกษาปัจจุบัน 
นักศึกษาศิษย์เก่า และผู้ใช้บัณฑิต 
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2) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรร่วมประชุมเพ่ือออกแบบรายวิชาให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ
หลักสูตรที่สามารถผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถทางด้านทักษะใช้ภาษามลายู รวมถึงการ
ก าหนดสาระวิชาทางทฤษฏีและปฏิบัติที่ช่วยสร้างโอกาสในการพัฒนาความรู้ และทักษะ ผ่านการ
เรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ 

3) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรร่วมพิจารณารายวิชา ค าอธิบายรายวิชาให้มีเนื้ อหาและขอบข่าย   
ที่เหมาะสมกับรายวิชา และระดับการศึกษาของหลักสูตร รวมถึงจ านวนหน่วยกิตและแผนการ
ศึกษาในแต่ละปีการศึกษา 

4) หลักสูตรจัดท าแผนการเรียนและพิจารณา มคอ. 3 ให้มีเนื้อหารายวิชาที่ทันสมัย สอดคล้องกับ 
การเปลี่ยนแปลงบริบทสังคมไทยในปัจจุบันในด้านต่าง ๆ เช่น การเพ่ิมเติมแนวคิด การวิเคราะห์ 
การสังเคราะห์ การประยุกต์น าไปใช้ การปรับกระบวนการจัดการเรียนรู้ในแต่ละรายวิชาให้มีความ
เหมาะสมกับรายวิชาและให้เท่าทันกับยุคประชาคมอาเซียน 

5) หลักสูตรเปิดสอนรายวิชาตามโครงสร้างแผนการศึกษาของหลักสูตรและตรวจสอบติดตามผล   
การเรียนรู้ของนักศึกษาทุกภาคเรียน ว่ามีผลการเรียนรู้ที่ตรงกับผลการเรียนรู้ที่ก าหนดในรายวิชา 
รวมถึงการจัดการเรียนการสอนครอบคลุมสาระเนื้อหาที่ก าหนดในค าอธิบายรายวิชาครบถ้วน 

6) หลักสูตรประชุมพิจารณา มคอ.5 และผลการจัดการเรียนการสอน และหาแนวทางในการปรับปรุง
หรือพัฒนาการจัดการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษาให้ดียิ่งขึ้น 

 การออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในข้างต้น ถือเป็นขั้นตอนส าคัญของระบบและกลไก
การพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตรที่มหาวิทยาลัยได้ประกาศใช้เพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนาหรือ
ปรับปรุงหลักสูตร 
   5.2 การพิจารณาก าหนดผู้สอน 
        คณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้วางระบบผู้สอนตามระบบและกลไกในการก าหนดผู้สอนตาม
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เรื่อง กลไกในการก าหนดผู้สอน โดยคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรได้ประชุม วางแผน พิจารณาอาจารย์ผู้สอนในหลักสูตรเพ่ือก าหนดผู้สอนในรายวิชาที่เปิด
การเรียนการสอนแต่ละรายวิชาที่เปิดสอน และก าหนดเกณฑ์ในการพิจารณาอาจารย์ผู้สอน ดังนี้ 
         5.2.1 วุฒิทางการศึกษาท่ีส าเร็จการศึกษา 
         5.2.2 ความถนัด ความเชี่ยวชาญต่อศาสตร์วิชาในรายวิชาที่สอน 
         5.2.3 ความรู้ ความสามารถ และกระสบการณ์ในการสอน 
   5.3 การก ากับกระบวนการเรียนการสอน 
        มหาวิทยาลัยมีระบบและกลไกในการก ากับกระบวนการเรียนการสอนของอาจารย์ผู้สอนแต่ละ
หลักสูตร โดยให้นักศึกษาประเมินการสอนของอาจารย์ผู้สอนแต่ละรายวิชาผ่านระบบประเมิน
ออนไลน์ 
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        หลักสูตรมีระบบและกลไกในการก ากับการเรียนการสอนของอาจารย์ผู้สอนในหลักสูตรโดย 
การประชุม วางแผนท าความเข้าใจกับอาจารย์ผู้สอนเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนที่ต้องเป็นไป
ตามกรอบคุณวุฒิ และมุ่งเน้นการเรียนการสอนทักษะที่จ าเป็นส าหรับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21      
ซึ่งประกอบด้วย 4 กลุ่มหลัก คือ กลุ่มวิชาหลัก กลุ่มทักษะชีวิตและอาชีพ กลุ่มทักษะการเรียนรู้   
และนวัตกรรม และกลุ่มทักษะสารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยี และให้อาจารย์ผู้สอน ระบุใน
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 
         ซึ่งสอดคล้องกับ มคอ.2 โดยให้ผู้สอนแต่ละรายวิชาประเมินผู้เรียนตามกรอบดังกล่าว       
โดยใช้รูปแบบการประเมินต่าง ๆ เช่น การสังเกต การสัมภาษณ์ การสอบถาม การทดสอบ         
การท าแบบประเมิน หรือการทวนสอบ ดังนี้ 
         - มีการก าหนดเกณฑก์ารประเมินให้นักศึกษามีส่วนร่วม 
         - มีการก าหนดน้ าหนักขององค์ประกอบในการประเมินสอดคล้องกับจุดเน้นของรายวิชา  
(วิชาทฤษฏี ปฏิบัติ สัมมนา) 
         - มีการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาโดยใช้การประเมินตามสภาพจริง (เครื่องมือ
ประเมินมีความหลากหลาย เช่น มีการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษาโดยมีการตั้งคณะกรรมการ      
ในสาขาวิชาตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษา โดยตรวจข้อสอบผลงาน วิธีการ       
ให้คะแนนสอบและการให้คะแนนพฤติกรรม) 
 ทั้งนี้คณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้มีการประชุมเพ่ือตรวจสอบการจัดท า มคอ.3 และ 
มคอ.4 ของอาจารย์ในหลักสูตรเพ่ือตรวจสอบว่ารายละเอียดใน มคอ.3 แต่ละรายวิชามีรูปแบบ
ถูกต้องหรือไม่ ตั้งแต่เรื่องกระจายมาตรฐานการเรียนรู้ทั้ง 5 ด้าน แผนการสอนรายวิชามีความ
ครอบคลุม สอดคล้องกับรายวิชาและกลยุทธ์การประเมินมีความเหมาะสม สอดคล้องกับกลยุทธ์ใน
การประเมินได้ก าหนดไว้ใน มคอ.2 ฉบับปรับปรุง (พ.ศ. 2555) หรือไม่ 
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   5.5 การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
        คณะกรรมการบริหารหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษามลายู ได้มีการประชุมเพ่ือ
ตรวจสอบผลการเรียนรู้ของนักศึกษาในแต่ละรายวิชา ของภาคการศึกษารายวิชานั้น ๆ โดยมีการ
วางแผนและด าเนินงานดังนี้ 
         5.5.1  มีการวิเคราะห์ตรวจสอบคุณภาพ/ปรับปรุงพัฒนาเครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน
คุณภาพนักศึกษา เช่น การวิพากษ์ข้อสอบ ปรับปรุงข้อสอบ สร้างข้อสอบใหม่ 
         5.5.2 มีการควบคุมการประเมินผลการเรียนในรายวิชาที่มีหลายกลุ่มเรียนให้ได้มาตรฐาน
เดียวกัน 
         5.5.3 การตัดเกรดและแจ้งให้นักศึกษารับรู้ชัดเจน เช่น ก าหนดเกณฑ์การประเมิน/การตัด
เกรดชัดเจน โดยให้อาจารย์ผู้สอนแจ้งและให้เอกสาร (มคอ.3) แก่นักศึกษาในคาบแรกที่เปิดภาคเรียน 
         5.5.4 มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนในระดับรายวิชาและ
ระดับหลักสูตร เช่น การประเมินตนเองของนักศึกษา 
6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
 ระบบการด าเนินงานของหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษามลายู ด าเนินการให้
อาจารย์ทุกท่านมีส่วนร่วมในการเสนอแนะความต้องการและส ารวจทรัพยากรที่ตนเองต้องการ
สอดคล้องกับรายวิชาที่ตนเองรับผิดชอบโดยด าเนินการตามขั้นตอนดังต่อไปนี้ 
 1) มหาวิทยาลัยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศโดยมีเจ้าหน้าที่
รับผิดชอบในการให้ค าปรึกษา การก ากับดูแลการด าเนินงานและในการพิจารณาด าเนิ นการใน     
การจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ สิ่งสนับสนุนทางด้านการศึกษาให้สอดคล้องกับหลักสูตรการเรียน  
การสอนของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาก าหนดแนวทางในการรวบรวมตรวจสอบคัดเลือกทรัพยากร
สารสนเทศสิ่งสนับสนุนด้านการศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลและประเมินผลการจัดหา
ทรัพยากรสารสนเทศสิ่งสนับสนุนด้านการศึกษาซึ่งมีหน่วยงานหลักในการให้บริการ คืองานพัฒนา
ทรัพยากรสารสนเทศ ศูนย์บรรณสารสารสนเทศ ส านักวิทยาบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 2) ประกาศก าหนดการจัดหาทรัพยากร โดยทางมหาวิทยาลัยแจ้งให้คณะทราบ แล้วให้ทาง
คณะแจ้งทางหลักสูตรเพื่อด าเนินการส ารวจความต้องการทรัพยากรสารสนเทศ โดยประธานหลักสูตร
ท าการส ารวจความต้องการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ โดยขอความร่วมมือจากอาจารย์ประจ า
หลักสูตรในการจัดหาทรัพยากรสานสนเทศ สิ่งสนับสนุนด้านการศึกษาของรายวิชาที่ตนเองต้องการ 
 3) หลักสูตรได้เสนอรรายการหนังสือและอุปกรณ์ที่ใช้ ในการเรียนการสอน โดยเรียงล าดับ
ความส าคัญของทรัพยากรก่อนและรวบรวมตรวจสอบ 
 4) มหาวิทยาลัยด าเนินการคัดเลือกตามความส าคัญและงบประมาณที่ได้รับจัดสรร        
เมื่อคัดเลือกเสร็จแจ้งผลการเลือกมายังคณะ และคณะแจ้งหลักสูตรให้ทราบ 
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 5) มหาวิทยาลัยด าเนินการจัดซื้อ หลังจากนั้น ด าเนินการลงทะเบียนทรัพยากร แจ้งรายการ
ทรัพยากรไปยังคณะและคณะแจ้งมายังหลักสูตร 
   6.1 การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน 
        1) การก าหนดคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
            บุคลากรสายสนับสนุนควรมีวุฒิปริญญาตรีและมีความรู้ตรงตามต าแหน่งงาน 
        2) การเพิ่มทักษะความรู้เพื่อการปฏิบัติงาน 
            จัดการอบรมและศึกษาดูงานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างานตามต าแหน่งงาน 
   6.2 การบริหารงบประมาณ 
         มหาวิทยาลัยจัดสรรงบประมาณผ่านคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ทั้งงบประมาณ
แผ่นดินและงบประมาณบ ารุงการศึกษาเพ่ือจัดซื้อหนังสือ ต ารา สื่อการเรียนการสอน โสตทัศนูปกรณ์
และวัสดุครุภัณฑ์อย่างเพียงพอเพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอนในชั้นเรียน และสร้างสภาพแวดล้อม 
ให้เหมาะสมกับการเรียนรู้ด้วยตนเองของนักศึกษา 
   6.3 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม 
         หลักสูตรมีความพร้อมด้านหนังสือ ต ารา และการสืบค้นผ่านฐานข้อมูลโดยมีส านักวิทยบริการ 
ที่มีหนังสือด้านภาษามลายู การวิจัยและการประเมินผลทางการศึกษาและด้านอ่ืน ๆ รวมถึง
ฐานข้อมูลที่จะให้สืบค้นและสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนอย่างพอเพียง 
        6.3.1 สถานที่ 
ล าดับ รายการและลักษณะเฉพาะ จ านวนที่มีอยู่แล้ว หมายเหตุ 

1 ห้องเรียนขนาดจุ 50 คน 
ห้องเรียนขนาดจุ 50 คน 
ห้องเรียนขนาดจุ 80 คน 
ห้องเรียนขนาดจุ 50 คน 
ห้องเรียนขนาดจุ 20 คน 
ห้องเรียนขนาดจุ 50 คน 
ห้องเรียนขนาดจุ 50 คน 
ห้องเรียนขนาดจุ 50 คน 
ห้องเรียนขนาดจุ 45 คน 
ห้องเรียนขนาดจุ 200 คน 
ห้องเรียนขนาดจุ 50 คน 
ห้องเรียนขนาดจุ 50 คน 
ห้องเรียนขนาดจุ 50 คน 

9 ห้อง 
5 ห้อง 
1 ห้อง 
3 ห้อง 
1 ห้อง 
3 ห้อง 
3 ห้อง 
2 ห้อง 
1 ห้อง 

       6 ห้อง 
     44 ห้อง 
     17 ห้อง 
     20 ห้อง 

อาคาร 1 
อาคาร 4 
อาคาร 5 คณะวิทยาศาสตร์ฯ 
อาคาร 5 คณะวิทยาศาสตร์ฯ 
อาคาร 5 คณะวิทยาศาสตร์ฯ 
อาคาร 9 คณะวิทยาศาสตร์ฯ 
อาคาร 10 ภาควิชาศิลปกรรม 
อาคาร 15 ภาควิชาเกษตรศาสตร์ 
อาคาร 15 ภาควิชาเกษตรศาสตร์ 
อาคาร 18 
อาคาร 20 ส านักงานอธิการบดี 
อาคาร 23 คณะวิทยาการจัดการ 
อาคาร 24 สังคมศาสตร์ 
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ล าดับ รายการและลักษณะเฉพาะ จ านวนที่มีอยู่แล้ว หมายเหตุ 
Sound lab        6 ห้อง      อาคาร 24 สังคมศาสตร์ 

2 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 

5 ห้อง 
7 ห้อง 
1 ห้อง 

อาคาร 6 
อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ
อาคาร 24 สังคมศาสตร์ 

3 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 

 
1 ห้อง 
1 ห้อง 
1 ห้อง 
1 ห้อง 
1 ห้อง 
1 ห้อง 

 
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 

ล าดับ รายการและลักษณะเฉพาะ 
จ านวนที่มี 
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 เครื่องขยายเสียงประจ าห้อง 1 
13 โต๊ะเก้าอ้ีเรียน 30 
14 ตู้เก็บเอกสาร 5 
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ล าดับ รายการและลักษณะเฉพาะ 
จ านวนที่มี 
อยู่แล้ว 

15 โต๊ะวางอุปกรณ์และเก้าอ้ี 10 
16 โต๊ะเก้าอ้ีส าหรับอาจารย์ 14 

 
              2) อุปกรณ์การเรียนการสอนและโสตทัศนูปกรณ์ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

ล าดับ รายการและลักษณะเฉพาะ 
จ านวนที่มี 
อยู่แล้ว 

1 เครื่องคอมพิวเตอร์ 3 
2 เครื่องพิมพ์ 1 
3 เครื่องถ่ายเอกสาร 1 
4 เครื่องขยายเสียงประจ าห้อง 1 
5 เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก 2 
6 กล้องถ่ายภาพดิจิตอล 1 
7 กล้องถ่ายภาพวีดิทัศน์ 1 
8 เครื่องบันทึกเสียง 8 
9 เครื่องโปรเจคเตอร์ 1 
10 โทรทัศน์สี 2 

 
      6.3.3 ห้องสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
       ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลามีเครื่อง
คอมพิวเตอร์เพียงพอที่จะให้บริการการสืบค้นสารสนเทศระบบห้องสมุดอัตโนมัติผ่านเครือข่าย
อินเตอร์เน็ตจาก WEBSITE http://yru.ac.th 
       6.3.3.1 เอกสารและต ารา 
        1) หนังสือ 
           1.1 ภาษาไทย   จ านวน  108 ชื่อเรื่อง 
           1.2 ภาษาอังกฤษ (Malay)  จ านวน  669 ชื่อเรื่อง 
       รวม   777  ชื่อเรื่อง 
 
 
 

http://yru.ac.th/
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        2) เอกสารวิชาการ (วิจัย/วิทยานิพนธ์/ปริญญานิพนธ์) 
            2.1 ภาษาไทย   จ านวน    5 ชื่อเรื่อง 
            2.2 ภาษาอังกฤษ   จ านวน    - ชื่อเรื่อง 
       รวม     5  ชื่อเรื่อง 
        3) วารสาร/นิตยสาร 
   3.1 ภาษาไทย   จ านวน  299 ชื่อเรื่อง 
            3.2 ภาษาอังกฤษ   จ านวน    - ชื่อเรื่อง 
       รวม   299 ชื่อเรื่อง 
       6.3.3.2 สื่อผสม (Multimedia) 
        1) วีดีทัศน์    จ านวน 4,200 ชื่อเรื่อง 
        1) ซีดี    จ านวน  140 ชื่อเรื่อง 
    
       6.3.3.3 ฐานข้อมูลส าเร็จรูป 
        ระบบฐานข้อมูลส าเร็จรูปเพ่ือการค้นคว้าและฐานข้อมูล 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 จ านวนเอกสารฉบับเต็ม 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
นวัตกรรมที่ใช้ในการจัดการและการสืบค้นฐานข้อมูลจ านวน 13 ฐานข้อมูล ที่ส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ด าเนินการบอกรับ เพ่ือให้บริการกับมหาวิทยาลัย/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 
ทางด้านการศึกษาท้ังในประเทศและต่างประเทศ 
   2.6) ฐานข้อมูลบทความวารสารสารสนเทศ H.W. Wilson เป็นฐานข้อมูล
ดรรชนีสาระสังเขปและเอกสารฉบับเต็มครอบคลุมทุกสาขาวิชา 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 รวมถึงบางสถาบันการศึกษาจากทวีปยุโรป ออสเตรเลีย เอเชีย และแอฟริกา มากกว่า 
1,000 แห่ง ประกอบไปด้วยข้อมูลมากกว่า 2.4 ล้านระเบียน (สกอ. บอกรับ) 
(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/) 
 
 
 

http://search/
http://tdc.thailid.or.th/tdc/
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   6.4 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม 
        ประสานงานกับส านักวิทยบริการในการจัดซื้อหนังซื้อ และต าราที่เกี่ยวข้อง เพ่ือบริการให้
อาจารย์และนักศึกษาได้ค้นคว้า และใช้ประกอบการเรียนการสอน ในการประสานการจัดซื้อหนังสือ
นั้นอาจารย์ผู้สอนแต่ละรายวิชาจะมีส่วนร่วมในการเสนอรายชื่อหนังสือ และสื่ออ่ืน ๆ ที่จ าเป็น 
   6.5 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร 
        1) ส ารวจความต้องการทรัพยากร การเรียนการสอนเป็นประจ าทุกปีการศึกษาจากผู้สอนและ
ผู้เรียน 
        2) ประเมินความเพียงพอของทรัพยากรที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนทุกรายวิชาในหลักสูตร 
        3) สรุปแหล่งทรัพยากรที่ใช้เพื่อการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยที่ผู้สอนและผู้เรียนสามารถใช้
บริการได้ โดยรายละเอียดดังตารางต่อไปนี้ 

เป้าหมาย การด าเนินการ การประเมินผล 
จั ด ใ ห้ มี ห้ อ ง เ รี ย น 
ห้องปฏิบัติการสื่อและช่องทาง
ก า ร เ รี ย น รู้ เ พ่ื อ สนั บ สนุ น
การศึกษาในห้องเรียน และ
เพ่ือเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

1) จัดให้มีห้องเรียนให้มีสื่อ 
    อุปกรณ์พร้อมใช้งานอย่างมี

ประสิทธิภาพ ทั้งในการเรียน
การสอน การท ากิจกรรมใน
ห้องเรียน  

2) จัดเตรียมห้องปฏิบัติการ 
    เพ่ือให้นักศึกษาสามารถฝึก

ปฏิบัติสร้างความพร้อมใน
การปฏิบัติงานในวิชาชีพ 

3) จัดให้มีห้องเรียนรู้ด้วยตนเอง 
   เ พ่ื อ ให้ นั กศึ กษาสามารถ

ศึ ก ษ า ค้ น คว้ า ห าค ว า ม รู้
เพ่ิมเติมได้ด้วยตนเอง 

4) จัดให้มีห้องสมุดให้บริการทั้ง
หนังสือ ต ารา และสื่อดิจิทัล
เพ่ือการเรียนรู้ 

1) ผลส ารวจความพร้อมของ 
สื่ออุปกรณ์ที่จ าเป็นประจ า
ห้ อ ง เ รี ย น แ ล ะ
ห้องปฏิบัติการจากอาจารย์
และนักศึกษา 

2) จ านวนหนังสือ ต ารา และ 
    สื่อดิจิทัลที่มีให้บริการและ

สถิติ การ ใช้ งานหนั งสื อ 
ต ารา และสื่อดิจิทัล 

3) ผลส ารวจความพึงพอใจของ 
    นักศึกษาต่อการใช้บริการ  

ทรัพยากรเพ่ือการเรียนรู้
และฝึกปฏิบัติ 
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7. ตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงาน 

ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 ปีท่ี 4 ปีท่ี 5 
1) อาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่างน้อยละ 80 มีส่วนร่วมใน

การประชุมเพ่ือวางแผน ติดตาม และทบทวนการ
ด าเนินงานหลักสูตร 

X X X X X 

2) มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ. 2            
ที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ หรือ
มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา 

X X X X X 

3) มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของ
ประสบการณ์ภาคสนามตามแบบ มคอ. 3 และ มคอ. 4 
อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้
ครบทุกรายวิชา 

X X X X X 

4) จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา และ
รายงานผลการด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม
ตามแบบ มคอ. 5 และ มคอ. 6 ภายใน  30 วัน หลัง
สิ้นสุดปีการศึกษา 

X X X X X 

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

X X X X X 

6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผล
การเรียนรู้ ที่ก าหนดใน มคอ. 3 และ มคอ. 4 อย่างน้อย
ร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 

X X X X X 

7) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์
การสอน หรือการประเมินผลการเรียนรู้จากผลการ
ประเมินการด าเนินงานที่รายงานใน มคอ. 7 ปีที่แล้ว 

 X X X X 

8) อาจารย์ใหม่ทุกคนได้รับการปฐมนิเทศหรือให้ 
   ค าแนะน าด้านการจัดการเรียนการสอน 

X X X X X 

9) อาจารย์ประจ าทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการและ/ 
หรือวิชาชีพอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

X X X X X 
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ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 ปีท่ี 4 ปีท่ี 5 
10 จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน ได้รับ

การพัฒนาวิชาการ และ/หรือ วิชาชีพไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 50 ต่อปี 

X X X X X 

11) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิต
ใหม่ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 
จากคะแนนเต็ม 5.0 

   X X 

12) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิต
ใหม่ เฉลี่ยน้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0 

    X 

 
 เกณฑ์การประเมิน หลักสูตรได้มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ต้องผ่านเกณฑ์ประเมิน
ดังนี้ ตัวบ่งชี้บังคับ (ตัวบ่งชี้ที่ 1-5) มีผลการด าเนินการบรรลุเป้าหมาย และมีจ านวนตัวบ่งชี้ที่มีผล
ด าเนินการบรรลุเป้าหมายไม่น้อยกว่า 80% ของตัวบ่งชี้รวม โดยพิจารณาจากจ านวนตัวบ่งชี้บังคับ
และตัวบ่งชี้รวมในแต่ละปี 
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หมวดที ่8 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 
 

1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 
   1.1 ก าหนดให้คณาจารย์เขียนรายละเอียดของรายวิชา (มคอ. 3) ซึ่งมีรายละเอียดของกลยุทธ์  
การประเมินการสอน และรายงานผลการด าเนินการของรายวิชา (มคอ. 5) หลังการสอนของแต่ละ
ภาคการศึกษา อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอนน าข้อเสนอแนะไปปรับปรุงและ
รายงานผลต่อไป 
   1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 
      การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน ด าเนินการ ดังนี้ 
        1.2.1 นักศึกษาประเมินการสอนของอาจารย์ในแต่ละรายวิชาผ่านระบบออนไลน์ จ านวน        
                2 ครั้ง คือ ก่อนการสอบระหว่างภาค และก่อนการสอบปลายภาค 
        1.2.2 คณะกรรมการบริหารวิชาการคณะและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
                สังเกตการสอนของอาจารย์ 
 
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 
   2.1 โดยนักศึกษาและบัณฑิต 
   การประเมินหลักสูตรในภาพรวม โดยส ารวจข้อมูลจากนักศึกษาปัจจุบัน นักศึกษาปีสุดท้าย 
และบัณฑิตใหม่ 
   2.2 โดยผู้ทรงคุณวุฒิ และ/หรือ จากผู้ประเมินภายนอก 
   การประเมินคุณภาพการศึกษา ประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิทั้งภายในและภายนอกที่เก่ียวข้อง
ทางการศึกษา 
   2.3 โดยผู้ใช้บัณฑิต และ/หรือ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอ่ืน ๆ 
   การประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตโดยวิธีการวิจัย 
 
3. การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 
 ประเมินตามตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานที่ระบุในหมวด 7 ข้อ 7 โดยคณะกรรมการประกนั
คุณภาพภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
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4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 
   4.1 รวบรวมข้อเสนอแนะ/ข้อมูล จากการประเมินของนักศึกษา ผู้รับผิดชอบ ผู้ใช้บัณฑิต 
         และผู้ทรงคุณวุฒิ 
   4.2 วิเคราะห์ทบทวนข้อมูลข้างต้น โดยผู้รับผิดชอบหลักสูตร / คณะกรรมการบริหารวิชาการคณะ 
   4.3 ด าเนินการปรับปรุง 
        4.3.1 รายละเอียดของรายวิชา (มคอ. 3) และรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม  
                (มคอ. 4) ทุกภาคการศึกษาหรือทุกปีการศึกษา 
        4.3.2 ด าเนินการประเมินผลหลักสูตร (มคอ. 2) เพ่ือน าไปปรับปรุงหลักสูตรภายใน 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) หลักสูตรฉบับปรับปรุง (2560) หมายเหตุ 

1. ชื่อหลักสูตร 
ภาษาไทย      :  ศิลปศาสตรบัณฑิต 
                     สาขาวิชาภาษามลายู 
ภาษาอังกฤษ  :  Bachelor of Arts Program 
                    in Malay  

1. ชื่อหลักสูตร 
ภาษาไทย      :  ศิลปศาสตรบัณฑิต 
                     สาขาวิชาภาษามลายู 
ภาษาอังกฤษ  :  Bachelor of Arts Program 
                    in Malay Language 

ปรับปรุง 

2. ชื่อปริญญา 
ภาษาไทย      :  ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษามลายู) 
                     ศศ.บ. (ภาษามลายู) 
ภาษาอังกฤษ  :  Bachelor of Arts (Malay) 
                    B.A. (Malay) 

