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                               รายละเอียดของหลักสูตร 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชาภาษาอาหรับ 
หลักสูตรใหม พ.ศ. 2559 

 
ช่ือสถาบันอุดมศึกษา     มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา  คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ภาควิชามนุษยศาสตร 

หมวดที ่1 ขอมูลทั่วไป 
1.  รหัสและช่ือหลักสูตร 
      ภาษาไทย         :   หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอาหรับ 
      ภาษาอังกฤษ     :   Bachelor of Arts Program in Arabic  

2.  ช่ือปริญญาและสาขาวิชา 
ภาษาไทย       ชื่อเต็ม :  ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาอาหรับ)                                           
                   ชื่อยอ  :  ศศ.บ. (ภาษาอาหรับ)   

       ภาษาอังกฤษ   ชื่อเต็ม :   Bachelor of Arts (Arabic) 
                    ชื่อยอ :   B.A. (Arabic) 

3.  วิชาเอก    
          ไมมี 

4.  จํานวนหนวยกิตท่ีเรียนตลอดหลักสูตร   
ไมนอยกวา 127  หนวยกิต 

5.  รูปแบบของหลักสูตร  
 5.1 รูปแบบ 

หลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ป 
 5.2 ภาษาท่ีใช  

จัดการเรียนการสอนเปนภาษาไทยและภาษาอาหรับ  
     5.3 การรับเขาศึกษา 

รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาตางประเทศท่ีสามารถสื่อสารภาษาไทยได 
 5.4 ความรวมมือกับสถาบันอ่ืน  

เปนหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
 5.5 การใหปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษา  

ใหปริญญาสาขาวิชาเดียว 
 

6.  สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 
 6.1 หลักสูตรใหม พ.ศ. 2559 
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 6.2 เริ่มใชในภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2559 เปนตนไป 
 6.3 คณะกรรมการประจําคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร เห็นสมควรใหเสนอหลักสูตรตอสภา 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาในคราวประชุมวาระพิเศษ เม่ือวันท่ี 14 ตุลาคม  2557  
 6.4 สภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เห็นชอบในการนําเสนอหลักสูตรตอสภามหาวิทยาลัย 
            ในคราวประชุมครั้งท่ี 1/2558 เม่ือวันท่ี 12 กุมภาพันธ 2558 
 6.5 คณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร เห็นชอบใหนําเสนอหลักสูตรตอสภามหาวิทยาลัยในคราว 
            การประชุมครั้งท่ี 1/2559 เม่ือวันท่ี 9 กุมภาพันธ 2559 
     6.6  สภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา อนุมัติหลักสูตรในคราวประชุมครั้งท่ี 2/2559 
           เม่ือวันท่ี เม่ือวันท่ี 26 กุมภาพันธ 2559           

7.  ความพรอมในการเผยแพรหลักสูตรท่ีมีคุณภาพและมาตรฐาน  
            หลักสูตรมีความพรอมในการเผยแพรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี ในปการศึกษา 
2561 

8.  อาชีพท่ีสามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา  
8.1  มัคคุเทศก 
8.2  ลามภาษาอาหรับ 
8.3  พนักงานประชาสัมพันธภาษาอาหรับ 
8.4  นักแปลเอกสาร 
8.5  งานธุรการของธุรกิจการทองเท่ียว 
8.6  พนักงานตอนรับ ธุรกิจการโรงแรม และธุรกิจบริการ 
8.7  เจาหนาท่ีสถานทูตกลุมประเทศอาหรับ และกระทรวงตางประเทศ 
8.8  ผูสอนภาษาอาหรับ 
8.9  ประกอบวิชาชีพในสถานประกอบการท้ังภาครัฐและเอกชนท่ีมีการใชภาษาอาหรับ เปนตน 

 
 
 
 

9. ช่ือ นามสกุล เลขบัตรประจําตัวประชาชน ตําแหนง และคุณวุฒิของอาจารย ผูรับผิดชอบหลักสูตร 

 

ชื่อ นามสกุล 
ตําแหนงทางวชิาการ 

เลขบตัรประจําตัวประชาชน 
คุณวุฒิ/สาขาวิชา 

 
ป 

พ.ศ. สถาบันที่สําเร็จการศึกษา 

1. นายรอมยี   มอหิ  
    อาจารย 

 

M.Ed. (Teaching  Arabic ) 
 
B.Ed. (Islamic  Studies) 

International Islamic  University    
ประเทศมาเลเซีย 
Al-Azhar University  ประเทศอียิปต 

2550 
 
2546 

2. ดร. นิอาเซ็ง  มะตาเอ 
    อาจารย  
     

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

Unissa University    ประเทศบรูไน  
Al-Azhar University ประเทศอียิปต 
 
Al-Azhar University ประเทศอียิปต 

2556 
2551 
 
2544 
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ชื่อ นามสกุล 
ตําแหนงทางวชิาการ 

เลขบตัรประจําตัวประชาชน 
คุณวุฒิ/สาขาวิชา 

 
ป 

พ.ศ. สถาบันที่สําเร็จการศึกษา 

3.นายมะซัมดี สะอะ 
   อาจารย 
    

ศศ.ม. (ภาษาอาหรับและ
วรรณคดี) 
ศศ.บ. (ภาษาอาหรับ) 

มหาวิทยาลัยฟาฏอนี        
 
มหาวิทยาลัยอิสลามยะลา  

2557 
 
2552 

4. ดร. มาซือรัง    อามิง  
    อาจารย 
     

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

Al-Azhar University  ประเทศอียิปต 
Al-Azhar University  ประเทศอียิปต 
Al-Azhar University  ประเทศอียิปต 

2558 
2551 
2543 

5. ดร.อาดีละห  หะยีนิแว 
   อาจารย  
    

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

Al-Azhar University  ประเทศอียิปต 
Al-Azhar University  ประเทศอียิปต 
Al-Azhar University  ประเทศอียิปต 

2555 
2549 
2541 

 

10. สถานท่ีจัดการเรียนการสอน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

11. สถานการณภายนอกหรือการพัฒนาท่ีจําเปนในการวางแผนหลักสูตร 
 11.1 สถานการณหรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 

สังคมอาเซียนเปนสังคมท่ีมีการพัฒนาทุกภูมิภาคสวน โดยเฉพาะทางดานเศรษฐกิจท่ีจะมีการ
พัฒนาหวงโซมูลคาเพ่ิมในภูมิภาค เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขัน  และเพ่ือเพ่ิมอํานาจในการตอรอง
รวมท้ังเพ่ือขยายตลาดอาเซียนท่ีมีประชากรกวา 600 ลานคน และตลาดโลกอาหรับท่ีมีมากกวา 20 ประเทศ   
ดังนั้นการพัฒนาหวงโซดังกลาวจําเปนตองใชภาษาในการติดตอสื่อสาร ภาษาอาหรับเปนภาษาหนึ่งท่ีสามารถ
ใชในการติดตอสื่อสารในภูมิภาคอาเซียน และโลกอาหรับ เนื่องจากหลายประเทศของสมาชิกอาเซียน เชน 
มาเลเซีย บรูไน อินโดนีเซีย ใชภาษาอาหรับเปนภาษาตางประเทศ และโลกอาหรับอีก 26 ประเทศท่ีใชภาษา
อาหรับเปนภาษาทางการและเชิงธุรกิจ  

 
 

 11.2 สถานการณหรือการพัฒนาสังคมและวัฒนธรรม 
ในการวางแผนหลักสูตรนั้นไดคํานึงถึงสถานการณการเปลี่ยนแปลงดานสังคมและวัฒนธรรมใน

ปจจุบันท่ีมีความหลากหลายทางดานภาษาท่ีเขามามีอิทธิพลตอการดํารงชีวิตของประชาชนในพ้ืนท่ีสาม
จังหวัดชายแดนของประเทศไทย โดยเฉพาะภาษาอาหรับ ซ่ึงถือเปนภาษาท่ีมีความสําคัญสําหรับคนในพ้ืนท่ี
เพราะเปนภาษาของคัมภีรอัลกุรอานท่ีเปนท่ียึดเหนี่ยวทางดานจิตใจและเปนภาษาท่ีคนในพ้ืนท่ีใชในการ
ประกอบศาสนกิจ เรียนรู และคนควาขอมูล นอกจากนี้ภาษาอาหรับยังเปนภาษาท่ีใชในการติดตอดําเนิน
ธุรกิจระหวางประเทศเพ่ือนบาน และประเทศอาหรับ เชน ประเทศมาเลเซีย อินโดนีเซีย บูรไนดารุสสลาม 
คูเวต ซาอุดิอาระเบีย อียิปตและประเทศอาหรับอ่ืนๆ เปนตน  มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลาในฐานะท่ีเปน
สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาและมีบุคลากรท่ีมีความรูความเชี่ยวชาญดานภาษาอาหรับโดยตรง ไดให
ความสําคัญโดยใหมีการจัดการเรียนการสอนภาษาอาหรับข้ึน นอกจากนั้นการสื่อสารในยุคโลกาภิวัตน
จําเปนตองใชภาษาท่ีเปนภาษาสากลท่ีสามารถสื่อสารไดท่ัวโลก เพ่ือทําใหเกิดความเขาใจและเรียนรูสังคม
และวัฒนธรรมของชาติอ่ืนๆ จึงจําเปนตองเตรียมพรอมดานภาษาเพ่ือใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงของ
สังคมและวัฒนธรรมโดยเฉพาะในภูมิภาคอาเซียนและโลกอาหรับ 
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12. ผลกระทบจากขอ 11 ตอการพัฒนาหลักสูตรและความเก่ียวของกับพันธกิจของสถาบัน 
 12.1 การพัฒนาหลักสูตร 

พัฒนาหลักสูตรลักษณะเชิงรุกท่ีมีศักยภาพในการผลิตบัณฑิตพึงประสงคและบุคลากรทางดาน
การศึกษาท่ีมีความสามารถในการจัดการศึกษาท่ีมุงเสริมสรางพัฒนานักศึกษาใหมีทักษะทางภาษาอาหรับท่ี
สอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงของโลกปจจุบันและสามารถถายทอดความรูเหลานั้นใหแกเยาวชนใน
สถานศึกษาตอไป ตลอดจนเปนการตอบสนองตลาดแรงงานในโลกอาหรับท่ีมีความตองการแรงงานสูง 

      12.2 ความเก่ียวของกับพันธกิจของสถาบัน  
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาเปนมหาวิทยาลัยเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน และภาษาอาหรับเปนหนึ่งใน

ภาษาท่ีมีความสําคัญกับคนในทองถ่ิน เพราะเปนภาษาของคัมภีรอัลกุรอานท่ีคนในทองถ่ินรักและให
ความสําคัญเปนอยางมาก ดังจะเห็นในหลักสูตรข้ันพ้ืนฐานของทองถ่ินภูมิภาคนี้ก็จะมีหลักสูตรภาษาอาหรับ
เปนสวนหนึ่งของหลักสูตรอิสลามศึกษา ดังนั้นดวยความสําคัญของภาษาอาหรับตอคนในทองถ่ินมหาวิทยาลัย
ราชภัฏยะลาจึงเล็งเห็นความสําคัญในการผลิตและพัฒนาทรัพยากรบุคคลในพ้ืนท่ี ใหเปนผูท่ีมีความรูและ
ทักษะในสาขาท่ีศึกษาและมีความสามารถในการพัฒนาตนเองและสังคมอยางตอเนื่อง 
 

13. ความสัมพันธกับหลักสูตรอ่ืนท่ีเปดสอนในคณะ/ภาควิชาอ่ืนของมหาวิทยาลัย 
13.1 กลุมวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ท่ีเปดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอ่ืน 

 โครงสรางหลักสูตรประกอบดวย 3 หมวดวิชา  
1.3.1.1 หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป จัดการเรียนการสอนโดยคณะกรรมการหมวดวิชา 

ศึกษาท่ัวไปมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
1.3.1.2 หมวดวิชาเฉพาะดาน จัดการเรียนการสอนโดยคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
1.3.1.3 หมวดวิชาเลือกเสรี นักศึกษาเลือกเรียนตามความสนใจ ซ่ึงจัดการเรียนการสอน 

โดยภาควิชาท่ีรายวิชานั้นสังกัด 
13.2  กลุมวิชา/รายวิชาในหลักสูตรท่ีเปดสอนใหภาควิชา/หลักสูตรอ่ืนตองมาเรียน 
        รายวิชาในหลักสูตรเปดโอกาสใหนักศึกษาสาขาวิชาอ่ืนสามารถเลือกเรียนเปนรายวิชาเลือกและ/

หรือเลือกเสรีได  
     13.3 การบริหารจัดการ 

อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรตองประสานงานกับผูรับผิดชอบหมวดวิชาท่ีเก่ียวของกับเนื้อหา สาระ 
การจัดตารางเรียนและการสอบและความสอดคลองกับมาตรฐานผลการเรียนรูตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับ
ปริญญาตรี  
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หมวดที ่2 ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร 

1.  ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงคของหลักสูตร 
      1.1 ปรัชญาของหลักสูตร 

   มุงผลิตบัณฑิตใหมีองคความรู และทักษะดานการสื่อสารภาษาอาหรับเพ่ือการประกอบอาชีพ 
เพียบพรอมดวยคุณธรรม จริยธรรม สามารถอยูรวมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมไดอยางมีความสุข 

1.2 ความสําคัญของหลักสูตร 
 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอาหรับ มีความมุงม่ันพัฒนาและผลิตบัณฑิตสูความ

เปนเลิศทางดานภาษาอาหรับ มีคุณธรรม จริยธรรมทางวิชาการ และมีคุณลักษณะตามมาตรฐานผลการ
เรียนรูท่ีกําหนดไวในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552 ท้ัง 5 ดาน อยางมีคุณภาพ 
ไดแก ดานคุณธรรม จริยธรรม ดานความรู ดานทักษะทางปญญา ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ  
  เนื่องจากภาษาอาหรับเปนภาษาหนึ่งท่ีมีความสําคัญตอประชาชนสวนใหญในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดน
ภาคใต เพราะเปนภาษาของคัมภีรอัลกุรอานท่ีจําเปนตองใชในการประกอบศาสนกิจ อีกท้ังยังเปนภาษา
สําหรับการเรียนรูและการคนควา โดยเฉพาะวิชาการศาสนาอิสลาม นอกจากนี้ภาษาอาหรับยังเปนภาษาธุรกิจ 
และสื่อสาร ภาษาการทองเท่ียว และการแพทย จากสถิติป 2553 รายไดท่ีเกิดจากนักทองเท่ียวเฉพาะประเทศ
สหรัฐอาหรับเอมิเรตสประเทศเดียวมีมากถึง 6,836.56 ลานและในป 2555 จํานวนรายไดเพ่ิมข้ึนเปนเงิน 
9,924.77ลานบาท (งานวิเคราะหตลาดตางประเทศ, 2554) จากรายงานวิจัย สกว. เรื่อง ตลาดนักทองเท่ียว
ชาวตะวันออกกลาง ตอนโยบายการทองเท่ียวไทยพบวาชวงเวลาระหวางป 2551-2555 จํานวนนักทองเท่ียว
จากภูมิภาคตะวันออกกลางเขามาประเทศไทยขยายตัวโดยรวม รอยละ 6.75 โดยมีประเทศคูเวตและ
ซาอุดิอาระเบียขยายตัวสูงท่ีสุดและวัตถุประสงคหลักๆของนักทองเท่ียวจากตะวันออกกลาง คือ เพ่ือการ
ทองเท่ียว ธุรกิจ และรับบริการทางสุขภาพ  (ไพฑูรย ไกรพรศักด์ิ, 2551)  ซ่ึงจากสถิติท้ังหมดท่ีกลาวมา  
แสดงใหเห็นวาการบริการท่ีตองใชภาษาอาหรับสามารถทํารายไดใหกับประเทศไทยอยางมากมาย ดวย
ความสําคัญดังกลาวทําใหผูปกครองมีความตองการใหบุตรหลานไดรับการศึกษา เพ่ือใหมีความรูดานภาษา
อาหรับ ควบคูกับวิชาสามัญตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการและความรูทางดานศาสนาอิสลามดวย ความ
ตองการดังกลาวสงผลใหเกิดโรงเรียนประเภทโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามและภาษาอาหรับ และ
สถานศึกษาอ่ืนๆ ท่ีจัดการศึกษาตามหลักสูตรอิสลามศึกษาอีกเปนจํานวนมาก เพราะโรงเรียนประเภทนี้จัด
การศึกษาตามหลักสูตรวิชาสามัญและหลักสูตรวิชาอิสลามศึกษาท่ีมีการสอนท่ีเนนภาษาอาหรับและมลายู
สนองตอบตามความตองการของประชาชน  และจากการศึกษาความตองการจําเปนในการพัฒนาหลักสูตรนี้
พบวา นักเรียน ผูปกครองมีความประสงคท่ีจะเรียนดานอิสลามศึกษาและภาษาอาหรับ ในระดับมาก 
เนื่องจากเปนหลักสูตรท่ีผลิตบัณฑิตท่ีสามารถใชภาษาอาหรับในการประกอบพิธีทางศาสนาและยังสามารถ
ประกอบอาชีพตางๆ ท้ังในประเทศและตางประเทศไดอีกดวย ดวยเหตุนี้ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาเห็นวาการผลิตบัณฑิตดานภาษาอาหรับสามารถเปนกลไกสําคัญท่ีจะสงผลตอการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน  ซ่ึงถือวาเปนการยกระดับคุณภาพเยาวชนในจังหวัดชายแดนภาคใต   
นอกจากนั้นยังเปนการดําเนินการสอดคลองกับพันธกิจและปรัชญาของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาท่ีวา“เปน
สถาบันอุดมศึกษาเพ่ือพัฒนาทองถ่ินจังหวัดชายแดนภาคใต โดยมุงเนนการพัฒนาทรัพยากรมนุษยใหมี
คุณภาพชีวิตท่ีสูงข้ึน โดยใชกระบวนการทางการศึกษา กระบวนการพัฒนาองคความรูบนพ้ืนฐานการบูรณา
การศาสตรสากลและภูมิปญญาทองถ่ิน”  
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1.3  วัตถุประสงคของหลักสูตร  
   เพ่ือใหบัณฑิตมีคุณลักษณะดังตอไปนี้ 

 1 มีความรูและทักษะการใชภาษาอาหรับในการติดตอสื่อสารเชิงธุรกิจและเชิงวิชาการท้ังในและ
ตางประเทศได  
 2  มีคุณธรรม จริยธรรม มีเหตุผล มีความรับผิดชอบตอตนเอง ตอสังคมและมีมนุษยสัมพันธท่ีดี 
สามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนได 
 3  มีความภูมิใจในตนเองและสามารถประกอบอาชีพท่ีเก่ียวของกับการใชภาษาอาหรับ 
 4  มีทักษะในการแสวงหาความรูในสังคมแหงการเรียนรูตลอดจนสามารถใชเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือพัฒนาตนเองได 
 5  มีความรูเก่ียวกับวัฒนธรรมอาเซียนและอาหรับรองรับการเขาสูประชาคมอาเซียน และโลก
อาหรับ 
2. แผนพัฒนาปรับปรุง 

แผนการพัฒนา/เปล่ียนแปลง กลยุทธ หลักฐาน/ตัวบงช้ี 
- ปรับปรุงหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปใหมี
มาตรฐานไมต่ํากวาท่ี สกอ. กําหนด 

-  พัฒนาหลักสูตรหมวดวิชาศึกษา
ท่ัวไป โดยศึกษาจากกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 

- เอกสารหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 

- ปรับปรุงหลักสตูรใหสอดคลองกับความ
ตองการและการเปลี่ยนแปลงของสังคม 

- ติดตามความตองการของทองถ่ิน
เพ่ือเปนขอมูลในการพัฒนาหลักสตูร 
- เ ชิญผู เ ช่ียวชาญมามีส วนรวม
กําหนดแนวทางและประเมินพัฒนา
หลักสูตร 
- ประสานความรวมมือกับองคกร
ภายนอกในการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนและพัฒนานักศึกษา 

- รายงานผลการประเมินหลักสูตรในแต
ละป 
- ร า ย ง า น ก า ร ป ร ะ ชุ ม ก า ร พัฒน า
หลักสูตร 
- ร า ย ง า น ก า ร พั ฒ น า ผู เ รี ย น ท่ี มี
หน วยงาน/องคกรภายนอกเข าร วม
กิจกรรม  

-  พัฒนาศักยภาพของผูสอนใหสามารถจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 

- สนับสนุนสงเสริมใหอาจารยจัด
กิจกรรมการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปน
สําคัญ 

- การจัดทํารายละเอียดของรายวิชา 
(มคอ.3) 
- การรายงานผลการดําเนินการของ
รายวิชา (มคอ.5) 
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หมวดที ่3 ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการและโครงสรางของหลักสูตร 

1.  ระบบการจัดการศึกษา 
 1.1 ระบบการจัดการศึกษาในหลักสูตร 
 ระบบทวิภาค 
 1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูรอน 
 การจัดการศึกษาภาคฤดูรอนใหเปนไปตามขอบังคับ ระเบียบ หรือประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ยะลา 
 1.3 การเทียบเคียงหนวยกิตในระบบทวิภาค 

  ไมมี 
 

2. การดําเนินการหลักสูตร 
2.1 วัน เวลาในการดําเนินการเรียนการสอน        

                    ภาคการศึกษาท่ี 1 เปนไปตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
           ภาคการศึกษาท่ี 2 เปนไปตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
 

2.2 คุณสมบัติของผูเขาศึกษา 
 2.2.1 สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา 
 2.2.2 มีคุณสมบัติอ่ืนครบถวนตามประกาศขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาหรือตามเกณฑของ
กระทรวงศึกษาธิการ 

2.3 ปญหาของนักศึกษาแรกเขา 
นักศึกษาแรกเขาสวนใหญขาดความพรอมดานทักษะพ้ืนฐานท่ีจําเปนสําหรับการใชศึกษาตอใน
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอาหรับในดานตางๆ ดังนี้ 
2.3.1 ระดับความรูดานภาษาอาหรับของนักศึกษาตางกัน มีปญหาในการเรียนการสอนและการ

สื่อสารในชั้นเรียน 
2.3.2 การปรับตัวในการเรียนระดับอุดมศึกษา ซ่ึงเปนระบบเนนการเรียนรูดวยตนเอง 
2.3.3 นักศึกษายังไมมีทักษะในการใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการเรียนรูภาษา 

 

2.4 กลยุทธในการดําเนินการเพ่ือแกไขปญหา/ขอจํากัดของนักศึกษาในขอ 2.3 
 2.4.1 จัดปฐมนิเทศท้ังในระดับมหาวิทยาลัย คณะ และสาขาวิชา   
 2.4.2 ทุกรายวิชาท่ีมีการจัดการเรียนการสอนในสาขาภาษาอาหรับตองจัดกิจกรรมใหนักศึกษา 

ไดฝกทักษะดานการสื่อสารภาษาอาหรับ และสนับสนุนนักศึกษาเขารวมกิจกรรมเสริมหลักสูตรท่ีสงเสริมการ
ใชภาษาอาหรับของนักศึกษา 
 2.4.3 ดําเนินการปรับความรูพ้ืนฐานโดยเฉพาะดานภาษาไทย ของนักศึกษากอนเขาเรียนในชั้นป
ท่ี 1 ดําเนินการโดยคณะและมหาวิทยาลัย 
 2.4.4 จัดอาจารยท่ีปรึกษาจากสาขาวิชา และมีฝายแนะแนวของมหาวิทยาลัย 
 2.4.5 จัดระบบพ่ีชวยนอง เพ่ือแนะนํา ใหคําปรึกษา ท้ังดานการเรียนและการดําเนินชีวิต 
 2.4.6 จัดอบรมทักษะการใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อยางนอย 1 ครั้ง/ตอป 
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2.5 แผนการรับนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาในระยะเวลา 5 ป 
 

ระดับ/ช้ันป 
จํานวนนักศึกษา “ในแตละปการศึกษา” 

2559 2560 2561 2562 2563 
ชั้นปท่ี 1 40 40 40 40 40 
ชั้นปท่ี 2 - 40 40 40 40 
ชั้นปท่ี 3 - - 40 40 40 
ชั้นปท่ี 4 - - - 40 40 

