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ก 
 

ค าน า 
 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ เริ่มเปิดใช้ตั้งแต่ พ.ศ. 2548 จนถึงปีปัจจุบัน 
ปรับปรุงครั้งสุดท้ายเมื่อ พุทธศักราช 2560 ส าหรับการปรับปรุงครั้งนี้ ได้ด าเนินการตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาอังกฤษ พ.ศ. 2560 
เพ่ือจัดท าหลักสูตรและจัดการเรียนการสอนให้บัณฑิตมีคุณภาพในสาขาวิชาภาษาอังกฤษที่มีมาตรฐาน
คุณวุฒิใกล้เคียงกัน สามารถผลิตบัณฑิตได้สอดคล้องกับความต้องการของสังคมและตลาดงานมากขึ้น
เพ่ือให้บัณฑิตมีความรู้  และความสามารถในการเข้าสู่ตลาดงานในยุคประชาคมอาเซียน  

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562  นี้มี หน่วยกิตรวม 
ตลอดหลักสูตรจ านวน 138 หน่วยกิต ประกอบด้วย วิชาหมวดศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต วิชาเฉพาะ 102 
หน่วยกิต และวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต ในส่วนของรายละเอียดในหลักสูตรประกอบด้วยข้อมูล 8 หมวด 
คือ 1) หมวดข้อมูลทั่วไป  2) หมวดข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร  3) หมวดระบบการจัดการศึกษา การ
ด าเนินการและสร้างโครงสร้างของหลักสูตร  4) หมวดผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 
5) หมวดหลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 6) หมวดการพัฒนาคณาจารย์ 7) หมวดการประกัน
คุณภาพหลักสูตร และ 8) หมวดการประเมินและปรับปรุงการด าเนินงานของหลักสูตร และหลักสูตรฉบับ
นี้ได้ปรับปรุงตามข้อสังเกตจากการวิพากษ์หลักสูตรของผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือให้หลักสูตรมีความถูกต้อง 
สมบูรณ์ สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF)  

ในนามของคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ขอขอบคุณผู้ทรงคุณวุฒิที่กรุณาให้ค าชี้แนะ ขอบคุณผู้ที่มี
ส่วนเกี่ยวข้องที่ได้ให้ความร่วมมือและให้การสนับสนุนจนการปรับปรุงหลักสูตรส าเร็จลุล่วงด้วยดี  
 
 
 
 
 
 
 

(นายมูฮ าหมัดสุกรี  หะยีสะนิ) 
                  ประธานหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 

มีนาคม 2562 
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สารบัญ 
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หมวดที ่1  ข้อมูลทั่วไป           1 
หมวดที ่2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร            5 
หมวดที ่3 ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร     6 
หมวดที ่4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและประเมินผล      43 
หมวดที ่5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา       63 
หมวดที ่6 การพัฒนาคณาจารย์         64 
หมวดที ่7 การประกันคุณภาพหลักสูตร        64 
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เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานอุดมศึกษา 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 133 

ภาคผนวก ค ค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ที่  6713/2561    
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการการวิพากษ์หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
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ภาคผนวก ง หนังสือเชิญผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกวิพากษ์หลักสูตร    137 
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เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 141 
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เรื่อง แนวปฏิบัติงานการจัดการเรียนการสอน    144 
ภาคผนวก ช ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา       

เรื่อง หลักเกณฑ์การก าหนดรหัสวิชา     148 
ภาคผนวก ซ ข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา   

ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี     154 
ภาคผนวก ฌ ตารางแสดงข้อสังเกตของผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกในการวิพากษ์หลักสูตร  173 
ภาคผนวก ญ      ตารางแสดงข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของสภาวิชาการ    
 ในคราวประชุมครั้งที่  2/2562 เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2562 177 
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รายละเอียดของหลักสูตร 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 

 
 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา     มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
 
 

หมวดที ่1 ข้อมูลทั่วไป 
1.  รหัสและชื่อหลักสูตร 
 รหัสหลักสูตร :  25501571103104 
 ภาษาไทย :  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
 ภาษาอังกฤษ :  Bachelor of Arts Program in English 
 

2.  ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
ภาษาไทย ชื่อเต็ม :  ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ) 

ชื่อย่อ :  ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) 
 ภาษาอังกฤษ    ชื่อเต็ม :  Bachelor of Arts (English)    

ชื่อย่อ :  B.A. (English) 
 

3.  วิชาเอก   
      ไม่มี 
 

4.  จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร  
      ไม่น้อยกว่า 138 หน่วยกิต 
 

5.  รูปแบบของหลักสูตร 
  5.1 รูปแบบ 

   หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี 
  5.2 ประเภทของหลักสูตร 
   หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ 
  5.3 ภาษาที่ใช้  

จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษและภาษาไทย 
  5.4 การรับเข้าศึกษา 

รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างประเทศที่สามารถสื่อสารภาษาไทยและหรือ 
 ภาษาอังกฤษได้ 
 

  5.5 ความร่วมมือกับสถาบันอ่ืน  
   เป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
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  5.6 การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา  
ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 
 

6.  สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร  
  6.1 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 
  6.2 เริ่มใช้ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 เป็นต้นไป 
   6.3 คณะกรรมการประจ าคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เห็นสมควรให้เสนอหลักสูตร 
           ต่อมหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2561 
      6.4 สภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เห็นสมควรในการน าเสนอหลักสูตร 
           ต่อสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2562 
   6.5 คณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรเห็นสมควรให้น าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย 
        ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2562 
   6.6 สภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา อนุมัติหลักสูตร  
        ในคราวประชุมครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2562 
 

7.  ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 
   หลักสูตรมีความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับปริญญาตรี สาขาภาษาอังกฤษ พ.ศ.2560  ในปีการศึกษา 2564  

 

8.  อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา 
8.1 พนักงานด้านโรงแรม ด้านสายการบิน และการท่องเที่ยว 
8.2 พนักงานบริษัทหรือองค์กรระหว่างประเทศ 
8.3 เจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์ 
8.4 พนักงานประชาสัมพันธ์ 
8.5 เลขานุการ 
8.6 เจ้าหน้าทีก่ารท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 
8.7 เจ้าหน้าทีก่ระทรวงการต่างประเทศ  
8.8 ล่าม 
8.9 นักแปลเอกสาร 
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9. ชื่อ-นามสกุล เลขบัตรประจ าตัวบัตรประชาชน ต าแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์    
   ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 

ชื่อ-สกุล 
ต าแหน่งทางวิชาการ 

เลขประจ าตัวบัตรประชาชน 

คุณวุฒิ/สาขาวิชา 
 

ส าเร็จการศึกษาจาก 

มหาวิทยาลัย ปี พ.ศ. 
1. นายมูฮ าหมัดสุกรี  หะยสีะน ิ
    อาจารย์ 
    3-9606-00390-51-5 

ศศ.ม. (ภาษาและการสื่อสาร) 
 

วท.บ. (เทคโนโลยสีารสนเทศ) 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ์
 
มหาวิทยาลยัรัตนบณัฑติ 

2554 
 

2547 
2. นางนิชาภัทรชย์ รวชิาติ 
    ผู้ช่วยศาสตราจารย ์
    3-8001-00803-76-5 

กศ.ม. (ภาษาอังกฤษ) 
กศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) 

มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

2540 
2534 

3. นายสมิทธ์ วงศ์วิวัฒน์ 
    อาจารย ์
    3-9599-00279-33-2 

ศศ.ม. (ภาษาอังกฤษเพื่อการ 
          อาชีพ) 
ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษธุรกิจ)  

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์
 
มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต 

2551 
 

2547 
4. นางจิตสุดา  ละอองผล 
    อาจารย ์
    3-9599-00490-65-3 

ศศ.ม. (การสอนภาษาอังกฤษ 
         เป็นภาษานานาชาต)ิ 
 ป.บัณฑิต (ภาษาอังกฤษ  
              เพื่ออาชีพ) 
อ.บ.   (ภาษาอังกฤษ) 

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์
 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์
 
มหาวิทยาลยัศิลปากร 

2556 
 

2540 
 

2539 
5. นายวรเวทย์พิสิษ  ยศศริ ิ
    อาจารย์ 
    1-9499-00085-06-0 

ศศ.ม. (ภาษาศาสตร์ประยุกต์) 
ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) 

มหาวิทยาลยัมหิดล 
มหาวิทยาลยัวลัยลักษณ ์
 

2556 
2552 

 
 

10. สถานที่จัดการเรียนการสอน 
      มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
 

11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นในการวางแผนหลักสูตร 
 11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 
       หนึ่งในยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) คือ 
ยุทธศาสตร์การยกระดับคุณภาพการศึกษา ขับเคลื่อนไปสู่การพัฒนาท้องถิ่น หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ได้น้อมน าพระราโชบายขององค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หั วรัชกาลที่ 10   ในเรื่องของ
การแก้ปัญหาความยากจนมาเป็นแนวทางในการสร้างหลักสูตรปรับปรุงในครั้งนี้ โดยมุ่งสร้างหลักสูตรให้
เป็นไปตามความต้องการของชุมชนและคนในพ้ืนที่ สามารถผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถ มี
คุณภาพและมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ สามารถประกอบวิชาชีพ มีรายได้ มีความมั่นคงทั้งด้านเศรษฐกิจ
และสังคม อันจะส่งผลให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ทั้งยังเป็นอีกหนึ่งกลไกในการพัฒนาท้องถิ่นอย่างเป็นสากล
ในเชิงการจัดการความรู้โดยใช้ทักษะภาษาอังกฤษ เป็นการส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจการค้าการลงทุน
ของประเทศในระดับภูมิภาคอีกด้วย 
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 11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาสังคมและวัฒนธรรม 
      หนึ่งในสามเสาหลักประชาคมอาเซียนคือเสาหลักทางสังคมและวัฒนธรรม (ASEAN Socio 

Cultural Community) ที่มุ่งหวังประโยชน์จากการรวมกันให้สังคมมีความเข้มแข็ง  ประชาชนอยู่ดีกินดี  
มีความรู้สึกเป็นหนึ่งเดียว  ภาษาอังกฤษที่เป็นภาษาสื่อสารระหว่างชาติอาเซียน 
จึงมีความส าคัญอย่างยิ่ง มีบทบาทในการสื่อสารถ่ายทอดความเข้าใจอันดีระหว่างสังคมสู่สังคม เป็นปัจจัย
ความเชื่อมโยงให้เกิดความมั่นคงทางสังคมและวัฒนธรรม 
  
12. ผลกระทบจากข้อ 11 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 

  12.1 การพัฒนาหลักสูตร 
ได้มีการด าเนินการปรับปรุงหลักสูตรทั้งในส่วนของโครงสร้างและเนื้อหากระบวน 

วิชาของหลักสูตรให้มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การยกระดับคุณภาพการศึกษาเพ่ือสร้างมาตรฐาน
การศึกษาให้เท่าเทียมกันและเป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่ องมาตรฐานคุณวุฒิระดับ
ปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาอังกฤษ พ.ศ. 2560 เพ่ือยกระดับคุณภาพบัณฑิตให้มีระดับคุณวุฒิมาตรฐาน
ใกล้เคียงกัน 
  12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน  
   เกิดการปรับปรุงหลักสูตรโดยค านึงถึงฐานความต้องการของคนในชุมชนและเป็นศูนย์
การจัดการศึกษาในท้องถิ่นเพ่ือพัฒนาคนในพ้ืนที่ให้มีช่องทางประกอบสัมมาชีพในการขยายตัวของตลาด
งานยุคดิจิทัล 
 
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 สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ 

 
 
 

 



5 

 

หมวดที ่2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
 

1.  ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
  1.1 ปรัชญาของหลักสูตร 
       ผล ิตบ ัณฑ ิต ให ้ม ีค ุณภาพ มีความรู ้ความสามารถในการใช ้ภาษาอังกฤษ และ
เทคโนโลยีเพ่ือการสื่อสาร  ม ีท ักษะในการประย ุกต์ใช้ความร ู้เพ่ือการประกอบสัมมาชีพ พัฒนาตน ชุมชน
และท้องถิ่น ม ีค ุณธรรม จร ิยธรรมและสามารถอยู่ร ่วมก ันในส ังคมพห ุวัฒนธรรมได ้อย ่างมีความสุข 
  1.2 ความส าคัญของหลักสูตร 
  ภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศซึ่งประชาคมโลกให้ความส าคัญมาก  เพราะเป็น
ภาษาที่มีบทบาทอย่างยิ่งต่อทั้งวงการศึกษา  เศรษฐกิจ  สังคมและอ่ืน ๆ  ส าหรับประเทศไทยในโอกาส
เข้าเป็นสมาชิกประชาคมอาเซียน  จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องพัฒนาประชาชนและบุคลากรให้มีศักยภาพ
ตอบรับความเปลี่ยนแปลงดังกล่าว  มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ  จึงได้เปิดรับนักศึกษาเพ่ือผลิตเป็นบัณฑิตที่มีคุณสมบัติและมีศักยภาพออกสู่สังคมและ
ตลาดงาน  
   1.3 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร  
        หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มีวัตถุประสงค์เพ่ือผลิตบัณฑิตให้มี
คุณลักษณะที่ส าคัญดังต่อไปนี้ 

1.3.1 สามารถใช้ภาษาอังกฤษ ทั้งทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียนอย่างมี 
       ประสิทธิภาพ 

       1.3.2 มีความสามารถประกอบสัมมาชีพ หรือศึกษาต่อเพ่ือพัฒนาตนและสังคม 
       1.3.3 สามารถคิดวิเคราะห์ แก้ปัญหาที่เกิดข้ึนในชีวิตและสังคมอย่างมี 

  วิจารณญาณ 
       1.3.4 มีคุณธรรมจริยธรรม สามารถท าประโยชน์ให้กับชุมชนและท้องถิ่น 

     1.3.5 มีคุณลักษณะด้านความสามารถการใช้เทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรู้ 
 
2. แผนพัฒนาปรับปรุง 
        หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มีแผนพัฒนาปรับปรุงที่มีรายละเอียดของ 
ตัวบ่งชี้การพัฒนาปรับปรุง คาดว่าจะด าเนินการแล้วเสร็จภายใน 5 ปี 
 

แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งช้ี 
1. ปรับปรุงหลักสูตร 
   ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา 
   ภาษาอังกฤษให้มีมาตรฐาน 
   ตามท่ีส านักงานคณะ 
   กรรมการการอุดมศึกษา 
   ก าหนด 
 

1. ประเมินการเรียนการสอน
ป ระจ าภ าค การศึ ก ษ า
ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุด
ภาคการศึกษา  

2. ประเมินการเรียนการสอน
ประจ าปี  ภายใน 60 วัน 
หลังสิ้นสุดปีการศึกษา  
 

1. มคอ. 5 
2. มคอ. 7 
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แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งช้ี 
2. ปรับปรุงหลักสูตรให้สอด 
   คล้องกับความต้องการของ 
   ผู้ใช้บัณฑิต 

1. ประเมินความต้องการและ
ความ พึ งพอใจของผู้ ใช้
บัณฑิต และนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย 

1. รายงานผลการศึกษาและ
ความจ าเป็นในการปรับปรุง
หลักสูตร   

3. พัฒนาบุคลากรด้านการเรียน 
   การสอนและงานวิจัย ให้ 
   เพ่ิมพูนความรู้และ 
   ประสบการณ ์

1. สนับสนุนบุคลากรด้านการ
เรียนการสอนให้ เข้าร่วม
อบรมหรือสัมมนาวิชาการ 

 

1. รายงานผลการอบรมหรือ
สัมมนาวิชาการของอาจารย์
ในหลักสูตร 

2. วุฒิ บั ต รก ารอ บ รม ห รื อ
สัมมนา 

3. ค าสั่งการไปราชการเพื่อเข้า 
    ร่วมอบรม 

 

หมวดที ่3 ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 
 

1.  ระบบการจัดการศึกษา 
  1.1 ระบบการจัดการศึกษาในหลักสูตร 

ระบบทวิภาค โดย 1 ปี การศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ 1 ภาค 
การศึกษาปกติมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ 
 
  1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดรู้อน  

ไม่มีการจัดการเรียนการสอน 
     1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค  

      ไม่มี 
 

2.  การด าเนินการหลักสูตร 
  2.1 วันเวลาในการด าเนินการเรียนการสอน : 
   ภาคเรียนที่ 1   เดือนกรกฎาคม  - เดือนตุลาคม 
            ภาคเรียนที่ 2        เดือนธันวาคม  - เดือนมีนาคม 
   2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา  

      เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า และมีคุณสมบัติอ่ืนครบถ้วน
ตามท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาก าหนด 
  2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า 

          2.3.1 นักศึกษามีพ้ืนฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษต่ า 
          2.3.2 นักศึกษาไม่มีลักษณะความใฝ่รู้ ขาดความม่ันใจ  
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  2.4 กลยุทธ์ในการด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ข้อจ ากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3 
        2.4.1 จัดกิจกรรมสอนเสริมนอกตารางเรียนปกติเพ่ือปรับฐานความรู้  ความสามารถใน

การใช้ภาษาอังกฤษ 
        2.4.2 จัดปฐมนิเทศให้นักศึกษาแรกเข้าเพ่ือปรับทัศนคต ิละลายพฤติกรรมเสริมสร้าง

ความเชื่อมั่นและความภาคภูมิใจในสาขาวิชาชีพ  
2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี 

ระดับชั้นปี 
จ านวนนักศึกษาในแต่ละปีการศึกษา 

2562 2563 2564 2565 2566 
ระดับปริญญาตรี (4) ปี      

ชั้นปีที่ 1 80 80 80 80 80 

ชั้นปีที่ 2 - 80 80 80 80 

ชั้นปีที่ 3  - -  80 80 80 

ชั้นปีที่ 4 - - - 80 80 

รวมจ านวนนักศึกษา 80 160 240 320 320 
จ านวนบัณฑิตที่คาดว่าจะ

ส าเร็จการศึกษา 
- - - 80 80 

  2.6 งบประมาณตามแผน 
      2.6.1 รายละเอียดรายรับ (หน่วยบาท) 

รายละเอียดรายรับ 
ปีงบประมาณ  

2562 2563 2564 2565 2566 
ค่าธรรมเนียมการศึกษา 
คนละ  9,000  บาทต่อภาค
การศึกษา 

1,440,000 2,880,000 4,320,000 5,760,000 5,760,000 

เงินอุดหนุนจากรัฐบาล 
คนละ 700 บาทต่อป ี

56,000 112,000   168,000 224,000 224,000 

รวมรายรับ 1,496,000 2,992,000 4,448,800 5,984,000 5,984,000 
 

      2.6.2 รายละเอียดรายจ่าย (หน่วยบาท)  

รายละเอียดรายจ่าย 
งบประมาณที่ต้องการ 

2562 2563 2564 2565 2566 
1. เงินคงคลังร้อยละ20  299,200 598,400 889,600 1,196,800 1,196,800 
2. รายจ่ายระดับ 
มหาวิทยาลยัร้อยละ40  

598,400 1,196,800 1,779,200 2,393,600 2,393,600 

3. ค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินงานร้อยละ 40 

598,400 1,196,800 1,779,200 2,393,600 2,393,600 

รวม 1,496,000 2,992,000 4,448,800 5,984,000 5,984,000 
จ านวนนักศึกษา 80 160 240 320 320 

ค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษา 14,960 14,960 14,960 14,960 14,960 
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2.7 ระบบการศึกษา 
                       แบบชั้นเรียน 

2.8 การเทียบโอนรายวิชา และการลงทะเบียนข้ามมหาวิทยาลัย (ถ้ามี) 
ให้เป็นไปตามข้อบังคับ ระเบียบหรือประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา  
 

3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 
        3.1 หลักสูตร 

        3.1.1 จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 138 หน่วยกิต 
        3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร 
          หลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ประกอบด้วยหมวดวิชา
ศึกษาทั่วไป  หมวดวิชาเฉพาะด้าน   และหมวดวิชาเลือกเสรี  โดยมีโครงสร้างหลักสูตร ดังนี้  
 

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
 1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต 
  1) วิชาบังคับ ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 
  2) วิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต 
 1.2 กลุ่มวิชาวิถีแห่งชีวิต ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
  1) วิชาบังคับ ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต 
  2) วิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต 
 1.3 กลุ่มวิชาพลเมืองโลก ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
  1) วิชาบังคับ ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต 
  2) วิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต 
 1.4 กลุ่มวิชาอัตลักษณ์ของคณะ ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต 
  1) วิชาคณะมนุษยศาสตร์และ 

          สังคมศาสตร์ 
ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต 

2. หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 102 หน่วยกิต 
 2.1 วิชาแกน ไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต 
 2.2 วิชาเฉพาะด้าน ไม่น้อยกว่า 57 หน่วยกิต 
      2.2.1 ทักษะภาษา ไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต 
      2.2.2 ภาษาศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 
      2.2.3 วรรณคดี ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 
      2.2.4 การแปล ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต 
 2.3 วิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต 
 2.4 วิชาชีพ ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต 

3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
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___________________________________________ 
หมายเหต ุ* หมายถึง รายวิชาส าหรับนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษา 
                           ระดับประกาศนยีบัตรวิชาชพีชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเทา่ขึ้นไป 
 

3.1.3 รายวิชา 
 รายวิชาตามโครงสร้าง หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ   

ดังนี้ 
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   ไม่น้อยกว่า      30      หน่วยกิต 
     1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร ไม่น้อยกว่า 15     หน่วยกิต 
 1) บังคับเรียน  12     หน่วยกิต 

รหัสวิชา ชื่อวิชา จ านวนหน่วยกิต 

5100101 ภาษา ความคิด และการสื่อสาร 
Language, Thought and Communication 

3(3-0-6) 

5100102 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร*      
Thai for Communication 

  3(3-0-6) 

5100103 ภาษาไทยเพ่ือการประกอบอาชีพ* 
Thai for Careers 

   3(3-0-6) 

5100105 ภาษาอังกฤษหรรษา    
English for Fun 

  3(3-0-6) 

5100106 การใช้ภาษาอังกฤษในสังคมออนไลน์          
English Usage for Social Network 

    3(3-0-6) 

5100107 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารและพัฒนาการเรียนรู้* 
English for Communication and Learning Development 

2(1-2-3) 

5100108 
 
5100109  
 
5100113      

ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 1*    
English for Communication 1 
ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 2*   
English for Communication 2 
ก้าวทันโลกเทคโนโลยีและสื่อ      
Technology and Media Literacy 

2(1-2-3) 
 

2(1-2-3) 
 

 3(3-0-6) 
 

               2) วิชาเลือก  เลือกเรียนไม่น้อยกว่า        3  หน่วยกิต    จากวิชาดังต่อไปนี้ 
5100104 การพัฒนาทักษะการพูดและการเขียนภาษาไทย 

Developments of Thai Speaking and Writing Skills 
3(3-0-6)    

5100110 การพัฒนาทักษะการพูดและการอ่านภาษาอังกฤษ 
English Communication Skills Development  

3(3-0-6)    

5100111 ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร 
Chinese for Communication 

3(3-0-6)    

5100112 ภาษามลายูเพ่ือการสื่อสาร 
Melayu for Communication 
 

3(3-0-6)    

       1.2. กลุ่มวิชาวิถีแห่งชีวิต             ไม่น้อยกว่า     6   หน่วยกิต 
   1) วิชาบังคับ                                       3    หน่วยกิต 
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___________________________________________ 
หมายเหต ุ* หมายถึง รายวิชาส าหรับนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษา 
                           ระดับประกาศนยีบัตรวิชาชพีชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเทา่ขึ้นไป 
 

5100116 อยู่ดี กินดี มีสุข     
Well-being  

3(3-0-6)    

5100117 วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน* 
Science in Daily Life 
 

3(3-0-6) 

    2) วิชาเลือก                                        3   หน่วยกิต 
5100114 เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการน าเสนอ                                                   

Information Technology for Presentation 
3(3-0-6) 

5100115 เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจ าวัน* 
Information Technology in Daily Life 

3(3-0-6) 

5100118 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน*      
Mathematics in Daily Life 

3(3-0-6) 

5100119 การบริหารร่างกาย 
Body Exercise 

1(0-2-2) 

5100120 การกีฬาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต* 
Sports for the Quality of Life Development 

2(1-2-3) 

5100121 ศาสตร์พระราชากับการพัฒนาท้องถิ่น 
King’s Philosophy for Local Development 

3(3-0-6) 

5100122 ชี้ช่องทางดี ชี้ช่องทางรวย 
Introduction of Ethics and Wealth    

3(3-0-6) 

5100123 ความงดงามแห่งตน 
Beauty of Life      

3(3-0-6) 

5100124 ก้าวสู่โลกกว้าง 
Step to the World 

2(1-2-3) 

5100125 ความจริงของชีวิต*   
Truth of Life    

3(3-0-6) 

5100126 การพัฒนาตน*  
Self Development  

2(2-0-4) 

5100127 สุนทรียภาพเพ่ือชีวิต* 
Aesthetics for Life   

3(3-0-6) 

5100128 ชีวิตและวัฒนธรรมไทย*   
Life and Thai Culture 
 

2(1-2-3) 

     1.3 กลุ่มวิชาพลเมืองโลก             ไม่น้อยกว่า    6             หน่วยกิต 
 1) วิชาบังคับ                                         3             หน่วยกิต 
5100129 พหุวัฒนธรรมกับสันติภาพ             

Multiculture  and Peace 
3(3-0-6) 

 2) วิชาเลือก                                          3             หน่วยกิต 
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___________________________________________ 
หมายเหต ุ* หมายถึง รายวิชาส าหรับนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษา 
                           ระดับประกาศนยีบัตรวิชาชพีชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่าขึ้นไป 
 

5100130 ทักษะชีวิตเพ่ือสังคม       
Life Skill for Society  

3(3-0-6) 

5100131 สังคมภิวัตน์*  
Socialization         
     

3(3-0-6) 

  1.4 กลุ่มวิชาอัตลักษณ์ของคณะ                      3                หน่วยกิต 
                                1) วิชาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์     3                หน่วยกิต 
5100133 วิถีไทย วิถีถ่ิน    

Thai and Local Ways 
3(3-0-6) 

   

  2. หมวดวิชาเฉพาะ                ไม่น้อยกว่า      102              หน่วยกิต                        
          2.1 วิชาแกน                 ไม่น้อยกว่า       18           หน่วยกิต 

รหัสวิชา ชื่อวิชา จ านวนหน่วยกิต 

 2108140 การฟังและการพูดเพ่ือการสื่อสาร 
Listening and Speaking for Communication 

     3(2-2-5) 

 2108141 ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ 
English Grammar  

     3(3-0-6) 

 2108142 หลักการอ่านภาษาอังกฤษ                                                              
English Reading Principles 

     3(3-0-6) 

 2108143 ภาษาศาสตร์และภาษาอังกฤษเบื้องต้น 
Introduction to Linguistics and English Language 

     3(3-0-6) 

 2108144 หลักการเขียนภาษาอังกฤษ 
English Writing Principles 

     3(3-0-6) 

 2108251 วรรณคดีเบื้องต้น 
Introduction to Literature 

     3(3-0-6) 

   

   2.2 วิชาเฉพาะด้าน                 ไม่น้อยกว่า          57            หน่วยกิต 
          2.2.1 ทักษะภาษา           ไม่น้อยกว่า          24           หน่วยกิต 
2108145 ภาษาอังกฤษในสื่อดิจิทัล 

English in Digital Media 
     3(3-0-6) 

 2108247 การฟังและการพูดแบบทางการ 
Formal Listening and Speaking 

     3(2-2-5) 

 2108249 กลวิธีการอ่านอนุเฉท 
Paragraph Reading Strategies 

     3(3-0-6) 

 2108364 การฟังและการพูดเชิงวิชาการ 
Listening and Speaking for Academic Purposes 

     3(2-2-5) 

 2108367 การเขียนเรียงความ 
Essay Writing 
 

     3(3-0-6) 
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รหัสวิชา ชื่อวิชา จ านวนหน่วยกิต 

 2108371 การฟังและการพูดต่อหน้าสาธารณชน 
Listening and Speaking in Public 

     3(2-2-5) 

 2108373 การอ่านเชิงวิเคราะห์ 
Critical Reading 

     3(3-0-6) 

 2108476 การเขียนเชิงวิชาการ 
Academic Writing 

     3(3-0-6) 

             2.2.2 ภาษาศาสตร ์        ไม่น้อยกว่า        12               หน่วยกิต       
2108248 ระบบค าและวากยสัมพันธ์ภาษาอังกฤษ 

English Morphology and Syntax 
     3(3-0-6) 

 2108365 สัทศาสตร์และสัทวิทยาภาษาอังกฤษ  
English Phonetics and Phonology 

     3(3-0-6) 

 2108374 ภาษาศาสตร์สังคม  
Sociolinguistics 

     3(3-0-6) 

 2108474 หัวข้อคัดสรรทางภาษาศาสตร์ 
Selected Topics in Linguistics 

     3(3-0-6) 

  2.2.3 วรรณคดี             ไม่น้อยกว่า         12                หน่วยกิต 
 2108253 วรรณกรรมคลาสสิกและการแสดง 

Classic Literature and On Stage Performance 
     3(3-0-6) 

 2108368 เรื่องสั้น 
Short Story  

     3(3-0-6) 

 2108372 ความงามแห่งบทกวีนิพนธ์ 
Beauty of Poetry 

     3(3-0-6) 

 2108475 วรรณกรรมกับชีวิต 
Literature and Life 

     3(3-0-6) 

  2.2.4 การแปล            ไม่น้อยกว่า          9                หน่วยกิต 
2108250 การแปลเบื้องต้น 

Introduction to Translation 
     3(3-0-6) 

 2108252 การพัฒนาทักษะการแปล 
Translation Skills Development 

     3(3-0-6) 

 2108366 การแปลเฉพาะทาง  
Translation for Specific Purposes 

     3(3-0-6) 

 

    2.3 วิชาเลือก     ไม่น้อยกว่า          18              หน่วยกิต 

 2108254 ภาษาอังกฤษส าหรับการโรงแรม 
English for Hotel 

     3(3-0-6) 

 2108255 วัฒนธรรมอาเซียน 
ASEAN Culture 

     3(3-0-6) 
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รหัสวิชา ชื่อวิชา จ านวนหน่วยกิต 

 2108256 วรรณกรรมส าหรับเด็ก 
Children’s Literature 

     3(3-0-6) 

 2108369 ค่ายภาษาอังกฤษ 
English Camp 

     3(3-0-6) 

 2108370 ภาษาอังกฤษส าหรับธุรกิจการบริการ 
English for Hospitality Business 

     3(3-0-6) 

 2108375 ภาษาอังกฤษส าหรับการท่องเที่ยว  
English for Tourism 

     3(3-0-6) 

 2108376 ภาษาอังกฤษเพ่ือการแสดง 
English on Stage 

     3(2-2-5) 

 2108377 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารมวลชน 
English for Mass Media 

     3(3-0-6) 

 2108378 ภาษาอังกฤษส าหรับงานเลขานุการและงานส านักงาน 
English for Secretary and Office Works 

     3(3-0-6) 

 2108379 การศึกษาค้นคว้าอิสระ 
Independent Studies 

     3(2-2-5) 

 2108380 อรรถศาสตร์เบื้องต้น 
Introduction to Semantics 

3(3-0-6) 

 2108381 การแปลภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ 
Thai to English Translation 

     3(3-0-6) 

 2108477 ภาษาอังกฤษส าหรับงานสายการบิน  
English for Airline 

     3(3-0-6) 

 2108478 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารทางธุรกิจ 
English for Business Communication 

     3(3-0-6) 

 2108479 การสัมมนาประเด็นร่วมสมัยด้วยภาษาอังกฤษ 
English Seminar in Current Issues 

     2(1-2-3) 

 2108480 การแปลแบบล่าม 
Interpretation 

     3(3-0-6) 

 2108481 วัจนปฏิบัติศาสตร์เบื้องต้น 
Introduction to Pragmatics 

     3(3-0-6) 

   2.4 วิชาชีพ     ไม่น้อยกว่า        9              หน่วยกติ 
 2108482 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพและการเตรียมฝึกสหกิจศึกษา 

Preparation for Professional Internship and for 
Cooperative Education 

     3(3-0-6) 

 2108483 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
Professional Internship 

         6(540) 
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รหัสวิชา ชื่อวิชา จ านวนหน่วยกิต 
หรือ 

 2108484 การฝึกสหกิจศึกษา 
Cooperative Education 

       6(600) 

            3. หมวดวิชาเลือกเสรี                          ไม่น้อยกว่า        6                   หน่วยกิต 
                ให้เลือกเรียนวิชาใด ๆ ในหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยไม่ซ้ ากับวิชาที่เคย
เรียนมาแล้ว และต้องไม่เป็นรายวิชาที่ก าหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตในเกณฑ์การส าเร็จการศึกษาของ
หลักสูตรนี้ 
 

3.1.4 แผนการศึกษา 
ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาที่ 1 

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

วิชาศึกษาท่ัวไป  6 หน่วยกติ 

วิช
าเฉ

พา
ะ วิชาแกน 2108140 การฟังและการพูดเพ่ือการสื่อสาร 3(2-2-5) 

2108141 ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ 3(3-0-6) 
2108142 หลักการอ่านภาษาอังกฤษ 3(3-0-6) 

รวม 15 หน่วยกิต 
 

ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาที่ 2  
หมวดวิชา รหัสวิชา/รายวิชา หน่วยกิต 

น(ท-ป-อ) 
วิชาศึกษาท่ัวไป  6 หน่วยกิต 

วิช
าเฉ

พา
ะ วิชาแกน 2108143 ภาษาศาสตร์และภาษาอังกฤษเบื้องต้น 3(3-0-6) 

2108144 หลักการเขียนภาษาอังกฤษ 3(3-0-6) 

วิชาเฉพาะด้าน 2108145 ภาษาอังกฤษในสื่อดิจิทัล 3(3-0-6) 
วิชาเลือกเสรี   3 หน่วยกิต 

รวม 18 หน่วยกิต 
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ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาที่ 1 (ต่อ) 
หมวดวิชา รหัสวิชา/รายวิชา หน่วยกิต 

น(ท-ป-อ) 
วิชาศึกษาท่ัวไป  6 หน่วยกิต 

วิช
าเฉ

พา
ะ 

วิชาแกน 2108251 วรรณคดีเบื้องต้น 3(3-0-6) 

วิชาเฉพาะด้าน 

2108247 การฟังและการพูดแบบทางการ 3(2-2-5) 
2108248 ระบบค าและวากยสัมพันธ์ภาษาอังกฤษ 3(3-0-6) 
2108249 กลวิธีการอ่านอนุเฉท 3(3-0-6) 
2108250 การแปลเบื้องต้น 3(3-0-6) 

รวม 21 หน่วยกิต 
 

ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาที่ 2  

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

วิชาศึกษาท่ัวไป  6 หน่วยกิต 

วิช
าเฉ

พา
ะ วิชาเฉพาะด้าน 2108252 การพัฒนาทักษะการแปล 3(3-0-6) 

2108253 วรรณกรรมคลาสสิกและการแสดง 3(3-0-6) 
วิชาเลือก  6 หน่วยกิต 

วิชาเลือกเสรี  3 หน่วยกิต 
รวม 21 หน่วยกิต 

 

ปีท่ี 3 ภาคการศึกษาที่ 1  

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

วิชาศึกษาท่ัวไป  6 หน่วยกิต 

วิช
าเฉ

พา
ะ 

วิชาเฉพาะด้าน 

2108364 การฟังและการพูดเชิงวิชาการ 3(2-2-5) 
2108365 สัทศาสตร์และสัทวิทยาภาษาอังกฤษ 3(3-0-6) 
2108366 การแปลเฉพาะทาง 3(3-0-6) 
2108367 การเขียนเรียงความ 3(3-0-6) 
2108368 เรื่องสั้น 3(3-0-6) 

รวม 21 หน่วยกิต 
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แผนการศึกษา (ต่อ)  
ปีท่ี 3 ภาคการศึกษาที่ 2  

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

วิช
าเฉ

พา
ะ 

วิชาเฉพาะด้าน   

2108371 การฟังและการพูดต่อหน้าสาธารณชน 3(2-2-5) 
2108372 ความงามแห่งบทกวีนิพนธ์ 3(3-0-6) 
2108373 การอ่านเชิงวิเคราะห์ 3(3-0-6) 
2108374 ภาษาศาสตร์สังคม 3(3-0-6) 

วิชาเลือก  6 หน่วยกิต 
รวม 18 หน่วยกิต 

 

ปีท่ี 4 ภาคการศึกษาที่ 1  

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

วิช
าเฉ

พา
ะ 

วิชาเฉพาะด้าน 
2108474 หัวข้อคัดสรรทางภาษาศาสตร์ 3(3-0-6) 
2108475 วรรณกรรมกับชีวิต 3(3-0-6) 
2108476 การเขียนเชิงวิชาการ 3(3-0-6) 

วิชาเลือก  6 หน่วยกิต 

วิชาชีพ 
 
2108482 
 

การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
และ 

การเตรียมฝึกสหกิจศึกษา 

 
3(3-0-6) 

รวม 18 หน่วยกิต 
 

ปีท่ี 4 ภาคการศึกษาที่ 2  

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

วิชาเฉพาะด้านวิชาชีพ 2108483 
 
2108484 

การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
หรือ 

การฝึกสหกิจศึกษา 

6(540) 
หรือ 

6(600) 
รวม 6 หน่วยกิต 
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___________________________________________ 
หมายเหต ุ* หมายถึง รายวิชาส าหรับนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษา 
                           ระดับประกาศนยีบัตรวิชาชพีชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเทา่ขึ้นไป 
 

3.1.5 ค าอธิบายรายวิชา 
      1. หมวดวิชาการศึกษาทั่วไป   
           1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสารไม่น้อยกว่า       15  หน่วยกิต 
          1) บังคับเรียน            12  หน่วยกิต 
 

รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา     น(ท-ป-อ) 
5100101 ภาษา ความคิด และการสื่อสาร                                                       3(3-0-6) 

Language, Thought and Communication  
 ภาษากับการสื่อสาร ความสัมพันธ์ของภาษากับ ความคิดและการสื่อสาร ทักษะ 
การฟังและการอ่าน การล าดับความคิด การสรุปความคิด และการถ่ายทอดความคิด 
เพ่ือการสื่อสาร ทั้งการพูดและการเขียน การใช้ภาษาไทยผ่านบทเพลงหรือการละเล่น  
การเล่านิทานพื้นบ้าน  
 Language and Communication, relation between languages ideas and 
communication, listening and reading skills, idea organization, idea 
conclusion, expressing ideas for communication in both speaking and writing, 
Thai use through songs, plays and folk tale 
 

5100102 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร*                                  3(3-0-6) 
 Thai for Communication 
  ความส าคัญของภาษาไทยในฐานะเป็นเครื่องมือในการสื่อสาร ฝึกทักษะใช้ภาษา 

ในชีวิตประจ าวัน ทั้งด้านการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน การใช้ภาษาสื่อสาร 
ที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ การน าเสนอข้อมูลในเชิงให้ความรู้ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ 
แ ล ะ วิ จ า ร ณ์ อ ย่ า ง มี เห ตุ ผ ล  ศึ ก ษ า ส ภ า พ ปั ญ ห า แ ล ะ แ น ว ท า ง ก า ร แ ก้ ไข 
การใช้ภ าษาในชีวิตประจ าวัน  ตระหนักถึ งคุณ ธรรมและมีจิตส านึ กต่อสั งคมใน 
การใช้ภาษาไทยในการสื่อสาร 
 Significance of Thai language as communication tool, practice of 
language  in daily use in listening, speaking, reading and writing, use of 
language in formal and informal 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 
 

5100103 ภาษาไทยเพื่อการประกอบอาชีพ*                                                    3(3-0-6) 
 Thai for Careers 
 
 
 
 

 การฝึกทักษะ พัฒนาการใช้ภาษาไทยด้านการฟัง การพูด การอ่านและการเขียน
เพ่ือให้เกิดการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพถูกต้องตามหลักเกณฑ์ทั้งในชีวิตประจ า วัน 
และการประกอบอาชีพ  ตลอดจนการน าเสนอข้อมูล  การให้ความรู้ การวิเคราะห์
ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะโดยผ่านกระบวนการค้นคว้าตามหลักวิชาการ เพ่ือน าไปใช้ใน
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___________________________________________ 
หมายเหต ุ* หมายถึง รายวิชาส าหรับนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษา 
                           ระดับประกาศนยีบัตรวิชาชพีชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเทา่ขึ้นไป 
 

รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา     น(ท-ป-อ) 
 สถานการณ์ต่าง ๆ ให้เกิดประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่การงานและการใช้ชีวิตประจ าวัน 

 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 comments through process of academic 
research effectively and for use in various situations beneficial in career and 
daily life 
 

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

ค าศัพท์และส านวนการทักทาย การแนะน าตัวเอง/ผู้อ่ืน การสอบถามข้อมูลเบื้องต้น การ
แสดงความคิดเห็น การแสดงความรู้สึก การน าเสนอหน้าชั้นเรียน 
 English usage for daily life communication, English sound systems, 
vocabularies and greeting expressions, self-introduction and introducing 
others, basic information inquiries, giving opinions, feelings expression, class 
presentation 
 

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

กระทู้เป็นภาษาอังกฤษ  การสนทนาภาษาอังกฤษออนไลน์  การแสดงความคิดเห็นเป็น
ภาษาอังกฤษ  การเขียนหรือการตอบอีเมล์เป็นภาษาอังกฤษ   
 Simple English writing in social media, posting 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 
  พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่ อสารทั้ งการฟัง พูด อ่าน เขียน ใน

ชีวิตประจ าวันในสถานการณ์ต่าง ๆ  อาทิ การกล่าวทักทาย การกล่าวลา  การแนะน า
ตนเองและผู้อ่ืน การร้องขอ  การเสนอความช่วยเหลือ การให้ค าแนะน า การบรรยาย
ลักษณะบุคคลและสิ่งของและสถานที่การถามและการให้ข้อมูล การติดต่อสื่อสารทาง
โทรศัพท์และการแสดงความคิดเห็น  พัฒนาทักษะการใช้เครื่องมือ  แหล่งข้อมูลเพ่ือศึกษา
ค้นคว้าในการพัฒนาการสื่อสาร เช่น การใช้พจนานุกรม  บทความ หนังสือพิมพ์    การใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
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___________________________________________ 
หมายเหต ุ* หมายถึง รายวิชาส าหรับนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษา 
                           ระดับประกาศนยีบัตรวิชาชพีชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเทา่ขึ้นไป 
 

รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา     น(ท-ป-อ) 
 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 และเขียนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารใน

ชีวิตประจ าวัน ถ้อยค าและส านวนพ้ืนฐานที่ ใช้ ในสถานการณ์ต่าง ๆ ที่ เกี่ ยวข้อง 
กับการปฏิบัติงานและสาขาอาชีพ 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 
 

5100109 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2 *                                                   2(1-2-3) 
 English for Communication 2 
  การฝึกและพัฒนาการฟง พูด อาน และเขียนภาษาอังกฤษ โดยใช้สถานการณ์จริง 

ที่สอดคล้องกับสาขาวิชาชีพที่เกี่ยวข้องรวมถึงการฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์แก้ปัญหาและ
ตัดสินใจในชีวิตประจ าวัน และการประกอบอาชีพ 
 Practice and development of listening, speaking, reading and writing 
English through real situations in related careers, practice of thinking skills, 
problem solving analyzing and decision making skills for daily life and future career 
 

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

การสื่อสาร  การเข้าถึงและประเมินข้อมูล  การใช้ข้อมูลและจัดการได้ การวิเคราะห์สื่อ การ
ใช้เครื่องมือสื่อสารง่าย ๆ ในการผลิตสื่อ  การใช้สื่อสังคมออนไลน์อย่างถูกต้องตามกฎหมาย 
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 
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___________________________________________ 
หมายเหต ุ* หมายถึง รายวิชาส าหรับนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษา 
                           ระดับประกาศนยีบัตรวิชาชพีชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเทา่ขึ้นไป 
 

รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา     น(ท-ป-อ) 
  1.2)  วิชาเลือก ไม่น้อยกว่า    3 หน่วยกิต 
5100104 การพัฒนาทักษะการพูดและการเขียนภาษาไทย       3(3-0-6) 
 Developments of Thai Speaking and Writing Skills 
  การพัฒนาทักษะการพูดและการเขียน การพูดและการเขียนในโอกาสต่าง ๆ ทั้งที่

เป็นทางการและไม่เป็นทางการ ศึกษาค้นคว้า ความรู้จากการฟังและการอ่านจากสื่อต่าง ๆ  
น าเสนอด้วยการพูดและการเขียนโดยค านึงถึงคุณธรรมและจริยธรรม และมารยาท 
ในการสื่อสาร การวิจารณ์การพูดและการเขียน 
 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 
  การฟังและพูดโต้ตอบในสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจ าวัน 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  ค าศัพท์ ไวยากรณ์ ขั้นพ้ืนฐาน 

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

5100112 ภาษามลายูเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6) 
 Melayu for Communication 
  การใช้ภาษามลายูเพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจ าวัน ค าศัพท์ ไวยากรณ์ขั้นพ้ืนฐาน 

การทักทายและการสนทนาเบื้องต้นในชีวิตประจ าวัน 
 Melayu usage for communication in daily life, vocabularies, basic 
Melayu grammar, greetings and basic daily-life conversation 
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___________________________________________ 
หมายเหต ุ* หมายถึง รายวิชาส าหรับนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษา 
                           ระดับประกาศนยีบัตรวิชาชพีชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเทา่ขึ้นไป 
 

รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา     น(ท-ป-อ) 
  1.2 กลุ่มวิชาวถิีแห่งชีวิตไม่น้อยกว่า     6  หน่วยกิต 
                    1)  วิชาบังคับ                       3 หน่วยกิต 
5100116 อยู่ดี กินดี มีสุข           3(3-0-6) 
 Well-being 
  การใช้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีในชีวิตประจ าวัน ผลกระทบจากการใช้วิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยีต่อสิ่ งแวดล้อม  อาหารและคุณค่าทางโภชนาการ อาหารเฉพาะโรค  
การอ่านฉลากโภชนาการ ความรู้เรื่องยาเบื้องต้น สมุนไพรไทย สมุนไพรกับการดูแลสุขภาพ 
กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค 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 
 

5100117 วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน*  3(3-0-6) 
 Science in Daily Life 
  พลังงาน แหล่งพลังงาน พลังงานไฟฟ้า การผลิตกระแสไฟฟ้า วงจรไฟฟ้าในบ้าน 

อุปกรณ์ไฟฟ้า หลักการท างานของเครื่องใช้ไฟฟ้าประเภทต่าง ๆ พลังงานในการด ารงชีวิต 
ระบบการท างานของอวัยวะต่าง ๆ ของมนุษย์ พันธุกรรม สารเคมี ที่ใช้ในชีวิต ประจ าวัน 
การใช้ประโยชน์จากจุลินทรีย์ในอุตสาหกรรมอาหาร การจัดการผลผลิตทางการเกษตรและ
ผลิ ตภัณ ฑ์ อุตสาหกรรม โดยใช้ ความร้อน  ความ เย็ น  สารเคมี รั งสี  บ รรจุภั ณ ฑ์ 
และการเก็บรักษา 
 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 

  2)  วิชาเลือก                               ไม่น้อยกว่า    3    หน่วยกิต 
5100114 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการน าเสนอ 3(3-0-6) 
 Information Technology for Presentation 
  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ  การเข้าถึงและการใช้ข้อมูล วิธีการ

เข้าถึงสารสนเทศ กลยุทธ์การสืบค้น การวิเคราะห์และสังเคราะห์สารสนเทศ และการ
น าเสนอสารสนเทศในรูปแบบต่าง ๆ 
 Introduction to information technology, data access and use, 
accessing information methods, searching strategies, analyzing and 
synthesizing information, presenting information in various forms 
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___________________________________________ 
หมายเหต ุ* หมายถึง รายวิชาส าหรับนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษา 
                           ระดับประกาศนยีบัตรวิชาชพีชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเทา่ขึ้นไป 
 

รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา     น(ท-ป-อ) 
5100115 เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจ าวัน*   3(3-0-6)                  
 Information Technology in Daily Life 
  ความรู้ เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ การประยุกต์

คอมพิวเตอร์ในชีวิตประจ าวัน การประยุกต์คลังความรู้  กฎหมายและจรรยาบรรณ 
ในการใช้ระบบสารสนเทศ 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 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน*         3(3-0-6) 
 Mathematics in Daily Life 
  หลักการและกระบวนการคิด การให้เหตุผล คณิตศาสตร์การเงินเกี่ยวกับดอกเบี้ย 

การเช่าซื้อ บัญชีรับ-จ่าย ภาษี และสถิติเบื้องต้น เพ่ือการประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน  
 Principle and thinking process; giving reasons; financial mathematics  
and interest, hire-purchase; accounting, tax and fundamental statistics to 
apply in daily life 
 

5100119 การบริหารร่างกาย 1(0-2-2) 
 Body Exercise 
  หลักการบริหารร่างกาย การฝึกทักษะ และเทคนิคเบื้องต้นของการบริหารร่างกาย

เพ่ือการเสริมสร้างกล้ามเนื้อแต่ละส่วน ความแข็งแกร่ง ความยืดหยุ่นของร่างกาย  
และการทดสอบสมรรถภาพด้วยตนเอง การเลือกการออกก าลังกายและการเลือกเล่นกีฬา
เพ่ือสุขภาพ การมีน้ าใจนักกีฬา 
 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 รูปแบบและวิธีการจัดการแข่งขันกีฬาประเภทต่าง ๆ หลักและ

วิธีการเลือกกีฬาให้เหมาะสมกับศักยภาพของแต่ละบุคคล หลักปฏิบัติในการเล่นกีฬาเพื่อให้
เกิดประโยชน์สูงสุดต่อร่างกาย อารมณ์ และสังคม การป้องกันการบาดเจ็บจากการเล่นกีฬา
และการปฐมพยาบาลเบื้องต้น การน าทักษะด้านกีฬา การพัฒนาคุณภาพชีวิตโดยการเล่น
กีฬาและการละเล่น พ้ืน เมืองในท้ องถิ่น  พัฒนาบุ คลิกภาพและเสริมสร้างภาวะ  
การเป็นผู้น า 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา     น(ท-ป-อ) 
 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 
 

5100121 ศาสตร์พระราชากับการพัฒนาท้องถิ่น 3(3-0-6) 
 King’s Philosophy for Local Development 
  ศาสตร์พระราชากับการจัดการด้านการเกษตรกรรม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม  

และสถานศึกษา หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  โครงการพระราชด าริเพ่ือความกินดีอยู่ดี
ของประชาชน การพัฒนาที่ ยั่ งยื น  และการประยุกต์ ใช้ศาสตร์พระราชาในการ 
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  

มีการพัฒนาตนเองเพ่ือด ารงตนอย่างมีความสุขและอยู่ร่วมกันผู้ อ่ืนได้ การเสริมสร้าง
คุณธรรมและจริยธรรม การไม่ เบียดเบียนผู้ อ่ืน การบริหารจัดการและภาวะผู้น า  
การบริหารทรัพยากรมนุษย์ ทางเลือกการลงทุน หลักการประกอบธุรกิจเบื้องต้น การ
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ การบัญชีและการเงิน ธุรกิจออนไลน์ 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 
 

5100123 ความงดงามแห่งตน  3(3-0-6) 
 Beauty of Life      
  ความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับมนุษยสัมพันธ์ การเข้าใจตนเองและเข้าใจผู้อ่ืน ธรรมชาติ

ของมนุษย์ การพัฒนาบุคลิกภาพ มารยาทสังคม หลักการพูดเบื้องต้น หลักการพูดน าเสนอ
ต่อที่ประชุม ภาวะผู้น าและผู้ตามที่ดี การพัฒนาตนในการท างานกลุ่มและท างานทีม  และทักษะ
การใช้ชีวิต 
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___________________________________________ 
หมายเหต ุ* หมายถึง รายวิชาส าหรับนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษา 
                           ระดับประกาศนยีบัตรวิชาชพีชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเทา่ขึ้นไป 
 

รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา     น(ท-ป-อ) 
 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 การกรอกแบบฟอร์มใบสมัครงาน 

การเขียนจดหมายสมัครงานหรืออีเมล์เพ่ือสมัครงาน และการเขียนประวัติส่วนตัว  
การนัดหมายเพ่ือสัมภาษณ์งาน การสัมภาษณ์งาน การตอบรับและการปฏิเสธการสัมภาษณ์
การสนทนาทางโทรศัพท์ ทักษะในการใช้กริยามารยาทและน้ าเสียงในการพูด ค าศัพท์และ
ส านวนเพ่ือการปฏิบัติงานและการสื่อสารในส านักงาน การบันทึกการปฏิบัติงาน การบันทึก
การประชุม และการน าเสนอ  การปรับตัวเข้าสู่สังคม การปฏิบัติตนในการท างาน การ
ท างานเป็นทีม 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 communication in office; 
work performing record, meeting record and presentation; social adjustment; 
self-performance in working; team-work and public volunteer 
 

5100125 ความจริงของชีวิต*  3(3-0-6) 
 Truth of Life 
  ความหมายของชีวิต การด ารงชีวิตในสังคม ป จจุบันกับโลกวิทยาศาสตร  

และเทคโนโลยีสารสนเทศ การน าเอาความจริงและหลักศาสนธรรมไปประยุกต์ 
ในการแก้ปญหาและพัฒนาปญญา  ชีวิตและสังคม  การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมตามหลักศา
สนธรรม ชีวิตที่มีสันติสุขและสังคมที่มีสันติภาพ การเรียนรู้  โลกทัศนแบบตาง ๆ การวิ
เคราะหขอดีและขอเสียของโลกทัศนแตละอยางเพ่ือจะไดรูจักแสวงหาความจริงและ
ความหมายของชีวิตที่ถูกตองดีงามเพ่ือความเปนมนุษยที่สมบูรณ อันน าไปสูความสงบสุข
ของชีวิตและสังคม 
 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 
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___________________________________________ 
หมายเหต ุ* หมายถึง รายวิชาส าหรับนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษา 
                           ระดับประกาศนยีบัตรวิชาชพีชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเทา่ขึ้นไป 
 

รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา     น(ท-ป-อ) 
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 

กระบวนการเกิดและพัฒ นาตน การพัฒ นาสติปัญ ญา ความฉลาดทางอารมณ์ 
และจริยธรรม การป้องกันและการจัดการความเครียด การสร้างมนุษยสัมพันธ์  
การท างานเป็นทีม และการบริหารความขัดแย้ง 
 Principles, elements, as well as factors of human behavior, 
emergence process and self- development, emotional intelligence and 
ethics development, prevention and stress managing, human relations 
creating, teamwork and conflict managing 
 

5100127 สุนทรียภาพเพื่อชีวิต*  3(3-0-6) 
 Aesthetics for Life 
  ความหมายของสุนทรียศาสตร์เชิงความ คิดกับสุนทรียศาสตร์เชิงพฤติกรรม

โดยสังเขป การจ าแนกข้อแตกต่างในศาสตร์ทางความงาม ความ ส าคัญของการรับรู้กับ
ความเป็นมาของศาสตร์ทาง การเห็น การได้ยิน และการเคลื่อนไหว สู่ทัศนศิลป์ ศิลปะ  
คีตศิลป์และการแสดง ผ่านขั้นตอนการเรียนรู้เชิงคุณค่าจากการร าลึก ความคุ้นเคยและ
น าเข้าสู่ความซาบซึ้ง 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(2-0-4) 
 Life and Thai Culture 
  เอกลักษณ์ทางสังคม วัฒนธรรมท้องถิ่น และวัฒนธรรมไทย ความส าคัญของ 

มนุษยสัมพันธ์ ธรรมชาติของมนุษย์ กระบวนการทางจิตวิทยา การสร้างจิตสาธารณะ 
เพ่ือสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและชุมชน การพัฒนาตนเพ่ือความก้าวหน้าในชีวิต
และการท างาน การน าหลักธรรมมาใช้ในการด าเนินชีวิตและการประกอบอาชีพ 
 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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___________________________________________ 
หมายเหต ุ* หมายถึง รายวิชาส าหรับนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษา 
                           ระดับประกาศนยีบัตรวิชาชพีชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเทา่ขึ้นไป 
 

รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา     น(ท-ป-อ) 
5100129 พหุวัฒนธรรมกับสันติภาพ  3(3-0-6) 
 Multiculture and Peace 
  ความหมาย ความส าคัญ ประเภทของวัฒนธรรม กระบวนการในการสร้างความ

เข้าใจ ความแตกต่างทางวัฒนธรรมและการยอมรับความแตกต่างทางวัฒนธรรม แนวคิด
พ้ืนฐานเกี่ยวกับสันติภาพและความสมานฉันท์  ปัญหา ความขัดแย้งในสังคมไทย 
และสังคมโลก การแก้ปัญหาความขัดแย้งโดยสันติวิธี และกิจกรรมทางสังคมเพ่ือส่งเสริม
สันติภาพ มีจิตสาธารณะและรับผิดชอบต่อสังคมพหุวัฒนธรรม การอยู่ร่วมกันในสังคมแบบ
ประชาธิปไตย 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 การปรับตัว 

ในศตวรรษที่  21 ความเข้าใจในสังคมพหุวัฒนธรรม การสื่อสารสารสนเทศ การเรียนรู้อาชีพ  
การเรียนรู้สั งคมผู้ สู งวัย  การสร้างคุณ ค่าในตน เองและการพัฒนาจิตสาธารณ ะ  
และการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 
 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 
 

5100131 สังคมภิวัตน์*                                                                         3(3-0-6) 
 Socialization 
  ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อมในสังคมไทย สังคมอาเซียน และสังคม

โลก กระแส โลกาภิวัตน์ ปรากฏการณ์ธรรมชาติ ที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม 
ในด้านต่าง 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 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา     น(ท-ป-อ) 
  4)  กลุ่มวิชาอัตลักษณ์ของคณะ                           3            หน่วยกิต 
5100133 วิถีไทย วิถีถิ่น      3(3-0-6) 
 Thai and Local Ways 
  พ้ืนฐานวัฒนธรรมกับวิถีชีวิตชุมชนชายแดนใต้  วัฒนธรรมชุมชนท้องถิ่น  อัตลักษณ์ - 

ชายแดนใต้ เช่น วัฒนธรรมอาหาร วัฒนธรรมการแต่งกาย ผ้าประจ าถิ่น  วัฒนธรรม 
ด้านภาษา  วิถีชีวิต ประเพณี และความเชื่อ  และสิ่งสร้างสรรค์ที่เกิดจาก  ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นชายแดนใต้  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 

. 