2. ชื่อปริญญา 
ภาษาไทย      :  ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษามลายู) 
                     ศศ.บ. (ภาษามลายู) 
ภาษาอังกฤษ  :  Bachelor of Arts (Malay   
                     Language) 
                    B.A. (Malay Language) 

ปรับปรุง 

3. ปรัชญาของหลักสูตร 
    มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพทางด้านวิชาการยึด
หลักการเรียนรู้โดยใช้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง สามารถ
บูรณาการความรู้ภาษามลายูกับทักษะทางปัญญา  
มีคุณธรรม จริยธรรม ใฝ่ สันติ  และสามารถ
ปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพภายใต้
สังคมพหุวัฒนธรรมตลอดจนเรียนรู้ เทคโนโลยีที่
ทันสมัยเพื่อพัฒนาตนเองอยู่เสมอ 

3. ปรัชญาของหลักสูตร 
    มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพทางด้านวิชาการยึด
หลักการเรี ยนรู้ โ ดย ใ ช้ผู้ เ รี ยนเป็นศูนย์ กลาง    
สามารถบูรณาการความรู้ภาษามลายูกับทักษะทาง
ปัญญา มีคุณธรรม จริยธรรม ใฝ่สันติ และสามารถ
ปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ภาย ใต้ สั งคมพหุ วัฒนธรรมตลอดจนเ รี ยนรู้
เทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อพัฒนาตนเองอยู่เสมอ 

คงเดิม 

4. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
    1) เพื่อให้มีความรู้ความสามารถและทักษะการ

ใ ช้ภ าษามลายู ในกา รติ ด ต่ อ สื่ อ ส า ร ใน
ชีวิตประจ าวันท้ังในและนอกประเทศตลอดจน
สามารถใช้ภาษามลายูในเชิงธุรกิจและเชิง
วิชาการได้เป็นอย่างดี 

    2) เพื่อให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีเหตุผล มีความ
รับผิดชอบต่อตนเอง ต่อสังคม และมีมนุษย
สัมพันธ์ที่ดี สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้ 

    3) เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความภูมิใจในตนเอง และ

4. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
    1) เพื่อให้มีความรู้ความสามารถและทักษะการ

ใ ช้ภ าษามลายู ในกา รติ ด ต่ อ สื่ อ ส า ร ใน
ชีวิตประจ าวันท้ังในและนอกประเทศตลอดจน
สามารถใช้ภาษามลายูในเชิงธุรกิจและเชิง
วิชาการได้เป็นอย่างดี 

    2) เพื่อให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีเหตุผล มีความ
รับผิดชอบต่อตนเอง ต่อสังคม และมีมนุษย
สัมพันธ์ที่ดี สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้ 

    3) เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความภูมิใจในตนเอง และ

คงเดิม 
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หลักสูตรเดิม (2555) หลักสูตรฉบับปรับปรุง (2560) หมายเหตุ 

สามารถประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้องกับการใช้
ทักษะภาษามลายู 

    4) เพื่อให้มีทักษะในการแสวงหาความรู้ในสังคม
แ ห่ ง ก า ร เ รี ย น รู้  ต ล อด จ น เ ทค โ น โ ล ยี
สารสนเทศไปใช้เพื่อพัฒนาตนเองได้ 

    5) เพื่อผลิตบัณฑิตที่พึงประสงค์รองรับการเข้าสู่
ตลาดแรงงานประชาคมอาเซียน 

สามารถประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้องกับการใช้
ทักษะภาษามลายู 

    4) เพื่อให้มีทักษะในการแสวงหาความรู้ในสังคม
แ ห่ ง ก า ร เ รี ย น รู้  ต ล อด จ น เ ทค โ น โ ล ยี
สารสนเทศไปใช้เพื่อพัฒนาตนเองได้ 

    5) เพื่อผลิตบัณฑิตที่พึงประสงค์รองรับการเข้าสู่
ตลาดงานประชาคมอาเซียน 

5. ระบบการจัดการศึกษา 
    ระบบทวิภาค 

5. ระบบการจัดการศึกษา 
    ระบบทวิภาค 

คงเดิม 

6. จ านวนหน่วยกิจตลอดหลักสูตร 
    จ านวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า  
    122 หน่วยกิต 

6. จ านวนหน่วยกิจตลอดหลักสูตร 
    จ านวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า  
    125 หน่วยกิต 

ปรับปรุง 

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   หน่วยกิต 
กลุ่มวิชาเฉพาะ    ไม่น้อยกว่า       81     หน่วยกิต 
วิชาเอกบังคับ      ไม่น้อยกว่า      60      หน่วยกติ 
วิชาเอกเลือก       ไม่น้อยกว่า      21     หน่วยกิต 
กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ     5     หน่วยกิต 

 
 

7.3 หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า  6  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  89   หน่วยกิต 
กลุ่มวิชาเฉพาะ    ไม่น้อยกว่า       84     หน่วยกิต 
วิชาเอกบังคับ                          66    หน่วยกิต 
วิชาเอกเลือก       ไม่น้อยกว่า      18     หนว่ยกิต 
กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ/สหกิจศึกษา 
                       ไม่น้อยกว่า       5     หน่วยกิต 
 
7.3 หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า  6  หน่วยกิต 

ปรับปรุง 

8. รายวิชา 
   8.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30  
                                                หน่วยกิต 
        8.1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 
                           ไม่น้อยกว่า  12  หน่วยกิต 

8. รายวิชา 
   8.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30  
                                                หน่วยกิต 
        8.1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 
                           ไม่น้อยกว่า  12  หน่วยกิต 

ปรับปรุง 
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หลักสูตรเดิม (2555) หลักสูตรฉบับปรับปรุง (2560) หมายเหตุ 

               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) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
               2) เลือกเรียน             2 หน่วยกิต 
2100103 หลักการอ่านและการเขียนค าไทย 
                                                    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) 
 
 
 
 
 

               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 รายวิชาส าหรับนักศึกษา     
ที่ส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ช้ันสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า (โดยไม่ต้องเรียนวิชา 
2100101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร และ 2100104 
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและพัฒนาการเรียนรู้) 
 
              2) เลือกเรียน ไม่น้อยกว่า 2 หน่วยกิต 
2100103 หลักการอ่านและการเขียนค าไทย 
                                                    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) 
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        8.1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์   6  หน่วยกิต 
2100112 วิทยาการแห่งความสุข            2(1-2-3) 
2100113 สุนทรียวิจักขณ์                     2(2-0-4) 
2100114 สารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
                                                    2(1-2-3) 
 
 
 
 
 
        8.1.3 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 
                           ไม่น้อยกว่า   6  หน่วยกิต
2150101 สังคมภิวัตน์                        2(2-0-4) 
2150102 การจัดการทางสังคม              2(2-0-4) 
2150103 ทักษะชีวิตและจิตสาธารณะ     2(1-2-3) 
 
 
 
        8.1.4 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 
               และเทคโนโลยี    
                           ไม่น้อยกว่า   6  หน่วยกิต 
4100101 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน    2(1-2-3) 
4100102 วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต  
                                                   2(1-2-3) 
4100103 เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจ าวัน 
                                                   2(1-2-3) 
 

        8.1.1 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 
                           ไม่น้อยกว่า   6  หน่วยกิต 
2100112 วิทยาการแห่งความสุข             2(1-2-3) 
2100113 สุนทรียวิจักขณ์                     2(2-0-4) 
2100114 สารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
                                                   2(1-2-3) 
2100118 ความจริงของชีวิต                  2(2-0-4) 
2100119 การพัฒนาตน                       2(2-0-4) 
2100120 สุนทรียภาพเพื่อชีวิต               2(1-2-3) 
 
        8.1.1 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 
                           ไม่น้อยกว่า   6  หน่วยกิต 
2150101 สังคมภิวัตน์                        2(2-0-4) 
2150102 การจัดการทางสังคม              2(2-0-4) 
2150103 ทักษะชีวิตและจิตสาธารณะ     2(1-2-3) 
2150108 ทักษะในการด าเนินชีวิต          2(1-2-3) 
2150109 ชีวิตและวัฒนธรรมไทย           2(1-2-3) 
 
        8.1.1 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 
               และเทคโนโลยี    
                           ไม่น้อยกว่า   6  หน่วยกิต 
4100101 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน    2(1-2-3) 
4100102 วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต  
                                                   2(1-2-3) 
4100103 เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจ าวัน 
                                                   2(1-2-3) 
4100108 วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน   2(1-2-3) 
4100109 การกีฬาเพื่อพัฒนาคณุภาพชีวิต  
                                                   2(1-2-3) 

8.2 หมวดวิชาเฉพาะ  ไม่น้อยกว่า  86  หน่วยกิต 
     8.2.1 กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน  
                          ไม่น้อยกว่า  81  หน่วยกิต 
            1) วิชาเอกบังคับ         60  หน่วยกิต 
 

8.2 หมวดวิชาเฉพาะ  ไม่น้อยกว่า  89  หน่วยกิต 
     8.2.1 กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน  
                          ไม่น้อยกว่า  84  หน่วยกิต 
            1) วิชาเอกบังคับ         66  หน่วยกิต 
 

ปรับปรุง 
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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 การวิเคราะหภ์าษามลายู 1       3(3-0-6) 
2108421 การวิเคราะหภ์าษามลายู 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) 
 
 
 

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 การอ่านภาษามลายรูะดับต้น    2(1-2-3) 
2111142 การเขียนภาษามลายูระดับต้น   2(1-2-3) 
2111143 การอ่านภาษามลายรูะดับกลาง  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 การอ่านภาษามลายรูะดับสูง     2(1-2-3) 
2111247 การเขียนภาษามลายูระดับสูง    2(1-2-3) 
2111248 โครงสร้างภาษามลายรูะดับต้น   3(3-0-6) 
2111249 โครงสร้างภาษามลายรูะดับกลาง  
                                                    3(3-0-6) 
2111250 สังคมและวัฒนธรรมมลายู        3(3-0-6) 
2111303 การฟังและพูดภาษามลายูระดับสูง 
                                                    2(1-2-3) 
2111316 การแปลภาษาไทย-มลายู         2(1-2-3) 
2111351 โครงสร้างภาษามลายรูะดับสูง   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 แนวคิดและภูมิปญัญาภาษามลายู      
                                                    3(3-0-6) 
2108325 ภาษามลายูกับการด าเนินชีวิตในสังคม 
                                                    3(3-0-6) 
2108326 ภาษามลายูเพื่อการท่องเที่ยว    3(3-0-6) 
2108327 ภาษามลายูถิ่น                     3(3-0-6) 
2108328 อิทธิพลภาษาต่างประเทศ 

 ในภาษามลายู                     3(3-0-6) 
2108329 การตีความภาษามลาย ู          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 วรรณคดีมลายเูบื้องต้น           3(3-0-6) 
2108436 ศิลปวัฒนธรรมมลายูเบือ้งต้น    3(3-0-6) 
2108437 สัมมนาภาษามลายู                3(2-2-5) 
2108438 ภาษามลายูกับเทคโนโลยีสารสนเทศ 
                                                   3(3-0-6) 
2108439 ภาษาศาสตรส์ าหรับคร ู
             สอนภาษามลายู                   3(3-0-6) 
2108440 การศึกษาเอกเทศ                 3(2-2-5) 
2108441 ส ารวจวรรณคดภีาษามลาย ู     3(3-0-6) 

            2) วิชาเอกเลือก   
                         ไม่น้อยกว่า   18   หน่วยกิต 
2111319 วรรณคดีมลายเูบื้องต้น           3(3-0-6) 
2111358 อักษรยาวี                          3(3-0-6) 
2111359 ภาษามลายูกับเทคโนโลยีสารสนเทศ 
                                                   3(3-0-6) 
2111360 อิทธิพลภาษาต่างประเทศในภาษามลายู 
                                                   3(3-0-6)  
2111361 ภาษามลายูเพื่อการท่องเที่ยว    3(3-0-6)  
2111362 สถานการณ์ในการใช้ภาษามลายู 
             ในปัจจุบัน                          3(3-0-6) 
2111363 ภาษามลายูในสื่อสิ่งพิมพ์         3(3-0-6) 
2111364 วาทวิทยาภาษามลาย ู            3(3-0-6) 
2111365 บทบาทและสถานะภาษามลายู 
              ในภูมิภาคมลายู                  3(3-0-6) 
2111466 ภาษามลายูเพื่อการบรกิาร       2(1-2-3) 
2111467 ภาษามลายูในสื่อประเภทวิทยุ 
             และโทรทัศน์                       2(1-2-3) 
2111468 การประเมินงานสร้างสรรค์ภาษามลายู 
                                                     3(3-0-6) 
2111469 ส านวนและสุภาษิตภาษามลายู 
                                                   3(3-0-6)  
2111470 การตีความภาษามลาย ู          3(3-0-6) 
2111471 การวิเคราะหภ์าษามลายู         3(3-0-6) 
2111472 วรรณคดีการละครมลายู       3(3-0-6) 
2111473 ส ารวจวรรณคดีภาษามลายู      3(3-0-6) 

1.ปรับ  
   โครงสร้าง  
   หน่วยกิต 
   รายวิชา   
   เนื้อหา    
   วิชาเอก  
   บังคับและ 
   เนื้อหา 
   วิชาเลือก 
2. ปรับ 
   รหัส  
   รายวิชา  
   และช่ือ  
   รายวิชา 

     8.2.2 กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  
                                         5    หน่วยกิต 
2108442 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษามลายู  
                                                     5(450) 
 

     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
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยไม่ซ้ ากับรายวิชา      
ที่ เ คย เ รี ยนมาแล้ ว และต้ อ ง ไ ม่ เ ป็ น ร ายวิ ช า            
ที่ก าหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์
การส าเร็จการศึกษาในหลักสูตรนี้ 

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
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยไม่ซ้ ากับรายวิชา     
ที่ เ คย เ รี ยนมาแล้ ว และต้ อ ง ไ ม่ เ ป็ น ร ายวิ ช า            
ที่ก าหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์
การส าเร็จการศึกษาในหลักสูตรนี้ 

คงเดิม 

9. ค าอธิบายรายวิชา 
9.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
9.1.1 กลุ่มภาษาและการสื่อสาร 
                           ไม่น้อยกว่า  12  หน่วยกิต 
1.1 บังคับเรียน                        10  หน่วยกิต 
2100101 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร      2(1-2-3) 
             Thai for Communication  
             ความส าคัญของภาษาไทยในฐานะเป็น
เครื่องมือในการสื่อสาร ฝึกทักษะใช้ภาษาใน
ชีวิตประจ าวัน ทั้งด้านการฟัง การพูด การอ่านและ
การเขียน การใช้ภาษาสื่อสารที่เป็นทางการและไม่
เป็นทางการ การน าเสนอข้อมูลในเชิงให้ความรู้ 
ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และวิจารณ์อย่างมีเหตุผล 
ศึกษาสภาพปัญหาและแนวทางแก้ไขการใช้ภาษาใน
ชีวิตประจ าวัน ตระหนักถึงคุณธรรมและมีจิตส านึก
ต่อสังคมในการใช้ภาษาไทยในการสื่อสาร 
              

9. ค าอธิบายรายวิชา 
9.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
9.1.1 กลุ่มภาษาและการสื่อสาร 
                           ไม่น้อยกว่า  12  หน่วยกิต 
1.1 บังคับเรียน                        10  หน่วยกิต 
2100101 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร      2(1-2-3) 
             Thai for Communication  
             ความส าคัญของภาษาไทยในฐานะเป็น
เครื่องมือในการสื่อสาร ฝึกทักษะใช้ภาษาใน
ชีวิตประจ าวัน ทั้งด้านการฟัง การพูด การอ่านและ
การเขียน การใช้ภาษาสื่อสารที่เป็นทางการและไม่
เป็นทางการ การน าเสนอข้อมูลในเชิงให้ความรู้ 
ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และวิจารณ์อย่างมีเหตุผล 
ศึกษาสภาพปัญหาและแนวทางแก้ไขการใช้ภาษาใน
ชีวิตประจ าวัน ตระหนักถึงคุณธรรมและมีจิตส านึก
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          
                                                            

1.ค าอธิบาย
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 
และร่วมวิจารณ์เพื่อแก้ไขปรับปรุง ฝึกการเขียน  
การวางโครงเรื่อง การเขียนเรียงความ ความเรียง
และบทความ โดยเน้นการใช้ภาษาตามมาตรฐาน
ของงานเขียนประเภทน้ัน และฝึกวิจารณ์        

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 
และร่วมวิจารณ์เพื่อแก้ไขปรับปรุง ฝึกการเขียน  
การวางโครงเรื่อง การเขียนเรียงความ ความเรียง
และบทความ โดยเน้นการใช้ภาษาตามมาตรฐาน
ของงานเขียนประเภทน้ัน 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                                

1.ค าอธิบาย
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 

 

2100104 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารและ 
             พัฒนาการเรียนรู้              2(1-2-3) 
             English for Communication  
             and Learning Development   
             พัฒนาทักษะภาษาอั งกฤษเพื่ อการ
สื่อสารทั้งการฟัง พูด อ่าน เขียน ในชีวิตประจ าวัน
ในสถานการณ์ต่าง ๆ อาทิ การกล่าวทักทาย การ
กล่าวลา การแนะน าตนเองและผู้อื่น การร้องขอ 
การเสนอความช่วยเหลือ การให้ค าแนะน า การ
บรรยายลักษณะบุคคลและสิ่งของและสถานที่การ
ถามและการให้ข้อมูล การติดต่อสื่อสารทางโทรศัพท์
และการแสดงความคิดเห็น พัฒนาทักษะการใช้   
เครื่องมือ แหล่งข้อมูลเพื่อศึกษาค้นคว้าในการ
พัฒนาการสื่อสาร เช่น การใช้พจนานุกรม บทความ 
หนังสือพิมพ์ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ                              

2100104 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารและ 
             พัฒนาการเรียนรู้               2(1-2-3) 
             English for Communication  
             and Learning Development   
             พัฒนาทักษะภาษาอั งกฤษเพื่ อการ
สื่อสารทั้งการฟัง พูด อ่าน เขียน ในชีวิตประจ าวัน
ในสถานการณ์ต่าง ๆ อาทิ  การกล่าวทักทาย     
การกล่าวลา การแนะน าตนเองและผู้อื่น การร้องขอ 
การ เสนอความ ช่วย เหลือ  การให้ค าแนะน า       
การบรรยายลักษณะบุคคลและสิ่งของและสถานที่
การถาม และการให้ข้อมูล การติดต่อสื่อสารทาง
โทรศัพท์และการแสดงความคิดเห็น พัฒนาทักษะ
การใช้เครื่องมือ แหล่งข้อมูลเพื่อศึกษาค้นคว้า     
ในการพัฒนาการสื่อสาร เช่น การใช้พจนานุกรม 
บทความ หนังสือพิมพ์ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ                                           

1.ค าอธิบาย
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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              Development of English 
communication skills; listening, speaking, 
reading and writing in daily life of various 
situation 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 ภาษามลายูเพ่ือการสื่อสาร    2(1-2-3) 
             Malay for Communication 
              การใ ช้ภาษามลายู เพื่ อการสื่ อสาร       
ในชีวิตประจ าวัน บทสนทนาที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน 
เช่น การทักทาย การถามทุกข์สุข การขอบคุณ   
การแนะน าแบบง่าย ๆ ฯลฯ โดยเน้นทักษะการฟัง
และการพูด 

2100107 ภาษามลายูเพ่ือการสื่อสาร    2(1-2-3) 
             Melayu for Communication 
              การใ ช้ภาษามลายู เพื่ อการสื่ อสาร       
ในชีวิตประจ าวัน บทสนทนาที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน 
เช่น การทักทาย การถามทุกข์สุข การขอบคุณ   
การแนะน าแบบง่าย 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 

1.เปลี่ยนช่ือ
วิชา    
2.ค าอธิบาย
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 
 

2100108 ภาษามลายูเพ่ือการสื่อสารและ 
             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       
ด้านการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน ใน
บริบทท่ีเกี่ยวข้องกับชีวิตประจ าวัน ฝึกการอ่านออก
เสียงค าภาษามลายูให้ถูกต้อง ฝึกสนทนาภาษามลายู

2100108 ภาษามลายูเพ่ือการสื่อสารและ 
             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       
ด้านการฟัง การพูด  การอ่ าน และการเขียน        
ในบริบทที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจ าวัน ฝึกการอ่าน
ออกเสียงค าภาษามลายูให้ถูกต้อง ฝึกสนทนาภาษา

1.ค าอธิบาย
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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เพื่อการสื่อสารในสถานการณ์ต่าง ๆ เช่น การ
แนะน าตัว การกล่าวทักทาย การกล่าวลา การให้
ค าแนะน า การติดต่อสอบถามข้อมูลทั้งในและนอก
ประเทศ และฝึกการเขียนประโยคที่ไม่ซับซ้อน 

มลายูเพื่อการสื่อสารในสถานการณ์ต่าง ๆ เช่น    
การแนะน าตนเอง การกล่าวทักทาย การกล่าวลา     
การให้ค าแนะน า การติดต่อสอบถามข้อมูลทั้งใน
และนอกประเทศ และฝึกการเขียนประโยคที่ไม่
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 

 

ไม่มี 2100115 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 1      
                                                2(1-2-3) 
             English for Communication 1 
             การฝึกปฏิบัติการฟัง พูด อ่านและเขียน
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจ าวัน 
ถ้อยค าและส านวนพื้นฐานที่ใช้ในสถานการณ์ต่าง 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 
 
 
 

รายวิชาใหม่ 
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ไม่มี 2100117 ภาษาไทยเพ่ือการประกอบอาชีพ  
                                                2(1-2-3) 
             Thai for Careers 
            การฝึกทักษะพัฒนาการใช้ภาษาไทยด้าน
การฟัง การพูด การอ่านและการเขียน เพื่อให้เกิด
การสื่ อสารอย่ างมีประสิทธิภาพถูกต้องตาม
หลักเกณฑ์ ทั้งในชีวิตประจ าวันและการประกอบ
อาชีพ ตลอดจนการน าเสนอข้อมูล การให้ความรู้ 
การวิเคราะห์ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ โดยผ่าน
กระบวนการค้นคว้าตามหลักวิชาการ เพื่อน าไปใช้
ในสถานการณ์ต่าง ๆ ให้เกิดประโยชน์ต่อการปฏิบัติ
หน้าท่ีการงานและการใช้ชีวิตประจ าวัน 
             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                               

รายวิชาใหม ่

1.2 เลือกเรียน                         2  หน่วยกิต 
2100103 หลักการอ่านและการเขียนค าไทย 
                                                2(1-2-3) 
             Principles of Reading and  
             Writing Thai Words 
             หลักเกณฑ์ต่าง ๆ ในการอ่านและเขียน  
ค าไทย ศึกษาปัจจัยที่ท าให้การอ่านและการเขียน 
ค าไทยผิดไปจากเกณฑ์ เก็บรวบรวม วิเคราะห์ 
เปรียบเทียบค าที่มักเขียนหรืออ่านผิดจากกฎเกณฑ์ 
อภิปราย สรุปผล แนวทางการแก้ไขและเผยแพร่
การอ่านและการเขียนค าไทยให้ถูกต้อง 

 

1.2 เลือกเรียน                         2  หน่วยกิต 
2100103 หลักการอ่านและการเขียนค าไทย 
                                                2(1-2-3) 
             Principles of Reading and  
             Writing Thai Words 
             หลักเกณฑ์ต่าง ๆ ในการอ่านและเขียน 
ค าไทย ศึกษาปัจจัยที่ท าให้การอ่านและการเขียน 
ค าไทยผิดไปจากเกณฑ์ เก็บรวบรวม วิเคราะห์ 
เปรียบเทียบค าที่มักเขียนหรืออ่านผิดจากกฎเกณฑ์ 
อภิปราย สรุปผล แนวทางการแก้ไขและเผยแพร่
การอ่านและการเขียนค าไทยให้ถูกต้อง 
 

1.ค าอธิบาย
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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             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 
             การพัฒนาทั กษะการพู ดและอ่ า น
ภาษาอังกฤษอย่างมีประสิทธิภาพ ฝึกการพูดทั้ง
รายบุคคลและเป็นรายกลุ่ม การน าเสนองานหน้าช้ัน
และฝึกการอ่านอย่างมีประสิทธิภาพ การอ่านจับ
ใจความ การอ่านาหนังสือพิมพ์ โฆษณา เว็บไซต์ 

 

2100105 การพัฒนาทักษะการพูดและ 
             การอ่านภาษาอังกฤษ         2(1-2-3) 
             Development of Speaking and  
             Reading Skills in English 
             การพัฒนาทั กษะการพู ดและอ่ า น
ภาษาอังกฤษอย่างมีประสิทธิภาพ ฝึกการพูด      
ทั้งรายบุคคลและเป็นรายกลุ่ม การน าเสนองานหน้า
ช้ันและฝึกการอ่านอย่างมีประสิทธิภาพ การอ่าน 
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  

1.ค าอธิบาย
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 

 

2100106 ภาษาอังกฤษเพ่ือพัฒนาการอ่าน 
             และการเขียน                   2(1-2-3) 
             English for Reading and  
             Writing Development  
            พัฒนาการอ่านภาษาอั งกฤษเพื่ อ ให้
สามารถอ่านจับใจความงานหลากหลายสาขาได้
อย่างมีประสิทธิภาพ และพัฒนาทักษะการเขียนโดย
เน้นการเขียนภาษาอังกฤษที่ถูกรูปแบบและหน้าที่
เพื่อน าไปใช้ประโยชน์ทั้งด้านการศึกษาและอาชีพ 
เ ช่น  การ เขี ยนจดหมาย การกรอกใบสมัคร        

2100106 ภาษาอังกฤษเพ่ือพัฒนาการอ่าน 
             และการเขียน                   2(1-2-3) 
             English for Reading and  
             Writing Development  
            พัฒนาการอ่านภาษาอั งกฤษเพื่ อ ให้
สามารถอ่านจับใจความงานหลากหลายสาขาได้
อย่างมีประสิทธิภาพ และพัฒนาทักษะการเขียน 
โดยเน้นการเขียนภาษาอังกฤษที่ถูกรูปแบบและ
หน้าที่เพื่อน าไปใช้ประโยชน์ทั้งด้านการศึกษาและ
อาชีพ เช่น การเขียนจดหมาย การกรอกใบสมัคร        

1.ค าอธิบาย
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 

 
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 ภาษามลายูพ้ืนฐาน            2(1-2-3) 
             Basic Melayu  
            ฝึกทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียน 
ศึกษารูปประโยคพื้นฐาน การเช่ือมประโยคพื้นฐาน
เ ข้ า ด้ ว ย กั น แ ล ะ ศึ ก ษ า ส า น วน ภ า ษ า ม ล า ยู           
ฝึกน า เสนอข้อมูลในเ ชิงให้ความรู้  ข้อคิดเห็น      
เพื่อประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องกับบริบททางสังคม 
              

