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คํานํา 
 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ เริ่มเปิดใช้ต้ังแต่ พ.ศ. 2548 จนถึงปี
ปัจจุบัน ปรับปรุงครั้งสุดท้ายเมื่อ พุทธศักราช 2555 สําหรับการปรับปรุงครั้งน้ีได้ดําเนินการเพ่ือให้
หลักสูตรมีโครงสร้างและเน้ือหาที่เหมาะสม สามารถผลิตบัณฑิตได้สอดคล้องกับความต้องการของ
สังคมและตลาดงานมากข้ึน โดยเฉพาะเพ่ือให้บัณฑิตมีความรู้  ความสามารถในการเข้าสู่ตลาดงานใน
ยุคประชาคมอาเซียน  

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560  น้ีมี 128 
หน่วยกิต ประกอบด้วย วิชาหมวดศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต วิชาเฉพาะ 92 หน่วยกิต และวิชาเลือก
เสรี 6 หน่วยกิต ในส่วนของรายละเอียดในหลักสูตรประกอบด้วยข้อมูล 8 หมวด คือ 1) หมวดข้อมูล
ทั่วไป  2) หมวดข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร  3) หมวดระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการและสร้าง
โครงสร้างของหลักสูตร  4) หมวดผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 5) หมวด
หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 6) หมวดการพัฒนาคณาจารย์ 7) หมวดการประกันคุณภาพ
หลักสูตร และ 8) หมวดการประเมินและปรับปรุงการดําเนินงานของหลักสูตร และหลักสูตรฉบับน้ีได้
ปรับปรุงตามข้อสังเกตจากการวิพากษ์หลักสูตรของผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือให้หลักสูตรมีความถูกต้อง 
สมบูรณ์ สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF)  

ในนามของคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ขอขอบคุณผู้ทรงคุณวุฒิที่กรุณาให้คําช้ีแนะ 
ขอบคุณผู้ที่มีส่วนเก่ียวข้องที่ได้ให้ความร่วมมือและให้การสนับสนุนจนการปรับปรุงหลักสูตรสําเร็จ
ลุล่วงด้วยดี  
 
 
 
 
 
 
 
 

(นายมูฮําหมัดสุกรี  หะยีสะนิ) 
                  ประธานหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
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รายละเอียดของหลักสูตร 
หลักสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต (หลักสูตร 4 ปี) 

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
หลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2560 

 
 

ชื่อสถาบนัอุดมศึกษา     มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
 
 

หมวดท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไป 
1.  รหัสและชือ่หลักสูตร 
 รหัสหลักสูตร :  25501571103104 
 ภาษาไทย :  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
 ภาษาอังกฤษ :  Bachelor of Arts Program in English 
 

2.  ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
ภาษาไทย ช่ือเต็ม :  ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ) 

ช่ือย่อ :  ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) 
 ภาษาอังกฤษ    ช่ือเต็ม :  Bachelor of Arts (English)    

ช่ือย่อ :  B.A. (English) 
 

3.  วิชาเอก   
      ไม่ม ี
 

4.  จํานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร  
      ไม่น้อยกว่า 128 หน่วยกิต 
 

5.  รูปแบบของหลักสูตร 
  5.1 รูปแบบ 

   หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี 
  5.2 ประเภทของหลักสูตร 
   หลักสูตรปรญิญาตรีทางวิชาการ 
  5.3 ภาษาที่ใช ้  

จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษและภาษาไทย 
  5.4 การรับเขา้ศึกษา 

รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างประเทศที่สามารถสื่อสารภาษาไทยและหรือ 
 ภาษาอังกฤษได้ 
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  5.5 ความร่วมมือกับสถาบันอ่ืน  
   เป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
  5.6 การใหป้รญิญาแก่ผูส้ําเร็จการศึกษา  

ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 
 

6.  สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เหน็ชอบหลักสูตร  
  6.1 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 
  6.2 เริ่มใช้ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 เป็นต้นไป 
   6.3 คณะกรรมการประจําคณะมนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร์ เห็นสมควรให้เสนอหลักสตูร 
           ต่อมหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2559  เมื่อวันที่ 15 เดือนกุมภาพันธ์ 2559 
      6.4 สภาวิชาการ มหาวิทยาลยัราชภัฏยะลา เห็นสมควรในการนําเสนอหลักสูตร 
           ต่อสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมคร้ังที่ 6/2559 เมื่อวันที ่23 เดือนธันวาคม 2559 
   6.5 คณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรเห็นสมควรให้นําเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ    
               ยะลาในคราวประชุมครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที 6 เดือนกุมภาพันธ์ 2560 
   6.6 สภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา อนุมัติหลักสูตร  
        ในคราวประชุมคร้ังที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 3 เดือนมีนาคม 2560 
 

7.  ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรทีมี่คุณภาพและมาตรฐาน 
   หลักสูตรมีความพร้อมในการเผยแพร่ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตร ี
     ในปีการศึกษา 2562 
 

8.  อาชีพทีส่ามารถประกอบได้หลังสาํเร็จการศึกษา 
8.1 ล่าม 
8.2 นักแปลเอกสาร 
8.3 พนักงานประชาสัมพันธ์ 
8.4 เลขานุการ 
8.5 พนักงานบริษัทหรือองค์กรระหว่างประเทศ 
8.6 พนักงานด้านโรงแรม ด้านสายการบิน และการท่องเที่ยว 
8.7 เจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์ 
8.8 เจ้าหน้าที่กระทรวงการต่างประเทศ  
8.9 เจ้าหน้าที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 
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9. ชื่อ-นามสกุล เลขบัตรประจําตัวบัตรประชาชน ตําแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์    
   ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 

ชื่อ-สกุล 
ตําแหน่งทางวิชาการ 

เลขประจําตัวบัตรประชาชน 

คุณวุฒิ/สาขาวิชา 
 

สําเร็จการศึกษาจาก 

มหาวิทยาลัย ปี พ.ศ. 
1. นางนิชาภัทรชย์ รวิชาติ 
    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
    3-8001-00803-76-5 

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

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

2540 
2534 

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

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

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 

2551 
 

2547 
3. นางจิตสุดา  ละอองผล 
    อาจารย์ 
    3-9599-00490-65-3 

ศศ.ม. (การสอนภาษาอังกฤษ 
         เป็นภาษานานาชาติ) 
อบ.   (ภาษาอังกฤษ) 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
 

มหาวิทยาลัยศิลปากร 

2556 
 

2539 
4. นายมูฮําหมัดสุกรี  หะยีสะนิ 
    อาจารย์ 
    3-9606-00390-51-5 

ศศ.ม. (ภาษาและการสื่อสาร) 
 

วท.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร-
ศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต 

2554 
 

2547 
5. นายวรเวทย์พิสิษ  ยศศิริ 
    อาจารย์ 
    1-9499-00085-06-0 

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

มหาวิทยาลัยมหิดล 
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
 

2556 
2552 

 
 

10. สถานที่จัดการเรียนการสอน 
      มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
 

11. สถานการณ์ภายนอกหรอืการพัฒนาท่ีจําเปน็ในการวางแผนหลักสูตร 
 11.1 สถานการณ์หรือการพฒันาทางเศรษฐกิจ 

       โครงสร้างและสภาพทางเศรษฐกิจของประเทศกําลังเปลี่ยนแปลงอันเน่ืองมาจากการเข้า
สู่ประชาคมอาเซียน บัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาเข้าสู่ตลาดงาน   นอกจากจะต้องมีความรู้ทางวิชาการ
แล้ว ยังต้องมีทักษะที่สําคัญได้แก่ ทักษะการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ เพ่ือสามารถปฏิบัติงานได้อย่าง
ราบร่ืนมีประสิทธิภาพ  การแปลก็เป็นอีกทักษะที่ยังคงมีความสําคัญเพราะมีส่วนช่วยในการลด
อุปสรรค  สร้างความเข้าใจอันดีในการติดต่อสื่อสารระหว่างประเทศ  เป็นการส่งเสริมการค้า       
การลงทุนของประเทศในระดับภูมิภาค 

 11.2 สถานการณ์หรือการพฒันาสังคมและวัฒนธรรม 
      หน่ึงในสามเสาหลักประชาคมอาเซียนคือเสาหลักทางสังคมและวัฒนธรรม (ASEAN 

Socio Cultural Community) ที่มุ่งหวังประโยชน์จากการรวมกันให้สังคมมีความเข้มแข็ง  
ประชาชนอยู่ดีกินดี  มีความรู้สึกเป็นหน่ึงเดียว  ภาษาอังกฤษที่เป็นภาษาส่ือสารระหว่างชาติอาเซียน
จึงมีความสําคัญอย่างย่ิง  มีบทบาทในการสื่อสารถ่ายทอดความเข้าใจอันดีระหว่างสังคมสู่สังคม    
เป็นปัจจัยเช่ือมโยงให้เกิดความม่ันคงทางสังคมและวัฒนธรรม 
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12. ผลกระทบจากข้อ 11 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเก่ียวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 

  12.1 การพัฒนาหลักสูตร 
     เกิดการพัฒนาปรับปรุงโครงสร้างและรายวิชาของหลักสูตรให้มีความสอดคล้อง
เหมาะสมกับสภาพและความต้องการของตลาดงาน และเพ่ือยกระดับคุณภาพบัณฑิต         
   

  12.2 ความเก่ียวข้องกับพนัธกิจของสถาบัน  
           เกิดการปรับปรุงหลักสูตรโดยคํานึงถึงฐานความจําเป็นในการปรับปรุงคุณภาพ
บัณฑิตที่สอดคล้องกับสภาวะความต้องการของตลาดงานท้ังระดับท้องถิ่นและระดับประเทศ 
 

13. ความสัมพันธ์กับหลักสตูรอ่ืนที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอ่ืนของมหาวิทยาลัย  
  13.1 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ทีเ่ปิดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอ่ืน 
  โครงสร้างหลักสูตรประกอบด้วย 3 หมวดวิชา 

   1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  บริหารจัดการเรียนการสอนโดยคณะกรรมการหมวดวิชา
ศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

    2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน จัดการเรียนการสอนโดยคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 

   3. หมวดวิชาเลือกเสรี นักศึกษาเลือกเรียนตามความสนใจ ซึ่งจัดการเรียนการสอน
โดยสาขาวิชาที่รายวิชาน้ันสังกัด 
  13.2 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปดิสอนให้ภาควิชา/หลักสูตรอ่ืนต้องมาเรียน 

        ไม่มี 
  13.3 การบริหารจัดการ       

        อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสตูรต้องบริหารจัดการเน้ือหาสาระ กระบวนการเรียน
การสอนให้มีความสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ 
 

หมวดท่ี 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
 

1.  ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
  1.1 ปรัชญาของหลักสูตร 
       ผล ิตบ ัณฑ ิต ให ้ม ีค ุณภาพท้ังด ้านองค ์ความรู ้และความเ ชี ่ยวชาญในการใช ้
ภาษาอังกฤษ และเทคโนโลยีเพื่อการส่ือสารทางวิชาการและวิชาชีพ ม ีท ักษะในการประย ุกต์ใช้
ความรู ้ภาษาอ ังกฤษเพ่ือการพัฒนาตนเอง  องค ์กร  ม ีค ุณธรรม จร ิยธรรมและสามารถอยู่ร ่วมก ันใน
ส ังคมพห ุวัฒนธรรมได ้อย ่างมีความสุข 
  1.2 ความสําคญัของหลักสูตร 
  ภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศซึ่งประชาคมโลกให้ความสําคัญมาก  เพราะเป็น
ภาษาที่มีบทบาทอย่างย่ิงต่อทั้งวงการศึกษา  เศรษฐกิจ  สังคมและอ่ืน ๆ  สําหรับประเทศไทยใน
โอกาสเข้าเป็นสมาชิกประชาคมอาเซียน  จําเป็นอย่างย่ิงที่จะต้องพัฒนาประชาชนและบุคลากรให้มี
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ศักยภาพตอบรับความเปลี่ยนแปลงดังกล่าว  มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยหลักสูตรศิลปศาสตร
บัณฑิต  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  จึงได้เปิดรับนักศึกษาเพ่ือผลิตเป็นบัณฑิตที่มีคุณสมบัติและมี
ศักยภาพออกสู่สังคมและตลาดงาน  
   1.3 วัตถุประสงคข์องหลักสูตร  
        หลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มีวัตถุประสงค์เพ่ือผลิตบัณฑิต
ให้มีคุณลักษณะที่สําคัญดังต่อไปน้ี 
       1.3.1 มีความรู้ความเช่ียวชาญ ในการใช้ภาษาอังกฤษ ทั้งทักษะการฟัง พูด อ่าน  

  เขียน 
       1.3.2 ใช้ความรู้เพ่ือประกอบสัมมาชีพ หรือศึกษาต่อเพ่ือพัฒนาตนและสังคม 
       1.3.3 สามารถคิดวิเคราะห์ แก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในชีวิตและสังคมอย่างมี 

  วิจารณญาณ 
       1.3.4 มีคณุธรรมจริยธรรม สามารถทําประโยชน์ให้กับสังคมและประเทศชาติ 

     1.3.5 มีคณุลักษณะด้านความสามารถการใช้เทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรู้ 
 

2. แผนพัฒนาปรับปรุง 
        หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มีแผนพัฒนาปรับปรุงที่มีรายละเอียดของ 
ตัวบ่งช้ีการพัฒนาปรับปรุง คาดว่าจะดําเนินการแล้วเสร็จภายใน 5 ปี 
 

แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี ้
1. ปรับปรุงหลักสูตร 
   ศลิปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา 
   ภาษาอังกฤษให้มีมาตรฐาน 
   ตามท่ีสํานักงานคณะ 
   กรรมการการอุดมศึกษา 
   กําหนด 
 

1. ประเมินการเรียนการสอน
ประจํ า ภ าคกา ร ศึ กษ า
ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุด
ภาคการศึกษา  

2. ประเมินการเรียนการสอน
ประจําปี ภายใน 60 วัน 
หลังสิ้นสุดปีการศึกษา  

1. มคอ. 5 
2. มคอ. 7 
 

2. ปรับปรุงหลักสูตรให้สอด 
   คล้องกับความต้องการของ 
   ผู้ใช้บัณฑิต 

1. ประเมินความต้องการและ
ความพึงพอใจของผู้ ใ ช้
บัณฑิต และนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย 

1. รายงานผลการศึกษาและ
ความจําเป็นในการปรับปรุง
หลักสูตร   

3. พัฒนาบุคลากรด้านการเรียน 
   การสอนและงานวิจัย ให้ 
   เพ่ิมพูนความรู้และ 
   ประสบการณ์ 

1. สนับสนุนบุคลากรด้านการ
เรียนการสอนให้เข้าร่วม
อบรมหรือสัมมนาวิชาการ 

 

1. รายงานผลการอบรมหรือ
สัมมนาวิชาการของอาจารย์
ในหลักสูตร 

2. วุ ฒิ บั ต ร ก า ร อบ ร มห รื อ
สัมมนา 

3. คําสั่งการไปราชการเพ่ือเข้า 
    ร่วมอบรม 
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หมวดท่ี 3 ระบบการจดัการศึกษา การดําเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 
 

1.  ระบบการจัดการศึกษา 
  1.1 ระบบการจัดการศึกษาในหลักสูตร 

ระบบทวิภาค  
  1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน  

เป็นไปตามข้อบังคับ ระเบียบ หรือประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
     1.3 การเทยีบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค  

      ไม่ม ี
 

2.  การดําเนนิการหลักสูตร 
  2.1 วันเวลาในการดําเนนิการเรียนการสอน : 
   ภาคเรียนที่ 1   เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
            ภาคเรียนที่ 2        เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
   2.2 คุณสมบัติของผูเ้ข้าศึกษา  

      เป็นผู้สําเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า และมีคุณสมบัติอ่ืน
ครบถ้วนตามท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลากําหนด 
  2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า 

          2.3.1 นักศึกษามีพ้ืนฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษไม่เท่ากัน 
          2.3.2 นักศึกษามีพ้ืนฐานความรู้ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษค่อนข้างตํ่า 
         2.3.3 นักศึกษาไม่มีลักษณะใฝ่รู้ ขาดความม่ันใจ  

  2.4 กลยุทธใ์นการดําเนินการเพ่ือแก้ไขปญัหา/ข้อจํากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3 
        2.4.1 จัดกิจกรรมสอนเสริมนอกตารางเรียนปกติเพ่ือปรับฐานความรู้  ความสามารถ

ในการใช้ภาษาอังกฤษ 
        2.4.2 จัดปฐมนิเทศให้นักศึกษาแรกเข้าเพ่ือปรับทัศนคติ  ละลายพฤติกรรม  

เสริมสร้างความเช่ือมั่นและความภาคภูมิใจในสาขาวิชาชีพ  
2.5 แผนการรบันักศึกษาและผูส้ําเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี 

ระดับชัน้ป ี
จํานวนนักศึกษาในแต่ละปกีารศึกษา 

2560 2561 2562 2563 2564 
ระดับปริญญาตรี (4) ปี      

ช้ันปีที่ 1 80 80 80 80 80 

ช้ันปีที่ 2 - 80 80 80 80 

ช้ันปีที่ 3  - -  80 80 80 

ช้ันปีที่ 4 - - - 80 80 

รวมจํานวนนกัศึกษา 80 160 240 320 320 
จํานวนบัณฑิตที่คาดว่าจะ

สําเร็จการศึกษา 
- - - 80 80 
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  2.6 งบประมาณตามแผน 
      2.6.1 รายละเอียดรายรับ (หน่วยบาท) 

รายละเอียดรายรับ 
ปีงบประมาณ  

2560 2561 2562 2563 2564 
ค่าธรรมเนียมการศึกษา 
คนละ  9,000  บาทต่อภาค
การศึกษา 

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

เงินอุดหนุนจากรัฐบาล 
คนละ 700 บาทต่อปี 

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

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

      2.6.2 รายละเอียดรายจ่าย (หน่วยบาท)  

รายละเอียดรายจ่าย 
งบประมาณท่ีต้องการ 

2560 2561 2562 2563 2564 
1. เงินคงคลังร้อยละ20  299,200 598,400 889,600 1,196,800 1,196,800 
2. รายจ่ายระดับ 
มหาวิทยาลัยร้อยละ40  

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

3. ค่าใช้จ่ายในการ
ดําเนินงานร้อยละ 40 

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

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

ค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษา 14,960 14,960 14,960 14,960 14,960 
 

2.7 ระบบการศึกษา 
                       แบบช้ันเรียน 

2.8 การเทียบโอนรายวิชา และการลงทะเบียนข้ามมหาวิทยาลัย (ถ้ามี) 
ให้เป็นไปตามข้อบังคับ ระเบียบหรือประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา  

 

3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 
        3.1 หลกัสูตร 

        3.1.1 จํานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 128 หน่วยกิต 
        3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร 
          หลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ประกอบด้วยหมวด
วิชาศึกษาทั่วไป  หมวดวิชาเฉพาะด้าน   และหมวดวิชาเลือกเสรี  โดยมีโครงสร้างหลกัสูตร 
ดังน้ี  
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1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  ไม่น้อยกว่า    30 หน่วยกิต 
1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสือ่สาร  ไม่น้อยกว่า  12   หน่วยกิต 
1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์             ไม่น้อยกว่า    6 หน่วยกิต 
1.3 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์        ไม่น้อยกว่า      6    หน่วยกิต          
1.4 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และ 

เทคโนโลยี                           ไม่น้อยกว่า      6   หน่วยกิต 
 

2. หมวดวิชาเฉพาะ                         ไม่น้อยกว่า  92 หน่วยกิต 
 2.1 เฉพาะด้านบังคับ                            58    หน่วยกิต 

       2.2 เฉพาะด้านเลือก ไม่น้อยกว่า        27    หน่วยกิต 
 2.3 วิชาพ้ืนฐานวิชาชีพและวิชาชีพ    ไม่น้อยกว่า             7 หน่วยกิต 
 

3. หมวดวิชาเลือกเสร ี ไม่น้อยกว่า            6     หน่วยกิต    
    

5.5.1 รายวิชา 
     รายวิชาตามโครงสร้าง หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต   สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  ดังน้ี 

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   ไม่น้อยกว่า     30   หน่วยกิต  
 

           1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสารไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 

 

      1) บังคับเรียน ไม่น้อยกว่า 10 หน่วยกิต    
2100101 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 

Thai for Communication 
2(1-2-3)

2100102 การพัฒนาทักษะการพูดและการเขียน 
Speaking and Writing Skills Development 

2(1-2-3)

2100104 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารและพัฒนาการเรียนรู้ 
English for Communication and Learning Development 

2(1-2-3)

2100107 ภาษามลายูเพ่ือการสื่อสาร    
Melayu for Communication 

2(1-2-3)

2100108 ภาษามลายูเพ่ือการสื่อสารและพัฒนาการเรียนรู้ 
Melayu for Communication and Learning Development 

2(1-2-3)

*2100115 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 1  
English for Communication 1 

2(1-2-3)

*2100117 ภาษาไทยเพ่ือการประกอบอาชีพ 
Thai for Careers 

2(1-2-3)
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 หมายเหตุ  * หมายถึง รายวิชาสําหรับนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษา
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า (โดยไม่
ต้องเรียนวิชา 2100101 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร และ 2100104 
ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารและพัฒนาการเรียนรู้) 

 

             2) เลือกเรียน  ไม่น้อยกว่า        2  หน่วยกิต       จากวิชา ดังต่อไปนี ้

2100103 หลักการอ่านและการเขียนคําไทย  
Principles of Reading and Writing Thai Words 

2(2-0-4)

2100105 การพัฒนาทักษะการพูดและการอ่านภาษาอังกฤษDevelopment 
of speaking and reading skills in English 

2(1-2-3)

2100106 ภาษาอังกฤษเพ่ือพัฒนาการอ่านและการเขียน  
English for Reading and Writing Development 

2(1-2-3)

2100109 ภาษามลายูพ้ืนฐาน 
Basic Melayu 

2(1-2-3)

2100110 ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร  
Chinese for Communication  

2(1-2-3)

2100111 ภาษาอาหรับพ้ืนฐาน  
Basic Arabic 

2(1-2-3)

2100116 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 2  
English for Communication 2 

2(1-2-3)

1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร ์ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 

2100112 วิทยาการแห่งความสุข 
Happiness Study 

2(1-2-3)

2100113 สุนทรียวิจักขณ์ 
Aesthetics Approach 

2(2-0-4)

2100114 สารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิต  
Information for Life Long Learning 

2(1-2-3)

2100118 ความจริงของชีวิต  
Truth of Life 

2(2-0-4)

2100119 การพัฒนาตน 
Self Development 

2(2-0-4)

2100120 สุนทรียภาพของชีวิต 
Aesthetics for Life 
 

2(1-2-3)
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 1.3 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์    ไม่น้อยกว่า   6 หน่วยกิต 
2150101 สังคมภิวัตน์    2(2-0-4)
 Socialization  
2150102 การจัดการทางสังคม            2(2-0-4)
 Social Management  
2150103 ทักษะชีวิตและจิตสาธารณะ      2(1-2-3)

 Life Skills and Public Conscious Mind  
2150108 ทักษะในการดําเนินชีวิต  

Skills for Life 
2(1-2-3)

2150109 ชีวิตและวัฒนธรรมไทย 
Life and Thai Culture 

2(1-2-3)

 

4100101 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจําวัน       2(1-2-3) 
 Mathematics in Daily Life    
4100102 วิทยาศาสตร์เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต   2(1-2-3) 
 Science for Quality of Life Development  
4100103 เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจําวัน  

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

4100108 วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจําวัน 
Science in Daily Life 

 2(1-2-3)

4100109 การกีฬาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต 
Sports for the Quality of Life Development  

 2(1-2-3)

  

2. หมวดวิชาเฉพาะ    ไม่น้อยกว่า        92                หน่วยกิต                        
       2.1 เฉพาะด้านบังคับ      58              หน่วยกิต 

2108132 
                 

ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษเบ้ืองต้น 
Basic English Grammar 

3(3-0-6) 

2108133 การฟัง – การพูดเบ้ืองต้น                                                     
Basic Listening and Speaking 

3(2-2-5) 

2108134 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนภาษาอังกฤษ 
Using Information Technology for English Learning  

3(3-0-6) 
 

2108135 สังคมและวัฒนธรรมของประเทศเจ้าของภาษา 
Society and Culture Backgrounds of English Speaking 
Countries 

2(2-0-4) 
 

2108136 ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 
English Grammar for Communication 

3(3-0-6) 

               1.4 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไม่น้อยกว่า      6 หน่วยกิต 
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2108137 การฟัง-การพูดเพ่ือการสื่อสาร 
Listening and Speaking for Communication 

3(2-2-5) 

2108138 การอ่านเบ้ืองต้น 
Basic Reading 

3(3-0-6) 

2108139 การแปลเบ้ืองต้น 
Introduction to Translation 

3(3-0-6) 

2108240 การฟัง-การพูดเพ่ือพัฒนาทักษะการสื่อสาร 
Listening and Speaking for Communication Skills 
Development 

