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คำนำ 

 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอาหรับเพ่ือธุรกิจสุขภาพและการท่องเที่ยว หลักสูตร 4 ปี 
เป็นหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 เนื่องจากภาษาอาหรับเป็นภาษาหนึ่งที่มีความสำคัญต่อประชาชนส่วนใหญ่
ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพราะเป็นภาษาของคัมภีร์อัลกุรอานที่จำเป็นต้องใช้ในการประกอบศาสนกิจ     
อีกท้ังยังเป็นภาษาสำหรับการเรียนรู้และการค้นคว้า โดยเฉพาะวิชาการศาสนาอิสลาม นอกจากนี้ภาษาอาหรับ
ยังเป็นภาษาธุรกิจ และสื ่อสาร ภาษาการท่องเที ่ยว และการแพทย์ จากสถิติปี 2553 รายได้ที ่เกิดจาก
นักท่องเที่ยวเฉพาะประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ประเทศเดียวมีมากถึง 6,836.56 ล้านและในปี 2555 จำนวน
รายได้เพิ่มขึ้นเป็นเงิน 9,924.77 ล้านบาท (งานวิเคราะห์ตลาดต่างประเทศ , 2554) จากรายงานวิจัย สกว. 
เรื่อง ตลาดนักท่องเที่ยวชาวตะวันออกกลาง ต่อนโยบายการท่องเที่ยวไทยพบว่าช่วงเวลาระหว่างปี 2551 -
2555 จำนวนนักท่องเที่ยวจากภูมิภาคตะวันออกกลางเข้ามาประเทศไทยขยายตัวโดยรวม ร้อยละ 6.75 โดยมี
ประเทศคูเวตและซาอุดิอาระเบียขยายตัวสูงที่สุดและวัตถุประสงค์หลัก ๆ ของนักท่องเที่ยวจากตะวันออกกลาง 
คือ เพื่อการท่องเที่ยว ธุรกิจ และรับบริการทางสุขภาพ  (ไพฑูรย์ ไกรพรศักดิ์ , 2551)  การพัฒนาหลักสูตร
ภาษาอาหรับเพื่อธุรกิจการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ถือเป็นการตอบโจทย์ความต้องการของคนในท้องถิ่นและ
ตอบสนองความต้องการของเศรษฐกิจโลกด้วย เนื่องจากพ้ืนที่ สามจังหวัดชายแดนใต้มีทุนทางสังคมด้านภาษา
อาหรับอยู่มาก กล่าวคือผู้คนในพื้นที่แห่งนี้นิยมส่งลูกหลานเรียนภาษาอาหรับตั้งแต่ระดับอนุบาล จนกระทั่ง
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ทำให้นักศึกษามีพื้นฐานด้านภาษาอาหรับพอสมควร ซึ่งมหาวิทยาลัยสามารถต่อ
ยอดทุนทางสังคมที่มีอยู่ให้สามารถสื่อสารภาษาอาหรับเชิงธุรกิจได้ เพ่ือนำความรู้และทักษะมาประกอบอาชีพ
และพัฒนาคุณภาพชีวิตในอนาคตได้ สอดคล้องกับนโยบายของรัฐที่ต้องการผลักดันให้ประเทศไทยเป็นจุด
ศูนย์กลางด้านธุรกิจการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ และจำนวนกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวอาหรับที่นิยมมารักษาสุขภาพใน
ประเทศไทยมีแนวโน้มที่สูงขึ้นทุกปี จึงมีความจำเป็นที่ต้องพัฒนาหลักสูตรภาษาอาหรับ เพื่อ เสริมสร้างพัฒนา
นักศึกษาให้มีทักษะทางภาษาอาหรับเพ่ือธุรกิจที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของโลกปัจจุบันและสามารถนำ
ความรู ้และทักษะไปเป็นผู้ประกอบการด้านธุรกิจการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ตลอดจนเป็นการตอบสนอง
ตลาดแรงงานทั้งในและต่างประเทศที่มีความต้องการผู้เชี่ยวชาญด้านธุรกิจการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอาหรับเพื่อธุรกิจสุขภาพและการท่องเที่ยว เป็นหลักสูตร
ปรับปรุงปีพุทธศักราช 2564 จัดทำขึ้นเพื่อใช้ในการจัดการศึกษาของสาขาวิชาภาษาอาหรับเพื่อธุรกิจสุขภาพ
และการท่องเที่ยว คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยมีจุดเน้นที่จะผลิตบัณฑิต
ให้มีความรู้และสมรรถนะในวิชาชีพภาษาอาหรับเพ่ือธุรกิจการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ เท่าทันเทคโนโลยีดิจิทัล  มี
คุณธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ เป็นผู้ประกอบการธุรกิจสำหรับชาวไทยและชาวต่างชาติ รายละเอียดในเล่ม
ประกอบด้วยข้อมูล 8 หมวดคือ ข้อมูลทั่วไป ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร ระบบการจัดการศึกษา การดำเนินงาน
และโครงสร้างของหลักสูตร ผลการเรียนรู้กลยุทธ์การสอนและประเมินผล หลักเกณฑ์ในการประเมินผล
นักศึกษา การพัฒนาอาจารย์ การประกันคุณภาพของหลักสูตร และการประเมินและปรับปรุงการดำเนินการ

   ก 



ของหลักสูตร กระบวนการพัฒนาหลักสูตรฉบับนี้เป็นไปตามประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เรื่องแนว
ปฏิบัติในการพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตรได้ผ่านการวิพากษ์จากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน และผ่านการ
พิจารณาจากคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร เพื่อให้หลักสูตรมีความสมบูรณ์ และประสิทธิภาพตรงตาม
วัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรคาดหวังว่าหลักสูตรที่ผ่านการ
ปรับปรุงฉบับนี้จะสามารถผลิตบัณฑิตสาขาวิชาภาษาอาหรับเพื่อธุรกิจสุขภาพและการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ 
ตรงตามวัตถุประสงค์และขอขอบคุณผู้ทรงคุณวุฒิในการวิพากษ์หลักสูตร คณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร 
คณาจารย์นักศึกษา ตลอดจนผู้ใช้บัณฑิต ที่ให้ความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา
หลักสูตรในครั้งนี ้
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รายละเอียดของหลักสูตร 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชาภาษาอาหรับเพื่อธุรกิจสุขภาพและการท่องเที่ยว 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 

 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา  : มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา  : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

 

หมวดที ่1 ข้อมูลทัว่ไป 

 

1. รหัสและชื่อหลักสูตร 

 รหัสหลักสูตร : 25591571100314 
ภาษาไทย :  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอาหรับเพ่ือธุรกิจสุขภาพ 
                       และการท่องเที่ยว  

                                   

 ภาษาอังกฤษ :  Bachelor of Arts Program in Arabic  
                                  for Health Care and Tourism Business 
 

2.  ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 

ภาษาไทย ชื่อเต็ม :  ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาอาหรับเพ่ือธุรกิจสุขภาพและ 

                                  การท่องเที่ยว) 
ชื่อย่อ :  ศศ.บ. (ภาษาอาหรับเพ่ือธุรกิจสุขภาพและการท่องเที่ยว) 

 ภาษาอังกฤษ    ชื่อเต็ม :  Bachelor of Arts (Arabic for Health Care and Tourism 
                                             Business) 

ชื่อย่อ :  B.A. (Arabic for Health Care and Tourism Business) 
 

3.  วิชาเอก   
      ไม่มี 
 

4.  จำนวนหน่วยกิตท่ีเรียนตลอดหลักสูตร  
      ไม่น้อยกว่า 120 หน่วยกิต 

 



2 
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5.  รูปแบบของหลักสูตร 
  5.1 รูปแบบ 

       หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี 
 5.2 ประเภทของหลักสูตร 

หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ 

5.3 ภาษาที่ใช้ 

จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอาหรับและภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษประกอบ 

5.4 การรับเข้าศึกษา 

รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างประเทศที่มีพ้ืนฐานภาษาอาหรับ 

 5.5 ความร่วมมือกับสถาบันอ่ืน 

เป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

 5.6 การให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา 

ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 

 

6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 

 6.1 หลักสูตรปรับปรุงพุทธศักราช 2564 

 6.2 เริ่มใช้ในภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2564 เป็นต้นไป 

 6.3 คณะกรรมการประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เห็นสมควรให้เสนอหลักสูตรต่อ

สภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2563 

 6.4 สภาวิชาการมหาว ิทยาลัยราชภัฏยะลา เห็นชอบในการนำเสนอหลักส ูตรต ่อสภา

มหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 12 เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2563 

 6.5 คณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรเห็นชอบให้นำเสนอหลักสูตรต่อสภามหาวิทยาลัยในคราว

การประชุมครั้งที ่1/2564 เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2564 

 6.6 สภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา อนุมัติหลักสูตรในคราวประชุมครั ้งที ่ 1 เมื ่อวันที่ 29 

มกราคม 2564 
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7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 

 หลักสูตรจะได้รับการเผยแพร่ว่าเป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ในปีการศึกษา 2565 
 

8.  อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา 
8.1     พนักงานด้านการท่องเที่ยว โรงแรม และด้านสายการบิน  
8.2      ผู้ประสานงานธุรกิจสุขภาพ 
8.3      ล่าม นักแปล มัคคุเทศก์ 
8.4      พนักงานบริษัทหรือองค์กรระหว่างประเทศ 
8.5      เจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์ 
8.6      นักสื่อสารประชาสัมพันธ์ 
8.7      เลขานุการ 
8.8      ผู้ประสานงานบริษัทส่งออกสินค้าระหว่างประเทศ 
8.9      เจ้าหน้าทีก่ระทรวงการต่างประเทศ 
8.10 ครู / อาจารย์ผู้สอน 
8.11 นักวิชาการในสถาบันต่าง ๆ 
8.12 นักการทูต 
8.13 นักข่าว / ผู้ประกาศข่าว / พิธีกร 
8.14 ฟรีแลนซ์มืออาชีพ 
8.15 ผู้ประกอบการด้านธุรกิจสุขภาพและการท่องเที่ยว 
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9. ชื่อ-นามสกุล เลขบัตรประจำตัวบัตรประชาชน ตำแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์  
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

 

ชื่อ-สกุล 
ตำแหน่งทางวิชาการ 

เลขประจำตัวบัตรประชาชน 

คุณวุฒิ/สาขาวิชา 
 

สำเร็จการศึกษาจาก 

มหาวิทยาลัย ปี พ.ศ. 

1. ดร. มูฮำหมัดซากี  นิตีเมาะ 
    อาจารย์  
   ***** ***** ** * 

Ph.D. (Arabic Language) 
 

M.A.  (Arabic Language) 
 

B.A.  (Arabic Language) 

National University of 
Malaysia ประเทศมาเลเซีย 

Institute of Arab Research 
University ประเทศอียิปต ์

Al-Azhar University ประเทศ
อียิปต ์

2561 
 

2551 
 

2542 

2. ดร.อาดีละห์  หะยีนิแว 
   อาจารย์  
   ***** ***** ** * 

Ph.D. (Arabic Language) 
 

M.A. (Arabic Language) 
 

B.A.  (Arabic Language) 

Al-Azhar University ประเทศ
อียิปต ์

Al-Azhar University ประเทศ
อียิปต ์

Al-Azhar University ประเทศ
อียิปต ์

2555 
 

2549 
 

2541 

3. นายรอมยี   มอหิ  
    อาจารย์ 
    ***** ***** ** * 

M.Ed. (Teaching  Arabic ) 
 

B.Ed. (Islamic  Studies) 

International Islamic  
University ประเทศมาเลเซีย 

Al-Azhar University ประเทศ
อียิปต์ 

2550 
 

2546 

4. ริดวาน  มะเด็ง 
    อาจารย์ 
    ***** ***** ** * 

M.A. (Arabic Language) 
 

B.A.  (Arabic Language) 

National University of 
Malaysia ประเทศมาเลเซีย 

Ummul Qura University  
ประเทศซาอดุิอาระเบีย 

2547 
 

2537 

5. นายมะซัมดี สะอะ 
   อาจารย์ 
   ***** ***** ** * 

ศศ.ม. (ภาษาอาหรับและ
วรรณคดี) 

ศศ.บ. (ภาษาอาหรับ) 
 

มหาวิทยาลัยฟาฏอนี        
 

มหาวิทยาลยัอิสลามยะลา  
 

2557 
 

2552 
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10. สถานที่จัดการเรียนการสอน 
      มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
 

11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จำเป็นในการวางแผนหลักสูตร 
 11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 

ภาษาอาหรับ ถือเป็นภาษาที่มีความสำคัญสำหรับคนในพื้นที่เพราะเป็นภาษาของอัลกุรอาน 
คัมภีร์ที่เป็นที่ยึดเหนี่ยวทางด้านจิตใจและเป็นภาษาที่คนในพ้ืนที่ใช้ในการประกอบศาสนกิจ เรียนรู้ และ
ค้นคว้าข้อมูล นอกจากนี้ภาษาอาหรับยังเป็นภาษาที่ใช้ในการติดต่อดำเนินธุรกิจระหว่างประเทศเพื่อน
บ้าน และประเทศอาหรับ เช่น ประเทศมาเลเซีย อินโดนีเซีย บูรไนดารุสสลาม คูเวต ซาอุดิอาระเบีย 
อียิปต์และประเทศอาหรับอื่น ๆ เป็นต้น  งานวิจัย สกว. ได้ระบุแนวโน้มสถานการณ์ของนักท่องเที่ยว
ชาวตะวันออกกลางในประเทศไทยว่าประเทศอาหรับเป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวที่มีศักยภาพ มีวัตถุประสงค์
หลักในการเดินทางมาประเทศไทย เพื่อการท่องเที่ยวและการรับบริการด้านสุขภาพ (ไพฑูรย์ ไกรพร
ศักดิ์, 2008) ซึ่งสอดคล้องกับข้อมูลจาก หนังสือพิมพ์ผู้จัดการรายสัปดาห์ฉบับวันที่ 11 สิงหาคม 2554 ที่
ได้ระบุว่า ตลาดอาหรับมีแนวโน้มที ่จะเดินทางเข้ามาท่องเที ่ยวในประเทศไทยเพิ ่มขึ ้นทุกปี โดย
นักท่องเที ่ยวในกลุ ่มนี ้มีฐานะดี และนิยมเข้ารับบริการด้านการแพทย์ของไทย โดยเฉพาะกลุ่ม
นักท่องเที่ยวและครอบครัวที่มีศักยภาพจากประเทศสมาชิกกลุ่ม GCC( คณะมนตรีความร่วมมือรัฐอ่าว
อาหรับ หรือGulf Cooperation Council) ประกอบด้วย สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ คูเวต โอมาน กาตาร์ 
บาห์เรน เป็นต้น ซึ่งได้สร้างรายได้ให้แก่ประเทศเป็นจำนวนมาก โดยมีระยะเวลาพักในประเทศไทย
ประมาณ 90 วัน ทำใหธุ้รกิจเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ (Health Care) รวมทั้งธุรกิจโรงพยาบาลเป็นธุรกิจ
ที่มีแนวโน้มการเติบโตที่ดีในระยะยาว ประกอบกับรัฐบาลไทยได้กำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาให้
ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางสุขภาพของเอเชีย (Medical Hub of Asia) ซึ่งประกอบด้วย ธุรกิจบริการ
รักษาพยาบาล ธุรกิจส่งเสริมสุขภาพ และธุรกิจผลิตภัณฑ์สุขภาพและสมุนไพรไทย โดยธุรกิจบริการ
รักษาพยาบาล เป็นธุรกิจหลักที่สำคัญ มีผู้ประกอบการหลัก คือ โรงพยาบาลเอกชน ซึ่งปัจจุบันมีจำนวน
ถึง 256 ราย โรงพยาบาลเอกชนที่มีศักยภาพรองรับกลุ่มลูกค้าชาวต่างประเทศมีจำนวน 132 แห่ง หรือ
ร้อยละ 51.56 ของโรงพยาบาลเอกชนทั่วประเทศถือเป็นธุรกิจที่สร้างรายได้ให้กับธุรกิจบริการด้านอ่ืน ๆ 
รวมถึงอุตสาหกรรมต่อเนื่องด้วย อาทิ ธุรกิจยา ธุรกิจอุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์ ธุรกิจท่องเที่ยว 
โรงแรม ร ้านอาหาร ฯลฯ (นสพ.ผ ู ้จ ัดการ , 2554) มหาว ิทยาล ัยราชภัฎยะลาในฐานะที ่ เป็น
สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่มีวัตถุประสงค์หลักคือพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในพื้นที่ ได้ให้
ความสำคัญกับทุนมนุษย์ทางด้านภาษาอาหรับที่มีอยู่ในพ้ืนที่ และทางมหาวิทยาลัยมีบุคลากรที่มีความรู้
ความเชี่ยวชาญด้านภาษาอาหรับโดยตรง จึงได้เปิดการเรียนการสอนภาษาอาหรับขึ้น เพ่ือพัฒนาต่อยอด
องค์ความรู้ภาษาอาหรับที่มีอยู่เดิม ให้สามารถนำมาประยุกต์ในใช้ในการประกอบสัมมาชีพ และพัฒนา
คุณภาพชีวิตของคนในพื้นที่ และพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศต่อไป 
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 11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาสังคมและวัฒนธรรม 
ในการวางแผนหลักสูตรนั้นได้คำนึงถึงสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงด้านสังคมและวัฒนธรรม

ในปัจจุบันที่มีความหลากหลายทางด้านภาษาที่เข้ามามีอิทธิพลต่อการดำรงชีวิตของประชาชนในพื้นที่
สามจังหวัดชายแดนของประเทศไทย โดยเฉพาะภาษาอาหรับ ซ่ึงถือเป็นภาษาที่มีความสำคัญสำหรับคน
ในพื้นที่เพราะเป็นภาษาของคัมภีร์อัลกุรอานที่เป็นที่ยึดเหนี่ยวทางด้านจิตใจและเป็นภาษาที่คนในพื้นที่
ใช้ในการประกอบศาสนกิจ เรียนรู ้ และค้นคว้าข้อมูล  ดังนั ้นการเรียนรู ้ภาษาอาหรับ ถือเป็นการ
ตอบสนองความต้องการของสังคมสามจังหวัดชายแดนใต้ เพราะคนในพื้นท่ีต้องการให้ลูกหลานของเขามี
ความรู้ความเข้าใจภาษาอาหรับ เพ่ือนำไปประกอบศาสนกิจ และการเรียนรู้วิชาการศาสนา และเป็นการ
อนุรักษ์วัฒนธรรมของคนในพื้นที ่ให้มีอัตลักษณ์ที่โดดเด่น นอกจากนี้การสื ่อสารในยุคโลกาภิวัตน์
จำเป็นต้องใช้ภาษาที่เป็นภาษาสากลที่สามารถสื่อสารได้ทั่วโลก เพื่อทำให้เกิดความเข้าใจและเรียนรู้
สังคมและวัฒนธรรมของชาติอื ่น ๆ จึงจำเป็นต้องเตรียมพร้อมด้านภาษาเพื ่อให้สอดคล้องกับการ
เปลี่ยนแปลงของสังคมและวัฒนธรรมโดยเฉพาะในภูมิภาคอาเซียนและโลกอาหรับ ดังนั้น มหาวิทยาลัย
ราชภัฏยะลาในฐานะมหาวิทยาลัยเพื่อท้องถิ่น ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการอนุรักษ์วัฒนธรรม
ท้องถิ่น และการตอบสนองความต้องการของสังคม จึงได้เปิดหลักสูตรภาษาอาหรับ ในปี พ.ศ. 2559 
จนกระทั่ง ปีการศึกษา 2564 ได้มีการปรับปรุงหลักสูตรให้มีความทันสมัยและตอบสนองความต้องการ
ของผู้ใช้บัณฑิต 
 

12. ผลกระทบจากข้อ 11 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 

  12.1 การพัฒนาหลักสูตร 
การพัฒนาหลักสูตรภาษาอาหรับเพื่อธุรกิจสุขภาพและการท่องเที่ยว ถือเป็นการตอบโจทย์

ความต้องการของคนในท้องถิ่นและตอบสนองความต้องการของเศรษฐกิจโลกด้วย เนื่องจากพื้นที่สาม
จังหวัดชายแดนใต้มีทุนทางสังคมด้านภาษาอาหรับอยู่มาก กล่าวคือผู้คนในพื้นที่แห่งนี้นิยมส่งลูกหลาน
เรียนภาษาอาหรับตั้งแต่ระดับอนุบาล จนกระทั่งระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ทำให้นักศึกษามีพื้นฐาน
ด้านภาษาอาหรับพอสมควร ซึ่งมหาวิทยาลัยสามารถต่อยอดทุนทางสังคมที่มีอยู่ให้สามารถสื่อสารภาษา
อาหรับเชิงธุรกิจได้ เพื่อนำความรู้และทักษะมาประกอบอาชีพและพัฒนาคุณภาพชีวิตในอนาคตได้ 
กอปรกับนโยบายของรัฐที่ต้องการผลักดันให้ประเทศไทยเป็นจุดศูนย์กลางด้านธุรกิจการท่องเที่ยวเชิง
สุขภาพ และจำนวนกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวอาหรับที่นิยมมารักษาสุขภาพในประเทศไทยมีแนวโน้มที่สูงขึ้น
ทุกปี จึงมีความจำเป็นที่ต้องพัฒนาหลักสูตรภาษาอาหรับ เพื่อเสริมสร้างพัฒนานักศึกษาให้มีทักษะทาง
ภาษาอาหรับเพ่ือธุรกิจที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของโลกปัจจุบันและสามารถนำความรู้และทักษะ
ไปเป็นผู้ประกอบการด้านธุรกิจการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ตลอดจนเป็นการตอบสนองตลาดแรงงานทั้งใน
และต่างประเทศที่มีความต้องการผู้เชี่ยวชาญด้านธุรกิจการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ 
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  12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน  
  เกิดการปรับปรุงหลักสูตรโดยคำนึงถึงฐานความต้องการของคนในชุมชนและเป็นศูนย์การจัด
การศึกษาในท้องถิ่นเพ่ือพัฒนาคนในพื้นที่ให้มีช่องทางประกอบสัมมาชีพในการขยายตัวของตลาดงานยุค
ดิจิทัล 
 
13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของมหาวิทยาลัย  
  13.1 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปิดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอ่ืน 
  โครงสร้างหลักสูตรประกอบด้วย 3 หมวดวิชา 

   1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป บริหารจัดการเรียนการสอนโดยคณะกรรมการหมวดวิชา
ศึกษาท่ัวไป มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

   2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน จัดการเรียนการสอนโดยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
   3. หมวดวิชาเลือกเสรี นักศึกษาเลือกเรียนตามความสนใจ ซึ่งจัดการเรียนการสอนโดย

สาขาวิชาที่รายวิชานั้นสังกัด 
  13.2 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้ภาควิชา/หลักสูตรอ่ืนต้องมาเรียน 

        ไม่มี 
  13.3 การบริหารจัดการ       

        อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้องบริหารจัดการเนื้อหาสาระ กระบวนการเรียนการ
สอนให้มีความสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาภาษา
อาหรับเพ่ือธุรกิจสุขภาพและการท่องเที่ยว  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 



8 

8 

 

หมวดที ่2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
 

1.  ปรัชญา ความสำคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
1.1 ปรัชญาของหลักสูตร 
     มุ่งพัฒนาบัณฑิตให้มีสมรรถนะในวิชาชีพภาษาอาหรับเพื่อธุรกิจสุขภาพและการท่องเที่ยว 

เท่าทันเทคโนโลยีดิจิทัล มีคุณธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ เป็นผู้ประกอบการธุรกิจสำหรับชาวไทยและ
ชาวต่างชาติ 
 
  1.2 ความสำคัญของหลักสูตร 

 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอาหรับเพื่อธุรกิจสุขภาพและการท่องเที่ยว มี
ความมุ่งมั่นพัฒนาและผลิตบัณฑิตสู่ความเป็นเลิศทางด้านภาษาอาหรับ มีคุณธรรม จริยธรรมทาง
วิชาการ และมีคุณลักษณะตามมาตรฐานผลการเร ียนร ู ้ท ี ่กำหนดไว้ในกรอบมาตรฐานคุณว ุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ทั้ง 5 ด้าน อย่างมีคุณภาพ ได้แก่ ด้านคุณธรรม จริยธรรม ด้าน
ความรู้ ด้านทักษะทางปัญญา ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ด้านทักษะ
การวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  
   เนื่องจากภาษาอาหรับเป็นภาษาหนึ่งที่มีความสำคัญต่อประชาชนส่วนใหญ่ในพื้นที่จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ เพราะเป็นภาษาของคัมภีร์อัลกุรอานที่จำเป็นต้องใช้ในการประกอบศาสนกิจ  อีกทั้งยัง
เป็นภาษาสำหรับการเรียนรู้และการค้นคว้า โดยเฉพาะวิชาการศาสนาอิสลาม นอกจากนี้ภาษาอาหรับยัง
เป็นภาษาธุรกิจ และสื่อสาร ภาษาการท่องเที่ยว และการแพทย์ จากสถิติปี 2553 รายได้ที่เกิดจาก
นักท่องเที่ยวเฉพาะประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ประเทศเดียวมีมากถึง 6 ,836.56 ล้านและในปี 2555 
จำนวนรายได้เพิ่มขึ้นเป็นเงิน 9,924.77 ล้านบาท (งานวิเคราะห์ตลาดต่างประเทศ , 2554) จากรายงาน
วิจัย สกว. เรื่อง ตลาดนักท่องเที่ยวชาวตะวันออกกลาง ต่อนโยบายการท่องเที่ยวไทยพบว่าช่วงเวลา
ระหว่างปี 2551-2555 จำนวนนักท่องเที่ยวจากภูมิภาคตะวันออกกลางเข้ามาประเทศไทยขยายตัว
โดยรวม ร้อยละ 6.75 โดยมีประเทศคูเวตและซาอุดิอาระเบียขยายตัวสูงที่สุดและวัตถุประสงค์หลัก ๆ 
ของนักท่องเที่ยวจากตะวันออกกลาง คือ เพื่อการท่องเที่ยว ธุรกิจ และรับบริการทางสุขภาพ (ไพฑูรย์ 
ไกรพรศักดิ์, 2551) ซึ่งจากสถิติทั ้งหมดที่กล่าวมา แสดงให้เห็นว่าการบริการที่ต้องใช้ภาษาอาหรับ
สามารถทำรายได้ให้กับประเทศไทยอย่างมากมาย ด้วยความสำคัญดังกล่าวทำให้ผู ้ปกครองมีความ
ต้องการให้บุตรหลานได้รับการศึกษา เพ่ือให้มีความรู้ด้านภาษาอาหรับ ควบคู่กับวิชาสามัญตามหลักสูตร
กระทรวงศึกษาธิการและความรู้ทางด้านศาสนาอิสลามด้วย ความต้องการดังกล่าวส่งผลให้เกิดโรงเรียน
ประเภทโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามและภาษาอาหรับ และสถานศึกษาอื่นๆ ที่จัดการศึกษาตาม
หลักสูตรอิสลามศึกษาอีกเป็นจำนวนมาก เพราะโรงเรียนประเภทนี้จัดการศึกษาตามหลักสูตรวิชาสามัญ
และหลักสูตรวิชาอิสลามศึกษาที่มีการสอนที่เน้นภาษาอาหรับและมลายูสนองตอบตามความต้องการของ
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ประชาชน  และจากการศึกษาความต้องการจำเป็นในการพัฒนาหลักสูตรนี้พบว่า นักเรียน ผู้ปกครองมี
ความประสงค์ที่จะเรียนด้านอิสลามศึกษาและภาษาอาหรับในระดับมาก เนื่องจากเป็นหลักสูตรที่ผลิต
บัณฑิตที่สามารถใช้ภาษาอาหรับในการประกอบพิธีทางศาสนาและยังสามารถประกอบอาชีพต่าง  ๆ ทั้ง
ในประเทศและต่างประเทศได้อีกด้วย ด้วยเหตุนี้ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏยะลา เห็นว่าการผลิตบัณฑิตด้านภาษาอาหรับสามารถเป็นกลไกสำคัญที่จะส่งผลต่อการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของคนในชุมชน ซึ ่งถือว่าเป็นการยกระดับคุณภาพเยาวชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้   
นอกจากนั้นยังเป็นการดำเนินการสอดคล้องกับพันธกิจและปรัชญาของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาที่ว่า
“เป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาทรัพยากรมนษุย์
ให้มีคุณภาพชีวิตที่สูงขึ้น โดยใช้กระบวนการทางการศึกษา กระบวนการพัฒนาองค์ความรู้บนพื้นฐาน
การบูรณาการศาสตร์สากลและภูมิปัญญาท้องถิ่น”  
 
   1.3 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร  
          หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอาหรับเพื่อธุรกิจสุขภาพและการ
ท่องเที่ยว มีวัตถุประสงค์เพ่ือผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะที่สำคัญดังต่อไปนี้ 

       1.3.1 สามารถใช้ภาษาอาหรับเพ่ือธุรกิจสุขภาพและการท่องเที่ยว ทั้งทักษะการฟัง 
พูด อ่าน เขียนอย่างมีประสิทธิภาพ 

       1.3.2 มีความสามารถประกอบสัมมาชีพ หรือศึกษาต่อเพ่ือพัฒนาตนและสังคม 
       1.3.3 สามารถคิดวิเคราะห์ แก้ปัญหาที่เกิดข้ึนในชีวิตและสังคมอย่างมีวิจารณญาณ 
       1.3.4 มีคุณธรรมจริยธรรม สามารถทำประโยชน์ให้กับชุมชนและท้องถิ่น 
            1.3.5 มีคุณลักษณะด้านความสามารถการใช้เทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรู้ 

 
        1.4 ความคาดหวังของผลลัพธ์การเรียนรู้เมื่อสิ้นปีการศึกษา 

ปีที ่ รายละเอียด 

1 มีความรู้และทักษะการสื่อสารภาษาอาหรับ การคิดวิเคราะห์ และทักษะการใช้เทคโนโลยี 

2 มีความรู้ทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติมีจรรยาบรรณของวิชาชีพเกี่ยวกับการท่องเที่ยว 

3 มีความรู้ทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติที่เกี่ยวกับการประสานงานธุรกิจธุรกิจสุขภาพและ
การท่องเที่ยว 

4 เป็นผู้ประกอบการธุรกิจสุขภาพและการท่องเที่ยวที่มีความรู้ ความเข้าใจ สามารถนำ
ความรู้ไปประยุกต์ใช้ บูรณการความรู้แบบสหสาขาวิชาได้ และสามารถถ่ายทอดความรู้
และเทคโนโลยีให้กับชุมชน และท้องถิ่นได้ 
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2. แผนพัฒนาปรับปรุง 
        หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอาหรับธุรกิจสุขภาพและการท่องเที่ยว มีแผนพัฒนา
ปรับปรุงที่มีรายละเอียดของตัวบ่งชี้การพัฒนาปรับปรุง คาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จภายใน 5 ปี 
 

แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 
1. ปรับปรุงหลักสูตร 
   ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

ภาษาอาหรับเพ่ือธุรกิจ
สุขภาพและการท่องเที่ยวให้มี
มาตรฐานตามท่ีสำนักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา 

   กำหนด 

1. ประเมินการเรียนการสอน
ประจำภาคการศ ึ กษา
ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุด
ภาคการศึกษา  

2. ประเมินการเรียนการสอน
ประจำปี ภายใน 60 วัน 
หลังสิ้นสุดปีการศึกษา  

1. มคอ. 5 
2. มคอ. 7 
 

2. ปรับปรุงหลักสูตรให้สอด 
   คล้องกับความต้องการของ 
   ผู้ใช้บัณฑิต 

ประเมินความต้องการและ
ความพ ึงพอใจของผ ู ้ ใช้
บัณฑิต และนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย 

รายงานผลการศึกษาและความ
จำเป็นในการปรับปรุงหลักสูตร   

3. พัฒนาบุคลากรด้านการเรียน 
   การสอนและงานวิจัย ให้ 
   เพ่ิมพูนความรู้และ 
   ประสบการณ์ 

สนับสนุนบุคลากรด้านการ
เรียนการสอนให้เข้าร่วม
อบรมหรือสัมมนาวิชาการ 

 

1. รายงานผลการอบรมหรือ
สัมมนาวิชาการของอาจารย์
ในหลักสูตร 

2. วุฒิบัตรการอบรมหรือ
สัมมนา 

3. คำสั่งการไปราชการเพื่อเข้า 
    ร่วมอบรม 
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หมวดที ่3 ระบบการจัดการศึกษา การดำเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 
 

1.  ระบบการจัดการศึกษา 
  1.1 ระบบการจัดการศึกษาในหลักสูตร 
               ระบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ 1 ภาคการศึกษาปกติ
มีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ 
  1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน  
                ไม่มีการจัดการเรียนการสอน 
     1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค  

     ไม่มี 
 

2.  การดำเนินการหลักสูตร 
  2.1 วันเวลาในการดำเนินการเรียนการสอน: 
   ภาคเรียนที่ 1   เดือนมิถุนายน - เดือนกันยายน 
            ภาคเรียนที่ 2        เดือนพฤศจิกายน - เดือนกุมภาพันธ์ 
   2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา  

      เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า และมีคุณสมบัติอ่ืนครบถ้วน
ตามท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลากำหนด 
  2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า 
            2.3.1 นักศึกษามีพื ้นฐานความสามารถทางภาษาต่างประเทศไม่เท่ากัน  และยังไม่
สามารถสื่อสารเพื่อการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

          2.3.2 นักศึกษาขาดทักษะในการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  2.4 กลยุทธ์ในการดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ข้อจำกัดของนักศึกษาในข้อ 2.3 

        2.4.1 จัดกิจกรรมสอนเสริมนอกตารางเรียนปกติเพื่อปรับฐานความรู้ ความสามารถใน
การใช้ภาษาอาหรับ 

        2.4.2 จัดปฐมนิเทศให้นักศึกษาแรกเข้าเพื่อปรับทัศนคติ ละลายพฤติกรรมเสริมสร้าง
ความเชื่อมั่นและความภาคภูมิใจในสาขาวิชาชีพ  
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2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้สำเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี 
  

ระดับ/ชั้นปี 
จำนวนนักศึกษา “ในแต่ละปีการศึกษา” 

2564 2565 2566 2567 2568 

ชั้นปีที่ 1 40 40 40 40 40 

ชั้นปีที่ 2 - 40 40 40 40 

ชั้นปีที่ 3 - - 40 40 40 

ชั้นปีที่ 4 - - - 40 40 

รวมจำนวนนักศึกษา 40 80 120 160 160 

จำนวนบัณฑิตท่ีคาดว่า 

จะสำเร็จการศึกษา 

- - - 40 40 

  
 
 

      2.6 งบประมาณตามแผน 
      2.6.1 รายละเอียดรายรับ (หน่วยบาท) 

รายละเอียดรายรับ 
ปีงบประมาณ 

2564 2565 2566 2567 2568 

ค่าธรรมเนียมการศึกษา
คนละ 9,000 บาทต่อ
ภาคการศึกษา 

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

เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
คนละ700 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 
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2.6.2 รายละเอียดรายจ่าย (หน่วยบาท)  

หมวดค่าใช้จ่าย 
ปีงบประมาณ 

2564 2565 2566 2567 2568 

เงินคงคลังร้อยละ  20 149,600 299,200 448,800 598,400 598,400 

รายจ่ายระดับ

มหาวิทยาลัยร้อยละ 40  299,200 598,400 897,600 1,196,800 1,196,800 

ค่าใช้จ่ายในการ

ดำเนินงาน ร้อยละ 40  299,200 598,400 897,600 1,196,800 1,196,800 

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

จำนวนนักศึกษา 40 80 120 160 160 

ค่าใช้จ่าย/หัวนักศึกษา 14,960 14,960 14,960 14,960 14,960 

 
2.7 ระบบการศึกษา 

                 แบบชั้นเรียน 
2.8 การเทียบโอนรายวิชา และการลงทะเบียนข้ามมหาวิทยาลัย (ถ้ามี) 
     ให้เป็นไปตามข้อบังคับ ระเบียบหรือประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา  

3.หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 

 3.1 หลักสูตร  

 3.1.1 จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 120 หน่วยกิต 

 3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอาหรับเพื ่อธุรกิจสุขภาพและการท่องเที ่ยว  

ประกอบด้วยหมวดวิชาศึกษาทั่วไป หมวดวิชาเฉพาะ และหมวดวิชาเลือกเสรี โดยมีโครงสร้างหลักสูตร 

ดังนี้  

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 

 1.1  กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร               ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต 

      1) วิชาบังคับ  12 หน่วยกิต 

      2) วิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต 
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1.2 กลุ่มวิชาวิถีแห่งชีวิต ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 

      1) วิชาบังคับ  3 หน่วยกิต 

      2) วิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต 

 1.3  กลุ่มวิชาพลเมืองโลก ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 

      1) วิชาบังคับ  3 หน่วยกิต 

      2) วิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต 

 1.4 กลุ่มวิชาอัตลักษณ์ของคณะ  3 หน่วยกิต 

      1) คณะครุศาสตร์                                               3 หน่วยกิต 

      หรือ    

      2) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์  3 หน่วยกิต 

      หรือ    

      3) คณะวิทยาการจัดการ  3 หน่วยกิต 

      หรือ    

      4) คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร 3 หน่วยกิต 

2. หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 84 หน่วยกิต 

2.1 กลุ่มวิชาแกน 
2.2 กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน 

2.2.1 เฉพาะด้านบังคับ 

ไม่น้อยกว่า 18 

60 

36 

หน่วยกิต 

หน่วยกิต 
หน่วยกิต 

        2.2.2 เฉพาะด้านเลือก ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต 

        2.2.3 เฉพาะด้านวชิาโท ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต 

   2.3 กลุ่มวิชาพื้นฐานวชิาชีพและวิชาชีพ ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 

3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
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              3.1.3 รายวิชา 

 รายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอาหรับเพ่ือ

ธุรกิจสุขภาพและการท่องเที่ยว ดังนี้ 

 1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 

 1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต 

 1) บังคับเรียน  12 หน่วยกิต 
 

 

5100101 ภาษา ความคิด และการสื่อสาร 3(3-0-6) 

 Language Thought and Communication  

5100102 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร* 3(3-0-6) 

 Thai for Communication  

5100103 ภาษาไทยเพ่ือการประกอบอาชีพ* 3(3-0-6) 

 Thai for Careers  

5100105 ภาษาอังกฤษหรรษา 3(3-0-6) 

 English for Fun  

5100106 การใช้ภาษาอังกฤษในสังคมออนไลน์ 3(3-0-6) 

 English Usage for Social Network  

5100107 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารและพัฒนาการเรียนรู้* 2(1-2-3) 

 English for Communication and Learning Development  

5100108 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 1*    2(1-2-3) 

 English for Communication 1  

5100109 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 2* 2(1-2-3) 

 English for Communication 2  

5100113 ก้าวทันโลกเทคโนโลยีและสื่อ 3(3-0-6) 

 Technology and Media Literacy  
 

 

 

หมายเหตุ * หมายถึง รายวิชาสำหรับนักศึกษาท่ีสำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่าขึ้นไป 
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1.2 กลุ่มวิชาวิถีแห่งชีวิต ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 

            1) วิชาบังคับ                                                3 หน่วยกิต 

5100116 อยู่ดี กินดี มีสุข 3(3-0-6) 

 Well-being  

5100117 วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจำวัน* 3(3-0-6) 

 Science in Daily Life  

     2) วิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต 

5100114 เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการนำเสนอ 3(3-0-6) 

 Information Technology for Presentation  

5100115 เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจำวัน* 3(3-0-6) 

 Information Technology in Daily Life  

5100118 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน* 3(3-0-6) 

 Mathematics in Daily Life  

5100119 การบริหารร่างกาย 

Body Exercise 

1(0-2-2) 

 

 

 

หมายเหตุ * หมายถึง รายวิชาสำหรับนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่าขึ้นไป 
 

                          2) วิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต 

5100104 การพัฒนาทักษะการพูดและการเขียนภาษาไทย 3(3-0-6) 

 Developments of Thai Speaking and Writing Skills  

5100110 การพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ 3(3-0-6) 

 English Communication Skills Development  

5100111 ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร 3(3-0-6) 

 Chinese for Communication  

5100112   ภาษามลายูเพ่ือการสื่อสาร 3(3-0-6) 

 Melayu for Communication  
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5100120     การกีฬาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต* 2(1-2-3) 

     Sports for the Quality of Life Development  

5100121     ศาสตร์พระราชากับการพัฒนาท้องถิ่น 3(3-0-6) 

     King’s Philosophy for Local Development  

5100122 ชี้ช่องทางดี ชี้ช่องทางรวย 3(3-0-6) 

 Introduction of Ethics and Wealth     

5100123 ความงดงามแห่งตน 3(3-0-6) 

 Beauty of Life  

5100124 ก้าวสู่โลกกว้าง 2(1-2-3) 

 Step to the World  

5100125 ความจริงของชีวิต* 3(3-0-6) 

 Truth of Life  

5100126 การพัฒนาตน* 2(2-0-4) 

 Self Development  

5100127 สุนทรียภาพเพ่ือชีวิต* 3(3-0-6) 

 Aesthetics for Life  

5100128 ชีวิตและวัฒนธรรมไทย* 2(1-2-3) 

 Life and Thai Culture  
 

1.3 กลุ่มวิชาพลเมืองโลก ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 

  1) วิชาบังคับ ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต 

5100129 พหุวัฒนธรรมกับสันติภาพ 3(3-0-6) 

 Multiculture  and Peace  
 

 

 

 

หมายเหตุ * หมายถึง รายวิชาสำหรับนักศึกษาท่ีสำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่าขึ้นไป 
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  2) วิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต 

                   ทักษะชีวิตเพ่ือสังคม   3(3-0-6) 

5100130       Life Skill for Society    

                   สังคมภิวัตน์   3(3-0-6) 

5100131       Socialization    

1.4 กลุ่มวิชาอัตลักษณ์ของคณะ ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต 

5100133 วิถีไทย วิถีถ่ิน  3(3-0-6) 

 Thai and local ways  
 

                 2. หมวดวิชาเฉพาะ                                      ไม่น้อยกว่า   
                     2.1 กลุ่มวิชาแกน                                      

84 หน่วยกิต 
18 หน่วยกิต 

                  12122101 
 

12122102 

การอ่านภาษาอาหรับเบื้องต้น 
Basic Arabic Reading  
หลักภาษาอาหรับเบื้องต้น 
Basic Arabic Grammar 

3(2-2-5) 
 

3(3-0-6) 
 

                    12122103                    การฟัง-พูดภาษาอาหรับเบื้องต้น 
Basic Listening – Speaking in Arabic  

3(2-2-5) 

                    12122104 การเขียนภาษาอาหรับเบื้องต้น 
Basic Arabic Writing  

3(2-2-5) 

                    12122105 การอ่านภาษาอาหรับขั้นกลาง   
Intermediate Arabic Reading 

3(2-2-5) 

                    12122106 การฟัง-พูดภาษาอาหรับขั้นกลาง 
Intermediate Listening – Speaking in Arabic 

3(2-2-5) 
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                           2.2 กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน 

                                  2.2.1 เฉพาะด้านบังคับ                       ไม่น้อยกว่า       36 หน่วยกิต 

                  32122107 
                    

โปรแกรมสำเร็จรูปและการออกแบบกราฟฟิกเพ่ือธุรกิจ 
Software Package Graphic Design for Business 

6(3-6-9) 
 

                    32122208 ภาษาอาหรับเพ่ือธุรกิจสุขภาพและการท่องเที่ยว** 
Arabic Language for Health Care  and Tourism 
Business 

6(3-6-9) 
 

                    32122209 ศิลปะการต้อนรับและการบริการนักท่องเที่ยวชาวอาหรับ** 
Art in Service and Hospitality Management for 
Arabic Tourists 

6(3-6-9) 

32122310 
 

นวัตกรรมการสื่อสารภาษาอาหรับเพ่ือธุรกิจบนสื่อดิจิทัล** 

Innovation of Arabic Communication for Business 
on Digital Media  

6(3-6-9) 
 

  12122211                    กฎหมายและจริยธรรมท่องเที่ยวอิสลาม 
Law and Ethics of Islamic Tourism 

3(3-0-6) 
 

12122312                  การฟัง-พูดภาษาอาหรับถิ่นอ่าวเปอร์เซีย** 

Listening-Speaking in Arabic Persian Gulf Dialect  
3(2-2-5) 

12122313                   ระเบียบวิธีวิจัยด้านธุรกิจสุขภาพและการท่องเที่ยว 
Research Methodology in Health Care  and 
Tourism Business 

3(2-2-5) 

                12122414        ผู้ประกอบการธุรกิจสุขภาพและการท่องเที่ยว** 
Entrepreneur of Health Care  and Tourism 
Business 
 
 
 
 
 
 

3(2-2-5) 
 

 

หมายเหตุ : ** หมายถึง รายวิชาที่เป็นอัตลักษณ์ของหลักสูตร 
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                                     2.2.2 เฉพาะด้านเลือก                          ไม่น้อยกว่า   
                                          เลือกวิชาใดวิชาหนึ่งหรือจากหลายกลุ่มวิชา ดังต่อไปนี้ 
                                     กลุ่มวิชาภาษาอาหรับเพื่อธุรกิจสุขภาพ           

 

9 หน่วยกิต 

                   12122315 ภาษาอาหรับเพ่ืองานบริการด้านสุขภาพ 
Arabic for Health Service 

   3(2-2-5) 

                    12122316 ภาษาอาหรับเพ่ือธุรกิจระหว่างประเทศ 
Arabic for International Business 

3(2-2-5) 
 

                    12122317 ภาษาอาหรับและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
Arabic Language and Information Technology 

3(2-2-5) 

                   12122318 การเขียนจดหมายอาหรับธุรกิจ 
Arabic Business Correspondence 

3(2-2-5) 
 

                   12122319 ภาษาอาหรับเพ่ือการดูแลสุขภาพและการป้องกันโรค 
Arabic for Health Care and Disease Prevention 

3(2-2-5) 

                   12122320 การแปลแบบล่ามภาษาอาหรับในโรงพยาบาล 
Arabic Interpretation in Hospital 

3(2-2-5) 

12122321 การสร้างธุรกิจการดูแลสุขภาพ 
Creation Health Care Business 

3(2-2-5) 

                               

                                  กลุ่มวิชาภาษาอาหรับเพื่อธุรกิจการท่องเที่ยว                    

 

                    12122322 การประชาสัมพันธ์เพ่ือการท่องเที่ยวชายแดนใต้ 
Advertisement for Southern Border Tourism 

3(2-2-5) 

                    12122323 ภาษาอาหรับเพ่ือการบริการฮัจญ์และอุมเราะฮ์ 
Arabic for Hajj and ‘Umrah Service 

3(2-2-5) 
 

12122324 ภาษาอาหรับในสื่อมวลชน 
Arabic in Mass Media 

3(2-2-5) 
 

                    12122325 ภาษาอาหรับเพ่ือธุรกิจสายการบิน 
Arabic for Airline Business 

3(2-2-5) 
 

                    12122326                   มัคคุเทศก์ 
Tourist Guide 

3(2-2-5) 
 

12122327 
 

ภาษาอาหรับเพ่ือธุรกิจการโรงแรม 
Arabic for Hotel Business 

3(2-2-5) 
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12122328 
 

วัฒนธรรมอาหรับ 
Arab Culture 

3(3-0-6) 

                  

             กลุ่มวิชาภาษาอาหรับเพื่อธุรกิจบริการ                    
 

12122329 หลักการแปลเบื้องต้น 
Introduction to Translation 

3(3-0-6) 

                    12122330 การพัฒนาทักษะการแปลและการสื่อสารภาษาอาหรับ 
Arabic Translation and Communication Skills 
Development 

3(2-2-5) 
 

                    12122331 ภาษาอาหรับสำหรับงานสำนักงาน 
Arabic for Office Work 

3(2-2-5) 

                    12122332 วาทศาสตร์และวรรณคดีอาหรับเพ่ืองานแปล 
Arabic Rhetoric and Literature for Translation 

3(3-0-6) 

                    12122333 ผู้ประกอบการอาหารอาหรับ 
Entrepreneur of Arabic Cuisine 

3(2-2-5) 
 

12122334 การอ่านและการแปลภาษาอาหรับขั้นสูง 
Advanced Arabic Reading and Translation 

3(2-2-5) 

12122335 การฟัง-พูดภาษาอาหรับขั้นสูงสำหรับเจ้าหน้าที่การทูต 
Advanced Listening – Speaking in Arabic for 
Diplomatic Officer  
 

3(2-2-5) 

                    2.2.3 เฉพาะด้านวิชาโท 15 หน่วยกิต 
12122236                    ภาษาอังกฤษเพ่ือธุรกิจนำเที่ยว 

English for Travel Agency 
3(3-0-6) 

 
                   12122237 ภาษาอังกฤษสำหรับมัคคุเทศก์ 

English for Tour Guide 
3(3-0-6) 

 
                    12122338 

 
12122339 

 
12122440 

ภาษาอังกฤษเพ่ือการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ 
English for Health Care Tourism 
ภาษาอังกฤษเพ่ือการโรงแรม 
English for Hotel  
ภาษาอังกฤษสำหรับนักธุรกิจ 
English for Business 
 

3(3-0-6) 
 

3(3-0-6) 
 

3(3-0-6) 
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             2.3 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพและวิชาชีพ                       ไม่น้อยกว่า 6  หน่วยกิต 
12122441 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพและเตรียมสหกิจศึกษา 

Preparation for Professional Internship and for 
Cooperative Education  
และ 

1(1-0-2) 
 

12122442 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางภาษาอาหรับเพ่ือธุรกิจ
สุขภาพและการท่องเที่ยว  
Professional Internship in Arabic Language for 
Health Care and Tourism Business 
หรือ 

5(450) 

12122443 สหกิจศึกษาทางภาษาอาหรับเพ่ือธุรกิจสุขภาพและการ
ท่องเที่ยว  
Cooperative Education in Arabic Language for 
Health Care and Tourism Business 
 

6(600) 

3. หมวดวิชาเลือกเสรี                                                ไม่น้อยกว่า 6  หน่วยกิต 
 

                       ให้เลือกรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยไม่ซ้ำกับรายวิชาที่เคย
เรียนมาแล้ว และต้องไม่เป็นรายวิชาที ่กำหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์การสำเร็จ
การศึกษาตามหลักสูตรนี้ 
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3.1.4 แผนการศึกษา 

ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาที่ 1 

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

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  6 หน่วยกิต 
หมวดวิชาเฉพาะ 
 

12122101 การอ่านภาษาอาหรับเบื้องต้น 3(2-2-5) 
12122102 หลักภาษาอาหรับเบื้องต้น 3(3-0-6) 
12122103 การฟัง-พูดภาษาอาหรับเบื้องต้น 3(2-2-5) 
12122104 การเขียนภาษาอาหรับเบื้องต้น 3(2-2-5) 

รวม 18 หน่วยกิต 

 

ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาที่ 2 

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

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  6 หน่วยกิต 
หมวดวิชาเฉพาะ 
 

12122105 การอ่านภาษาอาหรับขั้นกลาง 3(2-2-5) 
12122106 การฟัง-พูดภาษาอาหรับขั้นกลาง 3(2-2-5) 
32122107 โปรแกรมสำเร็จรูปและการออกแบบ  
               กราฟฟิกเพ่ือธุรกิจ 

6(3-6-9) 

รวม 18  หน่วยกิต 
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3.1.4 แผนการศึกษา (ต่อ) 

ปีท่ี 2  ภาคการศึกษาที่ 1 

หมวดวิชา รหัสวิชา/รายวิชา 
หน่วยกิต 

(ท-ป-อ) 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  6 หน่วยกิต 
หมวดวิชาเฉพาะ 
 

32122208 ภาษาอาหรับเพ่ือธุรกิจสุขภาพและการ
ท่องเที่ยว  

6(3-6-9) 

12122236 ภาษาอังกฤษเพ่ือธุรกิจนำเที่ยว                3(3-0-6) 

หมวดวิชาเลือกเสรี  3 หน่วยกิต 
รวม 18 หน่วยกิต 

 

 

ปีท่ี 2  ภาคการศึกษาที่ 2 

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

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  6 หน่วยกิต 
หมวดวิชาเฉพาะ 32122209 ศิลปะการต้อนรับและการบริการ 

              นักท่องเที่ยวชาวอาหรับ 
6(3-6-9) 

12122211 กฎหมายและจริยธรรมท่องเที่ยวอิสลาม 3(3-0-6) 

12122237 ภาษาอังกฤษสำหรับมัคคุเทศก์ 3(3-0-6) 
หมวดวิชาเลือกเสรี  3 หน่วยกิต 

รวม 21 หน่วยกิต 
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3.1.4 แผนการศึกษา (ต่อ) 

ปีท่ี  3 ภาคการศึกษาที ่1 

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

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  6 หน่วยกิต 
หมวดวิชาเฉพาะ 
 

32122310 นวัตกรรรมการสื่อสารภาษาอาหรับเพื่อ
ธุรกิจบนสื่อดิจิทัล 

6(3-6-9) 

12122312 การฟัง-พูดภาษาอาหรับถิ่นอ่าวเปอร์เซีย 3(2-2-5) 

12122338 ภาษาอังกฤษเพ่ือการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ 3(3-0-6) 
รวม 18 หน่วยกิต 

 

ปีท่ี 3 ภาคการศึกษาที่ 2 

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

หมวดวิชาเฉพาะ 12122313 ระเบียบวิธีวิจัยด้านธุรกิจสุขภาพและการ
ท่องเที่ยว 

3(2-2-5) 

12122339 ภาษาอังกฤษเพ่ือการโรงแรม 3(3-0-6) 

เลือกเรียนวิชาเลือก 9 หน่วยกิต 

รวม 15 หน่วยกิต 
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3.1.4 แผนการศึกษา (ต่อ) 

ปีท่ี 4  ภาคการศึกษาที่ 1 

 

ปีท่ี 4  ภาคการศึกษาที่ 2 

 

 

 

 

หมวดวิชา รหัสวิชา/รายวิชา 
หน่วยกิต 

(ท-ป-อ) 

หมวดวิชาเฉพาะ 
 

12122414 ผู้ประกอบการธุรกิจสุขภาพและการ
ท่องเที่ยว 

3(2-2-5) 

12122440 ภาษาอังกฤษสำหรับนักธุรกิจ 3(3-0-6) 

12122441 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพและ 
               เตรียมสหกิจศึกษา 

1(1-0-2) 

 รวม 7 หน่วยกิต 

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

หมวดวิชาเฉพาะ 12122442 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางภาษา  
              อาหรับเพ่ือธุรกิจสุขภาพและการท่องเที่ยว 
               หรือ 
12122443 สหกิจศึกษาทางภาษาอาหรับเพ่ือธุรกิจ

สุขภาพและการท่องเที่ยว 

5 (450) 
 
 

6 (600) 

 รวม 5 หรือ 6 หน่วยกิต 
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3.1.5 คำอธิบายรายวิชา 

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                                             ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกติ 
 1)  กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร                       ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกติ 
               1.1) บังคับเรียน 12 หน่วยกติ 
รหัสวิชา ชื่อวิชาคำอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 
5100101 ภาษา ความคิด และการสื่อสาร 3(3-0-6) 
 Language Thought and Communication  
 ภาษากับการสื่อสาร ความสัมพันธ์ของภาษากับ ความคิดและการสื่อสาร ทักษะ

การฟังและการอ่าน การลำดับความคิด การสรุปความคิด และการถ่ายทอดความคิดเพ่ือ
การสื่อสาร ทั้งการพูดและการเขียน การใช้ภาษาไทยผ่านบทเพลงหรือการละเล่นการเล่า
นิทานพื้นบ้าน  

Language and Communication, relation between languages with 
ideas and communication, listening and reading skills, idea organization, idea 
conclusion, expressing ideas for communication for both speaking and 
writing, Thai use through songs, plays and folk tale 

 
5100102 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6) 
 Thai for Communication  
 ความสำคัญของภาษาไทยในฐานะเป็นเครื่องมือในการสื่อสาร ฝึกทักษะใช้ภาษา

ในชีวิตประจำวัน ทั้งด้านการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน การใช้ภาษาสื่อสารที่เป็น
ทางการและไม่เป็นทางการ การนำเสนอข้อมูลในเชิงให้ความรู้ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ 
และวิจารณ์อย่างมีเหตุผล ศึกษาสภาพปัญหาและแนวทางการแก้ไขการใช้ภาษาใน
ชีวิตประจำวัน ตระหนักถึงคุณธรรมและมีจิตสำนึกต่อสังคมในการใช้ภาษาไทยในการ
สื่อสาร 

Significance of Thai language as communication tools, practice of 
language  in daily life use 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 
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รหัสวิชา ชื่อวิชาคำอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 
5100103 ภาษาไทยเพื่อการประกอบอาชีพ 3(3-0-6) 
 Thai for Careers  
 การฝึกทักษะ พัฒนาการใช้ภาษาไทยด้านการฟัง การพูด การอ่านและการเขียน

เพื่อให้เกิดการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพถูกต้องตามหลักเกณฑ์ทั้งในชีวิตประจำวันและ
การประกอบอาชีพ ตลอดจนการนำเสนอข้อมูล การให้ความรู้ การวิเคราะห์ข้อคิดเห็น 
ข้อเสนอแนะโดยผ่านกระบวนการค้นคว้าตามหลักวิชาการ เพ่ือนำไปใช้ในสถานการณ์ต่าง 
ๆ ให้เกิดประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่การงานและการใช้ชีวิตประจำวัน 
           Practicing 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 