รวมจํานวนนักศึกษา 40 80 120 160 160 
จํานวนบัณฑิตท่ีคาดวา 

จะสําเร็จการศึกษา 
- - - 40 40 

2.6 งบประมาณตามแผน 
 

2.6.1 งบประมาณรายรับ (หนวยบาท)  
 

รายละเอียดรายรับ 
ปงบประมาณ 

2559 2560 2561 2562 2563 
คาธรรมเนียมการศึกษา
คนละ 9,000 บาทตอ
ภาคการศึกษา 

720,000 
 

1,440,000 
 

2,160,000 
 

2,880,000 
 

2,880,000 
 

เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
คนละ700 บาทตอป 

28,000 
 

56,000 
 

84,000 
 

112,000 
 

112,000 
 

รวมรายรับ 748,000 1,496,000 
 

2,244,000 2,992,000 
 

2,992,000 
 

             
2.6.2 งบประมาณรายจาย (หนวยลานบาท) 

 

หมวดคาใชจาย 
ปงบประมาณ 

2559 2560 2561 2562 2563 
เงินคงคลังรอยละ  20 

149,600 299,200 448,800 598,400 598,400 
รายจายระดับ
มหาวิทยาลัยรอยละ 40  299,200 598,400 897,600 1,196,800 1,196,800 
คาใชจายในการ
ดําเนินงาน รอยละ 40  299,200 598,400 897,600 1,196,800 1,196,800 

รวม 748,000 1,496,000 2,244,000 2,992,000 2,992,000 
จํานวนนักศึกษา 40 80 120 160 160 

คาใชจาย/หัวนักศึกษา 14,960 14,960 14,960 14,960 14,960 
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2.7  ระบบการศึกษา 

        แบบชั้นเรียน 

2.8  การเทียบโอนหนวยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนขามมหาวิทยาลัย 
           ใหเปนไปตามขอบังคับระเบียบหรือประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา  
 
3. หลักสูตรและอาจารยผูสอน 
     3.1 หลักสูตร 

3.1.1 จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา 127 หนวยกิต 
3.1.2 โครงสรางหลักสูตร 

โครงสรางหลักสูตร ประกอบดวยหมวดวิชา  3 หมวด คือหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป หมวดวิชา
เฉพาะ และหมวดวิชาเลือกเสรี แตละหมวดวิชาประกอบดวยกลุมวิชา ดังนี้ 

 

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป                           ไมนอยกวา   30 หนวยกิต 

       กลุมวิชาภาษาและการสื่อสาร                     ไมนอยกวา   12 หนวยกิต 

       กลุมวิชามนุษยศาสตร  6 หนวยกิต 

       กลุมวิชาสังคมศาสตร  6 หนวยกิต 

       กลุมวิชาคณิตศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี     6 หนวยกิต 

หมวดวิชาเฉพาะ                                    ไมนอยกวา   91 หนวยกิต 

       กลุมวิชาเฉพาะดาน ไมนอยกวา   84 หนวยกิต 

               วิชาเอกบังคับ    60 หนวยกิต 

               วิชาเอกเลือก  24 หนวยกิต 

      กลุมวิชาปฏิบัติการและฝกประสบการณวิชาชีพ             7 หนวยกิต 

หมวดวิชาเลือกเสรี                                 ไมนอยกวา    6 หนวยกิต 

 
3.1.3  รายวิชา   
        รายวิชาตามโครงสรางหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป มีการกําหนดรหัสวิชา ชื่อวิชา  ในแตละกลุมวิชา ดังนี้ 

1. กลุมวิชาภาษาและการสื่อสาร     12 หนวยกิต 
1.1 บังคับเรียน                                   10 หนวยกิต 

   จากวิชา ดังตอไปนี้ 
   2100101 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร    2(1-2-3) 

Thai for Communication 
   2100102 การพัฒนาทักษะการพูดและการเขียน 2(1-2-3) 
     Speaking and Writing Skills Development  

2100104 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารและ 
    พัฒนาการเรียนรู    2(1-2-3) 
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English for Communication and  
 Learning Development 

2100107 ภาษามลายูเพ่ือการสื่อสาร   2(1-2-3)  
             Melayu for Communication 

  2100108 ภาษามลายูเพ่ือการสื่อสารและ  2(1-2-3) 
    พัฒนาการเรียนรู  

Melayu for Communication and Learning 
 Development 

  * 2100115 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 1  2(1-2-3) 
English for Communication 1             

  * 2100117 ภาษาไทยเพ่ือการประกอบอาชีพ  2(1-2-3) 
 Thai for Careers 
 English for Communication 1 

หมายเหตุ  * หมายถึง รายวิชาสําหรับนักศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
หรือเทียบเทา (โดยไมตองเรียนวิชา 2100101 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร และ 2100104 ภาษาอังกฤษเพ่ือ
การสื่อสารและพัฒนาการเรียนรู)  

1.2 เลือกเรียน                        2 หนวยกิต  
จากวิชาดังตอไปนี้ 

2100103 หลักการอานและการเขียนคําไทย   2(2-0-4) 
Principles of Reading and Writing Thai Words 

2100105 การพัฒนาทักษะการพูดและ 
การอานภาษาอังกฤษ   2(1-2-3) 
Development of Speaking and Reading  
Skills in English 

2100106 ภาษาอังกฤษเพ่ือพัฒนาการอานและ 
การเขียน    2(1-2-3) 
English for Reading and Writing Development 

2100109 ภาษามลายูพ้ืนฐาน   2(1-2-3) 
Basic Melayu 

2100110 ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร   2(1-2-3) 
Chinese for Communication  

2100111 ภาษาอาหรับพ้ืนฐาน    2(1-2-3) 
Basic Arabic 

2100116 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 2  2(1-2-3) 
English for Communication 2 

2. กลุมวิชามนุษยศาสตรไมนอยกวา    6 หนวยกิต 
2100112 วิทยาการแหงความสุข   2(1-2-3)  

Happiness Study 
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2100113 สุนทรียวิจักขณ    2(2-0-4) 
Aesthetics Approach 

   2100114 สารสนเทศเพ่ือการเรียนรูตลอดชีวิต 2(1-2-3) 
Information for Life Long Learning 

   2100118 ความจริงของชีวิต   2(2-0-4) 
     Truth of Life 
   2100119 การพัฒนาตน    2(2-0-4) 
     Self Development 
   2100120 สุนทรียภาพเพ่ือชีวิต   2(1-2-3) 
     Aesthetics for Life 

3. กลุมวิชาสังคมศาสตรไมนอยกวา    6 หนวยกิต 
   2150101 สังคมภิวัตน    2(2-0-4) 

Socialization  
2150102 การจัดการทางสังคม   2(2-0-4) 

     Social Management  
2150103 ทักษะชีวิตและจิตสาธารณะ  2(1-2-3) 

Life Skills and Public Conscious Mind 
   2150108 ทักษะในการดําเนินชีวิต   2(1-2-3) 
     Skills for Life 
   2150109 ชีวิตและวัฒนธรรมไทย   2(1-2-3) 
     Life and Thai Culture 

4. กลุมวิชาคณิตศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีไมนอยกวา    6 หนวยกิต 
4100101  คณิตศาสตรในชีวิตประจําวัน  2(1-2-3) 

Mathematics in Daily Life 
4100102 วิทยาศาสตรเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต 2(1-2-3) 

Science for the Quality of Life Development  
4100103 เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจําวัน 2(1-2-3) 

     Information Technology in Daily Life 
   4100108 วิทยาศาสตรในชีวิตประจําวัน  2(1-2-3) 

Science in Daily Life 
   4100109 การกีฬาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต  2(1-2-3) 

Sports for the Quality of Life Development 
 

                  หมวดวิชาเฉพาะ                                      ไมนอยกวา   
                      กลุมวิชาเฉพาะดาน                               ไมนอยกวา 
                               วิชาเอกบังคับ                              

91 หนวยกิต 
84 หนวยกิต 
60 หนวยกิต 

                     2122101 หลักภาษาอาหรับ 1     
Arabic Grammar 1 

3(3-0-6) 
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                   2122102 การอานภาษาอาหรับเบื้องตน 
Basic Arabic Reading  

3(3-0-6) 
 

                    2122103 การฟง-พูดภาษาอาหรับเบื้องตน 
Basic Listening – Speaking in Arabic  

3(3-0-6) 
 

                    2122104 สัทศาสตรภาษาอาหรับ 
Arabic Phonetics  

3(3-0-6) 
 

                    2122105 หลักภาษาอาหรับ 2 
 Arabic Grammar 2 

3(3-0-6) 

                    2122106 การอานภาษาอาหรับข้ันกลาง   
Intermediate Arabic Reading 

3(3-0-6) 
 

                    2122107 การฟง-พูดภาษาอาหรับข้ันกลาง 
Intermediate Listening – Speaking in Arabic 

3(3-0-6) 
 

                *   2122108 วัฒนธรรมอาหรับ 
Arabic Culture                 

3(3-0-6) 

                   2122209 หลักภาษาอาหรับ 3 
Arabic Grammar 3 

3(3-0-6) 

                   2122210 ภาษาศาสตรภาษาอาหรับเบื้องตน 
Introduction to Arabic Linguistics  

3(3-0-6) 

                   2122211 ภาษาอาหรับและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
Arabic Language and Information Technology  

3(3-0-6) 
 

                    2122212 ภาษาอาหรับเพ่ือการสื่อสาร 
Communicative Arabic 

3(3-0-6) 
 

                    2122213 การเขียนภาษาอาหรับเบื้องตน 
Basic Arabic Writing  

3(3-0-6) 
 

 หมายเหตุ: * หมายถึงรายวิชาท่ีเปนอัตลักษณของหลักสูตร  
                *   2122214 การฟง-พูดภาษาอาหรับถ่ินอาวเปอรเซีย 

Listening-Speaking in Arabic Persian Gulf Dialect 
3(3-0-6) 

 
                    2122315 หลักการแปลเบื้องตน 

Introduction to Translation  
3(3-0-6) 

 
                 *   2122316 ภาษาอาหรับเพ่ือการทองเท่ียว 

Arabic for Tourism 
   3(3-0-6) 

                    2122317 วรรณคดีอาหรับ 
Arabic Literature 

3(3-0-6) 
 

                    2122318 การเขียนจดหมายธุรกิจ 
Business Correspondence 

3(3-0-6) 
 

                 *   2122319 ภาษาอาหรับเพ่ือการบริการฮัจญและอุมเราะฮ 
Arabic for Hajj and ‘Umrah Service 

3(3-0-6) 
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                   2122420 ระเบียบวิธีวิจัยดานภาษาศาสตร 
Research Methodology in Linguistics 

3(2-2-5) 
 

             วิชาเอกเลือก  24 หนวยกิต 
2122321 มัคคุเทศก 

Tourist Guide 
3(3-0-6) 

                     2122322 วาทศาสตรอาหรับ 
Arabic Rhetorics 

3(3-0-6) 

                     2122323 ภาษาอาหรับเพ่ืองานบริการดานสุขภาพ 
Arabic for Health Service 

3(3-0-6) 
 

                     2122324 ภาษาอาหรับในสื่อมวลชน 
Arabic in Mass Media 

3(3-0-6) 
 

               2122325 ภาษาอาหรับเพ่ือความเปนครู 
Arabic Language for Teacher Education 
 

3(3-0-6) 
 

2122326 ภาษาอาหรับเพ่ือธุรกิจสายการบิน 
Arabic for Airline Business 

3(3-0-6) 
 

2122327 ภาษาอาหรับเพ่ือธุรกิจระหวางประเทศ 
Arabic for International Business 

3(3-0-6) 
 

2122328 ภาษาอาหรับเพ่ือธุรกิจการโรงแรม 
Arabic for Hotel Business 

3(3-0-6) 
 

 หมายเหตุ: * หมายถึงรายวิชาท่ีเปนอัตลักษณของหลักสูตร  
2122429 วัฒนธรรมประเทศอาเซียน 

Culture of ASEAN countries 
3(3-0-6) 

 
2122430 การพัฒนาทักษะการแปล 

Translation for Skills Development 
3(3-0-6) 

 
2122431 การแปลแบบลาม 

Interpretation 
3(3-0-6) 

 
2122432 การอานภาษาอาหรับข้ันสูง 

Advanced Arabic Reading 
3(3-0-6) 

 
2122433   การฟง-พูดภาษาอาหรับข้ันสูง 

Advanced Listening – Speaking in Arabic 
3(3-0-6) 

 
2122434 ภาษาอาหรับสําหรับงานสํานักงาน 

Arabic for Office Work 
3(3-0-6) 

 
               กลุมวิชาปฏิบัติการและฝกประสบการณวิชาชีพ 7  หนวยกิต 

2122435 เตรียมการฝกประสบการณวิชาชีพภาษาอาหรับ 
Preparation for Practicum in Arabic  

1(90) 
 

2122436 การฝกประสบการณวิชาชีพภาษาอาหรับ 
Practicum in Arabic 

6(540) 
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 หรือ  

2122437 เตรียมสหกิจศึกษา 
Cooperative Education Preparation 

1(90) 
 

2122438 สหกิจศึกษา 
Cooperative Education  

6(540) 

 หมวดวิชาเลือกเสรี                                ไมนอยกวา 6  หนวยกิต 
                       ใหเลือกรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยไมซํ้ากับรายวิชาท่ีเคย
เรียนมาแลว และตองไมเปนรายวิชาท่ีกําหนดใหเรียนโดยไมนับหนวยกิตรวมในเกณฑการสําเร็จการศึกษา
ตามหลักสูตรนี้ 
      3.1.4 แผนการศึกษา 
 

ปท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 1 
 

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

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  6 หนวยกิต 
หมวดวิชาเฉพาะ 
วิชาเอกบังคับ 

2122101      หลักภาษาอาหรับ 1 3(3-0-6) 

2122102      การอานภาษาอาหรับเบื้องตน 3(3-0-6) 

2122103      การฟง-พูดภาษาอาหรับเบื้องตน 3(3-0-6) 

2122104     สัทศาสตรภาษาอาหรับ   3(3-0-6) 

 รวม 18 หนวยกิต 

 
 

ปท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 2 
 

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

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  6 หนวยกิต 
หมวดวิชาเฉพาะ 
วิชาเอกบังคับ 

2122105    หลักภาษาอาหรับ 2 3(3-0-6) 

2122106    การอานภาษาอาหรับข้ันกลาง 3(3-0-6) 

2122107    การฟง-พูดภาษาอาหรับข้ันกลาง 3(3-0-6) 

2122108    วัฒนธรรมอาหรับ 3(3-0-6) 

 รวม 18  หนวยกิต 
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3.1.4 แผนการศึกษา (ตอ) 

 
ปท่ี 2  ภาคการศึกษาท่ี 1 
 

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

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  6 หนวยกิต 
หมวดวิชาเฉพาะ 
วิชาเอกบังคับ 

2122209    หลักภาษาอาหรับ 3 3(3-0-6) 

2122210    ภาษาศาสตรภาษาอาหรับเบื้องตน 3(3-0-6) 

2122211    ภาษาอาหรับกับเทคโนโลยีสารสนเทศ 3(3-0-6) 

หมวดวิชาเลือกเสรี  3 หนวยกิต 
 รวม 18 หนวยกิต 
 
 

ปท่ี 2  ภาคการศึกษาท่ี 2 
 

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

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  6 หนวยกิต 
หมวดวิชาเฉพาะ 
วิชาเอกบังคับ 

2122212    ภาษาอาหรับเพ่ือการสื่อสาร 3(3-0-6) 

2122213    การเขียนภาษาอาหรับเบื้องตน 3(3-0-6) 

2122214    การฟง-พูดภาษาอาหรับถ่ิน 
                อาวเปอรเซีย 

3(3-0-6) 

หมวดวิชาเลือกเสรี  3 หนวยกิต 

 รวม 18 หนวยกิต 
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3.1.4 แผนการศึกษา (ตอ) 
 

ปท่ี  3 ภาคการศึกษาท่ี 1 
 

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

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  6 หนวยกิต 
หมวดวิชาเฉพาะ 
วิชาเอกบังคับ 

2122315     หลักการแปลเบื้องตน 3(3-0-6) 

2122316     ภาษาอาหรับเพ่ือการทองเท่ียว 3(3-0-6) 

วิชาเอกเลือก  6 หนวยกิต 

 รวม 18  หนวยกิต 
 
 
 

ปท่ี 3 ภาคการศึกษาท่ี 2 
 

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

หมวดวิชาเฉพาะ 
วิชาเอกบังคับ 

2122317    วรรณคดีอาหรับ 3(3-0-6) 

2122318    การเขียนจดหมายธุรกิจ 3(3-0-6) 

2122319    ภาษาอาหรับเพ่ือการบริการฮัจญ 
                และอุมเราะฮ   

3(3-0-6) 

วิชาเอกเลือก  9 หนวยกิต 
 รวม 18 หนวยกิต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.1.4 แผนการศึกษา (ตอ) 
 
 

ปท่ี 4  ภาคการศึกษาท่ี 1 
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ปท่ี 4  ภาคการศึกษาท่ี 2 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

หมวดวิชาเฉพาะ 
วิชาเอกบังคับ 

2122420  ระเบียบวิธีวิจัยดานภาษาศาสตร 3(2-2-5) 

กลุมวิชาฝก 
ประสบการณวิชาชีพ 

2122435 เตรียมการฝกประสบการณวิชาชีพ 
             ภาษาอาหรับ 
                  หรือ 
2122437 เตรียมสหกิจศึกษา 

       1 (90) 
 
 
       1 (90) 

วิชาเอกเลือก  9 หนวยกิต 

 รวม 13 หนวยกิต 

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

หมวดวิชาเฉพาะ 
กลุมวิชาฝก 
ประสบการณวิชาชีพ 

2122436  การฝกประสบการณวิชาชีพภาษาอาหรับ  
               หรือ 
2122438   สหกิจศึกษา 

6 (540) 
 

6 (540) 

 รวม  6  หนวยกิต 
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3.1.5 คําอธิบายรายวิชา 

คําอธิบายรายวิชาหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  แบงตามกลุมวิชาดังนี้ 
        1.  กลุมภาษาและการส่ือสาร         12 หนวยกิต 

1.1 บังคับเรียน 10 หนวยกิต 
รหัสวิชา   ช่ือวิชา      น(ท-ป-อ) 
2100101 ภาษาไทยเพ่ือการส่ือสาร             2(1-2-3) 

Thai for Communication 
ความสําคัญของภาษาไทยในฐานะเปนเครื่องมือในการสื่อสาร  ฝกทักษะใชภาษา

ในชีวิตประจําวัน ท้ังดานการฟง การพูด การอาน และการเขียน การใชภาษาสื่อสารท่ีเปน
ทางการและไมเปนทางการ การนําเสนอขอมูลในเชิงใหความรู ขอคิดเห็น ขอเสนอแนะ 
และวิจารณอยางมีเหตุผล  ศึกษาสภาพปญหาและแนวทางการแกไขการใชภาษาใน
ชีวิตประจําวัน ตระหนักถึงคุณธรรมและมีจิตสํานึกตอสังคมในการใชภาษาไทยในการ
สื่อสาร 

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  

 
2100102 การพัฒนาทักษะการพูดและการเขียน    2(1-2-3) 
  Speaking and Writing Skills Development 

หลักเกณฑและพัฒนาทักษะการพูดและการเขียน เพ่ือใหพูดและเขียนไดอยางมี
ประสิทธิภาพ ฝกการพูดท้ังรายบุคคลและเปนกลุม และรวมวิจารณเพ่ือแกไขปรับปรุง ฝก
การเขียน การวางโครงเรื่อง การเขียนเรียงความ ความเรียงและบทความ โดยเนนการใช
ภาษาตามมาตรฐานของงานเขียนประเภทนั้น และฝกวิจารณ 

Rules and development of reading and writing in order to speak and 
write effectively, practice of speaking both  individual and groups and 
criticizing for improvement,  practice of plot writing,  essay and article 
writing with the emphasis on standard language used in a certain writing and 
practice in criticizing  
 
 

2100104 ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารและพัฒนาการเรียนรู   2(1-2-3) 
English   for Communication and Learning Development 

พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารท้ังการฟง  พูด  อาน เขียน  ใน
ชีวิตประจําวันในสถานการณตางๆ  อาทิ  การกลาวทักทาย  การกลาวลา  การแนะนํา
ตนเองและผูอ่ืน  การรองขอ  การเสนอความชวยเหลือ  การใหคําแนะนํา  การบรรยาย
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ลักษณะบุคคลและสิ่งของและสถานท่ี  การถามและการใหขอมูล  การติดตอสื่อสารทาง
โทรศัพทและการแสดงความคิดเห็น  พัฒนาทักษะการใชเครื่องมือ  แหลงขอมูลเพ่ือศึกษา
คนควาในการพัฒนาการสื่อสาร  เชน  การใชพจนานุกรม  บทความ  หนังสือพิมพการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

Development of English communication skills; listening, speaking, 
reading and writing in daily life of various situations such as greeting, leave-
taking, self- introduction  and others, requesting, offering help, giving 
suggestion, describing people, objects and places, inquiring and information 
giving, talking on the telephone and expressing opinion; development of 
skills in using tools and resources for communicative study such as 
dictionary, article and newspaper and information technology for 
communicative development 

 
2100107 ภาษามลายูเพ่ือการส่ือสาร                       2(1-2-3) 
  Melayu for Communication 

การใชภาษามลายู เ พ่ือการสื่ อสารในชีวิตประจําวัน  บทสนทนาท่ีใช ใน
ชีวิตประจําวัน เชน การทักทาย การถามทุกขสุข การขอบคุณ การแนะนําแบบ  งายๆ 
ฯลฯ โดยเนนทักษะการฟงและการพูด 
 Use of  Melayu for communication in daily life, conversation in daily 
life  such as greeting, saying thanks and simple introduction  emphasizing on 
listening and speaking skills 

 
2100108 ภาษามลายูเพ่ือการส่ือสารและพัฒนาการเรียนรู   2(1-2-3)  

Melayu for Communication and Learning Development 
พัฒนาทักษะการใชภาษามลายู ดานการฟง การพูด การอาน และการเขียน ใน

บริบทท่ีเก่ียวของกับชีวิตประจําวัน ฝกการอานออกเสียงคําภาษามลายูใหถูกตอง  ฝก
สนทนาภาษามลายูเพ่ือการสื่อสารในสถานการณตางๆ เชน การแนะนําตนเอง การกลาว
ทักทาย การกลาวลา การใหคําแนะนํา การติดตอสอบถามขอมูลท้ังในและนอกประเทศ 
และฝกการเขียนประโยคท่ีไมซับซอน  

Development of Melayu in listening, speaking, reading and writing 
skills in 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 

 
2100115 ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร 1     2(1-2-3) 

English for Communication 1             
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การฝกปฏิบั ติการฟง พูด อาน และเขียนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารใน
ชีวิตประจําวัน ถอยคําและสํานวนพ้ืนฐานท่ีใชในสถานการณตาง ๆ ท่ีเก่ียวของกับการ
ปฏิบัติงานและสาขาอาชีพ รวมถึงการศึกษาวัฒนธรรมประเพณีของประเทศเจาของภาษา 
และมารยาทสากลท่ีถูกตองเหมาะสม 

Practice of English listening, speaking, reading, and writing for daily  
communication; focusing on basic vocabulary and expressions relating to 
working performance and career fields, studying on customs and traditions 
of English speaking countries including appropriate social etiquette 

 
2100117 ภาษาไทยเพ่ือการประกอบอาชีพ     2(1-2-3) 
                Thai for Careers 

การฝกทักษะ พัฒนาการใชภาษาไทยดานการฟง การพูด การอานและการเขียน
เพ่ือใหเกิดการสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพถูกตองตามหลักเกณฑ ท้ังในชีวิตประจําวันและ
การประกอบอาชีพตลอดจนการนําเสนอขอมูล การใหความรู การวิเคราะหขอคิดเห็น 
ขอเสนอแนะโดยผานกระบวนการคนควาตามหลักวิชาการ เพ่ือ 
นําไปใชในสถานการณตาง ๆ ใหเกิดประโยชนตอการปฏิบัติหนาท่ีการงานและการใช
ชีวิตประจําวัน 
 Practicing and developing Thai language used in listening, speaking, 
reading and writing in order to communicate effectively in accordance with 
the rules; both for daily life and career as well as presenting, providing 
knowledge, analyzing opinion, and suggesting through process of academic 
research effectively and be able to use in various situations which is 
beneficial to the career and daily life 
1.2 เลือกเรียน 2 หนวยกิต 

จากรายวิชาดังตอไปนี้ 
รหัสวิชา ช่ือวิชาและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 
2100103 หลักการอานและการเขียนคําไทย     2(2-0-4) 
            Principles of Reading and Writing Thai Words 

หลักเกณฑตางๆ ในการอานและเขียนคําไทย ศึกษาปจจัยท่ีทําใหการอานและการ
เขียนคําไทยผิดไปจากกฎเกณฑ เก็บรวบรวม วิเคราะห เปรียบเทียบคําท่ีมักเขียนหรืออาน
ผิดจากกฎเกณฑ อภิปราย สรุปผล แนวทางการแกไขและเผยแพรการอานและการเขียน
คําไทยใหถูกตอง 
 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   
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2100105 การพัฒนาทักษะการพูดและการอานภาษาอังกฤษ   2(1-2-3) 
Development of Speaking and Reading Skills in English 

การพัฒนาทักษะการพูดและอานภาษาอังกฤษอยางมีประสิทธิภาพ ฝกการพูดท้ัง
รายบุคคลและเปนกลุม การนําเสนองานหนาชั้น และฝกการอานอยางมีประสิทธิภาพ การ
อานจับใจความ การอานหนังสือพิมพ โฆษณา เว็บไซต 

Effective development of speaking and reading skills in English , 
practice of speaking both individual and groups,  efficient class presentation 
and reading practice; reading for comprehension; reading newspapers, 
advertisements, and websites 

 
2100106 ภาษาอังกฤษเพ่ือพัฒนาการอานและการเขียน    2(1-2-3) 

English for Reading and Writing Development 
พัฒนาการอานภาษาอังกฤษเพ่ือใหสามารถอานจับใจความงานหลากหลายสาขา

ไดอยางมีประสิทธิภาพ และพัฒนาทักษะการเขียนโดยเนนการเขียนภาษาอังกฤษท่ีถูก
รูปแบบและหนาท่ีเพ่ือนําไปใชประโยชนท้ังดานการศึกษาและอาชีพ เชน การเขียน
จดหมาย การกรอกใบสมัคร การเขียนรายงาน ฯลฯ 

Effective development of reading comprehension in different fields 
and development of writing skill emphasizing on correct forms and 
functions for educational and career purposes such as writing a letter, filling 
in an application form, writing a report, etc. 