2100109 ภาษามลายูพ้ืนฐาน            2(1-2-3) 
             Basic Melayu  
            ฝึกทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียน 
ศึกษารูปประโยคพื้นฐาน การเช่ือมประโยคพื้นฐาน
เ ข้ า ด้ ว ย กั น แ ล ะ ศึ ก ษ า ส า น วน ภ า ษ า ม ล า ยู           
ฝึกน า เสนอข้อมูลในเ ชิงให้ความรู้  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                                 

1.ค าอธิบาย
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 

 

2100110 ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร      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           
ในชีวิตประจ าวัน บทสนทนาที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน 
เช่น การทักทาย การถามทุกข์สุข การแนะน าแบบ
ง่าย ๆ ฯลฯ โดยเน้นทักษะการฟังและการพูด      
ให้สามารถประยุกต์ใช้ในการสื่อสารกับเจ้าของ
ภาษาได้ 
 

2100110 ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร      2(1-2-3) 
             Chinese for Communication  
            การ ใ ช้ภ าษาจี น เพื่ อก ารสื่ อส า ร ใน
ชีวิตประจ าวัน บทสนทนาท่ีใช้ในชีวิตประจ าวัน เช่น 
การทักทาย การถามทุกข์สุข การแนะน าแบบง่าย 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                              

1.ค าอธิบาย
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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2100111 ภาษาอาหรับพ้ืนฐาน           2(1-2-3) 
             Basic Arabic 
             อักษรภาษาอาหรับ หลักการสร้างค า 
ประโยคพื้นฐาน ฝึกทักษะการฟัง พูด อ่าน และ
เขียน เพื่อความเข้าใจเรื่องทั่ว ๆ ไปในชีวิตประจ าวนั 
ให้สามารถประยุกต์ใช้ในการสื่อสารกับเจ้าของ
ภาษาได้ 
 

2100111 ภาษาอาหรับพ้ืนฐาน           2(1-2-3) 
             Basic Arabic 
             อักษรภาษาอาหรับ หลักการสร้างค า 
ประโยคพื้นฐาน ฝึกทักษะการฟัง พูด อ่าน และ
เขียน เพื่อความเข้าใจเรื่องทั่ว ๆ ไปในชีวิตประจ าวนั 
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                              

1.ค าอธิบาย
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 

 

ไม่มี 2100116 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 2 
                                                2(1-2-3) 
             English for Communication  2 
             การฝึกและพัฒนาการฟัง พูด อ่าน และ
เขียนภาษาอั งกฤษ โดยใช้สถานการณ์จริ งที่
สอดคล้องกับสาขาวิชาชีพท่ีเกี่ยวข้อง รวมถึงการฝึก
ทักษะการคิดวิเคราะห์ แก้ปัญหาและตัดสินใจใน
ชีวิตประจ าวัน 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                               

รายวิชาใหม ่

9.1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์         6  หน่วยกิต 
 
2100112 วิทยาการแห่งความสุข        2(1-2-3) 
             Happiness Study  
            ความหมายและขอบข่ายของความสุขทั้ง
กายและใจ และมองโลกเชิงบวก เห็นคุณค่าใน
ตนเอง ผู้อื่น และสรรพสิ่งท้ังปวง การปรับตัวเข้ากับ

9.1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์  
                             ไม่น้อยกว่า  6  หน่วยกิต 
2100112 วิทยาการแห่งความสุข        2(1-2-3) 
             Happiness Study  
            ความหมายและขอบข่ายของความสุขทั้ง
กายและใจ และมองโลกเชิงบวก เห็นคุณค่าใน
ตนเอง ผู้อื่น และสรรพสิ่งท้ังปวง การปรับตัวเข้ากับ

1.ค าอธิบาย
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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สภาพแวดล้อมในสังคมพหุวัฒนธรรม ความฉลาด
ทางอารมณ์ เพื่อการด ารงชีวิตและการอยู่ร่วมกัน 
การน าหลักค าสอนของศาสนามาปฏิบัติการมี
คุณธรรม จริยธรรม กฎ กติกาทางสังคม เพื่อการอยู่
ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข  
 

สภาพแวดล้อมในสังคมพหุวัฒนธรรม ความฉลาด
ทางอารมณ์ เพื่อการด ารงชีวิตและการอยู่ร่วมกัน 
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           
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                                

ภาษาอังกฤษ 

 

2100113  สุนทรียวิจักขณ์                2(2-0-4) 
             Aesthetics Approach 
             ปรัชญาว่าด้วยความงาม ธรรมชาติ และ
ศิลปะ ทัศนะที่เกี่ยวข้องกับกระบวนทัศน์การรับรู้
ความงาม ผ่านภาพ เสียง และการเคลื่อนไหว 
ประสบการณ์ทางสุนทรียภาพและศึกษารูปแบบ
ศิลปะจากระดับท้องถิ่นสู่สากลทั้งในด้านในคิด 
เทคนิค วิธีการในการสร้างสรรค์และการน าไป
ประยุกต์ใช้ใช้กับชีวิต 
 

2100113 สุนทรียวิจักขณ์                 2(2-0-4) 
             Aesthetics Approach 
             ปรัชญาว่าด้วยความงาม ธรรมชาติ และ
ศิลปะ ทัศนะที่เกี่ยวข้องกับกระบวนทัศน์การรับรู้
ความงาม ผ่านภาพ เสียง และการเคลื่อนไหว 
ประสบการณ์ทางสุนทรียภาพ และศึกษารูปแบบ
ศิลปะจากระดับท้องถิ่นสู่สากลทั้งในด้านแนวคิด 
เทคนิค วิธีการในการสร้างสรรค์และการน าไป
ประยุกต์กับชีวติ 
             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 
 
 
 
                           

1.ค าอธิบาย
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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2100114 สารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
                                               2(1-2-3) 
             Information for Life Long  
             Learning  
             ความหมาย บทบาท และความส าคัญ
ของสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต แหล่ง
สารสนเทศและการเข้าถึงแหล่งสารสนเทศ วิธีการ
แสวงหาและรวบรวมสารสนเทศมาใช้เพื่อการศึกษา 
ค้นคว้า ด้วยตนเอง วิธีการน าเสนอผลการศึกษา
ค้นคว้าตามรูปแบบและขั้นตอนท่ีเป็นมาตรฐาน 

2100114 สารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
                                               2(1-2-3) 
             Information for Life Long  
             Learning  
             ความหมาย บทบาท และความส าคัญ
ของสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต แหล่ง
สารสนเทศและการเข้าถึงแหล่งสารสนเทศ วิธีการ
แสวงหาและรวบรวมสารสนเทศมาใช้เพื่อการศึกษา 
ค้นคว้า ด้วยตนเอง วิธีการน าเสนอผลการศึกษา
ค้นคว้าตามรูปแบบและขั้นตอนท่ีเป็นมาตรฐาน 
              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                              

1.ค าอธิบาย
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 

 

ไม่มี 2100118 ความจริงของชีวิต             2(2-0-4) 
             Truth of Life  
             ความหมายของชีวิต การด ารงชีวิตใน
สังคมปัจจุบันกับโลกวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สารสนเทศ การน าเอาความจริงและศาสนธรรมไป
ประยุกต์ในการแก้ปัญหาและพัฒนาปัญญา ชีวิต
และสังคม การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมตาม
หลักศาสนธรรม ชีวิตที่มีสันติสุขและสังคมที่มี
สันติภาพ การเรียนรู้ โลกทัศน์แบบต่าง ๆ การ
วิเคราะห์ข้อดีและข้อเสียของโลกทัศน์ แต่ละอย่าง
เพื่อจะได้รู้จักแสวงหาความจริงและความหมายของ
ชีวิตที่ถูกต้องดีงาม เพื่อความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ 
อันน าไปสู่ความสงบสุขของชีวิตและสังคม  
             Meaning of life, living in today 
society with science and information 
technology, applying truth and religious in 
problem solving and intellectual 

รายวิชาใหม ่
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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                               

ไม่มี 2100119 การพัฒนาตน                   2(2-0-4) 
             Self Development  
             หลักการและองค์ประกอบตลอดจน
ปัจจัยพฤติกรรมตนของมนุษย์ กระบวนการเกิดและ
พัฒนาตน การพัฒนาสติปัญญา ความฉลาดทาง
อารมณ์และจริยธรรม การป้องกันและการจัดการ
ความเครียด การสร้างมนุษย์สัมพันธ์ การท างานเป็น
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                              

รายวิชาใหม ่

ไม่มี 2100120 สุนทรียภาพเพ่ือชีวิต           2(1-2-3) 
             Aesthetics for Life  
             ความหมายของสุนทรียศาสตร์ เ ชิ ง
ความคิดกับสุนทรียศาสตร์เชิงพฤติกรรมโดยสังเขป 
การจ าแนกข้อแตกต่างในศาสตร์ทางความงาม 
ความส าคัญของการรับรู้กับความเป็นมาของศาสตร์
ทางการเห็น การได้ยิน  และการเคลื่ อนไหว          
สู่ทัศนศิลป์ ศิลปะ คีตศิลป์และการแสดง ผ่าน
ขั้ นตอนการ เรี ยนรู้ เ ชิ งคุณค่ า จากการร าลึ ก 
ความคุ้นเคยและน ามาสู่ความซาบซึ้ง เพื่อให้ได้มา
ซึ่งประสบการณ์ของความซาบซึ้งทางสุนทรียภาพ  

รายวิชาใหม ่
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             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          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 กระแสโลกาภิวัตน์ ปรากฏการณ์ธรรมชาติ     
ที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมในด้านต่าง ๆ 
ทั้งทางประเพณี วัฒนธรรม เศรษฐกิจ และการเมือง 
 

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 กระแสโลกาภิวัตน์ ปรากฏการณ์ธรรมชาติ     
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  

1.ค าอธิบาย
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 

 

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
วัฒนธรรม เพื่อน าไปสู่กระบวนการจัดการด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับ
ชุมชน แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การใช้
เทคโนโลยีที่เหมาะสมในการด ารงชีวิตในท้องถิ่น 
              

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
วัฒนธรรม เพื่อน าไปสู่กระบวนการจัดการด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับ
ชุมชน แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การใช้
เทคโนโลยีที่เหมาะสมในการด ารงชีวิตในท้องถิ่น 
             Analysis of multi-cultural diversity 
leading to natural resources management 

1.ค าอธิบาย
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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and environments concerning community; 
concepts of sufficiency economy 
philosophy; utilizing appropriate technology 
for living in local community 

2150103 ทักษะชีวิตและจิตสาธารณะ  2(2-0-4)                                   
             Life Skills and public  
             Conscious Mind            
               ความหมายและความส าคัญของทักษะ
ชีวิต รวมถึงองค์ประกอบที่ส าคัญของทักษะชีวิต 
โลกาภิวัตน์ ทักษะการคิด การตัดสินใจ การคิด
สร้างสรรค์ การคิดเชิงบวก การคิดวิเคราะห์ และ
ควา มฉล าดทา ง อา ร มณ์  ก า รพัฒนาทั กษะ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล การติดต่อสื่อสาร 
ทักษะการจัดการตนเอง และการบริหารจัดการ
ความเครียด รวมทั้งการให้ความส าคัญของการมีจิต
สาธารณะ และการสร้างจิตส านึกสาธารณะ เพื่อ
น าไปสู่การอยู่ร่วมกับเพื่อนอย่างสันติ 
 

2150103 ทักษะชีวิตและจิตสาธารณะ  2(1-2-3)                                   
             Life Skills and Public  
             Conscious Mind            
               ความหมายและความส าคัญของทักษะ
ชีวิต รวมถึงองค์ประกอบที่ส าคัญของทักษะชีวิต 
โลกาภิวัตน์ ทักษะการคิด การตัดสินใจ การคิด
สร้างสรรค์ การคิดเชิงบวก การคิดวิเคราะห์ และ
ควา มฉล าดทา ง อา ร มณ์  ก า รพัฒนาทั กษะ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล การติดต่อสื่อสาร 
ทักษะการจัดการตนเอง และการบริหารจัดการ
ความเครียด รวมทั้งการให้ความส าคัญของการมีจิต
สาธารณะ และการสร้างจิตส านึกสาธารณะ เพื่อ
น าไปสู่การอยู่ร่วมกับเพื่อนอย่างสันติ 
             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, self-
management skills and stress management; 
emphasis on public mindedness and public 
consciousness in order to be peaceful 
coexistence                          

1.ค าอธิบาย
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 

 

ไม่มี 2150108 ทักษะในการด าเนินชีวิต      2(1-2-3) 
             Skills for Life  
             ความส าคัญ องค์ประกอบของทักษะ   
ในการด าเนินชีวิตในสังคมสมัยใหม่ เกี่ยวกับการ
วิเคราะห์ การประเมินสถานการณ์ ความคิด
สร้างสรรค์ ความเห็นใจผู้อื่น ความรับผิดชอบต่อ

รายวิชาใหม ่
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สังคม การสร้างมนุษย์สัมพันธ์ การสื่อสาร การ
ตัดสินใจและแก้ไขปัญหาในชีวิตประจ าวัน การ
จัดการอารมณ์และความเครียด 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 
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 ความส าคัญของมนุษยสัมพันธ์ 
ธรรมชาติของมนุษย์ กระบวนการทางจิตวิทยา การ
สร้างจิตสาธารณะเพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและชุมชน  การพัฒนาตนเพื่อความก้าวหน้า
ในชีวิตการท างาน การน าหลักธรรมมาใช้ในการ
ด าเนินชีวิตและประกอบอาชีพ 
            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                                

รายวิชาใหม ่

9.1.4 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 
        และเทคโนโลยี                   6  หน่วยกิต 
4100101 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน 
                                                2(1-2-3) 
             Mathematics in Daily Life          

9.1.4 กลุ่มวิชาวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 
        และเทคโนโลยี    ไม่น้อยกว่า  6  หน่วยกิต 
4100101 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน 
                                                2(1-2-3) 
             Mathematics in Daily Life          

1.ค าอธิบาย
ร า ย วิ ช า
ภาษาไทยคง
เดิม 
2.เ พิ่ ม เ ติ ม
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             หลักการและกระบวนการคิด การให้
เหตุผล คณิตศาสตร์การเงินเกี่ยวกับดอกเบี้ย การ
เช่าซื้อ บัญชีรับ-จ่าย ภาษี และสถิติเบื้องต้น เพื่อ
การประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 

             หลักการและกระบวนการคิด การให้
เหตุผล คณิตศาสตร์การเงินเกี่ยวกับดอกเบี้ย การ
เช่าซื้อ บัญชีรับ-จ่าย ภาษี และสถิติเบื้องต้น เพื่อ
การประยุกต์ในชีวิตประจ าวัน 
             Principle and thinking process; and 
giving reasons; financial mathematics and 
interest, hire-purchase, accounting, tax and 
fundamental statistics to apply in daily life 

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

 

4100102 วิทยาศาสตร์เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต 
                                                2(1-2-3) 
             Science for the Quality of 
             Life Development          
             วิธีการทางวิทยาศาสตร์ กระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ และเจตคติทางวิทยาศาสตร์ 
ความส าคัญและผลกระทบของวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี สิ่งแวดล้อม และการส่งเสริมสุขภาพเพื่อ
พัฒนาคุณภาพชีวิต 
 

4100102 วิทยาศาสตร์เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต 
                                                2(1-2-3) 
             Science for the Quality of 
             Life Development          
             วิธีการทางวิทยาศาสตร์ กระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ และเจตคติทางวิทยาศาสตร์ 
ความส าคัญและผลกระทบของวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี สิ่งแวดล้อม และการส่งเสริมสุขภาพเพื่อ
พัฒนาคุณภาพชีวิต 
             Scientific approach, scientific 
process and scientific attitude; importance 
and impact of science, technology and 
environment; health promotion for life 
quality development 

1.ค าอธิบาย
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 

4100103 เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจ าวัน 
                                                2(1-2-3) 
             Information Technology in 
             Daily Life           
             ความรู้ เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์
ในชีวิตประจ าวัน การประยุกต์ ใ ช้คลังความรู้ 
กฎหมายและจรรย าบร รณในกา ร ใ ช้ ร ะบบ
สารสนเทศ ความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ 
 

4100103 เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจ าวัน 
                                                2(1-2-3) 
             Information Technology in 
             Daily Life           
            ความรู้ เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ การประยุกต์คอมพิวเตอร์ใน
ชีวิตประจ าวัน การประยุกต์คลังความรู้ กฎหมาย
และจรรยาบรรณในการใช้ระบบสารสนเทศ ความ
ปลอดภัยของระบบสารสนเทศ 
             Introduction to computers, 
information technology; computer 
application in daily life, data warehouse 

1.ค าอธิบาย
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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application, laws with ethics in using 
information system and its security system 

ไม่มี 4100108 วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน 
                                                2(1-2-3) 
             Science in Daily Life          
            พลังงาน แหล่งพลังงาน พลังงานไฟฟ้า 
การผลิตกระแสไฟฟ้า วงจรไฟฟ้าในบ้าน อุปกรณ์
ไฟฟ้า หลักการท างานของเครื่องใช้ไฟฟ้าประเภท
ต่าง ๆ พลังงานในการด ารงชีวิต ระบบการท างาน
ของอวัยวะต่าง ๆ ของมนุษย์ พันธุกรรม สารเคมีที่
ใช้ในชีวิตประจ าวัน การใช้ประโยชน์จากจุลินทรีย์ใน
อุตสาหกรรมอาหาร การจัดการผลผลิตทางการ
เกษตรและผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมโดยใช้ความร้อน 
ความเย็น สารเคมี รังสี บรรจุภัณฑ์และการเก็บ
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 

รายวิชาใหม ่

ไม่มี 4100109 การกีฬาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต 
                                                2(1-2-3) 
             Sports for the Quality of  
             Life Development 
            กฎ กติกา มารยาท รูปแบบและวิธีการ
จัดการแข่งขันกีฬาประเภทต่าง ๆ หลักและวิธีการ
เลือกกีฬาให้เหมาะกับศักยภาพของแต่ละบุคคล 
หลักปฏิบัติในการเล่นกีฬาเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสดุ
ต่อร่างกาย อารมณ์ และสังคม การป้องกันการ

รายวิชาใหม ่
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บาดเจ็บจากการเล่นกีฬาและการปฐมพยาบาล
เบื้องต้น การน าทักษะด้านกีฬา การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตโดยการเล่นกีฬาและการละเล่นพื้นเมืองใน
ท้องถิ่น พัฒนาบุคลิกภาพและเสริมสร้างภาวะ    
การเป็นผู้น า 
             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  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 ที่ก าหนดโดยการเน้นการออกเสียงให้ถูกต้อง 
ชัดเจนตามภาษานิยม ใช้ถ้อยค าเหมาะสมตาม
อารมณ์ที่แสดงออกเพื่อให้สามารถสื่อสารได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ                              

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 
              ทักษะการฟังและพูดภาษามลายูเพื่อ
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
ชีวิตประจ าวัน ฟังการสนทนาโดยเจ้าของภาษาจาก
สื่อต่าง ๆ การแยกส าเนียงภาษามลายูที่หลากหลาย 
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 

ปรับใหม ่
1.เ ป ลี่ ย น
รหัสวิชา 
2.เปลี่ยนช่ือ
วิชา 
3.ปรับหน่วย
กิต 
4.ปรับ
ค าอธิบาย
รายวิชา
ภาษาไทย 
5.เพิ่ม
ค าอธิบาย
รายวิชา
ภาษาอังกฤษ 
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differentiation of Malay accents; 
comprehension and response in the right 
way                                                         

2108417  ภาษาศาสตร์ภาษามลายู     3(3-0-6)         
              Malay Linguistics 
             ศึกษาการสร้างค าตามทฤษฏีโครงสร้าง 
และไวยากรณ์ ศึกษากระบวนการสร้างค า ค าเติม
หน้า ค าซ้ า ค ารวม การวิเคราะห์ระบบภาษาใน
ภาษามลายู 

2111112  ภาษาศาสตร์ภาษามลายูเบื้องต้น 
                                                3(3-0-6) 
              Introduction to Malay   
              Linguistics  
              ประวัติความเป็นมาของภาษามลายู 
แนวคิดทฤษฏีภาษาศาสตร์ สัทศาสตร์ สัทวิทยา   
วจีวิภาค วากยสัมพันธ์ และอรรถศาสตร์ทางด้าน
ภาษามลายู 
               History of Malay; concept and 
theory of Malay linguistics, phonetics, 
phonology, morphology, syntax and 
semantics  

ปรับใหม ่
1.เ ป ลี่ ย น
รหัสวิชา 
2.เปลี่ยนช่ือ
วิชา 
3.ปรับ
ค าอธิบาย
รายวิชา
ภาษาไทย 
4.เพิ่ม
ค าอธิบาย
รายวิชา
ภาษาอังกฤษ 

2108214  การแปล 1                     3(2-2-5)                                           
             Translation 1 
             ศึกษาหลักการแปลเบื้องต้นโดยสังเขป 
ฝึกแปลประโยค ข้อความสั้น ๆ ประกาศ โฆษณา 
ข่าว จากภาษามลายู เป็นภาษาไทยและจาก
ภาษาไทยเป็นภาษามลายู             

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
ค าศัพท์เฉพาะ การแปลส านวน 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 

ปรับใหม ่
1.เ ป ลี่ ย น
รหัสวิชา 
2.เปลี่ยนช่ือ
วิชา 
3.ปรับหน่วย
กิต 
4.ปรับ
ค าอธิบาย
รายวิชา
ภาษาไทย 
5.เพิ่ม
ค าอธิบาย
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
พัฒนาการของภาษามลายู ตั้งแต่เริ่มแรกจนถึง
ปัจจุบัน การใช้ภาษามลายูในยุคแรก ยุคกลางและ
ยุคปัจจุบัน รวมทั้งการศึกษาสาเหตุของการพัฒนา
ในแต่ละยุค 

2111140 พัฒนาการภาษามลายู        3(3-0-6)                            
             Development of the Malay  
             Language 
             ความเป็นมาและพัฒนาการของภาษา
มลายู ตั้งแต่เริ่มแรกจนถึงปัจจุบัน การใช้ภาษา
มลายูในยุคแรก ยุคกลางและยุคปัจจุบัน รวมทั้ง
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 

ปรับใหม ่
1.เ ป ลี่ ย น
รหัสวิชา 
2.เปลี่ยนช่ือ
วิชา 
3.ปรับ
ค าอธิบาย
รายวิชา
ภาษาไทย 
4.เพิ่ม
ค าอธิบาย
รายวิชา
ภาษาอังกฤษ 

2108104  การอ่านภาษามลายู 1        3(2-2-5) 
              Malay Reading 1 
              ฝึกอ่านข้อความที่ไม่ใช่ความเรียง เช่น 
ป้ายโฆษณา ป้ายประชาสัมพันธ์ ประกาศต่าง ๆ 
และฝึกอ่านบทความพื้นฐาน เรื่องสั้น ชีวประวัติ 
เน้นความเข้าใจในงานเขียน 
  

2111141 การอ่านภาษามลายูระดับต้น 2(1-2-3) 
             Basic Malay Reading 
             การฝึ กทักษะการอ่ านระดับต้น ใน
ประโยคภาษามลายู เน้นความเข้าใจความหมาย 
และจับใจความส าคัญจากเรื่อง และวิ เคราะห์
ความหมายประโยค 
             Sentence reading, context clues, 
facts and opinions, reading for daily life; 
advertisement, warning signs, traffic signs, 
labels and directions 
 

ปรับใหม ่
1.เ ป ลี่ ย น
รหัสวิชา 
2.เปลี่ยนช่ือ
วิชา 
3.ปรับหน่วย
กิต 
4.ปรับ
ค าอธิบาย
รายวิชา
ภาษาไทย 
5.เพิ่ม
ค าอธิบาย
รายวิชา
ภาษาอังกฤษ 

2108211  การเขียนภาษามลายู 1       3(2-2-5) 
              Malay Writing 1 
              ฝึกการเขียนข้อความง่าย ๆ เกี่ยวกับ
ชีวิตประจ าวัน ฝึกเขียนเรียงความ เขียนจดหมาย 
ตลอดจนการเขียนบันทึกประจ าวัน การเขียน
อัตชีวประวัติ การใช้เครื่องหมายการอ่าน เพื่อให้

2111142 การเขียนภาษามลายูระดับต้น 
                                                2(1-2-3) 
             Basic Malay Writing 
            หลักการเขียน การฝึกเขียนข้อความ   
ง่าย ๆ เกี่ยวกับชีวิตประจ าวัน และข้อความตาม
ประเพณีนิยม เน้นการใช้ภาษาที่ถูกต้องและ

ปรับใหม ่
1.เ ป ลี่ ย น
รหัสวิชา 
2.เปลี่ยนช่ือ
วิชา 
3.ปรับหน่วย
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สามารถใช้ค าศัพท์ต่าง ๆ ที่เรียนมาแล้วและสื่อ
ความหมายได้ถูกต้อง 
  
 

เหมาะสม 
             Principles of writing; a simple text 
in daily life, traditional text, emphasizes the 
correct and appropriate use of language 
  
 
 
 
 

กิต 
4.ปรับ
ค าอธิบาย
รายวิชา
ภาษาไทย 
5.เพิ่ม
ค าอธิบาย
รายวิชา
ภาษาอังกฤษ 

2108105  การอ่านภาษามลายู 2        3(2-2-5) 
              Malay Reading 1 
             ฝึกอ่านวรรณกรรมมลายู เช่น นิทาน   
นวนิยาย งานเขียนท่ีเป็นร้อยแก้ว ร้อยกรอง เป็นต้น 
เน้นทักษะการจับใจความส าคัญ สามารถอธิบาย
ด้วยวาจา และเขียนด้วยภาษามลายู 
 

2111143 การอ่านภาษามลายูระดับกลาง 
                                                2(1-2-3) 
             Intermediate Malay Reading 
วิชาที่ต้องสอบผ่านก่อน : 2111141 การอ่าน   
ภาษามลายูระดับต้น 
Pre-requisite                :  2111141  Basic 
Malay Reading 
             การอ่านบทความ เรื่องสั้น และข่าว เน้น
เข้าใจความหมาย และจับใจความส าคัญจากเนื้อหา 
ในระดับความยากของศัพท์จ านวน 3,000 ค า 
             Read articles, short story, and 
emphasizing on understanding the meaning 
and comprehending the content, external 
reading with maximum reading level of 
3,000 words 

ปรับใหม ่
1.เ ป ลี่ ย น
รหัสวิชา 
2.เปลี่ยนช่ือ
วิชา 
3.ปรับหน่วย
กิต 
4.ปรับ
ค าอธิบาย
รายวิชา
ภาษาไทย 
5.เพิ่ม
ค าอธิบาย
รายวิชา
ภาษาอังกฤษ 