3(2-2-5) 

2108241 การเขียนระดับประโยค 
Sentence Writing 

3(3-0-6) 

2108242 ภาษาอังกฤษและภาษาศาสตร์เบ้ืองต้น 
Introduction to the English Language and Linguistics 

3(3-0-6) 

2108243 การพัฒนาทักษะการแปล 
Translation for Skills Development 

3(3-0-6) 

2108244 ความรู้เบ้ืองต้นเก่ียวกับวรรณกรรมภาษาอังกฤษ 
Introduction to Literature  

2(2-0-4) 

2108245 ภาษาศาสตร์ทฤษฎีเชิงวิเคราะห์เบ้ืองต้น  
Introduction to Theoretical Linguistics and Analysis 

3(3-0-6) 

2108347 ภาษาอังกฤษกับการมีส่วนร่วมต่อสังคม* 
English for Corporate Social Responsibility  

3(3-0-6) 

2108348 การสื่อสารวัฒนธรรม 
Communication of Culture 

3(3-0-6) 

2108352 การอ่านเพ่ือความเข้าใจ 
Reading Comprehension 

3(3-0-6) 

2108353 
 

การเขียนอนุเฉท 
Paragraph Writing 

3(3-0-6) 

2108354 
    

การศึกษาค้นคว้าอิสระ 
English Independent Studies  

3(2-2-5) 
 

2108464 
 

วัฒนธรรมอาเซียน 
ASEAN Culture 

3(3-0-6) 

   
                       
  
                 
 

 หมายแหตุ    * หมายถึงรายวิชาที่เป็นอัตลักษณ์ของหลักสูตร 
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 2.2 เฉพาะด้านเลือกไม่น้อยกว่า                      27      หน่วยกิต    

2108246 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารและการนําเสนองาน 
English for Communication and Presentation 

3(3-0-6) 

2108349 ภาษาอังกฤษกับสุนทรียศาสตร์ 
English and Aesthetics 

3(3-0-6) 

2108350 การฟัง-การพูดเพ่ือการสื่อสารเชิงวิชาชีพ 
Listening and Speaking for Profession Communication 

3(2-2-5) 

2108351 พ้ืนฐานการละครและการแสดง 
Foundation of Drama and Acting  

3(3-0-6) 
 

2108355 วรรณกรรมสําหรับเด็ก 
Children’s Literature 

3(3-0-6) 

2108356 ภาษาอังกฤษสําหรับการท่องเท่ียว 
English for Tourism 

3(3-0-6) 

2108357 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารทางธุรกิจ 
English for Business Communication 

3(3-0-6) 

2108358 ภาษาอังกฤษเพ่ือการแสดง 
English on Stage 

3(2-2-5) 

2108359 การอ่านเพ่ือคุณภาพชีวิต 
Reading for Life Quality 

3(3-0-6) 

2108360 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารมวลชน 
English for Mass Media 

3(3-0-6) 

2108361 ค่ายภาษาอังกฤษ 
English Camp 

3(2-2-5) 

2108362 ภาษาอังกฤษสําหรับงานสายการบิน 
English for Airline Jobs 

3(3-0-6) 

2108363 ภาษาอังกฤษสําหรับธุรกิจการบริการ 
English for Hospitality Business 

3(3-0-6) 

2108465 วรรณกรรมกับชีวิต 
Literature and Life 

3(3-0-6) 

2108466 ภาษาอังกฤษสําหรับงานเลขานุการและงานสํานักงาน 
English for Secretary and Office Works  

3(3-0-6) 

2108467 ภาษาอังกฤษเพ่ือการเป็นผู้ประกอบการด้านบริการ 
English for Entrepreneurship in Service Sectors  

3(3-0-6) 

2108468 การเขียนเชิงสร้างสรรค์ 
Creative Writing 
 

3(3-0-6) 
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2108469 บทร้อยกรองตะวันตก 
Western Poetry 

3(3-0-6) 

2108470 บทกวีนิพนธ์อเมริกันสมัยใหม่  
Modern American Poetry 

3(3-0-6) 

2108471 การสัมมนาประเด็นร่วมสมัยด้วยภาษาอังกฤษ 
English Seminar in Current Issues 

3(3-0-6) 

                 
       2.3 วิชาพื้นฐานวิชาชีพและวิชาชีพ   ไม่น้อยกว่า   7     หน่วยกิต 
 

 2108472 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
Preparation for Professional Experience  

 
2(180 ช่ัวโมง) 

 2108473 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
Internship 

 
  5(450 ช่ัวโมง) 

 

3. หมวดวิชาเลือกเสรี   ไม่น้อยกว่า  6    หน่วยกิต 
                ให้เลือกเรียนวิชาใด ๆ ในหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยไม่ซ้ํากับวิชาที่
เคยเรียนมาแล้ว และต้องไม่เป็นรายวิชาที่กําหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตในเกณฑ์การสําเร็จ
การศึกษาของหลักสูตรน้ี 
 

3.1.4 แผนการศึกษา 
 

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาท่ี 1 
หมวดวิชา รหัสวิชา/รายวิชา หน่วยกิต 

น(ท-ป-อ) 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  6 หน่วยกิต 
หมวดวิชาเฉพาะ   2108132 ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษเบ้ืองต้น 3(3-0-6) 

2108133 การฟัง-การพูดเบ้ืองต้น 3(2-2-5) 
2108134 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียน

ภาษาอังกฤษ 
3(3-0-6) 

2108135 สังคมและวัฒนธรรมของประเทศเจ้าของ
ภาษา 

2(2-0-4) 

รวม 17 หน่วยกิต 
 
 
 
 
 
 



14 
 

 
 

แผนการศึกษา (ต่อ) 
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาท่ี 2  

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

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  6 หน่วยกิต 
หมวดวิชาเฉพาะ   2108136 ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 3(3-0-6) 

2108137 การฟัง-การพูดเพ่ือการสื่อสาร 3(2-2-5) 
2108138 การอ่านเบ้ืองต้น 3(3-0-6) 
2108139 การแปลเบ้ืองต้น 3(3-0-6) 

รวม 18 หน่วยกิต 
 
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาท่ี 1  

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

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  6 หน่วยกิต 
หมวดวิชาเฉพาะ   2108240 การฟัง-การพูดเพ่ือพัฒนาทักษะการ

สื่อสาร 
3(2-2-5) 

2108241 การเขียนระดับประโยค 3(3-0-6) 
2108242 ภาษาอังกฤษและภาษาศาสตร์เบ้ืองต้น  3(3-0-6) 

หมวดวิชาเลือกเสรี   3 หน่วยกิต 
รวม 18 หน่วยกิต 

 
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาท่ี 2 

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

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  6 หน่วยกิต 
หมวดวิชาเฉพาะ   2108243 การพัฒนาทักษะการแปล 3(3-0-6) 

2108244 ความรู้เบ้ืองต้นเก่ียวกับวรรณกรรม
ภาษาอังกฤษ 

2(2-0-4) 

2108245 ภาษาศาสตร์ทฤษฎีเชิงวิเคราะห์เบ้ืองต้น  3(3-0-6) 
วิชาเอกเลือก 3 หน่วยกิต 

หมวดวิชาเลือกเสรี   3 หน่วยกิต 
รวม 20 หน่วยกิต 
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แผนการศึกษา (ต่อ) 
ปีที่ 3 ภาคการศึกษาท่ี 1  

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

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  6 หน่วยกิต 
หมวดวิชาเฉพาะ   2108347 ภาษาอังกฤษกับการมีส่วนร่วมต่อสังคม 3(3-0-6) 

2108348 การสื่อสารวัฒนธรรม 3(3-0-6) 
วิชาเอกเลือก  6 หน่วยกิต 

รวม 18 หน่วยกิต 
 
ปีที่ 3 ภาคการศึกษาท่ี 2  

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

หมวดวิชาเฉพาะ   2108352   การอ่านเพ่ือความเข้าใจ 3(3-0-6) 
2108353   การเขียนอนุเฉท 3(3-0-6) 
2108354   การศึกษาค้นคว้าอิสระ 3(2-2-5) 
วิชาเอกเลือก   9 หน่วยกิต 

รวม 18 หน่วยกิต 
 
ปีที่ 4 ภาคการศึกษาท่ี 1  

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

หมวดวิชาเฉพาะ   2108464   วัฒนธรรมอาเซียน 3(3-0-6) 
 วิชาเอกเลือก   9 หน่วยกิต 
หมวดวิชาเฉพาะ 2108472  การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 2(180 ช่ัวโมง) 

รวม 14 หน่วยกิต 
 
ปีที่ 4 ภาคการศึกษาท่ี 2 

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

หมวดวิชาเฉพาะ 2108473   การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 5(450 ช่ัวโมง) 
รวมหน่วยกิต 5 หน่วยกิต 
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3.1.5 คําอธิบายรายวิชา 
      1. หมวดวิชาการศึกษาท่ัวไป   
           1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสารไม่น้อยกว่า      12  หน่วยกิต 
          1) บังคบัเรียน            10  หน่วยกิต 
 

รหัสวิชา ชื่อและคาํอธบิายรายวิชา     น(ท-ป-อ) 
2100101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร                                                               2(1-2-3) 

Thai for Communication 
ความสําคัญของภาษาไทยในฐานะเป็นเครื่องมือในการสื่อสาร  ฝึกทักษะใช้ภาษา

ในชีวิตประจําวัน ทั้งด้านการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน การใช้ภาษาสื่อสารที่เป็น
ทางการและไม่เป็นทางการ การนําเสนอข้อมูลในเชิงให้ความรู้ ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ 
และวิจารณ์อย่างมีเหตุผล  ศึกษาสภาพปัญหาและแนวทางการแก้ไขการใช้ภาษาใน
ชีวิตประจําวัน ตระหนักถึงคุณธรรมและมีจิตสํานึกต่อสังคมในการใช้ภาษาไทยในการ
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 

หลักเกณฑ์และพัฒนาทักษะการพูดและการเขียน เพ่ือให้พูดและเขียนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ฝึกการพูดทั้งรายบุคคลและเป็นกลุ่ม และร่วมวิจารณ์เพ่ือแก้ไขปรับปรุง ฝึก
การเขียน การวางโครงเร่ือง การเขียนเรียงความ ความเรียงและบทความ โดยเน้นการใช้
ภาษาตามมาตรฐานของงานเขียนประเภทน้ัน และฝึกวิจารณ์ 
          Rules and development of reading and writing in order to speak and 
write effectively, practice of speaking both  individual and groups and 
criticizing for improvement,  practice of plot writing,  essay and article writing 
with the emphasis on standard language used in a certain writing and 
practice in criticizing 
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2100104 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและพัฒนาการเรียนรู ้                2(1-2-3) 
English for Communication and Learning Development 

พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารทั้งการฟัง  พูด  อ่าน เขียน  ใน
ชีวิตประจําวันในสถานการณ์ต่างๆ  อาทิ  การกล่าวทักทาย  การกล่าวลา  การแนะนํา
ตนเองและผู้อ่ืน  การร้องขอ  การเสนอความช่วยเหลือ  การให้คําแนะนํา   
การบรรยายลักษณะบุคคลและสิ่งของและสถานท่ี  การถามและการให้ข้อมูล  การ
ติดต่อสื่อสารทางโทรศัพท์และการแสดงความคิดเห็น  พัฒนาทักษะการใช้เครื่องมือ  
แหล่งข้อมูลเพ่ือศึกษาค้นคว้าในการพัฒนาการสื่อสาร  เช่น  การใช้พจนานุกรม  บทความ  
หนังสือพิมพ์การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

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

 
 

2100107 
 

ภาษามลายูเพื่อการสื่อสาร                                                             2(1-2-3) 
Melayu for Communication 

การใช้ภาษามลายู เ พ่ือการสื่อสารในชี วิตประจําวัน  บทสนทนาที่ ใ ช้ ใน
ชีวิตประจําวัน เช่น การทักทาย การถามทุกข์สุข การขอบคุณ การแนะนําแบบ  ง่ายๆ 
ฯลฯ โดยเน้นทักษะการฟังและการพูด 
          Use of  Melayu for communication in daily life, conversation in daily 
life  such as greeting, saying thanks and simple introduction  emphasizing 
on listening and speaking skills 
 

2100108 ภาษามลายูเพื่อการสื่อสารและพัฒนาการเรียนรู้                2(1-2-3) 
Melayu for Communication and Learning Development 

พัฒนาทักษะการใช้ภาษามลายู ด้านการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน ใน
บริบทที่เก่ียวข้องกับชีวิตประจําวัน ฝึกการอ่านออกเสียงคําภาษามลายูให้ถูกต้อง  ฝึก
สนทนาภาษามลายูเพ่ือการสื่อสารในสถานการณ์ต่างๆ เช่น การแนะนําตนเอง การกล่าว
ทักทาย การกล่าวลา การให้คําแนะนํา การติดต่อสอบถามข้อมูลทั้งในและนอกประเทศ 
และฝึกการเขียนประโยคท่ีไม่ซับซ้อน  
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             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 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 1                2(1-2-3) 
English for Communication 1 

การฝึกปฏิบัติการฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารใน
ชีวิตประจําวัน ถ้อยคําและสํานวนพ้ืนฐานที่ใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับการ
ปฏิบัติงานและสาขาอาชีพ รวมถึงการศึกษาวัฒนธรรมประเพณีของประเทศเจ้าของภาษา 
และมารยาทสากลท่ีถูกต้องเหมาะสม 

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

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

การฝึกทักษะ พัฒนาการใช้ภาษาไทยด้านการฟัง การพูด การอ่านและการเขียน
เพ่ือให้เกิดการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพถูกต้องตามหลักเกณฑ์ ทั้งในชีวิตประจําวันและ
การประกอบอาชีพตลอดจนการนําเสนอข้อมูล การให้ความรู้ การวิเคราะห์ข้อคิดเห็น 
ข้อเสนอแนะโดยผ่านกระบวนการค้นคว้าตามหลักวิชาการ เพ่ือนําไปใช้ในสถานการณ์ต่าง 
ๆ ให้เกิดประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่การงานและการใช้ชีวิตประจําวัน 
          Practicing and developing Thai language used in listening, speaking, 
reading and writing in order to communicate effectively in accordance with 
the rules; both for daily life and career as well as presenting, providing 
knowledge, analyzing opinion, and suggesting through process of academic 
research effectively and be able to use in various situations which is 
beneficial to the career and daily life 
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           2) เลือกเรียน              ไม่น้อยกว่า       2       หน่วยกิต 
 จากรายวิชาดังต่อไปนี้ 

2100103 หลักการอ่านและการเขียนคําไทย                                    2(2-0-4) 
Principles of Reading and Writing Thai Words 
         หลักเกณฑ์ต่างๆ ในการอ่านและเขียนคําไทย ศึกษาปัจจัยที่ทําให้การอ่านและการ
เขียนคําไทยผิดไปจากกฎเกณฑ์ เก็บรวบรวม วิเคราะห์ เปรียบเทียบคําที่มักเขียนหรืออ่าน
ผิดจากกฎเกณฑ์ อภิปราย สรุปผล แนวทางการแก้ไขและเผยแพร่การอ่านและการเขียน
คําไทยให้ถูกต้อง 
         Principles of reading and writing Thai words, study of factors which 
affect to misreading and incorrect writing, collecting, analyzing and 
comparing the words that are usually incorrectly in read and written, 
discussing, summarizing, solution finding and promoting the correct reading 
and writing Thai words   
 

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

การพัฒนาทักษะการพูดและอ่านภาษาอังกฤษอย่างมีประสิทธิภาพ ฝึกการพูดทั้ง
รายบุคคลและเป็นกลุ่ม การนําเสนองานหน้าช้ัน และฝึกการอ่านอย่างมีประสิทธิภาพ การ
อ่านจับใจความ การอ่านหนังสือพิมพ์ โฆษณา เว็บไซต์ 

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

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

พัฒนาการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อให้สามารถอ่านจับใจความงานหลากหลายสาขา
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และพัฒนาทักษะการเขียนโดยเน้นการเขียนภาษาอังกฤษที่ถูก
รูปแบบและหน้าที่เพ่ือนําไปใช้ประโยชน์ทั้งด้านการศึกษาและอาชีพ เช่น การเขียน
จดหมาย การกรอกใบสมัคร การเขียนรายงาน ฯลฯ 

Effective development of reading comprehension in different fields  
and development of writing skill emphasizing on correct forms and 
functions for educational and career purposes such as writing a letter, filling 
in an application form, writing a report, etc. 
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2100109 ภาษามลายูพื้นฐาน                       2(1-2-3) 
Basic Melayu 

ฝึกทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียน ศึกษารูปประโยคพ้ืนฐาน การเช่ือมประโยค
พ้ืนฐานเข้าด้วยกันและศึกษาสํานวนภาษามลายู ฝึกนําเสนอข้อมูลในเชิงให้ความรู้ 
ข้อคิดเห็น เพ่ือประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องกับบริบททางสังคม 

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 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร                   2(1-2-3) 
Chinese for Communication     

การใช้ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจําวัน บทสนทนาที่ใช้ในชีวิตประจําวัน 
เช่น การทักทาย การถามทุกข์สุข การแนะนําแบบง่ายๆ ฯลฯ โดยเน้นทักษะการฟังและ
การพูด ให้สามารถประยุกต์ใช้ในการสื่อสารกับเจ้าของภาษาได้ 

Use of Chinese for communication in daily life, daily conversations 
such as greeting, introduction, etc. with an emphasis on listening and 
speaking skills and be able to apply in communicating with native speakers 
 

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

อักษรภาษาอาหรับ หลักการสร้างคํา ประโยคพ้ืนฐาน ฝึกทักษะการฟัง พูด อ่าน 
และเขียน เพ่ือความเข้าใจเรื่องทั่วๆ ไปในชีวิตประจําวัน ให้สามารถประยุกต์ใช้ในการ
สื่อสารกับเจ้าของภาษาได้ 

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

การฝึกและพัฒนาการฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษ โดยใช้สถานการณ์จริง
ที่สอดคล้องกับสาขาวิชาชีพที่เก่ียวข้องรวมถึงการฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์แก้ปัญหาและ
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 
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                      1.2 กลุ่มมนุษยศาสตร์                       ไม่น้อยกว่า     6     หน่วยกิต

2100112 วิทยาการแห่งความสขุ                   2(1-2-3) 
Happiness Study 

ความหมายและขอบข่ายของความสุขทั้งกายและใจ การมองโลกเชิงบวกเห็น
คุณค่าในตนเอง ผู้อ่ืน และสรรพสิ่งทั้งปวง การปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมในสังคมพหุ
วัฒนธรรม ความฉลาดทางอารมณ์ เพ่ือการดําเนินชีวิตและการอยู่ร่วมกัน   การนําหลักคํา
สอนของศาสนามาปฏิบัติ การมีคุณธรรม จริยธรรม กฎ กติกาทางสังคม เพ่ือการอยู่
ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข  

Definition and scope of physical and mental happiness, being 
optimistic, self -appreciated and also other surroundings,  multicultural 
adjustment, emotional quotient for living and coexisting, practice of 
doctrine, morality, ethics, social regulations, and agreement for peaceful 
coexisting in society 

 

2100113 สุนทรียวิจักขณ์                    2(2-0-4) 
Aesthetics Approach 

ปรัชญาว่าด้วยความงาม  ธรรมชาติและศิลปะ ทัศนะที่เก่ียวข้องกับ 
กระบวนทัศน์ การรับรู้ความงาม  ผ่านภาพ  เสียงและการเคล่ือนไหว ประสบการณ์ทาง
สุนทรียภาพ  และศึกษารูปแบบศิลปะจากระดับท้องถิ่นสู่สากลทั้งในด้านแนวคิด เทคนิค 
วิธีการในการสร้างสรรค์และการนําไปประยุกต์ใช้กับชีวิต 
           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 สารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต                 2(1-2-3) 
Information For Life Long Learning 

ความหมาย บทบาท และความสําคัญของสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
แหล่งสารสนเทศและการเข้าถึงแหล่งสารสนเทศ วิธีการแสวงหาและรวบรวมสารสนเทศ
มาใช้เพ่ือการศึกษา ค้นคว้า ด้วยตนเอง วิธีการนําเสนอผลการศึกษาค้นคว้าตามรูปแบบ
และขั้นตอนที่เป็นมาตรฐาน 
 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 
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2100118 ความจริงของชีวิต                                    2(2-0-4) 
Truth of Life 

ความหมายของชีวิต การดํารงชีวิตในสังคมปัจจุบันกับโลกวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ การนําเอาความจริงและหลักศาสนธรรมไปประยุกต์ใช้ในการแก้ 
ปัญหาและพัฒนาปัญญา ชีวิตและสังคม  การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมตามหลักศาสน
ธรรม ชีวิตที่มีสันติสุขและสังคมท่ีมีสันติภาพ การเรียนรู ้โลกทัศน์แบบ ต่าง ๆ การวิ
เคราะห์ข้อดีและข้อเสียของโลกทัศน์ แต่ละอย่างเพื่อจะได้รู ้จักแสวงหาความจริงและ
ความหมายของชีวิตที่ถูกต้องดีงามเพ่ือความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ อันนําไปสู่ความสงบสุข
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 
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 

หลักการและองค์ประกอบตลอดจนปัจจัยของพฤติกรรมของมนุษย์ ตน 
กระบวนการเกิดและพัฒนาตน การพัฒนาสติปัญญา ความฉลาดทางอารมณ์และ
จริยธรรม การป้องกันและการจัดการความเครียด การสร้างมนุษยสัมพันธ์ การทํางานเป็น
ทีม และการบริหารความขัดแย้ง 

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

2100120 สุนทรียภาพของชีวิต                   2(1-2-3)  
Aesthetics for Life 

ความหมายของสุนทรียศาสตร์เชิงความคิดกับสุนทรียศาสตร์เชิงพฤติกรรม
โดยสังเขป การจําแนกข้อแตกต่างในศาสตร์ทางความงาม ความสําคัญของการรับรู้กับ
ความเป็นมาของศาสตร์ทางการเห็น การได้ยิน และการเคลื่อนไหว สู่ทัศนศิลป์ ศิลปะ คีต
ศิลป์และการแสดง ผ่านขั้นตอนการเรียนรู้เชิงคุณค่าจากการรําลึก ความคุ้นเคยและนําเข้า
สู่ความซาบซึ้ง เพ่ือให้ได้มาซึ่งประสบการณ์ของความซาบซึ้งทางสุนทรียภาพ 
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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 

 

                  1.3 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์                  ไม่น้อยกว่า     6     หน่วยกิต 

2150101 สังคมภิวัตน ์                                                                          2(2-0-4) 
Socialization 

ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อมในสังคมไทย สังคมอาเซียน และสังคม
โลก กระแสโลกาภิวัตน์ ปรากฏการณ์ธรรมชาติ ที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมใน
ด้านต่าง ๆ ทั้งทางประเพณี วัฒนธรรม เศรษฐกิจ และการเมือง 

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

 

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

วิเคราะห์ความหลากหลายทางวัฒนธรรม เพ่ือนําไปสู่กระบวนการจัดการด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เก่ียวข้องกับชุมชน แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง การใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมในการดํารงชีวิตในท้องถิ่น 

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 รวมถึงองค์ประกอบที่สําคัญของ
ทักษะชีวิตโลกาภิวัตน์ ทักษะการคิด การตัดสินใจ การคิดสร้างสรรค์ การคิดเชิงบวก การ
คิดวิเคราะห์ และความฉลาดทางอารมณ์ การพัฒนาทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 
การติดต่อสื่อสาร ทักษะการจัดการตนเอง และการบริหารจัดการความเครียด รวมทั้งการ
ให้ความสําคัญของการมีจิตสาธารณะและการสร้างจิตสํานึกสาธารณะ เพ่ือนําไปสู่การอยู่
ร่วมกับเพ่ือนมนุษย์อย่างสันติ 
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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 ทักษะในการดําเนนิชีวิต                             2(1-2-3) 
 Skills for Life 

ความสําคัญ องค์ประกอบของทักษะในการดําเนินชีวิตในสังคมสมัยใหม่เก่ียวกับ
การวิเคราะห์ การประเมินสถานการณ์ ความคิดสร้างสรรค์ ความเห็นใจผู้อ่ืน ความ
รับผิดชอบต่อสังคม การสร้างมนุษยสัมพันธ์ การส่ือสาร การตัดสินใจและแก้ไขปัญหาใน
ชีวิตประจําวัน การจัดการอารมณ์และความเครียด และการเลือกกิจกรรมเพ่ือผ่อนคลาย
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 

เอกลักษณ์ทางสังคม วัฒนธรรมท้องถิ่น และวัฒนธรรมไทย ความสําคัญของ
มนุษยสัมพันธ์ ธรรมชาติของมนุษย์ กระบวนการทางจิตวิทยา การสร้างจิตสาธารณะเพ่ือ
สร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและชุมชน การพัฒนาตนเพ่ือความก้าวหน้าในชีวิตและ
การทํางาน การนําหลักธรรมมาใช้ในการดําเนินชีวิตและการประกอบอาชีพ 