 
2100109   ภาษามลายูพ้ืนฐาน           2(1-2-3) 
 Basic Melayu 

ฝกทักษะการฟง พูด อาน และเขียน ศึกษารูปประโยคพ้ืนฐาน การเชื่อมประโยค
 พ้ืนฐานเขาดวยกันและศึกษาสํานวนภาษามลายู ฝกนําเสนอขอมูลในเชิงใหความรู 
ขอคิดเห็น เพ่ือประยุกตใชใหสอดคลองกับบริบททางสังคม 

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 

 
2100110 ภาษาจีนเพ่ือการส่ือสาร       2(1-2-3) 

Chinese for Communication     
การใชภาษาจีนเพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจําวัน บทสนทนาท่ีใชในชีวิตประจําวัน 

เชน การทักทาย การถามทุกขสุข การแนะนําแบบงายๆ ฯลฯ โดยเนนทักษะการฟงและ
การพูด ใหสามารถประยุกตใชในการสื่อสารกับเจาของภาษาได 
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Use of Chinese for communication in daily life, daily conversations 
such as greeting, introduction, etc. with an emphasis on listening and 
speaking skills and be able to apply in communicating with native speakers 

 
2100111 ภาษาอาหรับพ้ืนฐาน       2(1-2-3) 

Basic Arabic 
อักษรภาษาอาหรับ หลักการสรางคํา ประโยคพ้ืนฐาน ฝกทักษะการฟง พูด อาน 

และเขียน เพ่ือความเขาใจเรื่องท่ัวๆ ไปในชีวิตประจําวัน ใหสามารถประยุกตใชในการ
สื่อสารกับเจาของภาษาได 
 Arabic alphabets, word and sentence formation processes, practice 
of listening, speaking, reading and writing skills to understand generality in 
daily life and be able to apply in communicating with native speakers 

 
 
 
2100116 ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร 2        2(1-2-3) 

English for Communication 2 
การฝกและพัฒนาการฟง พูด อาน และเขียนภาษาอังกฤษ โดยใชสถานการณจริง

ท่ีสอดคลองกับสาขาวิชาชีพท่ีเก่ียวของรวมถึงการฝกทักษะการคิดวิเคราะหแกปญหาและ
ตัดสินใจในชีวิตประจําวัน 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 

 
2. กลุมมนุษยศาสตร ไมนอยกวา 6 หนวยกิต 

รหัสวิชา   ช่ือวิชา      น(ท-ป-อ) 
2100112 วิทยาการแหงความสุข      2(1-2-3)  

Happiness Study 
ความหมายและขอบขายของความสุขท้ังกายและใจ การมองโลกเชิงบวกเห็น

คุณคาในตนเอง ผูอ่ืน และสรรพสิ่งท้ังปวง การปรับตัวเขากับสภาพแวดลอมในสังคมพหุ
วัฒนธรรม ความฉลาดทางอารมณ เพ่ือการดําเนินชีวิตและการอยูรวมกัน   การ 
นําหลักคําสอนของศาสนามาปฏิบัติ การมีคุณธรรม จริยธรรม กฎ กติกาทางสังคม  
เพ่ือการอยูรวมกันในสังคมอยางมีความสุข  

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 
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2100113 สุนทรียวิจักขณ       2(2-0-4) 

Aesthetics Approach      
ปรัชญาวาดวยความงาม  ธรรมชาติและศิลปะ ทัศนะท่ีเก่ียวของกับ 

กระบวนทัศน การรับรูความงาม  ผานภาพ  เสียงและการเคลื่อนไหว ประสบการณทาง
สุนทรียภาพ  และศึกษารูปแบบศิลปะจากระดับทองถ่ินสูสากลท้ังในดานแนวคิด เทคนิค 
วิธีการในการสรางสรรคและการนําไปประยุกตใชกับชีวิต 
 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 
 

2100114 สารสนเทศเพ่ือการเรียนรูตลอดชีวิต    2(1-2-3) 
Information For Life Long Learning 

ความหมาย บทบาท และความสําคัญของสารสนเทศเพ่ือการเรียนรูตลอดชีวิต 
แหลงสารสนเทศและการเขาถึงแหลงสารสนเทศ วิธีการแสวงหาและรวบรวมสารสนเทศ
มาใชเพ่ือการศึกษา คนควา ดวยตนเอง วิธีการนําเสนอผลการศึกษาคนควาตามรูปแบบ
และข้ันตอนท่ีเปนมาตรฐาน 
 Meanings, roles, and importance of information for life-long 
learning, information sources and accessing,  information searching and 
collecting method for self-access learning, presenting  finding results by using 
standard forms and steps 
 

2100118 ความจริงของชีวิต                       2(2-0-4) 
Truth of Life 

ความหมายของชีวิต การดํารงชีวิตในสังคมปจจุบันกับโลกวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ การนําเอาความจริงและหลักศาสนธรรมไปประยุกตใชในการแกป
ญหาและพัฒนาปญญา ชีวิตและสังคม  การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมตามหลัก 
ศาสนธรรม ชีวิตท่ีมีสันติสุขและสังคมท่ีมีสันติภาพ การเรียนรูโลกทัศนแบบ ตาง ๆ การวิ
เคราะหขอดีและขอเสียของโลกทัศน แตละอยางเพ่ือจะไดรู จักแสวงหาความจริงและ
ความหมายของชีวิตท่ีถูกตองดีงามเพ่ือความเปนมนุษยท่ีสมบูรณ อันนําไปสูความสงบสุข
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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truth and meaning of life to be a perfect human being and leading to a 
peaceful life and society 

 
 
 

2100119 การพัฒนาตน                             2(2-0-4) 
Self Development  

หลักการและองคประกอบตลอดจนปจจัยของพฤติกรรมของมนุษย  ตน 
กระบวนการเกิดและพัฒนาตน การพัฒนาสติปญญา ความฉลาดทางอารมณและจริยธรรม 
การปองกันและการจัดการความเครียด การสรางมนุษยสัมพันธ การทํางานเปนทีม และ
การบริหารความขัดแยง 

Principles, elements, as well as factors of human behavior, 
emergence process and self- development, emotional intelligence and 
ethics development, prevention and stress managing, human relations 
creating, teamwork and conflict managing 

 
2100120 สุนทรียภาพเพ่ือชีวิต      2(1-2-3)                 

Aesthetics for Life 
ความหมายของสุนทรียศาสตรเชิงความคิดกับสุนทรียศาสตรเชิงพฤติกรรม

โดยสังเขป การจําแนกขอแตกตางในศาสตรทางความงาม ความสําคัญของการรับรูกับ
ความเปนมาของศาสตรทางการเห็น การไดยิน และการเคลื่อนไหว สูทัศนศิลป ศิลปะ คีต
ศิลปและการแสดง ผานข้ันตอนการเรียนรูเชิงคุณคาจากการรําลึก ความคุนเคยและนําเขา
สูความซาบซ้ึง เพ่ือใหไดมาซ่ึงประสบการณของความซาบซ้ึงทางสุนทรียภาพ 
 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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. กลุมวิชาสังคมศาสตร ไมนอยกวา 6 หนวยกิต 
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รหัสวิชา   ช่ือวิชา      น(ท-ป-อ) 
2150101 สังคมภิวัตน       2(2-0-4) 

Socialization 
ความสัมพันธระหวางมนุษยกับสิ่งแวดลอมในสังคมไทย สังคมอาเซียน และสังคม

โลก กระแสโลกาภิวัตน ปรากฏการณธรรมชาติ ท่ีสงผลตอการเปลี่ยนแปลงของสังคมใน
ดานตาง ๆ ท้ังทางประเพณี วัฒนธรรม เศรษฐกิจ และการเมือง 
 Relationships between human beings and environments in Thai 
society; ASEAN and world societies, globalization and natural phenomenon 
impacting on the changing of society in various dimensions including 
culture, tradition, economics and political affairs 

 
2150102 การจัดการทางสังคม      2(2-0-4) 
  Social Management  

วิเคราะหความหลากหลายทางวัฒนธรรม เพ่ือนําไปสูกระบวนการจัดการดาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมท่ีเก่ียวของกับชุมชน แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
การใชเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมในการดํารงชีวิตในทองถ่ิน 
 Analysis of multi-cultural diversity leading to natural resources 
management and environments concerning community; concepts of 
sufficiency economy philosophy; utilizing appropriate technology for living in 
local community   

 
2150103 ทักษะชีวิตและจิตสาธารณะ     2(1-2-3) 

Life Skills and Public Conscious Mind 
ความหมายและความสําคัญของทักษะชีวิต รวมถึงองคประกอบท่ีสําคัญของ

ทักษะชีวิตโลกาภิวัตน ทักษะการคิด การตัดสินใจ การคิดสรางสรรค การคิดเชิงบวก การ
คิดวิเคราะห และความฉลาดทางอารมณ การพัฒนาทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล 
การติดตอสื่อสาร ทักษะการจัดการตนเอง และการบริหารจัดการความเครียด รวมท้ังการ
ใหความสําคัญของการมีจิตสาธารณะและการสรางจิตสํานึกสาธารณะ เพ่ือนําไปสูการอยู
รวมกับเพ่ือนมนุษยอยางสันติ 

 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 
 

2150108 ทักษะในการดําเนินชีวิต                2(1-2-3)  
                Skills for Life 
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ความสําคัญ องคประกอบของทักษะในการดําเนินชีวิตในสังคมสมัยใหมเก่ียวกับ
การวิเคราะห การประเมินสถานการณ ความคิดสรางสรรค ความเห็นใจผู อ่ืน ความ
รับผิดชอบตอสังคม การสรางมนุษยสัมพันธ การสื่อสาร การตัดสินใจและแกไขปญหาใน
ชีวิตประจําวัน การจัดการอารมณและความเครียด และการเลือกกิจกรรมเพ่ือผอนคลาย
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 

 
2150109 ชีวิตและวัฒนธรรมไทย                 2(1-2-3) 
                 Life and Thai Culture 

เอกลักษณทางสังคม วัฒนธรรมทองถ่ิน และวัฒนธรรมไทย ความสําคัญของ
มนุษยสัมพันธ ธรรมชาติของมนุษย กระบวนการทางจิตวิทยา การสรางจิตสาธารณะเพ่ือ
สรางความสัมพันธระหวางบุคคลและชุมชน การพัฒนาตนเพ่ือความกาวหนาในชีวิตและ
การทํางาน การนําหลักธรรมมาใชในการดําเนินชีวิตและการประกอบอาชีพ 

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  

 
 
 
 
 

4. กลุมวิชาวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยีไมนอยกวา 6 หนวยกิต 
รหัสวิชา   ช่ือวิชา      น(ท-ป-อ) 
4100101 คณิตศาสตรในชีวิตประจําวัน     2(1-2-3) 

Mathematics in Daily Life 
หลักการและกระบวนการคิด การใหเหตุผล คณิตศาสตรการเงินเก่ียวกับดอกเบี้ย 

การเชาซ้ือ บัญชีรับ-จาย ภาษี และสถิติเบื้องตน เพ่ือการประยุกตใชในชีวิตประจําวัน  
 Principle and thinking process; giving reasons; financial mathematics 
and interest, hire-purchase; accounting, tax and fundamental statistics to 
apply in daily life 

 
4100102 วิทยาศาสตรเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต    2(1-2-3) 
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Science for the Quality of Life Development  
วิธีการทางวิทยาศาสตร  กระบวนการทางวิทยาศาสตร  และเจตคติทาง

วิทยาศาสตร ความสําคัญและผลกระทบของวิทยาศาสตร เทคโนโลยี สิ่งแวดลอม และการ
สงเสริมสุขภาพเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต 
 Scientific approach, scientific process and scientific attitude; 
importance and impact of science, technology and environment; health 
promotion for life quality development 

 
4100103 เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจําวัน    2(1-2-3) 
  Information Technology in Daily Life 

ความรูเบื้องตนเก่ียวกับคอมพิวเตอร เทคโนโลยีสารสนเทศ การประยุกตใช
คอมพิวเตอรในชีวิตประจําวัน การประยุกตใชคลังความรู กฎหมายและจรรยาบรรณใน
การใชระบบสารสนเทศ ความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ 
 Introduction to computers, information technology; computer 
application in daily life, data warehouse application; laws with ethics in 
using information system and its security system 

 
4100108 วิทยาศาสตรในชีวิตประจําวัน         2(1-2-3)  
                 Science in Daily Life 

พลังงาน แหลงพลังงาน พลังงานไฟฟา การผลิตกระแสไฟฟา วงจรไฟฟาในบาน 
อุปกรณไฟฟา หลักการทํางานของเครื่องใชไฟฟาประเภทตางๆ พลังงานในการดํารงชีวิต 
ระบบการทํางานของอวัยวะตางๆ ของมนุษย พันธุกรรม สารเคมี ท่ีใชใน 
ชีวิตประจําวัน การใชประโยชนจากจุลินทรียในอุตสาหกรรมอาหาร การจัดการผลผลิต
ทางการเกษตรและผลิตภัณฑอุตสาหกรรมโดยใชความรอน ความเย็น สารเคมีรังสี บรรจุ
ภัณฑและการเก็บรักษา 
 Energy and its sources; electric energy and electricity generation, 
electric circuits in houses and electrical equipment; principles of electrical 
devices, energy for living; human organ systems, heredity; chemical using in 
daily life; using microorganism in food industries; agricultural and industrial 
production management with heat, cold, radiochemical, packaging and 
storage 

 
4100109 การกีฬาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต     2(1-2-3)  
                Sports for the Quality of Life Development 

กฎ กติกา มารยาท รูปแบบและวิธีการจัดการแขงขันกีฬาประเภทตาง ๆ หลัก
และวิธีการเลือกกีฬาใหเหมาะสมกับศักยภาพของแตละบุคคล หลักปฏิบัติในการเลนกีฬา
เพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุดตอรางกาย อารมณ และสังคม การปองกันการบาดเจ็บจากการ
เลนกีฬาและการปฐมพยาบาลเบื้องตน การนําทักษะดานกีฬา การพัฒนาคุณภาพชีวิตโดย
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การเลนกีฬาและการละเลนพ้ืนเมืองในทองถ่ิน พัฒนาบุคลิกภาพและเสริมสรางภาวะการ
เปนผูนํา 

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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 2. หมวดวิชาเฉพาะ                                            ไมนอยกวา 
    2.1 กลุมวิชาเฉพาะดาน                                   ไมนอยกวา                                                                         

91 หนวยกิต 
84 หนวยกิต 

           2.1.1 วิชาเอกบังคับ                                     60 หนวยกิต 

2122101 หลักภาษาอาหรับ 1 
Arabic Grammar 1 
          โครงสรางพ้ืนฐานของประโยค ความแตกตางระหวางขอความท่ีเปน
ประโยคและขอความท่ีไมเปนประโยค การขยายประโยคและการสรางประโยค
ความรวมชนิดตางๆ     
           Basic sentence patterns; differences between sentences 
and sentence fragments; modifying and conjoining sentences    

 

3(3-0-6) 

2122102 การอานภาษาอาหรับเบ้ืองตน      
Basic Arabic Reading  

ทักษะการอานออกเสียงท่ีถูกตอง การอานเพ่ือความเขาใจความหมาย
และจับใจความสําคัญในระดับความยากของศัพทประมาณ 3,000 คําข้ึนไป 

Correct oral reading skill; reading for comprehension 
meaning and main ideas with minimum reading level of 3,000 
words 

           

3(3-0-6) 
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2122103 การฟง-พูดภาษาอาหรับเบ้ืองตน 
Basic Listening – Speaking in Arabic  

การสนทนาภาษาอาหรับ โดยจําลองสถานการณท่ีหลากหลาย เนน
ทักษะการฟงและพูดโดยใชศัพทในระดับพ้ืนฐานเพ่ือใหสามารถสื่อสารได
ถูกตองและเหมาะสม 

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

 

   3(3-0-6) 

2122104 สัทศาสตรภาษาอาหรับ     
Arabic Phonetics 

 เสียงพยัญชนะและสระภาษาอาหรับเนนเสียงท่ีเปนปญหาสําหรับคน
ไทย ฝกฟงเพ่ือจําแนกเสียงและฝกออกเสียงและถายเสียงดวย 
สัทอักษร 

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

 

3(3-0-6) 
 
 
 
 
 
 

 

2122105 หลักภาษาอาหรับ 2 
Arabic Grammar 2 
          ประโยคความซอน คําเชื่อม การฝกกระจายคํา การใชรูปกริยา 
ลักษณะนาม และคําคุณศัพทใหสอดคลองกับประธาน และถูกตองตามกาล 
         Complex sentences; sentence connectors; practice of word 
declension; verb forms, classifiers, adjectives and concord with 
the subject and correct tenses 

  

3(3-0-6) 

2122106 การอานภาษาอาหรับข้ันกลาง 
Intermediate Arabic Reading 

การอานเพ่ือความเขาใจในรายละเอียดและการจับใจความสําคัญ 
วิธีการนําเสนอแนวคิดในงานเขียนชนิดตางๆ หนังสืออานนอกเวลาในระดับ
ความยากของศัพท ไมนอยกวา 5,000 คํา 

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

  

3(3-0-6) 
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2122107 การฟง-พูดภาษาอาหรับข้ันกลาง 
Intermediate Listening – Speaking in Arabic 

การสนทนาภาษาอาหรับโดยจําลองสถานการณ ท่ี ซับซอนและ
หลากหลาย เนนทักษะการฟงและพูดโตตอบโดยใชศัพทเฉพาะเพ่ือใหสามารถ
สื่อสารไดอยางถูกตองและเหมาะสม 

 
Arabic conversations in various complex simulated 

situations; emphasis on listening and speaking skills by using a 
technical vocabulary for accurate and effective communication 

  

3(3-0-6) 

*2122108 วัฒนธรรมอาหรับ  
Arab Culture 

วิถีชีวิต โลกทัศน ความเชื่อ คานิยม ขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปะ
และวัฒนธรรมของชาวอาหรับ อิทธิพลของวัฒนธรรมอาหรับนอกภูมิภาค
อาหรับ ศึกษาความเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมในแตละยุคท้ังกอนและหลังนับ
ถือศาสนาอิสลาม เนนวัฒนธรรมท่ีเก่ียวของกับการทําธุรกิจกับชาวอาหรับ  

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

 

3(3-0-6) 

2122209 หลักภาษาอาหรับ 3  
Arabic Grammar 3 
          รากศัพท การกระจายศัพท การเปลี่ยนแปลงศัพทและความหมายโดย
สัมพันธกับโครงสรางของภาษาอาหรับ 
        Root, declension and derivation and semantic change in 
conformity with structure of Arabic language 

  

3(3-0-6) 

2122210   ภาษาศาสตรภาษาอาหรับเบ้ืองตน 
Introduction to Arabic Linguistics 

การวิเคราะหโครงสรางภาษาอาหรับในดานระบบเสียง ระบบคํา ระบบ
วากยสัมพันธ และระบบความหมายโดยใชทฤษฏีภาษาศาสตร 

Analytical study of the structures of Arabic language in 
regard to its phonological, morphological, syntactic and semantic 
systems, using linguistic approaches 
 

3(3-0-6) 

หมายเหตุ: * หมายถึงรายวิชาท่ีเปนอัตลักษณของหลักสูตร 
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2122211   ภาษาอาหรับและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 Arabic Language and Information Technology 

    ภาษาอาหรับในการสื่อสารผานเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝกการใช
เทคโนโลยีในการจัดการสารสนเทศภาษาอาหรับ ฝกการใชระบบฐานขอมูลใน
การคนควาหาขอมูลภาษาอาหรับ 
   Arabic communication via information technology;  Arabic 
information  management ; database search 
 

3(3-0-6) 

2122212 ภาษาอาหรับเพ่ือการส่ือสาร 
Communicative Arabic  

ทักษะการฟงจากสื่อตางๆ การแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับเรื่องท่ีฟง 
การกลาวรายงาน สุนทรพจน การแสดงปาฐกถา การโตวาที การเปนพิธีกร 
และผูดําเนินรายการ 

Listening skills from various media; expressing opinions 
about listening materials; delivering reports;  making a good 
speech, addressing and debating; practicing how to be a master of 
ceremony and a moderator 

 

3(3-0-6) 

2122213 การเขียนภาษาอาหรับเบ้ืองตน 
Basic Arabic Writing  

ทักษะการเขียนภาษาอาหรับเขียนขอความสั้นท่ีใชในชีวิตประจําวัน 
บันทึกสวนตัว บันทึกประจําวันและจดหมายแสดงความยินดีในโอกาสตางๆ 
เพ่ือฝกการใชศัพทตางๆ ในการสรางประโยคและเรียบเรียงขอความไดอยาง
ถูกตองและเหมาะสม 

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

  
 

3(3-0-6) 

*2122214 การฟง-พูดภาษาอาหรับถ่ินอาวเปอรเซีย 
Listening – Speaking in Arabic Persian Gulf Dialect 

ทักษะการฟงและการพูดโตตอบภาษาอาหรับสําเนียงถ่ินอาวเปอรเซีย
เพ่ือใหสามารถสื่อสารไดอยางถูกตอง โดยเนนภาษาถ่ินของประเทศซาอุดิอาร
เบียท่ีใชในชีวิตประจําวัน  

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

3(3-0-6) 
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2122315 หลักการแปลเบ้ืองตน 
Introduction to translation   
           หลักการ วิธีการแปล โดยเนนการแปลขอความสั้น ๆ จากภาษา
อาหรับ-ไทย อังกฤษ และมลายู  

Principles and various approaches to translations;  
emphasis on translations of simple passages from Arabic to Thai  
English and Malay  
 

3(3-0-6) 
 
 

 *2122316  ภาษาอาหรับเพ่ือการทองเท่ียว 
Arabic for Tourism 

ภาษาอาหรับสําหรับมัคคุเทศก ศัพทและสํานวนท่ีใชในการทองเท่ียว 
การจัดโปรแกรมการเดินทาง การจองท่ีพักและการใหขอมูลเก่ียวกับสถานท่ี
ทองเท่ียว และความรูเบื้องตนเก่ียวกับกฎหมายการทองเท่ียว 

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

 
 
  

 

3(3-0-6) 

2122317 วรรณคดีอาหรับ 
Arabic Literature 

 สังเขปประวัติวรรณคดีอาหรับ บูรพาคดีศึกษาและอิทธิพลตอวรรณคดี
อาหรับ และบทคัดสรรดีเดนจากวรรณคดีอาหรับต้ังแตยุคกอนอิสลามจนถึง
ยุคปจจุบัน เพ่ือใหเขาใจและซาบซ้ึงในคุณคาของวรรณคดีอาหรับ 

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

  

3(3-0-6) 
หมายเหตุ: * หมายถึงรายวิชาท่ีเปนอัตลักษณของหลักสูตร 
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2122318 การเขียนจดหมายธุรกิจ 
Business Correspondence 
          การเขียนเพ่ือสื่อสารภาษาอาหรับในวงการธุรกิจโดยเนนการเขียน
จดหมายธุรกิจประเภทตางๆ ขอเสนอทางธุรกิจและรายงานทางธุรกิจ 
          writing communicative Arabic in business with emphasis on 
various types of business letters, business proposals and business 
reports. 