 2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน   ไม่น้อยกว่า         99        หน่วยกิต 
 2.1 วิชาแกน 18        หน่วยกิต 
รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา     น(ท-ป-อ) 
2108140 การฟังและการพูดเพื่อการสื่อสาร 

Listening and Speaking for Communication 
3(2-2-5) 

การออกเสียงภาษาอังกฤษ การเชื่อมเสียงและการเน้นเสียง การออกเสียงสูง-ต่ า 
ส านวนการพูดในชีวิตประจ าวัน การฟังเพ่ือจับใจความส าคัญ การอนุมานความหมาย
จากสิ่งที่ฟัง การให้และรับข้อมูล การบรรยายสิ่งของ การร้องขอและการอนุญาต การ
สื่อสารทางโทรศัพท์ การถาม-บอกทิศทาง และการพูดในสถานการณ์ต่างๆ  

English pronunciation; linking sound and stress; intonation; daily 
spoken expression; listening for main ideas; inferring from listening sources; 
giving and receiving information; describing objects; making request and 
permission; telephoning; asking and giving directions; speaking in various 
situations  
 

2108141 ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ  
English Grammar  

3(3-0-6) 

 ไวยากรณ์เพ่ือการสื่อสาร  ประเภทของค า  ค านาม  ค าสรรพนาม  ค ากริยา  
ค าคุณศัพท์ ค ากริยาวิเศษณ์ ค าบุพบท ค าสันธาน ค าอุทาน กาลต่างๆ ปัจจุบันกาล อดีต
กาล อนาคตกาล วาจก กรรตุวาจก กรรมวาจก 

 English grammar in use; parts of speech: noun, pronoun, verb, 
adjective, adverb, preposition, conjunction, interjection; tenses: present 
time, past time and future time; voices: active and passive voices 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา     น(ท-ป-อ) 
2108142 หลักการอ่านภาษาอังกฤษ 

English Reading Principles 

          3(3-0-6) 

 หลักการอ่านภาษาอังกฤษ การอ่านเร็วแบบหาข้อมูลเฉพาะ การอ่านเร็วแบบหา
ใจความส าคัญ การเดาความหมายจากบริบท การหาใจความหลักและข้อความสนับสนุน 
การท านายก่อนการอ่าน การหาความหมายแฝงจากบทความ  

Basic reading principles; reading techniques: scanning, skimming, 
guessing meaning from contexts, finding main and supporting ideas, 
predicting and drawing inferences 
 

2108143 ภาษาศาสตร์และภาษาอังกฤษเบื้องต้น 
Introduction to Linguistics and English Language 

          3(3-0-6) 
 

 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับธรรมชาติของภาษาและการรู้ภาษา ประวัติภาษาศาสตร์
และภาษาอังกฤษ  นิยามและขอบเขตของภาษาศาสตร์แขนงต่างๆ  ภาษาอังกฤษในฐานะภาษาสากล  

Introduction to the nature of language and language acquisition; 
history of linguistics and the English language; definition and scope of 
various linguistic branches; English as an international language  
 

2108144 หลักการเขียนภาษาอังกฤษ 

English Writing Principles 
          3(3-0-6) 

 ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ รูปแบบประโยคต่างๆ ประโยคพ้ืนฐาน ประโยคความ
รวม ประโยคความซ้อน การขยายความในประโยค การขยายความข้ามประโยค  

องค์ประกอบและลักษณะอนุเฉท การเขียนประโยคใจความหลัก ประโยคสนับสนุน
ใจความหลัก และประโยคสรุป การเขียนย่อหน้าประเภทต่างๆ  
           English grammar, sentence patterns: simple sentences, compound 
sentences, complex sentences;  sentence expansion; expansion through 
coordination; components features of paragraph writing:  topic sentences, 
supporting sentences and concluding sentences; different types of 
paragraph writing 
 

2108251 วรรณคดีเบื้องต้น 
Introduction to Literature 

3(3-0-6) 

  ประเภทของวรรณคดี ค าจ ากัดความ องค์ประกอบและศัพท์พ้ืนฐาน การตีความ
และการวิเคราะห์ผลงานวรรณกรรมที่คัดสรร 
 Genres of literature; definitions, elements, and basic terms; 
interpretation and analysis of selected literary works 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา     น(ท-ป-อ) 
    2.2 วิชาเฉพาะด้าน                      ไม่น้อยกว่า         57       หน่วยกิต 
                               2.2.1 ทักษะภาษา                  ไม่น้อยกว่า         24       หน่วยกิต 

2108145 ภาษาอังกฤษในสื่อดิจิทัล 
English for Digital Media  

3(3-0-6) 

  สื่อดิจิทัลเบื้องต้น ประเภทของสื่อดิจิทัลเพ่ือการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ค าศัพท์
เฉพาะในสื่อดิจิทัล การโฆษณา ฉันทาคติในสื่อดิจิทัล ความหลากหลายและสื่อ 
 Introduction to digital media; types of digital media for learning 
English; terms in digital media; advertising; bias in media; diversity and the 
media 
 

2108247 การฟังและการพูดแบบทางการ 
Formal Listening and Speaking 

3(2-2-5) 

  การวิเคราะห์และการแสดงความคิดเห็นเบื้องต้น ส านวนการเปรียบเทียบ การ
ให้ค าแนะน า และการคาดเดา การสรุปใจความส าคัญจากบทฟัง การอภิปรายและการน าเสนอ
ผลงานปากเปล่า การพูดคนเดียว การกล่าวสุนทรพจน์ การเล่าเรื่อง การบรรยายสถานที่ และ/หรือ การรายงานข่าว  

Expressing basic analysis and opinion; comparative expressions; 
giving suggestions; prediction; summarizing from listening sources; 
discussion and oral presentation; monologue like speech, story-telling, 
describing places and/or news report 
 

2108249 กลวิธีการอ่านอนุเฉท 
Paragraph Reading Strategies 

3(3-0-6) 

 กลวิธีในการอ่านอนุเฉท การเข้าใจรูปแบบทางภาษา การใช้บริบทในการเดา
ความหมายของศัพท์ การอ่านเพื่อจับใจความส าคัญ 

Reading strategies at paragraph level, understanding language 
patterns; using context clues and word-study skills for discovering meaning 
of words; reading for main ideas 
 

2108364 การฟังและการพูดเชิงวิชาการ 
Listening and Speaking for Academic Purposes 

3(2-2-5) 

  การฟังเพ่ือจับใจความหลัก การพูดเพ่ือแสดงทรรศนะและการโต้ตอบ การเสนอ
ข้อโต้แย้ง การสรุปและการหาเหตุผล การแสดงความคิดเห็นในการโต้วาที การน าเสนอ
เหตุการณ์ปัจจุบัน การอภิปรายเป็นกลุ่ม 
 Listening for key ideas; expressing thought and replying; offering 
argument; giving summary and seeking for reason, giving opinion in 
debates; presenting current issues; group discussion 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา     น(ท-ป-อ) 
2108371 การฟังและการพูดต่อหน้าสาธารณชน 

Listening and Speaking in Public 
3(2-2-5) 

           การฟังและการพูดภาษาอังกฤษในที่ชุมชน การเลือกหัวข้อเพ่ือการน า เสนอ 
กลวิธีการน าเสนอและท่าทาง ประกอบการเขียนบทบรรยายน าเสนอ การแลกเปลี่ยน
ข้อมูลและข้อคิดเห็น การอภิปรายจากประเด็นที่ก าหนด 

English public speaking and listening; selecting topics for 
presentation; strategies for presentation and posture; script writing for 
presentation; exchanging information and ideas; discussing from assigned topics 
 

2108373 การอ่านเชิงวิเคราะห์ 
Critical Reading 

3(3-0-6) 

 การอ่านบทอ่านประเภทต่าง ๆ โดยวิเคราะห์รูปแบบและถ้อยค าที่ใช้ เพ่ือเข้าใจ
วัตถุประสงค์และทัศนคติของผู้เขียน โดยสามารถแยกแยะข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นของ
ผู้เขียนและสามารถวิจารณ์บทความนั้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

Reading different kinds of words and patterns used to understand 
the purposes and attitude of the writers, identifying and distinguishing 
between fact and opinion and criticizing the text effectively 

 

2108367 การเขียนเรียงความ 
Essay Writing 

3(3-0-6) 

 องค์ประกอบของการเขียนเรียงความ ใจความส าคัญ การวางโครงร่าง บทน า 
เนื้อหา บทสรุป การเขียนเรียงความประเภทต่างๆ  ความถูกต้องด้านไวยากรณ์ การ
ตรวจเรียงความด้วยตนเอง 

Elements of essay writing: thesis, outline, introduction, body and 
conclusion; types of essays; grammatical correctness; self editing 
 

2108476 การเขียนเชิงวิชาการ 
Academic Writing 

3(3-0-6) 

 การเขียนแสดงความคิดเห็นและการเขียนโต้แย้ง การเขียนโน้มน้าวใจ เน้นความ
ถูกต้องของประโยค มีความเป็นเอกภาพ การล าดับเรื่องเหมาะสม และความคิด
สร้างสรรค ์

Argumentative essay; persuasive essay with emphasis on syntactic 
accuracy, unity, logical order and creativity 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา     น(ท-ป-อ) 
      2.2.2 ภาษาศาสตร์                 ไม่น้อยกว่า         12         หน่วยกิต 

 

2108248 ระบบค าและวากยสัมพันธ์ภาษาอังกฤษ 
English Morphology and Syntax 

3(3-0-6) 

 โครงสร้างค าและประโยคในภาษาอังกฤษ กระบวนการสร้างค า วลีและประโยค
ของภาษาอังกฤษ การวิเคราะห์หน่วยค าในภาษาอังกฤษ การวิเคราะห์โครงสร้างประโยค
และประโยคแบบต่างๆ ในภาษาอังกฤษ  
          English typological structures in morphology and syntax; formation 
of word, phrase, and sentence; morphological analysis; analysis of English 
structures and sentence types 
 

2108365 สัทศาสตร์และสัทวิทยาภาษาอังกฤษ  
English Phonetics and Phonology 

3(3-0-6) 

 สรีรสัทศาสตร์ กระบวนการผลิตเสียง เสียงและหน่วยเสียงภาษาอังกฤษ สัท
อักษรและการถ่ายเสียง ระบบเสียงในภาษาอังกฤษ การฝึกออกเสียง  

Articulatory phonetics; speech sound production; English sounds 
and phonemes; phonetic transcription and the IPA; sound system of 
English; pronunciation practice 
 

2108374 ภาษาศาสตร์สังคม  
Sociolinguistics 

3(3-0-6) 

 หลักการและประเด็นส าคัญในภาษาศาสตร์สังคม ภาวะสองภาษาและหลาย
ภาษา ความสัมพันธ์ระหว่างภาษาและสังคม  

Principles and important issues in sociolinguistics; bilingualism and 
multilingualism; relationship between language and society 

 

2108474 หัวข้อคัดสรรทางภาษาศาสตร์ 
Selected Topics in Linguistics 

3(3-0-6) 
 

 กระบวนทัศน์และมโนทัศน์ในงานวิจัยทางภาษาศาสตร์ ประเด็นวิจัยและ
แนวทางการศึกษาค้นคว้า การอ่านและวิเคราะห์หัวข้อคัดสรรของภาษาศาสตร์เชิงทฤษฎี
และภาษาศาสตร์ประยุกต ์ 

Research paradigms and concepts in linguistics; issues and research 
agendas; reading and analysis of selected topics in theoretical linguistics 
and applied linguistics 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา     น(ท-ป-อ) 
  2.2.3 วรรณคดี ไม่น้อยกว่า 12       หน่วยกิต 

 

2108253 วรรณกรรมคลาสสิกและการแสดง  
Classic Literature and On Stage Performance 

3(3-0-6) 

  ความรู้พื้นฐานและการฝึกเกี่ยวกับการแสดง การเคลื่อนไหว ภาษากาย และการ
สื่อสารบนเวที วรรณกรรมคลาสสิกท่ีคัดสรร และการแสดงบนเวที  
 Foundation and practices of acting: movement, body language, and 
on stage communication;  selected classic story and on stage performance 
 

2108368 เรื่องสั้น 
Short Story 

3(3-0-6) 

            วิวัฒนาการ ประเภทและองค์ประกอบของเรื่องสั้น นักประพันธ์อังกฤษและ
อเมริกันที่มีชื่อเสียงกับผลงานที่โดดเด่น ความรู้ทางสังคมและวัฒนธรรมจากผลงานที่คัด
สรร 
          Development, types and elements of short story ; famous English 
and American authors with prominent works; social and cultural 
knowledge through selected works 
 

2108372 ความงามแห่งบทกวีนิพนธ์ 
Beauty of Poetry 

3(3-0-6) 

           ภาษาภาพพจน์ กลวิธีทางวรรณศิลป์ ความงามแห่งบทกวีนิพนธ์อังกฤษและ
อเมริกันในด้านภาษา ความหมาย และแง่คิด กวีที่มีชื่อเสียงและผลงานที่คัดสรร 
 Figurative language; literary devices; beauty of English and American 
poetry: language, meaning, and viewpoint; famous poets and selected 
works  
 

2108475 วรรณกรรมกับชีวิต   
Literature and Life 

3(3-0-6) 

  ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ วรรณกรรม และสังคม คุณค่าของวรรณกรรม  แง่
คิดเพ่ือชีวิตจากผลงานร้อยแก้วและร้อยกรองภาษาอังกฤษที่คัดสรร 
 Relationship between human, literary works and society; values of 
literary works; viewpoints for life from selected English prose and verse 
 

  2.2.4 การแปล ไม่น้อยกว่า 9        หน่วยกิต 
 

2108250 การแปลเบื้องต้น 
Introduction to Translation 

3(3-0-6) 

  หลักการแปล ประเภทของการแปล กระบวนการแปล คุณสมบัติของนักแปล ปัญหาในการ
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา     น(ท-ป-อ) 
แปล การใช้พจนานุกรม การแปลจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยและจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ
ระดับค า วลี ประโยคและย่อหน้า ส านวน การเลือกใช้ค าให้สอดคล้องกับบริบท การแปลข้อความ
สั้น  ๆประเภทให้ข้อมูลและข่าวสารประเภทต่างๆ   พาดหัวข่าว ความน าข่าว  
 Fundamental principle of translation; types of translation; 
translation procedures; translators’ qualifications; problems in translation; 
using dictionaries; translating from English into Thai and vice versa at word, 
phrase, sentence and paragraph levels; idioms; selecting context-
appropriate meanings; translating short excerpts giving information: news 
headlines and leads 
 

2108252 การพัฒนาทักษะการแปล 
Translation Skills Development 

3(3-0-6) 
 

  การแปลภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยและภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษที่มีความ
ยาวและซับซ้อนมากข้ึน การแปลตัวบทคัดสรรจากเรื่องสั้น นวนิยาย ฉลากผลิตภัณฑ์ ค า
คม ข่าว บทความจากหนังสือพิมพ์ การรักษาบรรยากาศและความหมายของต้นฉบับ 
 Translating more complicated and longer passages from English 
into Thai and vice versa: translating excerpts selected from short stories, 
novels, product labels, mottos, news, newspaper articles; maintaining 
consistency of tone and meaning in source texts      
 

2108366 การแปลเฉพาะทาง  
Translation for Specific Purposes 

3(3-0-6) 

  การแปลตัวบทจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยและภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ
ในหัวเรื่องเฉพาะทาง การเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม การแปลตัวบทประเภท
โน้มน้าว สุนทรพจน์ ค าโฆษณา การประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว การใช้ภาษาที่
สอดคล้องกับบริบท 
 Translation of specific excerpts in political, economic, social and 
cultural aspects from English into Thai and vice versa; translating 
persuasive excerpts: speeches, advertisement slogans, promotion of tourist 
attractions; uses of context-appropriate language 
 

  2.3 วิชาเลือก                                ไม่น้อยกว่า         18        หน่วยกิต 
2108254 ภาษาอังกฤษส าหรับการโรงแรม  

English for Hotel 
3(3-0-6) 

  ศัพท์ ส านวน บทสนทนาที่ใช้ในแวดวงธุรกิจการโรงแรม การจัดการปัญหาค า
ร้องเรียน การใช้ภาษาเพ่ือการปฏิบัติงานที่เก่ียวข้อง  
 Vocabularies, expressions and conversations in hotel business; 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา     น(ท-ป-อ) 
dealing with complaints; practice on English for work 
 

2108255 วัฒนธรรมอาเซียน                                                                    
ASEAN Cultures 

3(3-0-6) 

  วัฒนธรรมของ 10 ชาติอาเซียน วิถีชีวิตและขนบธรรมเนียมประเพณีที่โดดเด่น
ของแต่ละชาติ รวมถึงความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมที่เชื่อมถึงกันของประเทศสมาชิก    
 Culture of 10 ASEAN nations, ways of life and prominent customs 
and traditions of each nation, cultural relationship connecting member 
countries 
 

2108256 วรรณกรรมส าหรับเด็ก 
Children’s Literature 

3(3-0-6) 

  ความหมาย ประเภท และลักษณะของวรรณกรรมส าหรับเด็ก ความส าคัญและ
คุณค่าของวรรณกรรมส าหรับเด็ก นิทานและการเล่านิทาน การผลิตสื่อประกอบการเล่า
นิทาน การท าสมุดภาพและกิจกรรมอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง 
          Meaning, types, and features of children’s literature; importance 
and value of children’s literature; tales and story-telling; producing 
materials for story-telling, picture books, and related activities  
 

2108369 ค่ายภาษาอังกฤษ 
English Camp 

3(3-0-6) 

           กิจกรรมการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษโดยใช้เกมและเพลง การใช้ภาษาอังกฤษ
ในสถานการณ์ที่หลากหลาย มุ่งสร้างความมั่นใจในการใช้ภาษาและมีเจตคติที่ดีต่อการ
เรียนภาษาอังกฤษ      
          Activities to improve English skills through using games and songs, 
using the English language in various situations to strengthen confidence 
and good attitude in studying the language 
 

2108370 ภาษาอังกฤษส าหรับธุรกิจการบริการ 
English for Hospitality Business 

3(3-0-6) 

           ศัพท์ ส านวน บทสนทนาเกี่ยวกับธุรกิจการบริการ  เช่น ธุรกิจที่พัก ธุรกิจอาหาร
และเครื่องดื่ม ธุรกิจการจัดเลี้ยง ธุรกิจเรือส าราญ และธุรกิจสปา เป็นต้น ภาษาเพ่ือการ
ปฏิบัติงานธุรกิจการบริการ 
          Terms, expression and conversation concerning hospitality 
business: accommodation, food and beverage, catering service, cruise, spa 
business, English for working in hospitality business 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา     น(ท-ป-อ) 
2108375 ภาษาอังกฤษส าหรับการท่องเที่ยว  

English for Tourism 
3(3-0-6) 

  ศัพท์ ส านวน บทสนทนาเกี่ยวกับแวดวงธุรกิจการท่องเที่ยว ข้อมูลสถานที่ส าคัญ 
วัฒนธรรมไทย การใช้ภาษาเพ่ือการปฏิบัติงานที่เก่ียวข้อง  
 Vocabularies, expressions and conversations concerning tourism; 
information on tourist attractions; Thai culture; practice on English for working 
 

2108376 ภาษาอังกฤษเพื่อการแสดง 
English on Stage 

3(2-2-5) 

  การสื่อสารภาษาอังกฤษบนเวที  การใช้ถ้อยค าและภาษากายในฐานะผู้ด าเนิน
รายการและนักแสดง  การเปิดรายการ  การกล่าวต้อนรับ  การล าดับเนื้อหา  การปิด
รายการและการขอบคุณ  บูรณาการความรู้สู่การแสดงบนเวที 
 English language communication on stage, verbal and body 
language of moderator and actor, introduction, welcoming, moves, ending 
and thanking, on stage performances 
 

2108377 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารมวลชน 
English for Mass Media 

3(3-0-6) 

  หลักการการสื่อมวลชน  ภาษาที่ใช้ในสื่อวิทยุ โทรทัศน์  หนังสือพิมพ์ นิตยสาร  
แผ่นพับ โฆษณา  ลักษณะโครงสร้างภาษาและค าศัพท์  ภาษาที่ใช้ในหัวข้อข่าว  ภาษา
โฆษณา  ภาษาประชาสัมพันธ์  บทความต่างๆ 
          Principles of mass media, language form and style used in radio, 
television, publishing media: newspapers, magazines, brochures, and 
advertisements in newspapers 
 

2108378 ภาษาอังกฤษส าหรับงานเลขานุการและงานส านักงาน 
English for Secretary and Office Works 

3(3-0-6) 

           ค าศัพท์และส านวนภาษาอังกฤษในงานเลขานุการ งานส านักงาน ส านวนการ
โทรศัพท์และการตอบรับ การรับฝากและบันทึกข้อความทางโทรศัพท์ การนัดหมาย  
การรับส่งบันทึกข้อความ การเขียนบันทึกการประชุม การบันทึกช่วยจ า และงานอื่นๆ ใน
หน้าที่เลขานุการ 
          Terms and expressions used in the secretarial functions and office 
routine, telephoning expressions and answering telephone calls,  leaving 
telephone messages and receiving and transmitting documents, writing 
minute of meeting, report, memo and other secretary tasks 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา     น(ท-ป-อ) 
2108379 การศึกษาค้นคว้าอิสระ 

Independent Studies 
3(2-2-5) 

 
           ทฤษฎีและหลักการวิจัยเบื้องต้น การวิจัยเพ่ือการประกอบอาชีพ การเรียนการ

สอน ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม การเขียนข้อเสนองานวิจัย การวิเคราะห์ข้อมูลและการ
เขียนอภิปรายผลการวิจัย การน าเสนอและแสดงผลงานวิจัย 
          Introduction of theories and concepts of research, research for 
career, teaching and learning, and cultural preservation, writing research 
proposal, data analysis and discussion of research results, research 
presentation  
 

2108380 อรรถศาสตร์เบื้องต้น  
Introduction to Semantics 

3(3-0-6) 

  ทฤษฎีเบื้องต้นทางอรรถศาสตร์ การวิเคราะห์ความหมายของค าวลีและประโยค 
การเปลี่ยนแปลงความหมาย องค์ประกอบที่เกี่ยวกับความหมายของค า ความสัมพันธ์
ระหว่างความหมายของค าในประโยค 
 Introduction to semantic theory; an analysis of meaning of words, 
phrases, sentences; semantic change; semantic components; relationship 
of semantic in sentence 
 

2108381 การแปลภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ 
Thai to English Translation 

3(3-0-6) 

  ข้อแตกต่างทางไวยากรณ์ระหว่างภาษาไทยและภาษาอังกฤษ การแปลภาษา
ไทยเป็นอังกฤษในระดับค า วลี ประโยคและย่อหน้า ความหมายโดยตรงและโดยนัยของ
ค า การใช้เครื่องหมายวรรคตอน การวิเคราะห์ข้อผิดพลาดในการแปลและวิธีแก้ไข การ
ตีความต้นฉบับประเภทต่างๆ 
 Grammatical differences between Thai and English; translating from 
Thai into English at word, phrase, sentence and paragraph levels;; direct 
and indirect meanings of words; uses of punctuation marks; analysis of 
translation errors and solutions; interpretation of various types of source 
texts 
 

2108477 ภาษาอังกฤษส าหรับงานสายการบิน 
English for Airlines 

3(3-0-6) 

           ตัวย่อ ค าศัพท์และส านวนภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับงานสายการบิน การ
สื่อสารในสถานการณ์ต่าง ๆ ขั้นตอนการให้บริการ การให้ข้อมูลการเดินทาง  การตรวจ
รับผู้โดยสารขึ้นเครื่องบิน การรับส่งผู้โดยสาร  
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา     น(ท-ป-อ) 
          Abbreviations, terms and expressions related to airline business, 
communication in various situations, process of service delivery, giving 
flight information, checking in and boarding passengers 
 

2108478 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ 
English for Business Communication 

3(3-0-6) 

 บทสนทนาภาษาอังกฤษในการสื่อสารทางธุรกิจในหัวข้อต่างๆ การแนะน าตัว 
การแนะน าบริษัท  การรับโทรศัพท์ การอธิบายลักษณะผลิตภัณฑ์และสินค้า  การ
น าเสนอทางธุรกิจที่มีประสิทธิภาพ การสนทนาเกี่ยวกับการเดินทางเพ่ือติดต่อทางธุรกิจ 
อ่านบทความสั้นทางธุรกิจ  และค าศัพท์ที่ใช้ในวงการธุรกิจ 
 English conversation in business communication on various topics: 
self-introduction, company introductions, telephoning, description of the 
company and its products, effective presentations; conversation dialogue of 
travel arrangements and transaction, reading short passage in business; business terms 
 

2108479 การสัมมนาประเด็นร่วมสมัยด้วยภาษาอังกฤษ 
English Seminar in Current Issues 

2(1-2-3) 

  ประเด็นปัญหาและข้อโต้แย้งร่วมสมัยผ่านการสนทนา อภิปรายหรือโต้วาทีด้วย
ภาษาอังกฤษ การให้เหตุผลและการคิดวิเคราะห์ การใช้ภาษาที่เหมาะสมและเกี่ยวข้อง
กับประเด็น  
          Controversial issues through English conversation discussion or 
debate, formation of reasons and analytical thinking, appropriate 
language for expressing and related to the issues 
 

2108480 การแปลแบบล่าม 
Interpretation 

3(3-0-6) 

  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการแปลแบบล่าม ประเภทของการแปลแบบล่าม การ
แปลแบบล่ามเบื้ องต้นจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยและจากภาษาไทยเป็ น
ภาษาอังกฤษในหัวข้อทั่วไป 
 Fundamental principle of interpretation; types of interpretation; 
basic interpretation from English to Thai and vice versa in general topics 
 

2108481 วัจนปฏิบัติศาสตร์เบื้องต้น 
Introduction to Pragmatics 

3(3-0-6) 

  หลักการและขอบเขตเบื้องต้นทางวัจนปฏิบัติศาสตร์  วัจนกรรมและความสุภาพ  
ปัจจัยที่มีผลต่อการตีความหมายถ้อยค า การวิเคราะห์เจตนาของผู้พูดและการตีความ
ของผู้ฟังในลบริบทหรือสถานการณ์ตา่งๆ 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา     น(ท-ป-อ) 
 Introduction to pragmatic principles and scopes; speech acts and 
politeness; factors influencing the interpretation of utterances; the 
speaker’s intention and the listener’s interpretation of different situation 

         

        2.4 วิชาชีพ                                  ไม่น้อยกว่า         9         หน่วยกิต 
2108482 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพและ การเตรียมฝึกสหกิจศึกษา  

Preparation for Professional Internship and for 
Cooperative Education  

3(3-0-6) 

           การเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาก่อนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพและการ
ฝึกสหกิจศึกษา ในด้านต่างๆ เช่น โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในส านักงาน การอบรม
ภาษาต่างประเทศ เช่น ภาษามลายู ภาษาจีน และการอบรมบุคลิกภาพเป็นต้น  
          A simulated practice for preparing students before professional 
internship and cooperative education in various elements: computer 
software for office use, foreign language training: Melayu and Chinese and 
personality development  
 

2108483 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
Professional Internship 

6(540) 

           ฝึกประสบการณ์วิชาชีพในหน่วยงานราชการหรือบริษัทเอกชนที่นักศึกษาจะได้
ฝึกทั้งภาษาอังกฤษกับชาวต่างชาติและการท างานในองค์กร การปฐมนิเทศรายละเอียด
เกี่ยวกับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ การฝึกประสบการณ์และท าโครงการพิเศษหรือวิจัย 
จัดปัจฉิมนิเทศเพ่ืออภิปรายและสรุปปัญหาด้านการฝึกงานตลอดจนเสนอวิธีการแก้ ไข
ปัญหา 
          Practice of professional experience as trainees in either government 
or private sectors where English is used with non-Thai speakers and 
working in organizations, orientation, field experience with a project or 
research assignment, post-internship seminar for summary of problems 
encountered and problem solving  
 

หรือ 
2108484 การฝึกสหกิจศึกษา 

Cooperative Education 
    6(600) 

  ปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการ เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 600  ชั่วโมง และ
น าเสนอผลงานพร้อมเอกสารประกอบ ภายใต้การดูแลของคณะกรรมการสหกิจศึกษา
ของหลักสูตรร่วมกับสถานประกอบการ 
             Practical work in workplaces at least 600 hours where English is 
used and presenting working performance with its paper works under 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา     น(ท-ป-อ) 
supervision of cooperative education committee members collaborating 
with workplace 

 
3.2   ชื่อสกุล เลขประจ าตัวบัตรประชาชน ต าแหน่ง และคุณวุฒิของอาจารย์ 
 

        3.2.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
ชื่อ-สกลุ 

เลขประจ าตัวบัตร
ประชาชน 

คุณวุฒิ/
สาขาวิชา 

 

สถาบัน 
ที่ส าเร็จ

การศึกษา 

ปี 
พ.ศ. 

ภาระการสอน  
(ชั่วโมง/สัปดาห์/ภาคการศึกษา) 

 2562 2563 2564 2565 2566 
1. นายมูฮ าหมัดสุกร ี
    หะยีสะน ิ
    อาจารย์ 
    3-9606-00390-51-5 

ศศ.ม. 
(ภาษาและการ
สื่อสาร) 
วท.บ. 
(เทคโนโลยี
สารสนเทศ) 

สถาบัน 
บัณฑิตพัฒน 
บริหารศาสตร ์
มหาวิทยาลยั
รัตนบณัฑิต 
 

2554 
 
 

2547 

15 15 15 15 15 

2. นางนิชาภัทรชย ์
   รวิชาต ิ
   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
   3-8001-00803-76-5 
 

กศ.ม. 
(ภาษาอังกฤษ) 
กศ.บ. 
(ภาษาอังกฤษ) 

มหาวิทยาลยั
มหาสารคาม 
มหาวิทยาลยั 
ศรีนครินทร 
วิโรฒ 

2540 
 

2534 

12 12 12 12 12 

3. นายสมิทธ์  
   วงศ์วิวัฒน์ 
   อาจารย์ 
   3-9599-00279-33-2 
 

ศศ.ม. 
(ภาษาอังกฤษ
เพื่อการอาชีพ) 
ศศ.บ. 
(ภาษาอังกฤษ
ธุรกิจ) 

มหาวิทยาลยั 
ธรรมศาสตร ์
 
 
มหาวิทยาลยั
ราชภัฏ 
สวนดุสติ 

2551 
 
 
 

2547 

15 15 15 15 15 

4. นางจิตสุดา 
   ละอองผล 
   อาจารย์ 
   3-9599-00490-65-3 

ศศ.ม. 
(การสอน
ภาษาอังกฤษ
เป็นภาษา
นานาชาติ) 
ประกาศนีย 
บัตร
(ภาษาอังกฤษ
เพื่ออาชีพ) 
อ.บ. 
(ภาษาอังกฤษ) 

มหาวิทยาลยั 
สงขลานครินทร ์
 
 
 
มหาวิทยาลยั 
ธรรมศาสตร ์
 
 
มหาวิทยาลยั
ศิลปากร 

2556 
 
 
 
 

2540 
 
 
 
 

2539 

15 15 15 15 15 



40 

 

ชื่อ-สกลุ 
เลขประจ าตัวบัตร

ประชาชน 

คุณวุฒิ/
สาขาวิชา 

 

สถาบัน 
ที่ส าเร็จ

การศึกษา 

ปี 
พ.ศ. 

ภาระการสอน  
(ชั่วโมง/สัปดาห์/ภาคการศึกษา) 

 2562 2563 2564 2565 2566 
5. นายวรเวทย์พิสิษ 
    ยศศิริ 
    อาจารย์ 
    1-9499-00085-06-0 

ศศ.ม. 
(ภาษาศาสตร์
ประยุกต)์ 
ศศ.บ. 
(ภาษาอังกฤษ) 

มหาวิทยาลยั 
มหิดล 
 
มหาวิทยาลยั
วลัยลักษณ ์

2556 
 
 

2552 

15 15 15 15 15 

 

         3.2.2 อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ชื่อ-สกลุ 
เลขประจ าตัวบัตร

ประชาชน 

คุณวุฒิ/
สาขาวิชา 

 

สถาบันที่
ส าเร็จ

การศึกษา 

ปี 
พ.ศ. 

ภาระการสอน  
(ชั่วโมง/สัปดาห์/ภาคการศึกษา) 

2562 2563 2564 2565 2566 
 

1. นายมูฮ าหมัดสุกร ี
    หะยีสะน ิ
    อาจารย์ 
    3-9606-00390-51-5 

ศศ.ม. 
(ภาษาและการ
สื่อสาร) 
วท.บ. 
(เทคโนโลยี
สารสนเทศ) 

สถาบัน 
บัณฑิตพัฒน 
บริหารศาสตร ์
มหาวิทยาลยั
รัตนบณัฑิต 

2554 
 
 

2547 

15 15 15 15 15 

2. นางนิชาภัทรชย ์
   รวิชาต ิ
   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
   3-8001-00803-76-5 
 

กศ.ม. 
(ภาษาอังกฤษ) 
กศ.บ. 
(ภาษาอังกฤษ) 

มหาวิทยาลยั
มหาสารคาม 
มหาวิทยาลยั 
ศรีนครินทร 
วิโรฒ 

2540 
 

2534 

12 12 12 12 12 

3. นายสมิทธ์  
   วงศ์วิวัฒน์ 
   อาจารย์ 
    3-9599-00279-33-2 
 

ศศ.ม. 
(ภาษาอังกฤษ
เพื่อการอาชีพ) 
ศศ.บ. 
(ภาษาอังกฤษ
ธุรกิจ) 

มหาวิทยาลยั 
ธรรมศาสตร ์
 
 
มหาวิทยาลยั
ราชภัฏ 
สวนดุสติ 

2551 
 
 
 

2547 

15 15 15 15 15 

4. นางจิตสุดา 
   ละอองผล 
   อาจารย์ 
    3-9599-00490-65-3 

ศศ.ม. 
(การสอน
ภาษาอังกฤษ
เป็นภาษา
นานาชาติ) 
ป. บัณฑิต 
(ภาษาอังกฤษ
เพื่ออาชีพ) 
อ.บ. 
(ภาษาอังกฤษ) 
 

มหาวิทยาลยั 
สงขลานครินทร ์
 
 
 
มหาวิทยาลยัธ
รรมศาสตร ์
 
มหาวิทยาลยั
ศิลปากร 

2556 
 
 
 
 

2540 
 
 
 

2539 

15 15 15 15 15 
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ชื่อ-สกลุ 
เลขประจ าตัวบัตร

ประชาชน 

คุณวุฒิ/
สาขาวิชา 

 

สถาบันที่
ส าเร็จ

การศึกษา 

ปี 
พ.ศ. 

ภาระการสอน  
(ชั่วโมง/สัปดาห์/ภาคการศึกษา) 

2562 2562 2562 2562 2566 
5. นายวรเวทย์พิสิษ 
    ยศศิริ 
    อาจารย์ 
    1-9499-00085-06-0 

ศศ.ม. 
(ภาษาศาสตร์
ประยุกต)์ 
ศศ.บ. 
(ภาษาอังกฤษ) 

มหาวิทยาลยั 
มหิดล 
 
มหาวิทยาลยั
วลัยลักษณ ์

2556 
 
 

2552 

15 15 15 15 15 

6. นางสาววันทน ี 
    แสงคล้ายเจริญ 
    อาจารย์ 
    3-9599-00168-00-0 

M.A.   
(International 
Relations and 
World Order) 
 
 
อ.บ. 
(ภาษาอังกฤษ) 

University of 
Leicester, 
the United 
Kingdom 
ประเทศอังกฤษ 
จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั 

2543 
 
 
 
 
 

2540 

15 15 15 15 15 

 3.2.3 อาจารย์พิเศษ 
  ไม่มี 
4.  องค์ประกอบเกี่ยวกับการฝึกภาคสนาม 

 ก่อนส าเร็จการศึกษาเป็นบัณฑิตเข้าสู่ตลาดงาน นักศึกษาควรมีประสบการณ์จริงในการท างานทั้ง
ในด้านการใช้ความรู้ ความสามารถและการใช้ชีวิตอยู่ในสังคม หลักสูตรจึงได้ก าหนดรายวิชาการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ หรือ ฝึกสหกิจศึกษาให้นักศึกษาได้ฝึกและเรียนรู้จากประสบการณ์จริงไม่น้อยกว่า
จ านวน 540 ชั่วโมงส าหรับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และไม่น้อยกว่า จ านวน 600 ชั่วโมงส าหรับการ
ฝึกสหกิจศึกษา ทั้งนี้ นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนและได้รับผลการเรียนในเกณฑ์ผ่านทุกรายวิชาใน
หมวดวิชาเนื้อหา ในเกณฑ์ผ่านตามโครงสร้างหลักสูตร ก่อนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือการฝึกสหกิจ
ศึกษา 
  4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม 

     ความคาดหวังในผลการเรียนรู้ประสบการณ์ภาคสนามของนักศึกษา มีดังนี้ 
4.1.1 ทักษะในการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ ตลอดจนมีความเข้าใจใน 

หลักการความจ าเป็นในการเรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ 
4.1.2 บูรณาการความรู้ที่เรียนมาเพ่ือน าไปแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม 
4.1.3 มีมนุษยสัมพันธ์และสามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ดี 
4.1.4 มีระเบียบวินัย ตรงเวลา เข้าใจวัฒนธรรมและสามารถปรับตัวเข้ากับสถาน 

ประกอบการได้ 
4.1.5 มีความกล้าในการแสดงออก และน าความคิดสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์ใน 

งานได้      
  4.2 ช่วงเวลา  
                ภาคการศึกษาท่ี 2 ปีการศึกษาที่ 4 

4.3 การจัดเวลาและตารางสอน 
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     นักศึกษาลงทะเบียนและฝึกรายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือสหกิจศึกษาโดยไม่มีการ
จัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน 

5.  ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงานหรืองานวิจัย  

          ข้อก าหนดในการท าโครงงาน ก าหนดไว้ในรายวิชาศึกษาค้นคว้าอิสระซ่ึงต้องเป็นหัวข้อที่เกี่ยวข้อง
กับการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการประกอบอาชีพ หรือเพ่ือการเรียนการสอน หรือเพ่ือท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม ซึ่งคาดว่าจะน าไปใช้งานหากโครงงานส าเร็จ โดยมีจ านวนผู้ร่วมโครงงาน 3-4 คน มี
รายงานที่ต้องน าส่งตามรูปแบบและระยะเวลาที่หลักสูตรก าหนด 
      5.1 ค าอธิบายโดยย่อ 
      โครงงานหรืองานวิจัยที่นักศึกษาสนใจ สามารถอธิบายทฤษฎีที่น ามาใช้ในการท า
โครงงาน ประโยชน์ที่จะได้รับจากการท าโครงงาน มีขอบเขตโครงงานที่สามารถท าเสร็จภายในระยะเวลา
ที่ก าหนด 

5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
      นักศึกษามีความรู้ความเชี่ยวชาญในการน าความรู้ที่ได้รับจากการเรียนการสอนไปใช้ใน

การท าโครงงาน  
5.3 ช่วงเวลา 

              ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษาที่ 3 
5.4 จ านวนหน่วยกิต 
      3(2-2-5) หน่วยกิต 
5.5 การเตรียมการ  

      มีการก าหนดชั่วโมงการให้ค าปรึกษาของภาคการศึกษานั้น จัดท าบันทึกการให้ค าปรึกษา 
ให้ข้อมูลเกี่ยวกับโครงงานวิจัยทางด้านภาษาอังกฤษ 

5.6 กระบวนการประเมินผล  
อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาเป็นผู้สอนในด้านทฤษฎีและวิธีการด าเนินการวิจัยและ 

เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาหลักของหัวข้องานวิจัย โดยมีอาจารย์ในหลักสูตรเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม ตาม
ศาสตร์และความเชี่ยวชาญของตนเอง โดยนักศึกษา 1 กลุ่ม จะมีสมาชิก 3-4 คน ต่อ 1 งานวิจัย ภายใต้
การก ากับดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษาหลักและท่ีปรึกษาร่วม 
      ดังนั้น การวัดและประเมินผลจะมีสัดส่วนคะแนนทั้งจากอาจารย์ที่ปรึกษาหลักและ
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม นอกจากนั้นยังมีการสอบประมวลผลความรู้ปลายภาค และนักศึกษาทุกกลุ่มยังจะ
ได้รับการสนับสนุนให้มีการส่งผลงานวิจัยไปน าเสนอในงานประชุมวิชาการหรือตีพิมพ์ในวารสารศูนย์ดัชนี
การอ้างอิงวารสารไทยกลุ่ม 2 เป็นต้นไป อีกด้วย  
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หมวดที ่4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธก์ารสอนและการประเมินผล 
 

1.  การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา  
 1.1 คุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 
คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา กลยุทธ์การประเมินผล 
1. มีทักษะการใช้ภาษามลายู 1. จัดรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 1 

รายวิชา 
2. จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร โดยการ

อบรมเพ่ิมเติมชั้นปีละ 1 กิจกรรม 
3. เสริมกิจกรรมออนไลน์ผ่านโปรแกรม 

MOOC 

1.  การสอบวัดผล 
2.  การประเมินผลการเข้า

ร่วมกิจกรรม 
3. สอบวัดความรู้ 

2. มีทักษะการใช้เทคโนโลยี  
   สารสนเทศ 

  1. จัดรายวิชาในหมวดวิชาศกึษาทั่วไป
บังคับเรียน 1 รายวิชา 

2. จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร โดยการ
อบรมเพ่ิมเติมชั้นปีละ 1 กิจกรรม 

1.  การสอบวัดผล 
2.  การประเมินผลการเข้า

ร่วมกิจกรรม 

3. มีจิตอาสาและมีจิตส านึก 
   สาธารณะ 

1. มอบหมายให้นักศึกษารวมกลุ่มท า
กิจกรรมที่แสดงออกถึงการมีจิตอาสา 
ตั้งแต่ปี 1 ถึง ปี 3 อย่างน้อย ปีละ 1 
กิจกรรม 

1. น าเสนอกิจกรรมที่ได้
ด าเนินการมาในรูป
นิทรรศการในชั้นเรียน
ปีที่ 3 โดยให้
คณะกรรมการใน
หลักสูตรประเมิน 

4. มีบุคลิกภาพที่ดี 1. มีการสอดแทรกเรื่อง การแต่งกาย 
การอยู่ร่วมกันในสังคมพร้อมทั้ งมี
มนุษยสัมพันธ์ที่ดี รู้จักบทบาทและ
หน้ าที่ ในการท างานในรายวิชาที่
เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ยังมีกิจกรรม
ปฐมนิเทศและปัจฉิมนิเทศ ก่อนเข้า
เรียนและก่อนส าเร็จการศึกษา 

1.  การประเมินการแต่ง
ก า ย ร่ ว ม กั บ ก า ร
ป ระ เมิ น การเข้ าชั้ น
เรียน 

 

5. มีภาวะผู้น า และความ   
   รับผิดชอบตลอดจนมีวินัย 
   ในตนเอง 

1. ก าหนดให้มีรายวิชาซึ่งนักศึกษาต้อง
ท างานเป็นกลุ่ม และมีการก าหนด
หั ว ห น้ า ก ลุ่ ม ใน ก าร ท า ร าย งาน
ตลอดจน ก าหนดให้ทุกคนมีส่วนร่วม
ในการน าเสนอผลงาน เพ่ือเป็นการฝึก
ให้นักศึกษาได้สร้างภาวะผู้น าและการ
เป็นสมาชิกกลุ่มที่ดี 

2. กิจกรรมที่มอบหมายให้นักศึกษา
หมุน เวียนกัน เป็ นหั วหน้ าในการ

1. พิจารณาจากการเข้า
ร่วมกิจกรรมของ
หลักสูตร 

2. ก าหนดจ านวนครั้งของ
การเข้าร่วมกิจกรรม 
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คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา กลยุทธ์การประเมินผล 
ด าเนินกิจกรรม เพ่ือฝึกให้นักศึกษามี
ความรับผิดชอบมีกติกาที่จะสร้างวินัย
ในตนเอง เช่น การเข้าเรียนตรงเวลา
เข้าเรียนอย่างสม่ าเสมอการมีส่วนร่วม
ในชั้นเรียน เสริมความกล้าในการ
แสดงความคิดเห็นและมีความมั่นใจ
ในการน าเสนอชิ้นงาน 

6. มีจริยธรรมแลจรรยาบรรณ 
   วิชาชีพ 

1. มีการให้ความรู้ถึงผลกระทบต่อสังคม 
และข้อกฎหมายที่ เกี่ยวข้องกับการ
กระท าความผิด และเคารพสิทธิของ
เจ้าของผลงาน 