2108212  การเขียนภาษามลายู 2       3(2-2-5) 
              Malay Writing 2 
              ฝึกสร้างประโยคโดยใช้ค าเช่ือมและค า
บ่งบอกทิศทาง การต่อประโยค การเขียนย่อหน้า 
การบรรยายโดยใช้ภาพประกอบ ฝึกเขียนข้อความ
ในวาระและโอกาสต่าง ๆ การเขียนจดหมาย
ทางการ การเขียนบทความ และการสรุปใจความ
ส าคัญ เพื่อให้สามารถใช้ศัพท์ต่าง ๆ ที่เรียนมาแล้ว
ได้ถูกต้อง 
 

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

ปรับใหม ่
1.เ ป ลี่ ย น
รหัสวิชา 
2.เปลี่ยนช่ือ
วิชา 
3.ปรับ
ค าอธิบาย
รายวิชา
ภาษาไทย 
4.เพิ่ม
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ก าหนด โดยเลือกใช้ค าศัพท์ที่เหมาะสมในการฝึก
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 

ค าอธิบาย
รายวิชา
ภาษาอังกฤษ 

2108103 สัณฐานวิทยา                   3(3-0-6) 
             Morphology 
             ศึกษากรอบแนวคิด ทฤษฏีโครงสร้าง
นิยม และทฤษฏีไวยากรณ์แบบเพิ่มพูน (structure 
& generative) ความแตกต่างระหว่างหน่วยค ากับ
ค า กระบวนการสร้างค า อุปสรรคปัจจัย หลักการ
วิเคราะห์และกฎสัณฐานวิทยาโดยใช้ทฤษฏีต่าง ๆ 

2111145 สัณฐานวิทยา                   3(3-0-6) 
             Morphology 
             กรอบแนวคิดพื้นฐานสัณฐานวิทยาความ
แตกต่างระหว่างหน่วยค ากับค า วิธีสร้างค าแบบ  
ต่าง ๆ ค าอุปสรรค ค าปัจจัย ค าเดี่ยว ค าประสม 
ค านาม ค ากริยา ค าคุณศัพท์ และค ากริยาช่วยชนิด
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 

ปรับใหม ่
1.เ ป ลี่ ย น
รหัสวิชา 
2.เปลี่ยนช่ือ
วิชา 
3.ปรับ
ค าอธิบาย
รายวิชา
ภาษาไทย 
4.เพิ่ม
ค าอธิบาย
รายวิชา
ภาษาอังกฤษ 

2108106  สนทนาภาษามลายู 2         3(2-2-5)                                    
             Malay conversation 2 
วิชาที่ต้องสอบผ่านก่อน : สนทนาภาษามลายู 1  
               ฝึกทักษะฟังและพูดภาษามลายูเพื่อการ
สื่อสารในระดับที่สูงขึ้น เน้นความเข้าใจ และ
วิเคราะห์จากการฟังข่าว การอภิปราย การฟังค า
บรรยาย การน าเสนอผลงาน การแสดงความคิดเห็น 
การน าเสนอประเด็นโต้แย้ง เทคนิคการพูดในที่
ชุมชน การโต้วาที ภาษาที่เหมาะสมกับบทบาทและ
สถานการณ์  
              

2111202  การฟังและพูดภาษามลายูระดับกลาง 
                                                2(1-2-3) 
             Intermediate Malay Listening  
             and Speaking 
วิชาที่ต้องสอบผ่านก่อน : 2111101 การฟังและพูด
ภาษามลายูระดับต้น 
Pre-requisite              : 2111101 Basic Malay 
Listening and Speaking                
              ทักษะการฟังและพูดภาษามลายูเพื่อ
การสื่อสารในบริบทที่มีความซับซ้อนขึ้น เน้นความ
เข้าใจในการฟัง การโต้ตอบ การแสดงความคิดเห็น 

ปรับใหม ่
1.เ ป ลี่ ย น
รหัสวิชา 
2.เปลี่ยนช่ือ
วิชา 
3.ปรับหน่วย
กิต 
4.ปรับ
ค าอธิบาย
รายวิชา
ภาษาไทย 
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การแสดงบทบาทสมมติ บทละครสั้น การสัมภาษณ์ 
และการรายงาน 
             Malay listening and speaking for 
communication in  context; emphasis of 
comprehension, response, opinion, 
expression, role-play, skit, interview and 
report                             

5.เพิ่ม
ค าอธิบาย
รายวิชา
ภาษาอังกฤษ 

 

2108322  ภาษาศาสตร์สังคมในประเทศท่ีใช้ 
              ภาษามลายู                    3(3-0-6) 
              Socio-linguistic Study of  
              Malay Speaking Countries 
              ศึกษาภาษาในบริบทของสังคมและ
วัฒนธรรม ความหลากหลายในภาษามลายูใน
ประเทศที่ใช้ภาษามลายู ซึ่งอธิบายได้ด้วยทฤษฏี
ภาษาศาสตร์สังคม 

2108213  ภาษาศาสตร์สังคม            3(3-0-6)               
              Socio-linguistics  
              ความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับสังคม 
การปฏิสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบทางสังคมและ
ภาษา บทบาทและความหลากหลายของภาษาใน
สังคม ความสัมพันธ์ระหว่างการเรียนภาษาและ
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  

ปรับใหม ่
1.เ ป ลี่ ย น
รหัสวิชา 
2.เปลี่ยนช่ือ
วิชา 
3.ปรับ 
หน่วยกิต 
4.ปรับ
ค าอธิบาย
รายวิชา
ภาษาไทย 
5.เพิ่ม
ค าอธิบาย
รายวิชา
ภาษาอังกฤษ 

 
2108315  การแปล 2                     3(2-2-5)                                           
             Translation 2 
รายวิชาบังคับก่อน : การแปล 1 
             ฝึ ก ทั ก ษ ะ ก า ร แ ปล ข่ า ว  บ ทค ว า ม 
ข้อเขียนทางวิชาการ นิทานและบทร้อยกรอง      
ทั้งจากภาษามลายูเป็นภาษาไทยและจากภาษาไทย
เป็นภาษามลายู 
 

2111215 การแปลภาษามลาย-ูไทย     2(1-2-3) 
             Malay – Thai Translation 
วิชาที่ต้องสอบผ่านก่อน : 2111114 กลวิธีการ
แปลภาษามลายู 
Pre-requisite               :  2111114  Malay 
Translation Strategies 
            การแปลจากภาษามลายูเป็นภาษาไทย 
ความหมาย ค าศัพท์ จากประโยคจนถึงบริบท การ
แปลงานเขียน เช่น ข่าว หนังสือพิมพ์ เรื่องสั้น 
วรรณกรรม การใช้พจนานุกรม และเครื่องมืออื่น ๆ 
ในการแปล  

ปรับใหม ่
1.เ ป ลี่ ย น
รหัสวิชา 
2.เปลี่ยนช่ือ
วิชา 
3.ปรับหน่วย
กิต 
4.ปรับ
ค าอธิบาย
รายวิชา
ภาษาไทย 
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              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  

5.เพิ่ม
ค าอธิบาย
รายวิชา
ภาษาอังกฤษ 

ไม่มี 2111246 การอ่านภาษามลายูระดับสูง 
                                                2(1-2-3) 
             Advanced Malay Reading 
วิชาที่ต้องสอบผ่านก่อน : 2111143 การอ่าน   
ภาษามลายูระดับกลาง 
Pre-requisite                :  2111143  
Intermediate Malay Reading 
             การอ่านงานเขียนประเภทต่าง ๆ เพื่อจับ
ใจความส าคัญและความเข้าใจในรายละเอียด 
หนังสืออ่านนอกเวลาในระดับความยากของศัพท์
จ านวน 5,000 ค า 
             Reading for main ideas of writing 
works, understanding. Interpreting and 
summarizing the details of external reading 
with approximately 5,000 words 

รายวิชาใหม ่

ไม่มี 2111247 การเขียนภาษามลายูระดับสูง 
                                                2(1-2-3) 
             Advanced Malay Writing 
วิชาที่ต้องสอบผ่านก่อน : 2111144 การเขียนภาษา
มลายูระดับกลาง 
Pre-requisite           :  2111144  
Intermediate Malay Writing 
             เทคนิคการเขียนภาษามลายูระดับสูง   
ฝึกการใช้ค า ส านวน รูปประโยคที่ซับซ้อนขึ้น       
ให้ถูกต้อง เหมาะสม มุ่งเน้นการเขียนบรรยายเพื่อ
ถ่ายทอดเรื่องราว และหลักการอ้างอิงเหตุผล 
             Advanced Malay writing 
techniques; using the practice sentence 
more complex expressions, proper. Focus 

รายวิชาใหม ่
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on writing, lecturing to convey the story 
and the main reason reference 

2108106 โครงสร้างภาษามลายู 1       3(3-0-6)                                   
             Malay Structural 1 
             ศึกษาวลี รูปแบบวลีในภาษามลายู อนุ
ประโยค ประโยคความเดี่ ยว รูปประโยคที่มี
โครงสร้างที่ซับซ้อน รวมทั้งศึกษาโครงสร้างประโยค
ต่าง ๆ ฝึกสร้างและวิเคราะห์วลี และรูปประโยค  
ต่าง ๆ ในระดับพื้นฐาน 

2111248 โครงสร้างภาษามลายูระดับต้น 
                                                3(3-0-6) 
             Basic Malay Structural 
             กรอบแนวคิดเกี่ยวกับโครงสร้างภาษา 
วลี รูปแบบวลี การสร้างวลี วิเคราะห์วลี อนุประโยค 
รูปประโยคพื้นฐาน และประโยคชนิดต่าง ๆ ของ
ภาษามลายู 
              Concept of language structures, 
phrases, phrase pattern, phrase formation, 
phrase analysis, clauses, basic patterns of 
sentence, simple types of Malay sentence                    

ปรับใหม ่
1.เ ป ลี่ ย น
รหัสวิชา 
2.เปลี่ยนช่ือ
วิชา 
3.ปรับ
ค าอธิบาย
รายวิชา
ภาษาไทย 
4.เพิ่ม
ค าอธิบาย
รายวิชา
ภาษาอังกฤษ 

2108207 โครงสร้างภาษามลายู 2       3(3-0-6)                                   
             Malay Structural 2 
รายวิชาบังคับก่อน : โครงสร้างภาษามลายู 1             
             ศึกษาโครงสร้าง หน้าที่  ลักษณะของ
ไวยากรณ์ ศึกษาทฤษฏีต่าง ๆ ที่ใช้ในการวิเคราะห์
ประโยค และวิเคราะห์โครงสร้างประโยคแบบต่าง ๆ 
ในภาษามลายูที่ซับซ้อนมากขึ้น  
  

2111249 โครงสร้างภาษามลายูระดับกลาง 
                                                3(3-0-6) 
             Intermediate Malay Structural 
วิชาที่ต้องสอบผ่านก่อน : 2111148 โครงสร้าง
ภาษามลายูระดับต้น 
Pre-requisite               :  2111148  Basic 
Malay Structural 
             ประเภทของประโยค ประโยคความเดียว 
ประโยคความรวม ประโยคความซ้อน และการเช่ือม
ในประโยคภาษามลายู  
              Types of sentence; simple, 
compound, and complex sentence, 
conjunction use in Malay sentence 

ปรับใหม ่
1.เ ป ลี่ ย น
รหัสวิชา 
2.เปลี่ยนช่ือ
วิชา 
3.ปรับ
ค าอธิบาย
รายวิชา
ภาษาไทย 
4.เพิ่ม
ค าอธิบาย
รายวิชา
ภาษาอังกฤษ 

2108436 ศิลปวัฒนธรรมมลายูเบื้องต้น 2(1-2-3) 
             Introduction to Malay Arts  
             and Culture 
            ศึกษาความ เป็นอยู่  ศิลปวัฒนธรรม 
ประเพณี และแนวคิดของตนมลายูซึ่งสัมพันธ์หรือไม่
สัมพันธ์กับศาสนาอิสลาม รวมทั้งศึกษาภาคสนาม

2111250 สังคมและวัฒนธรรมมลายู    3(3-0-6) 
             Malay Culture and Society 
            สังคมวิถีชีวิต ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี 
และระบบความคิดของชาวมลายู รวมทั้งศึกษา
ภาคสนาม และเยี่ยมชมสถานที่ต่าง ๆ เกี่ยวกับ
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             

ปรับใหม ่
1.เ ป ลี่ ย น
รหัสวิชา 
2.เปลี่ยนช่ือ
วิชา 
3.ปรับ
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และเยี่ยมชมสถานที่ต่าง ๆ เกี่ยวกับประเพณีและ
ประวัติศาสตร์ 
 

พหุวัฒนธรรม 
             Social way of life, arts and culture, 
tradition, thinking system of Malay speakers, 
field studies, visiting traditional and 
historical places in a multicultural context 

ค าอธิบาย
รายวิชา
ภาษาไทย 
4.เพิ่ม
ค าอธิบาย
รายวิชา
ภาษาอังกฤษ 

ไม่มี 2111303 การฟังและพูดภาษามลายูระดับสูง 
                                                2(1-2-3) 
             Advanced Malay Listening  
             and Speaking 
วิชาที่ต้องสอบผ่านก่อน : 2111202  การฟังและพูด
ภาษามลายูระดับกลาง 
Pre-requisite           : 2111202  Intermediate 
Malay Listening and Speaking                
              ทักษะการฟังและพูดภาษามลายูเพื่อ
การสื่อสารในระดับที่สูงขึ้น เน้นความเข้าใจ และ
วิเคราะห์จากการฟังข่าว การอภิปราย การฟังค า
บรรยาย การน าเสนอผลงาน การแสดงความคิดเห็น 
การน าเสนอประเด็นโต้แย้ง เทคนิคการพูดในที่
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                     

รายวิชาใหม ่

2108416  การแปล 3                     3(2-2-5)                                           
             Translation 3 
รายวิชาบังคับก่อน : การแปล 2 
             ฝึ ก ทั ก ษ ะ ก า ร แ ปล ข่ า ว  บ ทค ว า ม 
ข้อเขียนทางวิชาการ นิทานและบทร้อยกรองทั้งจาก

2111316 การแปลภาษาไทย-มลายู     2(1-2-3)                                     
             Thai – Malay Translation 
วิชาที่ต้องสอบผ่านก่อน : 2111215 การแปลภาษา
มลายู – ไทย 
Pre-requisite            : 2111215  Malay – 

ปรับใหม ่
1.เ ป ลี่ ย น
รหัสวิชา 
2.เปลี่ยนช่ือ
วิชา 
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ภาษามลายูเป็นภาษาไทยและจากภาษาไทยเป็น
ภาษามลายูในข้ันสูง 
       

Thai Translation 
             การแปลจากภาษาไทยเป็นภาษามลายู 
ความหมาย ค าศัพท์จากบริบท 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  

3.ปรับหน่วย
กิต 
4.ปรับ
ค าอธิบาย
รายวิชา
ภาษาไทย 
5.เพิ่ม
ค าอธิบาย
รายวิชา
ภาษาอังกฤษ 

2108208 โครงสร้างภาษามลายู 3       3(3-0-6)                                   
             Malay Structural 3 
รายวิชาบังคับก่อน : โครงสร้างภาษามลายู 2             
             ศึกษากระบวนการวิเคราะห์โครงสร้าง 
วลี อนุประโยคและประโยคในภาษามลายู รวมทั้ง
เปรียบเทียบผลการวิเคราะห์ด้วยทฤษฏีต่าง ๆ ใน
ระดับทีสู่งขึ้น 
  

2111351 โครงสร้างภาษามลายูระดับสูง 
                                                3(3-0-6) 
             Advanced Malay Structural 
วิชาที่ต้องสอบผ่านก่อน : 2111249 โครงสร้าง
ภาษามลายูระดับกลาง 
Pre-requisite               :  2111249 
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 

ปรับใหม ่
1.เ ป ลี่ ย น
รหัสวิชา 
2.เปลี่ยนช่ือ
วิชา 
3.ปรับ
ค าอธิบาย
รายวิชา
ภาษาไทย 
4.เพิ่ม
ค าอธิบาย
รายวิชา
ภาษาอังกฤษ 

 

2108318 สัทศาสตร์ภาษามลาย ู        3(3-0-6) 
             Malay  Phonetics 
             ศึกษาเสียงและอวัยวะที่ใช้ในการออก
เสียง (articulator phonetics) เน้นสรีรสัทศาสตร์
และนินาทสัทศาสตร์ (Articulatory Phonetics & 
Phonetics) วิเคราะห์โครงสร้างเบื้องต้นของค า วลี 
และประโยคในภาษามลายู 

2111352 สัทศาสตร์ภาษามลาย ู        3(3-0-6) 
             Malay  Phonetics 
            กรอบแนวคิดเกี่ยวกับสัทศาสตร์ ระบบ
เสียงและอวัยวะที่ใช้ในการออกเสียง องค์ประกอบ
ของเสียงพูด กระบวนการออกเสียง การใช้สัทอักษร 
สรีรสัทศาสตร์และนินาทสัทศาสตร์ เสียงพยัญชนะ
และเสียงสระในภาษามลายู เปรียบเทียบคุณสมบัติ
เสียงพยัญชนะและสระ ตลอดจนการเน้นและ

ปรับใหม ่
1.เ ป ลี่ ย น
รหัสวิชา 
2.เปลี่ยนช่ือ
วิชา 
3.ปรับ
ค าอธิบาย
รายวิชา
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ท านองเสียงในภาษามลายู 
             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 

ภาษาไทย 
4.เพิ่ม
ค าอธิบาย
รายวิชา
ภาษาอังกฤษ 

2108319 สรวิทยาภาษามลายู           3(3-0-6) 
             Malay Phonology  
            ศึกษาระบบเสียงภาษามลายู วิเคราะห์
ระบบและบทบาทของเสียงในภาษามลายู รวมทั้ง
ศึกษาวิธีการที่ใช้ในการวิเคราะห์ภาษามลายู เช่น 
structural, generative linear & nonlinear 

2111353 สรวิทยาภาษามลายู           3(3-0-6) 
             Malay Phonology  
            กรอบแนวคิดเกี่ยวกับสรวิทยา ความหาย
ของหน่วยเสียง การวิเคราะห์หน่วยเสียง ระบบเสียง
ในภาษามลายู การกระจายของหน่วยเสียงในภาษา
มลายู โครงสร้างพยางค์และค าในหลักสัทศาสตร์
และสรวิทยา การิเคราะห์ระบบเสียงในภาษามลายู
ถิ่นปัตตาน ี
              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 

ปรับใหม ่
1.เ ป ลี่ ย น
รหัสวิชา 
2.เปลี่ยนช่ือ
วิชา 
3.ปรับ
ค าอธิบาย
รายวิชา
ภาษาไทย 
4.เพิ่ม
ค าอธิบาย
รายวิชา
ภาษาอังกฤษ 

2108327  ภาษามลายูถิ่น                 3(3-0-6) 
              Malay Dialects  
             ศึกษาลักษณะทั่วไปของภาษามลายูถิ่นที่
มีอยู่ ในประเทศต่าง ๆ ที่ใช้ภาษามลายู รวมทั้ง
เปรียบเทียบภาษามลายูถิ่นต่าง ๆ ในระดับหน่วย
เสียง หน่วยค าและประโยค 

2111354  ภาษามลายูถิ่น                 3(3-0-6) 
              Malay Dialects  
              กรอบแนวคิดเกี่ยวกับภาษามลายูถิ่น 
ตระกูลของภาษามลายู การเกิดขึ้นของภาษามลายู
ถิ่น ลักษณะของภาษามลายูถิ่นที่ใช้ในภูมิภาคมลายู 
กาเปรียบเทียบภาษามลายูถิ่นต่าง ๆ ในระดับหน่วย
เสียง หน่วยค า ประโยคและความแตกต่างของ
ความหมาย การจัดกลุ่มของภาษามลายูถิ่น 
                Concept of Malay dialects, 
language family of Malay dialects, 
emergence of Malay dialects, characteristics 

ปรับใหม ่
1.เ ป ลี่ ย น
รหัสวิชา 
2.เปลี่ยนช่ือ
วิชา 
3.ปรับ
ค าอธิบาย
รายวิชา
ภาษาไทย 
4.เพิ่ม
ค าอธิบาย
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of Malay in Malay region, comparison of 
Malay dialects phonemes, morphemes, 
sentences and differences of the meaning, 
grouping of Malay dialects 

รายวิชา
ภาษาอังกฤษ 

ไม่มี 2111455 อรรถศาสตร์ภาษามลายู       3(3-0-6) 
             Malay Semantics 
            ความรู้ เ บื้ อ ง ต้ น เ รื่ อ ง อ ร รถศาสตร์ 
พัฒนาการทางด้านวิชาอรรถศาสตร์ และวิธีการ 
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           
การ เปลี่ ยนแปลงความหมาย  ประ เด็นของ
ความหมายที่มี ความเกี่ ยวข้องกับส่ วนต่าง 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 

รายวิชาใหม ่

2108437 สัมมนาภาษามลายู            3(2-2-5)                                
             Seminar in the Malay Language        
             แบ่ งกลุ่ มย่อย อภิปราย  สนทนาใน
เรื่องราวต่าง ๆ ในปัจจุบันที่น่าสนใจเกี่ยวมลายู 
ศึกษาโดยการใช้ประสบการณ์และมวลความรู้
แลกเปลี่ยนกนัระหว่างกลุ่ม 

2111456 สัมมนาภาษามลายู             3(2-2-5)                                
             Seminar in Malay Language        
             แนวคิดการจัดสัมมนา รูปแบบของ     
การสัมมนา การด าเนินการสัมมนา การก าหนด
หัวข้อตามความสนใจของนักศึกษาแต่ละตน ศึกษา
ค้นคว้า และน าเสนอผลของการศึกษาในการสัมมนา 
             Concept of seminar, forms of the 
seminar, conducting seminar, topic 
determination according to students, 
interest, study, research and presentation in 
seminar 

ปรับใหม ่
1.เ ป ลี่ ย น
รหัสวิชา 
2.เปลี่ยนช่ือ
วิชา 
3.ปรับ
ค าอธิบาย
รายวิชา
ภาษาไทย 
4.เพิ่ม
ค าอธิบาย
รายวิชา
ภาษาอังกฤษ 
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2108440 การศึกษาเอกเทศ              3(2-2-5)                                
             Independent Studies             
             ศึกษาทฤษฏี แนวคิด รูปแบบการท าวิจัย
และฝึกฝนการท าวิจัยในช้ันเรียน การฝึกปฏิบัติการ
วิจัย การน าเสนอผลการวิจัย การค้นคว้า ศึกษา
งานวิจัยในการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ 
การใช้กระบวนการวิจัยในการแก้ปัญหา การเสนอ
โครงร่างเพื่อการท าวิจัย  

2111457 การศึกษาเอกเทศ              3(3-2-5)                                
             Independent Studies             
             ทฤษฏีและหลักการวิจัยเบื้องต้น รูปแบบ
การวิจัย การออกแบบการวิจัย กระบวนการวิจัย 
การฝึกปฏิบัติการวิจัย การค้นคว้าด้วยตนเองใน
หัวข้อทางภาษาศาสตร์ วรรณคดี หรือวัฒนธรรม
มลายู โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาให้ค าแนะน า และการ
น าเสนอผลการศึกษาทั้งในรูปของเอกสารและ
น าเสนอด้วยวาจา 
             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 

ปรับใหม ่
1.เปลี่ยน
รหัสวิชา 
2.เปลี่ยนช่ือ
วิชา 
3.ปรับ 
หน่วยกิต 
4.ปรับ
ค าอธิบาย
รายวิชา
ภาษาไทย 
5.เพิ่ม
ค าอธิบาย
รายวิชา
ภาษาอังกฤษ 

2) วิชาเอกเลือก      ไม่น้อยกว่า    21  หน่วยกิต 
2108436 วรรณคดีมลายูเบ้ืองต้น        3(3-0-6) 
             Introduction to Malay Literature 
            ศึกษาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวรรณคดี
และประวัติวรรณคดี ลีลาการประพันธ์ ความหมาย 
ความคิด หรือปรัชญาของผู้แต่ง รวมทั้งศัพท์เฉพาะ
ด้านวรรณคดี โดยการอ่านจากเรื่องสั้น บทละคร 
และร้อยกรอง 

2) วิชาเอกเลือก      ไม่น้อยกว่า   18   หน่วยกิต 
2111319 วรรณคดีมลายูเบ้ืองต้น        3(3-0-6) 
             Introduction Malay Literature 
             ความรู้ เบื้องต้นเกี่ยวกับวรรณคดีและ
ประวัติวรรณคดี ลีลาการประพันธ์ ความหมาย   
การอภิปราย แนวคิด ค าศัพท์เฉพาะทางวรรณกรรม
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 

ปรับใหม ่
1.เปลี่ยน
รหัสวิชา 
2.ปรับ
ค าอธิบาย
รายวิชา
ภาษาไทย 
3.เพิ่ม
ค าอธิบาย
รายวิชา
ภาษาอังกฤษ 

ไม่มี 2111358 อักษรยาวี                       3(3-0-6) 
             Jawi Script  
             ประวัติ ความเป็นมาของอักษรยาวี 
พยัญชนะ สระ เครื่องหมายวรรคตอน ระบบ     
การสะกดและการออกเสียง การอ่านและการเขียน

รายวิชาใหม ่
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ข้อความภาษามลายูด้วยอักษรยาวี 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              

2108438 ภาษามลายูกับเทคโนโลยีสารสนเทศ 
                                                3(3-0-6) 
             The Malay Language and  
             Information Technology 
             ศึกษาวิธีใช้ภาษามลายูในการสื่อสาร
ทางการบริหารและการพาณิชย์ ประเด็นที่เกี่ยวข้อง
กับการสื่อสาร เทคโนโลยีที่ใช้กับการสื่อสารและผล
จากความแตกต่างของวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับการ
สื่อสาร 
 

2111359 ภาษามลายูกับเทคโนโลยีสารสนเทศ 
                                                3(3-0-6) 
             Malay Language and  
             Information Technology 
             ปฏิบัติ การฟัง การอ่านค าสั่ง ค าแนะน า 
เนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และ
สารสนเทศ โครงสร้างภาษา ค าศัพท์ 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 
ระบบปฏิบัติการ สามารถประยุกต์ โปรแกรม
ส าเร็จรูปในการเรียนภาษามลายู อินเตอร์เน็ต 
ระบบการสื่อสารและข้อมูล การเขียนบรรยายล าดับ
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 

ปรับใหม ่
1.เปลี่ยน
รหัสวิชา 
2.เปลี่ยนช่ือ
วิชา 
3.ปรับ
ค าอธิบาย
รายวิชา
ภาษาไทย 
4.เพิ่ม
ค าอธิบาย
รายวิชา
ภาษาอังกฤษ 