 

3(3-0-6) 

*2122319 ภาษาอาหรับเพ่ือการบริการฮัจญและอุมเราะฮ 
Arabic for Hajj and ‘Umrah Services 
            คําศัพทและสํานวนท่ีจําเปนเก่ียวกับธุรกิจฮัจญและอุมเราะฮ 
ข้ันตอน และกระบวนการการดําเนินธุรกิจฮัจญและอุมเราะฮ  ข้ันตอนการ
ติดตอประสานงานเก่ียวกับกิจการฮัจญ 

Vocabulary and expressions for Hajj and ‘Umrah business; 
steps and process for Hajj and Umrah business; communicative 
Arabic for Hajj business 
 
 

3(3-0-6) 

2122420 ระเบียบวิธีวิจัยดานภาษาศาสตร 
Research Methodology in Linguistics 

ทฤษฎี และระเบียบวิธีวิจัยดานภาษาศาสตร และการฝกปฏิบัติการ
เสนอโครงการเพ่ือการทําวิจัย การคนควาและรวบรวมขอมูลภาษาอาหรับเพ่ือ
การนําเสนอ การวิเคราะห การสังเคราะห  

Theory and research methodology of linguistics and 
practicing to do research proposal;   Data gathering in Arabic 
language for presentations; data analysis and  synthesis 

  

3(3-0-6) 

     2.1.2 วิชาเอกเลือก                             ไมนอยกวา   24  หนวยกิต 

2122321 มัคคุเทศก 
Tourist Guide 
            ความหมายและความสําคัญของมัคคุเทศก บทบาท หนาท่ีและ 
บุคลิกลักษณะท่ีจําเปน การเปนผูนําการทองเท่ียว ความรูท่ีเก่ียวของกับงาน
มัคคุเทศกและเอกสารประกอบการเดินทาง การแกไขปญหาเฉพาะหนา การ
พัฒนาวิชาชีพมัคคุเทศก จรรยาบรรณของมัคคุเทศก กฎหมายท่ีเก่ียวของกับ
การทองเท่ียวและมัคคุเทศก ฝกทักษะมัคคุเทศกภาษาอาหรับ          
             The definition and the importance of Guide. Role and 
Personality required for being leader of tourist, the knowledge 
about Guide’s job and document related to travelling, Problem 

3(3-0-6)                        
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solving skill, the development of Professional Guide, value, 
tourism and Guide laws, Practice of Guide skill in Arabic language 
 

2122322 วาทศาสตรอาหรับ 
Arabic Rhetorics 

สํานวนโวหารภาษาอาหรับประเภทตางๆ กฎเกณฑและหลักการเขียน
สํานวนโวหาร เชน หลักการเขียนการเปรียบเปรยภาษาอาหรับ การเขียน
อุปมาและอุปลักษณภาษาอาหรับ เปนตน  

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

  

3(3-0-6) 

2122323 ภาษาอาหรับเพ่ืองานบริการดานสุขภาพ 
Arabic for Health Service 

คําศัพทและสํานวนภาษาอาหรับท่ีใชในการรักษาพยาบาล เนน
ความสามารถในการสื่อสารท่ีเก่ียวกับการพบแพทย การรับการรักษา และการ
รับบริการหองตรวจพิเศษ และหองจายยา เปนตน 

Vocabulary and expressions of Arabic language for medical 
treatment; emphasis  on the communication about making 
appointment with doctors, receiving treatment, special care unit 
and dispensary services 
 

3(3-0-6) 

2122324   ภาษาอาหรับในส่ือมวลชน  
Arabic in Mass Media  

ภาษาอาหรับในสื่อสิ่งพิมพ  ประกาศและโฆษณา  ภาษาอาหรับในสื่อ 
วิทยุ โทรทัศน และสื่ออิเล็กทรอนิกส วิธีการนําเสนอขอมูล การเลือกสรร
ถอยคํา การใชภาษาเฉพาะแบบ รวมท้ังวิเคราะหการเขียนท่ีไมถูกตองท่ีพบ
เจอในสื่อประเภทสิ่งพิมพตางๆ   

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

3(3-0-6) 
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2122325 
 

ภาษาอาหรับเพ่ือความเปนครู 
Arabic Language for Teacher Education 

เทคนิคและวิธีการสอนภาษาอาหรับ สื่อและนวัตกรรมการเรียนการ
สอนภาษาอาหรับ ประเด็นปญหาท่ีเก่ียวของกับการสอนภาษาอาหรับ 

Techniques and methods of teaching Arabic; creating 
teaching aids and teaching innovations;  issues in teaching Arabic  
 
 

3(3-0-6) 

2122326 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

2122327 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2122328 

 
 

ภาษาอาหรับเพ่ือธุรกิจสายการบิน 
Arabic for Airline Business 
          คําศัพทและสํานวน ท่ีใชในธุรกิจสายการบิน การจัดตารางเวลา
กําหนดการบิน การเขียนบัตรโดยสาร การคํานวณคาโดยสาร งานบริการบน
เครื่องบินและภาคพ้ืนดิน การสํารองท่ีนั่ง ระเบียบพิธีการเขา-ออกระหวาง
ประเทศ ระบบศุลกากร และการขนสงพัสดุ 

Vocabulary and expressions related to airlines business, 
flight scheduling, filling information on boarding pass, cost 
estimation, flight and ground attendances, booking, immigration 
protocol, customs and logistics 

 
ภาษาอาหรับเพ่ือธุรกิจระหวางประเทศ 
Arabic for International Business 
        คําศัพทและสํานวนภาษาอาหรับท่ีใชในธุรกิจการคาระหวางประเทศ
เนนความเขาใจและความสามารถในการเขียนเอกสารทางการคาระหวาง
ประเทศ เอกสารท่ีเก่ียวกับการสั่งซ้ือ การสงออกและการนําเขาสินคา  
การติดตอศุลกากร และเอกสารชําระเงิน 
         Vocabulary and Expression for International Business; 
emphasis on International Business Writing: documents for order 
placement, export and import documents, customs documents 
and payment documents 

  
ภาษาอาหรับเพ่ือธุรกิจการโรงแรม 
Arabic for Hotel Business 

การใชภาษาอาหรับในแผนกตางๆ ของโรงแรม เชน แผนกตอนรับ จัด
เลี้ยง ประชาสัมพันธ การขายและการตลาด  

3(3-0-6) 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

3(3-0-6) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

3(3-0-6) 
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Arabic language used in various departments of hotels such 
as receptions, public relations, sales, and marketing 

 

2122429 
 
 
 
 
 
 
 
 
2122430 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2122431 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วัฒนธรรมประเทศอาเซียน      
Culture of ASEAN countries   
       วัฒนธรรมของประเทศตางๆในประชาคมอาเซียน ขนบธรรมเนียม 
ประเพณีท่ีโดดเดนของแตละชาติ ความสัมพันธทางวัฒนธรรมระหวางประเทศ 
สมาชิก วัฒนธรรมประเทศอาเซียนท่ีไดรับอิทธิพลจากวัฒนธรรมอาหรับ 
         Cultures of ASEAN nations: the prominent customs and 
traditions, cultural relationship between member countries; 
ASEAN cultures influenced by Arab culture  
 
การพัฒนาทักษะการแปล     
Translation for Skills Development     
วิชาท่ีตองเรียนมากอน คือ : 2123315 หลักการแปลเบื้องตน  
         การแปลเนื้อหาท่ีมีความยาวและซับซอนข้ึน จากภาษาอาหรับเปน
ภาษาไทย และภาษาไทยเปนภาษาอาหรับ เนื้อหาท่ีนํามาแปลจากบทความ
หนังสือพิมพและรายงานท่ีหลากหลาย 
         Basic Translation is a prerequisite course.  
         Continuation of basic translation with an emphasis on more 
complicated and longer passages from English into Thai and from 
Thai into English; materials to be translated are taken from 
newspaper articles and reports from different fields. 

  
การแปลแบบลาม 
Interpretation 
         หลักการลาม  การฝกการแปลแบบลามในบริบทตางๆ จากภาษา
อาหรับเปนภาษาไทย และจากภาษาไทยเปนภาษาอาหรับ 
         Principles of interpretation; practice of interpretation  from 
Arabic into Thai and vice versa in different contexts 
 
 
 
 
 

3(3-0-6) 
 
 
 
 
 
 
 

 
3(3-0-6) 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

3(3-0-6) 
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2122432 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2122433 
 
 
 
 
 
 
 
 
2122434 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2122435 

 
 

 
การอานภาษาอาหรับข้ันสูง 
Advanced Arabic Reading   
       การสงเสริมการอานหนังสือเพ่ือใหไดขอคิดและรูปแบบการเขียนเพ่ือใช
เปนแบบในการพัฒนาผลงานของการเขียนของตัวเอง  การฝกทักษะในการ
อานและจับใจความสําคัญจากหนังสือท่ีเก่ียวกับศาสตรสาขาตางๆ ศึกษา
ศัพทเทคนิคตางๆท่ีใชในหนังสือท่ีเก่ียวของกับอาชีพตางๆ 
       reading authentic text in order to obtain some ideas and 
writing patterns as a model to develop their own piece of writing; 
practice reading skill and comprehension the main ideas of books 
related to various fields; studying technical terms popularly used 
in various  jobs 
 
การฟง-พูดภาษาอาหรับข้ันสูง     
Advanced Listening–Speaking in Arabic    
      ทักษะการตีความและแสดงความคิดเห็น บทความ ละคร สารคดี ขาว 
รายงานและวีดีทัศน การพูดในท่ีสาธารณะ การเจรจาและการรายงานปาก
เปลา    
       Interpreting skill and expressing opinions of articles, plays, 
documentaries, news, reports and video tapes public speaking, 
negotiations and oral reports  

 
ภาษาอาหรับสําหรับงานสํานักงาน     
Arabic for Office Work      
         คําศัพท ถอยคํา สํานวนและบทสนทนาภาษาอาหรับของงานสํานักงาน
ในการติดตอระหวางบุคคลและทางโทรศัพท  เชน การทักทายและตอนรับ
ลูกคา การใหขอมูล ตลอดจนการจดบันทึกขอความภายในองคกร 
         Word, phrase, idiom, and Arabic conversation of office work 
for telephoning and interpersonal contacting such as greeting, 
giving information note-taking skill in organization  

  
  
  
 

กลุมวิชาปฏิบัติการและฝกประสบการณวิชาชีพ   
เตรียมการฝกประสบการณวิชาชีพภาษาอาหรับ 
Preparation for Practicum in Arabic 
               กิจกรรมดานการสื่อสารภาษาอาหรับ เพ่ือเตรียมความพรอมของ

 
3(3-0-6) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

3(3-0-6) 
 
 
 
 
 
 
 

 
3(3-0-6) 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
7 หนวยกิต 

1(90) 
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                ใหเลือกเรียนวิชาใด ๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยไมซํ้ากับรายวิชา 
ท่ีเคยเรียนมาแลว และตองไมเปนรายวิชาท่ีกําหนดใหเรียนโดยไมนับหนวยกิตรวมในเกณฑการสําเร็จ
การศึกษาของหลักสูตรนี้ 
 

3.2   ช่ือ นามสกุล เลขประจําตัวบัตรประชาชน ตําแหนงและคุณวุฒิของอาจารย 
         3.2.1  อาจารยประจําหลักสูตร 
 

 
 
 

 
 
 

2122436 
 
 

 
 
 

 

2122437 
 
 
 
 
 
 

ผูเรียนกอนออกฝกประสบการณวิชาชีพทางภาษาอาหรับในหนวยงานราชการ
หรือบริษัทเอกชนท่ีใชภาษาอาหรับในการทํางาน 
       Support activities for Arabic Communicative, as to prepare 
students prior to the start of practice in Arabic. 
 
การฝกประสบการณวิชาชีพภาษาอาหรับ    
Practicum in Arabic 

การฝกประสบการณวิชาชีพในหนวยงานราชการหรือบริษัทเอกชนท่ี 
ใชภาษาอาหรับในการทํางาน 
       A student training at either government or private sectors 
where Arabic is used as a working language 
 
เตรียมสหกิจศึกษา 
Cooperative Education Preparation 
              กิจกรรมดานการสื่อสารภาษาอาหรับ เพ่ือเตรียมความพรอมของ
ผูเรียนกอนออกฝกปฏิบัติการรายวิชาสหกิจศึกษา 
      Support activities for Arabic Communicative, as to prepare 
students prior to the start of cooperative education course 

 
 

 
 
 

     6(540) 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

1(90) 
 

2123438 สหกิจศึกษา 
Cooperative Education 
         การฝกปฏิบัติงานในหนวยงานราชการ รัฐวิสาหกิจหรือสถาน
ประกอบการท่ีใชภาษาอาหรับในการทํางานเปนเวลาไมนอยกวา 16 สัปดาห
อยางตอเนื่อง ภายใตการใหคําปรึกษาของคณาจารยท่ีรับผิดชอบ และมีการ
ประเมินผลการปฏิบัติ งานโดยหนวยงานนั้นๆ 
        A minimum of sixteen weeks of a practicum  in a 
government or private sector or a state enterprise where Arabic is 
used, under the Department’s consultation, and the evaluation of 
the training agencies 

  

6(540) 
 

 หมวดวิชาเลือกเสรี                                                   ไมนอยกวา   6 หนวยกิต 
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ชื่อ นามสกุล 
ตําแหนงทางวิชาการ 
เลขบัตรประจําตัว

ประชาชน 
คุณวุฒิ/สาขาวิชา 

 

ป 
พ.ศ. 

ภาระการสอน  
(ชั่วโมง/สปัดาห/ภาค

การศึกษา) 
สถาบันที่สําเร็จ

การศึกษา 
2559 2560 2561 2562 2563 

1. นายรอมยี   มอหิ  
   อาจารย 
    

M.Ed. (Teaching  Arabic) 
 
 
B.Ed. (Islamic  Studies) 

International Islamic  
University    
ประเทศมาเลเซีย 
Al-Azhar University  
ประเทศอียิปต 

2550 
 
 
2546 

15 15 15 15 15 

2. ดร. นิอาเซ็ง  มะตาเอ 
    อาจารย  
     

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

Unissa University    
ประเทศบรูไน  
Al-Azhar University 
ประเทศอียิปต 
Al-Azhar University 
ประเทศอียิปต 

2556 
 
2551 
 
2544 

15 15 15 15 15 

3.นายมะซัมดี สะอะ 
   อาจารย 
    

ศศ.ม. (ภาษาอาหรับและ
วรรณคดี) 
ศศ.บ. (ภาษาอาหรับ) 

มหาวิทยาลัยฟาฏอนี   
      
มหาวิทยาลัยอิสลามยะลา  

2557 
 
2552 

15 15 15 15 15 

4. ดร. มาซือรัง    อามิง  
   อาจารย 
    

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

Al-Azhar University  
ประเทศอียิปต 
Al-Azhar University  
ประเทศอียิปต 
Al-Azhar University  
ประเทศอียิปต 

2558 
 
2551 
 
2543 

15 15 15 15 15 

5. ดร.อาดีละห  หะยีนิแว 
   อาจารย  
 

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

Al-Azhar University  
ประเทศอียิปต 
Al-Azhar University  
ประเทศอียิปต 
Al-Azhar University  
ประเทศอียิปต 

2555 
 
2549 
 
2541 

15 15 15 15 15 

         3.2.2  อาจารยประจํา 
 

ชื่อ นามสกุล 
ตําแหนงทางวิชาการ 

เลขบัตรประจําตัวประชาชน 
คุณวุฒิ/
สาขาวิชา 

 

ป 
พ.ศ. 

ภาระการสอน  
(ชั่วโมง/สปัดาห/ภาคการศึกษา) 

สถาบันที่
สําเร็จ

การศึกษา 

2558 2559 2560 2561 2562 

1. นายมะนาวาวี มามะ 
   อาจารย 
 

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

University of 
ประเทศบรูไน 
University of 
ประเทศบรูไน 

2555 
 
2549 

15 15 15 15 15 

2.นายมูฮําหมัดสุกรี  หะยีสะนิ 
  อาจารย 
   

ศศ.ม. ภาษาและ
การส่ือสาร 
 
 

สภาบันบัณฑิต
พัฒน 
บริหารศาสตร 
ประเทศไทย

2554 
 
 
 

15 15 15 15 15 
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ชื่อ นามสกุล 
ตําแหนงทางวิชาการ 

เลขบัตรประจําตัวประชาชน 
คุณวุฒิ/
สาขาวิชา 

 

ป 
พ.ศ. 

ภาระการสอน  
(ชั่วโมง/สปัดาห/ภาคการศึกษา) 

สถาบันที่
สําเร็จ

การศึกษา 

2558 2559 2560 2561 2562 

วท.บ. เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

มหาวิทยาลัยรัตน
บัณฑิต  ประเทศ
ไทย 

2547 

    3.2.3  อาจารยพิเศษ 

 

ชื่อ – นามสกลุ 
ตําแหนงทางวิชาการ 

เลขประจําตัวบัตรประชาชน 
คุณวุฒิ/สาขาวิชา สถาบันท่ีสําเร็จการศึกษา 

1. ดร.กาเดร  สะอะ 
   ผูชวยศาสตราจารย   
   3-9308-00062-53-8 

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

University Utara ประเทศมาเลเซีย 
International Islamic University ประเทศ
มาเลเซีย 
Al-Imam University , ประเทศซาอุดิอารเบีย 

2. นายหาสัน    มอลอเลาะ 
    อาจารย 
    3-9506-00104-97-1 

M.A. Literature and 
Linguistics  
B.A. Arabic Language  

Institute of Arab Research and Studies 
ประเทศอียิปต 
Al-Azhar University ประเทศอียปิต 

 

 

 

 

4.  องคประกอบเก่ียวกับประสบการณภาคสนาม  
หลักสูตรไดจัดใหนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพดานการใชภาษาอาหรับในสถานท่ีตางๆ ของ

หนวยงานภาครัฐและหรือหนวยงานเอกชน ฝกการติดตอสื่อสารท้ังการพูดสนทนา หรือการเขียนเพ่ือสื่อ
ความหมายโดยใชภาษาอาหรับเพ่ือใหนักศึกษาไดความรู ทักษะ เจตคติและประสบการณในอาชีพ โดยให
นักศึกษาฝกภาคปฏิบัติ ในภาคเรียนท่ี 2 ของชั้นปท่ี 4 ในหนวยงานท้ังภาครัฐและเอกชน จํานวน 6   หนวยกิต 

คิดเปน 560 ชั่วโมง เพ่ือเตรียมความพรอมใหกับนักศึกษากอนสําเร็จการศึกษา  
    4.1 มาตรฐานผลการเรียนรูของประสบการณภาคสนาม 

1) สามารถประยุกตหลักการ แนวคิด ทฤษฎีในการเพ่ิมทักษะการปฏิบัติงานตามภารกิจของสถานท่ี
ฝกประสบการณได 

2) ปฏิบัติงานดวยความรับผิดชอบ ซ่ือสัตยสุจริต มีภาวะผูนําในการทํางาน มีความคิดริเริ่ม
สรางสรรค และมีจรรยาบรรณทางวิชาชีพ 
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3) สามารถคิดวิเคราะหปญหา และหาแนวทางแกไข ในการทํางานไดอยางเหมาะสม 
4) มีระเบียบวินัย ตรงเวลา และเขาใจวัฒนธรรมขององคกร ตลอดจนสามารถปรับตัวใหเขากับ

สถานท่ีฝกประสบการณได 
4.2 ชวงเวลาท่ีจัดประสบการณ  

ไดจัดใหมีการฝกประสบการณภาคสนามในภาคเรียนท่ี 2 ของปการศึกษาท่ี 4 
4.3 การจัดเวลาและตารางสอน   

จัดเต็มเวลา 1 ภาคเรียน  

5. ขอกําหนดเก่ียวกับการทําโครงงานหรือวิจัย 
 5.1 คําอธิบายโดยยอ 

นักศึกษาชั้นปท่ี 4 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอาหรับ หลักสูตรใหม พ .ศ. 2  559 
จะตองไดรับการสรางเสริมประสบการณในการทํางานวิจัย ในรายวิชาระเบียบวิธีวิจัยดานภาษาศาสตร ตาม
หัวขอและประเด็นท่ีนักศึกษาสนใจเก่ียวกับการใชภาษาอาหรับเพ่ือการประกอบอาชีพ หรือการบริการ หรือ 
ดานภาษาศาสตร มีการประยุกต และ/หรือบูรณาการความรูจากรายวิชาตาง ๆ ท่ีไดจากการศึกษามาใช โดย
ตองใชระเบียบวิธีการวิจัยท่ีถูกตอง โดยใหนักศึกษานําเสนอเคาโครงวิจัย (proposal) การดําเนินการวิจัย 
รายงานผลการวิจัยดวยวาจา และรายงานการวิจัยเปนรูปเลม โดยมีคณะกรรมการท่ีปรึกษา เพ่ือพิจารณา
อนุมัติกอนดําเนินการ และมีการเสนอรายงานผลการศึกษาตอคณะกรรมการท่ีปรึกษา โดยมีอาจารยประจํา
วิชาเปนผูประสานงานจัดกระบวนการเรียนรู 
 5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู 
 นักศึกษาชั้นปท่ี 4 ไดฝกทําวิจัยเพ่ือใหมีผลการเรียนรู ดังนี้ 

5.2.1 มีองคความรูจากการวิจัย 
5.2.2 สามารถแกไขปญหาโดยวิธีวิจัย 
5.2.3 สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบคนขอมูล 
5.2.4 สามารถใชโปรแกรมคอมพิวเตอรในการวิเคราะหสถิติขอมูลและสามารถอภิปรายผลได 
5.2.5 สามารถปรับตัวในการทํางานรวมกับผูอ่ืน 
5.2.6 สามารถนําเสนอผลงานดวยวาจา เอกสาร และสื่อผสม 

 5.3 ชวงเวลา 
ภาคการศึกษาท่ี 1 ของปการศึกษาท่ี 4 

 5.4 จํานวนหนวยกิต 
 3(2-2-5) 

 5.5 การเตรียมการ 
5.5.1 นักศึกษาเสนอประเด็นท่ีสนใจศึกษา โดยคนควาขอมูลและเรียบเรียงเปนบทความ เม่ือได

ประเด็นท่ีสนใจศึกษาจึงใหจัดทําเคาโครงวิจัย ซ่ึงอยูภายใตการควบคุมดูแลของอาจารยท่ีปรึกษางานวิจัย 
และ มีอาจารยประจําวิชาเปนผูประสานงาน 

5.5.2 มีการสอนหลักการและกระบวนการทําวิจัยโดยทีมอาจารย 
5.5.3 อาจารยท่ีปรึกษาใหคําแนะนํานักศึกษาทุกข้ันตอนของกระบวนการวิจัย และนําเสนอเคา

โครงวิจัยตอคณะกรรมการ 
5.5.4 นักศึกษาดําเนินการทําตามเคาโครงท่ีนําเสนอ 
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 5.6 กระบวนการประเมินผล 
5.6.1 ประเมินความกาวหนาในระหวางการทําวิจัย โดยอาจารยท่ีปรึกษา และอาจารยประจํา