1.  ประเมินจากชิ้นงานที่
ได้รับมอบหมายให้
ค้นคว้าจากแหล่ง
สืบค้นต่างๆ  

 

2.  การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 

        2.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
  2.1.1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมินผล 

1) มีความรับผิดชอบต่อ
ตนเองและ สังคม 

2) มีความซื่อสัตย์สุจริต ขยัน 
อดทน มีระเบียบวินัย  

3) เคารพสิทธิและรับฟังความ
คิดเห็นของผู้อื่น 

4) มีจิตอาสา หรือมีจิตส านึก
สาธารณะ 

5) มีความรัก ภูมิใจในความ
เป็นไทยศิลปวัฒนธรรมไทย  
และเห็นคุณค่าภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

1. ก าหนดกฎเกณฑ์และข้อ
ปฏิบัติต่างๆ ในการเรียน
การสอนร่วมกัน  เช่น การ
เข้าห้องเรียน การส่งงาน 
และการอยู่ร่วมกันในหมู่
คณะตลอดจนการแต่งกาย
ต า ม ร ะ เ บี ย บ ข อ ง
มหาวิทยาลัย 

2. เน้นถึ งความส าคัญของ
ค ว า ม ซื่ อ สั ต ย์ ใ น
งานค้นคว้า และตักเตือน
นักศึกษาให้เห็นข้อเสียของ
การลอกเลียนผลงานของ
ผู้อ่ืน รวมถึงสอนวิธีการที่
ถู ก ต้ อ ง ใน ก า ร อ้ า ง อิ ง
ผลงานของผู้อื่น 

3. ส่งเสริมให้นักศึกษาท างาน
เพ่ือสาธารณะเป็นกลุ่มจัด
กิจกรรมร่วมกับชุมชน/
องคก์รภายนอก 

1)  ประเมินจากพฤติกรรมการ 
 เข้ าชั้น เรียนและส่ งงานที่
 ได้รับมอบหมายให้ตรงเวลา 
 การแต่งกายตามระเบียบ 
 ของมหาวิทยาลัย 
2)  ประเมินจากความซื่อสัตย์

ในก ารป ฏ ิบ ัต ิง าน  ห ร ือ
สร้างผลงานที ่เป ็นความรู้
ความสามารถของตนเอง
โ ด ย ไ ม่ แ อ บ อ้ า ง ห รื อ
ลอกเลียนแบบผลงานบุคคล
อ่ืนตลอดทั้งความซื่อสัตย์ใน
การสอบ 

3)  ประเมินจากการมีส่วนร่วม
และการให้ความร่วมมือใน
การท ากิจกรรมต่าง ๆ 

4)  ประเมินจากพฤติกรรมที่
แสดงออกถึงจิตอาสา  หรือ
จิตส านึกสาธารณะ  เช่น   

    การจัดเตรียมความพร้อม
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ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมินผล 
4. ปลูกฝังเรื่อง

ศิลปวัฒนธรรมไทย และ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

อุ ป ก ร ณ์ ก า ร ส อ น ใ น
ห้องเรียน การเปิด-ปิด  

    สวิทซ์ไฟ  เครื่องปรับอากาศ   
พัดลม ฯลฯ 

5)  ประเมินจากกิจกรรม/
 โครงการ 
6)  ประเมินจากพฤติกรรมที่   
     แสดงออกถึงความรักและ
 ความภูมิใจในความเป็นไทย 

 

2.1.2 ด้านความรู้ 
 

ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมินผล 
1) มีความรู้และความเข้าใจ

เกี่ยวกับหลักการและ
ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 

2) สามารถวิเคราะห์ความรู้
อย่างเป็นระบบ 

3) สามารถน าความรู้ ไป
ประยุกต์ใช้ได้อย่าง
เหมาะสม 

4) สามารถบูรณาการความรู้
กับศาสตร์ต่าง ๆ ไปใช้ได้
อย่างเหมาะสม 

1)   ใช้เทคนิคการสอนที่
 หลากหลายโดยให้ความรู้ 
 ด้านหลักการ/ทฤษฎี และ
 เน้นการปฏิบัติ ตลอดจน
 การประยุกตใ์น
 สถานการณ์ต่าง ๆ 
2)   ส่งเสริมให้นักศึกษาค้นคว้า
 หาความรู้ด้วยตนเอง และ 
 น ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ 
     เพ่ือน ๆ ในชั้นเรียน 
3) ฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์
 สังเคราะห ์และแลกเปลี่ยน
 แสดงความคิดเห็นใน
 ประเด็นต่าง ๆ ภายในชั้น
 เรียนโดยใช้หลักการและ
 ทฤษฎีที่เกี่ยวของ 
4)   จัดให้มีการเรียนรู้จาก 
 สถานการณ์จริงโดยการ
 เชิญวิทยากรบรรยายพิเศษ 
 หรือศึกษาดูงาน 
5) ให้นักศึกษามีโอกาสลงมือ 
 ปฏิบัติจริงโดยการจัดท า
 โครงการ 

1) ประเมินผลจากการท า 
แบบฝึกหัด การสอบ การท า 

     รายงาน  และการปฏิบัติงาน 
2) ประเมินจากการแสดงความ 

คิดเห็นในการอภิปราย 
ในชั้นเรียน 

3) ประเมินจากการน าเสนอ 
ผลงานหรือโครงการ 

4) ประเมินจากผลการจัด  
กิจกรรมเสริมหลักสูตรต่าง ๆ  
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2.1.3  ด้านทักษะทางปัญญา 
 

ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมินผล 
1) วิเคราะห์ปัญหา ประเมิน
 ทางเลือกเสนอวิธี
 แก้ปัญหาและตัดสินใจได้ 
 อย่างเหมาะสม 

2) มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
 เพ่ือสร้างประโยชน์ต่อ
 ตนเองและสังคมได้ 

3) มีความสามารถในการ
 ประเมินความรู้ 
 ความสามารถของตนเอง
 และก าหนดเป้าหมายใน
 การพัฒนาตนเองได้ 

1) กระตุ้นให้นักศึกษาคิด
 วิเคราะห์อย่างเป็นระบบจาก
 สถานการณ์ต่าง ๆ หรือการ
 ท ากรณีศึกษา 

2) ให้นักศึกษาฝึกใช้ความคิด
 สร้างสรรค ์น าเสนอเป็นงาน
 เขียน และฝึกพูดในโอกาส
 ต่างๆ 

3) ให้นักศึกษามีโอกาสลงมือ
 ปฏิบัติจริงโดยการจัดท า
 โครงการ 

 

1)  ประเมินจากผลงานที่
มอบหมายให้ศึกษา ค้นคว้า 
การเขียนรายงานและแฟ้ม
สะสมงาน 

2) ประเมินจากความชัดเจนของ
ขั้นตอนในการคิดวิเคราะห์
หรือ รายงานการวิเคราะห์
วิจารณ์กรณีศึกษา หรือการ
ทดสอบโดยใช้การสอบกลาง
ภาคและปลายภาค โดย
ข้อสอบมีการวิเคราะห์แนวคิด 

3) ประเมินจากผลงาน 
ในเชิงแนวคิดสร้างสรรค์ 

 

  2.1.4  ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
 

ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมินผล 
1) มีความเป็นผู้น า ผู้ตามและ
 กล้าคิดกล้าแสดงออกใน
 สิ่งที่ถูกต้อง 
2)  มีความสามารถในการ
 ปรับตัวควบคุมอารมณ์
 ตนเองได้อย่างเหมาะสม 
3) ปฏิ บั ติ ตนตามบทบาท
 หน้าที่ในการเป็นพลเมือง
 ที่ดี และสามารถเป็นที่พ่ึง
 ของตนเองและสังคมได้ 

1)  จัดกิจกรรมการเรียนการ
 สอนที่ส่งเสริมให้เกิด
 บรรยากาศการท างานเป็น
 กลุ่ม 
2) จัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
 ที่เน้นให้นักศึกษามี
 ปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันในชั้น
 เรียน 
3)  ความส าคัญของ
 ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
 และความรับผิดชอบ 
4)  ให้นักศึกษามีโอกาสท า 
  โครงการที่มีประโยชน์ต่อ
  สังคม 

1)  ประเมินผลงานจากการ
 ท างานกลุ่ม การน าเสนอ
 งานตามกลุ่มที่ได้รับ
 มอบหมาย 
2)  การสังเกตพฤติกรรมจาก
 การมีส่วนร่วมในการเรียนรู้
 ในชั้นเรียน  
3)  สังเกตการณท์ างานร่วมกัน
 ของนักศึกษาในห้องเรียนใน
 การร่วมกลุ่ม 
4)  ประเมินจากการท ากิจกรรม
 ของโครงการ 

 

 2.1.5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  การสื่อสาร  และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมินผล 
1) มีทักษะการใช้ภาษาใน

ก า ร สื่ อ ส า ร อ ย่ า ง มี
1)  จัดประสบการณ์ให้ผู้เรียน
 ได้ใช้การสื่อสารทั้งการ

1)  ประเมินจากการน าเสนอ   
     ความคิด การรายงาน 
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ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมินผล 
ประสิทธิภาพ 

2) มีความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศได้
อย่างเหมาะสม 

3) มีทักษะในการคิดวิเคราะห์
เชิงคณิตศาสตร์และสถิติ 
เก็บรวบรวมข้อมูลและ
น าเสนอข้อมูล 

 พูด การฟัง การเขียน
 ระหว่างผู้เรียนกับผู้สอน 
 และบุคคลอ่ืน 
2)  จัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่
 ส่งเสริมให้ผู้เรียนเลือกและ
 ใช้เทคโนโลยี สารสนเทศ
 และการสื่อสารได้
 หลากหลายรูปแบบ 
3)  จัดประสบการณ์ให้นักศึกษา
 ได้เรียนรู้ ในสถานการณ์ท่ี
 ต้องใช้การค้นคว้า วิเคราะห์
 ข้อมูล  และน าเสนอได้อย่าง
 เหมาะสม 

2)  ประเมินผลงานตามกิจกรรม 
     การเรียนการสอนที่จัด 
3)  ประเมินจากการวิเคราะห์
 ข้อมูล การท ารายงานและ
 กิจกรรมในห้องเรียน 
 
 

 

2.2 หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
 

            2.2.1  ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมินผล 

1) ส า ม า ร ถ ท า ง า น ที่ ได้ รั บ
 มอบหมายได้อย่างถูกต้อง
 และลุล่วงตามเวลาที่ก าหนด 
2) สามารถท างานที่ได้รับมอบ
 ห ม า ย โ ด ย ไ ม่ ล ะ เ มิ ด
 จรรยาบรรณทางวิชาการ 
3) ส า ม า ร ถ น า อ ง ค์ ค ว า ม รู้
 ทางด้ านภ าษ าอังกฤษมา
 ป ร ะ ยุ ก ต์ ใ ช้ เ พ่ื อ ให้ เ กิ ด
 ป ระ โยชน์ แ ก่ ต น เอ งแล ะ
 สังคม 
     

การเรียนการสอน เน้ นการ
พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษทั้ง
ใน และนอกชั้ น เรี ยนมี ก าร
บรรยาย ฝึกปฏิบัติ อภิปราย 
วิ เค ราะห์  สั ง เค ราะห์ แ ล ะ
สร้ างสรรค์ ความรู้ท างด้ าน
ทฤษ ฎี และ เนื้ อห า  รวมทั้ ง
สอดแทรกเนื้อหาหรือกิจกรรม
ที่ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม มี
การใช้นวัตกรรมในการพัฒนา
และเสริมการเรียนการสอน 
ส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถศึกษา
ค้นคว้าเพ่ิมเติมและเรียนรู้ด้วย
ตนเอง  

ใช้การสังเกตพฤติกรรม การ
ประเมินตนเอง การประเมินโดย
เพ่ือนร่วมชั้นเรียน หรือกลุ่มงาน
ก า ร ส อ บ ข้ อ เ ขี ย น  ก า ร
ประเมินผลงานที่มอบหมายโดย
ผู้ ส อน  ก ารป ระ เมิ น โด ย ใช้
โ ป ร แ ก ร ม อ อ น ไ ล น์ ที่ ใ ช้
ตรวจสอบการคัดลอกผลงาน
การเขียนทางวิชาการ 

   2.2.2  ด้านความรู้ 
ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมินผล 

1) สามารถฟังและพูดโต้ตอบ
 ด้วยภาษาอังกฤษในหัวข้อ

การเรียนการสอนเน้นการ
พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษทั้ง

ใช้การสอบข้อเขียน การสอบ
ปากเปล่า การสอบปฏิบัติ การ
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ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมินผล 
 ด้านวิชาการ สังคมและ
 วิชาชีพได ้สรุปใจความและ
 ประเด็นส าคัญจากท่ีฟัง
 ได้ถูกต้อง สามารถแยกแยะ
 ประเภทของข้อมูลที่อ่านใน
 สื่อสิ่งพิมพ์และสื่อออนไลน์ 
 และสามารถน าเสนอ
 รายงานทั้งในรูปปากเปล่า
 และการเขียนอย่างถูกต้อง
 ครบถ้วน ทั้งนี้ เทียบเท่า
 ระดับ C1 (Proficient 
 User)  ตามมาตรฐานสากล 
 Common European 
     Framework of   
     Reference for   
     Languages: learning, 
     teaching, assessment    
     (CEFR)    
2) สามารถประยุกต์ ใช้ องค์
 ค ว า ม รู้ ภ า ษ า ศ า ส ต ร์
 ภาษาอังกฤษด้านต่าง ๆ 
 เ ช่ น  ก า ร อ อ ก เ สี ย ง
 ภาษาอังกฤษอย่างถูกต้อง
 ตามหลักสัทศาสตร์และสัท
 วิทยาภาษาอังกฤษ สามารถ
 วิเคราะห์ความหมายและ
 ที่มาของค าตามหลักวิทยา
 ห น่ ว ย ภ า ษ า อั ง ก ฤ ษ  
 สามารถวิเคราะห์โครงสร้าง
 และความหมายของวลีและ
 ประโยคตามหลั ก วากย
 สั ม พั น ธ์ ภ า ษ า อั ง ก ฤ ษ 
 ตลอดจนสามารถวิเคราะห์
 วิ วั ฒ น า ก า ร แ ล ะ ก า ร
 เ ป ลี่ ย น แ ป ล ง ข อ ง
 ภาษาอังกฤษ รวมถึงนานา

ในและนอกชั้น เรียน  มีการ
บรรยาย ฝึกปฏิบัติ อภิปราย 
วิ เค ราะห์  สั ง เค ราะห์ และ
สร้างสรรค์ความรู้ท างด้ าน
ทฤษฎี และเนื้ อหา รวมทั้ ง
สอดแทรกเนื้อหาหรือกิจกรรม
ที่ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 
มี ก าร ใช้ น วั ต ก รรม ใน การ
พัฒนาและเสริมการเรียนการ
สอน ส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถ
ศึกษาค้นคว้ า เพ่ิ ม เติมและ
เรียนรู้ด้วยตนเอง 

เขียนรายงานและน าเสนอปาก
เปล่ า การสั งเกตจากการให้
ผู้เรียนแสดงความคิดเห็น 
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ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมินผล 
 ภาษาอังกฤษโลก(World 
 English) 
3)  ส า ม า ร ถ อ่ า น  ตี ค ว า ม 
 วิ เค ร า ะ ห์ แ ล ะ วิ จ า ร ณ์
 วรรณกรรมประเภทร้อย
 แก้ ว  ร้อยกรอง และบท
 ละครอังกฤษและอเมริกัน
 แ ล ะ ที่ ป ร ะ พั น ธ์ ห รื อ
 แปลภาษาอังกฤษ โดยการ
 อิ งท ฤ ษ ฎี ว ร รณ ก รรม ที่
 เ กี่ ย ว ข้ อ ง เ พ่ื อ เ ข้ า ใ จ
 ค ว าม ส า คั ญ ปั จ เจ ก ช น 
 สังคมและวัฒนธรรม อัน
 น าไปสู่การอยู่ร่วมกันอย่าง
 สันติ 
4) สามารถแปลข้อความและ

บ ท ป ระ เภ ท ต่ า งๆ  จ าก
ภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย
แ ล ะ ภ า ษ า ไ ท ย เ ป็ น
ภาษาอังกฤษ เช่น ตัวบท
ประเภทให้ข้อมูล(ข่าวและ
สารคดี ) แสดงความรู้สึ ก 
(นวนิยาย) โน้มน้าว (สุนทร
พ จ น์ แ ล ะ ค า ป ร า ศ รั ย ) 
ตลอดจนการแปลตัวบทที่ใช้
ค าศัพท์เฉพาะสาขาวิชาให้
ถู ก ต้ อ ง  ค ร บ ถ้ ว น แ ล ะ
สละสลวย อันเป็นผลมา
จากความเข้าใจภาษาและ
โครงสร้างของทั้งภาษาไทย
และภาษาอังกฤษ 

     

  2.2.3  ด้านทักษะทางปัญญา 
ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมินผล 

1) สามารถใช้ภาษาอังกฤษที่ได้
 จากการประมวลผลการ

การเรียนการสอนเน้นการ
พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษทั้ง

ใช้การระดมสมอง การสรุป
ประเด็นส าคัญ การท ารายงาน 
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ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมินผล 
 เรียนรู้ทั้งหมดเพ่ือใช้งานได้
 อย่างมีประสิทธิภาพ 
2) สามารถประยุกต์ใช้องค์
 ความรู้ภาษาอังกฤษในการ
 คิดวิเคราะห์วิจารณ์อย่างมี
 เหตุผลและสามารถ
 แก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ 
 

ในและนอกชั้น เรียนมีการ
บรรยาย ฝึกปฏิบัติ อภิปราย 
วิ เคราะห์  สั ง เคราะห์และ
สร้างสรรค์ความรู้ทางด้าน
ท ฤฎี แล ะ เนื้ อห า  รวมทั้ ง
ส อ ด แ ท ร ก เนื้ อ ห า ห รื อ
กิจกรรมที่ส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรม มีการใช้นวัตกรรม
ในการพัฒนาและเสริมการ
เรียนการสอน ส่ งเสริม ให้
ผู้เรียนสามารถศึกษาค้นคว้า
เพ่ิมเติมและเรยีนรู้ด้วยตนเอง         

การน าเสนอผลของการสืบค้นที่
ได้รับมอบหมาย 

 

         

     2.2.4  ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมินผล 

1) ส ามารถป ระยุ ก ต์ ใช้ อ งค์
 ความรู้ด้านภาษาอังกฤษใน
 การท างานร่วมกับผู้ อ่ืนได้
 อย่ างมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ  มี
 ภาวะผู้น า เข้าใจบทบาท
 ของ ตนเองและรับฟังความ
 คิดเห็นของผู้อ่ืน ปรับตัวให้
 เข้ากับความหลากหลายใน
 สถานที่ท างานและสังคม 
2)  สามารถประมวลองค์ความรู้
 ด้ า น ภ าษ า อั งก ฤ ษ เพ่ื อ
 น ามาใช้ในการท างานของ
 ตนเองอย่างมีประสิทธิภาพ 
 

การเรียนการสอนเน้นการพัฒนา
ทักษะภาษาอังกฤษทั้ งในและ
นอกชั้นเรียน มีการบรรยาย ฝึก
ป ฏิ บั ติ  อภิ ป ราย  วิ เค ราะห์ 
สังเคราะห์และสร้างสรรค์ความรู้
ทางด้านทฤฎีและเนื้อหา รวมทั้ง
สอดแทรกเนื้อหาหรือกิจกรรมที่
ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม มี
การใช้นวัตกรรมในการพัฒนา
และเสริมการเรี ยนการสอน 
ส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถศึกษา
ค้นคว้าเพ่ิมเติมและเรียนรู้ด้วย
ตนเอง 

ใช้การมอบหมายงานที่เน้นให้
ผู้เรียนประมวลความรู้ ในชั้น
เรียนและค้นคว้าเพ่ิมเติมจากสื่อ
สิ่งพิมพ์และสื่อออนไลน์ที่มี
ความเชื่อถือทางวิชาการ 

 

   

 2.2.5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมินผล 

1)  ส า ม า ร ถ แ ย ก แ ย ะ
 ป ร ะ เ ภ ท ข อ ง ข้ อ มู ล
 ภาษาอังกฤษที่ ใช้ ใน สื่ อ
 สิ่ งพิมพ์และสื่ อออนไลน์ 
 สามารถน าเสนอรายงานใน

การเรียนการสอน เน้นการ
พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษทั้ง
ในและนอกชั้ น เรียนมี การ
บรรยาย ฝึกปฏิบัติ อภิปราย 
วิ เค ราะห์  สั ง เค ราะห์ แล ะ

1)  สังเกตการณ์แสดงความ 
    คิดเห็นในชั้นเรียนและการ 
    ท างานกลุ่ม 
2) ให้นักศึกษาตรวจสอบ 
    ผลงานระหว่างผู้เรียน 
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ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมินผล 
 ที่ ป ร ะ ชุ ม โ ด ย ใ ช้ สื่ อ
 เทคโนโลยี              
2) สามารถใช้ เทคโน โลยีดิ จิ
 ทัลที่มีอยู่ในปัจจุบันมาใช้
 เพ่ือ พัฒ นากระบวนการ
 ท างานด้านภาษาอังกฤษ
 เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพใน
 ก า ร ท า ง า น  ( Digital 
 Literacy) 

สร้างสรรค์ความรู้ท างด้ าน
ทฤษฎี และเนื้ อห า รวมทั้ ง
สอดแทรกเนื้อหาหรือกิจกรรม
ที่ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 
มี ก าร ใช้ น วั ต ก รรม ใน การ
พัฒนาและเสริมการเรียนการ
สอน ส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถ
ศึกษาค้นคว้ า เพ่ิ ม เติมและ
เรียนรู้ด้วยตนเอง         

    ด้วยกัน 
3) ตรวจประเมินจาก 
    แบบทดสอบ และผลงาน  
4) ตรวจประเมินจากการ 
    อภิปรายในชั้นเรียน 

 

 
 
 
3.  การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum  
     Mapping)   

3.1 การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชาหมวดวิชา  
ศึกษาทั่วไป ผลการเรียนรู้ในตารางมีความหมายดังนี้ 
 

   1) ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
1. มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 
2. มีความซื่อสัตย์สุจริต ขยัน อดทน มีระเบียบวินัย 

 3. เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น 
4. มีจิตอาสา หรือมีจิตส านึกสาธารณะ 
5. มีความรัก ภูมิใจในความเป็นไทย ศิลปวัฒนธรรมไทย และเห็นคุณค่าภูมิปัญญา 
   ท้องถิ่น 

   2) ด้านความรู้  
1. มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 
2. สามารถวิเคราะห์ความรู้อย่างเป็นระบบ 
3. สามารถน าความรู้ ไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม 
4. สามารถบูรณาการความรู้กับศาสตร์ต่าง ๆ ไปใช้ได้อย่างเหมาะสม 

   3) ด้านทักษะทางปัญญา 
1. วิเคราะห์ปัญหา ประเมินทางเลือกเสนอวิธีแก้ปัญหาและตัดสินใจได้อย่างเหมาะสม 
2. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เพ่ือสร้างประโยชน์ต่อตนเองและสังคมได้ 
3. มีความสามารถในการประเมินความรู้ ความสามารถของตนเองและก าหนด เป้าหมาย 

 ในการพัฒนาตนเองได้ 
   4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

1. มีความเป็นผู้น า ผู้ตามและกล้าคิดกล้าแสดงออกในสิ่งที่ถูกต้อง 
2. มีความสามารถในการปรับตัวควบคุมอารมณ์ตนเองได้อย่างเหมาะสม 
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3. ปฏิบัติตนตามบทบาทหน้าที่ในการเป็นพลเมืองที่ดี และสามารถเป็นที ่
    พ่ึงของตนเองและสังคมได้ 

   5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
1. มีทักษะการใช้ภาษาในการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ 
2. มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างเหมาะสม 
3. มีทักษะในการคิดวิเคราะห์เชิงคณิตศาสตร์และสถิติ เก็บรวบรวมข้อมูลและน าเสนอข้อมูล 
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การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

 
รายวิชา 

 

1. ด้านคุณธรรม 
   จริยธรรม 
 

2. ด้านความรู้ 
 

3. ด้านทักษะทาง 
   ปัญญา 

4. ด้านทักษะ 
   ความสัมพันธ ์
   ระหว่างบคุคล 
   และความ 
   รับผิดชอบ 

5. ด้านทักษะ 
    การวิเคราะห ์   
    เชิงตัวเลข     
    การสื่อสาร 
    และการใช้ 
    เทคโนโลยี 
    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 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและพัฒนาการเรียนรู้                   
5100108 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1                   
5100109 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2                   
5100113 ก้าวทันโลกเทคโนโลยีและสื่อ                          

 
 
 
 
 
 

  ความรับผิดชอบหลัก                        ความรับผิดชอบรอง 
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การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ต่อ) 

 
รายวิชา 

 

1. ด้านคุณธรรม 
   จริยธรรม 
 

2. ด้านความรู้ 
 

3. ด้านทักษะทาง 
   ปัญญา 

4. ด้านทักษะ 
   ความสัมพันธ ์
   ระหว่างบุคคล 
   และความ 
   รับผิดชอบ 

5. ด้านทักษะ 
การวิเคราะห ์
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 

5100104 การพัฒนาทักษะการพูดและการเขียนภาษาไทย                   
5100110 การพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ                   
5100111 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร                   
5100112 ภาษามลายูเพื่อการสื่อสาร                   
5100116 อยู่ดี กินดี มีสุข                   
5100117 วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน                   
5100114 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการน าเสนอ                   
5100115 เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจ าวัน                   
5100118 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน                   
5100119 การบริหารร่างกาย                   

 
 
 
 
 

  ความรับผิดชอบหลัก                       ความรับผิดชอบรอง 
 



55 

 

63 
 

55 
 

การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ต่อ) 

 
รายวิชา 

 

1. ด้านคุณธรรม 
   จริยธรรม 
 

2. ด้านความรู้ 
 

3. ด้านทักษะทาง 
   ปัญญา 

4. ด้านทักษะ 
   ความสัมพันธ ์
   ระหว่างบุคคล 
   และความ 
   รับผิดชอบ 

5. ด้านทักษะ 
    การวิเคราะห ์   
    เชิงตัวเลข     
    การสื่อสาร 
    และการใช้ 
    เทคโนโลยี 
    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 

5100120 การกีฬาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต                   
5100121 ศาสตร์พระราชากับการพัฒนาท้องถิ่น                   
5100122 ช้ีช่องทางดี ช้ีช่องทางรวย                   
5100123 ความงดงามแห่งตน                   
5100124 ก้าวสู่โลกกว้าง                   
5100125 ความจริงของชีวิต                   
5100126 การพัฒนาตน                   
5100127 สุนทรียภาพของชีวิต                   
5100128 ชีวิตและวัฒนธรรมไทย                   
5100129 พหุวัฒนธรรมกับสันติภาพ                   

 
 
 
 
 

  ความรับผิดชอบหลัก                        ความรับผิดชอบรอง 
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การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ต่อ) 

 
รายวิชา 

 

1. ด้านคุณธรรม 
   จริยธรรม 
 

2. ด้านความรู้ 
 

3. ด้านทักษะทาง 
   ปัญญา 

4. ด้านทักษะ 
   ความสัมพันธ ์
   ระหว่างบุคคล 
   และความ 
   รับผิดชอบ 

5. ด้านทักษะ 
    การวิเคราะห ์   
    เชิงตัวเลข     
    การสื่อสาร 
    และการใช้ 
    เทคโนโลยี 
    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 

5100130 ทักษะชีวิตเพื่อสังคม                   
5100131 สังคมภิวัตน์                   
5100132 ครูแห่งแผ่นดิน                   
5100133 วิถีไทย วิถีถิ่น                   
5100134 ผู้ประกอบการรุ่นเยาว์                   
5100135 วิทยาศาสตร์เพื่อท้องถิ่น                   

 
ความรับผิดชอบหลัก                       ความรับผิดชอบรอง
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3.2 การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา หมวดวิชา   
     เฉพาะด้าน ผลการเรียนรู้ในตางรางมีความหมายดังนี้ 

1) คุณธรรม จริยธรรม 
  1. สามารถท างานท่ีได้รับมอบหมายได้อย่างถูกต้องและลุล่วงตามเวลาที่ก าหนด 

2. สามารถท างานท่ีได้รับมอบหมายโดยไม่ละเมิดจรรยาบรรณทางวิชาการ 
3. สามารถน าองค์ความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษมาประยุกต์ใช้เพ่ือให้เกิด 

ประโยชน์แก่ตนเองและสังคม 
 

2) ความรู้ 
  1. สามารถฟังและพูดโต้ตอบด้วยภาษาอังกฤษในหัวข้อด้านวิชาการ สังคมและวิชาชีพได้ 
สรุปใจความและประเด็นส าคัญจากจากที่ฟังได้ถูกต้อง สามารถแยกแยะประเภทของข้อมูลที่อ่านในสื่อ
สิ่งพิมพ์และสื่อออนไลน์ และสามารถน าเสนอรายรายงานทั้งในรูปปากเปล่าและการเขียนอย่างถูกต้อง
ครบถ้วน ทั้ งนี้  เทียบเท่าระดับ  C1 (Proficient User) ตามมาตรฐานสากล Common European 
Framework of Reference for Languages: learning, teaching, assessment (CEFR) 

2. สามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้ภาษาศาสตร์ภาษาอังกฤษด้านต่าง ๆ เช่นการออก
เสียงภาษาอังกฤษอย่างถูกต้องตามหลักสัทศาสตร์และสัทวิทยาภาษาอังกฤษ สามารถวิเคราะห์
ความหมายและที่มาของค าตามหลักวิทยาหน่วยภาษาอังกฤษสามารถวิเคราะห์โครงสร้างและความหมาย
ของวลีและประโยคตามหลักวากยสัมพันธ์ภาษาอังกฤษ ตลอดจนสามารถวิเคราะห์วิวัฒนาการและการ
เปลี่ยนแปลงของภาษาอังกฤษ รวมถึงนานาภาษาอังกฤษโลก (Word English) 

          3. สามารถอ่าน ตีความ วิเคราะห์และวิจารณ์วรรณกรรมประเภทร้อยแก้ว ร้อยกรอง 
และบทละครอังกฤษและอเมริกันและที่ประพันธ์หรือแปลภาษาอังกฤษ โดยการอิงทฤษฎีวรรณกรรมที่
เกี่ยวข้องเพ่ือเข้าใจความส าคัญปัจเจกชน สังคมและวัฒนธรรม อันน าไปสู่การอยู่ร่วมกันอย่างสันติ  

          4. สามารถแปลข้อความและบทประเภทต่างๆ จากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยและ
ภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ เช่น ตัวบทประเภทให้ข้อมูล(ข่าวและสารคดี)แสดงความรู้สึก   (นวนิยาย)  
โน้มน้าว (สุนทรพจน์และค าปราศรัย) ตลอดจนการแปลตัวบทที่ใช้ค าศัพท์เฉพาะสาขาวิชาให้ถูกต้อง 
ครบถ้วนและสละสลวย อันเป็นผลมาจากความเข้าใจภาษาและโครงสร้างของทั้งภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ  

  

 3) ทักษะทางปัญญา 
  1. สามารถใช้ภาษาอังกฤษที่ได้จากการประมวลผลการเรียนรู้ทั้งหมดเพ่ือใช้งานได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ 
 

2. สามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้ภาษาอังกฤษในการคิดเคราะห์วิจารณ์อย่างมี 
เหตุผลและสามารถแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ 
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4) ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
  1. สามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้ด้านภาษาอังกฤษในการท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ มีภาวะผู้น า เข้าใจบทบาทของตนเองและรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน ปรับตัวให้เข้ากับ
ความหลากหลายในสถานที่ท างานและสังคม 

2. สามารถประมวลองค์ความรู้ด้านภาษาอังกฤษเพ่ือน ามาใช้ในการท างานของ 
ตนเองอย่างมีประสิทธิภาพ 
 

5) ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
   1. สามารถแยกแยกแยะประเภทของข้อมูลภาษาอังกฤษที่ใช้ในสื่อสิ่งพิมพ์และสื่ อ
ออนไลน์ สามารถน าเสนอรายงานในที่ประชุมโดยใช้สื่อเทคโนโลยี   
             2. สามารถใช้เทคโนโลยีดิจิทัลที่มีอยู่ในปัจจุบันมาใช้เพ่ือพัฒนากระบวนการท างานด้าน
ภาษาอังกฤษเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างาน (Digital Literacy) 
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                                                                            ความรับผิดชอบหลัก            ความรับผิดชอบรอง 

 
 
 

รายวิชา 
 
 

1.  ด้านคุณธรรม จริยธรรม 2.  ด้านความรู ้ 3. ด้านทักษะทาง  
   ปัญญา 

4.  ด้านทักษะ 
    ความสัมพันธ์ 
    ระหว่างบุคคล 
    และความ 
    รับผิดชอบ 

5. ด้านทักษะการ 
    วิเคราะห์เชิง 
    ตัวเลขการ 
    สื่อสาร และ 
    การใช้ 
    เทคโนโลยี 
    สารสนเทศ 

ข้อ 
1 

ข้อ 
2 

ข้อ 
3 

ข้อ 
1 

ข้อ 
2 

ข้อ 
3 

ข้อ 
4 

ข้อ 
1 

ข้อ 
2 

ข้อ 
1 

ข้อ 
2 

ข้อ 
1 

ข้อ 
2 

วิชาแกน 
2108140  การฟังและการพดูเพื่อการสื่อสาร              
2108141  ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ              

  2108142  หลักการอ่านภาษาอังกฤษ              
  2108143  ภาษาศาสตร์และภาษาอังกฤษเบือ้งต้น              
  2108144  หลักการเขียนภาษาอังกฤษ              
  2108251  วรรณคดีเบื้องต้น              

ทักษะภาษา 
  2108145  ภาษาอังกฤษในสื่อดิจิทัล              
  2108247  การฟังและการพดูแบบทางการ              
  2108249  กลวิธีการอ่านอนุเฉท              
  2108364  การฟังและการพดูเชิงวิชาการ              
  2108371  การฟังและการพดูต่อหน้าสาธารณชน              
  2108373  การอ่านเชิงวิเคราะห ์              

การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
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รายวิชา 
 
 

1.  ด้านคุณธรรม จริยธรรม 2.  ด้านความรู ้ 3. ด้านทักษะทาง  
   ปัญญา 

4.  ด้านทักษะ 
    ความสัมพันธ์ 
    ระหว่างบุคคล 
    และความ 
    รับผิดชอบ 

5. ด้านทักษะการ 
    วิเคราะห์เชิง 
    ตัวเลขการ 
    สื่อสาร และ 
    การใช้ 
    เทคโนโลยี 
    สารสนเทศ 

ข้อ 
1 

ข้อ 
2 

ข้อ 
3 

ข้อ 
1 

ข้อ 
2 

ข้อ 
3 

ข้อ 
4 

ข้อ 
1 

ข้อ 
2 

ข้อ 
1 

ข้อ 
2 

ข้อ 
1 

ข้อ 
2 

2108367  การเขียนเรียงความ              
  2108476  การเขียนเชิงวิชาการ               

ภาษาศาสตร์ 
  2108248  ระบบค าและวากยสัมพันธ์ภาษาอังกฤษ              
  2108365  สัทศาสตร์และสัทวิทยาภาษาอังกฤษ              
  2108374  ภาษาศาสตรส์ังคม              
  2108474  หัวข้อคัดสรรทางภาษาศาสตร ์              

วรรณคดี 
  2108253  วรรณกรรมคลาสสิกและการแสดง              
  2108368  เรื่องสั้น              
  2108372  ความงามแห่งบทกวีนิพนธ ์              
  2108475  วรรณกรรมกับชีวิต 

 
             

การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา หมวดวิชาเฉพาะด้าน (ต่อ)  
 

 ความรับผิดชอบหลัก            ความรับผิดชอบรอง 
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รายวิชา 
 
 

1.  ด้านคุณธรรม จริยธรรม 2.  ด้านความรู ้ 3. ด้านทักษะทาง  
   ปัญญา 

4.  ด้านทักษะ 
    ความสัมพันธ์ 
    ระหว่างบุคคล 
    และความ 
    รับผิดชอบ 

5. ด้านทักษะการ 
    วิเคราะห์เชิง 
    ตัวเลขการ 
    สื่อสาร และ 
    การใช้ 
    เทคโนโลยี 
    สารสนเทศ 

ข้อ 
1 

ข้อ 
2 

ข้อ 
3 

ข้อ 
1 

ข้อ 
2 

ข้อ 
3 

ข้อ 
4 

ข้อ 
1 

ข้อ 
2 

ข้อ 
1 

ข้อ 
2 

ข้อ 
1 

ข้อ 
2 

การแปล 
  2108250  การแปลเบื้องต้น              
  2108252  การพัฒนาทักษะการแปล              

2108366  การแปลเฉพาะทาง              
วิชาเลือก 

  2108254  ภาษาอังกฤษส าหรับการโรงแรม              
  2108255  วัฒนธรรมอาเซียน              
  2108256  วรรณกรรมส าหรับเด็ก              
  2108369  ค่ายภาษาอังกฤษ              
  2108370  ภาษาอังกฤษส าหรับธุรกจิการบรกิาร              
  2108375  ภาษาอังกฤษส าหรับการท่องเที่ยว              

2108376  ภาษาอังกฤษเพื่อการแสดง              
  2108377   ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารมวลชน 

 
             

การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา หมวดวิชาเฉพาะด้าน (ต่อ) 
 

 การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา หมวดวิชาเฉพาะด้าน (ต่อ) 
 

 ความรับผิดชอบหลัก            ความรับผิดชอบรอง 
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รายวิชา 
 
 

1.  ด้านคุณธรรม จริยธรรม 2.  ด้านความรู ้ 3. ด้านทักษะทาง  
   ปัญญา 

4.  ด้านทักษะ 
    ความสัมพันธ์ 
    ระหว่างบุคคล 
    และความ 
    รับผิดชอบ 

5. ด้านทักษะการ 
    วิเคราะห์เชิง 
    ตัวเลขการ 
    สื่อสาร และ 
    การใช้ 
    เทคโนโลยี 
    สารสนเทศ 

ข้อ 
1 

ข้อ 
2 

ข้อ 
3 

ข้อ 
1 

ข้อ 
2 

ข้อ 
3 

ข้อ 
4 

ข้อ 
1 

ข้อ 
2 

ข้อ 
1 

ข้อ 
2 

ข้อ 
1 

ข้อ 
2 

  2108378  ภาษาอังกฤษส าหรับงานเลขานุการ 
 และงานส านักงาน           

 
  

  2108379  การศึกษาค้นคว้าอิสระ              
  2108380  อรรถศาสตร์เบื้องต้น              
  2108381  การแปลภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ              
  2108477  ภาษาอังกฤษส าหรับงานสายการบิน              
  2108478  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ              
  2108479  การสัมมนาประเด็นร่วมสมัยด้วย  

 ภาษาอังกฤษ              
2108480  การแปลแบบล่าม              
2108481   วัจนปฏิบัติศาสตรเ์บื้องต้น              
วิชาชีพ 
2108482  การเตรยีมฝึกประสบการณ์วิชาชีพและ 

 การเตรยีมฝึกสหกิจศึกษา              
2108483  การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ              
2108484  การฝึกสหกิจศึกษา              

การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา หมวดวิชาเฉพาะด้าน (ต่อ)  
 

การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา หมวดวิชาเฉพาะด้าน (ต่อ) 
 

 ความรับผิดชอบหลัก            ความรับผิดชอบรอง 
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หมวดที ่5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 
 

1.  กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด) 
          ให้เป็นไปตามข้อบังคับสภามหาวิทยาลัย ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี กฎระเบียบ
หรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด) 
 

2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา    
    2.1  การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่ส าเร็จการศึกษา 
        ระหว่างกระบวนการสอนและประเมินผลรายวิชา  มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์รายวิชา 
เมื่อสิ้นสุดภาคเรียน ดังนี้ 

2.1.1 การทวนสอบในระดับรายวิชา 
2.1.1.1 อาจารย์ประจ าวิชาสุ่มสัมภาษณ์นักศึกษา เพ่ือตรวจสอบความรู้และ 

การมีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนรู้ 
2.1.1.2 อาจารย์ประจ าวิชาเจาะจงสัมภาษณ์นักศึกษาเป็นรายบุคคล เพ่ือ 

ตรวจสอบความรู้และการมีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนรู้ กรณีนักศึกษามีผลการเรียนผิดปกติเป็นที่น่า
สังเกต 
 2.1.1.3 นักศึกษาประเมินการสอนของอาจารย์ประจ าวิชาในระบบการ 
ประเมินออนไลน์อย่างน้อยภาคการศึกษาละ 1 ครั้งการประเมิน   

2.1.2 การทวนสอบระดับหลักสูตร 
2.1.2.1 ตั้งคณะกรรมการภายในและนอกหลักสูตร ตรวจสอบความถูกต้อง 

เหมาะสมของข้อสอบ 
2.1.2.2 ตั้งคณะกรรมการในหลักสูตร ตรวจสอบความถูกต้องเหมาะสมการ 

ประเมินผลการเรียนของนักศึกษา 
      2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาส าเร็จการศึกษา 

      หลังนักศึกษาส าเร็จการศึกษา ตั้งคณะกรรมการในหลักสูตร  ท างานวิจัยหรือส ารวจ
ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ในการประกอบอาชีพของบัณฑิตและความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต  เพ่ือน าผลการวิจัย
หรือผลการส ารวจมาปรับปรุงพัฒนาการผลิตบัณฑิตของหลักสูตร  
   

3. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
         ให้เป็นไปตามข้อบังคับสภามหาวิทยาลัย ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2551 ข้อ
ที่ 34 และฉบับท่ี 2 ข้อที่ 5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



64 

 

หมวดที ่6 การพัฒนาคณาจารย์ 
 

1. การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่  
 1.1 มีการปฐมนิเทศแนะแนวการเป็นครูแก่อาจารย์ใหม่ให้มีความรู้และเข้าใจนโยบายของ
มหาวิทยาลัย/สถาบัน บทบาทหน้าที่ของอาจารย์ คณะ ตลอดจนในหลักสูตรที่สอน 
 1.2 จัดประชุมหรืออบรมอาจารย์ใหม่ เพื่อให้ทราบถึงวัตถุประสงค์ของการจัดการศึกษาเป้าหมาย
ของหลักสูตร และผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 
 1.3 ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพ่ิมพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพ่ือส่งเสริมการสอนและ
ความเป็นครู 
  

2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่อาจารย์  
2.1 การพัฒนาความรู้และทักษะการจัดการเรียนรู้ การวัดและการประเมินผล 

  2.1.1 ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพ่ิมพูนความรู้  จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ สร้างเสริมประสบการณ์เพ่ือส่งเสริมการสอนและการวิจัยอย่างต่อเนื่องโดยผ่านการท าวิจัย การ
สนับสนุนด้านการศึกษาต่อ ฝึกอบรมศึกษาดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองค์กรต่าง ๆ การประชุมทาง
วิชาการท้ังในประเทศและ/หรือต่างประเทศ หรือการลาเพ่ือเพ่ิมพูนประสบการณ ์
 2.1.2 จัดโครงการประชุมสัมมนาอาจารย์ผู้สอนเพ่ือก ากับติดตามกระบวนการท างาน  
ตลอดจนพัฒนาองค์ความรู้ และแนวคิดด้านวิชาการ 
 2.1.3 เพ่ิมพูนทักษะการจัดการเรียนการสอน การประเมินผลให้ทันสมัย และการพัฒนา
ทักษะการใช้สื่อเทคโนโลยีต่างๆ  

2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอ่ืนๆ  
 2.2.1 การมีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาความรู้
และคุณธรรม 
 2.2.2 สนับสนุนให้อาจารย์เพิ่มคุณวุฒิการศึกษาในระดับปริญญาเอกตรงตามสาขาวิชา 
หรือสาขาวิชาที่มีความสัมพันธ์กับวิชาภาษาอังกฤษโดยมีการวิจัยวิทยานิพนธ์ 
 2.2.2 มีการกระตุ้นอาจารย์ท าผลงานทางวิชาการในสาขาที่เก่ียวข้อง  
 2.2.3 ส่งเสริมการท าวิจัย การสร้างนวัตกรรม และองค์ความรู้ใหม่เพ่ือพัฒนาการเรียน
การสอนและมีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพ  
 
   

หมวดที ่7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 
 

1. การก ากับมาตรฐาน 
        หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มุ่งผล ิตบ ัณฑ ิตให ้ม ีค ุณภาพทั้งด ้านองค์
ความรู้และความเชี่ยวชาญในการใช้ภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีเพื่อการสื่ อสารทางวิชาการและ
วิชาชีพ มีการบริหารจัดการหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรและกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ . 2558 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษได้
ด าเนินการบริหารจัดการหลักสูตรดังนี้ 
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1.1 จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตร  
มีจ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตร 5 คนตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษาตาม 

หลักสูตร 
1.2 คุณสมบัติของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

อาจารย์ประจ าหลักสูตรมีจ านวน 5 คน ที่มีคุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า  
รวมถึงมีอาจารย์ ด ารงต าแหน่งทางวิชาการในสาขาที่ตรงกับสาขาวิชาที่เปิดสอน  

1.3 การปรับปรุงหลักสูตรตามกรอบระยะเวลาที่ก าหนด 
  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2555) ได้
ด าเนินการจัดการเรียนการสอนมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555 เป็นต้นมา และได้ด าเนินการปรับปรุงตามรอบ
ระยะเวลาที่ก าหนดในหลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560 และปรับปรุงหลักสูตรอีกครั้งตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
2562 โดยด าเนินการตามระบบและกลไกการเปิดหลักสูตรใหม่และปรับปรุงหลักสูตรตามแนวทางปฏิบัติ
และมาตรฐานคุณวุฒิสาขาวิชา ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการที่ก าหนดโดยส านักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา  และด าเนินการตามประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เรื่อง แนวปฏิบัติในการพัฒนา
หรือปรับปรุงหลักสูตร พ.ศ. 2554 ในการด าเนินการเปิดและปรับปรุงหลักสูตรโดย มหาวิทยาลัยแต่งตั้ง
คณะกรรมการเพ่ือยกร่างหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ฉบับปรับปรุง พ .ศ. 2562 
และน าเสนอร่างหลักสูตรต่อคณะกรรมการประจ าคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
 

2. บัณฑิต 
พันธกิจส าคัญของหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คือ การผลิตบัณฑิตให้มี

ความรู้และความเชี่ยวชาญในวิชาภาษาอังกฤษ ยึดหลักการเรียนรู้โดยใช้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง สามารถ
บูรณาการความรู้ภาษาอังกฤษกับทักษะทางปัญญา และมีคุณลักษณะเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรม มี
ความสามารถในการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง และสามารถปฏิบัติงานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรม ตลอดจนเรียนรู้เทคโนโลยีที่ทันสมัยเพ่ือพัฒนาตนเองอยู่เสมอ และสามารถ
ประยุกต์ใช้ความรู้เพ่ือการด ารงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข 
  
3.  นักศึกษา 
  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาอังกฤษให้ความส าคัญกับการรับและการคัดเลือก
นักศึกษาเข้าศึกษาในหลักสูตร เพราะความส าเร็จของการจัดการศึกษาขึ้นอยู่กับปัจจัยส าคัญ คือ 
นักศึกษา ดังนั้นการคัดเลือกรับนักศึกษาจึงต้องอาศัยระบบที่สามารถคัดเลือกนักศึกษาที่มีคุณสมบัติและ
ความพร้อมทางการเรียน และมีกิจกรรมการพัฒนาในรูปแบบต่างๆ เพ่ือให้นักศึกษามีความรู้ความสามารถ
ตามพันธกิจหลักสูตร และมีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21  
  การด าเนินการรับนักศึกษา เริ่มกระบวนการตั้งแต่ระบบการรับนักศึกษา การส่งเสริมและพัฒนา
นักศึกษา และผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นกับนักศึกษา อธิบายพอสังเขป ดังนี้  

3.1 การรับนักศึกษา 
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           หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มีแผนการรับนักศึกษาปีการศึกษา
ละ 80 คน โดยค านึงถึงตลาดงาน สัดส่วนอาจารย์ต่อนักศึกษา โดยมีการก าหนดคุณสมบัติรับผู้เข้าศึกษา
ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.  2558 โดยระบุไว้
ว่าจะต้องเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า  และคุณสมบัติเป็นไปตาม
เกณฑ์ในการรับนักศึกษาของหลักสูตร ซึ่งมีทั้งประเภทนักเรียนความสามารถพิเศษและประเภททั่วไป 
และมีระบบกลไกตามประกาศของมหาวิทยาลัย   

      ในแต่ละปีการศึกษา หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ จะเปิดรับสมัคร
นักศึกษาในระดับปริญญาตรี  ผ่านช่องทางการรับสมัครต่างๆ ดังนี้ 

1. รับผ่านระบบกลางของกลุ่มภาคีมหาวิทยาลัยราชภัฎภาคใต้ 
2. รับตรง ด าเนินการเองโดยมหาวิทยาลัย 
3. รับตรงปกติในระบบโควตา(ความสามารถพิเศษ) 
4. ทุนเฉพาะกิจชายแดนใต้ 

          สว่นขั้นตอนกระบวนการรับนักศึกษามีข้ันตอนสังเขป  ดังนี้ 
1. ประกาศรับสมัครนักศึกษาตามเกณฑ์หลักสูตร 
2. แต่งตั้งคณะกรรมการออกข้อสอบ คุมสอบ ตรวจข้อสอบ ประกาศผลสอบ 
3. ประชุมออกข้อสอบ รูปแบบการรับสมัคร หรือเครื่องมือคัดเลือกนักศึกษา 
4. จัดพิมพ์ข้อสอบ 
5. จัดสอบข้อเขียน   
6. จัดสอบสัมภาษณ์  โดยมีคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์  จ านวน 3 คน 
7. ประกาศผลสอบ 

3.2 การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 
           3.2.1 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรร่วมกันพิจารณาก าหนดแผนการเตรียมความพร้อม
ก่อนเข้าศึกษา โดยการให้ความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษและค าแนะน าด้านการเรียนแก่นักศึกษาเพ่ือยึดถือ
เป็นแนวทางปฏิบัติจนส าเร็จการศึกษา  
           3.2.2 จัดปฐมนิเทศก่อนเปิดภาคการศึกษาทั้งระดับหลักสูตรและระดับคณะ  เพ่ือชี้แจง
การเทียบวิชาเสริมพ้ืนฐาน  กฎ ระเบียบในการศึกษา  สิ่งอ านวยความสะดวกในการศึกษาที่คณะและ
หลักสูตรจัดให้  เปิดโอกาสให้รุ่นพ่ีได้พบปะ แนะน าการเตรียมตัวในการเรียนกับรุ่นน้องจดักิจกรรมละลาย
พฤติกรรมเพื่อส่งเสรมิให้ท างานเป็นทีมให้นักศึกษาช่วยเหลือซึ่งกันและกันในด้านวิชาการ   
 3.3 การควบคุมการดูแลการให้ค าปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษาในระดับปริญญา
ตรี 

3.3.1 หลักสูตรมีแผนงานโครงการ ค าสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา  ระบบและ 
ขัน้ตอนการด าเนินงานตามแนวทางของมหาวิทยาลัย 

3.3.2 อาจารย์ที่ปรึกษามีเวลาให้การดูแลนักศึกษา  โดยให้มีการบันทึก ประเมิน  
(แบบสอบถาม)  หลังจากเข้าพบ  ใช้ห้องพักอาจารย์เป็นห้องให้ค าปรึกษา  และมีการประเมินความพึง
พอใจของนักศึกษาต่อการให้ค าปรึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษา 