Social identity, local and Thai culture; significance of human 
relations, human nature, psychological process; public consciousness 
creation in order to build interpersonal relationship and community; self-
development for the advance in life and career; religious principles 
application to life and career 
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     1.4 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีไม่น้อยกว่า     6    หน่วยกิต 

4100101 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจําวัน                  2(1-2-3) 
Mathematics in Daily Life 

หลักการและกระบวนการคิด การให้เหตุผล คณิตศาสตร์การเงินเก่ียวกับดอกเบ้ีย 
การเช่าซื้อ บัญชีรับ-จ่าย ภาษี และสถิติเบ้ืองต้น เพ่ือการประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวัน  

Principle and thinking process; giving reasons; financial mathematics 
and interest, hire-purchase; accounting, tax and fundamental statistics to 
apply in daily life 

 

4100102 วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต                 2(1-2-3) 
Science for the Quality of Life Development  

วิ ธีการทางวิทยาศาสตร์ กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และเจตคติทาง
วิทยาศาสตร์ ความสําคัญและผลกระทบของวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สิ่งแวดล้อม และการ
ส่งเสริมสุขภาพเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต 
 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 

ความรู้เบ้ืองต้นเก่ียวกับคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ การประยุกต์ใช้
คอมพิวเตอร์ในชีวิตประจําวัน การประยุกต์ใช้คลังความรู้ กฎหมายและจรรยาบรรณใน
การใช้ระบบสารสนเทศ 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 วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจําวัน                      2(1-2-3) 
Science in Daily Life 

พลังงาน แหล่งพลังงาน พลังงานไฟฟ้า การผลิตกระแสไฟฟ้า วงจรไฟฟ้าในบ้าน 
อุปกรณ์ไฟฟ้า หลักการทํางานของเครื่องใช้ไฟฟ้าประเภทต่างๆ พลังงานในการดํารงชีวิต 
ระบบการทํางานของอวัยวะต่างๆ ของมนุษย์ พันธุกรรม สารเคมี ที่ 
ใช้ในชีวิตประจําวัน การใช้ประโยชน์จากจุลินทรีย์ในอุตสาหกรรมอาหาร การจัดการ
ผลผลิตทางการเกษตรและผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมโดยใช้ความร้อน ความเย็น สารเคมีรังสี 
บรรจุภัณฑ์และการเก็บรักษา 
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           Energy and its sources; electric energy and electricity generation, 
electric circuits in houses and electrical equipment; principles of electrical 
devices, energy for living; human organ systems, heredity; chemical using in 
daily life; using microorganism in food industries; agricultural and industrial 
production management with heat, cold, radiochemical, packaging and 
storage 

 

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

กฎ กติกา มารยาท รูปแบบและวิธีการจัดการแข่งขันกีฬาประเภทต่าง ๆ หลัก
และวิธีการเลือกกีฬาให้เหมาะสมกับศักยภาพของแต่ละบุคคล หลักปฏิบัติในการเล่นกีฬา
เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อร่างกาย อารมณ์ และสังคม การป้องกันการบาดเจ็บจากการ
เล่นกีฬาและการปฐมพยาบาลเบ้ืองต้น การนําทักษะด้านกีฬา การพัฒนาคุณภาพชีวิตโดย
การเล่นกีฬาและการละเล่นพ้ืนเมืองในท้องถิ่น พัฒนาบุคลิกภาพและเสริมสร้างภาวะการ
เป็นผู้นํา 

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    ไม่น้อยกว่า         92        หน่วยกิต 
 2.1 เฉพาะด้านบังคับ 58        หน่วยกิต 
 

2108132 ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษเบ้ืองต้น 
Basic English Grammar 

3(3-0-6) 

พ้ืนฐานไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ ประเภทของคํา คํานาม คําสรรพนาม คํากริยา 
คําคุณศัพท์ คํากริยาวิเศษณ์ คําบุพบท คําสันธาน คําอุทาน คํากํากับนาม รูปแบบการใช้ 
ความสอดคล้องระหว่างกริยาและประธาน 

Basic English grammar, parts of speech: noun, pronoun, verb, 
adjective, adverb, preposition, conjunction, interjection; determiners, forms 
of usage, subject and verb agreement 
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2108133 การฟัง – การพูดเบื้องต้น                                                
Basic Listening and Speaking 

          3(2-2-5) 

การออกเสียง การเช่ือมคําและเน้นเสียง การฟังและการพูดภาษาอังกฤษ
เบ้ืองต้นในชีวิตประจําวัน การแนะนําตนเองและแนะนําผู้อ่ืน การพูดในสถานการณ์ต่างๆ 
การสอบถามและตอบข้อมูลส่วนตัว การเลือกสื่อเพ่ือการเรียนรู้การฟัง-การพูด  

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

 

2108134 การใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนภาษาอังกฤษ 
Using Information Technology for English Learning 

          3(3-0-6) 

ประวัติความเป็นมาและวิวัฒนาการเทคโนโลยีสารสนเทศกับการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษ  ภาษาอังกฤษกับโปรแกรมคอมพิวเตอร์สําเร็จรูป การใช้สื่อเสมือนจริง เช่น 
สื่อออนไลน์ แอปพลิเคช่ันในสมาร์ทโฟน การฝึกปฏิบัติและการนําไปใช้ 

A brief history and evolution of Information Technology with 
English learning, English through computer software, using virtual materials 
such as, online materials, application on smart-phone, practice and 
application 
 

2108135 สังคมและวัฒนธรรมของประเทศเจา้ของภาษา 
Society and Cultural Backgrounds of English 
Speaking Countries 

          2(2-0-4) 
 

           ความรู้ทางวัฒนธรรมและเทศกาลสําคัญของประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษา
พูด ความเช่ือมโยงระหว่างวัฒนธรรม การแสดงความคิดเห็นและอภิปรายประเด็นที่
เก่ียวข้อง 

Cultural backgrounds and important festivals of the English-speaking 
Countries, cultural relationship, expressing ideas and discussing related 
issues 
 

2108136 ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 
English Grammar for Communication 

3(3-0-6) 

            ไวยากรณ์เพ่ือการสื่อสาร กาลต่างๆ ปัจจุบันกาล อดีตกาล อนาคตกาล วาจก 
กรรตุวาจก กรรมวาจก อนุประโยคหลัก อนุประโยครอง นามานุประโยค คุณานุประโยค 
วิเศษณานุประโยค ประโยคต่างๆ ประโยคความเดียว ประโยคความรวม และประโยค
ความซ้อน 
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          English grammar in use, tenses: present time, past time and future 
time, voices: active and passive voices, main clauses, subordinate clauses: 
noun clause, adjective clause and adverb clause; sentence: simple 
sentence, compound sentence and complex sentence 
 

2108137 การฟัง-การพดูเพื่อการสื่อสาร 
Listening and Speaking for Communication 

3(2-2-5) 

          สํานวนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร รูปแบบการสนทนา การให้และรับข้อมูลใน
สถานการณ์ต่างๆ การบรรยายส่ิงของ การร้องขอ การขออนุญาต การสื่อสารทาง
โทรศัพท์ การถาม-บอกทิศทาง การซื้อ-ขายสินค้า 
         English expressions for communication and forms of conversation, 
giving and obtaining information in numerous situations: telephoning, 
questioning and giving directions, buying and selling merchandise  
 

2108138 การอ่านเบ้ืองต้น 
Basic Reading 

3(3-0-6) 

          การอ่านระดับประโยค การเดาความหมายของคําจากบริบท ข้อเท็จจริงกับความ
คิดเห็น การอ่านเพ่ือชีวิตประจําวัน เช่น โฆษณา ป้ายเตือน ป้ายจราจร ฉลากยา สลาก
สินค้าและข้อบ่งใช้   
         Sentence reading, context clues, facts and opinions, reading for 
daily life: advertisements, warning signs, traffic signs, labels and directions 
 

2108139 การแปลเบ้ืองต้น 
Introduction to Translation 

3(3-0-6) 

         หลักการแปล การแปลในระดับคํา ระดับประโยคและข้อความสั้นๆจาก
ภาษาอังกฤษเป็นไทยและภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ การแปลสํานวน การใช้
พจนานุกรม  
        Principles of translation, translating English to Thai and Thai to 
English from the level of lexical items, sentences to short passages, 
translating idioms, using dictionaries 
 

2108240 การฟัง-การพดูเพื่อพฒันาทกัษะการสื่อสาร 
Listening and Speaking for Communication Skills 
Development 

3(2-2-5) 

          โครงสร้างและสํานวนรูปแบบก่ึงทางการ การฟังและการพูดเพ่ือการวิเคราะห์และ
การแสดงความคิดเห็นเบ้ืองต้น สํานวนการเปรียบเทียบ การให้คําแนะนํา การเช้ือเชิญ 
การคาดเดา การนําเสนอข้อมูลข่าวสาร   
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         Structure and semi-formal expressions listening and speaking for 
analysis and addressing basic opinion, comparative expressions, giving 
advice and making suggestions, invitations, predictions, information 
presentation 
 

2108241 การเขียนระดบัประโยค 
Sentence Writing 

3(3-0-6) 

           ประเภทของคํา ภาคประธานและภาคแสดง ชนิดของประโยค ประโยคความ
เดียว ประโยคความรวม ประโยคความซ้อน การขยายคํานามข้างหน้า การขยายคํานาม
ข้างหลัง การขยายคํากริยาโดยใช้กริยาวิเศษณ์ การขยายกริยาโดยใช้วิเศษณานุประโยค 
การเช่ือมคําและประโยค 
           Parts of speech, subjects and predicates, sentence patterns: 
simple sentences, compound sentences, complex sentences, noun 
expansion through pre noun modifiers and post noun modifiers, verb 
expansion through adverbs and adverb clauses, coordination 
 

2108242 ภาษาอังกฤษและภาษาศาสตร์เบื้องต้น  
Introduction to the English Language and Linguistics  

3(3-0-6) 

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

2108243 การพัฒนาทักษะการแปล 
Translation for Skills Development 

3(3-0-6) 

         การปรับบทแปล การแปลพาดหัวข่าว ข่าวนําและข่าว เพลง เอกสารที่เก่ียวข้อง
กับการท่องเที่ยวทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  
        Editing translated texts, translating headlines, leads and news, lyrics, 
documents in tourism areas both in Thai and in English 
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2108244 ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับวรรณกรรมภาษาอังกฤษ 
Introduction to Literature 

2(2-0-4) 

          คําจํากัดความ ประเภทของวรรณกรรม คําศัพท์พ้ืนฐาน เทคนิคและกลวิธีในการ
ประพันธ์ทั้งร้อยแก้วและร้อยกรอง การฝึกอ่านและอภิปรายผลงานที่คัดสรร  
         Definitions and types of literature, basic terms, techniques and 
devices, reading and discussing selected literary works 
 

2108245 ภาษาศาสตรท์ฤษฎีเชิงวิเคราะห์เบื้องต้น  
Introduction to Theoretical Linguistics and Analysis 

3(3-0-6) 

          แนวคิดและทฤษฎีเบ้ืองต้นเก่ียวกับภาษาศาสตร์บริสุทธ์ิ สัทอักษรและการถอด
เสียง การวิเคราะห์หน่วยเสียงและระบบเสียงในภาษาอังกฤษ กระบวนการสร้างคํา อนุ
ประโยค วลีและประโยค การวิเคราะห์โครงสร้างประโยคและประโยคแบบต่างๆ ใน
ภาษาอังกฤษ  
         Basic concepts and theory of pure linguistics; phonetics alphabets 
and transcription, the analysis of English phonemes and sounds system,  
formation of word, phrase, clause, and sentence, the analysis of English 
sentence structures and sentence types 
 

2108347 ภาษาอังกฤษกับการมีส่วนร่วมต่อสังคม 
English for Corporate Social Responsibility 

3(3-0-6) 

          แนวคิดและทฤษฎีการมีส่วนร่วมต่อสังคม การปลูกจิตสํานึกและความรับผิดชอบ
ของพลเมืองที่ดี ภาษาอังกฤษกับกระบวนการมีส่วนร่วมต่อสังคม การใช้ภาษาอังกฤษ
เพ่ือการพัฒนาชุมชนและสังคม  
         Concepts and theories of corporate social responsibility, cultivation 
and responsibilities of good citizens; English with process of corporate 
social responsibility, English application for community and society 
development 
 

2108348 การสื่อสารวัฒนธรรม 
Communication of Culture 

3(3-0-6) 

            ความหมายและประเภทของวัฒนธรรม ลักษณะของวัฒนธรรมไทย  วัฒนธรรม
และประเพณีไทยที่โดดเด่น การสื่อสารและการสาธิตวัฒนธรรมไทยในฐานะเจ้าของ
ประเทศ   
         Meanings and types of culture, features of Thai culture, Thai culture 
and prominent traditions, communication and demonstration of Thai 
culture   
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2108352 การอ่านเพ่ือความเข้าใจ                                                           3(3-0-6) 
Reading Comprehension 

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

2108353 การเขียนอนเุฉท 
Paragraph Writing 

3(3-0-6) 

           องค์ประกอบและลักษณะอนุเฉท ประโยคใจความหลัก ประโยคสนับสนุน
ใจความหลัก และประโยคสรุป การเขียนย่อหน้าประเภทต่างๆ เช่นการเขียนเล่าเรื่อง 
การเขียนเชิงบรรยาย การเขียนเชิงพรรณนา การเขียนเปรียบเทียบ การเขียนแสดงเหตุ
และผล  
          Components of paragraph writing: topic sentences, supporting 
sentences and concluding sentences; different types of paragraph writings:  
narrative paragraphs, descriptive paragraphs, expository paragraphs, 
comparison and contrast paragraphs; cause and effect paragraphs 
 

2108354 การศึกษาค้นคว้าอิสระ 
English Independent Studies 

3(2-2-5) 

           ทฤษฎีและหลักการวิจัยเบ้ืองต้น การวิจัยเพ่ือการประกอบอาชีพ การเรียนการ
สอน ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม การเขียนข้อเสนองานวิจัย การวิเคราะห์ข้อมูลและการ
เขียนอภิปรายผลการวิจัย การนําเสนอและแสดงผลงานวิจัย 
          An introductory of theories and concepts of research, research for 
career, teaching and learning, and cultural preservation, writing research 
proposal, data analysis and discussion, research presentation and 
exhibition 
 

2108464 วัฒนธรรมอาเซียน                                                        
ASEAN Cultures 

3(3-0-6) 

          วัฒนธรรมของ 10 ชาติอาเซียน วิถีชีวิตและขนบธรรมเนียมประเพณีที่โดดเด่น
ของแต่ละชาติ รวมถึงความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมที่เช่ือมถึงกันของประเทศสมาชิก    
         Culture of 10 ASEAN nations, ways of life and prominent customs 
and traditions of each nation, cultural relationship connected between 
member countries 
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       2.2     เฉพาะด้านเลอืกไม่น้อยกว่า                          27          หน่วยกิต 

2108246 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการนําเสนองาน 
English for Communication and Presentation 

3(3-0-6) 

           ความรู้เบ้ืองต้นเก่ียวกับการนําเสนองานภาษาอังกฤษ ศิลปะการเลือกใช้คํา วลี 
ประโยค และสํานวนโวหาร ทักษะและเทคนิคการนําเสนองานทั้งแบบกลุ่มและเป็น
รายบุคคล ภาษาอังกฤษเพ่ือการนําเสนอทางวิชาการและเชิงธุรกิจ การถามและการตอบ
คําถามในการนําเสนองาน  
          A brief introductory to English for presentation, selection of words, 
phrases, sentences, and idioms; individual and group presentation skills 
and techniques, English for academic and business presentation, asking 
and answering question during and after the presentation 
 

2108349 ภาษาอังกฤษกับสุนทรียศาสตร ์
English and Aesthetics 

3(3-0-6) 

           ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับคุณค่าและความงามท่ามกลางความหลากหลาย
ทางวัฒนธรรม การรับรู้และการเรียนรู้เก่ียวกับคุณค่าและความงามของศิลปะและ
วัฒนธรรมประจําชาติ การวิจักษณ์และช่ืนชมวรรณกรรม ภาพยนตร์ ดนตรี และ
สถาปัตยกรรมด้วยภาษาอังกฤษ  
          Relationship between humans and aesthetics amidst the diversity 
of culture, the perception, appreciation and expression of arts and culture 
of the nation; the English appreciation of literature, film, music, and 
architecture 
 

2108350 การฟัง-การพดูเพื่อการสื่อสารเชิงวิชาชีพ 
Listening and Speaking for Profession Communication 

3(2-2-5) 

           การพูดภาษาอังกฤษในที่ชุมชน การสนทนาเพ่ือแลกเปลี่ยนข้อมูลและข้อคิดเห็น 
การอภิปรายจากประเด็นที่กําหนด การสื่อสารภาษาอังกฤษในหัวข้อวิชาชีพ  
          Public speaking; English conversation for information and opinion 
exchange, discussion on assigned topics, English communication on topics 
of profession 
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2108351 พื้นฐานการละครและการแสดง 
Foundation of Drama and Acting 

3(3-0-6) 

           ความรู้เบ้ืองต้นเก่ียวกับการละครและการแสดง  การเคล่ือนไหวร่างกาย ภาษา
กาย  การเปล่งเสียงและภาษาบนเวที  การฝึกแสดงในรูปแบบต่างๆ 
          Foundation of drama and acting, movement, body language, 
utterances and language on stage, various forms of acting practice 
 

2108355 วรรณกรรมสําหรับเด็ก 
Children’s Literature 

3(3-0-6) 
 

           ความหมาย ประเภท และลักษณะของวรรณกรรมสําหรับเด็ก ความสําคัญและ
คุณค่าของวรรณกรรมสําหรับเด็ก นิทานและการเล่านิทาน  การผลิตสื่อประกอบการเล่า
นิทาน การทําสมุดภาพและกิจกรรมอ่ืนๆที่เก่ียวข้อง 
          Meanings, types, and features of children’s literature, importance 
and value of children’s literature, tales and story-telling, producing 
materials for story-telling, picture books, and related activities  
 

2108356 ภาษาอังกฤษสําหรบัการท่องเที่ยว 
English for Tourism 

3(3-0-6) 

            ศัพท์ สํานวน บทสนทนาเกี่ยวกับธุรกิจการท่องเที่ยว เช่น โรงแรม ร้านอาหาร 
สายการบิน มัคคุเทศก์ ข้อมูลสถานที่สําคัญ เทศกาลและวัฒนธรรมไทย ภาษาเพ่ือการ
ปฏิบัติด้านการท่องเที่ยว  
           Terms, expressions and conversations concerning tourism: hotels, 
restaurants, airlines, guides; information of tourist attractions, Thai festivals 
and culture, English for working 
 

2108357 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธรุกิจ 
English for Business Communication 

3(3-0-6) 

           บทสนทนาการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารทางธุรกิจในหัวข้อต่างๆ การแนะนํา
ตัว การแนะนําบริษัท การรับโทรศัพท์ การอธิบายลักษณะผลิตภัณฑ์และสินค้า การ
นําเสนอทางธุรกิจที่มีประสิทธิภาพ การสนทนาเก่ียวกับการเดินทางเพ่ือติดต่อทางธุรกิจ 
อ่านบทความสั้นทางธุรกิจ และคําศัพท์ที่ใช้ในวงการธุรกิจ 
          English conversation in business communication on various topics: 
self-introduction, company introductions, telephoning, description of the 
company and its products, effective presentations; conversation dialogue 
of travel arrangements and transaction, reading short passage in business; 
business terms 
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2108358 ภาษาอังกฤษเพื่อการแสดง 
English on Stage 

3(2-2-5) 

           การส่ือสารภาษาอังกฤษบนเวที  การใช้ถ้อยคําและภาษากายในฐานะผู้ดําเนิน
รายการและนักแสดง การเปิดรายการ การกล่าวต้อนรับ การลําดับเน้ือหา การปิด
รายการและการขอบคุณ บูรณาการความรู้สู่การแสดงบนเวที 
          Communication of English language on stage, verbal language and 
gesture as the moderator and the actor, introduction, welcoming, moves, 
ending and thanking, on stage performances 
 

2108359 การอ่านเพ่ือคณุภาพชีวิต 
Reading for Life Quality 

3(3-0-6) 

           การอ่านงานเขียนประเภทต่างๆท้ังภาษาร้อยแก้วและร้อยกรอง การอ่านหนังสือ
นอกเวลา การอภิปรายเพื่อพัฒนาความรู้ ความคิด คุณธรรม และเสริมสร้างค่านิยมที่ดี
งามเพ่ือคุณภาพชีวิต  
          Reading various types of prose and verse, graded reader, discussing 
for knowledge, thought, and moral development including good values for 
life quality 
 

2108360 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารมวลชน 
English for Mass Media 

3(3-0-6) 

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

2108361 ค่ายภาษาอังกฤษ 
English Camp 

3(2-2-5) 

           กิจกรรมการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษโดยใช้เกมและเพลง การใช้ภาษาอังกฤษ
ในสถานการณ์ที่หลากหลาย มุ่งสร้างความมั่นใจในการใช้ภาษาและมีเจตคติที่ดีต่อการ
เรียนภาษาอังกฤษ      
          Activities to improve English skills through using games and songs, 
using the English language in various situations to strengthen confidence 
and good attitude in studying the language 
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2108362 ภาษาอังกฤษสําหรบังานสายการบิน 
English for Airline Jobs 

3(3-0-6) 

           ตัวย่อ คําศัพท์และสํานวนภาษาอังกฤษที่เก่ียวข้องกับงานสายการบิน การ
สื่อสารในสถานการณ์ต่าง ๆ ขั้นตอนการให้บริการ การให้ข้อมูลการเดินทาง  การตรวจ
รับผู้โดยสารขึ้นเคร่ืองบิน การรับส่งผู้โดยสาร  
          Abbreviations, terms and expressions related to airline, 
communication in various situations, process of service delivery, giving 
flight information, checking in and boarding passengers 
 

2108363 ภาษาอังกฤษสําหรบัธรุกิจการบริการ 
English for Hospitality Business 

3(3-0-6) 

           ศัพท์ สํานวน บทสนทนาเก่ียวกับธุรกิจการบริการ  เช่น ธุรกิจที่พัก ธุรกิจอาหาร
และเคร่ืองด่ืม ธุรกิจการจัดเลี้ยง ธุรกิจเรือสําราญ และธุรกิจสปา เป็นต้น ภาษาเพ่ือการ
ปฏิบัติงานธุรกิจการบริการ 
          Terms, expression and conversation concerning hospitality 
business: accommodation, food and beverage, catering service and cruise 
like business, English for working in hospitality business 
 

2108465 วรรณกรรมกับชีวิต 
Literature and Life 

3(3-0-6) 

           ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ วรรณกรรม และสังคม  ความสําคัญและคุณค่าของ
วรรณกรรม การอ่านและการอภิปรายวรรณกรรมไทยและตะวันตก  เพ่ือเปิดโลกทัศน์ 
แง่คิดและประสบการณ์ 
          Relationship between human, literature, and society, importance 
and value of literature, reading and discussing on Thai and Western 
literature for vision, viewpoints and experiences 
 

2108466 ภาษาอังกฤษสําหรบังานเลขานุการและงานสํานักงาน 
English for Secretary and Office Works 

3(3-0-6) 

           คําศัพท์และสํานวนภาษาอังกฤษในงานเลขานุการ งานสํานักงาน สํานวนการ
โทรศัพท์และการตอบรับ การรับฝากและบันทึกข้อความทางโทรศัพท์ การนัดหมาย  
การรับส่งบันทึกข้อความ การเขียนบันทึกการประชุม การบันทึกช่วยจํา และงานอ่ืนๆ ใน
หน้าที่เลขานุการ 
          Terms and expressions used in the secretarial functions and office 
routine, telephoning expressions and answering telephone calls,  leaving 
telephone messages and receiving and transmitting documents, writing 
minute of meeting, report, memo and other secretary tasks 
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2108467 ภาษาอังกฤษเพื่อการเป็นผูป้ระกอบการด้านบริการ 
English for Entrepreneurship in Service Sectors 

3(3-0-6) 

           หลักการ ทฤษฎี คุณสมบัติและการปฏิบัติของการเป็นผู้ประกอบการด้านบริการ 
แนวทางการจัดต้ังธุรกิจ การจัดการด้านบริการ การเตรียมพร้อมสําหรับการเป็น
ผู้ประกอบการ จริยธรรมและจรรยาบรรณของนักธุรกิจในฐานะผู้ประกอบการ 
          Principles, theories and practices of entrepreneurship in service 
sectors, guidelines for the establishment of business, service management, 
competency preparation for being an entrepreneur, business ethics for 
entrepreneurship in service sectors 
 

2108468 การเขียนเชิงสร้างสรรค ์
Creative Writing 

3(3-0-6) 

           การเขียนเรียงความประเภทต่างๆ เช่น การเขียนแสดงความคิดเห็น การเขียน
โต้แย้ง การเขียนโน้มน้าวใจและการเขียนแสดงเหตุและผล เน้นความถูกต้องของประโยค 
มีความเป็นเอกภาพ การลําดับเรื่องเหมาะสม และความคิดสร้างสรรค์ 
          Various types of essay writing: giving opinion, argumentative,  
persuasive, cause and effect, etc. with the emphasis on syntactic accuracy, 
unity, logical order and creativity 
 

2108469 บทร้อยกรองตะวันตก 
Western Poetry 

3(3-0-6) 

            บทกวีนิพนธ์ภาษาอังกฤษของโลกตะวันตก ภูมิหลังและรูปแบบการประพันธ์
ของกวีที่มีช่ือเสียง การอ่านและการอภิปรายเน้ือหาและแนวคิดของบทกวีที่คัดสรร 
           Poetry in English language of Western World, background and 
styles of famous poets, reading and discussing on selected poetry for 
content and theme 
 

2108470 บทกวีนิพนธ์อเมริกันสมัยใหม่ 
Modern American Poetry 

3(3-0-6) 

           บทกวีอเมริกันในช่วงปีค.ศ.1910-1945 ภูมิหลัง รูปแบบการประพันธ์และ
ผลงานของนักประพันธ์สําคัญ การอ่านและการอภิปรายเนื้อหาและแนวคิดของบทกวีที่
คัดสรร  
          American poetry from 1910 to 1945,  background, styles of major 
authors reading and discussion on selected poetry for content and theme 
 
 
 
 
 



37 
 

 
 

2108471 การสัมมนาประเด็นร่วมสมัยด้วยภาษาอังกฤษ 
English Seminar in Current Issues 

3(3-0-6) 

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

        2.3     วิชาพื้นฐานวิชาชีพและวิชาชีพ            ไม่น้อยกว่า       7    หน่วยกิต 

2108472 การเตรียมฝึกประสบการณวิ์ชาชีพ 
Preparation for Professional Experience 

2(180 ชั่วโมง) 

           การเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาก่อนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในด้าน
ต่างๆ เช่น โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในสํานักงาน การอบรมภาษาต่างประเทศ เช่น ภาษา
มลายู ภาษาจีน และการอบรมบุคลิกภาพเป็นต้น  
          A simulated practice for preparing students to be trainees in various 
elements: computer software for office use, foreign language training: 
Melayu and Chinese and personality development  
 

2108473 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
Internship 

5(450 ชั่วโมง) 

           ฝึกประสบการณ์วิชาชีพในหน่วยงานราชการหรือบริษัทเอกชนที่นักศึกษาจะได้
ฝึกทั้งภาษาอังกฤษกับชาวต่างชาติและการทํางานในองค์กร การปฐมนิเทศรายละเอียด
เก่ียวกับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ การฝึกประสบการณ์และทําโครงการพิเศษหรือวิจัย 
จัดปัจฉิมนิเทศเพ่ืออภิปรายและสรุปปัญหาด้านการฝึกงานตลอดจนเสนอวิธีการแก้ไข
ปัญหา 
          Practice of professional experience as trainees in either government 
or private sectors where English is used with non-Thai speakers and 
working in organizations, orientation, field experience with a project or 
research assignment, post-internship seminar for summary of problems 
encountered and problem solving  
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3.2   ชื่อสกุล เลขประจําตัวบัตรประชาชน ตําแหน่ง และคณุวุฒิของอาจารย์ 
 

       3.2.1 อาจารย์ผู้รบัผิดชอบหลักสูตร 
ชื่อ-สกุล 

เลขประจําตัวบัตร
ประชาชน 

คุณวุฒิ/
สาขาวิชา 

 

สถาบัน 
ท่ีสําเร็จ
การศึกษา 

ปี 
พ.ศ. 