วิชา  
5.6.2 ประเมินคุณภาพงานวิจัย จากการนําเสนอเคาโครง การนําเสนอผลดวยวาจา ความรอบรู 

ความสามารถในการนําเสนอ และรูปเลมรายงาน โดยอาจารยท่ีปรึกษา และคณะกรรมการประเมิน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมวดที ่4  ผลการเรียนรูกลยุทธการสอนและการประเมินผล 
 

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 
 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธหรือกิจกรรมของนักศึกษา กลยุทธการประเมินผล 
1 มีทักษะการใชภาษามลายู 1. จัดรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  

บังคับเรียน 2 รายวิชา 
2. จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรโดยการอบรม
เพ่ิมเติม  

1. การสอบวัดผล 
2. การประเมินผลการเขารวม
กิจกรรม 

2.มี ทั ก ษ ะ ก า ร ใ ช เ ท ค โ น โ ล ยี
สารสนเทศ 

1. จัดรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  
บังคับเรียน 1 รายวิชา 
2. จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรโดยการอบรม
เพ่ิมเติม 
3. จัดรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะดาน  

1 รายวิชา คือวิชาภาษาอาหรับและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1. การสอบวัดผล 
2. การประเมินผลการเขารวม
กิจกรรม 

3. มีจิตอาสาและจิตสํานึก
สาธารณะ 

1. มอบหมายใหนักศึกษารวมกลุมทํา
กิจกรรมท่ีแสดงออกถึงการมีจิตอาสา ต้ังแต
ป 1  ถึง ป 3  อยางนอยปละ 1  กิจกรรม 

1. นําเสนอกิจกรรมท่ีได
ดําเนินการมาในรูป
นิทรรศการในชั้นเรียนปท่ี 3  
โดยใหคณะกรรมการใน
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คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธหรือกิจกรรมของนักศึกษา กลยุทธการประเมินผล 
หลักสูตรประเมิน 

4. มีภาวะความเปนผูนําและความ
รับผิดชอบตลอดจนมีวินัยในตนเอง 

1. กําหนดให มีรายวิชา ท่ีนักศึกษาตอง
ทํางานเปนกลุม และมีหัวหนากลุมในการ
ทํารายงานตลอดจนนําเสนอรายงานเพ่ือ
เปนการฝกใหนักศึกษาไดสรางภาวะผูนํา
และการเปนสมาชิกกลุมท่ีดี 
2. มี กิจกรรมท่ีมอบหมายใหนัก ศึกษา
หมุนเวียนกันเปนหัวหนากลุมในการดําเนิน
กิจกรรม เพ่ือฝกใหนักศึกษามีความ
รับผิดชอบในหนาท่ีและมีภาวะผูนํา 
3. มีกติกาในการสรางวินัยในตอตนเอง 
เชน การแตงกายตามระเบียบของ
มหาวิทยาลัย การเขาเรียนตรงเวลา การ
เขาเรียนอยางสมํ่าเสมอ การมีสวนรวมใน
ชั้นเรียนและสงงานท่ีไดรับมอบหมายตรง
เวลา 
4. จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรดานการ
สงเสริมภาวะผูนํา 

คณะกรรมการในหลักสูตร
ประเมิน 

5. ความสามารถในการสรางงาน
สรางอาชีพของตนเอง 

1. อบรมเพ่ิมพูนความรู และทักษะเพ่ือเปน
แนวทางในการสรางงานสรางอาชีพ 
2. ศึกษาดูงานในสถานประกอบการตาง ๆ   
3. ฝกปฏิบัติการภาคสนามเพ่ิมเติมจาก
รายวิชาเพ่ือใหมีทักษะการสื่อสารภาษา
อาหรับ และเกิดความม่ันใจในการสรางงาน
สรางอาชีพ 

1. ประเมินผลจากรายวิชาฝก
ภาคสนาม 
2. ประเมินตนเองของ
นักศึกษากอนสําเร็จหลักสูตร 
3. ประเมินผลการจัดกิจกรรม
เพ่ิมพูนความรูและทักษะ
ตางๆ  

 

2. การพัฒนาผลการเรียนรูในแตละดาน 
 

   2.1 หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
 2.1.1 ดานคุณธรรม จริยธรรม 
       2.1.1.1 ผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม  
 1) การปฏิบัติตนตามกรอบระเบียบ ขอบังคับของสถาบันและสังคม 

2) การแสดงออกถึงการมีวินัยในการเรียน ตรงตอเวลา ซ่ือสัตยสุจริต ขยัน อดทน และสู
งาน 

 3) การแสดงออกถึงการเคารพสิทธิและรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน รวมท้ังเคารพใน
คุณคาและศักด์ิศรีของความเปนมนุษย 
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 4) การแสดงออกถึงการมีจิตอาสา และมีจิตสํานึกสาธารณะ 
5) รักและภูมิใจในสถาบัน ทองถ่ิน มีจิตสํานึกในการอนุรักษศิลปวัฒนธรรม สิ่งแวดลอม

และภูมิปญญาทองถ่ิน 
        2.1.1.2 กลยุทธการสอนท่ีใชพัฒนาการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม  
 1) กําหนดวัฒนธรรมองคกร เพ่ือบมเพาะใหนักศึกษามีระเบียบวินัย โดยเนนการเขาชั้น

เรียนใหตรงเวลา ตลอดจนการแตงกายท่ีเปนไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย 
นักศึกษาตองมีความรับผิดชอบตอตนเอง สถาบัน และสังคม เคารพสิทธิและรับฟง
ความคิดเห็นของผูอ่ืน และมีความซ่ือสัตยสุจริต 

 2) การวิเคราะหแบบวิภาษวิธี (Dialectics) ในประเด็นวิกฤติดานคุณธรรมจริยธรรมของ
สังคมและวิชาการ  

 3) การเรียนรูโดยการปฏิสัมพันธเชิงปฏิบัติการ (Interactive action learning) 
 4) การใชกรณีศึกษา (Case study) 
 5) มีการจัดกิจกรรมสําหรับพัฒนาการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม และการมีจิตอาสา 

        2.1.1.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานคุณธรรมจริยธรรม 

 1) วัดและประเมินจากผลการวิเคราะหแบบวิภาษวิธี 
 2) วัดและประเมินจากกลุมเพ่ือน 
 3) วัดและประเมินจากผลงานกรณีศึกษา 
 4) วัดและประเมินจากผลการเขารวมกิจกรรมเสริมคุณธรรม จริยธรรม และการมีจิตอาสา 
 

 2.1.2 ดานความรู 
 2.1.2.1 ผลการเรียนรูดานความรู  
 1) การแสดงออกถึงความสามารถในการเขาถึงแหลงการเรียนรู 
 2) การแสดงออกถึงความสามารถในการบูรณาการความรู และการประยุกตความรู 
 3) มีความรูและความเขาใจเก่ียวกับหลักการและทฤษฎีท่ีสําคัญในเนื้อหาของหมวดวิชา

ศึกษาท่ัวไป 
 2.1.2.2 กลยุทธการสอนท่ีใชพัฒนาการเรียนรูดานความรู  
 จัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยใหผูเรียนมีการเรียนรูดวยตนเอง การเรียนรูแบบ 
 มีสวนรวม สามารถเขาถึงแหลงเรียนรู  บูรณาการความรู และประยุกตใชความรูตาม 
 หลักการและทฤษฎีท่ีสําคัญในเนื้อหาท่ีศึกษา โดยใชกลวิธีการสอนท่ีหลากหลายท้ัง 
 การบรรยายรวมกับการอภิปราย การคนควา กรณีศึกษา ตลอดจนนําเสนอประเด็นท่ี 
 ผูเรียนสนใจ เพ่ือการเรียนรูรวมกันของกลุม 

 2.1.2.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานความรู 
ประเมินดวยวิธีการท่ีหลากหลาย เพ่ือใหครอบคลุมการประเมินดานความรู ดังนี้ 
1) การทดสอบยอย  
2) ทดสอบกลางภาคเรียน ปลายภาคเรียน 
3) ประเมินจากรายงานการศึกษาคนควา  
4) ประเมินจากการนําเสนอรายงานในชั้นเรียน  
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 2.1.3 ดานทักษะทางปญญา 
 2.1.3.1 ผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา  

1) สามารถใชทักษะการคิดอยางมีวิจารณญาณ คิดวิเคราะห คิดเชิงเหตุผล และคิดเชิง
บูรณาการ ในชีวิตประจําวันไดอยางมีประสิทธิภาพ 

2) มีความคิดริเริ่มสรางสรรค เพ่ือสรางประโยชนตอตนเองและสังคมได  
 

 2.1.3.2 กลยุทธการสอนท่ีใชพัฒนาการเรียนรูดานทักษะทางปญญา  
 การสอนท่ีเนนใหผูเรียนไดฝกทักษะการคิดและการแกไขปญหาท้ังระดับบุคคลและ

กลุมในสถานการณท่ัวไปโดยใชวิธีการสอนท่ีหลากหลาย เชน การอภิปรายกลุม การ
ทํากรณีศึกษา การโตวาที เปนตน  

 2.1.3.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา 
การประเมิน เปนการวัดและการประเมินทักษะการคิด และการแกไขปญหา เชน 
1)  การสอบวัดความสามารถในการคิดและแกไขปญหาโดยใชกรณีศึกษา 
2)  การประเมินจากผลงานท่ีเกิดจากการใชกระบวนการแกไขปญหา  การศึกษคนควา 
    อยางเปนระบบ การวิเคราะหวิจารณ เชน รายงานการวิเคราะหวิจารณ กรณีศึกษา  
    การศึกษาอิสระ รายงานผลการอภิปรายกลุม การประชุมปรึกษา ปญหา  
    และการสัมมนา 

 

 2.1.4 ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 
        2.1.4.1 ผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ  
 1) สามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนได ท้ังในฐานะผูนําและสมาชิกกลุม 

  2) มีความรับผิดชอบตอบทบาทหนาท่ีของตนเอง ท้ังตอตนเอง ตอผูอ่ืน และตอสังคม 
 3) แสดงออกถึงการมีปฏิสัมพันธท่ีดีในสังคมพหุวัฒนธรรม  
 2.1.4.2 กลยุทธการสอนท่ีใชพัฒนาการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ  

นักศึกษาตองมีความสามารถท่ีจะปรับตัวใหเขากับบุคคล และสังคม ดังนั้นอาจารย   
ผูสอนตองจัดการเรียนการสอน ดังนี้ 

1) กลยุทธการสอนท่ีเนนการมีปฏิสัมพันธระหวางผูเรียนกับผูเรียน ผูเรียนกับผูสอน
และผูเรียนกับสังคม 

2) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีมีการทํางานเปนทีม เพ่ือสงเสริมการแสดงบทบาท
ของการเปนผูนําและผูตาม 

3) จัดกิจกรรมสงเสริมใหนักศึกษาไดมีความรับผิดชอบ ปฏิสัมพันธท่ีดีในสังคม-          
พหุวัฒนธรรม  

 2.1.4.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความ
รับผิดชอบ 

 1) การประเมินความสามารถในการทํางานรวมกับกลุมเพ่ือน และทีมงานอยางมี                                             
                               ประสิทธิภาพและสรางสรรค 
 2) การประเมินผูเรียนในการแสดงบทบาทของการเปนผูนําและผูตาม ในสถานการณ 
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                              การเรียนรูตามวัตถุประสงค 
 3) ประเมินผลจากการจัดกิจกรรมและการเขารวมกิจกรรมของนักศึกษา 
 

  2.1.5 ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ  
        2.1.5.1 ผลการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ  

1) การแสดงออกถึงความสามารถในการใชภาษาเพ่ือการสื่อสาร  
2) การแสดงออกถึงความสามารถในการติดตอสื่อสาร โดยใชเทคโนโลยีได 
อยางเหมาะสม 
3) การแสดงออกถึงความสามารถในการวิเคราะหตัวเลข แปรผลและนําเสนอขอมูลได
อยางเหมาะสม และใชเปนพ้ืนฐานแกปญหาและการตัดสินใจในชีวิตประจําวัน 
4) การแสดงออกถึงการมีทักษะการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบคนขอมูลเพ่ือ
การแสวงหาความรู 

 2.1.5.2 กลยุทธการสอนท่ีใชพัฒนาการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การ
ส่ือสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ  

1) การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเนนใหผูเรียนไดฝกทักษะการสื่อสารระหวาง
บุคคลท้ังการพูด การฟง และการเขียนในกลุมผูเรียน ระหวางผูเรียนและผูสอน และ
บุคคลท่ีเก่ียวของ 
2) การจัดประสบการณการเรียนรู ท่ีสงเสริมใหผูเรียนไดเลือกและใชเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือการสื่อสารท่ีหลากหลายรูปแบบและวิธีการ 
3) การจัดประสบการณการเรียนรูท่ีสงเสริมใหผูเรียนไดใชความสามารถในการเลือก
สารสนเทศและฝกทักษะการนําเสนอขอสนเทศดวยวิธีการท่ีหลากหลายเหมาะสมกับ
ผูฟง และเนื้อหาท่ีนําเสนอ 

 2.1.5.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรู ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสาร 
และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

1) การประเมินผลงานตามกิจกรรมการเรียนการสอน โดยใชแบบสังเกต และแบบ
ประเมินทักษะการพูด การเขียน 
2) การทดสอบทักษะการฟงจากแบบทดสอบท่ีสอดคลองกับวัตถุประสงคการเรียนรู 
3) การทดสอบการวิเคราะหขอมูล โดยใชขอสอบ การทํารายงานกรณี และการ
วิเคราะหขอมูลผลการศึกษาวิจัย การศึกษาอิสระ 
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 2.2 หมวดวิชาเฉพาะ  
 2.2.1 ดานคุณธรรม จริยธรรม 
       2.2.1.1 ผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม  
        นักศึกษาตองมีคุณธรรม จริยธรรมเพ่ือใหสามารถดําเนินชีวิตรวมกับผูอ่ืนในสังคมได
อยางราบรื่น และเปนประโยชนตอสวนรวม นอกจากนั้น อาจารยผูสอนในแตละวิชาตองพยายามสอดแทรก
เรื่องท่ีเก่ียวกับสิ่งตอไปนี้ เพ่ือใหนักศึกษาสามารถพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมไปพรอมกับวิทยาการตางๆ ท่ี
ศึกษา ตามท่ีระบุไว 
 1) การแสดงออกถึงการมีวินัยตามระเบียบขององคกรและสังคม 

2) การแสดงออกถึงการรับผิดชอบในบทบาทหนาท่ีของตน 
 3) การแสดงออกถึงการเปนผูนําและผูตามท่ีดี 
 4) การแสดงออกถึงการซ่ือสัตยและหม่ันเพียร เสียสละ และมีจิตสาธารณะ 

5) การแสดงออกถึงการรับผิดชอบตอจรรยาบรรณวิชาชีพ 
        2.2.1.2 กลยุทธการสอนท่ีใชพัฒนาการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม  
     กําหนดใหมีวัฒนธรรมองคกร เพ่ือเปนการปลูกฝงใหนักศึกษามีระเบียบวินัย โดยเนน 
การเขาชั้นเรียนใหตรงเวลา ตลอดจนการแตงกายท่ีเปนไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย นักศึกษาตองมีความ
รับผิดชอบ โดยในการทํางานกลุมนั้นตองฝกใหรูหนาท่ีของการเปนผูนํากลุมและการเปนสมาชิกกลุม      
ความซ่ือสัตย  โดยตองไมกระทําการทุจริตในการสอบหรือคัดลอกผลงาน/ขอมูลของผูอ่ืนเปนตน นอกจากนี้
อาจารยผูสอนทุกคนตองสอดแทรกเรื่องคุณธรรม จริยธรรมในการสอนทุกรายวิชารวมท้ังมีการจัดกิจกรรม
สงเสริมคุณธรรม จริยธรรมรม เชน การยกยองนักศึกษาท่ีทําดี เสียสละ และทําประโยชนแกสวนรวม 
        2.2.1.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานคุณธรรมจริยธรรม 

 1) ประเมินจากการมีวินัยและพรอมเพรียงของนักศึกษาในการเขารวมกิจกรรมเสริม
หลักสูตร 
 2) ประเมินจากปริมาณการกระทําทุจริตในการสงผลงานและการสอบ 
 3) ประเมินจากความรับผิดชอบในหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมาย 
 
 2.2.2 ดานความรู 
 2.2.2.1 ผลการเรียนรูดานความรู  
นักศึกษาตองมีความรูเก่ียวกับทักษะภาษาอาหรับ มีคุณธรรม จริยธรรม และความรูเก่ียวกับสาขาวิชาท่ีศึกษา
นั้นตองเปนสิ่งท่ีนักศึกษาตองรูเพ่ือใชประกอบอาชีพและชวยพัฒนาสังคม ดังนั้นมาตรฐานความรูตอง
ครอบคลุมสิ่งตอไปนี้ 
 1) การแสดงออกถึงความรู หลักการ ทฤษฏีในศาสตรท่ีศึกษา 
 2) การแสดงออกถึงความสามารถคนควาหาขอเท็จจริง หรือความรูทางดานภาษาอาหรับ 
                            และศาสตรท่ีเก่ียวของ จากแหลงขอมูลตาง ๆ 
 3) การแสดงออกถึงความสามารถนําความรูไปประยุกตใชไดถูกตองตามหลักคิด ทฤษฏีท่ี

ไดศึกษา 
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 2.2.2.2 กลยุทธการสอนท่ีใชพัฒนาการเรียนรูดานความรู  
1) การบรรยาย  
2) การฝกปฏิบัติ 
3) การแสดงบทบาทสมมติ  
4) การอภิปรายและการโตวาที 
5) การคนควา และเรียนรูดวยตนเอง  

 

 2.2.2.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานความรู 
ประเมินดวยวิธีการท่ีหลากหลาย เพ่ือใหครอบคลุมการประเมินดานความรู ดังนี้ 
1) สังเกตการแสดงความคิดเห็นในชั้นเรียนและการทํางานกลุม  
2) ประเมินจากแบบทดสอบ และผลงาน 
3) ประเมินจากรายงานการศึกษาคนควา  
4) ประเมินจากการนําเสนอรายงาน และการอภิปรายในชั้นเรียน  

 
 2.2.3 ดานทักษะทางปญญา 
 2.2.3.1 ผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา  
                            นักศึกษาตองสามารถพัฒนาตนเองและประกอบวิชาชีพไดเม่ือสําเร็จการศึกษาแลว 
ดังนั้นนักศึกษาจําเปนตองไดรับการพัฒนาทักษะทางปญญาไปพรอมกับคุณธรรม จริยธรรม และความรู
เก่ียวกับสาขาวิชาภาษาอาหรับ ในขณะท่ีสอนนักศึกษา อาจารยตองเนนใหนักศึกษาคิดหาเหตุผล เขาใจท่ีมา
และสาเหตุของปญหา วิธีการแกปญหารวมท้ังแนวคิดดวยตนเองควบคูไปกับการสอนเนื้อหา นักศึกษาตองมี
คุณสมบัติตางๆ จากการสอนเพ่ือใหเกิดทักษะทางปญญาดังนี้ 

1) สามารถใชทักษะการ คิดวิเคราะหอยางเปนระบบ คิดเชิงเหตุผล และคิดเชิงบูรณา
การ ในชีวิตประจําวันไดอยางมีประสิทธิภาพ 

2) มีความสามารถในการจัดการปญหา และมีความคิดริเริ่มสรางสรรค เพ่ือสราง 
    ประโยชนตอตนเองและสังคมได  

 2.2.3.2 กลยุทธการสอนท่ีใชพัฒนาการเรียนรูดานทักษะทางปญญา  
1) มอบหมายหัวขอและประเด็นรับผิดชอบท่ีสงเสริมการฝกคิดวิเคราะห  
2) มอบหมายกิจกรรมการศึกษาคนควาดวยตนเอง 
3) มอบหมายประเด็นอภิปราย เปดโอกาสใหฝกฝนผูนําในการอภิปราย  
4) เปดโอกาสและกระตุนใหเกิดความคิดสรางสรรคตอยอดจากเนื้อหาในชั้นเรียน 

                           5) สอนโดยเนนใหผูเรียนไดฝกทักษะการคิดและการแกไขปญหาท้ังระดับบุคคลและ
กลุมในสถานการณท่ัวไปโดยใชวิธีการสอนท่ีหลากหลาย เชน การอภิปรายกลุม การ
ทํากรณีศึกษา การโตวาที เปนตน  

 2.2.3.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา 
1)  การประเมิน เปนการวัดและการประเมินทักษะการคิด และการแกไขปญหา เชน 
การสังเกตพฤติกรรมการมีสวนรวมและการเปนผูนําในการอภิปราย  
2)  การตรวจประเมินความสามารถในการอภิปราย 



49 

3)  การประเมินจากผลงานท่ีเกิดจากการใชกระบวนการแกไขปญหา การศึกษา
คนควาอยางเปนระบบ การวิเคราะหวิจารณ เชน รายงานการวิเคราะหวิจารณ 
กรณีศึกษา การศึกษาอิสระ รายงานผลการอภิปรายกลุม การประชุมปรึกษาปญหา 
และการสัมมนา 
 

 2.2.4 ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 
        2.2.4.1 ผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ  
 1) สามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนได ท้ังในฐานะผูนําและสมาชิกกลุม 

  2) มีความรับผิดชอบตอบทบาทหนาท่ีของตนเอง ท้ังตอตนเอง ตอผูอ่ืน และตอสังคม 
 3) แสดงออกถึงการมีปฏิสัมพันธท่ีดีในสังคมพหุวัฒนธรรม  
                 2.2.4.2 กลยุทธการสอนท่ีใชพัฒนาการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ  

นักศึกษาตองมีความสามารถท่ีจะปรับตัวใหเขากับบุคคล และสังคม ดังนั้นอาจารย                                                                                                                             
ผูสอนตองจัดการเรียนการสอน ดังนี้ 
1) กลยุทธการสอนท่ีเนนการมีปฏิสัมพันธระหวางผูเรียนกับผูเรียน ผูเรียนกับผูสอน 
และผูเรียนกับสังคม 
2) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีมีการทํางานเปนทีม เพ่ือสงเสริมการแสดงบทบาท
ของการเปนผูนําและผูตาม 
3) จัดกิจกรรมสงเสริมใหนักศึกษาไดมีความรับผิดชอบ ปฏิสัมพันธท่ีดีในสังคมพหุ
วัฒนธรรม  

                   2.2.4.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

1) การประเมินความสามารถในการทํางานรวมกับกลุมเพ่ือน และทีมงานอยางมี
ประสิทธิภาพและสรางสรรค 
2) การประเมินผูเรียนในการแสดงบทบาทของการเปนผูนําและผูตาม ในสถานการณ    
การเรียนรูตามวัตถุประสงค 

                           3) ประเมินผลจากการจัดกิจกรรมและการเขารวมกิจกรรมของนักศึกษา 
 
  2.2.5 ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ  
        2.2.5.1 ผลการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ  

1)   การแสดงออกถึงความสามารถในการใชภาษาเพ่ือการสื่อสารได  
2)   การแสดงออกถึงความสามารถใชเทคโนโลยีในการสื่อสาร 
3)   การแสดงออกถึงความสามารถในการวิเคราะหตัวเลข และนําเสนอขอมูลไดอยาง
เหมาะสม และใชเปนพ้ืนฐานแกปญหา ตัดสินใจในชีวิตประจําวัน 
4) การแสดงออกถึงการมีทักษะการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบคนขอมูลเพ่ือ

การแสวงหาความรู 
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 2.2.5.2 กลยุทธการสอนท่ีใชพัฒนาการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การ
ส่ือสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ  

1)  การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเนนใหผูเรียนไดฝกทักษะการสื่อสารระหวาง   
บุคคลท้ังการพูด การฟง และการเขียนในกลุมผูเรียน ระหวางผูเรียนและผูสอนและ
บุคคลท่ีเก่ียวของ 
2)  การจัดประสบการณการเรียนรูท่ีสงเสริมใหผูเรียนไดเลือกและใชเทคโนโลยี 
สารสนเทศเพ่ือการสื่อสารท่ีหลากหลายรูปแบบและวิธีการ 
3)  การจัดประสบการณการเรียนรูท่ีสงเสริมใหผูเรียนไดใชความสามารถในการเลือก 
สารสนเทศและฝกทักษะการนําเสนอขอสนเทศดวยวิธีการท่ีหลากหลายเหมาะสมกับ
ผูฟง และเนื้อหาท่ีนําเสนอ 
4)  จัดกิจกรรมท่ีกระตุนใหผูเรียนใชภาษาอาหรับ และภาษาไทยในการสื่อสารไดอยาง                
ถูกตองและเหมาะสม 