3.3.3 จัดประชุมให้อาจารย์ที่ปรึกษาได้พูดคุยแลกเปลี่ยนกันเรื่องผลการเรียน   
การด าเนินชีวิตนักศึกษา จุดแข็งจุดอ่อนของนักศึกษา 
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3.3.4 อาจารย์ที่ปรึกษาให้ความช่วยเหลือนักศึกษาที่มีปัญหาทางการเรียนหรือ 
ต้องการความช่วยเหลือด้านอื่นๆ  เช่น  การหารายได้ระหว่างเรียน  การให้ทุนการศึกษา 

3.3.5 หลักสูตรจัดให้มีอาจารย์ที่ปรึกษาวางแผนการจัดการความเสี่ยงของ 
นักศึกษา  เช่น  มีข้อมูลนักศึกษาที่มีผลการเรียนต่ า  มีความเสี่ยงที่จะออกกลางคันหรือส าเร็จการศึกษา
ช้า  โดยให้อาจารย์ที่ปรึกษาวางแผน มีข้ันตอนการด าเนินงาน และการแก้ไขปัญหาเพ่ือลดความเสี่ยงนั้น 

3.4 การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
3.4.1 หลักสูตรได้ก าหนดคุณลักษณะของผู้ที่ส าเร็จการศึกษาตามคุณลักษณะที่ 

พึงประสงค์ของหลักสูตร  โดยวางแผนการด าเนินงานในกิจกรรมตามงบประมาณที่ได้รับเสริมแก่นักศึกษา
ให้เพียงพอครอบคลุมทุกประเภทกิจกรรม 

3.4.2 สนับสนุนให้นักศึกษาเข้าร่วมการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรให้ตรงตาม 
คุณลักษณะที่พึงประสงค์  เช่น   

1. ด้านคุณธรรมจริยธรรม:  โครงการสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมด้านการเสริมสร้าง
จิตสาธารณะ 

2. ด้านความรู้:  กิจกรรมสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมด้านการพัฒนาศักยภาพตนเอง  
กิจกรรมเตรียมความพร้อมการประกอบอาชีพนักศึกษา    

3. ด้านทักษะทางปัญญา:  กิจกรรมสัมมนาหลักฝึกประสบการณ์ฝึกงานของนักศึกษา
และการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ตลาดงานอาเซียน 

4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ:  ด าเนินงานโครงการ
ไหว้ครูและโครงการกีฬาสัมพันธ์ 

5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  การสื่อสาร  และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ:  
กิจกรรมมการอบรมการสืบค้นฐานข้อมูลงานวิจัยออนไลน์ 

3.4.3 มีการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาที่ช่วยเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่  
21 ได้แก่ โครงการเสริมสร้างประสบการณ์ทางวิชาการดูงานและทัศนศึกษานอกสถานที่  โครงการเตรียม
ความพร้อมและยกระดับภาษาเพ่ือการท างาน 

3.4.4 สนับสนุนให้นักศึกษาในหลักสูตรเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ซึ่งจัดโดยหน่วยงาน 
ในมหาวิทยาลัย เพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
 
4.  อาจารย์ 
 เพ่ือให้ได้อาจารย์ที่มีคุณภาพเหมาะสม มีคุณสมบัติสอดคล้องกับสภาพบริบท ปรัชญา วิสัยทัศน์
ของมหาวิทยาลัย และของหลักสูตร คณะกรรมการบริหารหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ ร่วมกันก าหนดนโยบาย แผนระยะยาว กิจกรรมการด าเนินงาน ตลอดจนการก ากับดูแลและ
การพัฒนาคุณภาพอาจารย์ การวางระบบประกันคุณภาพอาจารย์ เพ่ือให้ได้อาจารย์ที่มีคุณสมบัติทั้งเชิง
ปริมาณและเชิงคุณภาพที่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ก าหนดโดยส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาแห่งชาติ ดังนี้ 
 4.1 การรับอาจารย์ใหม่ 

มีการคัดเลือกอาจารย์ใหม่ตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย โดยอาจารย์ 
ใหม่จะต้องมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโทขึ้นไปในสาขาวิชาภาษาอังกฤษ หรือสาขาที่เก่ียวข้อง 
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4.2 การแต่งตั้งคณาจารย์พิเศษ 

    มหาวิทยาลัยจะอ านวยความสะดวกในการติดต่อและเชิญอาจารย์พิเศษตามความจ าเป็น
และข้อเสนอของผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 4.3 การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตาม และทบทวนหลักสูตร 

  คณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและผู้สอน ประชุมร่วมกันในการวางแผนจัดการเรียน
การสอน ประเมินผล และให้ความเห็นชอบการประเมินผลทุกรายวิชา เก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ือเตรียม ไว้
ส าหรับการปรับปรุงหลักสูตร ตลอดจนปรึกษาหารือแนวทางที่จะท าให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตรและ
ได้บัณฑิตเป็นไปตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

 
5.  หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
 5.1 การออกแบบหลักสูตร  
           มหาวิทยาลัยมีระบบและกลไกในการด าเนินงานพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตร โดย
หลักสูตรมีหลักคิดในการออกแบบหลักสูตรให้มีความสอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ และมีการวิเคราะห์สถานการณ์หรือพัฒนาทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมตลอดจนพันธกิจของ
สถาบัน  
            หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ได้เปิดจัดการเรียนการสอนเมื่อปี 
พ.ศ. 2555 และปรับปรุงหลักสูตรครั้งล่าสุดเมื่อปี พ.ศ. 2560 ซึ่งในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ พ.ศ. 2560 นี้ มีรูปแบบและโครงสร้างเฉพาะวุฒิปริญญาตรี 4 ปี โดยนักศึกษาจะต้องศึกษา
ตามหลักสูตร ทั้งด้านวิชาการ วิชาชีพ คุณธรรม จริยธรรมและทักษะที่นักศึกษาจะต้องได้รับการพัฒนาให้
เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิและความต้องการของตลาดงานที่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร  

5.2 การพิจารณาก าหนดผู้สอน  
      คณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้วางระบบผู้สอนตามระบบและกลไกในการก าหนด
ผู้สอนตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เรื่อง กลไกในการก าหนดผู้สอน โดยคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรได้ประชุม วางแผน พิจารณาอาจารย์ผู้สอนในหลักสูตรเพ่ือก าหนดผู้สอนในรายวิชา  ที่เปิดการ
เรียนการสอนแต่ละรายวิชาที่เปิดสอน และก าหนดเกณฑ์ในการพิจารณาอาจารย์ผู้สอนดังนี้  
                      5.2.1 วุฒิทางการศึกษาท่ีส าเร็จการศึกษา 
                      5.2.2 ความถนัด ความเชี่ยวชาญต่อศาสตร์วิชาในรายวิชาที่สอน 
                      5.2.3 ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในการสอน  

5.3 การก ากับกระบวนการเรียนการสอน  
      มหาวิทยาลัยมีระบบและกลไกในการก ากับกระบวนการเรียนการสอนของอาจารย์ผู้สอน
แต่ละหลักสูตรโดยให้นักศึกษาประเมินการสอนของอาจารย์ผู้สอนในแต่ละรายวิชาผ่านระบบประเมิน
ออนไลน์ 
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หลักสูตรมีระบบและกลไกในการก ากับการเรียนการสอนของอาจารย์ผู้สอนในหลักสูตร 
โดยการประชุม วางแผนท าความเข้าใจ กับอาจารย์ผู้สอนเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนที่ต้องเป็นไป
ตามกรอบคุณวุฒิ และมุ่งเน้นการเรียนการสอนทักษะที่จ าเป็นส าหรับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ซึ่ง
ประกอบด้วย 4 กลุ่มหลัก คือ กลุ่มวิชาหลัก กลุ่มทักษะชีวิตและอาชีพ กลุ่มทักษะการเรียนรู้และ
นวัตกรรม และกลุ่มทักษะสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี และให้อาจารย์ผู้สอน ระบุในกระบวนการ
จัดการเรียนการสอน คือ มคอ.3 และ มคอ.4  

5.4 การประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
      หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ได้มีการประเมินผลในแต่ละรายวิชา
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิทั้ง 5 ด้าน ได้แก่ 

5.4.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
5.4.2 ด้านความรู้ 
5.4.3 ด้านทักษะปัญญา 
5.4.4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
5.4.5 ด้านทักษะการคิดวิเคราะห์ตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี 

     สารสนเทศ 
           โดยผู้สอนแต่ละวิชาประเมินผู้เรียนตามกรอบดังกล่าวโดยใช้รูปแบบการประเมินต่างๆ 
เช่น การสังเกต การสัมภาษณ์ การสอบถาม การทดสอบ การท าแบบประเมิน หรือการทวนสอบ ดังนี้ 

1. มีการก าหนดเกณฑ์การประเมินให้นักศึกษามีส่วนร่วม 
2. มีการก าหนดน้ าหนักขององค์ประกอบในการประเมินสอดคล้องกับจุดเน้นของรายวิชา (วิชา

ทฤษฎี ปฏิบัติ สัมมนา) 
3. มีการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาโดยใช้การประเมินตามสภาพจริง เครื่องมือ

ประเมินมีความหลากหลาย โดยตรวจข้อสอบ ผลงาน วิธีการให้คะแนนสอบและการให้
คะแนนพฤติกรรม 
5.5 การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 

       คณะกรรมการบริหารหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มีการวาง
แผนการด าเนินงานตรวจสอบผลการเรียนรู้ของนักศึกษาในแต่ละรายวิชา ของภาคการศึกษานั้นๆ โดย
ด าเนินการดังนี้ 

5.5.1 วิเคราะห์ตรวจสอบคุณภาพ/ปรับปรุงพัฒนาเครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน 
คุณภาพนักศึกษา เช่น การวิพากษ์ข้อสอบ ปรับปรุงข้อสอบ สร้างข้อสอบใหม ่

5.5.2 ควบคุมการประเมินผลการเรียนในรายวิชาที่มีหลายกลุ่มเรียนให้ได้มาตรฐาน 
เดียวกนั 

5.5.3 แจ้งให้นักศึกษารับรู้ชัดเจนเมื่อมกีารตัดเกรด เช่น  ก าหนดเกณฑ์การประเมิน 
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การตัดเกรดชัดเจน โดยให้อาจารย์ผู้สอนแจ้งและให้เอกสาร (มคอ.3) แก่นักศึกษาในสัปดาห์แรกที่เปิด
ภาคเรียน 

5.5.4 ทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนในระดับรายวิชา 
และระดับหลักสูตร เช่น การประเมินตนเองของนักศึกษา               
 
6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
 ระบบการด าเนินงานของหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ด าเนินการให้
อาจารย์ทุกท่านมีส่วนร่วมในการเสนอแนะความต้องการและส ารวจทรัพยากรที่ตนเองต้องการให้
สอดคล้องกับรายวิชาที่ตนเองรับผิดชอบโดยด าเนินการตามขั้นตอนดังต่อไปนี้  

1. มหาวิทยาลัยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศโดยมี 
หน้าที่รับผิดชอบในการให้ค าปรึกษา การก ากับดูแลการด าเนินงานและในการพิจารณาด าเนินการในการ
จัดหาทรัพยากรสารสนเทศ สิ่งสนับสนุนทางด้านการศึกษาให้สอดคล้องกับหลักสูตรการเรียนการสอนของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาก าหนดแนวทางในการรวบรวมตรวจสอบคัดเลือกทรัพยากรสารสนเทศ สิ่ง
สนับสนุนด้านการศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลและประเมินผลการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศสิ่ง
สนับสนุนด้านการศึกษาซึ่งมีหน่วยงานหลักในการให้บริการ คืองานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ ศูนย์
บรรณสารสนเทศส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

2. ประกาศก าหนดการจัดหาทรัพยากร โดยทางมหาวิทยาลัยแจ้งให้คณะทราบ 
แล้วให้ทางคณะแจ้งทางหลักสูตรเพ่ือด าเนินการส ารวจความต้องการจัดหาทรัพยากรโดยประธาน
หลักสูตรท าการส ารวจความต้องการของทรัพยากรสารสนเทศโดยขอความร่วมมือจากอาจารย์ประจ า
หลักสูตรในการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ สิ่งสนับสนุนด้านการศึกษาของรายวิชาที่ตนเองต้องการ 

3. หลักสูตรได้เสนอรายการหนังสือและอุปกรณ์ท่ีใช้ในการเรียนการสอนโดย 
เรียงล าดับตามความส าคัญของทรัพยากรก่อนและรวบรวมตรวจสอบ 

4. มหาวิทยาลัยด าเนินการคัดเลือกตามความส าคัญและงบประมาณท่ีได้รับ 
จัดสรร เมื่อคัดเลือกเสร็จแจ้งผลการเลือกมายังคณะ และคณะแจ้งหลักสูตรให้ทราบ 

5. มหาวิทยาลัยด าเนินการจัดซื้อ หลังจากนั้น ด าเนินการลงทะเบียนทรัพยากร  
แจ้งรายการทรัพยากรไปยังคณะและคณะแจ้งมายังหลักสูตร 

6.1 การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน 
   1)  การก าหนดคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง  
               บุคลากรสายสนับสนุนควรมีวุฒิปริญญาตรีและมีความรู้ตรงตามต าแหน่งงาน 
   2) การเพิ่มทักษะความรู้เพื่อการปฏิบัติงาน  
            จัดการอบรมและศึกษาดูงานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างานตามต าแหน่ง
งาน 

6.2 การบริหารงบประมาณ 
มหาวิทยาลัยจัดสรรงบประมาณผ่านคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ทั้งงบประมาณ 

แผ่นดินและงบประมาณบ ารุงการศึกษาเพ่ือจัดซื้อหนังสือ ต ารา สื่อการเรียนการสอน โสตทัศนูปกรณ์ และ
วัสดุครุภัณฑ์อย่างเพียงพอเพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอนในชั้นเรียน และสร้างสภาพแวดล้อมให้เหมาะสม
กับการเรียนรู้ด้วยตนเองของนักศึกษา 
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6.3 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม  
   6.3.1 สถานที่ 
ล าดับ รายการและลักษณะเฉพาะ จ านวนที่มีอยู่แล้ว หมายเหตุ 

1 ห้องเรียนขนาดจุ 50 คน 
ห้องเรียนขนาดจุ 50 คน 
ห้องเรียนขนาดจุ 80 คน 
ห้องเรียนขนาดจุ 50 คน 

9 ห้อง 
5 ห้อง 
1 ห้อง 
3 ห้อง 

อาคาร 1 
อาคาร 4 
อาคาร 5 คณะวิทยาศาสตร์ฯ 
อาคาร 5 คณะวิทยาศาสตร์ฯ 

 ห้องเรียนขนาดจุ 20 คนห้องเรียนขนาด
จุ 50 คน 
ห้องเรยีนขนาดจุ 50 คน 
ห้องเรียนขนาดจุ 50 คน 
ห้องเรียนขนาดจุ 45 คน 
ห้องเรียนขนาดจุ 200 คน 
ห้องเรียนขนาดจุ 50 คน 
ห้องเรียนขนาดจุ 50 คน 
ห้องเรียนขนาดจุ 50 คน 
Sound lab 

1 ห้อง 
3 ห้อง 
3 ห้อง 
2 ห้อง 
1 ห้อง 
6 ห้อง 
44 ห้อง 
17 ห้อง 
20 ห้อง 
6 ห้อง 

อาคาร 5 คณะวิทยาศาสตร์ฯ 
อาคาร 9 ศูนย์วิทยาศาสตร์ฯ 
อาคาร 10 ภาควิชาศิลปกรรม 
อาคาร 15 ภาควิชาเกษตรศาสตร์ 
อาคาร 15 ภาควิชาเกษตรศาสตร์ 
อาคาร 18  
อาคาร 20 ส านักงานอธิการบดี 
อาคาร 23 คณะวิทยาการจัดการ 
อาคาร 24 สังคมศาสตร์ 
อาคาร 24 สังคมศาสตร์ 

2 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 

5 ห้อง 
7 ห้อง 
1 ห้อง 

อาคาร 6 
อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ 
อาคาร 24 สังคมศาสตร์ 

3 ห้องประชุมสัมมนา 
ห้องประชุม 1    ขนาดจุ 180 คน 
ห้องประชุม 2    ขนาดจุ 180 คน 
ห้องประชุม 3    ขนาดจุ 400 คน 
ห้องประชุมมังกีส   ขนาดจุ 200 คน 
ห้องประชุมนานัส   ขนาดจุ 200 คน 
ห้องประชุมซาลัค   ขนาดจุ 400 คน 

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

อาคาร 24 สังคมศาสตร์ 
อาคาร 24 สังคมศาสตร์ 
อาคาร 24 สังคมศาสตร์ 
อาคาร 23 คณะวิทยาการจัดการ 
อาคาร 23 คณะวิทยาการจัดการ 
อาคาร 23 คณะวิทยาการจัดการ 

 6.3.2 อุปกรณ์การสอน 
         1) อุปกรณ์การเรียนการสอนของหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 

ล าดับ รายการและลักษณะเฉพาะ 
จ านวนที่มี 
อยู่แล้ว 

1 เครื่องเล่นแผ่นซีดี 3 
2 ชุดเครื่องขยายเสียงไร้สายพร้อมไมโครโฟน 4 
3 ตู้แอมป์อเนกประสงค์ 3 
4 เครื่องโปรเจคเตอร์ 1 
5 โทรทัศน์ 1 
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ล าดับ รายการและลักษณะเฉพาะ 
จ านวนที่มี 
อยู่แล้ว 

6 ชุดเครื่องเสียง 1 
7 เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก 1 
8 เครื่องคอมพิวเตอร์ 4 
9 เครื่องพิมพ์ (Printer) 2 
10 เครื่องฉายข้ามศีรษะ 1 
11 เครื่องถ่ายเอกสาร 1 
12 เครื่องขยายเสียงประจ าห้อง 1 
13 โต๊ะเก้าอ้ีเรียน 30 
14 ตู้เก็บเอกสาร 5 
15 โต๊ะวางอุปกรณ์และเก้าอ้ี 10 
16  โต๊ะเก้าอ้ีส าหรับอาจารย์ 14 

 

              2)  อุปกรณ์การเรียนการสอนและโสตทัศนูปกรณ์ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
ล าดับ

ที ่
รายการและลักษณะเฉพาะ 

จ านวน 
ที่มีอยู่แล้ว 

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

 

      6.3.3 ห้องสมุดและแหล่งค้นคว้าทางวิชาการ 
                       ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา มี

เครื่องคอมพิวเตอร์เพียงพอที่จะให้บริการการสืบค้นสารสนเทศระบบห้องสมุดอัตโนมัติผ่านเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตจาก http://aritc.yru.ac.th/ 

                      
     6.3.3.1 เอกสารและต ารา 

     1) หนังสือ 
1.1 ภาษาไทย   จ านวน  2,479 ชื่อเรื่อง 
1.2 ภาษาอังกฤษ   จ านวน    993 ชื่อเรื่อง 

http://aritc.yru.ac.th/
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               รวม 3,472 ชื่อเรื่อง 
2) เอกสารวิชาการ (วิจัย/วิทยานิพนธ์/ปริญญานิพนธ์) 
2.1 ภาษาไทย            จ านวน   12 ชื่อเรื่อง 
2.2 ภาษาอังกฤษ                 จ านวน    - ชื่อเรื่อง 

               รวม 12 ชื่อเรื่อง 
3) วารสาร/นิตยสาร 
3.1 ภาษาไทย            จ านวน    228 ชื่อเรื่อง 
3.2 ภาษาอังกฤษ                 จ านวน      - ชื่อเรื่อง 

               รวม    228 ชื่อเรื่อง 
                                  6.3.3.2  ฐานข้อมูลส าเร็จรูป 
                     ระบบฐานข้อมูลส าเร็จรูปเพ่ือการค้นคว้าและฐานข้อมูลOnline มี 3 ระบบ
ฐานข้อมูล ประกอบด้วย 
 1) ระบบฐานข้อมูล E-Book ประกอบด้วย 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 
Technology 

1.3) 2eBook เป็นฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์   
 2) ระบบฐานข้อมูล E-Journal ประกอบด้วย 6 ฐานข้อมูล ดังนี้ 
       2.1) Springer Link เป็นฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
และวิทยาศาสตร์สุขภาพ ครอบคลุมวารสาร จ านวนเอกสารฉบับเต็ม 1,130 ชื่อ ข้อมูล     ปี 1997-
ปัจจุบัน 
      2.2) ฐานข้อมูล Web of Science เป็นฐานข้อมูลอ้างอิง(Citation Database) ที่ให้
ข้อมูลบรรณานุกรม พร้อมด้วยบทคัดย่อ รายการอ้างอิง (Cited Reference)และรายการอ้างอิง(Cite 
Article) ซึ่งครอบคลุมสาขาวิทยาศาสตร์ เช่น เคมี ฟิสิกส์ วิศวกรรม เป็นต้น สาขาสังคมศาสตร์ เช่น 
จิตวิทยา บริหารธุรกิจ  เป็นต้น สาขาศิลปะศาสตร์และมนุษยศาสตร์ เช่น เอเชียศึกษา ศาสนา ปรัชญา 
ศิลปะ ดนตรี เป็นต้น จากวารสารไม่น้อยกว่า 10,000 รายชื่อ ให้ข้อมูลตั้งแต่ปี2001-ปัจจุบัน 
    2.3) ฐ าน ข้ อมู ล  Academic Search Complete เป็ น ฐาน ข้ อมู ล ที่ มี เนื้ อ ห า
ครอบคลุมสหสาขาวิชามากที่สุดทั่วโลก   
    2.4) ฐานข้อมูล EBSCO Discovery Service Plus Full Textเป็นนวัตกรรมที่ใช้ใน
การจัดการและการสืบค้นฐานข้อมูลจ านวน 13 ฐานข้อมูล ที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้
ด าเนินการบอกรับ เพ่ือให้บริการกับมหาวิทยาลัย / สถาบันทั้ ง 78 แห่ง อาทิ เช่น  ฐานข้อมูล 
ScienceDirect ฐานข้อมูล Proquest Dissertation ฐานข้อมูล ISI Web of Science ทั้งนี้ยังรวมถึง
ฐานข้อมูล EBSCO eBooks (NetLibrary) ผ่านช่องทางการสืบค้นเดียว (Single Search) 
       2.5) ฐานข้อมูล Education Research Complete เป็นฐานข้อมูลวารสารฉบับเต็ม
กว่า 1,060 ชื่อเรื่อง ซึ่งรวบรวมวารสารหลัก (Core Journals) ต้ังแต่ระดับอนุบาลไปจนถึงระดับ

http://web.ebscohost.com/ehost/search?vid=1&hid=113&sid=d657cd0b-7373-48b5-be39-43c96e5011a2@sessionmgr113
http://web.ebscohost.com/ehost/search?vid=1&hid=113&sid=d657cd0b-7373-48b5-be39-43c96e5011a2@sessionmgr113
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การศึกษาข้ันสูง รวมถึงหนังสือ (Books and Monographs) และงานวิจัยเฉพาะทางต่างๆ ทางด้าน
การศึกษาท้ังในประเทศและต่างประเทศ 
    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 Theses Global วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท 
และปริญญาเอก ของสถาบันการศึกษาที่ได้รับการรับรองจากประเทศสหรัฐอเมริกา และแคนาดา รวมถึง
บางสถาบันการศึกษาจากทวีปยุโรป ออสเตรเลีย เอเชีย และแอฟริกา มากกว่า 1,000  แห่ง ประกอบไป
ด้วยข้อมูลมากกว่า 2.4 ล้านระเบียน (สกอ.บอกรับ)  (http://search. ProQuest.com/autologin) 
    3.2) ฐานข้อมูลงานวิจัยไทย Digital Collection  (ThaiLIS)  วิทยานิพนธ์ งานวิจัย 
บทความวารสาร และหนังสือหายากฉบับเต็ม รวบรวมจากมหาวิทยาลัยต่างๆ ทั่วประเทศไทย 
(http://tdc.thailid.or.th/tdc/) 

6.4 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม 
       ประสานงานกับส านักวิทยบริการในการจัดซื้อหนังสือ และต าราที่เกี่ยวข้อง เพ่ือบริการให้
อาจารย์และนักศึกษาได้ค้นคว้า และใช้ประกอบการเรียนการสอน ในการประสานการจัดซื้อหนังสือนั้น
อาจารย์ผู้สอนแต่ละรายวิชาจะมีส่วนร่วมในการเสนอรายชื่อหนังสือ และสื่ออ่ืนๆ ที่จ าเป็น 
      6.5 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร 
     1) ส ารวจความต้องการทรัพยากร การเรียนการสอนเป็นประจ าทุกปีการศึกษาจากผู้สอนและ
ผู้เรียน 
     2) ประเมินความเพียงพอของทรัพยากรที่ใช้ ในการจัดการเรียนการสอนทุกรายวิชาใน
หลักสูตร 
     3) สรุปแหล่งทรัพยากรที่ใช้เพ่ือการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยที่ผู้สอนและผู้เรียนสามารถ
ใช้บริการได้ โดยมีรายละเอียดดังตารางต่อไปนี้ 

เป้าหมาย การด าเนินการ การประเมินผล 
จัดให้มีห้องเรียน ห้องปฏิบัติ
ทางการสื่อและช่องทางการ
เรียนรู้ เพ่ือสนับสนุนการศึกษา
ในห้องเรียนนอกห้องเรียนและ
เพ่ือการเรียนรู้ด้วยตนเองอย่าง
มีประสิทธิภาพ 

1 . จั ด ให้ มี ห้ อ ง เรี ยนที่ มี สื่ อ 
อุปกรณ์ พร้อมใช้งานอย่างมี
ประสิ ทธิภ าพ  ทั้ งในการ
เรี ย น ก า ร ส อ น  ก า ร ท า
กิจกรรมในห้องเรียน 

2. จัดเตรียมห้องปฏิบัติการ
เพ่ือให้นักศึกษาสามารถฝึก
ปฏิบัติสร้างความพร้อมใน
การปฏิบัติงานในวิชาชีพ 

3.  จัดให้มีห้องการเรียนรู้ด้วย
ต น เอ ง เ พ่ื อ ให้ นั ก ศึ ก ษ า
สามารถศึกษา ค้นคว้า หา
ความรู้เพิ่มเติมได้ด้วยตนเอง 

1. ผลส ารวจความพร้อมของสื่อ
อุปกรณ์ ที่ จ า เป็ นประจ า
ห้องเรียนและห้องปฏิบัติการ
จากอาจารย์และนักศึกษา 

2. จ านวนหนังสือต ารา และสื่อ
ดิจิทัลที่มีให้บริการและสถิติ
การใช้งานหนังสือ ต ารา สื่อ
ดิจิทัล 

3. ผลส ารวจความพึงพอใจของ
นักศึกษาต่อการให้บริการ
ทรัพยากรเพ่ือการเรียนรู้
และการฝึกปฏิบัติ 

http://tdc.thailid.or.th/tdc/
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4. จัดให้มีห้องสมุดให้บริการทั้ง
หนังสือต ารา และสื่อดิจิทัล
เพ่ือการเรียนรู้ 

 

7. ตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงาน  
 

ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ปีท่ี  
1 

ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 ปีท่ี 4 ปีท่ี 5 

1. อาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80  มีส่วน
ร่วมในการประชุมเพ่ือวางแผน ติดตาม และทบทวน
การด าเนินการงาน หลักสูตร 

X X X X X 

2. มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ. 2 ที่
สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ หรือ
มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/ สาขาวิชา 

X X X X X 

3. มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของ
ประสบการณ์ภาคสนาม ตามแบบ มคอ. 3 และ 
มคอ. 4 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาค
การศึกษาให้ครบทุกรายวิชา 

X X X X X 

4. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา และ
รายงานผลการด าเนิ นการของประสบการณ์
ภาคสนามตามแบบ มคอ. 5  และ มคอ. 6 ภายใน 
30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษา 
 

X X X X X 

5. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร ตาม
แบบมคอ. 7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา 

X X X X X 

6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐาน
ผลการเรียนรู้ ที่ก าหนดใน มคอ. 3 และมคอ. 4 อย่าง
น้อยร้อยละ 25  ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปี
การศึกษา 

X X X X X 

7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กล
ยุทธ์การสอน หรือการประเมินผลการเรียนรู้จากผล
การประเมินการด าเนินงานที่รายงานใน มคอ. 7 ปีที่
แล้ว 

 

X X X X 

8. อาจารย์ ใหม่ ทุ กคน  ได้ รับ การปฐมนิ เทศหรือ
ค าแนะน าด้านการจัดการเรียนการสอน 

X X X X X 

9. อาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกคนได้รับการพัฒนาทาง
วิชาการ และ/หรือวิชาชีพอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

X X X X X 

10. จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน    X X X X X 
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ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ปีท่ี  
1 

ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 ปีท่ี 4 ปีท่ี 5 

 ได้รับการพัฒนาวิชาการ และ/หรือ วิชาชีพไม่น้อย 
 กว่าร้อยละ 50 ต่อปี 

11. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/   
 บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตร เฉล ี่ยไม่น้อย    
 กว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0 

   X X 

12. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตท่ีมีต่อบัณฑิต
ใหม่บัณฑิต เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 
5.0 

    X 

13. ผลการสอบภาษาอังกฤษในระดับชั้นปีสุดท้ายของ
นักศึกษาต้องไม่ต่ ากว่ามาตรฐานสากลของระดับ
ปริญญาตรี เทียบเท่าระดับ C1 (Proficient User) 
ต า ม ม า ต ร ฐ า น ส า ก ล  Common European 
Framework of Reference for Languages: 
learning, teaching, assessment (CEFR) 

   X X 

 

เกณฑ์ประเมิน : หลักสูตรได้มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ต้องผ่านเกณฑ์ประเมิน ดังนี้  
ตัวบ่งชี้บังคับ (ตัวบ่งชี้ที่ 1-5) มีผลด าเนินงานตามเป้าหมายและมีจ านวนตัวบ่งชี้ที่มีผลด าเนินงานบรรลุ
เป้าหมายไมน่้อยกว่า 80% ของตัวบ่งชี้รวมโดยพิจารณาจากตัวบ่งชี้บังคับและตัวบ่งชี้รวมในแต่ละปี 

หมวดที ่8 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 
 

1.  การประเมินประสิทธิผลของการสอน 
  1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน   
            ก าหนดให้คณาจารย์เขียนรายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) ซึ่งมีรายละเอียดของกลยุทธ์
การประเมินการสอน  และรายงานผลการด าเนินการของรายวิชา (มคอ.5) หลังการสอนของแต่ละภาค
การศึกษา  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอนน าข้อเสนอแนะไปปรับปรุงและรายงานผล
ต่อไป 
  1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน  
       การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน ด าเนินการ ดังนี้ 

     1.2.1 นักศึกษาประเมินการสอนของอาจารย์ในแต่ละรายวิชาผ่านระบบออนไลน์ 
จ านวน 2 ครั้งคือ ก่อนการสอบระหว่างภาคและก่อนการสอบปลายภาค 

     1.2.2 คณะกรรมการบริหารวิชาการคณะและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
สังเกตการณส์อนของอาจารย์ 
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2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 
      2.1 โดยนักศึกษาและบัณฑิต 
            การประเมินหลักสูตรในภาพรวม โดยส ารวจข้อมูลจาก  นักศึกษาปัจจุบัน นักศึกษาปี
สุดท้าย และบัณฑิตใหม่ 
  2.2 โดยผู้ทรงคุณวุฒิ และ/หรือ จากผู้ประเมินภายนอก 
   การประเมินคุณภาพการศึกษาประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิทั้งภายในและภายนอก  
ที่เก่ียวข้องทางการศึกษา 
  2.3 โดยผู้ใช้บัณฑิต และ/หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอ่ืนๆ 
            การประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตโดยวิธีการวิจัย   
 

3.  การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร  
       ประเมินตามตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานที่ระบุในหมวด 7 ข้อ 7 โดยคณะกรรมการประกันคุณภาพ
ภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
 

4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง  
    4.1 รวบรวมข้อเสนอแนะ/ข้อมูล จากการประเมินของนักศึกษา ผู้รับผิดชอบ ผู้ใช้บัณฑิตและ 
     ผู้ทรงคุณวุฒิ   
    4.2 วิเคราะห์ทบทวนข้อมูลข้างต้น โดยผู้รับผิดชอบหลักสูตร / คณะกรรมการบริหารวิชาการคณะ 

   4.3 ด าเนินการปรับปรุง  
    4.3.1 รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) และรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม    

      (มคอ.4) ทุกภาคการศึกษาหรือทุกปีการศึกษา  
         4.3.2 ด าเนินการประเมินผลหลักสูตร (มคอ.2) เพ่ือน าไปปรับปรุงหลักสูตรภายใน 5 ปี 
   (1)  ประเมินปัญหาอุปสรรคการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรทุกปี 

     การศึกษา(มคอ.7) 
(2)  ประเมินผลคุณลักษณะและคุณภาพของบัณฑิตภายหลังจบการศึกษา   
     อย่างต่อเนื่อง 
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ภาคผนวก ก 
สรุปการปรับปรุงหลักสตูร 
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สรุปการปรับปรุงหลักสูตร 
 

 การปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 
เป็ นห ลั กสู ต รศิ ลปศาสตรบั ณ ฑิ ต  ส าขาวิช าภ าษ าอั งกฤษ  ห ลั กสู ต รป รับ ป รุ ง  พ .ศ . 2562          
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา สรุปการปรับปรุงได้ ดังนี้ 
 

หลักสูตรเดิม (2560) หลักสูตรปรับปรุง (2562)  หมายเหตุ 
1. ชื่อหลักสูตร 
ภาษาไทย :    ศิลปศาสตรบัณฑิต  
                  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
ภาษาอังกฤษ:  Bachelor of Arts Program in English 

                 

1. ชื่อหลักสูตร 
ภาษาไทย :    ศิลปศาสตรบัณฑิต  
                  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
ภาษาอังกฤษ: Bachelor of Arts Program in 
English 

 

2. ชื่อปริญญา 
ช่ือภาษาไทย     ศิลปศาสตรบณัฑิต (อังกฤษ) 
ช่ือย่อ             ศศ.บ. (อังกฤษ) 
ช่ือภาษาอังกฤษ Bachelor of Arts (English) 
ช่ือย่อ             B.A. (English) 

2. ชื่อปริญญา 
ช่ือภาษาไทย     ศิลปศาสตรบณัฑิต (อังกฤษ) 
ช่ือย่อ              ศศ.บ. (อังกฤษ) 
ช่ือภาษาอังกฤษ Bachelor of  Arts  (English) 
ช่ือย่อ              B.A. (English) 

คงเดิม 

3. ปรัชญาของหลักสูตร 
บัณฑิตมีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อ
ประกอบอาชีพในสาขาต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
และสามารถด ารงชีวิตอย่างพอเพยีงในสังคมฐานความรู ้

3. ปรัชญาของหลักสูตร 
ผลิตบัณฑติใหม้ีคณุภาพ มคีวามรูค้วามสามารถในการใช้
ภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีเพือ่การสื่อสาร มีทักษะในการ
ประยุกต์ใช้ความรู้เพื่อประกอบสมัมาชีพ พัฒนาตน ชุมชน
และท้องถิ่น มีคุณธรรม จริยธรรมและสามารถอยูร่่วมกัน
ในสังคมพหุวัฒนธรรมได้อยา่งมีความสุข  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปรับปรุง 
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4. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
       หลักสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
มีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตบณัฑติให้มคีวามรู้ความสามารถใน
ด้านต่างๆ ดังนี ้
       1. มีความรู้ความเชี่ยวชาญ ในการใช้ภาษาอังกฤษ 
ทั้งทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน 
       2. ใช้ความรู้ประกอบสัมมาชีพ หรือศึกษาต่อเพื่อ
พัฒนาตนและสังคม 
       3.  สามารถคิดวิเคราะห์ แก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในชีวิต
และสังคมอย่างมีวิจารณญาณ 
       4.  มีคุณธรรมจริยธรรม สามารถท าประโยชน์ให้กับ
สังคมและประเทศชาต ิ
       5. มีคุณลักษณะด้านความสามารถการใช้เทคโนโลยี
เพื่อการเรยีนรู ้

4. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
       หลักสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
มีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตบณัฑติให้มคีวามรู้ความสามารถใน
ด้านต่างๆ ดังนี ้
       1. สามารถใช้ภาษาอังกฤษ ทั้งทักษะการฟัง พูด 
อ่าน เขียน อย่างมีประสิทธิภาพ 
       2. มีความสามารถประกอบสัมมาชีพ หรือศึกษาต่อ
เพื่อพัฒนาตนและสังคม 
       3. สามารถคิดวิเคราะห์ แกป้ัญหาที่เกิดขึ้นในชีวิต
และสังคมอย่างมีวิจารณญาณ 
       4. มีคุณธรรมจริยธรรม สามารถท าประโยชน์ให้กับ
ชุมชนและท้องถิ่น  
       5. มีคุณลักษณะด้านความสามารถการใช้เทคโนโลยี
เพื่อการเรยีนรู ้

ปรับปรุง 

5. ระบบการจัดการศึกษา 
ระบบทวิภาค 

5. ระบบการจัดการศึกษา 
ระบบทวิภาค 

คงเดิม 

6. จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลกัสูตร ไม่น้อยกว่า     
   128 หน่วยกิต 

6. จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลกัสูตร ไม่น้อยกว่า  
    138  หน่วยกิต     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

ปรับปรุง 
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7. โครงสร้างหลักสูตร 
    1) หมวดชุดวิชาศึกษาท่ัวไป   30  หน่วยกิต 
      1. กลุ่มวชิาภาษาและการสื่อสาร   12  หน่วยกิต 
      2. กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์              6  หน่วยกิต 
      3. กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์               6  หน่วยกิต 
      4. กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์  
         วิทยาศาสตร ์                         6  หน่วยกิต 
    2) หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า  92 หน่วยกิต   

1.  กลุ่มวิชาเนื้อหา               92   หน่วยกิต 
       1) เนื้อหาบังคับ             58   หน่วยกิต 
       2) เนื้อหาเลือก              27   หน่วยกิต 

          2. กลุ่มฝึกวิชาปฏิบตัิการและฝึกประสบการณ ์
               วิชาชีพ                          7  หน่วยกิต                   
    3) หมวดวิชาเลือกเสรีไม่น้อยกว่า  6   หน่วยกิต 

7. โครงสร้างหลักสูตร 
1) หมวดชุดวิชาศึกษาท่ัวไป   30  หน่วยกิต 
      1. กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร     15  หน่วยกิต 
      2. กลุ่มวิชาวิถีแห่งชีวิต               6  หน่วยกิต 
      3. กลุ่มวิชาพลเมืองโลก                 6  หน่วยกิต 
      4. กลุ่มวิชาอัตลักษณ์ของคณะ         3  หน่วยกิต 
        4.1 คณะมนุษยศาสตร์และ 
           สังคมศาสตร ์     3  หน่วยกิต 
2) หมวดวิชาเฉพาะ          ไม่น้อยกว่า  102 หน่วยกิต  
  

2.1 วิชาแกน ไม่น้อยกว่า   18  หน่วยกิต 
2.2 วิชาเฉพาะด้าน    ไม่น้อยกว่า   57  หน่วยกิต 
     2.2.1 ทักษะภาษา ไม่น้อยกว่า   24  หน่วยกิต 
     2.2.2 ภาษาศาสตร ์ ไม่น้อยกว่า   12  หน่วยกิต 
     2.2.3 วรรณคด ี ไม่น้อยกว่า   12  หน่วยกิต 
     2.2.4 การแปล ไม่น้อยกว่า    9   หน่วยกิต 
2.3 วิชาเลือก    ไม่น้อยกว่า   18  หน่วยกิต 
2.4 วิชาชีพ ไม่น้อยกว่า    9   หน่วยกิต 

 

3) หมวดวิชาเลือกเสรีไม่น้อยกวา่  6   หน่วยกิต 
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8. รายวิชา 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
  ไม่น้อยกว่า  30  หน่วยกิต 
       กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร     12  หน่วยกิต 
ก. วิชาบังคับ 10 หน่วยกิต 
2100101 ภ า ษ า ไ ท ย เพื่ อ ก า ร สื่ อ ส า ร  2(1-2-3) 
2100102 การพัฒนาทักษะการพูด 
 และการเขียน                        2(1-2-3) 
2100104  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 
              และพัฒนาการเรียนรู้              2(1-2-3) 
2100107 ภาษามลายูเพื่อการสื่อสาร         2(1-2-3) 
2100108 ภาษามลายูเพื่อการสื่อสาร 
              และพัฒนาการเรยีนรู้              2(1-2-3) 
*2100115  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1  2(1-2-3) 
*2100117 ภาษาไทยเพื่อการประกอบอาชีพ 2(1-2-3) 
หมายเหตุ  * หมายถึง รายวิชาส าหรับนักศึกษาที่ส าเร็จ
การศึกษาระดับประกาศนียบตัรวชิาชีพช้ันสูง (ปวส.) หรือ
เทียบเท่า (โดยไมต่้องเรียนวิชา 2100101 ภาษาไทยเพื่อ
การสื่อสาร และ 2100104 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
และพัฒนาการเรียนรู้) 

8. รายวิชา  
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
  ไม่น้อยกว่า  30  หน่วยกิต 
       กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร     15  หน่วยกิต 
ก. วิชาบังคับ 12 หน่วยกิต 
5100101  ภาษา ความคิด และการสื่อสาร 3(3-0-6) 
5100102 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร* 3(3-0-6) 
5100103 ภาษาไทยเพื่อการประกอบ

อาชีพ* 
3(3-0-6) 

5100105 ภาษาอังกฤษหรรษา 3(3-0-6) 
5100106 การใช้ภาษาอังกฤษในสังคม

ออนไลน ์
3(3-0-6) 

5100107 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและ
พัฒนาการเรียนรู้* 

3(3-0-6) 

5100108 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1 * 3(3-0-6) 
5100109 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2 * 3(3-0-6) 
5100113 ก้าวทันโลกเทคโนโลยีและสื่อ 3(3-0-6) 
หมายเหตุ  * หมายถึง รายวิชาส าหรับนักศึกษาที่ส าเร็จ
การศึกษาระดับประกาศนียบตัรวชิาชีพช้ันสูง(ปวส.)    
หรือ เทียบเท่า (โดยไมต่้องเรียนวชิา 5100102 ภาษาไทย
เพื่อการสื่อสาร และ 5100103 ภาษาไทยเพื่อการ
ประกอบอาชีพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปรับปรุง 
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ข. วิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 2 หน่วยกิต 
2100103 หลักการอ่านและการเขียนค าไทย  2(2-0-4) 
2100105 การพัฒนาทักษะการพดูและ 
             การอ่านภาษาอังกฤษ                2(1-2-3) 
2100106 ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาการอ่าน    2(1-2-3) 
             และการเขียน                                                           
2100109 ภาษามลายูพื้นฐาน                   2(1-2-3) 
2100110 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร              2(1-2-3) 
2100111 ภาษาอาหรับพื้นฐาน            2(1-2-3) 
2100116 ภาษาอังกฤษเพื่อการสือ่สาร 2      2(1-2-3) 
 
กลุม่วิชามนุษยศาสตร์ 6 หน่วยกิต 
2100112  วิทยาการแห่งความสุข            2(1-2-3) 
2100113  สุนทรียวิจักขณ ์                       2(2-0-4) 
2100114  สารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ 
              ตลอดชีวิต                            2(1-2-3) 
2100118 ความจริงของชีวิต                    2(2-0-4) 
2100119 การพัฒนาตน                        2(2-0-4) 
2100120 สุนทรียภาพเพื่อชีวิต                2(1-2-3) 
 
กลุม่วิชาสงัคมศาสตร์  6  หน่วยกติ 
2150101 สังคมภิวัตน ์                             2(2-0-4) 
2150102 การจัดการทางสังคม               2(2-0-4)                          
2150103 ทักษะชีวิตและจิตสาธารณะ           2(1-2-3) 
2150108 ทักษะในการด าเนินชีวติ   2(1-2-3)  
2150109 ชีวิตและวัฒนธรรมไทย   2(1-2-3) 
 
กลุ่มวชิาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 6 
หน่วยกิต 
4100101 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน       2(1-2-3) 
4100102 วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนา 
             คุณภาพชีวิต                            2(1-2-3) 
4100103 เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิต 
             ประจ าวัน                               2(1-2-3) 
4100108 วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน  2(1-2-3) 
4100109 การกีฬาเพื่อพัฒนาคณุภาพชีวิต     2(1-2-3) . 