ภาระการสอน  
(ชั่วโมง/สัปดาห์/ภาคการศึกษา) 

 2560 2561 2562 2563 2564 
1. นางนิชาภัทรชย์ 
   รวิชาติ 
   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
   3-8001-00803-76-5 
 

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

มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม 
มหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทร 
วิโรฒ 

2540 
 

2534 

12 12 12 12 12 

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

ศศ.ม. 
(ภาษาอังกฤษ
เพ่ือการ
อาชีพ) 
ศศ.บ. 
(ภาษาอังกฤษ
ธุรกิจ) 

มหาวิทยาลัย 
ธรรมศาสตร์ 
 
 
มหาวิทยาลัย
ราชภัฏ 
สวนดุสิต 

2551 
 
 
 

2547 

15 15 15 15 15 

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

ศศ.ม. 
(การสอน
ภาษาอังกฤษ
เป็นภาษา
นานาชาติ) 
อ.บ. 
(ภาษาอังกฤษ) 

มหาวิทยาลัย 
สงขลานครินทร์ 
 
 
 
มหาวิทยาลัย
ศิลปากร 

2556 
 
 
 
 

2539 

15 15 15 15 15 

4. นายมูฮําหมัดสุกรี 
    หะยีสะนิ 
    อาจารย์ 
    3-9606-00390-51-5 

ศศ.ม. 
(ภาษาและ
การสื่อสาร) 
วท.บ. 
(เทคโนโลยี
สารสนเทศ) 

สถาบัน 
บัณฑิตพัฒน 
บริหารศาสตร์ 
มหาวิทยาลัย
รัตนบัณฑิต 

2554 
 
 

2547 

15 15 15 15 15 

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

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

มหาวิทยาลัย 
มหิดล 
 
มหาวิทยาลัย
วลัยลักษณ์ 

2556 
 
 

2552 

15 15 15 15 15 
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           3.2.2 อาจารย์ประจําหลักสูตร 
ชื่อ-สกุล 

เลขประจําตัวบัตร
ประชาชน 

คุณวุฒิ/
สาขาวิชา 

 

สถาบันท่ี
สําเร็จ

การศึกษา 

ปี 
พ.ศ. 

ภาระการสอน  
(ชั่วโมง/สัปดาห์/ภาคการศึกษา) 

2560 2561 2562 2563 2564 
1. นางสาววันทนี  
    แสงคล้ายเจริญ 
    อาจารย์ 
    3-9599-00168-00-0 

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

University of 
Leicester, 
the United 
Kingdom 
ประเทศ
อังกฤษ 
จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 

2543 
 
 
 
 
 

2540 

15 15 15 15 15 

2. Mrs. Mercy T  
    Concepcion 
    อาจารย์ 

M.A. 
(Education 
Administration
 
 
 
 
B.Ed. 
(English) 

University 
of 
Mindanao, 
the 
Philippines 
ประเทศ
ฟิลิปปินส์ 
Ateneo de 
Davao 
University, 
the 
Philippines 
ประเทศ
ฟิลิปปินส์ 

2546 
 
 
 

 
 
 

2527 

15 15 15 15 15 

 3.2.3 อาจารย์พิเศษ 
  ไม่ม ี
 

4.  องค์ประกอบเก่ียวกับการฝึกภาคสนาม 
 ก่อนสําเร็จการศึกษาเป็นบัณฑิตเข้าสู่ตลาดงาน นักศึกษาควรมีประสบการณ์จริงในการ

ทํางานทั้งในด้านการใช้ความรู้ ความสามารถและการใช้ชีวิตอยู่ในสังคม หลักสูตรจึงได้กําหนด
รายวิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพให้นักศึกษาได้ฝึกและเรียนรู้จากประสบการณ์จริงเป็น 3 เดือน 
จํานวน 450 ช่ัวโมง ทั้งน้ี นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนและได้รับผลการเรียนในเกณฑ์ผ่านทุก
รายวิชาในหมวดวิชาเน้ือหา ในเกณฑ์ผ่านตามโครงสร้างหลักสูตร ก่อนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
  4.1 มาตรฐานผลการเรียนรูข้องประสบการณ์ภาคสนาม 

     ความคาดหวังในผลการเรียนรู้ประสบการณ์ภาคสนามของนักศึกษา มีดังน้ี 
4.1.1 ทักษะในการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ ตลอดจนมีความเข้าใจใน 

หลักการความจําเป็นในการเรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ 
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4.1.2 บูรณาการความรู้ที่เรียนมาเพ่ือนําไปแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม 
4.1.3 มีมนุษยสมัพันธ์และสามารถทํางานร่วมกับผู้อ่ืนได้ดี 
4.1.4 มีระเบียบวินัย ตรงเวลา เข้าใจวัฒนธรรมและสามารถปรับตัวเข้ากับสถาน 

ประกอบการได้ 
4.1.5 มีความกล้าในการแสดงออก และนําความคิดสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์ใน 

งานได้      
  4.2 ช่วงเวลา  
                ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษาที่ 4 

4.3 การจัดเวลาและตารางสอน 
     จัดเต็มเวลาใน 1 ภาคการศึกษา 

5.  ข้อกําหนดเก่ียวกับการทาํโครงงานหรอืงานวิจัย  

          ข้อกําหนดในการทําโครงงาน กําหนดไว้ในรายวิชาศึกษาค้นคว้าอิสระซึ่งต้องเป็นหัวข้อที่
เก่ียวข้องกับการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการประกอบอาชีพ หรือเพ่ือการเรียนการสอน หรือเพ่ือทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม ซึ่งคาดว่าจะนําไปใช้งานหากโครงงานสําเร็จ โดยมีจํานวนผู้ร่วมโครงงาน 3-4 คน มี
รายงานที่ต้องนําส่งตามรูปแบบและระยะเวลาที่หลักสูตรกําหนด 
      5.1 คําอธิบายโดยย่อ 
      โครงงานหรืองานวิจัยที่นักศึกษาสนใจ สามารถอธิบายทฤษฎีที่นํามาใช้ในการทํา
โครงงาน ประโยชน์ที่จะได้รับจากการทําโครงงาน มีขอบเขตโครงงานท่ีสามารถทําเสร็จภายใน
ระยะเวลาที่กําหนด 

5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
      นักศึกษามีความรู้ความเช่ียวชาญในการนําความรู้ที่ได้รับจากการเรียนการสอนไปใช้

ในการทําโครงงาน  
5.3 ช่วงเวลา 

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

      มีการกําหนดช่ัวโมงการให้คําปรึกษาของภาคการศึกษานั้น จัดทําบันทึกการให้
คําปรึกษา ใหข้้อมูลเก่ียวกับโครงงานวิจัยทางด้านภาษาอังกฤษ 

5.6 กระบวนการประเมินผล  
อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาจะเป็นผู้สอนในด้านทฤษฎีและวิธีการดําเนินการวิจัน  

และเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาหลกัของงานวิจัยในแต่ละโครงการวิจัย นอกจากน้ันอาจารย์ในหลักสูตรฯ 
ยังจะได้รับมอบหมายหน้าที่ให้เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม ตามสาขา ความเช่ียวชาญ ความถนัด และ
ศาสตร์ของตนเอง โดยนักศึกษา 1 กลุ่ม จะมีสมาชิก 3-4 คน ต่อ 1 งานวิจัย และมีอาจารย์ที่ปรึกษา 
2 คน 
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     ดังน้ัน การวัดและประเมินผลจะมีสัดส่วนคะแนนทั้งจากอาจารย์ที่ปรึกษาหลักและ
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม นอกจากน้ันยังมีการสอบประมวลผลความรู้ปลายภาค และนักศึกษาทุกกลุ่มยัง
จะได้รับการสนับสนุนให้มีการส่งผลงานวิจัยไปนําเสนอในงานประชุมวิชาการหรือตีพิมพ์ในวารสารอีก
ด้วย  
 

หมวดท่ี 4 ผลการเรียนรู ้กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 
 

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

ทั่วไป บังคับเรียน 2 รายวิชา 
2. จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร โดย

การอบรมเพ่ิมเติมช้ันปีละ 1 
กิจกรรม 

1.  การสอบวัดผล 
2.  การประเมนิผลการเข้า

ร่วมกิจกรรม 

2. มีทักษะการใช้เทคโนโลยี  
   สารสนเทศ 

  1. จัดรายวิชาในหมวดวิชาศึกษา
ทั่วไปบังคับเรียน 1 รายวิชา 

2. จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร โดย
การอบรมเพ่ิมเติมช้ันปีละ 1 
กิจกรรม 

1.  การสอบวัดผล 
2.  การประเมนิผลการเข้า

ร่วมกิจกรรม 

3. มีจิตอาสาและมีจิตสํานึก 
   สาธารณะ 

1. มอบหมายให้นักศึกษารวมกลุ่ม
ทํากิจกรรมทีแ่สดงออกถึงการมี
จิตอาสา ต้ังแต่ปี 1 ถึง ปี 3 อย่าง
น้อย ปีละ 1 กิจกรรม 

1. นําเสนอกิจกรรมที่ได้
ดําเนินการมาในรูป
นิทรรศการในชั้นเรียนปีที่ 
3 โดยให้คณะกรรมการใน
หลักสูตรประเมิน 

4. ด้านบุคลิกภาพ 1. มีการสอดแทรกเรื่อง  การแต่ง
กาย การอยู่ร่วมกันในสังคมพร้อม
ทั้ ง มี ม นุ ษยสั ม พั น ธ์ ที่ ดี  รู้ จั ก
บทบาทและหน้าที่ในการทํางาน
ในรายวิชาที่เก่ียวข้อง นอกจากน้ี
ยังมีกิจกรรมปฐมนิเทศและปัจฉิม
นิเทศ ก่อนเข้าเรียนและก่อน
สําเร็จการศึกษา 

1.  การประเมินการแต่งกาย
ร่วมกับการประเมินการ
เข้าช้ันเรียน 

 

5. ด้านภาวะผู้นํา และความ   
   รับผิดชอบตลอดจนมีวินัย 
   ในตนเอง 

1. กําหนดให้มีรายวิชาซึ่งนักศึกษา
ต้องทํางานเป็นกลุ่ม และมีการ
กําหนดหัวหน้ากลุ่มในการทาํ

1. พิจารณาจากการเข้าร่วม
กิจกรรมของหลักสูตร 

2. กําหนดจํานวนคร้ังของการ
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คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา กลยุทธ์การประเมินผล 
รายงานตลอดจน กําหนดให้ทุก
คนมีส่วนร่วมในการนําเสนอ
ผลงาน เพ่ือเป็นการฝึกให้
นักศึกษาได้สรา้งภาวะผู้นําและ
การเป็นสมาชิกกลุ่มที่ดี 

2. กิจกรรมท่ีมอบหมายให้นักศึกษา
หมุนเวียนกันเป็นหัวหน้าในการ
ดําเนินกิจกรรม เพ่ือฝึกให้
นักศึกษามีความรับผิดชอบมี
กติกาที่จะสร้างวินัยในตนเอง 
เช่น การเข้าเรียนตรงเวลาเข้า
เรียนอย่างสมํ่าเสมอการมีส่วน
ร่วมในช้ันเรียน เสริมความกล้าใน
การแสดงความคิดเห็นและมี
ความมั่นใจในการนําเสนอช้ินงาน 

เข้าร่วมกิจกรรม 

6. จริยธรรมแลจรรยาบรรณ 
   วิชาชีพ 

1. มีการให้ความรู้ถึงผลกระทบต่อ
สังคม และข้อกฎหมายท่ี
เก่ียวข้องกับการกระทําความผิด 
และเคารพสิทธิของเจ้าของ
ผลงาน 

1.  ประเมินจากช้ินงานที่
ได้รับมอบหมายให้ค้นคว้า
จากแหล่งสืบคน้ต่างๆ  

 

2.  การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 

        2.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
  2.1.1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
ผลการเรียนรู ้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมินผล 

1) การปฏิบัติตนตามกรอบ   
ระเบียบ ข้อบังคับของ 
สถาบันและสังคม 

2) การแสดงออกถึงการมีวินัย 
ในการ เรียน ตรงต่อเวลา  
ซื่อสัตย์สุจริต ขยัน อดทน  
และสู้งาน 

3) การแสดงออกถึงการเคารพ 
สิทธิและรับฟังความคิดเห็น 
ของผู้ อ่ืน  รวมทั้ ง เคารพ 

1) กําหนดวัฒนธรรมองค์กร  
เพ่ือบ่มเพาะให้นักศึกษามี 
ระเบียบวินัยโดยเน้นการเข้า 
ช้ันเรียนให้ตรงเวลา  
ตลอดจนการแต่งกายที่ 
เ ป็นไปตามระเ บียบของ 
มหาวิทยาลัย นักศึกษาต้อง
มีความรับผิดชอบต่อตนเอง  
สถาบัน แะสังคม เคารพ 
สิทธิและรับฟังความคิดเห็น 

1) วัดและประเมินจากผลการ 
วิเคราะห์แบบวิภาษวิธี 

2) วัดและประเมินจากกลุ่ม 
 เพ่ือน 

3) วัดและประเมินจากผลงาน 
กรณีศึกษา 

4) วัดและประเมินจากผลการ 
เข้าร่วมกิจกรรมเสริม 
คุณธรรม จริยธรรม และ 
การมีจิตอาสา 
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ผลการเรียนรู ้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมินผล 
    ในคุณค่าและศักด์ิศรีของ 

ความเป็นมนุษย์ 
4) การแสดงออกถึงการมีจิต 

อาสา และมีจิตสํานึก 
สาธารณะ 

5) รักและภูมิใจในสถาบัน  
ท้องถิ่น มีจิตสํานึกในการ 
อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม  
สิ่งแวดล้อมและภูมิปัญญา 
ท้องถิ่น 

 

ของผู้อ่ืน และมีความ 
ซื่อสัตย์สุจริต 

2) การวิเคราะห์แบบวิภาษวิธี  
(Dialectics) ในประเด็น 
วิกฤติด้านคุณธรรม 
จริยธรรมของสังคมและ 
วิชาการ  

3) การเรียนรู้โดยการ 
ปฏิสัมพันธ์เชิงปฏิบัติการ  
(Interactive action  
learning) 

4) การใช้กรณศีึกษา (Case  
   study) 
5) มีการจัดกิจกรรมสําหรับ 

พัฒนาการเรียนรู้ด้าน
คุณธรรม จริยธรรม และ
การมีจิตอาสา 

    
 2.1.2 ด้านความรู้ 

ผลการเรียนรู ้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมินผล 
1) การแสดงออกถึง 

ความสามารถ 
    ในการเข้าถงึแหล่งการ

เรียนรู้  
2) การแสดงออกถึง 

ความสามารถ 
ในการบูรณาการความรู้ 
และการประยุกต์ความรู้ 

3) มีความรู้และความเข้าใจ 
เก่ียวกับหลักการและทฤษฎี 
ที่สําคัญในเน้ือหาของหมวด 
วิชาศึกษาทั่วไป 

 

   จัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
โดยให้ผู้เรียนมกีารเรียนรู้ด้วย
ตนเอง การเรียนรู้แบบมีส่วน
ร่วม สามารถเข้าถึงแหล่งเรียนรู้  
บูรณาการความรู้ และ
ประยุกต์ใช้ความรู้ตามหลักการ
และทฤษฎีทีส่าํคัญในเน้ือหาที่
ศึกษา โดยใช้กลวิธีการสอนที่
หลากหลายทั้งการบรรยาย
ร่วมกับการอภิปราย การ
ค้นคว้า กรณีศกึษา ตลอดจน
นําเสนอประเด็นที่ผู้เรียนสนใจ 
เพ่ือการเรียนรู้ร่วมกันของกลุ่ม 

   ป ร ะ เ มิ น ด้ ว ย วิ ธี ก า ร ท่ี
หลากหลาย เพ่ือให้ครอบคลุม
การประเมินด้านความรู้ ดังน้ี 
1) การทดสอบย่อย  
2) ทดสอบกลางภาคเรียน 
    ปลายภาคเรียน 
3) ประเมินจากรายงาน 

 การศึกษาค้นคว้า  
4) ประเมินจากการนําเสนอ 

รายงานในช้ันเรียน  
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 2.1.3.  ด้านทกัษะทางปญัญา 
ผลการเรียนรู ้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมินผล 

1) สามารถใช้ทักษะการคิด 
 อย่างมีวิจารณญาณ คิด 
 วิเคราะห์ คิดเชิงเหตุผล  
 และคิดเชิงบูรณาการ ใน 
 ชีวิตประจําวันได้อย่างมี 
 ประสิทธิภาพ 

2) มีความคิดรเิริ่ม  
    สร้างสรรค์ เพ่ือสร้าง 
    ประโยชน์ต่อตนเองและ 
    สังคมได้  

 

  การสอนที่เน้นให้ผู้เรียนได้ฝกึ
ทักษะการคิดและการแก้ไขปัญหา 
ทั้งระดับบุคคลและ 
กลุ่มในสถานการณ์ทั่วไป โดยใช้
วิธีการสอนที่หลากหลาย เช่น การ
อภิปรายกลุ่ม   การทํากรณีศึกษา 
การโต้วาที การจัดทําโครงการ 
และการใช้เกมส์ เป็นต้น  

 

การประเมิน เป็นการวัดและ
การประเมินทักษะการคิด และ
การแก้ไขปัญหา เช่น 
1) การสอบวัดความสามารถใน 

 การคิดและแก้ไขปัญหาโดย  
 ใช้กรณีศึกษา 

2) การประเมินจากผลงานที่เกิด 
 จากการใช้กระบวนการแก้ไข 
 ปัญหา การศึกษาค้นคว้า 
 อย่างเป็นระบบ การ 
 วิเคราะห์วิจารณ์ เช่น   
 รายงานการวิเคราะห์วิจารณ์  
 กรณีศึกษาการศึกษาอิสระ  
 รายงานผลการอภิปรายกลุ่ม  
 การประชุมปรึกษาปัญหา  
 และการสัมมนา 

  

     2.1.4.  ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
ผลการเรียนรู ้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมินผล 

1)  สามารถทาํงานร่วมกับ 
    ผู้อ่ืนได้ทั้งในฐานะผู้นํา 
    และสมาชิกกลุ่ม 
2) มีความรับผดิชอบต่อ 

บทบาทหน้าที่ของตนเอง  
ทั้งต่อตนเอง ต่อผู้อ่ืน  
และต่อสังคม 

3) แสดงออกถึงการมี 
   ปฏิสมัพันธ์ที่ดีในสังคมพห ุ
   วัฒนธรรม  

 

  นักศึกษาต้องมีความสามารถที่จะ
ปรับตัวให้เข้ากับบุคคล และสังคม 
ดังน้ันอาจารย์ผู้สอนต้องจัดการเรียน
การสอน ดังน้ี 
1)  กลยุทธ์การสอนที่เน้นการมี 

ปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนกับ 
ผู้เรียน ผู้เรียนกับผู้สอน และ 
ผู้เรียนกับสังคม 

2) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ 
มีการทํางานเป็นทีม เพ่ือส่งเสริม 
การแสดงบทบาทของการเป็น 
ผู้นําและผู้ตาม 

 3) จัดกิจกรรมส่งเสริมให้นักศึกษา 
  ได้มีความรับผิดชอบ ปฏิสัมพันธ์ 
ที่ดีในสังคมพหวัุฒนธรรม  

1) การประเมนิความสามารถ 
    ในการทํางานร่วมกับกลุ่ม 
    เพ่ือนและทีมงานอย่างมี 

 ประสิทธิภาพและ 
 สร้างสรรค์ 

2) การประเมนิผู้เรียนในการ 
 แสดงบทบาทของการเป็น 
 ผู้นํา และผู้ตาม  
 ในสถานการณ์ การเรียนรู ้
 ตามวัตถุประสงค์ 

3) ประเมินผลจากการจัด 
 กิจกรรมและการเข้าร่วม 
 กิจกรรมของนักศึกษา 
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           2.1.5  ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ  
ผลการเรียนรู ้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมินผล 

1) การแสดงออกถึง 
ความสามารถในการใช้ภาษา 
เพ่ือการสื่อสาร  

2) การแสดงออกถึง 
ความสามารถในการ 
ติดต่อสื่อสาร โดยใช้ 
เทคโนโลยีได้อย่างเหมาะสม 

3) การแสดงออกถึง 
ความสามารถในการวิเคราะห์ 
ตัวเลข แปรผลและนําเสนอ 
ข้อมูลได้อย่างเหมาะสม และ 
ใช้เป็นพ้ืนฐานแก้ปัญหาและ 
การตัดสินใจในชีวิตประจําวัน 

4) การแสดงออกถึงการมีทักษะ 
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ในการสืบค้นขอ้มูลเพ่ือ 
การแสวงหาความรู้ 

 

1) การจัดกิจกรรมการเรียนการ 
สอนที่เน้นให้ผูเ้รียนได้ฝึกทักษะ 
การสื่อสารระหว่างบุคคลทั้ง 
การพูด การฟัง และการเขียน 
ในกลุ่มผู้เรียน ระหว่างผู้เรียน 
และผู้สอน และบุคคลที่เก่ียวข้อง 

2) การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ 
ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เลือกและ 
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ 
การสื่อสารที่หลากหลาย 
รูปแบบและวิธีการ 

3) การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ 
ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ใช้ 
ความสามารถในการเลือก 

  สารสนเทศและฝึกทักษะการ 
  นําเสนอข้อสนเทศด้วยวิธีการที่ 
หลากหลายเหมาะสมกับผู้ฟัง  
และเน้ือหาที่นําเสนอ 

1) การประเมนิผลงานตาม 
กิจกรรมการเรยีนการสอน  
โดยใช้แบบสังเกต และแบบ 
ประเมินทักษะการพูด  
การเขียน 