 2.2.5.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรู ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสาร 
และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

1)  การประเมินผลงานตามกิจกรรมการเรียนการสอน โดยใชแบบสังเกต และแบบ 
ประเมินทักษะการพูด การเขียน 
2) การทดสอบทักษะการฟงจากแบบทดสอบท่ีสอดคลองกับวัตถุประสงคการเรียนรู 
3) การทดสอบการวิเคราะหขอมูล โดยใชขอสอบ การทํารายงานกรณี และการ
วิเคราะหขอมูลผลการศึกษาวิจัย การศึกษาอิสระ 

 
 
 
3. การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping)   
 3.1 การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา 
          หมวดวิชาศึกษาท่ัวไปผลการเรียนรูในตารางมีความหมายดังนี้ 
      1) ดานคุณธรรม จริยธรรม  
 (1) การปฏิบัติตนตามกรอบระเบียบ ขอบังคับของสถาบันและสังคม 
 (2) การแสดงออกถึงการมีวินัยในการเรียน ตรงตอเวลา ซ่ือสัตยสุจริต ขยัน อดทน และสูงาน 
 (3) การแสดงออกถึงการเคารพสิทธิและรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน รวมท้ังเคารพในคุณคา

และศักด์ิศรีของความเปนมนุษย 
 (4) การแสดงออกถึงการมีจิตอาสา และมีจิตสํานึกสาธารณะ 
 (5) รักและภูมิใจในสถาบัน ทองถ่ิน มีจิตสํานึกในการอนุรักษศิลปวัฒนธรรม สิ่งแวดลอมและ

ภูมิปญญาทองถ่ิน 
     2) ดานความรู 
 (1) การแสดงออกถึงความสามารถในการเขาถึงแหลงการเรียนรู 
 (2) การแสดงออกถึงความสามารถในการบูรณาการความรู และการประยุกตความรู 

(3) มีความรูและความเขาใจเก่ียวกับหลักการและทฤษฎีท่ีสําคัญในเนื้อหาของหมวดวิชา
ศึกษาท่ัวไป 
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     3) ดานทักษะทางปญญา 
 (1) สามารถใชทักษะการคิดอยางมีวิจารณญาณ คิดวิเคราะห คิดเชิงเหตุผล และคิดเชิง  

บูรณาการ ในชีวิตประจําวันไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 (2) มีความคิดริเริ่มสรางสรรค เพ่ือสรางประโยชนตอตนเองและสังคมได 
     4) ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 
 (1) สามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนได ท้ังในฐานะผูนําและสมาชิกกลุม 

(2) มีความรับผิดชอบตอบทบาทหนาท่ีของตนเอง ท้ังตอตนเอง ตอผูอ่ืน และตอสังคม 
 (3) แสดงออกถึงการมีปฏิสัมพันธท่ีดีในสังคมพหุวัฒนธรรม 
     5) ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ  

(1) การแสดงออกถึงความสามารถในการใชภาษาเพ่ือการสื่อสาร 
(2) การแสดงออกถึงความสามารถในการติดตอสื่อสาร โดยใชเทคโนโลยีไดอยางเหมาะสม 
(3) การแสดงออกถึงความสามารถในการวิเคราะหตัวเลข แปรผลและนําเสนอขอมูลไดอยาง

เหมาะสม และใชเปนพ้ืนฐานแกปญหาและการตัดสินใจในชีวิตประจําวัน 
(4) การแสดงออกถึงการมีทักษะการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบคนขอมูลเพ่ือ         

การแสวงหาความรู 
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การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชาหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  
 
 

รายวิชา 
 

1. คุณธรรม จริยธรรม 
 
 
 
 

จํานวน 5 ขอ 

2. ความรู 
 
 
 
 

จํานวน 3 ขอ 

3.ดาน 
ทักษะ
ทาง

ปญญา 
 

จํานวน 

2 ขอ 

4. ทักษะการมี
ปฏิสัมพันธ

ระหวางบุคคล
และความ
รับผิดชอบ 
จํานวน 3 ขอ 

5. ทักษะการ
วิเคราะหเชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการ

ใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
จํานวน 4 ขอ 

ขอ
1 

ขอ
2 

ขอ 
3 

ขอ
4 

ขอ
5 

ขอ
1 

ขอ
2 

ขอ
3 

ขอ
1 

ขอ
2 

ขอ
1 

ขอ
2 

ขอ
3 

ขอ
1 

ขอ
2 

ขอ
3 

ขอ
4 

2100101 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร                  
2100102 การพัฒนาทักษะการพูดและการเขียน                  
2100104 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารและพัฒนาการ
เรียนรู 

   
       

  
 

 
   

2100107 ภาษามลายูเพ่ือการสื่อสาร                  
2100108 ภาษามลายูเพ่ือการสื่อสารและพัฒนาการเรียนรู                  
2100115 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 1                    
2100117 ภาษาไทยเพ่ือการประกอบอาชีพ                    

ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง 
 
 

 
การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชาหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  

 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู 3. ดาน 4. ทักษะการมี 5. ทักษะการวิเคราะห
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รายวิชา 

 

 
 
 
 

จํานวน 5 ขอ 

 
 
 
 

จํานวน 3 ขอ 

ทักษะ
ทาง

ปญญา 
 

จํานวน 

2 ขอ 

ปฏิสัมพันธ
ระหวางบุคคล

และความ
รับผิดชอบ 
จํานวน 3 ขอ 

เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 
 

จํานวน 4 ขอ 

ขอ
1 

ขอ
2 

ขอ
3 

ขอ
4 

ขอ
5 

ขอ
1 

ขอ
2 

ขอ
3 

ขอ 
1 

ขอ
2 

ขอ
1 

ขอ
2 

ขอ
3 

ขอ
1 

ขอ
2 

ขอ
3 

ขอ 
4 

2100103 หลักการอานและการเขียนคําไทย                  
2100105 การพัฒนาทักษะการพูดและการอาน
ภาษาอังกฤษ 

          
  

     

2100106 ภาษาอังกฤษเพ่ือพัฒนาการอานและการ
เขียน 

          
  

     

2100109 ภาษามลายูพ้ืนฐาน                  
2100110 ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร                  
2100111  ภาษาอาหรับพ้ืนฐาน                  
2100116 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 2                   

ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง 
 

การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชาหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  
 
 

รายวิชา 
 

1. คุณธรรม จริยธรรม 
 
 
 

2. ความรู 
 
 
 

3. ดาน
ทักษะ
ทาง

ปญญา 

4. ทักษะการมี
ปฏิสัมพันธ

ระหวางบุคคล
และความ

5. ทักษะการวิเคราะห
เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 
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จํานวน 5 ขอ 

 
จํานวน 3 ขอ 

 
จํานวน 

2 ขอ 

รับผิดชอบ 
จํานวน 3 ขอ 

 
จํานวน 4 ขอ 

ขอ
1 

ขอ
2 

ขอ
3 

ขอ
4 

ขอ
5 

ขอ
1 

ขอ
2 

ขอ
3 

ขอ 
1 

ขอ
2 

ขอ
1 

ขอ
2 

ขอ
3 

ขอ
1 

ขอ
2 

ขอ
3 

ขอ 
4 

2100112 วิทยาการแหงความสุข                  
2100113  สุนทรียวิจักขณ                  
2100114 สารสนเทศเพ่ือการเรียนรูตลอดชีวิต                   
2100118 ความจริงของชีวิต                    
2100119 การพัฒนาตน                    
2100120 สุนทรียภาพเพ่ือชีวิต                    

ความรับผิดชอบหลัก      ความรับผิดชอบรอง 
 

   
 

การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชาหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  
 
 
 

รายวิชา 
 

1. คุณธรรม จริยธรรม 
 
 
 
 

จํานวน 5 ขอ 

2. ความรู 
 
 
 
 

จํานวน 3 ขอ 

3. ทักษะ 
ทาง 

ปญญา 
 

จํานวน 

2 ขอ 

4. ทักษะการมี
ปฏิสัมพันธ

ระหวางบุคคล
และความ
รับผิดชอบ 
จํานวน 3 ขอ 

5. ทักษะการ
วิเคราะหเชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการ

ใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 
จํานวน 4 ขอ 

ขอ 
1 

ขอ
2 

ขอ 
3 

ขอ
4 

ขอ
5 

ขอ
1 

ขอ
2 

ขอ
3 

ขอ 
1 

ขอ
2 

ขอ
1 

ขอ
2 

ขอ
3 

ขอ
1 

ขอ
2 

ขอ
3 

ขอ 
4 
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2150101 สังคมภิวัตน                  
2150102 การจัดการทางสังคม                  
2150103 ทักษะชีวิตและจิตสาธารณะ                  
2150108 ทักษะในการดําเนินชีวิต                    
2150109 ชีวิตและวัฒนธรรมไทย                    
4100101 คณิตศาสตรในชีวิตประจําวัน                  
4100102 วิทยาศาสตรเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต                  
4100103 เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจําวัน                  
4100108 วิทยาศาสตรในชีวิตประจําวัน                   
4100109 การกีฬาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต                   

ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง 
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 3.2 การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชาหมวดวิชาเฉพาะ  
 ผลการเรียนรูในตารางมีความหมายดังนี้ 
  1) ดานคุณธรรม จริยธรรม  

1) การแสดงออกถึงการมีวินัยตามระเบียบขององคกรและสังคม 
2) การแสดงออกถึงการรับผิดชอบในบทบาทหนาท่ีของตน 
3) การแสดงออกถึงการเปนผูนําและผูตามท่ีดี 
4) การแสดงออกถึงการซ่ือสัตยและหม่ันเพียร เสียสละ และมีจิตสาธารณะ 
5) การแสดงออกถึงการรับผิดชอบตอจรรยาบรรณวิชาชีพ 

                    2) ดานความรู 
1) การแสดงออกถึงความรู หลักการ ทฤษฏีในศาสตรท่ีศึกษา 
2) การแสดงออกถึงความสามารถคนควาหาขอเท็จจริง หรือความรูทางดาน 

ภาษาอาหรับและศาสตรท่ีเก่ียวของ จากแหลงขอมูลตาง ๆ 
3) การแสดงออกถึงความสามารถนําความรูไปประยุกตใชไดถูกตองตามหลักคิด 

ทฤษฏีท่ีไดศึกษา 
                    3) ดานทักษะทางปญญา 

1) สามารถใชทักษะการ คิดวิเคราะหอยางเปนระบบ คิดเชิงเหตุผล  
และคิดเชิงบูรณาการ ในชีวิตประจําวันไดอยางมีประสิทธิภาพ 

2) มีความสามารถในการจัดการปญหา และมีความคิดริเริ่มสรางสรรค  
เพ่ือสรางประโยชนตอตนเองและสังคมได  

                    4) ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 
1) สามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนได ท้ังในฐานะผูนําและสมาชิกกลุม 
2) มีความรับผิดชอบตอบทบาทหนาท่ีของตนเอง ท้ังตอตนเอง ตอผูอ่ืน  

และตอสังคม 
3) แสดงออกถึงการมีปฏิสัมพันธท่ีดีในสังคมพหุวัฒนธรรม  

                    5) ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
1) การแสดงออกถึงความสามารถในการใชภาษาเพ่ือการสื่อสารได  
2) การแสดงออกถึงความสามารถใชเทคโนโลยีในการสื่อสาร 
3) การแสดงออกถึงความสามารถในการวิเคราะหตัวเลข แปรผล 

และนําเสนอขอมูลไดอยางเหมาะสม และใชเปนพ้ืนฐานแกปญหา 
และการตัดสินใจในชีวิตประจําวัน 

4) การแสดงออกถึงการมีทักษะการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบคน 
                            ขอมูลเพ่ือการแสวงหาความรู 
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การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสตูรสูรายวิชา หมวดวิชาเฉพาะ 
 
 

รายวิชา 
 

1. คุณธรรม จริยธรรม 
 
 
 
 

จํานวน 5 ขอ 

2. ความรู 
 
 
 
 

จํานวน 3 ขอ 

3. ทักษะ
ทาง

ปญญา 
 

จํานวน  
2 ขอ 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ
ระหวางบุคคล

และความ
รับผิดชอบ 
จํานวน 3 ขอ 

5. ทักษะการ
วิเคราะหเชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการ

ใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
จํานวน 4 ขอ 

 ขอ1 ขอ2 ขอ3 ขอ4 ขอ5 ขอ1 ขอ2 ขอ3 ขอ1 ขอ2 ขอ1 ขอ2 ขอ3 ขอ1 ขอ2 ขอ3 ขอ4 

หมวดวิชาเฉพาะ                  
2122101 หลักภาษาอาหรับ 1                  
2122102 การอานภาษาอาหรับเบื้องตน                  
2122103 การฟง-พูดภาษาอาหรับเบื้องตน                  
2122104 สทัศาสตรภาษาอาหรับ                  
2122105 หลักภาษาอาหรับ 2                   
2122106 การอานภาษาอาหรับข้ันกลาง                    
2122107 การฟง-พูดภาษาอาหรับข้ันกลาง                  
2122108 วัฒนธรรมอาหรับ                  
2122209 หลักภาษาอาหรับ 3                  

 
ความรับผิดชอบหลัก   ความรับผิดชอบรอง 

 
 
 

การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา หมวดวิชาเฉพาะ (ตอ) 
 
 

รายวิชา 

1. คุณธรรม จริยธรรม 
 
 

2. ความรู 
 
 

3. ทักษะ
ทาง

ปญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ
ระหวางบุคคล

5. ทักษะการ
วิเคราะหเชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการ
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จํานวน 5 ขอ 

 
 

จํานวน 3 ขอ 

 
จํานวน  
2 ขอ 

และความ
รับผิดชอบ 
จํานวน 3 ขอ 

ใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
จํานวน 4 ขอ 

 ขอ1 ขอ2 ขอ3 ขอ4 ขอ5 ขอ1 ขอ2 ขอ3 ขอ1 ขอ2 ขอ1 ขอ2 ขอ3 ขอ1 ขอ2 ขอ3 ขอ4 

หมวดวิชาเฉพาะ                  
2122210 ภาษาศาสตรภาษาอาหรับเบื้องตน                  
2122211 ภาษาอาหรับและเทคโนโลยสีารสนเทศ                  
2122212 ภาษาอาหรับเพ่ือการสื่อสาร                  
2122213 การเขียนภาษาอาหรับเบื้องตน                  
2122214 การฟง-พูดภาษาอาหรับถ่ินอาวเปอรเซีย                  
2122315 หลักการแปลเบื้องตน                  
2122316 ภาษาอาหรับเพ่ือการทองเท่ียว                  
2122317 วรรณคดีอาหรับ                  
2122318 การเขียนจดหมายธุรกิจ                  
2122319 ภาษาอาหรับเพ่ือการบริการฮัจญและอุมเราะฮ                  
2122420 ระเบียบวิธีวิจัยดานภาษาศาสตร                  

ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง 
 
 
 

การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา หมวดวิชาเฉพาะ (ตอ) 
 
 

รายวิชา 
 

1. คุณธรรม จริยธรรม 
 
 
 
 

จํานวน 5 ขอ 

2. ความรู 
 
 
 
 

จํานวน 3 ขอ 

3. ทักษะ
ทาง

ปญญา 
 

จํานวน  
2 ขอ 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ
ระหวางบุคคล

และความ
รับผิดชอบ 
จํานวน 3 ขอ 

5. ทักษะการวิเคราะห
เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 
 

จํานวน 4 ขอ 
ขอ1 ขอ2 ขอ3 ขอ4 ขอ5 ขอ1 ขอ2 ขอ3 ขอ1 ขอ2 ขอ1 ขอ2 ขอ3 ขอ1 ขอ2 ขอ3 ขอ4 
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หมวดวิชาเฉพาะ                  
2122321 มัคคุเทศก                  
2122322 วาทศาสตรอาหรับ                  
2122323 ภาษาอาหรับเพ่ืองานบริการดานสุขภาพ                  
2122324 ภาษาอาหรับในสื่อมวลชน                  
2122325 ภาษาอาหรับเพ่ือความเปนครู                   
2122326 ภาษาอาหรับเพ่ือธุรกิจสายการบิน                  
2122327 ภาษาอาหรับเพ่ือธุรกิจระหวางประเทศ                  
2122328 ภาษาอาหรับเพ่ือธุรกิจโรงแรม                  
2122429 วัฒนธรรมประเทศอาเซียน                  
2122430  การพัฒนาทักษะการแปล                  

 
ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง 

 
 

    การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา หมวดวิชาเฉพาะ (ตอ) 
 

 
 

รายวิชา 
 

1. คุณธรรม จริยธรรม 
 
 
 
 

จํานวน 5 ขอ 

2. ความรู 
 
 
 
 

จํานวน 3 ขอ 

3. ทักษะ
ทาง

ปญญา 
 

จํานวน  
2 ขอ 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ
ระหวางบุคคล

และความ
รับผิดชอบ 
จํานวน 3 ขอ 

5. ทักษะการวิเคราะห
เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 
 

จํานวน 4 ขอ 
ขอ1 ขอ2 ขอ3 ขอ4 ขอ5 ขอ1 ขอ2 ขอ3 ขอ1 ขอ2 ขอ1 ขอ2 ขอ3 ขอ1 ขอ2 ขอ3 ขอ4 

หมวดวิชาเฉพาะ                  
2122431  การแปลแบบลาม                  
2122432  การอานภาษาอาหรับข้ันสูง                  
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2122433 การฟง-พูดภาษาอาหรับข้ันสูง                  
2122434 ภาษาอาหรับสําหรับงานสํานักงาน                  
2122435 เตรียมการฝกประสบการณวิชาชีพภาษา 
            อาหรับ  

                 

2122436 การฝกประสบการณวิชาชีพภาษาอาหรับ                  
2122437 เตรียมสหกิจศึกษา                  
2122438 สหกิจศึกษา                  

 
      ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบ
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หมวดที ่5 หลักเกณฑในการประเมินผลนักศึกษา 
 
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑในการใหระดับคะแนน (เกรด) 
 การใหระดับคะแนน (เกรด) เปนไปตามขอบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา วาดวยการ
จัดการศึกษาระดับปริญญาตรี  
 
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 
 2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูขณะนักศึกษายังไมสําเร็จการศึกษา 
 กําหนดระบบการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรูของนักศึกษา โดยคณะกรรมการทวน
สอบของหลักสูตร ประเมินความสอดคลองของขอสอบกับผลการเรียนรูท่ีกําหนดไวในรายวิชา ความ
เหมาะสมของการใหคะแนน และการใหระดับคะแนน อยางนอยรอยละ 25 ของรายวิชาท่ีเปดสอนใน
แตละป   
 2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูหลังจากนักศึกษาสําเร็จการศึกษา 
 การกําหนดวิธีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูของนักศึกษา โดยเนนการทําวิจัย
ผลสัมฤทธิ์ของการประกอบอาชีพของบัณฑิต และนําผลวิจัยท่ีไดยอนกลับมาปรับปรุงกระบวนการการ
เรียนการสอน รวมท้ังการประเมินคุณภาพของหลักสูตรและหนวยงาน โดยการวิจัยจะดําเนินการดัง
ตัวอยางตอไปนี้ 
 (1) สํารวจภาวะการมีงานทําของบัณฑิต ประเมินจากบัณฑิตแตละรุนท่ีจบการศึกษา ใน
ดานของระยะเวลาในการหางานทํา ความเห็นตอความรู ความสามารถ ความม่ันใจของบัณฑิตในการ
ประกอบอาชีพ 
 (2) การสํารวจขอมูลจากผูประกอบการ โดยการสงแบบสอบถาม เพ่ือประเมินความพึง
พอใจในบัณฑิตท่ีจบการศึกษาและเขาทํางานในสถานประกอบการนั้น ๆ  ทุกป 
 (3) การประเมินจากบัณฑิตท่ีไปประกอบอาชีพ ในแงของความพรอม ความรูจาก
สาขาวิชาท่ีเรียน และความรูดานอ่ืน ๆ  ท่ีกําหนดในหลักสูตรท่ีเก่ียวเนื่องกับการประกอบอาชีพของ
บัณฑิต  รวมท้ังเปดโอกาสใหเสนอขอคิดเห็นในการปรับปรุงหลักสูตรใหดียิ่งข้ึนดวย 
 (4) ความเห็นจากผูทรงคุณวุฒิภายนอกท่ีมาประเมินหลักสูตรหรือมาเปนอาจารยพิเศษ  
ตอความพรอมของนักศึกษาในการเรียน และคุณสมบัติอ่ืน ๆ  ท่ีเก่ียวของกับกระบวนการเรียนรูและ
การพัฒนาองคความรูของนักศึกษา 
 (5) ผลงานของศิษยเกาท่ีวัดเปนรูปธรรมได เชน การไดรับรางวัล การไดรับเกียรติบัตร 
ฯลฯ  
 
3. เกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร  



67 

 

  
  
  
  
  
  
                      
  
        

 เกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรเปนไปตามขอบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
วาดวยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี  
 
 

หมวดที ่6 การพัฒนาคณาจารย 
 

1. การเตรียมการสําหรับอาจารยใหม 
 1.1 การปฐมนิเทศอาจารยใหม ดําเนินการโดยมหาวิทยาลัยหรือคณะ มีวัตถุประสงคเพ่ือ
แนะนํามหาวิทยาลัย ใหมีความรูและเขาใจเก่ียวกับนโยบายของมหาวิทยาลัย คณะ ความเปนครู 
คุณธรรม จริยธรรม หนาท่ีของครูดานการเรียนการสอน การวัดผลและประเมินผล การทําวิจัย และ
การทําผลงานทางวิชาการ 
 1.2 สนับสนุน และสงเสริม เพ่ือใหอาจารยใหมเขารวมประชุม อบรม สัมมนา เก่ียวกับการ
จัดการเรียนการสอน กลยุทธการสอน ความรูใหมในสาขาวิชาภาษาอาหรับ หรือศาสตรท่ีเก่ียวของ 
การศึกษาดูงาน การประชุมทางวิชาการท้ังในประเทศ และ/หรือตางประเทศ  รวมท้ังสนับสนุน 
สงเสริมการศึกษาตอในระดับท่ีสูงข้ึนของอาจารยใหม 
 1.3 สนับสนุน เพ่ือพัฒนาดานการวิจัย และสงเสริมการผลิตงานวิจัย หรือผลงานทางวิชาการ 
 

2. การพัฒนาความรูและทักษะใหแกคณาจารย 
 2.1 การพัฒนาความรูและทักษะการจัดการเรียนรู การวัดและการประเมินผล 
 2.1.1 สงเสริมอาจารยใหเพ่ิมพูนความรู สรางเสริมประสบการณเพ่ือพัฒนาการสอนและ
การวิจัยอยางตอเนื่อง โดยการสนับสนุนใหทําวิจัยทางดานภาษาอาหรับ หรือศาสตรท่ีเก่ียวของการ
สนับสนุนการศึกษาตอฝกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองคกรตาง ๆ  การประชุมทาง
วิชาการท้ังในประเทศ และ/หรือตางประเทศ รวมถึงการสนับสนุนใหทําผลงานทางวิชาการ 
 2.1.2 การเพ่ิมพูนทักษะการจัดการเรียนการสอน การประเมินผล และพัฒนาความรูใน
สาขาวิชาภาษาอาหรับ หรือศาสตรท่ีเก่ียวของใหทันสมัย   
 
 2.2  การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพดานอ่ืน ๆ   
 2.2.1 มีสวนรวมในกิจกรรมบริการวิชาการแกชุมชนท่ีเก่ียวของกับการพัฒนาความรูและ
คุณธรรม 
 2.2.2 กระตุนใหอาจารยทําผลงานทางวิชาการ 
 2.2.3 สงเสริมการทําวิจัยเพ่ือสรางองคความรูใหม พัฒนาการเรียนการสอนและความ
เชี่ยวชาญในหลักสูตร 
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หมวดที ่7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 