ข. วิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต 
5100104  การพัฒนาทักษะการพูดและ 
   การเขียนภาษาไทย                          3(3-0-6)                       
5100110 การพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ 3(3-0-6) 
5100111 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร                      3(3-0-6)                                          
5100112 ภาษามลายูเพื่อการสื่อสาร                   3(3-0-6)                                          
 
กลุ่มวชิาวิถีแห่งชีวิต 6 หน่วยกิต 
ก. วิชาบังคับ 3 หน่วยกิต 
5100116  อยู่ดี กินดี มีสุข                3(3-0-6)                                          
5100117 วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน*             3(3-0-6)                                          
 
ข. วิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต 
5100114 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการน าเสนอ   3(3-0-6) 
5100115 เทคโนโลยีสารสนเทศใชีวิตประจ าวัน*   3(3-0-6)                                                                           
5100118 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน*            3(3-0-6) 
5100119  การบริหารร่างกาย                          1(0-2-2)    
5100120  การกีฬาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต*         2(1-2-3) 
5100121 ศาสตร์พระราชากับการพัฒนาท้องถิ่น   3(3-0-6) 
5100122  ช้ีช่องทางดี ช้ีช่องทางรวย                   3(3-0-6) 
5100123  ความงดงามแห่งตน                        3(3-0-6) 
5100124 ก้าวสู่โลกกว้าง                               2(1-2-3) 
5100125 ความจริงของชีวิต*                          3(3-0-6) 
5100126 การพัฒนาตน*                              3(3-0-6) 
5100127 สุนทรียภาพเพื่อชีวิต*                      3(3-0-6) 
5100128 ชีวิตและวัฒนธรรมไทย*                   2(1-2-3) 
 
กลุ่มวชิาพลเมืองโลก 6 หน่วยกติ  ไม่น้อยกว่า    6  หน่วยกิต 
ก. วิชาบังคับ 3 หน่วยกิต                
5100129  พหุวัฒนธรรมกับสันตภิาพ                3(3-0-6) 
 
ข. วิชาเลือก  ไม่น้อยกว่า  3  หน่วยกิต   
5100130 ทักษะชีวิตเพื่อสังคม                         3(3-0-6) 
2150101 สังคมภิวัตน ์                                  3(3-0-6) 
 

 



84 

 

หมวดวิชาเฉพาะ       ไม่น้อยกว่า     92   หน่วยกิต 
เฉพาะด้านบังคับ  58  หน่วยกิต 
2108132  ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษเบื้องต้น     3(3-0-6) 
2108133  การฟัง-การพูดเบื้องตน้               3(2-2-5) 
2108134  การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
              ในการเรียนภาษาอังกฤษ             3(3-0-6) 
2108135  สังคมและวัฒนธรรมของประเทศ 
              เจ้าของภาษา                           2(2-0-
4)        
2108136  ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษเพื่อ 
              การสื่อสาร                             3(3-0-6) 
2108137  การฟัง-การพูดเพื่อการสื่อสาร       3(2-2-5) 
2108138  การอ่านเบื้องต้น                       3(3-0-6) 
2108139  การแปลเบื้องต้น                      3(3-0-6)                 
2108240  การฟัง-การพูดเพื่อพัฒนาทักษะ 
              การสื่อสาร                             3(2-2-5) 
2108241  การเขียนระดับประโยค               3(3-0-6) 
2108242  ภาษาศาสตร์และภาษาอังกฤษ 
              เบื้องต้น                                 3(3-0-6)        
2108243  การพัฒนาทักษะการแปล            3(3-0-6)                           
2108244  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกบั 
              วรรณกรรมภาษาอังกฤษ             2(2-0-4)                         
2108245  ภาษาศาสตร์ทฤษฎเีชิงวิเคราะห ์
              เบื้องต้น                                3(3-0-6) 
2108347  ภาษาอังกฤษกับการมีส่วนร่วม 
              ต่อสังคม                                3(3-0-6) 
2108348  การสื่อสารวัฒนธรรม                 3(3-0-6) 
2108352  การอ่านเพื่อความเข้าใจ              3(3-0-6) 
2108353  การเขียนอนุเฉท                      3(3-0-6) 
2108354  การศึกษาค้นคว้าอิสระ               3(2-2-5)  
2108464  วัฒนธรรมอาเซียน                    3(3-0-6)  

หมวดวิชาเฉพาะ          ไม่น้อยกว่า     102    หน่วยกิต 
 วิชาแกน         ไม่น้อยกว่า     18     หน่วยกิต 
2108140 การฟังและการพูดเพื่อการสื่อสาร 3(2-2-5) 
2108141 ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ 3(3-0-6) 
2108142 หลักการอ่านภาษาอังกฤษ 3(3-0-6) 
2108143 ภาษาศาสตร์และภาษาอังกฤษ

เบื้องต้น 
3(3-0-6) 

2108144 หลักการเขียนภาษาอังกฤษ 3(3-0-6) 
2108251 วรรณคดีภาษาอังกฤษเบื้องต้น 3(3-0-6) 
       
 วิชาเฉพาะด้าน       ไม่น้อยกว่า     57   หน่วยกิต 
           ทักษะภาษา       ไม่น้อยกว่า     24   หน่วยกิต 
2108145 ภาษาอังกฤษในสื่อดิจิทัล 3(3-0-6) 
2108247 การฟังและการพูดแบบทางการ 3(2-2-5) 
2108249 กลวิธีการอ่านอนุเฉท 3(3-0-6) 
2108364 การฟังและการพูดเชิงวิชาการ 3(2-2-5) 
2108367 การเขียนเรียงความ 3(3-0-6) 
2108371 การฟังและการพูดต่อหน้า

สาธารณชน 
3(2-2-5) 

2108373 การอ่านเชิงวิเคราะห ์ 3(3-0-6) 
2108476  การเขียนเชิงวิชาการ 3(3-0-6) 
       ภาษาศาสตร์        ไม่น้อยกว่า     12   หน่วยกิต 
2108248 ระบบค าและวากยสัมพันธ์

ภาษาอังกฤษ 
3(3-0-6) 

2108365  สัทศาสตร์และสัทวิทยา
ภาษาอังกฤษ 

3(3-0-6) 

2108374  ภาษาศาสตรส์ังคม 3(3-0-6) 
2108474 หัวข้อคัดสรรค์ทางภาษาศาสตร ์ 3(3-0-6) 
       วรรณคดี             ไม่น้อยกว่า    12   หน่วยกิต 
2108253  วรรณกรรมคลาสสิกและการ

แสดง 
3(3-0-6) 

2108368  เรื่องสั้น 3(3-0-6) 
2108372 ความงามแห่งบทกวีนิพนธ ์ 3(3-0-6) 
2108475 วรรณกรรมกับชีวิต 3(3-0-6)  

1. ปรับ 
   โครงสร้าง 
   หน่วยกิต 
   วิชา 
   เนื้อหา 
   บังคับและ 
   เนื้อหา 
   เลือก 
2. ปรับรหัส 
   รายวิชา  
   จ านวน 
   หน่วยกิต  
   และ 
   ค าอธิบาย 
   รายวิชา 
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เฉพาะด้านเลือก ไม่น้อยกว่า   27  หน่วยกิต 
2108246  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและ 
              การน าเสนองาน                      3(3-0-6) 
2108349  ภาษาอังกฤษกับสุนทรียศาสตร ์    3(3-0-6)   
2108350  การฟัง-การพูดเพื่อการสื่อสาร 
              เชิงวิชาชีพ                             3(2-2-5) 
2108351  พื้นฐานการละครและการแสดง     3(3-0-6) 
2108355  วรรณกรรมส าหรับเด็ก               3(3-0-6) 
2108356  ภาษาอังกฤษส าหรับการท่องเที่ยว  3(3-0-6) 
2108357  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 
              ทางธุรกิจ                               3(3-0-6) 
2108358  ภาษาอังกฤษเพื่อการแสดง           3(2-2-5)                          
2108359  การอ่านเพื่อคุณภาพชีวิต             3(3-0-6) 
2108360  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 
              มวลชน                                 3(3-0-6) 
2108361  ค่ายภาษาอังกฤษ                      3(2-2-5) 
2108362  ภาษาอังกฤษส าหรับงาน           
              สายการบิน                            3(3-0-6) 
2108363  ภาษาอังกฤษส าหรับธุรกิจ 
              การบริการ                             3(3-0-6)  
2108465  วรรณกรรมกับชีวิต                    3(3-0-6) 
2108466  ภาษาอังกฤษส าหรับงานเลขานุการ 
              และงานส านักงาน                    3(3-0-6) 
2108467  ภาษาอังกฤษเพื่อการเป็น 
              ผู้ประกอบการด้านบรกิาร           3(3-0-6)                                            
2108468  การเขียนสร้างสรรค์                  3(3-0-
6) 
2108469  บทร้อยกรองตะวันตก                3(3-0-6) 
2108470  บทกวีนิพนธ์อเมริกันสมัยใหม่       3(3-0-6) 
2108471  การสัมมนาประเด็นร่วมสมัยด้วย 
              ภาษาอังกฤษ                          3(3-0-6)                

       การแปล              ไม่น้อยกว่า     9   หน่วยกิต 
2108250 การแปลเบื้องต้น 3(3-0-6) 
2108252 การพัฒนาทักษะการแปล 3(3-0-6) 
2108252 การพัฒนาทักษะการแปล 3(3-0-6) 

 

 วิชาเลือก               ไม่น้อยกวา่  18  หน่วยกิต 
2108254  ภาษาอังกฤษส าหรับการโรงแรม 3(3-0-6) 
2108255 วัฒนธรรมอาเซยีน 3(3-0-6) 
2108256 วรรณกรรมส าหรับเด็ก 3(3-0-6) 
2108369 ค่ายภาษาอังกฤษ 3(3-0-6) 
2108370 ภาษาอังกฤษส าหรับธรุกิจการ

บริการ 
3(3-0-6) 

2108375 ภาษาอังกฤษส าหรับการ
ท่องเที่ยว 

3(3-0-6) 

2108376 ภาษาอังกฤษเพื่อการแสดง 3(3-0-6) 
2108377 ภาษาอังกฤษเพื่อการ

สื่อสารมวลชน 
3(3-0-6) 

2108378 ภาษาอังกฤษส าหรับงาน
เลขานุการและงานส านักงาน 

3(3-0-6) 

2108379 การศึกษาค้นคว้าอิสระ 3(2-2-5) 
2108380 อรรถศาสตรเ์บื้องต้น 3(3-0-6) 
2108381 การแปลภาษาไทยเป็น

ภาษาอังกฤษ 
3(3-0-6) 

2108477 ภาษาอังกฤษส าหรับงานสายการ
บิน 

3(3-0-6) 

2108478 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทาง
ธุรกิจ 

3(3-0-6) 

2108479 การสัมมนาประเด็นร่วมสมัยด้วย
ภาษาอังกฤษ 

2(1-2-3) 

2108480 การแปลแบบล่าม 3(3-0-6) 
2108481 วัจนปฏิบัติศาสตร ์ 3(3-0-6) 

 

  
 

1. ปรับชื่อ  
   วิชา 
2. ปรับ 
   รหัสวิชา 
3. ปรับ 
   จ านวน 
   หน่วยกิต 
4. ปรับ 
   ค าอธิบาย 
   รายวิชา 
 

วิชาพ้ืนฐานวชิาชีพและวชิาชีพ  ไม่น้อยกว่า  
                                                7 หน่วยกิต  
2108472  การเตรียมฝึกประสบการณ ์ 
              วิชาชีพ                           2(180 ช่ัวโมง)  
2108473  การฝึกประสบการณ์วชิาชีพ   5(450 ช่ัวโมง) 
                                    

วิชาชีพ             ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต 
 

2108482 การเตรียมฝึกประสบการณ์
วิชาชีพและ การเตรียมฝึกสหกจิ
ศึกษา 

3(3-0-6) 

2108483 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 6(540) 
หรือ 

2108484 การฝึกสหกิจศึกษา 6(600) 
 

1. ปรับรหัส 
    วิชาใหม่ 
2. ปรับชื่อ 
   วิชา 
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9. ค าอธิบายรายวิชา 
    9.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
กลุ่มภาษาและการสื่อสารไม่น้อยกว่า  12   หน่วยกิต 
               บังคับเรียน             10    หน่วยกิต 
  

9. ค าอธิบายรายวิชา 
    9.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
กลุ่มภาษาและการสื่อสาร ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต 
บังคับเรียน 12 หน่วยกิต 
5100101 ภาษา ความคิด และการสื่อสาร 

Language Thought and  
Communication 

3(3-0-6) 

 ภาษากับการสื่อสาร ความสัมพันธ์ของภาษากับ  
ความคิดและการสื่อสารทักษะการฟังและการอ่าน การ
ล าดับความคิด การสรุปความคิด และการถ่ายทอด
ความคิด เพื่อการสื่อสาร ทั้งการพูดและการเขียน การใช้
ภาษาไทยผ่านบทเพลงหรืการละเล่น การเล่านิทานพ้ืนบ้าน 
 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   ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร       2(1-2-3) 
              Thai for Communication 
               ความส าคัญของภาษาไทยในฐานะเป็น
เครื่องมือในการสื่อสาร ฝึกทักษะใช้ภาษาในชีวิต 
ประจ าวัน ทั้งด้านการฟัง การพูด การอ่าน และการ
เขียน การใช้ภาษาสื่อสารที่เป็นทางการและไม่เป็น
ทางการ การน าเสนอข้อมูลในเชิงให้ความรู้ข้อคิดเห็น 
ข้อเสนอแนะ และวิจารณ์อย่างมีเหตุผล ศึกษาสภาพ
ปั ญ ห าแล ะแน วท างการแก้ ไขก าร ใช้ภ าษ าใน
ชีวิตประจ าวัน ตระหนักถึงคุณธรรมและมีจิตส านึกต่อ
สังคมในการใช้ภาษาไทยในการสื่อสาร 
    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 

5100102 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร  
Thai for Communication 

3(3-0-6) 

 ความส าคัญของภาษาไทยในฐานะเป็นเครื่องมือ 
ในการสื่อสาร ฝึกทักษะใช้ภาษาในชีวิต ประจ าวัน ท้ังด้าน
การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน การใช้ภาษาสื่อสาร
ที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ การน าเสนอข้อมูลในเชิง
ให้ความรู้ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และวิจารณ์อย่างมี
เหตุผล ศึกษาสภาพปัญหาและแนวทางการแก้ไขการใช้
ภาษาในชีวิตประจ าวัน ตระหนักถึงคุณธรรมและมีจิตส านึก
ต่อสังคมในการใช้ภาษาไทยในการสื่อสาร 
 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  

1. ปรับรหัส 
    วิชาใหม่ 
2. ปรับหน่วย    
   กิต  
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2100104 ภ าษ าอั งก ฤษ เพ่ื อ ก ารสื่ อ ส า รแล ะ 
             พัฒนาการเรียนรู ้            2(1-2-3)                    
             English   for Communication 
             and Learning Development 
               พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
ทั้ งการฟั ง พูด อ่าน เขียน  ในชีวิตประจ าวันใน
สถานการณ์ต่างๆ  อาทิ การกล่าวทักทาย การกล่าว
ลา  การแนะน าตนเองและผู้อื่น การร้องขอ  การเสนอ
ความช่วยเหลือ การให้ค าแนะน า การบรรยายลักษณะ
บุคคลและสิ่งของและสถานที่การถามและการให้
ข้อมูล การติดต่อสื่อสารทางโทรศัพท์และการแสดง
ความ คิ ด เห็ น   พั ฒ น าทั กษ ะการ ใช้ เค รื่ อ งมื อ  
แหล่งข้อมูลเพื่อศึกษาค้นคว้าในการพัฒนาการสื่อสาร 
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 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 Melayu correctly; 
practice of Melayu conversations in different 
situations; self-introduction, greeting, leave-
taking, giving suggestion, inquiring information 
nationally and internationally as well as  
practice of simple sentence writing 

5100107 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารและ
พัฒนาการเรียนรู ้
English for Communication 
and learning Development 

2(1-2-3) 

 พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทั้ง
การฟัง พูด อ่าน เขียน  ในชีวิตประจ าวันในสถานการณ์ต่าง ๆ   
อาทิ การกล่าวทักทาย การกล่าวลา  การแนะน าตนเอง
และผู้อื่น การร้องขอ  การเสนอความช่วยเหลือ การให้
ค าแนะน า การบรรยายลักษณะบุคคลและสิ่งของและ
สถานที่  การถามและการให้ข้อมูล การติดต่อสื่อสารทาง
โทรศัพท์และการแสดงความคิดเห็น  พัฒนาทักษะการใช้
เครื่องมือ  แหล่งข้อมูลเพื่อศึกษาค้นคว้าในการพัฒนาการ
สื่อสาร 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  

1. ปรับรหัส 
    วิชาใหม่ 
2. ปรับหน่วย    
   กิต 
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2100115  ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 1 2(1-2-
3) 

 English for Communication 1 
               การฝึกปฏิบัติการฟัง พูด อ่าน และเขียน
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจ าวัน ถ้อยค า
และส านวนพื้นฐานที่ ใช้ในสถานการณ์ ต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานและสาขาอาชีพ รวมถึง
การศึกษาวัฒนธรรมประเพณีของประเทศเจ้าของ
ภาษา และมารยาทสากลที่ถูกต้องเหมาะสม 
 Practice of English listening, 
speaking, reading, and writing for daily  
communication; focusing on basic vocabulary 
and expressions relating to working 
performance and career fields, studying on 
customs and traditions of English speaking 
countries including appropriate social 
etiquette 

5100108 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 1 
English for Communication 
1           

2(1-2-3) 

 การฝึกปฏิบัติการฟัง พูด อ่าน และเขียน
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจ าวัน ถ้อยค าและ
ส า น ว น พื้ น ฐ า น ที่ ใช้ ใน ส ถ า น ก า ร ณ์ ต่ า ง  ๆ  
ที่ เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานและสาขาอาชีพ รวมถึง
การศึกษาวัฒนธรรมประเพณีของประเทศเจ้าของภาษา 
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  

1. ปรับรหัสวิชา 
2. ปรับเป็น
รายวิชาส าหรับ
การเทียบโอน 

2100116   ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 2  2(1-2-
3) 
             English for Communication 2 
             การฝึกและพัฒนาการฟง พูด อาน และ
เขียนภาษาอังกฤษ โดยใช้สถานการณ์จริงที่สอดคล้อง
กับสาขาวิชาชีพที่ เกี่ยวข้องรวมถึงการฝึกทักษะ 
ก า ร คิ ด วิ เค ร า ะ ห์ แ ก้ ปั ญ ห าแ ล ะ ตั ด สิ น ใจ ใน
ชีวิตประจ าวัน และการประกอบอาชีพ 

  Practice and development of 
listening, speaking, reading and writing English 
through real situations in related careers, 
practice of thinking skills, problem solving 
analyzing and decision making skills for daily 
life and future career 

5100109 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 2   
English for Communication 
2 

2(1-2-3) 

            การฝึกและพัฒนาการฟง พูด อาน และเขียน
ภาษาอังกฤษ โดยใช้สถานการณ์จริงที่สอดคล้องกับสาขา
วิชาชีพที่เกี่ยวข้องรวมถึงการฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์
แก้ปัญหาและตัดสินใจในชีวิตประจ าวัน และการประกอบ
อาชีพ 
    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 
 

 

ปรับปรุงดังนี ้
1. รหัสวิชา 
2. ปรับเป็น

รายวิชาส าหรับ 
การ 
เทียบโอน 

3. ปรับค าอธิบาย
รายวิชาภาษา 
อังกฤษ 
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2100117  ภาษาไทยเพ่ือการประกอบอาชีพ  
                                                 2(1-2-3) 
             Thai for Careers 
  การฝึกทักษะ พัฒนาการใช้ภาษาไทยด้าน
การฟัง การพูด การอ่านและการเขียนเพื่อให้เกิดการ
สื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพถูกต้องตามหลักเกณฑ์  
ทั้งในชีวิตประจ าวันและการประกอบอาชีพ  ตลอดจน
การน าเสนอข้อมูล  การให้ความรู้  การวิเคราะห์
ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะโดยผ่านกระบวนการค้นคว้า
ตามหลักวิชาการ เพื่อน าไปใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ ให้
เกิดประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่การงานและการใช้
ชีวิตประจ าวัน 
 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 

5100103 ภาษาไทยเพ่ือการประกอบอาชีพ    
Thai for Careers 

3(3-0-6) 

            การฝึกทักษะ พัฒนาการใช้ภาษาไทยด้านการ
ฟัง การพูด การอ่านและการเขียนเพื่อให้เกิดการสื่อสาร
อย่างมีประสิทธิภาพถูกต้องตามหลักเกณฑ์ ทั้งในชีวิต
ชีวิตประจ าวันและการประกอบอาชีพ  ตลอดจนการ
น าเสนอข้อมูล  การให้ความรู้ การวิเคราะห์ข้อคิดเห็น 
ข้อเสนอแนะโดยผ่านกระบวนการค้นคว้าตามหลักวิชาการ 
เพื่อน าไปใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ ให้เกิดประโยชน์ต่อการ
ปฏิบัติหน้าท่ีการงานและการใช้ชีวิตประจ าวัน 
 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 

 

ปรับปรุงดังนี ้
1. รหัสวิชา 
2. หน่วยกิต 
3. ปรับเป็น 
   รายวิชา     
   ส าหรับ 

การเทียบโอน 

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

  ก า ร ใ ช้ ภ า ษ า อั ง ก ฤ ษ เพื่ อ ก า ร สื่ อ ส า ร ใน
ชีวิตประจ าวัน ระบบเสียงภาษาอังกฤษ ค าศัพท์และส านวน
การทักทาย การแนะน าตัวเอง/ผู้อื่น การสอบถามข้อมูล
เบื้องต้น การแสดงความคิดเห็น การแสดงความรู้สึก  การ
น าเสนอหน้าช้ันเรียน 

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 ก ารใช้ ภ าษ าอั งก ฤษ ใน สั งค ม ออ น ไล น์ 
 3(3-0-6) 

English Usage for Social Network 
ก า ร เ ขี ย น ป ร ะ โ ย ค ภ า ษ า อั ง ก ฤ ษ 

อย่างง่ายในสื่อสังคมออนไลน์  การตั้งและการตอบกระทู้เป็น
ภาษาอังกฤษ  การสนทนาภาษาอังกฤษออนไลน์  การแสดง
ความคิดเห็นเป็นภาษาอังกฤษ  การเขียนหรือการตอบอีเมล์
เป็นภาษาอังกฤษ  

 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       
    ก า ร รู้ เ ท่ า ทั น ข้ อ มู ล ข่ า ว ส า ร  ก า ร รู้ 

เท่าทันสื่อ การรู้เท่าทันเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
การเข้าถึงและประเมินข้อมูล  การใช้ข้อมูลและจัดการได้ การ
วิเคราะห์สื่อ การใช้เครื่องมือสื่อสารง่าย ๆ ในการผลิตสื่อ  การ
ใช้สื่อสังคมออนไลน์อย่างถูกต้องตามกฎหมาย และจริยธรรม
ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 

    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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9.1.2 เลือกเรียน ไม่น้อยกว่า 2 หน่วยกิต 
2100102  การพัฒนาทักษะการพูดและการเขยีน 
                                                  2(1-2-3)         

  Speaking and Writing Skills  
              Development 
 หลักเกณฑ์และพัฒนาทักษะการพูดและ
การเขียน เพื่อให้พูดและเขียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ฝึกการพูดทั้งรายบุคคลและเป็นกลุ่ม และร่วมวิจารณ์
เพื่อแก้ไขปรับปรุง ฝึกการเขียน การวางโครงเรื่อง การ
เขียนเรียงความ ความเรียงและบทความ โดยเน้นการ
ใช้ภาษาตามมาตรฐานของงานเขียนประเภทนั้น และ
ฝึกวิจารณ์ 

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 

9.1.2 วิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต 
5100104   การพัฒนาทักษะการพูด 
  และการเขียนภาษาไทย           3(3-0-6) 

Developments of Thai  Speaking 
and Writing Skills 
การพัฒนาทักษะการพูดและการเขียน การพูดและการเขียนใน
โอกาสต่าง ๆ ทั้งที่ เป็นทางการและไม่เป็นทางการ ศึกษา
ค้นคว้า ความรู้จากการฟังและการอ่านจากสื่อต่าง ๆ และ
น าเสนอด้วยการพูดและการเขียนโดยค านึงถึงคุณธรรมและ
จริยธรรม และมารยาทในการสื่อสาร การวิจารณ์การพูดและ
การเขียน 
 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. ปรับรหัส 
    วิชา 
2. ปรับชื่อวชิา 
   ภาษาอังกฤษ 
 

2100103  หลักการอ่านและการเขียนค าไทย  
                                                  2(2-0-4) 
              Principles of Reading and  
              Writing Thai Words 
             หลักเกณฑ์ต่าง ๆ ในการอ่านและเขียนค า
ไทย  ศึกษาปัจจัยที่ท าให้การอ่านและการเขียนค าไทย
ผิด ไปจากกฎ เกณ ฑ์   เก็ บ รวบรวม   วิ เค ราะห์
เปรียบเทียบค าที่มักเขียนหรืออ่านผิดจากกฎเกณฑ์  
อภิปราย สรุปผล  แนวทางการแก้ไขและเผยแพร่การ
อ่านและการเขียนค าไทยให้ถูกต้อง 
 Principles of reading and writing 
Thai words, study of factors which affect to 
misreading and incorrect writing, collecting, 
analyzing and comparing the words that are 
usually incorrectly in read and written, 
discussing, summarizing, solution finding and 
promoting the correct reading and writing 
Thai words 

 ปรับออก 



92 

 

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

ก า ร ฟั ง แ ล ะ พู ด โ ต้ ต อ บ ใน ส ถ า น ก า ร ณ์ 
ที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจ าวัน การอ่านและเขียนข้อความขนาด
สั้น  และประโยคที่มี โครงสร้าง      ไม่ซับซ้อน  โดยจัด
กิจกรรม การเรียนการสอน  ได้แก่  การจัดบอร์ดนิทรรศการ
อย่ าง ง่าย ปฏิ บั ติ ภ าคสนาม  ปฏิ บั ติ การทางภาษาใน
สถานการณ์จริง 

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

วิชาใหม่ 

2100110  ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร  2(1-2-3) 
 Chinese for Communication   การใช้ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจ าวัน บทสนทนาท่ีใช้ในชีวิตประจ าวัน เช่น การทักทาย การถามทุกข์สุข การแนะน าแบบง่าย ๆ  ฯลฯ โดยเน้นทักษะการฟังและการพูด ให้สามารถประยุกต์ใช้ในการสื่อสารกับเจ้าของภาษาได้ 
 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  ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร               3(3-0-6) 
 Chinese for Communication 

การออกเสียงระบบพินอิน หลักการเขียนอักษรจีน  
ค าศัพท์ ไวยากรณ์ขั้นพื้นฐาน การทักทายและการสนทนา
เบื้องต้นในชีวิตประจ าวัน  

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

ปรับปรุงดังนี ้
1. ปรับรหัสวิชา 
2. ปรับจ านวน 
   หน่วยกิต 
3. ค าอธิบาย 
   รายวิชา 

2100107   ภาษามลายูเพ่ือการสื่อสาร 2(1-2-3) 
  Melayu for Communication 
               การใช้ภาษามลายู เพื่ อการสื่อสารใน
ชีวิตประจ าวัน บทสนทนาที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน เช่น 
การทักทาย การถามทุกข์สุข การขอบคุณ การแนะน า
แบบ  ง่ายๆ ฯลฯ โดยเน้นทักษะการฟังและการพูด 
               Use of  Melayu for communication 
in daily life, conversation in daily life  such as 
greeting, saying thanks and simple 
introduction emphasizing on listening and 
speaking skills 

5100112  ภาษามลายูเพ่ือการสื่อสาร            3(3-0-6) 
 Melayu for Communication 

การใช้ภาษามลายูเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจ าวัน 
ค าศัพท์ ไวยากรณ์ขั้นพื้นฐาน การทักทายและการสนทนา
เบื้องต้นในชีวิตประจ าวัน 

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

ปรับปรุงดังนี ้
1. รหัสวิชา 
2. จ านวน 
   หน่วยกิต 
3. ค าอธิบาย 
   รายวิชา 
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2100105 การพัฒนาทักษะการพูดและการอ่าน 
 ภาษาอังกฤษ 2(1-2-3) 
 Development of Speaking and 
 Reading Skills in English 
 การพั ฒ น าทั ก ษ ะก ารพู ด แล ะอ่ าน
ภาษาอังกฤษอย่างมีประสิทธิภาพ ฝึกการพูดทั้ ง
รายบุคคลและเป็นกลุ่ม การน าเสนองานหน้าช้ัน และ
ฝึกการอ่านอย่างมีประสิทธิภาพ 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  ภาษาอังกฤษเพ่ือพัฒนาการอ่าน 
 และการเขียน                2(1-2-3) 
 English for Reading and Writing  
 Development 
 พัฒนาการอ่านภาษาอั งกฤษ เพื่ อ ให้
สามารถอ่านจับใจความงานหลากหลายสาขาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และพัฒนาทักษะการเขียนโดยเน้นการ
เขียนภาษาอังกฤษที่ถูกรูปแบบและหน้าที่เพื่อน าไปใช้
ประโยชน์ทั้งด้านการศึกษาและอาชีพ 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. 

 ปรับออก 
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2100109   ภาษามลายูพ้ืนฐาน            2(1-2-3) 
 Basic Melayu 
             ฝึกทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียน 
ศึกษารูปประโยคพื้นฐาน การเช่ือมประโยคพื้นฐานเข้า
ด้วยกันและศึกษาส านวนภาษามลายูฝึกน าเสนอข้อมูล
ใน เชิงให้ ความรู้  ข้อคิ ด เห็ น  เพื่ อประยุกต์ ใช้ ให้
สอดคล้องกับบริบททางสังคม 
 Practice of listening, speaking, 
reading and writing skills, study on basic 
sentence patterns; sentence combinations 
and Melayu  
expressions, practice of giving information and 
expressing opinions in accordance with social 
context application 

 ปรับออก 

2100111 ภาษาอาหรับพ้ืนฐาน  2(1-2-3) 
 Basic Arabic 
             อักษรภาษาอาหรับ  หลักการสร้างค า 
ประโยคพื้นฐาน ฝึกทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียน 
เพื่อความเข้าใจเรื่องทั่ว ๆ ไปในชีวิตประจ าวัน ให้
สามารถประยุกต์ใช้ในการสื่อสารกับเจ้าของภาษาได้ 
 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 

9.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์   
ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 

 

9.2 กลุม่วิชาวิถีแห่งชีวิต    
ไม่น้อยกว่า  6 หน่วยกิต 
9.2.1 วิชาบังคับ 3 หน่วยกิต 

5100116  อยู่ดี กินดี มีสุข              3(3-0-6) 
 Well-being 

ก า ร ใ ช้ วิ ท ย า ศ า ส ต ร์ เ ท ค โ น โ ล ยี 
ในชีวิตประจ าวัน ผลกระทบจากการใช้วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีต่อสิ่งแวดล้อม  อาหารและคุณค่าทางโภชนาการ 
อาหารเฉพาะโรค การอ่านฉลากโภชนาการ ความรู้เรื่องยา
เบื้องต้น สมุนไพรไทย สมุนไพรกับการดูแลสุขภาพ กฎหมาย
คุ้มครองผู้บริโภค 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 



95 

 

 9.2.2 วิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต 
5100114  เทคโนโลยีสารสนเทศ 

เพ่ือการน าเสนอ            3(3-0-6) 
Information Technology  for Presentation       
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ  การ

เข้าถึงและการใช้ข้อมูล วิธีการเข้าถึงสารสนเทศ กลยุทธ์การ
สืบค้น การวิเคราะห์และสังเคราะห์สารสนเทศ และการ
น าเสนอสารสนเทศในรูปแบบต่าง ๆ 

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

วิชาใหม่ 

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

 หลักการบริหารร่างกาย การฝึกทักษะ และเทคนิค
เบื้องต้นของการบริหารร่างกายเพื่อการเสริมสร้างกล้ามเนื้อแต่
ละส่วน ความแข็งแกร่ง ความยืดหยุ่นของร่างกาย และการ
ทดสอบสมรรถภาพด้วยตนเอง การเลือกการออกก าลังกาย
และการเลือกเล่นกีฬาเพื่อสุขภาพ การมีน้ าใจนักกีฬา 

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   

ศาส ต ร์พ ระ ราชากั บ ก ารจั ด ก ารด้ าน ก าร
เกษตรกรรม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และสถานศึกษา หลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  โครงการพระราชด าริเพื่อความกิน
ดีอยู่ดีของประชาชน การพัฒนาที่ยั่งยืน และการประยุกต์ใช้
ศาสตร์พระราชาในการพัฒนาท้องถิ่น 

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    

 การพัฒนาทักษะการเรียนรู้เข้าใจเห็นคุณค่าของชีวิต สังคม 
และสิ่งแวดล้อม มีการพัฒนาตนเองเพื่อด ารงตนอย่างมี
ความสุขและ อยู่ร่วมกันผู้อื่นได้ การเสริมสร้างคุณธรรม และ
จริยธรรม การไม่เบียดเบียนผู้อื่น การบริหารจัดการและภาวะ
ผู้น า การบริหารทรัพยากรมนุษย์ ทางเลือกการลงทุน หลักการ
ประกอบธุรกิจเบื้องต้น การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ 
การบัญชีและการเงิน ธุรกิจออนไลน์ 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 การเข้าใจ
ตนเองและเข้าใจผู้อื่น ธรรมชาติของมนุษย์  การพัฒนา
บุคลิกภาพ มารยาทสังคม หลักการพูดเบื้องต้น หลักการพูด
น าเสนอต่อที่ประชุม ภาวะผู้น าและผู้ตามที่ดี การพัฒนาตน 
ใน ก า ร ท า ง า น ก ลุ่ ม แ ล ะ ท า ง า น ที ม   แ ล ะ ทั ก ษ ะ 
การใช้ชีวิต 

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 

วิชาใหม่ 



97 

 

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

  การค้นหาแหล่งงาน  การอ่านประกาศรับสมัคร
งาน การกรอกแบบฟอร์มใบสมัครงาน การเขียนจดหมาย
สมัครงานหรืออีเมล์เพื่อสมัครงาน และการเขียนประวัติส่วนตัว 
การนัดหมายเพื่อสัมภาษณ์งาน การสัมภาษณ์งาน การตอบรับ
และการปฏิเสธการสัมภาษณ์ การสนทนาทางโทรศัพท์ ทักษะ
ในการใช้กริยามารยาทและน้ าเสียงในการพูด ค าศัพท์และ
ส านวนเพื่อการปฏิบัติงานและการสื่อสารในส านักงาน การ
บันทึกการปฏิบัติงาน การบันทึกการประชุม และการน าเสนอ  
การปรับตัวเข้าสู่สังคม การปฏิบัติตนในการท างาน การท างาน
เป็นทีม 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 
 ความหมายและขอบข่ายของความสุขทั้ง
กายและใจ การมองโลกเชิงบวกเห็นคุณค่าในตนเอง 
ผู้อื่น และสรรพสิ่งทั้งปวง การปรับตัวเข้ากับสภาพ 
แวดล้อมในสังคมพหุวัฒนธรรม ความฉลาดทาง
อารมณ์ เพื่อการด าเนินชีวิตและการอยู่ร่วมกัน การน า
หลักค าสอนของศาสนามาปฏิบัติ การมีคุณธรรม 
จริยธรรม กฎ กติกาทางสังคม เพื่อการอยู่ร่วมกันใน
สังคมอย่างมีความสุข  

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 

 ปรับออก 



98 

 

2100113  สุนทรียวิจักขณ์  2(2-0-4) 
             Aesthetics Approach 
              ปรัชญาว่าด้วยความงาม  ธรรมชาติและ
ศิลปะ ทัศนะที่เกี่ยวข้องกับกระบวนทัศน์ การรับรู้
ความงาม  ผ่านภาพ  เสียงและการเคลื่อนไหว 
ประสบการณ์ทางสุนทรียภาพ  และศึกษารูปแบบ
ศิลปะจากระดับท้องถิ่นสู่สากลทั้งในด้านแนวคิด 
เทคนิค วิธีการในการสร้างสรรค์และการน าไป
ประยุกต์ใช้กับชีวิต 
 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  สารสนเทศเพ่ือการเรียนรู ้
              ตลอดชีวิต                        2(1-2-3)     2(1-2-3) 
             Information For Life Long 
Learning 
         ความหมาย บทบาท และความส าคัญของ
สารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต แหล่งสารสนเทศ 
และการเข้าถึงแหล่งสารสนเทศ วิธีการแสวงหาและ
รวบรวมสารสนเทศมาใช้เพื่อการศึกษา ค้นคว้า ด้วย
ตนเอง วิธีการน าเสนอผลการศึกษาค้นคว้าตาม
รูปแบบและขั้นตอนท่ีเป็นมาตรฐาน 
          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 
  

 ปรับออก 
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2100118  ความจริงของชีวิต         2(2-0-4) 
             Truth of Life 
              ความหมายของชีวิต การด ารงชีวิตใน
สังคมปจจุบันกับโลกวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
สารสนเทศ การน าเอาความจริงและหลักศาสนธรรม
ไปประยุกตใชในการแก้ปญหาและพัฒนาปญญา ชีวิต
และสังคม  การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมตามหลักศา
สนธรรม ชีวิตที่มีสันติสุขและสังคมที่มีสันติภาพ การ
เรียนรูโลกทัศนแบบ ตาง ๆ การวิเคราะหขอดีและข
อเสียของโลกทัศน แตละอยางเพื่อจะไดรูจักแสวงหา
ความจริงและความหมายของชีวิตที่ถูกตองดีงามเพื่อ
ความเปนมนุษยที่สมบูรณ อันน าไปสูความสงบสุขของ
ชีวิตและสังคม 
              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 
  ค ว า ม ห ม า ย ข อ ง ชี วิ ต  ก า ร ด า ร ง ชี วิ ต 
ในสั งคม  ปจจุบั นกับ โลกวิทยาศาสตรและเทคโน โลยี
สารสนเทศ การน าเอาความจริงและหลักศาสนธรรมไปประ
ยุกตในการแก้ปญหาและพัฒนาปญญา  ชีวิตและสังคม  การ
พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมตามหลักศาสนธรรม ชีวิตที่มีสันติสุข
และสังคมที่มีสันติภาพ การเรียนรู้  โลกทัศนแบบตาง ๆ การวิ
เคราะหขอดีและขอเสียของโลกทัศนแตละอยางเพื่อจะไดรูจัก
แสวงหาความจริงและความหมายของชีวิตที่ถูกตองดีงามเพื่อ
ความเปน มนุษยที่สมบูรณ อันน าไปสูความสงบสุขของชีวิต
และสังคม 
 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 

ปรับปรุงดังนี ้
1. รหัสวิชา 
2. หน่วยกิต 
3. ปรับเป็น

รายวิชาส าหรับ 
การ 
เทียบโอน 

2100119   การพัฒนาตน    2(2-0-4) Self Development 
             Self Development  
 หลักการและองค์ประกอบตลอดจนปัจจัย
ของพฤติกรรมของมนุษย์ ตน กระบวนการเกิดและ
พัฒนาตน การพัฒนาสติปัญญา ความฉลาดทาง
อารมณ์และจริยธรรม การป้องกันและการจัดการ
ความเครียด การสร้างมนุษยสัมพันธ์ การท างานเป็น
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 

5100126  การพัฒนาตน              2(2-0-4) 
 Self Development 
 หลักการและองค์ประกอบตลอดจนปัจจัย ของ
พฤติกรรมของมนุษย์  ตน กระบวนการเกิดและพัฒนาตน การ
พัฒนาสติปัญญา ความฉลาดทางอารมณ์และจริยธรรม การ
ป้องกันและการจัดการความเครียด การสร้างมนุษยสัมพันธ์ 
การท างานเป็นทีม และการบริหารความขัดแย้ง 
 Principles, elements, as well as factors of 
human behavior, emergence process and self- 
development, emotional intelligence and ethics 
development, prevention and stress managing, 
human relations creating, teamwork and conflict 
managing 
  

ปรับปรุงดังนี ้
1. รหัสวิชา 
2. ปรับเป็น

รายวิชาส าหรับ 
การ 
เทียบโอน 
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2100120   สุนทรียภาพเพ่ือชีวิต  2(1-2-3)                
 Aesthetics for Life 
               ความหมายของสุ นทรี ยศาสตร์ เชิ ง
ความคิดกับสุนทรียศาสตร์เชิงพฤติกรรมโดยสังเขป 
การจ าแนกข้อแตกต่ างในศาสตร์ทางความงาม 
ความส าคัญของการรับรู้กับความเป็นมาของศาสตร์
ทางการเห็ น  การได้ ยิน  และการเคลื่ อนไหว สู่
ทัศนศิลป์ ศิลปะ คีตศิลป์และการแสดง ผ่านขั้นตอน
การเรียนรู้เชิงคุณค่าจากการร าลึก ความคุ้นเคยและ
น าเข้าสู่ความซาบซึ้ง เพื่อให้ได้มาซึ่งประสบการณ์ของ
ความซาบซึ้งทางสุนทรียภาพ 
 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  สนุทรียภาพเพ่ือชวิีต            3(3-0-6) 
              Aesthetics for Life 
  ค ว า ม ห ม า ย ข อ ง สุ น ท รี ย ศ า ส ต ร์ 
เชิงความคิดกับสุนทรียศาสตร์เชิงพฤติกรรมโดยสังเขป การ
จ า แ น ก ข้ อ แ ต ก ต่ า ง ใ น ศ า ส ต ร์ 
ทางความงาม ความส าคัญของการรับรู้กับความเป็นมาของ
ศ า ส ต ร์ ท า ง  ก า ร เ ห็ น  ก า ร ไ ด้ ยิ น  
และการเคลื่อนไหว สู่ทัศนศิลป์ ศิลปะ คีตศิลป์และการแสดง 
ผ่านขั้นตอนการเรียนรู้เชิงคุณค่าจากการร าลึก ความคุ้นเคย
และน าเข้าสู่ความซาบซึ้ง เพื่อให้ได้มาซึ่งประสบการณ์ของ
ความซาบซึ้งทางสุนทรียภาพ 
 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 
 
 
 
 
 
 

ปรับปรุงดังนี ้
1. รหัสวิชา 
2. หน่วยกิต 
3. ปรับเป็น

รายวิชาส าหรับ 
การ 
เทียบโอน 
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3. กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ไม่น้อยกว่า  6  ห น่ ว ย
กิต 
 

9.3 กลุม่วิชาพลเมืองโลก  
ไม่น้อยกว่า 6  หน่วยกิต 

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

Multiculture  and Peace 
 ความหมาย ความส าคัญ ประเภทของวัฒนธรรม 
กระบวนการในการสร้างความเข้าใจ ความแตกต่างทาง
วัฒนธรรมและการยอมรับความแตกต่างทางวัฒนธรรม แนวคิด
พื้นฐานเกี่ยวกับสันติภาพและความสมานฉันท์ ปัญหา ความ
ขัดแย้งในสังคมไทยและสังคมโลก การแก้ปัญหาความขัดแย้ง
โดยสันติวิธี และกิจกรรมทางสังคมเพื่อส่งเสริมสันติภาพ มีจิต
สาธารณะและรับผิดชอบต่อสังคมพหุวัฒนธรรม การอยู่ร่วมกัน
ในสังคมแบบประชาธิปไตย 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  

วิชาใหม่ 

 
 

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

ทักษะด้านการคดิแก้ปัญหาแบบองค์รวม  การคดิ
สร้างสรรค์ การปรับตัวในศตวรรษที่ 21 ความเข้าใจในสังคม
พหุวัฒนธรรม การสื่อสารสารสนเทศ การเรยีนรู้อาชีพการ
เรียนรูส้ังคม ผู้สูงวัย การสรา้งคุณค่าในตนเองและการพัฒนา 
จิตสาธารณะ และการเรียนรูต้ลอดชีวิตเพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน 

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 

วิชาใหม่ 
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2150101  สังคมภิวัตน์  2(2-0-4) 
 Socialization 
 ค ว า ม สั ม พั น ธ์ ร ะ ห ว่ า งม นุ ษ ย์ กั บ
สิ่งแวดล้อมในสังคมไทย สังคมอาเซียน และสังคมโลก 
กระแสโลกาภิวัตน์ ปรากฏการณ์ธรรมชาติ ที่ส่งผลต่อ
การเปลี่ยนแปลงของสังคมในด้านต่าง ๆ ทั้งทาง
ประเพณี วัฒนธรรม เศรษฐกิจ และการเมือง 
 Relations
hips 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 
 ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อมใน
สังคมไทย สังคมอาเซียน และสังคมโลก กระแส โลกาภิวัตน์ 
ปรากฏการณ์ธรรมชาติ ที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม
ในด้ านต่ าง ๆ  ทั้ งทางประเพณี  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 
 

ปรับปรุงดังนี ้
1. รหัสวิชา 
2. หน่วยกิต 
3. ปรับเป็น

รายวิชาส าหรับ 
การ 
เทียบโอน 

4. ปรับค าอธิบาย 
   รายวิชาภาษา 

อังกฤษ 
 

2150102  การจดัการทางสงัคม 2(2-0-4) 
 Social Management  
 วิเคราะห์ความหลากหลายทางวัฒนธรรม 
เ พื่ อ น า ไ ป สู่ ก ร ะ บ ว น ก า ร จั ด ก า ร ด้ า น
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับ
ชุมชน แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การใช้
เทคโนโลยีที่เหมาะสมในการด ารงชีวิตในท้องถิ่น 
               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   

 ปรับออก 
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2150103  ทักษะชวิีตและจติสาธารณะ 
  2(1-2-3) 
 Life Skills and Public  
 Conscious Mind 
 ความหมายและความส าคัญของทักษะ
ชีวิต รวมถึงองค์ประกอบที่ส าคัญของทักษะชีวิต 
โลกาภิวัตน์  ทักษะการคิด การตัดสินใจ การคิด
สร้างสรรค์ การคิดเชิงบวก การคิดวิเคราะห์ และความ
ฉลาดทางอารมณ์ การพัฒนาทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล การติดต่อสื่อสาร ทักษะการจัดการ
ตนเอง และการบริหารจัดการความเครียด รวมทั้งการ
ให้ความส าคัญของการมีจิตสาธารณะและการสร้าง
จิตส านึกสาธารณะ เพื่อน าไปสู่การอยู่ร่วมกับเพื่อน
มนุษย์อย่างสันติ 
               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  ทักษะในการด าเนินชีวิต        2(1-2-3) 
 Skills for Life   
   ความส าคัญ องค์ประกอบของทักษะใน
การด าเนินชีวิตในสังคมสมัยใหม่เกี่ยวกับการวิเคราะห์ 
การประเมินสถานการณ์  ความคิ ดสร้ างสรรค์ 
ความเห็นใจผู้อื่น ความรับผิดชอบต่อสังคม การสร้าง
มนุษยสัมพันธ์ การสื่อสาร การตัดสินใจและแก้ไข
ปัญหาในชีวิตประจ าวัน การจัดการอารมณ์และ
ความเครียด และการเลือกกิจกรรมเพื่อผ่อนคลาย
ความตึงเครียด 
 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  

 ปรับออก 
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2150109  ชีวิตและวัฒนธรรมไทย         2(1-2-3)                
 Life and Thai Culture 
 เอกลักษณ์ทางสังคม วัฒนธรรมท้องถิ่น 
และวัฒนธรรมไทย ความส าคัญของมนุษยสัมพันธ์ 
ธรรมชาติของมนุษย์ กระบวนการทางจิตวิทยา การ
สร้างจิตสาธารณะเพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและชุมชน การพัฒนาตนเพื่อความก้าวหน้าใน
ชีวิตและการท างาน การน าหลักธรรมมาใช้ในการ
ด าเนินชีวิตและการประกอบอาชีพ 
 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 และ
วัฒนธรรมไทย ความส าคัญของมนุษยสัมพันธ์ ธรรมชาติของ
มนุษย์ กระบวนการทางจิตวิทยา การสร้างจิตสาธารณะเพื่อ
สร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและชุมชน การพัฒนาตนเพื่อ
ค ว า ม ก้ า ว ห น้ า ใ น ชี วิ ต แ ล ะ ก า ร ท า ง า น  
การน าหลักธรรมมาใช้ในการด าเนินชีวิตและการประกอบ
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  
 

ปรับปรุงดังนี ้
1. รหัสวิชา 
2. ปรับเป็นรายวิชา

ส าหรับ 
การ 
เทียบโอน 

3. ปรับค าอธิบาย
รายวิชาภาษา 
อังกฤษ 

 

4. กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 ไม่น้อยกว่า 6  ห น่ ว ย
กิต 
4100101  คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน 2(1-2-3) 
 Mathematics in Daily Life 
 หลักการและกระบวนการคิด การให้
เหตุผล คณิตศาสตร์การเงินเกี่ยวกับดอกเบี้ย การเช่า
ซื้อ บัญชีรับ-จ่าย ภาษี และสถิติเบื้องต้น เพื่อการ
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน  
 Principle and thinking process; 
giving reasons; financial mathematics and 
interest, hire-purchase; accounting, tax and 
fundamental statistics to apply in daily life     

9.4  กลุ่มวชิาอัตลักษณะของคณะ   3 หน่วยกิต 
    9.4.1  คณะครุศาสตร์ 3 หน่วยกิต 
5100132 ครูแห่งแผ่นดิน                         3(3-0-6) 
 Teachings of King Rama 9 

ค าพ่อสอนเกี่ยวกับวิชาชีพครู การยกย่องครู การ
เรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง สี่เสาหลักของการเรียนรู้ การศึกษา
ตลอดชีวิต ครูยุคใหม่ จิตอาสา  หน้าท่ีพลเมือง   

Teachings of King Rama 9 for teachers 
profession, praising teachers, learning to changes, 
four pillars of learning, life-long learning, modern 
teachers, volunteering, civil duties 
หรือ 

 
 
 

วิชาใหม่ 
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  9.4.2 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
  3 หน่วยกิต 
5100133  วิถีไทย วิถีถิ่น               3(3-0-6) 

Thai and Local Ways 
พื้นฐานวัฒนธรรมกับวิถีชีวิตชุมชนชายแดนใต้  วัฒนธรรม
ชุมชนท้องถิ่น อัตลักษณ์ชายแดนใต้  เช่น  วัฒนธรรมอาหาร  
วัฒนธรรมการแต่งกาย  ผ้าประจ าถิ่น วัฒนธรรมด้านภาษา วิถี
ชีวิตประเพณี และความเช่ือ และสิ่งสร้างสรรค์ที่เกิดจากภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นชายแดนใต้  วิถีชีวิตของผู้คนในชายแดนใต้   
และจัดให้มีกรณีศึกษาเรียนรู้ทรัพยากรในชุมชนท้องถิ่น 
 

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 

หรือ 

 
วิชาใหม่ 
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  9.4.3  คณะวิทยาการจัดการ 3 หน่วยกิต 
5100134  ผู้ประกอบการรุ่นเยาว ์             3(3-0-6) 

Young Entrepreneurs 
ความเป็นมาและลักษณะความส าคัญของเขต

เศรษฐกิจพิเศษ นโยบายภาครัฐและเอกชนในเขตเศรษฐกิจ
พิ เศษ วิ เคราะห์แนวทางการเป็นผู้ประกอบการในเขต
เศรษฐกิจพิเศษ แนวคิดและทฤษฎีการเป็นผู้ประกอบการ การ
มองหาโอกาสในการเป็นผู้ประกอบการ  การประเมินความ
เป็นไปได้ทางธุรกิจ  แนวทางการจัดตั้งธุรกิจ การวางแผนทาง
การเงินส่วนบุคคล การบริหารรายได้ รายจ่าย การออม และ
ภาระหนี้ การใช้เงินอย่างมีทางเลือกในการลงทุนประเภทต่าง 
ๆ แนวคิดและการเตรียมความพร้อมส าหรับการเป็ น
ผู้ประกอบการในยุค-ดิจิทัล ผลประโยชน์ทางภาษี  จริยธรรม
และความรับผิดชอบต่อสังคม และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  
   Background and significance of special 
economic zone, government and private policy 
special economic zone, analysis of guidelines for 
becoming entrepreneurship in special economic 
zone, concepts and theory of entrepreneurship, 
seeking for opportunity to become 
entrepreneurship, evaluation of business probability, 
forming business guideline, personal financial 
planning, income management; expenses, savings 
and debts, spending money for investment, concept 
and preparation for becoming entrepreneurship in 
digital era, tax benefit, ethics and social 
responsibility, and related laws  

หรือ 
 

 
วิชาใหม่ 
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  9.4.4  คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและ 
          การเกษตร 3 หน่วยกิต 

5100135 วิทยาศาสตร์เพ่ือท้องถิ่น              3(3-0-6) 
Science for Community   
ความรู้  ความส าคัญ  ทางวิทยาศาสตร์  และ

เทคโนโลยี ทักษะทางวิทยาศาสตร์ เจตคติทางวิทยาศาสตร์ 
วิธีการทางวิทยาศาสตร์ และการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์เพื่อ
การพัฒนาท้องถิ่น    

Knowledge, scientific and technological 
significance, scientific skills, aptitude to science, 
scientific process, scientific application for 
community development  

 
 

วิชาใหม่ 

4100102  วิทยาศาสตร์เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต  
 2(1-2-3) 
 Science for the Quality of Life  
 Development  
 วิธีการทางวิทยาศาสตร์ กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ และเจตคติทางวิทยาศาสตร์ ความส าคัญ
แล ะผลก ระท บ ขอ งวิท ย าศ าส ตร์  เท ค โน โล ยี 
สิ่ งแวดล้อม และการส่งเสริมสุขภาพเพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิต 
 Scientific approach, scientific 
process and scientific attitude; importance 
and impact of science, technology and 
environment; health promotion for life 
quality development 

 ปรับออก 

4100103   เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจ าวัน                  
  2(1-2-3) 
  Information Technology in  
               Daily Life 
  ความรู้ เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ใน
ชีวิตประจ าวัน การประยุกต์ใช้คลังความรู้ กฎหมาย
และจรรยาบรรณในการใช้ระบบสารสนเทศ ความ
ปลอดภัยของระบบสารสนเทศ 
  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  เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 ในชีวิตประจ าวัน                     3(3-0-6) 
 Information Technology in  
 Daily Life 

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยี
สารสนเทศ การประยุกต์คอมพิวเตอร์ในชีวิตประจ าวัน การ
ประยุกต์คลังความรู้ กฎหมายและจรรยาบรรณในการใช้
ระบบสารสนเทศ ความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ 

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

ปรับปรุงดังนี ้
1. รหัสวิชา 
2. หน่วยกิต 
3. ปรับเป็น

รายวิชาส าหรับ 
การ 
เทียบโอน 

4. ปรับค าอธิบาย
รายวิชา
ภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ 
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4100108   วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน2(1-2-3)     2(1-2-3)  
  Science in Daily Life 
               พลังงาน แหล่งพลังงาน พลังงานไฟฟ้า 
การผลิตกระแสไฟฟ้า วงจรไฟฟ้าในบ้าน อุปกรณ์
ไฟฟ้า หลักการท างานของเครื่องใช้ไฟฟ้าประเภท
ต่างๆ พลังงานในการด ารงชีวิต ระบบการท างานของ
อวัยวะต่างๆ ของมนุษย์ พันธุกรรม สารเคมี ที่ใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน การใช้ประโยชน์จากจุลินทรีย์ 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 

5100117  วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน        3(3-0-6) 
 Science in Daily Life 
 พลังงาน แหล่งพลังงาน พลังงานไฟฟ้า การผลิต
กระแสไฟฟ้า วงจรไฟฟ้าในบ้าน อุปกรณ์ไฟฟ้า หลักการท างาน
ของเครื่องใช้ไฟฟ้าประเภทต่าง ๆ พลังงานในการด ารงชีวิต 
ระบบการท างานของอวัยวะต่าง ๆ ของมนุษย์พันธุกรรม 
ส า ร เ ค มี  
ที่ ใช้ในชีวิต ประจ าวัน การใช้ประโยชน์จากจุลินทรีย์ ใน
อุตสาหกรรมอาหาร การจัดการผลผลิตทางการเกษตรและ
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมโดยใช้ความร้อน 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 

ปรับปรุงดังนี ้
1. รหัสวิชา 
2. หน่วยกิต 
3. ปรับเป็น

รายวิชาส าหรับ 
การ 
เทียบโอน 

4. ปรับค าอธิบาย
รายวิชาภาษา 
อังกฤษ 
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4100109  การกีฬาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต                                                    
                                                   2(1-2-3) 
              Sports for the Quality of Life  
              Development 
                กฎ กติกา มารยาท รูปแบบและวิธีการ
จัดการแข่งขันกีฬาประเภทต่าง ๆ หลักและวิธีการ
เลือกกีฬาให้เหมาะสมกับศักยภาพของแต่ละบุคคล 
หลักปฏิบัติในการเล่นกีฬาเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด
ต่อร่างกาย อารมณ์  และสังคม การป้องกันการ
บาดเจ็บจากการเล่นกีฬาและการปฐมพยาบาล
เบื้องต้น การน าทักษะด้านกีฬา การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตโดยการเล่นกีฬาและการละเล่นพื้นเมืองใน
ท้องถิ่น พัฒนาบุคลิกภาพและเสริมสร้างภาวการณ์
เป็นผู้น า 
              Rules, regulations, etiquette , form 
and methods of sports competition; 
principles and how to choose sports for its 
individual potential; conduct of principles for 
playing sports at maximum benefits to body, 
emotion and society; injury prevention from 
sports and basic first aid; utilizing sports skill 
and developing life quality with sports and 
traditional games; personality development 
promoting leadership  

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

กฎ กติกา มารยาท รูปแบบและวิธีการจัดการ
แข่งขันกีฬาประเภทต่าง ๆ หลักและวิธีการเลือกกีฬาให้
เหมาะสมกับศักยภาพของแต่ละบุคคล หลักปฏิบัติในการเล่น
กีฬาเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อร่างกาย อารมณ์ และสังคม 
การป้องกันการบาดเจ็บจากการเล่นกีฬาและการปฐมพยาบาล
เบื้องต้น การน าทักษะด้านกีฬา การพัฒนาคุณภาพชีวิตโดยการ
เล่นกีฬาและการละเล่นพื้นเมืองในท้องถิ่น พัฒนาบุคลิกภาพ
และเสริมสร้างภาวะ การเป็นผู้น า 