 
5100105 ภาษาอังกฤษหรรษา 3(3-0-6) 
 English for Fun  
 การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน ระบบเสียงภาษาอังกฤษ 

คำศัพท์และสำนวนการทักทาย การแนะนำตัวเอง/ผู้อื่น การสอบถามข้อมูลเบื้องต้น การ
แสดงความคิดเห็น การแสดงความรู้สึก การนำเสนอหน้าชั้นเรียน 

English usage for daily communication, English sound systems, 
vocabularies and greeting expressions, self-introduction and introducing 
others, basic information inquiries, giving opinions, feeling expression, class 
presentation 

5100106 การใช้ภาษาอังกฤษในสังคมออนไลน์ 3(3-0-6) 
 English Usage for Social Network  
 การเขียนประโยคภาษาอังกฤษอย่างง่ายในสื่อสังคมออนไลน์ การตั้งและการ

ตอบกระทู้เป็นภาษาอังกฤษ การสนทนาภาษาอังกฤษออนไลน์ การแสดงความคิดเห็น
เป็นภาษาอังกฤษ การเขียนหรือการตอบอีเมล์เป็นภาษาอังกฤษ 
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รหัสวิชา ชื่อวิชาคำอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 
             Simple English writing in social media, giving queries and answers in 

English, online chatting, giving opinions in English, writing and replying email 
in English 

5100107 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและพัฒนาการเรียนรู้ 2(1-2-3) 
 English for Communication and Learning Development  
 พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื ่อการสื ่อสารทั ้งการฟัง พูด อ่าน เขียน ใน

ชีวิตประจำวันในสถานการณ์ต่าง ๆ  อาทิ การกล่าวทักทาย การกล่าวลา การแนะนำ
ตนเองและผู้อื่น การร้องขอ  การเสนอความช่วยเหลือ การให้คำแนะนำ การบรรยาย
ลักษณะบุคคลและสิ่งของและสถานที่การถามและการให้ข้อมูล การติดต่อสื่อสารทาง
โทรศัพท์และการแสดงความคิดเห็น  พัฒนาทักษะการใช้เครื่องมือ  แหล่งข้อมูลเพ่ือ
ศึกษาค้นคว้าในการพัฒนาการสื่อสาร เช่น การใช้พจนานุกรม  บทความ หนังสือพิมพ์ 
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

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 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 communication 

5100108 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1  2(1-2-3) 
 English for Communication 1  
 การฝึกปฏิบัติการฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษเพื ่อการสื ่อสารใน

ชีวิตประจำวัน ถ้อยคำและสำนวนพื้นฐานที่ใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ
ปฏิบัติงานและสาขาอาชีพ รวมถึงการศึกษาวัฒนธรรมประเพณีของประเทศเจ้าของ
ภาษา และมารยาทสากลที่ถูกต้องเหมาะสม 
           Practices 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 
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รหัสวิชา ชื่อวิชาคำอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 
5100109 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2  2(1-2-3) 
 English for Communication 2  
 การฝึกและพัฒนาการฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษ โดยใช้สถานการณ์

จริงที ่สอดคล้องกับสาขาวิชาชีพที ่เกี ่ยวข้องรวมถึงการฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์
แก้ปัญหาและตัดสินใจในชีวิตประจำวัน 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 

5100113 ก้าวทันโลกเทคโนโลยีและสื่อ 3(3-0-6) 
 Technology and Media Literacy  
 การรู้เท่าทันข้อมูลข่าวสาร การรู้เท่าทันสื่อ การรู้เท่าทันเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสาร  การเข้าถึงและประเมินข้อมูล  การใช้ข้อมูลและจัดการได้ การวิเคราะห์
สื่อ การใช้เครื่องมือสื่อสารง่าย ๆ ในการผลิตสื่อ  การใช้สื่อสังคมออนไลน์อย่างถูกต้อง
ตามกฎหมาย และจริยธรรมทางเทคโนโลยี   
           Information literacy, media literacy, IT and communication literacy, 
information access and evaluation, information use and manageability, 
media analysis, simple tools usage for media production, social media use 
under law controls and ethics in technology 

 

 

    1.2) วิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชาคำอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 
5100104 การพัฒนาทักษะการพูดและการเขียนภาษาไทย 3(3-0-6) 
 Developments of Thai Speaking and Writing Skills  
 การพัฒนาทักษะการพูดและการเขียน การพูดและการเขียนในโอกาส ต่าง ๆ ทั้ง

ที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ ศึกษาค้นคว้า ความรู้จากการฟังและการอ่านจากสื่อ
ต่าง ๆ  นำเสนอด้วยการพูดและการเขียนโดยคำนึงถึงคุณธรรมและจริยธรรม และมารยาท
ในการสื่อสาร การวิจารณ์การพูดและการเขียน 
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 Developments of speaking and writing skills, speaking and writing for 
both formal and informal occasion, research, knowledge from listening and 
reading from various media, presenting with presentation and writing with 
ethics and moral realization, communication manners, criticizing speaking and 
writing 
 

5100110 การพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ 3(3-0-6) 
 English Communication Skills Development  
 การฟังและพูดโต้ตอบในสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวัน การอ่านและ

เขียนข้อความขนาดสั้น  และประโยคที่มีโครงสร้างไม่ซับซ้อน 
Listening and speaking in daily-life situations, short message reading 

and writing, non-complicated sentence reading and writing 
 

5100111 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6) 
 Chinese for Communication  
 การออกเสียงระบบพินอิน หลักการเขียนอักษรจีน  คำศัพท์ ไวยากรณ์ขั้น

พ้ืนฐาน การทักทายและการสนทนาเบื้องต้นในชีวิตประจำวัน 
Pin-in pronunciation, principles of Chinese alphabets, vocabularies, 

basic Chinese grammars, greetings and basic daily-life conversation 
 

5100112 ภาษามลายูเพื่อการสื่อสาร                                                          3(3-0-6) 
 Melayu for Communication 
            การใช้ภาษามลายูเพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจำวัน คำศัพท์ ไวยากรณ์ข้ัน

พ้ืนฐาน การทักทายและการสนทนาเบื้องต้นในชีวิตประจำวัน  
           Melayu useage for communication in daily life, vocabularies, basic 
Melayu grammars, greetings and basic daily-life conversation 
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รหัสวิชา ชื่อวิชาคำอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 
5100116 อยู่ดี กินดี มีสุข 3(3-0-6) 
 Well-Being  
 การใช้ว ิทยาศาสตร์เทคโนโลยีในชีว ิตประจำวัน ผลกระทบจากการใช้

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต่อสิ่งแวดล้อม  อาหารและคุณค่าทางโภชนาการ อาหาร
เฉพาะโรค การอ่านฉลากโภชนาการ ความรู้เรื่องยาเบื้องต้น สมุนไพรไทย สมุนไพรกับ
การดูแลสุขภาพ กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค การสร้างเสริมสุขภาพ  กายและสุขภาพจิต 
Science and technology use in daily life, effects of using science and 
technology on environment, foods and nutrition, dietetics, nutrition 
information reading, basic drug information, Thai herbs, herbs with health, 
consumer protection laws, promoting physical and mental health 

 

 

5100117 วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจำวัน 3(3-0-6) 
 Science in Daily Life  
 พลังงาน แหล่งพลังงาน พลังงานไฟฟ้า การผลิตกระแสไฟฟ้า วงจรไฟฟ้า

ในบ้าน อุปกรณ์ไฟฟ้า หลักการทำงานของเครื่องใช้ไฟฟ้าประเภทต่าง ๆ พลังงานใน
การดำรงชีวิต ระบบการทำงานของอวัยวะต่าง ๆ ของมนุษย์ พันธุกรรม สารเคมี ที่
ใช้ในชีวิต ประจำวัน การใช้ประโยชน์จากจุลินทรีย์      ในอุตสาหกรรมอาหาร การ
จัดการผลผลิตทางการเกษตรและผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมโดยใช้ความร้อน ความเย็น 
สารเคมีรังสี 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 use in daily life, using microorganism in food 
industries, agricultural and industrial production management with heat, 
cold, radiochemical, packaging and storage 
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2.2) วิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 3      หน่วยกิต 
รหัสวิชา ชื่อวิชาคำอธิบายรายวิชา        น(ท-ป-อ) 
5100114 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการนำเสนอ            3(3-0-6) 
 Information Technology for Presentation  
 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ  การเข้าถึงและการใช้ข้อมูล 

วิธีการเข้าถึงสารสนเทศ กลยุทธ์การสืบค้น การวิเคราะห์และสังเคราะห์สารสนเทศ 
และการนำเสนอสารสนเทศในรูปแบบต่าง ๆ 

Introduction to information technology, data access and use, 
accessing information methods, searching strategies, analyzing and 
synthesizing information, presenting information in various forms 

 
5100115 เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจำวัน  3(3-0-6) 
 Information Technology in Daily Life  
 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ การประยุกต์

คอมพิวเตอร์ในชีวิตประจำวัน การประยุกต์คลังความรู้ กฎหมายและจรรยาบรรณใน
การใช้ระบบสารสนเทศ ความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ 
           Introduction to computer, information technology, computer 
application in daily life, data warehouse application, laws and ethics in 
using information system and security system 

 
5100118 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน 3(3-0-6)  
 Mathematics in Daily Life  
 หลักการและกระบวนการคิด การให้เหตุผล คณิตศาสตร์การเงินเกี่ยวกับ

ดอกเบี้ย การเช่าซื้อ บัญชีรับ-จ่าย ภาษี และสถิติเบื้องต้น เพื่อการประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจำวัน 

Principle and thinking process; giving reasons; financial 
mathematics and interest, hire-purchase; accounting, tax and 
fundamental statistics to apply in daily life 
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รหัสวิชา ชื่อวิชาคำอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 
5100119 การบริหารร่างกาย 1(0-2-2) 
 Body Exercise  
 หลักการบริหารร่างกาย การฝึกทักษะ และเทคนิคเบื้องต้นของการบริหาร

ร่างกายเพื่อการเสริมสร้างกล้ามเนื้อแต่ละส่วน ความแข็งแกร่ง ความยืดหยุ่นของ
ร่างกาย และการทดสอบสมรรถภาพด้วยตนเอง การเลือกการออกกำลังกายและการ
เลือกเล่นกีฬาเพ่ือสุขภาพ การมีน้ำใจนักกีฬา 
            Principles of body management, skill practice and basic 
technique of body management to gaining muscle, body flexibility and 
physical fitness self-check, exercise selection and playing sports for 
healthiness, sportsmanship 

 
5100120 การกีฬาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต 2(1-2-3) 
 Sports for the Quality of Life Development  
 กฎ กติกา มารยาท รูปแบบและวิธีการจัดการแข่งขันกีฬาประเภท ต่าง ๆ หลัก

และวิธีการเลือกกีฬาให้เหมาะสมกับศักยภาพของแต่ละบุคคล  หลักปฏิบัติในการเล่น
กีฬาเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อร่างกาย อารมณ์ และสังคม การป้องกันการบาดเจ็บ
จากการเล่นกีฬาและการปฐมพยาบาลเบื ้องต้น การนำทักษะด้านกีฬา การพัฒนา
คุณภาพชีวิตโดยการเล่นกีฬาและการละเล่นพื้นเมืองในท้องถิ่น พัฒนาบุคลิกภาพและ
เสริมสร้างภาวะการเป็นผู้นำ 

Rules, regulations, etiquette, form and methods of sports 
competition, principles and how to choose sports for 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 promoting leadership 
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รหัสวิชา ชื่อวิชาคำอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 
5100121 ศาสตร์พระราชากับการพัฒนาท้องถิ่น 3(3-0-6) 
 King’s Philosophy for Local Development  
 ศาสตร์พระราชากับการจัดการด้านการเกษตรกรรม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม 

และสถานศึกษา หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  โครงการพระราชดำริเพื่อความกินดี
อยู่ดีของประชาชน การพัฒนาที่ยั ่งยืน และการประยุกต์ใช้ศาสตร์พระราชาในการ
พัฒนาท้องถิ่น 
King’s philosophy for agricultural management, economies, environment 
and education; sufficiency economy philosophy, royal projects for the 
better living of people, sustainable development, applying the King’s 
philosophy for community development 

 
5100122 ชี้ช่องทางดี ชี้ช่องทางรวย 3(3-0-6) 
 Introduction of Ethics and Wealth  
 การพัฒนาทักษะการเรียนรู้  เข้าใจ เห็นคุณค่าของชีวิต สังคม และสิ่งแวดล้อม 

มีการพัฒนาตนเองเพื่อดำรงตนอย่างมีความสุขและอยู่ร่วมกันผู้อื่นได้ การเสริมสร้าง
คุณธรรมและจริยธรรม การไม่เบียดเบียนผู้อื่น การบริหารจัดการและภาวะผู้นำ การ
บริหารทรัพยากรมนุษย์ ทางเลือกการลงทุน หลักการประกอบธุรกิจเบื้องต้น การ
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ การบัญชีและการเงิน ธุรกิจออนไลน์ การตลาดและ
การสื่อสาร 

Development of learning, understanding and valuing lives, society 
and environment; self-development for happy living and getting along 
well with people, promoting ethics and moral; care for others, leadership 
management, human resource management, investment channel, 
principles of basic business, analyzing business environment, accounting 
and financing, online business, marketing and communication 
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รหัสวิชา ชื่อวิชาคำอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 
5100123 ความงดงามแห่งตน 3(3-0-6) 
 Beauty of Life  
 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับมนุษยสัมพันธ์ การเข้าใจตนเองและเข้าใจผู้อ่ืน 

ธรรมชาติของมนุษย์ การพัฒนาบุคลิกภาพ มารยาทสังคม หลักการพูดเบื้องต้น 
หลักการพูดนำเสนอต่อที่ประชุม ภาวะผู้นำและผู้ตามท่ีดี การพัฒนาตนในการทำงานกลุ่ม
และทำงานทีม  และทักษะการใช้ชีวิต 

Introductions to human relation, self-understanding and 
understanding others, human nature, personality developments, social 
etiquette, principles of basic speaking, principles of oral presentation in 
front of meeting, status of good leadership and followership, self-
developments for groups work and teamwork, living skills 

 
 
 
 
 
 
 

5100124 ก้าวสู่โลกกว้าง 2(1-2-3) 
 Step to the World  
 การค้นหาแหล่งงาน  การอ่านประกาศรับสมัครงาน การกรอกแบบฟอร์มใบสมัคร

งาน การเขียนจดหมายสมัครงานหรืออีเมล์เพื่อสมัครงาน และการเขียนประวัติส่วนตัว 
การนัดหมายเพื ่อสัมภาษณ์งาน การสัมภาษณ์งาน การตอบรับและการปฏิเสธการ
สัมภาษณ์การสนทนาทางโทรศัพท์ ทักษะในการใช้กริยามารยาทและน้ำเสียงในการพูด 
คำศัพท์และสำนวนเพื่อการปฏิบัติงานและการสื ่อสารในสำนักงาน การบันทึกการ
ปฏิบัติงานการบันทึกการประชุม และการนำเสนอ  การปรับตัวเข้าสู่สังคม การปฏิบัติ
ตนในการทำงาน การทำงานเป็นทีม และการมีจิตสาธารณะ 

Job seeking sources, reading jobs announcement, filling out 
application form, writing letters or email for job application, writing resume, 
appointment for job interview, interviewing, interview acceptance and 
rejection, telephone conversation, etiquette in tone of speaking, 
vocabularies and expressions for work practice and 
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รหัสวิชา ชื่อวิชาคำอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 
5100125 ความจริงของชีวิต 3(3-0-6) 
 Truth of Life  
 ความหมายของชีวิต การดำรงชีวิตในสังคม ปัจจุบันกับโลกวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีสารสนเทศ การนําเอาความจริงและหลักศาสนธรรมไปประยุกต์ในการ
แก้ปัญหาและพัฒนาปัญญา  ชีวิตและสังคม  การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมตามหลัก 
ศาสนธรรม ชีวิตที่มีสันติสุขและสังคมที่มีสันติภาพ การเรียนรู้  โลกทัศน์แบบต่าง ๆ การ
วิเคราะห์ข้อดีและข้อเสียของโลกทัศน์แต่ละอย่างเพื่อจะได้รู้จักแสวงหาความจริงและ
ความหมายของชีวิตที่ถูกต้องดีงามเพื่อความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ อันนําไปสู่ความสงบ
สุขของชีวิตและสังคม 

Meaning of life, living in today society with science and information 
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 

 

5100126 การพัฒนาตน 2(2-0-4) 
 Self Development  
 หลักการและองค์ประกอบตลอดจนปัจจัย ของพฤติกรรมของมนุษย์ตน 

กระบวนการเกิดและพัฒนาตน การพัฒนาสติปัญญา ความฉลาดทางอารมณ์และ
จริยธรรม การป้องกันและการจัดการความเครียด การสร้าง  มนุษยสัมพันธ์ การทำงาน
เป็นทีม 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 

 

 

 



38 

38 

 

รหัสวิชา ชื่อวิชาคำอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 
5100127 สุนทรียภาพเพื่อชีวิต 3(3-0-6) 
 Aesthetics for Life  
   ความหมายของสุนทรียศาสตร์เชิงความ คิดกับสุนทรียศาสตร์เชิงพฤติกรรม

โดยสังเขป การจำแนกข้อแตกต่างในศาสตร์ทางความงาม ความ สำคัญของการรับรู้กับ
ความเป็นมาของศาสตร์ทาง การเห็น การได้ยิน และการเคลื่อนไหว สู่ทัศนศิลป์ ศิลปะ 
คีตศิลป์และการแสดง ผ่านขั้นตอนการเรียนรู้เชิงคุณค่าจากการรำลึก ความคุ้นเคยและ
นำเข้าสู่ความซาบซึ้ง เพ่ือให้ได้มาซึ่งประสบการณ์ของความซาบซึ้งทางสุนทรียภาพ 
             Meanings of mental and behavioral aesthetics, classifying 
differences in science of beauty, importance and backgrounds of visual, 
hearing and movement perception towards visual arts, arts, music arts and 
performance through perception process of value, recognition, familiarity 
which lead to  appreciation and obtaining experiences of aesthetic 
appreciation 

 
5100128 ชีวิตและวัฒนธรรมไทย 2(1-2-3) 
 Life and Thai Culture  
 เอกลักษณ์ทางสังคม วัฒนธรรมท้องถิ่น และวัฒนธรรมไทย ความสำคัญของ

มนุษย์สัมพันธ์ ธรรมชาติของมนุษย์ กระบวนการทางจิตวิทยา การสร้างจิตสาธารณะ
เพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและชุมชน การพัฒนาตนเพื่อความก้าวหน้าใน
ชีวิตและการทำงาน การนำหลักธรรมมาใช้ในการดำเนินชีวิตและการประกอบอาชีพ 

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 
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              3) กลุ่มวิชาพลเมืองโลก                     ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
                    3.1) วิชาบังคับ                                                 3 หน่วยกิต 
รหัสวิชา ชื่อวิชาคำอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 
5100129 พหุวัฒนธรรมกับสันติภาพ 3(3-0-6) 
 Multiculture  and Peace  
 ความหมาย ความสำคัญ ประเภทของวัฒนธรรม กระบวนการ ในการสร้างความ

เข้าใจ ความแตกต่างทางวัฒนธรรมและการยอมรับความแตกต่างทางวัฒนธรรม แนวคิด
พื้นฐานเกี่ยวกับสันติภาพและความสมานฉันท์ ปัญหา ความขัดแย้งในสังคมไทยและ
สังคมโลก การแก้ปัญหาความขัดแย้งโดยสันติวิธี และกิจกรรมทางสังคมเพื่อส่งเสริม
สันติภาพ มีจิตสาธารณะและรับผิดชอบต่อสังคมพหุวัฒนธรรม การอยู่ร่วมกันในสังคม
แบบประชาธิปไตย แนวทางการพิทักษ์สิทธิ 
            Meanings, significance and types  of culture, process of building 
understanding, cultural difference and its acceptance, basic concepts of 
peace and reconciliation, problems and conflict of Thai and World society, 
resolving conflict with peace, social activity for peace promotion, public 
consciousness and responsibility towards multiculture society, living 
together in democratic society, right prevention guidelines 

 
     3.2) วิชาเลือก                                   ไม่น้อยกว่า            3 หน่วยกิต 

5100130 ทักษะชีวิตเพื่อสังคม 3(3-0-6) 
 Life Skill for Society  
 ทักษะด้านการคิดแก้ปัญหาแบบองค์รวม  การคิดสร้างสรรค์ การปรับตัวใน

ศตวรรษท่ี 21 ความเข้าใจในสังคมพหุวัฒนธรรม การสื่อสารสารสนเทศ การเรียนรู้อาชีพ 
การเรียนรู้สังคมผู้สูงวัย การสร้างคุณค่าในตนเองและการพัฒนาจิตสาธารณะ และการ
เรียนรู้ตลอดชีวิตเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 

Holistic problem-solving skills, creative thinking, adaptation in the 
21st century, multiculture understanding, information communication, 
career learning, elder society learning, building self-valued and public 
conscious development, life-long learning for sustainable development 
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รหัสวิชา ชื่อวิชาคำอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 
5100131 สังคมภิวัตน์ 3(3-0-6) 
 Socialization  
 ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อมในสังคมไทย สังคมอาเซียน และ

สังคมโลก กระแส โลกาภิวัตน์ ปรากฏการณ์ธรรมชาติ ที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของ
สังคมในด้านต่าง ๆ ทั้งทางประเพณี วัฒนธรรม เศรษฐกิจ และการเมือง 
Relationships between human beings and environment in Thai society, 
ASEAN and world societies, globalization and natural phenomenon 
impacting on the changing of society in various dimensions including 
tradition, culture, economics and political affairs 
 

     4) กลุ่มวิชาอัตลักษณ์ของคณะ                       ไม่น้อยกว่า            3   หน่วยกิต 
5100133 วิถีไทย วิถีถิ่น  3(3-0-6) 
 Thai and Local Ways  
 พ้ืนฐานวัฒนธรรมกับวิถีชีวิตชุมชนชายแดนใต้ วัฒนธรรมชุมชนท้องถิ่น  

อัตลักษณ์ชายแดนใต้ เช่น วัฒนธรรมอาหาร วัฒนธรรมการแต่งกาย ผ้าประจำถิ่น 
วัฒนธรรมด้านภาษา วิถีชีวิต ประเพณี และความเชื่อ และสิ่งสร้างสรรค์ที่เกิดจากภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นชายแดนใต้ วิถีชีวิตของผู้คนในชายแดนใต้ และจัดให้มีกรณีศึกษาเรียนรู้
ทรัพยากรในชุมชนท้องถิ่น 

Fundamentals of culture with lifestyle of southern border, local 
community culture and southern border identity: food, dress, local textiles 
and language; traditions and belief, created things from southern border folk 
wisdom, people lifestyle in southern border, case studies of learning 
resources in local community  
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2.หมวดวิชาเฉพาะ 
     2.1 กลุ่มวิชาแกน       

ไม่น้อยกว่า 
ไม่น้อยกว่า 

84 
18 

หน่วยกิต 
หน่วยกิต 

รหัสวิชา ชื่อวิชาคำอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 
12122101 การอ่านภาษาอาหรับเบื้องต้น 3(2-2-5) 
 Basic Arabic Reading   
 ทักษะการอ่านออกเสียงที่ถูกต้อง การอ่านเพื่อความเข้าใจความหมายและจับ

ใจความสำคัญในระดับความยากของศัพท์ประมาณ 3,000 คำข้ึนไป 
Correct oral reading skill; reading for comprehension meaning and 

main ideas with minimum reading level of 3,000 words 
 

12122102 หลักภาษาอาหรับเบื้องต้น 3(3-0-6) 
 Basic Arabic Grammar  
            โครงสร้างพื้นฐานของประโยค ความแตกต่างระหว่างข้อความที่เป็นประโยคและ

ข้อความที่ไม่เป็นประโยค การขยายประโยคและการสร้างประโยคความรวมชนิดต่าง  ๆ 
ประโยคความซ้อน คำเชื ่อม การฝึกกระจายคำ การใช้ร ูปกริยา ลักษณะนาม และ
คำคุณศัพท์ให้สอดคล้องกับประธาน และถูกต้องตามกาล    
           Basic sentence patterns; differences between sentences and 
sentence fragments; modifying and conjoining sentences Complex 
sentences; sentence connectors; practice of word declension; verb forms, 
classifiers, adjectives and concord with the subject and correct tenses 
 

12122103 การฟัง-พูดภาษาอาหรับเบื้องต้น 3(2-2-5) 
 Basic Listening – Speaking in Arabic  
 การสนทนาภาษาอาหรับ โดยจำลองสถานการณ์ที่หลากหลาย เน้นทักษะการฟัง

และพูดโดยใช้ศัพท์ในระดับพ้ืนฐานเพื่อให้สามารถสื่อสารได้ถูกต้องและเหมาะสม 
Arabic conversation in various simulated situations; emphasis on 

listening and speaking skills by using a basic vocabulary for accurate and 
effective communication 
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12122104 การเขียนภาษาอาหรับเบื้องต้น 3(2-2-5) 
 Basic Arabic Writing  
 ทักษะการเขียนภาษาอาหรับเขียนข้อความสั้นที่ใช้ในชีวิตประจำวัน บันทึกส่วนตัว 

บันทึกประจำวันและจดหมายแสดงความยินดีในโอกาสต่าง ๆ เพื่อฝึกการใช้ศัพท์ต่าง ๆ 
ในการสร้างประโยคและเรียบเรียงข้อความได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 

Writing skills in Arabic; short messages in daily life, short letters, dairy 
note and congratulatory letters on various occasions in order to practice 
using the vocabularies to construct sentences and compose texts correctly 
and appropriately  

 
12122105 การอ่านภาษาอาหรับขั้นกลาง 3(2-2-5) 

 Intermediate Arabic Reading  
             การอ่านเพื่อความเข้าใจในรายละเอียดและการจับใจความสำคัญ วิธีการ

นําเสนอแนวคิดในงานเขียนชนิดต่าง ๆ หนังสืออ่านนอกเวลาในระดับความยากของศัพท์
ไม่น้อยกว่า 5,000 คํา 

   
             Reading for details and main ideas; presentation of ideas in different 

kinds of works; external reading with maximum reading level not less than 
5,000 words 
 

12122106 การฟัง-พูดภาษาอาหรับขั้นกลาง  
Intermediate Listening – Speaking in Arabic 

3(2-2-5) 

              การสนทนาภาษาอาหรับโดยจําลองสถานการณ์ที่ซับซ้อนและหลากหลาย เน้น
ทักษะการฟังและพูดโต้ตอบโดยใช้ศัพท์เฉพาะเพื่อให้สามารถสื่อสารได้อย่างถูกต้องและ
เหมาะสม 
             Arabic conversations in various complex simulated situations; 
emphasis on listening and speaking skills by using a technical vocabulary for 
accurate and effective communication 
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2.2 กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน 
        2.2.1 เฉพาะด้านบังคับ                                              ไม่น้อยกว่า      36 หน่วยกิต 

 

 32122107 โปรแกรมสำเร็จรูปและการออกแบบกราฟฟิกเพื่อธุรกิจ 6(3-6-9) 
 Software Package Graphic Design for Business   
 การพิมพ์เอกสารภาษาไทย ภาษาอาหรับและภาษาอังกฤษด้วยคอมพิวเตอร์ การ

ประยุกต์โปรแกรมสำเร็จรูปในการจัดการงานเอกสาร โปรแกรมคำนวณ โปรแกรม
นำเสนอผลงาน และการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในการออกแบบกราฟิกในสื่อประเภทต่าง ๆ 
การนำโปรแกรมสำเร็จรูปบนอุปกรณ์เคลื่อนที่มาใช้ในงานธุรกิจ 
           Thai Arabic and English typing through computer, application of 
computer application on document management, calculating program, 
presentation program, and the use of software package in graphic design for 
different types of media, the use of application from mobile equipment for 
business 
 

 32122208 ภาษาอาหรับเพื่อธุรกิจสุขภาพและการท่องเที่ยว 6(3-6-9) 
 Arabic Language for Health Care and Tourism Business   

             ฝึกการฟัง พูด สนทนาภาษาอาหรับเพื่อธุรกิจสุขภาพ การติดต่อสื่อสารกับ
หน่วยงาน การนำเสนอ และการเขียนข้อมูล ศัพท์และสำนวนที่ใช้ในการท่องเที่ยวการจัด
โปรแกรมการเดินทาง การจองที่พัก และการให้ข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยว และ
ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับกฎหมายการท่องเที่ยว 

              Practice listening, speaking,  conversation in Arabic language for 
health care business, communication with the agency, bringing and writing 
data reports, vocabularies and expressions in tourism circles; preparing 
itinerary; making reservations; provision of information on tourist attractions 
and general information related to tourism law 
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 32122209 ศิลปะการต้อนรับและการบริการนักท่องเที่ยวชาวอาหรับ 6(3-6-9) 
 Art in Service and Hospitality Management for Arabic 

Tourists  
 

            ความหมาย แนวคิด ทฤษฎี ความสัมพันธ์จิตวิทยากับงานบริการ ประสิทธิภาพ
การให้บริการ ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ให้บริการและผู้รับบริการ ความต้องการและความ
แตกต่างของพฤติกรรมนักท่องเที่ยวชาวอาหรับ การสร้างมนุษยสัมพันธ์ การพัฒนา
บุคลิกภาพ ทักษะการสื่อสารงานบริการ การจัดการข้อร้องเรียนของลูกค้าอาหรับแบบมือ
อาชีพ คุณภาพมาตรฐานการบริการ มีการฝึกปฏิบัติจำลองสถานการณ์จริง 
           Definition, concept and theory, and affiliation of psychology and 
hospitality, service performance, techniques and skills for Arab customer 
services, human relation, personality development, communication skills for 
services industry, handle of Arab customer complain in professional approach, 
quality of standard service, The course also involves simulation real life 
practice 
 

32122310 นวัตกรรมการสื่อสารภาษาอาหรับเพื่อธุรกิจบนสื่อดิจิทัล 6(3-6-9) 
 Innovation of Arabic Communication for Business on 

Digital Media 
 

            ศึกษาแนวคิดและหลักการทำธุรกิจในโลกดิจิทัลที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรมด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต การนำภาษา
อาหรับและโปรแกรมสำเร็จรูปมาประยุกต์ใช้การผลิตวัตกรรมการสื่อสารภาษาอาหรับ 

Study theory and principle of Digital world business related to 
Innovation of information technology and communication now and its trends 
in the future, the use of Arabic language and software package in creating 
innovation of Arabic language communication 

 
12122211 กฎหมายและจริยธรรมท่องเที่ยวอิสลาม 3(3-0-6) 

 Law and Ethics of Islamic Tourism  
            หลักการพื ้นฐานของอิสลาม แนวคิดกฎหมายอิสลาม หลักปฏิบัติตามหลัก

ศาสนาอิสลาม อัลกุรอ่านกับการท่องเที่ยว การท่องเที่ยวในทรรศนะของอิสลาม บทบาท 
หน้าที่ของมุสลิมเกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว การส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม วิถีชีวิต
มุสลิมที่มีผลต่อการท่องเที่ยว วิเคราะห์การท่องเที่ยวในโลกมุสลิม 
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 Fundamental principles of Islam, Islamic laws and regulations,  Quran 
and tourism, tourism in lslam perspectives, roles and responsibilities of 
Muslim in tourism, the support of morals and ethics, Muslim lifestyle 
affecting tourism, and the analysis of tourism in the Muslim world 

12122312 การฟัง-พูดภาษาอาหรับถิ่นอ่าวเปอร์เซีย  
Listening-Speaking in Arabic Persian Gulf Dialect 

3(2-2-5) 

           ทักษะการฟังและการพูดโต้ตอบภาษาอาหรับสำเนียงถิ่นอ่าวเปอร์เซียเพื่อให้
สามารถสื่อสารได้อย่างถูกต้อง โดยเน้นภาษาถิ ่นของประเทศซาอุดิอาระเบียที่ใช้ใน
ชีวิตประจำวัน  
          Listening and Speaking skills in Arabic dialect of Persian Gulf for 
accurate and effective communication; emphasis on dialect of Saudi Arabia 
in daily use  
 

12122313 ระเบียบวิธีวิจัยด้านธุรกิจสุขภาพและการท่องเที่ยว 3(2-2-5) 
 Research Methodology in Health Care and Tourism Business 

ระเบียบวิธีวิจัยด้านธุรกิจสุขภาพและการท่องเที่ยว กระบวนการวิจัยเชิงปริมาณ 
คุณภาพ และการวิจัยแบบผสมผสาน การออกแบบการวิจัย การใช้สถิติวิเคราะห์ข้อมูล
โดยโปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อการวิจัย การแปลผล และการอ่านผลการวิจัย การเขียน
รายงานการวิจัย และการนำเสนอวิจัย  

Methodology of Health Care and Tourism Business, quantitative, 
qualitative and mixed methods research processes; research design, statistics 
software packages for research, research interpretation, and writing research 

report and presentations. 
 

   12122414 ผู้ประกอบการธุรกิจสุขภาพและการท่องเที่ยว 3(2-2-5) 
 Entrepreneur of Health Care and Tourism Business  
 แนวคิดของการเป็นผู้ประกอบการและการดำเนินธุรกิจธุรกิจสุขภาพและการ

ท่องเที่ยว ความเป็นมาของธุรกิจการท่องเที่ยว นวัตกรรมการพัฒนาสิ่งอำนวยความ
สะดวกและการบริการ พฤติกรรมของกลุ่มลูกค้าที่ใช้บริการ โดยเฉพาะกลุ่มประเทศ
ตะวันออกกลาง และสารสนเทศในธุรกิจการท่องเที่ยว  
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        Concept of entrepreneurship and running tourism and service business. 
The history of the tourism business, Innovation development of facilities and 
services Behavior of customers Especially the Middle East countries and 
information in the tourism business 
 
2.2.2 เฉพาะด้านเลือก                                       ไม่น้อยกว่า   
        เลือกจากกลุ่มวิชาใดวิชาหนึ่งหรือจากหลายกลุ่มวิชา ดังต่อไปนี้ 

       กลุ่มวิชาภาษาอาหรับเพื่อธุรกิจสุขภาพ           

9 หน่วยกิต 

12122315 ภาษาอาหรับเพื่องานบริการด้านสุขภาพ                                     3(2-2-5) 
Arabic for Health Service         
           คำศัพท์และสำนวนภาษาอาหรับที่ใช้ในการรักษาพยาบาล เน้นความสามารถใน
การสื่อสารที่เกี่ยวกับศัพท์เฉพาะทางการแพทย์ โรคต่าง ๆ การสนทนาระหว่างผู้ให้บริการ
และผู้ป่วยชาวอาหรับในแผนกต่าง ๆ ในโรงพยาบาล  

  Vocabulary and expressions of Arabic language for medical 
treatment; emphasis  on medical term, diseases,  the conversation between 
service provider and Arab customer in various departments in hospital 

 

12122316 ภาษาอาหรับเพื่อธุรกิจระหว่างประเทศ 3(2-2-5) 
 Arabic for International Business 

          คำศัพท์และสำนวนภาษาอาหรับที่ใช้ในธุรกิจการค้าระหว่างประเทศเน้นความ
เข้าใจและความสามารถในการเขียนเอกสารทางการค้าระหว่างประเทศ เอกสารที่
เกี่ยวกับการสั่งซื้อ การส่งออกและการนำเข้าสินค้า การติดต่อศุลกากร และเอกสารชำระ
เงิน 
         Vocabulary and Expression for International Business; emphasis on 
International Business Writing: documents for order placement, export and 
import documents, customs documents and payment documents 
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12122317 ภาษาอาหรับและเทคโนโลยีสารสนเทศ 3(2-2-5) 
 Arabic Language and Information Technology  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาษาอาหรับในการสื่อสารผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝึกการใช้เทคโนโลยีในการ
จัดการสารสนเทศภาษาอาหรับ ฝึกการใช้ระบบฐานข้อมูลในการค้นคว้าหาข้อมูลภาษา
อาหรับ 

Arabic communication via information technology;  Arabic information  
management ; database search for Arabic content 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
12122318 การเขียนจดหมายอาหรับธุรกิจ  

Arabic Business Correspondence  
3(2-2-5) 

            การเขียนเพื่อสื่อสารภาษาอาหรับในวงการธุรกิจโดยเน้นการเขียนจดหมายธุรกิจ
ประเภทต่างๆ ข้อเสนอทางธุรกิจและรายงานทางธุรกิจ 
           Writing communicative Arabic in business with emphasis on various 
types of business letters, business proposals and business reports. 
 

12122319 ภาษาอาหรับเพื่อการดูแลสุขภาพและการป้องกันโรค 3(3-0-6) 
 Arabic for Health Care and Disease Prevention 
  คำศัพท์และสำนวนภาษาอาหรับที่เกี่ยวกับสุขภาพ การดูแลสุขภาพ วิธีการดูแล 

การป้องกันโรค ระบบภูมิคุ้มกัน ภูมิคุ้มกันโดยกำเนิด ภูมิคุ้มกันแบบปรับตัว 

  Vocabulary and expressions of Arabic language for health, health 
care, how to care, disease prevention, Immune system, Innate immunity, 
Adaptive immunity  

 

   12122320 การแปลแบบล่ามภาษาอาหรับในโรงพยาบาล 
Arabic Interpretation in Hospital 

3(2-2-5) 

             หลักการล่าม การฝึกการแปลแบบล่ามในแผนกต่าง ๆ ในโรงพยาบาล จาก
ภาษาอาหรับเป็นภาษาไทย และจากภาษาไทยเป็นภาษาอาหรับ  
             Principles of interpretation; practice of interpretation from Arabic 
into Thai and vice versa in various departments of hospital 
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12122321 การสร้างธุรกิจการดูแลสุขภาพ 
Creation Health Care Business 

3(2-2-5) 

           ปรัชญาในการจัดการธุรกิจสุขภาพ การดำเนินการและแนวปฏิบัติในการจัดการ
ธุรกิจสุขภาพด้านต่าง ๆ ทั้งบุคลากร อุปกรณ์สถานที่ และสิ่งอำนวยความสะดวก การ
จัดการด้านการเงิน การบัญชี การตลาด กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการดูแลสุขภาพ 
          Philosophy in Health Business Management Operations and 
guidelines for managing health businesses in various fields, including 
personnel, equipment, locations and facilities Financial management, 
marketing, accounting, regulations of health care Business 

 กลุ่มวิชาภาษาอาหรับเพื่อธุรกิจการท่องเที่ยว                    
12122322 การประชาสัมพันธ์เพื่อการท่องเที่ยวชายแดนใต้ 

Advertisement for Southern Border Tourism  
3(2-2-5) 

  วัฒนธรรมชายแดนใต้ ประเพณี สถานที่ท่องเที่ยว ท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ เชิง
ประวัติศาสตร์ อาหารชายแดนใต้ สถานที่พัก และอัตลักษณ์ ประเพณีพื้นเมืองขึ้นชื่อ 
ชายแดนใต้ วิธีการนำเสนอสถานที่ท่องเที่ยวผ่านสื่อภาษาอาหรับ                     

Southern border culture Traditions, Tourist attractions, Natural 
Tourism, Historical Southern, border food, accommodation, and local 
traditions identity are known in the southern border. Methods of 
presenting tourist attractions through the Arabic media 

 

12122323 ภาษาอาหรับเพื่อการบริการฮัจญ์และอุมเราะฮ์ 3(2-2-5) 
 Arabic for Hajj and ‘Umrah Service 

           คำศัพท์และสำนวนที่จำเป็นเกี่ยวกับธุรกิจฮัจญ์และอุมเราะฮ์ ขั้นตอน และ
กระบวนการการดำเนินธุรกิจฮัจญ์และอุมเราะฮ์  ขั ้นตอนการติดต่อประสานงาน
เกี่ยวกับกิจการฮัจญ ์

Vocabulary and expressions for Hajj and ‘Umrah business; steps 
and process for Hajj and Umrah business; communicative Arabic for Hajj 
business 
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12122324 ภาษาอาหรับในสื่อมวลชน 
Arabic in Mass Media  

 3(2-2-5) 

            ภาษาอาหรับในสื่อสิ่งพิมพ์ ประกาศและโฆษณา ภาษาอาหรับในสื่อ วิทยุ 
โทรทัศน์ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ วิธีการนำเสนอข้อมูล การเลือกสรรถ้อยคำ การใช้ภาษา
เฉพาะแบบ รวมทั้งวิเคราะห์การเขียนที่ไม่ถูกต้องที่พบเจอในสื่อประเภทสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ   

  Arabic language in printed media: announcement and 
advertisement; Arabic language for radio broadcasting, television and 
electronic media; media presentational techniques, words selection; Arabic 
jargon; analysis of mistakes and errors in various printed media. 

 
12122325 ภาษาอาหรับเพื่อธุรกิจสายการบิน  

Arabic for Airline Business 
 3(2-2-5) 

             คำศัพท์และสำนวน ที่ใช้ในธุรกิจสายการบิน การจัดตารางเวลากำหนดการ
บิน การเขียนบัตรโดยสาร การคำนวณค่าโดยสาร งานบริการบนเครื ่องบินและ
ภาคพื้นดิน การสำรองที่นั่ง ระเบียบพิธีการเข้า-ออกระหว่างประเทศ ระบบศุลกากร 
และการขนส่งพัสดุ 
             Vocabulary and expressions related to airlines business, flight 
scheduling, filling information on boarding pass, cost estimation, flight and 
ground attendances, booking, immigration protocol, customs and logistics 
 

12122326 มัคคุเทศก์ 3(2-2-5) 
 Tourist Guide  
 ความหมายและประเภท จรรยาบรรณ คุณสมบัติของมัคคุเทศก์และผู้นำเที่ยว 

ทักษะการปฏิบัติหน้าที่นำเที่ยว เทคนิคการนำชมสถานที่ท่องเที่ยว มนุษยสัมพันธ์กับ
ผู้นำนันทนาการเพื่อการท่องเที่ยว การวางแผนและการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าในการ
จัดนำเที่ยว การให้ความปลอดภัยและการปฐมพยาบาลช่วยเหลือนักท่องเที่ยว พิธีการ
เข้าออกราชอาณาจักรและพิธีการศุลกากร กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวและ
มัคคุเทศก์ ศึกษาและฝึกปฏิบัตินอกสถานที่ 
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 Definition, type and work ethic of tour guide, characteristic of tour 
guide and tour leader, crucial tour guide skills and technique on introducing 
places to tourists, people skills and recreation leader skills, problem 
solving, safety and first aids for tourists, immigration process, rules and 
regulations on tour guide, field study and practice 

 
121221327 ภาษาอาหรับเพื่อธุรกิจการโรงแรม 3(2-2-5) 
 Arabic for Hotel Business  
          การใช้ภาษาอาหรับในแผนกต่าง ๆ ของโรงแรม เช่น แผนกต้อนรับ จัดเลี้ยง 

ประชาสัมพันธ์ การขายและการตลาด  
The use of Arabic language in various department in hotels such as 

receptions, public relations, sales, and marketing. 
 

12122328 วัฒนธรรมอาหรับ 3(3-0-6) 
 Arab Culture  
 วิถีชีวิต โลกทัศน์ ความเชื ่อ ค่านิยม ขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปะและ

วัฒนธรรมของชาวอาหรับ อิทธิพลของวัฒนธรรมอาหรับนอกภูมิภาคอาหรับ ศึกษา
ความเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมในแต่ละยุคทั้งก่อนและหลังนับถือศาสนาอิสลาม เน้น
วัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกิจกับชาวอาหรับ  

Ways of life, worldview, beliefs, values, customs and traditions, arts 
and cultures of the Arabs; the impact of Arab culture on non - Arab region; 
study of tracing cultural changes before and after Islam; emphasize on 
cultures of Arabic business 

 กลุ่มวิชาภาษาอาหรับเพื่อธุรกิจบริการ                    
12122329 หลักการแปลเบื้องต้น 

Introduction to Translation 
3(3-0-6) 

             หลักการ วิธีการแปล โดยเน้นการแปลข้อความสั้น ๆ จากภาษาอาหรับ-ไทย 
อังกฤษ และมลายู 

          Principles and various approaches to translations; emphasis on 
translations of simple passages from Arabic to Thai,  English and Malay  
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12122330 การพัฒนาทักษะการแปลและการสื่อสารภาษาอาหรับ 
Arabic Translation and Communication Skills 
Development  

3(2-2-5) 

            การฝึกการแปลเนื้อหาที่มีความยาวและซับซ้อนขึ้น จากภาษาอาหรับเป็น
ภาษาไทย และภาษาไทยเป็นภาษาอาหรับ เนื้อหาที่นำมาแปลจากบทความหนังสือพิมพ์
และรายงานที่หลากหลาย การกล่าวรายงาน สุนทรพจน์ การแสดงปาฐกถา การโต้วาที 
การเป็นพิธีกร และผู้ดำเนินรายการ 

            Translation practice of complicated and longer passages from 
Arabic into Thai and from Thai into Arabic; materials to be translated are 
taken from newspaper articles and reports from different fields. Delivering 
reports; making a good speech, addressing and debating; practicing how to 
be a master of ceremony and a moderator 

12122331 ภาษาอาหรับสำหรับงานสำนักงาน 3(3-0-6) 
 Arabic for Office Work 
           คำศัพท์ ถ้อยคำ สำนวนและบทสนทนาภาษาอาหรับของงานสำนักงาน

ในการติดต่อระหว่างบุคคลและทางโทรศัพท์  เช่น การทักทายและต้อนรับลูกค้า การให้
ข้อมูล ตลอดจนการจดบันทึกข้อความภายในองค์กร 
         Word, phrase, idiom, and Arabic conversation of office work for 
telephoning and interpersonal contacting such as greeting, giving 
information note-taking skill in organization  

12122332 วาทศาสตร์และวรรณคดีอาหรับเพื่องานแปล 
Arabic Rhetoric and Literature for Translation 

3(3-0-6) 
 

           การแปลสำนวนโวหารและวรรณคดีภาษาอาหรับประเภทต่างๆ กฎเกณฑ์และ
หลักการเขียนสำนวนโวหาร เช่น หลักการเขียนการเปรียบเปรยภาษาอาหรับ การเขียน
อุปมาและอุปลักษณ์ภาษาอาหรับ เป็นต้น 

         Translation of  Arabic rhetorical and literature features; principles and 
rules of writing Arabic rhetoric such as rules of writing comparison, simile 
and metaphor in Arabic language etc.  
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12122333 ผู้ประกอบการอาหารอาหรับ                                                          3(2-2-5) 
Entrepreneur of Arabic cuisine 

           ทักษะการประกอบอาหารอาหรับ วัฒนธรรมและเทคนิคการประกอบอาหาร
กลุ่มตะวันออกกลาง ทักษะการใช้ภาษาอาหรับในการประกอบอาหารโดยเน้นทักษะใน
การสื ่อสาร การใช้คำศัพท์ชื ่อเฉพาะและรูปแบบภาษาที ่ใช้ในรายการอาหารและ
เครื่องดื่ม เครื่องมือเครื่องใช้และอุปกรณ์ในการประกอบอาหาร ประโยค และสำนวน 
การให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการประกอบอาหารและงานครัว 

  Concept of entrepreneurship of Arabic cuisine skills in Arabic 
cooking, Culture and cooking techniques with emphasis on basic skills and 
knowledge of Middle Eastern countries cuisine, the Integrated Arabic skills 
especially in food and beverage menu; tools and utensils in culinary; 
sentences; giving information in culinary and cooking using role plays (or 
scenarios) in practicing as a service provider 

12122334 การอ่านและการแปลภาษาอาหรับขั้นสูง 
Advanced Arabic Reading and Translation 

3(2-2-5) 

             การส่งเสริมการอ่านหนังสือเพื่อให้ได้ข้อคิดและรูปแบบการเขียนเพื่อใช้เป็น
แบบในการพัฒนาผลงานของการเขียนของตัวเอง  การฝึกทักษะในการอ่าน  การแปล
และจับใจความสำคัญจากหนังสือที่เกี่ยวกับศาสตร์สาขาต่าง ๆ ศึกษาศัพท์เทคนิค  ต่าง 
ๆที่ใช้ในหนังสือที่เก่ียวข้องกับอาชีพต่าง ๆ 
            Reading authentic text in order to obtain some ideas and writing 
patterns as a model to develop their own piece of writing; practice reading, 
translating skill and comprehension the main ideas of books related to 
various fields; studying technical terms popularly used in various  jobs 
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12122335 การฟัง-พูดภาษาอาหรับขั้นสูงสำหรับเจ้าหน้าที่การทูต 
Advanced Listening – Speaking in Arabic for Diplomatic 
officer 

3(2-2-5) 

        ทักษะการตีความและแสดงความคิดเห็นสำหรับเจ้าหน้าที่การทูต การวิเคราะห์
บทความ ละคร สารคดี ข่าว รายงานและวีดิทัศน์ การพูดในที่สาธารณะ การเจรจาและ
การรายงานปากเปล่า  
       Interpreting skill and expressing opinions for Diplomatic officer; 
Analyzing of articles, plays, documentaries, news, reports and video tapes 
public speaking, negotiations and oral reports 
  

 2.2.3) กลุ่มวิชาโท                                                              15 หน่วยกิต 
รหัสวิชา ชื่อวิชาคำอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 
12122236 ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจนำเที่ยว 3(3-0-6) 
 English for Travel Agency  
          ทักษะภาษาอังกฤษสำหรับการสื่อสารในธุรกิจนำเที่ยว การต้อนรับนักท่องเที่ยว 

การให้ข้อมูลแก่นักท่องเที่ยว การเข้าพักในโรงแรม ทักษะการเขียนกำหนดการและแผ่น
พับเกี ่ยวกับการท่องเที ่ยว ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื ่อการเจรจาต่อรองในธุรกิจ
ท่องเที่ยวในประเทศและต่างประเทศ 
         English skills for communication in tourism business, welcoming 
tourists, information services for tourists, staying in a hotel, skills in writing 
the schedule and brochure relating a tourism, English skills for tourism 
business bargaining in both domestic and international scale 

12122237 ภาษาอังกฤษสำหรับมัคคุเทศก์ 3(3-0-6) 
 English for Tour Guide  
             ทักษะการฟัง พูด อ่านและเขียนภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับการเป็นมัคคุเทศก์ 

สำนวนที่ใช้ในการสื่อสารภาษาอังกฤษในการนำเที่ยวสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ อธิบาย
โปรแกรมการท่องเที ่ยว  แนะนำแหล่งท่องเที ่ยวประเภทต่าง ๆ ทั ้งทางธรรมชาติ 
ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิตและกิจกรรมสำคัญๆ ทางการท่องเที่ยว และ
ฝึกปฏิบัตินอกสถานที่ 



54 

54 

 

             English listening, speaking, reading and writing skills for tour guide, 
idiomatic expressions use in communication for tours, describe tour 
program, recommend tourist’s attractions weather natural attraction, 
history, tradition, local way of life and important activity related to tourism, 
field study and practice 

12122338 ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ 3(3-0-6) 
 English for Health Care Tourism  
             ไวยากรณ์ และคำศัพท์ภาษาอังกฤษในบริบทที่เกี่ยวข้องกับการใช้ภาษาในการ

ติดต่อสื่อสารในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ การอ่านรายงานทางการแพทย์
ข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยว วัฒนธรรมประเพณีท้ังในและต่างประเทศ ฝึกสื่อสารด้วยสี่
ทักษะพื้นฐานการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน นำเสนอผลงานในในบริบทการ
ท่องเที่ยว ศึกษาและฝึกปฏิบัตินอกสถานที่ 

          English grammar and vocabulary related to health care tourism 
and hospitality industry, skill in reading medical report, communicative 
practice involving listening, speaking, reading and writing, Expression and 
information about tourist attractions, culture of Thailand and 
international, presentation in tourism context, field study and practice 
  

12122339 ภาษาอังกฤษเพื่อการโรงแรม                                                  3(3-0-6) 
 English for Hotel 
          ทักษะการฟัง พูด อ่านและเขียนภาษาอังกฤษที่เกี ่ยวข้องกับการโรงแรม  

สำนวนที่ใช้ในการพูด และการเขียนโต้ตอบเกี ่ยวกับอุตสาหกรรมโรงแรมการ
แก้ปัญหาและจัดการข้อร้องเรียนในแผนกต่าง ๆ ของโรงแรมและธุรกิจห้องพัก เช่น
แผนกห้องพัก แผนกต้อนรับส่วนหน้า แผนกแม่บ้านและแผนกสันทนาการ และ ฝึก
ปฏิบัตินอกสถานที่ 
             English listening, speaking, reading and writing skills related to 
hotel services, idiomatic expressions for communication in hotel 
industry, solving problem and handling complains in different 
departments of hotel and lodging businesses such as reservations, front 
office, housekeeping and recreations, field study and practice 
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12122440 ภาษาอังกฤษสำหรับนักธุรกิจ 3(3-0-6) 
 English for Business  
           ทักษะการฟัง พูด อ่านและเขียนภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกิจ สำนวน

ภาษาอังกฤษทีใช้สื่อสารกับชาวต่างชาติ เพื่อประโยชน์ในการติดต่อสื่อสารและเพิ่มพูน
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 

           English listening, speaking, reading and writing skills related to 
Business, Technical terms and idiomatic expression for communication with 
foreigner in order to increase the effectiveness of job performance  
 

                2.3 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพและวิชาชีพ           6 หน่วยกิต 
รหัสวิชา ชื่อวิชาคำอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 
12122441 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพและเตรียมสหกิจศึกษา 1(1-0-2) 
 Preparation for Professional Internship and for Cooperative Education  
          กิจกรรมด้านการสื่อสารภาษาอาหรับ เพ่ือเตรียมความพร้อมของผู้เรียนก่อนออก

ฝึกปฏิบัติการรายวิชาสหกิจศึกษา 
        Support activities for Arabic Communicative, as to prepare students 
prior to the start of cooperative education course 

12122442 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางภาษาอาหรับเพื่อธุรกิจสุขภาพ                  5(450) 
และการท่องเที่ยว                                                                     
Professional Internship in Arabic Language for Health Care  
and Tourism Business 

            การฝึกประสบการณ์วิชาชีพในหน่วยงานราชการหรือบริษัทเอกชนที่ใช้ภาษา
อาหรับในการทำงาน 

            A student training at either government or private sectors where 
Arabic is used as a working language 
 
 
 
 
 
  



56 

56 

 

                           หรือ 

รหัสวิชา ชื่อวิชาคำอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 

12122443 สหกิจศึกษาทางภาษาอาหรับเพื่อธุรกิจสุขภาพและการท่องเที่ยว 6(600) 

 Cooperative Education in Arabic Language for Health Care and 
Tourism Business 
            การฝึกปฏิบัติงานในหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจหรือสถานประกอบการที่ใช้
ภาษาอาหรับในการทำงานเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 16 สัปดาห์อย่างต่อเนื่อง ภายใต้การให้
คำปรึกษาของคณาจารย์ที่รับผิดชอบ และมีการประเมินผลการปฏิบัติ งานโดยหน่วยงาน
นั้น ๆ 
             A minimum of sixteen weeks of a practicum  in a 
government or private sector or a state enterprise where Arabic is 
used, under the Department’s consultation, and the evaluation of 
the training agencies 

 

                ให้เลือกเรียนวิชาใด ๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยไม่ซ้ำกับรายวิชาที่เคย
เรียนมาแล้ว และต้องไม่เป็นรายวิชาที ่กำหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตร วมในเกณฑ์การสำเร็จ
การศึกษาของหลักสูตรนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 3.หมวดวิชาเลือกเสรี                                                   ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
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3.2   ชื่อ นามสกุล เลขประจำตัวบัตรประชาชน ตำแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์ 

         3.2.1  อาจารย์ประจำหลักสูตร 

ชื่อ นามสกุล 
ตำแหน่งทางวิชาการ 
เลขบัตรประจำตัว

ประชาชน 

คุณวุฒิ/สาขาวิชา 

 
ปี 

พ.ศ. 

ภาระการสอน  
(ชั่วโมง/สปัดาห/์ภาคการศึกษา) 

สถาบันที่สำเร็จการศึกษา 
2564 2565 2566 2567 2568 

1. ดร. มูฮำหมัดซากี  นิตีเมาะ 
    อาจารย์  
    ***** ***** ** * 

Ph.D. (Arabic 
Language) 
 
M.A.  (Arabic 
Language) 
 
B.A.  (Arabic 
Language) 

National University of 
Malaysia ประเทศมาเลเซีย 
 
Institute of Arab 
Research University 
ประเทศอียิปต ์

Al-Azhar University 
ประเทศอียิปต ์

2561 
 
 
2551 
 
 
2542 

15  15 15 15 15 

2. ดร.อาดีละห์  หะยีนิแว 
   อาจารย์  
    ***** ***** ** * 

Ph.D. (Arabic 
Language) 

M.A. (Arabic 
Language) 

B.A.  (Arabic 
Language) 

Al-Azhar University 
ประเทศอียิปต ์

Al-Azhar University 
ประเทศอียิปต ์

Al-Azhar University 
ประเทศอียิปต ์

2555 
 

2549 
 

2541 

15 15 15 15 15 

3. นายรอมยี   มอหิ  
    อาจารย์ 
    ***** ***** ** * 

M.Ed. (Teaching  
Arabic) 
 

B.E.d. (Islamic  
Studies) 

International Islamic  
University    
ประเทศมาเลเซีย 

Al-Azhar University 
ประเทศอียิปต ์

2550 
 
 

2546 

15 15 15 15 15 

4. ริดวาน  มะเด็ง 
    อาจารย์ 
    ***** ***** ** * 

M.A. (Arabic 
Language) 

B.A.  (Arabic 
Language) 

National University of 
Malaysia ประเทศมาเลเซีย 

Ummul Qura University  
ประเทศซาอดุิอาระเบีย 

2547 
 

2537 

15 15 15 15 15 

5. นายมะซัมดี สะอะ 
   อาจารย์ 
    ***** ***** ** * 

ศศ.ม. (ภาษาอาหรับ
และวรรณคดี) 

ศศ.บ. (ภาษาอาหรับ) 

มหาวิทยาลัยฟาฏอนี        
 

มหาวิทยาลยัอิสลามยะลา  

2557 
 

2552 

15 15 15 15 15 
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     3.2.2  อาจารย์ประจำ 
ชื่อ นามสกุล 
ตำแหน่งทาง

วิชาการ 
เลขบัตรประจำตัว

ประชาชน 

คุณวุฒิ/สาขาวิชา 

 

ปี 
พ.ศ. 