2) การทดสอบทักษะการฟัง 
จากแบบทดสอบที่ 
สอดคล้องกับ 
วัตถุประสงค์การเรียนรู้ 

3)  การทดสอบการวิเคราะห์ 
ข้อมูล โดยใช้ขอ้สอบ  
การทํารายงานกรณี และ 
การวิเคราะห์ข้อมูลผลการ 
ศึกษาวิจัย การศึกษาอิสระ 

 

2.2 หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
 

           2.2.1  ด้านคณุธรรม จริยธรรม 
ผลการเรียนรู ้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมินผล 

1) แสดงออกถึงการมีวินัยตาม 
    ระเบียบขององค์กรและ 
    สังคม 
2) แสดงออกถึงการรับผิดชอบ 
    ในบทบาทหน้าที่ของตน 
3) แสดงออกถึงการเป็นผู้นํา 
    และผู้ตามที่ดี 
4) แสดงออกถึงการซื่อสัตย์และ 
    หมั่นเพียร เสียสละและมจีิต 
    สาธารณะ 
5) แสดงออกถึงการรับผิดชอบ 
    ต่อจรรยาบรรณวิชาชีพ 

กําหนดให้มีวัฒนธรรมองค์กร 
เ พ่ื อ เ ป็ น ก า ร ป ลู ก ฝั ง ใ ห้
นักศึกษามีระเบียบวินัย  โดย
เน้นการเข้า ช้ันเรียนให้ตรง
เวลาตลอดจนการแต่งกายที่
เ ป็ น ไ ป ต า ม ร ะ เ บี ย บ ข อ ง
มหาวิทยาลัย  นักศึกษาต้องมี
ความรับผิดชอบโดยในการ
ทํางานก ลุ่ม น้ันต้องฝึก ใ ห้รู้
หน้าที่ของการเป็นผู้ นํากลุ่ม
และการเป็นสมาชิกกลุ่ม  มี
ความซื่อสัตย์โดยต้องไม่กระทํา

1) ประเมินจากการมีวินัยและ 
    พร้อมเพรียงของนักศึกษาใน 
    การเข้าร่วมกิจกรรมเสริม 
    หลักสูตร  
2) ประเมินจากปริมาณการ 
    กระทําทุจริตในการส่งผล 
    งานและการสอบ 
3)  ประเมินจากความ 
    รับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับ 
    มอบหมาย 
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ผลการเรียนรู ้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมินผล 
การทุจริต ในการสอบหรือ
คัดลอกผลงาน/ข้อมูลของผู้อ่ืน 
เป็นต้น  นอกจากน้ีอาจารย์
ผู้สอนทุกคนต้องสอดแทรก
เรื่องคุณธรรม จริยธรรมในการ
สอนทุกรายวิชา  รวมท้ังมีการ
จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม เช่น การยกย่อง
นักศึกษาที่ทําดี ทําประโยชน์
แก่ส่วนรวม เสียสละ          

   2.2.2  ด้านความรู้ 
ผลการเรียนรู ้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมินผล 

1) แสดงออกถึงการมีความรู้ใน 
    ศาสตร์ที่ศึกษา 
2) แสดงออกถึงความรู้ที่บูรณา 
    การเข้ากับศาสตร์อ่ืน ๆ ที่ 
    เก่ียวข้อง  
3) แสดงออกถึงความสามารถ 
    นําความรู้ไปใช้ได้ถูกต้อง 
    ตามหลักคิด ทฤษฎีที่ได้ 
    ศึกษา 
4) แสดงออกถึงการมีความ

รู้ เท่ าทัน เทคโนโล ยี เ พ่ือ
พัฒนาทักษะทางภาษา 

5)  แสดงออกถึงความสามารถ 
    ปฏิบัติงานโดยใช้ความรู้ที่ได้ 
    ศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ 
6)  แสดงออกถึงความสามารถ 
    ในการบูรณาการและ 
    ประยุกต์ใช้ความรู้ให้เกิด 
    ประโยชน์ต่อตนเององค์กร 
    และ สังคม  

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

ตนเอง 
         

1) สังเกตการณ์แสดงความ 
    คิดเห็นในช้ันเรียนและการ 
    ทํางานกลุ่ม 
2) ให้นักศึกษาตรวจสอบ 
    ผลงานระหว่างผู้เรียนด้วยกัน 
3) ตรวจประเมินจาก 
    แบบทดสอบ และผลงาน  
4) ตรวจประเมินจากการ 
    อภิปรายในช้ันเรียน 
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 2.2.3  ด้านทกัษะทางปญัญา 
ผลการเรียนรู ้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมินผล 

1) แสดงออกถึงความรอบรู้เท่า 
    ทันสถานการณ์ 
2) แสดงออกถึงการมีความคิด 
    เชิงสร้างสรรค์ 
3) แสดงออกถึงความสามารถ 
    ในการคิดวิเคราะห์อย่างเป็น 
    ระบบ  
4) แสดงออกถึงความสามารถ 
    ในการจัดการปัญหา 
5) แสดงออกถึงความสามารถ 
    ในการแสวงหาความรู้ เพ่ือ 
    พัฒนาตนเอง องค์กรและ    
    สังคม 

1) มอบหมายหัวข้อและ 
    ประเด็นรับผิดชอบที่ส่งเสริม 
    การฝึกคิดวิเคราะห์ 
2) มอบหมายกิจกรรม 
    การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 
3) มอบหมายประเด็นอภิปราย   
    เปิดโอกาสให้ฝึกฝนผู้นําใน 
    การอภิปราย 
4) เปิดโอกาสและกระตุ้นให้เกิด 

ความคิดสร้างสรรค์ต่อ
ยอดจากเน้ือหาในช้ันเรียน 

 
         

1) สังเกตพฤติกรรมการมีส่วน 
    ร่วมและการเป็นผู้นําในการ 
    อภิปราย 
2) ตรวจประเมินความสามารถ 
    ในการอภิปราย 
3) ตรวจประเมินความถูกต้อง 
   ของเน้ือหาการอภิปรายและ 
   ผลงาน 

 

         
     2.2.4  ด้านทกัษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

ผลการเรียนรู ้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมินผล 
1) แสดงออกถึงความสามารถ 
   ในการปรับตัวและอยู่ร่วมกับ 
   ผู้อ่ืนในองค์กรและสังคม 
2) แสดงออกถึงความสามารถ 
   ในการทํางานร่วมกันเป็นหมู่ 
   คณะ 
3) แสดงออกถึงความสามารถ 
    ในการเป็นผู้นําและผู้ตามท่ีดี 
4) แสดงออกถึงความสามารถ 
    ในการเป็นอย่างที่ดี เป็นที่ 
    ยอมรับของหมู่คณะ 

1) มอบหมายและกําหนดหน้าที่ 
    รับผิดชอบในการทํางาน   
    เด่ียวและงานกลุ่ม  
2) มอบหมายกิจกรรมที่ต้อง 
    ศึกษาด้วยตนเองนอกช้ัน 
    เรียนและกิจกรรมการเรียนรู้ 
    ที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ 
3) จัดกิจกรรมกลุ่มที่ส่งเสริมให้ 
    นักศึกษาเกิดการถ่ายทอด 
    ความรู้ระหว่างกลุ่มเพ่ือน  
    และสังคมรอบข้าง 
4) เปิดโอกาสและกระตุ้นให้เกิด 
   การแสดงความคิดเห็นในช้ัน 
   เรียน        

1) สังเกตการณ์แสดงออกด้าน 
    พฤติกรรมและการแสดง 
    ความคิดเห็นในช้ันเรียนและ 
    การทํางานกลุ่ม 
2) ให้นักศึกษาตรวจสอบ 
    ผลงานระหว่างผู้เรียน 
    ด้วยกัน 
3) ตรวจประเมินจาก 
    แบบทดสอบ และผลงาน  
4) ตรวจประเมินจากการ 
   อภิปรายในช้ันเรียน  
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            2.2.5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ผลการเรียนรู ้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมินผล 

1)  แสดงออกถึงความสามารถ 
    วิเคราะห์ข้อมูลเชิงตัวเลข  
    สถิติ และแปรผล นําไปใช้ใน 
    ชีวิตประจําวันได้ 
2) แสดงออกถึงความสามารถ 
    วิเคราะห์และกลั่นกรอง   
    ข้อมูลข่าวสารในสังคมได้ 
3) แสดงออกถึงการมีทักษะใน 
   การใช้ภาษาไทย  
   ภาษาอังกฤษสื่อสารได้อย่างมี 
   ประสิทธิภาพ 
4) แสดงออกถึงความสามรถใช้ 
    เทคโนโลยีสารสนเทศในการ 
    ค้นคว้าข้อมูลข่าวสาร 
5) แสดงออกถึงความสามารถ 
    ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศใน 
    การสื่อสารและนําเสนอ 
    ข้อมูลได้ 

1) ใช้เทคโนโลยี และนวัตกรรม 
    เป็นสื่อการสอน 
2) จัดกิจกรรมที่กระตุ้นให้ 
    ผู้เรียนใช้ภาษาอังกฤษและ 
    ภาษาไทยในการสื่อสารได้ 
    อย่างถูกต้องและเหมาะสม 
3) ใช้แบบทดสอบที่สัมพันธ์กับ 
    การคิดวิเคราะห์และคํานวณ 
    ตัวเลข 
 
         

1) สังเกตการณ์แสดงความ 
    คิดเห็นในช้ันเรียนและการ 
    ทํางานกลุ่ม 
2) ให้นักศึกษาตรวจสอบ 
    ผลงานระหว่างผู้เรียน 
    ด้วยกัน 
3) ตรวจประเมินจาก 
    แบบทดสอบ และผลงาน  
4) ตรวจประเมินจากการ 
    อภิปรายในช้ันเรียน 

 

3.  การกระจายความรบัผดิชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสตูรสู่รายวิชา (Curriculum  
     Mapping)   

3.1 การกระจายความรบัผดิชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสตูรสู่รายวิชาหมวดวิชา  
ศึกษาท่ัวไป ผลการเรียนรู้ในตารางมีความหมายดังนี ้
 

   1) ด้านคณุธรรม จริยธรรม 
1. ปฏิบัติตนตามกรอบระเบียบ ข้อบังคับของสถาบันและสังคม 
2. การแสดงออกถึงการมีวินัยในการเรียน ตรงต่อเวลา ซื่อสัตย์สุจริต ขยัน อดทน และ 
   สู้งาน 

 3. การแสดงออกถึงการเคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน รวมทั้งเคารพในคุณ 
    ค่าและศักด์ิศรีของความเป็นมนุษย์ 

4. การแสดงออกถึงการมีจิตอาสาและมีจิตสํานึกสาธารณะ 
5. รักและภูมิใจในท้องถิ่น  สถาบัน มีจติสํานึกในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม    
    สิ่งแวดล้อมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

   2) ด้านความรู้  
1. การแสดงออกถึงความสามารถในการเขา้ถึงแหล่งการเรียนรู้ 

 2. การแสดงออกถึงความสามารถในการบูรณาการความรู้ และการประยุกต์ความรู้    
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3. มีความรู้และความเข้าใจเก่ียวกับหลักการและทฤษฎีทีส่ําคัญในเน้ือหาของหมวด  
                   วิชาศึกษาทั่วไป  
   3) ด้านทักษะทางปญัญา 
        1. สามารถใช้ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ คิดวิเคราะห์ คิดเชิงเหตุผล และคิดเชิง   
                   บูรณาการ ในชีวิตประจําวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2. มีความคิดรเิริ่มสร้างสรรค์ เพ่ือสร้างประโยชน์ต่อตนเองและสังคมได้     
   4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบคุคลและความรบัผิดชอบ 
 1. สามารถทํางานร่วมกับผู้อ่ืนได้ ทั้งในฐานะผู้นําและสมาชิกกลุ่ม 
  2. มีความรับผดิชอบต่อบทบาทหน้าที่ของตนเอง ทั้งต่อตนเอง ต่อผู้อ่ืน และต่อสังคม 
 3. แสดงออกถึงการมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีในสังคมพหุวัฒนธรรม   

   5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ 
1. การแสดงออกถึงความสามารถในการใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสาร  

 2. การแสดงออกถึงความสามารถในการติดต่อสื่อสาร  โดยใช้เทคโนโลยีได้อย่าง 
        เหมาะสม   
  3. การแสดงออกถึงความสามารถในการวิเคราะห์ตัวเลข แปรผลและนําเสนอข้อมูลได้ 
        อย่างเหมาะสมและใช้เป็นพ้ืนฐานการแก้ปัญหาและการตัดสินใจในชีวิตประจําวัน 

4. การแสดงออกถึงการมีทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบคน้ข้อมูลเพ่ือการ  
                   แสวงหาความรู้    
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การกระจายความรับผิดชอบผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
 

 
 

 
รายวิชา 

 

1 .  ด้ า น คุ ณ ธ ร ร ม 
จริยธรรม 
 
 
 
 
 

2. ด้านความรู ้
 
 
 
 

3. ด้าน
ทักษะทาง
ปัญญา 
 
 

4.  ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
แ ล ะ ค ว า ม
รับผิดชอบ 
 

5 .  ด้านทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข 
ก า ร สื่ อ ส า ร  แล ะ
เ ท ค โ น โ ล ยี
สารสนเทศ 
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ข้อ
5 

ข้อ
1 

ข้อ
2 

ข้อ
3 

ข้อ
1 

ข้อ
2 

ข้อ
1 

ข้อ
2 

ข้อ
3 

ข้อ
1 

ข้อ
2 

ข้อ
3 

ข้อ
4 

2100101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร                  
2100102 การพัฒนาทักษะการพูดและการเขียน                  
2100103 หลักการอ่านและการเขียนคําไทย                  
2100104 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและพัฒนาการ 
             เรียนรู้ 

                 

2100105 การพัฒนาทักษะการพูดและการอ่าน 
             ภาษาอังกฤษ 

                 

2100106 ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาการอ่านและการเขียน                  
2100107 ภาษามลายูเพื่อการสื่อสาร                  
2100108 ภาษามลายูเพื่อการสื่อสารและพัฒนาการ 
             เรียนรู้ 

                 

2100109 ภาษามลายูพื้นฐาน                  
2100110 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร                  

 

   ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง 
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การกระจายความรับผิดชอบผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ต่อ) 

 
 

 
รายวิชา 

1 .  ด้ า น คุ ณ ธ ร ร ม 
จริยธรรม 
 
 
 
 
 

2. ด้านความรู ้
 
 
 
 

3. ด้าน
ทักษะทาง
ปัญญา 
 
 

4.  ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
แ ล ะ ค ว า ม
รับผิดชอบ 
 

5 .  ด้านทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข 
ก า ร สื่ อ ส า ร  แล ะ
เ ท ค โ น โ ล ยี
สารสนเทศ 
 
 

ข้อ 
1 

ข้อ 
2 

ข้อ 
3 

ข้อ 
4 

ข้อ
5 

ข้อ
1 

ข้อ
2 

ข้อ
3 

ข้อ
1 

ข้อ
2 

ข้อ
1 

ข้อ
2 

ข้อ
3 

ข้อ
1 

ข้อ
2 

ข้อ
3 

ข้อ
4 

2100115 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1                    
2100111 ภาษาอาหรับพื้นฐาน                  
2100112 วิทยาการแห่งความสุข                  
2100113 สุนทรียวิจักขณ์                  
2100114 สารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต                   
2100116 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2                   
2100117 ภาษาไทยเพื่อการประกอบอาชีพ                    
2100118 ความจริงของชีวิต                    
2100119 การพัฒนาตน                    
2100120 สุนทรียภาพเพื่อชีวิต                    
2150101 สังคมภิวัตน์                  
2150102 การจัดการทางสังคม                  

 

 

  ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง 
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การกระจายความรับผิดชอบผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ต่อ) 
  
 
 
 

รายวิชา 
 

1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
 
 
 
 
 

2. ด้านความรู้ 
 
 
 
 
 

 3 .  ด้ าน
ทั ก ษ ะ
ท า ง
ปัญญา 
 
 

4. ด้านทักษะ
ก า ร มี
ป ฏิ สั ม พั น ธ์
ระหว่างบุคคล
แ ล ะ ค ว า ม
รับผิดชอบ 
 

5 .  ด้านทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข 
ก า ร สื่ อ ส า ร  แล ะ
เ ท ค โ น โ ล ยี
สารสนเทศ 
 
 

ข้อ 
1        

ข้ อ
2 

ข้อ 
3 

ข้อ
4 

ข้ อ
5 

ข้อ
1 

ข้อ
2 

ข้ อ
3 

ข้ อ
1 

ข้อ
2 

ข้อ
1 

ข้อ
2 

ข้อ
3 

ข้อ
1 

ข้อ
2 

ข้อ
3 

ข้อ 
4 

2150103 ทักษะชีวิตและจิตสํานึกสาธารณะ                  
2150108 ทักษะในการดําเนินชีวิต                    
2150109 ชีวิตและวัฒนธรรมไทย                    
4100101 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจําวัน                  
4100102 วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต                  
4100103 เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจําวัน                  
4100108 วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจําวัน                   
4100109 การกีฬาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต                   

 
                                                                 ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง 
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3.2 การกระจายความรบัผดิชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสตูรสู่รายวิชา หมวดวิชา   
     เฉพาะด้าน ผลการเรียนรู้ในตางรางมีความหมายดังนี ้

1) คุณธรรม จริยธรรม 
  1. แสดงออกถึงการมีวินัยตามระเบียบขององค์กรและสังคม 
  2. แสดงออกถึงการรับผิดชอบในบทบาทหน้าที่ของตน 
  3. แสดงออกถึงการเคารพความเป็นผู้นําและผู้ตามท่ีดี  
  4. แสดงออกถึงการซื่อสัตย์ หมั่นเพียร เสียสละและมีจิตสาธารณะ 
  5. แสดงออกถึงการรับผิดชอบต่อจรรยาบรรณวิชาชีพ 

2) ความรู ้
  1. แสดงออกถึงการมีความรู้ในศาสตร์ที่ศึกษา 
  2. แสดงออกถึงความรู้ที่บูรณาการเข้ากับศาสตร์อ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง 
  3. แสดงออกถึงความสามารถนําความรู้ไปใช้ได้ถูกต้องตามหลักคิด ทฤษฎีที่ได้ 
       ศึกษา 
  4. แสดงออกถึงการมีความรู้เท่าทันเทคโนโลยีเพ่ือพัฒนาทักษาทางภาษา 
  5. แสดงออกถึงความสามารถปฏิบัติงานโดยใช้ความรู้ที่ได้ศึกษาอย่างมี 

   ประสทิธิภาพ 
  6. แสดงออกถึงความสามารถในการบูรณาการและประยุกต์ใช้ความรู้ใหเ้กิด 

   ประโยชน์ต่อตนเององค์กรและ สังคม 
3) ทักษะทางปัญญา 

  1. แสดงออกถึงความรอบรู้ เท่าทันสถานการณ์ 
  2. แสดงออกถึงการมีความคิดเชิงสร้างสรรค์ 
  3. แสดงออกถึงความสามารถในการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ 
  4. แสดงออกถึงความสามารถในการจัดการปัญหา 
  5. แสดงออกถึงความสามารถในการแสวงหาความรู้ เพ่ือพัฒนาตนเอง องค์กร   
                        และสังคม 

4) ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
  1. แสดงออกถึงความสามารถในการปรับตัวและอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนในองค์กรและ 

   สังคม 
  2. แสดงออกถึงความสามารถในการทํางานร่วมกันเป็นหมู่คณะ 
  3. แสดงออกถึงความสามารถในการเป็นผูนํ้าและผู้ตามท่ีดี 
  4. แสดงออกถึงความสามารถในการเป็นแบบอย่างที่ดี เป็นที่ยอมรับของ 
                        หมูค่ณะ 
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5) ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
  1. แสดงออกถึงสามารถวิเคราะห์ข้อมูลเชิงตัวเลข สถิติ และแปรผล นําไปใช้ใน 

   ชีวิตประจําวันได้ 
  2. แสดงออกถึงความสามารถวิเคราะห์และกลั่นกรองข้อมูลข่าวสารในสังคมได้ 
  3. แสดงออกถึงการมีทักษะในการใช้ภาษาไทย ภาษาอังกฤษสื่อสารได้อย่างมี 

   ประสทิธิภาพ 
  4. แสดงออกถึงความสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการค้นคว้าข้อมูล 

   ข่าวสาร 
  5. แสดงออกถึงความสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสารและ 

   นําเสนอข้อมูลได้ 
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การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา หมวดวิชาเฉพาะด้าน 

 ความรับผิดชอบหลัก      ความรับผิดชอบรอง 
 

 

 
 

รายวิชา 
 

1.  ด้านคุณธรรม 
จริยธรรม 

 

2.  ด้านความรู้ 
 

3.  ด้านทักษะทางปัญญา 
 

4.  ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

 

5.  ด้านทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร และ

การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ข้อ 
1 

ข้อ 
2 

ข้อ 
3 

ข้อ 
4 

ข้อ 
5 

ข้อ 
1 

ข้อ 
2 

ข้อ 
3 

ข้อ 
4 

ข้อ 
5 

ข้อ 
6 

ข้อ 
1 

ข้อ 
2 

ข้อ 
3 

ข้อ 
4 

ข้อ 
5 

ข้อ 
1 

ข้อ 
2 

ข้อ 
3 

ข้อ 
4 

ข้อ 
1 

ข้อ 
2 

ข้อ 
3 

ข้อ 
4 

ข้อ 
5 

 2108132  ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษเบื้องต้น                          
 2108133  การฟัง-การพูดเบื้องต้น                          
 2108134  การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศใน 
               การเรียนภาษาอังกฤษ 

 
 

    
   

   
      

     
  

 

 2108135  สังคมและวัฒนธรรมของ  
               ประเทศเจ้าของภาษา 

 
 

      
        

          
 

 2108136  ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษเพื่อการ 
               สื่อสาร 

     
   

   
     

      
   

 2108137  การฟัง-พูดเพื่อการสื่อสาร                          
 2108138  การอ่านเบื้องต้น                          
 2108139  การแปลเบื้องต้น                          
 2108240  การฟัง-การพูดเพื่อพัฒนา 
               ทักษะการสื่อสาร 

     
        

  
    

 
  

   
 

 2108241  การเขียนระดับประโยค                          
 2108242  ภาษาอังกฤษและภาษาศาสตร์  
               เบื้องต้น 
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การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา หมวดวิชาเฉพาะด้าน (ต่อ) 

 ความรับผิดชอบหลัก      ความรับผิดชอบรอง 
 

 
 

รายวิชา 
 

1.  ด้านคุณธรรม 
จริยธรรม 

 

2.  ด้านความรู้ 
 

3. ด้านทักษะทางปัญญา 4.  ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

 

5.  ด้านทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลขการสื่อสาร และ

การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ข้อ 
1 

ข้อ 
2 

ข้อ 
3 

ข้อ 
4 

ข้อ 
5 

ข้อ 
1 

ข้อ 
2 

ข้อ 
3 

ข้อ 
4 

ข้อ 
5 

ข้อ 
6 

ข้อ 
1 

ข้อ 
2 

ข้อ 
3 

ข้อ 
4 

ข้อ 
5 

ข้อ 
1 

ข้อ 
2 

ข้อ 
3 

ข้อ 
4 

ข้อ 
1 

ข้อ 
2 

ข้อ 
3 

ข้อ 
4 

ข้อ 
5 

 2108243  การพัฒนาทักษะการแปล                          
 2108244  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ 
               วรรณกรรมภาษาอังกฤษ 

     
       

 
    

 
    

 
  

 2108245  ภาษาศาสตร์ทฤษฎีเชิง 
               วิเคราะห์เบื้องต้น 

 
 

   
  

      
 

   
 

    
 

  

 2108347  ภาษาอังกฤษกับการมีส่วนร่วม   
               ต่อสังคม 

   
  

       
    

     
  

  

 2108348  การสื่อสารวัฒนธรรม                          
 2108352  การอ่านเพื่อความเข้าใจ                          
 2108353  การเขียนอนุเฉท                          
 2108354  การศึกษาค้นคว้าอิสระ                          

 2108464  วัฒนธรรมอาเซียน                          
 2108246  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 
               และการนําเสนองาน 

 
 

 
 

 
 

 
 

    
  

   
 

   
    

 2108349  ภาษาอังกฤษกับสุนทรียศาสตร์                          
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การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา หมวดวิชาเฉพาะด้าน (ต่อ)  

 
 

รายวิชา 
 

1.  ด้านคุณธรรม 
จริยธรรม 

 

2.  ด้านความรู้ 
 

3.  ด้านทักษะทาง
ปัญญา 

 

4.  ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

 

5.  ด้านทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลขการสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ข้อ 
1 

ข้อ 
2 

ข้อ 
3 

ข้อ 
4 

ข้อ 
5 

ข้อ 
1 

ข้อ 
2 

ข้อ 
3 

ข้อ 
4 

ข้อ 
5 

ข้อ 
6 

ข้อ 
1 

ข้อ 
2 

ข้อ 
3 

ข้อ 
4 

ข้อ 
5 

ข้อ 
1 

ข้อ 
2 

ข้อ 
3 

ข้อ 
4 

ข้อ 
1 

ข้อ 
2 

ข้อ 
3 

ข้อ 
4 

ข้อ 
5 

 2108350  การฟัง-การพูดเพื่อการสื่อสาร 
               เชิงวิชาชีพ 

     
       