1. การบริหารหลักสูตร 
      มีคณะกรรมการบริหารหลักสูตรซ่ึงไดรับการแตงต้ังจากคณะกรรมการประจําคณะ

ประกอบดวย ประธานหลักสูตร 1 คน และอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร จํานวน 4 คน โดยมีวาระ
คราวละ 2 ป ทําหนาท่ีกําหนดทิศทาง วัตถุประสงค บริหารจัดการ วางแผนดําเนินการ วางแผนการ
จัดการเรียนการสอน และติดตามผลการดําเนินงาน มีการวิเคราะหผลการดําเนินงานตามปจจัย
คุณภาพตางๆ อยางตอเนื่อง  เทียบกับแผนงานเพ่ือทบทวนทิศทางและวัตถุประสงคเปนประจําทุกป
การศึกษา  

 

เปาหมาย การดําเนินการ การประเมินผล 
1. พัฒนาหลักสูตรใหทันสมัยโดย

อาจารยและนักศึกษาสามารถ 
กาวทันหรือเปนผูนําในการ  
สรางองคความรูใหมๆทางดาน
ภาษาอาหรับ 

2. กระตุนใหนักศึกษาเกิดความ
ใฝรู มีแนวทางการเรียนท่ีสราง
ท้ังความรูความสามารถใน
วิชาการวิชาชีพ ท่ีทันสมัย 

3. ตรวจสอบและปรับปรุง
หลักสูตรใหมีคุณภาพ
มาตรฐาน 

4. มีการประเมินมาตรฐานของ
หลักสูตรอยางสมํ่าเสมอ 

1. จัดหลักสูตรใหสอดคลองกับ
มาตรฐานวิชาชีพศิลปศาสตร
สาขาวิชาภาษาอาหรับ 

2. ปรับปรุงหลักสูตรใหทันสมัยโดย
มีการพิจารณาปรับปรุงหลักสูตร
ทุกๆ 5 ป 

3. จัดแนวทางการเรียนในวิชาเรียน
ใหมีท้ังภาคทฤษฎีและ
ภาคปฏิบัติ และมีกิจกรรม
ประจําวิชาใหนักศึกษาไดศึกษา
ความรูท่ีทันสมัยดวยตนเอง 

4. จัดใหมีผูสนับสนุนการเรียนรู 
และหรือ ผูชวยสอน เพ่ือกระตุน
ใหนักศึกษาเกิดความใฝรู 

5. กําหนดใหอาจารยท่ีสอนมี
คุณวุฒิไมตํ่ากวาปริญญาโทหรือ
เปนผูเชี่ยวชาญในรายวิชานั้น 
และจํานวนคณาจารยประจําไม
นอยกวาเกณฑมาตรฐาน  

6. สนับสนุนใหอาจารยผูสอนเปน

1. หลักสูตรท่ีสามารถอางอิงกับ
มาตรฐานท่ีกําหนดโดย
หนวยงานวิชาชีพดาน 
ศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชา
ภาษาอาหรับ มีความทันสมัย
และมีการปรับปรุงสมํ่าเสมอ 

2. จํานวนวิชาเรียนท่ีมีภาคปฏิบัติ 
และวิชาเรียนท่ีมีแนวทางให
นักศึกษาไดศึกษาคนควาความรู
ใหมไดดวยตนเอง 

3. จํานวนและรายชื่อคณาจารย
ประจํา ประวัติอาจารยดาน
คุณวุฒิประสบการณ และการ
พัฒนาอบรม ของอาจารย 

4. จํานวนบุคลากรผูสนับสนุนการ
เรียนรู และบันทึกกิจกรรมใน
การสนับสนุนการเรียนรู 

5. ผลการประเมินการเรียนการ
สอนอาจารยผูสอน และการ
สนับสนุนการเรียนรูของ
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เปาหมาย การดําเนินการ การประเมินผล 
ผูนําในทางวิชาการ และหรือ 
เปนผูเชี่ยวชาญทางวิชาชีพดาน
ภาษาอาหรับ หรือในดานท่ี
เก่ียวของ 

7. สงเสริมอาจารยประจําหลักสูตร
ใหไปดูงานในหลักสูตรหรือ
วิชาการท่ีเก่ียวของ ท้ังในและ
ตางประเทศ 

8. มีการประเมินหลักสูตรโดย
คณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิ
ภายในทุกป และภายนอกอยาง
นอยทุก 5 ป 

9. จัดทําฐานขอมูลทางดาน
นักศึกษา อาจารย อุปกรณ 
เครื่องมือวิจัย งบประมาณ 
ผลงานทางวิชาการทุกภาค
การศึกษาเพ่ือเปนขอมูลในการ
ประเมินของคณะกรรมการ 

10.ประเมินความพึงพอใจของ
หลักสูตรและการเรียนการสอน 
โดยบัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษา 

ผูสนับสนุนการเรียนรู โดย
นักศึกษา 

6. ประเมินผลโดยคณะกรรมการท่ี
ประกอบดวยอาจารยภายใน
คณะทุกป 

7. ประเมินผลโดยคณะกรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิภายนอกทุกๆ 5 ป 

8. ประเมินผลโดยบัณฑิตผูสําเร็จ
การศึกษาทุกๆ  2 ป 

 

 
2. การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน 

      2.1 การบริหารงบประมาณ 
               มหาวิทยาลัยจัดสรรงบประมาณผานคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ท้ังงบประมาณ
แผนดินและงบประมาณบํารุงการศึกษา เพ่ือจัดซ้ือตํารา สื่อการเรียนการสอน วัสดุครุภัณฑ เพ่ือ
สนับสนุนการเรียนการสอนในชั้นเรียน และสรางสภาพแวดลอมใหเหมาะสมกับการเรียนรูดวยตนเอง
ของนักศึกษา 
      2.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนท่ีมีอยูเดิม 
               หลักสูตรมีความพรอมดานหนังสือ ตํารา และการสืบคนผานฐานขอมูลโดยมีสํานักวิทย
บริการ ท่ีมีหนังสือดานภาษาอาหรับ ภาษาอังกฤษ ภาษามลายู การวิจัยและการประเมินผลทาง
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การศึกษาและดานอ่ืนๆ รวมถึงฐานขอมูลท่ีจะใหสืบคนและสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนอยาง
พอเพียง 

2.2.1 สถานท่ี 
 

ลําดับ รายการและลักษณะเฉพาะ จํานวน 
 

หมายเหตุ 

1 หองสําหรับการศึกษาคนควาดวยตนเอง 
Self Access Centre 

1  

2 หอง Ellis Program 1  
3 หองพักอาจารยและเก็บวัสดุอุปกรณ 1  
4 หองปฏิบัติการทางภาษา 1  

            
 
                   2.2.2  อุปกรณการสอน 

                 อุปกรณการเรียนการสอนของสาขาวิชาภาษาอาหรับ 
 

ลําดับ รายการและลักษณะเฉพาะ 
จํานวนท่ีมี 
อยูแลว 

1 เครื่องเลนแผนซีดี 1 
2 เครื่องคอมพิวเตอร 1 
3 ชุดเครื่องขยายเสียงไรสายพรอมไมโครโฟน 4 
4 ตูแอมปอเนกประสงค 3 
5 เครื่องโปรเจคเตอร 1 
6 โทรทัศน 1 
7 ชุดเครื่องเสียง 3 
8 เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก 1 
9 เครื่องบันทึกเสียง 1 
10 เครื่องพิมพ (Printer) 3 
11 เครื่องฉายขามศีรษะ 1 
12 เครื่องถายเอกสาร 1 
13 เครื่องขยายเสียงประจําหอง 1 
14 โตะเกาอ้ีเรียน 100 
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ลําดับ รายการและลักษณะเฉพาะ 
จํานวนท่ีมี 
อยูแลว 

15 ตูเก็บเอกสาร 5 
16 โตะวางอุปกรณและเกาอ้ี 10 
17  โตะเกาอ้ีสําหรับอาจารย 14 
18 กลองถายภาพดิจิตอล 1 
19 กลองบันทึกภาพ DVD 1 

 
 
 

2.2.3 หองสมุดและแหลงคนควาทางวิชาการ   
 สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา มีเครื่อง
คอมพิวเตอรเพียงพอท่ีจะใหบริการการสืบคนสารสนเทศระบบหองสมุดอัตโนมัติผานเครือขาย
อินเตอรเน็ตจาก WEBSITE http://yru.ac.th. 
  2.2.3.1 เอกสารและตํารา  

1) หนังสือ 

2) วารสารและนิตยสารทางวิชาการ 
2.1) ภาษาไทย จํานวน 40 ชื่อเรื่อง 400 เลม 
2.2) ภาษาอังกฤษ จํานวน 6 ชื่อเรื่อง 60 เลม 

3) หนังสือพิมพรายวัน/รายสัปดาห 
3.1) ภาษาไทย จํานวน 7 ชื่อเรื่อง 5,040 เลม 
3.2) ภาษาอังกฤษ จํานวน 1 ชื่อเรื่อง 720 เลม 

 
  2.2.3.2 สื่อผสม (Multimedia) 
       1) วีดีทัศน   จํานวน      4,200  ชื่อเรื่อง 
       2) ซีดี   จํานวน        140  ชื่อเรื่อง 

1.1) ภาษาไทย จํานวน  5,081 ชื่อเรื่อง 
1.2) ภาษาอังกฤษ จํานวน  240 ชื่อเรื่อง 
1.3) ภาษาอาหรับ จํานวน  14 ชื่อเรื่อง 
 รวม จํานวน  16,388 เลม 
1.4) รายงานการวิจัย จํานวน  263 ชื่อเรื่อง 
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  2.2.3.3 ฐานขอมูลสําเร็จรูป  
ฐานขอมูลสําเร็จรูปเพ่ือการคนความีจํานวน 3 ฐานขอมูล และฐานขอมูล 

Online จํานวน 6 ฐานขอมูล  ประกอบดวย 
1) ระบบฐานขอมูล E-Book ประกอบดวย  3  ฐานขอมูล ดังนี้ 
     (1) ฐานขอมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกสออนไลน (Net Library) 
     (2) ฐานขอมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกสภาษาไทย (2ebook.com)  
     (3) ฐานขอมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกสออนไลน (Springer Link) 

   2) ระบบฐานขอมูล e-Learning ประกอบดวย  1  ฐานขอมูลดังนี้ 
        (1) ฐานขอมูลระบบ e-Learning  มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา   
(http://e-learning.yru.ac.th/e-learning/) 
   3) ระบบฐานขอมูล e-Journal ประกอบดวย 7 ฐานขอมูล ดังนี้ 
        (1) ฐานขอมูล Academic Search Elite เปนฐานขอมูลท่ีมีเนื้อหา
ครอบคลุม    สหสาขาวิชามากท่ีสุดท่ัวโลก 
        (2) ฐานขอมูล Education Complete เปนฐานขอมูลเฉพาะทางดาน
การศึกษาท่ีมีเนื้อหาครอบคลุมการศึกษาท้ังในและตางประเทศ  
        (3) ฐานขอมูลบทความวารสารสารสนเทศ H.W. WilsonCompany  
        (4) ฐานขอมูลวารสารตางประเทศ (http://atoz.ebso.com  
http://www.sciencedirect.com และ http://vnweb.hwwilsonweb.com) 
        (5) ฐานขอมูล รวบรวม link เขาสู Web วารสาร หรือหนังสือ 
(http://www.doaj.org/) 
        (6) ฐานขอมูลบทความวิชาการ บทความวิจัย Book review และบท
ปริทัศน  
(http://journal.nida.ac.th/nidajournal/index2.php) 
        (7) ฐานขอมูลรายงานชื่อวารสารวิชาการอิเลคทรอนิกสในสาขาตาง ๆ       
(http://stang.sc.mahidol.ac.th/text/ejour-th.htm) 
 4) ระบบฐานขอมูล E-Thesis ประกอบดวย 9 ฐานขอมูล ดังนี้  
        (1) ฐานขอมูลงานวิจัยไทย Thailis 
        (2) ฐานขอมูลบรรณานุกรมและสาระสังเขป Science Citation 
        (3) ฐานขอมูลบรรณานุกรม และบทคัดยอของวิทยานิพนธระดับ
ปริญญาโทและปริญญาเอกตางประเทศ ProGuest  
        (4) ฐานขอมูลหองสมุดของสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.) 
(http://www.riclib.nrct.go.th) 

http://www.2ebook.com/yru/
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
http://web.ebscohost.com/ehost/search?vid=1&hid=113&sid=a029d503-6d30-4609-8031-1035862d88ea@sessionmgr104
http://web.ebscohost.com/ehost/search?vid=1&hid=113&sid=a029d503-6d30-4609-8031-1035862d88ea@sessionmgr104
http://web.ebscohost.com/ehost/search?vid=1&hid=113&sid=a029d503-6d30-4609-8031-1035862d88ea@sessionmgr104
http://vnweb.hwwilsonweb.com/hww/advancedsearch/advanced_search.jhtml;hwwilsonid=TXHDKNN2FKCHJQA3DILSFGOADUNGIIV0?prod=
http://vnweb.hwwilsonweb.com/hww/advancedsearch/advanced_search.jhtml;hwwilsonid=TXHDKNN2FKCHJQA3DILSFGOADUNGIIV0?prod=
http://atoz.ebso.com/
http://www.sciencedirect.com/
http://vnweb.hwwilsonweb.com/
http://www.doaj.org/
http://stang.sc.mahidol.ac.th/text/ejour-th.htm
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        (5) ฐานขอมูลของสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
(http://www.trf.or.th) 
        (6) ฐานขอมูลการวิจัยทางการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ของ
สํานักงานคณะกรรมการศึกษาแหงชาติ (สกศ.) (http://www.riclib.nrct.go.th) 
        (7) ฐานขอมูลงานวิจัยตางประเทศ                                          
(http://www.j-gate.informindia.co.in/) 
        (8) ฐานขอมูลงานวิจัย และหนังสือตางประเทศ
(http://highwire.stanford.edu/) 
        (9) ฐานขอมูลเฉพาะทางท่ีมีรายงานการวิจัยไทยระดับปริญญาโทและ
ปริญญาเอก ระดับอาจารย และวารสารตางประเทศ เก่ียวกับคุณธรรมจริยธรรม 
(http://www.moralcenter.or.th) 

2.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพ่ิมเติม 
2.3.1 ประสานงานกับสํานักวิทยบริการในการจัดซ้ือ หนังสือ และตําราท่ีเก่ียวของ เพ่ือบริการให

อาจารยและนักศึกษาไดคนควา และใชประกอบการเรียนการสอน รวมถึงการใชหองสมุด
ระหวางมหาวิทยาลัยภายในประเทศดวย 

2.3.2 มีความรวมมือระหวางองคกรภายในประเทศ เชน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร และ
มหาวิทยาลัยอิสลามยะลา องคกรตางประเทศ เชน สถานกงสุลอินโดนีเซีย ประจําจังหวัด
สงขลา, National University of Malaysia, Utara University of Malaysia, Sultan Idris 
University  of  Education และ Science University of Malaysia 

2.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร 
  สํานักวิทยบริการดําเนินการสํารวจความตองการตํารา หนังสืออางอิง เอกสาร จาก
คณาจารยเปนประจําทุกปการศึกษา สํานักวิทยบริการดําเนินการรวบรวมขอมูลผูใชหนังสือ วารสาร
ตางๆ เพ่ือรายงานมหาวิทยาลัยเปนประจําทุกป โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

เปาหมาย การดําเนินการ การประเมินผล 
1 .  มี จํ าน วนหนั ง สื อ  ตํ า ร า
ประกอบการเรียนการสอนทุก
ร าย วิ ช า และ มีหนั ง สื อ อ า น
ประกอบกา รค นค ว า อย า ง
เพียงพอและทันสมัย 

สํารวจความตองการการใช
เอกสารตําราและหนังสืออาน
ประกอบการศึกษาคนควาจาก
อาจารยผูสอนแตละรายวิชา
ร ว ม ถึ ง ค ว า ม ต อ ง ก า ร ข อ ง
นักศึกษาดวย 

ต ร ว จ ส อ บ จํ า น ว น ห นั ง สื อ
เ อ ก ส า ร ตํ า ร า แ ล ะ ห นั ง สื อ
ประกอบการศึกษาคนควาทุกป 

2.  มีสื่อท่ีสงเสริมสนับสนุนและ มี เ จ า ห น า ท่ี ห ลั ก สู ต ร ค อ ย ต ร ว จ ส อ บ ป ริ ม า ณ  ค ว า ม

http://www.trf.or.th/
http://www.riclib.nrct.go.th/
http://www.moralcenter.or.th/
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เปาหมาย การดําเนินการ การประเมินผล 
อํานวยความสะดวกดานการ
เรียนการสอนท่ีทันสมัยและ
เพียงพออยูในสภาพใชงานได
อยางมีประสิทธิภาพ 

ตรวจสอบดูแลใหเพียงพอกับ
ความตองการและพรอมใชงาน
และสํารวจความตองการของ
ผูสอน 
 

ตองการและสภาพการใชงาน
ของสื่ออุปกรณอํานวยความ
สะดวกดานการจัดการเรียนการ
สอนอยางสมํ่าเสมอรวมถึงความ
คิดเห็นจากอาจารยผูสอนและ
นักศึกษา 

 
แหลงการเรียนรู/แหลงฝกงาน/ฝกปฏิบัติการ/สถานประกอบการสหกิจศึกษา 

ลําดับ ช่ือสถานท่ี/สถานท่ีตั้ง เบอรติดตอ 
บริษัทนําเท่ียว 

1. บริษัท ซันนี่ทัวร จํากัด 
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนําเท่ียว เลขท่ี 41-0023 
เลขท่ี 1 ถ.รัถการ อ.หาดใหญ จ.สงขลา 90110 

โทรศัพท 074-354444 
โทรสาร 074-237487 

2. หจก.สหชัย แทรเวล แอนด  
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนําเท่ียว เลขท่ี 41-0212 
เลขท่ี 49 ถ.ธรรมนูญวิถี อ.หาดใหญ จ.สงขลา 9011 

 

3. บริษัท หาดใหญเจนนี่ทัวร จํากัด 
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนําเท่ียว เลขท่ี 41-00286 
เลขท่ี 268 ถนนนิพัทธอุทิศ 1 อ.หาดใหญ จ.สงขลา 90110 

โทรศัพท 074-220768, 
มือถือ 086-6971537 

4. บริษัท วาสนาทัวร จํากัด (จ.สตูล) 
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนําเท่ียว เลขท่ี 41-00157 
เลขท่ี 30/23 ถ.สตูลธานี ต.พิมาน อ.เมือง จ.สตูล 

โทรศัพท 074-730050 

5. บริษัท ดีเจ แอนด เนิรส ทัวร 
เลขท่ี 135/10 ซอย10 ถ.ประดิษฐบํารุง ต.สะเตง  
อ.เมือง จ.ยะลา 

โทรศัพท 073-243693 
โทรสาร 073-240886 

6. บริษัททัวรทูเดย 
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนําเท่ียว เลขท่ี 33-04084 

โทรศัพท 077-413311 
โทรสาร 077-422713 
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แหลงการเรียนรู/แหลงฝกงาน/ฝกปฏิบัติการ/สถานประกอบการสหกิจศึกษา 
ลําดับ ช่ือสถานท่ี/สถานท่ีตั้ง เบอรติดตอ 

7. หางหุนสวนรุงจําลองทัวร 
เลขท่ี 5/12 ซ.4 ถ.เทศบาล1 ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา 

โทรศัพท 073-244883 
โทรสาร 073-216771 

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

โทรศัพท 073-212582 
โทรสาร 073-212309 

9. บริษัท นิวเฟรนด ทัวร  
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนําเท่ียว เลขท่ี 41-00088 
เลขท่ี 76 สุขยางค ต.เบตง อ.เบตง จ.ยะลา 

โทรศัพท 073-245291 
โทรสาร 073-245290 

10. บริษัท จิ้น ฟุก ทัวร 
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนําเท่ียว เลขท่ี 41-00146 
เลขท่ี 177 ประชาธิปตย ต.เบตง อ.เบตง จ.ยะลา 

โทรศัพท/โทรสาร 
073-231118 

11. บริษัท เบตง ทัวร 
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนําเท่ียว เลขท่ี 43-00149 
6/1-8 ประชาธิปตย ต. เบตง อ.เบตง จ.ยะลา 

โทรศัพท 073-230800 

ผูประกอบกิจการฮัจย 
12. หจก.อามีนทราเวลแอนดทัวร 

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

โทร. 073-212837 
โทรสาร 073-215936 

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

โทร. 073-241146 
โทรสาร 073-241146 

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

โทรศัพท 073-203822 
โทรสาร 073-203823 
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แหลงการเรียนรู/แหลงฝกงาน/ฝกปฏิบัติการ/สถานประกอบการสหกิจศึกษา 
ลําดับ ช่ือสถานท่ี/สถานท่ีตั้ง เบอรติดตอ 
15. หางหุนสวนจํากัด ฮัจเซนเตอร แอนด ทราเวลเซอรวิส 

ใบอนุญาต เลขท่ี 14/2555 
เลขท่ี 89 ถ.รัฐคํานึง ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา 

โทรศัพท 073-255218 
โทรสาร 073-211496 

16. บริษัท บารากัต ทราเวล จํากัด 
กรุงเทพมหานคร 

โทรศัพท 02-424-6911 

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

โทรศัพท 073-359139 
โทรสาร 073-359139 

18. หางหุนสวนจํากัด อัลฮิกมะห ทัวร แอนด ฮัจญ เซอรวิส 
ตําบลสะเตง  อําเภอเมือง จังวัดยะลา 
 

โทรศัพท 073-244592, 
            0819598792 

19. บริษัท เอ็มเคเอ็นจิเนียริงเซอรวิส จํากัด 
กรุงเทพมหานคร 

โทรศัพท 02-7292962 

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

โทรศัพท 0949520668 

ธุรกิจโรงแรม 
21. โรงแรม ซี เอส ปตตานี 

เลขท่ี 299 หมู 4 ถ.หนองจิก ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปตตานี 
โทรศัพท 073-336090-6 
โทรสาร 0-733-31620 

22. โรงแรมเซาทเทิรน วิว 
เลขท่ี 399 ถ.หนองจิก ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปตตานี 

 
โทรศัพท 073-319248 
มือถือ 089-4544418 

23. โรงแรมปารควิว ปตตานี 
เลขท่ี 91-92 ม.5 ต.ปตตานี (ตรงขามบิ๊กซี) อ.เมือง จ.
ปตตานี 

โทรศัพท 073-335100 
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แหลงการเรียนรู/แหลงฝกงาน/ฝกปฏิบัติการ/สถานประกอบการสหกิจศึกษา 
ลําดับ ช่ือสถานท่ี/สถานท่ีตั้ง เบอรติดตอ 
24. โรงแรม ปารค วิว ยะลา 

เลขท่ี 2-18 จงรัก 3 ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา 
โทรศัพท 073-21 3567 
 แฟกซ: 0 7321 7010 

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

โทรศัพท 073-212841 
           073-212563 

26. โรงแรมเซ็นทาราหาดใหญ 
เลขท่ี 3 ถ.เสนหานุสรณ ต.หาดใหญ อ.หาดใหญ จ.สงขลา 

โทรศัพท 074-352 222 
           074-312166 

หนวยงานราชการ 
27. การทองเท่ียวแหงประเทศไทย ศูนยการทองเท่ียวจังหวัด

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

โทรศัพท 073-522411 
โทรสาร 073-522412 

28. การทองเท่ียวแหงประเทศไทย สํานักงานหาดใหญ 
เลขท่ี 1/1 ซอย 2 นิพัทธอุทิศ 3 อ.หาดใหญ จ.สงขลา  
http://www.Tourismthailand.org/hatyai 

โทรศัพท 074-231055 
โทรสาร 074-245986 

29. สํานักงานการทองเท่ียวและกีฬาจังหวัดปตตานี 
อาคารอัฒจันทนมีหลังคา ชั้น 2 สนามกีฬากลางจังหวัด 
ถนนโรงเหลาสายข. ต.รูสะมิแล อ.เมือง  จ.ปตตานี 

โทรศัพท, โทรสาร 
073-460115 

30. ดานตรวจคนเขาเมืองสะเดา 
หมู 7 ถ.กาญจนวนิช ต.สํานักขาม อ.สะเดา จ.สงขลา  

โทรศัพท 074-301107 

31. กองตรวจคนเขาเมือง ดานสุไหงโกลก 
เลขท่ี 70 ถ.เจริญเขต อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 