2108328 อิทธิพลภาษาต่างประเทศในภาษา 
             มลายู                            3(3-0-6) 
             Foreign Language Influences  
             in Malay 
             ศึกษาอิทธิพลของภาษาต่างประเทศที่   
มีต่อภาษามลายูและศึกษาอิทธิพลของภาษามลายู 

2111360 อิทธิพลภาษาต่างประเทศในภาษา 
             มลายู                            3(3-0-6) 
             Foreign Language Influences  
             in Malay 
              อิทธิพลของภาษาต่างประเทศที่มีต่อ
ภาษามลายู  ด้านระบบเสียง ระบบค า ระบบ

ปรับใหม ่
1.เปลี่ยน
รหัสวิชา 
2.เปลี่ยนช่ือ
วิชา 
3.ปรับ
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ที่มีต่อภาษาอื่น ตลอดจนวิวัฒนาการของภาษา
มลายู 

ประโยค และส านวนโวหารในสถานการณ์ต่าง ๆ    
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                 

ค าอธิบาย
รายวิชา
ภาษาไทย 
4.เพิ่ม
ค าอธิบาย
รายวิชา
ภาษาอังกฤษ 

2108326 ภาษามลายูเพ่ือการท่องเท่ียว 3(3-0-6) 
             Malay for Tourism 
             ศึ กษาความรู้ พื้ น ฐ าน เกี่ ย วกั บกา ร
ท่องเที่ยว ฝึกทักษะการใช้ภาษามลายูในการเป็น  
มัคคุ เทศก์  เกี่ ยวกับ โปรแกรมการท้อง เที่ ย ว        
การเตรียมเอกสาร การกรอกแบบฟอร์ม การจอง
ห้องพัก ประชามสัมพันธ์  และน าชมสถานที่
ท่องเที่ยว 

2111361 ภาษามลายูเพ่ือการท่องเท่ียว 3(3-0-6) 
             Malay Language for Tourism 
             ศัพท์ ส านวน บทสนทนาเกี่ยวกับธุรกิจ
ท่องเที่ยว เช่น โรงแรม ร้านอาหาร สายการบิน 
มัคคุเทศก์ ข้อมูลสถานที่ส าคัญ เทศการต่าง ๆ 
วัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมมลายู ภาษาเพื่อการ
ปฏิบัติด้านการท่องเที่ยว การจัดโปรแกรมการ
เดินทาง การจองที่พัก  การ เตรียมเอกกสาร
ประชาสัมพันธ์  การอภิปรายและเสนอข้อมูล
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 

ปรับใหม ่
1.เปลี่ยน
รหัสวิชา 
2.เปลี่ยนช่ือ
วิชา 
3.ปรับ 
ค าอธิบาย
ภาษาไทย 
4.เพิ่ม
ค าอธิบาย
รายวิชา
ภาษาอังกฤษ 

2108323 ภาษามลายูทางการศึกษา     3(3-0-6) 
             Malay in Education 
             ศึ ก ษ า ถึ ง ค ว า ม ส า คั ญ แ ล ะ ค ว า ม
หลากหลายของปัญหาที่ เกี่ยวข้องกับการศึกษา
ภาษามลายู เช่น ภาษามลายูจัดเป็นส่วยหนึ่งหรือ
ภาษาที่สองในบริบทไทย ศึกษาความเหมาะสมของ

ไม่มี ปรับออก 
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การใช้ภาษามลายู ในพื้นที่  ศึกษาอิทธิพลการ
เปลี่ ยนแปลงทางการศึกษาและปัญหาความ
หลากหลายในการศึกษาภาษามลายู บทบาทของ
ภาษามลายูที่ใช้ในการสื่อสาร 
2108325 ภาษามลายูกับการด าเนินในสังคม 
                                                3(3-0-6) 
             Malay Language and Malay  
             Way of life              
              วิเคราะห์การใช้ภาษาในสถานการณ์จริง 
ปัญหาและอุปสรรคในการใช้ภาษา การวิเคราะห์
ภาษาที่ใช้ในการด าเนินชีวิตของผู้ใช้ภาษามลายูจาก
สื่อต่าง ๆ เช่น หนังสือพิมพ์ โทรทัศน์ เป็นต้น 

2111362 สถานการณ์การใช้ภาษามลายูใน    
             ปัจจุบัน                         3(3-0-6) 
             Current Situation in  
             Malay Language               
              วิเคราะห์การใช้ภาษาในสถานการณ์จริง 
ปัญหาและอุปสรรคในการใช้ภาษา การวิเคราะห์
ภาษาที่ใช้ในการด าเนินชีวิตของผู้ใช้ภาษามลายูจาก
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                 

ปรับใหม ่
1.เปลี่ยน
รหัสวิชา 
2.เปลี่ยนช่ือ
วิชา 
3.เพิ่ม
ค าอธิบาย
รายวิชา
ภาษาอังกฤษ 

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

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 
 
 

ปรับใหม ่
1.เปลี่ยน
รหัสวิชา 
2.ปรับหน่วย
กิต 
3.ปรับ
ค าอธิบาย
รายวิชา
ภาษาไทย 
4เพิ่ม
ค าอธิบาย
รายวิชา
ภาษาอังกฤษ 

ไม่มี 2111364 วาทวิทยาภาษามลายู         3(3-0-6) 
             Malay Language Rhetoric  
            หลักวาทวิทยาภาษามลายู เบื้ อ งต้น    
การพัฒนาบุคลิกภาพ การสื่อความหมายด้วย      

รายวิชาใหม่ 
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วัจนภาษา และอวัจนภาษา การพัฒนาทักษะการ
พูดในสถานการณ์ต่าง ๆ  
              Fundamentals of Malay rhetoric, 
personality development; verbal and     
non-verbal communication, development 
of speaking skills in different situations 

2111434 บทบาทและสถานะภาษามลายูใน 
             เอเชียตะวันออกเฉียงใต้       3(3-0-6) 
             Role and Status of the Malay  
             Language in South East Asia 
            ศึกษานโยบายทางภาษาของภาษามลายู 
ตลอกจนบทบาทของภาษามลายูที่ ใ ช้ในเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน 

 

2111365 บทบาทและสถานะภาษามลายูใน 
             ภูมิภาคมลายู                   3(3-0-6) 
             Role and Status of Malay  
             Language in Malay Region  
             นโยบายทางภาษาของประเทศต่าง ๆ 
ต่อภาษามลายู ความส าคัญของภาษามลายูใน
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 

ปรับใหม ่
1.เปลี่ยน
รหัสวิชา 
2.เปลี่ยนช่ือ
วิชา
ภาษาอังกฤษ 
3.ปรับ
ค าอธิบาย
รายวิชา
ภาษาไทย 
4.เพิ่ม
ค าอธิบาย
รายวิชา
ภาษาอังกฤษ 

ไม่มี 2111466 ภาษามลายูเพ่ือการบริการ    2(1-2-3) 
             Malay Language for Service       
             ค าศัพท์และส านวน ที่จ าเป็นในการ
ด าเนินธุรกิจ เช่น ธุรกิจการโรงแรม ธุรกิจการ
ท่องเที่ยว การใช้ภาษามลายูในแผนกต่าง ๆ เช่น
แผนกต้อนรับ แผนกประชาสัมพันธ์  การขาย 
การตลาด การส ารองที่พัก การติดต่อประสานงาน
ในหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับกิจการการโรงแรม 
การส ารองที่นั่งกับบริษัททัวร์ ตลอดจนฝึกเขียน
จดหมายโต้ตอบและบันทึกข้อความในภาษามลายไูด้
อย่างถูกต้องและเหมาะสม 
             Vocabulary and necessary 
expressions to conduct business, such as      
a hotel and tourism, use of the Malay 

รายวิชาใหม ่
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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  

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             
ในวิวัฒนาการของสื่อวิทยุและโทรทัศน์ ศึกษา
รูปแบบหลักการของภาษาที่ ใ ช้ในสื่อวิทยุและ
โทรทัศน์ ฝึกการอ่านและน าเสนอในสือ่ประเภทวิทยุ
และโทรทัศน ์ 

2111467 ภาษามลายูในสื่อประเภทวิทยุ 
             และโทรทัศน์                    2(1-2-3) 
             Malay Language in Radio and  
             Television Broadcasting 
             ศั พท์ เ กี่ ย ว กั บ สื่ อ ม วลชนปร ะ เภ ท
วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ประเภทต่าง ๆ 
ของรายการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ 
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
วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ข่าวประเภท  
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 

ปรับใหม ่
1.เปลี่ยน
รหัสวิชา 
2.ปรับหน่วย
กิต 
3.ปรับ
ค าอธิบาย
รายวิชา
ภาษาไทย 
4เพิ่ม
ค าอธิบาย
รายวิชา
ภาษาอังกฤษ 

2108433 การประเมินงานสร้างสรรค์ภาษามลายู 
                                                3(3-0-6) 
             Evaluation of Malay Aesthetic  
             Works 
            ศึกษาผลงานด้านการสร้างสรรค์ เช่น   
นวนิยาย เรื่องสั้น บทร้อยกรอง และบทละครมลายู 
โดยน าทฤษฏีต่าง ๆ มาประยุกต์ใช้ในการประเมิน
คุณค่าของผลงาน เช่น ทฤษฏีทางจิตวิทยา สังคม
วิทยา ประวัติศาสตร์ และอื่น ๆ  

2111468 การประเมินงานสร้างสรรค์ภาษามลายู 
                                                3(3-0-6) 
             Evaluation of Malay Aesthetic  
             Works 
            ผลงานด้านการสร้างสรรค์ เช่น  นวนิยาย 
เรื่องสั้น บทร้อยกรอง และบทละครมลายู โดยน า
ทฤษฏีต่าง ๆ มาประยุกต์ในการประเมินคุณค่าของ
ผลงาน เ ช่น ทฤษฏีทางจิตวิทยา สังคมวิทยา 
ประวัติศาสตร์ และอื่น ๆ 
             Aesthetic works such as novels, 

ปรับใหม ่
1.เปลี่ยน
รหัสวิชา 
2.เปลี่ยนช่ือ
วิชา 
3.ปรับ
ค าอธิบาย
รายวิชา
ภาษาไทย 
4.เพิ่ม
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short stories, poem, and script by using  
theories for evaluating value of aesthetic 
work s such as psychology theories, 
sociology, history, and etc              

ค าอธิบาย
รายวิชา
ภาษาอังกฤษ 

ไม่มี 2111469 ส านวนและสุภาษิตภาษามลายู 
                                                3(3-0-6) 
             Malay Idioms and Proverbs 
            ส านวนและสุภาษิตมลายูที่ใช้กันอย่าง
แพร่หลาย เพื่อความเข้าใจในภาษาและวัฒนธรรม
มลายู                  
               Malay idioms and proverbs 
commonly used for language and culture - 
understanding                               

รายวิชาใหม ่

2108330 การตีความภาษามลายู        3(3-0-6) 
             Interpretation in the Malay  
             Language 
            ศึกษากระบวนการสร้างความเข้าใจและ
การแปลความหมายของค าในภาษามลายูในรูปแบบ
ที่เป็นลายลักษณ์อักษรและไม่เป็นลายลักษณ์อักษร 
ความหมายของภาษามลายูที่อยู่ในรูปความหมาย
โดยตรง และความหมายโดยอ้อมที่เกี่ยวข้องกับ
วัฒนธรรมมลายู 

2111470 การตีความภาษามลายู        3(3-0-6) 
             Interpretation in Malay   
             Language 

            กระบวนการสร้างความเข้าใจและการ
แปลความหมายของค าในภาษามลายูในรูปแบบที่
เป็นลายลักษณ์อักษรและไม่เป็นลายลักษณ์อักษร 
ความหมายของภาษามลายูที่อยู่ในรูปความหมาย
โดยตรง และความหมายโดยอ้อมที่เกี่ยวข้องกับ
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 

ปรับใหม ่
1.เปลี่ยน
รหัสวิชา 
2.เปลี่ยนช่ือ
วิชา
ภาษาอังกฤษ 
3.ปรับ
ค าอธิบาย
รายวิชา
ภาษาไทย 
4.เพิ่ม
ค าอธิบาย
รายวิชา
ภาษาอังกฤษ 

2108320 การวิเคราะห์ภาษามลายู 1   3(3-0-6) 
             Analysis of the Malay  
             Language 1 
            ศึกษาและวิเคราะห์ระบบเสียง ระบบค า 
วลี อนุประโยค ประโยควิเคราะห์อุปสรรคปัจจัยที่
เ ป็ นปัญหาในภาษามลายู  รวมทั้ ง วิ เ ค ราะห์
ความหมายของภาษาที่ใช้ในการสื่อสาร 

2111471 การวิเคราะห์ภาษามลายู 1   3(3-0-6) 
             Analysis of Malay Language 1 
            วิ เ ค ราะห์ ระบบเสี ย ง  ระบบค า  วลี       
อนุประโยค ประโยควิเคราะห์อุปสรรคปัจจัยที่เป็น
ปัญหาในภาษามลายู วิเคราะห์ความหมายของ
ภาษามลายูที่ใช้ในการสื่อสาร ศึกษากฎเกณฑ์ของ
ทฤษฏีโครงสร้างนิยม รวมทั้งวิเคราะห์กระบวนการ

ปรับใหม ่
1.เ ป ลี่ ย น
รหัสวิชา 
2.เปลี่ยนช่ือ
วิชา 
3.ปรับ
ค าอธิบาย
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สร้างค าที่พบปัญหาในภาษามลายู 
             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                      

รายวิชา
ภาษาไทย 
4.เพิ่ม
ค าอธิบาย
รายวิชา
ภาษาอังกฤษ 

2108421 การวิเคราะห์ภาษามลายู 2   3(3-0-6) 
             Analysis of the Malay  
             Language 2 
             วิเคราะห์กระบวนการสร้างค า ศึกษา
กฎเกณฑ์ของทฤษฏีโครงสร้างนิยม รวมทั้งวิเคราะห์
กระบวนการสร้างค าที่พบปัญหาในภาษามลายู 

ไม่มี ปรับออก 

ไม่มี 2111472 วรรณคดีการละครมลายู      3(3-0-6) 
             Malay Drama Literature  
             ความรู้ เกี่ยวกับ วรรณคดี และละคร
มลายูในกลุ่มประเทศท่ีใช้ภาษามลายู เช่น มาเลเซีย 
อินโดนีเซีย สิงค์โปร์ และบรูไน ที่สื่อถึงวัฒนธรรม 
ภาพสังคม และเหตุการณ์บ้านเมือง ของแต่ละ
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                        

รายวิชาใหม ่

2108441 ส ารวจวรรณคดีภาษามลายู   3(3-0-6)                                    
             Survey of Malay Literature 
             ศึกษาวรรณคดีมลายูตั้งแต่อดีตจนถึง
ปัจจุบัน ทั้งร้อยแก้ว ร้อยกรอง บทละครและ      
นวนิยาย โดยสังเขป 

2111473 ส ารวจวรรณคดีภาษามลายู   3(3-0-6)                                    
             Survey of Malay Language 
            ประ วั ติ ว ร รณค ดี แ ล ะ บทป ระ พั น ธ์
วรรณคดีภาษามลายู ตั้งแต่ยุคโบราณจนถึงปัจจุบัน 
ทั้งร้อยแก้ว ร้อยกรอง เรื่องสั้น บทละครและ      
นวนิยาย ของนักประพันธ์ท่ีมีชื่อเสียง          

ปรับใหม ่
1.เปลี่ยน
รหัสวิชา 
2.เปลี่ยนช่ือ
วิชา
ภาษาอังกฤษ 
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             History of Malay literatures and 
literary working from past to present; the 
prose, poem, short stories, scripts, and 
novels of well-known writers       

3.ปรับ
ค าอธิบาย
รายวิชา
ภาษาไทย 
4.เพิ่ม
ค าอธิบาย
รายวิชา
ภาษาอังกฤษ 

9.2.2 กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  
                               ไม่น้อยกว่า 5 หน่วยกิต
2108442 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
             ภาษามลายู                       5(450) 
             Professional Practicum in Malay  
             ฝึกการใช้ภาษามลายูในสถานที่ต่าง ๆ 
ของหน่วยงานภาครัฐและหรือหน่วยงานเอกชน   
ฝึกการติดต่อสื่อสารทั้งการพูดสนนทนา หรือการ
เขียนเพื่อสื่อความหมายกับคนมลายูในประเทศซึ่ง  
ใช้ภาษามลายู 
               

9.2.2 กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ/ 
        สหกิจศึกษา       ไม่น้อยกว่า 5 หน่วยกิต 
2111474 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
             ภาษามลายู              5(450 ชั่วโมง) 
             Professional Practicum in  
             Malay Language 
            ฝึกการใช้ภาษามลายูในสถานที่ต่าง ๆ 
ของหน่วยงานภาครัฐและหรือหน่วยงานเอกชน   
ฝึกการติดต่อสื่อสารทั้งการพูดสนนทนา หรือการ
เขียนเพื่อสื่อความหมายกับผู้ ใช้ภาษามลายูทั้ 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 

ปรับใหม ่
1.เปลี่ยน
รหัสวิชา 
2.เปลี่ยนช่ือ
วิชา
ภาษาอังกฤษ 
3.ปรับ
ค าอธิบาย
รายวิชา
ภาษาไทย 
4.เพิ่ม
ค าอธิบาย
รายวิชา
ภาษาอังกฤษ 

ไม่มี 2111475 สหกิจศึกษาภาษามลายู  
                                         6(600 ชั่วโมง) 
             Co-operative Education in  
             Malay Language 
             การปฏิบัติงานในหน่วยงานราชการ
รัฐวิสาหกิจหรือสถานประกอบการที่ใช้ภาษามลายู 
ปฏิ บั ติ ง าน เสมื อ เ ป็ นบุ คล ากร ในหน่ วย งาน         
เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 16 สัปดาห์ต่อเนื่อง หรือ       
1 ภาคการศึกษา ภายใต้การให้ค าปรึกษาของ

รายวิชาใหม่ 
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หลักสูตรเดิม (2555) หลักสูตรฉบับปรับปรุง (2560) หมายเหตุ 

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 โดยไม่ซ้ ากับรายวิชาที่เคยเรียนมาแล้ว
และต้องไม่เป็นรายวิชาที่ก าหนดให้เรียนโดยไม่นับ
หน่วยกิตรวมในเกณฑ์การส าเร็จการศึกษาใน
หลักสูตรนี้ 

9.3 หมวดวิชาเลือกเสรี  ไม่น้อยกว่า  6 หน่วยกิต 
     ให้เลือกเรียนวิชาใด ๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัย
ราชภัฏยะลา โดยไม่ซ้ ากับรายวิชาที่เคยเรียนมาแล้ว
และต้องไม่เป็นรายวิชาที่ก าหนดให้เรียนโดยไม่นับ
หน่วยกิตรวมในเกณฑ์การส าเร็จการศึกษาใน
หลักสูตรนี้ 
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ภาคผนวก ข 

ค าส่ังมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ท่ี 4403/2558 
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 

ระดับอุดมศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 
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ภาคผนวก ค 
ค าส่ังมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ท่ี 447/2559 
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตร 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษามลายู 
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ภาคผนวก ง 
หนังสือเชิญผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกวิพากษ์หลักสูตร 
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ภาคผนวก จ 
ค าส่ังสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ท่ี 25/2556 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
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ภาคผนวก ฉ 
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

เรื่อง แนวปฏิบัติงานการจัดการเรียนการสอน 
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ภาคผนวก ช 
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

เรื่อง หลักเกณฑ์การก าหนดรหัสวิชา 
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เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
เร่ืองหลักเกณฑ์การก าหนดรหัสวิชา 

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 หมู่วิชาไฟฟ้าก าลัง 
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 หมู่วิชาไฟฟ้าก าลัง 
68 หมู่วิชาอิเล็กทรอนิกส์ 
69 หมู่วิชาเครื่องกล 
70 หมู่วิชาเทคนิคการพิมพ์ 
71 หมู่วิชาเทคโนโลยีการพิมพ์ 
72 หมู่วิชาสถาปัตยกรรมภายใน 
73 หมู่วิชาเทคโนโลยีฟิสิกส์ประยุกต์ในอุตสาหกรรม 
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ภาคผนวก ซ 
ข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี 
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ข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2551 
- - - - - - - - - - 

โดยที่เป็นการสมควรออกข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ว่าด้วยการจัดการศึกษา
ระดับปริญญาตรี จึงอาศัยอ านาจตามความในมาตร 18(2) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
พ.ศ. 2547 และมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ในการประชุมครั้งที่ 5 เมื่อวันที่ 19 กันยายน 
2551 ให้ออกข้อบังคับไว้ดังต่อไปนี้ 

 
หมวด 1 
บททั่วไป 

 
ข้อ 1 ข้อบังคับนี้ เรียกว่า “ข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ว่าด้วยการจัด

การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๑” 
ข้อ 2 ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับส าหรับนักศึกษาที่เข้าศึกษาตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็น

ต้นไป 
ข้อ 3 บรรดาข้อบังคับ ระเบียบ ค าสั่ง ประกาศ หรือมติอ่ืนใดซึ่งขัดหรือแย้งกับข้อบังคับนี้ 

ให้ใช้ข้อบังคับนี้แทน 
ข้อ 4 ในข้อบังคับนี ้

 “มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
 “สภามหาวิทยาลัย” หมายความว่า สภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

“อธิการบดี” หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
 “คณะ” หมายความว่า คณะของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา และให้หมายรวมถึงหน่วยงานที่
เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่ด าเนินการจัดการเรียนการสอน และมีฐานะเทียบเท่าคณะ 
 “คณบดี” หมายความว่า หัวหน้าส่วนราชการที่เป็นคณะ และให้หมายรวมถึงหัวหน้า
หน่วยงานอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะที่มีการจัดการเรียนการสอน 
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 “คณะกรรมการประจ าคณะ” หมายความว่า คณะกรรมการตามมาตรา 41 วรรคสอง แห่ง
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 และให้หมายรวมถึงคณะกรรมการในหน่วยงานที่
เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่ด าเนินการจัดการเรียนการสอน และมีฐานะเทียบเท่าคณะ 

“สถาบันอุดมศึกษา” หมายความว่า สถาบันการศึกษาที่มีการจัดการเรียนการสอนหลักสูตร
ไม่ต่ ากว่าระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่าที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาให้การรับรอง 

“กองบริการการศึกษา” หมายความว่า กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
“อาจารย์ที่ปรึกษา” หมายความว่า อาจารย์ที่ได้รับการแต่งตั้งโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

เพ่ือท าหน้าที่ควบคุมแนะน า และให้ค าปรึกษาด้านการเรียนและด้านอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเรียน
ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

ข้อ 5 ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการตามข้อบังคับนี้และมีอ านาจในการออกระเบียบ ค าสั่ง
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 

ในกรณีที่มีการจัดการศึกษาในระบบอ่ืนให้เทียบเคียงหน่วยกิตกับระบบทวิภาค 
 ข้อ 7 รูปแบบการจัดการศึกษา 
 มหาวิทยาลัยอาจจัดการศึกษาในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง หรือรูปแบบผสมผสาน ดังนี้ 
  7.1 โปรแกรมเรียนในเวลาราชการ 
  7.2 โปรแกรมเรียนสุดสัปดาห์ เป็นการจัดการเรียนการสอนในวันหยุดประจ า
สัปดาห์ 
  7.3 โปรแกรมการเรียนนอกเวลาราชการ เป็นการจัดการเรียนการสอนโดยใช้เวลา
นอกเวลาราชการ 
  7.4 โปรแกรมเรียนทางไกล โดยใช้ระบบทางไกล ผ่านไปรษณีย์ วิทยุกระจายเสียง 
วิดีทัศน์สองทาง หรือเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
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  7.5 โปรแกรมชุดวิชา (Modules System) เป็นการจัดการเรียนการสอนเป็นคราว 
ๆ คราวละ 1 รายวิชา หรือหลายรายวิชา ซึ่งอาจจัดเป็นชุดวิชาของรายวิชาที่มีเนื้อหาสัมพันธ์กัน 
  7.6 โปรแกรมนานาชาติ เป็นการจัดการเรียนการสอน โดยความร่วมมือกับ
สถาบันการศึกษาในต่างประเทศหรือหลักสูตรของมหาวิทยาลัยที่มีมาตรฐานเช่นเดียวกันกับหลักสูตร
นานาชาติ 
  7.7 โปรแกรมการเรียนการสอนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E – Learning) ให้เป็นไป
ตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการที่เกี่ยวข้อง 
  7.8 โปรแกรมการจัดการศึกษาตามโครงการความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก ให้
เป็นไปตามข้อบังคับของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
  การจัดการเรียนการสอนแต่ละรูปแบบให้พิจารณาตามที่กระทรวงศึกษาธิการ
ก าหนด 
  

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 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือฝึกภาคสนาม ที่ใช้เวลาฝึกไม่น้อย
กว่า 45 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต 
   8.1.4 การท าโครงการหรือกิจกรรมอ่ืนใดตามที่ได้รับมอบหมาย ที่ใช้เวลา
ท าโครงการหรือกิจกรรมนั้นๆ ไม่น้อยกว่า 45 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วย
กิต 
  8.2 ระบบไตรภาค 
   หน่วยกิจระบบไตรภาค เทียบได้กับ 12 หน่วยกิตระบบทวิภาค หรือ 4 
หน่วยกิต ระบบทวิภาค เทียบกันได้ 5 หน่วยกิตระบบไตรภาค 
  หากมหาวิทยาลัยจัดการศึกษาระบบอื่นให้เทียบเคียงหน่วยกิตกับระบบทวิภาค 

 ข้อ 9 เกณฑ์มาตรฐานส าหรับหลักสูตรระดับปริญญาตรีตามข้อบังคับนี้ตั้งแต่หมวดนี้เป็นต้น
ไปให้ใช้ระบบทวิภาค กรณีการศึกษาระบบอ่ืน ๆ ให้เทียบเคียงกับระบบทวิภาคและให้เป็นไปตามที่
กระทรวงศึกษาธิการก าหนด 
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หมวด 3 
หลักสูตรและการจัดการศึกษา 