   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 basic first aid, utilizing sports skill and 
developing life quality with sports and traditional 
games, personality development promoting 
leadership 

ปรับปรุงดังนี ้
1. รหัสวิชา 
2. ปรับเป็น

รายวิชาส าหรับ 
การ 
เทียบโอน 

3. ปรับค าอธิบาย
รายวิชาภาษา 
อังกฤษ 
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9.4 วิชาเฉพาะ 
 

2108133 การฟัง-การพูดเบ้ืองต้น 
Basic Listening and 
Speaking 

3(2-2-5) 

  การออกเสียง การเช่ือมค าและเน้นเสียง 
ก ารฟั งแ ล ะการพู ด ภ าษ าอั งก ฤษ เบื้ อ งต้ น ใน
ชีวิตประจ าวัน การแนะน าตนเองและแนะน าผู้อื่น การ
พูดในสถานการณ์ต่างๆ การสอบถามและตอบข้อมูล
ส่วนตัว การเลือกสื่อเพื่อการเรียนรู้การฟัง-การพูด  

  Pronunciation, linking sound and 
stress, English listening and speaking in daily 
life, self-introduction, introducing one to 
others, speaking in various situations, asking 
and giving personal information, material 
selections for listening and speaking learning 
    

 
   

 

9.5 วิชาเฉพาะ 
      9.5.1 วิชาแกน  
2108140 การฟั งและการพู ด เพ่ื อการ

สื่อสาร 
Listening and Speaking for 
Communication 

3(2-2-5) 

  การออกเสียงภาษาอังกฤษ การเช่ือมเสียงและ
การเน้นเสียง การออกเสียงสูง -ต่ า ส านวนการพูดใน
ชีวิตประจ าวัน การฟังเพื่อจับใจความส าคัญ การอนุมาน
ความหมายจากสิ่งที่ฟัง การให้และรับข้อมูล การบรรยาย
สิ่ งของ การร้องขอและการอนุญาต การสื่อสารทาง
โทรศัพท์ การถาม-บอกทิศทาง และการพูดในสถานการณ์
ต่างๆ  
               English pronunciation, linking sound 
and stress, intonation, daily spoken expression, 
listening for main ideas; inferring from listening 
sources; giving and receiving information; 
describing objects; making request and 
permission; telephoning; questioning and giving 
directions; speaking in various situations according 
to interest  

 
1. ปรับรหัส   
   วิชา 
2. ปรับช่ือวิชา 
3. ปรับ 
   ค าอธิบาย 
   รายวิชา                                                                                                                                           

2108136 ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษเพ่ือ
การสื่อสาร 
English Grammar for 
Communication 

 3(3-0-6) 

   ไวยากรณเ์พื่อการสื่อสาร กาลต่างๆ 
ปัจจุบันกาล อดีตกาล อนาคตกาล วาจก กรรตุวาจก 
กรรมวาจก อนุประโยคหลัก อนุประโยครอง นามานุ
ประโยค คุณานุประโยค วิเศษณานุประโยค ประโยค
ต่างๆ ประโยคความเดียว ประโยคความรวม และ
ประโยคความซ้อน 
   English grammar in use, tenses: 
present time, past time and future time, 
voices: active and passive voices, main 
clauses, subordinate clauses: noun clause, 
adjective clause and adverb clause; 
sentence: simple sentence, compound 
sentence and complex sentence 

 

2108141 ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ 
English Grammar  

3(3-0-6) 

   ไวยากรณ์ เพื่อการสื่อสาร  ประเภทของค า  
ค านาม  ค าสรรพนาม  ค ากริยา  ค าคุณศัพท์ ค ากริยา
วิเศษณ์ ค าบุพบท ค าสันธาน ค าอุทาน กาลต่างๆ ปัจจุบัน
กาล อดีตกาล อนาคตกาล วาจก กรรตุวาจก กรรมวาจก 
   English grammar in use; parts of speech: 
noun, pronoun, verb, adjective, adverb, 
preposition, conjunction, interjection; tenses: 
present time, past time and future time; voices: 
active and passive voices 
 

 

1. ปรับรหัส   
   วิชา 
2. ปรับ 
   ค าอธิบาย 
   รายวิชา                                                                                                                                           
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2108138 การอ่านเบ้ืองต้น               
Basic Reading 

3(3-0-6) 

   การอ่านระดับประโยค การเดาความหมาย
ของค าจากบริบท ข้อเท็จจริงกับความคิดเห็น และการ
อ่านเพื่อชีวิตประจ าวัน เช่น โฆษณา ป้ายเตือน ป้าย
จราจร ฉลากยา สลากสินค้าและข้อบ่งใช้   
   Sentence reading, context clues, 
facts and opinions, reading for daily life: 
advertisements, warning signs, traffic signs, 
labels and directions  

2108142 หลักการอ่านภาษาอังกฤษ 
English Reading  Principles 

3(3-0-6) 

  หลักการอ่านภาษาอังกฤษ  การอ่านเร็วแบบหา
ข้อมูลเฉพาะ การอ่านเร็วแบบหาใจความส าคัญ การเดา
ความหมายจากบริบท การหาใจความหลักและข้อความ
สนับสนุน การท านายก่อนการอ่าน การหาความหมายแฝง
จากบทความ  

  Basic reading principles; reading 
techniques: scanning, skimming, guessing meaning 
from contexts, finding main and supporting ideas, 
predicting and drawing inferences 

 

1. ปรับรหัส   
   วิชา 
2. ปรับชื่อวิชา 
3. ปรับ 
   ค าอธิบาย 
   รายวิชา                                                                                                                                           

2108242 ภ า ษ า อั ง ก ฤ ษ แ ล ะ
ภาษาศาสตร์เบ้ืองต้น 
Introduction to the 
English Language and 
Linguistics  

 3(3-0-6) 

   ความรู้ เบื้องต้นเกี่ยวกับธรรมชาติของ
ภาษาและการรู้ภาษา ประวัติภาษาศาสตร์และ
ภาษาอั งกฤษเบื้ องต้น  นิ ยามและขอบเขตของ
ภาษาศาสตร์แขนงต่างๆ ภาษาอังกฤษในฐานะ
ภาษาสากล 

  An introduction to the study of 
nature of human language and language 
acquisition, a brief history of linguistics and 
the English language,  definition and scope of 
linguistics and its branches, English as an 
international language 

 
 

2108143 ภาษาศาสตร์และภาษาอังกฤษ
เบ้ืองต้น 
Introduction to Linguistics 
and English Language 

3(3-0-6) 

  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับธรรมชาติของภาษาและ
การรู้ภาษา ประวัติภาษาศาสตร์และภาษาอังกฤษ นิยาม
และขอบเขตของภาษาศาสตร์แขนงต่างๆ ภาษาอังกฤษใน
ฐานะภาษาสากล  

  An introduction to the nature of 
language and language acquisition; history of the 
linguistics and the English language; definition and 
scope of linguistics and its branches; English as an 
international language  

 

1. ปรับรหัส   
   วิชา 
2. ปรับชื่อวิชา 
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2108353 การเขียนอนุเฉท 
Paragraph Writing 

3(3-0-6) 

   อ งค์ ป ระกอบและลั กษณ ะอนุ เฉท 
ประโยคใจความหลัก ประโยคสนับสนุนใจความหลกั 
และประโยคสรุป การเช่ือมประโยคและการเช่ือม
เนื้อหา องค์ประกอบของการเขียนเน้นกระบวนการ 
ขั้นตอนก่อนเขียน ขั้นตอนระหว่างเขียน ขั้นตอน
หลังการเขียน การเขียนย่อหน้าประเภทต่างๆ เช่น 
การเขียนเล่าเรื่อง การเขียนเชิงบรรยาย การเขียน
เชิงพรรณนา การเขียนจ าแนกประเภท การเขียน
เปรียบเทียบ การเขียนแสดงเหตุและผล  
   Components of paragraph writing: 
topic sentences, supporting sentences and 
concluding sentences; different types of 
paragraph writings:  narrative paragraphs, 
descriptive paragraphs, expository 
paragraphs, comparison and contrast 
paragraphs; cause and effect paragraphs  

2108144 หลักการเขียนภาษาอังกฤษ 
English Writing Principles 

3(3-0-6) 

   ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ รูปแบบประโยคต่างๆ 
ประโยคพื้นฐาน ประโยคความรวม ประโยคความซ้อน การ
ขยายความในประโยค การขยายความข้ามประโยค 
องค์ประกอบและลักษณะอนุเฉท การเขียนประโยค
ใจความหลัก ประโยคสนับสนุนใจความหลัก และประโยค
สรุป การเขียนย่อหน้าประเภทต่างๆ  
   English grammar, sentence patterns: 
simple sentences, compound sentences, 
complex sentences;  sentence expansion; 
expansion through coordination; components 
features of paragraph writing:  topic sentences, 
supporting sentences and concluding sentences; 
different types of paragraph writing 
 

 
 
 

   

1. ปรับรหัส   
   วิชา 
2. ปรับชื่อวิชา 
3. ปรับ 
   ค าอธิบาย 
   รายวิชา 

ไม่มี 2108251 วรรณคดีเบ้ืองต้น 
Introduction to Literature 

3(3-0-6) 

   ประเภทของวรรณคดี ค าจ ากัดความ รูปแบบ 
องค์ประกอบและศัพท์พื้นฐานทางวรรณคดีแต่ละประเภท 
การอ่านและอภิปรายผลงานท่ีคัดสรร   
   Genres of literature; definitions, forms, 
elements, and basic terminology of each genre; 
reading and discussing the selected literary works 

 

วิชาใหม่ 

ไม่มี      9.5.2 วิชาเฉพาะด้าน  
        9.5.2.1 ทักษะภาษา 
2108145 ภาษาอังกฤษในสื่อดิจิทัล 

English in Digital Media 
3(3-0-6) 

 สื่อดิจิทัลเบื้องต้น ประเภทของสื่อดิจิทัลเพื่อ
การเรยีนรู้ภาษาอังกฤษ ค าศัพท์เฉพาะในสื่อดิจิทัล การ
โฆษณา ฉันทาคติในสื่อดิจิทลั ความหลากหลายและสื่อ 
 Introduction to digital media; types of 
digital media for learning English; terms in digital 
media; advertising; bias in media; diversity and 
the media  

วิชาใหม ่
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2108137 ก าร ฟั ง -ก าร พู ด เพ่ื อ ก าร
สื่อสาร   
Listening and Speaking 
for Communication 

3(2-2-5) 

   ส านวนภาษาอั งกฤษเพื่ อการสื่ อสาร 
รู ป แบ บ การสน ท น า ก าร ให้ แ ล ะรั บ ข้ อมู ล ใน
สถานการณ์ต่างๆ การบรรยายสิ่งของ การร้องขอ การ
ขออนุญาต การสื่อสารทางโทรศัพท์ การถาม -บอก
ทิศทาง การซื้อ-ขายสินค้า 
             English expressions for 
communication and forms of conversation, 
giving and obtaining information in numerous 
situations: telephoning, questioning and giving 
directions, buying and selling merchandise  

 

2108247 การฟังและการพูดแบบทางการ 
Formal Listening and 
Speaking in  

3(2-2-5) 

   การวิ เคราะห์และการแสดงความคิดเห็น
เบื้องต้น ส านวนการเปรียบเทียบ การให้ค าแนะน าและการ
คาดเดา การสรุปใจความส าคัญจากบทฟัง การอภิปราย 
และการน าเสนอผลงานปากเปล่า การพูดคนเดียว การ
กล่าวสุนทรพจน์ การเล่าเรื่อง การบรรยายสถานที่ และ/
หรือ การรายงานข่าว  

  Expressing basic analysis and opinion; 
comparative expressions; giving suggestion and 
prediction; summarizing from listening sources; 
discussion and oral presentation; monologue: 
speech, story-telling, describing places and/or 
news report 

 

1. ปรับรหัส   
   วิชา 
2. ปรับชื่อวิชา 
3. ปรับ 
   ค าอธิบาย 
   รายวิชา 

2108352 การอ่านเพ่ือความเข้าใจ 
Reading Comprehension 

 3(3-0-6) 

   การอ่านอนุเฉทเพื่อความเข้าใจหัวข้อ 
ใจความส าคัญ รายละเอียด การอ้างอิง การสรุปความ 
และเจตคติของผู้แต่ง 
   Paragraph reading comprehension: 
previewing for topics, skimming for main 
ideas, scanning for details, finding the 
references, making inferences and  finding the 
author’s attitudes    

 

2108249 กลวิธีการอ่านอนุเฉท 
Paragraph Reading 
Strategies 

3(3-0-6) 

  กลวิธีในการอ่านอนุเฉท เข้าใจรูปแบบทาง
ภาษา การใช้บริบทในการเดาความหมายของศัพท์ การ
อ่านเพื่อจับใจความส าคัญ 

  Reading strategies at the paragraph 
level, understanding language patterns, including 
references and connectives using context clues 
and word-study skills for discovering meaning of 
words; reading for main ideas 

 

1. ปรับรหัส   
   วิชา 
2. ปรับชื่อวิชา 
3. ปรับ 
   ค าอธิบาย 
   รายวิชา 

2108240 การฟัง-การพูดเพ่ือพัฒนา
ทักษะการสื่อสาร 
Listening and Speaking 
for Communication 
Skills Development 

3(2-2-5) 

   โครงสร้างและส านวนรูปแบบกึ่งทางการ 
การฟังและการพูดเพื่อการวิเคราะห์และการแสดง
ความคิดเห็นเบื้องต้น ส านวนการเปรียบเทียบ การให้
ค าแนะน า การเช้ือเชิญ การคาดเดา การน าเสนอ
ข้อมูลข่าวสาร   

  Structure and semi-formal 
expressions listening and speaking for analysis 
and addressing basic opinion, comparative 
expressions, giving advice and making 
suggestions, invitations 

 

2108364 การฟังและการพูดเชิงวิชาการ 
Listening and Speaking for 
Academic Purposes 

3(2-2-5) 

   การฟังเพื่อจับใจความหลัก การพูดเพื่อแสดง
ทรรศนะและการโต้ตอบ การเสนอข้อโต้แย้ง การสรุปและ
การหาเหตุผล การแสดงความคิดเห็นในการโต้วาที การ
น าเสนอเหตุการณ์ปัจจุบัน การอภิปรายเป็นกลุ่ม 
   Listening for key ideas; expressing 
thought and replying; offering argument; giving 
summary and seeking for reason, giving opinion in 
debates; presenting current issues; group 
discussion 

 
 
 

1. ปรับรหัส   
   วิชา 
2. ปรับชื่อวิชา 
3. ปรับ 
   ค าอธิบาย 
   รายวิชา 



114 

 

2108350 การฟัง-การพูดเพ่ือการ
สื่อสารเชิงวิชาชีพ                         
Listening and Speaking 
for Profession 
Communication 

3(2-2-5) 

   การพู ดภาษาอั งกฤษในที่ ชุมชน การ
สนทนาเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลและข้อคิดเห็น การ
อภิ ป ร ายจ าก ป ระ เด็ น ที่ ก าห น ด  ก ารสื่ อ ส าร
ภาษาอังกฤษในหัวข้อวิชาชีพ 
   Public speaking; English 
conversation for information and opinion 
exchange, discussion on assigned topics, 
English communication on topics of 
profession 

 

2108371 การฟังและการพูดต่อหน้า
สาธารณชน 
Listening and Speaking in 
Public 

3(2-2-5) 

   การพูดภาษาอังกฤษในท่ีชุมชน การเลือกหัวข้อ
เพื่อการน าเสนอ กลวิธีการน าเสนอและท่าทาง การ
ประกอบ การเขียนบทบรรยายน าเสนอ การแลกเปลี่ยน
ข้อมูลและข้อคิดเห็น การอภิปรายจากประเด็นท่ีก าหนด 

  English public speaking; selecting topics 
for presentation; strategies for presentation and 
posture; script writing for presentation; 
exchanging information and ideas; discussing from 
assigned topics 

 

1. ปรับรหัส   
   วิชา 
2. ปรับชื่อวิชา 
3. ปรับ 
   ค าอธิบาย 
   รายวิชา 

2108359 การอ่านเพ่ือคุณภาพชีวิต 
Reading for Life Quality 

3(3-0-6) 

   การอ่านงานเขียนประเภทต่างๆทั้งภาษา
ร้อยแก้วและร้อยกรอง การอ่านหนังสือนอกเวลา การ
อภิปรายเพื่อพัฒนาความรู้ ความคิด คุณธรรม และ
เสริมสร้างค่านิยมที่ดีงามเพื่อคุณภาพชีวิต  
   Reading various types of prose and 
verse, graded reader, discussing for 
knowledge, thought, and moral development 
including good values for life quality 

 

2108373 การอ่านเชิงวิเคราะห์ 
Critical Reading 

3(3-0-6) 

  การอ่านประเภทต่าง ๆ โดยวิเคราะห์รูปแบบ
และถ้อยค าที่ใช้ เพื่อเข้าใจวัตถุประสงค์และทัศนคติของ
ผู้เขียน โดยสามารถแยกแยะข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นของ
ผู้ เขี ยนและสามารถวิจารณ์ บทความนั้ น ได้ อย่ างมี
ประสิทธิภาพ 

  Reading different kinds of texts by 
analyzing the purposes and attitude of the 
writers, identifying and distinguishing between 
fact and opinion and criticizing the text 
effectively 

 

1. ปรับรหัส 
    วิชา 
2. ปรับชื่อ 
    วิชา 
3. ปรับ 
   ค าอธิบาย 
   รายวิชา 

2108241 การเขียนระดับประโยค 
Sentence Writing 

   3(3-0-6) 

  ประเภทของค า ภาคประธานและภาค
แสดง ชนิดของประดยค  ประโยคความเดียว ประโยค
ความซ้น การขยายค านามข้างหน้า การขยายค านาม
ข้างหลัง การขยายค ากริยาโดยใช้กริยาวิเศษณ์  การ
ขยายกริยาโดยใช้วิเศษณานุประดยค การเชื่มค าและ
ประโยค 

  Part of speech, subjects and 
predicates, sentence patters: simple 
sentences, compound sentences, complex 
sentences, noun expansion through pre-noun 
modifiers and post non modifiers, verb 
expansion through adverbs and adverb 
clauses, coordination 

 

2108367 การเขียนเรียงความ 
Essay Writing 

3(3-0-6) 

  องค์ประกอบของการเขียนเรียงความ ใจความ
ส าคัญ การวางโครงร่าง บทน า เนื้อหา บทสรุป การเขียน
เรียงความประเภทต่างๆ  ความถูกต้องด้านไวยากรณ์ และ
การตรวจเรียงความด้วยตนเอง 

  Elements of essay writing: thesis, 
outline, introduction, body and conclusion; types 
of essays; grammatical correctness; self editing 

 

1. ปรับรหัส   
   วิชา 
2. ปรับชื่อวิชา 
3. ปรับ 
   ค าอธิบาย 
   รายวิชา 
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2108468 การเขียนสร้างสรรค ์
Creative Writing 

3(3-0-6) 

   การเขียนเรียงความประเภทต่างๆ เช่น 
การเขียนแสดงความคิดเห็น การเขียนโต้แย้ง การ
เขียนโน้มน้าวใจและการเขียนแสดงเหตุและผล เน้น
ความถูกต้องของประโยค มีความเป็นเอกภาพ การ
ล าดับเรื่องเหมาะสม และความคิดสร้างสรรค์                
   Various types of essay writing: giving 
opinion, argumentative,  persuasive, cause 
and effect, etc. with the emphasis on 
syntactic accuracy, unity, logical order and 
creativity 
 
  

2108476 การเขียนเชิงวิชาการ 
Academic Writing 

3(3-0-6) 

  การเขียนแสดงความคิดเห็นและการเขียน
โต้แย้ง การเขียนโน้มน้าวใจ เน้นความถูกต้องของประโยค 
มีความเป็นเอกภาพ การล าดับเรื่องเหมาะสม และความคิด
สร้างสรรค์ 

  Argumentative essay; persuasive essay 
with the emphasis on syntactic accuracy, unity, 
logical order and creativity 

 
 

1. ปรับรหัส 
    วิชา 
2. ปรับชื่อ 
    วิชา 
3. ปรับ 
   ค าอธิบาย 
   รายวิชา 

ไม่มี         9.5.2.2 ภาษาศาสตร์ 
2108248 ระบบค าและวากยสัมพนัธ ์

English Morphology and 
Syntax 

3(3-0-6) 

  โครงสร้างค าและประโยคในภาษาอังกฤษ 
กระบวนการสร้างค า  วลีและประโยคของภาษาอังกฤษ  
การวิเคราะห์หน่วยค าในภาษาอังกฤษ  การวิเคราะห์
โครงสร้างประโยคและประโยคแบบต่างๆ ในภาษาอังกฤษ 

  English typological structures in 
morphology and syntax; formation of word, 
phrase, and sentences; morphological analysis; 
analysis of English structures and sentence types 

 
 

วิชาใหม่ 

ไม่มี 2108365 สัทศาสตร์และสัทวิทยา
ภาษาอังกฤษ  
English Phonetics and 
Phonology 

3(3-0-6) 

  สรีรสัทศาสตร์ กระบวนการผลิตเสียง เสียงและ
หน่วยเสียงภาษาอังกฤษ สัทอักษรและการถ่ายเสียง ระบบ
เสียงในภาษาองักฤษ การฝึกออกเสียง  

  Articulatory phonetics; speech sound 
production; English sounds and phonemes; 
phonetic transcription and the IPA; sound system 
of English; pronunciation practice 

 
 

วิชาใหม่ 
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ไม่มี 2108374 ภาษาศาสตร์สังคม  
Sociolinguistics 

3(3-0-6) 

  หลักการและประเด็นส าคญัในภาษาศาสตร์
สังคม ภาวะสองภาษาและหลายภาษา ความสัมพันธ์
ระหว่างภาษาและสังคม  

  Principles and important issues in 
sociolinguistics; bilingualism and multilingualism; 
relationship between language and society 

 

วิชาใหม่ 

ไม่มี 2108474 หัวข้อคัดสรรทางภาษาศาสตร์ 
Selected Topics in 
Linguistics 

3(3-0-6) 
 

   กระบวนทัศน์และมโนทัศน์ในงานวิจัยทาง
ภาษาศาสตร์ ประเด็นวิจัยและแนวทางการศึกษาค้นคว้า 
การอ่านและวิเคราะห์หัวข้อคัดสรรของภาษาศาสตร์เชิง
ทฤษฎีและภาษาศาสตร์ประยุกต์  

  Research paradigms and concepts in 
linguistics; issues and research agendas; reading 
and analysis of selected topics in theoretical 
linguistics and applied linguistics 

 

วิชาใหม่ 

2108351 พ้ืนฐานการละครและการ
แสดง 
Foundation of Drama 
and Acting 

   3(3-0-6) 

   ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการละครและการ
แสดง  การเคลื่อนไหวร่างกาย  ภาษากาย  การเปล่ง
เสียงและภาษาบนเวที  การฝึกแสดงในรูปแบบต่างๆ    

  Foundation of drama and acting, 
movement, body language, utterances and 
language on stage, various forms of acting 
practice 

 
          9.5.2.3 วรรณคดี 
2108253 วรรณกรรมคลาสสิกและการ

แสดง 
Classic Story and On Stage 
Performance 

3(3-0-6) 

   ความรู้พื้นฐานและการฝึกเกี่ยวกับการแสดง 
การเคลื่ อนไหว ภาษากาย และการสื่ อสารบนเวที 
วรรณกรรมคลาสสิกท่ีคัดสรร และการแสดงบนเวที 
   Foundation and practices of acting: 
movement, body language, and on stage 
communication;  selected classic story and on 
stage performance 

 

1. ปรับรหัส   
   วิชา 
2. ปรับชื่อวิชา 
3. ปรับ 
   ค าอธิบาย 
   รายวิชา 
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ไม่มี 2108368 เร่ืองสั้น 
Short Story  

3(3-0-6) 

   วิวัฒนาการ ประเภทและองค์ประกอบของเรื่อง
สั้น นักประพันธ์อังกฤษและอเมริกันที่มีช่ือเสียงกับผลงานท่ี
โดดเด่น ความรู้ทางสังคมและวัฒนธรรมจากผลงานที่คัด
สรร 
            Development, types and elements of 
short story; famous English and American authors 
with prominent works; social and cultural 
knowledge through selected works 

 

วิชาใหม่ 

ไม่มี 2108372 ความงามแห่งบทกวีนิพนธ ์
Beauty of Poetry 

3(3-0-6) 

   ภาษาภาพพจน์ กลวิธีทางวรรณศิลป์ ความงาม
แห่ งบทกวีนิพนธ์อั งกฤษและอเมริกัน ในด้ านภาษา 
ความหมายและแง่คิด กวีที่มีช่ือเสียงและผลงานท่ีคัดสรร 
   Figurative language; literary devices; 
beauty of English and American poetry: language, 
meaning, and viewpoint; famous poets and 
selected works  

 

วิชาใหม่ 

2108465 วรรณกรรมกับชีวิต   
Literature and Life 

3(3-0-6) 

   ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ วรรณกรรม 
และสังคม คุณค่าของวรรณกรรมแง่คิดเพื่อชีวิตจาก
วรรณกรรมภาษาอังกฤษประเภทต่างๆ  
   Relationship between human, 
literature and society; values of literature, 
viewpoints for life 

  

2108475 วรรณกรรมกับชีวิต   
Literature and Life 

3(3-0-6) 

   ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ วรรณกรรม และ
สังคม คุณค่าของวรรณกรรม  แง่คิดเพื่อชีวิตจากผลงาน
ร้อยแก้วและ ร้อยกรองภาษาอังกฤษท่ีคัดสรร 
   Relationship between human, literary 
works and society; values of literary works; 
viewpoints for life from selected English prose 
and verse 
 

 

1. ปรับรหัส 
    วิชา 
2. ปรับ 
   ค าอธิบาย 
   รายวิชา 
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2108139 การแปลเบ้ืองต้น 

Introduction to 
Translation 

 3(3-0-6) 

   หลักการแปล การแปลในระดับค า ระดับ
ประโยคและข้อความสั้นๆจากภาษาอังกฤษเป็นไทย
และภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ การแปลส านวน การ
ใช้พจนานุกรม  

  Principles of translation, translating 
English to Thai and Thai to English from the 
level of lexical items, sentences to short 
passages, translating idioms, using dictionaries 

 
 

       9.5.2.4 การแปล 
2108250 การแปลเบ้ืองต้น 

Introduction to Translation 
3(3-0-6) 

   หลักการแปล ประเภทของการแปล กระบวนการ
แปล คุณสมบัติของนักแปล ปัญหาในการแปล การใช้
พจนานุกรม การแปลจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยและ
จากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษระดับค า วลี ประโยคและ
ย่อหน้า ส านวน การเลือกใช้ค าให้สอดคล้องกับบริบท การ
แปลข้อความสั้นๆประเภทให้ข้อมูลและข่าวสารประเภท
ต่างๆ  พาดหัวข่าว ความน าข่าว  
 Fundamental principle of translation; 
types of translation; translation procedures; 
translators’ qualifications; problems in translation; 
using dictionaries; translating from English into 
Thai and vice versa at word, phrase, sentence 
and paragraph levels; idioms; selecting context-
appropriate meanings; translating short excerpts 
giving information: news headlines and leads  

1. ปรับรหัส   
   วิชา 
2. ปรับ 
   ค าอธิบาย 
   รายวิชา 

2108243 การพัฒนาทักษะการแปล 
Translation Skills 
Development 

3(3-0-6) 

   การปรับบทแปล การแปลพาดหัวข่าว ข่าว
น าและข่าว เพลง เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว
ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  

  Editing translated texts, translating 
headlines, leads and news, lyrics, documents 
in tourism areas both in Thai and in English    

 
 

2108252 การพัฒนาทักษะการแปล 
Translation Skills 
Development 

3(3-0-6) 

 การแปลภาษาอั งกฤษ เป็ นภาษาไทยและ
ภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษที่มีความยาวและซับซ้อนมาก
ขึ้น การแปลตัวบทคัดสรรจากเรื่องสั้น นวนิยาย ฉลาก
ผลิตภัณฑ์ ค าคม ข่าว บทความจากหนังสือพิมพ์ การรักษา
บรรยากาศและความหมายของต้นฉบับ 
 Translating more complicated and longer 
passages from English into Thai and vice versa: 
translating excerpts selected from short stories, 
novels, product labels, mottos, news, newspaper 
articles; maintaining consistency of tone and 
meaning in source texts    

 

1. ปรับรหัส   
   วิชา 
2. ปรับชื่อวิชา   
   ภาษาอังกฤษ 
3. ปรับ 
   ค าอธิบาย 
   รายวิชา 
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ไม่มี 2108366 การแปลเฉพาะทาง 
Translation for Specific 
Purposes  

3(3-0-6) 

    การแปลตัวบทจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย
และภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษในหัวเรื่องเฉพาะทาง 
การเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม การแปลตัวบท
ป ร ะ เภ ท โน้ ม น้ า ว  สุ น ท ร พ จ น์  ค า โฆ ษ ณ า  ก า ร
ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว การใช้ภาษาที่สอดคล้องกับ
บริบท 
 Translation of specific excerpts in 
political, economic, social and cultural aspects 
from English into Thai and vice versa; translating 
persuasive excerpts: speeches, advertisement 
slogans, promotion of tourist attractions; uses of 
context-appropriate language 

 

วิชาใหม่ 

 
2108356 ภาษาอังกฤษส าหรับการ

ท่องเท่ียว  
English for Tourism 

3(3-0-6) 

   ศัพท์ ส านวน บทสนทนาเกี่ยวกับธุรกิจ
การท่องเที่ยว เช่น โรงแรม ร้านอาหาร สายการบิน 
มั คคุ เทศก์  ข้ อมู ลสถานที่ ส าคัญ  เทศกาลและ
วัฒนธรรมไทย ภาษาเพื่อการปฏิบัติด้านการท่องเที่ยว 

  Terms, expressions and 
conversations concerning tourism: hotels, 
restaurants, airlines, guides; information of 
tourist attractions, Thai festivals and culture, 
English for working  

      9.5.3 วิชาเลือก 
2108254 ภาษาอังกฤษส าหรับการโรงแรม  

English for Hotel 
3(3-0-6) 

   ศัพท์ ส านวน บทสนทนาที่ใช้ในแวดวงธุรกิจ
การโรงแรม การจัดการปัญหาค าร้องเรียน การใช้ภาษาเพื่อ
การปฏิบัติงานท่ีเกี่ยวข้อง  
   Vocabularies, expressions and 
conversations in the hotel business; how to deal 
with complaints; practice on English for working 
 
  

1. ปรับรหัส   
   วิชา 
2. ปรับ 
   ค าอธิบาย 
   รายวิชา 

2108464 วัฒนธรรมอาเซียน                                                                    
ASEAN Cultures 

3(3-0-6) 

   วัฒนธรรมของ 10 ชาติอาเซียน วิถีชีวิต
และขนบธรรมเนียมประเพณีที่โดดเด่นของแต่ละชาติ 
รวมถึงความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมที่เช่ือมถึงกันของ
ประเทศสมาชิก    
   Culture of 10 ASEAN nations, ways 
of life and prominent customs and traditions 
of each nation, cultural relationship 
connected between member countries 

  

2108255 วัฒนธรรมอาเซียน                                                                    
ASEAN Cultures 

3(3-0-6) 

   วัฒนธรรมของ 10 ชาติอาเซียน วิถีชีวิตและ
ขนบธรรมเนียมประเพณีที่โดดเด่นของแต่ละชาติ รวมถึง
ความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมที่ เช่ือมถึงกันของประเทศ
สมาชิก    
   Culture of 10 ASEAN nations, ways of 
life and prominent customs and traditions of 
each nation, cultural relationship connected 
between member countries 

 

1. ปรับรหัส 
    วิชา 
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2108355 วรรณกรรมส าหรับเด็ก 
Children’s Literature 

3(3-0-6) 

   ความหมาย ประเภท และลักษณะของ
วรรณกรรมส าหรับเด็ก ความส าคัญและคุณค่าของ
วรรณกรรมส าหรับเด็ก นิทานและการเล่านิทาน  การ
ผลิตสื่อประกอบการเล่านิทาน การท าสมุดภาพและ
กิจกรรมอื่นๆที่เกี่ยวข้อง 

  Meanings, types, and features of 
children’s literature, importance and value of 
children’s literature, tales and story-telling, 
producing materials for story-telling, picture 
books, and related activities 

 

2108256 วรรณกรรมส าหรับเด็ก 
Children’s Literature 

3(3-0-6) 

   ความหมาย ประ เภท และลักษณ ะของ
วรรณกรรมส าหรับ เด็ก ความส าคัญและคุณค่าของ
วรรณกรรมส าหรับเด็ก นิทานและการเล่านิทาน การผลิต
สื่อประกอบการเล่านิทาน การท าสมุดภาพและกิจกรรม
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 
              Meaning, types, and features of 
children’s literature; importance and value of 
children’s literature; tales and story-telling; 
producing materials for story-telling, picture 
books, and related activities 

 

1. ปรับรหัส   
   วิชา 
 
 

2108361 ค่ายภาษาอังกฤษ 
English Camp 

3(3-0-6) 

   กิจกรรมการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
โด ย ใช้ เก ม แล ะ เพ ล ง ก าร ใช้ภ าษ าอั งกฤษ ใน
สถานการณ์ที่หลากหลาย มุ่งสร้างความมั่นใจในการใช้
ภาษาและมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนภาษาอังกฤษ      
   Activities to improve English skills 
through using games and songs, using the 
English language in various situations to 
strengthen confidence and good attitude in 
studying the language 

 

2108369 ค่ายภาษาอังกฤษ 
English Camp 

3(3-0-6) 

   กิจกรรมการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษโดยใช้
เกมและเพลง การใช้ภาษาอังกฤษในสถานการณ์ ที่
หลากหลาย มุ่งสร้างความมั่นใจในการใช้ภาษาและมีเจต
คติที่ดีต่อการเรียนภาษาอังกฤษ      
              Activities to improve English skills 
through using games and songs, using the English 
language in various situations to strengthen 
confidence and good attitude in studying the 
language 

 

1. ปรับรหัส   
   วิชา 
 

2108363 ภาษาอังกฤษส าหรับธุรกิจ
การบริการ 
English for Hospitality 
Business 

3(3-0-6) 

 ศัพท์ ส านวน บทสนทนาเกี่ยวกับธุรกิจ
การบริการ  เช่น  ธุรกิจที่ พั ก  ธุรกิจอาหารและ
เครื่องดื่ม ธุรกิจการจัดเลี้ยง ธุรกิจเรือส าราญ และ
ธุรกิจสปา เป็นต้น ภาษาเพื่อการปฏิบัติงานธุรกิจการ
บริการ 
 Terms, expression and 
conversation concerning hospitality business: 
accommodation, food and beverage, catering 
service and cruise like business, English for 
working in hospitality business 

 

2108370 ภาษาอังกฤษส าหรับธุรกิจการ
บริการ 
English for Hospitality 
Business 

3(3-0-6) 

 ศัพท์ ส านวน บทสนทนาเกี่ยวกับธุรกิจการ
บริการ  เช่น ธุรกิจที่พัก ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม ธุรกิจ
การจัดเลี้ยง ธุรกิจเรือส าราญ และธุรกิจสปา เป็นต้น ภาษา
เพื่อการปฏิบัติงานธุรกิจการบริการ 
 Terms, expression and conversation 
concerning hospitality business: accommodation, 
food and beverage, catering service and cruise 
like business, English for working in hospitality 
business 

 

1. ปรับรหัส   
   วิชา 
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ไม่มี 2108375 ภาษาอังกฤษส าหรับการ
ท่องเท่ียว  
English for Tourism 

3(3-0-6) 

   ศัพท์ ส านวน บทสนทนาเกี่ยวกับแวดวงธุรกิจ
การท่องเที่ยว ข้อมูลสถานที่ส าคัญ วัฒนธรรมไทย การใช้
ภาษาเพื่อการปฏิบัติงานท่ีเกี่ยวข้อง  
   Vocabularies, expressions and 
conversations concerning tourism; information on 
tourist attractions; Thai culture and festivals; 
practice on English for working 

 

วิชาใหม่ 

2108358 ภาษาอังกฤษเพ่ือการแสดง 
English on Stage 

3(3-0-6) 

   การสื่อสารภาษาอังกฤษบนเวที  การใช้
ถ้อยค าและภาษากายในฐานะผู้ด าเนินรายการและ
นักแสดง  การเปิดรายการ  การกล่าวต้อนรับ  การ
ล าดับเนื้อหา  การปิดรายการและการขอบคุณ  บูรณา
การความรู้สู่การแสดงบนเวที 
 
   Communication of English language 
on stage, verbal language and gesture as the 
moderator and actor, introduction, 
welcoming, moves, ending and thanking, on 
stage performances 

 

2108376 ภาษาอังกฤษเพ่ือการแสดง 
English on Stage 

3(3-0-6) 

   การสื่อสารภาษาอังกฤษบนเวที  การใช้ถ้อยค า
และภาษากายในฐานะผู้ด าเนินรายการและนักแสดง  การ
เปิดรายการ  การกล่าวต้อนรับ  การล าดับเนื้อหา  การปิด
รายการและการขอบคุณ  บูรณาการความรู้สู่การแสดงบน
เวท ี
 
   Communication of English language on 
stage, verbal language and gesture as the 
moderator and actor, introduction, welcoming, 
moves, ending and thanking, on stage 
performances 

 

1. ปรับรหัส 
    วิชา 
 

2108360 ภ า ษ า อั ง ก ฤ ษ เ พ่ื อ ก า ร
สื่อสารมวลชน 
English for Mass Media 

3(3-0-6) 

 หลักการการสื่อมวลชน  ภาษาที่ใช้ในสื่อ
วิทยุ  โทรทัศน์   หนังสือพิมพ์  นิตยสาร  แผ่นพับ 
โฆษณา  ลักษณะโครงสร้างภาษาและค าศัพท์  ภาษา
ที่ใช้ในหัวข้อข่าว  ภาษาโฆษณา  ภาษาประชาสัมพันธ์  
บทความต่างๆ 
 Principles of mass media, language 
form and style used in radio, television, 
publishing media: newspapers, magazines, 
brochures, and advertisements in newspapers 

 

2108377 ภ า ษ า อั ง ก ฤ ษ เ พ่ื อ ก า ร
สื่อสารมวลชน 
English for Mass Media 

3(3-0-6) 

 หลักการการสื่อมวลชน  ภาษาที่ใช้ในสื่อวิทยุ 
โทรทัศน์   หนั งสือพิมพ์  นิตยสาร  แผ่นพับ โฆษณา  
ลักษณะโครงสร้างภาษาและค าศัพท์  ภาษาที่ใช้ในหัวข้อ
ข่าว  ภาษาโฆษณา  ภาษาประชาสัมพันธ์  บทความต่างๆ 
 Principles of mass media, language 
form and style used in radio, television, 
publishing media: newspapers, magazines, 
brochures, and advertisements in newspapers 

 
 

1. ปรับรหัส 
    วิชา 
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2108466 ภาษาอังกฤษส าหรับงาน
เลขานุการและงานส านกังาน 
English for Secretary 
and Office Works 

3(3-0-6) 

   ค าศัพท์และส านวนภาษาอังกฤษในงาน
เลขานุการ งานส านักงาน ส านวนการโทรศัพท์และ
การตอบรับ การรับฝากและบันทึกข้อความทาง
โทรศัพท์ การนัดหมาย  การรับส่งบันทึกข้อความ การ
เขียนบันทึกการประชุม การบันทึกช่วยจ า และงาน
อื่นๆ ในหน้าท่ีเลขานุการ 
   Terms and expressions used in the 
secretarial functions and office routine, 
telephoning expressions and answering 
telephone calls,  leaving telephone messages 
and receiving and transmitting documents, 
writing minute of meeting, report, memo and 
other secretary tasks 

 

2108378 ภาษาอังกฤษส าหรับงาน
เลขานุการและงานส านกังาน 
English for Secretary and 
Office Works 

3(3-0-6) 

   ค าศัพท์ และส านวนภาษาอั งกฤษในงาน
เลขานุการ งานส านักงาน ส านวนการโทรศัพท์และการ
ตอบรับ การรับฝากและบันทึกข้อความทางโทรศัพท์ การ
นัดหมาย  การรับส่งบันทึกข้อความ การเขียนบันทึกการ
ประชุม  การบันทึ ก ช่วยจ า และงานอื่นๆ  ในหน้ าที่
เลขานุการ 
   Terms and expressions used in the 
secretarial functions and office routine, 
telephoning expressions and answering 
telephone calls,  leaving telephone messages 
and receiving and transmitting documents, writing 
minute of meeting, report, memo and other 
secretary tasks 

 

1. ปรับรหัส 
    วิชา 
 
 

2108354 การศึกษาค้นคว้าอิสระ 
English Independent 
Studies 

3(2-2-5) 

   ทฤษฎีและหลักการวิจัยเบื้องต้น การวิจัย
เพื่อการประกอบอาชีพ การเรียนการสอน ท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม การเขียนข้อเสนองานวิจัย การ
วิเคราะห์ข้อมูลและการเขียนอภิปรายผลการวิจัย การ
น าเสนอและแสดงผลงานวิจัย 
            An introductory of theories and 
concepts of research, research for career, 
teaching and learning, and cultural 
preservation, writing research proposal, data 
analysis and discussion, research presentation 
and exhibition 

 

2108379 การศึกษาค้นคว้าอิสระ 
Independent Studies 

3(2-2-5) 

   ทฤษฎีและหลักการวิจัยเบื้องต้น การวิจัยเพื่อ
การประกอบอาชีพ  การเรี ยนการสอน  ท านุ บ ารุ ง
ศิลปวัฒนธรรม การเขียนข้อเสนองานวิจัย การวิเคราะห์
ข้อมูลและการเขียนอภิปรายผลการวิจัย การน าเสนอและ
แสดงผลงานวิจัย 
             An introductory of theories and 
concepts of research, research for career, 
teaching and learning, and cultural preservation, 
writing research proposal, data analysis and 
discussion, research presentation and exhibition 

 
 

1. ปรับรหัส 
    วิชา 
2. ปรับชื่อวิชา 
   ภาษาอังกฤษ 
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ไม่มี 2108380 อรรถศาสตร์เบ้ืองต้น 
Introduction to Semantics 

3(3-0-6) 
 

   ท ฤษ ฎี ท างอ รรถศ าส ต ร์  ก ารวิ เค ร าะห์
ความหมายของค าวลีและประโยค การเปลี่ยนแปลง
ความหมาย องค์ประกอบที่เกี่ยวกับความหมายของค า 
ความสัมพันธ์ระหว่างความหมายของค าในประโยค 
   Introduction to semantic theory; an 
analysis of meaning of words, phrases, sentences; 
semantic change; semantic components; 
relationship of semantic in sentence 

 

วิชาใหม่ 

ไม่มี 2108381 การแปลภาษาไทยเป็น
ภาษาอังกฤษ 
Thai to English Translation 

3(3-0-6) 
 

   ข้อแตกต่างทางไวยากรณ์ระหว่างภาษาไทย
และภาษาอังกฤษ การแปลภาษาไทยเป็นอังกฤษในระดับ
ค า วลี ประโยคและย่อหน้า ความหมายโดยตรงและโดยนัย
ของค า การใช้เครื่องหมายวรรคตอน การวิเคราะห์
ข้อผิดพลาดในการแปลและวิธีแก้ไข การตีความต้นฉบับ
ประเภทต่างๆ  
 Grammatical differences between Thai 
and English; translating from Thai into English at 
word, phrase, sentence and paragraph levels; 
direct and indirect meanings of words; uses of 
punctuation marks; analysis of translation errors 
and solutions; interpretation of various types of source texts 
 

 

วิชาใหม่ 

2108362 ภาษาอังกฤษส าหรับงานสาย
การบิน 
English for Airline Jobs 

3(3-0-6) 

   ตัวย่อ ค าศัพท์และส านวนภาษาอังกฤษที่
เกี่ยวข้องกับงานสายการบิน การสื่อสารในสถานการณ์
ต่าง ๆ ขั้นตอนการให้บริการ การให้ข้อมูลการเดินทาง  
การตรวจรับผู้โดยสารขึ้นเครื่องบิน การรับส่งผู้โดยสาร  
   Abbreviations, terms and 
expressions related to airline, communication 
in various situations, process of service 
delivery, giving flight information, checking in 
and boarding passengers  

2108477 ภาษาอังกฤษส าหรับงานสายการ
บิน 
English for Airlines 

3(3-0-6) 

   ตัวย่อ ค าศัพท์และส านวนภาษาอังกฤษที่
เกี่ยวข้องกับงานสายการบิน การสื่อสารในสถานการณ์ต่าง 
ๆ ขั้นตอนการให้บริการ การให้ข้อมูลการเดินทาง  การ
ตรวจรับผู้โดยสารขึ้นเครื่องบิน การรับส่งผู้โดยสาร  
   Abbreviations, terms and expressions 
related to airline, communication in various 
situations, process of service delivery, giving flight 
information, checking in and boarding passengers 

 
 

1. ปรับรหัส 
    วิชา 
2. ปรับชื่อวิชา 
   ภาษาอังกฤษ 
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2108357 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร
ทางธุรกิจ 
English for Business 
Communication 

3(3-0-6) 

   บทสนทนาการใช้ภาษาอังกฤษในการ
สื่อสารทางธุรกิจในหัวข้อต่างๆ การแนะน าตัว การ
แนะน าบริษัท  การรับโทรศัพท์ การอธิบายลักษณะ
ผลิตภัณฑ์และสินค้า  การน าเสนอทางธุรกิจที่มี่
ประสิทธิภาพ การสนทนาเกี่ยวกับการเดินทางเพื่อ
ติดต่อทางธุรกิจ อ่านบทความสั้นทางธุรกิจ  และ
ค าศัพท์ที่ใช้ในวงการธุรกิจ 
   English conversation in business 
communication on various topics: self-
introduction, company introductions, 
telephoning, description of the company and 
its products, effective presentations; 
conversation dialogue of travel arrangements 
and transaction, reading short passage in 
business; business terms 

 

 

 

 

  

2108478 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารทาง
ธุรกิจ 
English for Business 
Communication 

3(3-0-6) 

   บทสนทนาการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร
ทางธุรกิจในหัวข้อต่างๆ การแนะน าตัว การแนะน าบริษัท  
การรับโทรศัพท์ การอธิบายลักษณะผลิตภัณฑ์และสินค้า  
การน าเสนอทางธุรกิจที่มี่ประสิทธิภาพ การสนทนา
เกี่ยวกับการเดินทางเพื่อติดต่อทางธุรกิจ อ่านบทความสั้น
ทางธุรกิจ  และค าศัพท์ที่ใช้ในวงการธุรกิจ 
   English conversation in business 
communication on various topics: self-
introduction, company introductions, 
telephoning, description of the company and its 
products, effective presentations; conversation 
dialogue of travel arrangements and transaction, 
reading short passage in business; business terms 

 
 

1. ปรับรหัส 
    วิชา 
 

2108471 การสัมมนาประเด็นร่วมสมัย
ด้วยภาษาอังกฤษ 
English Seminar in 
Current Issues 

3(3-0-6) 

   ประเด็นปัญหาและข้อโต้แย้งร่วมสมัยผ่าน
การสนทนา อภิปรายหรือโต้วาทีด้วยภาษาอังกฤษ 
การให้เหตุผลและการคิดวิเคราะห์ การใช้ภาษาที่
เหมาะสมและเกี่ยวข้องกับประเด็น 
   Conflict and controversial issues 
through English discussion or debate, the 
formation of reasons and analytical thinking, 
appropriate language for expressing and 
related to the issues  

2108479 การสัมมนาประเด็นร่วมสมัยด้วย
ภาษาอังกฤษ 
English Seminar in Current 
Issues 

2(1-2-3) 

   ประเด็นปัญหาและข้อโต้แย้งร่วมสมัยผ่านการ
สนทนา อภิปรายหรือโต้วาทีด้วยภาษาอังกฤษ การให้
เหตุผลและการคิดวิเคราะห์ การใช้ภาษาที่เหมาะสมและ
เกี่ยวข้องกับประเด็น 
   Conflict and controversial issues 
through English discussion or debate, the 
formation of reasons and analytical thinking, 
appropriate language for expressing and related 
to the issues 

 

1. ปรับรหัส 
    วิชา 
2. ปรับหน่วย  
   กิต 
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ไม่มี 2108480 การแปลแบบล่าม 
Interpretation 

3(3-0-6) 

 ความรู้ เบื้องต้นเกี่ยวกับการแปลแบบล่าม 
ประเภทของการแปลแบบล่าม การแปลแบบล่ามเบื้องต้น
จากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยและจากภาษาไทยเป็น
ภาษาอังกฤษในหัวข้อท่ัวไป 
 Fundamental principle of 
interpretation; types of interpretation; basic 
interpretation from English to Thai and vice versa 
in general topics 

 

วิชาใหม ่

ไม่มี 2108481 วัจนปฏิบัติศาสตร์เบ้ืองต้น 
Introduction to Pragmatics 

3(3-0-6) 

   หลักการและขอบเขตทางวัจนปฏิบัติศาสตร์  
วั จน กรรมและความสุ ภ าพ   ปั จจั ยที่ มี ผ ลต่ อก าร
ตีความหมายถ้อยค า การวิเคราะห์เจตนาของผู้พูดและการ
ตีความของผู้ฟังในลบริบทหรือสถานการณ์ต่างๆ 
   Pragmatic principles and scopes; 
speech acts and politeness; factors influencing 
the interpretation of utterances; the speaker’s 
intention and the listener’s interpretation of 
different situation 
 

 
 

วิชาใหม ่

 
2108472 การเตรียมฝึกประสบการณ์

วิชาชีพ                      
Preparation for 
Professional 
Experience 

2(180ชม.) 

   การเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษา
ก่อนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในด้านต่างๆ เช่น 
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในส านักงาน การอบรมภาษา
ต่างประเทศ เช่น ภาษามลายู ภาษาจีน และการ
อบรมบุคลิกภาพ เป็นต้น 
   A simulated practice for preparing  
students to be trainees in various elements: 
computer software for office use; foreign 
language training: Melayu and Chinese and 
personality development   

      9.5.4 วิชาชีพ 
2108482 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

และ การเตรียมฝึกสหกิจศึกษา 
Preparation for Professional 
Internship and Cooperative 
Education 

3(3-0-6) 

   การเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาก่อนการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพและการฝึกสหกิจศึกษา ในด้านต่างๆ 
เช่น  โป รแกรมคอมพิ ว เตอร์ ในส านั กงาน  การอบรม
ภาษาต่างประเทศ เช่น ภาษามลายู ภาษาจีน และการอบรม
บุคลิกภาพเป็นต้น  
              A simulated practice for preparing 
students before professional internship and 
cooperative education in various elements: 
computer software for office use, foreign language 
training: Melayu and Chinese and personality 
development   

1. ปรับรหัส 
    วิชา 
2. ปรับชื่อวิชา 
   ภาษาอังกฤษ 
3. ปรับหน่วย 
   กิต 
4. ปรับหมวด 
   วิชา 
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2108473 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
Internship 

5(450 
ชั่วโมง) 

   การฝึกประสบการณ์วิชาชีพในหน่วยงาน
ราชการหรือบริษัทเอกชนที่นักศึกษาจะได้ฝึกทั้ ง
ภาษาอังกฤษกับชาวต่างชาติและการท างานในองค์กร 
จัดให้มีการปฐมนิเทศรายละเอียดเกี่ยวกับการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ จัดให้มีการฝึกประสบการณ์และ
ท าโครงการพิเศษหรือวิจัย รวมทั้งจัดปัจฉิมนิเทศเพื่อ
อภิปรายและสรุปปัญหาด้านการฝึกงานตลอดจนเสนอ
วิธีการแก้ไขปัญหา 
   Practice of professional experience 
as trainees in either government or private 
sectors where English is used with non-Thai 
speakers and working in organizations, 
orientation, field experience with a project or 
research assignment, post-internship seminar 
for summary of problems encountered and 
problem solving  

2108483 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
Internship 

6(540) 

   การฝึกประสบการณ์ วิชาชีพ ในหน่วยงาน
ราชการห รือบ ริษั ท เอกชนที่ นั กศึ กษาจะได้ ฝึ กทั้ ง
ภาษาอังกฤษกับชาวต่างชาติและการท างานในองค์กร การ
ปฐมนิเทศรายละเอียดเกี่ยวกับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
การฝึกประสบการณ์และท าโครงการพิเศษหรือวิจัย จัด
ปัจฉิมนิเทศเพื่ออภิปรายและสรุปปัญหาด้านการฝึกงาน
ตลอดจนเสนอวิธีการแก้ไขปัญหา 

  Practice of professional experience as 
trainees in either government or private sectors 
where English is used with non-Thai speakers and 
working in organizations, orientation, field 
experience with a project or research assignment, 
post-internship seminar for summary of problems 
encountered and problem solving  

 

1. ปรับรหัส 
    วิชา 
2. ปรับหน่วย 
   กิต 
 

ไม่มี หรือ วิชาใหม่ 

2108484 การฝึกสหกิจศึกษา 
Cooperative Education 

 6(600) 

   ปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการ เป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 600  ช่ัวโมง และน าเสนอผลงานพร้อมเอกสาร
ประกอบ ภายใต้การดูแลของคณะกรรมการสหกิจศึกษา
ของหลักสูตรร่วมกับสถานประกอบการ 
            Practical work in workplaces at least 600 
hours where English is used and presenting 
working performance with its paper works under 
supervision of cooperative education committee 
members collaborating with workplace  
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2108132 ไว ย าก รณ์ ภ าษ าอั งก ฤ ษ
เบ้ืองต้น 
Basic English Grammar  

3(3-0-6) 
 

    พื้นฐานไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ ประเภท
ของค า ค าสรรพนาม ค ากริยา ค าคุณศัพท์  ค ากริยา
วิเศษณ์  ค าบุพบท  ค าสัณธาน  ค าอุทาน  ค าก ากับ
นาม  รูปแบบการใช้  ความสอดคล้องระหว่างกริยา
และประธาน 
   Basic English grammar, parts of 
speech: noun, pronoun, verb, adjective, 
adverb, preposition, conjunction, interjection; 
determiners forms of usage, subject and verb 
agreement  

ไม่มี ปรับออก 

2108134 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ในการเรียนภาษาอังกฤษ 
Using Information 
Technology for English 
Learning 

3(3-0-6) 
 

   ประวัติ ความเป็นมาและวิวัฒนาการ
เทคโนโลยีสารสนเทศกับการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ 
ภาษาอังกฤษกับโปรกแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป  
การใช้สื่อเสมือนจริง เช่น สื่อออนไลน์ แอปพลิเคช่ัน
ในสมาร์ทโฟน การฝีกปฏิบัติและการน าไปใช้ 
   A brief history and evolution of 
information Technology with English learning, 
English through computer software, using 
virtual materials such as, online materials on 
smart-phone, practice and application  

  

ไม่มี ปรับออก 
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2108135 สังคมและวัฒนธรรมของ
ประเทศเจ้าของภาษา 
Society and Culture 
Backgrounds of English 
Speaking Countries   

2(2-0-4) 
 

   ความรู้ทางวัฒนธรรมและเทศกาลส าคัญ
ของประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาพูด ความ
เช่ือมโยงระหว่างวัฒนธรรม การแสดงความคิดเห็น
และอภิปรายประเด็นท่ีเกี่ยวข้อง 
   Cultural backgrounds and 
important festivals of the English-speaking 
countries, cultural relationship, expressing 
ideas and discussing related issues 

 

ไม่มี ปรับออก 

2108244 ความรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวกับ
วรรณกรรมภาษาอังกฤษ                        
Introduction to 
Literature 

 2(2-0-4) 
 

   ค าจ ากัดความ ประเภทของวรรณกรรม 
ค าศัพท์พื้นฐาน เทคนิคและกลวิธีในการประพันธ์ทั้ง
ร้อยแก้วและร้อยกรอง การฝึกอ่านและอภิปราย
ผลงานท่ีคัดสรร  
   Definitions and types of literature, 
basic terms, techniques and devices, reading 
and discussing selected literary works 

 

ไม่มี ปรับออก 
 

2108245 ภ าษ าศาส ต ร์ท ฤ ษ ฎี เชิ ง
วิเคราะห์เบื้องต้น 
Introduction to 
Theoretical Linguistics 
and Analysis    

 3(3-0-6) 
 

   แนวคิดและทฤษฎี เบื้ อ งต้น เกี่ ย วกั บ
ภาษาศาสตร์บริสุทธิ์ สัทอักษรและการถอดเสียง การ
วิเคราะห์หน่วยเสียงและระบบเสียงในภาษาอังกฤษ 
กระบวนการสร้างค า อนุประโยค วลีและประโยค การ
วิเคราะห์โครงสร้างประโยคและประโยคแบบต่างๆ ใน
ภาษาอังกฤษ                            
   Basic concepts and theory of pure 
linguistics; phonetics alphabets and 
transcription, the analysis of English 
phonemes and sounds system,  formation 

 

ไม่มี ปรับออก 
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2108246 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 
และการน าเสนองาน             
English for 
Communication and  
Presentation 

 3(3-0-6) 
 

   ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการน าเสนองาน
ภาษาอังกฤษ ศิลปะการเลือกใช้ค า วลี ประโยค และ
ส านวนโวหาร ทักษะและเทคนิคการน าเสนองานทั้ง
แบบกลุ่มและเป็นรายบุคคล ภาษาอังกฤษเพื่อการ
น าเสนอทางวิชาการและเชิงธุรกิจ การถามและการ
ตอบค าถามในการน าเสนองาน  
   A brief introductory to English for 
presentation, selection of words, phrases, 
sentences, and idioms; individual and group 
presentation skills and techniques, English for 
academic and business presentation, asking 
and answering question during and after 
presentation  
  

ไม่มี ปรับออก 

2108347 ภาษาอังกฤษกับการมีส่วน
ร่วมต่อสังคม 
English for Corporate 
Social  Responsibility 

 3(3-0-6) 
 

   แนวคิดและทฤษฎีการมีส่วนร่วมต่อสังคม 
การปลูกจิตส านึกและความรับผิดชอบของพลเมืองที่ดี 
ภาษาอังกฤษกับกระบวนการมีส่วนร่วมต่อสังคมการ
ประยุกต์ใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการพัฒนาชุมชนและ
สังคม  
   Concepts and theories of corporate 
social responsibility, cultivation and 
responsibilities of good citizens; English with 
process of corporate social responsibility, 
English application  for community and 
society development 

 

ไม่มี ปรับออก 
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2108348 การสื่อสารวัฒนธรรม 
Communication of 
Culture 

 3(3-0-6) 
 

   ความหมายและประเภทของวัฒนธรรม 
ลักษณะของวัฒนธรรมไทย  วัฒนธรรมและประเพณี
ไทยท่ีโดดเด่น การสื่อสารและการสาธิตวัฒนธรรมไทย
ในฐานะเจ้าของประเทศ   
   Meanings and types of culture, 
features of Thai culture, Thai culture and 
prominent traditions, communication and 
demonstration of Thai culture 
  

ไม่มี ปรับออก 
 

2108349 ภาษาอังกฤษกับ
สุนทรียศาสตร์  
English and Aesthetics 

 3(3-0-6) 
 

   ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับคุณค่าและ
ความงามท่ามกลางความหลากหลายทางวัฒนธรรม 
การรับรู้และการเรียนรู้เกี่ยวกับคุณค่าและความงาม
ของศิลปะและวัฒนธรรมประจ าชาติ การวิจักษณ์และ
ช่ื น ช ม ว ร ร ณ ก ร ร ม  ภ าพ ย น ต ร์  ด น ต รี  แ ล ะ
สถาปัตยกรรมด้วยภาษาอังกฤษ  
   Relationship between humans and 
aesthetics amidst the diversity of culture, the 
perception, appreciation and expression of 
arts and culture of the nation; the English 
appreciation of literature, film, music, and 
architecture  

ไม่มี ปรับออก 
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2108467 ภาษาอังกฤษเพ่ือการเป็น
ผู้ประกอบการด้านบริการ 
English for 
Entrepreneurship in 
Service Sectors 

 3(3-0-6) 
 

 หลักการ ทฤษฎี  คุณสมบัติและการ
ปฏิบัติของการเป็นเจ้าของธุรกิจด้านบริการ แนว
ทางการจัดตั้ งธุรกิจ การบริการและการจัดการ 
จริยธรรมและจรรยาบรรณของนักธุรกิจในฐานะ
ผู้ประกอบการ 
             Principles, theories and practices of 
entrepreneurship in service sectors, 
guidelines for the establishment of business, 
service management, competency 
preparation for being an entrepreneur, 
business ethics for entrepreneurship in 
service sectors 

  

ไม่มี ปรับออก 
 

2108469 บทร้อยกรองตะวันตก 
Western Poetry 

 3(3-0-6) 
 

   บ ท กวี นิ พ น ธ์ ภ าษ าอั งกฤษ ของโล ก
ตะวันตก  ภูมิหลังและรูปแบบการประพันธ์ของกวีที่มี
ช่ือเสียง การอ่านและการอภิปรายเนื้อหาและแนวคิด
ของบทกวีที่คัดสรร 
   Poetry in English language of 
Western World, background and styles of 
famous poets, reading and discussing on 
selected poetry for content and theme 

 

ไม่มี ปรับออก 

2108470 บทกวีนิพนธ์อเมริกนั
สมัยใหม ่
Modern American 
Poetry 

 3(3-0-6) 
 

   บทกวีอเมริกันในช่วงปีค.ศ.1910-1945 
ภูมิหลัง รูปแบบการประพันธ์และผลงานของนัก
ประพันธ์ส าคัญ การอ่านและการอภิปรายเนื้อหาและ
แนวคิดของบทกวีที่คัดสรร  
   American poetry from 1910 to 
1945,  background, styles of major authors 
reading and discussion on selected poetry for 
content and theme 

 

ไม่มี ปรับออก 
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หมวดวิชาเลือกเสรี    ไม่น้อยกว่า   6    หน่วยกิต  
              ให้ เลื อกรายวิชาต่ าง ๆ  ที่ เปิ ดสอนใน
มหาวิทยาลัย โดยไม่ซ้ ากับรายวิชาที่เคยเรียนมาแล้ว    
และต้องไม่เป็นรายวิชาที่ก าหนดให้เรียนที่ไม่นับหน่วย
กิต รวมในเกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรนี้ 

หมวดวิชาเลือกเสรี    ไม่น้อยกว่า   6    หน่วยกิต  
              ให้เลือกรายวิชาต่าง ๆ ที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัย 
โดยไม่ซ้ ากับรายวิชาที่เคยเรียนมาแล้ว    และต้องไม่เป็น
รายวิชาที่ก าหนดให้เรียนที่ไม่นับหน่วยกิต รวมในเกณฑ์การ
ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรนี้ 
 

คงเดิม 
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ภาคผนวก ข 
ค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาที่ 3108/2561  

เรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคณุวฒุิ
ระดับอุดมศึกษา หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2562  
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ภาคผนวก ค 
ค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ที่ 6713/2561 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการการวิพากษ์หลักสูตรหลักสูตรศลิปศาสตรบณัฑิต 
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 
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ภาคผนวก ง 
หนังสือเชิญผู้ทรงคุณวฒุิภายนอกวิพากษ์หลักสูตร 
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139 
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ภาคผนวก จ 
ค ำสั่งสภำมหำวิทยำลัยรำชภัฏยะลำ ที่ ๙/256๐  

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรกลั่นกรองหลักสูตรมหำวิทยำลยัรำชภัฏยะลำ 
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ภาคผนวก ฉ 
ประกำศมหำวิทยำลยัรำชภัฏยะลำ  

เรื่อง  แนวปฏิบัติงำนกำรจัดกำรเรยีนกำรสอน 
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146 
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ภาคผนวก ช 
ประกาศมหาวิทยาลยัราชภัฏยะลา  

เรื่อง หลักเกณฑ์การก าหนดรหัสวิชา 
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ภาคผนวก ซ 
ข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา  

ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี  
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ข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2551 

- - - - - - - - - - 
โดยที่เป็นการสมควรออกข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ว่าด้วยการจัดการศึกษา

ระดับปริญญาตรี จึงอาศัยอ านาจตามความในมาตร 18(2) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 
2547 และมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ในการประชุมครั้งที่ 5 เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2551 ให้ออก
ข้อบังคับไว้ดังต่อไปนี้ 

 
หมวด 1 
บททั่วไป 

 
ข้อ 1 ข้อบังคับนี้ เรียกว่า “ข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ว่าด้วยการจัดการศึกษา

ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๑” 
ข้อ 2 ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับส าหรับนักศึกษาท่ีเข้าศึกษาตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 
ข้อ 3 บรรดาข้อบังคับ ระเบียบ ค าสั่ง ประกาศ หรือมติอ่ืนใดซึ่งขัดหรือแย้งกับข้อบังคับนี้ ให้

ใช้ข้อบังคับนี้แทน 
ข้อ 4 ในข้อบังคับนี้ 

 “มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
 “สภามหาวิทยาลัย” หมายความว่า สภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

“อธิการบดี” หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
 “คณะ” หมายความว่า คณะของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา และให้หมายรวมถึงหน่วยงานที่
เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่ด าเนินการจัดการเรียนการสอน และมีฐานะเทียบเท่าคณะ 
 “คณบดี” หมายความว่า หัวหน้าส่วนราชการที่เป็นคณะ และให้หมายรวมถึงหัวหน้าหน่วยงาน
อ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะที่มีการจัดการเรียนการสอน 
 “คณะกรรมการประจ าคณะ” หมายความว่า คณะกรรมการตามมาตรา 41 วรรคสอง แห่ง
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 และให้หมายรวมถึงคณะกรรมการในหน่วยงานที่เรียกชื่อ
อย่างอ่ืนที่ด าเนินการจัดการเรียนการสอน และมีฐานะเทียบเท่าคณะ 

“สถาบันอุดมศึกษา” หมายความว่า สถาบันการศึกษาที่มีการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรไม่ต่ า
กว่าระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่าที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาให้การรับรอง 

“กองบริการการศึกษา” หมายความว่า กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
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“อาจารย์ที่ปรึกษา” หมายความว่า อาจารย์ที่ได้รับการแต่งตั้งโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เพ่ือ
ท าหน้าที่ควบคุมแนะน า และให้ค าปรึกษาด้านการเรียนและด้านอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเรียนของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

ข้อ 5 ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการตามข้อบังคับนี้และมีอ านาจในการออกระเบียบ ค าสั่งหรือ
ประกาศ และเป็นผู้วินิจฉัยในกรณีที่มีปัญหาในการปฏิบัติตามข้อบังคับนี้ 

 
หมวด 2 

ระบบการศึกษา 
 

 ข้อ 6 ระบบการศึกษา 
 การจัดการศึกษาให้ใช้ระบบ 

6.1 ระบบทวิภาค โดยหนึ่งปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ หนึ่งภาค
การศึกษาปกติมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า ๑๕ สัปดาห์ 

6.2 ระบบไตรภาค โดยหนึ่งปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 3 ภาคการศึกษาปกติ หนึ่งภาค
การศึกษาปกติมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 12 สัปดาห์ 

ในกรณีที่มีการจัดการศึกษาในระบบอ่ืนให้เทียบเคียงหน่วยกิตกับระบบทวิภาค 
 ข้อ 7 รูปแบบการจัดการศึกษา 
 มหาวิทยาลัยอาจจัดการศึกษาในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง หรือรูปแบบผสมผสาน ดังนี้ 
  7.1 โปรแกรมเรียนในเวลาราชการ 
  7.2 โปรแกรมเรียนสุดสัปดาห์ เป็นการจัดการเรียนการสอนในวันหยุดประจ าสัปดาห์ 
  7.3 โปรแกรมการเรียนนอกเวลาราชการ เป็นการจัดการเรียนการสอนโดยใช้เวลานอก
เวลาราชการ 
  7.4 โปรแกรมเรียนทางไกล โดยใช้ระบบทางไกล ผ่านไปรษณีย์ วิทยุกระจายเสียง 
วิดีทัศน์สองทาง หรือเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
  7.5 โปรแกรมชุดวิชา (Modules System) เป็นการจัดการเรียนการสอนเป็นคราว ๆ 
คราวละ 1 รายวิชา หรือหลายรายวิชา ซึ่งอาจจัดเป็นชุดวิชาของรายวิชาที่มีเนื้อหาสัมพันธ์กัน 
  7.6 โปรแกรมนานาชาติ  เป็นการจัดการเรียนการสอน โดยความร่วมมือกับ
สถาบันการศึกษาในต่างประเทศหรือหลักสูตรของมหาวิทยาลัยที่มีมาตรฐานเช่นเดียวกันกับหลักสูตร
นานาชาติ 
  7.7 โปรแกรมการเรียนการสอนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E – Learning) ให้เป็นไปตาม
ประกาศของกระทรวงศึกษาธิการที่เกี่ยวข้อง 
  7.8 โปรแกรมการจัดการศึกษาตามโครงการความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก ให้
เป็นไปตามข้อบังคับของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
  การจัดการเรียนการสอนแต่ละรูปแบบให้พิจารณาตามที่กระทรวงศึกษาธิการก าหนด 
 ข้อ 8 การคิดหน่วยกิต 
  8.1 ระบบทวิภาค 
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   8.1.1 รายวิชาภาคทฤษฎี ที่ใช้เวลาบรรยายหรืออภิปรายไม่น้อยกว่า 15 ชั่วโมง 
ต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต 
   8.1.2 รายวิชาภาคปฏิบัติ ที่ใช้เวลาฝึกหรือทดลองไม่น้อยกว่า 30 ชั่วโมง ต่อ
ภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต 
   8.1.3 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือฝึกภาคสนาม ที่ใช้เวลาฝึกไม่น้อยกว่า 
45 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต 
   8.1.4 การท าโครงการหรือกิจกรรมอ่ืนใดตามที่ได้รับมอบหมาย ที่ใช้เวลาท า
โครงการหรือกิจกรรมนั้นๆ ไม่น้อยกว่า 45 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต 
  8.2 ระบบไตรภาค 
   หน่วยกิจระบบไตรภาค เทียบได้กับ 12 หน่วยกิตระบบทวิภาค หรือ 4 หน่วย
กิต ระบบทวิภาค เทียบกันได้ 5 หน่วยกิตระบบไตรภาค 
  หากมหาวิทยาลัยจัดการศึกษาระบบอื่นให้เทียบเคียงหน่วยกิตกับระบบทวิภาค 
 ข้อ 9 เกณฑ์มาตรฐานส าหรับหลักสูตรระดับปริญญาตรีตามข้อบังคับนี้ตั้งแต่หมวดนี้เป็นต้นไปให้
ใช้ระบบทวิภาค กรณีการศึกษาระบบอ่ืน ๆ ให้ เทียบเคียงกับระบบทวิภาคและให้ เป็นไปตามที่
กระทรวงศึกษาธิการก าหนด 
 

หมวด 3 
หลักสูตรและการจัดการศึกษา 

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

หมวด 4 
การรับเข้าเป็นนักศึกษา และสภาพนักศึกษา 
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 ข้อ 11 คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครเข้าศึกษา 
 ผู้มีสิทธิสมัครเข้าเป็นนักศึกษาต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
  11.1 ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าส าหรับหลักสูตร
ปริญญาตรีหรือส าเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่าส าหรับหลักสูตรปริญญาตรีต่อเนื่อง 
  11.2 เป็นผู้มีความประพฤติดี 
  11.3 ไม่เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสียอย่างร้ายแรง 
  11.4 ไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 
  11.5 ไม่เป็นบุคคลวิกลจริต 
  11.6 มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
  11.7 มีคุณสมบัติตามที่มหาวิทยาลัยอนุมัติให้เป็นกรณีพิเศษ 
 ข้อ 12 การรับเข้าเป็นนักศึกษา 
  ก าหนดการและวิธีการรับเข้าเป็นนักศึกษาให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัย ส าหรับผู้
ที่มหาวิทยาลัยอนุมัติให้เข้าศึกษาได้เป็นกรณีพิเศษ มหาวิทยาลัยจะก าหนดให้ยกเว้นวิธีการดังกล่าวใน
วรรคก่อน แต่จะให้การสอบคุณวุฒิอย่างอ่ืนแทนหรือเป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
 ข้อ 13 การขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา 

13.1 ผู้สมัครที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นนักศึกษาจะมีสภาพเป็นนักศึกษาเม่ือได้ขึ้น
ทะเบียนเป็นนักศึกษาแล้ว โดยต้องส่งหลักฐาน พร้อมทั้งช าระเงินตามประกาศในวัน เวลาและ
สถานที่ที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

  13.2 ผู้สมัครที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นนักศึกษาที่มิได้ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา ตามวัน
เวลา และสถานที่ท่ีมหาวิทยาลัยก าหนดเป็นอันหมดสิทธิ์ที่จะข้ึนทะเบียนเป็นนักศึกษา เว้นแต่จะมีเหตุ
จ าเป็นและได้รับอนุมัติจากอธิการบดี 
  13.3 ผู้สมัครที่ได้รับการคัดเลือกเป็นนักศึกษาในหลักสูตร และเป็นนักศึกษาระบบใด
ต้องขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาในหลักสูตร และเป็นนักศึกษาในระบบนั้น 
  13.4 ผู้สมัครที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นนักศึกษาและท าการศึกษา ณ วิทยาเขต หรือ
ศูนย์การศึกษาใด จะต้องขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาและท าการศึกษา ณ วิทยาเขต หรือศูนย์การศึกษานั้น 
 ข้อ 14 การเปลี่ยนรูปแบบการศึกษา 
  ในกรณีที่มีเหตุผลและความจ าเป็นอย่างยิ่ง มหาวิทยาลัยอาจอนุมัติให้นักศึกษาเปลี่ยน
รูปแบบการศึกษาได้ ทั้งนี้นักศึกษาจะต้องปฏิบัติตามข้อบังคับและระเบียบต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยรวมทั้ง
ช าระค่าธรรมเนียมการศึกษาส าหรับการเปลี่ยนรูปแบบการศึกษา โดยให้นับระยะเวลาการศึกษาต่อจากท่ี
ได้ศึกษามาแล้ว 
 ข้อ 15 สภาพนักศึกษา  
  15.1 สภาพนักศึกษาแบ่งออกเป็น 2 สภาพ ดังนี้ 
   15.1.1 นักศึกษาสภาพปกติ ได้แก่ นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนเป็นภาค
การศึกษาแรกหรือนักศึกษาท่ีสอบได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.00 
   15.1.2 นักศึกษาสภาพรอพินิจ ได้แก่นักศึกษาท่ีสอบได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ย
สะสมต่ ากว่า 2.00 โดยให้จ าแนกนักศึกษาในสภาพรอพินิจ ดังนี้ 
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    1) นักศึกษาที่ได้ศึกษาในมหาวิทยาลัยครบ 2 ภาคเรียนปกติแล้วได้ค่า
ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมในภาคการศึกษาที่สองตั้งแต่ 1.60 แต่ไม่ถึง 2.00 หรือนักศึกษาปกติท่ีได้รับค่า
ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 1.80 แต่ไม่ถึง 2.00 ในภาคการศึกษาปกติถัดไป จะได้รับสภาพรอพินิจครั้ง
ที่ 1 
    2) นักศึกษาที่อยู่ในสภาพรอพินิจครั้งที่ 1 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 ผู้ที่มีสภาพนักศึกษาให้มีบัตรประจ าตัวนักศึกษาเป็นหลักฐาน เพื่อประกอบการใช้วิ
ทธิต่าง ๆ ที่นักศึกษาพึงมีในมหาวิทยาลัย 
  15.4 การพ้นสภาพนักศึกษาให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ต่อไปนี้ 
   15.4.1 ขาดคุณสมบัติตามข้อ 11 
   15.4.2 ตาย 
   15.4.3 ลาออก 
   15.4.4 ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรโดยได้รับการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย
แล้ว 
   15.4.5 ได้รับอนุมัติจากมหาวิทยาลัยให้ลาออกหรือโอนไปยังสถาบันอุดมศึกษา
อ่ืน 
   15.4.6 ไม่ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาแรกท่ีขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา
ภายในเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
   15.4.7 ไม่ลงทะเบียนหรือลาพักการเรียนหรือช าระเงินค่าธรรมเนียมการจัด
การศึกษาภายในเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนด เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผันจากมหาวิทยาลัย 
   15.4.8 นักศึกษาท่ีได้รับค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า 1.60 ในภาค
การศึกษาปกติที่สองที่เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยทั้งนี้ไม่นับภาคการศึกษาที่ลาพักหรือถูกให้พัก 
   15.4.9 นักศึกษาท่ีได้รับค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า 1.70 ในภาค
การศึกษาปกติถัดไปหลังจากได้รับการรอพินิจครั้งที่ 1  

 15.4.10 นักศึกษาที่ได้รับค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า 1.80 ในภาค
การศึกษาปกติถัดไปหลังจากได้รับการรอพินิจครั้งที่ 2 

 15.4.11 ไม่ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่ก าหนดตาม ข้อ 
10 

 15.4.12 นักศึกษาลงทะเบียนครบตามที่หลักสูตรก าหนดแต่ยังได้ค่าระดับ
คะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า 1.80  

 15.4.13 กระท าการทุจริต หรือมีความประพฤติอันเป็นการเสื่อมเสียแก่
มหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยเห็นสมควรให้ออกหรือไล่ออกตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยว่าด้วยวินัย
นักศึกษา  
 ข้อ 16 การรับโอนนักศึกษา 
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  16.1 มหาวิทยาลัยอาจพิจารณารับโอนนิสิตหรือนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาที่ก าลัง
ศึกษาในหลักสูตรที่มีระดับและมาตรฐานเทียบเคียงกับหลักสูตรของมหาวิทยาลัย 
  16.2 นักศึกษาที่จะได้รับการพิจารณารับโอนต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
   16.2.1 มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 11 แห่งข้อบังคับนี ้
   16.2.2 ได้ศึกษาอยู่ในสถาบันอุดมศึกษามาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ภาคการศึกษา
ปกติ ทั้งนี้ไม่นับภาคการศึกษาท่ีลาพักการศึกษา 
  16.3 นักศึกษาที่ประสงค์จะโอนมาศึกษาในมหาวิทยาลัย จะต้องยื่นค าร้องต่อ
มหาวิทยาลัยเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 4 สัปดาห์ ก่อนวันเปิดการศึกษาของภาคที่ประสงค์จะเข้าศึกษานั้น 
พร้อมทั้งแนบเอกสารตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 
  16.4 นักศึกษาที่รับโอนจะต้องมีเวลาศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยไม่น้อยกว่า 2 ภาค
การศึกษา 
  16.5 การนับเวลาให้นับระยะต่อเนื่องจากสถาบันเดิม 

 
หมวด 5 

อาจารย์ท่ีปรึกษา 
 
 ข้อ 17 ให้มหาวิทยาลัยแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาแก่นักศึกษา หลักเกณฑ์และวิธีการให้เป็นไปตาม
ประกาศของมหาวิทยาลัย 
 ข้อ 18 หน้าที่ของอาจารย์ที่ปรึกษา 
 อาจารย์ที่ปรึกษามีหน้าที่ ดังนี้ 
  18.1 ให้ค าแนะน าและท าแผนการเรียนของนักศึกษาร่วมกับนักศึกษา ให้ถูกต้องตาม
หลักสูตรที่ก าหนดไว้ 
  18.2 ให้ค าแนะน าในเรื่องระเบียบ ข้อบังคับ หรือประกาศเกี่ยวกับการศึกษาแก่นักศึกษา 
  18.3 ให้ค าแนะน าในการลงทะเบียนเรียน การถอน เพ่ิม โอน 
  18.4 แนะน าวิธีเรียน ให้ค าปรึกษา และติดตามผลการศึกษาของนักศึกษา 
  18.5 ท าการตรวจสอบและติดตามการเรียนของนักศึกษาให้เป็นไปตามโครงสร้างของ
หลักสูตร 
  18.6 ให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับความเป็นอยู่และการศึกษาของนักศึกษาในมหาวิทยาลัย 
  18.7 รับผิดชอบดูแลความประพฤติของนักศึกษาให้เป็นไปตามระเบียบที่มหาวิทยาลัย
ก าหนดไว้ในกรณีที่นักศึกษากระท าผิดวินัยให้อาจารย์ที่ปรึกษารายงานให้ประธานหลักสูตรและคณบดี
ทราบ เพื่อพิจารณาน าเสนออธิการบดีพิจารณาลงโทษทางวินัยต่อไป 
 

หมวด 6 
การลงทะเบียนเรียนและการโอนผลการเรียน 

 
 ข้อ 19 การลงทะเบียนเรียน 
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  19.1 ก าหนดการ ขั้นตอนและวิธีการลงทะเบียนรายวิชาให้เป็นไปตามประกาศของ
มหาวิทยาลัย 
  19.2 การลงทะเบียนเรียนจะสมบูรณ์เมื่อนักศึกษาได้ช าระตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
 ข้อ 20 จ านวนหน่วยกิตแต่ละภาคการศึกษา 
  นักศึกษามีสิทธิลงทะเบียนเรียนรายวิชาแบบเต็มเวลาแต่ละภาคการศึกษาปกติ ไม่ต่ า
กว่า 9 หน่วยกิต และไม่เกิน 22 หน่วยกิต หรือลงทะเบียนเรียนรายวิชาแบบไม่เต็มเวลา แต่ละภาค
การศึกษาไม่ต่ ากว่า 3 หน่วยกิต และไม่เกิน 9 หน่วยกิต สว่นในภาคการศึกษาฤดูร้อนไม่ต่ ากว่า 3 หน่วย
กิตและไม่เกิน 9 หน่วยกิต 
  หากมีเหตุผลและความจ าเป็น การลงทะเบียนที่มีจ านวนหน่วยกิตแตกต่างไปจากเกณฑ์
ข้างต้นก็อาจท าได้ แต่ทั้งนี้ต้องไม่กระทบกระเทือนต่อมาตรฐานและคุณภาพการศึกษา ทั้งนี้ต้องเรียนให้
ครบตามจ านวนหน่วยกิตตามที่ระบุไว้ในหลักสูตร 
  กรณีนักศึกษามีสภาพรอพินิจจะลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกินร้อยละ 70 ของแผนการเรียน 
 ข้อ 21 การลงทะเบียนเรียนรายวิชาพิเศษ 
  การลงทะเบียนเรียนรายวิชาพิเศษเป็นการลงทะเบียนเรียนนอกเหนือจากที่ก าหนดไว้ใน
หลักสูตร โดยนักศึกษาต้องยื่นค าร้องต่อกองบริการการศึกษาภายใน 20 วันนับตั้งแต่วันเปิดภาคการศึกษา
ปกติและภายใน 10 วันนับตั้งแต่วันเปิดภาคการศึกษาส าหรับภาคการศึกษาฤดูร้อนประกอบด้วย 
  21.1 การลงทะเบียนเรียนรายวิชาพิเศษที่เป็นการลงทะเบียนแบบนับหน่วยกิต 
  21.2 การลงทะเบียนเรียนรายวิชาพิเศษโดยไม่นับหน่วยกิต โดยมีผลการเรียนเป็น Au 
(Audit)  
 ข้อ 22 การลงทะเบียนเรียนรายวิชาหนึ่งรายวิชาใดท่ีมีวิชาบังคับก่อนให้เป็นไปตามเงื่อนไขของ
หลักสูตร 
 ข้อ 23 การเพ่ิม ถอนหรือยกเลิกรายวิชา 
  23.1 การเพ่ิมหรือถอนรายวิชาเรียนต้องกระท าภายใน 20 วัน นับตั้งแต่วันเปิดภาค
การศึกษาส าหรับภาคการศึกษาปกติและภายใน 10 วันนับตั้งแต่วันเปิดภาคการศึกษาส าหรับภาค
การศึกษาฤดูร้อน ทั้งนี้ให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
  23.2 การยกเลิกรายวิชาทุกรายวิชาหรือบางรายวิชาเรียน ต้องยื่นค าร้องต่อกองบริการ
การศึกษาตามแบบฟอร์มที่ก าหนดก่อนถึงวันแรกของวันสอบปลายภาค ตามประกาศของมหาวิทยาลัย
เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 สัปดาห์ ส าหรับภาคการศึกษาปกติ และ 1 สัปดาห์ ส าหรับภาคการศึกษาฤดูร้อน 
และบนัทึกผลการเรียนเป็น W (Withdraw)  
  ในกรณีลงทะเบียนเรียนแล้วลาพักการเรียน ให้ถือว่าได้ยกเลิกรายวิชาทุกรายวิชาด้วย 
 ข้อ 24 การลงทะเบียนเพื่อรักษาสภาพนักศึกษา 
  นักศึกษาท่ีลาพักการศึกษา หรือถูกสั่งให้พักการศึกษาตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยว่าด้วย
วินัยนักศึกษาหรือไม่มีรายวิชาที่ลงทะเบียนในภาคการเรียนนั้น จะต้องลงทะเบียนเพ่ือรักษาสภาพ
นักศึกษาและช าระค่าธรรมเนียมรักษาสภาพนักศึกษาตามอัตราที่มหาวิทยาลัยก าหนด โดยให้ด าเนินการ
ให้แล้วเสร็จภายใน 20 วัน นบัจากวันเปิดภาคการศึกษาปกติ หรือภายใน 10 วัน นับจากวันเปิดภาค
การศึกษาฤดูร้อน มิฉะนั้นจะถือว่าพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา 
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  กรณีท่ีพ้นสภาพตามวรรคหนึ่ง นักศึกษาสามารถขอคืนสภาพได้แต่ทั้งนี้พ้นสภาพไปแล้ว
ไม่เกิน 2 ภาคการเรียนติดต่อกัน และให้นับเวลาที่พ้นสภาพเป็นระยะเวลาที่รวมอยู่ในระยะเวลาการศึกษา
ด้วย 
 ข้อ 25 การช าระค่าธรรมเนียมการศึกษาตามอัตราที่มหาวิทยาลัยก าหนดให้ปฏิบัติตามวิธีการ 
ขั้นตอนและในวันที่มหาวิทยาลัยก าหนด การผ่อนผันการช าร่าธรรมเนียมการศึกษาให้เป็นอ านาจของ
อธิการบดีทั้งนี้ไม่เกิน 1 ภาคการศึกษา 
 นักศึกษาท่ีขอผ่อนผันการช าระค่าธรรมเนียมการศึกษาจะลงทะเบียนในภาคการเรียนถัดไป
จะต้องช าระค่าธรรมเนียมการศึกษาในภาคการเรียนที่ค้างช าระก่อน 
 การขอยกเว้นหรือลดค่าธรรมเนียมการศึกษา ให้เป็นอ านาจของสภามหาวิทยาลัย โดยให้จัดท า
เป็นประกาศของมหาวิทยาลัย 
 ข้อ 26 การลาพักการศึกษา  
  26.1 การลาพักการศึกษา นักศึกษาต้องยื่นค าร้องขอลาพักการศึกษาต่อกองบริการ
การศึกษาภายใน 20 วัน นับตั้งแต่วันเปิดภาคการศึกษาของภาคการศึกษาท่ีจะลาพักการศึกษา 
  26.2 การลาพักการศึกษากระท าได้ไม่เกิน 2 ภาคการศึกษาติดต่อกัน ถ้านักศึกษายังมี
ความจ าเป็นที่จะต้องขอลาพักการศึกษาในภาคการศึกษาต่อไปจะต้องได้รับอนุมัติจากอธิการบดี 
  26.3 นักศึกษาท่ีลาพักการศึกษา ต้องช าระค่าธรรมเนียมตามอัตราที่มหาวิทยาลัย
ก าหนด 
 ข้อ 27 การลาออก 
  นักศึกษาท่ีประสงค์จะลาออกจากความเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย จะต้องปฏิบัติ
ตามข้ันตอนที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
 ข้อ 28 นักศึกษาสามารถโอนผลการเรียน โดยน าหน่วยกิตของรายวิชาในหลักสูต รของ
มหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน หรือการศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย การฝึกอาชีพ
หรือจากประสบการณ์การท างานโดยไม่ต้องเรียนรายวิชานั้นอีก ทั้งนี้ให้เป็นไปตามระเบียบของสภา
มหาวิทยาลัย 
 

หมวด 7 
การวัด และการประเมินผลการศึกษา 

 
 ข้อ 29 การมีสิทธิเข้าสอบ 
  29.1 นักศึกษาผู้มีสิทธิในการสอบปลายภาคการศึกษาต้องอยู่ในเกณฑ์ต่อไปนี้ 
   29.1.1 มีเวลาเรียนวิชาใดไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาเรียนทั้งหมด 
   29.1.2 กรณีท่ีมีเวลาเรียนรายวิชาใดน้อยกว่าร้อยละ 80 แต่ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
60 และคณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควรให้มีสิทธิสอบ 
  29.2 นักศึกษาผู้ขาดคุณสมบัติตามข้อ 29.1.1 หรือข้อ 29.1.2 ให้อาจารย์ผู้สอน
พิจารณาให้ผลการเรียนเป็น E  
 ข้อ 30 ระเบียบการสอบ 
  30.1 หลักเกณฑ์และวิธีการในการสอบให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
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  30.2 นักศึกษาที่ไม่ได้เข้าสอบปลายภาคตามก าหนด จะต้องยื่นค าร้องขอสอบภายใน 7 
วันนับตั้งแต่วันสุดท้ายของการสอบปลายภาค โดยให้ผู้ขาดสอบด าเนินการสอบให้เสร็จสิ้นภายใน 15 วัน
นับตั้งแต่วันประกาศผลการพิจารณาของคณะกรรมการ หากพ้นก าหนดให้นายทะเบียนเปลี่ยนผลการ
เรียนเป็น “E” 
 ในกรณีที่มีเหตุผลความจ าเป็นที่ไม่สามารถด าเนินการภายในเวลาที่ก าหนดให้อยู่ในดุลยพินิจของ
อธิการบดี 
  30.3 นักศึกษาที่ทุจริตในการสอบให้ถือว่าสอบตกได้ E หรือไม่ผ่านได้ F ในวิชานั้น และ
ถือว่าผิดวินัยทางการศึกษาจะต้องได้รับการพิจารณาโทษตามระเบียบหรือข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 
 ข้อ 31 ให้มีการประเมินลการเรียนในรายวิชาต่าง ๆ ตามหลักสูตร เป็น 2 ระบบ ดังนี้ 
  31.1 ระบบค่าระดับคะแนน แบ่งเป็น 8 ระดับ 

ระดับคะแนน ความหมายของผลการเรียน ค่าระดับคะแนน 
                       A ดีเยี่ยม 4.0 
                       B+ ดีมาก 3.5 
                       B ดี 3.0 
                       C+ ดีพอใช้ 2.5 
                       C พอใช้ 2.0 
                       D+ อ่อน 1.5 
                       D อ่อนมาก 1.0 
                       E ตก 0.0 

 ระบบนี้ใช้ส าหรับการประเมินรายวิชาที่เรียนตามหลักสูตร ค่าระดับคะแนนที่ถือว่าสอบได้ต้องไม่
ต่ ากว่า “D” ถ้านักศึกษาได้ค่าระดับคะแนนในรายวิชาใดต่ ากว่า “D” ต้องลงทะเบียนและเรียนใหม่
จนกว่าจะสอบได้ กรณีรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะด้านที่เป็นวิชาเลือกและรายวิชาในหมวดวิชาเลือกเสรี 
ถ้าได้ระดับคะแนนต่ ากว่า “D” สามารถเปลี่ยนไปเลือกรายวิชาอ่ืนได้ แล้วให้เปลี่ยนคะแนนวิชาดังกล่าวที่
สอบตกนั้น เป็น “Au” (Audit) ทั้งนี้นักศึกษาจะต้องยื่นค าร้องขอเปลี่ยนแปลงผลการเรียนภายใน 2 
สัปดาห์นับตั้งแต่วันเปิดภาคการศึกษาของภาคการศึกษาถัดไป 
  31.2 ระบบไม่มีค่าระดับคะแนน ก าหนดสัญลักษณ์การประเมินดังนี้ 

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

  ระบบนี้ใช้ส าหรับการประเมินรายวิชาที่หลักสูตรบังคับให้เรียนเพิ่มตามข้อก าหนดเฉพาะ 
และรายวิชาที่สภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาก าหนดให้เรียนเพิ่ม 
 รายวิชาที่ได้รับผล “F” นักศึกษาต้องลงทะเบียนและเรียนใหม่จนกว่าจะสอบได้ 
 ข้อ 32 สัญลักษณ์อ่ืน มีดังนี้ 
      Au (Audit) ใช้ส าหรับการลงทะเบียนเพ่ือร่วมฟัง โดยไม่นับหน่วยกิต 
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     W (Withdraw) ใช้ส าหรับการบันทึกหลังจากได้รับอนุมัติให้ถอนรายวิชานั้นก่อนก าหนดสอบ
ปลายภาคไม่น้อยกว่า 2 สัปดาห์ ซึ่งจะได้รับอนุมัติให้ถอนรายวิชาเรียนในกรณีที่นักศึกษาลาพักการศึกษา 
หรือถูกสั่งให้พักการศึกษาหลังจากลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษานั้นแล้ว และรายวิชาเลือกที่ได้รับ
อนุมัติให้ไปเรียนวิชาอ่ืนแทน 

     I (Incomplete) ใช้ส าหรับบันทึกการประเมินที่ไม่สมบูรณ์ในรายวิชาที่นักศึกษายังท างานไม่
เสร็จเมื่อสิ้นภาคการศึกษาหรือขาดสอบปลายภาค นักศึกษาที่ได้ “I” ต้องด าเนินการขอรับการประเมิน
เพ่ือเปลี่ยนระดับคะแนน ดังนี้ 

1) กรณีนักศึกษายังท างานไม่เสร็จ ให้ด าเนินการให้เสร็จสิ้นภายใน 30 วัน  
นับตั้งแต่วันสุดท้ายของการสอบปลายภาคในภาคเรียนที่ลงทะเบียนเรียนวิชานั้น 
  2) กรณีนักศึกษาขาดสอบปลายภาค ให้ด าเนินการตามข้อ 30.2  
 ข้อ 33 การหาค่าระดับคะแนนเฉลี่ย ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยประจ าภาค และค่าระดับคะแนนเฉลี่ย
สะสมให้คิดเป็นเลขทศนิยม 2 ต าแหน่ง โดยไม่ปัดเศษ ส าหรับรายวิชาที่ยังมีผลการเรียน “I” ไม่น าหน่วย
กิตมารวมเป็นตัวหารเฉลี่ย 
  33.1 กรณีท่ีสอบตกและต้องเรียนซ้ า ให้น าเฉพาะผลการศึกษาและหน่วยกิตครั้งสุดท้าย
ที่ผ่านมาค านวณค่าระดับคะแนนเฉลี่ย 
  33.2 กรณีท่ีสอบตกแต่ไม่เรียนซ้ า ไม่ให้น าผลการศึกษาและหน่วยกิตมาค านวณค่าระดับ
คะแนนเฉลี่ย 
  33.3 กรณีท่ีนักศึกษาลงทะเบียนวิชาซ้ ากับรายวิชาที่สอบไปแล้ว หรือเรียนวิชาที่ระบุไว้
ในหลักสูตรที่เทียบเท่า ให้นับหน่วยกิตและค่าระดับคะแนนเฉพาะรายวิชาที่ลงทะเบียนครั้งแรกเท่านั้น 
 ข้อ 34 ผู้ที่ส าเร็จการศึกษาหลักสูตร ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนทุกข้อ ดังนี้ 
  34.1 มีความประพฤติดี 
  34.2 สอบได้ในรายวิชาต่าง ๆ ครบตามหลักสูตร รวมทั้งรายวิชาที่สภามหาวิทยาลัย
ก าหนดให้มีการเรียนเพิ่มเติมเป็นกรณีพิเศษ 
  34.3 ได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 2.00 
  34.4 หลักสูตรปริญญาตรี (4 ปี) ส าเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน 6 ภาคการศึกษาปกติ 
ส าหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไม่ก่อน 14 ภาคการศึกษาปกติ ส าหรับการลงทะเบียนเรียนไม่
เต็มเวลา หลักสูตรปริญญาตรี (5 ปี) ส าเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน 8 ภาคการศึกษาปกติ ส าหรับการ
ลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไม่ก่อน 17 ภาคการศึกษา 17 ภาคการศึกษาปกติ ส าหรับการลงทะเบียน
เรียนไม่เต็มเวลา หลักสูตรปริญญาตรี (ไม่น้อยกว่า 6 ปี) ส าเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน 10 ภาคการศึกษา
ปกติ ส าหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไม่ก่อน 20 ภาคการศึกษา 17 ภาคการศึกษาปกติ ส าหรับ
การลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา 
 ข้อ 35 เมื่อนักศึกษาเรียนได้จ านวนหน่วยกิตครบตามที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรแล้วจะได้ค่าระดับ
คะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 1.80 แต่ไม่ถึง 2.00 ให้เลือกเรียนรายวิชาเพ่ิมเพ่ือท าค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม
ให้ถึง 2.00 ทั้งนี้ต้องอยู่ในระยะเวลาที่ก าหนดตามข้อ 34.5  
 ข้อ 36 ผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี จะได้รับเกียรตินิยมต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 
  36.1 สอบได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยจากระดับอนุปริญญา หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง หรือประกาศนียบัตรอื่นใดที่เทียบเท่า ไม่น้อยกว่า 3.60 จะได้รับเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง และได้ค่า
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ระดับคะแนนเฉลี่ยจากสถาบันเดิม และมหาวิทยาลัยราชภัฏแต่ละแห่งไม่น้อยกว่า 3.25 แต่ไม่ถึง 3.60 จะ
ไดร้ับเกียรตินิยมอันดับ 2 
  36.2 สอบได้ในรายวิชาใด ๆ ไม่ต่ ากว่า C ตามระบบค่าระดับคะแนน หรือไม่ได้ F ตาม
ระบบไม่มีค่าระดับคะแนน 
  36.3 มีเวลาเรียน หลักสูตรปริญญาตรี (4 ปี) ส าเร็จการศึกษาได้ไม่เกิน 8 ภาคการศึกษา
ปกติ ส าหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไม่เกิน 16 ภาคการศึกษาปกติ ส าหรับการลงทะเบียน
เรียนไม่เต็มเวลา หลักสูตรปริญญาตรี (5 ปี) ส าเร็จการศึกษาได้ไม่เกิน 10 ภาคการศึกษาปกติ ส าหรับการ
ลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไม่เกิน 20 ภาคการศึกษาปกติ ส าหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา 
หลักสูตรปริญญาตรี (ไม่น้อยกว่า 6 ปี) ส าเร็จการศึกษาได้ไม่เกิน 12 ภาคการศึกษาปกติ ส าหรับการ
ลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไม่เกิน 20 ภาคการศึกษาปกติ ส าหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา 
  36.4 ไม่มีรายวิชาที่มีการโอนผลการเรียนตามข้อ 28  
 ข้อ 37 การประเมินผลการศึกษา 
  37.1 ให้คณะกรรมการที่คณะแต่งตั้งพิจารณาอนุมัติผลการศึกษาแต่ละรายวิชา 
  37.2 การส่งผลการเรียน 
   37.2.1 กรณีเป็นภาคการศึกษาสุดท้ายของนักศึกษาผู้สอนจะต้องส่งผลการ
เรียนภายใน 10 วัน นับตั้งแต่วันสุดท้ายของการสอบปลายภาค 
   37.2.2 กรณีท่ีไม่ใช่ภาคการศึกษาสุดท้ายของนักศึกษา ผู้สอนจะต้องส่งผลการ
เรียนภายใน 15 วัน นับตั้งแต่วันสุดท้ายของการสอบปลายภาค 
 ข้อ 38 การข้ึนทะเบียนบัณฑิตและการขออนุมัติการส าเร็จการศึกษา 
  38.1 ให้นักศึกษายื่นค าร้องขอขึ้นทะเบียนบัณฑิตต่อกองบริการการศึกษา ตามข้ันตอน
และเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนด พร้อมทั้งต้องช าระค่าธรรมเนียมตามอัตราที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
  38.2 นักศึกษาที่ขออนุมัติการส าเร็จการศึกษาจะต้องไม่มีพันธะด้านหนี้สินใด ๆ ต่อ
มหาวิทยาลัยและเป็นผู้ที่มีความประพฤติไม่ขัดต่อข้อบังคับและระเบียบของมหาวิทยาลัย 
 

บทเฉพาะกาล 
 

 ข้อ ๓๙ ในระหว่างที่ยังไม่ได้ออกประกาศ ระเบียบ ข้อก าหนด หรือหลักเกณฑ์ใดเพ่ือปฏิบัติตาม
ข้อบังคับนี้ ให้น าประกาศ ระเบียบ ข้อก าหนด หรือหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการศึกษาระดับปริญญาตรีที่มีผล
บังคับใช้อยู่ก่อนข้อบังคับนี้มาใช้บังคับโดยอนุโลม จนกว่าจะได้มีการออกประกาศ ระเบียบ ข้อก าหนด 
หรือหลักเกณฑ์ ตามข้อบังคับนี้ 
   ประกาศ ณ วันที่ 19 เดือน กันยายน พ.ศ. 2551 
 
 
 
      (ศาสตราจารย์ ดร. เสริมศักดิ์   วิศาลาภรณ์) 
            นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
 



166 

 
 



167 

 

 
 
 



168 

 

 



169 

 

 
 



170 

 

 



171 

 

 
 



172 

 

 
 
 
 



173 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ฌ 
ตารางแสดงขอสังเกตของผทูรงคณุวุฒิภายนอกในการวิพากษหลักสูตร 
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ตารางแสดงขอสังเกตของผูทรงคุณวุฒิภายนอกในการวิพากษหลักสูตร 

 

ชื่อ - สกุล ผทูรงคุณวุฒิ 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมโภชน์  พนาวาส    
 

ล าดับ ข้อสังเกตของผู้ทรงคุณวุฒิ การปรับปรุงแก้ไข 
1 ควรทบทวนสาระวัตถุประสงค์ให้สอดคล้อง

กับปรัชญาของหลักสูตร 
 

หลักสูตรได้ปรับแก้ตามค าแนะน า
ผู้ ท ร งคุณ วุฒิ  โด ยป รั บ เนื้ อ ห า
ปรัชญาและวัตถุประสงค์หลักสูตร 

2 ควรเรียงล าดับการจัดรายวิชาให้เป็นไปตาม
ความยากง่ายตามหมวดวิชา 
 

หลักสูตรยืนยันการจัดรายวิชาให้
เป็นไปตามแผนการศึกษาที่ก าหนด
ในมคอ. 1 

3 ควรพัฒนาค าอธิบายรายวิชาของวิชาการแปล
และวิชาภาษาศาสตร์ให้ เห็นถึงความชัดเจน
ของเนื้อหา 

หลักสูตรได้ปรับแก้ตามค าแนะน า
ผู้ทรงคุณวุฒิ  

4 
 

ทบทวนการก าหนดหน่วยกิตของรายวิชาฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ / สหกิจศึกษา 
 