 
 
 

  
 

 
 

  
 

  
 

 2108351  พื้นฐานการละครและการแสดง                          
 2108355  วรรณกรรมสําหรับเด็ก                          
 2108356  ภาษาอังกฤษสําหรับการ 
               ท่องเที่ยว 

     
   

   
   

  
      

   

 2108357  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 
               ทางธุรกิจ 

     
       

     
     

  
 

 2108358  ภาษาอังกฤษเพื่อการแสดง                          
 2108359  การอ่านเพื่อคุณภาพชีวิต                          
 2108360  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  
               มวลชน 

  
 

  
 

      
 

    
 

    
 

  

 2108361  ค่ายภาษาอังกฤษ                          

 2108362  ภาษาอังกฤษสําหรับงานสาย 
               การบิน 
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 ความรับผิดชอบหลัก            ความรับผิดชอบรอง 
 

การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา หมวดวิชาเฉพาะด้าน (ต่อ) 
 
 

รายวิชา 
 

1.  ด้านคุณธรรม 
จริยธรรม 

 

2.  ด้านความรู้ 
 

3.  ด้านทักษะทาง
ปัญญา 

 

4.  ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

 

5.  ด้านทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลขการสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ข้อ 
1 

ข้อ 
2 

ข้อ 
3 

ข้อ 
4 

ข้อ 
5 

ข้อ 
1 

ข้อ 
2 

ข้อ 
3 

ข้อ 
4 

ข้อ 
5 

ข้อ 
6 

 ข้อ 
1 

ข้อ 
2 

ข้อ 
3 

ข้อ 
4 

ข้อ 
5 

ข้อ 
1 

ข้อ 
2 

ข้อ 
3 

ข้อ 
4 

ข้อ 
1 

ข้อ 
2 

ข้อ 
3 

ข้อ 
4 

ข้อ 
5 

 2108363  ภาษาอังกฤษสําหรับธุรกิจการ   
               บริการ             

     
   

   
   

  
 

 
 

    
  

 
 

 2108465  วรรณกรรมกับชีวิต                          
 2108466  ภาษาอังกฤษสําหรับงาน 
               เลขานุการและงานสาํนักงาน 

    
       

 
   

   
   

 
 

 
  

 
 2108467  ภาษาอังกฤษเพื่อการเป็น 
               ผู้ประกอบการด้านบริการ 

    
  

     
 

  
 

   
 

   
 

 
 

 
   

 2108468  การเขียนสร้างสรรค์                          
 2108469  บทร้อยกรองตะวันตก                          
 2108470  บทกวีนิพนธ์อเมริกันสมัยใหม่                          
 2108471  การสัมมนาประเด็นร่วมสมัย 
               ด้วยภาษาอังกฤษ 

 
   

    
   

 
 

   
    

       

 2108472  การเตรียมฝึกประสบการณ์ 
               วิชาชีพ 

    
    

   
   

  
      

   

 2108473  การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ                          
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หมวดท่ี 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 
 

1.  กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการใหร้ะดับคะแนน (เกรด) 
          ให้เป็นไปตามข้อบังคับสภามหาวิทยาลัย ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตร ี
กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด) 
 

2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา    
    2.1  การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่สําเร็จการศึกษา 
        ระหว่างกระบวนการสอนและประเมินผลรายวิชา  มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิ
รายวิชา เมื่อสิ้นสุดภาคเรียน ดังน้ี 

2.1.1 การทวนสอบระดับรายวิชา 
2.1.1.1 อาจารย์ประจําวิชาสุ่มสัมภาษณ์นักศึกษา เพ่ือตรวจสอบความรู้และ

การมีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนรู้ 
2.1.1.2 อาจารย์ประจําวิชาเจาะจงสัมภาษณ์นักศึกษาเป็นรายบุคคล เพ่ือ

ตรวจสอบความรู้และการมีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนรู้ กรณีนักศึกษามีผลการเรียน
ผิดปกติเป็นที่น่าสังเกต 

2.1.2 การทวนสอบระดับหลักสูตร 
2.1.2.1 ต้ังคณะกรรมการภายในและนอกหลักสูตร ตรวจสอบความถูกต้อง

เหมาะสมของข้อสอบ 
2.1.2.2 ต้ังคณะกรรมการในหลักสูตร ตรวจสอบความถูกต้องเหมาะสมการ

ประเมินผลการเรียนของนักศึกษา 
      2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาสําเร็จการศึกษา 

      หลังนักศึกษาสําเร็จการศึกษา ต้ังคณะกรรมการในหลักสูตร  ทํางานวิจัยหรือสํารวจ
ข้อมูลผลสัมฤทธ์ิในการประกอบอาชีพของบัณฑิตและความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต  เพ่ือนํา
ผลการวิจัยหรือผลการสํารวจมาปรับปรุงพัฒนาการผลิตบัณฑิตของหลักสูตร  
   

3. เกณฑ์การสําเร็จการศึกษาตามหลักสตูร 
         ให้เป็นไปตามข้อบังคับสภามหาวิทยาลัย ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2551 
ข้อที่ 34 และฉบับที่ 2 ข้อที่ 5 

 

หมวดท่ี 6 การพัฒนาคณาจารย ์
 

1. การเตรียมการสําหรับอาจารย์ใหม่  
 1.1 มีการปฐมนิเทศแนะแนวการเป็นครูแก่อาจารย์ใหม่ใหม้ีความรู้และเข้าใจนโยบายของ
มหาวิทยาลัย/สถาบัน บทบาทหน้าที่ของอาจารย์ คณะ ตลอดจนในหลักสูตรที่สอน 
 1.2 ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพ่ิมพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพ่ือส่งเสริมการสอนและ
ความเป็นครู 
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2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่อาจารย์  
2.1 การพัฒนาความรู้และทกัษะการจัดการเรียนรู ้การวัดและการประเมินผล 

  2.1.1 ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพ่ิมพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพ่ือส่งเสริม
การสอนและการวิจัยอย่างต่อเน่ืองโดยผ่านการทําวิจัย การสนับสนุนด้านการศึกษาต่อ ฝึกอบรม
ศึกษาดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองค์กรต่าง ๆ การประชุมทางวิชาการท้ังในประเทศและ/หรือ
ต่างประเทศ หรือการลาเพ่ือเพ่ิมพูนประสบการณ์ 
  2.1.2 จัดโครงการประชุมสัมมนาอาจารย์ผู้สอนเพ่ือกํากับติดตามกระบวนการ
ทํางาน ตลอดจนพัฒนาองค์ความรู้ และแนวคิดด้านวิชาการ 
  2.1.3 เพ่ิมพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลให้ทันสมัย 

2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอ่ืนๆ  
   2.2.1 การมีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชนทีเ่ก่ียวข้องกับการพัฒนา
ความรู้และคุณธรรม 
  2.2.2 มีการกระตุ้นอาจารย์ทําผลงานทางวิชาการในสาขาที่เก่ียวข้อง  
  2.2.3 ส่งเสริมการทําวิจัย การสร้างนวัตกรรม และองค์ความรู้ใหม่เพ่ือพัฒนาการ
เรียนการสอนและมีความเช่ียวชาญในสาขาวิชาชีพ  
   

หมวดท่ี 7 การประกันคณุภาพหลักสูตร 
 

1. การกํากับมาตรฐาน 
        หลักสูตรศิลปศาสตรบัณิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มุ่งผล ิตบ ัณฑ ิตให ้ม ีค ุณภาพทั้งด ้านองค์
ความรู้และความเชี่ยวชาญในการใช้ภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีเพื่อการสื่อสารทางวิชาการและ
วิชาชีพ มีการบริหารจัดการหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรและกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2558 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
ได้ดําเนินการบริหารจัดการหลักสูตรดังน้ี 

1.1 จํานวนอาจารย์ประจําหลักสูตร  
มีจํานวนอาจารย์ประจําหลักสูตร 5 คนตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษาตาม 

หลักสูตร 
1.2 คุณสมบัติของอาจารย์ประจําหลักสูตร 

อาจารย์ประจําหลักสูตรมีจํานวน 5 คน ที่มีคุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า  
รวมถึงมีอาจารย์ ดํารงตําแหน่งทางวิชาการในสาขาที่ตรงกับสาขาวิชาที่เปิดสอน 

1.3 การปรับปรุงหลักสูตรตามกรอบระยะเวลาท่ีกําหนด 
  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ฉบับปรุงปรุง พ.ศ. 2555) ได้
ดําเนินการจัดการเรียนการสอนมาต้ังแต่ปี พ.ศ. 2555 เป็นต้นมา และได้ดําเนินการปรับปรุงตามรอบ
ระยะเวลาที่กําหนดเพื่อให้ได้หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560 ที่จะถึงน้ี โดยดําเนินการตามระบบ
และกลไกการเปิดหลักสูตรใหม่และปรับปรุงหลักสูตรตามแนวทางปฏิบัติที่กําหนดโดยคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา  และดําเนินการตามประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เรื่อง แนวปฏิบัติในการ
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พัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตร พ .ศ . 2554 ในการดําเนินการเปิดและปรับปรุงหลักสูตรโดย 
มหาวิทยาลัยแต่งต้ังคณะกรรมการเพ่ือยกร่างหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560 และนําเสนอร่างหลักสูตรต่อคณะกรรมการประจําคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์  
 

2. บัณฑิต 
พันธกิจสําคัญของหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คือการผลิตบัณฑิตให้

มีความรู้และความเช่ียวชาญในวิชาภาษาอังกฤษ ยึดหลักการเรียนรู้โดยใช้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง 
สามารถบูรณาการความรู้ภาษาอังกฤษกับทักษะทางปัญญา และมีคุณลักษณะเป็นผู้มีคุณธรรม
จริยธรรม มีความสามารถในการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง และสามารถปฏิบัติงานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่าง
มีประสิทธิภาพภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรม ตลอดจนเรียนรู้เทคโนโลยีที่ทันสมัยเพ่ือพัฒนาตนเองอยู่
เสมอ และสามารถประยุกต์ใช้ความรู้เพ่ือการดํารงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข 
  
3.  นักศึกษา 
  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาอังกฤษให้ความสําคัญกับการรับและการ
คัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษาในหลักสูตร เพราะความสําเร็จของการจัดการศึกษาขึ้นอยู่กับปัจจัยสําคัญ 
คือ นักศึกษา ดังน้ันการคัดเลือกรับนักศึกษาจึงต้องอาศัยระบบท่ีสามารถคัดเลือกนักศึกษาที่มี
คุณสมบัติและความพร้อมทางการเรียน และมีกิจกรรมการพัฒนาในรูปแบบต่างๆ เพ่ือให้นักศึกษามี
ความรู้ความสามารถตามพันธกิจหลักสูตร และมีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  
  การดําเนินการรับนักศึกษา เริ่มกระบวนการต้ังแต่ระบบการรับนักศึกษา การส่งเสริมและ
พัฒนานักศึกษา และผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นกับนักศึกษา อธิบายพอสงัเขป ดังน้ี  

3.1 การรับนักศึกษา 
           หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มีแผนการรับนักศึกษา 
ปีการศึกษาละ 80 คน โดยคํานึงถึงตลาดงาน สัดส่วนอาจารย์ต่อนักศึกษา โดยมีการกําหนดคุณสมบัติ
รับผู้เข้าศึกษาตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.  
2558 โดยระบุไว้ว่าจะต้องเป็นผู้สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า และ
คุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์ในการรับนักศึกษาของหลักสูตร ซึ่งมีทั้งประเภทนักเรียนความสามารถ
พิเศษและประเภททั่วไป และมีระบบกลไกตามประกาศของมหาวิทยาลัย   

      ในแต่ละปีการศึกษา หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ จะเปิดรับ
สมัครนักศึกษาในระดับปริญญาตรี  ผ่านช่องทางการรับสมัครต่างๆ ดังน้ี 

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

          ส่วนขัน้ตอนกระบวนการรับนักศึกษามีขั้นตอนสังเขป  ดังน้ี 
1. ประกาศรับสมคัรนักศึกษาตามเกณฑ์หลักสตูร 
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2. แต่งต้ังคณะกรรมการออกข้อสอบ คุมสอบ ตรวจข้อสอบ ประกาศผลสอบ 
3. ประชุมออกข้อสอบ รูปแบบการรับสมัคร หรือเคร่ืองมือคัดเลือกนักศึกษา 
4. จัดพิมพ์ข้อสอบ 
5. จัดสอบข้อเขียน   
6. จัดสอบสัมภาษณ์  โดยมีคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์  จาํนวน 3 คน 
7. ประกาศผลสอบ 

3.2 การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 
           3.2.1 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรร่วมกันพิจารณากําหนดแผนการเตรียมความ
พร้อมก่อนเข้าศึกษา โดยการให้ความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษและคําแนะนําด้านการเรียนแก่นักศึกษา
เพ่ือยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติจนสําเร็จการศึกษา  
           3.2.2 จัดปฐมนิเทศก่อนเปิดภาคการศึกษาท้ังระดับหลักสูตรและระดับคณะ  เพ่ือ
ช้ีแจงการเทียบวิชาเสริมพ้ืนฐาน  กฎ ระเบียบในการศึกษา  สิ่งอํานวยความสะดวกในการศึกษาท่ี
คณะและหลักสูตรจัดให้  เปิดโอกาสให้รุ่นพ่ีได้พบปะ แนะนําการเตรียมตัวในการเรียนกับรุ่นน้องจัด
กิจกรรมละลายพฤติกรรมเพื่อส่งเสิรมให้ทํางานเป็นทีมให้นักศึกษาช่วยเหลือซึ่งกันและกันในด้าน
วิชาการ   
 3.3 การควบคุมการดูแลการให้คาํปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษาในระดับ
ปริญญาตร ี

3.3.1 หลักสูตรมีแผนงานโครงการ คําสั่งแต่งต้ังอาจารย์ที่ปรึกษา  ระบบและ 
ขั้นตอนการดําเนินงานตามแนวทางของมหาวิทยาลัย 

3.3.2 อาจารย์ที่ปรึกษามีเวลาให้การดูแลนักศึกษา  โดยให้มีการบันทึก ประเมิน  
(แบบสอบถาม)  หลังจากเข้าพบ  ใช้ห้องพักอาจารย์เป็นห้องให้คําปรึกษา  และมีการประเมินความ
พึงพอใจของนักศึกษาต่อการให้คําปรึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษา 

3.3.3 จัดประชุมให้อาจารย์ที่ปรึกษาได้พูดคุยแลกเปลี่ยนกันเรื่องผลการเรียน   
การดําเนินชีวิตนักศึกษา  จุดแข็งจุดอ่อนของนักศึกษา 

3.3.4 อาจารย์ที่ปรึกษาให้ความช่วยเหลือนักศึกษาที่มีปัญหาทางการเรียนหรือ 
ต้องการความช่วยเหลือด้านอ่ืนๆ  เช่น  การหารายได้ระหว่างเรียน  การให้ทุนการศึกษา 

3.3.5 หลักสูตรจัดให้มีอาจารย์ที่ปรึกษาวางแผนการจัดการความเสี่ยงของ 
นักศึกษา  เช่น  มีข้อมูลนักศึกษาท่ีมีผลการเรียนตํ่า  มีความเสี่ยงที่จะออกกลางคันหรือสําเร็จ
การศึกษาช้า  โดยให้อาจารย์ที่ปรึกษาวางแผน มีขั้นตอนการดําเนินงาน และการแก้ไขปัญหาเพ่ือลด
ความเสี่ยงน้ัน 

3.4 การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
3.4.1 หลักสูตรได้กําหนดคุณลกัษณะของผู้ที่สําเร็จการศึกษาตามคุณลักษณะที่ 

พึงประสงค์ของหลักสูตร  โดยวางแผนการดําเนินงานในกิจกรรมตามงบประมาณที่ได้รับเสริมแก่
นักศึกษาให้เพียงพอครอบคลุมทุกประเภทกิจกรรม 

3.4.2 สนับสนุนให้นักศึกษาเข้าร่วมการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรให้ตรงตาม 
คุณลักษณะที่พึงประสงค์  เช่น   
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1. ด้านคุณธรรมจริยธรรม:  โครงการสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมด้านการ
เสริมสร้างจิตสาธารณะ 

2. ด้านความรู้:  กิจกรรมสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมด้านการพัฒนาศักยภาพ
ตนเอง  กิจกรรมเตรียมความพร้อมการประกอบอาชีพนักศึกษา    

3. ด้านทักษะทางปัญญา:  กิจกรรมสัมมนาหลักฝึกประสบการณ์ฝึกงานของ
นักศึกษาและการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ตลาดงานอาเซียน 

4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ:  ดําเนินงาน
โครงการไหว้ครูและโครงการกีฬาสัมพันธ์ 

5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  การสื่อสาร  และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ:  กิจกรรมมการอบรมการสืบค้นฐานข้อมูลงานวิจัยออนไลน์ 

3.4.3 มีการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาที่ช่วยเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่  
21 ได้แก่ โครงการเสริมสร้างประสบการณ์ทางวิชาการดูงานและทัศนศึกษานอกสถานที่  โครงการ
เตรียมความพร้อมและยกระดับภาษาเพ่ือการทํางาน 

3.4.4 สนับสนุนให้นักศึกษาในหลักสูตรเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ซึ่งจัดโดยหน่วยงาน 
ในมหาวิทยาลัย เพ่ือส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
 

4.  อาจารย์ 
 เพ่ือให้ได้อาจารย์ที่มีคุณภาพเหมาะสม มีคุณสมบัติสอดคล้องกับสภาพบริบท ปรัชญา 
วิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย และของหลักสูตร คณะกรรมการบริหารหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ร่วมกันกําหนดนโยบาย แผนระยะยาว กิจกรรมการดําเนินงาน ตลอดจนการ
กํากับดูแลและการพัฒนาคุณภาพอาจารย์ การวางระบบประกันคุณภาพอาจารย์ เพ่ือให้ได้อาจารย์ที่
มีคุณสมบัติทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพที่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่กําหนดโดย
สํากนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาแห่งชาติ ดังน้ี 
  4.1 การรับอาจารย์ใหม่ 

มีการคัดเลือกอาจารย์ใหม่ตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย โดยอาจารย์ 
ใหม่จะต้องมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโทขึ้นไปในสาขาภาษาอังกฤษ หรือสาขาที่เก่ียวข้อง 

4.2 การแต่งต้ังคณาจารย์พิเศษ 
    มหาวิทยาลัยจะอํานวยความสะดวกในการติดต่อและเชิญอาจารย์พิเศษตามความ
จําเป็นและข้อเสนอของผู้รับผดิชอบหลักสูตร 
 4.3 การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตาม และทบทวนหลักสูตร 

  คณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและผู้สอน ประชุมร่วมกันในการวางแผนจัดการ
เรียนการสอน ประเมินผล และให้ความเห็นชอบการประเมินผลทุกรายวิชา เก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ือ
เตรียมไว้สําหรับการปรับปรุงหลักสูตร ตลอดจนปรึกษาหารือแนวทางที่จะทําให้บรรลุเป้าหมายตาม
หลักสูตรและได้บัณฑิตเป็นไปตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
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5.  หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
 5.1 การออกแบบหลักสูตร  
           มหาวิทยาลัยมีระบบและกลไกในการดําเนินงานพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตร โดย
หลักสูตรมีหลักคิดในการออกแบบหลักสูตรให้มีความสอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และมีการวิเคราะห์สถานการณ์หรือพัฒนาทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม
ตลอดจนพันธกิจของสถาบัน  
            หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ได้เปิดจัดการเรียนการสอนเมื่อ
ปี พ.ศ. 2555 ซึ่งในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ได้มีรูปแบบและโครงสร้าง
เฉพาะวุฒิปริญญาตรี 4 ปี โดยนักศึกษาจะต้องศึกษาตามหลักสูตร ทั้งด้านวิชาการ วิชาชีพ คุณธรรม 
จริยธรรมและทักษะที่นักศึกษาจะต้องได้รับการพัฒนาให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิและความ
ต้องการของตลาดงานท่ีเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร  

5.2 การพิจารณากําหนดผู้สอน  
      คณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้วางระบบผู้สอนตามระบบและกลไกในการกําหนด
ผู้สอนตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เรื่อง กลไกในการกําหนดผู้สอน โดยคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตรได้ประชุม วางแผน พิจารณาอาจารย์ผู้สอนในหลักสูตรเพ่ือกําหนดผู้สอนในรายวิชา 
ที่เปิดการเรียนการสอนแต่ละรายวิชาที่เปิดสอน และกําหนดเกณฑ์ในการพิจารณาอาจารย์ผู้สอนดังน้ี  
                      5.2.1 วุฒิทางการศึกษาที่สําเร็จการศึกษา 
                      5.2.2 ความถนัด ความเช่ียวชาญต่อศาสตร์วิชาในรายวิชาที่สอน 
                      5.2.3 ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในการสอน  

5.3 การกํากับกระบวนการเรียนการสอน  
      มหาวิทยาลัยมีระบบและกลไกในการกํากับกระบวนการเรียนการสอนของอาจารย์
ผู้สอนแต่ละหลักสูตรโดยให้นักศึกษาประเมินการสอนของอาจารย์ผู้สอนในแต่ละรายวิชาผ่านระบบ
ประเมินออนไลน์ 

หลักสูตรมีระบบและกลไกในการกํากับการเรียนการสอนของอาจารย์ผู้สอนใน
หลักสูตร โดยการประชุม วางแผนทําความเข้าใจ กับอาจารย์ผู้สอนเก่ียวกับการจัดการเรียนการสอน
ที่ต้องเป็นไปตามกรอบคุณวุฒิ และมุ่งเน้นการเรียนการสอนทักษะที่จําเป็นสําหรับการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 ซึ่งประกอบด้วย 4 กลุ่มหลัก คือ กลุ่มวิชาหลัก กลุ่มทักษะชีวิตและอาชีพ กลุ่มทักษะ
การเรียนรู้และนวัตกรรม และกลุ่มทักษะสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี และให้อาจารย์ผู้สอน ระบุใน
กระบวนการจัดการเรียนการสอน คือ มคอ.3 และ มคอ.4  

5.4 การประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
      หลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ได้มีการประเมินผลในแต่ละ
รายวิชาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิทั้ง 5 ด้าน ได้แก่ 
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5.4.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
5.4.2 ด้านความรู้ 
5.4.3 ด้านทักษะปัญญา 
5.4.4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
5.4.5 ด้านทักษะการคิดวิเคราะห์ตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลย ี

     สารสนเทศ 
           โดยให้ผู้สอนแต่ละวิชาประเมินผู้เรียนตามกรอบดังกล่าวโดยใช้รูปแบบการประเมิน
ต่างๆเช่น การสังเกต การสัมภาษณ์ การสอบถาม การทดสอบ การทําแบบประเมิน หรือการทวน
สอบ ดังน้ี 

1. มีการกําหนดเกณฑ์การประเมินให้นักศึกษามีส่วนร่วม 
2. มีการกําหนดน้ําหนักขององค์ประกอบในการประเมินสอดคล้องกับจุดเน้นของรายวิชา 

(วิชาทฤษฎี ปฏิบัติ สัมมนา) 
3. มีการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาโดยใช้การประเมินตามสภาพจริง เครื่องมือ

ประเมินมีความหลากหลาย โดยตรวจข้อสอบ ผลงาน วิธีการให้คะแนนสอบและการให้
คะแนนพฤติกรรม 

             5.5 การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
       คณะกรรมการบริหารหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มีการ
วางแผนการดําเนินงานตรวจสอบผลการเรียนรู้ของนักศึกษาในแต่ละรายวิชา ของภาคการศึกษานั้นๆ 
โดยดําเนินการดังน้ี 

5.5.1 วิเคราะห์ตรวจสอบคุณภาพ/ปรับปรุงพัฒนาเคร่ืองมือที่ใช้ในการประเมิน 
คุณภาพนักศึกษา เช่น การวิพากษ์ข้อสอบ ปรับปรุงข้อสอบ สร้างข้อสอบใหม่ 

5.5.2 ควบคุมการประเมินผลการเรียนในรายวิชาที่มีหลายกลุ่มเรียนให้ได้มาตรฐาน 
เดียวกัน 

5.5.3 แจ้งให้นักศึกษารับรู้ชัดเจนเมื่อมีการตัดเกรด เช่น  กําหนดเกณฑ์การประเมิน 
การตัดเกรดชัดเจน โดยให้อาจารย์ผู้สอนแจ้งและให้เอกสาร (มคอ.3) แก่นักศึกษาในสปัดาห์แรกที่
เปิดภาคเรียน 

5.5.4 ทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนในระดับรายวิชา 
และระดับหลักสูตร เช่น การประเมินตนเองของนักศึกษา               
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6. สิ่งสนับสนนุการเรียนรู ้
 ระบบการดําเนินงานของหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ดําเนินการให้
อาจารย์ทุกท่านมีส่วนร่วมในการเสนอแนะความต้องการและสํารวจทรัพยากรที่ตนเองต้องการให้
สอดคล้องกับรายวิชาที่ตนเองรับผิดชอบโดยดําเนินการตามข้ันตอนดังต่อไปน้ี  