 
 ข้อ 10 ให้จัดหลักสูตรปริญญาตรี ไว้ดังนี้ 
  10.1 หลักสูตรปริญญาตรี ๔ ปี ให้มีจ านวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า 120 หน่วยกิต 
แต่ไม่เกิน 132 หน่วยกิต ใช้เวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 6 ภาคการศึกษาปกติและไม่เกิน 8 ปี
การศึกษา ส าหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลาและไม่น้อยกว่า 14 ภาคการศึกษาและไม่เกิน 12 ปี
การศึกษา ส าหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา 
  10.2 หลักสูตรปริญญาตรี 5 ปี ให้มีจ านวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า 150 หน่วยกิต 
แต่ไม่เกิน 165 หน่วยกิต ใช้เวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 8 ภาคการศึกษาปกติและไม่เกิน 10 ปีการศึกษา 
ส าหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไม่น้อยกว่า 17 ภาคการศึกษาปกติและไม่เกิน 15 ปี
การศึกษา ส าหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา 
  10.3 หลักสูตรปริญญาตรีไม่น้อยกว่า 6 ปี ให้มีจ านวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า 180 
หน่วยกิต แต่ไม่เกิน 198 หน่วยกิต ใช้เวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 10 ภาคการศึกษาปกติและไม่เกิน 12 ปี
การศึกษาส าหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไม่น้อยกว่า 20 ภาคการศึกษาปกติและไม่เกิน 18 
ปีการศึกษา ส าหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา 
  10.4 อาจารย์ประจ าหลักสูตร ให้เป็นไปตามที่กระทรวงศึกษาธิการก าหนด 

 

หมวด 4 
การรับเข้าเป็นนักศึกษา และสภาพนักศึกษา 

 
 ข้อ 11 คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครเข้าศึกษา 
 ผู้มีสิทธิสมัครเข้าเป็นนักศึกษาต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
  11.1 ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าส าหรับหลักสูตร
ปริญญาตรีหรือส าเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่าส าหรับหลักสูตรปริญญาตรีต่อเนื่อง 
  11.2 เป็นผู้มีความประพฤติดี 
  11.3 ไม่เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสียอย่างร้ายแรง 
  11.4 ไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 
  11.5 ไม่เป็นบุคคลวิกลจริต 
  11.6 มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
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  11.7 มีคุณสมบัติตามที่มหาวิทยาลัยอนุมัติให้เป็นกรณีพิเศษ 
 ข้อ 12 การรับเข้าเป็นนักศึกษา 
  ก าหนดการและวิธีการรับเข้าเป็นนักศึกษาให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัย 
ส าหรับผู้ที่มหาวิทยาลัยอนุมัติให้เข้าศึกษาได้เป็นกรณีพิเศษ มหาวิทยาลัยจะก าหนดให้ยกเว้นวิธีการ
ดังกล่าวในวรรคก่อน แต่จะให้การสอบคุณวุฒิอย่างอ่ืนแทนหรือเป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
 ข้อ 13 การข้ึนทะเบียนเป็นนักศึกษา 

13.1 ผู้สมัครที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นนักศึกษาจะมีสภาพเป็นนักศึกษาเม่ือได้ขึ้น
ทะเบียนเป็นนักศึกษาแล้ว โดยต้องส่งหลักฐาน พร้อมทั้งช าระเงินตามประกาศในวัน เวลา
และสถานที่ที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

  13.2 ผู้สมัครที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นนักศึกษาที่มิได้ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา 
ตามวันเวลา และสถานที่ท่ีมหาวิทยาลัยก าหนดเป็นอันหมดสิทธิ์ที่จะขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา เว้นแต่
จะมีเหตุจ าเป็นและได้รับอนุมัติจากอธิการบดี 
  13.3 ผู้สมัครที่ได้รับการคัดเลือกเป็นนักศึกษาในหลักสูตร และเป็นนักศึกษาระบบ
ใดต้องขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาในหลักสูตร และเป็นนักศึกษาในระบบนั้น 
  13.4 ผู้สมัครที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นนักศึกษาและท าการศึกษา ณ วิทยาเขต 
หรือศูนย์การศึกษาใด จะต้องขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาและท าการศึกษา ณ วิทยาเขต หรือศูนย์
การศึกษานั้น 
 ข้อ 14 การเปลี่ยนรูปแบบการศึกษา 
  ในกรณีที่มีเหตุผลและความจ าเป็นอย่างยิ่ง มหาวิทยาลัยอาจอนุมัติให้นักศึกษา
เปลี่ยนรูปแบบการศึกษาได้ ทั้งนี้นักศึกษาจะต้องปฏิบัติตามข้อบังคับและระเบียบต่าง ๆ ของ
มหาวิทยาลัยรวมทั้งช าระค่าธรรมเนียมการศึกษาส าหรับการเปลี่ยนรูปแบบการศึกษา โดยให้นับ
ระยะเวลาการศึกษาต่อจากที่ได้ศึกษามาแล้ว 
 ข้อ 15 สภาพนักศึกษา  
  15.1 สภาพนักศึกษาแบ่งออกเป็น 2 สภาพ ดังนี้ 
   15.1.1 นักศึกษาสภาพปกติ ได้แก่ นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนเป็นภาค
การศึกษาแรกหรือนักศึกษาท่ีสอบได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.00 
   15.1.2 นักศึกษาสภาพรอพินิจ ได้แก่นักศึกษาท่ีสอบได้ค่าระดับคะแนน
เฉลี่ยสะสมต่ ากว่า 2.00 โดยให้จ าแนกนักศึกษาในสภาพรอพินิจ ดังนี้ 
    1) นักศึกษาที่ได้ศึกษาในมหาวิทยาลัยครบ 2 ภาคเรียนปกติแล้ว
ได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมในภาคการศึกษาที่สองตั้งแต่ 1.60 แต่ไม่ถึง 2.00 หรือนักศึกษาปกติท่ี
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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 ผู้ที่มีสภาพนักศึกษาให้มีบัตรประจ าตัวนักศึกษาเป็นหลักฐาน เพื่อ
ประกอบการใช้วิทธิต่าง ๆ ที่นักศึกษาพึงมีในมหาวิทยาลัย 
  15.4 การพ้นสภาพนักศึกษาให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ต่อไปนี้ 
   15.4.1 ขาดคุณสมบัติตามข้อ 11 
   15.4.2 ตาย 
   15.4.3 ลาออก 
   15.4.4 ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรโดยได้รับการอนุมัติจากสภา
มหาวิทยาลัยแล้ว 
   15.4.5 ได้รับอนุมัติจากมหาวิทยาลัยให้ลาออกหรือโอนไปยัง
สถาบันอุดมศึกษาอ่ืน 
   15.4.6 ไม่ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาแรกท่ีขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา
ภายในเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
   15.4.7 ไม่ลงทะเบียนหรือลาพักการเรียนหรือช าระเงินค่าธรรมเนียมการ
จัดการศึกษาภายในเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนด เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผันจากมหาวิทยาลัย 
   15.4.8 นักศึกษาท่ีได้รับค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า 1.60 ในภาค
การศึกษาปกติที่สองที่เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยทั้งนี้ไม่นับภาคการศึกษาที่ลาพักหรือถูกให้พัก 
   15.4.9 นักศึกษาท่ีได้รับค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า 1.70 ในภาค
การศึกษาปกติถัดไปหลังจากได้รับการรอพินิจครั้งที่ 1  

 15.4.10 นักศึกษาที่ได้รับค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า 1.80 ในภาค
การศึกษาปกติถัดไปหลังจากได้รับการรอพินิจครั้งที่ 2 

 15.4.11 ไม่ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่ก าหนดตาม 
ข้อ 10 

 15.4.12 นักศึกษาลงทะเบียนครบตามที่หลักสูตรก าหนดแต่ยังได้ค่าระดับ
คะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า 1.80  
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 15.4.13 กระท าการทุจริต หรือมีความประพฤติอันเป็นการเสื่อมเสียแก่
มหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยเห็นสมควรให้ออกหรือไล่ออกตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยว่าด้วย
วินัยนักศึกษา  
 ข้อ 16 การรับโอนนักศึกษา 
  16.1 มหาวิทยาลัยอาจพิจารณารับโอนนิสิตหรือนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาที่
ก าลังศึกษาในหลักสูตรที่มีระดับและมาตรฐานเทียบเคียงกับหลักสูตรของมหาวิทยาลัย 

  16.2 นักศึกษาที่จะได้รับการพิจารณารับโอนต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
   16.2.1 มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 11 แห่งข้อบังคับนี้ 
   16.2.2 ได้ศึกษาอยู่ ในสถาบัน อุดมศึกษามาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ภาค
การศึกษาปกติ ทั้งนี้ไม่นับภาคการศึกษาท่ีลาพักการศึกษา 
  16.3 นักศึกษาที่ประสงค์จะโอนมาศึกษาในมหาวิทยาลัย จะต้องยื่นค าร้องต่อ
มหาวิทยาลัยเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 4 สัปดาห์ ก่อนวันเปิดการศึกษาของภาคที่ประสงค์จะเข้าศึกษานั้น 
พร้อมทัง้แนบเอกสารตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
  16.4 นักศึกษาที่รับโอนจะต้องมีเวลาศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยไม่น้อยกว่า 2 ภาค
การศึกษา 
  16.5 การนับเวลาให้นับระยะต่อเนื่องจากสถาบันเดิม 

 
หมวด 5 

อาจารย์ท่ีปรึกษา 
 
 ข้อ 17 ให้มหาวิทยาลัยแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาแก่นักศึกษา หลักเกณฑ์และวิธีการให้เป็นไป
ตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
 ข้อ 18 หน้าที่ของอาจารย์ที่ปรึกษา 
 อาจารย์ที่ปรึกษามีหน้าที่ ดังนี้ 
  18.1 ให้ค าแนะน าและท าแผนการเรียนของนักศึกษาร่วมกับนักศึกษา ให้ถูกต้อง
ตามหลักสูตรที่ก าหนดไว้ 
  18.2 ให้ค าแนะน าในเรื่องระเบียบ ข้อบังคับ หรือประกาศเกี่ยวกับการศึกษาแก่
นักศึกษา 
  18.3 ให้ค าแนะน าในการลงทะเบียนเรียน การถอน เพ่ิม โอน 
  18.4 แนะน าวิธีเรียน ให้ค าปรึกษา และติดตามผลการศึกษาของนักศึกษา 
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  18.5 ท าการตรวจสอบและติดตามการเรียนของนักศึกษาให้เป็นไปตามโครงสร้าง
ของหลักสูตร 
  18.6 ให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับความเป็นอยู่และการศึกษาของนักศึกษาในมหาวิทยาลัย 
  18.7 รับผิดชอบดูแลความประพฤติของนักศึกษาให้ เป็นไปตามระเบียบที่
มหาวิทยาลัยก าหนดไว้ในกรณีที่นักศึกษากระท าผิดวินัยให้อาจารย์ที่ปรึกษารายงานให้ประธาน
หลักสูตรและคณบดีทราบ เพ่ือพิจารณาน าเสนออธิการบดีพิจารณาลงโทษทางวินัยต่อไป 
 

หมวด 6 
การลงทะเบียนเรียนและการโอนผลการเรียน 

 
 ข้อ 19 การลงทะเบียนเรียน 
  19.1 ก าหนดการ ขั้นตอนและวิธีการลงทะเบียนรายวิชาให้เป็นไปตามประกาศของ
มหาวิทยาลัย 
  19.2 การลงทะเบียนเรียนจะสมบูรณ์เมื่อนักศึกษาได้ช าระตามประกาศของ
มหาวิทยาลัย 
 ข้อ 20 จ านวนหน่วยกิตแต่ละภาคการศึกษา 
  นักศึกษามีสิทธิลงทะเบียนเรียนรายวิชาแบบเต็มเวลาแต่ละภาคการศึกษาปกติ ไม่
ต่ ากว่า 9 หน่วยกิต และไม่เกิน 22 หน่วยกิต หรือลงทะเบียนเรียนรายวิชาแบบไม่เต็มเวลา แต่ละภาค
การศึกษาไม่ต่ ากว่า 3 หน่วยกิต และไม่เกิน 9 หน่วยกิต สว่นในภาคการศึกษาฤดูร้อนไม่ต่ ากว่า 3 
หน่วยกิตและไม่เกิน 9 หน่วยกิต 
  หากมีเหตุผลและความจ าเป็น การลงทะเบียนที่มีจ านวนหน่วยกิตแตกต่างไปจาก
เกณฑ์ข้างต้นก็อาจท าได้ แต่ทั้งนี้ต้องไม่กระทบกระเทือนต่อมาตรฐานและคุณภาพการศึกษา ทั้งนี้
ต้องเรียนให้ครบตามจ านวนหน่วยกิตตามที่ระบุไว้ในหลักสูตร 
  กรณีนักศึกษามีสภาพรอพินิจจะลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกินร้อยละ 70 ของแผนการ
เรียน 
 ข้อ 21 การลงทะเบียนเรียนรายวิชาพิเศษ 

  การลงทะเบียนเรียนรายวิชาพิเศษเป็นการลงทะเบียนเรียนนอกเหนือจากที่ก าหนด
ไว้ในหลักสูตร โดยนักศึกษาต้องยื่นค าร้องต่อกองบริการการศึกษาภายใน 20 วันนับตั้งแต่วันเปิดภาค
การศึกษาปกติและภายใน 10 วันนับตั้งแต่วันเปิดภาคการศึกษาส าหรับภาคการศึกษาฤดูร้อน
ประกอบด้วย 
  21.1 การลงทะเบียนเรียนรายวิชาพิเศษที่เป็นการลงทะเบียนแบบนับหน่วยกิต 
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  21.2 การลงทะเบียนเรียนรายวิชาพิเศษโดยไม่นับหน่วยกิต โดยมีผลการเรียนเป็น 
Au (Audit)  
 ข้อ 22 การลงทะเบียนเรียนรายวิชาหนึ่งรายวิชาใดท่ีมีวิชาบังคับก่อนให้เป็นไปตามเงื่อนไข
ของหลักสูตร 
 ข้อ 23 การเพ่ิม ถอนหรือยกเลิกรายวิชา 
  23.1 การเพ่ิมหรือถอนรายวิชาเรียนต้องกระท าภายใน 20 วัน นับตั้งแต่วันเปิดภาค
การศึกษาส าหรับภาคการศึกษาปกติและภายใน 10 วันนับตั้งแต่วันเปิดภาคการศึกษาส าหรับภาค
การศึกษาฤดูร้อน ทั้งนี้ให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
  23.2 การยกเลิกรายวิชาทุกรายวิชาหรือบางรายวิชาเรียน ต้องยื่นค าร้องต่อกอง
บริการการศึกษาตามแบบฟอร์มที่ก าหนดก่อนถึงวันแรกของวันสอบปลายภาค ตามประกาศของ
มหาวิทยาลัยเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 สัปดาห์ ส าหรับภาคการศึกษาปกติ และ 1 สัปดาห์ ส าหรับภาค
การศึกษาฤดูร้อน และบันทึกผลการเรียนเป็น W (Withdraw)  
  ในกรณีลงทะเบียนเรียนแล้วลาพักการเรียน ให้ถือว่าได้ยกเลิกรายวิชาทุกรายวิชา
ด้วย 
 ข้อ 24 การลงทะเบียนเพื่อรักษาสภาพนักศึกษา 
  นักศึกษาท่ีลาพักการศึกษา หรือถูกสั่งให้พักการศึกษาตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยว่า
ด้วยวินัยนักศึกษาหรือไม่มีรายวิชาที่ลงทะเบียนในภาคการเรียนนั้น จะต้องลงทะเบียนเพ่ือรักษา
สภาพนักศึกษาและช าระค่าธรรมเนียมรักษาสภาพนักศึกษาตามอัตราที่มหาวิทยาลัยก าหนด โดยให้
ด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 20 วัน นับจากวันเปิดภาคการศึกษาปกติ หรือภายใน 10 วัน นับจาก
วันเปิดภาคการศึกษาฤดูร้อน มิฉะนั้นจะถือว่าพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา 
  กรณีท่ีพ้นสภาพตามวรรคหนึ่ง นักศึกษาสามารถขอคืนสภาพได้แต่ทั้งนี้พ้นสภาพไป
แล้วไม่เกิน 2 ภาคการเรียนติดต่อกัน และให้นับเวลาที่พ้นสภาพเป็นระยะเวลาที่รวมอยู่ในระยะเวลา
การศึกษาด้วย 

 ข้อ 25 การช าระค่าธรรมเนียมการศึกษาตามอัตราที่มหาวิทยาลัยก าหนดให้ปฏิบัติตาม
วิธีการ ขั้นตอนและในวันที่มหาวิทยาลัยก าหนด การผ่อนผันการช าร่าธรรมเนียมการศึกษาให้เป็น
อ านาจของอธิการบดีทั้งนี้ไม่เกิน 1 ภาคการศึกษา 
 นักศึกษาท่ีขอผ่อนผันการช าระค่าธรรมเนียมการศึกษาจะลงทะเบียนในภาคการเรียนถัดไป
จะต้องช าระค่าธรรมเนียมการศึกษาในภาคการเรียนที่ค้างช าระก่อน 
 การขอยกเว้นหรือลดค่าธรรมเนียมการศึกษา ให้เป็นอ านาจของสภามหาวิทยาลัย โดยให้
จัดท าเป็นประกาศของมหาวิทยาลัย 
 ข้อ 26 การลาพักการศึกษา  
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  26.1 การลาพักการศึกษา นักศึกษาต้องยื่นค าร้องขอลาพักการศึกษาต่อกองบริการ
การศึกษาภายใน 20 วัน นับตั้งแต่วันเปิดภาคการศึกษาของภาคการศึกษาท่ีจะลาพักการศึกษา 
  26.2 การลาพักการศึกษากระท าได้ไม่เกิน 2 ภาคการศึกษาติดต่อกัน ถ้านักศึกษายัง
มีความจ าเป็นที่จะต้องขอลาพักการศึกษาในภาคการศึกษาต่อไปจะต้องได้รับอนุมัติจากอธิการบดี 
  26.3 นักศึกษาที่ลาพักการศึกษา ต้องช าระค่าธรรมเนียมตามอัตราที่มหาวิทยาลัย
ก าหนด 
 ข้อ 27 การลาออก 
  นักศึกษาท่ีประสงค์จะลาออกจากความเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย จะต้อง
ปฏิบัติตามข้ันตอนที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
 ข้อ 28 นักศึกษาสามารถโอนผลการเรียน โดยน าหน่วยกิตของรายวิชาในหลักสูตรของ
มหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน หรือการศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย การฝึก
อาชีพหรือจากประสบการณ์การท างานโดยไม่ต้องเรียนรายวิชานั้นอีก ทั้งนี้ให้เป็นไปตามระเบียบของ
สภามหาวิทยาลัย 
 

หมวด 7 
การวัด และการประเมินผลการศึกษา 

 
 ข้อ 29 การมีสิทธิเข้าสอบ 
  29.1 นักศึกษาผู้มีสิทธิในการสอบปลายภาคการศึกษาต้องอยู่ในเกณฑ์ต่อไปนี้ 
   29.1.1 มีเวลาเรียนวิชาใดไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาเรียนทั้งหมด 
   29.1.2 กรณีท่ีมีเวลาเรียนรายวิชาใดน้อยกว่าร้อยละ 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 นักศึกษาที่ไม่ได้เข้าสอบปลายภาคตามก าหนด จะต้องยื่นค าร้องขอสอบ
ภายใน 7 วันนับตั้งแต่วันสุดท้ายของการสอบปลายภาค โดยให้ผู้ขาดสอบด าเนินการสอบให้เสร็จสิ้น
ภายใน 15 วันนับตั้งแต่วันประกาศผลการพิจารณาของคณะกรรมการ หากพ้นก าหนดให้นาย
ทะเบียนเปลี่ยนผลการเรียนเป็น “E” 
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 ในกรณีที่มีเหตุผลความจ าเป็นที่ไม่สามารถด าเนินการภายในเวลาที่ก าหนดให้อยู่ในดุลยพินิจ
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 
 ระบบนี้ใช้ส าหรับการประเมินรายวิชาที่เรียนตามหลักสูตร ค่าระดับคะแนนที่ถือว่าสอบได้
ต้องไม่ต่ ากว่า “D” ถ้านักศึกษาได้ค่าระดับคะแนนในรายวิชาใดต่ ากว่า “D” ต้องลงทะเบียนและ
เรียนใหม่จนกว่าจะสอบได้ กรณีรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะด้านที่เป็นวิชาเลือกและรายวิชาในหมวด
วิชาเลือกเสรี ถ้าได้ระดับคะแนนต่ ากว่า “D” สามารถเปลี่ยนไปเลือกรายวิชาอ่ืนได้ แล้วให้เปลี่ยน
คะแนนวิชาดังกล่าวที่สอบตกนั้น เป็น “Au” (Audit) ทั้งนี้นักศึกษาจะต้องยื่นค าร้องขอเปลี่ยนแปลง
ผลการเรียนภายใน 2 สัปดาห์นับตั้งแต่วันเปิดภาคการศึกษาของภาคการศึกษาถัดไป 
 
  31.2 ระบบไม่มีค่าระดับคะแนน ก าหนดสัญลักษณ์การประเมินดังนี้ 

ผลการศึกษา ระดับการประเมิน 
ผ่านดีเยี่ยม PD (Pass with Distinction) 
ผ่าน P (Pass) 
ไม่ผ่าน F (Fail) 

  
 ระบบนี้ใช้ส าหรับการประเมินรายวิชาที่หลักสูตรบังคับให้เรียนเพิ่มตามข้อก าหนดเฉพาะ 
และรายวิชาที่สภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาก าหนดให้เรียนเพิ่ม 
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 รายวิชาที่ได้รับผล “F” นักศึกษาต้องลงทะเบียนและเรียนใหม่จนกว่าจะสอบได้ 
 ข้อ 32 สัญลักษณ์อ่ืน มีดังนี้ 
      Au (Audit) ใช้ส าหรับการลงทะเบียนเพ่ือร่วมฟัง โดยไม่นับหน่วยกิต 

     W (Withdraw) ใช้ส าหรับการบันทึกหลังจากได้รับอนุมัติให้ถอนรายวิชานั้นก่อนก าหนด
สอบปลายภาคไม่น้อยกว่า 2 สัปดาห์ ซึ่งจะได้รับอนุมัติให้ถอนรายวิชาเรียนในกรณีที่นักศึกษาลาพัก
การศึกษา หรือถูกสั่งให้พักการศึกษาหลังจากลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษานั้นแล้ว และรายวิชา
เลือกที่ได้รับอนุมัติให้ไปเรียนวิชาอ่ืนแทน 

     I (Incomplete) ใช้ส าหรับบันทึกการประเมินที่ไม่สมบูรณ์ในรายวิชาที่นักศึกษายัง
ท างานไม่เสร็จเมื่อสิ้นภาคการศึกษาหรือขาดสอบปลายภาค นักศึกษาท่ีได้ “I” ต้องด าเนินการขอรับ
การประเมินเพ่ือเปลี่ยนระดับคะแนน ดังนี้ 

1) กรณีนักศึกษายังท างานไม่เสร็จ ให้ด าเนินการให้เสร็จสิ้นภายใน 30 วัน  
นับตั้งแต่วันสุดท้ายของการสอบปลายภาคในภาคเรียนที่ลงทะเบียนเรียนวิชานั้น 
  2) กรณีนักศึกษาขาดสอบปลายภาค ให้ด าเนินการตามข้อ 30.2  
 ข้อ 33 การหาค่าระดับคะแนนเฉลี่ย ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยประจ าภาค และค่าระดับคะแนน
เฉลี่ยสะสมให้คิดเป็นเลขทศนิยม 2 ต าแหน่ง โดยไม่ปัดเศษ ส าหรับรายวิชาที่ยังมีผลการเรียน “I” ไม่
น าหน่วยกิตมารวมเป็นตัวหารเฉลี่ย 
  33.1 กรณีท่ีสอบตกและต้องเรียนซ้ า ให้น าเฉพาะผลการศึกษาและหน่วยกิตครั้ง
สุดท้ายที่ผ่านมาค านวณค่าระดับคะแนนเฉลี่ย 
  33.2 กรณีท่ีสอบตกแต่ไม่เรียนซ้ า ไม่ให้น าผลการศึกษาและหน่วยกิตมาค านวณค่า
ระดับคะแนนเฉลี่ย 
  33.3 กรณีท่ีนักศึกษาลงทะเบียนวิชาซ้ ากับรายวิชาที่สอบไปแล้ว หรือเรียนวิชาที่
ระบุไว้ในหลักสูตรที่เทียบเท่า ให้นับหน่วยกิตและค่าระดับคะแนนเฉพาะรายวิชาที่ลงทะเบียนครั้ง
แรกเท่านั้น 
 ข้อ 34 ผู้ที่ส าเร็จการศึกษาหลักสูตร ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนทุกข้อ ดังนี้ 
  34.1 มีความประพฤติดี 
  34.2 สอบได้ในรายวิชาต่าง ๆ ครบตามหลักสูตร รวมทั้งรายวิชาที่สภามหาวิทยาลัย
ก าหนดให้มีการเรียนเพิ่มเติมเป็นกรณีพิเศษ 
  34.3 ได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 2.00 
  34.4 หลักสูตรปริญญาตรี (4 ปี) ส าเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน 6 ภาคการศึกษาปกติ 
ส าหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไม่ก่อน 14 ภาคการศึกษาปกติ ส าหรับการลงทะเบียนเรียน
ไม่เต็มเวลา หลักสูตรปริญญาตรี (5 ปี) ส าเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน 8 ภาคการศึกษาปกติ ส าหรับการ
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ลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไม่ก่อน 17 ภาคการศึกษา 17 ภาคการศึกษาปกติ ส าหรับการ
ลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา หลักสูตรปริญญาตรี (ไม่น้อยกว่า 6 ปี) ส าเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน 10 
ภาคการศึกษาปกติ ส าหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไม่ก่อน 20 ภาคการศึกษา 17 ภาค
การศึกษาปกติ ส าหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา 
 ข้อ 35 เมื่อนักศึกษาเรียนได้จ านวนหน่วยกิตครบตามที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรแล้วจะได้ค่า
ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 1.80 แต่ไม่ถึง 2.00 ให้เลือกเรียนรายวิชาเพ่ิมเพ่ือท าค่าระดับคะแนน
เฉลี่ยสะสมให้ถึง 2.00 ทั้งนี้ต้องอยู่ในระยะเวลาที่ก าหนดตามข้อ 34.5  
 ข้อ 36 ผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี 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 ไม่ต่ ากว่า C ตามระบบค่าระดับคะแนน หรือไม่ได้ F 
ตามระบบไม่มีค่าระดับคะแนน 
  36.3 มีเวลาเรียน หลักสูตรปริญญาตรี (4 ปี) ส าเร็จการศึกษาได้ไม่เกิน 8 ภาค
การศึกษาปกติ ส าหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไม่เกิน 16 ภาคการศึกษาปกติ ส าหรับการ
ลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา หลักสูตรปริญญาตรี (5 ปี) ส าเร็จการศึกษาได้ไม่เกิน 10 ภาคการศึกษา
ปกติ ส าหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไม่เกิน 20 ภาคการศึกษาปกติ ส าหรับการลงทะเบียน
เรียนไม่เต็มเวลา หลักสูตรปริญญาตรี (ไม่น้อยกว่า 6 ปี) ส าเร็จการศึกษาได้ไม่เกิน 12 ภาคการศึกษา
ปกติ ส าหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไม่เกิน 20 ภาคการศึกษาปกติ ส าหรับการลงทะเบียน
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 กรณีท่ีไม่ใช่ภาคการศึกษาสุดท้ายของนักศึกษา ผู้สอนจะต้องส่งผล
การเรียนภายใน 15 วัน นับตัง้แต่วันสุดท้ายของการสอบปลายภาค 
 ข้อ 38 การข้ึนทะเบียนบัณฑิตและการขออนุมัติการส าเร็จการศึกษา 
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  38.1 ให้นักศึกษายื่นค าร้องขอขึ้นทะเบียนบัณฑิตต่อกองบริการการศึกษา ตาม
ขั้นตอนและเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนด พร้อมทั้งต้องช าระค่าธรรมเนียมตามอัตราที่มหาวิทยาลัย
ก าหนด 
  38.2 นักศึกษาที่ขออนุมัติการส าเร็จการศึกษาจะต้องไม่มีพันธะด้านหนี้สินใด ๆ ต่อ
มหาวิทยาลัยและเป็นผู้ที่มีความประพฤติไม่ขัดต่อข้อบังคับและระเบียบของมหาวิทยาลัย 