ภาระการสอน  
(ชั่วโมง/สปัดาห/์ภาคการศึกษา) 

สถาบันที่สำเร็จการศึกษา 
2564 2565 2566 2567 2568 

1. ดร. มูฮำหมัดซากี  
นิตีเมาะ 
    อาจารย์  
***** ***** ** * 

Ph.D. (Arabic Language) 

 
M.A.  (Arabic Language) 
 

B.A.  (Arabic Language) 

National University of Malaysia 
ประเทศมาเลเซีย 

Institute of Arab Research 
University ประเทศอียิปต ์

Al-Azhar University ประเทศอียปิต์ 

2561 
 

2551 

 
2542 

15 15 15 15 15 

2. ดร.อาดีละห์  หะยี
นิแว 
   อาจารย์  
***** ***** ** * 
     

Ph.D. (Arabic Language) 

M.A. (Arabic Language) 

B.A.  (Arabic Language) 

Al-Azhar University ประเทศอียปิต์ 

Al-Azhar University ประเทศอียปิต์ 

Al-Azhar University ประเทศอียปิต์ 

2555 

 
2549 

 
2541 

15 15 15 15 15 

3. นายรอมยี   มอหิ  
    อาจารย์ 
***** ***** ** * 
     

M.Ed. (Teaching  
Arabic) 
 

B.E.d. (Islamic  Studies) 

International Islamic  University    
ประเทศมาเลเซีย 

Al-Azhar University ประเทศอียปิต์ 

2550 
 
 

2546 

15 15 15 15 15 

4. ริดวาน  มะเด็ง 
    อาจารย์ 
***** ***** ** * 

     

M.A. (Arabic Language) 

 
B.A.  (Arabic Language) 

National University of Malaysia 
ประเทศมาเลเซีย 

Ummul Qura University  
ประเทศซาอดุิอาระเบีย 

2547 
 

2537 

15 15 15 15 15 

5. นายมะซัมดี สะอะ 
   อาจารย์ 
***** ***** ** * 

     

ศศ.ม. (ภาษาอาหรับและ
วรรณคดี) 

ศศ.บ. (ภาษาอาหรับ) 

มหาวิทยาลัยฟาฏอนี        
 

มหาวิทยาลยัอิสลามยะลา  

2557 
 

2552 

15 15 15 15 15 

6. นางสาวซูซัน  หา
มะ 
อาจารย ์
***** ***** ** * 

MSc. (International 
Hospitality and 
Tourism Management) 

B.A. (Hons) Tourism 
Management 

Sheffield Hallam University 
ประเทศอังกฤษ 
 

University of Derby ป ร ะ เ ท ศ
อังกฤษ 

2554 
 
 

2553 

15 15 15 15 15 
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ชื่อ นามสกุล 
ตำแหน่งทาง

วิชาการ 
เลขบัตรประจำตัว

ประชาชน 

คุณวุฒิ/สาขาวิชา 

 

ปี 
พ.ศ. 

ภาระการสอน  
(ชั่วโมง/สปัดาห/์ภาคการศึกษา) 

สถาบันที่สำเร็จการศึกษา 
2564 2565 2566 2567 2568 

7. นางสาวดาลีซะห์ 
ดะย ี
อาจารย ์
***** ***** ** * 

ศศ.ม. (การจดัการ
อุตสาหกรรมบริการและ
การท่องเที่ยว) 

บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
หลักสตูรภาษาอังกฤษ) 

มหาวิทยาลยัเกษมบณัฑิต 
 
 

มหาวิทยาลยัเกษมบณัฑิต 

2557 
 
 

2548 

15 15 15 15 15 

8. ผศ.สุนีย์ เครานวล 
อาจารย ์
***** ***** ** * 

พย.ม. (การพยาบาลผู้ใหญ่) 

พย.บ. (พยาบาลและผดุง
ครรภ์) 

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์

มหาวิทยาลยันราธิวาสราชนครินทร์ 

2551 
 

2541 

15 15 15 15 15 

9. นางสาวอนงค์ภัทร์ 
ประสิทธ์ิภัทรเวช 
อาจารย ์
***** ***** ** * 

พย.ม. (การพยาบาลผู้ใหญ่) 

พย.บ. (พยาบาลและผดุง
ครรภ์) 

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์

มหาวิทยาลยัมหิดล 
 

2553 
 

2546 

15 15 15 15 15 

10. Mr.Tata Kwawi 
Mbinglo 
    อาจารย์ 
***** ***** ** * 

M.A. (Communication)  
 

B.A. (English and 
French)  

University of Buea,  
ประเทศคาเมรูน 

University of Buea,  

ประเทศคาเมรูน  

2550 
 

2553 

15 15 15 15 15 

11. นางสาวเฟรดาว 
สุไลมาน 
อาจารย ์
***** ***** ** * 

M.Ed. (Instructional 
technology) 

B.E.d (Educational 
English) 

International Islamic University 
Malaysia ประเทศมาเลเซีย    

มหาวิทยาลยัราชภฏัยะลา   

2550 
 
 

2547 

15 15 15 15 15 

12. ดร.กูมัจดี ยามิรู
เด็ง 
***** ***** ** * 
 

PhD. (Islamic Banking) 
 

ศ.ม. (เศรษฐศาสตร์)  
 

บธ.บ. (การบริหารงาน
บุคคล) 

University Utara Malaysia  
ประเทศมาเลเซีย  

University Kebangsaan Malaysia 
ประเทศมาเลเซีย 

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์    

2556 
 

2539 
 

2530 

15 15 15 15 15 
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ชื่อ – นามสกลุ 

ตำแหน่งทางวิชาการ 
เลขประจำตัวบัตรประชาชน 

คุณวุฒิ/สาขาวิชา สถาบันทีส่ำเร็จการศึกษา 

1. นพ. กษิดิษ ศรีสง่า (วท.ม.) วิทยาศาสตรมหาบณัฑิต  
ศัลยศาสตร์  
(พ.บ.) แพทยศาสตรบณัฑิต  

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลยันวมินทราธริาช 
Al-Azhar University ประเทศอียปิต์ 

2. นพ. มะตาเอ ศรีมาเล็ก (พ.บ.), แพทยศาสตรบณัฑติ 
(พ.บ.) แพทยศาสตรบณัฑิต  

มหาวิทยาลยัมหิดล 
University of Salahaddin  
ประเทศอิรัก 

3.ดร.วิทยา   มุงอินทร์ (บธ.ด.)บริหารธรุกิจ สาขาการตลาด 
(บธ.ม.)บริหารธรุกิจ สาขาการตลาด 
(ศศ.บ.) สาขาอิสลามศึกษา 

มหาวิทยาลยัรามคำแหง 
มหาวิทยาลยัเกษมบณัฑิต 
มหาวิทยาลยั อัลมาดีนะห์  
ประเทศซาอดุิอารเบยี 

4.  องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม  
หลักสูตรได้จัดให้นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านการใช้ภาษาอาหรับในสถานที่ต่างๆ 

ของหน่วยงานภาครัฐและหรือหน่วยงานเอกชน ฝึกการติดต่อสื่อสารทั้งการพูดสนทนา หรือการเขียน
เพื่อสื่อความหมายโดยใช้ภาษาอาหรับเพื่อให้นักศึกษาได้ความรู้ ทักษะ เจตคติและประสบการณ์ใน
อาชีพ โดยให้นักศึกษาฝึกภาคปฏิบัติ ในภาคเรียนที่ 2 ของชั้นปีที่ 4 ในหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน 
จำนวน 6  หน่วยกิต คิดเป็น 560 ชั่วโมง เพ่ือเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาก่อนสำเร็จการศึกษา  

    4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม 
1) สามารถประยุกต์หลักการ แนวคิด ทฤษฎีในการเพิ่มทักษะการปฏิบัติงานตามภารกิจของ

สถานที่ฝึกประสบการณ์ได้ 
2) ปฏิบัติงานด้วยความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต มีภาวะผู้นำในการทำงาน มีความคิดริเริ่ม

สร้างสรรค ์และมีจรรยาบรรณทางวิชาชีพ 
3) สามารถคิดวิเคราะห์ปัญหา และหาแนวทางแก้ไข ในการทำงานได้อย่างเหมาะสม 
4) มีระเบียบวินัย ตรงเวลา และเข้าใจวัฒนธรรมขององค์กร ตลอดจนสามารถปรับตัวให้เข้ากับ

สถานที่ฝึกประสบการณ์ได้ 
   4.2 ช่วงเวลาที่จัดประสบการณ์  
         ได้จัดให้มีการฝึกประสบการณ์ภาคสนามในภาคเรียนที่ 2 ของปีการศึกษาที่ 4 
   4.3 การจัดเวลาและตารางสอน   
         จัดเต็มเวลา 1 ภาคเรียน  

3.2.3  อาจารย์พิเศษ 
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5. ข้อกำหนดเกี่ยวกับการทำโครงงานหรือวิจัย 
 5.1 คำอธิบายโดยย่อ 

นักศึกษาชั้นปีที่ 3 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอาหรับเพ่ือธุรกิจสุขภาพและการ
ท่องเที่ยว   หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2 564 จะต้องได้รับการสร้างเสริมประสบการณ์ในการทำงานวิจัย ใน
รายวิชาระเบียบวิธีวิจัยด้านธุรกิจสุขภาพและการท่องเที่ยว ตามหัวข้อและประเด็นที่นักศึกษาสนใจ
เกี่ยวกับการใช้ภาษาอาหรับเพื่อการประกอบอาชีพ หรือการบริการ หรือ ด้านภาษาศาสตร์  มีการ
ประยุกต์ และ/หรือบูรณาการความรู้จากรายวิชาต่าง ๆ ที่ได้จากการศึกษามาใช้ โดยต้องใช้ระเบียบ
วิธีการวิจัยที่ถูกต้อง โดยให้นักศึกษานำเสนอเค้าโครงวิจัย (proposal) การดำเนินการวิจัย รายงาน
ผลการวิจัยด้วยวาจา และรายงานการวิจัยเป็นรูปเล่ม โดยมีคณะกรรมการที่ปรึกษา เพ่ือพิจารณาอนุมัติ
ก่อนดำเนินการ และมีการเสนอรายงานผลการศึกษาต่อคณะกรรมการที่ปรึกษา โดยมีอาจารย์ประจำ
วิชาเป็นผู้ประสานงานจัดกระบวนการเรียนรู้  
5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
 นักศึกษาชั้นปีที่ 3 ได้ฝึกทำวิจัยเพื่อให้มีผลการเรียนรู้ ดังนี้ 

5.2.1 มีองค์ความรู้จากการวิจัย 
5.2.2 สามารถแก้ไขปัญหาโดยวิธีวิจัย 
5.2.3 สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล 
5.2.4 สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการวิเคราะห์สถิติข้อมูลและสามารถอภิปราย
ผลได ้
5.2.5 สามารถปรับตัวในการทำงานร่วมกับผู้อ่ืน 
5.2.6 สามารถนำเสนอผลงานด้วยวาจา เอกสาร และสื่อผสม 

 5.3 ช่วงเวลา 
ภาคการศึกษาท่ี 2 ของปีการศึกษาที่ 3 

 5.4 จำนวนหน่วยกิต 
 3(2-2-5) 

5.5 การเตรียมการ 
5.5.1 นักศึกษาเสนอประเด็นที่สนใจศึกษา โดยค้นคว้าข้อมูลและเรียบเรียงเป็นบทความ 

เมื่อได้ประเด็นที่สนใจศึกษาจึงให้จัดทำเค้าโครงวิจัย ซึ่งอยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษา
งานวิจัย และ มีอาจารย์ประจำวิชาเป็นผู้ประสานงาน 

5.5.2 มีการสอนหลักการและกระบวนการทำวิจัยโดยทีมอาจารย์ 
5.5.3 อาจารย์ที่ปรึกษาให้คำแนะนำนักศึกษาทุกข้ันตอนของกระบวนการวิจัย และนำเสนอ

เค้าโครงวิจัยต่อคณะกรรมการ 
5.5.4 นักศึกษาดำเนินการทำตามเค้าโครงที่นำเสนอ 



62 

62 

 

 5.6 กระบวนการประเมินผล 
5.6.1 ประเมินความก้าวหน้าในระหว่างการทำวิจัย โดยอาจารย์ที่ปรึกษา และอาจารย์

ประจำวิชา  
5.6.2 ประเมินคุณภาพงานวิจัย จากการนำเสนอเค้าโครง การนำเสนอผลด้วยวาจา ความ

รอบรู้ ความสามารถในการนำเสนอ และรูปเล่มรายงาน โดยอาจารย์ที่ปรึกษา และคณะกรรมการ
ประเมิน 

 

หมวดที ่4  ผลการเรียนรู้กลยุทธก์ารสอนและการประเมินผล 

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 
 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา กลยุทธ์การประเมินผล 
1. มีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ 1. จัดรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป

บังคับเรียน 2 รายวิชา 
2.  จัดรายวิชาเฉพาะด้าน วิชาโท 5 

รายวิชา  
2. จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรโดยการอบรม

เพ่ิมเติม  

1. การสอบวัดผล 
2. การประเมินผลการเข้าร่วม

กิจกรรม 

2. มีทักษะการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1. จัดรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  
    บังคับเรียน 1 รายวิชา 
2. จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรโดยการอบรม 
    เพ่ิมเติม 
3. จัดชุดวิชาในหมวดวิชาเฉพาะด้าน  
    4 ชุดวชิา  

1. การสอบวัดผล 
2. การประเมินผลการเข้าร่วม

กิจกรรมนำเสนอกิจกรรมที่ได้
ดำเนินการมาในรูป
นิทรรศการในชั้นเรียนปีที่ 3 
โดยให้คณะกรรมการใน
หลักสูตรประเมิน 

3. มีจิตอาสาและจิตสำนึก
สาธารณะ 

มอบหมายให้นักศึกษารวมกลุ่มทำกิจกรรม
ที่แสดงออกถึงการมีจิตอาสาตั้งแต่ปี 1  ถึง 
ปี 3 อย่างน้อยปีละ 1 กิจกรรม 

 

4. มีภาวะความเป็นผู้นำและความ
รับผิดชอบตลอดจนมีวินัยใน
ตนเอง 

1. กำหนดให้มีรายวิชาที่นักศึกษาต้อง
ทำงานเป็นกลุ่ม และมีหัวหน้ากลุ่มในการ
ทำรายงานตลอดจนนำเสนอรายงานเพื่อ
เป็นการฝึกให้นักศึกษาได้สร้างภาวะผู้นำ
และการเป็นสมาชิกกลุ่ม  

คณะกรรมการในหลักสูตร
ประเมิน 
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คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา กลยุทธ์การประเมินผล 
2. มีกิจกรรมที่มอบหมายให้นักศึกษา

หมุนเวียนกันเป็นหัวหน้ากลุ่มในการ
ดำเนินกิจกรรม เพ่ือฝึกให้นักศึกษามี
ความรับผิดชอบในหน้าที่และมีภาวะ ผู้นำ 

3. มีกติกาในการสร้างวินัยในต่อตนเอง เช่น 
การแต่งกายตามระเบียบของ
มหาวิทยาลัย การเข้าเรียนตรงเวลา การ
เข้าเรียนอย่างสม่ำเสมอ การมีส่วนร่วมใน
ชั้นเรียนและส่งงานที่ได้รับมอบหมายตรง
เวลา 

4. จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรด้านการ
ส่งเสริมภาวะผู้นำ 

5. ความสามารถในการสร้างงาน
สร้างอาชีพของตนเอง 

1. อบรมเพ่ิมพูนความรู้ และทักษะเพ่ือเป็น 
    แนวทางในการสร้างงานสร้างอาชีพ 
2. ศึกษาดูงานในสถานประกอบการต่าง ๆ   
3. ฝึกปฏิบัติการภาคสนามเพ่ิมเติมจาก

รายวิชาเพ่ือให้มีทักษะการสื่อสารภาษา
อาหรับ และเกิดความมั่นใจในการสร้าง
งานสร้างอาชีพ 

1. ประเมินผลจากรายวิชาฝึก
ภาคสนาม 

2. ประเมินตนเองของนักศึกษา
ก่อนสำเร็จหลักสูตร 

3. ประเมินผลการจัดกิจกรรม
เพ่ิมพูนความรู้และทักษะ
ต่างๆ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ต่อ) 



64 

64 

 

2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 

2.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

2.1.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมินผล 

1) มีความร ับผ ิดชอบต่อตนเอง
และสังคม 

2) ม ีความซ ื ่อส ัตย ์ส ุจร ิต ขยัน 
อดทน มีระเบียบวินัย  

3) คารพส ิทธ ิและร ับฟ ั งความ
คิดเห็นของผู้อื่น 

4) ม ีจ ิตอาสา หร ือม ีจ ิตสำนึก
สาธารณะ 

5) มีความรัก ภูมิใจในความเป็น
ไทยศิลปวัฒนธรรมไทย  และ
เห็นคุณค่าภูมิปัญญาท้องถิ่น 

1) กำหนดกฎเกณฑ ์และข้อ
ปฏิบัติต่าง ๆ ในการเรียน
การสอนร่วมกัน เช่น การเข้า
ห้องเรียน การส่งงาน และ
การอยู ่ร ่วมกันในหมู ่คณะ
ตลอดจนการแต่งกายตาม
ระเบียบของ มหาวิทยาลัย 

2) เน้นถึงความสำคัญของความ
ซื่อสัตย์ในงานค้นคว้า และ
ตักเต ือนนักศึกษาให ้ เห็น
ข ้อเส ียของการลอกเล ียน
ผลงานของผู้อื่น รวมถึงสอน
วิธีการที่ถูกต้องในการอ้างอิง
ผลงานของผู้อื่น 

3) ส่งเสริมให้นักศึกษาทำงาน
เพื ่อสาธารณะเป็นกลุ ่มจัด
ก ิจกรรมร ่วมก ับช ุ มชน /
งค์กรภายนอกอ  

4) ปลูกฝังเรื ่องศิลปวัฒนธรรม
ไทย และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

1) ประเมินจากพฤติกรรมการเข้า
ชั้นเรียนและส่งงานที่ได้รับ
มอบหมายให้ตรงเวลาการแต่ง
กายตามระเบียบของ
มหาวิทยาลัย 

2) ประเมินจากความซื่อสัตย์ใน
การปฏิบัติงาน หรือสร้าง
ผลงานที่เป็นความรู้
ความสามารถของตนเองโดย
ไม่แอบอ้างหรือลอกเลียนแบบ
ผลงานบุคคลอื่นตลอดทั้งความ
ซื่อสัตย์ในการสอบ 

3) ประเมินจากการมีส่วนร่วมและ
การให้ความร่วมมือในการทำ
กิจกรรมต่าง ๆ 

4) ประเมินจากพฤติกรรมที่
แสดงออกถึงจิตอาสา หรือ
จิตสำนึกสาธารณะ เช่น การ
จัดเตรียมความพร้อมอุปกรณ์
การสอนในห้องเรียน การเปิด-
ปิดสวิทซ์ไฟ เครื่องปรับอากาศ   
พัดลม ฯลฯ 

5) ประเมินจากกิจกรรม/โครงการ 
6) ประเมินจากพฤติกรรมที่ 

แสดงออกถึงความรักและความ
ภูมิใจในความเป็นไทย 
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 2.1.2 ด้านความรู้ 
 

ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมินผล 
1) ม ี ค ว ามร ู ้ แ ละคว าม เข ้ า ใ จ

เกี ่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่
เกี่ยวข้อง 

2) สามารถวิเคราะห์ความรู้อย่าง
เป็นระบบ 

3) สามารถนำความรู้ ไปประยุกต์
ใช้ได้อย่างเหมาะสม 

4) สามารถบูรณาการความรู ้กับ
ศาสตร ์ต ่าง ๆ ไปใช ้ได ้อย ่าง
เหมาะสม 

1) ใช้เทคนิคการสอนที่หลากหลายโดยให้
ความรู้ด้านหลักการ/ทฤษฎี และเน้น
การปฏิบัติ ตลอดจนการประยุกต์ใน
สถานการณ์ต่าง ๆ 

2) ส่งเสริมให้นักศึกษาค้นคว้าหาความรู้
ด ้วยตนเอง และนำมาแลกเปลี ่ยน
เรียนรู้กับเพ่ือน ๆ ในชั้นเรียน 

3) ฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์
และ แลกเปลี ่ยนแสดงความคิดเห็น     
ในประเด็นต่าง ๆ ภายในชั้นเรียนโดย
ใช้หลักการและทฤษฎีที่เกี่ยวของ 

4) จัดให้มีการเรียนรู้จากสถานการณ์จริง
โดยการเชิญวิทยากรบรรยายพิเศษ 
หรือศึกษาดูงาน 

5) ให้นักศึกษามีโอกาสลงมือปฏิบัติจริง
โดยการจัดทำโครงการ 

1) ป ร ะ เ ม ิ น ผ ล จ า ก ก า ร ท ำ
แบบฝึกหัด การสอบ การทำ  
รายงาน และการปฏิบัติงาน 

2) ประเมินจากการแสดงความ
คิดเห็นในการอภิปรายในชั้น
เรียน 

3) ประเม ินจากการนำเสนอ
ผลงานหรือโครงการ 

4) ป ร ะ เ ม ิ น จ า ก ผ ล ก า ร จั ด 
กิจกรรมเสริมหลักสูตรต่าง ๆ  

 

2.1.3 ด้านทักษะทางปัญญา 
 

ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมินผล 

1) ว ิ เ ค ร า ะห ์ ป ั ญ ห า ป ร ะ เ มิ น
ทางเลือก เสนอวิธีแก้ปัญหาและ
ตัดสินใจได้อย่างเหมาะสม 

2) มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เพ่ือ
สร้างประโยชน์ต่อตนเองและ
สังคมได ้

3) มีความสามารถในการประเมิน
ความรู้ ความสามารถของตนเอง

1) กระตุ ้นให้น ักศึกษาคิดว ิเคราะห์
อย่างเป็น ระบบจากสถานการณ์
ต่าง ๆ หรือการทำกรณีศึกษา 

2) ใ ห ้ น ั ก ศ ึ ก ษ า ฝ ึ ก ใ ช ้ ค ว า ม คิ ด
สร้างสรรค์นำเสนอเป็นงานเขียน 
และฝึกพูดในโอกาสต่าง ๆ 

3) ให้นักศึกษามีโอกาสลงมือปฏิบัติจริง
โดยการจัดทำโครงการ  

1) ประเมินจากผลงานที่มอบหมาย
ให ้ศ ึกษา ค ้นคว ้า การเข ียน 
รายงาน และแฟ้มสะสมงาน 

2)  ประเมินจากความชัดเจนของ
ขั้นตอนในการคิดวิเคราะห์หรือ    
รายงานการว ิเคราะห์ว ิจารณ์
กรณีศึกษา หรือการทดสอบโดย
ใช้การสอบกลางภาคและปลาย
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ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมินผล 

และกำหนดเป้าหมายในการ
พัฒนาตนเองได้ 

ภาค โดยข้อสอบมีการวิเคราะห์
แนวคิด 

3)  ประเมินจากผลงานในเชิง
แนวคิดสร้างสรรค์ 

 

2.1.4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมินผล 

1) มีความเป็นผู้นำ ผู้ตามและกล้า
คิด กล้าแสดงออกในสิ่งที่ถูกต้อง 

2) มีความสามารถในการปร ับตัว     
ควบคุมอารมณ์ตนเองได้อย่าง    
เหมาะสม 

3) ปฏิบัติตนตามบทบาทหน้าที่ใน
การ เป ็นพลเม ืองท ี ่ ด ี  และ
สามารถเป็นที่พึ่งของตนเองและ
สังคมได ้

1) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ส่งเสริม
ให้ เกิดบรรยากาศการทำงานเป็นกลุ่ม 

2) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นให้ 
นักศึกษามีปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันใน
ชั้นเรียน 

3) ความสำคัญของความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคล และความรับผิดชอบ 

4) ให้นักศึกษามีโอกาสทำโครงการที่มี

ประโยชน์ ต่อสังคม 

1) ประเมินผลงานจากการ
ทำงานกลุ่ม การนำเสนองาน
ตามกลุ่มที่ได้รับมอบหมาย 

2) การสังเกตพฤติกรรมจากการ
มีส่วนร่วมในการเรียนรู้ในชั้น
เรียน  

3) สังเกตการทำงานร่วมกันของ 
นักศึกษาในห้องเรียนในการ
ร่วมกลุ่ม 

4) ประเมินจากการทำกิจกรรม
ของโครงการ 

2.1.5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  การสื่อสาร  และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมินผล 

1) ม ีท ักษะการใช ้ภาษาในการ
สื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ 

2) มีความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่าง
เหมาะสม 

3) มีทักษะในการคิดวิเคราะห์เชิง
คณิตศาสตร์และสถิติ เก็บ

1) จัดประสบการณ์ให้ผู้เรียนได้ใช้การ
สื่อสารทั้งการพูด การฟัง การ
เขียนระหว่างผู้เรียนกับผู้สอน และ
บุคคลอื่น 

2) จัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้
ผู้เรียนเลือกและใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารได้
หลากหลายรูปแบบ 

1) ประเมินจากการนำเสนอ
ความคิด การรายงาน 

2) ประเมินผลงานตามกิจกรรม
การเรียนการสอนที่จัด 

3) ประเมินจากการวิเคราะห์
ข ้อม ูลการทำรายงานและ
กิจกรรมในห้องเรียน 

  

(ต่อ) 
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ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมินผล 

รวบรวมข้อมูลและนำเสนอ
ข้อมูล 

3) จัดประสบการณ์ให้นักศึกษาได้เรียนรู้ใน
สถานการณ์ท่ีต้องใช้การค้นคว้า 
วิเคราะห์ข้อมูล  และนำเสนอได้อย่าง
เหมาะสม 

2.2 หมวดวิชาเฉพาะด้าน   

 2.2.1 ด้านคุณธรรมจริยธรรม 

ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมินผล 

1) การแสดงออกถึงการเป็น  
    แบบอย่างที่ดีทางด้าน 
    คุณธรรม จริยธรรม เคารพใน  
    คุณค่าและศักดิ์ศรีของความ 
    เป็นมนุษย์ 
2) มีจิตสำนึกและตระหนักในการ 
    ปฏิบัติตามจรรยาบรรณทาง 
    วิชาการหรือวิชาชีพ 
3) การแสดงออกถึงความมีวินัย  
    ซื่อสัตย์ สุจริต เสียสละ และมี  
    จิตสาธารณะ 
4) สามารถตัดสินใจจัดการ 
    แก้ปัญหาด้านคุณธรรม  
    จริยธรรม ได้อย่างถูกต้อง 
    เหมาะสม 
 

1. โดยเน้นให้นักศึกษามีการ 
    แต่งกายที่ถูกต้องตาม 
    ระเบียบของมหาวิทยาลัย 
2) เน้นให้นักศึกษามีการเข้า 
    ชั้นเรียนและส่งงานตรงต่อ 
    เวลา ปลูกฝังให้นักศึกษามี 
    ระเบียบวินัยโดยเน้นการ 
    เข้าชั้นเรียนให้ตรงเวลา 
    และการส่งงานภายในเวลา 
    ที่กำหนด 
3) สอดแทรกเรื่องคุณธรรม 
    จริยธรรมในระหว่างการ 
    จัดการเรียนการสอนโดย 
    ยกตัวอย่างจาก 
   สถานการณ์จริงบทบาท 
   สมมติหรือกรณีตัวอย่าง 

1) ประเมินจากพฤติกรรมของผู้เรียน 
    ระหว่างร่วมกิจกรรมการเรียนการ

สอน 
2) ประเมินจากงานที่ได้รับมอบหมายให้ 
   ทำไม่ว่าจะเป็นงานเดี่ยวหรืองานกลุ่ม 
3) ประเมินจากการให้คะแนนการเข้า   
   ห้องเรียนและการส่งงานตรงเวลา 
4) ประเมินจากจากผลการเข้าร่วม 
    กิจกรรมของนักศึกษา 
5) สังเกตพฤติกรรมของนักศึกษาในการ 
    ปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับ    
    ต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง 
6) ประเมินจากแบบประเมินพฤติกรรม 
    การเข้าร่วมกิจกรรมที่เก่ียวข้องกับ 
    คุณธรรมและจริยธรรม 

 

 

 

 

 

(ต่อ) 
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2.2.2 ด้านความรู้ 

ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมินผล 

1) รู้ทันวิทยาการที่เปลี่ยนแปลง
และความก้าวหน้าของศาสตร์ใน
วิชา 

2) มีความรู้ในกฎหมาย กฎระเบียบ 
และข้อบังคับ รวมทั้งข้อกำหนด
ทางวิชาการซึ่งมีการ
เปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์ 

3) มีความรู้ในสาขาวิชาอย่าง
กว้างขวางและเป็นระบบ 
ตระหนัก รู้หลักการและทฤษฎี
ในความรู้ที่เกี่ยวข้อง 

4) มีความรู้เกี่ยวกับงานวิจัยที่
เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาและ
การต่อยอดองค์ความรู้ 

 

1) การสอนหลากหลาย  
รูปแบบภายในชั้นเรียน เช่น 
การบรรยายแบบตรง 
(Direct Method) 
สถานการณ์จำลองบทบาท
สมมติ เป็นต้น และการเปิด
โอกาสให้ผู้เรียนได้มีการ
แสดงความคิดเห็นและ
ซักถามข้อสงสัย 

2) การค้นคว้าและทำรายงาน
ทั้งเดี่ยวและกลุ่มตามหัวข้อ
ที่เป็นปัจจุบันและผู้เรียนมี
ความสนใจ 

3) การอภิปรายเป็นกลุ่มโดย
นำเนื้อหาที่เรียนมาประสม
ประสานกับเนื้อหาวิชาอ่ืนที่
เกี่ยวข้อง 

4) การเรียนรู้จากสถานการณ์
จริงโดยการศึกษานอก
สถานที่ 

5) การเชิญผู้มีประสบการณ์
มาบรรยายและทำรายงาน
สรุปประเด็นความรู้ที่ได้รับ 

6) การจัดศูนย์การเรียนรู้ด้วย
ตนเองเพ่ือเสริมการเรียนรู้ 

1) ทดสอบหลักการและทฤษฎีโดยการ 
    สอบย่อยและให้คะแนน 
2) ทดสอบโดยการสอบข้อเขียนกลางภาค 
    และปลายภาค 
3) ประเมินผลจากการทำงานที่ได้รับ 
    มอบหมายและรายงานที่ให้ค้นคว้า 
4) ประเมินจากกิจกรรมการเรียนการสอน 
    ที่จัดในห้องเรียน 
5) ประเมินจากรายงานผลการศึกษาดูงาน 
    นอกสถานที่ 
6) ประเมินด้านความรู้จากกิจกรรมการ 
    เรียนการสอนที่จัดให้ผู้เรียนให้องเรียน 
7) ประเมินจากแบบประเมินความรู้ที่ 
    จัดเตรียมไว้สำหรับนักศึกษาท่ีเข้าใช้ 
    บริการศูนย์การเรียนรู้ 
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2.2.3 ด้านทักษะทางปัญญา 
ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมินผล 
1) มีความสามารถในการค้นหา   

ข้อเท็จจริง ทำความเข้าใจและ  
ประเมินข้อมูลสารสนเทศ 
แนวคิดและหลักฐานใหม่ๆ จาก
แหล่งข้อมูลที่หลากหลาย และ
ใช้ข้อมูลที่ได้ในการแก้ไขปัญหา
ได้อย่างเหมาะสม 

2) สามารถศึกษาวิเคราะห์ปัญหา
และเสนอแนะแนวทางการ
แก้ไขได้อย่างสร้างสรรค์โดย
คำนึงถึงความรู้ทางทฤษฎีที่
เกี่ยวข้อง ประสบการณ์ใน
ภาคปฏิบัติและผลกระทบที่
ตามมาจากการตัดสินใจนั้น 

3) สามารถประยุกต์หรือบูรณา
การความรู้กับศาสตร์อ่ืนเพื่อ
สร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการ
และวิชาชีพได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

 

1) มอบหมายงานที่พัฒนาผู้เรียนให้มีการ
วิเคราะห์สังเคราะห์และวิพากษ์ได้โดยใช้
รูปแบบการสอนที่หลายหลาก 

2) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้ผู้เรียนมี
โอกาสประยุกต์ความรู้ในการแก้ไขปัญหา
เช่น การเรียนรู้แบบแก้ไขปัญหา 
(Problem-Based Learning) หรือการ
จัดทำโครงการ (Project Based 
Learning) 

3) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้ผู้เรียนมี
โอกาสบูรณาการความรู้กับศาสตร์อ่ืน ๆ 
ได้ เช่น การฝึกปฏิบัติงานจริงการ
อภิปรายกลุ่ม การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม
การเรียนรู้จากสถานการณ์จริง เป็นต้น 

4) มอบหมายให้ผู้เรียนทำรายงานค้นคว้า
ข้อมูลในสาขาวิชาและศาสตร์อ่ืน ๆ ที่
เกี่ยวข้องนำมาบูรณาการเพ่ือสร้างองค์
ความรู้ใหม่ 

5) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นการ
วิจัยเพื่อสร้างองค์ ความรู้ใหม่ (R.B.L) 

1) ประเมินจากการทดสอบทั้ง
การสอบย่อยการสอบกลาง
ภาคและการสอบปลายภาค 

2) ประเมินจากงานที่ได้รับ
มอบหมายทั้งงานกลุ่มและ
งานเดี่ยวเช่นโครงการหรือ
งานวิจัยที่มอบหมาย 

3) ประเมินจากพฤติกรรมของ
ผู้เรียนระหว่างการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน 

4) ประเมินผลจากกิจกรรม
การเรียนการสอนที่จัดใน
ห้องเรียน 

2.2.4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมินผล 

1) สามารถปรับตัวและทำงาน 
    ร่วมกับผู้อ่ืนทั้งในฐานะผู้นำและ 
    สมาชิกกลุ่มได้อย่างถูกต้อง 
    เหมาะสม 
2) มีความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์  
    สามารถวิเคราะห์แก้ปัญหาได้ 
    อย่างเหมาะสมกับศักยภาพ 

1) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่
เน้นการทำงานเป็นกลุ่มและ
งานที่ต้องมีปฏิสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลเช่นการระดมความ
คิดเห็นการอภิปรายหรือการ
สัมมนาในประเด็นที่สนใจ 

1) ประเมินจากการสังเกต 
    พฤติกรรมและการแสดงออก    
    ของผู้เรียนขณะทำกิจกรรมกลุ่ม 
    และงานที่ต้องมีปฏิสัมพันธ์ 
    ระหว่างบุคคล 
2) ประเมินโดยเพ่ือนร่วมชั้นและ 
    อาจารย์ผู้สอนในการแสดง 
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ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมินผล 

    ตนเองกับบริบทของกลุ่ม 
3) มีความรับผิดชอบต่อตนเองและ 
    สังคม สามารถปรับตัวเข้ากับ 
    สถานการณ์และวัฒนธรรม 
    องค์กรที่ไปปฏิบัติงานทาง 
    วิชาชีพอย่างดี 
 

2) สอดแทรกเรื่องความ
รับผิดชอบต่อตนเองและ
องค์การการมีมนุษยสัมพันธ์
การเข้าใจวัฒนธรรมของ
องค์การการปรับตัวเข้ากับ
สภาวะแวดล้อมการยอมรับ
ผู้อื่นเป็นต้น 

3) กำหนดการทำงานกลุ่มโดยให้
นักศึกษาหมุนเวียนกันเป็นผู้นำ
กลุ่มและสมาชิกกลุ่ม 

4) ปลูกฝังให้มีความรับผิดชอบต่อ 
    หน้าที่ที่ได้รับในงานกลุ่ม 
5) เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เสนอ

ความคิดเห็นโดยการจัด
อภิปรายงานที่ได้รับมอบหมาย
ให้ค้นคว้า 

6) ส่งเสริมให้นักศึกษารู้จักเคารพ
สิทธิและรับฟังความคิดเห็นของ
ผู้อื่น 

    บทบาทของการเป็นผู้นำและผู้ 
    ตามในสถานการณ์การเรียนรู้ที่ 
    หลากหลายโดยใช้แบบประเมิน 
    พฤติกรรมภาวการณ์เป็นผู้นำ 
    และผู้ตามที่ดี 
3) ประเมินจากผลงานของกลุ่มและ 
   ผลงานของผู้เรียนในกลุ่มที่ได้รับ 
   มอบหมายให้ทำงาน 
4) ประเมินจากการรายงานหน้าชั้น 
    เรียนโดยอาจารย์ผู้สอนและ 
    นักศึกษา 
5) ประเมินผลจากแบบประเมิน 
    ตนเองและกิจกรรมกลุ่ม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ต่อ) 
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2.2.5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมินผล 
1) สามารถเลือกและประยุกต์ใช้ 
   เทคนิคสถิติหรือคณิตศาสตร์ที่ 
   เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสมใน 
   การศึกษาค้นคว้า และเสนอ 
   แนวทางในการแก้ปัญหา 
2) สามารถใช้เครื่องมือสืบค้น 
    ข้อมูล และตรวจสอบข้อมูล 
    เพ่ือจำกัดผลลัพธ์ได้อย่าง 
    รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 
3) สามารถปกป้องข้อมูลส่วน 
    บุคคลให้ปลอดภัย และคิด 
    ไตร่ตรองในการเข้าถึงข้อมูล  
    แบ่งปันข้อมูล และ 
    ปฏิสัมพันธ์อื่นทางออนไลน์ 
4) สามารถใช้เครื่องมือ 
    สารสนเทศผลิตทรัพยากร 
    ดิจิทัลและมัลติมีเดียได้อย่าง 
    สร้างสรรค ์
5) สามารถใช้เครื่องมือที่ 
    หลากหลายทำงานร่วมกับ 
    ผู้อื่นแบบออนไลน์ได้อย่างมี 
    ประสิทธิภาพ 
 

1) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้น 
    การฝึกทักษะภาษาเพ่ือการสื่อสาร 
    ทั้งการพูดการฟังและการเขียน 
2) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เปิด 
    โอกาสให้ผู้เรียนได้ค้นคว้าหาความรู้ 
    โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
3) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ 
    ส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถเลือกใช้ 
    เทคโนโลยีสารสนเทศและการ 
    สื่อสารที่หลากหลายรูปแบบและ 
    วิธีการ 
4) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ให้ 
    นักศึกษามีโอกาสค้นคว้าเรียบเรียง 
    ข้อมูลพร้อมการอ้างอิงแหล่งที่มา 
    ของข้อมูลและสามารถนำเสนอให้ 
    ผู้อื่นเข้าใจได้อย่างถูกต้องและให้ 
    ความสำคัญในการอ้างอิงแหล่งที่มา 
    ของข้อมูล 
5) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ 
   ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ใช้ความสามารถ 
   ในการนำนำเทคนิคทางสถิติและทาง 
    คณิตศาสตร์พื้นฐานมาประยุกต์ใช้ 
6) มอบหมายงานที่ต้องค้นคว้าหา 
    ข้อมูลเชิงตัวเลขและนำเสนองานที่ 
    ต้องมีการตัดสินใจบนฐานข้อมูล 
    และข้อมูลเชิงตัวเลข 
7) มอบหมายงานค้นคว้าองค์ความรู้ 
    จากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ และให้ 
    นักศึกษานำเสนอหน้าชั้น 

1) ประเมินจากกิจกรรมการเรียน 
    การสอนที่จัดในห้องเรียนเข่น 
    การสังเกตพฤติกรรมการสอบ 
    ย่อย 
2) ประเมินจากผลงานของผู้เรียน 
   ทั้งรูปแบบการนำเสนอรายงาน 
   หน้าชั้นเรียนและรายงานที่เป็น 
   รูปเล่ม 
3) ประเมินจากเทคนิคที่นำเสนอ 
    โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
    เทคนิคทางสถิติและทาง 
    คณิตศาสตร์พื้นฐาน 
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3. การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum 
Mapping) 
 3.1 แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไปผลการเรียนรู้ในตารางมีความหมายดังนี้ 
 3.1.1 ด้านคุณธรรมจริยธรรม 

 )1 ( มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 
 )2 ( มีความซื่อสัตย์สุจริต ขยัน อดทน มีระเบียบวินัย  

 )3(  คารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น 
 (4) มีจิตอาสา หรือมีจิตสำนึกสาธารณะ 
 (5) มีความรัก ภูมิใจในความเป็นไทยศิลปวัฒนธรรมไทย และเห็นคุณค่าภูมิปัญญา

ท้องถิ่น 
3.1.2 ด้านความรู้ 

   (1) มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 
            (2) สามารถวิเคราะห์ความรู้อย่างเป็นระบบ 

(3) สามารถนำความรู้ ไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม  
(4) สามารถบูรณาการความรู้กับศาสตร์ต่าง ๆ ไปใช้ได้อย่างเหมาะสม 

3.1.3 ด้านทักษะทางปัญญา 
                     (1) วิเคราะห์ปัญหา ประเมินทางเลือก เสนอวิธีแก้ปัญหาและตัดสินใจได้อย่าง

เหมาะสม 
(2) มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เพื่อสร้างประโยชน์ต่อตนเองและสังคมได้ 
(3) มีความสามารถในการประเมินความรู้ ความสามารถของตนเองและกำหนด

เป้าหมายในการพัฒนาตนเองได้ 
 3.1.4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
   (1) มีความเป็นผู้นำ ผู้ตามและกล้าคิด กล้าแสดงออกในสิ่งที่ถูกต้อง 
   (2) มีความสามารถในการปรับตัว ควบคุมอารมณ์ตนเองได้อย่างเหมาะสม 

 (3) ปฏิบัติตนตามบทบาทหน้าที่ในการเป็นพลเมืองที่ดี และสามารถเป็นที่พ่ึงของ
ตนเองและสังคมได้ 

3.1.5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
   (1) การใช้ภาษาในการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ 
   (2) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างเหมาะสม 

 (3) มีทักษะในการคิดวิเคราะห์เชิงคณิตศาสตร์และสถิติ เก็บรวบรวมข้อมูลและ
นำเสนอข้อมูล 
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การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

 
รายวิชา 

 

 
 

1. ด้านคุณธรรมจริยธรรม 

 

 
 

2. ด้านความรู้ 

 

3. ด้านทักษะ
ทางปัญญา 

4. ด้านทักษะ 
ความสัมพันธ ์
ระหว่างบุคคล 

และความ 
รับผิดชอบ 

5. ด้านทักษะ 
การวิเคราะห์ 
เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร 
และการใช ้
เทคโนโลย ี
สารสนเทศ 

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 
1 

ข้อ 
2 

ข้อ 
3 

ข้อ 
1 

ข้อ  
2 

ข้อ 
3 

5100101 ภาษา ความคิด และการสื่อสาร                   
5100102 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร                   

5100103 ภาษาไทยเพื่อการประกอบอาชีพ                   
5100105 ภาษาอังกฤษหรรษา                   
5100106 การใช้ภาษาอังกฤษในสังคมออนไลน์                   
5100107 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและ 
 พัฒนาการเรียนรู ้

                  

5100108 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1                   
5100109 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2                   
5100113 ก้าวทันโลกเทคโนโลยีและสื่อ                          
5100104 การพัฒนาทักษะการพูดและการเขียนภาษาไทย                   
5100110 การพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ                   

 ความรับผิดชอบหลัก                      ความรับผิดชอบ
รอง 
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รายวิชา 

 

 
 

1. ด้านคุณธรรมจริยธรรม 

 

 
 

2. ด้านความรู้ 

 

3. ด้านทักษะ
ทางปัญญา 

4. ด้านทักษะ 
ความสัมพันธ ์
ระหว่างบุคคล 

และความ 
รับผิดชอบ 

5. ด้านทักษะ 
การวิเคราะห์ 
เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร 
และการใช ้
เทคโนโลย ี
สารสนเทศ 

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 
1 

ข้อ 
2 

ข้อ 
3 

ข้อ 
1 

ข้อ  
2 

ข้อ 
3 

5100111 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร                   
5100112 ภาษามลายูเพื่อการสื่อสาร                   
5100116 อยู่ดี กินดี มีสุข                   

5100117 วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจำวัน                   

5100114 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการนำเสนอ                   

5100115 เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจำวัน                   

5100118 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน                   

5100119 การบริหารร่างกาย                   

5100120 การกีฬาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต                   

5100121 ศาสตร์พระราชากับการพัฒนาท้องถิ่น                   
 

ความรับผิดชอบหลัก                       ความรับผิดชอบรอง 

 

การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ต่อ) 
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การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ต่อ) 

 

รายวิชา 

 

 

 

1. ด้านคุณธรรมจริยธรรม 

 

 

 

2. ด้านความรู้ 

 

3. ด้านทักษะ

ทางปัญญา 

4. ด้านทักษะ 

ความสัมพันธ ์

ระหว่างบุคคล 

และความ 

รับผิดชอบ 

5. ด้านทักษะการ

วิเคราะห์ 

เชิงตัวเลขการ

สื่อสารและการใช้

เทคโนโลย ี

สารสนเทศ 
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 

1 

ข้อ 

2 

ข้อ 

3 

ข้อ 

1 

ข้อ  

2 

ข้อ 

 3 

5100122 ช้ีช่องทางดี ช้ีช่องทางรวย                   
5100123 ความงดงามแห่งตน                   
5100124 ก้าวสู่โลกกว้าง                   

5100125 ความจริงของชีวิต                   

5100126 การพัฒนาตน                   
5100127 สุนทรียภาพของชีวิต                   
5100128 ชีวิตและวัฒนธรรมไทย                   
5100129 พหุวัฒนธรรมกับสันติภาพ                   
5100130 ทักษะชีวิตเพื่อสังคม                   

5100131 สังคมภิวัตน์                   

5100132 ครูแห่งแผ่นดิน                   

 ความรับผิดชอบหลัก                      ความรับผิดชอบ
รอง 

 

75 



4 
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รายวิชา 

 

 

 

1. ด้านคุณธรรมจริยธรรม 

 

 

 

2. ด้านความรู้ 

 

3. ด้านทักษะ

ทางปัญญา 

4. ด้านทักษะ 

ความสัมพันธ ์

ระหว่างบุคคล 

และความ 

รับผิดชอบ 

5. ด้านทักษะการ

วิเคราะห์ 

เชิงตัวเลขการ

สื่อสารและการใช้

เทคโนโลย ี

สารสนเทศ 
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 

1 

ข้อ 

2 

ข้อ 

3 

ข้อ 

1 

ข้อ  

2 

ข้อ 

 3 

5100133 วิถีไทย วิถีถิ่น                   

5100134 ผู้ประกอบการรุ่นเยาว ์                   

5100135 วิทยาศาสตร์เพื่อท้องถิ่น                   
 

ความรับผิดชอบหลัก                       ความรับผิดชอบรอง 

 

 

 

 

การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ต่อ) 
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 3.2 แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา 
หมวดวิชาเฉพาะ ผลการเรียนรู้ในตารางมีความหมายดังนี้ 
 3.2.1 ด้านคุณธรรมจริยธรรม 

       1) การแสดงออกถึงการเป็นแบบอย่างที่ดีทางด้านคุณธรรม จริยธรรม เคารพในคุณค่า
และศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ 

         2) มีจิตสำนึกและตระหนักในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางวิชาการหรือวิชาชีพ 
       3) การแสดงออกถึงความมีวินัย ซื่อสัตย์ สุจริต เสียสละ และมีจิตสาธารณะ 
       4) สามารถตัดสินใจจัดการแก้ปัญหาด้านคุณธรรม จริยธรรม ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 
3.2.2 ด้านความรู้ 
        1) รู้ทันวิทยาการที่เปลี่ยนแปลง และความก้าวหน้าของศาสตร์ในวิชา 
        2) มีความรู้ในกฎหมาย กฎระเบียบ และข้อบังคับ รวมทั้งข้อกำหนดทางวิชาการซึ่งมีการ

เปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์ 
        3) มีความรู้ในสาขาวิชาอย่างกว้างขวางและเป็นระบบ ตระหนัก รู้หลักการและทฤษฎีใน

ความรู้ที่เก่ียวข้อง 
        4) มีความรู้เกี่ยวกับงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาและการต่อยอดองค์ความรู้ 
3.2.3 ด้านทักษะทางปัญญา 
        1) มีความสามารถในการค้นหาข้อเท็จจริง ทำความเข้าใจและประเมินข้อมูลสารสนเทศ 

แนวคิดและหลักฐานใหม่ๆ จากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย และใช้ข้อมูลที่ได้ในการ
แก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสม 

        2) สามารถศึกษาวิเคราะห์ปัญหาและเสนอแนะแนวทางการแก้ไขได้อย่างสร้างสรรค์โดย
คำนึงถึงความรู้ทางทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง ประสบการณ์ในภาคปฏิบัติและผลกระทบที่
ตามมาจากการตัดสินใจนั้น 

         3) สามารถประยุกต์หรือบูรณาการความรู้กับศาสตร์อื่นเพ่ือสร้างสรรค์ผลงานทาง
วิชาการและวิชาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 3.2.4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
        1) สามารถปรับตัวและทำงานร่วมกับผู้อ่ืนทั้งในฐานะผู้นำและสมาชิกกลุ่มได้อย่างถูกต้อง

เหมาะสม 
        2) มีความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ สามารถวิเคราะห์แก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสมกับศักยภาพ

ตนเองกับบริบทของกลุ่ม 
               3) มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม สามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์และ

วัฒนธรรมองค์กรที่ไปปฏิบัติงานทางวิชาชีพอย่างดี 
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  3.2.5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  การสื่อสาร  และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
1) สามารถเลือกและประยุกต์ใช้เทคนิคสถิติหรือคณิตศาสตร์ที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสม

ในการศึกษาค้นคว้า และเสนอแนวทางในการแก้ปัญหา 
      2) สามรถใช้เครื่องมือสืบค้นข้อมูล และตรวจสอบข้อมูลเพื่อจำกัดผลลัพธ์ได้อย่าง

รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 
      3) สามารถปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลให้ปลอดภัย และคิดไตร่ตรองในการเข้าถึงข้อมูล 

แบ่งปันข้อมูล และปฏิสัมพันธ์อ่ืนทางออนไลน์ 
      4) สามารถใช้เครื่องมือสารสนเทศผลิตทรัพยากรดิจิทัลและมัลติมีเดียได้อย่าง

สร้างสรรค ์
      5) สามารถใช้เครื่องมือที่หลากหลายทำงานร่วมกับผู้อ่ืนแบบออนไลน์ได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 
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การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา หมวดวิชาเฉพาะ 
 
 

รายวิชา 

1. คุณธรรมจริยธรรม 
 
 
 

2. ความรู้ 
 
 
 

 

3. ทักษะทาง
ปัญญา 
 
 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความ
รับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

ข้อ1 ข้อ2 ข้อ3 ข้อ4 ข้อ1 ข้อ2 ข้อ3 ข้อ4 ข้อ1 ข้อ2 ข้อ3 ข้อ1 ข้อ2 ข้อ3 ข้อ1 ข้อ2 ข้อ3 ข้อ4 ข้อ5 

12122101 การอ่านภาษาอาหรับเบื้องต้น                    
12122102 หลักภาษาอาหรับเบื้องต้น                    
12122103 การฟัง-พูดภาษาอาหรับเบื้องต้น                    
12122104 การเขียนภาษาอาหรบัเบื้องต้น                    
12122105 การอ่านภาษาอาหรับขั้นกลาง                    
12122106 การฟัง-พูดภาษาอาหรับขั้นกลาง                    
32122107 โปรแกรมสำเร็จรูปและการออกแบบ
กราฟฟิกเพื่อธุรกิจ 

                   

32122208 ภาษาอาหรับเพื่อธุรกิจสุขภาพและการ
ท่องเที่ยว 

                   

32122209 ศิลปะการต้อนรับและการบริการ
นักท่องเที่ยวชาวอาหรับ 

                   

32122310 นวัตกรรมการสื่อสารภาษาอาหรับบนสื่อ
ดิจิทัล 

                   

12122211 กฎหมายและจริยธรรมท่องเที่ยวอิสลาม                    
12122312 การฟัง-พูดภาษาอาหรับถิ่นอ่าวเปอร์เซยี                    
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รายวิชา 

1. คุณธรรมจริยธรรม 
 
 
 

2. ความรู้ 
 
 
 

 

3. ทักษะทาง
ปัญญา 
 
 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความ
รับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

ข้อ1 ข้อ2 ข้อ3 ข้อ4 ข้อ1 ข้อ2 ข้อ3 ข้อ4 ข้อ1 ข้อ2 ข้อ3 ข้อ1 ข้อ2 ข้อ3 ข้อ1 ข้อ2 ข้อ3 ข้อ4 ข้อ5 

12122313 ระเบียบวิธีวิจัยด้านธุรกิจสุขภาพและการ
ท่องเที่ยว 

                   

12122414 ผู้ประกอบการธุรกิจสขุภาพและการ
ท่องเที่ยว 

                   

12122315 ภาษาอาหรับเพื่องานบริการด้านสุขภาพ                    
12122316 ภาษาอาหรับเพื่อธุรกิจระหว่างประเทศ                    
12122317 ภาษาอาหรับและเทคโนโลยีสารสนเทศ                    
12122318 การเขียนจดหมายอาหรับธุรกิจ                    
12122319 ภาษาอาหรับเพื่อการดูแลสุขภาพและการ
ป้องกนัโรค 

                   

12122320  การแปลแบบล่ ามภาษาอาหร ั บ ใน
โรงพยาบาล 

                   

12122321 การสร้างธุรกิจการดูแลสุขภาพ                    
12122322 การประชาสัมพันธ ์เพ ื ่อการท่องเท ี ่ยว
ชายแดนใต้ 

                   

12122323 ภาษาอาหรับเพื่อการบริการฮัจญ์และอุม
เราะฮ์ 

                   

 

การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา หมวดวิชาเฉพาะ (ต่อ) 
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การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา หมวดวิชาเฉพาะ (ต่อ) 
 
 

รายวิชา 
 

1. คุณธรรมจริยธรรม 
 
 
 
 

2. ความรู้ 
 
 
 
 

3. ทักษะทางปัญญา 
 
 
 
 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
และความ
รับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 
 

ข้อ1 ข้อ2 ข้อ3 ข้อ4 ข้อ1 ข้อ2 ข้อ3 ข้อ4 ข้อ1 ข้อ2 ข้อ3 ข้อ1 ข้อ2 ข้อ3 ข้อ1 ข้อ2 ข้อ3 ข้อ4 ข้อ5 

12122324 ภาษาอาหรับในสื่อมวลชน                    
12122325 ภาษาอาหรับเพื่อธุรกิจสายการบิน                    
12122326 มัคคุเทศก์                    
12122327 ภาษาอาหรับเพื่อธุรกิจการโรงแรม                    
12122328 วัฒนธรรมอาหรับ                    
12122329 หลักการแปลเบื้องต้น                    
12122330 การพัฒนาทักษะการแปลและการ
สื่อสารภาษาอาหรับ 

                   

12122331 ภาษาอาหรับสำหรับงานสำนักงาน                    
12122332 วาทศาสตร์และวรรณคดีอาหรับเพื่อ
งานแปล 

                   

12122333 ผู้ประกอบการอาหารอาหรับ                    
12122334 การอ่านและการแปลภาษาอาหรับขั้น
สูง 
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การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา หมวดวิชาเฉพาะ (ต่อ) 

 
 

รายวิชาวิชา 

1. คุณธรรมจริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 
 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ข้อ1 ข้อ2 ข้อ3 ข้อ4 ข้อ1 ข้อ2 ข้อ3 ข้อ4 ข้อ1 ข้อ2 ข้อ3 ข้อ1 ข้อ2 ข้อ3 ข้อ1 ข้อ2 ข้อ3 ข้อ4 ข้อ5 

12122335 การฟัง-พูดภาษาอาหรับขั้นสูงสำหรับ
เจ้าหน้าท่ีการฑูต 

                   

12122236 ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจนำเที่ยว                    
12122237 ภาษาอังกฤษสำหรับมัคคุเทศก์                    
12122338 ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวเชิง
สุขภาพ 

                   

12122339 ภาษาอังกฤษพื่อการโรงแรม                    
12122440 ภาษาอังกฤษสำหรับนักธุรกิจ                    
12122441 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพและ
เตรียมสหกจิศึกษา 

                   

12122442 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางภาษา
อาหรับเพื่อธุรกิจสุขภาพและการท่องเที่ยว 

                   

12122443 สหกิจศึกษาทางภาษาอาหรับเพื่อธุรกิจ
สุขภาพและการท่องเที่ยว 

                   

ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง 
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หมวดที ่5 หลกัเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 

1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด) 
 การให้ระดับคะแนน (เกรด) เป็นไปตามข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ว่าด้วยการ
จัดการศึกษาระดับปริญญาตรี  
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 
       2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่สำเร็จการศึกษา 
               การทวนสอบเป็นการดำเนินการหาหลักฐานเพ่ือตรวจสอบผลการเรียนรู้ด้วยวิธีการต่าง ๆ 
ที่เหมาะสม เพื่อยืนยันว่านักศึกษามีผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ตรงตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่กำหนดใน
รายวิชาและหลักสูตร การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ ์ของนักศึกษาที ่ยังไม่สำเร็จการศึกษา
ดำเนินการ ดังนี้  
           2.1.1 การทวนสอบระดับรายวิชา  
                   ในการทวนสอบระดับรายวิชาให้ดำเนินการด้วยวิธีใดวิธีหนึ่ง ดังนี้      

         1) จัดให้มีการประเมินการจัดการเรียนการสอน เช่น ให้นักศึกษาประเมินผู้สอน ให้  
นักศึกษาประเมินตนเอง ผู้สอนสัมภาษณ์นักศึกษารายบุคคลหรือประชุมกลุ่มย่อย  

         2) จัดให้มีการประเมินการจัดการเรียนการสอนตามที่กำหนดไว้ในรายละเอียดของ  
รายวิชา (มคอ.3) และรายงานผลการดำเนินการของรายวิชา (มคอ.5) หรือรายละเอียดของ
ประสบการณ์ ภาคสนาม (มคอ.4) และรายงานผลการดำเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม(มคอ.6) 
โดย คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  

        3) ประเมินเครื่องมือที่ใช้ประเมินผลนักศึกษาเช่น ใบงาน แบบฝึกหัด และข้อสอบ  
        4) จัดทดสอบเพ่ือประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามมาตรฐานการเรียนรู้ที่กำหนดไว้ 

2.1.2 การทวนสอบระดับหลักสูตร  ในการทวนสอบระดับหลักสูตรให้ดำเนินการด้วยวิธีใดวิธีหนึ่ง 
ดังนี้ 1) แต่งตั้งคณะกรรมการกลางเพื่อประเมินกระบวนการพัฒนานักศึกษาให้เป็นไปตาม  

ข้อกำหนดที่ระบุไว้ใน มคอ.2 รายละเอียดของหลักสูตร โดยพิจารณาจากหัวข้อดังนี้  
    (1) วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
           (2) คุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 
           (3) แผนการศึกษาตลอดหลักสูตร  

                  2) จัดประเมินผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนักศึกษาด้วยวิธีการและ
เครื่องมือต่าง ๆ เช่น โครงการ โครงงาน และการทดสอบ ตามท่ีคณะกรรมการกลางให้ความเห็นชอบ 
2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาสำเร็จการศึกษา 
             การกำหนดวิธีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู ้ของนักศึกษา โดยเน้นการทำวิจัย
ผลสัมฤทธิ์ของการประกอบอาชีพของบัณฑิต และนำผลวิจัยที่ได้ย้อนกลับมาปรับปรุงกระบวนการการ
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เรียนการสอน รวมทั้งการประเมินคุณภาพของหลักสูตรและหน่วยงาน โดยการวิจัยจะดำเนินการดัง
ตัวอย่างต่อไปนี้ 
 (1) สำรวจภาวะการมีงานทำของบัณฑิต ประเมินจากบัณฑิตแต่ละรุ่นที่จบการศึกษา ใน
ด้านของระยะเวลาในการหางานทำ ความเห็นต่อความรู้ ความสามารถ ความมั่นใจของบัณฑิตในการ
ประกอบอาชีพ 
 (2) การสำรวจข้อมูลจากผู้ประกอบการ โดยการส่งแบบสอบถาม เพื่อประเมินความพึง
พอใจในบัณฑิตที่จบการศึกษาและเข้าทำงานในสถานประกอบการนั้น ๆ ทุกปี 
 (3) การประเมินจากบัณฑิตที ่ไปประกอบอาชีพ ในแง่ของความพร้อม ความรู ้จาก
สาขาวิชาที่เรียน และความรู้ด้านอื่น ๆ ที่กำหนดในหลักสูตรที่เกี่ยวเนื่องกับการประกอบอาชีพของ
บัณฑิต รวมทั้งเปิดโอกาสให้เสนอข้อคิดเห็นในการปรับปรุงหลักสูตรให้ดียิ่งขึ้นด้วย 
 (4) ความเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่มาประเมินหลักสูตรหรือมาเป็นอาจารย์พิเศษ  
ต่อความพร้อมของนักศึกษาในการเรียน และคุณสมบัติอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการเรียนรู้และ
การพัฒนาองค์ความรู้ของนักศึกษา 
 (5) ผลงานของศิษย์เก่าที่วัดเป็นรูปธรรมได้ เช่น การได้รับรางวัล การได้รับเกียรติบัตร 
ฯลฯ  
3. เกณฑ์การสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร  

เกณฑ์การสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรให้เป็นไปตามข้อบังขับสภามหาวิทยาลัย ว่าด้วยการ
จัดการศึกษาปริญญาตรี พ.ศ. 2551 และข้อบังคับสภามหาวิทยาลัย ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 โดยผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตร ต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 

1.1 มีความประพฤติด ี
1.2 สอบได้ในรายวิชาต่าง ๆ ครบตามหลักสูตร รวมทั้งรายวิชาที่สภามหาวิทยาลัยกำหนดให้

มีการเรียนเพิ่มเติมเป็นกรณีพิเศษ ได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.00 
1.3 หลักสูตรปริญญาตรี (สี ่ปี) สำเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อนหกภาคเรียนปกติ สำหรับการ

ลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไม่ก่อนสิบสี่ภาคการศึกษาปกติ สำหรับการลงทะเบียน
เรียนไม่เต็มเวลา 

1.4 หลักสูตรปริญญาตรี (สี่ปี) ใช้เวลาเรียนไม่เกินแปดปีการศึกษา สำหรับการลงทะเบียน
เรียนเต็มเวลา และไม่เกินสิบสองปีการศึกษา สำหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา 
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หมวดที ่6 การพัฒนาคณาจารย์ 

1. การเตรียมการสำหรับอาจารย์ใหม่ 
 1.1 การปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ ดำเนินการโดยมหาวิทยาลัยหรือคณะ มีวัตถุประสงค์เพ่ือ
แนะนำมหาวิทยาลัย ให้มีความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายของมหาวิทยาลัย คณะ ความเป็นครู 
คุณธรรม จริยธรรม หน้าที่ของครูด้านการเรียนการสอน การวัดผลและประเมินผล การทำวิจัย และ
การทำผลงานทางวิชาการ 
 1.2 สนับสนุน และส่งเสริม เพื่อให้อาจารย์ใหม่เข้าร่วมประชุม อบรม สัมมนา  เกี่ยวกับการ
จัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน ความรู้ใหม่ในสาขาวิชาภาษาอาหรับ หรือศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง
การศึกษาดูงาน การประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศ และ/หรือต่างประเทศ รวมทั้งสนับสนุนส่งเสริม
การศึกษาต่อในระดับท่ีสูงขึ้นของอาจารย์ใหม่ 
 1.3 สนับสนุน เพ่ือพัฒนาด้านการวิจัย และส่งเสริมการผลิตงานวิจัย หรือผลงานทางวิชาการ 

2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์ 
 2.1 การพัฒนาความรู้และทักษะการจัดการเรียนรู้ การวัดและการประเมินผล 
 2.1.1 ส่งเสริมอาจารย์ให้เพิ่มพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพื่อพัฒนาการสอนและ
การวิจัยอย่างต่อเนื่อง โดยการสนับสนุนให้ทำวิจัยทางด้านภาษาอาหรับ หรือศาสตร์ที่เกี่ยวข้องการ
สนับสนุนการศึกษาต่อฝึกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองค์กรต่าง ๆ การประชุมทางวิชาการ
ทั้งในประเทศ และ/หรือต่างประเทศ รวมถึงการสนับสนุนให้ทำผลงานทางวิชาการ 
 2.1.2 การเพิ่มพูนทักษะการจัดการเรียนการสอน การประเมินผล และพัฒนาความรู้ใน
สาขาวิชาภาษาอาหรับ หรือศาสตร์ที่เก่ียวข้องให้ทันสมัย   
 2.2  การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอ่ืน ๆ   
 2.2.1 มีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาความรู้และ
คุณธรรม 

 2.2.2 กระตุ้นให้อาจารย์ทำผลงานทางวิชาการ 
 2.2.3 ส่งเสริมการทำวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่  พัฒนาการเรียนการสอนและความ
เชี่ยวชาญในหลักสูตร 
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หมวดที ่7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 

1. การกำกับมาตรฐาน 
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัย ทำหน้าที่กำหนดทิศทาง 

วัตถุประสงค์ บริหารจัดการ วางแผนดำเนินงาน และติดตาม ผลการดำเนินงานหลักสูตร มีการ
วิเคราะห์ผลการดำเนินงานตามปัจจัยคุณภาพต่าง ๆ เทียบกับแผนงาน เพื่อทบทวนทิศทางและ
วัตถุประสงค์เป็นประจำทุกปีการศึกษา 

2. บัณฑิต 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอาหรับเพ่ือธุรกิจสุขภาพและการท่องเที่ยว มีการ

ติดตามคุณภาพของบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ หรือ ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร โดย
พิจารณาจากข้อมูลผลลัพธ์การเรียนรู้ ผลการสอบประมวลความรอบรู้ และการมีงานทำ นอกจากนั้น
ยังติดตามความต้องการของตลาดงานและสังคม ทั้งจำนวนและคุณภาพจากข้อมูลของผู้ใช้บัณฑิต 

รวมถึงทำการสำรวจความพึงพอใจและความคาดหวังของผู้ใช้บัณฑิตเป็นประจำทุกปี และ
แจ้งผลการสำรวจให้กับคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้รับทราบเพื่อเป็นข้อมูลสำหรับการ
ปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน หลักสูตรกำหนดว่าผู้ใช้บัณฑิตจะต้องมีคะแนน
ความพึงพอใจมากกว่า 3.5 (จากระดับ 5) 

3. นักศึกษา 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอาหรับเพื่อธุรกิจสุขภาพและการท่องเที่ยว ให้

ความสำคัญกับการรับนักศึกษาเข้าศึกษาในหลักสูตร การส่งเสริมพัฒนานักศึกษา และผลลัพธ์ที่เกิด
ขึ้นกับนักศึกษา ดังนี้ 

3.1 กระบวนการรับนักศึกษา  
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอาหรับเพื ่อธุรกิจสุขภาพและการท่องเที ่ยว  

กำหนดคุณสมบัติของนักศึกษาในการคัดเลือกจากผลคะแนนการสอบ ซึ ่งเป็นไปตามระบบและ
กระบวนการรับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ทั้งในระบบโควตา และระบบการสอบคัดเลือก    

3.2 การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอาหรับเพื่อธุรกิจสุขภาพและการท่องเที่ยว มี

ระบบและกลไกเพื ่อนำไปสู ่การปฏิบัติงานโดยอาจารย์ผู ้ร ับผิดชอบหลักสูตรประชุมวางแผนเพ่ือ
ดำเนินการในการเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาก่อนเข้าศึกษาและมอบหมายหน้าที่รับผิดชอบให้แก่
อาจารย์ในสาขาวิชา  
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3.3 การให้คำปรึกษาวิชาการและแนะแนว การคงอยู่ การสำเร็จการศึกษา   
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอาหรับเพื่อธุรกิจสุขภาพและการท่องเที่ยว  

มีระบบและกลไกเกี่ยวกับการดูแลให้คำปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษาเพื่อให้มีแน้วโน้ม
อัตราการคงอยู่ และอัตราการสำเร็จการศึกษาในระดับที่สูง ดังนี้  

การกำหนดอาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรประชุมเพ่ือให้การดำเนินงาน
เป้นไปตามระบบและกลไกของมหาวิทยาลัยในด้านการดูแลให้คำปรึกษาทางด้านวิชาการและแนะ
แนวแก่นักศึกษา  

การดูแลนักศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษาใช้คู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อใช้เป็นแนวทางในการ
ให้คำปรึกษาแก่นักศึกษา 

การติดต่อสื่อสารระหว่างอาจารย์ท่ีปรึกษากับนักศึกษาในความดูแล มหาวิทยาลัยและ
อาจารย์ที่ปรึกษาจะเป็นผู ้กำหนดวันเวลาให้นักศึกษาเข้าพบ นอกจากวันเวลาที่อาจารย์กำหนด
นักศึกษาสามารถนัดหมายวันเวลากับอาจารย์ที่ปรึกษาและเข้าพบเพ่ือขอคำปรึกษาได้ 

3.4 ความพึงพอใจและการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา 
                นักศึกษาสามารถยื่นร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนต่อกรรมการหลักสูตรเพื่อ
นำเข้าสู่การประชุมกรรมการบริหารประจำหลักสูตร และหาทางแก้ไข หากท่ีประชุมกรรมการบริหาร
หลักสูตรฯ แก้ไขไม่ได้ให้พิจารณาส่งต่อคณบดีเพ่ือหาวิธีแก้ไขในระดับคณะ  

4. อาจารย์ 
 4.1 การรับอาจารย์ใหม่ 
 ดำเนินการคัดเลือกอาจารย์ใหม่ให้เป็นไปตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย 
โดยอาจารย์ใหม่จะต้องมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโทขึ้นไปในสาขาวิชาภาษาอาหรับ หรือสาขาที่
เกี่ยวข้อง 

 4.2 การแต่งตั้งคณาจารย์พิเศษ 
  มหาวิทยาลัยจะอำนวยความสะดวกในการติดต่อและเชิญอาจารย์พิเศษตามความจำเป็น
และข้อเสนอของผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

 4.3 การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตาม และทบทวนหลักสูตร 
คณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและผู้สอนประชุมร่วมกันในการวางแผนจัดการเรียนการ

สอน ประเมินผล และให้ความเห็นชอบการประเมินผลทุกรายวิชา เก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อเตรียมไว้
สำหรับการปรับปรุงหลักสูตร ตลอดจนปรึกษาหารือแนวทางที่จะทำให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร
และได้บัณฑิตเป็นไปตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
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5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
 5.1 หลักสูตร กระบวนการออกแบบหลักสูตรประกอบไปด้วย การสำรวจสถานการณ์ปัจจุบัน
ทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม การสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตและภาวะการมีงานทำ
ของบัณฑิต และการสำรวจความพึงพอใจของศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันต่อหลักสูตร เพ่ือนำผลมาใช้ใน
การออกแบบและปรับปรุงหลักสูตรตลอดจนการจัดทำรายวิชาให้ทันสมัย  

        5.2 การเรียนการสอน การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้การ
ดำเนินงานด้านการเรียนการสอนของหลักสูตรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ อาจารย์ผู ้รับผิดชอบ
หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอนจะ ประชุมร่วมกันเพื่อกำหนดผู้สอนในแต่ละรายวิชาโดยการจัดผู้สอนใน
แต่ละภาคการศึกษานั้นได้พิจารณาทั้ง จากความรู้ ความสามารถในเนื้อหาวิชาและประสบการณ์ใน
การสอน  

        5.3 การประเมินผู้เรียน สาขาวิชามีการประเมินผู้เรียน โดยกำหนดให้สอดคล้องกับ  การ
ประเมินผู้เรียนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และประกาศมหาวิทยาลัยฯ 

6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
 กระบวนการดำเนินงานของสาขาวิชาเพื่อความพร้อมของสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ทั้งความ
พร้อมทางกายภาพและความพร้อมของอุปกรณ์เทคโนโลยีและสิ่งอำนวยความสะดวกหรือทรัพยากรที่
เอ้ือต่อการเรียนรู้ โดยการมีส่วนร่วมของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจำหลักสูตร 

 6.1 การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน 
  1) การกำหนดคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง  
                         บุคลากรสายสนับสนุนควรมีวุฒิปริญญาตรีและมีความรู้ตรงตามตำแหน่งงานที่
เกี่ยวข้องกับภาระงานที่รับผิดชอบ 

   2) การเพิ่มทักษะความรู้เพื่อการปฏิบัติงาน 
                         บุคลากรภายในหลักสูตรได้รับการสนับสนุนจากหลักสูตร มีการจัดฝึกอบรม
เฉพาะทาง เช่น การเตรียมสื่อการสอนมัลติมีเดียเพื่อการสอน อย่างสม่ำเสมอ  จัดอบรมและศึกษาดู
งานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการทำงานตามตำแหน่ง          

 6.2 การบริหารงบประมาณ 
มหาวิทยาลัยจัดสรรงบประมาณผ่านคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ทั้งงบประมาณ

แผ่นดิน และงบบำรุงการศึกษา เพื่อจัดซื้อหนังสือ ตำรา สื่อการเรียนการสอน โสตทัศนูปกรณ์ และ
วัสดุครุภัณฑ์อย่างเพียงพอเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนในชั้นเรียน และสร้างสภาพแวดล้อมให้
เหมาะสมกับการเรียนรู้ด้วยตนเองของนักศึกษา 
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6.3 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม  
  หลักสูตรมีความพร้อมด้านหนังสือ ตำรา และการสืบค้นผ่านฐานข้อมูลโดยมีสำนักวิทย
บริการ ที่มีหนังสือด้านภาษาอาหรับ ภาษาอังกฤษ ภาษามลายู การวิจัยและการประเมินผลทาง
การศึกษาและด้านอื่นๆ รวมถึงฐานข้อมูลที่จะให้สืบค้นและสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนอย่าง
พอเพียง 

 
        2.2.1 สถานที่ 

ลำดับ รายการและลักษณะเฉพาะ จำนวน หมายเหตุ 
1 ห้องสำหรับการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 

Self Access Centre 
1  

2 ห้อง Ellis Program 1  
3 ห้องพักอาจารย์และเก็บวัสดุอุปกรณ์ 1  
4 ห้องปฏิบัติการทางภาษา 1  

2.2.2  อุปกรณ์การสอน 
                 อุปกรณ์การเรียนการสอนของสาขาวิชาภาษาอาหรับ 

ลำดับ รายการและลักษณะเฉพาะ 
จำนวนที่มี 
อยู่แล้ว 

1 เครื่องเล่นแผ่นซีดี 1 
2 เครื่องคอมพิวเตอร์ 1 
3 ชุดเครื่องขยายเสียงไร้สายพร้อมไมโครโฟน 4 
4 ตู้แอมป์อเนกประสงค์ 3 
5 เครื่องโปรเจคเตอร์ 1 
6 โทรทัศน์ 1 
7 ชุดเครื่องเสียง 3 
8 เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก 1 
9 เครื่องบันทึกเสียง 1 
10 เครื่องพิมพ์ (Printer) 3 
11 เครื่องฉายข้ามศีรษะ 1 
12 เครื่องถ่ายเอกสาร 1 
13 เครื่องขยายเสียงประจำห้อง 1 
14 โต๊ะเก้าอ้ีเรียน 100 
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ลำดับ รายการและลักษณะเฉพาะ 
จำนวนที่มี 
อยู่แล้ว 

15 ตู้เก็บเอกสาร 5 
16 โต๊ะวางอุปกรณ์และเก้าอ้ี 10 
17  โต๊ะเก้าอ้ีสำหรับอาจารย์ 14 
18 กล้องถ่ายภาพดิจิตอล 1 
19 กล้องบันทึกภาพ DVD 1 

 
6.3.3 ห้องสมุดและแหล่งค้นคว้าทางวิชาการ 
     สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา มีเครื ่อง

คอมพิวเตอร์เพียงพอที่จะให้บริการการสืบค้นสารสนเทศระบบห้องสมุดอัตโนมัติผ่านเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตจากhttp://aritc.yru.ac.th/     

 6.3.3.1 เอกสารและตำรา 
  1) หนังสือ 

1.1 ภาษาไทย   จำนวน  6,813 ชื่อเรื่อง 
1.2 ภาษาอังกฤษ   จำนวน    270 ชื่อเรื่อง 

รวม 7,083 ชื่อเรื่อง 
2) เอกสารวิชาการ (วิจัย/วิทยานิพนธ์/ปริญญานิพนธ์) 
2.1 ภาษาไทย  จำนวน 174 ชื่อเรื่อง 
2.2 ภาษาอังกฤษ จำนวน    - ชื่อเรื่อง 

รวม 174 ชื่อเรื่อง 
3) วารสาร/นิตยาสาร 
3.1 ภาษาไทย  จำนวน    230 ชื่อเรื่อง 
3.2 ภาษาอังกฤษ จำนวน      - ชื่อเรื่อง 

รวม    230 ชื่อเรื่อง 
          6.3.3.2  ฐานข้อมูลสำเร็จรูป 
ระบบฐานข้อมูลสำเร็จรูปเพื่อการค้นคว้าและฐานข้อมูลOnline มี 3 ระบบฐานข้อมูล ประกอบด้วย 
 1) ระบบฐานข้อมูล E-Bookประกอบด้วย 3 ฐานข้อมูล ดังนี้ 
1.1) iGLibrary (iG Publishing) เป็นฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์   
       1.2) Gale Virtual Reference Library (eBook) เป็นฐานข้อมูลที่รวบรวม 
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์สาขาวิชาต่างๆ ได้แก่ Business, Environment, History, Information and 
Publishing, Law, Medicine, Nation and World, Religion, Science, Social Science แ ล ะ 
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Technology 
 1.3) 2eBook เป็นฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์   
 2) ระบบฐานข้อมูล E-Journal ประกอบด้วย 6 ฐานข้อมูล ดังนี้ 
       2.1) Springer Linkเป ็นฐานข้อม ูลวารสารอ ิเล ็กทรอน ิกส ์ ว ิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์สุขภาพ ครอบคลุมวารสาร จำนวนเอกสารฉบับเต็ม 1,130 ชื่อ ข้อมูล ปี 
1997-ปัจจุบัน 
     2.2) ฐานข้อมูล Web of Science เป็นฐานข้อมูลอ้างอิง (Citation Database)     
ที่ให้ข้อมูลบรรณานุกรม พร้อมด้วยบทคัดย่อ รายการอ้างอิง (Cited Reference) และรายการอ้างอิง  
(Cite Article) ซึ่งครอบคลุมสาขาวิทยาศาสตร์ เช่น เคมี ฟิสิกส์ วิศวกรรม เป็นต้น สาขาสังคมศาสตร์ 
เช่น จิตวิทยา บริหารธุรกิจ เป็นต้น สาขาศิลปศาสตร์และมนุษยศาสตร์ เช่น เอเชียศึกษา ศาสนา 
ปรัชญา ศิลปะ ดนตรี เป็นต้น จากวารสารไม่น้อยกว่า 10,000 รายชื่อ ให้ข้อมูลตั้งแต่ปี2001-ปัจจุบัน 
   2.3)  ฐานข ้อม ูล Academic Search Complete เป ็นฐานข ้อม ูลท ี ่ม ี เน ื ้อหา
ครอบคลุมสหสาขาวิชามากที่สุดทั่วโลก   
   2.4) ฐานข้อมูล EBSCO Discovery Service Plus Full Textเป็นนวัตกรรมที่ใช้
ในการจัดการและการสืบค้นฐานข้อมูลจำนวน 13 ฐานข้อมูล ที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ได้ดำเนินการบอกรับ เพื ่อให้บริการกับมหาวิทยาลัย / สถาบันทั ้ง 78 แห่ง อาทิเช่นฐานข้อมูล 
ScienceDirect ฐานข้อมูล Proquest Dissertation ฐานข้อมูล ISI Web of Science ทั้งนี้ยังรวมถึง
ฐานข้อมูล EBSCO eBooks (NetLibrary) ผ่านช่องทางการสืบค้นเดียว (Single Search) 
      2.5) ฐานข้อมูล Education Research Complete เป็นฐานข้อมูลวารสารฉบับ
เต็มกว่า 1,060 ชื่อเรื่อง ซึ่งรวบรวมวารสารหลัก (Core Journals) ตั้งแต่ระดับอนุบาลไปจนถึงระดับ
การศึกษาขั้นสูงรวมถึงหนังสือ (Books and Monographs) และงานวิจัยเฉพาะทางต่างๆ ทางด้าน
การศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
    2.6) ฐานข้อมูลบทความวารสารสารสนเทศ  H.W. Wilson เป็นฐานข้อมูลดรรชนี 
สาระสังเขปและเอกสารฉบับเต็มครอบคลุมทุกสาขาวิชา 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 Dissertations and ThesesGlobal วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท 
และปริญญาเอกของสถาบันการศึกษาที่ได้รับการรับรองจากประเทศสหรัฐอเมริกา และแคนาดา
รวมถึงบางสถาบันการศึกษาจากทวีปยุโรป ออสเตรเลีย เอเซีย และแอฟริกา มากกว่า 1,000 แห่ง 
ประกอบไปด้วยข้อมูลมากกว่า 2.4 ล้านระเบียน (สกอ.บอกรับ) (http://search. ProQuest.com/ 
autologin) 
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 3.2) ฐานข้อมูลงานวิจัยไทย Digital Collection  (ThaiLIS)  วิทยานิพนธ์ งานวิจัย 
บทความวารสารและหนังสือหายากฉบับเต็ม รวบรวมจากมหาวิทยาลัยต่างๆ ทั ่วประเทศไทย
(http://tdc.thailid.or.th/tdc/) 

 6.4 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม 
  ประสานงานกับสำนักวิทยบริการในการจัดซื้อหนังสือ และตำราที่เกี่ยวข้อง เพื่อบริการให้
อาจารย์และนักศึกษาได้ค้นคว้า และใช้ประกอบการเรียนการสอน ในการประสานการจัดซื้อหนังสือ
นั้นอาจารย์ผู้สอนแต่ละรายวิชาจะมีส่วนร่วมในการเสนอรายชื่อหนังสือ และสื่ออ่ืน ๆ ที่จำเป็น 

     6.5 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร 
 1) สำรวจความต้องการทรัพยากร การเรียนการสอนเป็นประจำทุกปีการศึกษาจากผู้สอนและ
ผู้เรียน 
 2) ประเมินความเพียงพอของทรัพยากรที ่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนทุกรายวิชาใน
หลักสูตร 
 3) สรุปแหล่งทรัพยากรที่ใช้เพื่อการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยที่ผู้สอนและผู้เรียนสามารถ
ใช้บริการได้ โดยมีรายละเอียดดังตารางต่อไปนี้ 

เป้าหมาย การดำเนินการ การประเมินผล 
จัดให้มีห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ
สื่อและช่องทางการเรียนรู้     เพ่ือ
สนับสนุนการศึกษาในห้องเรียน
นอกห้องเรียนและเพื่อการเรียนรู้
ด้วยตนเองอย่างมีประสิทธิภาพ 
 
 

1. จ ั ด ให ้ม ีห ้ อง เร ี ยนท ี ่ ม ี สื่ อ
อุปกรณ์ พร้อมใช้งานอย่างมี
ประสิทธิภาพ ทั้งในการเรียน
การสอน การทำกิจกรรมใน
ห้องเรียน 

2. จ ัดเตร ียมห ้องปฏ ิบ ัต ิการ
เพื ่อให้นักศึกษาสามารถฝึก
ปฏิบัติสร้างความพร้อมในการ
ปฏิบัติงานในวิชาชีพ 

3. จ ัดให้ม ีห ้องการเรียนรู ้ด ้วย
ตน เอง เพ ื ่ อ ให ้ น ั กศ ึ กษ า
สามารถศึกษา ค้นคว ้า หา
ความรู้เพิ่มเติมได้ด้วยตนเอง 

4. จัดให้มีห้องสมุดให้บริการทั้ง
หนังสือตำรา และสื ่อดิจิทัล
เพ่ือการเรียนรู้ 

1. ผลสำรวจความพร้อมของ
สื่ออุปกรณ์ท่ีจำเป็นประจำ
ห้องเรียนและ
ห้องปฏิบัติการจากอาจารย์
และนักศึกษา 

2. จำนวนหนังสือตำรา และ
สื่อดิจิทัลที่มีให้บริการและ
สถิติการใช้งานหนังสือ 
ตำรา สื่อดิจิทัล 

3. ผลสำรวจความพึงพอใจ
ของนักศึกษาต่อการ
ให้บริการทรัพยากรเพ่ือการ
เรียนรู้และการฝึกปฏิบัติ 
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7. ตัวบ่งช้ีผลการดำเนินงาน  
ตัวบ่งชี้ผลการดำเนินงาน ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 ปีท่ี 4 ปีท่ี 5 

1. อาจารย์ประจำหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วม
ในการประชุมเพ่ือวางแผน ติดตาม และทบทวนการ
ดำเนินงาน หลักสูตร 

x x x x x 

2. มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้อง
กับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ หรือมาตรฐานสาขา/
สาขาวิชา 

x x x x x 

3. มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของ
ประสบการณ์ภาคสนาม ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 
อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบ
ทุกรายวิชา 

x x x x x 

4. จัดทำรายงานผลการดำเนินการของรายวิชา และรายงาน
ผลการดำเนินการของประสบการณ์ภาคสนามตามแบบ  
มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดปี
การศึกษา 

x x x x x 

5. จัดทำรายงานผลการดำเนินการของหลักสูตรตามแบบ 
มคอ. 7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา 

x x x x x 

6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผล
การเรียนรู้ที่กำหนดใน มคอ. 3 และ มคอ. 4 อย่างน้อย
ร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 

x x x x x 

7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์
การสอน หรือการประเมินผลการเรียนรู้จากผลการ
ประเมินการดำเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปีที่แล้ว 

 x  x x x 

8. อาจารย์ใหม่ทุกคนได้รับการปฐมนิเทศหรือคำแนะนำด้าน
การจัดการเรียนการสอน 

x x x x x 

9. อาจารย์ประจำทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/
หรือวิชาชีพอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

x x x x x 

10. จำนวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน ได้รับการ
พัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 
ต่อปี 

x x x x x 

11. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่    x x 
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ตัวบ่งชี้ผลการดำเนินงาน ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 ปีท่ี 4 ปีท่ี 5 
มีต่อคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนน
เต็ม 5.0 

12. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่
เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5จากคะแนนเต็ม 5.0 

    x 

 
เกณฑ์ประเมิน หลักสูตรได้มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ ต้องผ่านเกณฑ์ประเมินดังนี้ตัวบง่ชี้
บังคับ (ตัวบ่งชี้ที่ 1-5) มีผลดำเนินการบรรลุตามเป้าหมาย และมีจำนวนตัวบ่งชี้ที่มีผลดำเนินการบรรลุ
เป้าหมาย ไม่น้อยกว่า 80% ของตัวบ่งชี้รวม โดยพิจารณาจากตัวบ่งชี้บังคับและตัวบ่งชี้รวมในแต่ละปี 
 

แหล่งการเรียนรู้/แหล่งฝึกงาน/ฝึกปฏิบัติการ/สถานประกอบการสหกิจศึกษา 
ลำดับ ชื่อสถานที/่สถานที่ตั้ง เบอร์ติดต่อ 

บริษัทนำเที่ยว 
1. บริษัท ซันนี่ทัวร์ จำกัด 

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว เลขที่ 41-0023 
เลขที่ 1 ถ.รัถการ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 

โทรศัพท์ 074-354444 
โทรสาร 074-237487 

2. หจก.สหชัย แทรเวล แอนด์  
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว เลขที่ 41-0212 
เลขที่ 49 ถ.ธรรมนูญวิถี อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 9011 

 

3. บริษัท หาดใหญ่เจนนี่ทัวร์ จำกัด 
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว เลขที่ 41-00286 
เลขที่ 268 ถนนนิพัทธ์อุทิศ 1 อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 
90110 

โทรศัพท์ 074-220768, 
มือถือ 086-6971537 

4. บริษัท วาสนาทัวร์ จำกัด (จ.สตูล) 
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว เลขที่ 41-00157 
เลขที่ 30/23 ถ.สตูลธานี ต.พิมาน อ.เมือง จ.สตูล 

โทรศัพท์ 074-730050 

5. บริษัท ดีเจ แอนด์ เนิร์ส ทัวร์ 
เลขที่ 135/10 ซอย10 ถ.ประดิษฐ์บำรุง ต.สะเตง  
อ.เมือง จ.ยะลา 

โทรศัพท์ 073-243693 
โทรสาร 073-240886 

6. บริษัททัวร์ทูเดย์ 
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว เลขที่ 33-04084 

โทรศัพท ์077-413311 
โทรสาร 077-422713 
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ลำดับ ชื่อสถานที/่สถานที่ตั้ง เบอร์ติดต่อ 
7. ห้างหุ้นส่วนรุ่งจำลองทัวร์ 

เลขที่ 5/12 ซ.4 ถ.เทศบาล1 ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา 
โทรศัพท์ 073-244883 
โทรสาร 073-216771 

8. ห้างหุ้นส่วน สายโสภา 
ถ.พิพิธภักดี ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา 

โทรศัพท์ 073-212582 
โทรสาร 073-212309 

9. บริษัท นิวเฟรนด์ ทัวร์  
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว เลขที่ 41-00088 
เลขที่ 76 สุขยางค์ ต.เบตง อ.เบตง จ.ยะลา 

โทรศัพท์ 073-245291 
โทรสาร 073-245290 

10. บริษัท จิ้น ฟุก ทัวร์ 
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว เลขที่ 41-00146 
เลขที่ 177 ประชาธิปัตย์ ต.เบตง อ.เบตง จ.ยะลา 

โทรศัพท์/โทรสาร 
073-231118 

11. บริษัท เบตง ทัวร์ 
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว เลขที่ 43-00149 
6/1-8 ประชาธิปัตย์ ต. เบตง อ.เบตง จ.ยะลา 

โทรศัพท์ 073-230800 

ผู้ประกอบกิจการฮัจย์ 
12. หจก.อามีนทราเวลแอนด์ทัวร์ 

ใบอนุญาต เลขที่ 3/2553 
เลขที่ 30 ถ.สิโรรส 5 ต. สะเตง อ. เมือง จ. ยะลา 

โทร. 073-212837 
โทรสาร 073-215936 

13. บจก.วาย.เอ็น.พี.เอส.รอยัลเทรเวิลเซอร์วิส 
ใบอนุญาต เลขที่ 9/2553  
17/31 ม. 3 ต.สะเตงนอก อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 

โทร. 073-241146 
โทรสาร 073-241146 

14. หจก.แอนตีสันเทรเวล  
ใบอนุญาต เลขที่ 3/2554  
เลขที่ 266-268 ถ.ขวัญเมือง ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา 

โทรศัพท์ 073-203822 
โทรสาร 073-203823 

15. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฮัจเซนเตอร์ แอนด์ ทราเวลเซอร์วิส 
ใบอนุญาต เลขที่ 14/2555 
เลขที่ 89 ถ.รัฐคำนึง ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา 

โทรศัพท์ 073-255218 
โทรสาร 073-211496 

16. บริษัท บารากัต ทราเวล จำกัด 
กรุงเทพมหานคร 

โทรศัพท ์02-424-6911 

17. หจก.อาบูฮานาน แทรเวิล 
ใบอนุญาต เลขที่ 1/2553 
เลขที่ 62/2 ม.8 ต.ตุยง อ.หนองจิก จ.ปัตตานี 

โทรศัพท์ 073-359139 
โทรสาร 073-359139 
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ลำดับ ชื่อสถานที/่สถานที่ตั้ง เบอร์ติดต่อ 
18. ห้างหุ้นส่วนจำกัด อัลฮิกมะห์ ทัวร์ แอนด์ ฮัจญ์ เซอร์วิส 

ตำบลสะเตง  อำเภอเมือง จังวัดยะลา 
โทรศัพท ์073-244592, 
            0819598792 

19. บริษัท เอ็มเคเอ็นจิเนียริงเซอร์วิส จำกัด 
กรุงเทพมหานคร 

โทรศัพท์ 02-7292962 

20. ศูนย์ประชาสัมพันธ์ข่าวสารฮัจย์แห่งประเทศไทย 
กรุงเทพมหานคร 
http://www.hajthailand.net/info/dataAgency 

โทรศัพท ์0949520668 

ธุรกิจโรงแรม 
21. โรงแรม ซี เอส ปัตตานี 

เลขที่ 299 หมู่ 4 ถ.หนองจิก ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.
ปัตตานี 

โทรศัพท์ 073-336090-6 
โทรสาร 0-733-31620 

22. โรงแรมเซาท์เทิร์น วิว 
เลขที่ 399 ถ.หนองจิก ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี 

 
โทรศัพท์ 073-319248 
มือถือ 089-4544418 

23. โรงแรมปาร์ควิว ปัตตานี 
เลขที่ 91-92 ม.5 ต.ปัตตานี (ตรงข้ามบิ๊กซี) อ.เมือง จ.
ปัตตานี 

โทรศัพท์ 073-335100 

24. โรงแรม ปาร์ค วิว ยะลา 
เลขที่ 2-18 จงรัก 3 ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา 

โทรศัพท์ 073-21 3567 
 แฟกซ์: 0 7321 7010 

25. โรงแรมยะลารามา 
เลขที่ 15-21 ถ.ศรีบำรุง อ.เมือง จ.ยะลา 

โทรศัพท์ 073-212841 
           073-212563 

26. โรงแรมเซ็นทาราหาดใหญ่ 
เลขที่ 3 ถ.เสน่หานุสรณ์ ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 

โทรศัพท์ 074-352 222 
           074-312166 

27. Al Meroz Hotel Bangkok 
เลขที่ 4 ซ. รามคำแหง 5 ถ. รามคำแหงสวนหลวง
กรุงเทพมหานคร 10250 ประเทศไทย. 
www.info@almerozhotel.com 

โทรศัพท ์ 
 +66 2 136 8700 
 +66 2 136 8799 
 

28. Aleaf Bangkok Hotel 
เลขที่: 1 ถนน รามคำแหง แขวง หัวหมาก เขตบางกะปิ 
กรุงเทพมหานคร 10240 
 

โทรศัพท์: 02 318 6277 
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ลำดับ ชื่อสถานที/่สถานที่ตั้ง เบอร์ติดต่อ 
29. Nouvo City Hotel 

เลขที่: 2 ถนน สามเสน แขวง บ้านพานถม Phranakorn, 
กรุงเทพมหานคร 10200 

โทรศัพท์: 02 282 7500 

30. Bed By City Hotel 
เลขที่: 59/1-5 ซอย สุขสันต์ ถนน ทรัพย์ แขวง สี่พระยา 
เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 

โทรศัพท์: 080 058 3583 

31. @Ram 21 Place  
เลขที่: 104 112 ซอย รามคำแหง 21 แขวง หัวหมาก เขต
บางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 

โทรศัพท์: 02 318 0390 
 

32. Darul Hijroh Hotel  
เลขที่ 17 ซอย รามคำแหง 2 ถนนรามคำแหง แขวง สวน
หลวง แขวงสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250 

โทรศัพท์: 02 369 3558 

33. Zayn Hotel 
เลขที่ 593 595 ถนน ศรีนครินทร์ แขวงพัฒนาการ แขวง
สวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250 

โทรศัพท์: 02 322 2455 

34. Lee Gardens Plaza Hotel 
เลขที่ 29 ถ. ประชาธิปัตย์ ตำบล หาดใหญ่ อำเภอ
หาดใหญ่ สงขลา 90110 

โทรศัพท์: 074 261 111 

35. โรงแรมสยามเซ็นเตอร์ ฮาลาล 
เลขที่ 25-35 ถ.นิพัทธ์อุทิศ 2 อ.หาดใหญ่ สงขลา 90110  

โทรศัพท์: 074-353111 

36. โรงแรมอัลฟาฮัจย์ 
เลขที่ 132 ม.1 ถ.บายพาส ต.ควนลัง อ.หาดใหญ่ สงขลา 
90110 

โทรศัพท์: 074 273 799 

หน่วยงานราชการ 
37. การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ศูนย์การท่องเที่ยวจังหวัด

นราธิวาส 
เลขที่ 102/3 หมู่ 2 ถ.นราธิวาส-ตากใบ ต.กะลุวอเหนือ 
อ.เมือง จ.นราธิวาส 
http://www.Tourismthailand.org/narathiwat 
 
 

โทรศัพท์ 073-522411 
โทรสาร 073-522412 
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ลำดับ ชื่อสถานที/่สถานที่ตั้ง เบอร์ติดต่อ 
38. การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานหาดใหญ่ 

เลขที่ 1/1 ซอย 2 นิพัทธ์อุทิศ 3 อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา  
http://www.Tourismthailand.org/hatyai 

โทรศัพท์ 074-231055 
โทรสาร 074-245986 

39. สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดปัตตานี 
อาคารอัฒจันทน์มีหลังคา ชั้น 2 สนามกีฬากลางจังหวัด 
ถนนโรงเหล้าสายข. ต.รูสะมิแล อ.เมือง  จ.ปัตตานี 

โทรศัพท,์ โทรสาร 
073-460115 

40. ด่านตรวจคนเข้าเมืองสะเดา 
หมู่ 7 ถ.กาญจนวนิช ต.สำนักขาม อ.สะเดา จ.สงขลา  

โทรศัพท์ 074-301107 

41. กองตรวจคนเข้าเมือง ด่านสุไหงโกลก 
เลขที่ 70 ถ.เจริญเขต อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 

โทรศัพท์ 073-611231 
โทรสาร 073-611231 

42. สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว จังหวัดสงขลา 
ที่อยู่ ศูนย์ราชการจังหวัดสงขลา อ.เมือง จ.สงขลา 

โทรศัพท์ 074-326508 
           074-326322 
โทรสาร 074-326511 

43. สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว จังหวัดยะลา 
ที่อยู่ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ (ศอ.บต.) ถนนสุขยางค์ อ.เมือง จ.ยะลา     

โทรศัพท์ 073-274526 
โทรสาร 073-274527 

44. สนามบินนานาชาติหาดใหญ่ 
เลขที่ 99 หมู่ 3 ถนนสนามบินพาณิชย์ ต.คลองหลา 
อ.คลองหอยโข่ง จ.สงขลา 

 

โรงพยาบาล 
45. รพ.บำรุงราษฏร์ กรุงเทพมหานคร 

สุรินทร์  เบ็ญคาร (Premier Service Officer) 
โทรศัพท์ 080-5357147 

46. รพ.กรุงเทพ  
นายซาการียา  ซีนา (ล่ามภาษาอาหรับ) 

โทรศัพท์ 084-7470761 

47. รพ.เปาโล 
นายวสันต์   วันสกุล (ล่ามภาษาอาหรับ) 

โทรศัพท์ 087-6227544 

48. รพ.เวชธานี 
นายสรายุท  ดาลี  (ล่ามภาษาอาหรับ) 

โทรศัพท์ 089-6781034 

49. รพ. บางกอก 9  
นางสาวฟารีดะห์   ดาราแมง (ล่ามภาษาอาหรับ) 
 

โทรศัพท์ 098-4315751 
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ลำดับ ชื่อสถานที/่สถานที่ตั้ง เบอร์ติดต่อ 
50. รพ. พญาไท 2  

นางสาวฟัตตู  อาแว (ล่ามภาษาอาหรับ) 
โทรศัพท์ 094-0968382 
           094-0452831 

51. รพ.ปิยะเวท 
998 ถ.ริมคลองสามเสน (พระราม 9) แขวงบางกะปิ 
เขตห้วยขวาง  กรุงเทพมหานคร 10310 
http://www.piyavate.com/ 

โทรศัพท์ 026256555 

52. รพ. สมิติเวช 
488 ถ.ศรีนครินทร์  สวนหลวง  กรุงเทพมหานคร 10250 
http://www.samitivejhospitals.com/Srinakarin/th 

โทรศัพท์ 023789000 

53. รพ. กระบี่ 
325 ถนนอุตรกิจ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ 

โทรศัพท0์75-632167-72 
          075-632167-73 

54. รพ. เกาะยาว 
52/3 หมู่ 2 ตำบลเกาะยาวน้อย อำเภอเกาะยาว  
จังหวัดพังงา 

โทรศัพท ์076-597109 

55. รพ. พังงา 
436 ถนนเพชรเกษม ตำบลท้ายช้าง อำเภอเมือง จังหวัด
พังงา 

โทรศัพท ์ 076-412032 

56. รพ. กรุงเทพภูเก็ต 
2/1 ถนนหงษ์หยก อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 

โทรศัพท ์ 076-254425 

57. รพ. สิริโรจน ์
44 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร. 9 ต. วิชิต อ. เมือง จังหวัด
ภูเก็ต 

โทรศัพท ์  076-249400 

58. รพ. วชิระภูเก็ต 
353 ถนนเยาวราช ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 

โทรศัพท ์  076-211114 

59. รพ. ภูเก็ตอินเตอร์เนชันแนล 
44 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร. 9 อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 

โทรศัพท ์  076-249400 

60. รพ. นานาชาติสมุย 
90/2 หมู่ 2 ตำบลบ่อพุต เกาะสมุย จังหวัดสุราษฏร์ธานี 

โทรศัพท ์ 077-230781-2 

61. รพ. กรุงเทพสมุย 
57 หมู่ 3 ถ. ทวีราษฎร์ภักดี ต. บ่อผุด อ. เกาะสมุย 
จังหวัดสุราษฏร์ธานี 
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ลำดับ ชื่อสถานที/่สถานที่ตั้ง เบอร์ติดต่อ 
62. รพ. เกาะสมุย 

66 ถนนเข้าโรงพยาบาล ต. อ่างทอง อ. เกาะสมุย  
จังหวัดสุราษฏร์ธานี 

โทรศัพท ์ 077-421322-3 

63. รพ. กรุงเทพหาดใหญ่ 
75 ซ.15 ถนนเพชรเกษม ตำบล หาดใหญ่  
อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 

โทรศัพท ์ 074-365780-5 

64. รพ. ยะลา 
152 ถนนสิโรรส ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 
www.yrhyala.com 

โทรศัพท ์  073-228942,  
              073-228943 

65. รพ. สิโรรส 
247-249 ถนนสิโรรส ตำบลสะเตง อำเภอเมือง  
จังหวัดยะลา 

โทรศัพท ์ 073-221114-5 

66. รพ. นราธิวาสราชนครินทร ์
80 ถนนระแงะมรรคา ตำบลบางนาค อำเภอเมือง จังหวัด 
นราธิวาส 

โทรศัพท ์   073-513860, 
               073-513870 

67. รพ. ยะหริ่ง  
183 หมู่ 2 ถนนเพชรเกษฒ ตำบลยามู อำเภอยะหริ่ง 
จังหวัด ปัตตานี 

โทรศัพท ์ 073-491316-7 

68. รพ. ปะนาเระ 
91 หมู่ 1 ตำบลท่าข้าม อำเภอปะนาเระ จังหวัด ปัตตานี 

โทรศัพท ์   073-499063, 
               073-499328 

69. รพ. โคกโพธิ ์
40/2 หมู่ 3 ตำบลมะกรูด อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัด ปัตตานี 

โทรศัพท ์ 073-432393-8 
             073-432393-9 

70. รพ. กะพ้อ 
86 หมู่ 1 ตำบลกะรุบี อำเภอกะพ้อ จังหวัด ปัตตานี 

โทรศัพท ์   073-494037, 
               073-494098 

71. รพ. สุไหงโกลก 
1 ถนนทรายทอง 5 ต. สุไหงโก-ลก อ. สุไหงโก-ลก  
จ. นราธิวาส 

โทรศัพท ์ 073-520396-8 

72. รพ. สงขลา 
666 ถนนสงขลา-เกาะยอ ตำบลพะวง อำเภอเมือง จังหวัด
สงขลา 
 

โทรศัพท ์ 074-334074-6 
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ลำดับ ชื่อสถานที/่สถานที่ตั้ง เบอร์ติดต่อ 
73. รพ. สตูล 

55/1 ถนนหัตถกรรมศึกษา ตำบลพิมาน อำเภอเมือง 
จังหวัดสตูล 

โทรศัพท ์074-723500-10 

74. รพ. ควนโดน  
106 หมู่ 6 ตำบลควนสตอ อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล 

โทรศัพท ์  074-795066,  
              074-795126 

75. รพ. สะเดา 
110 ถนนปาดังเบซาร์ ตำบลสะเดา อำเภอสะเดา  
จังหวัดสงขลา 

โทรศัพท ์   074-411299, 
              074-411288 

76. รพ. ราชเวช เชียงใหม่ 
316/1 ถนนเชียงใหม-่ลำพูน ตำบลวัดเกต อำเภอเมือง 
จังหวัด เชียงใหม่ 

โทรศัพท ์  053-801999 

78. รพ. ลานนา 
1 ถนนสุขเกษม ตำบลป่าตัน (แขวงนครพิงค์) อำเภอเมือง 
จังหวัด เชียงใหม่ 

โทรศัพท ์  053-999777 

79. รพ. ประสาท เชียงใหม่ 
ถนนสุเทพ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัด เชียงใหม่ 

โทรศัพท0์53-890755-64 

เจ้าหน้าที่ภาษาอาหรับในโรงเรียนและศูนย์ต่างๆ 
80. โรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ 

ตั้งอยู่ที่ 762 ถนนสิโรรส ตำบลสะเตง อำเภอเมือง  
จังหวัดยะลา 95000  

โทรศัพท์ 073-222825 

81. โรงเรียนสตรีอิสลามวิทยามูลนิธิ 
ตั้งอยู่เลขที่ 69 ซอยบราโอ ถนนสิโรรถ อำเภอเมือง 
จังหวัดยะลา 95000 

 

82. โรงเรียนพัฒนาอิสลาม ปัตตานี  
40/1 ม.1 ต.บาราเฮาะ อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 

 

83. จงรักสัตย์วิทยา  
151 ถ.เพชรเกษม หมู่ที่ 3 อำเภอเมือง  จังหวัดปัตตานี 

 

84. โรงเรียนดรุณศาสฟ์วิทยา  
265 ถ. ท่าเสด็จ ตำบลตะลุบัน อำเภอสายบุรี จังหวัด
ปัตตานี 
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ลำดับ ชื่อสถานที/่สถานที่ตั้ง เบอร์ติดต่อ 
85. โรงเรียนประสานวิทยามูลนิธิ  

85/1 หมู่ที่ 5 ตำบลยะรัง อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี 
 

86. โรงเรียนปูผุดประชารักษ์  
72/1 หมู่ที่ 6 ตำบลปูผุด อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัด
ปัตตานี 

 

87. โรงเรียนมะฮาตุลอิสลามียะห์  
44หมู่ท่ี 1 ตำบลตาลีอายร์ อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี 

 

88. โรงเรียนมัครอซะห์อัลฮูซัยนียะห์  
223 หมู่ที่ 1 ตำบลมะนังดาล อำเภอสายบุรี จังหวัด
ปัตตานี 

 

89. โรงเรียนมัดการอซะ อัตตัรปียาตุลรอยะห์ อิสลามียะห์  
101 หมู่ที่ 3 ตำบลเขาตูม อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี 

 

90. โรงเรียนมัดรอซะห์ซิลรุลเราะห์มาน  
84/4 หมู่ที่ 4 ตำบลปานาเระ อำเภอปานาเระ  
จังหวัดปัตตานี 

 

91. โรงเรียนมัดรอซะห์นะห์ฎอตุลดีนียะห์อัลอิสลามียะห์  
หมู่ที่ 1 ตำบลประจัน อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี 

 

92. โรงเรียนมัดรอซะห์มูอัมมาดียะห์ 
18 หมู่ที่ 7 ตำบลกะมิยอ อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัด
ปัตตานี 

 

93. โรงเรียนมัดรอซะห์อัรรอหมานียะห์  
18/1 หมู่ที่ 3 ตำบลปากู อำเภอทุ่งยางแดง จังหวัดปัตตานี 

 

94. โรงเรียนพัฒนาวิทยา 
ตั้งอยู่ที่ ถนนผังเมือง 2 อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000  

โทรศัพท์ 0-7321-3376 
           0-7322-3431 

95. โรงเรียนมะอาหัดอิสลามียะห์ 
286 หมู่ที่ 3 หน้าสถานีรถไฟ ต.บาลอ อ.รามัน จ.ยะลา 
95140  

 

96. โรงเรียนอัตตัรกียะห์ อิสลามียะห์ 
ถ.ตรีรัตน์ ตำบลบางนาค อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัด
นราธิวาส 
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ลำดับ ชื่อสถานที/่สถานที่ตั้ง เบอร์ติดต่อ 
97. โรงเรียนแสงธรรมวิทยา 

59/1 ต.สุไหงโก-ลก อ.สุไหง-โกลก จ.นราธิวาส 
 

98. โรงเรียนต้นตันหยง 
157/4 หมู่ที่ 7 ตำบลรือเสาะ อำเภอรือเสาะ จังหวัด
นราธิวาส 

 

สถานทูตกลุ่มประเทศอาหรับ ประจำประเทศไทย 
99. สถานฑูตประเทศการ์ตาร์ ประจำประเทศไทย 

ชั้น 14 อาคารแคปปิตอล ทาวเวอร์ ออลซีซั่น เพลส   
87/1 ถ.วิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 

 

100. สถานทูตอียิปต์ ประจำประเทศไทย 
ที่ตั้ง: ตึก Las Colinas, ชั้น 42 สุขุมวิท 21 วัฒนา     
กทม 10110 

โทรศัพท์   02 661-7184 

101. สถานฑูตประเทศคูเวต ประจำประเทศไทย 
ชั้น 24 อาคารสาทรนคร สาทรเหนือ กทม 10500 

โทรศัพท์   02 63674613 

102. สถานฑูตประเทศจอร์แดน ประจำประเทศไทย 
47 สุขุมวิท 63 กทม 10100 

โทรศัพท์   02 3917142 

103. สถานฑูตประเทศซาอุดิอาระเบีย ประจำประเทศไทย 
ชั้น 23, 24 อาคารแสงทองธานี 82 ถนนสาธรเหนือ   
กทม. 10500 

โทรศัพท์   02 6392999 

104. สถานทูตประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ประจำประเทศ
ไทย 
82 ชั้น 25 อาคารแสงทองธานี 82 ถนนสาธรเหนือ      
กทม. 10500 

โทรศัพท์  02 6399820-4 

105. สถานฑูตประเทศเยเมน ประจำประเทศไทย 
521 ถนนพัฒนาการ  ซอย 25  สวนหลวง                 
กทม. 10250 

โทรศัพท์   02 71376703 

106. สถานฑูตประเทศโมร็อกโก ประจำประเทศไทย   
ชั้น 19  อาคาร One Pacific Place สุขุมวิท  กรุงเทพ 
10110 
 
 

โทรศัพท์   02 6795604 
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ศูนย์ภาษาอาหรับ  
ลำดับ ชื่อสถานที/่สถานที่ตั้ง เบอร์ติดต่อ 
107. ศูนย์ภาษานานาชาติ ภาษาอาหรับ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี

ปารามีแต ต. สะเตง อ.เมือง  จ.ยะลา 
 

108. ศูนย์ทดสอบภาษาอาหรับ วิทยาลัยอิสลามศึกษา
วิทยาลัยอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์      
วิทยาเขตปัตตานี 181 ถ.เจริญประดิษฐ์ ต.รูสะมิแล อ.
เมือง จ.ปัตตานี 94000  

โทรศัพท์ 073-331305   
โทรศัพท์ (สาย
ภายใน) 073-313928-50 
ต่อ 2210, 2216   

109. ศูนย์ภาษามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน 

โทรศัพท์ 02 9438888 
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หมวดที ่8 การประเมินและปรับปรุงการดำเนินการของหลักสูตร 

1.  การประเมินประสิทธิผลของการสอน 
 1.1  การประเมินกลยุทธ์การสอน 
 กำหนดให้คณาจารย์เขียนรายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) ซึ่งมีรายละเอียดของกลยุทธ์การ
ประเมินการสอน และรายงานผลการดำเนินงานของรายวิชา (มคอ.5) หลังการสอนของแต่ละภาค
การศึกษา อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอนนำข้อเสนอแนะไปปรับปรุงและรายงานผล
ต่อไป 
 1.2  การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 
 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน ดำเนินการ ดังนี้ 
 1.2.1 นักศึกษาประเมินการสอนในแต่ละรายวิชาผ่านระบบออนไลน์ระหว่างและเมื่อสิ้นสุด
ภาคการศึกษา จำนวน 2 ครั้ง คือ ก่อนการสอบระหว่างภาคเรียน และก่อนสอบปลายภาคเรียน 
 1.2.2 คณะกรรมการบริหารวิชาการคณะและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสังเกตการสอนของ
อาจารย์ 
2.  การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 
 2.1  โดยนักศึกษาและบัณฑิต 
 การประเมินหลักสูตรในภาพรวม โดยสำรวจข้อมูลจาก นักศึกษาปัจจุบัน นักศึกษาปีสุดท้าย 
และบัณฑิตใหม่ 
 2.2  โดยผู้ทรงคุณวุฒิ และ/หรือ จากผู้ประเมินภายนอก 
 การประเมินคุณภาพการศึกษาโดยผู้ทรงคุณวุฒิทั้งภายในและภายนอก ที่เกี่ยวข้อง ในสาขา
ภาษาอาหรับ 
 2.3  โดยผู้ใช้บัณฑิต และ/หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอ่ืน ๆ 
 การประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตโดยวิธีการวิจัย 
3.  การประเมินผลการดำเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 
 ประเมินตามตัวบ่งชี้ผลการดำเนินงานที่ระบุไว้ในหมวดที่ 7 ข้อ 7 โดยคณะกรรมการประกันคุณภาพ
ภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
4.  การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง  
 4.1  รวบรวมข้อเสนอแนะ/ข้อมูลจากการประเมินของนักศึกษา ผู้รับผิดชอบ ผู้ใช้บัณฑิต และ
ผู้ทรงคุณวุฒิ 
 4.2  วิเคราะห์ทบทวนข้อมูลข้างต้นโดยผู้รับผิดชอบหลักสูตร/คณะกรรมการบริหารวิชาการคณะ 
 4.3  ดำเนินการปรับปรุง 
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 4.3.1 รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) และรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ.4)  
ทุกภาคการศึกษาหรือทุกปีการศึกษา 
 4.3.2 ดำเนินการประเมินผลหลักสูตร (มคอ.2) เพ่ือนำไปปรับปรุงหลักสูตรภายใน 5 ปี 
                  (1) ประเมินปัญหาอุปสรรคการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรทุกปีการศึกษา 
                  (2) ประเมินผลคุณลักษณะและคุณภาพของบัณฑิตภายหลังจบการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
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ภาคผนวก ก 