1. มหาวิทยาลัยมีการแต่งต้ังคณะกรรมการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศโดยมี
หน้าที่รับผิดชอบในการให้คําปรึกษา การกํากับดูแลการดําเนินงานและในการ
พิจารณาดําเนินการในการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ สิ่งสนับสนุนทางด้าน
การศึกษาให้สอดคล้องกับหลักสูตรการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ยะลากําหนดแนวทางในการรวบรวมตรวจสอบคัดเลือกทรัพยากรสารสนเทศ 
สิ่งสนับสนุนด้านการศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลและประเมินผลการ
จัดหาทรัพยากรสารสนเทศส่ิงสนับสนุนด้านการศึกษาซึ่งมีหน่วยงานหลักใน
การให้บริการ คืองานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ ศูนย์บรรณสารสนเทศ
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

2. ประกาศกําหนดการจัดหาทรัพยากร โดยทางมหาวิทยาลัยแจ้งให้คณะทราบ
แล้วให้ทางคณะแจ้งทางหลักสูตรเพื่อดําเนินการสํารวจความต้องการจัดหา
ทรัพยากรโดยประธานหลักสูตรทําการสํารวจความต้องการของทรัพยากร
สารสนเทศโดยขอความร่วมมือจากอาจารย์ประจําหลักสูตรในการจัดหา
ทรัพยากรสารสนเทศ สิ่งสนับสนุนด้านการศึกษาของรายวิชาที่ตนเองต้องการ 

3. หลักสูตรได้เสนอรายการหนังสือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการเรียนการสอนโดย
เรียงลําดับตามความสําคัญของทรัพยากรก่อนและรวบรวมตรวจสอบ 

4. มหาวิทยาลัยดําเนินการคัดเลือกตามความสําคัญและงบประมาณที่ได้รับ
จัดสรร เมื่อคัดเลือกเสร็จแจ้งผลการเลือกมายังคณะ และคณะแจ้งหลักสูตรให้
ทราบ 

5. มหาวิทยาลัยดําเนินการจัดซื้อ หลังจากน้ัน ดําเนินการลงทะเบียนทรัพยากร 
แจ้งรายการทรัพยากรไปยังคณะและคณะแจ้งมายังหลักสูตร 

6.1 การบรหิารบุคลากรสนบัสนนุการเรียนการสอน 
   1)  การกําหนดคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง  
               บุคลากรสายสนับสนุนควรมีวุฒิปริญญาตรีและมีความรู้ตรงตามตําแหน่ง
งาน 
   2) การเพิ่มทักษะความรู้เพื่อการปฏิบัติงาน  
            จัดการอบรมและศึกษาดูงานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางานตาม
ตําแหน่งงาน 

6.2 การบรหิารงบประมาณ 
มหาวิทยาลัยจัดสรรงบประมาณผ่านคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ทั้งงบประมาณ 

แผ่นดินและงบประมาณบํารุงการศึกษาเพ่ือจัดซื้อหนังสือ ตํารา สื่อการเรียนการสอน โสตทัศนูปกรณ์ 
และวัสดุครุภัณฑ์อย่างเพียงพอเพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอนในช้ันเรียน และสร้างสภาพแวดล้อมให้
เหมาะสมกับการเรียนรู้ด้วยตนเองของนักศึกษา 
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6.3 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม  
   6.3.1 สถานที ่
ลําดับ รายการและลกัษณะเฉพาะ จํานวนที่มีอยู่แล้ว หมายเหตุ 

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

9 ห้อง 
5 ห้อง 
1 ห้อง 
3 ห้อง 

อาคาร 1 
อาคาร 4 
อาคาร 5 คณะวิทยาศาสตร์ฯ 
อาคาร 5 คณะวิทยาศาสตร์ฯ 

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

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

อาคาร 5 คณะวิทยาศาสตร์ฯ 
อาคาร 9 ศูนย์วิทยาศาสตร์ฯ 
อาคาร 10 ภาควิชาศิลปกรรม 
อาคาร 15 ภาควิชาเกษตรศาสตร์ 
อาคาร 15 ภาควิชาเกษตรศาสตร์ 
อาคาร 18  
อาคาร 20 สํานักงานอธิการบดี 
อาคาร 23 คณะวิทยาการจัดการ 
อาคาร 24 สังคมศาสตร ์
อาคาร 24 สังคมศาสตร ์

2 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 

5 ห้อง 
7 ห้อง 
1 ห้อง 

อาคาร 6 
อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ 
อาคาร 24 สังคมศาสตร ์

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

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

อาคาร 24 สังคมศาสตร ์
อาคาร 24 สังคมศาสตร ์
อาคาร 24 สังคมศาสตร ์
อาคาร 23 คณะวิทยาการจัดการ 
อาคาร 23 คณะวิทยาการจัดการ 
อาคาร 23 คณะวิทยาการจัดการ 

 

 6.3.2 อุปกรณ์การสอน 
         1) อุปกรณ์การเรียนการสอนของหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

ภาษาอังกฤษ 

ลําดับ รายการและลกัษณะเฉพาะ 
จํานวนที่มี 
อยู่แล้ว 

1 เครื่องเล่นแผ่นซีดี 3 
2 ชุดเคร่ืองขยายเสียงไร้สายพร้อมไมโครโฟน 4 
3 ตู้แอมป์อเนกประสงค์ 3 
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ลําดับ รายการและลกัษณะเฉพาะ 
จํานวนที่มี 
อยู่แล้ว 

4 เครื่องโปรเจคเตอร์ 1 
5 โทรทัศน์ 1 
6 ชุดเคร่ืองเสียง 1 
7 เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก 1 
8 เครื่องคอมพิวเตอร์ 4 
9 เครื่องพิมพ์ (Printer) 2 
10 เครื่องฉายข้ามศีรษะ 1 
11 เครื่องถ่ายเอกสาร 1 
12 เครื่องขยายเสียงประจําห้อง 1 
13 โต๊ะเก้าอ้ีเรียน 30 
14 ตู้เก็บเอกสาร 5 
15 โต๊ะวางอุปกรณ์และเก้าอ้ี 10 
16  โต๊ะเก้าอ้ีสําหรับอาจารย์ 14 

 

              2)  อุปกรณ์การเรียนการสอนและโสตทัศนูปกรณ์ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
ลําดับ
ที่ 

รายการและลกัษณะเฉพาะ 
จํานวน 

ที่มีอยู่แล้ว 
1 เครื่องคอมพิวเตอร์ 3 
2 เครื่องพิมพ์ 1 
3 เครื่องถ่ายเอกสาร 1 
4 เครื่องขยายเสียงประจําห้อง 1 
5 เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก 2 
6 กล้องถ่ายภาพดิจิตอล 1 
7 กล้องถ่ายภาพวีดิทัศน์ 1 
8 เครื่องบันทึกเสียง 8 
9 เครื่องโปรเจ็คเตอร์ 1 
10 โทรทัศน์ส ี 2 

 

      6.3.3 ห้องสมุดและแหล่งคน้คว้าทางวิชาการ 
                       สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา มี

เครื่องคอมพิวเตอร์เพียงพอที่จะให้บริการการสืบค้นสารสนเทศระบบห้องสมุดอัตโนมัติผ่านเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตจาก http://aritc.yru.ac.th/ 
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     6.3.3.1 เอกสารและตํารา 
     1) หนังสือ 

1.1 ภาษาไทย   จํานวน  2,479 ช่ือเรื่อง 
1.2 ภาษาอังกฤษ   จํานวน    993 ช่ือเรื่อง 

               รวม 3,472 ชื่อเรื่อง 
2) เอกสารวิชาการ (วิจัย/วิทยานพินธ์/ปริญญานิพนธ์) 
2.1 ภาษาไทย            จํานวน   12 ช่ือเรื่อง 
2.2 ภาษาอังกฤษ                 จํานวน    - ช่ือเรื่อง 

               รวม 12 ชื่อเรื่อง 
3) วารสาร/นติยสาร 
3.1 ภาษาไทย            จํานวน    228 ช่ือเรื่อง 
3.2 ภาษาอังกฤษ                 จํานวน      - ช่ือเรื่อง 

               รวม    228 ชื่อเรื่อง 
                                  6.3.3.2  ฐานข้อมูลสําเร็จรูป 
                     ระบบฐานข้อมูลสําเร็จรูปเพ่ือการค้นคว้าและฐานข้อมูลOnline มี 3 ระบบ
ฐานข้อมูล ประกอบด้วย 
 1) ระบบฐานข้อมูล E-Book ประกอบด้วย 3 ฐานข้อมูล ดังน้ี 

1.1) iGLibrary (iG Publishing) เป็นฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์   
       1.2) Gale Virtual Reference Library (eBook) เป็นฐานข้อมูลที่รวบรวม 
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์สาขาวิชาต่างๆ ได้แก่ Business, Environment, History, Information and 
Publishing, Law, Medicine, Nation and World, Religion, Science, Social Science และ 
Technology 

1.3) 2eBook เป็นฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์   
 2) ระบบฐานข้อมูล E-Journal ประกอบด้วย 6 ฐานข้อมูล ดังน้ี 
       2.1) Springer Link เป็นฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์สุขภาพ ครอบคลุมวารสาร จํานวนเอกสารฉบับเต็ม 1,130 ช่ือ ข้อมูล     
ปี 1997-ปัจจุบัน 
      2.2) ฐานข้อมูล Web of Science เป็นฐานข้อมูลอ้างอิง(Citation Database) 
ที่ให้ข้อมูลบรรณานุกรม พร้อมด้วยบทคัดย่อ รายการอ้างอิง (Cited Reference)และรายการอ้างอิง
(Cite Article) ซึ่งครอบคลุมสาขาวิทยาศาสตร์ เช่น เคี ฟิสิกส์ วิศวกรรม เป็นต้น สาขาสังคมศาสตร์ 
เช่น จิตวิทยา บริหารธุรกิจ  เป็นต้น สาขาศิลปศาสตร์และมนุษยศาสตร์ เช่น เอเชียศึกษา ศาสนา 
ปรัชญา ศิลปะ ดนตรี เป็นต้น จากวารสารไม่น้อยกว่า 10,000 รายช่ือ ให้ข้อมูลต้ังแต่ปี2001-ปัจจุบัน 
    2.3) ฐานข้อมูล Academic Search Complete เป็นฐานข้อมูลที่มีเน้ือหา
ครอบคลุมสหสาขาวิชามากที่สุดทั่วโลก   
    2.4) ฐานข้อมูล EBSCO Discovery Service Plus Full Textเป็นนวัตกรรมที่ใช้
ในการจัดการและการสืบค้นฐานข้อมูลจํานวน 13 ฐานข้อมูล ที่สํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาได้ดําเนินการบอกรับ เพ่ือให้บริการกับมหาวิทยาลัย / สถาบันทั้ง 78 แห่ง อาทิเช่น 
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ฐานข้อมูล ScienceDirect ฐานข้อมูล Proquest Dissertation ฐานข้อมูล ISI Web of Science 
ทั้งน้ียังรวมถึงฐานข้อมูล EBSCO eBooks (NetLibrary) ผ่านช่องทางการสืบค้นเดียว (Single 
Search) 
       2.5) ฐานขอ้มูล Education Research Complete เป็นฐานข้อมูลวารสารฉบับ
เต็มกว่า 1,060 ช่ือเรื่อง ซึ่งรวบรวมวารสารหลัก (Core Journals) ต้ังแต่ระดับอนุบาลไปจนถึงระดับ
การศึกษาขั้นสงู รวมถึงหนังสือ (Books and Monographs) และงานวิจัยเฉพาะทางต่างๆ ทางด้าน
การศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
    2.6) ฐานข้อมูลบทความวารสารสารสนเทศ  H.W. Wilson เป็นฐานข้อมูล
ดรรชนี สาระสังเขปและเอกสารฉบับเต็มครอบคลุมทุกสาขาวิชา ดังน้ี Applied Science & 
Technology, Art, Business, Education, General Science, Humanities, Library and 
Information Science, Social Sciences, Law, General Interest, Biological & Agricultural 
Science 
 3) ระบบฐานข้อมูล E-Thesis ประกอบด้วย 2 ฐานข้อมูล ดังน้ี  
    3.1) ProQuest Dissertations and Theses Global วิทยานิพนธ์ระดับ
ปริญญาโท และปริญญาเอก ของสถาบันการศึกษาที่ได้รับการรับรองจากประเทศสหรัฐอเมริกา และ
แคนาดา รวมถึงบางสถาบันการศึกษาจากทวีปยุโรป ออสเตรเลีย เอเซีย และแอฟริกา มากกว่า 
1,000  แห่ง ประกอบไปด้วยข้อมูลมากกว่า 2.4 ล้านระเบียน (สกอ.บอกรับ)  (http://search. 
ProQuest.com/autologin) 
    3.2) ฐานข้อมูลงานวิจัยไทย Digital Collection  (ThaiLIS)  วิทยานิพนธ์ 
งานวิจัย บทความวารสาร และหนังสือหายากฉบับเต็ม รวบรวมจากมหาวิทยาลัยต่างๆ ทั่วประเทศ
ไทย (http://tdc.thailid.or.th/tdc/) 

6.4 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม 
       ประสานงานกับสํานักวิทยบริการในการจัดซื้อหนังสือ และตําราที่เก่ียวข้อง เพ่ือบริการ
ให้อาจารย์และนักศึกษาได้ค้นคว้า และใช้ประกอบการเรียนการสอน ในการประสานการจัดซื้อ
หนังสือน้ันอาจารย์ผู้สอนแต่ละรายวิชาจะมีส่วนร่วมในการเสนอรายช่ือหนังสือ และสื่ออ่ืนๆ ที่จําเป็น 
      6.5 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร 
     1) สํารวจความต้องการทรัพยากร การเรียนการสอนเป็นประจําทุกปีการศึกษาจากผู้สอน
และผู้เรียน 
     2) ประเมินความเพียงพอของทรัพยากรที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนทุกรายวิชาใน
หลักสูตร 
     3) สรุปแหล่งทรัพยากรท่ีใช้เพ่ือการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยที่ผู้สอนและผู้เรียน
สามารถใช้บริการได้ โดยมีรายละเอียดดังตารางต่อไปน้ี 
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เป้าหมาย การดําเนินการ การประเมินผล 
จัดให้มีห้องเรียน ห้องปฏิบัติ
ทางการสื่อและช่องทางการ
เรียนรู้ เพ่ือสนับสนุนการศึกษา
ในห้องเรียนนอกห้องเรียนและ
เพ่ือการเรียนรู้ด้วยตนเองอย่าง
มีประสิทธิภาพ 

1 .  จั ด ใ ห้มี ห้ อ ง เ รี ยนที่ มี สื่ อ 
อุปกรณ์ พร้อมใช้งานอย่างมี
ประสิทธิภาพ ทั้งในการ
เ รี ย น ก า ร ส อ น  ก า ร ทํ า
กิจกรรมในห้องเรียน 

2. จัดเตรียมห้องปฏิบัติการ
เพ่ือให้นักศึกษาสามารถฝึก
ปฏิบัติสร้างความพร้อมใน
การปฏิบัติงานในวิชาชีพ 

3.  จัดให้มีห้องการเรียนรู้ด้วย
ตน เ อ ง เ พ่ื อ ใ ห้ นั ก ศึ กษ า
สามารถศึกษา ค้นคว้า หา
ความรู้เพ่ิมเติมได้ด้วยตนเอง 

4. จัดให้มีห้องสมุดให้บริการทั้ง
หนังสือตํารา และสื่อดิจิทัล
เพ่ือการเรียนรู้ 

1. ผลสํารวจความพร้อมของสื่อ
อุปกรณ์ที่ จํ า เ ป็นประ จํ า
ห้องเรียนและห้องปฏิบัติการ
จากอาจารย์และนักศึกษา 

2. จํานวนหนังสือตํารา และสื่อ
ดิจิทัลที่มีให้บริการและสถิติ
การใช้งานหนังสือ ตํารา สื่อ
ดิจิทัล 

3. ผลสํารวจความพึงพอใจของ
นักศึกษาต่อการให้บริการ
ทรัพยากรเพ่ือการเรียนรู้
และการฝึกปฏิบัติ 

 

7. ตัวบ่งชีผ้ลการดําเนินงาน  
 

ตัวบ่งชี้ผลการดําเนนิงาน ปีที่  
1 

ปีที่ 
2 

ปีที่ 
3 

ปีที่ 
4 

ปีที่ 
5 

1. อาจารย์ประจําหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80  มี
ส่วนร่วมในการประชุมเพ่ือวางแผน ติดตาม และ
ทบทวนการดําเนินการงาน หลักสูตร 

X X X X X 

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

X X X X X 

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

X X X X X 

4. จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา และ
รายงานผลการดําเนินการของประสบการณ์
ภาคสนามตามแบบ มคอ. 5  และ มคอ. 6 ภายใน 
30 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา 

X X X X X 

5. จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร ตาม
แบบมคอ. 7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา 

X X X X X 
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ตัวบ่งชี้ผลการดําเนนิงาน ปีที่  
1 

ปีที่ 
2 

ปีที่ 
3 

ปีที่ 
4 

ปีที่ 
5 

6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาตาม
มาตรฐานผลการเรียนรู้ ที่กําหนดใน มคอ. 3 และ
มคอ. 4 อย่างน้อยร้อยละ 25  ของรายวิชาที่เปิด
สอนในแต่ละปีการศึกษา 

X X X X X 

7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กล
ยุทธ์การสอน หรือการประเมินผลการเรียนรู้จาก
ผลการประเมินการดําเนินงานที่รายงานใน มคอ. 7 
ปีที่แล้ว 

 

X X X X 

8. อาจารย์ใหม่ทุกคน ไ ด้รับการปฐมนิเทศหรือ
คําแนะนําด้านการจัดการเรียนการสอน 

X X X X X 

9. อาจารย์ประจําทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ 
และ/หรือวิชาชีพอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

X X X X X 

10.  จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน    
 ได้รับการพัฒนาวิชาการ และ/หรือ วิชาชีพไม่น้อย 
 กว่าร้อยละ 50 ต่อปี 

X X X X X 

11. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/   
 บัณฑิตใหมท่ีม่ีต่อคุณภาพหลักสูตร เฉล ี่ยไม่น้อย    
 กว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0 

   X X 

12. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิต
ใหม่บัณฑิต เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนน
เต็ม 5.0 

    X 

 

เกณฑ์ประเมิน : หลักสูตรได้มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ต้องผ่านเกณฑ์ประเมิน 
ดังน้ี ตัวบ่งช้ีบังคับ (ตัวบ่งช้ีที่ 1-5) มีผลดําเนินงานตามเป้าหมายและมีจํานวนตัวบ่งช้ีที่มีผล
ดําเนินงานบรรลุเป้าหมายไม่น้อยกว่า 80% ของตัวบ่งช้ีรวมโดยพิจารณาจากตัวบ่งช้ีบังคับและตัวบ่งช้ี
รวมในแต่ละปี 

หมวดท่ี 8 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร 
 

1.  การประเมินประสิทธิผลของการสอน 
  1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน   
            กําหนดให้คณาจารย์เขียนรายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) ซึ่งมีรายละเอียดของกล
ยุทธ์การประเมินการสอน  และรายงานผลการดําเนินการของรายวิชา (มคอ.5) หลังการสอนของแต่
ละภาคการศึกษา  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอนนําข้อเสนอแนะไปปรับปรุงและ
รายงานผลต่อไป 
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  1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน  
       การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน ดําเนินการ ดังน้ี 

     1.2.1 นักศึกษาประเมินการสอนของอาจารย์ในแต่ละรายวิชาผ่านระบบออนไลน์ 
       จํานวน 2 ครั้งคือ ก่อนการสอบระหว่างภาคและก่อนการสอบปลายภาค 

     1.2.2 คณะกรรมการบริหารวิชาการคณะและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
     สังเกตการสอนของอาจารย์ 
 

2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 
      2.1 โดยนักศึกษาและบณัฑิต 
            การประเมินหลักสูตรในภาพรวม โดยสํารวจข้อมูลจาก  นักศึกษาปัจจุบัน นักศึกษา
ปีสุดท้าย และบัณฑิตใหม ่
  2.2 โดยผู้ทรงคุณวุฒิ และ/หรือ จากผู้ประเมินภายนอก 
   การประเมินคุณภาพการศึกษาประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิทั้งภายในและภายนอก  
ที่เก่ียวข้องทางการศึกษา 
 
  2.3 โดยผู้ใชบ้ณัฑิต และ/หรือผู้มีส่วนได้สว่นเสียอ่ืนๆ 
            การประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตโดยวิธีการวิจัย   
 

3.  การประเมินผลการดําเนนิงานตามรายละเอียดหลักสตูร  
       ประเมินตามตัวบ่งช้ีผลการดําเนินงานที่ระบุในหมวด 7 ขอ้ 7 โดยคณะกรรมการประกัน
คุณภาพภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
 

4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง  
    4.1 รวบรวมข้อเสนอแนะ/ข้อมูล จากการประเมินของนักศึกษา ผู้รับผิดชอบ ผู้ใช้บัณฑิตและ 
     ผู้ทรงคุณวุฒิ   
    4.2 วิเคราะห์ทบทวนข้อมลูข้างต้น โดยผู้รับผิดชอบหลักสูตร / คณะกรรมการบริหารวิชาการ    
             คณะ 

   4.3 ดำเนินการปรับปรุง  
    4.3.1 รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) และรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม    

      (มคอ.4) ทุกภาคการศึกษาหรือทุกปีการศึกษา  
         4.3.2 ดําเนินการประเมินผลหลักสูตร (มคอ.2) เพ่ือนําไปปรับปรุงหลักสูตรภายใน 5 ปี 
   (1)  ประเมินปัญหาอุปสรรคการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรทุกปี 

     การศึกษา(มคอ.7) 
(2)  ประเมินผลคุณลักษณะและคุณภาพของบัณฑิตภายหลังจบการศึกษา   
     อย่างต่อเน่ือง 
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ภาคผนวก ก 

สรุปการปรับปรุงหลักสูตร 
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สรุปการปรับปรุงหลักสูตร 
 

 การปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
2555 เป็นหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา สรุปการปรับปรุงได้ ดังน้ี 
 

หลักสูตรเดิม (2555) หลักสูตรปรับปรุง (2560) หมายเหตุ 
1. ชื่อหลักสูตร 
ภาษาไทย : ศิลปศาสตรบัณฑิต  
               สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
ภาษาอังกฤษ: Bachelor of Arts (English) 

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

ปรับชื่อ
หลักสูตร

ภาษาอังกฤษ 

2. ชื่อปริญญา 
ชื่อภาษาไทย     ศิลปศาสตรบัณฑิต (อังกฤษ) 
                    ศศ.บ. (อังกฤษ) 
ชื่อภาษาอังกฤษ Bachelor of Arts (English) 

ช่ือย่อ            B.A. (English) 

2. ชื่อปริญญา 
ชื่อภาษาไทย     ศิลปศาสตรบัณฑิต (อังกฤษ) 
                     ศศ.บ. (อังกฤษ) 
ชื่อภาษาอังกฤษ Bachelor of  Arts 
                     (English) 
ชื่อย่อ              B.A. (English) 

คงเดิม 

3. ปรัชญาของหลักสูตร 
บัณฑิตมีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อ
ประกอบอาชีพในสาขาต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
และสามารถดํารงชีวิตอย่างพอเพียงในสังคมฐานความรู้ 

3. ปรัชญาของหลักสูตร 
บัณฑิตมีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อ
ประกอบอาชีพในสาขาต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
และสามารถดํารงชีวิตอย่างพอเพียงในสังคมฐานความรู้ 

คงเดิม 

4. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
       หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษมีวัตถุประสงค์เพ่ือผลิตบัณฑิตให้มีความรู้
ความสามารถในด้านต่างๆ ดังนี้ 
       1. มีความรู้ความเชี่ยวชาญ ในการใช้ภาษาอังกฤษ 
ท้ังทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน 
       2. ใช้ความรู้ประกอบสัมมาชีพ หรือศึกษาต่อเพ่ือ
พัฒนาตนและสังคม 
       3.  สามารถคิดวิเคราะห์ แก้ปัญหาท่ีเกิดข้ึนใน
ชีวิตและสังคมอย่างมีวิจารณญาณ 
       4.  มีคุณธรรมจริยธรรม สามารถทําประโยชน์
ให้กับสังคมและประเทศชาติ 

4. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
       หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ มีวัตถุประสงค์เพ่ือผลิตบัณฑิตให้มีความรู้
ความสามารถในด้านต่างๆ ดังนี้ 
       1. มีความรู้ความเชี่ยวชาญ ในการใช้ภาษาอังกฤษ 
ท้ังทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน 
       2. ใช้ความรู้ประกอบสัมมาชีพ หรือศึกษาต่อเพ่ือ
พัฒนาตนและสังคม 
       3. สามารถคิดวิเคราะห์ แก้ปัญหาท่ีเกิดข้ึนในชีวิต
และสังคมอย่างมีวิจารณญาณ 
       4. มีคุณธรรมจริยธรรม สามารถทําประโยชน์
ให้กับสังคมและประเทศชาติ 
       5. มีคุณลักษณะด้านความสามารถการใช้
เทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรู้ 