 
 
 

บทเฉพาะกาล 
 

 ข้อ ๓๙ ในระหว่างที่ยังไม่ได้ออกประกาศ ระเบียบ ข้อก าหนด หรือหลักเกณฑ์ใดเพ่ือปฏิบัติ
ตามข้อบังคับนี้ ให้น าประกาศ ระเบียบ ข้อก าหนด หรือหลักเกณฑ์เก่ียวกับการศึกษาระดับปริญญา
ตรีที่มีผลบังคับใช้อยู่ก่อนข้อบังคับนี้มาใช้บังคับโดยอนุโลม จนกว่าจะได้มีการออกประกาศ ระเบียบ 
ข้อก าหนด หรือหลักเกณฑ์ ตามข้อบังคับนี้ 
   ประกาศ ณ วันที่ 19 เดือน กันยายน พ.ศ. 2551 
 
 
 
      (ศาสตราจารย์ ดร. เสริมศักดิ์   วิศาลาภรณ์) 
            นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
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ตารางแสดงข้อสังเกตของผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกในการวิพากษ์หลักสูตร 
 

ชื่อ – สกุล ผู้ทรงคุณวุฒิ 
1. ผศ.ดร.รุสลัน อุทัย 
 

ล าดับ ข้อสังเกตของผู้ทรงคุณวุฒิ การปรับปรุงแก้ไข 
1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
1. ชื่อหลักสูตร ภาษาอังกฤษ : Bachelor  
   of Arts Program in Malay 
   ควรเพิ่มเติมค าว่า Language 
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา  
   ภาษาไทย 
   ชื่อเต็ม : ศิลปศาสตรบัณฑิต  
              (ภาษามลายู) 
   ชื่อย่อ  : ศศ.บ. (ภาษามลายู) 
   ภาษาอังกฤษ 
   ชื่อเต็ม : Bachelor of Arts Malay  
   ชื่อย่อ  : B.A. (Malay) 
   ควรเพิ่มเติมค าว่า Language 
5. รูปแบบของหลักสูตร 
   5.3 การรับเข้าศึกษา 
        รับนักศึกษาไทยและนักศึกษา
ต่างประเทศที่สามารถใช้ภาษาไทยได้    
ควรเพ่ิมเติมภาษามลายู 

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 บนั ก ศึ กษ า ไทยและนั กศึ กษ า
ต่างประเทศที่สามารถใช้ภาษาไทยและ
ภาษามลายูได้   

2 ควรเพ่ิมทักษะการฟัง การพูด การอ่าน 
และการเขียน ควรที่จะเ พ่ิมทักษะทั้ ง      
4 ด้านให้เข้มข้น โดยเฉพาะชื่อรายวิชา
ควรเปลี่ยนเป็นระดับต้น ระดับกลาง และ
ระดับสูง  
ทักษะการฟัง ไม่มี ควรเพิ่มรายวิชา 
ทักษะการพูด  
1. สนทนาภาษามลายูชั้นต้น 

เน้นทักษะรายวิชาให้มีทั้ง 4 ทักษะ คือ  
การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน  
ทักษะการฟังและทักษะการพูด 
เน้นทักษะรายวิชาให้มีทั้ง 4 ทักษะ คือ  
การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน  
ทักษะการฟังและทักษะการพูด 
เพ่ิมรายวิชาและน ามารวมกัน 
1. การฟังและพูดภาษามลายูระดับต้น 
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ล าดับ ข้อสังเกตของผู้ทรงคุณวุฒิ การปรับปรุงแก้ไข 
2. สนทนาภาษามลายูชั้นสูง 
ควรเพิ่มชั้นกลางอีก 1 วิชา 
ทักษะการอ่าน  
1. การอ่านภาษามลายูชั้นต้น 
2. การอ่านภาษามลายูชั้นสูง 
ควรเพิ่มชั้นกลางอีก 1 วิชา 

2. การฟังและพูดภาษามลายูระดับกลาง 
3. การฟังและพูดภาษามลายูระดับสูง 
ทักษะการอ่าน  
1. การอ่านภาษามลายูระดับต้น 
2. การอ่านภาษามลายูระดับกลาง 
3. การอ่านภาษามลายูระดับสูง 

3 ทักษะการเขียน  
1. การเขียนภาษามลายูชั้นต้น 
2. การเขียนภาษามลายูชั้นสูง 
ควรเพิ่มชั้นกลางอีก 1 วิชา 

ทักษะการเขียน  
1. การเขียนภาษามลายูระดับต้น 
2. การเขียนภาษามลายูระดับกลาง 
3. การเขียนภาษามลายูระดับสูง 

4 ควรตั ด วิ ช าภาษาศาสตร์ ส าหรั บครู    
ผู้สอนภาษามลายู เพราะเป็นรายวิชาของ
หลักสูตรการสอนภาษามลายู 

ตัดรายวิชา 
1. ภาษาศาสตร์ส าหรับครูสอนภาษามลายู 
2. ภาษามลายูทางการศึกษา 
3. ประวัติศาสตร์ภาษามลายู 

5 ควรตัดวิชาภาษามลายูเบื้องต้น เพราะ
เนื้อหารายวิชาซ้ ากับรายวิชาศึกษาทั่วไป 
คือวิชาภาษามลายูพ้ืนฐาน 

ตัดวิชาภาษามลายูเบื้องต้น 

6 วิชาประวัติศาสตร์ความเป็นมาของภาษา
มลายู  ควรรวมเป็นรายวิชาเดียว กับ
วิ วั ฒน ากา รภ าษามล ายู  เ นื่ อ ง จ าก
ค าอธิบายรายวิชาเหมือนกัน 

ตัดวิชาวิวัฒนาการภาษามลายู 

7 ควรเพิ่มรายวิชา จาก 2 ระดับ เป็น 3 
ระดับ คือ 
1. โครงสร้างภาษามลายู ระดับต้น กลาง  
    และสูง 
2. การแปล ระดับต้น กลาง และสูง 

เพ่ิมรายวิชา 
1. โครงสร้างภาษามลายู 
1.1 โครงสร้างภาษามลายูระดับต้น 
1.2 โครงสร้างภาษามลายูระดับกลาง 
1.3 โครงสร้างภาษามลายูระดับสูง 
2. การแปล 
2.1 การแปลระดับต้น 
2.2 การแปลระดับกลาง 
2.3 การแปลระดับสูง 
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ล าดับ ข้อสังเกตของผู้ทรงคุณวุฒิ การปรับปรุงแก้ไข 
8 ตัดรายวิชา 

1. การวิเคราะห์ภาษามลายู 
2. ภาษามลายูกับการด าเนินชีวิตในสังคม 
3. ภาษามลายูเพ่ือการโรงแรม 

เพ่ิมรายวิชา 
1. วาทวิทยาภาษามลายู 
2. สถานการณ์การใช้ภาษามลายูในปัจจุบัน  
3. ภาษามลายูเพ่ือการบริการ 

9 เ พ่ิมรายวิชาที่ เป็นอัตลักษณ์ของสาม
จังหวัดชายแดนภาคใต้  คือวิชาภาษา  
มลายูถิ่นปัตตานี 

เพ่ิมรายวิชาอักษรยาวี 

 
2. ผศ.ดร.วรวิทย์ บารู 
 

ล าดับ ข้อสังเกตของผู้ทรงคุณวุฒิ การปรับปรุงแก้ไข 
1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
1. ชื่อหลักสูตร ภาษาอังกฤษ : Bachelor  
   of Arts Program in Malay 
   ควรเพิ่มเติมค าว่า Language 
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา  
   ภาษาไทย 
   ชื่อเต็ม : ศิลปศาสตรบัณฑิต  
              (ภาษามลายู) 
   ชื่อย่อ  : ศศ.บ. (ภาษามลายู) 
   ภาษาอังกฤษ 
   ชื่อเต็ม : Bachelor of Arts Malay  
   ชื่อย่อ  : B.A. (Malay) 
   ควรเพิ่มเติมค าว่า Language 
5. รูปแบบของหลักสูตร 
   5.3 การรับเข้าศึกษา 
        รับนักศึกษาไทยและนักศึกษา
ต่างประเทศที่สามารถใช้ภาษาไทยได้    
ให้เพ่ิมเติมภาษามลายู 
 

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 บนั ก ศึ กษ า ไทยและนั กศึ กษ า
ต่างประเทศที่สามารถใช้ภาษาไทยและ
ภาษามลายูได้   



196 

 

ล าดับ ข้อสังเกตของผู้ทรงคุณวุฒิ การปรับปรุงแก้ไข 
2 ควรเพ่ิมทักษะการฟัง การพูด การอ่าน 

และการเขียน ควรที่จะเ พ่ิมทักษะทั้ 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 

เน้นทักษะรายวิชาให้มีทั้ง 4 ทักษะ คือ  
การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน  
ทักษะการฟังและทักษะการพูด 
เน้นทักษะรายวิชาให้มีทั้ง 4 ทักษะ คือ  
การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน  
ทักษะการฟังและทักษะการพูด 
เพ่ิมรายวิชาและน ามารวมกัน 
1. การฟังและพูดภาษามลายูระดับต้น 
2. การฟังและพูดภาษามลายู ระดับกลาง 
3. การฟังและพูดภาษามลายูระดับสูง 
ทักษะการอ่าน  
1. การอ่านภาษามลายูระดับต้น 
2. การอ่านภาษามลายูระดับกลาง 
3. การอ่านภาษามลายูระดับสูง 

3 ทักษะการเขียน  
1. การเขียนภาษามลายูชั้นต้น 
2. การเขียนภาษามลายูชั้นสูง 
ควรเพิ่มชั้นกลางอีก 1 วิชา 

ทักษะการเขียน  
1. การเขียนภาษามลายูระดับต้น 
2. การเขียนภาษามลายูระดับกลาง 
3. การเขียนภาษามลายูระดับสูง 

 
3. อาจารย์มูห าหมัด สาแลบิง 
 

ล าดับ ข้อสังเกตของผู้ทรงคุณวุฒิ การปรับปรุงแก้ไข 
1 รายวิชาทักษะทางด้านภาษา 

-   ควรให้มีทักษะภาษา ฟัง พูด อ่าน และ
เขียน และในแต่ละทักษะควรมีระดับ
ความยากง่าย เช่น การอ่านระดับต้น 
การอ่านระดับกลาง และการอ่าน
ระดับสูง 

ปรับปรุงและเพ่ิมรายวิชาทักษะการใช้ภาษา 
1. ทักษะการพูดและฟัง 
- การฟังและพูดภาษามลายูระดับต้น 
- การฟังและพูดภาษามลายูระดับกลาง 
- การฟังและพูดภาษามลายูระดับสูง 
2. ทักษะการอ่าน 
- การอ่านภาษามลายูระดับต้น 
- การอ่านภาษามลายูระดับกลาง 



197 

 

ล าดับ ข้อสังเกตของผู้ทรงคุณวุฒิ การปรับปรุงแก้ไข 
- การอ่านภาษามลายูระดับสูง 
3. ทักษะการเขียน 
- การเขียนภาษามลายูระดับต้น 
- การเขียนภาษามลายูระดับกลาง 
- การเขียนภาษามลายูระดับสูง 
4. ทักษะการแปล 
- กลวิธีการแปลภาษามลายู 
- การแปลภาษามลายู-ไทย 
- การแปลภาษาไทย-มลายู 

2 มีรายวิชาที่ เป็นภาษาศาสตร์และเชิง
เนื้อหาที่ไม่ได้เป็นทักษะทางภาษาหลาย
วิชาด้วยกัน ซึ่งท าให้นักศึกษาได้เรียน
รายวิชาที่เป็นทักษะทางภาษาไม่เพียงพอ 
มี ร า ย วิ ช า ร ะดั บ พ้ื น ฐ าน กั บ สู ง ไ ม่ มี
ระดับกลาง 

รวมรายวิชาประวัติความเป็นมาภาษามลายู 
ภาษามลายูเบื้องต้น และวิวัฒนาการภาษา
มลายู เนื้อหาทั้งหมดให้อยู่ ในวิชาภาษา
วิวัฒนาการภาษา  
ปรับเปลี่ยนชื่อและเนื้อหารายวิชา 
1. ศิลปวัฒนธรรมมลายู เปลีย่นเป็น สังคม

และวัฒนธรรมภาษามลายู 
2. ภาษามลายูกับการด าเนินชีวิตในสังคม 

เปลี่ยนเป็น สถานการณ์การใช้ภาษา
มลายูในปัจจุบัน 

3. ภาษามลายูเพ่ือการโรงแรม เปลี่ยนเป็น 
ภาษามลายูเพ่ือการบริการ 

เพ่ิมรายวิชา 
1. วรรณคดีการละคร 
2. วาทวิทยาภาษามลายู 
3. รายวิชาที่มีระดับพ้ืนฐานและสูง แล้วอาจ

ลดจ านวนหน่วยกิตเป็น 2 หน่วยกิต 
4. ค าอธิบายรายวิชา ปรับให้สอดคล้องและ

เหมาะสมกับรายวิชา และแสดงให้เห็น
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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ภาคผนวก ญ 
ตารางแสดงข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของสภาวิชาการ 

ในคราวประชุมครั้งท่ี 6/2559 เมื่อวันท่ี 23 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2559  
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ตารางแสดงข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของสภาวิชาการ 
ในคราวประชุมครั้งที่ 6/2559 เมื่อวันที่ 23 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2559 

ล าดับ ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ การปรับปรุงแก้ไข 
1 หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา 

การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 
3.1.5 ค าอธิบายรายวิชา 
แ ก้ ไ ข ค า อ ธิ บ า ย ร า ย วิ ช า  2111215            
การแปลภาษาไทย-มลายู ค าอธิบายรายวิชาค า
ว่า “เครื่องมือการแปลอ่ืน ๆ” แก้ ไขเป็น 
“เครื่องมืออ่ืน ๆ ในการแปล”  

มีการด าเนินการและแก้ไขตามข้อเสนอแนะ 
การแปลภาษามลายู – ไทย 
Malay – Thai Translation 
        การแปลจากภาษามลายูเป็นภาษาไทย 
ความหมาย ค าศัพท์ จากประโยคจนถึงบริบท
การแปลงานเขียน เช่น ข่าว หนังสือพิมพ์ 
เรื่องสั้น วรรณกรรม การใช้พจนานุกรม และ
เครื่องมืออ่ืน ๆ ในการแปล  

2 วิชา 2111213 ภาษาศาสตร์สังคม Socio-
linguistic ควรแก้ไขเป็น Socio-linguistics  

มีการด าเนินการและแก้ไขตามข้อเสนอแนะ 
 

3 วิชา 2111354 ภาษามลายูถิ่น อธิบายถึง
เฉพาะหน่วยเสียง หน่วยค า และประโยค      
ไม่อธิบายถึงความหมาย ควรเพ่ิมความหมาย
การจัดกลุ่มของภาษามลายูถิ่น 
 

มีการด าเนินการและแก้ไขตามข้อเสนอแนะ 
       กรอบแนวคิดเกี่ยวกับภาษามลายูถิ่น 
ตระกูลของภาษามลายู การเกิดขึ้นของภาษา
มลายูถิ่น ลักษณะของภาษามลายูถิ่นที่ใช้ใน
ภูมิภาคมลายู การเปรียบเทียบภาษามลายูถิ่น
ต่าง ๆ ในระดับหน่วยเสียง หน่วยค า ประโยค
และความแตกต่างของความหมายการจัดกลุ่ม
ของภาษามลายูถิ่น 

4 ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
ควรใส่เอกสารประกอบการสอนทุกรายวิชา    
ที่สอน  

มีการด าเนินการและแก้ไขตามข้อเสนอแนะ 

5 วิชา 2111140 วิวัฒนาการภาษามลายู 
ควรเปลี่ยนชื่อวิชาเป็น พัฒนาการภาษามลายู  

มีการด าเนินการและแก้ไขตามข้อเสนอแนะ 
รายวิชา 2111140 พัฒนาการภาษามลายู 
Development of Malay Language     

6 วิชา 2111455 อรรถศาสตร์ภาษามลายู 
แก้ไขค าอธิบายรายวิชา “หลักเกณฑ์พ้ืนฐาน
เกี่ ย ว กั บ คว ามหมาย ในภ าษา  โ ดย เน้ น

มีการด าเนินการและแก้ไขตามข้อเสนอแนะ 
รายวิชา 2111455 อรรถศาสตร์ภาษามลายู      
       ความรู้ เ บื้ อ งต้ น เ รื่ อ งอรรถศาสตร์ 
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ล าดับ ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ การปรับปรุงแก้ไข 
พัฒนาการทางด้านวิชาอรรถศาสตร์และวิธีการ 
ความหมาย ซึ่งความหมายที่พูดถึงจะรวมถึง
คุณลักษณะของความหมาย ที่มีความเกี่ยวข้อง
กับส่วนต่าง ๆ ของไวยากรณ์ในภาษามลายู”  

พัฒนาการทางด้านวิชาอรรถศาสตร์และ
วิธีการ แนวคิดและทฤษฏีที่เกี่ยวข้อง ความ
หาย ประเภทความหมาย วิธีการวิเคราะห์
ความหมาย ประเด็นของความหมายที่มีความ
เกี่ยวข้องกับส่วนต่าง ๆ ของไวยากรณ์ใน
ภาษามลายู 

7 ควรเพิ่มเติมอาจารย์พิเศษชาวมาเลเซีย เนื่องจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพ้ืนที่       
จึ งส่ งผลให้ขาดผู้ สอนที่ มาจากประเทศ
มาเลเซีย เป็นภาษาหลัก ทั้ งนี้ทั้ งนั้นทาง
หลักสูตรได้จัดโครงการอบรมเ พ่ือพัฒนา
คุณลักษณะบัณฑิตอันพึงประสงค์โดยวิทยากร
จากประเทศมาเลเซีย 

8 พิจารณา ทบทวนการระบุความรับผิดชอบหลัก 
(จุดด า) และความรับผิดชอบรอง (จุดขาว) ทุก
รายวิชา 

หลักสูตรได้ตรวจสอบและด าเนินการปรับปรุง
แก้ไขชื่อวิชาดังกล่าวตามข้อเสนอแนะของ
ผู้ทรงคุณวุฒิ 

9 เพ่ิมเติมเอกสารประกอบการสอน ในประวัติ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทุกคน 

ได้ตรวจสอบและด าเนินการเพ่ิมเติมข้อมูล
เอกสารตามข้อเสนอแนะ 

10 พิจารณาการเขียนหมวดที่ 7 การประกัน
คุ ณ ภ า พ ข อ ง ห ลั ก สู ต ร  ค ว ร เ ขี ย น ว่ า             
จะด าเนินการอย่างไร 

หลักสูตรได้ตรวจสอบและด าเนินการปรับ
รูปแบบการรายงาน 

11 ชื่อวิชา จะไม่ใส่ Article 
2111359 The Malay Language and 
Information Technology 
2111362 The Current Situation in Malay 
Language 

มีการด าเนินการและแก้ไขตามข้อเสนอแนะ 
2111359   Malay Language and 
Information Technology 
2111362   Current Situation in Malay 
Language 

12 วิชา 2111359 ภาษามลายูกับเทคโนโลยี
สารสนเทศ แก้ไขค าอธิบายรายวิชา เนื่องจาก
ค าอธิบายรายวิชาต้องการเน้นอะไร ค าอธิบาย
รายวิชาเน้นไปการสื่อสารทางการบริหารและ
พาณิชย์ ให้ปรับแก้ใหม่  

มีการด าเนินการและแก้ไขตามข้อเสนอแนะ 
วิชา 2111359 ภาษามลายูกับเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
          ปฏิบัติ การฟัง การอ่านค าสั่ง 
ค าแนะน า เนื้อหาเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี
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ล าดับ ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ การปรับปรุงแก้ไข 
สารสนเทศ โครงสร้างภาษา ค าศัพท์ ส านวน 
ที่เก่ียวข้องกับการประยุกต์โปรแกรมส าเร็จรูป
ในการเรียนภาษามลายู อินเตอร์เน็ต ระบบ
การสื่อสาร และข้อมูล การเขียน บรรยาย
ล าดับขั้นตอน 

13 3.2 หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
ควรพิจารณาทบทวนผลการเรียนรู้ด้านความรู้
เนื่องจากระบุเกี่ยวกับทางด้านการศึกษา    “มี
ความรู้เกี่ยวกับแนวคิด ทฤษฏี และหลักการที่
เกี่ยวข้องกับภาษามลายู การวิจัยที่เน้นการ
แก้ไขปัญหาในชั้นเรียน” ควรตัดค าว่าการวิจัยที่
เน้นการแก้ปัญหาในชั้นเรียน  

มีการด าเนินการแก้ไขตามข้อเสนอแนะ 
3.2 หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
ปรับปรุงแก้ไขเป็น มีความรู้เกี่ยวกับแนวคิด 
ทฤษฏี และหลักการที่เกี่ยวข้องกันภาษามลายู  

14 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรมและจริยธรรม 
“ข้อ 4 ด ารงตนอยู่ในสังคมพหุวัฒนธรรมและ
ร่วมสร้างสังคมปรองดองเพ่ือการอยู่ร่วมกัน
อย่างสันติสุข” ควรตัดออกเพราะไม่มีรายวิชา
ใดในโครงสร้างที่วัดข้อนี้  

มีการด าเนินการแก้ไขตามข้อเสนอแนะ 
ได้ด าเนินการแก้ไขเรียบร้อย 
 

15 ค าอธิบายรายวิชา 2111351 โครงสร้างภาษา
มลายูระดับสูง “โครงสร้าง หน้าที่ ลักษณะของ
ไวยากรณ์ ศึกษาทฤษฏีต่าง ๆ ที่ ใช้ ในการ
วิเคราะห์ประโยคและวิ เคราะห์โครงสร้าง
ประโยคในภาษามลายูที่ซับซ้อนมากขึ้น”  
ควรเขียนค าอธิบายระบุให้ชัดเจนว่าเป็นทฤษฏี
เกี่ยวกับเรื่องใดให้ชัดเจน 

มีการด าเนินการและแก้ไขตามข้อเสนอแนะ 
วิชา 2111351 โครงสร้างภาษามลายูระดับสูง       
       โครงสร้าง หน้าที่ ลักษณะของไวยากรณ์ 
ศึกษาทฤษฏีที่ใช้ในการวิเคราะห์ประโยคและ
วิเคราะห์โครงสร้างประโยคในภาษามลายูที่
ซับซ้อนมากขึ้น 
 

16 ควรปรับวิชาอักษรยาวีออกและน าวิชาสังคม
และวัฒนธรรมมลายูมาบังคับแทน 

มีการด าเนินการและแก้ไขตามข้อเสนอแนะ 
 

17 วิชา 2111365 บทบาทและสถานะภาษามลายู
ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  
ควรปรับชื่อวิชาเป็น  บทบาทและสถานะภาษา
มลายูในภูมิภาคมลายู  

มีการด าเนินการและแก้ไขตามข้อเสนอแนะ 
2111365 บทบาทและสถานะภาษามลายูใน
ภูมิภาคมลายู 
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ล าดับ ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ การปรับปรุงแก้ไข 
 วิชาอักษรรูมีควรมีให้นักศึกษาเลือกเรียน วิชาอักษรรูมี คือรายวิชาที่มีอยู่ในหมวดศึกษา

ทั่วไป 3 รายวิชา คือ 2100107 ภาษามลายู
เพ่ือการสื่อสาร 2100108 ภาษามลายูเพ่ือการ
สื่อสารและพัฒนาการเรียนรู้ และ 2100109 
ภาษามลายูพ้ืนฐาน ซึ่งเป็นรายวิชาที่มีการ
เรียนการสอนโดยใช้อักษรรูมี 
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ภาคผนวก ฎ 
ตารางแสดงข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร 

ในคราวประชุมครั้งท่ี 2/2560 เมื่อวันท่ี 16 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560  
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ตารางแสดงข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร 
ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 16 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 

ล าดับ ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ การปรับปรุงแก้ไข 
1 แก้ไขการก าหนดหัวข้อและปรับการเขียนใหม่ในข้อ 

2 กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของ
นักศึกษา หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผล
นักศึกษา 

ด า เนิ น กา รตามข้ อ เ สนอแนะของ
คณะกรรมการ 

2 แก้ไขค า 
- ในข้อ 2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า 

แก้ไขเป็น “นักศึกษาขาดทักษะพ้ืนฐาน
ทางด้านการเรียนรู้ที่จ าเป็น 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  มามะและซามียะห์  บาเละ. 
(2559). การพัฒนาทักษะการฟังและการพูด
ภาษามลายูถิ่นปาตานี. ใน สุภาสเมต ยุนยะ
สิทธิ์ (บก.), ใน หนังสือรวมบทความศึกษา
สถานภาพทางภาษาจังหวัดชายแดนใต้ , 
(หน้า 1-12). นครปฐม : สถาบันสิทธิ
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 

ด า เนิ น กา รตามข้ อ เ สนอแนะของ
คณะกรรมการ 
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ล าดับ ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ การปรับปรุงแก้ไข 
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 
ประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ของ
อาจารย์ มะน าว าวี  ม ามะ  แก้ ไ ข เป็ น        
มะนาวาวี มามะ .(2559). สัณฐานวิทยา.
เอกสารประกอบการสอนรายวิชาสัณฐาน
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” 

- ค าอธิบายรายวิชา ของรายวิชา 2111471 
การวิ เ คร าะห์ ภาษามลายู  แก้ ไ ข เป็ น 
“Analyze of sound system, words 
system, phrase, clause, factor 
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ล าดับ ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ การปรับปรุงแก้ไข 
analysis of obstacle,…” และ “…used 
in communication, study rule of…” 

3 ไม่ต้องระบุรายวิชาอัตลักษณ์ของหลักสูตร เนื่องจาก
หลักสูตรมีความเป็นอัตลักษณ์แล้ว  

ด า เนิ น กา รตามข้ อ เ สนอแนะ ของ
คณะกรรมการ 

4 เรียงล าดับข้อ/แก้ไขข้อความ ข้อ 2.3 ปัญหาของ
นักศึกษาแรกเข้า และ 2.4 กลยุทธ์ในการด าเนินการ
เพ่ือแก้ไขปัญหา ให้สอดคล้องกัน 

ด า เนิ น กา รตามข้ อ เ สนอแนะของ
คณะกรรมการ 

5 ทบทวนจ านวนนักศึกษาที่รับเข้าศึกษา ทั้งนี้ ให้
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
ปริญญาตรีต่อจ านวนอาจารย์ของสายมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ 

ด า เนิ น กา รตามข้ อ เ สนอแนะของ
คณะกรรมการ 

6 เพ่ิมข้อมูลในข้อ 5.ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าวิจัย 
โดยใช้ฐานข้อมูลจากรายวิชา 2111457 การศึกษา
เอกเทศ 

ด า เนิ น กา รตามข้ อ เ สนอแนะของ
คณะกรรมการ 

7 ตรวจสอบการจัดล าดับวิชาส าหรับการจัดการเรียน
การสอนในแผนการศึกษาแต่ละภาคการศึกษาให้
เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เรื่อง 
หลักเกณฑ์การก าหนดรหัสวิชา 

ด า เนิ น กา รตามข้ อ เ สนอแนะของ
คณะกรรมการ 

8 ตรวจสอบการเคาะวรรคระหว่างค าโดยเคร่งครัด ด า เนิ น กา รตามข้ อ เ สนอแนะของ
คณะกรรมการ 

9 ไม่ใช้ Full Stop (.) ในการเขียนค าอธิบายรายวิชา  ด า เนิ น กา รตามข้ อ เ สนอแนะของ
คณะกรรมการ 

10 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          
ตามหลักการเขียนบรรณานุกรมโดยเคร่งครัด  

ด า เนิ น กา รตามข้ อ เ สนอแนะของ
คณะกรรมการ 

11 เพ่ิมรายชื่ออาจารย์พิเศษ ในข้อ 3.2.3 อาจารย์พิเศษ 
หมวด 3 ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และ
โครงสร้างของหลักสูตร อย่างน้อย 3 คน  

ด า เนิ น กา รตามข้ อ เ สนอแนะของ
คณะกรรมการ 
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ภาคผนวก ฏ 
ตารางแสดงข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

ในคราวประชุมครั้งท่ี 2/2560 เมื่อวันท่ี 3 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2560  
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ตารางแสดงข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 3 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2560 

ล าดับ ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ การปรับปรุงแก้ไข 
1 สถาบันที่ศึกษาของอาจารย์พิเศษ ควรตัดค าว่า 

“วิทยาเขตปัตตานี”  
ด าเนินการแก้ไขตามข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการ  
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ภาคผนวก ฐ 
ประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร / อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
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ประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
  ระดับปริญญาตรี     ระดับปริญญาโท    

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

1. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  ศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชา  ภาษามลายู   
2.  ช่ือ – สกุล    นายมะนาวาวี มามะ                  
3. ต าแหน่งทางวิชาการ     อาจารย์   
4. สังกัด    คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์                          
5. ประวัติการศึกษา  
ระดับการศึกษา สถาบันการศึกษา  คุณวุฒิ  สาขาวิชา พ.ศ. 