สรุปการปรับปรุงหลักสตูร 
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สรุปการปรับปรุงหลักสูตร 

 การปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอาหรับ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 เป็น
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอาหรับเพ่ือธุรกิจสุขภาพและการท่องเที่ยว หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา สรุปการปรับปรุงได้ ดังนี้ 

หลักสูตรเดิม (2559) หลักสูตรปรับปรุง (2564) หมายเหตุ 
1. ชื่อหลักสูตร 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษา
อาหรับ 
Bachelor of Arts Program in Arabic 

 

1. ชื่อหลักสูตร 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษา
อาหรับเพ่ือธุรกิจสุขภาพและการท่องเที่ยว
Bachelor of Arts Program in Arabic for 
Health Care and Tourism Business 

 

ปรับปรุง 

2. ช่ือปริญญา 
ชื่อเต็ม : ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาอาหรับ) 
ชื่อย่อ  : ศศ.บ. (ภาษาอาหรับ) 
ชื่อเต็ม : Bachelor of Arts (Arabic) 
ชื่อย่อ  : B.A. (Arabic) 

 

2. ช่ือปริญญา 
ชื่อเต็ม : ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาอาหรับเพ่ือ

ธุรกิจสุขภาพและการท่องเที่ยว) 
ชื่อย่อ  : ศศ.บ. (ภาษาอาหรับเพื่อธุรกิจสุขภาพ

และการท่องเที่ยว) 
ชื่อเต็ม : Bachelor of Arts (Arabic  
           for Health Care and Tourism 

Business 
ชื่อย่อ : B.A. (Arabic for Health Care and 

Tourism Business) 

 

ปรับปรุง 

3. ปรัชญาของหลักสูตร 
           มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีองค์ความรู้ และทักษะ
ด้านการสื ่อสารภาษาอาหรับเพื ่อการประกอบ
อาช ีพ เพ ียบพร ้อมด ้วยค ุณธรรม จร ิยธรรม 
สามารถอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมได้อย่างมี
ความสุข 

 

3. ปรัชญาของหลักสูตร 
          ม ุ ่ งพ ัฒนาบ ัณฑ ิตให ้ม ีสมรรถนะใน
วิชาชีพภาษาอาหรับเพื่อธุรกิจสุขภาพและการ
ท่องเที่ยว เท่าทันเทคโนโลยีดิจิทัล มีคุณธรรม
และจรรยาบรรณวิชาชีพ เป็นผู ้ประกอบการ
ธุรกิจสำหรับชาวไทยและชาวต่างชาติ   
 
     

 

ปรับปรุง 
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หลักสูตรเดิม (2559) หลักสูตรปรับปรุง (2564) หมายเหตุ 
4. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
          4.1 ม ีความร ู ้และท ักษะการใช ้ภาษา
อาหรับในการติดต่อส ื ่อสารเช ิงธ ุรก ิจและเชิง
วิชาการท้ังในและต่างประเทศได้ 
          4.2 มีคุณธรรม จริยธรรม มีเหตุผล มีความ
รับผิดชอบต่อตนเอง ต่อสังคมและมีมนุษย์สัมพันธ์
ที่ดี สามารถทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
          4.3 มีความภูมิใจในตนเองและสามารถ
ประกอบอาชีพที่เก่ียวข้องกับการใช้ภาษาอาหรับ 
           4.4 มีทักษะในการแสวงหาความร ู ้ ใน
สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดจนสามารถใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือพัฒนาตนเองได้ 
           4.5 มีความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมอาเซียน
และอาหรับรองรับการเข้าสู ่ประชาคมอาเซียน 
และโลกอาหรับ 
 

4. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
          4.1 สามารถใช้ภาษาอาหรับเพื ่อธุรกิจ
สุขภาพและการท่องเที่ยว ทั้งทักษะการฟัง พูด 
อ่าน เขียนอย่างมีประสิทธิภาพ 
          4.2 มีความสามารถประกอบสัมมาชีพ 
หรือศึกษาต่อเพ่ือพัฒนาตนและสังคม 
          4.3 สามารถคิดวิเคราะห์ แก้ปัญหาที่
เกิดข้ึนในชีวิตและสังคมอย่างมีวิจารณญาณ 
          4.4 มีค ุณธรรมจริยธรรม สามารถทำ
ประโยชน์ให้กับชุมชนและท้องถิ่น 
          4.5 มีคุณลักษณะด้านความสามารถการ
ใช้เทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรู้ 

ปรับปรุง 

5. ระบบการจัดการศึกษา 
           ระบบทวิภาค 

5. ระบบการจัดการศึกษา 
           ระบบทวิภาค 
 

คงเดิม 

6. จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 
          ไม่น้อยกว่า 127 หน่วยกิต 

6. จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 
          ไม่น้อยกว่า 120 หนว่ยกิต 
 

ปรับปรุง 

 

 

 

 

 

 

 



110 
 

หลักสูตรเดิม (2559) หลักสูตรปรับปรุง (2564) หมายเหตุ 
7. โครงสร้างหลักสูตร 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  ไม่น้อยกว่า        30 หน่วยกิต 
   กลุ่มภาษาและการสื่อสาร  ไม่น้อยกว่า   12 หน่วยกิต 
   กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์      ไม่น้อยกว่า     6 หน่วยกิต 
   กลุ่มวิชาสังคมศาสตร ์      ไม่น้อยกว่า     6 หน่วยกิต 
   กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลยี                 ไม่น้อยกว่า      6 หน่วยกิต 
หมวดวิชาเฉพาะ        ไม่น้อยกว่า        91 หน่วยกิต 
   กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน        ไม่น้อยกว่า    84 หน่วยกิต 
       วิชาเอกบังคับ           ไม่น้อยกว่า    60 หน่วยกิต 
       วิชาเอกเลือก            ไม่น้อยกว่า    24 หน่วยกิต 
    
   กลุ่มวิชาปฏิบัติการและ 
ฝึกประสบการณืวิชาชีพ      ไม่น้อยกว่า      7 หน่วยกิต 
หมวดวิชาเลือกเสรี          ไม่น้อยกว่า     6 หน่วยกิต 
 
8. รายวิชา 
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  ไม่น้อยกว่า    30 หน่วยกิต 
   กลุ่มวิชาภาษาและการ 
สื่อสาร                       ไม่น้อยกว่า     12 หน่วยกิต 
   บังคับเรียน                                   10 หน่วยกิต 
2100101 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร              2(1-2-3) 
2100102 การพัฒนาทักษะการพูดและ 
             การเขียน                                2(1-2-3) 
2100104 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารและ 
             พัฒนาการเรียนรู้                       2(1-2-3) 
2100107 ภาษามลายูเพ่ือการสื่อสาร            2(1-2-3) 
2100108 ภาษามลายูเพ่ือการสื่อสารและ 
             พัฒนาการเรียนรู้                       2(1-2-3) 
 
 
 

7. โครงสร้างหลักสูตร 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  ไม่น้อยกว่า    30 หน่วยกิต 
  กลุ่มภาษาและการสื่อสาร  ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต 
  กลุม่วิชาวิถีแห่งชีวิต         ไม่น้อยกว่า  6 หน่วยกิต 
  กลุม่วิชาพลเมืองโลก         ไม่น้อยกว่า   6 หน่วยกิต 
  กลุม่วิชาอัตลักษณ์ของคณะ ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต               
 
หมวดวิชาเฉพาะ        ไม่น้อยกว่า     84 หน่วยกิต 
       กลุ่มวิชาแกน                   18 หน่วยกิต 
       วิชาเฉพาะด้านบังคับ ไม่น้อยกว่า    36 หน่วยกิต 
       วิชาเฉพาะด้านเลือก  ไม่น้อยกว่า    9 หน่วยกิต 
       เฉพาะด้านวิชาโท                      15 หน่วยกิต 
   กลุ่มวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ 
และวิชาชีพ                     ไม่น้อยกว่า   6 หน่วยกิต 
หมวดวิชาเลือกเสรี          ไม่น้อยกว่า   6 หน่วยกิต 
 
8. รายวิชา 
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  ไม่น้อยกว่า  30 หน่วยกิต 
    กลุ่มวิชาภาษาและการ 
    สื่อสาร                  ไม่น้อยกว่า    15 หน่วยกิต 
    บังคับเรียน                              12 หน่วยกิต 
5100101 ภาษา ความคิด และการสื่อสาร  3(3-0-6) 
5100102 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร           3(3-0-6) 
5100103 ภาษาไทยเพ่ือการประกอบ 
             อาชีพ                       3(3-0-6) 
5100105 ภาษาอังกฤษหรรษา            3(3-0-6) 
5100106 การใช้ภาษาอังกฤษในสังคม 
             ออนไลน์                       3(3-0-6) 
5100107 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 
             และพัฒนาการเรียนรู้            2(1-2-3) 
5100108 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 1    2(1-2-3) 
5100109 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 2  2(1-2-3) 

ปรับปรุง 
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   เลือกเรียน                                    2 หน่วยกิต 
2100103 หลักการอ่านและการเขียนคําไทย    2(2-0-4) 
2100105 การพัฒนาทักษะการพูด 
             และการอา่นภาษาอังกฤษ             2(1-2-3) 
2100106 ภาษาอังกฤษเพ่ือพัฒนา 
           การอ่านและการเขียน                   2(1-2-3) 
2100109 ภาษามลายูพ้ืนฐาน                     2(1-2-3) 
2100110 ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร               2(1-2-3) 
2100111 ภาษาอาหรับพ้ืนฐาน                   2(1-2-3) 
2100116 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 2        2(1-2-3) 
 
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์         ไม่น้อยกว่า   6 หน่วยกิต 
2100112 วิทยาการแห่งความสุข                 2(1-2-3) 
2100113 สุนทรียวิจักขณ์                          2(2-0-4) 
2100114 สารสนเทศเพ่ือการเรียนร ู้ตลอดชีวิต 2(1-2-3) 
2100118 ความจริงของชีวิต                      2(2-0-4) 
2100119 การพัฒนาตน                           2(2-0-4) 
2100120 สุนทรียภาพเพ่ือชีวิต                   2(1-2-3) 
 
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร ์       ไม่น้อยกว่า    6 หน่วยกิต 
2150101 สังคมภิวัตน์                              2(2-0-4) 
2150102 การจัดการทางสังคม                   2(2-0-4) 
2150103 ทักษะชีวิตและจิตสาธารณะ          2(2-0-4) 
2150108 ทักษะในการดำเนินชีวิต              2(1-2-3) 
2150109 ชีวิตและวัฒนธรรมไทย               2(1-2-3) 
 
 
 
 
 
 
 

5100113 ก้าวทันโลกเทคโนโลยีและสื่อ  3(3-0-6) 
   เลือกเรียน                                3 หน่วยกิต 
5100104 การพัฒนาทักษะการพูดและ 
             การเขียนภาษาไทย             3(3-0-6) 
5100110 การพัฒนาทักษะการสื่อสาร 
             ภาษาอังกฤษ                       3(3-0-6) 
5100111 ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร     3(3-0-6) 
5100112 ภาษามลายูเพ่ือการสื่อสาร  3(3-0-6) 
 
 
 
 
กลุ่มวิชาวิถีแห่งชีวิต         ไม่น้อยกว่า  6 หน่วยกิต 
  วิชาบังคับ                   ไม่น้อยกว่า  3 หน่วยกิต 
5100116 อยู่ดี กินดี มีสุข                       3(3-0-6) 
5100117 วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจำวัน  3(3-0-6) 
  วิชาเลือก                    3 หน่วยกิต 
5100114 เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ 
             การนำเสนอ                       3(3-0-6) 
5100115 เทคโนโลยีสารสนเทศ 
             ในชีวิตประจำวัน             3(3-0-6) 
5100118 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน      3(3-0-6) 
5100119 การบริหารร่างกาย                  1(0-2-2) 
5100120 การกีฬาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต  2(1-2-3) 
5100121 ศาสตร์พระราชากับการ 
             พัฒนาท้องถิ่น                       3(3-0-6 
5100122 ชี้ช่องทางดี ชี้ช่องทางรวย  3(3-0-6 
5100123 ความงดงามแห่งตน            3(3-0-6) 
5100124 ก้าวสู่โลกกว้าง                      2(1-2-3) 
5100125 ความจริงของชีวิต            3(3-0-6) 
5100126 การพัฒนาตน                      2(2-0-4) 
5100127 สุนทรียภาพเพ่ือชีวิต            3(3-0-6) 
5100128 ชีวิตและวัฒนธรรมไทย           2(1-2-3) 



112 
 

กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วทิยาศาสตร์ 
และเทคโนโลยี               ไม่น้อยกว่า      6 หน่วยกิต 
4100101 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน         2(1-2-3) 
4100102 วิทยาศาสตร์เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต 2(1-2-3) 

 4100103 เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิต 
              ประจำวัน                                2(1-2-3) 
4100108 วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจำวัน        2(1-2-3) 
4100109 การกีฬาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต     2(1-2-3) 
 
 
2) หมวดวิชาเฉพาะ        ไม่น้อยกว่า      91 หน่วยกิต 
กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน        ไม่น้อยกว่า      84 หน่วยกิต 
 
 
 
 
 
 
 
วิชาเฉพาะด้านบังคับ      ไม่น้อยกว่า       60 หน่วยกิต
2122101 หลักภาษาอาหรับ 1                     3(3-0-6) 
2122102 การอ่านภาษาอาหรับเบื้องต้น         3(3-0-6) 
2122103 การฟัง-พูดภาษาอาหรับเบื้องต้น      3(3-0-6) 
2122104 สัทศาสตร์ภาษาอาหรับ                 3(3-0-6) 
2122105 หลักภาษาอาหรับ 2                     3(3-0-6) 
2122106 การอ่านภาษาอาหรับขั้นกลาง         3(3-0-6) 
2122107 การฟัง-พูดภาษาอาหรับขั้นกลาง      3(3-0-6) 
2122108 วัฒนธรรมอาหรับ                        3(3-0-6) 
2122209 หลักภาษาอาหรับ 3                     3(3-0-6) 
2122210 ภาษาศาสตร์ภาษาอาหรับเบื้องต้น    3(3-0-6) 
2122211 ภาษาอาหรับและเทคโนโลยี 
             สารสนเทศ                               3(3-0-6) 
2122212 ภาษาอาหรับเพ่ือการสื่อสาร           3(3-0-6) 

กลุ่มวิชาพลเมืองโลก        ไม่น้อยกว่า   6 หน่วยกิต 
  วิชาบังคับ                      3 หน่วยกิต 
5100129 พหุวัฒนธรรมกับสันติภาพ  3(3-0-6) 
  วิชาเลือก ไม่น้อยกว่า         3 หน่วยกิต 
5100130 ทักษะชีวิตเพ่ือสังคม            3(3-0-6) 
5100131 สังคมภิวัตน์    3(3-0-6) 
          
กลุ่มวิชาอัตลักษณ์ของคณะ                3 หน่วยกิต               
5100133 วิถีไทย วิถีถ่ิน                        3(3-0-6) 
   
2) หมวดวิชาเฉพาะ   ไม่น้อยกว่า   84 หน่วยกิต 
กลุ่มวิชาแกน                        18 หน่วยกิต 
12122101 การอ่านภาษาอาหรับเบื้องต้น    3(2-2-5) 
12122102 หลักภาษาอาหรับเบื้องต้น        3(3-0-6) 
12122103 การฟัง-พูดภาษาอาหรับ 
              เบื้องต้น                              3(2-2-5) 
12122104 การเขียนภาษาอาหรับเบื้องต้น   3(2-2-5) 
12122105 การอ่านภาษาอาหรับขั้นกลาง    3(2-2-5) 
12122106 การฟัง-พูดภาษาอาหรับขั้นกลาง 3(2-2-5) 
วิชาเฉพาะด้านบังคับ ไม่น้อยกว่า        36 หน่วยกิต 
32122107 โปรแกรมสำเร็จรูปและการออกแบบ 

กราฟฟิกเพ่ือธุรกิจ                6(3-6-9) 
32122208 ภาษาอาหรับเพ่ือธุรกิจสุขภาพและการ

ท่องเที่ยว**                          6(3-6-9)                           
32122209 ศิลปะการต้อนรับและการบริการ 

นักท่องเที่ยวชาวอาหรับ**       6(3-6-9)                       
32122310 นวัตกรรมการสื่อสารภาษาอาหรับ 
               เพ่ือธุรกิจบนสื่อดิจิทัล**          6(3-6-9) 
12122211 กฎหมายและจริยธรรมท่อง 
              เที่ยวอิสลาม                         3(3-0-6) 
12122312 การฟัง-พูดภาษาอาหรับถิ่นอ่าว 
              เปอร์เซีย**                          3(2-2-5) 
12122313 ระเบียบวิธีวิจัยด้านธุรกิจสุขภาพ 



113 
 

2122213 การเขียนภาษาอาหรับเบื้องต้น        3(3-0-6) 
2122214 การฟัง-พูดภาษาอาหรับ 
             ถิ่นอ่าวเปอร์เซีย                         3(3-0-6) 
2122315 หลักการแปลเบื้องต้น                   3(3-0-6) 
2122316 ภาษาอาหรับเพ่ือการท่องเที่ยว        3(3-0-6) 
2122317 วรรณคดีอาหรับ                         3(3-0-6) 
2122318 การเขียนจดหมายธุรกิจ                3(3-0-6) 
2122319 ภาษาอาหรับเพ่ือการบริการ 
             ฮัจญ์และอุมเราะฮ์                      3(3-0-6) 
2122420 ระเบียบวิธีวิจัยด้านภาษาศาสตร์      3(2-2-5) 

               และการท่องเที่ยว                 3(2-2-5) 
12122414 ผู้ประกอบการธุรกิจสุขภาพและการ  

ท่องเที่ยว**                         3(2-2-5) 
 
หมายเหตุ : ** หมายถึง รายวิชาที่เป็นอัตลักษณ์ของ
หลักสูตร 

วิชาเฉพาะด้านเลือก     ไม่น้อยกว่า         24 หน่วยกิต
2122321 มัคคุเทศก์                                3(3-0-6) 
2122322 วาทศาสตร์อาหรับ                      3(3-0-6) 
2122323 ภาษาอาหรับเพ่ืองานบริการ 
             ด้านสุขภาพ                              3(3-0-6) 
2122324 ภาษาอาหรับในสื่อมวลชน             3(3-0-6) 
2122325 ภาษาอาหรับเพ่ือความเป็นครู         3(3-0-6) 
2122326 ภาษาอาหรับเพ่ือธุรกิจสายการบิน    3(3-0-6) 
2122327 ภาษาอาหรับเพ่ือธุรกิจระหว่าง 
             ประเทศ                                   3(3-0-6) 
2122328 ภาษาอาหรับเพ่ือธุรกิจการโรงแรม    3(3-0-6) 
2122429 วัฒนธรรมประเทศอาเซียน             3(3-0-6) 
2122430 การพัฒนาทักษะการแปล              3(3-0-6) 
2122431 การแปลแบบล่าม                        3(3-0-6) 
2122432 การอ่านภาษาอาหรับขั้นสูง            3(3-0-6) 
2122433 การฟัง-พูดภาษาอาหรับขั้นสูง         3(3-0-6) 
2122434 ภาษาอาหรับสำหรับงาน 
             สำนักงาน                                3(3-0-6) 

วิชาเฉพาะด้านเลือก  ไม่น้อยกว่า        9 หน่วยกิต 
เลือกวิชาใดวิชาหนึ่งหรือจากหลายกลุ่มวิชา ดังต่อไปนี้ 

กลุ่มวิชาภาษาอาหรับเพื่อธุรกิจสุขภาพ 
12122315 ภาษาอาหรับเพ่ืองานบริการ 
               ด้านสุขภาพ                        3(2-2-5) 
12122316 ภาษาอาหรับเพ่ือธุรกิจระหว่าง 
               ประเทศ                             3(2-2-5)                                           
12122317 ภาษาอาหรับและเทคโนโลยี 
               สารสนเทศ                         3(2-2-5) 
12122318 การเขียนจดหมายอาหรับธุรกิจ  3(2-2-5)                                  
12122319 ภาษาอาหรับเพ่ือการดูแลสุขภาพ 
               และการป้องกันโรค               3(2-2-5) 
12122320 การแปลแบบล่ามภาษาอาหรับใน   

โรงพยาบาล                        3(2-2-5) 
12122321 การสร้างธุรกิจการดูแลสุขภาพ   3(2-2-5) 

กลุ่มวิชาภาษาอาหรับเพื่อธุรกิจการท่องเที่ยว 
12122322 การประชาสัมพันธ์เพ่ือการท่อง 
               เที่ยวชายแดนใต้                   3(2-2-5) 
12122323 ภาษาอาหรับเพ่ือการบริการฮัจญ์ 
               และอุมเราะฮ์                      3(2-2-5) 
12122324 ภาษาอาหรับในสื่อมวลชน        3(2-2-5) 
12122325 ภาษาอาหรับเพ่ือธุรกิจสายการบิน3(2-2-5) 
12122326 มัคคุเทศก์                          3(2-2-5) 

ปรับปรุง 
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12122327 ภาษาอาหรับเพ่ือธุรกิจการ 
               โรงแรม                             3(2-2-5) 
12122328 วัฒนธรรมอาหรับ                  3(3-0-6) 

กลุ่มวิชาภาษาอาหรับเพื่อธุรกิจบริการ 
12122329 หลักการแปลเบื้องต้น              3(3-0-6) 
12122330 การพัฒนาทักษะการแปลและ 
               การสื่อสารภาษาอาหรับ          3(2-2-5) 
12122331 ภาษาอาหรับสำหรับงาน 
               สำนักงาน                           3(2-2-5) 
12122332 วาทศาสตร์และวรรณคดีอาหรับ 
               เพ่ืองานแปล                       3(3-0-6) 
12122333 ผู้ประกอบการอาหารอาหรับ     3(2-2-5) 
12122334 การอ่านและการแปลภาษา 
              อาหรับขั้นสูง                        3(2-2-5) 
12122335 การฟัง-พูดภาษาอาหรับขั้นสูง 
               สำหรับเจ้าหน้าทีก่ารทูต          3(2-2-5) 

 เฉพาะด้านวิชาโท                      15 หน่วยกิต 
12122236 ภาษาอังกฤษเพ่ือธุรกิจนำเที่ยว   3(3-0-6) 
12122237 ภาษาอังกฤษสำหรับมัคคุเทศก์   3(3-0-6) 
12122338 ภาษาอังกฤษเพ่ือการท่องเที่ยว 
              เชิงสุขภาพ                           3(3-0-6) 
12122339 ภาษาอังกฤษเพ่ือการโรงแรม     3(3-0-6) 
12122440 ภาษาอังกฤษสำหรับนักธุรกิจ     3(3-0-6) 

ปรับปรุง 
 

กลุ่มวิชาปฏิบัติการและฝึกประสบการณืวิชาชีพ       
ไม่น้อยกว่า                                      7 หน่วยกิต 
2122435 เตรียมการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
             ภาษาอาหรับ                                1(90)                                      
2122436 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษา 
             อาหรับ                                   6(5-4-0)  
2122437 เตรียมสหกิจศึกษา                         1(90) 
2122438 สหกิจศึกษา                              6(5-4-0) 

กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 
และวิชาชีพ                 ไม่น้อยกว่า   6 หน่วยกิต 
12122441 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

             และเตรียมสหกิจศึกษา           1(1-0-2)                                               
12122442 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางภาษา  

อาหรับเพ่ือธุรกิจสุขภาพและการ
ท่องเที่ยว                             4(450) 

12122443 สหกิจศึกษาทางภาษาอาหรับเพ่ือธุรกิจ
สุขภาพและการท่องเที่ยว          6(600) 
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หมวดวิชาเลือกเสรี             ไม่น้อยกว่า   6 หน่วยกิต  
              ให ้ เล ือกรายว ิชาต ่ า ง  ๆ ท ี ่ เป ิดสอนใน
มหาวิทยาลัย โดยไม่ซ้ำกับรายวิชาที่เคยเรียนมาแล้ว และ
ต้องไม่เป็นรายวิชาที่กำหนดให้เรียนที่ไม่นับหน่วยกิต รวม
ในเกณฑ์การสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรนี้ 

หมวดวิชาเลือกเสรี    ไม่น้อยกว่า   6    หน่วยกิต  
              ให ้ เล ือกรายว ิชา ใด ๆ ในหล ักส ูตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยไม่ซ้ำกับรายวิชาที่เคย
เรียนมาแล้ว และต้องไม่เป็นรายวิชาที่กำหนดให้เรียน
ที่ไม่นับหน่วยกิต รวมในเกณฑ์การสำเร็จการศึกษา
ตามหลักสูตรนี้ 

คงเดิม 

9. คำอธิบายรายวิชา 
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   ไม่น้อยกว่า    30 หน่วยกิต 
    กลุ่มภาษาและการสื่อสารไม่น้อยกว่า   12 หน่วยกิต 
    บังคับเรียน                                10 หน่วยกิต 
  

9. คำอธิบายรายวิชา 
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
กลุ่มภาษาและการสื่อสาร ไม่น้อยกว่า  15 หน่วยกิต 
    บังคับเรียน                             12 หน่วยกิต 
5100101 ภาษา ความคิด และการสื่อสาร 3(3-0-6)                   

Language Thought and 
Communication 

            ภาษากับการสื่อสาร ความสัมพันธ์ของภาษา
กับ ความคิดและการสื่อสารทักษะการฟังและการอ่าน 
การลำด ับความค ิด การสร ุปความค ิด และการ
ถ่ายทอดความคิด เพื่อการสื่อสาร ทั้งการพูดและการ
เขียน การใช้ภาษาไทยผ่านบทเพลงหรือการละเล่น 
การเล่านิทานพื้นบ้าน 
  Language and Communication, 
relation between languages with ideas and 
communication, listening and reading skills, 
idea organization, idea conclusion, expressing 
ideas for communication for both speaking 
and writing, Thai use through songs, plays and 
folk tale 

 
 
 
 

วิชาใหม่ 

 2100101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร            2(1-2-3) 
             Thai for Communication 
              ความสำค ัญของภาษาไทยในฐานะเป็น
เคร ื ่องม ือในการส ื ่อสาร ฝ ึกท ักษะใช ้ภาษาในชีวิต 
ประจำวัน ทั้งด้านการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน 
การใช้ภาษาสื่อสารที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ การ
นำเสนอข้อมูลในเชิงให้ความรู้ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ 

5100102 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร        3(3-0-6) 
            Thai for Communication 

ความสำคัญของภาษาไทยในฐานะเป็นเครื่องมือในการ
สื่อสาร ฝึกทักษะใช้ภาษาในชีวิต ประจำวัน ทั้งด้าน
การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน การใช้ภาษา
สื่อสารที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ การนำเสนอ
ข้อมูลในเชิงให้ความรู้ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และ

1. ปรับ
รหัสวิชา
ใหม่ 
2. ปรับ
หน่วยกิต  
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และวิจารณ์อย่างมีเหตุผล ศึกษาสภาพปัญหาและแนว
ทางการแก้ไขการใช้ภาษาในชีวิตประจำวัน ตระหนักถึง
คุณธรรมและมีจิตสำนึกต่อสังคมในการใช้ภาษาไทยใน
การสื่อสาร 
    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 

วิจารณ์อย่างมีเหตุผล ศึกษาสภาพปัญหาและแนว
ทางการแก้ไขการใช้ภาษาในชีวิตประจำวัน ตระหนัก
ถึงคุณธรรมและมีจิตสำนึกต่อสังคมในการใช้ภาษาไทย
ในการสื่อสาร 
 Significance of Thai language as 
communication tools, practice of language in 
daily life use 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 

2100104 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและ 
             พัฒนาการเรียนรู้                     2(1-2-3)                                                
             English for Communication and 

Learning Development 
             พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทั้ง
การฟัง พูด อ่าน เขียน ในชีวิตประจำวันในสถานการณ์
ต่าง ๆ อาทิ การกล่าวทักทาย การกล่าวลา การแนะนำ
ตนเองและผู้อื ่น การร้องขอ การเสนอความช่วยเหลือ 
การให้คำแนะนำ การบรรยายลักษณะบุคคลและสิ่งของ
และสถานที่การถามและการให้ข้อมูล การติดต่อสื่อสาร
ทางโทรศัพท์และการแสดงความคิดเห็น พัฒนาทักษะ
การใช้เครื่องมือ  แหล่งข้อมูลเพื่อศึกษาค้นคว้าในการ
พัฒนาการสื ่อสาร เช่น การใช้พจนานุกรม บทความ 
หนังสือพิมพ์ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
                 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 

5100107 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและ 
            พัฒนาการเรียนรู้                  2(1-2-3)  
            English for Communication and 

learning Development 
            พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารทั้ง
การฟัง พูด อ่าน เขียน ในชีวิตประจำวันในสถานการณ์
ต่าง ๆ อาทิ การกล่าวทักทาย การกล่าวลา การ
แนะนำตนเองและผู้อื ่น การร้องขอ การเสนอความ
ช่วยเหลือ การให้คำแนะนำ การบรรยายลักษณะ
บุคคลและสิ ่งของและสถานที่ การถามและการให้
ข้อมูล การติดต่อสื่อสารทางโทรศัพท์และการแสดง
ความค ิด เห ็น  พ ัฒนาท ักษะการ ใช ้ เ คร ื ่ อ งมื อ 
แหล่งข้อมูลเพื่อศึกษาค้นคว้าในการพัฒนาการสื่อสาร 
เช่น การใช้พจนานุกรม บทความ หนังสือพิมพ์ การใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

             Development of English 
communication skills, listening, speaking, 
reading and writing in daily life of various 
situations such as greeting; leave-taking, self-

1. ปรับ
รหัสวิชา
ใหม่ 
2. ปรับ
หน่วยกิต 
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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 daily life , practice of reading aloud 
in Malay correctly; practice of Malay 
conversations in different situations; self-
introduction, greeting, leave-taking, giving 
suggestion, inquiring information nationally and 
internationally as well as  practice of simple 
sentence writing 

introduction and others, requesting, offering 
help, giving suggestion, describing people, 
objects and places, inquiring and information 
giving, talking on 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 communication 

 

2100116 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2      2(1-2-3) 
             English for Communication 2 
             การฝึกและพัฒนาการฟัง พูด อ่าน และเขียน
ภาษาอังกฤษ โดยใช้สถานการณ์จริงที่สอดคล้องกับสาขา
วิชาชีพที่เกี่ยวข้องรวมถึงการฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์
แก้ป ัญหาและต ัดส ินใจในช ีว ิตประจำว ัน และการ
ประกอบอาชีพ 

    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 

5100109 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2  2(1-2-3)  
            English for Communication 2 

การฝ ึกและพ ัฒนาการฟัง พ ูด อ่าน และเข ียน
ภาษาอังกฤษ โดยใช้สถานการณ์จริงที่สอดคล้องกับ
สาขาวิชาชีพที่เกี ่ยวข้องรวมถึงการฝึกทักษะการคิด
วิเคราะห์แก้ปัญหาและตัดสินใจในชีวิตประจำวัน และ
การประกอบอาชีพ 

             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. ปรับรหัส
วิชา 
2. ปรับ
เป็น
รายวิชา
สำหรับ
การ 
เทียบโอน 
3. ปรับ
คำอธิบาย
รายวิชา
ภาษา 
อังกฤษ 

2100117 ภาษาไทยเพื่อการประกอบอาชีพ   2(1-2-3) 
             Thai for Careers 
  การฝึกทักษะ พัฒนาการใช้ภาษาไทยด้านการ
ฟัง การพูด การอ่านและการเขียนเพื่อให้เกิดการสื่อสาร
อย่างมีประส ิทธ ิภาพถูกต ้องตามหลักเกณฑ์ ทั ้งใน
ชีว ิตประจำวันและการประกอบอาชีพ ตลอดจนการ

5100103 ภาษาไทยเพื่อการประกอบ 
             อาชีพ                              3(3-0-6) 
             Thai for Careers 

              การฝึกทักษะ พัฒนาการใช้ภาษาไทยด้าน
การฟัง การพูด การอ่านและการเขียนเพื่อให้เกิดการ
สื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพถูกต้องตามหลักเกณฑ์ ทั้ง

1. ปรับรหัส
วิชา 
2. ปรับ
หน่วยกติ 
3. ปรับเป็น
รายวิชา    
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นำเสนอข้อมูล การให้ความรู้ การวิเคราะห์ข้อคิดเห็น 
ข้อเสนอแนะโดยผ่านกระบวนการค้นคว้าตามหลัก
ว ิชาการ เพื ่อนำไปใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ ให้เ กิด
ประโยชน์ต ่อการปฏิบ ัต ิหน ้าที ่การงานและการใช้
ชีวิตประจำวัน 
 Practicing 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 

ในช ีว ิตช ีว ิตประจำว ันและการประกอบอาชีพ 
ตลอดจนการนำเสนอข้อมูล การให้ความร ู ้  การ
วิเคราะห์ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะโดยผ่านกระบวนการ
ค้นคว้าตามหลักวิชาการ เพื่อนำไปใช้ในสถานการณ์
ต่าง ๆ ให้เกิดประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่การงาน
และการใช้ชีวิตประจำวัน 

               Practicing 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 

สำหรับการ
เทียบโอน 

 5100105 ภาษาอังกฤษหรรษา           3(3-0-6) 
 English for Fun 

  การใช ้ภาษาอังกฤษเพื ่อการสื ่อสารใน
ชีวิตประจำวัน ระบบเสียงภาษาอังกฤษ คำศัพท์และ
สำนวนการทักทาย การแนะนำตัวเอง/ผู ้อ ื ่น การ
สอบถามข้อมูลเบื้องต้น การแสดงความคิดเห็น การ
แสดงความรู้สึก  การนำเสนอหน้าชั้นเรียน 

English usage for daily 
communication, English sound systems, 
vocabularies and greeting expressions, self-
introduction and introducing others, basic 
information inquiries, giving opinions, feeling 
expression, class presentation  

 
 
 
 

วิชาใหม่ 
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 5100106 การใช้ภาษาอังกฤษในสังคม  
             ออนไลน์             3(3-0-6) 

English Usage for Social Network 
               ก า ร เ ข ี ย น ป ร ะ โ ย ค ภ า ษ า อั ง ก ฤ ษ 
อย่างง่ายในสื ่อสังคมออนไลน์ การตั้งและการตอบ
กระทู ้เป็นภาษาอังกฤษ การสนทนาภาษาอังกฤษ
ออนไลน์ การแสดงความคิดเห็นเป็นภาษาอังกฤษ  
การเขียนหรือการตอบอีเมล์เป็นภาษาอังกฤษ 

 Simple English writing in social 
media, giving queries and answers in English, 
online chatting, giving opinions in English, 
writing and replying email in English, creating 
learning activities 

วิชาใหม่ 

 5100113 ก้าวทันโลกเทคโนโลยีและสื่อ   3(3-0-6)                       
 Technology and Media Literacy 
  การร ู ้ เท ่ าท ันข ้อม ูลข ่ าวสาร การรู้  

เท่าทันสื่อ การรู้เท่าทันเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร การเข้าถึงและประเมินข้อมูล การใช้ข้อมูล
และจัดการได้ การวิเคราะห์สื ่อ การใช้เครื ่องมือ
สื่อสารง่าย ๆ ในการผลิตสื่อ การใช้สื่อสังคมออนไลน์
อย ่างถ ูกต ้องตามกฎหมาย และจร ิยธรรมทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

    Information literacy, media 
literacy, IT and communication literacy, 
information access and evaluation, 
information use and manageability, media 
analysis, simple tools usage for media 
production, social media use under law 
controls and ethics in technology 

 
 
 

 

วิชาใหม่ 
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เลือกเรียน                 ไม่น้อยกว่า          2 หน่วยกิต 
2100102 การพัฒนาทักษะการพูดและการ 
             เขียน2                                   (1-2-3)         

  Speaking and Writing Skills  
              Development 
   หลักเกณฑ์และพัฒนาทักษะการพูดและการ
เขียน เพ่ือให้พูดและเขียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ฝึกการ
พูดทั้งรายบุคคลและเป็นกลุ่ม และร่วมวิจารณ์เพื่อแก้ไข
ปรับปรุง ฝึกการเขียน การวางโครงเรื ่อง การเขียน
เรียงความ ความเรียงและบทความ โดยเน้นการใช้ภาษา
ตามมาตรฐานของงานเขียนประเภทนั้น 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 

วิชาเลือก               ไม่น้อยกว่า         3 หน่วยกิต 
5100104 การพัฒนาทักษะการพูดและการ 
  เขียนภาษาไทย           3(3-0-6) 

 Developments of Thai Speaking 
and Writing Skills 

              การพัฒนาทักษะการพูดและการเขียน 
การพูดและการเขียนในโอกาสต่าง ๆ ทั้งท่ีเป็นทางการ
และไม่เป็นทางการ ศึกษาค้นคว้า ความรู้จากการฟัง
และการอ่านจากสื่อต่าง ๆ และนำเสนอด้วยการพูด
และการเขียนโดยคำนึงถึงคุณธรรมและจริยธรรม และ
มารยาทในการสื ่อสาร การวิจารณ์การพูดและการ
เขียน 
 Developments of speaking and 
writing skills, speaking and writing for both 
formal and informal occasion, research, 
knowledge from listening and reading from 
various media, presenting with presentation 
and writing with ethics and moral realization, 
communication manners, criticizing speaking 
and writing 

1. ปรับ
รหัสวิชา 
2. ปรับชื่อ
วิชา 
 

2100103 หลักการอ่านและการเขียนคำไทย  
             2(2-0-4) 
             Principles of Reading and Writing 
             Thai Words 
             หลักเกณฑ์ต่าง ๆ ในการอ่านและเขียนคำไทย  
ศึกษาปัจจัยที่ทำให้การอ่านและการเขียนคำไทยผิดไป
จากกฎเกณฑ์  เก็บรวบรวม  วิเคราะห์เปรียบเทียบคำที่
มักเขียนหรืออ่านผิดจากกฎเกณฑ์  อภิปราย สรุปผล  
แนวทางการแก้ไขและเผยแพร่การอ่านและการเขียนคำ
ไทยให้ถูกต้อง 
 Principles of reading and writing Thai 
words, study of factors which affect to 
misreading and incorrect writing, collecting, 

 ปรับออก 



121 
 

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 
 5100110 การพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษา 

             อังกฤษ                              3(3-0-6)                                          
 English Communication Skills 

Development  
   การฟังและพูดโต้ตอบในสถานการณ์  

ที ่เกี ่ยวข้องกับชีว ิตประจำวัน การอ่านและเข ียน
ข้อความขนาดสั ้น และประโยคที ่ม ีโครงสร้างไม่
ซับซ้อน โดยจัดกิจกรรม การเรียนการสอน ได้แก่ การ
จัดบอร์ดนิทรรศการอย่างง ่าย ปฏิบัต ิภาคสนาม 
ปฏิบัติการทางภาษาในสถานการณ์จริง 

Listening and speaking in daily-life 
situations, short message reading and writing, 
non-complicated sentence reading and writing 

วิชาใหม่ 

2100110 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร             2(1-2-3) 
 Chinese for Communication   
            ก า ร ใ ช ้ ภ า ษ า จ ี น เ พ ื ่ อ ก า ร ส ื ่ อ ส า ร ใ น
ชีวิตประจำวัน บทสนทนาที่ใช้ในชีวิตประจำวัน เช่น การ
ทักทาย การถามทุกข์สุข การแนะนำแบบง่าย ๆ ฯลฯ โดย
เน้นทักษะการฟังและการพูด ให้สามารถประยุกต์ใช้ใน
การสื่อสารกับเจ้าของภาษาได ้
 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 
 
 
 

5100111 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร         3(3-0-6) 
  Chinese for Communication 

 การออกเสียงระบบพินอิน หลักการเขียน
อักษรจีน คำศัพท์ ไวยากรณ์ขั้นพื้นฐาน การทักทาย
และการสนทนาเบื้องต้นในชีวิตประจำวัน  

 Pin-in pronunciation, principles of 
Chinese alphabets, vocabularies, basic 
Chinese grammars, greetings and basic daily-
life conversation 

1. ปรับรหัส
วิชา 
2. ปรับ
จำนวน
หน่วยกิต 
3. ปรับ
คำอธิบาย
รายวิชา 
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2100107 ภาษามลายูเพื่อการสื่อสาร          2(1-2-3) 
  Malay for Communication 
             การ ใช ้ ภ าษามลาย ู เ พ ื ่ อ ก ารส ื ่ อส า ร ใน
ชีวิตประจำวัน บทสนทนาที่ใช้ในชีวิตประจำวัน เช่น การ
ทักทาย การถามทุกข์สุข การขอบคุณ การแนะนำแบบ  
ง่ายๆ ฯลฯ โดยเน้นทักษะการฟังและการพูด 
             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 

5100112 ภาษามลายูเพื่อการสื่อสาร      3(3-0-6) 
 Malay for Communication 

 การใช ้ภาษามลาย ู เพ ื ่อการส ื ่อสารใน
ชีวิตประจำวัน คำศัพท์ ไวยากรณ์ขั ้นพื ้นฐาน การ
ทักทายและการสนทนาเบื้องต้นในชีวิตประจำวัน 

Malay usage for communication in 
daily life, vocabularies, basic Malay grammars, 
greetings and basic daily-life conversation 

1. รหัสวิชา 
2. จำนวน 
 หน่วยกิต 
3. ปรับ
คำอธิบาย 
รายวิชา 

2100105 การพัฒนาทักษะการพูดและการอ่าน 
 ภาษาองักฤษ            2(1-2-3) 
 Development of Speaking and 
 Reading Skills in English 
 การพัฒนาทักษะการพูดและอ่านภาษาอังกฤษ
อย่างมีประสิทธิภาพ ฝึกการพูดทั้งรายบุคคลและเป็นกลุ่ม 
การนำเสนองานหน ้าช ั ้น และฝ ึกการอ ่านอย ่างมี
ประสิทธิภาพ การอ่านจับใจความ การอ่านหนังสือพิมพ์ 
โฆษณา เว็บไซต์ 
 Effective development of speaking and 
reading skills in English, practice of speaking both 
individuals and groups, efficient class 
presentation and reading practice; reading for 
comprehension; reading newspapers, 
advertisements, and websites 

 ปรับออก 

2100106 ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาการอ่าน 
 และการเขียน                         2(1-2-3) 
 English for Reading and Writing  
 Development 
 พัฒนาการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อให้สามารถ
อ ่ านจ ับ ใจความงานหลากหลายสาขาได ้อย ่ างมี
ประสิทธิภาพ และพัฒนาทักษะการเขียนโดยเน้นการ
เขียนภาษาอังกฤษที่ถูกรูปแบบและหน้าที่เพื่อนำไปใช้

 ปรับออก 
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ประโยชน์ทั ้งด้านการศึกษาและอาชีพ เช่น การเขียน
จดหมาย 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 Malay 
             ฝึกทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียน ศึกษารูป
ประโยคพื้นฐาน การเชื่อมประโยคพ้ืนฐานเข้าด้วยกันและ
ศึกษาสำนวนภาษามลายูฝึกนำเสนอข้อมูลในเชิงให้
ความรู้ ข้อคิดเห็น เพื่อประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องกับบริบท
ทางสังคม 
 Practice of listening, speaking, reading 
and writing skills, study on basic sentence 
patterns; sentence combinations and Malay 
expressions, practice of giving information and 
expressing opinions in accordance with social 
context application 

 ปรับออก 

2100111 ภาษาอาหรับพื้นฐาน             2(1-2-3) 
   Basic Arabic 
             อักษรภาษาอาหรับ หลักการสร้างคำ ประโยค
พื้นฐาน ฝึกทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียน เพื่อความ
เข ้าใจเร ื ่องท ั ่ว ๆ ไปในชีว ิตประจำว ัน ให ้สามาร ถ
ประยุกต์ใช้ในการสื่อสารกับเจ้าของภาษาได้ 
 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 

 ปรับออก 
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กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์  ไม่น้อยกว่า         6 หน่วยกิต
  
 

 

กลุ่มวิชาวิถีแห่งชีวิต   ไม่น้อยกว่า       6 หน่วยกิต 
วิชาบังคับ               3 หน่วยกิต 
5100116 อยู่ดี กินดี มีสุข                   3(3-0-6) 
 Well-being 

ก า ร ใ ช ้ ว ิ ท ย า ศ า ส ต ร ์ เ ท ค โ น โ ล ยี  
ในชีวิตประจำวัน ผลกระทบจากการใช้วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีต่อสิ่งแวดล้อม อาหารและคุณค่าทาง
โภชนาการ  อาหาร เฉพาะโรค การอ ่ านฉลาก
โภชนาการ ความรู ้เร ื ่องยาเบื ้องต้น สมุนไพรไทย 
สมุนไพรกับการด ูแลส ุขภาพ กฎหมายคุ ้มครอง
ผู้บริโภค การสร้างเสริมสุขภาพกายและสุขภาพจิต   

Science and technology use in daily 
life, effects of using science and technology on 
environment, foods and nutrition, dietetics, 
nutrition information reading, basic drug 
information, Thai herbs, herbs with health, 
consumer protection laws, promoting physical 
and mental health 

วิชาใหม่ 

 วิชาเลือก   ไม่น้อยกว่า        3 หน่วยกิต 
5100114 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการ 

นำเสนอ         3(3-0-6) 
Information Technology 

 for Presentation       
ความร ู ้ เบ ื ้ องต ้น เก ี ่ ยวก ับ เทคโนโลยี

สารสนเทศ การเข้าถึงและการใช้ข้อมูล วิธีการเข้าถึง
สารสนเทศ กลยุทธ์การสืบค้น การวิเคราะห์และ
สังเคราะห์สารสนเทศ และการนำเสนอสารสนเทศใน
รูปแบบต่าง ๆ 

Introduction to information 
technology, data access and use, accessing 
information methods, searching strategies, 
analyzing and synthesizing information, 
presenting information in various forms 

วิชาใหม่ 
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 5100119 การบริหารร่างกาย           1(0-2-2) 
 Body Exercise  

  หลักการบริหารร่างกาย การฝึกทักษะ และ
เทคนิคเบื ้องต้นของการบร ิหารร ่างกายเพื ่อการ
เสริมสร้างกล้ามเนื้อแต่ละส่วน ความแข็งแกร่ง ความ
ยืดหยุ่นของร่างกาย และการทดสอบสมรรถภาพด้วย
ตนเอง การเลือกการออกกำลังกายและการเลือกเล่น
กีฬาเพ่ือสุขภาพ การมีน้ำใจนักกีฬา 

Principles of body management, skill 
practice and basic technique of body 
management to gaining muscle, body 
flexibility and physical fitness self-check, 
exercise selection and playing sports for 
healthiness, sportsmanship 

วิชาใหม่ 

 5100121 ศาสตร์พระราชาในการพัฒนา 
 ท้องถิ่น                     3(3-0-6) 
 King’s Philosophy for Local  
 Development   

ศาสตร์พระราชากับการจัดการด้านการ
เกษตรกรรม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และสถานศึกษา 
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  โครงการพระราชดำริ
เพื่อความกินดีอยู่ดีของประชาชน การพัฒนาที่ยั่งยืน 
และการประยุกต์ใช้ศาสตร์พระราชาในการพัฒนา
ท้องถิ่น 

King’s philosophy for agricultural 
management, economies, environment and 
education; sufficiency economy philosophy, 
royal projects for the better living of people, 
sustainable development, applying the King’s 
philosophy for community development 

 
 
 

วิชาใหม่ 
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 5100122 ชี้ช่องทางดี ชี้ช่องทางรวย       3(3-0-6)  
Introduction of Ethics and Wealth    

             การพัฒนาทักษะการเร ียนร ู ้ เข ้าใจเห็น
คุณค่าของชีวิต สังคม และสิ่งแวดล้อม มีการพัฒนา
ตนเองเพื่อดำรงตนอย่างมีความสุขและ อยู่ร่วมกัน
ผู้อื่นได้ การเสริมสร้างคุณธรรม และจริยธรรม การไม่
เบียดเบียนผู้อ่ืน การบริหารจัดการและภาวะผู้นำ การ
บริหารทรัพยากรมนุษย์ ทางเลือกการลงทุน หลักการ
ประกอบธุรกิจเบื้องต้น การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม
ทางธุรกิจ การบัญชีและการเง ิน ธ ุรกิจออนไลน์ 
การตลาดและการสื่อสาร 

Development of learning, 
understanding and valuing lives, society and 
environment; self-development for happy 
living and getting along well with people, 
promoting ethics and moral; care for others, 
leadership management, human resource 
management, investment channel, principles 
of basic business, analyzing business 
environment, accounting and financing, online 
business, marketing and communication 

วิชาใหม่ 

 5100123 ความงดงามแห่งตน           3(3-0-6)  
 Beauty of Life    

 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับมนุษยสัมพันธ์ การ
เข้าใจตนเองและเข้าใจผู้อื่น ธรรมชาติของมนุษย์ การ
พัฒนาบุคลิกภาพ มารยาทสังคม หลักการพูดเบื้องต้น 
หลักการพูดนำเสนอต่อที ่ประชุม ภาวะผู ้นำและผู้
ตามที่ดี การพัฒนาตนในการทำงานกลุ่มและทำงาน
ทีม และทักษะการใช้ชีวิต 

Introductions to human relation, self-
understanding and understanding others, 
human nature, personality developments, 
social etiquette, principles of basic speaking, 

วิชาใหม่ 



127 
 

principles of oral presentation in front of 
meeting, status of good leadership and 
followership, self-developments for groups 
work and teamwork, living skills 

 5100124  ก้าวสู่โลกกว้าง           2(1-2-3) 
 Step to the World 

  การค้นหาแหล่งงาน การอ่านประกาศรับ
สมัครงาน การกรอกแบบฟอร์มใบสมัครงาน การเขียน
จดหมายสมัครงานหรืออีเมล์เพื่อสมัครงาน และการ
เขียนประวัติส่วนตัว การนัดหมายเพื่อสัมภาษณ์งาน 
การสัมภาษณ์งาน การตอบรับและการปฏิเสธการ
สัมภาษณ์ การสนทนาทางโทรศัพท์ ทักษะในการใช้
กริยามารยาทและน้ำเสียงในการพูด คำศัพท์และ
สำนวนเพื่อการปฏิบัติงานและการสื่อสารในสำนักงาน 
การบันทึกการปฏิบัติงาน การบันทึกการประชุม และ
การนำเสนอ การปรับตัวเข้าสู่สังคม การปฏิบัติตนใน
การทำงาน การทำงานเป็นทีม และการมีจิตสาธารณะ 

Job seeking sources, reading jobs 
announcement, filling out application form, 
writing letters or email for job application, 
writing resume, appointment for job interview, 
interviewing, interview acceptance and 
rejection, telephone conversation, etiquette in 
tone of speaking, vocabularies and expressions 
for work practice and    

วิชาใหม่ 

2100112 วิทยาการแห่งความสุข            2(1-2-3) 
             Happiness Study 
   ความหมายและขอบข่ายของความสุขทั้งกาย
และใจ การมองโลกเชิงบวกเห็นคุณค่าในตนเอง ผู้อ่ืน 
และสรรพสิ่งทั้งปวง การปรับตัวเข้ากับสภาพ แวดล้อมใน
สังคมพหุวัฒนธรรม ความฉลาดทางอารมณ์ เพื ่อการ
ดำเนินชีวิตและการอยู่ร่วมกัน การนำหลักคำสอนของ

 ปรับออก 
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ศาสนามาปฏิบัติ การมีคุณธรรม จริยธรรม กฎ กติกาทาง
สังคม 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 ธรรมชาติและศิลปะ 
ทัศนะที่เกี ่ยวข้องกับกระบวนทัศน์ การรับรู้ความงาม 
ผ่านภาพ เสียงและการเคลื ่อนไหว ประสบการณ์ทาง
สุนทรียภาพ และศึกษารูปแบบศิลปะจากระดับท้องถิ่นสู่
สากลทั้งในด้านแนวคิด เทคนิค วิธีการในการสร้างสรรค์
และการนำไปประยุกต์ใช้กับชีวิต 
 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 terms of ideas, techniques, and 
methods in creating and applying to real life 
situations 

 ปรับออก 

2100114 สารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ 
             ตลอดชีวิต                             2(1-2-3) 
             Information for Life Long Learning 
           ความหมาย บทบาท และความสำคัญของ
สารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต แหล่งสารสนเทศ 
และการเข้าถึงแหล่งสารสนเทศ วิธ ีการแสวงหาและ
รวบรวมสารสนเทศมาใช้เพื ่อการศึกษา ค้นคว้า ด้วย
ตนเอง วิธีการนำเสนอผลการศึกษาค้นคว้าตามรูปแบบ
และข้ันตอนที่เป็นมาตรฐาน 

 ปรับออก 
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          Meanings, roles, and importance of 
information for life-long learning, information 
sources and accessing, information searching and 
collecting method for self-access learning, 
presenting finding results by using standard forms 
and steps 
2100118 ความจริงของชีวิต                  2(2-0-4) 
             Truth of Life 
              ความหมายของชีวิต การดำรงชีวิตในสังคม
ปัจจุบันกับโลกวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
การนําเอาความจริงและหลักศาสนธรรมไปประยุกต์ใช้ใน
การแก้ปัญหาและพัฒนาปัญญา ชีว ิตและสังคม การ
พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมตามหลักศาสนธรรม ชีวิตที่มี
สันติสุขและสังคมที่มีสันติภาพ การเรียนรู้ โลกทัศน์แบบ 
ต่าง ๆ การวิเคราะห์ข้อดีและข้อเสียของโลกทัศน์ แต่ละ
อย่างเพื่อจะได้รู้จักแสวงหาความจริงและความหมายของ
ชีวิตที ่ถูกต้องดีงามเพื ่อความเป็นมนุษย์ที ่สมบูรณ์ อัน
นําไปสู่ความสงบสุขของชีวิตและสังคม 
              Meaning of life, living in today society 
with science and information 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 

5100125 ความจริงของชีวิต               3(3-0-6) 
             Truth of Life 
   ความหมายของชีวิต การดำรงชีวิตในสังคม 
ปัจจุบันกับโลกวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
การนําเอาความจริงและหลักศาสนธรรมไปประยุกต์
ในการแก้ปัญหาและพัฒนาปัญญา ชีวิตและสังคม  
การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมตามหลักศาสนธรรมชีวิต
ที่มีสันติสุขและสังคมที่มีสันติภาพ การเรียนรู้ โลก
ทัศน์แบบต่าง ๆ การวิเคราะห์ข้อดีและข้อเสียของโลก
ทัศน์แต่ละอย่างเพื่อจะได้รู้จักแสวงหาความจริงและ
ความหมายของชีว ิตที ่ถ ูกต้องดีงามเพื ่อความเป็น
มนุษย์ที่สมบูรณ์ อันนําไปสู่ความสงบสุขของชีวิตและ
สังคม 
 Meaning of life, living in today 
society with science and information 
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 
 
 

1. รหัสวิชา 
2. หน่วยกิต 
3. ปรับเป็น
รายวิชา
สำหรับการ 
เทียบโอน 
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2100119 การพัฒนาตน                         2(2-0-4) 
             Self-Development  
 หลักการและองค์ประกอบตลอดจนปัจจัยของ
พฤติกรรมของมนุษย์ ตน กระบวนการเกิดและพัฒนาตน 
การพัฒนาสต ิป ัญญา ความฉลาดทางอารมณ์และ
จริยธรรม การป้องกันและการจัดการความเครียด การ
สร้างมนุษยสัมพันธ์ การทำงานเป็นทีม และการบริหาร
ความขัดแย้ง 
 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 

5100126 การพัฒนาตน           2(2-0-4) 
  Self-Development 
  หลักการและองค์ประกอบตลอดจนปัจจัย 
ของพฤติกรรมของมนุษย์ ตน กระบวนการเกิดและ
พัฒนาตน การพัฒนาสติปัญญา ความฉลาดทาง
อารมณ์และจริยธรรม การป้องกันและการจัดการ
ความเครียด การสร้างมนุษยสัมพันธ์ การทำงานเป็น
ทีม 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 

1. ปรับรหัส
วิชา 
2. ปรับเป็น
รายวิชา
สำหรับการ 
เทียบโอน 

2100120 สุนทรียภาพเพื่อชีวิต                2(1-2-3)                
 Aesthetics for Life 
             ความหมายของสุนทรียศาสตร์เชิงความคิดกับ
สุนทรียศาสตร์เชิงพฤติกรรมโดยสังเขป การจำแนกข้อ
แตกต่างในศาสตร์ทางความงาม ความสำคัญของการรับรู้
กับความเป็นมาของศาสตร์ทางการเห็น การได้ยิน และ
การเคลื่อนไหว สู่ทัศนศิลป์ ศิลปะ คีตศิลป์และการแสดง 
ผ ่ านข ั ้นตอนการเร ียนร ู ้ เช ิ งคุ ณค ่าจากการรำลึก 
ความคุ้นเคยและนำเข้าสู ่ความซาบซึ้ง เพื่อให้ได้มาซึ่ง
ประสบการณ์ของความซาบซึ้งทางสุนทรียภาพ 
 Meanings of mental and behavioral 
aesthetics, classifying differences in science of 
beauty, importance and backgrounds of visual, 
hearing and movement perception towards visual 
arts, arts, music arts and performance through 
perception process of value, recognition, 
familiarity which lead to appreciation and 
obtaining experiences of aesthetic appreciation 

5100127 สุนทรียภาพเพื่อชีวิต           3(3-0-6) 
             Aesthetics for Life 
  ความหมายของส ุนทร ียศาสตร ์ เชิ ง
ความคิดกับสุนทรียศาสตร์เชิงพฤติกรรมโดยสังเขป 
การจำแนกข้อแตกต ่างในศาสตร ์ทางความงาม 
ความสำคัญของการรับรู้กับความเป็นมาของศาสตร์
ทาง การเห ็นการได ้ย ิน และการเคล ื ่อนไหว สู่
ทัศนศิลป์ ศิลปะ คีตศิลป์และการแสดง ผ่านขั้นตอน
การเรียนรู้เชิงคุณค่าจากการรำลึก ความคุ้นเคยและ
นำเข้าสู่ความซาบซึ้ง เพื่อให้ได้มาซึ่งประสบการณ์
ของความซาบซึ้งทางสุนทรียภาพ 
 Meanings of mental and behavioral 
aesthetics, classifying differences in science of 
beauty, importance and backgrounds of visual, 
hearing and movement perception towards 
visual arts, arts, music arts and performance 
through perception process of value, 
recognition, familiarity which lead to 

1. รหัสวิชา 
2. หน่วยกิต 
3. ปรับเป็น
รายวิชา
สำหรับการ 
เทียบโอน 
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appreciation and obtaining experiences of 
aesthetic appreciation 

3. กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ไม่น้อยกว่า  6 หน่วยกิต 
 

กลุ่มวิชาพลเมืองโลกไม่น้อยกว่า      6 หน่วยกิต 
วิชาบังคับ              3 หน่วยกิต 
5100129 พหุวัฒนธรรมกับสันติภาพ      3(3-0-6) 

Multicultural and Peace 
 ความหมาย ความสำคัญ ประเภทของ
วัฒนธรรม กระบวนการในการสร้างความเข้าใจ ความ
แตกต่างทางวัฒนธรรมและการยอมรับความแตกต่าง
ทางวัฒนธรรม แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับสันติภาพและ
ความสมานฉันท์ ปัญหา ความขัดแย้งในสังคมไทยและ
สังคมโลก การแก้ปัญหาความขัดแย้งโดยสันติวิธี และ
ก ิจกรรมทางส ังคมเพ ื ่อส ่ง เสร ิมส ันต ิภาพ ม ีจิต
สาธารณะและรับผิดชอบต่อสังคมพหุวัฒนธรรม การ
อยู่ร่วมกันในสังคมแบบประชาธิปไตย แนวทางการ
พิทักษ์สิทธิ  

Meanings, significance and types of 
culture, process of building understanding, 
cultural difference and its acceptance, basic 
concepts of peace and reconciliation, 
problems and conflict of Thai and World 
society, resolving conflict with peace, social 
activity for peace promotion, public 
consciousness and responsibility towards 
Multicultural society, living together in 
democratic society, right prevention 
guidelines  

วิชาใหม่ 

 
 

 วิชาเลือก                    ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต 
5100130 ทักษะชีวิตเพื่อสังคม             3(3-0-6)  
  Life Skill for Society         

 ทักษะด้านการคิดแก้ปัญหาแบบองค์รวม  
การคิดสร้างสรรค์ การปรับตัวในศตวรรษที่ 21 ความ
เข้าใจในสังคมพหุวัฒนธรรม การสื่อสารสารสนเทศ 

วิชาใหม่ 
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การเรียนรู้อาชีพ การเรียนรู้สังคม ผู้สูงวัย การสร้าง
คุณค่าในตนเองและการพัฒนา จิตสาธารณะ และการ
เรียนรู้ตลอดชีวิตเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 

  Holistic problem-solving skills, 
creative thinking, adaptation in the 21st 
century, multicultural understanding, 
information communication, career learning, 
elder society learning, building self-valued and 
public conscious development, life-long 
learning for sustainable development 

2150101 สังคมภิวัตน์                           2(2-0-4) 
 Socialization 
 ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อมใน
สังคมไทย สังคมอาเซียน และสังคมโลก กระแสโลกาภิ
วัตน์ ปรากฏการณ์ธรรมชาติ ที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลง
ของสังคมในด้านต่าง ๆ ทั ้งทางประเพณี 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 in 
various dimensions including culture, tradition, 
economics and political affairs. 