โทรศัพท 073-611231 
โทรสาร 073-611231 
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ลําดับ ช่ือสถานท่ี/สถานท่ีตั้ง เบอรติดตอ 
32. สํานักงานหนังสือเดินทางช่ัวคราว จังหวัดสงขลา 

ท่ีอยู ศูนยราชการจังหวัดสงขลา อ.เมือง จ.สงขลา 
โทรศัพท 074-326508 
           074-326322 
โทรสาร 074-326511 

33. สํานักงานหนังสือเดินทางช่ัวคราว จังหวัดยะลา 
ท่ีอยู ศูนยอํานวยการบริหารจังหวัดชายแดน
ภาคใต (ศอ.บต.) ถนนสุขยางค อ.เมือง จ.ยะลา     

โทรศัพท 073-274526 
โทรสาร 073-274527 

34. สนามบินนานาชาติหาดใหญ 
เลขท่ี 99 หมู 3 ถนนสนามบินพาณิชย ต.คลองหลา 
อ.คลองหอยโขง จ.สงขลา 

 

โรงพยาบาล 
35. รพ.บํารุงราษฏร กรุงเทพมหานคร 

สุรินทร  เบ็ญคาร (Premier Service Officer) 
โทรศัพท 080-5357147 

36. รพ.กรุงเทพ  
นายซาการียา  ซีนา (ลามภาษาอาหรับ) 

โทรศัพท 084-7470761 

37. รพ.เปาโล 
นายวสันต   วันสกุล (ลามภาษาอาหรับ) 

โทรศัพท 087-6227544 

38. รพ.เวชธานี 
นายสรายุท  ดาลี  (ลามภาษาอาหรับ) 

โทรศัพท 089-6781034 

39. รพ. บางกอก 9  
นางสาวฟารีดะห   ดาราแมง (ลามภาษาอาหรับ) 

โทรศัพท 098-4315751 

40. รพ. พญาไท 2  
นางสาวฟตตู  อาแว (ลามภาษาอาหรับ) 
 

โทรศัพท 094-0968382 
           094-0452831 
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ลําดับ ช่ือสถานท่ี/สถานท่ีตั้ง เบอรติดตอ 
41. รพ.ปยะเวท 

998 ถ.ริมคลองสามเสน (พระราม 9) แขวงบางกะป 
เขตหวยขวาง  กรุงเทพมหานคร 10310 
http://www.piyavate.com/ 

โทรศัพท 026256555 

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

โทรศัพท 023789000 

43. รพ. กระบ่ี 
325 ถนนอุตรกิจ ตําบลปากน้ํา อําเภอเมือง จังหวัดกระบี่ 
 

โทรศัพท075-632167-72 
          075-632167-73 

44. รพ. เกาะยาว 
52/3 หมู 2 ตําบลเกาะยาวนอย อําเภอเกาะยาว  
จังหวัดพังงา 

โทรศัพท 076-597109 

45. รพ. พังงา 
436 ถนนเพชรเกษม ตําบลทายชาง อําเภอเมือง จังหวัด
พังงา 

โทรศัพท  076-412032 

46. รพ. กรุงเทพภูเก็ต 
2/1 ถนนหงษหยก อําเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 

โทรศัพท  076-254425 

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

โทรศัพท   076-249400 

48. รพ. วชิระภูเก็ต 
353 ถนนเยาวราช ต.ตลาดใหญ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 

โทรศัพท   076-211114 

49. รพ. ภูเก็ตอินเตอรเนชันแนล 
44 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร. 9 อําเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 

โทรศัพท   076-249400 
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ลําดับ ช่ือสถานท่ี/สถานท่ีตั้ง เบอรติดตอ 
50. รพ. นานาชาติสมุย 

90/2 หมู 2 ตําบลบอพุต เกาะสมุย จังหวัดสุราษฏรธานี 
โทรศัพท  077-230781-2 

51. รพ. กรุงเทพสมุย 
57 หมู 3 ถ. ทวีราษฎรภักดี ต. บอผุด อ. เกาะสมุย จังหวัด
สุราษฏรธานี 

 

52. รพ. เกาะสมุย 
66 ถนนเขาโรงพยาบาล ต. อางทอง อ. เกาะสมุย  
จังหวัดสุราษฏรธานี 

โทรศัพท  077-421322-3 

53. รพ. กรุงเทพหาดใหญ 
75 ซ.15 ถนนเพชรเกษม ตําบล หาดใหญ  
อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา 

โทรศัพท   074-365780-5 

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

โทรศัพท   073-228942,  
              073-228943 

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

โทรศัพท    073-221114-5 

56. รพ. นราธิวาสราชนครินทร 
80 ถนนระแงะมรรคา ตําบลบางนาค อําเภอเมือง จังหวัด 
นราธิวาส 

โทรศัพท    073-513860, 
               073-513870 

57. รพ. ยะหริ่ง  
183 หมู 2 ถนนเพชรเกษฒ ตําบลยามู อําเภอยะหริ่ง 
จังหวัด ปตตานี 

โทรศัพท    073-491316-7 

58. รพ. ปะนาเระ 
91 หมู 1 ตําบลทาขาม อําเภอปะนาเระ จังหวัด ปตตานี 
 

โทรศัพท    073-499063, 
               073-499328 
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ลําดับ ช่ือสถานท่ี/สถานท่ีตั้ง เบอรติดตอ 
59. รพ. โคกโพธิ ์

40/2 หมู 3 ตําบลมะกรูด อําเภอโคกโพธิ์ จังหวัด ปตตานี 
 

โทรศัพท    073-432393-8 
               073-432393-9 

60. รพ. กะพอ 
86 หมู 1 ตําบลกะรุบี อําเภอกะพอ จังหวัด ปตตานี 
 

โทรศัพท    073-494037, 
               073-494098 

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

โทรศัพท    073-520396-8 

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

โทรศัพท    074-334074-6 

63. รพ. สตูล 
55/1 ถนนหัตถกรรมศึกษา ตําบลพิมาน อําเภอเมือง 
จังหวัดสตูล 

โทรศัพท    074-723500-
10 

64. รพ. ควนโดน  
106 หมู 6 ตําบลควนสตอ อําเภอควนโดน จังหวัดสตูล 
 

โทรศัพท    074-795066,  
               074-795126 

65. รพ. สะเดา 
110 ถนนปาดังเบซาร ตําบลสะเดา อําเภอสะเดา  
จังหวัดสงขลา 

โทรศัพท    074-411299, 
              074-411288 

66. รพ. ราชเวช เชียงใหม 
316/1 ถนนเชียงใหม-ลําพูน ตําบลวัดเกต อําเภอเมือง 
จังหวัด เชียงใหม 

โทรศัพท   053-801999 
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ลําดับ ช่ือสถานท่ี/สถานท่ีตั้ง เบอรติดตอ 
68. รพ. ลานนา 

1 ถนนสุขเกษม ตําบลปาตัน (แขวงนครพิงค) อําเภอเมือง 
จังหวัด เชียงใหม 

โทรศัพท   053-999777 

69. รพ. ประสาท เชียงใหม 
ถนนสุเทพ ตําบลสุเทพ อําเภอเมือง จังหวัด เชียงใหม 

โทรศัพท    053-890755-
64 

เจาหนาท่ีภาษาอาหรับในโรงเรียนและศูนยตางๆ 
70. โรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ 

ต้ังอยูท่ี 762 ถนนสิโรรส ตําบลสะเตง อําเภอเมือง  
จังหวัดยะลา 95000  

โทรศัพท 073-222825 

71. โรงเรียนสตรีอิสลามวิทยามูลนิธิ 
ต้ังอยูเลขท่ี 69 ซอยบราโอ ถนนสิโรรถ อําเภอเมือง จังหวัด
ยะลา 95000 

 

72. โรงเรียนพัฒนาอิสลาม ปตตานี  
40/1 ม.1 ต.บาราเฮาะ อําเภอเมือง จังหวัดปตตานี 

 

73. จงรักสัตยวิทยา  
151 ถ.เพชรเกษม หมูท่ี 3 อําเภอเมือง  จังหวัดปตตานี 

 

74. โรงเรียนดรุณศาสฟวิทยา  
265 ถ. ทาเสด็จ ตําบลตะลุบัน อําเภอสายบุรี จังหวัด
ปตตานี 

 

75. โรงเรียนประสานวิทยามูลนิธิ  
85/1 หมูท่ี 5 ตําบลยะรัง อําเภอยะรัง จังหวัดปตตานี 

 

76. โรงเรียนปูผุดประชารักษ  
72/1 หมูท่ี 6 ตําบลปูผุด อําเภอเมืองปตตานี จังหวัด
ปตตานี 
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ลําดับ ช่ือสถานท่ี/สถานท่ีตั้ง เบอรติดตอ 
77. โรงเรียนมะฮาตุลอิสลามียะห  

44หมูท่ี 1 ตําบลตาลีอายร อําเภอยะหริ่ง จังหวัดปตตานี 
 

78. โรงเรียนมัครอซะหอัลฮูซัยนียะห  
223 หมูท่ี 1 ตําบลมะนังดาล อําเภอสายบุรี จังหวัดปตตานี 

 

79. โรงเรียนมัดการอซะ อัตตัรปยาตุลรอยะห อิสลามียะห  
101 หมูท่ี 3 ตําบลเขาตูม อําเภอยะรัง จังหวัดปตตานี 

 

80. โรงเรียนมัดรอซะหซิลรุลเราะหมาน  
84/4 หมูท่ี 4 ตําบลปานาเระ อําเภอปานาเระ  
จังหวัดปตตานี 

 

81. โรงเรียนมัดรอซะหนะหฎอตุลดีนียะหอัลอิสลามียะห  
หมูท่ี 1 ตําบลประจัน อําเภอยะรัง จังหวัดปตตานี 

 

82. โรงเรียนมัดรอซะหมูอัมมาดียะห 
18 หมูท่ี 7 ตําบลกะมิยอ อําเภอเมืองปตตานี จังหวัด
ปตตานี 

 

83. โรงเรียนมัดรอซะหอัรรอหมานียะห  
18/1 หมูท่ี 3 ตําบลปากู อําเภอทุงยางแดง จังหวัดปตตานี 

 

84. โรงเรียนพัฒนาวิทยา 
ต้ังอยูท่ี ถนนผังเมือง 2 อําเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000  

โทรศัพท 0-7321-3376 
           0-7322-3431 

85. โรงเรียนมะอาหัดอิสลามียะห 
286 หมูท่ี 3 หนาสถานีรถไฟ ต.บาลอ อ.รามัน จ.ยะลา 
95140  
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แหลงการเรียนรู/แหลงฝกงาน/ฝกปฏิบัติการ/สถานประกอบการสหกิจศึกษา 
ลําดับ ช่ือสถานท่ี/สถานท่ีตั้ง เบอรติดตอ 
86. โรงเรียนอัตตัรกียะห อิสลามียะห 

ถ.ตรีรัตน ตําบลบางนาค อําเภอเมืองนราธิวาส จังหวัด
นราธิวาส 

 

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

 

88. โรงเรียนตนตันหยง 
157/4 หมูท่ี 7 ตําบลรือเสาะ อําเภอรือเสาะ จังหวัด
นราธิวาส 

 

สถานทูตกลุมประเทศอาหรับ ประจําประเทศไทย 
89. สถานฑูตประเทศการตาร ประจําประเทศไทย 

ชั้น 14 อาคารแคปปตอล ทาวเวอร ออลซีซ่ัน เพลส   
87/1 ถ.วิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 

 

90. สถานทูตอียิปต ประจําประเทศไทย 
ท่ีต้ัง: ตึก Las Colinas, ชั้น 42 สุขุมวิท 21 วัฒนา     กทม 
10110 

โทรศัพท   02 661-7184 

91. สถานฑูตประเทศคูเวต ประจําประเทศไทย 
ชั้น 24 อาคารสาทรนคร สาทรเหนือ กทม 10500 

โทรศัพท   02 63674613 

92. สถานฑูตประเทศจอรแดน ประจําประเทศไทย 
47 สุขุมวิท 63 กทม 10100 

โทรศัพท   02 3917142 

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

โทรศัพท   02 6392999 
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แหลงการเรียนรู/แหลงฝกงาน/ฝกปฏิบัติการ/สถานประกอบการสหกิจศึกษา 
ลําดับ ช่ือสถานท่ี/สถานท่ีตั้ง เบอรติดตอ 
94. สถานทูตประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส ประจําประเทศ

ไทย 
82 ชั้น 25 อาคารแสงทองธานี 82 ถนนสาธรเหนือ      
กทม. 10500 

โทรศัพท   02 6399820-4 

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

โทรศัพท   02 71376703 

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

โทรศัพท   02 6795604 

ศูนยภาษาอาหรับ  
98. ศูนยภาษานานาชาติ ภาษาอาหรับ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี

ปารามีแต ต. สะเตง อ.เมือง  จ.ยะลา 
 

99. ศูนยทดสอบภาษาอาหรับ วิทยาลัยอิสลามศึกษาวิทยาลัย
อิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร      วิทยาเขต
ปตตานี 181 ถ.เจริญประดิษฐ ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.
ปตตานี 94000  

โทรศัพท 073-331305   
โทรศัพท (สายภายใน) 073-
313928-50 ตอ 2210, 
2216   

100. ศูนยภาษามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
คณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร บางเขน 

โทรศัพท 02 9438888 

 
 



 
 

  
  
  
  
  

3. การบริหารคณาจารย 
 3.1 การรับอาจารยใหม  
           มีการคัดเลือกอาจารยใหมตามระเบียบและหลักเกณฑของมหาวิทยาลัย โดยอาจารยใหม
จะตองมีวุฒิตรงกับอัตราท่ีต้ังไว ผูท่ีสมัครเปนอาจารยใหมจะตองมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโท/เอก 
หรือสูงกวาในสาขาวิชาท่ีเก่ียวของกับภาษาอาหรับ 
    3.2 การมีสวนรวมของคณาจารยในการวางแผน การติดตาม และทบทวนหลักสูตร  
        คณาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร และผูสอน จะตองประชุมรวมกันในการวางแผนจัดการเรียน
การสอน ประเมินผลและใหความเห็นชอบการประเมินผลทุกรายวิชา เก็บรวบรวมขอมูลเพ่ือเตรียมไว
สําหรับการปรับปรุงหลักสูตร ตลอดจนปรึกษาหารือแนวทางท่ีจะทําใหบรรลุเปาหมายตามหลักสูตร 
และไดบัณฑิตเปนไปตามคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค 
 3.3 การแตงตั้งคณาจารยพิเศษ  
        มหาวิทยาลัยอํานวยความสะดวกในการติดตอและเชิญอาจารยพิเศษตามความจําเปนและ
ตามขอเสนออาจารยผูรับผิดชอบ  

4. การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน 
4.1 การกําหนดคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 

           บุคลากรสายสนับสนุนควรมีวุฒิปริญญาตรีและมีความรูตรงตามตําแหนงงานท่ีเก่ียวของกับ
ภาระงานท่ีรับผิดชอบ  
 4.2 การเพ่ิมทักษะความรูเพ่ือการปฏิบัติงาน  
           บุคลากรภายในหลักสูตรไดรับการสนับสนุนจากหลักสูตร มีการจัดฝกอบรมเฉพาะทาง เชน 
การเตรียมสื่อการสอนมัลติมีเดียเพ่ือการสอน อยางสมํ่าเสมอ จัดอบรมและศึกษาดูงานเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการทํางานตามตําแหนง 
 
5.  การสนับสนุนและการใหคําแนะนํานักศึกษา 
 5.1  การใหคําปรึกษาดานวิชาการ และอ่ืนๆ แกนักศึกษา  
            มหาวิทยาลัยแตงต้ังอาจารยท่ีปรึกษาประจํากลุมเรียนใหแกนักศึกษา สําหรับการพบ
อาจารยท่ีปรึกษาเปนไปตามคูมืออาจารยท่ีปรึกษา ซ่ึงจัดทําโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
 5.2  การอุทธรณของนักศึกษา 
            การอุทธรณของนักศึกษาในเรื่องท่ีเก่ียวกับเรื่องวิชาการ ท้ังนี้ใหเปนไปตามประกาศของ
มหาวิทยาลัย  
 
6. ความตองการของตลาดแรงงาน สังคม และหรือความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต  
      6.1  จัดการศึกษาโดยมุงตอบสนองตลาดแรงงานตามท่ีพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ 
พุทธศักราช 2542 ท่ีแกไขเพ่ิมเติม พุทธศักราช 2545 เพ่ือมุงเนนคนดี คนเกง ใหสอดคลองกับความ
ตองการของตลาดแรงงาน สังคม และความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต 



 
 

  
  
  
  
  

 6.2  มุงผลิตบัณฑิตโดยอาศัยขอมูลจากการสํารวจความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

ท้ังนี้หลักสูตร โดยความรวมมือจากมหาวิทยาลัย จัดการสํารวจความตองการแรงงาน เพ่ือนํา
ขอมูลมาใชประกอบการปรับปรุงหลักสูตร รวมถึงการศึกษาขอมูลวิจัยอันเก่ียวเนื่องกับการประมาณ
ความตองการของตลาดแรงงาน เพ่ือนํามาใชในการวางแผนการรับนักศึกษา 
 
7. ตัวบงช้ีผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators) 

ดัชนีบงช้ีผลการดําเนินงาน ปท่ี 1 ปท่ี 2 ปท่ี 3 ปท่ี 4 ปท่ี 5 

(1) อาจารยประจําหลักสูตรอยางนอยรอยละ 80  
มีสวนรวมในการประชุมวางแผน ติดตาม และ
ทบทวนการดําเนินการงานหลักสูตร 

X X X X X 

2)  มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ. 2 
ท่ีสอดคลองกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแหงชาติ 
หรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/ สาขาวิชา 

X X X X X 

(3)  มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียด
ของประสบการณภาคสนามตามแบบ มคอ. 3 
และ มคอ. 4 อยางนอยกอนการเปดสอนในแตละ
ภาคการศึกษาใหครบทุกรายวิชา 

X X X X X 

 (4) จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา 
และรายงานผลการดําเนินการของประสบการณ
ภาคสนาม  ตามแบบ มคอ. 5  และ มคอ. 6 
ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาท่ีเปดสอน
ใหครบทุกรายวิชา 

X X X X X 

(5) จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร 
ตามแบบมคอ. 7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดป
การศึกษา 

X X X X X 

 (6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตาม 
มาตรฐานผลการเรียนรู ท่ีกําหนดใน มคอ. 3 และ
มคอ. 4   อยางนอยรอยละ 25  ของรายวิชาท่ีเปด
สอนในแตละปการศึกษา 

X X X X X 

(7) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน 
กลยุทธการสอน หรือการประเมินผลการเรียนรู  
จากผลการประเมินการดําเนินงานท่ีรายงานใน  
มคอ. 7  ปท่ีแลว 

 X X X X 



 
 

  
  
  
  
  

ดัชนีบงช้ีผลการดําเนินงาน ปท่ี 1 ปท่ี 2 ปท่ี 3 ปท่ี 4 ปท่ี 5 

(8) คณาจารยใหมทุกคน ไดรับการปฐมนิเทศหรือ 
คําแนะนําดานการจัดการเรียนการสอน 

X X X X X 

(9) อาจารยประจําทุกคนไดรับการพัฒนาทาง 
วิชาการและ/หรือวิชาชีพ อยางนอยปละ 1 ครั้ง 

X X X X X 

(10) จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน 
(ถามี) ไดรับการพัฒนาวิชาการและ/หรือ วิชาชีพ    
ไมนอยกวารอยละ 50 ตอป 

X X X X 
 
X 
 

(11) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปสุดทาย/
บัณฑิตใหมท่ีมีตอคุณภาพหลักสูตร เฉล ี่ยไมนอย
กวา 3.5 จากคะแนนเต็ม 5 

    X X 

(12) ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตท่ีมีตอ
บัณฑิต ใหมเฉลี่ยไมนอยกวา 3.5 จากคะแนนเต็ม 
5 (หลังจากบัณฑิตสําเร็จการศึกษาอยางนอย 1 ป) 

    
 
X 

 
เกณฑประเมิน  หลักสูตรไดมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ ตองผานเกณฑประเมินดังนี้  
ตัวบงชี้บังคับ (ตัวบงชี้ท่ี 1-5) มีผลการดําเนินการบรรลุเปาหมายและมีจํานวนตังบงชี้ท่ีมีผลดําเนินการ
บรรลุเปาหมาย ไมนอยกวา 80% ของตัวบงชี้รวม โดยพิจารณาจากจํานวนตัวบงชี้บังคับและตัวบงชี้
รวมในแตละป 
 
 
 

หมวดที ่8 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร 
 
1.  การประเมินประสิทธิผลของการสอน 
 1.1  การประเมินกลยุทธการสอน 
 กําหนดใหคณาจารยเขียนรายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) ซ่ึงมีรายละเอียดของกลยุทธการ
ประเมินการสอน และรายงานผลการดําเนินงานของรายวิชา (มคอ.5) หลังการสอนของแตละภาค
การศึกษา อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยผูสอนนําขอเสนอแนะไปปรับปรุงและรายงานผล
ตอไป 
 1.2  การประเมินทักษะของอาจารยในการใชแผนกลยุทธการสอน 
 การประเมินทักษะของอาจารยในการใชแผนกลยุทธการสอน ดําเนินการ ดังนี้ 
 1.2.1 นักศึกษาประเมินการสอนในแตละรายวิชาผานระบบออนไลนระหวางและเม่ือสิ้นสุด
ภาคการศึกษา 



 
 

  
  
  
  
  

 1.2.2 คณะกรรมการบริหารวิชาการคณะและอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรสังเกตการสอน
ของอาจารย 
 
2.  การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 
 2.1  โดยนักศึกษาและบัณฑิต 
 การประเมินหลักสูตรในภาพรวม โดยสํารวจขอมูลจาก นักศึกษาปจจุบัน นักศึกษาปสุดทาย 
และบัณฑิตใหม 
 2.2  โดยผูทรงคุณวุฒิ และ/หรือ จากผูประเมินภายนอก 
 การประเมินคุณภาพการศึกษาโดยผูทรงคุณวุฒิท้ังภายในและภายนอก ท่ีเก่ียวของในสาขา
ภาษาอาหรับ 
 2.3  โดยผูใชบัณฑิต และ/หรือผูมีสวนไดสวนเสียอ่ืน ๆ 
 การประเมินความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตโดยวิธีการวิจัย 
 
3.  การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 
 ประเมินตามตัวบงชี้ผลการดําเนินงานท่ีระบุไวในหมวดท่ี 7 ขอ 7 โดยคณะกรรมการประกัน
คุณภาพภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
 
 
 
4.  การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง  
 4.1  รวบรวมขอเสนอแนะ/ขอมูลจากการประเมินของนักศึกษา ผูรับผิดชอบ ผูใชบัณฑิต และ
ผูทรงคุณวุฒิ 
 4.2  วิเคราะหทบทวนขอมูลขางตนโดยผูรับผิดชอบหลักสูตร/คณะกรรมการบริหารวิชาการคณะ 
 4.3  ดําเนินการปรับปรุง 
 4.3.1 รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) และรายละเอียดของประสบการณภาคสนาม (มคอ.
4)  ทุกภาคการศึกษาหรือทุกปการศึกษา 
 4.3.2 ดําเนินการประเมินผลหลักสูตร (มคอ.2) เพ่ือนําไปปรับปรุงหลักสูตรภายใน 5 ป 
                  (1) ประเมินปญหาอุปสรรคการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรทุกปการศึกษา 
                  (2) ประเมินผลคุณลักษณะและคุณภาพของบัณฑิตภายหลังจบการศึกษาอยางตอเนื่อง 
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	หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 
	 การกำหนดวิธีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนักศึกษา โดยเน้นการทำวิจัยผลสัมฤทธิ์ของการประกอบอาชีพของบัณฑิต และนำผลวิจัยที่ได้ย้อนกลับมาปรับปรุงกระบวนการการเรียนการสอน รวมทั้งการประเมินคุณภาพของหลักสูตรและหน่วยงาน โดยการวิจัยจะดำเนินการดังตัวอย่างต่อไปนี้ 
	3. เกณฑ์การสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร  