ปริญญาโท Universiti Brunei 
Darussalam, 
ประเทศบรูไน 

M.A. 

 

Malay Language and 
Linguistic 

2556 

ปริญญาตรี Universiti Brunei 
Darussalam, 
ประเทศบรูไน 

B.A. 

 

Malay Language and 
Linguistic 

2545 

 

 
6. ผลงานทางวิชาการ  
   6.1  งานวิจัย 

ซามียะห์ บาเละ, ไซนีย์ ต าภู, มะนาวาวี มามะ และฮัสบุลลอฮ นะดารานิง . (2559).       
รายงานการวิจัย เรื่อง การส ารวจความพึงพอใจในการใช้บริการส านักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา . ยะลา : 
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. (ผู้ร่วมวิจัย)     
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มูห ามัดสุใหมี เฮงยามา, อับดุลรอแม สุหลง และมะนาวาวี มามะ. (2559). รายงานการวิจัย 
เรื่อง การพัฒนาทักษะและเทคนิคการจัดการเรียนรู้ส าหรับครูศูนย์การศึกษา
อิสลามประจ ามัสยิดในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้เรื่องการศึกษาการเตรียม
ความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ
ยะลา. ยะลา : มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. (ผู้ร่วมวิจัย) 

รอมยี มอหิ, มะนาวาวี มามะ และอักมาล เบ็ญหาวัน. (2559). รายงานการวิจัย เรื่อง ความ
พึงพอใจของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา ต่อการใช้บริการมัสยิด
มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา เพื่อการพัฒนาการบริการที่มีประสิทธิภาพ: ยะลา : 
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. (ผู้ร่วมวิจัย)  

มะนาวาวี มามะ, นุรฮูดา สะดามะ, ซ าสีนาร์ ยาพา, อาซียะ วันแอเลาะ และอัฟฟาน สามะ. 
(2559). รายงานการวิจัย เรื่อง ทัศนคติของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ
ยะลาต่อความส าคัญของภาษามลายู ในประชาคมอาเซียน .  ยะลา: 
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. (ผู้ร่วมวิจัย)  

 
   6.2   บทความ  
  ซ าสีนาร์ ยาพา, อาซียะ วันแอเลาะ, มะนาวาวี มามะ, นุรฮูดา สะดามะ และอัฟฟาน สามะ. 
   (2560, กุมภาพันธ์). ทัศนคติต่อความส าคัญของภาษามลายูในประชาคมอาเซียน   
                    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, ซ าสีนาร์ ยาพา, มะนาวาวี มามะ, นุรฮูดา สะดามะ และอัฟฟาน สามะ. 
(2560). ทัศนคติของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาต่อความส าคัญของ   
ภาษามลายู ในประชาคมอาเซียน.  ใน การประชุมวิชาการระดับชาติ 
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 ภาษามลายูเพ่ือการสื่อสาร    2 (1-2-3) นก.  
ชื่อวิชา ภาษามลายูพ้ืนฐาน     2 (1-2-3) นก. 

 ชื่อวิชา ภาษามลายูเพ่ือการสื่อสารและพัฒนาการเรียนรู้  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)                                             เจ้าของประวัต ิ

                                                                     (นายมะนาวาวี มามะ) 
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ประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

  ระดับปริญญาตรี     ระดับปริญญาโท    
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

------------------------------------------------------------------ 
1. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  ศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชา  ภาษามลายู   
2.  ช่ือ – สกุล           นางนุรฮูดา สะดามะ            
3. ต าแหน่งทางวิชาการ    อาจารย์     
4. สังกัด       คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์                         
5. ประวัติการศึกษา  

ระดับการศึกษา สถาบันการศึกษา  คุณวุฒิ  สาขาวิชา พ.ศ. 
ปริญญาโท University of Malaya,  

ประเทศมาเลเซีย  
M.A. Malay Studies 2555 

 
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  ศศ.บ. อิสลามศึกษา 2547 
 
6. ผลงานทางวิชาการ (เขียนตามรูปแบบการอ้างอิงและบรรณานุกรม) 
   6.1  งานวิจัย  

มะนาวาวี มามะ, นุรฮูดา สะดามะ, ซ าสีนาร์ ยาพา, อาซียะ วันแอเลาะ และอัฟฟาน สามะ. 
(2559). รายงานการวิจัย เรื่อง ทัศนคติของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
ต่อความส าคัญของภาษามลายูในประชาคมอาเซียน . ยะลา : มหาวิทยาลัย  
ราชภัฏยะลา. (ผู้ร่วมวิจัย) 

 
 
 
 
 
 



215 

 

 6.2   บทความ  
ซ าสีนาร์ ยาพา, อาซียะ วันแอเลาะ, มะนาวาวี มามะ, นุรฮูดา สะดามะ และอัฟฟาน สามะ. 

(2560, กุมภาพันธ์). ทัศนคติต่อความส าคัญของภาษามลายูในประชาคมอาเซียน
และแนวทางการพัฒนาการสอนภาษามลายูของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ
ยะลา. มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ฉบับ
พิเศษ เดือนกุมภาพันธ์ 2560. ยะลา : มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. 

อาซียะ วันแอเลาะ, ซ าสีนาร์ ยาพา, มะนาวาวี มามะ, นุรฮูดา สะดามะ และอัฟฟาน สามะ. 
(2560). ทัศนคติของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาต่อความส าคัญของ   
ภาษามลายู ในประชาคมอาเซียน.  ใน การประชุมวิชาการระดับชาติ 
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

ภาษามลายูพ้ืนฐาน, ยะลา : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
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7.  ประสบการณ์ทางวิชาการ 
     7.1  ประสบการณ์การสอน 
             7.1.1  ระดับปริญญาตรี    3    ปี  

ชื่อวิชา ภาษามลายูเพ่ือการสื่อสาร             2 (1-2-3) นก. 
 ชื่อวิชา ภาษามลายูเพ่ือการสื่อสารและเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้  2 (1-2-3) นก. 
 ชื่อวิชา  ภาษามลายูพ้ืนฐาน     2 (1-2-3) นก. 
 ชื่อวิชา สนทนาภาษามลายู1     3 (2-2-5) นก. 
 ชื่อวิชา  การอ่านภาษามลายู 1     3 (2-2-5) นก. 
 ชื่อวิชา  การอ่านภาษามลายู 2     3 (2-2-5) นก. 
 ชื่อวิชา  อิทธิพลภาษาต่างประเทศในภาษามลายู   3 (3-0-6) นก 
 ชื่อวิชา  บทบาทและสถานะภาษามลายูในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้    3 (3-0-6) นก 
            7.1.2  ระดับปริญญาโท      -   ปี  
 
     7.2  ประสบการณ์การเป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/กรรมการสอบวิทยานิพนธ์  
   ไม่มี 
 
 
                                                (ลงชื่อ)                                              เจา้ของประวัติ 

     
                                                                 (นางนุรฮูดา สะดามะ) 
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ประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
  ระดับปริญญาตรี     ระดับปริญญาโท    

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

1. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  ศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชา  ภาษามลายู   
2.  ช่ือ – สกุล    นางสาวซ าสีนาร์   ยาพา                    
3. ต าแหน่งทางวิชาการ    อาจารย์        
4. สังกัด     คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์                         
5. ประวัติการศึกษา  

ระดับการศึกษา สถาบันการศึกษา  คุณวุฒิ  สาขาวิชา พ.ศ. 
ปริญญาโท Universiti Pendidikan Sultan 

Idris, ประเทศมาเลเซีย 
M.Ed. 

 
Malay Language 2549 

ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ศศ.บ. มลายูศึกษา 2545 
 
6. ผลงานทางวิชาการ (เขียนตามรูปแบบการอ้างอิงและบรรณานุกรม) 
   6.1  งานวิจัย 
  มะนาวาวี มามะ, นุรฮูดา สะดามะ, ซ าสีนาร์ ยาพา, อาซียะ วันแอเลาะ และอัฟฟาน สามะ. 

(2559). รายงานการวิจัย เรื่อง ทัศนคติของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
ต่อความส าคัญของภาษามลายูในประชาคมอาเซียน . ยะลา : มหาวิทยาลัย    
ราชภัฏยะลา. (ผู้ร่วมวิจัย)  

  พารีดา หะยีเตะ, สุกินา อาแล, สูฮัยลา บินสะมะแอ และซ าสีนาร์ ยาพา . (2556). รายงาน
การวิจัย เรื่อง ความสามารถของการใช้อุปสรรคปัจจัยภาษามลายูในการเขียน
ของนักศึกษาหลักสูตรภาษามลายูชั้นปีที่ 3 ของมหาวิทยาลัยในสามจังหวัด
ชายแดนภาคใต้”. ยะลา : มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. (ผู้ร่วมวิจัย)  
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 6.2   บทความ  
  ซ าสีนาร์ ยาพา, อาซียะ วันแอเลาะ, มะนาวาวี มามะ, นุรฮูดา สะดามะ และอัฟฟาน สามะ. 
    (2560, กุมภาพันธ์). ทัศนคติต่อความส าคัญของภาษามลายูในประชาคมอาเซียน
    และแนวทางการพัฒนาการสอนภาษามลายูของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. 
    มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ฉบับพิเศษ เดือน
    กุมภาพันธ์ 2560. ยะลา : มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. 

อาซียะ วันแอเลาะ, ซ าสีนาร์ ยาพา, มะนาวาวี มามะ, นุรฮูดา สะดามะ และอัฟฟาน สามะ. 
(2560). ทัศนคติของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาต่อความส าคัญของ   
ภาษามลายู ในประชาคมอาเซียน.  ใน การประชุมวิชาการระดับชาติ 
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 
         ซ าสีนาร์  ยาพา.(2559). การแปล 1 . เอกสารประกอบการสอนรายวิชาการแปล 1, 

ยะลา : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. 
 

7.  ประสบการณ์ทางวิชาการ 
     7.1  ประสบการณ์การสอน 
             7.1.1  ระดับปริญญาตรี    5    ปี  
                      ชื่อวิชา    การเขียนภาษามลายู 1             3 (3-2-5) นก. 
  ชื่อวิชา    การวิเคราะห์ภาษามลายู 1                     3 (3-0-6) นก. 
  ชื่อวิชา    การแปล 1                                                       3 (3-2-5) นก.           
            7.1.2  ระดับปริญญาโท    -     ปี  
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     7.2  ประสบการณ์การเป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/กรรมการสอบวิทยานิพนธ์  
   ไม่มี 
 
                                                              (ลงชื่อ)                        เจ้าของประวัติ 
                                                                    (นางสาวซ าสีนาร์   ยาพา) 
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ประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

  ระดับปริญญาตรี     ระดับปริญญาโท    
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

------------------------------------------------------------------ 
1. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  ศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชา  ภาษามลายู   
2.  ชื่อ – สกุล    นางอาซียะ วันแอเลาะ 
3. ต าแหน่งทางวิชาการ   อาจารย์ 
4. สังกัด    คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
5. ประวัติการศึกษา  

ระดับการศึกษา สถาบันการศึกษา คุณวุฒิ  สาขาวิชา พ.ศ. 
ปริญญาโท University of 

Education,  
ประเทศอินโดนีเซีย 

M.Ed. Indonesia Language 
Education 

2548 

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

B.A. Islamics Studies 2539 

 
6. ผลงานทางวิชาการ(เขียนตามรูปแบบการอ้างอิงและบรรณานุกรม) 
   6.1  งานวิจัย 

มะนาวาวี มามะ, นุรฮูดา สะดามะ, ซ าสีนาร์ ยาพา, อาซียะ วันแอเลาะ และอัฟฟาน สามะ. 
(2559). รายงานการวิจัย เรื่อง ทัศนคติของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
ต่อความส าคัญของภาษามลายูในประชาคมอาเซียน . ยะลา : มหาวิทยาลัย    
ราชภัฏยะลา. (ผู้ร่วมวิจัย)  
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  6.2   บทความ  
  ซ าสีนาร์ ยาพา, อาซียะ วันแอเลาะ, มะนาวาวี มามะ, นุรฮูดา สะดามะ และอัฟฟาน สามะ. 
    (2560, กุมภาพันธ์). ทัศนคติต่อความส าคัญของภาษามลายูในประชาคมอาเซียน
    และแนวทางการพัฒนาการสอนภาษามลายูของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. 
    มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ฉบับพิเศษ เดือน
    กุมภาพันธ์ 2560. ยะลา : มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. 

อาซียะ วันแอเลาะ, ซ าสีนาร์ ยาพา, มะนาวาวี มามะ, นุรฮูดา สะดามะ และอัฟฟาน สามะ. 
(2560). ทัศนคติของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาต่อความส าคัญของ   
ภาษามลายู ในประชาคมอาเซียน.  ใน การประชุมวิชาการระดับชาติ 
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                       3 (2-2-5) นก. 
   ชื่อวิชา    ภาษามลายูเพ่ือการท่องเที่ยว                           3 (2-2-5) นก. 
   ชื่อวิชา    การวิเคราะห์ภาษามลายู 2                             3 (2-2-5) นก. 
 7.1.2  ระดับปริญญาโท    -     ปี  
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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. ต าแหน่งทางวิชาการ     อาจารย์ 
4. สังกัด    คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์                          
5. ประวัติการศึกษา  

ระดับ
การศึกษา 

สถาบันการศึกษา คุณวุฒิ สาขาวิชา พ.ศ. 

ปริญญาโท University of Malaya,  
ประเทศมาเลเซีย 

M.A. Malay Studies 2554  

ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  ศศ.บ. ภาษามลายู 2548 

 
6. ผลงานทางวิชาการ  
   6.1  งานวิจัย    

มะนาวาวี มามะ, นุรฮูดา สะดามะ, ซ าสีนาร์ ยาพา, อาซียะ วันแอเลาะ และอัฟฟาน สามะ. 
(2559). รายงานการวิจัย เรื่อง ทัศนคติของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
ต่อความส าคัญของภาษามลายูในประชาคมอาเซียน . ยะลา : มหาวิทยาลัย  
ราชภัฏยะลา. (ผู้ร่วมวิจัย)  
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   6.2  บทความ      
  ซ าสีนาร์ ยาพา, อาซียะ วันแอเลาะ, มะนาวาวี มามะ, นุรฮูดา สะดามะ และอัฟฟาน สามะ. 
    (2560, กุมภาพันธ์). ทัศนคติต่อความส าคัญของภาษามลายูในประชาคมอาเซียน
    และแนวทางการพัฒนาการสอนภาษามลายูของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. 
    มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ฉบับพิเศษ เดือน
    กุมภาพันธ์ 2560. ยะลา : มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. 

อาซียะ วันแอเลาะ, ซ าสีนาร์ ยาพา, มะนาวาวี มามะ, นุรฮูดา สะดามะ และอัฟฟาน สามะ. 
(2560). ทัศนคติของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาต่อความส าคัญของ   
ภาษามลายู ในประชาคมอาเซียน.  ใน การประชุมวิชาการระดับชาติ 
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 ภาษามลายูเพ่ือการสื่อสาร              2(1-2-3) นก. 
   ชื่อวิชา ภาษามลายูเพ่ือการสื่อสารและพัฒนาการเรียนรู้       2(1-2-3) นก. 
   ชื่อวิชา  การเขียนภาษามลายู 2                       2(2-2-5) นก. 
            7.1.2  ระดับปริญญาโท  - ปี  
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    7.2 ประสบการณ์การเป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/กรรมการสอบวิทยานิพนธ์  
          ไม่มี                                                                 
       (ลงชื่อ)                            เจ้าของประวัติ    
     
         (นายอัฟฟาน  สามะ) 
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ประวัติอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
  ระดับปริญญาตรี     ระดับปริญญาโท    

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

1. อาจารย์ประจ าหลักสูตร  ศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชา  ภาษามลายู   
2.  ช่ือ – สกุล    นางไซนีย์  ต าภู                  
3. ต าแหน่งทางวิชาการ     อาจารย์   
4. สังกัด    คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์                          
5. ประวัติการศึกษา  
ระดับการศึกษา สถาบันการศึกษา  คุณวุฒิ  สาขาวิชา พ.ศ. 

ปริญญาโท State University of 
Malang, 
ประเทศอินโดนีเซีย 

M.A. Indonesia Language  
Education 

2555 

ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ศศ.บ. ภูมิภาคศึกษา (เอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา) 

2553 

 
6. ผลงานทางวิชาการ  
   6.1  งานวิจัย 

      ไซนีย์ ต าภู. (2558). วิเคราะห์ความแตกต่างการเรียนรู้ของปัจเจกบุคคลในการเรียนรู้ 
                   ภาษามลาย ู(มาตรฐาน) ซึ่งเป็นภาษาที่สองของนักศึกษาหลักสูตรภาษามลายู 
                  ในมหาวิทยาลัยสามจังหวัดชายแดนภาคใต้. ยะลา : มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา.     

ซามียะห์ บาเละ, ไซนีย์ ต าภู, มะนาวาวี มามะ และฮัสบุลลอฮ์  นะดารานิง . (2559).       
รายงานการวิจัย เรื่อง การส ารวจความพึงพอใจในการใช้บริการส านักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา . ยะลา : 
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. (ผู้ร่วมวิจัย)     
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     ไซนีย์ ต าภู. (2557). วิเคราะห์ความสามารถของการใช้ค าบุพบทภาษามลายูในงาน  
               เขียนของนักศึกษาชั้นปีท่ี 1 ของมหาวิทยาลัยในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้.  
               ยะลา: มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. 

  ไซนีย์ ต าภู. (2555). พจนานุกรมฉบับพกพา ภาษาอินโดนีเซีย-ไทย และไทย-อินโดนีเซีย  
     กรุงเทพมหานคร: ส านักงานกองทุนสนับสนุนงานวิจัย. 

 
   6.2   บทความ  

ไซนีย์ ต าภู. (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 ภาษามลายูเพ่ือการสื่อสาร    2(1-2-3) นก. 
 ชื่อวิชา ภาษามลายูเพ่ือการสื่อสารและพัฒนาการเรียนรู้  2(1-2-3) นก. 
 ชื่อวิชา  ภาษามลายูทั่วไป      3(3-0-6) นก. 

ชื่อวิชา วรรณคดีมลายูเบื้องต้น     3(3-0-6) นก. 
 ชื่อวิชา สัณฐานวิทยา      3(3-0-6) นก. 
            7.1.2  ระดับปริญญาโท  -  ปี  
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   7.2  ประสบการณ์การเป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/กรรมการสอบวิทยานิพนธ์  
 ไม่มี                                              

 
 

                                                        (ลงชื่อ)                                             เจ้าของประวัต ิ

                                                                     (นางไซนีย์  ต าภู) 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



229 

 

 
 
 
 
 
 

ประวัติอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
  ระดับปริญญาตรี     ระดับปริญญาโท    

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

1. อาจารย์ประจ าหลักสูตร  ศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชา  ภาษามลายู   
2.  ช่ือ – สกุล    นางสาวซามียะห์  บาเละ                  
3. ต าแหน่งทางวิชาการ     อาจารย์   
4. สังกัด    คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์                          
5. ประวัติการศึกษา  
ระดับการศึกษา สถาบันการศึกษา  คุณวุฒิ  สาขาวิชา พ.ศ. 

ปริญญาโท University of Malaya, 
ประเทศมาเลเซีย 

M.Ed. Malay language 
Education 

2555 

ปริญญาตรี มหาวิทยาลัย 
สงขลานครินทร์  

ศศ.บ. ภาษามลายู 2550 

 
6. ผลงานทางวิชาการ  
   6.1  งานวิจัย 

ซามียะห์ บาเละ, ไซนีย์ ต าภู, มะนาวาวี มามะ และฮัสบุลลอฮ์  นะดารานิง . (2559).       
รายงานการวิจัย เรื่อง การส ารวจความพึงพอใจในการใช้บริการส านักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา . ยะลา : 
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. (ผู้ร่วมวิจัย)   
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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 ภาษามลายูเพ่ือการสื่อสาร    2(1-2-3) นก.  
 ชื่อวิชา ภาษามลายูเพ่ือการสื่อสารและพัฒนาการเรียนรู้  2(1-2-3) นก. 
 ชื่อวิชา  โครงสร้างภาษามลายู 1     3(3-0-6) นก. 

ชื่อวิชา โครงสร้างภาษามลายู 2     3(3-0-6) นก. 
 ชื่อวิชา ภาษามลายูทางการศึกษา     3(3-0-6) นก. 
 ชื่อวิชา  ภาษาศาสตร์ภาษามลายู     3(3-0-6) นก 
            7.1.2  ระดับปริญญาโท  -  ปี  
 
   7.2  ประสบการณ์การเป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/กรรมการสอบวิทยานิพนธ์  
 ไม่มี                                              

 
 

                                                        (ลงชื่อ)                                             เจ้าของประวัต ิ

                                                                     (นางซามียะห์  บาเละ) 
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ประวัติอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
  ระดับปริญญาตรี     ระดับปริญญาโท    

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

1. อาจารย์ประจ าหลักสูตร  ศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชา  ภาษามลายู   
2.  ช่ือ – สกุล    นายฮัสบุลลอฮ์  นะดารานิง               
3. ต าแหน่งทางวิชาการ     อาจารย์   
4. สังกัด    คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์                          
5. ประวัติการศึกษา  
ระดับการศึกษา สถาบันการศึกษา  คุณวุฒิ  สาขาวิชา พ.ศ. 

ปริญญาโท Universitas gadjah mada 
Yogyakarta,  
ประเทศอินโดนีเซีย  

M.A Linguistics 2555 

ปริญญาตรี Universitas Asa’fiah 
Jakarta, ประเทศอินโดนีเซีย 

B.S  Comparative culture 2551 

 
6. ผลงานทางวิชาการ  
   6.1  งานวิจัย 

ซามียะห์ บาเละ, ไซนีย์ ต าภู, มะนาวาวี มามะ และฮัสบุลลอฮ์  นะดารานิง . (2559).       
รายงานการวิจัย เรื่อง การส ารวจความพึงพอใจในการใช้บริการส านักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา . ยะลา : 
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. (ผู้ร่วมวิจัย)     
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ซามียะห์ บาเละ, ไซนีย์ ต าภู, มะนาวาวี มามะ และฮัสบุลลอฮ์  นะดารานิง . (2559).       
รายงานการวิจัย เรื่อง การส ารวจความพึงพอใจในการใช้บริการส านักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา . 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    3(3-0-6) นก. 
 ชื่อวิชา ภาษามลายูเบื้องต้น    3(3-0-6) นก. 
 ชื่อวิชา บทบาทภาษามลายูในประเทศที่ใช้ภาษามลายู  3(3-0-6) นก. 
 ชื่อวิชา ภาษามลายูเพ่ือการสื่อสาร    2(1-2-3) นก. 
 ชื่อวิชา ภาษามลายูพ้ืนฐาน    2(1-2-3) นก. 
            7.1.2 ระดับปริญญาโท  -  ปี  
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   7.2  ประสบการณ์การเป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/กรรมการสอบวิทยานิพนธ์  
 ไม่มี                                              

 
 

                                                        (ลงชื่อ)                                             เจ้าของประวัต ิ

                                                                (นายฮัสบุลลอฮ์  นะดารานิง) 

 
 
 
 
 
 
 
 