5100131 สังคมภิวัตน์                        3(3-0-6) 
 Socialization 
 ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
ในสังคมไทย สังคมอาเซียน และสังคมโลก กระแส 
โลกาภิวัตน์ ปรากฏการณ์ธรรมชาติ ที่ส่งผลต่อการ
เปลี่ยนแปลงของสังคมในด้านต่าง ๆ ทั้งทางประเพณี 
วัฒนธรรม เศรษฐกิจ และการเมือง 

Relationships between human beings 
and environment in Thai society, ASEAN and 
world societies, globalization and natural 
phenomenon impacting on the changing of 
society in various dimensions including 
tradition, culture, economics and political 
affairs 
 

1. ปรับรหัส
วิชา 
2. ปรับ
หน่วยกิต 
3. ปรับเป็น
รายวิชา
สำหรับการ 
เทียบโอน 
4. ปรับ
คำอธิบาย 
รายวิชา
ภาษา 

อังกฤษ 
 

2150102 การจัดการทางสังคม            2(2-0-4) 
 Social Management  
 วิเคราะห์ความหลากหลายทางวัฒนธรรม เพ่ือ
นำไปสู่กระบวนการจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมท่ีเกี่ยวข้องกับชุมชน แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง การใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมในการดำรงชีวิตใน
ท้องถิ่น 

 ปรับออก 
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             Analysis of multi-cultural diversity 
leading to natural resources management and 
environments concerning community; concepts 
of sufficiency economy philosophy; utilizing 
appropriate technology for living in local 
community   
2150103 ทักษะชีวิตและจิตสาธารณะ     2(1-2-3) 
  Life Skills and Public  
  Conscious Mind 
  ความหมายและความสำคัญของทักษะชีวิต 
ร ว มถ ึ ง อ งค ์ ป ร ะก อบท ี ่ ส ำ ค ั ญ ข อ งท ั กษ ะช ี วิ ต 
โลกาภิวัตน์ ทักษะการคิด การตัดสินใจ การคิดสร้างสรรค์ 
การคิดเชิงบวก การคิดวิเคราะห์ และความฉลาดทาง
อารมณ์ การพัฒนาทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 
การติดต่อสื ่อสาร ทักษะการจัดการตนเอง และการ
บริหารจัดการความเครียด รวมทั้งการให้ความสำคัญของ
การมีจิตสาธารณะและการสร้างจิตสำนึกสาธารณะ เพ่ือ
นำไปสู่การอยู่ร่วมกับเพื่อนมนุษย์อย่างสันติ 
               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 

 ปรับออก 

2150108 ทักษะในการดำเนินชีวิต             2(1-2-3) 
  Skills for Life  
    ความสำคัญ องค์ประกอบของทักษะในการ
ดำเนินชีวิตในสังคมสมัยใหม่เกี่ยวกับการวิเคราะห์ การ
ประเมินสถานการณ์ ความคิดสร้างสรรค์ ความเห็นใจ

 ปรับออก 
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ผู้อื่น ความรับผิดชอบต่อสังคม การสร้างมนุษยสัมพันธ์ 
การสื่อสาร การตัดสินใจและแก้ไขปัญหาในชีวิตประจำวัน 
การจ ัดการอารมณ์และความเคร ียด และการเล ือก
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  
2150109 ชีวิตและวัฒนธรรมไทย              2(1-2-3)                
 Life and Thai Culture 
 เอกลักษณ์ทางสังคม วัฒนธรรมท้องถิ่น และ
วัฒนธรรมไทย ความสำคัญของมนุษยสัมพันธ์ ธรรมชาติ
ของมนุษย ์ กระบวนการทางจ ิตว ิทยา การสร ้างจิต
สาธารณะเพ่ือสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและชุมชน 
การพัฒนาตนเพื่อความก้าวหน้าในชีวิตและการทำงาน 
การนำหลักธรรมมาใช้ในการดำเนินชีวิตและการประกอบ
อาชีพ 
 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  
 
 
 
 
 
 

5100128 ชีวิตและวัฒนธรรมไทย          2(1-2-3)         
 Life and Thai Culture 
 เอกลักษณ์ทางสังคม วัฒนธรรมท้องถิ่น 
และวัฒนธรรมไทย ความสำคัญของมนุษยสัมพันธ์ 
ธรรมชาติของมนุษย์ กระบวนการทางจิตวิทยา การ
สร้างจิตสาธารณะเพื ่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและชุมชน การพัฒนาตนเพื่อความก้าวหน้าใน
ชีวิตและการทำงาน การนำหลักธรรมมาใช้ในการ
ดำเนินชีวิตและการประกอบอาชีพ 
 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. ปรับรหัส
วิชา 
2. ปรับเป็น
รายวิชา
สำหรับการ 
เทียบโอน 
3. ปรับ
คำอธิบาย
รายวิชา
ภาษา 
อังกฤษ 
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กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ไม่น้อยกว่า                                      6 หน่วยกิต 
4100101 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน       2(1-2-3) 
  Mathematics in Daily Life 
 หลักการและกระบวนการคิด การให้เหตุผล 
คณิตศาสตร์การเงินเกี่ยวกับดอกเบี้ย การเช่าซื้อ บัญชี
รับ-จ่าย ภาษี และสถิติเบื้องต้น เพื่อการประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจำวัน  
 Principle and thinking process; giving 
reasons; financial mathematics and interest, hire-
purchase; accounting, tax and fundamental 
statistics to apply in daily life  
   

  
 
 
ปรับออก 

 กลุ่มวิชาอัตลักษณะของคณะ             3 หน่วยกิต 
5100133 วิถีไทย วิถีถิ่น              3(3-0-6) 

Thai and Local Ways 
             พ้ืนฐานวัฒนธรรมกับวิถีชีวิตชุมชนชายแดน
ใต้ วัฒนธรรมชุมชนท้องถิ่น อัตลักษณ์ชายแดนใต้ เช่น  
วัฒนธรรมอาหาร วัฒนธรรมการแต่งกาย ผ้าประจำ
ถิ่น วัฒนธรรมด้านภาษา วิถีชีวิตประเพณี และความ
เชื่อ และสิ่งสร้างสรรค์ที ่เกิดจากภูมิปัญญาท้องถิ่น
ชายแดนใต้  วิถีชีวิตของผู้คนในชายแดนใต้ และจัดให้
มีกรณีศึกษาเรียนรู้ทรัพยากรในชุมชนท้องถิ่น 
             Fundamentals of culture with 
lifestyle of southern border, local community 
culture and southern border identity: food, 
dress, local textiles and language, traditions 
and belief, created things from southern-
border folk wisdom, people lifestyle in 
southern border, case studies of learning 
resources in local community 
 
 

 
 
 
วิชาใหม่ 
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4100102 วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาคุณภาพ 
             ชีวิต                                    2(1-2-3) 
  Science for the Quality of Life  
  Development  
 วิธ ีการทางวิทยาศาสตร์ กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ และเจตคติทางวิทยาศาสตร์ ความสำคัญ
และผลกระทบของวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สิ่งแวดล้อม 
และการส่งเสริมสุขภาพเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต 
 Scientific approach, scientific process 
and scientific attitude; importance and impact of 
science, technology and environment; health 
promotion for life quality development 

 ปรับออก 

4100103 เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิต 
             ประจำวัน                              2(1-2-3) 
  Information Technology in Daily Life 
  ความร ู ้ เบ ื ้องต ้น เก ี ่ ยวก ับคอมพ ิว เตอร์  
เทคโนโลยีสารสนเทศ การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ใน
ชีวิตประจำวัน การประยุกต์ใช้คลังความรู้ กฎหมายและ
จรรยาบรรณในการใช้ระบบสารสนเทศ ความปลอดภัย
ของระบบสารสนเทศ 
  Introduction to computers, information 
technology; computer application in daily life, 
data warehouse application; laws with ethics in 
using information system and its security system  

5100115 เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิต 
  ประจำวัน                         3(3-0-6) 
  Information Technology in  
 Daily Life 

ความร ู ้ เบ ื ้องต ้นเก ี ่ยวกับคอมพิวเตอร์ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ การประยุกต์คอมพิวเตอร์ใน
ชีวิตประจำวัน การประยุกต์คลังความรู้ กฎหมายและ
จรรยาบรรณในการใช ้ระบบสารสนเทศ ความ
ปลอดภัยของระบบสารสนเทศ 

Introduction to computer, 
information technology, computer application 
in daily life, data warehouse application, laws 
and ethics in using information system and 
security system  

1. ปรับรหัส
วิชา 
2. ปรับ
หน่วยกิต 
3. ปรับเป็น
รายวิชา
สำหรับการ 
เทียบโอน 
4. ปรับ
คำอธิบาย
รายวิชา
ภาษาไทย
และภาษา
อาหรับ 

4100108 วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจำวัน      2(1-2-3) 
             Science in Daily Life  
              พลังงาน แหล่งพลังงาน พลังงานไฟฟ้า การ
ผลิตกระแสไฟฟ้า วงจรไฟฟ้าในบ้าน อุปกรณ์ไฟฟ้า 
หลักการทำงานของเคร ื ่องใช ้ไฟฟ้าประเภทต่าง  ๆ 
พลังงานในการดำรงชีวิต ระบบการทำงานของอวัยวะ
ต ่ าง  ๆ ของมน ุษย ์  พ ันธ ุกรรม สารเคม ี  ท ี ่ ใช ้ ใน

5100117 วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจำวัน   3(3-0-6) 
 Science in Daily Life 
 พลังงาน แหล่งพลังงาน พลังงานไฟฟ้า การ
ผลิตกระแสไฟฟ้า วงจรไฟฟ้าในบ้าน อุปกรณ์ไฟฟ้า 
หลักการทำงานของเครื ่องใช้ไฟฟ้าประเภทต่าง ๆ 
พลังงานในการดำรงชีวิต ระบบการทำงานของอวัยวะ
ต่าง ๆ ของมนุษย์พันธุกรรม สารเคมี ที ่ใช้ในชีวิต 

1. ปรับรหัส
วิชา 
2. ปรับ
หน่วยกิต 
3. ปรับเป็น
รายวิชา
สำหรับการ 
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ช ีว ิตประจำว ัน การใช ้ประโยชน ์จากจ ุล ินทร ีย ์ ใน
อุตสาหกรรมอาหาร การจัดการผลผลิตทางการเกษตร
และผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมโดยใช้ความร้อน ความเย็น 
สารเคมีรังสี 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 

ประจำว ัน  การใช ้ประโยชน ์จากจ ุล ินทร ีย ์ ใน
อุตสาหกรรมอาหาร การจัดการผลผลิตทางการเกษตร
และผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมโดยใช้ความร้อน ความเย็น 
สารเคมีรังสี 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 use in daily life, using microorganism 
in food industries, agricultural and industrial 
production management with heat, cold, 
radiochemical, packaging and storage 

เทียบโอน 
4. ปรับ
คำอธิบาย
รายวิชา
ภาษา 
อังกฤษ 
 

4100109 การกีฬาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต    2(1-2-3)                                                              
             Sports for the Quality of Life  
             Development 
              กฎ กติกา มารยาท รูปแบบและวิธีการจัดการ
แข่งขันกีฬาประเภทต่าง ๆ หลักและวิธีการเลือกกีฬาให้
เหมาะสมกับศักยภาพของแต่ละบุคคล หลักปฏิบัติในการ
เล่นกีฬาเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อร่างกาย อารมณ์ 
และสังคม การป้องกันการบาดเจ็บจากการเล่นกีฬาและ
การปฐมพยาบาลเบื้องต้น การนำทักษะด้านกีฬา การ
พัฒนาคุณภาพชีว ิตโดยการเล่นกีฬาและการละเล่น
พื ้นเมืองในท้องถิ ่น พัฒนาบุคลิกภาพและเสริมสร้าง
ภาวการณ์เป็นผู้นำ 
              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 

5100120 การกีฬาเพื่อพัฒนาคุณภาพ 
             ชีวิต                                2(1-2-3)      
 Sports for the Quality of Life 
 Development 

กฎ กติกา มารยาท รูปแบบและวิธ ีการ
จัดการแข่งขันกีฬาประเภทต่าง ๆ หลักและวิธีการ
เลือกกีฬาให้เหมาะสมกับศักยภาพของแต่ละบุคคล 
หลักปฏิบัติในการเล่นกีฬาเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด
ต ่อร ่างกาย อารมณ์ และสังคม การป้องกันการ
บาดเจ ็บจากการเล ่นกีฬาและการปฐมพยาบาล
เบื้องต้น การนำทักษะด้านกีฬา การพัฒนาคุณภาพ
ชีว ิตโดยการเล่นกีฬาและการละเล่นพื ้นเมืองใน
ท้องถิ่น พัฒนาบุคลิกภาพและเสริมสร้างภาวะ การ
เป็นผู้นำ 

   Rules, regulations, etiquette, format 
and model of sports competition, principles 
and how to choose sports for individual 
potential, conduct of principles for playing 
sports at maximum benefits to body, emotion 
and society, injury prevention from sports and 

1. ปรับรหัส
วิชา 
2. ปรับเป็น
รายวิชา
สำหรับการ 
เทียบโอน 
3. ปรับ
คำอธิบาย
รายวิชา
ภาษา 
อังกฤษ 
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development promoting leadership  basic first aid, utilizing sports skill and 
developing life quality with sports and 
traditional games, personality development 
promoting leadership 

2) วิชาเฉพาะ 
วิชาแกนบังคับ  
2122102 การอ่านภาษาอาหรับเบื้องต้น      3(3-0-6) 
             Basic Arabic Reading 
             ทักษะการอ่านออกเสียงที่ถูกต้อง การอ่านเพ่ือ
ความเข้าใจความหมายและจับใจความสำคัญในระดับ
ความยากของศัพท์ประมาณ 3,000 คําข้ึนไป 
              Correct oral reading skill; reading for 
comprehension meaning and main ideas with 
minimum reading level of 3,000 words 

2) หมวดวิชาเฉพาะ     ไม่น้อยกว่า     84 หน่วยกิต 
       กลุ่มวิชาแกน                     18 หน่วยกิต 
12122101 การอ่านภาษาอาหรับ 
               เบื้องต้น                        3(2-2-5) 
               Basic Arabic Reading 

                ทักษะการอ่านออกเสียงที่ถูกต้อง การ
อ่านเพื่อความเข้าใจความหมายและจับใจความสำคัญ
ในระดับความยากของศัพท์ประมาณ 3,000 คำข้ึนไป 
               Correct oral reading skill; reading for 
comprehension meaning and main ideas with 
minimum reading level of 3,000 words. 

1. ปรับ
รหัสวิชา 
2. ปรับ
หน่วยกิ
ตจาก
ภาคทฤษฎี
เป็น
ภาคปฏิบัติ 
3. ปรับ
เป็นวิชา
แกน 
 

2122101 หลักภาษาอาหรับ 1                 3(3-0-6) 
             Arabic Grammar 1 

             โครงสร้างพื้นฐานของประโยค ความแตกต่าง
ระหว่างข้อความที่เป็นประโยคและข้อความที ่ไม ่เป็น
ประโยค การขยายประโยคและการสร้างประโยคความ
รวมชนิดต่าง ๆ 

             Basic sentence patterns; differences 
between sentences and sentence fragments; 
modifying and conjoining sentences 

 

12122102 หลักภาษาอาหรับเบื้องต้น     3(3-0-6) 
               Basic Arabic Grammar 
                โครงสร้างพื ้นฐานของประโยค ความ
แตกต่างระหว่างข้อความที่เป็นประโยคและข้อความ
ที่ไม่เป็นประโยค การขยายประโยคและการสร้าง
ประโยคความรวมชนิดต่าง ๆ ประโยคความซ้อน 
คำเช ื ่ อม  การฝ ึกกระจายค ํา  การใช ้ ร ูปกร ิยา 
ล ักษณะนาม และคำค ุณศ ัพท ์ให ้สอดคล ้องกับ
ประธาน และถูกต้องตามกาล 

                 Basic sentence patterns; 
differences between sentences and sentence 
fragments; modifying and conjoining 
sentences, complex sentences; sentence 
connectors; practice of word declension; verb 
forms, classifiers, adjectives and concord with 
the subject and correct tenses 
 

1. ปรับ
รหัสวิชา 
2. ปรับ
คำอธิบาย
รายวิชา 
3. ปรับ
เป็นวิชา
แกน 
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2122103 การฟัง-พูดภาษาอาหรับเบื้องต้น   3(3-0-6)                     
             Basic Listening-Speaking in Arabic 

              การสนทนาภาษาอาหร ั บ  โดยจำลอง
สถานการณ์ท่ีหลากหลาย เน้นทักษะการฟังและพูดโดยใช้
ศัพท์ในระดับพื้นฐานเพื่อให้สามารถสื่อสารได้ถูกต้องและ
เหมาะสม 

              Arabic conversation in various 
simulated situations; emphasis on listening and 
speaking skills by using a basic vocabulary for 
accurate and effective communication 

 

12122103 การฟัง-พูดภาษาอาหรับ 
               เบื้องต้น                         3(2-2-5) 
               Basic Listening-Speaking in 

Arabic 

                การสนทนาภาษาอาหรับ โดยจำลอง
สถานการณ์ที่หลากหลาย เน้นทักษะการฟังและพูด
โดยใช้ศัพท์ในระดับพื้นฐานเพื่อให้สามารถสื่อสารได้
ถูกต้องและเหมาะสม 

                Arabic conversation in various 
simulated situations; emphasis on listening 
and speaking skills by using a basic vocabulary 
for accurate and effective communication 

1. ปรับ
รหัสวิชา 
2. ปรับ
หน่วยกิ
ตจาก
ภาคทฤษฎี
เป็น
ภาคปฏิบัติ 
3. ปรับ
เป็นวิชา
แกน 
 

2122113 การเขียนภาษาอาหรับ 
             เบื้องต้น                                3(3-0-6) 
             Basic Arabic Writing 

              ทักษะการเขียนภาษาอาหรับเขียนข้อความ
สั้นที่ใช้ในชีวิตประจำวัน บันทึกส่วนตัว บันทึกประจำวัน
และจดหมายแสดงความยินดีในโอกาสต่าง ๆ เพื่อฝึกการ
ใช้ศัพท์ต่าง ๆ ในการสร้างประโยคและเรียบเรียงข้อความ
ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 
             Writing skills in Arabic; short messages 
in daily life, short letters, dairy note and 
congratulatory letters on various occasions in 
order to practice using the vocabularies to 
construct sentences and compose texts 
correctly and appropriately 

12122104 การเขียนภาษาอาหรับ 
               เบื้องต้น                          3(2-2-5) 
               Basic Arabic Writing 

                ท ักษะการเข ียนภาษาอาหร ับเข ียน
ข้อความสั้นที่ใช้ในชีวิตประจำวัน บันทึกส่วนตัว บันทึก
ประจำวันและจดหมายแสดงความยินดีในโอกาสต่าง 
ๆ เพื่อฝึกการใช้ศัพท์ต่าง ๆ ในการสร้างประโยคและ
เรียบเรียงข้อความได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 
                  Writing skills in Arabic; short 
messages in daily life, short letters, dairy note 
and congratulatory letters on various 
occasions in order to practice using the 
vocabularies to construct sentences and 
compose texts correctly and appropriately 

1. ปรับ
รหัสวิชา 
2. ปรับ
หน่วยกิ
ตจาก
ภาคทฤษฎี
เป็น
ภาคปฏิบัติ 
3. ปรับ
เป็นวิชา
แกน 
 

2122106 การอ่านภาษาอาหรับขั้นกลาง       3(3-0-6) 
             Intermediate Arabic Reading 

              การอ่านเพื่อความเข้าใจในรายละเอียดและ
การจับใจความสำคัญ วิธีการนําเสนอแนวคิดในงานเขียน
ชนิดต่าง ๆ หนังสืออ่านนอกเวลาในระดับความยากของ
ศัพท์ไม่น้อยกว่า 5,000 คํา 

12122105 การอ่านภาษาอาหรับขั้นกลาง 3(2-2-5) 
              Intermediate Arabic Reading 

               การอ่านเพื่อความเข้าใจในรายละเอียด
และการจับใจความสำคัญ วิธีการนําเสนอแนวคิดใน
งานเขียนชนิดต่าง ๆ หนังสืออ่านนอกเวลาในระดับ
ความยากของศัพท์ไม่น้อยกว่า 5,000 คํา 

1. ปรับ
รหัสวิชา 
2. ปรับ
หน่วยกิ
ตจาก
ภาคทฤษฎี
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              Reading for details and main ideas; 
presentation of ideas in different kinds of works; 
external reading with maximum reading level 
not less than 5,000 words 

               Reading for details and main ideas; 
presentation of ideas in different kinds of 
works; external reading with maximum reading 
level not less than 5,000 words 

เป็น
ภาคปฏิบัติ 
3. ปรับ
เป็นวิชา
แกน 

2122107 การฟัง-พูดภาษาอาหรับขั้นกลาง   3(3-0-6) 
             Intermediate Listening – Speaking in 

Arabic 

             ก า ร ส น ท น า ภ า ษ า อ า ห ร ั บ โ ด ย จ ํ า ล อ ง
สถานการณ์ที่ซับซ้อนและหลากหลาย เน้นทักษะการฟัง
และพูดโต้ตอบโดยใช้ศัพท์เฉพาะเพ่ือให้สามารถสื่อสารได้
อย่างถูกต้องและเหมาะสม  
             Arabic conversations in various complex 
simulated situations; emphasis on listening and 
speaking skills by using a technical vocabulary for 
accurate and effective communication 

12122106 การฟัง-พูดภาษาอาหรับขั้น 
              กลาง                              3(2-2-5) 

Intermediate Listening – 
Speaking in Arabic 

การสนทนาภาษาอาหร ับโดยจ ําลอง
สถานการณ์ที่ซับซ้อนและหลากหลาย เน้นทักษะการ
ฟังและพูดโต้ตอบโดยใช้ศัพท์เฉพาะเพื่อให้สามารถ
สื่อสารได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม  
Arabic conversations in various complex 
simulated situations; emphasis on listening 
and speaking skills by using a technical 
vocabulary for accurate and effective 
communication 

1. ปรับ
รหัสวิชา 
2. ปรับ
หน่วยกิ
ตจาก
ภาคทฤษ
ฎีเป็น
ภาคปฏิบั
ติ 
3. ปรับ
เป็นวิชา
แกน 
 

 
   

 

วิชาเฉพาะด้านบังคับ ไม่น้อยกว่า    36 หน่วยกิต 
32122107 โปรแกรมสำเร็จรูปและการออก 
               แบบกราฟฟิกเพื่อธุรกิจ       6(3-6-9) 
               Software Package Graphic Design 

for Business 
    การพิมพ์เอกสารภาษาไทย ภาษาอาหรับ

และภาษาอังกฤษด้วยคอมพิวเตอร์ การประยุกต์
โปรแกรมสำเร ็จร ูปในการจ ัดการงานเอกสาร 
โปรแกรมคำนวณ โปรแกรมนำเสนอผลงาน และการ
ใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในการออกแบบกราฟิกในสื่อ
ประเภทต่าง ๆ การนำโปรแกรมสำเร็จรูปบนอุปกรณ์
เคลื่อนที่มาใช้ในงานธุรกิจ 
                Thai Arabic and English typing 
through computer, application of computer 
application on document management, 

 
วิชาใหม่  
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calculating program, presentation program, 
and the use of software package in graphic 
design for different types of media, the use of 
application from mobile equipment for 
business 

 32122208 ภาษาอาหรับเพื่อธุรกิจสุขภาพและการ
ท่องเที่ยว                        6(3-6-9) 

               Arabic Language for Health 
Care and Tourism Business 

                ฝึกการฟัง พูด สนทนาภาษาอาหรับเพ่ือ
ธุรกิจสุขภาพ การติดต่อสื ่อสารกับหน่วยงาน การ
นำเสนอ และการเขียนข้อมูล ศัพท์และสำนวนที่ใช้ใน
การท่องเที่ยวการจัดโปรแกรมการเดินทาง การจองที่
พัก และการให้ข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยว และ
ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับกฎหมายการท่องเที่ยว 
                Practice listening, speaking, 
conversation in Arabic language for health care 
business, communication with the agency, 
bringing and writing data reports, vocabularies 
and expressions in tourism circles; preparing 
itinerary; making reservations; provision of 
information on tourist attractions and general 
information related to tourism law 

วิชาใหม่ 

 32122209 ศิลปะการต้อนรับและการบริการ
นักท่องเที่ยวชาวอาหรับ       6(3-6-9)  

              Art in Service and Hospitality 
Management for Arabic Tourists 

               ความหมาย แนวคิด ทฤษฎี ความสัมพันธ์
จิตวิทยากับงานบริการ ประสิทธิภาพการให้บริการ 
ความสัมพันธ์ระหว่างผู ้ให้บริการและผู ้ร ับบริการ 
ความต้องการและความแตกต่างของพฤติกรรม
นักท่องเที่ยวชาวอาหรับ การสร้างมนุษยสัมพันธ์ การ
พัฒนาบุคลิกภาพ ทักษะการสื่อสารงานบริการ การ

วิชาใหม่ 
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จัดการข้อร้องเรียนของลูกค้าอาหรับแบบมืออาชีพ 
คุณภาพมาตรฐานการบริการ มีการฝึกปฏิบัติจำลอง
สถานการณ์จริง 
              Definition, concept and theory, and 
affiliation of psychology and hospitality, 
service performance, techniques and skills for 
Arab customer services, human relation, 
personality development, communication 
skills for services industry, handle of Arab 
customer complain in professional approach, 
quality of standard service, the course also 
involves simulation real life practice 

 32122310 นวัตกรรมการสื่อสารภาษาอาหรับบน
สื่อดิจิทัล                       6(3-6-9) 

              Innovation of Arabic 
Communication for Business on 
Digital media 

                 ศึกษาแนวคิดและหลักการทำธุรกิจใน
โลกดิจิทัลที ่เกี ่ยวข้องกับนวัตกรรมด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารในปัจจุบันและแนวโน้มใน
อนาคต การนำภาษาอาหรับและโปรแกรมสำเร็จรูปมา
ประยุกต์ใช้การผลิตวัตกรรมการสื่อสารภาษาอาหรับ 

                 Study theory and principle of 
Digital world business related to Innovation of 
information technology and communication 
now and its trends in the future, the use of 
Arabic language and software package in 
creating innovation of Arabic language 
communication 
 
 
 
 

วิชาใหม่ 
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 12122211 กฎหมายและจริยธรรมท่องเที่ยว 
               อิสลาม                          3(3-0-6) 
              Law and Ethics of Islamic Tourism 

     หล ักการพื ้นฐานของอิสลาม แนวคิด
กฎหมายอิสลาม หลักปฏิบัติตามหลักศาสนาอิสลาม 
อัลกุรอ่านกับการท่องเที่ยว การท่องเที่ยวในทรรศนะ
ของอิสลาม บทบาท หน้าที่ของมุสลิมเกี่ยวข้องกับการ
ท่องเที่ยว  การส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม วิถีชีวิต
มุสลิมที่มีผลต่อการท่องเที่ยว วิเคราะห์การท่องเที่ยว
ในโลกมุสลิม 
            Fundamental principles of Islam, 
Islamic laws and regulations, Quran and 
tourism, tourism in Islam perspectives, roles 
and responsibilities of Muslim in tourism, the 
support of morals and ethics, Muslim lifestyle 
affecting tourism, and the analysis of tourism 
in the Muslim world  

วิชาใหม่ 

2122214 การฟัง-พูดภาษาอาหรับ              3(3-0-6) 
             ถิ่นอ่าวเปอร์เซีย 
            Listening – Speaking in Arabic Persian 

Gulf Dialect       
              ทักษะการฟังและการพูดโต้ตอบภาษาอาหรับ

สําเนียงถิ่นอ่าวเปอร์เซียเพื่อให้สามารถสื่อสารได้อย่าง
ถูกต้อง โดยเน้นภาษาถิ่นของประเทศซาอุดิอารเบียที่ใช้
ในชีวิตประจำวัน 
                Listening and Speaking skills in 
Arabic dialect of Persian Gulf for accurate and 
effective communication; emphasis on dialect of 
Saudi Arabia in daily use 

12122312 การฟัง-พูดภาษาอาหรับ         3(2-2-5) 
               ถิ่นอ่าวเปอร์เซีย 

 Listening – Speaking in Arabic 
Persian Gulf Dialect       

               ทักษะการฟังและการพูดโต้ตอบภาษา
อาหรับสําเนียงถิ่นอ่าวเปอร์เซียเพื่อให้สามารถสื่อสาร
ได้อย่างถูกต้อง โดยเน้นภาษาถิ่นของประเทศซาอุดิ
อารเบียที่ใช้ในชีวิตประจำวัน 
              Listening and Speaking skills in 
Arabic dialect of Persian Gulf for accurate and 
effective communication; emphasis on dialect 
of Saudi Arabia in daily use 

1. ปรับ
รหัสวิชา 
2. ปรับ
หน่วยกิ
ตจาก
ภาคทฤษฎี
เป็น
ภาคปฏิบัติ 

2122320 ระเบียบวิธีวิจัยภาษาศาสตร์ด้าน     3(2-2-5)                 
            Research Methodology in Linguistics 
              ทฤษฎีและระเบียบวิธีวิจัยด้านภาษาศาสตร์
และการฝึกปฏิบัติการเสนอโครงการเพื่อการทำวิจัย การ

12122313 ระเบียบวิธีวิจัยด้านธุรกิจสุขภาพ 
               และการท่องเที่ยว                3(2-2-5)    
              Research Methodology in Health 

Care and Tourism Business 

1. ปรับ
หน่วยกิต
ทฤษฎีเป็น
ปฏิบัติ 
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ค้นคว้าและรวบรวมข้อมูลภาษาอาหรับเพื่อการนําเสนอ 
การวิเคราะห์การสังเคราะห์ 
               Theory and research methodology of 
linguistics and practicing to do research 
proposal; Data gathering in Arabic language for 
presentations; data analysis and synthesis 

                ระเบียบวิธีวิจัยด้านธุรกิจสุขภาพและการ
ท่องเที่ยว กระบวนการวิจัยเชิงปริมาณ คุณภาพ และ
การวิจัยแบบผสมผสาน การออกแบบการวิจัย การใช้
สถิติวิเคราะห์ข้อมูลโดยโปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อการ
วิจัย การแปลผล และการอ่านผลการวิจัย การเขียน
รายงานการวิจัย และการนำเสนอวิจัย 
              Methodology of Health Care and 
Tourism Business, quantitative, qualitative and 
mixed methods research processes; research 
design, statistics software packages for 
research, research interpretation, and writing 
research report and presentations. 

2. ปรับ
รหัสวิชา 
3. ปรับ
คำอธิบาย
รายวิชา 

 12122414 ผู้ประกอบการธุรกิจสุขภาพและการ
ท่องเที่ยว                          3(2-2-5)    

              Entrepreneur of Health Care and 
Tourism Business 

                แนวคิดของการเป็นผู้ประกอบการและ
การดำเนินธุรกิจธุรกิจสุขภาพและการท่องเที่ยว ความ
เป็นมาของธุรกิจการท่องเที่ยว นวัตกรรมการพัฒนา
สิ่งอำนวยความสะดวกและการบริการ พฤติกรรมของ
กลุ ่มล ูกค ้าที ่ ใช ้บริการ โดยเฉพาะกลุ ่มประเทศ
ตะวันออกกลาง และสารสนเทศในธุรกิจการท่องเที่ยว 
                 Concept of entrepreneurship and 
running tourism and service business. The 
history of the tourism business, Innovation 
development of facilities and services 
Behavior of customers Especially the Middle 
East countries and information in the tourism 
business 
 
 
 
 

วิชาใหม่ 
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2122323 ภาษาอาหรับเพื่องานบริการด้าน 
             สุขภาพ                                3(3-0-6) 
             Arabic for Health Service 

             คำศัพท์และสํานวนภาษาอาหรับที่ใช้ในการ
รักษาพยาบาล เน้นความสามารถในการสื่อสารที่เกี่ยวกับ
การพบแพทย์การรับการรักษา และการรับบริการห้อง
ตรวจพิเศษ และห้องจ่ายยา เป็นต้น 
             Vocabulary and expressions of Arabic 
language for medical treatment; emphasis on 
the communication about making appointment 
with doctors, receiving treatment, special care 
unit and dispensary services 

วิชาเฉพาะด้านเลือก  ไม่น้อยกว่า    9 หน่วยกิต 
12122315 ภาษาอาหรับเพื่องานบริการด้าน      

สุขภาพ                           3(2-2-5) 
              Arabic for Health Service   
               คำศัพท์และสำนวนภาษาอาหรับที่ใช้ใน
การรักษาพยาบาล เน้นความสามารถในการสื่อสารที่
เกี ่ยวกับศัพท์เฉพาะทางการแพทย์ โรคต่าง ๆ การ
สนทนาระหว่างผู้ให้บริการและผู้ป่วยชาวอาหรับใน
แผนกต่าง ๆ ในโรงพยาบาล 

                Vocabulary and expressions of 
Arabic language for medical treatment; 
emphasis on medical term, diseases, the 
conversation between service provider and 
Arab customer in various departments in 
hospital 

 
1. ปรับ
หน่วยกิต
ทฤษฎีเป็น
ปฏิบัติ 
2. ปรับ
รหัสวิชา 
3. ปรับ
คำอธิบาย
รายวิชา 

2122327 ภาษาอาหรับเพื่อธุรกิจระหว่างประเทศ                      
3(3-0-6) 

              Arabic for International Business 
               คำศัพท์และสำนวนภาษาอาหรับที่ใช้ในธุรกิจ
การค้าระหว่างประเทศเน้นความเข้าใจและความสามารถ
ในการเขียนเอกสารทางการค้าระหว่างประเทศ เอกสารที่
เกี่ยวกับการสั่งซื้อ การส่งออกและการนำเข้าสินค้า การ
ติดต่อศุลกากร และเอกสารชําระเงิน 
               Vocabulary and Expression for 
International Business; emphasis on International 
Business Writing: documents for order 
placement, export and import documents, 
customs documents and payment documents 

12122316 ภาษาอาหรับเพื่อธุรกิจระหว่าง 
               ประเทศ                        3(2-2-5) 
               Arabic for International Business 
                คำศัพท์และสำนวนภาษาอาหรับที่ใช้ใน
ธุรกิจการค้าระหว่างประเทศเน้นความเข้าใจและ
ความสามารถในการเขียนเอกสารทางการค้าระหว่าง
ประเทศ เอกสารที่เกี่ยวกับการสั่งซื้อ การส่งออกและ
การนำเข้าสินค้า การติดต่อศุลกากร และเอกสารชําระ
เงิน 
               Vocabulary and Expression for 
International Business; emphasis on 
International Business Writing: documents for 
order placement, export and import 
documents, customs documents and 
payment documents 

 
 

1. ปรับ
หน่วยกิต
ทฤษฎีเป็น
ปฏิบัติ 
2. ปรับ
รหัสวิชา 
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2122211 ภาษาอาหรับอาหรับและ             3(3-0-6) 
             เทคโนโลยีสารสนเทศ                   
             Arabic Language and Information       

Technology 
              ภาษาอาหรับในการสื ่อสารผ่านเทคโนโลยี
สารสนเทศ ฝึกการใช้เทคโนโลยีในการจัดการสารสนเทศ
ภาษาอาหรับ ฝึกการใช้ระบบฐานข้อมูลในการค้นคว้าหา
ข้อมูลภาษาอาหรับ 
               Arabic communication via information 
technology; Arabic information management; 
database search 

12122317 ภาษาอาหรับอาหรับและ        3(2-2-5) 
               เทคโนโลยีสารสนเทศ                   
              Arabic Language and Information       

Technology 
                ภ าษาอาห ร ั บ ในกา รส ื ่ อ ส า รผ ่ าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ ฝึกการใช้เทคโนโลยีในการ
จัดการสารสนเทศภาษาอาหรับ ฝึกการใช้ระบบ
ฐานข้อมูลในการค้นคว้าหาข้อมูลภาษาอาหรับ 
               Arabic communication via 
information technology; Arabic information 
management; database search 

1. ปรับ
เป็น
วิชาเอก
เลือก 
2. ปรับ
รหัสวิชา 
3. ปรับ
หน่วยกิต
ทฤษฎีเป็น
ปฏิบัติ 

2122318 การเขียนจดหมายธุรกิจ    3(3-0-6) 
              Business Correspondence 
               การเขียนเพื่อสื่อสารภาษาอาหรับในวงการ
ธุรกิจโดยเน้นการเขียนจดหมายธุรกิจประเภทต่าง ๆ 
ข้อเสนอทางธุรกิจและรายงานทางธุรกิจ 
              writing communicative Arabic in 
business with emphasis on various types of 
business letters, business proposals and business 
reports 

12122318 การเขียนจดหมายธุรกิจ     3(2-2-5) 
               Business Correspondence 

                การเขียนเพื ่อสื ่อสารภาษาอาหรับใน
วงการธุรกิจโดยเน้นการเขียนจดหมายธุรกิจประเภท
ต่าง ๆ ข้อเสนอทางธุรกิจและรายงานทางธุรกิจ 
             writing communicative Arabic in 
business with emphasis on various types of 
business letters, business proposals and 
business reports 

1. ปรับ
หน่วยกิต
ทฤษฎีเป็น
ปฏิบัติ 
2. ปรับ
รหัสวิชา 
3. ปรับ
เป็น
วิชาเอก
เลือก 

 12122319 ภาษาอาหรับเพื่อการดูแลสุขภาพและ
การป้องกันโรค                   3(2-2-5)    

              Arabic for Health Care and 
Disease Prevention 

                คำศ ัพท ์และสำนวนภาษาอาหร ับที่
เกี ่ยวกับสุขภาพ การดูแลสุขภาพ วิธีการดูแล การ
ป้องกันโรค ระบบภูมิคุ ้มกัน ภูมิคุ ้มกันโดยกำเนิด 
ภูมิคุ้มกันแบบปรับตัว 
                 Vocabulary and expressions of 
Arabic language for health, health care, how 
to care, disease prevention, Immune system, 
Innate immunity, Adaptive immunity 

วิชาใหม่ 
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2122431 การแปลแบบล่าม                     3(3-0-6) 
             Interpretation 

             หลักการล่าม การฝึกการแปลแบบล่ามใน
บริบทต่าง ๆ จากภาษาอาหรับเป็นภาษาไทย และจาก
ภาษาไทยเป็นภาษาอาหรับ 

             Principles of interpretation; practice of 
interpretation from Arabic into Thai and vice 
versa in different contexts 

12122320 การแปลแบบล่ามภาษาอาหรับใน   
โรงพยาบาล                      3(2-2-5) 

               Arabic Interpretation in Hospital 
                หลักการล่าม การฝึกการแปลแบบล่าม
ในแผนกต่าง ๆ ในโรงพยาบาล จากภาษาอาหรับเป็น
ภาษาไทย และจากภาษาไทยเป็นภาษาอาหรับ 

                Principles of interpretation; practice 
of interpretation from Arabic into Thai and 
vice versa in various departments of hospital 

1.ปรับ
รหัสวิชา 
2. ปรับชื่อ
วิชา 
3. ปรับ
หน่วยกิต
ทฤษฎีเป็น
ปฏิบัติ 
4. ปรับ
คำอธิบาย
รายวิชา
ภาษาอังก
ฤษ 

 12122321 การสร้างธุรกิจการดูแลสุขภาพ 3(2-2-5) 
              Creation Health Care Business 
                ปรัชญาในการจัดการธุรกิจสุขภาพ การ
ดำเนินการและแนวปฏิบัติในการจัดการธุรกิจสุขภาพ
ด้านต่าง ๆ ทั ้งบุคลากร อุปกรณ์สถานที ่ และสิ่ง
อำนวยความสะดวก การจัดการด้านการเงิน การบัญชี 
การตลาด กฎหมายที ่เกี ่ยวข้องกับธุรกิจการดูแล
สุขภาพ 
                 Philosophy in Health Business 
Management Operations and guidelines for 
managing health businesses in various fields, 
including personnel, equipment, locations 
and facilities Financial management, 
marketing, accounting, regulations of health 
care Business 
 
 
 
 

วิชาใหม่ 
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 12122322 การประชาสัมพันธ์เพื่อการท่องเที่ยว
ชายแดนใต้                       3(2-2-5) 

              Advertisement for Southern 
Border Tourism 

                วัฒนธรรมชายแดนใต้ ประเพณี สถานที่
ท่องเที่ยว ท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ เชิงประวัติศาสตร์ 
อาหารชายแดนใต ้ สถานที ่พ ัก และอ ัตล ักษณ์ 
ประเพณีพื้นเมืองขึ้นชื่อ ชายแดนใต้ วิธีการนำเสนอ
สถานที่ท่องเที่ยวผ่านสื่อภาษาอาหรับ 
                 Southern border culture 
Traditions, Tourist attractions, Natural 
Tourism, Historical Southern, border food, 
accommodation, and local traditions identity 
are known in the southern border. Methods of 
presenting tourist attractions through the 
Arabic media 

วิชาใหม่ 

2122319 ภาษาอาหรับเพื่อการบริการ          3(3-0-6
ฮัจญ์และอุมเราะฮ์ 

            Arabic for Hajj and ‘Umrah Services 
             คำศัพท์และสํานวนที่จําเป็นเกี่ยวกับธุรกิจฮัจญ์
และอุมเราะฮ์ ขั้นตอน และกระบวนการการดำเนินธุรกิจ
ฮัจญ์และอุมเราะฮ์ ขั ้นตอนการติดต่อประสานงาน
เกี่ยวกับกิจการฮัจญ์ 
               Vocabulary and expressions for Hajj 
and ‘Umrah business; steps and process for Hajj 
and Umrah business; communicative Arabic for 
Hajj business 

12122323 ภาษาอาหรับเพื่่อการบริการ    3(2-2-5) 
ฮัจญ์และอุมเราะฮ์ 
Arabic for Hajj and ‘Umrah 
Services 

               คำศัพท์และสํานวนที่จําเป็นเกี่ยวกับธุรกิจ
ฮัจญ์และอุมเราะฮ์ ขั ้นตอน และกระบวนการการ
ดำเนินธุรกิจฮัจญ์และอุมเราะฮ์ ขั้นตอนการติดต่อ
ประสานงานเกี่ยวกับกิจการฮัจญ์ 
               Vocabulary and expressions for 
Hajj and ‘Umrah business; steps and process 
for Hajj and Umrah business; communicative 
Arabic for Hajj business 

1. ปรับ
หน่วยกิต
ทฤษฎีเป็น
ปฏิบัติ 
2. ปรับ
รหัสวิชา 
3. ปรับ
เป็น
วิชาเอก
เลือก 

 2122324 ภาษาอาหรับในสื่อมวลชน          3(3-0-6) 
Arabic in Mass Media        

              ภาษาอาหรับในสื ่อส ิ ่งพิมพ์ ประกาศและ
โฆษณา ภาษาอาหร ับในส ื ่อว ิทยุ  โทรท ัศน ์และสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์วิธีการนําเสนอข้อมูล การเลือกสรรถ้อยคํา 

12122324 ภาษาอาหรับในสื่อมวลชน      3(2-2-5) 
 Arabic in Mass Media        

               ภาษาอาหรับในสื่อสิ่งพิมพ์ ประกาศและ
โฆษณา ภาษาอาหรับในสื ่อวิทยุ  โทรทัศน์และสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์วิธีการนําเสนอข้อมูล การเลือกสรร

1. ปรับ
หน่วยกิต
ทฤษฎีเป็น
ปฏิบัติ 
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การใช้ภาษาเฉพาะแบบ รวมทั้งวิเคราะห์การเขียนที่ไม่
ถูกต้องที่พบเจอในสื่อประเภทสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ 
              Arabic language in printed media: 
announcement and advertisement; Arabic 
language for radio broadcasting, television and 
electronic media; media presentational 
techniques, words selection; Arabic jargon; 
analysis of mistakes and errors in various printed 
media 

ถ้อยคํา การใช้ภาษาเฉพาะแบบ รวมทั้งวิเคราะห์การ
เขียนที่ไม่ถูกต้องที่พบเจอในสื่อประเภทสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ 
              Arabic language in printed media: 
announcement and advertisement; Arabic 
language for radio broadcasting, television 
and electronic media; media presentational 
techniques, words selection; Arabic jargon; 
analysis of mistakes and errors in various 
printed media 

2. ปรับ
รหัสวิชา 
 

2122326 ภาษาอาหรับเพื่อธุรกิจ               3(3-0-6)           
สายการบิน  

             Arabic for Airline Business 
              คำศัพท์และสํานวน ที่ใช้ในธุรกิจสายการบิน 
การจัดตารางเวลา กําหนดการบิน การเขียนบัตรโดยสาร 
การคํานวณค่าโดยสาร งานบริการบนเครื ่องบินและ
ภาคพื้นดิน การสํารองที ่นั ่ง ระเบียบพิธีการเข้า-ออก
ระหว่างประเทศ ระบบศุลกากร และการขนส่งพัสดุ 
               Vocabulary and expressions related 
to airlines business, flight scheduling, filling 
information on boarding pass, cost estimation, 
flight and ground attendances, booking, 
immigration protocol, customs and logistics 

12122325 ภาษาอาหรับเพื่อธุรกิจ         3(2-2-5)           
สายการบิน  

               Arabic for Airline Business 
               คำศัพท์และสํานวน ที่ใช้ในธุรกิจสายการ
บิน การจัดตารางเวลา กําหนดการบิน การเขียนบัตร
โดยสาร การค ํานวณค่าโดยสาร งานบร ิการบน
เครื่องบินและภาคพื้นดิน การสํารองที่นั่ง ระเบียบพิธี
การเข้า-ออกระหว่างประเทศ ระบบศุลกากร และการ
ขนส่งพัสด ุ
               Vocabulary and expressions 
related to airlines business, flight scheduling, 
filling information on boarding pass, cost 
estimation, flight and ground attendances, 
booking, immigration protocol, customs and 
logistics 

1. ปรับ
หน่วยกิต
ทฤษฎีเป็น
ปฏิบัติ 
2. ปรับ
รหัสวิชา 
 

2122321 มัคคุเทศก์                     3(3-0-6)                   
             Tourist Guide 
              ความหมายและความสำคัญของมัคคุเทศก์  
บทบาท หน้าที่และบุคลิกลักษณะที่จําเป็น การเป็นผู้นํา
การท่องเที่ยว ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับงานมัคคุเทศก์และ
เอกสารประกอบการเดินทาง การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า 
การพัฒนาวิชาชีพมัคคุเทศก์ จรรยาบรรณของมัคคุเทศก์
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการทองเที่ยวและมัคคุเทศก์ฝึก
ทักษะมัคคุเทศก์ภาษาอาหรับ 

12122326 มัคคุเทศก์                         3(2-2-5)                   
              Tourist Guide 
               ความหมายและประเภท จรรยาบรรณ 
คุณสมบัติของมัคคุเทศก์และผู้นำเที่ยว ทักษะการ
ปฏิบัต ิหน้าที ่นำเที ่ยว เทคนิคการนำชมสถานที่
ท่องเที่ยว มนุษยสัมพันธ์กับผู้นำนันทนาการเพื่อการ
ท่องเที่ยว การวางแผนและการแก้ไขปัญหาเฉพาะ
หน้าในการจัดนำเที่ยว การให้ความปลอดภัยและการ
ปฐมพยาบาลช่วยเหลือนักท่องเที่ยว พิธีการเข้าออก

1. ปรับ
รหัสวิชา 
2. ปรับ
คำอธิบาย
รายวิชา 
3. ปรับ
หน่วยกิต
ทฤษฎีเป็น
ปฏิบัติ 
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              The definition and the importance of 
Guide. Role and Personality required for being 
leader of tourist, the knowledge about Guide’s 
job and document related to travelling, Problem 
solving skill, the development of Professional 
Guide, value, tourism and Guide laws, Practice 
of Guide skill in Arabic language 

ราชอาณาจักรและพิธ ีการศ ุลกากร กฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวและมัคคุเทศก์ ศึกษาและ
ฝึกปฏิบัตินอกสถานที่ 
               Definition, type and work ethic of 
tour guide, characteristic of tour guide and 
tour leader, crucial tour guide skills and 
technique on introducing places to tourists, 
people skills and recreation leader skills, 
problem solving, safety and first aids for 
tourists, immigration process, rules and 
regulations on tour guide, field study and 
practice 

 

2122328 ภาษาอาหรับเพื่อธุรกิจการโรงแรม   3(3-0-6) 
             Arabic for Hotel Business 
              การใช ้ภาษาอาหร ับในแผนกต ่าง ๆ  ของ
โรงแรม เช่น แผนกต้อนรับ จัดเลี้ยง ประชาสัมพันธ์การ
ขายและการตลาด 
               Arabic language used in various 
departments of hotels such as receptions, public 
relations, sales, and marketing 

121221327 ภาษาอาหรับเพื่อธุรกิจการ 
             โรงแรม                           3(2-2-5) 

                 Arabic for Hotel Business 
                 การใช้ภาษาอาหรับในแผนกต่าง ๆ ของ
โรงแรม เช่น แผนกต้อนรับ จัดเลี้ยง ประชาสัมพันธ์
การขายและการตลาด 
               Arabic language used in various 
departments of hotels such as receptions, 
public relations, sales, and marketing 

1. ปรับชื่อ
วิชา 
2. ปรับ
รหัสวิชา 
3. ปรับ
หน่วยกิต
ทฤษฎีเป็น
ปฏิบัติ 

 2122108 วัฒนธรรมอาหรับ                     3(3-0-6) 
                Arab Culture 
                 ว ิถ ีช ีว ิต  โลกท ัศน ์ความเช ื ่ อ  ค ่าน ิยม 
ขนบธรรมเนียมประเพณีศิลปะและวัฒนธรรมของชาว
อาหรับ อิทธิพลของวัฒนธรรมอาหรับนอกภูมิภาค
อาหรับ ศึกษาความเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมในแต่ละ
ยุคทั้งก่อนและหลังนับถือศาสนาอิสลาม เน้นวัฒนธรรมที่
เกี่ยวข้องกับการทำธุรกิจกับชาวอาหรับ 

                Ways of life, worldview, beliefs, values, 
customs and traditions, arts and cultures of the 
Arabs; the impact of Arab culture on non - Arab 
region; study of tracing cultural changes before 

 12122328 วัฒนธรรมอาหรับ               3(3-0-6) 
                Arab Culture 
                 ว ิถ ีช ีว ิต โลกทัศน์ความเชื ่อ ค่านิยม 
ขนบธรรมเนียมประเพณีศิลปะและวัฒนธรรมของชาว
อาหรับ อิทธิพลของวัฒนธรรมอาหรับนอกภูมิภาค
อาหรับ ศึกษาความเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมในแต่
ละยุคทั ้งก่อนและหลังนับถือศาสนาอิสลาม เน้น
วัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกิจกับชาวอาหรับ 
                Ways of life, worldview, beliefs, 
values, customs and traditions, arts and 
cultures of the Arabs; the impact of Arab 
culture on non - Arab region; study of tracing 

1- ปรับ
เป็น
วิชาเอก
เลือก 
2- ปรับ
รหัสวิชา 
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and after Islam; emphasize on cultures of Arabic 
business 

cultural changes before and after Islam; 
emphasize on cultures of Arabic business 

2122315 หลักการแปลเบื้องต้น                 3(3-0-6) 
             Introduction to translation 
             หลักการ วิธีการแปล โดยเน้นการแปลข้อความ
สั้น ๆ จากภาษาอาหรับ-ไทย อังกฤษ และมลายู                 
            Principles and various approaches to 
translations; emphasis on translations of simple 
passages from Arabic to Thai, English and Malay 

12122329 หลักการแปลเบื้องต้น            3(3-0-6) 
               Introduction to translation 
               หลักการ วิธีการแปล โดยเน้นการแปล
ข้อความสั้น ๆ จากภาษาอาหรับ-ไทย อังกฤษ และ
มลายู 
                Principles and various approaches 
to translations; emphasis on translations of 
simple passages from Arabic to Thai, English 
and Malay   

1. ปรับ
รหัสวิชา 
2. ปรับ
เป็น
วิชาเอก
เลือก 
 

 2122430 การพัฒนาทักษะการแปล            3(3-0-6) 
             Translation for Skills Development 
              การแปลเนื้อหาที่มีความยาวและซับซ้อนขึ้น 
จากภาษาอาหรับเป็นภาษาไทย และภาษาไทยเป็นภาษา
อาหรับ เนื้อหาที่นํามาแปลจากบทความหนังสือพิมพ์และ
รายงานที่หลากหลาย 

               Continuation of basic translation with 
an emphasis on more complicated and longer 
passages from English into Thai and from Thai 
into English; materials to be translated are taken 
from newspaper articles and reports from 
different fields. 