หลักสูตรได้ด าเนินปรับหน่วยกิตต
ของรายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
/ สหกิจศึกษาตามค าแนะน า
ผู้ทรงคุณวุฒิ 

5 ควรปรับชื่อวิชาภาษาอังกฤษ วิชา การฟังและ
การพูดแบบเป็นทางการ หน้า 27 ให้
สอดคล้องกับชื่อวิชาภาษาไทย 

หลักสูตรได้ปรับแก้ตามค าแนะน า
ผู้ ท ร งคุณ วุฒิ  โดยป รับ ชื่ อ วิ ช า
ภาษาอังกฤษ 
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ตารางแสดงขอสังเกตของผูทรงคุณวุฒิภายนอกในการวิพากษหลักสูตร (ต่อ) 

 

ชื่อ - สกุล ผทูรงคุณวุฒิ 

2. รองศาสตราจารย ดร.มนฑา  จาฏพจน์   
 

ล าดับ ข้อสังเกตของผู้ทรงคุณวุฒิ การปรับปรุงแก้ไข 
1 ควรปรับวิชาหมวดการแปลในขั้นสูงให้เป็น

เป็นการแปลเพ่ือเป้าวัตถุประสงค์เฉพาะ 
หลักสูตรได้ปรับแก้ตามค าแนะน า
ผู้ทรงคุณวุฒิ โดยปรับชื่อวิชาการ
แปลในชีวิตประจ าวันเป็นการแปล
เฉพาะทาง 

2 ควรตรวจสอบการสะกดค าให้ครบทุกหน้า หลักสูตรได้ปรับแก้ตามค าแนะน า
ผู้ทรงคุณวุฒิ  
 

3 ควรตรวจสอบค าอธิบ ายรายวิชาที่ เป็ น
ภาษาอังกฤษให้สอดคล้องกับค าอธิบาย
รายวิชาภาษาไทย 

หลักสูตรได้ปรับแก้ตามค าแนะน า
ผู้ทรงคุณวุฒิ  
 

4 ควรจัดรายวิชาการแปลเบื้องต้น ให้อยู่ใน
หมวดรายวิชาแกน 

หลักสูตรยืนยันจัดรายวิชาการแปล
อยู่ในหมวดวิชาเฉพาะตามระเบียบ 
มคอ. 1  
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ตารางแสดงขอสังเกตของผูทรงคุณวุฒิภายนอกในการวิพากษหลักสูตร (ต่อ) 

 
ชื่อ – สกุล ผูทรงคุณวุฒิ 

3. อาจารย์ ดร.วรรัตน์  หวานจิตต์  

 
ล าดับ ข้อสังเกตของผู้ทรงคุณวุฒิ การปรับปรุงแก้ไข 

1 การจัดรายวิชาวรรณคดีไม่ควรจัดเนื้อหา
เข้มข้นมากเกินไป 

หลักสูตรได้ปรับแก้ตามค าแนะน า
ผู้ ท ร งคุ ณ วุฒิ  โด ยจั ด ราย วิ ช า
วรรณคดีเบื้องต้น 

2 ควรปรับชื่อวิชา บทกวีนิพนธ์ ให้เป็นชื่อที่
สามารถท่ีดึงดูดความสนใจจากผู้เรียน 

หลักสูตรได้ปรับแก้ตามค าแนะน า
ผู้ทรงคุณวุฒิ  โดยปรับชื่อวิชาใหม่
เป็น “ความงามแห่งบทกวีนิพนธ์” 

3 ควรปรับค าอธิบายรายวิชา วรรณกรรม
ส าหรับเด็ก หน้า 34 เนื่องจากเนื้อสาระไม่ตรง
กับชื่อวิชา 

หลักสูตรได้ปรับแก้ตามค าแนะน า
ผู้ทรงคุณวุฒิ 
 

4 ควรปรับหน่วยกิตวิชาเลือกของหมวดศึกษา
ทั่วไปให้ตรงกับโครงสร้าง เช่น วิชาก้าวทัน
โลกเทคโนโลยีและสื่อ หน้า 9 

หลักสูตรได้ปรับแก้ตามค าแนะน า
ผู้ทรงคุณวุฒิ  
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ภาคผนวก ญ 
ตารางแสดงข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของสภาวิชาการ  

ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2562  เมื่อวันที่ 6 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2562 
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ตารางแสดงข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของสภาวิชาการ  
ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 6 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2562 

 
ล าดับ ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ การปรับปรุงแก้ไข 

1. ควรปรับวัตถุประสงค์หลักสูตร ให้มีค าที่
แ ส ด ง ถึ ง ผ ล ข อ งก า ร เรี ย น ทั ก ษ ะ
ภาษาอังกฤษ 

หลักสูตรได้ตรวจสอบและด าเนินการแก้ไข
ตามข้อเสนอแนะ 

2. ควรปรับคำอธิบายรายวิชาหมวดวิชา
เนื้อหาเชิงทักษะให้มีค าที่ยังให้เห็นถึง
กระบวนการฝึกปฏิบัติ 

หลักสูตรขอคงรูปแบบเดิมเนื่องจากการฝึก
เป็นกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่สามารถ
ระบุอธิบายในมคอ. 3 

3. ควรปรับชื่อวิชาไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ
เพ่ือการสื่อสาร 

หลักสูตรได้ตรวจสอบและด าเนินการแก้ไข
ตามข้อเสนอแนะ 

4. ควรปรับการใช้ค าในการรายงานผลลัพธ์
การเรียนรู้วิชาเฉพาะ ด้านคุณธรรม 
จริยธรรม ให้เน้นทักษะที่ต้องการปลูกฝัง
และแนวทางการแก้ปัญหา 

หลักสูตรได้ตรวจสอบและขอคงรูป
แบบเดิมเพ่ือให้สอดคล้องกับผลลัพธ์การ
เรียนรู้ในมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 

5. ควรควบรวมวิชาเตรียมฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ กับวิชาเตรียมฝึกสหกิจศึกษา
เป็นวิชาเดียวกัน 

หลักสูตรได้ตรวจสอบและขออนุญาตคงรูป
แบบเดิมเนื่องจากเป็นรูปแบบที่เหมาะสม
กั บ บ ริ บ ท ค ว าม จ า เป็ น ข อ งศ าส ต ร์
ภาษาอังกฤษ   

6. ควรปรับหน่วยกิตวิชาเตรียมฝึกสหกิจ
ศึกษาและวิชาฝึกสหกิจศึกษา 

หลักสูตรได้ตรวจสอบและขออนุญาตคงรูป
แบบเดิมเนื่องจากเป็นรูปแบบที่เหมาะสม
กั บ บ ริ บ ท ค ว าม จ า เป็ น ข อ งศ าส ต ร์
ภาษาอังกฤษ   

7. ปรับชื่อวิชาภาษาอังกฤษของ  
รายวิชา ภาษาศาสตร์และภาษาอังกฤษ
เบื้องต้น  หน้า 29 และ 
รายวิชา วรรณกรรมคลาสสิกและการแสดง 
หน้า 31 

หลักสูตรได้ตรวจสอบและด าเนินการแก้ไข
ตามข้อเสนอแนะ 

9 ควรปรับชื่อวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ภ าษ า อั งกฤษ จ าก  Internship เป็ น 
Field Experience 

หลักสูตรขอคงใช้ค าเดิมเพ่ือความถูกต้อง
ตรงตามค าภาษาไทยและรูปแบบการฝึก
ประสบการณ์ฯ ของนักศึกษา 
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ภาคผนวก ฎ 
ตารางแสดงข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร 

ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2562  เมื่อวันที่ 19 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2562 
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ตารางแสดงข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของสภากลั่นกรอง  

ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 19 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2562 
 

ล าดับ ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ การปรับปรุงแก้ไข 
1 ควรปรับข้อความในการเขียนระบบการ

จัดการศึกษา หมวดที่ 3 หน้า 6 ให้ระบุ
เป็น ไปตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ยะลา 

ห ลั ก สู ต ร ได้ ด า เนิ น ก า ร แ ก้ ไข ต า ม
ข้อเสนอแนะ 

2 การจัดแผนการศึกษาในเล่มหลักสูตร ควร
ให้จบด้วยภาคการศึกษา หากไม่จบใน
หน้านั้น เคลื่อนไปยังหน้าถัดไป ตั้งแต่
หน้า 15-18 

หลักสูตรได้ด าเนินการแก้ไขตาม
ข้อเสนอแนะ 

3 ควรรวมวิชาเตรียมฝึกประสบการณ์
วิชาชีพและวิชาเตรียมฝึกสหกิจศึกษาให้
เป็นวิชาเดียวกัน  

หลักสูตรได้ด าเนินการแก้ไขตาม
ข้อเสนอแนะ 
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ภาคผนวก ฏ 
ประวัติอาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตร/ อาจารยป์ระจ าหลักสูตร 
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ประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/ประจ าหลักสูตร 
  ระดับปริญญาตรี     ระดับปริญญาโท    

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
 
1. อาจารยผู้์รับผิดชอบหลักสูตร     หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต    

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  
2. ชื่อ – สกุล                         นายมูฮ าหมัดสุกรี  หะยีสะนิ 
3. ต าแหน่งทางวิชาการ            อาจารย์ 
4. สังกัด                               คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
5. ประวัติการศึกษา  

ระดับการศึกษา สถาบันการศึกษา  คุณวุฒิ  สาขาวิชา พ.ศ. 
ปริญญาโท สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร

ศาสตร์ 
ศศ.ม. ภาษาและการสื่อสาร 2554 

ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ 2547 
 

6. ผลงานทางวิชาการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง 
(ตามประกำศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีกำรพิจำรณำแต่งตั้งบุคคลให้ด ำรงต ำแหน่งทำง
วิชำกำร) 
7.1 ผลงานแต่งหรือเรียบเรียง ต ารา หนังสือ หรือบทความทางวิชาการ(ไม่มี) 

6.1.1 ผลงานแต่งหรือเรียบเรียง 
6.1.2 ต ารา หนังสือ 
6.1.3 บทความทางวิชาการ 

6.1.3.1 ในวารสารทางวิชาการ 
6.1.3.2 ในหนังสือรวมบทความที่มีการบรรณาธิการประเมินและตรวจสอบ 
6.1.3.3 ใน Proceeding ของการประชุมทางวิชาการที่มีการบรรณาธิการประเมิน

และตรวจสอบ 
6.2  ผลงานวิจัยและได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. ก าหนด 
 

6.2.1 บทความวิจัยในวารสารทางวิชาการ 
วรเวทย์พิสิษ ยศศิริ, นิชาภัทรชย์ รวิชาติ, มูฮ าหมัดสุกรี ฮะยีสะนิ, นิปัทมา การะมีแน, 

จิตสุดา ละอองผล, สมิทธิ์ วงศ์วิวัฒน์, วันทนี แสงคล้ายเจริญ, และ Mercy T. 
Concepcion. (2560).  การศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะอาจารย์
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ในระดับอุดมศึกษาที่พึงประสงค์ต่อการจัดการเรียนการสอนในรายวิชา
ภาษาอังกฤษของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. วารสารมหาวิทยาลัยราช
ภัฏยะลา. 12 (ฉบับพิเศษ): 86-99. 

6.2.2 บทความวิจัยในหนังสือรวมบทความที่มีการบรรณาธิการประเมินและ 
         ตรวจสอบ(ไม่มี) 
6.2.3 บทความวิจัยในProceeding ของการประชุมทางวิชาการที่มีการบรรณาธิการ

ประเมินและตรวจสอบ 
มูฮ าหมัดสุกรี หะยีสะนิ, นิปทมา การะมีแน, จิตสุดา ละอองผล, นิชาภัทรชย รวิชาติ, 

วันทนี แสงคลายเจริญ, วรเวทยพิสิษ ยศศิริ และสมิทธ วงศวิวัฒน. (2561). 
การศึกษากลวิธีการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาตา่งประเทศของนักศึกษาชั้นปที ่1 
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. ใน การประชุมประชุมวิชาการระดับชาติ 
มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 28 ประจ าปี 2561 (หน้า 350-357). สงขลา: 
มหาวิทยาลัยทักษิณ.  

เพนนี แบซา, ฟาตีฮะห กีโตะ, กูพารีดะ กูบูโด, มูฮ าหมัดสุกรี หะยีสะนิ และวรเวทย พิ
สิษ ยศศิริ.  (2561).  ปัญหาและอุปสรรคดานทักษะการพูดภาษาอังกฤษของ
นักศึกษาชั้นปที ่1 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ. ใน การ
ประชุมประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 28 ประจ าปี 2561 
(หน้า 1726-1733). สงขลา: มหาวิทยาลัยทักษิณ.  

เกศนีย์ มากช่วย ,อามานี สามะอะ, ซีฮัม อุมา, วรเวทย์พิสิษ ยศศิริ และมูฮ าหมัด 
 สุกร ีหะยีสะนิ. (2561). ปัจจยัที่ส่งผลต่อความวิตกกังวลในการพูดภาษาอังกฤษของ

นักศึกษาชั้นปีที่ 3 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. ใน การประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติและ
นานาชาติ ครั้งที่ 9 (หน้า 131-143). สงขลา: มหาวิทยาลัยหาดใหญ่. 

มูฮ าหมัดสุกรี หะยีสะนิ, นิปัทมา การะมีแน, และ วรเวทย์พิสิษ ยศศิริ. (2560). 
การศึกษารูปแบบการใช้เครื่องมือทางเทคโนโลยีในการส่งเสริมทักษะการเรียนการ
สอนในรายวิชาภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา. 
ใน การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณครั้งที่ 27 ประจ าป 2560 
และการประชุมวิชาการระดับชาติด้านบรหิารธุรกิจและเศรษฐศาสตร ครั้งที่ 3 
(หน้า 764-771). สงขลา: มหาวิทยาลัยทักษิณ.  

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

6.3.1 สิ่งประดิษฐ์หรืองานสร้างสรรค์  
6.3.2 ผลงานด้านศิลปะ 
6.3.3 สารานุกรม 
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6.3.4 งานแปล 
 

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

7.  ประสบการณ์การสอน 
     7.1  ระดับปริญญาตรี   5    ปี  

  ชื่อวิชา การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนภาษาอังกฤษ                                     2(1-2-3) นก. 
  ชื่อวิชา ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารและพัฒนาการเรียนรู้ 2(1-2-3) นก. 
  ชื่อวิชา ภาษาอังกฤษเพ่ือพัฒนาการอ่านและการเขียน 2(1-2-3) นก. 
  ชื่อวิชา การอ่านขั้นกลางเบื้องต้น 2(1-2-3) นก. 
  ชื่อวิชา การอ่านขั้นกลาง 2(1-2-3) นก. 
  ชื่อวิชา การแปล 1 2(2-0-4) นก. 
  ชื่อวิชา การฟัง-การพูดขั้นกลางเบื้องต้น 3(2-2-5) นก.  
  ชื่อวิชา การฟัง-การพูดเพ่ือการสื่อสาร 3(2-2-5) นก. 
  ชื่อวิชา ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 2 2(1-2-3) นก.  

  

            7.1.2 ระดับปริญญาโท     -   ปี 
   

     7.2  ประสบการณ์การเป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ (ถ้ามี) 
   ไม่มี 
 
 
                                                    (ลงชื่อ) ...............................................เจ้าของประวัติ 
                                                               (นายมูฮ าหมัดสุกรี หะยีสะนิ) 
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ประวัติอาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตร/ประจ าหลกัสูตร 
  ระดับปริญญาตรี   ระดับปริญญาโท     

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
 

 
1. อาจารยป์ระจ าหลักสูตร  ศิลปศาสตรบัณฑิต  

 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
2. ชื่อ – สกุล นางนิชาภัทรชย์ รวิชาติ 
3. ต าแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
4. สังกัด คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
5. ประวัติการศึกษา 

 

ระดับการศึกษา สถาบันการศึกษา คุณวุฒิ  สาขาวิชา พ.ศ. 
ปริญญาโท มหาวิทยาลัยมหาสารคาม กศ.ม. ภาษาอังกฤษ 2540 
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวืโรฒ กศ.บ. ภาษาอังกฤษ 2534 

 

6. ผลงานทางวิชาการย้อนหลัง 5 ปี 
(ตามประกำศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีกำรพิจำรณำแต่งตั้งบุคคลให้ด ำรงต ำแหน่งทำงวิชำกำร) 

6.1 ผลงานแต่งหรือเรียบเรียง ต ารา หนังสือ หรือบทความทางวิชาการ (ไม่มี) 
6.1.1 ผลงานแต่งหรือเรียบเรียง  
6.1.2 ต ารา หนังสือ 
6.1.3 บทความทางวิชาการ  

6.1.3.1 ในวารสารทางวิชาการ  
6.1.3.2 ในหนังสือรวมบทความที่มีการบรรณาธิการประเมินและตรวจสอบ  
6.1.3.3 ใน Proceeding ของการประชุมทางวิชาการที่มีการบรรณาธิการประเมิน

และตรวจสอบ  
 

6.2 ผลงานวิจัยและได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. ก าหนด 
 

6.2.1 บทความวิจัยในวารสารทางวิชาการ 
วรเวทย์พิสิษ ยศศิริ, นิชาภัทรชย์ รวิชาติ, มูฮ าหมัดสุกรี ฮะยีสะนิ, นิปัทมา การะมีแน, 

จิตสุดา ละอองผล, สมิทธิ์ วงศ์วิวัฒน์, วันทนี แสงคล้ายเจริญ, และ Mercy T. 
Concepcion. (2560).  การศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะอาจารย์
ในระดับอุดมศึกษาที่พึงประสงค์ต่อการจัดการเรียนการสอนในรายวิชา
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ภาษาอังกฤษของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. วารสารมหาวิทยาลัยราช
ภัฏยะลา, 12 (ฉบับพิเศษ): 86-99. 

 
6.2.2 บทความวิจัยในหนังสือรวมบทความที่มีการบรรณาธิการประเมินและตรวจสอบ 
(ไม่มี) 
 

6.2.3 บทความวิจัยใน Proceeding ของการประชุมทางวิชาการที่มีการบรรณาธิการ
ประเมินและตรวจสอบ 

มูฮ าหมัดสุกรี หะยีสะนิ, นิปทมา การะมีแน, จิตสุดา ละอองผล, นิชาภัทรชย รวิชาติ, วันทนี 
แสงคล้ายเจริญ, วรเวทยพิสิษ ยศศิริ และสมิทธ วงศวิวัฒน. (2561). การศึกษากลวิธี
การเรียนรู้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาตา่งประเทศของนักศึกษาชั้นปที ่1 มหาวิทยาลัยราช
ภัฏยะลา. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 28 ประจ าปี 
2561 (หน้า. 350-357). สงขลา: มหาวิทยาลัยทักษิณ.  

นูรีดา เจ๊ะสามอเจ๊ะ, วันไซหนับ สามะอาลี, นูรซอลีฮา นิระเฮง, นิชาภัทรชย์ รวิชาติ และวร
เวทย์พิสิษ ยศศิริ. (2561). การทับศัพท์ภาษาอังกฤษในวรรณกรรมส าหรับเยาวชน
รางวัลซีไรต์. ใน การประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 9 (หน้า. 
953-961). สงขลา: มหาวิทยาลัยหาดใหญ่. 

จิตสุดา ละอองผล, น ิชาภ ัทรชย์ รว ิชาต ิ และ Mercy T. Concepcion. (2560). ข้อผิดพลาด
ในการแปลค าศัพท์ภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. ใน การประช ุมว ิชาการระด ับชาต ิ มหาว ิทยาลัยทักษิณ ครั้ง
ที ่27 ประจ าป ี 2560 (หน้า. 786-792). สงขลา: มหาว ิทยาลัยทักษิณ. 

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

6.3.1 สิ่งประดิษฐ์หรืองานสร้างสรรค์  
6.3.2 ผลงานด้านศิลปะ 
6.3.3 สารานุกรม 
6.3.4 งานแปล 
 

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

7. ประสบการณ์สอน 
6.2  ระดับปริญญาตรี  7 ปี 

วิชา พฤติกรรมการสอนภาษาอังกฤษ  3(2-2-5) นก. 
วิชา วรรณกรรมอาเซียน  2(2-0-4) นก. 
วิชา สื่อและการผลิตสื่อการสอนภาษาอังกฤษ  3(3-0-6) นก. 
วิชา วรรณคดีส าหรับเด็ก  3(3-0-6) นก. 
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วิชา ร้อยกรองภาษาอังกฤษ  2(2-0-4) นก. 
วิชา วรรณกรรมไทยและประเทศเพ่ือนบ้าน  3(3-0-6) นก. 
วิชา วรรณคดีเบื้องต้น      2(2-0-4) นก. 
วิชา ร้อยกรองภาษาอังกฤษ                                 3(3-0-6) นก. 
วิชา วรรณกรรมไทยและประเทศอาเซียน 3(3-0-6) นก. 
วิชา การสื่อสารทางวัฒนธรรม  3(3-0-6) นก. 
วิชา วัฒนธรรมอาเซียน  3(3-0-6) นก. 
วิชา บทกวีนิพนธ์อเมริกันสมัยใหม่  3(3-0-6) นก. 
วิชา การเรียนภาษาอังกฤษด้วยการแสดง  2(1-2-3) นก. 
วิชา วรรณกรรมและการแสดง  3(2-2-5) นก. 
วิชา ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับบทกวีนิพนธ์ภาษาอังกฤษ  2(2-0-4) นก. 
วิชา ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับวรรณกรรม  2(2-0-4) นก. 
วิชา นิทานและบทกวีส าหรับเด็ก  3(3-0-6) นก. 
วิชา การฟัง-การพูดเบื้องต้น  3(2-2-5) นก. 
วิชา การอ่านเบื้องต้น  3(3-0-6) นก. 

                                                                                             

                                             ลงชื่อ  เจ้าของประวัติ                   

                                  (ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิชาภัทรชย์ รวิชาติ)  
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ประวัติอาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตร/ประจ าหลกัสูตร 
 ระดับปริญญาตรี     ระดับปริญญาโท 

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

 
1. อาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตร     ศิลปศาสตรบัณฑิต    

   สาขาวิชาภาษาอังกฤษ   
2. ชื่อ – สกุล                         นายสมิทธ์ วงศ์วิวัฒน์   
3. ต าแหน่งทางวิชาการ            อาจารย์ 
4. สังกัด                               คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
5. ประวัติการศึกษา  

ระดับการศึกษา สถาบันการศึกษา  คุณวุฒิ  สาขาวิชา พ.ศ. 
ปริญญาโท มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศศ.ม. ภาษาอังกฤษเพ่ือการอาชีพ 2551 
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศศ.บ. ภาษาอังกฤษธุรกิจ 2547 

 

6. ผลงานทางวิชาการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง 
(ตามประกำศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีกำรพิจำรณำแต่ งตั้งบุคคลให้ด ำรงต ำแหน่งทำง
วิชำกำร) 
 

6.1 ผลงานแต่งหรือเรียบเรียง ต ารา หนังสือ หรือบทความทางวิชาการ (ไม่มี) 
6.1.1 ผลงานแต่งหรือเรียบเรียง  
6.1.2 ต ารา หนังสือ 
6.1.3 บทความทางวิชาการ  

6.1.3.1 ในวารสารทางวิชาการ 
6.1.3.2 ในหนังสือรวมบทความที่มีการบรรณาธิการประเมินและตรวจสอบ 
6.1.3.3 ใน Proceeding ของการประชุมทางวิชาการที่มีการบรรณาธิการประเมิน

และตรวจสอบ  
6.2 ผลงานวิจัยและได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. ก าหนด 

 
 
6.2.1 บทความวิจัยในวารสารทางวิชาการ 
 

   วรเวทย์พิสิษ ยศศิริ, นิชาภัทรชย์ รวิชาติ, มูฮ าหมัดสุกรี หะยีสะนิ, นิปัทมา การะมีแน,       
            จิตสุดา ละอองผล, สมิทธิ์ วงศ์วิวัฒน์, วันทนี แสงคล้ายเจริญ และ                  
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            Mercy T.Concepcion. (2560). การศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับ 
          คุณลักษณะอาจารย์ในระดับอุดมศึกษาที่พึงประสงค์ต่อการจัดการเรียนการ 
          สอนในรายวิชาภาษาอังกฤษของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. วารสาร 
          มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. 12 (ฉบับพิเศษ): 86-99. 

6.2.2 บทความวิจัยในหนังสือรวมบทความที่มีการบรรณาธิการประเมินและ 
 ตรวจสอบ (ไม่มี) 
 

6.2.3 บทความวิจัยใน Proceeding ของการประชุมทางวิชาการที่มีการบรรณาธิการ
ประเมินและตรวจสอบ 

  มูฮ  าหมัดสุกร ี หะย ีสะน ิ, น ิป ัทมา การะมีแน, จติสุดา ละอองผล, น ิชาภ ัทรชย์ รว ิ
ชาต ิ, ว ันทน ี แสงคล ้ายเจริญ, วรเวทย ์พ ิสิษ ยศศิร ิและสมิทธ ์ วงศ์ว ิว ัฒน ์. 
(2561). การศ ึกษากลว ิธ ีการเรียนรูภ้าษาอ ังกฤษเป ็นภาษาต ่างประเทศของ
นักศึกษาช ั้นป ีที ่1 มหาว ิทยาลัยราชภ ัฏยะลา. ใน การประช ุมว ิชาการ
ระด ับชาต ิมหาว ิทยาลัยทักษิณ ครั้งที ่28 ประจ าป ี 2561 (หน้า 350-357). 
สงขลา: มหาว ิทยาลัยทักษิณ. 

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

6.3.1 สิ่งประดิษฐ์หรืองานสร้างสรรค์  
6.3.2 ผลงานด้านศิลปะ 
6.3.3 สารานุกรม 
6.3.4 งานแปล 

 

7.  ประสบการณ์สอน 
           7.1  ระดับปริญญาตรี    6   ปี  

วิชา ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 1   2(2-0-4) นก. 
วิชา ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 2 2(2-0-4) นก. 
วิชา การอ่าน 1      2(2-0-4) นก. 
วิชา การอ่าน 2 2(2-0-4) นก. 
วิชา การอ่าน 3 2(2-0-4) นก. 
วิชา ภาษาอังกฤษส าหรับการโรงแรม   3(3-0-6) นก. 
วิชา ภาษาอังกฤษเพ่ืองานสื่อสารมวลชน   3(3-0-6) นก. 
วิชา ภาษาอังกฤษส าหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 2(2-0-4) นก. 
วิชา ภาษาอังกฤษส าหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ 2 2(2-0-4) นก. 
วิชา ภาษาอังกฤษธุรกิจ      3(3-0-6) นก. 
วิชา ภาษาอังกฤษเพ่ือการท่องเที่ยว1   3(3-0-0) นก. 
วิชา ภาษาอังกฤษส าหรับงานเลขานุการและ  
     งานส านักงาน 1 

3(3-0-0) นก. 
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วิชา ภาษาอังกฤษส าหรับการจัดการส านักงาน  3(3-0-6) นก. 
วิชา การเขียนจดหมายธุรกิจ    3(3-0-6) นก. 
วิชา ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารและพัฒนาการเรียนรู้ 2(2-0-4) นก. 
วิชา ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารและทักษะการเรียน 2(1-2-3) นก. 
วิชา การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาอังกฤษ 3 2(90) นก. 

         
7.2  ระดับปริญญาโท     -   ปี 
 
 
 
                                                         (ลงชื่อ) ....................................... เจ้าของประวัติ 
                                                                    (นายสมิทธ์ วงศ์วิวัฒน์) 
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ประว ัต ิอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/ประจ าหลกัสูตร 
 ระดับปริญญาตรี   ระดับปริญญาโท     

มหาว ิทยาล ัยราชภ ัฏยะลา 
 

 

1.  อาจารย ์ประจ  าหลกัสูตร ศิลปศาสตรบ ัณฑ ิต 
               สาขาว ิชา ภาษาอ ังกฤษ 

2.  ชื่อ – สก ุล นางจิตสดุา ละอองผล 
3.  ต  าแหน่งทางว ิชาการ อาจารย ์ 
4.  สังก ัด คณะมน ุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์
5.  ประว ัต ิการศึกษา 

 
ระด ับการศึกษา สถาบันการศึกษา คุณว ุฒ ิ สาขาว ิชา พ.ศ. 

ปริญญาโท มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ศศ.ม. การสอน
ภาษาอังกฤษ
เป็นภาษา
นานาชาติ 

2556 

ประกาศนียบตัร
บัณฑิต 

 

สถาบันภาษา 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

ป.
บัณฑิต 

ภาษาอังกฤษ
เพ่ืออาชีพ 

2540 

ปรญิญาตร ี มหาวิทยาลยัศิลปากร อ.บ. ภาษาอ ังกฤษ 2539 
 
 

6.  ผลงานทางว ิชาการในรอบ 5 ปีย ้อนหล ัง 
(ตามประกาศ ก.พ.อ. เร ื่อง หล ักเกณฑ ์และว ิธ ีการพ ิจารณาแต ่งต ั้งบ ุคคลให ้ดำรง 

     ต  าแหน ่งทาง ว ิชาการ) 
 

6.1 ผลงานแต่งหรือเรียบเร ียง ตารา หนังสือ หรอืบทความทางว ิชาการ (ไม่มี) 
6.1.1 ผลงานแต่งหร ือเรียบเร ียง 
6.1.2 ต  ารา หนังสือ 
6.1.3 บทความทางวิชาการ 
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6.2 ผลงานวิจัยและได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. ก าหนด 
 6.2.1   บทความวิจัยในวารสารทางวิชาการ 

จิตสุดา ละอองผล (2561). การวิเคราะห์ข้อผิดพลาดและปัญหาในการแปลพาดหัวข่าว
ภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย. Veridian E-Journal, Silpakorn University 
ฉบับภาษาไทย สาขามนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ และศิลปะ, 11(3): 383-
400. 

 

วรเวทย์พิสิษ ยศศิริ, นิชาภัทรชย์ รวิชาติ, มูฮ าหมัดสุกรี หะยีสะนิ, นิปัทมา การะมีแน, 
จิตสุดา ละอองผล, สมิทธิ์ วงศ์วิวัฒน์, วันทนี แสงคล้ายเจริญ และ Mercy T. 
Concepcion. (2560). การศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะอาจารย์ใน
ระดับอุดมศึกษาที่พึงประสงค์ต่อการจัดการเรียนการสอนในรายวิชา
ภาษาอังกฤษของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. วารสารมหาวิทยาลัย
ราชภัฏยะลา, 12 (ฉบับพิเศษ): 86-99. 

 
6.2.2 บทความว ิจ ัยในหนังสอืรวมบทความทีม่ ีการบรรณาธิการประเม ินและ 
   ตรวจสอบ (ไม่มี) 

 6.2.3 บทความว ิจ ัยใน Proceeding ของการประช ุมทางว ิชาการท ี่ม ีการ 
   บรรณาธิการประเม ินและตรวจสอบ 

 
มูฮ  าหมัดสุกร ีหะย ีสะน ิ, น ิป ัทมา การะมีแน, จติสุดา ละอองผล, น ิชาภ ัทรชย์ รว ิชาต ิ, ว ันทน ี 

แสงคล ้ายเจริญ, วรเวทย ์พ ิสิษ ยศศิร ิและสมิทธ ์ วงศ์ว ิว ัฒน ์. (2561). การศ ึกษากลว ิธ ีการ
เรยีนรูภ้าษาอ ังกฤษเป ็นภาษาต ่างประเทศของนักศึกษาช ั้นป ีที ่1 มหาว ิทยาลยัราชภ ัฏ
ยะลา. ใน การประช ุมว ิชาการระด ับชาต ิ มหาว ิทยาลัยทักษิณ ครั้งที ่28 ประจ าป ี 
2561 (หน้า 350-357). สงขลา: มหาว ิทยาลยัทักษิณ. 

 
รุสนี มะแซ, มูซัยนะห์ สาแม็ง, ซูรียาตี มานี, จิตสุดา ละอองผลและวรเวทย์พิสิษ ยศศิริ. 

(2561). การวิเคราะห์กลวิธีการแปลชื่อภาพยนตร์ฮอลลีวู้ดจากภาษาอังกฤษเป็น
ภาษาไทย.ใน การประช ุมหาดใหญว่ ิชาการระด ับชาต ิและนานาชาติ มหาว ิทยาลัย
หาดใหญ ่ครั้งที ่9 (หน้า 111-118). สงขลา: มหาว ิทยาลัยหาดใหญ่. 

 
จิตสุดา ละอองผล, น ิชาภ ัทรชย์ รว ิชาต ิ และ Mercy T. Concepcion. (2560). ข้อผิดพลาด

ในการแปลค าศัพท์ภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. ใน การประช ุมว ิชาการระด ับชาต ิ มหาว ิทยาลัยทักษิณ ครั้ง
ที ่27 ประจ าป ี 2560 (หน้า 786-792). สงขลา: มหาว ิทยาลัยทักษิณ. 

 
6.2 ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืนปละได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่ก.พ.อ. ก าหนด (ไม่มี) 
 6.2.1 สิ่งประดิษฐ์หรืองานสร้างสรรค์ 
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 6.2.2 ผลงานด้านศิลปะ 
 6.2.3 สารานุกรม 
 6.2.4 งานแปล 
7. ประสบการณ์การสอน 
 7.1 ระดับปริญญา 5 ปี   

ช ื่อว ิชา การแปลเบื้องตน้ 3(2-2-5) นก. 
ช ื่อว ิชา การพัฒนาทักษะการแปล 3(3-0-6) นก. 
ช ื่อว ิชา สังคมและวัฒนธรรมของประเทศเจ้าของภาษา 3(3-0-6) นก. 
ช ื่อว ิชา การอ่านข้ันกลางเบื้องต้น 2(1-2-3) นก. 
ช ื่อว ิชา ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษเบื้องต้น 3(3-0-6) นก. 
ช ื่อว ิชา การอ่านเบื้องตน้ 2(1-2-3) นก. 
ช ื่อว ิชา การเขียนขั้นกลาง 2(1-2-3) นก. 
ช ื่อว ิชา น ิทานและบทกว ีส าหรบัเด ็ก 3(3-0-6) นก. 

 
 
 

 (ลงช ื่อ) ................................ เจ้าของประว ัต ิ  
 (นางจิตสุดา ละอองผล) 
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ประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/ประจ าหลักสูตร 
  ระดับปริญญาตรี   ระดับปริญญาโท     

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
 

1. อาจารยป์ระจ าหลักสูตร  ศิลปศาสตรบัณฑิต  
 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 

2. ชื่อ – สกุล นายวรเวทย์พิสิษ ยศศิริ 
3. ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์  
4. สังกัด คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
5. ประวัติการศึกษา 

 

ระดับการศึกษา สถาบันการศึกษา คุณวุฒิ  สาขาวิชา พ.ศ. 
ปริญญาโท มหาวิทยาลัยมหิดล ศศ.ม. ภาษาศาสตร์ประยุกต์  2556 
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ  2552 

 

6. ผลงานทางวิชาการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง 
(ตามประกำศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีกำรพิจำรณำแต่งตั้งบุคคลให้ด ำรงต ำแหน่งทำง
วิชำกำร) 
 

7.1 ผลงานแต่งหรือเรียบเรียง ต ารา หนังสือ หรือบทความทางวิชาการ (ไม่มี) 
6.1.1 ผลงานแต่งหรือเรียบเรียง  
6.1.2 ต ารา หนังสือ 
6.1.3 บทความทางวิชาการ  

6.1.3.1 ในวารสารทางวิชาการ  
6.1.3.2 ในหนังสือรวมบทความที่มีการบรรณาธิการประเมินและตรวจสอบ  
6.1.3.3 ใน Proceeding ของการประชุมทางวิชาการที่มีการบรรณาธิการประเมิน

และตรวจสอบ  
6.2 ผลงานวิจัยและได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. ก าหนด 

 
  6.2.1 บทความวิจัยในวารสารทางวิชาการ 

วรเวทย์พิสิษ ยศศิริ. (2561). การศึกษาการสลับภาษามลายูถิ่นปัตตานี-ภาษาไทย-ภาษาอังกฤษใน
การเรียนการสอนภาษาอังกฤษในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้. วารสารปาริชาต. 31(3): 24-
33.  
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ฮัลวาร์ อุทาย, มาเรีย หะระตี, ฮัสนียา มะดือเระ และวรเวทย์พิสิษ ยศศิริ. (2561). ลักษณะการ
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษของนักเรียนออทิสติก. วารสารปาริชาต. 31(3): 81-88. 

วรเวทย์พิสิษ ยศศิริ, นิชาภัทรชย์ รวิชาต,ิ มูฮ าหมัดสุกรี ฮะยีสะนิ, นิปัทมา การะมีแน, จิตสุดา 
ละอองผล, สมิทธิ์ วงศ์วิวัฒน์, วันทนี แสงคล้ายเจริญ, และ Mercy T. Concepcion. (2560). 
 การศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะอาจารย์ในระดับอุดมศึกษาที่พึงประสงค์ต่อ
การจัดการเรียนการสอนในรายวิชาภาษาอังกฤษของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. 
วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. 12 (ฉบับพิเศษ): 86-99. 

Ahmed, M. C., Yosstorn, Y., Yossiri, V. (2012). Students’ Attitudes towards Teachers’ 
Using Activities in EFL Class. International Journal of Academic Research in 
Business and Social Sciences. 2: 158-164. 

6.2.2 บทความวิจัยในหนังสือรวมบทความที่มีการบรรณาธิการประเมินและตรวจสอบ  
  (ไม่มี) 
6.2.3 บทความวิจัยใน Proceeding ของการประชุมทางวิชาการที่มีการบรรณาธิการ 
          ประเมินและตรวจสอบ 
มูฮ าหมัดสุกรี หะยีสะนิ, นิปทมา การะมีแน, จิตสุดา ละอองผล, นิชาภัทรชย รวิชาติ, วันทนี แสงคล

ายเจริญ, วรเวทยพิสิษ ยศศิริ และสมิทธ วงศวิวัฒน. (2561). การศึกษากลวิธีการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษเป็นภาษาตา่งประเทศของนักศึกษาชั้นปที ่1 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. ใน การ
ประชุมประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 28 ประจ าปี 2561 (หน้า 350-
357). สงขลา: มหาวิทยาลัยทักษิณ.  

เพนนี แบซา, ฟาตีฮะห กีโตะ, กูพารีดะ กูบูโด, มูฮ าหมัดสุกรี หะยีสะนิ และวรเวทยพิสิษ ยศศิริ. 
(2561).  ปัญหาและอุปสรรคดานทักษะการพูดภาษาอังกฤษของนักศึกษาชั้นปที ่1 หลักสูตร       
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ. ใน การประชุมประชุมวิชาการระดับชาติ 
มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 28 ประจ าปี 2561 (หน้า 1726-1733). สงขลา: มหาวิทยาลัย
ทักษิณ.  

อัสมาณ ีฮะกือลิง, รีดาห์ วานิ, รอฮายา เยาะ และวรเวทยพิสิษ ยศศิริ(2561). การธ ารงภาษามลายู
ถิ่นปัตตานีของกลุ่มชาติพันธุ์มลายูในชุมชนบ้านล าลอง อ าเภอนาทวี จังหวัดสงขลา. ใน การ
ประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 9 (หน้า 1-12). สงขลา: มหาวิทยาลัย
หาดใหญ่.  

ฟาดีละห ์โต๊ะมีลา, นาเดียร์ กาเซ็ง, ลุกมาน แวมะไซ และวรเวทย์พิสิษ ยศศิริ.(2561). ลักษณะภาษา
สแลงในซีรี่ส์“ไดอารี่ ตุ๊ดซี่ส์เดอะซีรี่ส์”. ใน การประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติและ
นานาชาติ ครั้งที่ 9 (หนา้ 100-110). สงขลา: มหาวิทยาลัยหาดใหญ่.  
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รุสนี มะแซ, มูซัยนะห์ สาแมง็, ซูรียาตี มานี, จิตสุดา ละอองผล และวรเวทย์พิสิษ ยศศิริ. (2561). 
การวิเคราะห์กลวิธีการแปลชื่อภาพยนตร์ฮอลลีวู้ดจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย. ใน การประชุม
หาดใหญ่วิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 9 (หน้า 111-118). สงขลา: มหาวิทยาลัย
หาดใหญ่. 

เกศนีย์ มากช่วย ,อามานี สามะอะ, ซีฮัม อุมา, วรเวทย์พิสิษ ยศศิริ และมูฮ าหมัดสุกรี หะยีสะนิ. 
(2561). ปัจจัยที่ส่งผลต่อความวิตกกังวลในการพูดภาษาอังกฤษของนักศึกษาชั้นปีที่ 3 หลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. ใน การประชุมหาดใหญ่
วิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 9 (หน้า 131-143). สงขลา: มหาวิทยาลัยหาดใหญ่. 

ฟัดลีนา ยูโซะ, อิสตีซัน สุหลง, สุไรยา ยูโซ๊ะ, นิปัทมา การะมีแน และวรเวทย์พิสิษ ยศศิริ. (2561). 
การศึกษาลักษณะการใช้สื่อกับกระบวนการการเรียนการสอนในรายวิชาภาษาอังกฤษของ 
โรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดยะลา. ใน การประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติและนานาชาติ 
ครั้งที่ 9 (หน้า 298-309). สงขลา: มหาวิทยาลัยหาดใหญ่.  

ซารีณา นอรอเอ, นุรอัซวีตา จารง, ณฐพร มุสิกเจริญ และ วรเวทย์พิสิษ ยศศิริ. (2561). ลักษณะการ
ใช้ภาษาบนสื่อสังคมออนไลน์ของวัยรุ่นไทยในปัจจุบัน. ใน การประชุมหาดใหญ่วิชาการ
ระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 9 (หน้า 940-952). สงขลา: มหาวิทยาลัยหาดใหญ่.  

นูรีดา เจ๊ะสามอเจ๊ะ, วันไซหนับ สามะอาลี, นูรซอลีฮา นิระเฮง, นิชาภัทรชย์ รวิชาติ และวรเวทย์พิสิษ 
ยศศิริ. (2561). การทับศัพท์ภาษาอังกฤษในวรรณกรรมส าหรับเยาวชนรางวัลซีไรต์. ใน การ
ประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 9 (หน้า 953-961). สงขลา: 
มหาวิทยาลัยหาดใหญ่. 

มูฮ าหมัดสุกรี หะยีสะนิ, นิปัทมา การะมีแน, และ วรเวทย์พิสิษ ยศศิริ. (2560). การศึกษารูปแบบการ
ใช้เครื่องมือทางเทคโนโลยีในการส่งเสริมทักษะการเรียนการสอนในรายวิชาภาษาอังกฤษในฐานะ
ภาษาต่างประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัย
ทักษิณ ครั้งที่ 27 ประจ าป 2560 และการประชุมวิชาการระดับชาติด้านบรหิารธุรกิจและ
เศรษฐศาสตร ครั้งที่ 3 (หน้า 764-771). สงขลา: มหาวิทยาลัยทักษิณ.  

Lovett, D. & Yossiri, V. (2016). The Writing Difficulties Faced By EFL Students in 
Intermediate English Writing. Proceeding of The 5th National and International 
 Conference (pp. 833-839). Yala: Yala Rajabhat University.  

6.3 ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นและได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. ก าหนด  
(ไม่มี) 
6.3.1 สิ่งประดิษฐ์หรืองานสร้างสรรค์  
6.3.2 ผลงานด้านศิลปะ 
6.3.3 สารานุกรม 



197 

 

6.3.4 งานแปล 
 

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

7. ประสบการณ์การสอน 
  7.1 ระดับปริญญาตรี   5   ปี  

ชื่อวิชา ภาษาอังกฤษและภาษาศาสตร์เบื้องต้น 3(2-2-5) นก. 
ชื่อวิชา ภาษาศาสตร์ทฤษฎีเชิงวิเคราะห์เบื้องต้น 3(3-0-6)  นก. 
ชื่อวิชา การศึกษาเอกเทศภาษาอังกฤษ 3(3-0-6)  นก. 
ชื่อวิชา การอ่านเชิงวิชาการ 3(3-0-6)  นก. 
ชื่อวิชา การวิจัยในชั้นเรียนภาษา 3(2-2-5) นก. 
ชื่อวิชา การเขียนขั้นกลาง 2(1-2-3)  นก. 
 ชื่อวิชา การอ่านขั้นกลาง 2(1-2-3)  นก. 
 ชื่อวิชา ภาษาศาสตร์เบื้องต้น 2(2-0-4)  นก.  
ชื่อวิชา ภาษาศาสตร์ประยุกต์ 3(2-2-5) นก. 
 ชื่อวิชา ภาษาศาสตร์ส าหรับครูสอนภาษาอังกฤษ 2(2-0-4)  นก. 
ชื่อวิชา วจีวิภาคและวากยสัมพันธ์ 3(3-0-6)  นก. 
ชื่อวิชา สัทศาสตร์และสัทวิทยา 3(3-0-6)  นก. 
ชื่อวิชา การอ่านเพื่อพัฒนาทักษะการเขียน 3(3-0-6)  นก. 
 ชื่อวิชา นิทานและบทกวีส าหรับเด็ก 3(3-0-6)  นก. 
ชื่อวิชา ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารและพัฒนาการเรียนรู้ 2(1-2-3)  นก. 
ชื่อวิชา ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารมวลชน 3(3-0-6)  นก. 
ชื่อวิชา ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารและการน าเสนองาน  3(3-0-6)  นก. 

7.1.2 ระดับปริญญาโท   4  เดือน  
ชื่อวิชา ภาษาอังกฤษเพ่ือการเขียนงานวิจัย 3(2-2-5) นก. 

                                                      
 
      (ลงชื่อ) ............................................เจ้าของประวัติ 
                                                              (นายวรเวทย์พิสิษ    ยศศิริ) 
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 ประวัติอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
  ระดับปริญญาตรี     ระดับปริญญาโท    

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
 
 

1. อาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตร     หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต    
       สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  
2. ชื่อ – สกุล                         นางสาววันทนี แสงคล้ายเจริญ 
3. ต าแหน่งทางวิชาการ            อาจารย์ 
4. สังกัด                               คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
5. ประวัติการศึกษา  

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

the United Kingdom 
ประเทศอังกฤษ 

M.A. International 
Relations and World 
Order 

2543 

ปริญญาตรี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อ.บ. ภาษาอังกฤษ 2540 
 

6. ผลงานทางวิชาการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง 
(ตามประกำศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีกำรพิจำรณำแต่ งตั้งบุคคลให้ด ำรงต ำแหน่งทำง
วิชำกำร) 
7.2 ผลงานแต่งหรือเรียบเรียง ต ารา หนังสือ หรือบทความทางวิชาการ (ไม่มี) 

6.1.1 ผลงานแต่งหรือเรียบเรียง 
6.1.2 ต ารา หนังสือ 
6.1.3 บทความทางวิชาการ 

6.1.3.1 ในวารสารทางวิชาการ 
6.1.3.2 ในหนังสือรวมบทความที่มีการบรรณาธิการประเมินและตรวจสอบ 
6.1.3.3 ใน Proceeding ของการประชุมทางวิชาการที่มีการบรรณาธิการประเมิน

และตรวจสอบ 
 

6.2  ผลงานวิจัยและได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. ก าหนด 
6.2.1 บทความวิจัยในวารสารทางวิชาการ 

วันทนี แสงคล้ายเจริญ. (2555). ความสามารถในการเขียนเรียงความภาษาอังกฤษ  
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แบบแนะและแบบอิสระของนักศึกษาเอกอังกฤษชั้นปีที่ 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ยะลา โดยใช้วิธีตรวจงานเขียนด้วยวิธีชี้แนะโดยตรงและวิธีชี้แนะทางอ้อม. 
วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. 7(1): 61-72. 

วันทนี แสงคล้ายเจริญ. (2560). การสร้างแบบฝึกทักษะการใช้พจนานุกรม 
ภาษาอังกฤษ-อังกฤษเพ่ือพัฒนาความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษของ
นักศึกษาวิชาเอกภาษาอังกฤษชั้นปีที่ 2. วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. 
12(2): 179-193. 

วันทนี แสงคล้ายเจริญ. (2561). การศึกษาข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์ในงานเขียน 
 ภาษาอังกฤษและกลยุทธ์ในการเขียนภาษาอังกฤษของนักศึกษาหลักสูตร  
 ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. 
 วารสารวิชาการ Veridian E-Journal, Silpakorn University. 11(3): 
 538-554. 

วรเวทย์พิสิษ ยศศิริ, นิชาภัทรชย์ รวิชาติ, มูฮ าหมัดสุกรี ฮะยีสะนิ, นิปัทมา การะมีแน, 
จิตสุดา ละอองผล, สมิทธิ์ วงศ์วิวัฒน์, วันทนี แสงคล้ายเจริญ, และ Mercy T. 
Concepcion. (2560). การศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะอาจารย์ใน
ระดับอุดมศึกษาที่พึงประสงค์ต่อการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาภาษาอังกฤษ
ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. 12 
(ฉบับพิเศษ): 86-99. 

6.2.2 บทความวิจัยในหนังสือรวมบทความที่มีการบรรณาธิการประเมินและ 
          ตรวจสอบ(ไม่มี) 
6.2.3 บทความวิจัยใน Proceeding ของการประชุมทางวิชาการที่มีการบรรณาธิการ

ประเมินและตรวจสอบ 
มูฮ าหมัดสุกรี หะยีสะน,ิ นิปทมา การะมีแน, จิตสุดา ละอองผล, นิชาภัทรชย รวิชาติ, 

วันทนี แสงคลายเจริญ, วรเวทยพิสิษ ยศศิริ และสมิทธ วงศวิวัฒน. (2561). 
การศึกษากลวิธีการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาตา่งประเทศของนักศึกษาชั้นปที ่1 
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ 
ครั้งที่ 28 ประจ าปี 2561 (หน้า. 350-357). สงขลา: มหาวิทยาลัยทักษิณ.  

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

6.3.1 สิ่งประดิษฐ์หรืองานสร้างสรรค์  
6.3.2 ผลงานด้านศิลปะ 
6.3.3 สารานุกรม 
6.3.4 งานแปล 

 

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

7.  ประสบการณ์การสอน 
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     7.1  ระดับปริญญาตรี   5    ปี  
  

 
            
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  7.1.2 ระดับปริญญาโท     -   ปี 
   

     7.2  ประสบการณ์การเป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ (ถ้ามี) 
   ไม่มี 

 
                                                    (ลงชื่อ)  .....................................เจ้าของประวัติ 
                                                            (นางสาววันทนี แสงคล้ายเจริญ) 

                                       
 

 

 

 

 
 

 

  ชื่อวิชา ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษเบื้องต้น                                     3(3-0-6) นก.  
  ชื่อวิชา ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารและพัฒนาการเรียนรู้ 2(1-2-3) นก. 
  ชื่อวิชา ภาษาอังกฤษเพ่ือพัฒนาการอ่านและการเขียน 2(1-2-3) นก. 
  ชื่อวิชา ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 3(3-0-6) นก.  
  ชื่อวิชา การเขียนเบื้องต้น 3(3-0-6) นก.  
  ชื่อวิชา การเขียนขั้นกลางเบื้องต้น 3(3-0-6) นก.  
  ชื่อวิชา การเขียนขั้นกลาง 3(3-0-6) นก.  
  ชื่อวิชา ภาษาอังกฤษส าหรับวิทยาศาสตร์ 2(2-0-4) นก.  
  ชื่อวิชา ภาษาอังกฤษส าหรับรัฐประศาสนศาสตร์ 3(3-0-6) นก.  

อ    ชื่อวิชา การเขียนระดับประโยค  3(3-0-6) นก.  