12122330 การพัฒนาทักษะการแปลและการ
สื่อสารภาษาอาหรับ             3(2-2-5) 

               Arabic Translation and    
Communication Skills 
Development 

                การฝึกการแปลเนื้อหาที่มีความยาวและ
ซับซ้อนขึ ้น จากภาษาอาหรับเป็นภาษาไทย และ
ภาษาไทยเป็นภาษาอาหรับ เนื้อหาที่นำมาแปลจาก
บทความหนังสือพิมพ์และรายงานที่หลากหลาย การ
กล่าวรายงาน สุนทรพจน์ การแสดงปาฐกถา การ
โต้วาที การเป็นพิธีกร และผู้ดำเนินรายการ 
               Translation practice of 
complicated and longer passages from Arabic 
into Thai and from Thai into Arabic; materials 
to be translated are taken from newspaper 
articles and reports from different fields. 
Delivering reports; making a good speech, 
addressing and debating; practicing how to be 
a master of ceremony and a moderator 
 
 

1.ปรับ
รหัสวิชา 
2. ปรับ
หน่วยกิต
ทฤษฎีเป็น
ปฏิบัติ 
3. ปรับ
คำอธิบาย
รายวิชา 
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2122434 ภาษาอาหรับสำหรับงานสำนักงาน 3(3-0-6)            
              Arabic for Office Work 
              คำศัพท์ถ้อยคํา สํานวนและบทสนทนาภาษา
อาหรับของงานสำนักงานในการติดต่อระหว่างบุคคลและ
ทางโทรศัพท์ เช่น การทักทายและต้อนรับลูกค้า การให้
ข้อมูล ตลอดจนการจดบันทึกข้อความภายในองค์กร 
             Word, phrase, idiom, and Arabic 
conversation of office work for telephoning and 
interpersonal contacting such as greeting, giving 
information note-taking skill in organization 

12122331 ภาษาอาหรับสำหรับงาน 
              สำนักงาน                          3(2-2-5)            
              Arabic for Office Work 
               คำศัพท์ถ้อยคํา สํานวนและบทสนทนา
ภาษาอาหรับของงานสำนักงานในการติดต่อระหว่าง
บุคคลและทางโทรศัพท์ เช่น การทักทายและต้อนรับ
ลูกค้า การให้ข้อมูล ตลอดจนการจดบันทึกข้อความ
ภายในองค์กร 
               Word, phrase, idiom, and Arabic 
conversation of office work for telephoning 
and interpersonal contacting such as greeting, 
giving information note-taking skill in 
organization 

1.ปรับ
รหัสวิชา 
2. ปรับ
หน่วยกติ
ทฤษฎีเป็น
ปฏิบัติ 
 

 12122332 วาทศาสตร์และวรรณคดีอาหรับเพื่องาน
แปล                               3(3-0-6) 

              Arabic Rhetoric and Literature for 
Translation 

                การแปลสำนวนโวหารและวรรณคดี
ภาษาอาหรับประเภทต่างๆ กฎเกณฑ์และหลักการ
เขียนสำนวนโวหาร เช่น หลักการเขียนการเปรียบ
เปรยภาษาอาหรับ การเขียนอุปมาและอุปลักษณ์
ภาษาอาหรับ เป็นต้น 
                 Translation of Arabic rhetorical 
and literature features; principles and rules of 
writing Arabic rhetoric such as rules of writing 
comparison, simile and metaphor in Arabic 
language etc. 

วิชาใหม่ 

 12122333 ผู้ประกอบการอาหารอาหรับ   3(2-2-5) 
              Entrepreneur of Arabic cuisine 

               ท ั กษะการประกอบอาหารอาหรั บ 
ว ัฒนธรรมและเทคน ิคการประกอบอาหารกลุ่ม
ตะวันออกกลาง ทักษะการใช้ภาษาอาหรับในการ
ประกอบอาหารโดยเน้นทักษะในการสื่อสาร การใช้

วิชาใหม่ 
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คำศัพท์ชื ่อเฉพาะและรูปแบบภาษาที่ใช้ในรายการ
อาหารและเครื่องดื่ม เครื่องมือเครื่องใช้และอุปกรณ์
ในการประกอบอาหาร ประโยค และสำนวน การให้
ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการประกอบอาหารและงาน
ครัว 

               Skills in Arabic cooking, Culture and 
cooking techniques with emphasis on basic 
skills and knowledge of Middle Eastern 
countries cuisine, the Integrated Arabic skills 
especially in food and beverage menu; tools 
and utensils in culinary; sentences; giving 
information in culinary and cooking using role 
plays (or scenarios) in practicing as a service 
provider 

 2122432 การอ่านภาษาอาหรับขั้นสูง          3(3-0-6) 
Advanced Arabic Reading        

              การส่งเสริมการอ่านหนังสือเพื่อให้ได้ข้อคิด
และรูปแบบการเขียนเพ่ือใช้เป็นแบบในการพัฒนาผลงาน
ของการเขียนของตัวเอง การฝึกทักษะในการอ่านและจับ
ใจความสำคัญจากหนังสือที่ เกี่ยวกับศาสตร์สาขาต่าง ๆ 
ศึกษาศัพท์เทคนิคต่าง ๆ ที่ใช้ในหนังสือที่เกี ่ยวข้องกับ
อาชีพต่าง ๆ 
                Reading authentic text in order to 
obtain some ideas and writing patterns as a 
model to develop their own piece of writing; 
practice reading skill and comprehension the 
main ideas of books related to various fields; 
studying technical terms popularly used in 
various jobs 

12122334 การอ่านและการแปลภาษาอาหรับขั้น
สูง                                 3(2-2-5) 

               Advanced Arabic Reading and 
Translation 

                การส่งเสริมการอ่านหนังสือเพื ่อให้ได้
ข้อคิดและรูปแบบการเขียนเพื ่อใช้เป็นแบบในการ
พัฒนาผลงานของการเขียนของตัวเอง  การฝึกทักษะ
ในการอ่าน การแปลและจับใจความสำคัญจากหนังสือ
ที่เกี่ยวกับศาสตร์สาขาต่าง ๆ ศึกษาศัพท์เทคนิค  ต่าง 
ๆที่ใช้ในหนังสือท่ีเกี่ยวข้องกับอาชีพต่าง ๆ 
                Reading authentic text in order to 
obtain some ideas and writing patterns as a 
model to develop their own piece of writing; 
practice reading, translating skill and 
comprehension the main ideas of books 
related to various fields; studying technical 
terms popularly used in various jobs 
 
 

1.ปรับ
รหัสวิชา 
2. ปรับชื่อ
วิชา 
3. ปรับ
หน่วยกิต
ทฤษฎีเป็น
ปฏิบัติ 
4. ปรับ
คำอธิบาย
รายวิชา 
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2122433 การฟัง-พูดภาษาอาหรับขั้นสูง       3(3-0-6)  
             Advanced Listening–Speaking in 

Arabic 
              ท ักษะการตีความและแสดงความคิดเห็น 
บทความ ละคร สารคดีข่าวรายงานและวีดีทัศน์การพูดใน
ที่สาธารณะ การเจรจาและการรายงานปากเปล่า                 
            Interpreting skill and expressing opinions 
of articles, plays, documentaries, news, reports 
and video tapes public speaking, negotiations and 
oral reports 

12122335 การฟัง-พูดภาษาอาหรับขั้นสูงสำหรับ
เจ้าหน้าที่การทูต                  3(2-2-5)  

               Advanced Listening – Speaking in 
Arabic for Diplomatic Officer 

               ทักษะการตีความและแสดงความคิดเห็น
สำหรับเจ้าหน้าที่การทูต การวิเคราะห์บทความ ละคร 
สารคดี ข ่าว รายงานและว ีด ิท ัศน ์ การพูดในที่
สาธารณะ การเจรจาและการรายงานปากเปล่า                 
              Interpreting skill and expressing 
opinions for Diplomatic officer; Analyzing of 
articles, plays, documentaries, news, reports 
and video tapes public speaking, negotiations 
and oral reports 

1.ปรับ
รหัสวิชา 
2. ปรับชื่อ
วิชา 
3. ปรับ
หน่วยกิต
ทฤษฎีเป็น
ปฏิบัติ 
4. ปรับ
คำอธิบาย
รายวิชา 
 

2122104 สัทศาสตร์ภาษาอาหรับ    3(3-0-6) 
             Arabic Phonetics 

              เสียงพยัญชนะและสระภาษาอาหรับเน้นเสียง
ที่เป็นปัญหาสำหรับคนไทย ฝึกฟังเพ่ือจําแนกเสียงและฝึก
ออกเสียงและถ่ายเสียงด้วยสัทอักษร 

              Pronunciation drills of Arabic 
consonant and vowel sounds; emphasis on 
difficult sounds for Thai students of Arabic; 
practice of discrimination and pronunciation of 
Arabic phonemes; reading and transcribing 
phonetic symbols 

 ปรับออก 

2122105 หลักภาษาอาหรับ 2                     3(3-0-6) 
             Arabic Grammar 2 
             ประโยคความซ้อน คำเชื่อม การฝึกกระจาย
คํา การใช้ร ูปกริยา ลักษณะนาม และคำคุณศัพท์ให้
สอดคล้องกับประธาน และถูกต้องตามกาล 
             Complex sentences; sentence 
connectors; practice of word declension; verb 
forms, classifiers, adjectives and concord with the 
subject and correct tenses 

 
   
    
 
 

 
 
 
 

ปรับออก 
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 2122209 หลักภาษาอาหรับ 3                  3(3-0-6) 
              Arabic Grammar 3 
               รากศัพท์การกระจายศัพท์การเปลี่ยนแปลง
ศัพท์และความหมายโดยสัมพันธ์กับโครงสร้างของภาษา
อาหรับ 
              Root, declension and derivation and 
semantic change in conformity with structure of 
Arabic language 

 ปรับออก 

2122210 ภาษาศาสตร์ภาษาอาหรับ            3(3-0-6) 
             เบื้องต้น            
             Introduction to Arabic Linguistics 
              การวิเคราะห์โครงสร้างภาษาอาหรับในด้าน
ระบบเสียง ระบบคํา ระบบวากยสัมพันธ์และระบบ
ความหมายโดยใช้ทฤษฎีภาษาศาสตร์ 
             Analytical study of the structures of 
Arabic language in regard to its phonological, 
morphological, syntactic and semantic systems, 
using linguistic approaches 

 ปรับออก 

2122212 ภาษาอาหรับเพื่อการสื่อสาร          3(3-0-6) 
             Communicative Arabic  
              ทักษะการฟังจากสื่อต่าง ๆ การแสดงความ
คิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่ฟัง การกล่าวรายงาน สุนทรพจน์
การแสดงปาฐกถา การโต้วาทีการเป็นพิธีกรและผู้ดำเนิน
รายการ 
              Listening skills from various media; 
expressing opinions about listening materials; 
delivering reports; making a good speech, 
addressing and debating; practicing how to be a 
master of ceremony and a moderator 
 
 
 

 ปรับออก 
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 2122316 ภาษาอาหรับเพื่อการ 
             ท่องเที่ยว                              3(3-0-6)            
              Arabic for Tourism 
              ภาษาอาหร ับสำหร ับมัคคุเทศก์ศ ัพท์และ
สํานวนที่ใช้ในการท่องเที่ยว การจัดโปรแกรมการเดินทาง 
การจองที่พักและการให้ข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยว 
และความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายการท่องเที่ยว 

             Arabic for tourist guides; vocabularies 
and expressions in tourism circles; preparing 
itinerary; making reservations; provision of 
information on tourist attractions and general 
information related to tourism law 

 ปรับออก 

2122317 วรรณคดีอาหรับ             3(3-0-6) 
             Arabic Literature 
              สังเขปประวัติวรรณคดีอาหรับ บูรพาคดีศึกษา
และอิทธิพลต่อวรรณคดีอาหรับ และบทคัดสรรดีเด่นจาก
วรรณคดีอาหรับตั้งแต่ยุคก่อนอิสลามจนถึงยุคปัจจุบัน 
เพ่ือให้เข้าใจและซาบซึ้งในคุณค่าของวรรณคดีอาหรับ 

               Brief history of Arabic literature; Oriental 
Studies and their impacts on Arabic literature; 
selected outstanding pieces of Arabic literature 
before Islam to the present for comprehension 
and appreciation of Arabic literary values 

 ปรับออก 

2122322 วาทศาสตร์อาหรับ          3(3-0-6) 
             Arabic Rhetoric  
              สํานวนโวหารภาษาอาหรับประเภทต่าง ๆ 
กฎเกณฑ์และหลักการเขียนสํานวนโวหาร เช่น หลักการ
เขียนการเปรียบเปรยภาษาอาหรับ การเขียนอุปมาและ
อุปลักษณ์ภาษาอาหรับ เป็นต้น               

              Arabic rhetorical features; principles 
and rules of writing Arabic rhetoric such as rules 
of writing comparison, simile and metaphor in 
Arabic language etc. 

 ปรับออก 
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2122325 ภาษาอาหรับเพื่อความเป็นครู        3(3-0-6)  
             Arabic Language for Teacher 

Education 
              เทคนิคและวิธีการสอนภาษาอาหรับ สื่อและ
นวัตกรรมการเรียนการสอนภาษาอาหรับ ประเด็นปัญหา
ที่เก่ียวข้องกับการสอนภาษาอาหรับ                 
           Techniques and methods of teaching 

Arabic; creating teaching aids and teaching 
innovations; issues in teaching Arabic 

 ปรับออก 

2122429 วัฒนธรรมประเทศอาเซียน           3(3-0-6)  
            Culture of ASEAN countries 
              วัฒนธรรมของประเทศต่าง ๆ ในประชาคม
อาเซียน ขนบธรรมเนียมประเพณีที่โดดเด่นของแต่ละชาติ
ความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมระหว่างประเทศสมาชิก 
วัฒนธรรมประเทศอาเซียนที่ได้รับอิทธิพลจากวัฒนธรรม
อาหรับ 
              Cultures of ASEAN nations: the 
prominent customs and traditions, cultural 
relationship between member countries; ASEAN 
cultures influenced by Arab culture 

 ปรับออก 

 เฉพาะด้านวิชาโท                      15 หน่วยกิต 
12122236 ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจนำเที่ยว 3(3-0-6) 
               English for Travel Agency   
                ทักษะภาษาอังกฤษสำหรับการสื่อสารใน
ธุรกิจนำเที่ยว การต้อนรับนักท่องเที่ยว การให้ข้อมูล
แก่นักท่องเที ่ยว การเข้าพักในโรงแรม ทักษะการ
เขียนกำหนดการและแผ่นพับเกี่ยวกับการท่องเที่ยว 
ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการเจรจาต่อรองใน
ธุรกิจท่องเที่ยวในประเทศและต่างประเทศ 

                  English skills for communication 
in tourism business, welcoming tourists, 
information services for tourists, staying in a 
hotel, skills in writing the schedule and 

วิชาใหม่ 



158 
 

brochure relating a tourism, English skills for 
tourism business bargaining in both domestic 
and international scale 

 12122237 ภาษาอังกฤษสำหรับมัคคุเทศก์ 3(3-0-6) 
              English for Tour Guide 

               ท ั กษะการฟ ั ง  พ ู ด  อ ่ านและ เข ี ยน
ภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับการเป็นมัคคุเทศก์ สำนวน
ที่ใช้ในการสื่อสารภาษาอังกฤษในการนำเที่ยวสถานที่
ท ่องเที ่ยวต่าง ๆ อธิบายโปรแกรมการท่องเที ่ยว  
แนะนำแหล ่งท ่องเท ี ่ยวประเภทต ่าง  ๆ ท ั ้ งทาง
ธรรมชาติ ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม ประเพณ ีวิถีชีวิต
และกิจกรรมสำคัญๆ ทางการท่องเที่ยว และฝึกปฏิบัติ
นอกสถานที ่
                English listening, speaking, reading 
and writing skills for tour guide, idiomatic 
expressions use in communication for tours, 
describe tour program, recommend tourist’s 
attractions weather natural attraction, history, 
tradition, local way of life and important 
activity related to tourism, field study and 
practice 

วิชาใหม่ 

 12122338 ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว 
              เชิงสุขภาพ                       3(3-0-6) 
              English for Health Care Tourism 

               ไวยากรณ์ และคำศัพท์ภาษาอังกฤษใน
บริบทที่เกี่ยวข้องกับการใช้ภาษาในการติดต่อสื่อสาร
ในอุตสาหกรรมการท่องเที ่ยวเชิงสุขภาพ การอ่าน
รายงานทางการแพทย์ข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยว 
วัฒนธรรมประเพณีทั้งในและต่างประเทศ ฝึกสื่อสาร
ด้วยสี่ทักษะพื้นฐานการฟัง การพูด การอ่าน และการ
เขียน นำเสนอผลงานในในบริบทการท่องเที่ยว ศึกษา
และฝึกปฏิบัตินอกสถานที่ 

วิชาใหม่ 
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               English grammar and vocabulary 
related to health care tourism and hospitality 
industry, skill in reading medical report, 
communicative practice involving listening, 
speaking, reading and writing, Expression and 
information about tourist attractions, culture 
of Thailand and international, presentation in 
tourism context, field study and practice 

 12122339 ภาษาอังกฤษเพื่อการโรงแรม   3(3-0-6) 
              English for Hotel 
               ท ั กษะการฟ ั ง  พ ู ด  อ ่ านและ เข ี ย น
ภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับการโรงแรมสำนวนที่ใช้ใน
การพูด และการเขียนโต้ตอบเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
โรงแรมการแก้ปัญหาและจัดการข้อร้องเรียนในแผนก
ต่าง ๆ ของโรงแรมและธุรกิจห้องพัก เช ่นแผนก
ห้องพัก แผนกต้อนรับส่วนหน้า แผนกแม่บ้านและ
แผนกสันทนาการ และ ฝึกปฏิบัตินอกสถานที่ 
               English listening, speaking, reading 
and writing skills related to hotel services, 
idiomatic expressions for communication in 
hotel industry, solving problem and handling 
complains in different departments of hotel 
and lodging businesses such as reservations, 
front office, housekeeping and recreations, 
field study and practice 

วิชาใหม่ 

 12122440 ภาษาอังกฤษสำหรับนักธุรกิจ   3(3-0-6) 
               English for Business 

                ท ักษะการฟ ั ง  พ ูด  อ ่ านและเข ี ยน
ภาษาอังกฤษที ่เกี ่ยวข้องกับการทำธุรกิจ สำนวน
ภาษาอังกฤษทีใช้สื่อสารกับชาวต่างชาติ เพ่ือประโยชน์
ในการติดต่อสื่อสารและเพิ่มพูนประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน  

วิชาใหม่ 
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                English listening, speaking, reading 
and writing skills related to Business, Technical 
terms and idiomatic expression for 
communication with foreigner in order to 
increase the effectiveness of job performance 

กลุ่มวิชาปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์ 
วิชาชีพ                                           7 หน่วยกิต 
2122435 เตรียมการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
             ภาษาอาหรับ                               1(90) 
             Preparation for Practicum in Arabic 
              กิจกรรมด้านการสื ่อสารภาษาอาหรับ เพ่ือ
เตรียมความพร้อมของผู้เรียนก่อนออกฝึกประสบการณ์
ว ิชาช ีพทางภาษาอาหรับในหน่วยงานราชการหรือ
บริษัทเอกชนที่ใช้ภาษาอาหรับในการทำงาน 
               Support activities for Arabic 
Communicative, as to prepare students prior to 
the start of practice in Arabic 

กลุ่มวิชาปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์ 
วิชาชีพ                                      6 หน่วยกิต 
12122441 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
               และเตรียมสหกิจศึกษา         1(1-0-2) 
               Preparation for Professional 

Internship and for Cooperative 
Education 

              กิจกรรมด้านการสื่อสารภาษาอาหรับ เพ่ือ
เตรียมความพร้อมของผู้เรียนก่อนออกฝึกปฏิบัติการ
รายวิชาสหกิจศึกษา 
               Support activities for Arabic 
Communicative, as to prepare students prior 
to the start of cooperative education course 

1. ปรับ
รหัสวิชา 
2. ปรับ
หน่วยกิต 
3. ปรับชื่อ
วิชา 
4. ปรับ
คำอธิบาย
รายวิชา 

 2122436 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษา 
              อาหรับ                                 6(5-4-0) 
              Practicum in Arabic 
               การฝึกประสบการณ์วิชาชีพในหน่วยงาน
ราชการหรือบริษัทเอกชนที่ใช้ภาษาอาหรับในการทำงาน 
               A student training at either 
government or private sectors where Arabic is 
used as a working language 

12122442 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางภาษา
อาหรับเพื่อธุรกิจสุขภาพและการ
ท่องเที่ยว                           5(450)                                                                                                                                                                                     

               Professional Internship in Arabic 
Language for Health Care  

              and Tourism Business 
              การฝึกประสบการณ์วิชาชีพในหน่วยงาน
ราชการหรือบริษัทเอกชนที่ใช้ภาษาอาหรับในการ
ทำงาน 
               A student training at either 
government or private sectors where Arabic is 
used as a working language 
 

1. ปรับ
รหัสวิชา 
2. ปรับ
หน่วยกิต 
3. ปรับชื่อ
วิชา 
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 2122437 เตรียมสหกิจศึกษา    1(90)  
             Cooperative Education Preparation 
              กิจกรรมด้านการสื ่อสารภาษาอาหรับ เพ่ือ
เตรียมความพร้อมของผู ้เรียนก่อนออกฝึกปฏิบัติการ
รายวิชาสหกิจศึกษา 
             Support activities for Arabic 
Communicative, as to prepare students prior to 
the start of cooperative education course 

  
 

ปรับออก 

 2122438 สหกิจศึกษา                            6(5-4-0) 
Cooperative Education 

               การฝ ึกปฏ ิบ ัต ิงานในหน่วยงานราชการ 
รัฐวิสาหกิจหรือสถานประกอบการที่ใช้ภาษาอาหรับใน
การทำงานเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 16 สัปดาห์อย่างต่อเนื่อง 
ภายใต้การให้คำปรึกษาของคณาจารย์ที่รับผิดชอบ และมี
การประเมินผลการปฏิบัติงานโดยหน่วยงานนั้น ๆ 
               A minimum of sixteen weeks of a 
practicum in a government or private sector or a 
state enterprise where Arabic is used, under the 
Department’s consultation, and the evaluation 
of the training agencies 

 12122443 สหกิจศึกษาทางภาษาอาหรับเพื่อธุรกิจ
สุขภาพและการท่องเที่ยว       6(600)                         

  Cooperative Education in Arabic 
Language for Health Care and 
Tourism Business 

                การฝึกปฏิบัติงานในหน่วยงานราชการ 
รัฐวิสาหกิจหรือสถานประกอบการที่ใช้ภาษาอาหรับ
ในการทำงานเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 16 สัปดาห์อย่าง
ต่อเนื ่อง ภายใต้การให้คำปรึกษาของคณาจารย์ที่
รับผิดชอบ และมีการประเมินผลการปฏิบัติ งานโดย
หน่วยงานนั้น ๆ 

              A minimum of sixteen weeks of a 
practicum in a government or private sector 
or a state enterprise where Arabic is used, 
under the Department’s consultation, and the 
evaluation of the training agencies 

1. ปรับ
รหัสวิชา 
2. ปรับ
หน่วยกิต 
3. ปรับชื่อ
วิชา 
4. ปรับ
คำอธิบาย
รายวิชา 

หมวดวิชาเลือกเสรี    ไม่น้อยกว่า   6    หน่วยกิต  
              ให ้ เล ือกรายว ิชาต ่ า ง  ๆ ท ี ่ เป ิดสอนใน
มหาวิทยาลัย โดยไม่ซ้ำกับรายวิชาที่เคยเรียนมาแล้ว และ
ต้องไม่เป็นรายวิชาที่กำหนดให้เรียนที่ไม่นับหน่วยกิต รวม
ในเกณฑ์การสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรนี้ 

หมวดวิชาเลือกเสรี    ไม่น้อยกว่า   6    หน่วยกิต  
              ให ้ เล ื อกรายว ิชา ใด  ๆ ในหล ักส ูตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยไม่ซ้ำกับรายวิชาที่เคย
เรียนมาแล้ว และต้องไม่เป็นรายวิชาที่กำหนดให้เรียน
ที่ไม่นับหน่วยกิต รวมในเกณฑ์การสำเร็จการศึกษา
ตามหลักสูตรนี้ 

คงเดิม 
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ภาคผนวก ข 

คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ที่ 3888 /2563  

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคณุวฒุิ
ระดับอุดมศึกษาหลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2564 
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ภาคผนวก ค 

คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ที่ 3903/2563  

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาภาษาอาหรับ 
(หลักสูตร 4 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 
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ภาคผนวก ง 

หนังสือเชิญผู้ทรงคุณวฒุิภายนอกวิพากษ์หลักสูตร 
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ภาคผนวก จ 

คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาที่  2  / 2563  

เรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรมหาวิทยาลยัราชภัฏยะลา 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



172 
 

 

 

 



173 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ฉ 

ประกาศมหาวิทยาลยัราชภัฏยะลา  

เรื่อง  แนวปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา 
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ภาคผนวก ช 

ประกาศมหาวิทยาลยัราชภัฏยะลา  

เรื่อง หลักเกณฑ์การกำหนดรหัสวิชาและรหัสชดุวิชา 
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ภาคผนวก ซ 

ข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา  

ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี  
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ข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

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

โดยที่เป็นการสมควรออกข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี จึง
อาศัยอำนาจตามความในมาตร 18(2) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 และมติสภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ในการประชุมครั้งที่ 5 เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2551 ให้ออกข้อบังคับไว้ดังต่อไปนี้ 
 

หมวด 1 
บททั่วไป 

 
  ข้อ 1 ข้อบังคับนี้ เรียกว่า “ข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๑” 
  ข้อ 2 ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับสำหรับนักศึกษาท่ีเข้าศึกษาตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 
  ข้อ 3 บรรดาข้อบังคับ ระเบียบ คำสั่ง ประกาศ หรือมติอื ่นใดซึ่งขัดหรือแย้งกับข้อบังคับนี้  ให้ใช้
ข้อบังคับนี้แทน 
  ข้อ 4 ในข้อบังคับนี้ 
   “มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
 “สภามหาวิทยาลัย” หมายความว่า สภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
  “อธิการบดี” หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
 “คณะ” หมายความว่า คณะของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา และให้หมายรวมถึงหน่วยงานที่เรียกชื่อ
อย่างอ่ืนที่ดำเนินการจัดการเรียนการสอน และมีฐานะเทียบเท่าคณะ 
 “คณบดี” หมายความว่า หัวหน้าส่วนราชการที่เป็นคณะ และให้หมายรวมถึงหัวหน้าหน่วยงานอ่ืนที่มี
ฐานะเทียบเท่าคณะที่มีการจัดการเรียนการสอน 
 “คณะกรรมการประจำคณะ” หมายความว่า คณะกรรมการตามมาตรา 41 วรรคสอง แห่ง
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 และให้หมายรวมถึงคณะกรรมการในหน่วยงานที่เรียกชื่อ
อย่างอ่ืนที่ดำเนินการจัดการเรียนการสอน และมีฐานะเทียบเท่าคณะ 
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  “สถาบันอุดมศึกษา” หมายความว่า สถาบันการศึกษาที่มีการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรไม่ต่ำกว่า
ระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่าที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาให้การรับรอง 
  “กองบริการการศึกษา” หมายความว่า กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
  “อาจารย์ที่ปรึกษา” หมายความว่า อาจารย์ที่ได้รับการแต่งตั้งโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เพื่อทำ
หน้าที่ควบคุมแนะนำ และให้คำปรึกษาด้านการเรียนและด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเรียนของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
  ข้อ 5 ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการตามข้อบังคับนี้และมีอำนาจในการออกระเบียบ คำสั่งหรือประกาศ 
และเป็นผู้วินิจฉัยในกรณีที่มีปัญหาในการปฏิบัติตามข้อบังคับนี้ 
 

หมวด 2 
ระบบการศึกษา 

 
  ข้อ 6 ระบบการศึกษา 
 การจัดการศึกษาให้ใช้ระบบ 
    6.1 ระบบทวิภาค โดยหนึ ่งปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ หนึ ่งภาค
การศึกษาปกติมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า ๑๕ สัปดาห์ 
   6.2 ระบบไตรภาค โดยหนึ่งปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 3 ภาคการศึกษาปกติ หนึ ่งภาค
การศึกษาปกติมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 12 สัปดาห์ 
ในกรณีที่มีการจัดการศึกษาในระบบอ่ืนให้เทียบเคียงหน่วยกิตกับระบบทวิภาค 
 ข้อ 7 รูปแบบการจัดการศึกษา 
 มหาวิทยาลัยอาจจัดการศึกษาในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง หรือรูปแบบผสมผสาน ดังนี้ 
  7.1 โปรแกรมเรียนในเวลาราชการ 
  7.2 โปรแกรมเรียนสุดสัปดาห์ เป็นการจัดการเรียนการสอนในวันหยุดประจำสัปดาห์ 
  7.3 โปรแกรมการเรียนนอกเวลาราชการ เป็นการจัดการเรียนการสอนโดยใช้เวลานอกเวลา
ราชการ 
  7.4 โปรแกรมเรียนทางไกล โดยใช้ระบบทางไกล ผ่านไปรษณีย์ วิทยุกระจายเสียง วิดีทัศน์
สองทาง หรือเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
  7.5 โปรแกรมชุดวิชา (Modules System) เป็นการจัดการเรียนการสอนเป็นคราว ๆ คราว
ละ 1 รายวิชา หรือหลายรายวิชา ซึ่งอาจจัดเป็นชุดวิชาของรายวิชาที่มีเนื้อหาสัมพันธ์กัน 
  7.6 โปรแกรมนานาชาติ เป็นการจัดการเรียนการสอน โดยความร่วมมือกับสถาบันการศึกษา
ในต่างประเทศหรือหลักสูตรของมหาวิทยาลัยที่มีมาตรฐานเช่นเดียวกันกับหลักสูตรนานาชาติ 
  7.7 โปรแกรมการเรียนการสอนผ่านสื ่ออิเล็กทรอนิกส์ (E – Learning) ให้เป็นไปตาม
ประกาศของกระทรวงศึกษาธิการที่เกี่ยวข้อง 
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  7.8 โปรแกรมการจัดการศึกษาตามโครงการความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก ให้เป็นไป
ตามข้อบังคับของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
  การจัดการเรียนการสอนแต่ละรูปแบบให้พิจารณาตามที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนด 
 ข้อ 8 การคิดหน่วยกิต 
  8.1 ระบบทวิภาค 
   8.1.1 รายวิชาภาคทฤษฎี ที่ใช้เวลาบรรยายหรืออภิปรายไม่น้อยกว่า 15 ชั่วโมง ต่อ
ภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต 
   8.1.2 รายวิชาภาคปฏิบัติ ที่ใช้เวลาฝึกหรือทดลองไม่น้อยกว่า 30 ชั่วโมง ต่อภาค
การศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต 
   8.1.3 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือฝึกภาคสนาม ที่ใช้เวลาฝึกไม่น้อยกว่า 45 
ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต 
   8.1.4 การทำโครงการหรือกิจกรรมอื ่นใดตามที ่ได้ร ับมอบหมาย ที ่ใช้เวลาทำ
โครงการหรือกิจกรรมนั้น ๆ ไม่น้อยกว่า 45 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต 
  8.2 ระบบไตรภาค 
   หน่วยกิจระบบไตรภาค เทียบได้กับ 12 หน่วยกิตระบบทวิภาค หรือ 4 หน่วยกิต 
ระบบทวิภาค เทียบกันได้ 5 หน่วยกิตระบบไตรภาค 
  หากมหาวิทยาลัยจัดการศึกษาระบบอื่นให้เทียบเคียงหน่วยกิตกับระบบทวิภาค 
 ข้อ 9 เกณฑ์มาตรฐานสำหรับหลักสูตรระดับปริญญาตรีตามข้อบังคับนี้ตั้งแต่หมวดนี้เป็นต้นไปให้ใช้
ระบบทว ิภาค กรณีการศ ึกษาระบบอ ื ่น ๆ  ให ้ เท ียบเค ียงก ับระบบทว ิภาคและให ้ เป ็นไปตามที่
กระทรวงศึกษาธิการกำหนด 
 

หมวด 3 
หลักสูตรและการจัดการศึกษา 

 
 ข้อ 10 ให้จัดหลักสูตรปริญญาตรี ไว้ดังนี้ 
  10.1 หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี ให้มีจำนวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า 120 หน่วยกิต แต่ไม่เกิน 
132 หน่วยกิต ใช้เวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 6 ภาคการศึกษาปกติและไม่เกิน 8 ปีการศึกษา สำหรับการ
ลงทะเบียนเรียนเต็มเวลาและไม่น้อยกว่า 14 ภาคการศึกษาและไม่เกิน 12 ปีการศึกษา สำหรับการลงทะเบียน
เรียนไม่เต็มเวลา 
  10.2 หลักสูตรปริญญาตรี 5 ปี ให้มีจำนวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า 150 หน่วยกิต แต่ไม่เกิน 
165 หน่วยกิต ใช้เวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 8 ภาคการศึกษาปกติและไม่เกิน 10 ปีการศึกษา สำหรับการ
ลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไม่น้อยกว่า 17 ภาคการศึกษาปกติและไม่เกิน 15 ปีการศึกษา สำหรับการ
ลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา 
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  10.3 หลักสูตรปริญญาตรีไม่น้อยกว่า 6 ปี ให้มีจำนวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า 180 หน่วย
กิต แต่ไม่เกิน 198 หน่วยกิต ใช้เวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 10 ภาคการศึกษาปกติและไม่เกิน 12 ปีการศึกษา
สำหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไม่น้อยกว่า 20 ภาคการศึกษาปกติและไม่เกิน 18 ปีการศึกษา 
สำหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา 
  10.4 อาจารย์ประจำหลักสูตร ให้เป็นไปตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการกำหนด 
 

หมวด 4 
การรับเข้าเป็นนักศึกษา และสภาพนักศึกษา 

 
 ข้อ 11 คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครเข้าศึกษา 
 ผู้มีสิทธิสมัครเข้าเป็นนักศึกษาต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
  11.1 สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าสำหรับหลักสูตรปริญญาตรี
หรือสำเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่าสำหรับหลักสูตรปริญญาตรีต่อเนื่อง 
  11.2 เป็นผู้มีความประพฤติด ี
  11.3 ไม่เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสียอย่างร้ายแรง 
  11.4 ไม้เป็นโรคที่เปน็อุปสรรคต่อการศึกษา 
  11.5 ไม่เป็นบุคคลวิกลจริต 
  11.6 มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด 
  11.7 มีคุณสมบัติตามท่ีมหาวิทยาลัยอนุมัติให้เป็นกรณีพิเศษ 
 ข้อ 12 การรับเข้าเป็นนักศึกษา 
  กำหนดการและวิธีการรับเข้าเป็นนักศึกษาให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัย สำหรับผู้ที่
มหาวิทยาลัยอนุมัติให้เข้าศึกษาได้เป็นกรณีพิเศษ มหาวิทยาลัยจะกำหนดให้ยกเว้นวิธีการดังกล่าวในวรรคก่อน 
แต่จะให้การสอบคุณวุฒิอย่างอ่ืนแทนหรือเป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
 ข้อ 13 การขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา 
   13.1 ผู้สมัครที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นนักศึกษาจะมีสภาพเป็นนักศึกษาเมื่อได้ขึ้นทะเบียน
เป็นนักศึกษาแล้ว โดยต้องส่งหลักฐาน พร้อมทั้งชำระเงินตามประกาศในวัน เวลาและสถานที่ที่มหาวิทยาลัย
กำหนด 
  13.2 ผู้สมัครที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นนักศึกษาท่ีมิได้ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา ตามวันเวลา 
และสถานที่ที่มหาวิทยาลัยกำหนดเป็นอันหมดสิทธิ์ที่จะขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา เว้นแต่จะมีเหตุจำเป็นและ
ได้รับอนุมัติจากอธิการบดี 
  13.3 ผู้สมัครที่ได้รับการคัดเลือกเป็นนักศึกษาในหลักสูตร และเป็นนักศึกษาระบบใดต้องขึ้น
ทะเบียนเป็นนักศึกษาในหลักสูตร และเป็นนักศึกษาในระบบนั้น 
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  13.4 ผู้สมัครที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นนักศึกษาและทำการศึกษา ณ วิทยาเขต หรือศูนย์
การศึกษาใด จะต้องขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาและทำหารศึกษา ณ วิทยาเขต หรือศูนย์การศึกษานั้น 
 ข้อ 14 การเปลี่ยนรูปแบบการศึกษา 
  ในกรณีที่มีเหตุผลและความจำเป็นอย่างยิ่ง มหาวิทยาลัยอาจอนุมัติให้นักศึกษาเปลี ่ยน
รูปแบบการศึกษาได้ ทั้งนี้นักศึกษาจะต้องปฏิบัติตามข้อบังคับและระเบียบต่าง ๆ  ของมหาวิทยาลัยรวมทั้ง
ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับการเปลี่ยนรูปแบบการศึกษา โดยให้นับระยะเวลาการศึกษาต่อจากที่ได้
ศึกษามาแล้ว 
 ข้อ 15 สภาพนักศึกษา  
  15.1 สภาพนักศึกษาแบ่งออกเป็น 2 สภาพ ดังนี้ 
   15.1.1 นักศึกษาสภาพปกติ ได้แก่ นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนเป็นภาคการศึกษา
แรกหรือนักศึกษาท่ีสอบได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.00 
   15.1.2 นักศึกษาสภาพรอพินิจ ได้แก่นักศึกษาที่สอบได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม
ต่ำกว่า 2.00 โดยให้จำแนกนักศึกษาในสภาพรอพินิจ ดังนี้ 
    1) นักศึกษาที่ได้ศึกษาในมหาวิทยาลัยครบ 2 ภาคเรียนปกติแล้วได้ค่า
ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมในภาคการศึกษาที่สองตั้งแต่ 1.60 แต่ไม่ถึง 2.00 หรือนักศึกษาปกติที่ได้รับค่าระดับ
คะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 1.80 แต่ไม่ถึง 2.00 ในภาคการศึกษาปกติถัดไป จะได้รับสภาพรอพินิจครั้งที่ 1 
    2) นักศึกษาที่อยู่ในสภาพรอพินิจครั้งที่๑ ที่ได้รับค่าระดับคะแนนเฉลี่ย
สะสมตั้งแต่ 1.70 แต่ไม่ถึง 2.00 ในภาคการศึกษาปกติถัดไปจะได้รับสภาพรอพินิจครั้งที่ 2  
    3) นักศึกษาที่อยู่ในสภาพรอพินิจครั้งที่ 2 ที่ได้รับค่าระดับคะแนนเฉลี่ย
สะสมตั้งแต่ 1.80 แต่ไม่ถึง 2.00 ในภาคการศึกษาปกติถัดไปจะได้รับสภาพรอพินิจครั้งที่ 3 
  15.2 ในกรณีลงทะเบียนเรียนฤดูร้อนให้ถือว่าเป็นภาคการศึกษาต่อเนื่อง 
  15.3 ผู้ที่มีสภาพนักศึกษาให้มีบัตรประจำตัวนักศึกษาเป็นหลักฐาน เพื่อประกอบการใช้วิทธิ
ต่าง ๆ ที่นักศึกษาพึงมีในมหาวิทยาลัย 
  15.4 การพ้นสภาพนักศึกษาให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ต่อไปนี้ 
   15.4.1 ขาดคุณสมบัติตามข้อ 11 
   15.4.2 ตาย 
   15.4.3 ลาออก 
   15.4.4 สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรโดยได้รับการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยแล้ว 
   15.4.5 ได้รับอนุมัติจากมหาวิทยาลัยให้ลาออกหรือโอนไปยังสถาบันอุดมศึกษาอื่น 
   15.4.6 ไม่ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาแรกที่ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาภายใน
เวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนด 
   15.4.7 ไม่ลงทะเบียนหรือลาพักการเร ียนหรือชำระเงินค่าธรรมเนียมการจัด
การศึกษาภายในเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนด เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผันจากมหาวิทยาลัย 
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   15.4.8 นักศึกษาที่ได้รับค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ำกว่า 1.60 ในภาคการศึกษา
ปกติท่ีสองท่ีเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยทั้งนี้ไม่นับภาคการศึกษาที่ลาพักหรือถูกให้พัก 
   15.4.9 นักศึกษาที่ได้รับค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ำกว่า 1.70 ในภาคการศึกษา
ปกติถัดไปหลังจากได้รับการรอพินิจครั้งที่ 1  
    15.4.10 นักศึกษาที่ได้รับค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ำกว่า 1.80 ในภาคการศึกษา
ปกติถัดไปหลังจากได้รับการรอพินิจครั้งที่ 2 
    15.4.11 ไม่สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยาเวลาที่กำหนดตาม ข้อ 10 
    15.4.12 นักศึกษาลงทะเบียนครบตามที่หลักสูตรกำหนดแต่ยังได้ค่าระดับคะแนน
เฉลี่ยสะสมต่ำกว่า 1.80  
    15.4.13 กระทำการท ุจร ิต หร ือม ีความประพฤต ิอ ันเป ็นการเส ื ่อมเส ียแก่
มหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยเห็นสมควรให้ออกหรือไล่ออกตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยว่าด้วยวินัย
นักศึกษา  
 ข้อ 16 การรับโอนนักศึกษา 
  16.1 มหาวิทยาลัยอาจพิจารณารับโอนนิสิตหรือนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาที่กำลังศึกษา
ในหลักสูตรที่มีระดับและมาตรฐานเทียบเคียงกับหลักสูตรของมหาวิทยาลัย 
  16.2 นักศึกษาที่จะได้รับการพิจารณารับโอนต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
   16.2.1 มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 11 แห่งข้อบังคับนี้ 
   16.2.2 ได้ศึกษาอยู่ในสถาบันอุดมศึกษามาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ภาคการศึกษาปกติ 
ทั้งนี้ไม่นับภาคการศึกษาท่ีลาพักการศึกษา 
  16.3 นักศึกษาที่ประสงค์จะโอนมาศึกษาในมหาวิทยาลัย จะต้องยื่นคำร้องต่อมหาวิทยาลัย
เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 4 สัปดาห์ ก่อนวันเปิดการศึกษาของภาคท่ีประสงค์จะเข้าศึกษานั้น พร้อมทั้งแนบเอกสาร
ตามท่ีมหาวิทยาลัยกำหนด 
  16.4 นักศึกษาที่รับโอนจะต้องมีเวลาศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยไม่น้อยกว่า 2 ภาคการศึกษา 
  16.5 การนับเวลาให้นับระยะต่อเนื่องจากสถาบันเดิม 
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หมวด 5 
อาจารย์ท่ีปรึกษา 

 
 ข้อ 17 ให้มหาวิทยาลัยแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาแก่นักศึกษา หลักเกณฑ์และวิธีการให้เป็นไปตาม
ประกาศของมหาวิทยาลัย 
 ข้อ 18 หน้าที่ของอาจารย์ที่ปรึกษา 
 อาจารย์ที่ปรึกษามีหน้าที่ ดังนี้ 
  18.1 ให้คำแนะนำและทำแผนการเรียนของนักศึกษาร่วมกับนักศึกษา ให้ถูกต้องตาม
หลักสูตรที่กำหนดไว้ 
  18.2 ให้คำแนะนำในเรื่องระเบียบ ข้อบังคับ หรือประกาศเก่ียวกับการศึกษาแก่นักศึกษา 
  18.3 ให้คำแนะนำในการลงทะเบียนเรียน การถอน เพ่ิม โอน 
  18.4 แนะนำวิธีเรียน ให้คำปรึกษา และติดตามผลการศึกษาของนักศึกษา 
  18.5 ทำการตรวจสอบและติดตามการเรียนของนักศึกษาให้เป็นไปตามโครงสร้างของ
หลักสูตร 
  18.6 ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับความเป็นอยู่และการศึกษาของนักศึกษาในมหาวิทยาลัย 
  18.7 รับผิดชอบดูแลความประพฤติของนักศึกษาให้เป็นไปตามระเบียบที่มหาวิทยาลัย
กำหนดไว้ในกรณีที่นักศึกษากระทำผิดวินัยให้อาจารย์ที่ปรึกษารายงานให้ประธานหลักสูตรและคณบดีทราบ 
เพ่ือพิจารณานำเสนออธิการบดีพิจารณาลงโทษทางวินัยต่อไป 
 

หมวด 6 
การลงทะเบียนเรียนและการโอนผลการเรียน 

 
 ข้อ 19 การลงทะเบียนเรียน 
  19.1 กำหนดการ ขั ้นตอนและวิธ ีการลงทะเบียนรายวิชาให้เป็นไปตามประกาศของ
มหาวิทยาลัย 
  19.2 การลงทะเบียนเรียนจะสมบูรณ์เมื่อนักศึกษาได้ชำระตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
 ข้อ 20 จำนวนหน่วยกิตแต่ละภาคการศึกษา 
  นักศึกษามีสิทธิลงทะเบียนเรียนรายวิชาแบบเต็มเวลาแต่ละภาคการศึกษาปกติ ไม่ต่ำกว่า 9 
หน่วยกิต และไม่เกิน 22 หน่วยกิต หรือลงทะเบียนเรียนรายวิชาแบบไม่เต็มเวลา แต่ละภาคการศึกษาไม่ต่ำ
กว่า 3 หน่วยกิต และไม่เกิน 9 หน่วยกิต ส่วนในภาคการศึกษาฤดูร้อนไม่ต่ำกว่า 3 หน่วยกิตและไม่เกิน ๙ 
หน่วยกิต 
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  หากมีเหตุผลและความจำเป็น การลงทะเบียนที่มีจำนวนหน่วยกิตแตกต่างไปจากเกณฑ์
ข้างต้นก็อาจทำได้ แต่ทั้งนี้ต้องไม่กระทบกระเทือนต่อมาตรฐานและคุณภาพการศึกษา ทั้งนี้ต้องเรียนให้ครบ
ตามจำนวนหน่วยกิตตามที่ระบุไว้ในหลักสูตร 
  กรณีนักศึกษามีสภาพรอพินิจจะลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกินร้อยละ 70 ของแผนการเรียน 
 ข้อ 21 การลงทะเบียนเรียนรายวิชาพิเศษ 
  การลงทะเบียนเรียนรายวิชาพิเศษเป็นการลงทะเบียนเรียนนอกเหนือจากที่กำหนดไว้ใน
หลักสูตร โดยนักศึกษาต้องยื่นคำร้องต่อกองบริการการศึกษาภายใน 20 วันนับตั้งแต่วันเปิดภาคการศึกษา
ปกติและภายใน 10 วันนับตั้งแต่วันเปิดภาคการศึกษาสำหรับภาคการศึกษาฤดูร้อนประกอบด้วย 
  21.1 การลงทะเบียนเรียนรายวิชาพิเศษที่เป็นการลงทะเบียนแบบนับหน่วยกิต 
  21.2 การลงทะเบียนเรียนรายวิชาพิเศษโดยไม่นับหน่วยกิต โดยมีผลการเรียนเป็น Au 
(Audit)  
 ข้อ 22 การลงทะเบียนเรียนรายวิชาหนึ่งรายวิชาใดที่มีวิชาบังคับก่อนให้เป็นไปตามเงื ่อนไขของ
หลักสูตร 
 ข้อ 23 การเพ่ิม ถอนหรือยกเลิกรายวิชา 
  23.1 การเพ่ิมหรือถอนรายวิชาเรียนต้องกระทำภายใน 20 วัน นับตั้งแต่วันเปิดภาคการศึกษา
สำหรับภาคการศึกษาปกติและภายใน 10 วันนับตั้งแต่วันเปิดภาคการศึกษาสำหรับภาคการศึกษาฤดูร้อน ทั้งนี้
ให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
  23.2 การยกเลิกรายวิชาทุกรายวิชาหรือบางรายวิชาเรียน ต้องยื่นคำร้องต่อกองบริการ
การศึกษาตามแบบฟอร์มที่กำหนดก่อนถึงวันแรกของวันสอบปลายภาค ตามประกาศของมหาวิทยาลัยเป็น
เวลาไม่น้อยกว่า 2 สัปดาห์ สำหรับภาคการศึกษาปกติ และ 1 สัปดาห์ สำหรับภาคการศึกษาฤดูร้อน และ
บันทึกผลการเรียนเป็น W (Withdraw)  
  ในกรณีลงทะเบียนเรียนแล้วลาพักการเรียน ให้ถือว่าได้ยกเลิกรายวิชาทุกรายวิชาด้วย 
 ข้อ 24 การลงทะเบียนเพื่อรักษาสภาพนักศึกษา 
  นักศึกษาที่ลาพักการศึกษา หรือถูกสั่งให้พักการศึกษาตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยว่าด้วยวนิัย
นักศึกษาหรือไม่มีรายวิชาที่ลงทะเบียนในภาคการเรียนนั้น จะต้องลงทะเบียนเพื่อรักษาสภาพนักศึกษาและ
ชำระค่าธรรมเนียมรักษาสภาพนักศึกษาตามอัตราที่มหาวิทยาลัยกำหนด โดยให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 
20 วัน นับจากวันเปิดภาคการศึกษาปกติ หรือภายใน 10 วัน นับจากวันเปิดภาคการศึกษาฤดูร้อน มิฉะนั้นจะ
ถือว่าพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา 
  กรณีที่พ้นสภาพตามวรรคหนึ่ง นักศึกษาสามารถขอคืนสภาพได้แต่ทั้งนี้พ้นสภาพไปแล้วไม่
เกิน 2 ภาคการเรียนติดต่อกัน และให้นับเวลาที่พ้นสภาพเป็นระยะเวลาที่รวมอยู่ในระยะเวลาการศึกษาด้วย 
 ข้อ 25 การชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาตามอัตราที่มหาวิทยาลัยกำหนดให้ปฏิบัติตามวิธีการ ขั้นตอน
และในวันที่มหาวิทยาลัยกำหนด การผ่อนผันการชำร่าธรรมเนียมการศึกษาให้เป็นอำนาจของอธิการบดีทั้งนี้ไม่
เกิน 1 ภาคการศึกษา 
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 นักศึกษาที่ขอผ่อนผันการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาจะลงทะเบียนในภาคการเรียนถัดไปจะต้อง
ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาในภาคการเรียนที่ค้างชำระก่อน 
 การขอยกเว้นหรือลดค่าธรรมเนียมการศึกษา ให้เป็นอำนาจของสภามหาวิทยาลัย โดยให้จัดทำ เป็น
ประกาศของมหาวิทยาลัย 
 ข้อ 26 การลาพักการศึกษา  
  26.1 การลาพักการศึกษา นักศึกษาต้องยื่นคำร้องขอลาพักการศึกษาต่อกองบริการการศึกษา
ภายใน 20 วัน นับตั้งแต่วันเปิดภาคการศึกษาของภาคการศึกษาที่จะลาพักการศึกษา 
  26.2 การลาพักการศึกษากระทำได้ไม่เกิน 2 ภาคการศึกษาติดต่อกัน ถ้านักศึกษายังมีความ
จำเป็นที่จะต้องขอลาพักการศึกษาในภาคการศึกษาต่อไปจะต้องได้รับอนุมัติจากอธิการบดี 
  26.3 นักศึกษาที่ลาพักการศึกษา ต้องชำระค่าธรรมเนียมตามอัตราที่มหาวิทยาลัยกำหนด 
 ข้อ 27 การลาออก 
  นักศึกษาที่ประสงค์จะลาออกจากความเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย จะต้องปฏิบัติตาม
ขั้นตอนที่มหาวิทยาลัยกำหนด 
 ข้อ 28 นักศึกษาสามารถโอนผลการเรียน โดยนำหน่วยกิตของรายวิชาในหลักสูตรของมหาวิทยาลัย
หรือสถาบันอุดมศึกษาอื ่น หรือการศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย การฝึกอาชีพหรือจาก
ประสบการณ์การทำงานโดยไม่ต้องเรียนรายวิชานั้นอีก ทั้งนี้ให้เป็นไปตามระเบียบของสภามหาวิทยาลัย 
 

หมวด 7 
การวัด และการประเมินผลการศึกษา 

 
 ข้อ 29 การมีสิทธิเข้าสอบ 
  29.1 นักศึกษาผู้มีสิทธิในการสอบปลายภาคการศึกษาต้องอยู่ในเกณฑ์ต่อไปนี้ 
   29.1.1 มีเวลาเรียนวิชาใดไม่น้อยกว่าร้อนละ 80 ของเวลาเรียนทั้งหมด 
   29.1.2 กรณีที่มีเวลาเรียนรายวิชาใดน้อยกว่าร้อยละ 80 แต่ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 
และคณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควรให้มีสิทธิสอบ 
  29.2 นักศึกษาผู้ขาดคุณสมบัติตามข้อ 29.1.1 หรือข้อ 29.1.2 ให้อาจารย์ผู้สอนพิจารณา
ให้ผลการเรียนเป็น E  
 ข้อ 30 ระเบียบการสอบ 
  30.1 หลักเกณฑ์และวิธีการในการสอบให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
  30.2 นักศึกษาที่ไม่ได้เข้าสอบปลายภาคตามกำหนด จะต้องยื่นคำร้องขอสอบภายใน 7 วัน
นับตั้งแต่วันสุดท้ายของการสอบปลายภาค โดยให้ผู้ขาดสอบดำเนินการสอบให้เสร็จสิ้นภายใน 15 วันนับตั้งแต่
วันประกาศผลการพิจารณาของคณะกรรมการ หากพ้นกำหนดให้นายทะเบียนเปลี่ยนผลการเรียนเป็น “E” 
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 ในกรณีที่มีเหตุผลความจำเป็นที่ไม่สามารถดำเนินการภายในเวลาที่กำหนดให้อยู่ในดุลยพินิจของ
อธิการบดี 
  30.3 นักศึกษาที่ทุจริตในการสอบให้ถือว่าสอบตกได้ E หรือไม่ผ่านได้ F ในวิชานั้น และถือว่า
ผิดวินัยทางการศึกษาจะต้องได้รับการพิจารณาโทษตามระเบียบหรือข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 
 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 

 
 ระบบนี้ใช้สำหรับการประเมินรายวิชาที่เรียนตามหลักสูตร ค่าระดับคะแนนที่ถือว่าสอบได้ต้องไม่ต่ำ
กว่า “D” ถ้านักศึกษาได้ค่าระดับคะแนนในรายวิชาใดต่ำกว่า “D” ต้องลงทะเบียนและเรียนใหม่จนกว่าจะ
สอบได้ กรณีรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะด้านที่เป็นระวิชาเลือกและรายวิชาในหมวดวิชาเลือกเสรี ถ้าได้ระดับ
คะแนนต่ำกว่า “D” สามารถเปลี่ยนไปเลือกรายวิชาอ่ืนได้ แล้วให้เปลี่ยนคะแนนวิชาดังกล่าวที่สอบตกนั้น เป็น 
“Au” (Audit) ทั้งนี้นักศึกษาจะต้องยื่นคำร้องขอเปลี่ยนแปลงผลการเรียนภายใน 2 สัปดาห์นับตั้งแต่วันเปิด
ภาคการศึกษาของภาคการศึกษาถัดไป 
  31.2 ระบบไม่มีค่าระดับคะแนน กำหนดสัญลักษณ์การประเมินดังนี้ 
 

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

  
 ระบบนี้ใช้สำหรับการประเมินรายวิชาที่หลักสูตรบังคับให้เรียนเพ่ิมตามข้อกำหนดเฉพาะ และรายวิชา
ที่สภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลากำหนดให้เรียนเพิ่ม 
 รายวิชาที่ได้รับผล “F” นักศึกษาต้องลงทะเบียนและเรียนใหม่จนกว่าจะสอบได้ 
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 ข้อ 32 สัญลักษณ์อ่ืน มีดังนี้ 
   Au (Audit) ใช้สำหรับการลงทะเบียนเพื่อร่วมฟัง โดยไม่นับหน่วยกิต 
         W (Withdraw) ใช้สำหรับการบันทึกหลังจากได้รับอนุมัติให้ถอนรายวิชานั้นก่อนกำหนดสอบ
ปลายภาคไม่น้อยกว่า 2 สัปดาห์ ซึ่งจะได้รับอนุมัติให้ถอนรายวิชาเรียนในกรณีท่ีนักศึกษาลาพักการศึกษา หรือ
ถูกสั่งให้พักการศึกษาหลังจากลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษานั้นแล้ว และรายวิชาเลือกที่ได้รับอนุมัติให้ไป
เรียนวิชาอ่ืนแทน 
   I (Incomplete) ใช้สำหรับบันทึกการประเมินที่ไม่สมบูรณ์ในรายวิชาที่นักศึกษายังทำงานไม่
เสร็จเมื่อสิ้นภาคการศึกษาหรือขาดสอบปลายภาค นักศึกษาที่ได้ “I” ต้องดำเนินการขอรับการประเมินเพ่ือ
เปลี่ยนระดับคะแนน ดังนี้ 
   1) กรณีนักศึกษายังทำงานไม่เสร็จ ให้ดำเนินการให้เสร็จสิ้นภายใน 30 วัน  
นับตั้งแต่วันสุดท้ายของการสอบปลายภาคในภาคเรียนที่ลงทะเบียนเรียนวิชานั้น 
  2) กรณีนักศึกษาขาดสอบปลายภาค ให้ดำเนินการตามข้อ 30.2  
 ข้อ 33 การหาค่าระดับคะแนนเฉลี่ย ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยประจำภาค และค่าระดับคะแนนเฉลี่ย
สะสมให้คิดเป็นเลขทศนิยม 2 ตำแหน่ง โดยไม่ปัดเศษ สำหรับรายวิชาที่ยังมีผลการเรียน “I” ไม่นำหน่วยกิตมา
รวมเป็นตัวหารเฉลี่ย 
  33.1 กรณีที่สอบตกและต้องเรียนซ้ำ ให้นำเฉพาะผลการศึกษาและหน่วยกิตครั้งสุดท้ายที่
ผ่านมาคำนวณค่าระดับคะแนนเฉลี่ย 
  33.2 กรณีที่สอบตกแต่ไม่เรียนซ้ำ ไม่ให้นำผลการศึกษาและหน่วยกิตมาคำนวณค่าระดับ
คะแนนเฉลี่ย 
  33.3 กรณีที่นักศึกษาลงทะเบียนวิชาซ้ำกับรายวิชาที่สอบไปแล้ว หรือเรียนวิชาที่ระบุไว้ใน
หลักสูตรที่เทียบเท่า ให้นับหน่วยกิตและค่าระดับคะแนนเฉพาะรายวิชาที่ลงทะเบียนครั้งแรกเท่านั้น 
 ข้อ 34 ผู้ที่สำเร็จการศึกษาหลักสูตร ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนทุกข้อ ดังนี้ 
  34.1 มีความประพฤติด ี
  34.2 สอบได้ในรายวิชาต่าง ๆ ครบตามหลักสูตร รวมทั ้งรายวิชาที ่สภามหาวิทยาลัย
กำหนดให้มีการเรียนเพิ่มเติมเป็นกรณีพิเศษ 
  34.3 ได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.00 
  34.4 หลักสูตรปริญญาตรี (4 ปี) สำเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน 6 ภาคการศึกษาปกติ สำหรับ
การลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไม่ก่อน 14 ภาคการศึกษาปกติ สำหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา 
หลักสูตรปริญญาตรี (5 ปี) สำเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน 8 ภาคการศึกษาปกติ สำหรับการลงทะเบียนเรียนเต็ม
เวลา และไม่ก่อน 17 ภาคการศึกษา 17 ภาคการศึกษาปกติ สำหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา หลักสูตร
ปริญญาตรี (ไม่น้อยกว่า 6 ปี) สำเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน 10 ภาคการศึกษาปกติ สำหรับการลงทะเบียนเรียน
เต็มเวลา และไม่ก่อน 20 ภาคการศึกษา 17 ภาคการศึกษาปกติ สำหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา 
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 ข้อ 35 เมื่อนักศึกษาเรียนได้จำนวนหน่วยกิตครบตามที่กำหนดไว้ในหลักสูตรแล้วจะได้ค่าระดับ
คะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 1.80 แต่ไม่ถึง 2.00 ให้เลือกเรียนรายวิชาเพิ่มเพื่อทำค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมให้
ถึง 2.00 ทั้งนี้ต้องอยู่ในระยะเวลาที่กำหนดตามข้อ 34.5  
 ข้อ 36 ผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี จะได้รับเกียรตินิยมต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 
  36.1 สอบได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยจากระดับอนุปริญญา หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
หรือประกาศนียบัตรอื่นใดท่ีเทียบเท่า ไม่น้อยกว่า 3.60 จะได้รับเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง และได้ค่าระดับคะแนน
เฉลี่ยจากสถาบันเดิม และมหาวิทยาลัยราชภัฏแต่ละแห่งไม่น้อยกว่า 3.25 แต่ไม่ถึง 3.60 จะได้รับเกียรตินิยม
อันดับ 2 
  36.2 สอบได้ในรายวิชาใด ๆ ไม่ต่ำกว่า C ตามระบบค่าระดับคะแนน หรือไม่ได้ F ตามระบบ
ไม่มีค่าระดับคะแนน 
  36.3 มีเวลาเรียน หลักสูตรปริญญาตรี (4 ปี) สำเร็จการศึกษาได้ไม่เกิน 8 ภาคการศึกษาปกติ 
สำหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไม่เกิน 16 ภาคการศึกษาปกติ สำหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็ม
เวลา หลักสูตรปริญญาตรี (5 ปี) สำเร็จการศึกษาได้ไม่เกิน 10 ภาคการศึกษาปกติ สำหรับการลงทะเบียนเรียน
เต็มเวลา และไม่เกิน 20 ภาคการศึกษาปกติ สำหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา หลักสูตรปริญญาตรี (ไม่
น้อยกว่า 6 ปี) สำเร็จการศึกษาได้ไม่เกิน 12 ภาคการศึกษาปกติ สำหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไม่
เกิน 20 ภาคการศึกษาปกติ สำหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา 
  36.4 ไม่มีรายวิชาที่มีการโอนผลการเรียนตามข้อ 28  
 ข้อ 37 การประเมินผลการศึกษา 
  37.1 ให้คณะกรรมการที่คณะแต่งตั้งพิจารณาอนุมัติผลการศึกษาแต่ละรายวิชา 
  37.2 การส่งผลการเรียน 
   37.2.1 กรณีเป็นภาคการศึกษาสุดท้ายของนักศึกษาผู้สอนจะต้องส่งผลการเรียน
ภายใน 10 วัน นับตั้งแต่วันสุดท้ายของการสอบปลายภาค 
   37.2.2 กรณีท่ีไม่ใช่ภาคการศึกษาสุดท้ายของนักศึกษา ผู้สอนจะต้องส่งผลการเรียน
ภายใน 15 วัน นับตั้งแต่วันสุดท้ายของการสอบปลายภาค 
 ข้อ 38 การข้ึนทะเบียนบัณฑิตและการขออนุมัติการสำเร็จการศึกษา 
  38.1 ให้นักศึกษายื่นคำร้องขอขึ้นทะเบียนบัณฑิตต่อกองบริการการศึกษา ตามขั้นตอนและ
เวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนด พร้อมทั้งต้องชำระค่าธรรมเนียมตามอัตราที่มหาวิทยาลัยกำหนด 
  38.2 นักศึกษาที ่ขออนุมัติการสำเร็จการศึกษาจะต้องไม่มีพันธะด้านหนี ้ส ินใด ๆ ต่อ
มหาวิทยาลัยและเป็นผู้ที่มีความประพฤติไม่ขัดต่อข้อบังคับและระเบียบของมหาวิทยาลัย 
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บทเฉพาะกาล 
 

 ข้อ 39 ในระหว่างที่ยังไม่ได้ออกประกาศ ระเบียบ ข้อกำหนด หรือหลักเกณฑ์ใดเพื่อปฏิบัติตาม
ข้อบังคับนี้ ให้นำประกาศ ระเบียบ ข้อกำหนด หรือหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการศึกษาระดับปริญญาตรีที่มีผลบังคับ
ใช้อยู ่ก่อนข้อบังคับนี ้มาใช้บังคับโดยอนุโลม จนกว่าจะได้มีการออกประกาศ ระเบียบ ข้อกำหนด หรือ
หลักเกณฑ์ ตามข้อบังคับนี้ 
    
 
 
    ประกาศ ณ วันที่ 19 เดือน กันยายน พ.ศ. 2551 
 
 
 
      (ศาสตราจารย์ ดร. เสริมศักดิ์   วิศาลาภรณ์) 
            นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
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ข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี ฉบับท่ี ๒ พ.ศ.๑๕๕๔ 

 
 โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขปรับปรุงข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาว่าด้วย การจัดการศึกษา
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๑ เพื่อให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับสภาพการณ์ในปัจจุบัน อาศัยอำนาจตาม
ความในมาตรา ๑๘ (๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา พ.ศ. ๒๕๔๗ สภามหาวิทยาลัยจึง
กำหนดข้อบังคับไว้ดังต่อไปนี้ 
 ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้ เรียกว่า “ข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 ข้อที่ ๒ ข้อบังคับนี้ใช้บังคับถัดจากวันประกาศเป็นต้นไปเฉพาะข้อ ๕ ส่วนข้อ ๔ และ ๖ ให้ใช้บังคับ
ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 ข้อ ๓ ในข้อบังคับนี้ 
 “มหาวิทยาลัย หมายความว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
 สภามหาวิทยาลัย หมายความว่า สภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
 อธิการบดี หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา” 
 ข้อ ๔ ให้เพิ่มข้อความต่อไปนี้เป็นวรรคสองของข้อ ๑๕ แห่งข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยว่าด้วยการจัด
การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๑ 
 “การคืนสภาพการเป็นนักศึกษา นักศึกษาที่พ้นสภาพการเป็นนักศึกษาตามข้อ ๑๕.๔.๘ ถึง ๑๕.๔.๑๒ 
ของข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๑ ให้สามารถคืนสภาพการ
เป็นนักศึกษาได้ในหลักสูตรเดิม โดยให้โอนผลการเรียนตามข้อ ๒๘ แห่งข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยว่าด้วยการ
จัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.๒๕๕๑ ทั้งนี้ เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการในประกาศมหาวิทยาลัย 
 ข้อ ๕ ให้เพิ่มข้อความต่อไปนี้เป็นข้อ ๓๔.๖ ข้อ ๓๔ แห่งข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยว่าด้วยการจัด
การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๑ 
 “๓๔.๖ นักศึกษาต้องเข้าร่วมกิจกรรมตามที่มหาวิทยาลัยจัดขึ้น ทั้งนี้ เป็นไปตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการในประกาศมหาวิทยาลัย” 
 ข้อ ๖ ให้ยกเลิกข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๑ ข้อ 
๓๓.๓ และให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน 
 “๓๓.๓ นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียนรายวิชาซ้ำกับรายวิชาที่สอบได้แล้วที่มีค่าระดับคะแนนต่ำ
กว่า C โดยให้นับหน่วยกิตและค่าระดับคะแนนทุกครั้งที่ลงทะเบียนเรียนและให้ปรากฏในเอกสารแสดงผลการ
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เรียนด้วย ทั้งนี้นักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนรายวิชาซ้ำในกรณีนี้ไม่สามารถรับเกียรตินิยมได้” 
 ข้อ ๗ ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการตามข้อบังคับนี้ 
 
  ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 
 

 
(ศาสตราจารย์ ดร.เสริมศักดิ์  วิศาลาภรณ์) 
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
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ภาคผนวก ฌ 

ตารางแสดงข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของผูท้รงคุณวฒุิภายนอก 

ในการวิพากษ์หลักสูตร 
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ตารางแสดงข้อสังเกตของผู้ทรงคุณวุฒิในการวิพากษ์หลักสูตร 

1. รศ.ดร.อิบรอฮีม ณรงค์รักษาเขต 

ลำดับ ข้อสังเกตของผู้ทรงคุณวุฒิ การปรับปรุงแก้ไข 
1 ควรปรับชื ่อหลักสูตร “ธุรกิจสมัยใหม่” ซึ ่งไม่

สอดคล้องกับหลักสูตรสายภาษา 
ได้มีการดำเนินการปรับชื่อหลักสูตรเป็น “ภาษา
อาหรับเพ่ือธุรกิจการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ” 

2 ควรเน ้นอาชีพการเป็นล ่ามและการทำงานใน
โรงพยาบาลเป็นหลักและให้เป็นจุดเด่น 

ได้มีการบรรจุรายวิชาที่เน้นการทำงานด้านการ
บริการสุขภาพและการเป็นล่ามในโรงพยาบาล
และการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ 

3 ควรระบุย ุทธศาสตร ์ ๒๐ ปีของชาต ิและของ
มหาวิทยาลัย ซึ่งทางหลักสูตรควรที่จะระบุในเล่ม
หลักสูตรด้วย เพื่อความเข้าใจว่า ทำไมต้องมีการ
เปิดและปรับปรุงหลักสูตรภาษาอาหรับ 

ได้มีการเพิ่มเติมยุทธศาสตร์ ๒๐ ปีของชาติและ
ของมหาวิทยาลัยในความสำคัญของหลักสูตร 

4 ควรตัดแขนงสาขา ๓ แขนง เป็นการเน้นแขนงใด
เป็นการเฉพาะ 

ได้มีการเน้นเฉพาะด้านการท่องเที่ยวบริการเชิง
สุขภาพ 

5 - ควรปรับรายวิชาภาษาอังกฤษจากวิชาหลักให้อยู่
ในรูปของรายวิชาโท  

ได้มีการปรับรายวิชาภาษาอังกฤษเป็นวิชาโท
ภาษาอังกฤษ 

6 - ควรตัดรายวิชาที่เกี่ยวกับ โรคติตติดและโรคไม่
ต ิดต ่อ เน ื ่องจากม ิ ใช ่ความต ้องการม ุ ่ งสาย
การแพทย์หรือพยาบาลจึงเห็นควรตัดรายวิชานี้
ออก 

ได้มีการตัดรายวิชานี้ออก 

7 - คำอธิบายรายวิชาธุรกิจเช ิงส ุขภาพควรเน้น
คำอธิบายรายวิชาสายภาษาที่แตกต่างจากอาชีพ
สุขภาพทางการแพทย์ 

ได้มีการปรับคำอธิบายรายวิชาเหล่านี ้แล้วใน
รายวิชาที่เก่ียวข้องกับสุขภาพและการแพทย์ 

 

2. ผศ.ดร.จารุวัฒน์ สองเมือง 

ลำดับ ข้อสังเกตของผู้ทรงคุณวุฒิ การปรับปรุงแก้ไข 
1 ควรปรับชื่อหลักสูตรให้มีความน่าสนใจและมุ่งเฉพาะ

ด้าน 
ได้มีการปรับชื่อหลักสูตรแล้ว 

2 หลักสูตรควรมองไปที่การเป็นผู้ประกอบการมากกว่า
การไปตอบโจทย์ตลาดแรงงาน ด้วยการเป็นลูกจ้าง 

ได้มีการเพิ่มรายวิชาการเป็นผู้ประกอบการ
ด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ 
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ลำดับ ข้อสังเกตของผู้ทรงคุณวุฒิ การปรับปรุงแก้ไข 
3 ควรสร้างจุดเด่นหรืออัตลักษณ์ของหลักสูตร ได้มีการสร้างจุดเด่นของหลักสูตรด้วยการ

บรรจุรายวิชาที ่เน้นการท่องเที ่ยวและการ
บริการสุขภาพและการเป็นผู ้ประกอบการ
ด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ 

4 ให้ตรวจสอบคำที่เขียนผิด และการเว้นวรรคต่าง ๆ ให้
ถูกต้อง  

ได้ตรวจสอบและปรับแก้เรียบร้อยแล้ว 

5 ควรเน้นรายวิชาที่เป็นการบูรณาการของธุรกิจกับสาย
ภาษา มิใช่เป็นคู่ขนานระว่างสายภาษากับสายธุรกิจ 

ได้มีการบรรจุรายวิชาที่เป็นการบูรณาการ
และและปรับคำอธิบายรายวิชาให้มีการบูรณา
การในรายวิชาและหลักสูตร 

 

3. ดร.วิทยา มุ่งอินทร์ 

ลำดับ ข้อสังเกตของผู้ทรงคุณวุฒิ การปรับปรุงแก้ไข 
1 ควรปรับชื่อหลักสูตร “ธุรกิจสมัยใหม่” ไม่สอดคล้อง

กับรายวิชาที่ปรากฏ เพราะรายวิชาเน้นการเป็นล่าม
และควรบูรณาการกับศาสตร์อ่ืน  

ได้มีการปรับชื่อรายวิชาเป็นภาษาอาหรับเพ่ือ
ธุรกิจการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ 

2 ควรปรับอาชีพที่ระบุว่า “ล่าม” เพราะคำนี้ปัจจุบัน
เป็นคำที่จำกัดวง หรือมีความหมายไม่สอดคล้องกับยุค
สมัยของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับภาษาอาหรับ ควร
เปลี ่ยนเป็น “ประสานงานต่างประเทศ (อาหรับ)” 
เพราะอาชีพล่ามปัจจุบันไม่ได้ทำงานด้านการเป็นล่าม
แปลภาษาอย่างเดี่ยว  

ได ้ ม ี ก า รปร ั บอาช ี พ  จ าก ”ล ่ าม” เ ป็ น
ประสานงานต่างประเทศ (อาหรับ)” 

3 - หลักสูตรควรพัฒนาบัณฑิตให้มีศักยภาพพิเศษ เน้น
การเรียนด้านการการบริการสุขภาพที่สามารถทำ
หน้าที่อย่างอื ่นด้านการบริการสุขภาพได้มิใช่แค่
แปลภาษาอย่างเดียว แต่สามารถช่วยเหลือแพทย์ใน
การรักษาได้ 

ได้ปรับรายวิชาด้วยการเน้นการบริการด้าน
สุขภาพและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและเพ่ิม
เนื้อหารายวิชาและกลุ่มวิชาด้านการท่องเที่ยว
เชิงสุขภาพมากขึ้น 

4 ควรบรรจุรายวิชาภาษาอังกฤษที่เกี่ยวกับการบริการ
สุขภาพเบื้องต้นเกี่ยวกับการแพทย์เท่านั้น และที่ควร
เน้นคือ รายวิชาการอ่าน medical report ที ่ เป็น
ภาษาอังกฤษ และควรบรรจุรายวิชาธุรกิจการบริการ 
service mind การดูแลเชิงจิตวิทยา 

ได้มีการบรรจุรายวิชาเหล่านี ้เป็นรายวิชา
ภาษาอังกฤษซึ่งเป็นวิชาโท 



213 
 

4. ผศ.ดร.สุกีนา อาแล 

ลำดับ ข้อสังเกตของผู้ทรงคุณวุฒิ การปรับปรุงแก้ไข 
1 - ควรระบุความจำเป็นของภาษาอาหรับในยุคปัจจุบัน

ด้วยในกลุ่มตะวันออกกลางและอาเซี่ยน 
ได้มีการเพิ่มข้อมูลเกี่ยวกับภาษาอาหรับในยุค
ปัจจุบันในกลุ่มตะวันออกกลางและอาเซี่ยน
ในสถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาทาง
เศรษฐกิจของหลักสูตร 

2 - ควรตัดออกรายวิชาที่ไม่เกี่ยวข้องกับเราโดยตรงเช่น 
เช่น วิชาโรคติดต่อ เพราะมันเกี่ยวข้องกับความเป็น
ความตายของคน ซึ่งสุ่มเสี่ยงในเรื่องนี้ ทางหลักสูตร
ควรตัดออก 

ได้มีการดำเนินการตัดรายวิชาเหล่านี้ออก 

3 - และควรเน้นไปทางธุรกิจการท่องเที่ยวเพ่ือประโยชน์
กับนักศึกษาจบไปสามารถประกอบอาชีพเป็นไกด์หรือ
ประกอบอาชีพเกี่ยวกับการท่องเที่ยวได้ 

ได้ดำเนินการบรรจุกลุ่มรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับ
การท่องเที ่ยวและเน้นด้านการท่องเที ่ยว
สุขภาพ 

4 - ควรตัดรายวิชาเหล่าน ี ้ออกเน ื ่องจากไม่ม ีส ่วน
เกี่ยวข้องดังนี้  
- 2122141 ภาษาอาหรับเพ่ือความเป็นครู 3(2-2-5) 
- 2122142 หลักสูตรและการสอนภาษาอาหรับและ
อิสลามศึกษา 3(2-2-5) 

ได้มีการปรับออกรายวิชา หลักสูตรและการ
สอนภาษาอาหรับและอิสลามศึกษา 3(2-2-5) 
และได้คงไว้ซึ่งรายวิชาภาษาอาหรับเพ่ือความ
เป็นครู 3(2-2-5) เนื่องจากเห็นว่านักศึกษายัง
มีความต้องการประกอบอาชีพเป็นผู ้สอน
ภาษาอาหรับ 
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ภาคผนวก ญ 

ตารางแสดงข้อสังเกตของกรรมการสภาวิชาการในคราวประชุม 

ครั้งที่ 12 / 2563 วันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2563 
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ตารางแสดงข้อสังเกตของผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการสภาวิชาการ  
ครั้งที่ 12/2563 วันที่ 29 ธันวาคม 2563 

ที่ประชุมมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะดังนี้ 

ลำดับ ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ การปรับปรุงแก้ไข 
1 รายงานการศึกษาความต้องการจำเป็นใน

การปรับปรุงหลักสูตร ข้อมูลที่นำเสนอไม่
หลากหลาย และข้อเสนอแนะยังไม่มีชัดเจน 

ได้มีการปรับข้อเสนอแนะให้มีความชัดเจนของเล่ม
รายงานศึกษาความต้องการ หน้า ๕๑ แล้ว 

2 วัตถุประสงค์หลักสูตรไม่ตรงกับที่นำเสนอ  ได้ปรับแก้แล้ว 

3 การออกแบบหลักสูตรไม่บรรลุวัตถุประสงค์
ของหลักสูตร เนื่องจากนักศึกษาที่เข้าศึกษา
บางคนไม่มีความรู ้ภาษาอาหรับ จึงควร
กำหนดรายวิชาพ้ืนฐานการฟัง การอ่าน การ
เขียนให้กับนักศึกษาชั ้นปีที ่ 1 และควรมี
รายว ิชาภาษาอาหร ับระด ับต ้น  ภาษา
อ า ห ร ั บ ร ะ ด ั บ ก ล า ง  ภ า ษ า อ า ห รั บ
ระดับสูง โดยกำหนดเป็นรายวิชาบังคับ 

ได้เพ่ิมเติมรายวิชา การอ่านภาษาอาหรับเบื้องต้น 
การฟัง-พูดภาษาอาหรับเบื้องต้น การอ่านภาษา
อาหรับขั้นกลาง การฟัง-พูดภาษาอาหรับขั้นกลาง 
ส่วนในระดับข้ันสูงได้กำหนดรายวิชาการฟังพูด
ภาษาอาหรับถิ่นอ่าวเปอร์เซีย ซึ่งรายวิชาดังกล่าว
ได้กำหนดเป็นรายวิชาบังคับ  

4 วิชาการฟัง - พูดภาษาอาหรับเบื้องต้น และ
ว ิ ช าการอ ่ านภาษาอาหร ั บ เบ ื ้ อ ง ต้ น                      
หน่วยกิตควรมีการปฏิบัติ 

ได้ปรับแก้เป็นรายวิชาภาคปฏิบัติแล้ว (๒-๒-๕) 

5 คำอธิบายรายวิชาสหกิจศึกษาทางภาษา
อาหรับเพื่อธุรกิจการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ     
ในหมวดที่ 3 ไม่ตรงกับคำอธิบายรายวิชาใน
ภาคผนวก ก 

ได้ปรับแก้แล้ว 

6 จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 123 
หน่วยกิต ควรปรับลดเป็น 120 หน่วยกิต 

ได้ปรับแก้เป็น ๑๒๐ หน่วยกิตแล้ว 

7 แผนการสอนควรระบุวิธีการสอนให้ชัดเจน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ได้ระบุวิธีการสอนโดยให้นักศึกษาออกฝึก ณ 
สถานประกอบการระหว่างเรียน 

8 ชื ่อสาขาวิชาควรปรับเป็นสาขาวิชาภาษา
อาหรับเพ่ือธุรกิจสุขภาพและการท่องเที่ยว 

ได้ปรับแก้เป็นสาขาวิชาภาษาอาหรับเพ่ือการ
ท่องเที่ยวและธุรกิจบริการ 

9 ระเบียบว ิธ ีว ิจ ัยด ้านภาษาศาสตร ์ ควร
เพ ิ ่มเต ิมเร ื ่องธ ุรก ิจเพ ื ่อให ้ครอบคลุม
หลักสูตร 

 

ได้ปรับแก้เป็นรายวิชาระเบียบวิธีการวิจัยด้านการ
ท่องเที่ยวและธุรกิจบริการ 
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ลำดับ ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ การปรับปรุงแก้ไข 
10 ควรออกแบบหลักสูตรให้นักศึกษาสามารถ

เลือกเรียนในศาสตร์ที่สนใจเรียน เช่น ด้าน
ท่องเที่ยว ด้านสุขภาพ   

ได้ออกแบบหลักสูตรในรายวิชาเอกเลือกโดยเน้น
ธุรกิจบริการ เช่น รายวิชาภาษาอาหรับเพ่ืองาน
บริการด้านสุขภาพ ภาษาอาหรับเพ่ือธุรกิจสาย
การบิน ภาษาอาหรับเพ่ือการบริการฮัจญ์และอุม
เราะห์ ภาษาอาหรับเพื่อธุรกิจระหว่างประเทศ 
และภาษาอาหรับเพ่ือธุรกิจการโรงแรม 

11 คว รส ่ ง เ ส ร ิ ม ให ้ น ั ก ศ ึ กษ า ไ ด ้ อ ย ู ่ ใ น
สภาพแวดล้อมที ่ใช้ภาษาอาหรับ เพื ่อให้
นักศึกษาได้ฝึกทักษะทางด้านภาษา 

ได้ออกแบบการเรียนการสอนโดยส่งเสริมให้
นักศึกษาเรียนรู้ในสถานประกอบการที่มีชาว
อาหรับ 

12 ควรจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอาหรับ ได้จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอาหรับแล้ว โดย
จะเป็นวิธีการสอนแบบ Direct Method  

13 ควรพิจารณารูปแบบการเขียนจำนวนหนว่ย
กิตของชุดวิชา                                                     

ได้ปรับแก้แล้ว 

14 ควรเพิ่มเติมรายวิชาเกี่ยวกับสุขภาพ   ได้เพ่ิมเติมรายวิชาภาษาอาหรับเพื่อธุรกิจสุขภาพ 
ภาษาอาหรับเพ่ือการท่องเที่ยวและธุรกิจบริการ 
ภาษาอาหรับเพ่ืองานบริการด้านสุขภาพ  
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ภาคผนวก ฎ 

ตารางแสดงข้อสังเกตของกรรมการสภากลั่นกรองในคราวประชุม 

ครั้งที่ 1 / 2564 วันที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2564 
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ตารางแสดงข้อสังเกตของผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการสภากลั่นกรอง 
ครั้งท่ี 1/2564 วันที่ 14 มกราคม 2564 

ที่ประชุมมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะดังนี้ 

ลำดับ ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ การแก้ไขปรับปรุง 
1 ควรแก้ไขชื่อสาขาวิชา แก้ไขเป็น "ภาษา

อาหรับเพ่ือธุรกิจสุขภาพและการท่องเที่ยว" 
ได้ปรับแก้แล้ว 

2 ควรปรับแก้รายละเอียดในคำนำ ที่มาและ
ความสำคัญของการปรับปรุงหลักสูตร รวมถึง
ส่วนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับชื่อ
สาขาวิชาใหม่ 

ได้ปรับแก้แล้ว 

3 ควรปรับเพ่ิมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
หรืออาจารย์ประจำหลักสูตรที่มีคุณวุฒิทาง
การศึกษาด้านธุรกิจสุขภาพและการบริการ 
เช่น เปลี่ยน "อาจารย์ซูซัน หามะ" จาก
อาจารย์พิเศษเป็นอาจารย์ประจำหลักสูตร 

ได้ปรับแก้แล้ว 

4 ควรจัด "กลุ่มวิชาเอกเลือก" ประกอบไปด้วย 
กลุ่มวิชาธุรกิจสุขภาพ กลุ่มวิชาการท่องเที่ยว
และกลุ่มวิชาการบริการ 

ได้มีการจัดกลุ่มวิชาเอกเลือก เป็น ๓ กลุ่มซึ่ง
แบ่งเป็นกลุ่มวิชาธุรกิจสุขภาพ กลุ่มวิชาการ
ท่องเที่ยวและกลุ่มวิชาการบริการ 

5 ขาดรายวิชาเกี่ยวกับ "ธุรกิจสุขภาพ" ใน
วิชาเอกบังคับ ดังนั้น เพ่ือให้สอดคล้องกับคำ
นำ ที่มาและความสำคัญในการปรับปรุง
หลักสูตรดังที่ระบุไว้ในเอกสาร หลักสูตรจึง
ควรเพิ่มรายวิชาที่เก่ียวข้องกับเรื่องดังกล่าว
ในวิชาเอกบังคับ 

ได้มีการเพิ่มรายวิชาบังคับเก่ียวกับธุรกิจ
สุขภาพเพ่ิมเติมจากเดิมเพ่ือความสอดคล้อง
กับที่มา ความสำคัญและจุดประสงค์ของ
หลักสูตร 

6 เนื่องจากชื่อสาขาวิชาใหม่คือ "ภาษาอาหรับ
เพ่ือธุรกิจสุขภาพและการท่องเที่ยว" ดังนั้น
เพ่ือให้สอดคล้องกับชื่อสาขาวิชาและการให้
ความสำคัญต่อศาสตร์ทางด้านธุรกิจสุขภาพ 
ควรเพิ่มรายวิชาทางด้านธุรกิจสุขภาพ เช่น 
รายวิชา ๑๒๑๒๒๒๐ ภาษาอาหรับเพ่ืองาน
บริการต้านสุขภาพ ควรปรับเป็น ๒ รายวิชา 
คือ ภาษาอาหรับเพ่ืองานบริการด้านสุขภาพ 

ได้มีการปรับเพ่ิมกลุ่มวิชาเอกเลือกที่เกี่ยวกับ
สุขภาพเพ่ิมเติม อาทิเช่น รายวิชาภาษา
อาหรับเพ่ือการดูแลสุขภาพและการป้องกัน
โรคและรายวิชาการแปลแบบล่ามภาษา
อาหรับในโรงพยาบาล 
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๑ และภาษาอาหรับเพ่ืองานบริการด้าน
สุขภาพ ๒ 

7 แก้ไขคำชื่อวิชาภาษาอังกฤษของรายวิชา 
๓๒๑๒๒๒๐๓ ศิลปะการต้อนรับและการ
บริการนักท่องเที่ยวชาวอาหรับ แก้ไขเป็น 
"Art in service and Hospitality 
Management for Arabic Tourists" 

ได้ปรับแก้แล้ว 

8 แก้ไขคำอธิบายรายวิชาของรายวิชา 
๑๒๑๒๒๓๑๓ ระเบียบวิธีวจิัยด้านการ
ท่องเที่ยวและธุรกิจบริการ แก้ไขเป็น 
"ระเบียบวิธีวิจัยด้านการทอ่งเที่ยวและธุรกิจ
บริการ และการการวิจัยแบบผสมผสาน..." 

ได้ปรับแก้แล้ว 

9 แก้ไขคำอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษของ
รายวิชา ๑๒๑๒๒๓๒๘ หลักการแปลเบื้องต้น
แก้ไขเป็น "...simple passages from 
Arabic to Thai, English and Malay" 

ได้ปรับแก้แล้ว 

10 แก้ไขคำอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษของ
รายวิชา ๑๓๑๒๒๓๙ ภาษาอาหรับและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ แก้ไขเป็น “...
information management, database 
search for Arabic content” 

ได้ปรับแก้แล้ว 

11 แก้ไขคำอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษของ
รายวิชา ๑๒๑๒๒๓๓๙ ผู้ประกอบการภาษา
อาหรับ แก้ไขเป็น "Concept of 
entrepreneurship of Arabic cuisine 
skills..." 

ได้ปรับแก้แล้ว 

12 แก้ไขคำข้อ ๕.๓ ภาษาท่ีใช้ แก้ไขเป็น 
"จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอาหรับและใช้
ภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษประกอบ" 

ได้ปรับแก้แล้ว 

13 แก้ไขคำข้อ ๕.๔ การรับเข้าศึกษา แก้ไขเป็น 
"รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างประเทศที่
มีพ้ืนฐานภาษาอาหรับ" 

ได้ปรับแก้แล้ว 



220 
 

14 แก้ไขคำภาคผนวก ญ ประวัติอาจารย์ประจำ
หลักสูตร สถาบันการศึกษาที่สำเร็จการศึกษา
ของอาจารย์มะซัมดี สะอะ แก้ไขเป็น 
"ปริญญาโทจากมหาวิทยาลัยฟาฏอนี และ
ปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยอิสลามยะลา" 

ได้ปรับแก้แล้ว 

15 เพ่ิมรายละเอียดในคำอธิบายรายวิชาการ
พัฒนาทักษะการแปล ซึ่งคำอธิบาย
ภาษาอังกฤษให้สอดคล้องกับคำอธิบาย
รายวิชาภาษาไทยคำว่า "...จากภาษาอาหรับ
เป็นภาษาไทย และภาษาไทยเป็นภาษา
อาหรับ..." 

ไดป้รับแก้เนื้อหาและชื่อรายวิชาเป็นรายวิชา
การพัฒนาทักษะการแปลและการสื่อสาร
ภาษาอาหรับ 

16 เพ่ิมรายละเอียดในคำอธิบายรายวิชาของ
รายวิชา ๑๒๑๒๒๓๑๓ ระเบียบวิธีวิจัยด้าน
การท่องเที่ยวและธุรกิจบริการ โดยให้
ครอบคลุมกระบวนการวิจัยเชิงปริมาณ การ
วิจัยเชิงคุณภาพ และะการวิจัยแบบ
ผสมผสาน 

ได้ปรับเพิ่มแล้ว 

17 แก้ไขข้อ ๓.๒ ชื่อ นามสกุล เลขประจำตัว
บัตรประชาชน ตำแหน่งและคุณวุฒิของ
อาจารย์ประกอบไปด้วย ๓.๒.๑ อาจารย์
รับผิดชอบหลักสูตร ๓.๒.๒ อาจารย์ประจำ
หลักสูตรและ ๓.๒.๓ อาจารย์พิเศษ 

ได้ปรับแก้แล้ว 

18 ตรวจสอบและแก้ไขการใช้ตัวพิมพ์ใหญ่และ
ตัวพิมพ์เล็กในชื่อวิชาภาษาอังกฤษของทุก
รายวิชา โดยให้ใช้ตัวพิมพ์ใหญ่เฉพาะคำแรก
ยกเว้นคำสันธาน 

ได้ปรับแก้แล้ว 

19 ตรวจสอบและแก้ไข การเขียนคำอธิบาย
รายวิชาที่เป็นภาษาอังกฤษให้ขึ้นต้นอักษร
แรกของคำอธิบายรายวิชาด้วยตัวพิมพ์ใหญ่ ที่
เหลือใช้ตัวพิมพ์เล็ก ยกเว้นชื่อเฉพาะ 

ได้ปรับแก้แล้ว 
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ภาคผนวก ฏ 

ประวัติอาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารยป์ระจำหลักสูตร 
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ประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารยป์ระจำหลักสูตร 
                                     ระดับปริญญาตรี     ระดับปริญญาโท  

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

 

 

1. อาจารยป์ระจำหลักสูตร  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอาหรับเพ่ือ
ธุรกิจสุขภาพและการท่องเที่ยว 

2. ชื่อ – สกุล ดร.มูฮำหมัดซากี  นิตีเมาะ 
3. ตำแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 
4. สังกัด คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
5. ประวัติการศึกษา 
 

ระดับการศึกษา สถาบันการศึกษา คุณวุฒิ  สาขาวิชา พ.ศ. 

ปริญญาเอก 
National University of Malaysia ประเทศ
มาเลเซีย 

Ph.D. Arabic Language 2561 

ปริญญาโท Institute of Arab Research ประเทศอียิปต์ M.A Arabic Language 2551 
ปริญญาตรี Al-Azhar University ประเทศอียิปต์ B.A. Arabic Language 2542 

 

6. ผลงานทางวิชาการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง 
(ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ) 
 

6.1 ผลงานแต่งหรือเรียบเรียง ตำรา หนังสือ หรือบทความทางวิชาการ (ไม่มี) 
6.1.1 ผลงานแต่งหรือเรียบเรียง  
6.1.2 ตำรา หนังสือ 
6.1.3 บทความทางวิชาการ  

6.1.3.1 ในวารสารทางวิชาการ  
6.1.3.2 ในหนังสือรวมบทความที่มีการบรรณาธิการประเมินและตรวจสอบ  
6.1.3.3 ใน Proceeding ของการประชุมทางวิชาการที่มีการบรรณาธิการประเมินและ

ตรวจสอบ  
 
 

http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=DwjNKSIlw1YiUM&tbnid=uYodIzUYtAIksM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.thealami.com/main/content.php?page=news&category=13&id=689&ei=CFvbU43FHYeXuAS8lYEw&bvm=bv.72197243,d.c2E&psig=AFQjCNG6Ab2aWbv49I8K1g_atz_Is3vjew&ust=1406971013586888
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6.2 ผลงานวิจัยและได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กำหนด 
6.2.1 บทความวิจัยในวารสารทางวิชาการ 
 (ไม่มี) 
6.2.2 บทความวิจัยในหนังสือรวมบทความที่มีการบรรณาธิการประเมินและตรวจสอบ  
          (ไม่มี) 
 

6.2.3 บทความวิจัยใน Proceeding ของการประชุมทางวิชาการที่มีการบรรณาธิการประเมิน
และตรวจสอบ 

Muhd zakee niteemoh. (2019). Relations Between Thailand and Gulf Arab States 

Political, Economi Social and Cultural Aspects. Proceedings of The 2nd 

National and International Conference 14th- 15thMarch 2019. (pp. 248-

261). Yala : Faculty of Education Yala Rajabhat University. 

 

6.3 ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นและได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กำหนด (ไม่มี) 
6.3.1 สิ่งประดิษฐ์หรืองานสร้างสรรค์  
6.3.2 ผลงานด้านศิลปะ 
6.3.3 สารานุกรม 
6.3.4 งานแปล 
 

6.4 ผลงานวิชาการรับใช้สังคมและได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กำหนด (ไม่มี) 
7. ประสบการณ์สอน 

7.1 ระดับปริญญาตรี 2 ปี 
ชื่อวิชา ภาษาอาหรับสำหรับงานสำนักงาน 3 (3-0-6) นก.  

ชื่อวิชา ภาษาอาหรับเพ่ือการท่องเที่ยว                                 3 (3-0-6) นก. 
ชื่อวิชา หลักภาษาอาหรับ 3 3 (3-0-6) นก. 
ชื่อวิชา การอ่านภาษาอาหรับเบื้องต้น 3 (3-0-6) นก. 
ชื่อวิชา วรรณคดีอาหรับ 3 (3-0-6) นก. 
ชื่อวิชา ภาษาอาหรับเพ่ือบริการฮัจญ์และอุมเราะห์ 3 (3-0-6) นก. 
ชื่อวิชา วัฒนธรรมอาหรับ 3 (3-0-6) นก.. 
ชื่อวิชา ภาษาอาหรับเพ่ือการสื่อสาร 3 (3-0-6) นก.  
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7.2 ระดับปริญญาโท  -  ปี 
(ไม่มี) 
 
 

(ลงชื่อ).........................................................เจ้าของประวัติ 
                                         (อาจารย์ ดร.มูฮำหมัดซากี  นิตีเมาะ)  
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ประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารยป์ระจำหลักสูตร 
                                     ระดับปริญญาตรี     ระดับปริญญาโท  

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

 

 

1.   อาจารยป์ระจำหลักสูตร  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอาหรับเพ่ือ
ธุรกิจสุขภาพและการท่องเที่ยว 

2.   ชื่อ – สกุล ดร.อาดีละห์  หะยีนิแว 
3.   ตำแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 
 4.   สังกัด คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
5.   ประวัติการศึกษา 
 

ระดับการศึกษา สถาบันการศึกษา คุณวุฒิ  สาขาวิชา พ.ศ. 

ปริญญาเอก Al-Azhar University ประเทศอียิปต์ Ph.D. Arabic Language 2555 
ปริญญาโท Al-Azhar University ประเทศอียิปต์ M.A Arabic Language 2549 
ปริญญาตรี Al-Azhar University ประเทศอียิปต์ B.A. Arabic Language 2541 

 

6.  ผลงานทางวิชาการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง 
(ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ) 
 

6.1  ผลงานแต่งหรือเรียบเรียง ตำรา หนังสือ หรือบทความทางวิชาการ (ไม่มี) 
6.1.1 ผลงานแต่งหรือเรียบเรียง  
6.1.2 ตำรา หนังสือ 
6.1.3 บทความทางวิชาการ  

6.1.3.1 ในวารสารทางวิชาการ  
6.1.3.2 ในหนังสือรวมบทความที่มีการบรรณาธิการประเมินและตรวจสอบ  
6.1.3.3 ใน Proceeding ของการประชุมทางวิชาการที่มีการบรรณาธิการประเมินและ

ตรวจสอบ  
 
 
 

http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=DwjNKSIlw1YiUM&tbnid=uYodIzUYtAIksM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.thealami.com/main/content.php?page=news&category=13&id=689&ei=CFvbU43FHYeXuAS8lYEw&bvm=bv.72197243,d.c2E&psig=AFQjCNG6Ab2aWbv49I8K1g_atz_Is3vjew&ust=1406971013586888
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6.2  ผลงานวิจัยและได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กำหนด 
6.2.1 บทความวิจัยในวารสารทางวิชาการ 
 (ไม่มี) 
6.2.2 บทความวิจัยในหนังสือรวมบทความที่มีการบรรณาธิการประเมินและตรวจสอบ  
          (ไม่มี) 
 

6.2.3 บทความวิจัยใน Proceeding ของการประชุมทางวิชาการที่มีการบรรณาธิการประเมิน
และตรวจสอบ 

Fareed Awae, Romyi Morhi, Adilah Hayeeniwae. (2019). The Importance of learning 

Arab language For researching the secret of Al- Quran and Sunnah 

Proceedings of The 2nd National and International Conference 14th- 

15thMarch 2019. (pp.765-774). Yala : Faculty of Education Yala Rajabhat 

University. 

6.3  ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืนและได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กำหนด (ไม่มี) 
6.3.1 สิ่งประดิษฐ์หรืองานสร้างสรรค์  
6.3.2 ผลงานด้านศิลปะ 
6.3.3 สารานุกรม 
6.3.4 งานแปล 
 

6.4  ผลงานวิชาการรับใช้สังคมและได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กำหนด (ไม่มี) 
 

7.  ประสบการณ์สอน 
7.1 ระดับปริญญาตรี 4 ปี 

            7.1.1  ระดับปริญญาตรี      4   ปี 
 ชื่อวิชา ภาษามลายูเพ่ือการสื่อสารและพัฒนาการเรียนรู้ 2 (1-2-3) นก.  
 ชื่อวิชา สัทศาสตร์ภาษาอาหรับ 3 (3-0-6) นก. 
ชื่อวิชา การฟัง-การพูดภาษาอาหรับเบื้องต้น 3 (3-0-6) นก. 
ชื่อวิชา ภาษาอาหรับพ้ืนฐาน 3 (3-0-6) นก. 
ชื่อวิชา การฟัง-พูดภาษาอาหรับถิ่นอ่าวเปอร์เซีย 3 (3-0-6) นก. 
ชื่อวิชา ภาษาศาสตร์ภาษาอาหรับเบื้องต้น 3 (3-0-6) นก. 
ชื่อวิชา การอ่านภาษาอาหรับขั้นกลาง 3 (3-0-6) นก. 
ชื่อวิชา การฟัง-พูดภาษาอาหรับขั้นกลาง 3 (3-0-6) นก.  
ชื่อวิชา วาทศาสตร์อาหรับ 3 (3-0-6) นก.  
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ชื่อวิชา วัฒนธรรมอาหรับ 3 (3-0-6) นก. 
ชื่อวิชา วรรณคดีอาหรับ 3 (3-0-6) นก. 

 
7.2 ระดับปริญญาโท  -  ปี 

(ไม่มี) 
 
 

(ลงชื่อ).........................................................เจ้าของประวัติ 
                                         (อาจารย์ ดร.อาดีละห์  หะยีนิแว)  
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ประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารยป์ระจำหลักสูตร 
                                     ระดับปริญญาตรี     ระดับปริญญาโท  

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

 

 

1.   อาจารยป์ระจำหลักสูตร  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอาหรับเพ่ือ
ธุรกิจสุขภาพและการท่องเที่ยว 

2.   ชื่อ – สกุล นายรอมยี    มอหิ 
3.   ตำแหน่งทางวิชาการ อาจารย์  
 4.   สังกัด คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
5.   ประวัติการศึกษา 
 

ระดับการศึกษา สถาบันการศึกษา คุณวุฒิ  สาขาวิชา พ.ศ. 

ปริญญาโท 
International Islamic University   
ประเทศมาเลเซีย 

M.Ed.. Teaching Arabic 2550 

ปริญญาตรี Al-Azhar University ประเทศอียิปต์ B.Ed. Islamic Studies 2546 
 

6.  ผลงานทางวิชาการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง 
(ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ) 
 

6.1  ผลงานแต่งหรือเรียบเรียง ตำรา หนังสือ หรือบทความทางวิชาการ (ไม่มี) 
6.1.1 ผลงานแต่งหรือเรียบเรียง  
6.1.2 ตำรา หนังสือ 
6.1.3 บทความทางวิชาการ  

6.1.3.1 ในวารสารทางวิชาการ  
6.1.3.2 ในหนังสือรวมบทความที่มีการบรรณาธิการประเมินและตรวจสอบ  
6.1.3.3 ใน Proceeding ของการประชุมทางวิชาการที่มีการบรรณาธิการประเมินและ

ตรวจสอบ  
6.2  ผลงานวิจัยและได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กำหนด 

6.2.1 บทความวิจัยในวารสารทางวิชาการ 
 (ไม่มี) 

http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=DwjNKSIlw1YiUM&tbnid=uYodIzUYtAIksM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.thealami.com/main/content.php?page=news&category=13&id=689&ei=CFvbU43FHYeXuAS8lYEw&bvm=bv.72197243,d.c2E&psig=AFQjCNG6Ab2aWbv49I8K1g_atz_Is3vjew&ust=1406971013586888
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6.2.2 บทความวิจัยในหนังสือรวมบทความที่มีการบรรณาธิการประเมินและตรวจสอบ  
          (ไม่มี) 
 

6.2.3 บทความวิจัยใน Proceeding ของการประชุมทางวิชาการที่มีการบรรณาธิการประเมิน
และตรวจสอบ 

Romyi Morhi (2020) Teaching Arabic Language for Tourism Purpose in Southern 

Thailand by using Online Learning in Yala Rajabhat University Proceedings 

of The 3nd National and International Conference on Islamic Education and 

Education for Development 08th - 09th April 2020. (pp.442-453). Yala : Faculty 

of Education Yala Rajabhat University 

Romyi Morhi (2019) Students satisfaction of Teaching Arabic Language by using 

The Arabic Anasyid : A case study of Satree Islam Private Secondary 

Schools Yala, Southern Thailand Proceedings of National and International 

Conference on Islamic Education and Education 09thDecember 2019. 

(pp.193-205). Yala : Faculty of Education Yala Rajabhat University 

Fareed Awae, Romyi Morhi, Adilah Hayeeniwae. (2019). The Importance of learning 

Arab language For researching the secret of Al- Quran and Sunnah 

Proceedings of The 2nd National and International Conference 14th- 

15thMarch 2019. (pp.765-774). Yala : Faculty of Education Yala Rajabhat 

University. 

 

6.3  ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืนและได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กำหนด  
       (ไม่มี) 

6.3.1 สิ่งประดิษฐ์หรืองานสร้างสรรค์  
6.3.2 ผลงานด้านศิลปะ 
6.3.3 สารานุกรม 
6.3.4 งานแปล 
 

6.4  ผลงานวิชาการรับใช้สังคมและได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กำหนด ( 
       ไม่มี) 
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7.  ประสบการณ์สอน 

7.1 ระดับปริญญาตรี 5 ปี 
ชื่อวิชา ภาษาอาหรับพ้ืนฐาน 3 (3-0-6) นก.  
ชื่อวิชา การอ่านภาษาอาหรับเบื้องต้น 3 (3-0-6) นก. 
ชื่อวิชา ภาษาอาหรับและเทคโนโลยีสารสนเทศ 3 (3-0-6) นก. 
ชื่อวิชา การอ่านภาษาอาหรับขั้นกลาง 3 (3-0-6) นก. 
ชื่อวิชา การฟัง-พูดภาษาอาหรับขั้นกลาง 3 (3-0-6) นก. 
ชื่อวิชา ภาษาอาหรับเพ่ือการสื่อสาร 3 (3-0-6) นก. 
ชื่อวิชา ภาษาอาหรับเพ่ือการท่องเที่ยว 3 (3-0-6) นก. 
ชื่อวิชา ภาษาอาหรับในสื่อมวลชน 3 (3-0-6) นก. 
ชื่อวิชา ภาษาอาหรับเพ่ือความเป็นครู 3 (3-0-6) นก.  
ชื่อวิชา หลักภาษาอาหรับ 2 3 (3-0-6) นก. 
ชื่อวิชา ระเบียบวิธีวิจัยด้านภาษาศาสตร์ 3 (3-0-6) นก. 
ชื่อวิชา เตียมการฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาอาหรับ 3 (3-0-6) นก. 
ชื่อวิชา หลักภาษาอาหรับ 3 3 (3-0-6) นก. 
ชื่อวิชา การฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาอาหรับ 3 (3-0-6) นก. 
ชื่อวิชา สหกิจศึกษา 3 (3-0-6) นก. 
ชื่อวิชา ภาษาอาหรับเพ่ือบริการฮัจญ์และอุมเราะห์ 3 (3-0-6) นก.  
ชื่อวิชา ภาษามลายูพ้ืนฐาน 2 (1-2-3) นก. 
ชื่อวิชา ภาษามลายูเพ่ือการสื่อสาร 2 (1-2-3) นก. 

 
7.2 ระดับปริญญาโท  -  ปี 

(ไม่มี) 
 
 

(ลงชื่อ).........................................................เจ้าของประวัติ 
    (อาจารย์ รอมยี    มอหิ) 
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ประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารยป์ระจำหลักสูตร 
                                     ระดับปริญญาตรี     ระดับปริญญาโท  

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

 

 

1.   อาจารยป์ระจำหลักสูตร  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอาหรับเพ่ือ
ธุรกิจสุขภาพและการท่องเที่ยว 

2.   ชื่อ – สกุล นายริดวาน  มะเด็ง 
3.   ตำแหน่งทางวิชาการ อาจารย์  
 4.   สังกัด คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
5.   ประวัติการศึกษา 
 

ระดับการศึกษา สถาบันการศึกษา คุณวุฒิ  สาขาวิชา พ.ศ. 

ปริญญาโท 
National University of Malaysia (UKM) 
ประเทศมาเลเซีย 

M.A Arabic Language 2547 

ปริญญาตรี 
Ummul Qura University  
ประเทศซาอุดิอาระเบีย 

B.A Arabic Language 2537 

 

6.  ผลงานทางวิชาการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง 
(ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ) 
 

6.1  ผลงานแต่งหรือเรียบเรียง ตำรา หนังสือ หรือบทความทางวิชาการ (ไม่มี) 
6.1.1 ผลงานแต่งหรือเรียบเรียง  
6.1.2 ตำรา หนังสือ 
6.1.3 บทความทางวิชาการ  

6.1.3.1 ในวารสารทางวิชาการ  
6.1.3.2 ในหนังสือรวมบทความที่มีการบรรณาธิการประเมินและตรวจสอบ  
6.1.3.3 ใน Proceeding ของการประชุมทางวิชาการที่มีการบรรณาธิการประเมินและ

ตรวจสอบ  
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6.2  ผลงานวิจัยและได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กำหนด 
6.2.1 บทความวิจัยในวารสารทางวิชาการ 
 (ไม่มี) 
6.2.2 บทความวิจัยในหนังสือรวมบทความที่มีการบรรณาธิการประเมินและตรวจสอบ  
          (ไม่มี) 
 

6.2.3 บทความวิจัยใน Proceeding ของการประชุมทางวิชาการที่มีการบรรณาธิการประเมิน
และตรวจสอบ 

Muhd zakee niteemoh, Ridwan madeng, Fareed Awae. (2019). Advanced Education in the 

World Singaporeas an example. Proceedings of the 2nd National and 

International Conference 14th- 15thMarch 2019. (pp. 341-357). Yala : Faculty of 

Education Yala Rajabhat University. 

Ridwan madeng, Muhd zakee niteemoh, Fareed Awae. (2019). Quranic vocabulary in the 
verses of creation and composition in terms of accuracy of choice. 
Proceedings of the 2nd National and International Conference 14th-  15th 
March 2019. (pp. 318-340). Yala : Faculty of Education Yala Rajabhat University. 

 

6.3  ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืนและได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กำหนด (ไม่มี) 
6.3.1 สิ่งประดิษฐ์หรืองานสร้างสรรค์  
6.3.2 ผลงานด้านศิลปะ 
6.3.3 สารานุกรม 
6.3.4 งานแปล 
 

6.4  ผลงานวิชาการรับใช้สังคมและได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กำหนด (ไม่มี) 
7.  ประสบการณ์สอน 

7.1 ระดับปริญญาตรี 5 ปี 
ชื่อวิชา สัทศาสตร์ภาษาอาหรับ 3 (3-0-6) นก.  
 ชื่อวิชา ภาษาศาสตร์ภาษาอาหรับเบื้องต้น 3 (3-0-6) นก. 
 ชื่อวิชา ภาษาอาหรับในสื่อมวลชน 3 (3-0-6) นก. 
 ชื่อวิชา ภาษาอาหรับสำหรับงานสำนักงาน 3 (3-0-6) นก. 
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7.2 ระดับปริญญาโท  -  ปี 
(ไม่มี) 
 
 

(ลงชื่อ).........................................................เจ้าของประวัติ 
    (อาจารย์ริดวาน  มะเด็ง) 
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ประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารยป์ระจำหลักสูตร 
                                     ระดับปริญญาตรี     ระดับปริญญาโท  

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

 

 

1.   อาจารยป์ระจำหลักสูตร  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอาหรับเพ่ือ
ธุรกิจสุขภาพและการท่องเที่ยว 

2.   ชื่อ – สกุล นายมะซัมดี   สะอะ 
3.   ตำแหน่งทางวิชาการ อาจารย์  
 4.   สังกัด คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
5.   ประวัติการศึกษา 
 

ระดับการศึกษา สถาบันการศึกษา คุณวุฒิ  สาขาวิชา พ.ศ. 

ปริญญาโท มหาวิทยาลัยฟาฏอนี ศศ.ม. ภาษาอาหรับและวรรณคดี 2557 
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยอิสลามยะลา ศศ.บ. ภาษาอาหรับ 2552 

 

6.  ผลงานทางวิชาการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง 
(ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ) 
 

6.1  ผลงานแต่งหรือเรียบเรียง ตำรา หนังสือ หรือบทความทางวิชาการ (ไม่มี) 
6.1.1 ผลงานแต่งหรือเรียบเรียง  
6.1.2 ตำรา หนังสือ 
6.1.3 บทความทางวิชาการ  

6.1.3.1 ในวารสารทางวิชาการ  
6.1.3.2 ในหนังสือรวมบทความที่มีการบรรณาธิการประเมินและตรวจสอบ  
6.1.3.3 ใน Proceeding ของการประชุมทางวิชาการที่มีการบรรณาธิการประเมินและ

ตรวจสอบ  
6.2  ผลงานวิจัยและได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กำหนด 

6.2.1 บทความวิจัยในวารสารทางวิชาการ 
 (ไม่มี) 
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6.2.2 บทความวิจัยในหนังสือรวมบทความที่มีการบรรณาธิการประเมินและตรวจสอบ  
          (ไม่มี) 
 

6.2.3 บทความวิจัยใน Proceeding ของการประชุมทางวิชาการที่มีการบรรณาธิการประเมิน
และตรวจสอบ 

Masamdi Saa, Maseerang Aming ( 2018) .  The Views of the Grammarians in the Appeal of 

Pronoun – An Analytical Study. Proceedings of the 1st national and International 

Conference 10 the May 2018. (pp.587-593). Yala: Yala Rajabhat University. 

Masamdi Saa, Maseerang Aming (2017). The View of Ibnu Ushfur in Transitive and  
           Intransitive Verbs. Proceedings of the 5th International Conference 10th -11th  
           October 2017. (pp.884-897). Negeri Sembilan: Faculty of Quran Studies and Sunnah 

 

6.3  ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืนและได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กำหนด (ไม่มี) 
6.3.1 สิ่งประดิษฐ์หรืองานสร้างสรรค์  
6.3.2 ผลงานด้านศิลปะ 
6.3.3 สารานุกรม 
6.3.4 งานแปล 
 

6.4  ผลงานวิชาการรับใช้สังคมและได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กำหนด (ไม่มี) 
7.  ประสบการณ์สอน 

7.1 ระดับปริญญาตรี 4 ปี 
ชื่อวิชา  ภาษามลายูเพ่ือการสื่อสารและพัฒนาการเรียนรู้ 2 (1-2-3) นก.  
 ชื่อวิชา  ภาษามลายูพ้ืนฐาน 2 (1-2-3) นก. 
 ชื่อวิชา  การฟัง-การพูดภาษาอาหรับเบื้องต้น 3 (2-2-5) นก. 
 ชื่อวิชา  ภาษาอาหรับสำหรับนักสารสนเทศ 3 (2-2-5) นก. 
 ชื่อวิชา  การเขียนภาษาอาหรับเบื้องต้น 3 (2-2-5) นก. 
 ชื่อวิชา  หลักการแปลเบื้องต้น 3 (2-2-5) นก. 
 ชื่อวิชา  ภาษาอาหรับเพ่ือธุรกิจสายการบิน 3 (2-2-5 นก. 
 ชื่อวิชา  การพัฒนาทักษะการแปล 3 (2-2-5) นก.  
 ชื่อวิชา  การฟัง-พูดภาษาอาหรับขั้นกลาง 3 (2-2-5) นก. 
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7.2 ระดับปริญญาโท  -  ปี 
(ไม่มี) 
 
 

(ลงชื่อ).........................................................เจ้าของประวัติ 
    (อาจารย์ มะซัมดี สะอะ) 

 
 

 