ปรับใหม่ 

5. ระบบการจัดการศึกษา 
หนึ่งภาคการศึกษามีระยะเวลาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ 

5. ระบบการจัดการศึกษา 
ระบบทวิภาค 

ปรับใหม่ 
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6. จํานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า   
   131 หน่วยกิต 

6. จํานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า     
   128 หน่วยกิต 

ปรับปรุง 

7. โครงสร้างหลักสูตร 
    1) หมวดชุดวิชาศึกษาทั่วไป   30  หน่วยกิต 
       1.  กลุ่มวิชาภาษาและการสือ่สาร  12 หน่วยกิต 
       2.  กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์             6 หน่วยกิต 
       3.  กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์              6 หน่วยกิต 
       4.  กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์  
           วิทยาศาสตร์                         6 หน่วยกิต 
    2) หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า  95 หน่วยกิต   

1.  กลุ่มวิชาเนื้อหา                88  หน่วยกิต 
       1) เนื้อหาบังคับ              52  หน่วยกิต 
       2) เนื้อหาเลือก               36  หน่วยกิต 

          2. กลุ่มฝึกวิชาปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์ 
              วิชาชีพ                           7  หน่วยกิต 
    3) หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า   6   หน่วยกิต 

7. โครงสร้างหลักสูตร 
    1) หมวดชุดวิชาศึกษาทั่วไป   30  หน่วยกิต 
      1. กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร   12  หน่วยกิต 
      2. กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์              6  หน่วยกิต 
      3. กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์               6  หน่วยกิต 
      4. กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์  
         วิทยาศาสตร์                          6  หน่วยกิต 
    2) หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า  92 หน่วยกิต   

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

          2. กลุ่มฝึกวิชาปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์ 
               วิชาชีพ                          7   หน่วยกิต    
    3) หมวดวิชาเลือกเสรีไม่น้อยกว่า  6   หน่วยกิต 

 
ปรับปรุง 

8. รายวิชา 
หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
   ไม่น้อยกว่า  30  หน่วยกิต 
       กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 12 หน่วยกิต
ก. วิชาบังคับ 10 หน่วยกิต 
2100101  ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร           2(1-2-3) 
2100102  การพัฒนาทักษะการพูดและ          
              การเขียน                             2(1-2-3)    
2105104  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและ 
              พัฒนาการเรียนรู้                    2(1-2-3)    
2100108  ภาษามลายูเพ่ือการสื่อสารและพัฒนาการ 
              เรียนรู้                                2(1-2-3) 
 

8. รายวิชา 
หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
  ไม่น้อยกว่า  30  หน่วยกิต 
       กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร     12  หน่วยกิต 
ก. วิชาบังคับ 10 หน่วยกิต 
2100101 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 2(1-2-3) 
2100102 การพัฒนาทักษะการพูด 
 และการเขียน 2(1-2-3) 
2100104  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 
              และพัฒนาการเรียนรู้ 2(1-2-3) 
2100107 ภาษามลายูเพ่ือการสื่อสาร 2(1-2-3) 
2100108 ภาษามลายูเพ่ือการสื่อสาร 
              และพัฒนาการเรียนรู้ 2(1-2-3) 
*2100115  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1 2(1-2-3) 
*2100117 ภาษาไทยเพ่ือการประกอบอาชีพ 2(1-2-3) 

หมายเหตุ  * หมายถึง รายวิชาสําหรับนักศึกษาท่ีสําเร็จ
การศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
หรือเทียบเท่า (โดยไม่ต้องเรียนวิชา 2100101 ภาษาไทย
เพ่ือการสื่อสาร และ 2100104 ภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสารและพัฒนาการเรียนรู้) 
 

ปรับปรุง 
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ข. วิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 2 หน่วยกิต 
2100103  หลักการอ่านและการเขียนคําไทย 2(2-0-4) 
2100105  การพัฒนาทักษะการพูดและการอ่าน 
              ภาษาอังกฤษ                         2(1-2-3) 
2100106  ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาการอ่าน       
              และการเขียน                         2(1-2-3)   
2100109  ภาษามลายูพ้ืนฐาน                   2(1-2-3) 
2100110  ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร             2(1-2-3) 
2100111  ภาษาอาหรับพ้ืนฐาน              2(1-2-3) 
 
 
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 6 หน่วยกิต 
2100112 วิทยาการแห่งความสุข                 2(1-2-3) 
2100113 สุนทรียวิจักขณ์                         2(2-0-4) 
2100114 สารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ 
            ตลอดชีวิต                               2(1-2-3) 
 
 
 
 
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์  6  หน่วยกิต 
2150101  สังคมภิวัตน์                           2(2-0-4)    
2150102  การจัดการทางสังคม                2(2-0-4)    
2150103  ทักษะชีวิตและจิตสาธารณะ        2(1-2-3)    
 
 
 
กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 6 
หน่วยกิต 
4100101 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจําวัน         2(1-2-3) 
4100102 วิทยาศาสตร์เพ่ือพัฒนา 
             คุณภาพชีวิต                            2(1-2-3) 
4100103 เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิต 
            ประจําวัน                               2(1-2-3) 

ข. วิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 2 หน่วยกิต 
2100103 หลักการอ่านและการเขียนคําไทย  2(2-0-4) 
2100105 การพัฒนาทักษะการพูดและ 
             การอ่านภาษาอังกฤษ                2(1-2-3) 
2100106 ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาการอ่าน    2(1-2-3) 
             และการเขียน                                        
2100109 ภาษามลายูพ้ืนฐาน                   2(1-2-3) 
2100110 ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร              2(1-2-3) 
2100111 ภาษาอาหรับพ้ืนฐาน            2(1-2-3) 
2100116 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2      2(1-2-3) 
 
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 6 หน่วยกิต 
2100112  วิทยาการแห่งความสุข            2(1-2-3) 
2100113  สุนทรียวิจักขณ์                        2(2-0-4) 
2100114  สารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ 
              ตลอดชีวิต                             2(1-2-3) 
2100118 ความจริงของชีวิต 2(2-0-4) 
2100119 การพัฒนาตน 2(2-0-4) 
2100120 สุนทรียภาพเพื่อชีวิต 2(1-2-3) 
 
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์  6  หน่วยกิต 
2150101 สังคมภิวัตน์                              2(2-0-4) 
2150102 การจัดการทางสังคม               2(2-0-4)  
2150103 ทักษะชีวิตและจิตสาธารณะ           2(1-2-3) 
2150108 ทักษะในการดําเนินชีวิต   2(1-2-3) 
2150109 ชีวิตและวัฒนธรรมไทย   2(1-2-3) 
 
กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 6 
หน่วยกิต 
4100101 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจําวัน         2(1-2-3) 
4100102 วิทยาศาสตร์เพ่ือพัฒนา 
             คุณภาพชีวิต                            2(1-2-3) 
4100103 เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิต 
             ประจําวัน                                2(1-2-3) 
4100108 วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจําวัน   2(1-2-3) 
4100109 การกีฬาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต      2(1-2-3) 
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หมวดวิชาเฉพาะ 
หมวดวิชาเฉพาะ กําหนดให้เรียน  
      ไม่น้อยกว่า  95 หน่วยกิต ประกอบด้วย 
 กลุ่มวิชาเนื้อหากําหนดให้เรียน  
      ไม่น้อยกว่า  88    หน่วยกิต 
เนื้อหาบังคับ  52 หน่วยกิต 
2105149  ภาษาศาสตร์เบื้องต้น                2(2-0-4)    
2105150  ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษเบื้องต้น)   2(2-0-4)    
2105151  การฟัง – การพูดเบื้องต้น          3(2-2-3)     
2105152  การอ่านเบื้องต้น                     2(1-2-4) 
2105153  สัทศาสตร์และสัทวิทยาเบ้ืองต้น    3(3-0-6) 
2105154  ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษข้ัน 
              กลางเบื้องต้น                         3(3-0-6)    
2105155  การฟัง – การพูดข้ันกลาง 
              เบื้องต้น                               3(2-2-5)    
2105156  การอ่านข้ันกลางเบื้องต้น          2(1-2-3) 
2105157  สังคมและวัฒนธรรมของประเทศ  2(2-0-4) 
              เจ้าของภาษา                                     
2105258  การเขียนเบื้องต้น                   2(1-2-3) 
2105259  วจีวิภาคและวากยสัมพันธ์ 
              เบื้องต้น                               3(3-0-6)    
2105260 การใช้สารสนเทศในการเรียน       2(1-2-3)    
             ภาษาอังกฤษ                                         
2105261 การเขียนข้ันกลางเบื้องต้น           2(1-2-3) 
2105262  การฟัง–การพูดข้ันกลาง            3(2-2-5)  
2105263  ความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับ 
             บทกวีนิพนธ์ภาษาอังกฤษ           2(2-0-4)    
2105267 พ้ืนฐานการละครและการแสดง     3(2-2-5)  
2105287 การสือ่สารทางวัฒนธรรม           3(2-2-5) 
2105365 การเขียนข้ันกลาง                   2(1-2-3)     
2105366 การอ่านข้ันกลาง                     2(1-2-3)  
2105368 การแปลเบื้องต้น                     2(2-0-4)     
2105369 การเขียนจดหมายธุรกิจ             3(3-0-6) 
2105388 วัฒนธรรมอาเซียน                   3(3-0-6) 
2105482 วรรณกรรมไทย 
            และประเทศอาเซียน                3(3-0-6) 

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

1. ปรับ
โครงสร้าง
หน่วยกิตวิชา
เนื้อหาบังคับ
และเนื้อหา
เลือก 
2. ปรับรหัส
รายวิชา 
จํานวนหน่วย
กิต และ
คําอธิบาย
รายวิชา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เนื้อหาเลือก ไม่น้อยกว่า   36  หน่วยกิต 
2105264 วรรณคดีสําหรับเด็ก                  3(3-0-6)  
2105370 ภาษาอังกฤษสําหรับการโรงแรม   3(3-0-6)     
2105371  การฟัง – การพูดข้ันสูง             2(1-2-3) 

เฉพาะด้านเลือก ไม่น้อยกว่า   27  หน่วยกิต 
2108246  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและ 
              การนําเสนองาน                      3(3-0-6) 
2108349  ภาษาอังกฤษกับสุนทรียศาสตร์     3(3-0-6)   

1. ปรับชื่อวิชา
2. ปรับรหัส
วิชา 
3. ปรับจํานวน
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2105372  การเขียนข้ันสูง                      2(1-2-3) 
2105373  การอ่านข้ันสูง                       2(2-0-4)     
2105374 วรรณกรรมและการแสดง           3(3-0-6)     
2105375 ร้อยกรองภาษาอังกฤษ              2(2-0-4)   
2105376  บทกวีนิพนธ์อเมริกันสมัยใหม่     3(3-0-6)     
2105377  วรรณกรรมร่วมสมัย                3(3-0-6)     
2105389 การเป็นผู้ประกอบการด้านบริการ  3(3-0-6) 
2105478 ภาษาอังกฤษเพื่องานสื่อมวลชน   3(3-0-6) 
2105479 การพัฒนาทักษะการแปล           2(1-2-3) 
2105480 ภาษาอังกฤษสําหรับการ 
             ท่องเท่ียว                              3(3-0-6)    
2105481 ภาษาอังกฤษสําหรับการจัดการ    3(3-0-6)     
             สํานักงาน 
2105485 ภาษาอังกฤษเพื่อการจัดการ        3(2-2-5) 
             เลขานุการ                                           
2105483 การศกึษาเอกเทศภาษาอังกฤษ     3(2-2-5) 

2108350  การฟัง-การพูดเพ่ือการสื่อสาร 
              เชิงวิชาชีพ                             3(2-2-5) 
2108351  พ้ืนฐานการละครและการแสดง     3(3-0-6) 
2108355  วรรณกรรมสําหรับเด็ก               3(3-0-6) 
2108356  ภาษาอังกฤษสําหรับการท่องเที่ยว  3(3-0-6) 
2108357  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 
              ทางธุรกิจ                               3(3-0-6) 
2108358  ภาษาอังกฤษเพื่อการแสดง           3(2-2-5)  
2108359  การอ่านเพื่อคุณภาพชีวิต             3(3-0-6) 
2108360  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 
              มวลชน                                 3(3-0-6) 
2108361  ค่ายภาษาอังกฤษ                      3(2-2-5) 
2108362  ภาษาอังกฤษสําหรับงาน           
              สายการบิน                            3(3-0-6) 
2108363  ภาษาอังกฤษสําหรับธุรกิจ 
              การบริการ                             3(3-0-6)  
2108465  วรรณกรรมกับชีวิต                    3(3-0-6) 
2108466  ภาษาอังกฤษสําหรับงานเลขานุการ 
              และงานสํานักงาน                    3(3-0-6) 
2108467  ภาษาอังกฤษเพื่อการเป็น 
              ผู้ประกอบการด้านบริการ           3(3-0-6)   
2108468  การเขียนสร้างสรรค์                  3(3-0-6) 
2108469  บทร้อยกรองตะวันตก                3(3-0-6) 
2108470  บทกวีนิพนธ์อเมริกันสมัยใหม่       3(3-0-6) 
2108471  การสัมมนาประเด็นร่วมสมัยด้วย 
              ภาษาอังกฤษ                           3(3-0-6)  

หน่วยกิต 
4. ปรับ
คําอธิบาย
รายวิชา 
 

กลุ่มวิชาปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ   
กําหนดให้เรียน  7  หน่วยกิต  
2105490  การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  
              ภาษาอังกฤษ                         2(180)  
2105491  การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
              ภาษาอังกฤษ                        5(450)  

วิชาพ้ืนฐานวิชาชีพและวิชาชีพ     ไม่น้อยกว่า  
                                                7 หน่วยกิต  
2108472  การเตรียมฝึกประสบการณ์  
              วิชาชีพ                            2(180 ชั่วโมง) 
2108473  การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ    5(450 ชั่วโมง) 
                                    

1. ปรับรหัส
วิชาใหม่ 
2. ปรับชื่อวิชา 
 

9. คําอธิบายรายวิชา 
   9.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
กลุ่มภาษาและการสื่อสารไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 
บังคับเรียน 10 หน่วยกิต 
2100101  ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร          2(1-2-3)  
             Thai for Communication 
             ความสําคัญของภาษาไทยในฐานะเป็น
เคร่ืองมือในการสื่อสาร ฝึกทักษะใช้ภาษาในชี วิต 

9. คําอธิบายรายวิชา 
    9.1 หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
กลุ่มภาษาและการสื่อสารไม่น้อยกว่า  12 หน่วยกิต 
บังคับเรียน  10 หน่วยกิต 
2100101  ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร         2(1-2-3) 
            Thai for Communication 
            ความสํ าคัญของภาษาไทยในฐานะเป็น
เคร่ืองมือในการสื่อสาร ฝึกทักษะใช้ภาษาในชี วิต 

1. เพ่ิม
คําอธิบาย
รายวิชา
ภาษาอังกฤษ 



80 
 

 
 

หลักสูตรเดิม (2555) หลักสูตรปรับปรุง (2560) หมายเหตุ 
ประจําวัน ท้ังด้านการฟัง การพูด การอ่าน และการ
เขียน การใช้ภาษาสื่อสารท่ีเป็นทางการและไม่เป็น
ทางการ การนําเสนอข้อมูลในเชิงให้ความรู้ข้อคิดเห็น 
ข้อเสนอแนะ และวิจารณ์อย่างมีเหตุผล ศึกษาสภาพ
ปัญห าและแนวท า ง ก า ร แ ก้ ไ ข ก า ร ใ ช้ ภ าษ า ใ น
ชีวิตประจําวัน ตระหนักถึงคุณธรรมและมีจิตสํานึกต่อ
สังคมในการใช้ภาษาไทยในการสื่อสาร 
 
 

ประจําวัน ท้ังด้านการฟัง การพูด การอ่าน และการ
เขียน การใช้ภาษาสื่อสารท่ีเป็นทางการและไม่เป็น
ทางการ การนําเสนอข้อมูลในเชิงให้ความรู้ข้อคิดเห็น 
ข้อเสนอแนะ และวิจารณ์อย่างมีเหตุผล ศึกษาสภาพ
ปัญห าและแนวท า ง ก า ร แ ก้ ไ ข ก า ร ใ ช้ ภ าษ า ใ น
ชีวิตประจําวัน ตระหนักถึงคุณธรรมและมีจิตสํานึกต่อ
สังคมในการใช้ภาษาไทยในการสื่อสาร 
 Significance of Thai language as 
communication tools, practice of language in 
daily used in listening, speaking, reading and 
writing, use of language in formal and 
information communication,  conducting 
informative presentation, giving opinion, 
suggestion and rational criticism, study of 
problem conditions and its solutions of 
language used in daily life, realizing ethics and 
awareness of Thai society  

2100102 การพัฒนาทักษะการพูดและการเขียน   
                                                2(1-2-3) 
             Speaking and Writing Skills  
             Development 
             หลักเกณฑ์และพัฒนาทักษะการพูดและการ
เขียน เพ่ือให้พูดและเขียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ฝึก
การพูดท้ังรายบุคคลและเป็นกลุ่ม และร่วมวิจารณ์เพ่ือ
แก้ไขปรับปรุง ฝึกการเขียน การวางโครงเร่ือง การ
เขียนเรียงความ ความเรียงและบทความ โดยเน้นการใช้
ภาษาตามมาตรฐานของงานเขียนประเภทนั้น และฝึก
วิจารณ์ 
 

2100102 การพัฒนาทักษะการพูดและการเขียน       
                                               2(1-2-3)  
         Speaking and Writing Skills  
             Development 
 หลักเกณฑ์และพัฒนาทักษะการพูดและ
การเขียน เพ่ือให้พูดและเขียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ฝึกการพูดท้ังรายบุคคลและเป็นกลุ่ม และร่วมวิจารณ์
เพ่ือแก้ไขปรับปรุง ฝึกการเขียน การวางโครงเรื่อง การ
เขียนเรียงความ ความเรียงและบทความ โดยเน้นการใช้
ภาษาตามมาตรฐานของงานเขียนประเภทนั้น และฝึก
วิจารณ์ 
      Rules and development of reading 
and writing in order to speak and write 
effectively, practice of speaking both  
individual and groups and criticizing for 
improvement,  practice of plot writing,  essay 
and article writing with the emphasis on 
standard language used in a certain writing and 
practice in criticizing  
 
 
 
 

1. เพ่ิม
คําอธิบาย
รายวิชา
ภาษาอังกฤษ 
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2100104  ภาษาอั งกฤษเ พ่ือการสื่ อสารและ 
                พัฒนาการเรียนรู้            2(1-2-3) 
                English   for Communication 
                and Learning Development 
                พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร
ท้ังการฟัง  พูด  อ่าน  เ ขียน   ในชี วิตประจํา วันใน
สถานการณ์ต่างๆ  อาทิ การกล่าวทักทาย การกล่าวลา  
การแนะนําตนเองและผู้อ่ืน การร้องขอ  การเสนอความ
ช่วยเหลือ การให้คําแนะนํา การบรรยายลักษณะบุคคล
และสิ่งของและสถานท่ีการถามและการให้ข้อมูล การ
ติดต่อสื่อสารทางโทรศัพท์และการแสดงความคิดเห็น  
พัฒนาทักษะการใช้เคร่ืองมือ  แหล่งข้อมูลเพ่ือศึกษา
ค้ นค ว้ า ในกา ร พัฒนากา รสื่ อ ส า ร  เ ช่ น  การ ใช้
พจนานุกรม   บทความ  หนังสือพิมพ์     การใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

2100104 ภาษาอั งกฤษเ พ่ือการสื่ อสารและ 
              พัฒนาการเรียนรู้                 2(1-2-3)    
              English   for Communication 
              and Learning Development 
              พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร
ท้ังการฟัง  พูด  อ่าน  เ ขียน   ในชี วิตประจํา วันใน
สถานการณ์ต่างๆ  อาทิ การกล่าวทักทาย การกล่าวลา  
การแนะนําตนเองและผู้ อ่ืน การร้องขอ  การเสนอ
ความช่วยเหลือ การให้คําแนะนํา การบรรยายลักษณะ
บุคคลและสิ่งของและสถานท่ีการถามและการให้ข้อมูล 
การติดต่อสื่อสารทางโทรศัพท์และการแสดงความ
คิดเห็น  พัฒนาทักษะการใช้เคร่ืองมือ  แหล่งข้อมูลเพ่ือ
ศึกษาค้นคว้าในการพัฒนาการสื่อสาร เช่น การใช้
พจนานุกรม   บทความ  หนั งสือ พิมพ์     การใช้
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 

1. เพ่ิม
คําอธิบาย
รายวิชา
ภาษาอังกฤษ 

2100107   ภาษามลายูเพ่ือการสื่อสาร     2(1-2-3) 
   Malay for Communication 
               การใช้ภาษามลายู เ พ่ือการสื่ อสารใน
ชีวิตประจําวัน บทสนทนาท่ีใช้ในชีวิตประจําวัน เช่น 
การทักทาย การถามทุกข์สุข การขอบคุณ การแนะนํา
แบบ  ง่ายๆ ฯลฯ โดยเน้นทักษะการฟังและการพูด 

2100107   ภาษามลายูเพ่ือการสื่อสาร 2(1-2-3) 
  Melayu for Communication 
               การใช้ภาษามลายู เ พ่ือการสื่ อสารใน
ชีวิตประจําวัน บทสนทนาท่ีใช้ในชีวิตประจําวัน เช่น 
การทักทาย การถามทุกข์สุข การขอบคุณ การแนะนํา
แบบ  ง่ายๆ ฯลฯ โดยเน้นทักษะการฟังและการพูด 
               Use of  Melayu for communication 
in daily life, conversation in daily life  such as 
greeting, saying thanks and simple introduction  
emphasizing on listening and speaking skills 

1. เพ่ิม
คําอธิบาย
รายวิชา
ภาษาอังกฤษ 

2100108  ภาษามลายูเพ่ือการสื่อสารและ 
                 พัฒนาการเรียนรู้            2(1-2-3)  
                 Malay for Communication  
                 and Learning Development 
                พัฒนาทักษะการใช้ภาษามลายู ด้านการ

2100108   ภาษามลายูเพ่ือการสื่อสารและ 
                 พัฒนาการเรียนรู้            2(1-2-3)  
                 Melayu for Communication and 
 Learning   Development  
                 พัฒนาทักษะการใช้ภาษามลายู ด้านการ

1. เพ่ิม
คําอธิบาย
รายวิชา
ภาษาอังกฤษ 
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ฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน ในบริบทท่ีเกี่ยวข้อง
กับชีวิตประจําวัน ฝึกการอ่านออกเสียงคําภาษามลายู
ให้ถูกต้อง ฝึกสนทนาภาษามลายูเพ่ือการสื่อสารใน
สถานการณ์ต่างๆ เช่น การแนะนําตนเอง การกล่าว
ทักทาย การกล่าวลา การให้คําแนะนํา     การติดต่อ
สอบถามข้อมูลท้ังในและนอกประเทศ และฝึกการเขียน
ประโยคท่ีไม่ซับซ้อน 

ฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน ในบริบทท่ีเกี่ยวข้อง
กับชีวิตประจําวัน ฝึกการอ่านออกเสียงคําภาษามลายู
ให้ถูกต้อง ฝึกสนทนาภาษามลายูเพ่ือการสื่อสารใน
สถานการณ์ต่างๆ เช่น การแนะนําตนเอง การกล่าว
ทักทาย การกล่าวลา การให้คําแนะนํา     การติดต่อ
สอบถามข้อมูลท้ังในและนอกประเทศ และฝึกการเขียน
ประโยคท่ีไม่ซับซ้อน 
                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 

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

               การฝึกปฏิบัติการฟัง พูด อ่าน และเขียน
ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจําวัน ถ้อยคํา
และสํานวนพ้ืนฐานท่ีใช้ ในสถานการณ์ ต่าง  ๆ  ท่ี
เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานและสาขาอาชีพ รวมถึง
การศึกษาวัฒนธรรมประเพณีของประเทศเจ้าของภาษา 
และมารยาทสากลท่ีถูกต้องเหมาะสม 
  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 

วิชาใหม่ 
 

ไม่มี 2100117  ภาษาไทยเพ่ือการประกอบอาชีพ2(1-2-3) 
             Thai for Careers 
              การฝึกทักษะ พัฒนาการใช้ภาษาไทยด้าน
การฟัง การพูด การอ่านและการเขียนเพ่ือให้เกิดการ
สื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพถูกต้องตามหลักเกณฑ์ ท้ัง
ในชีวิตประจําวันและการประกอบอาชีพตลอดจนการ
นําเสนอข้อมูล การให้ความรู้ การวิเคราะห์ข้อคิดเห็น 
ข้อเสนอแนะโดยผ่านกระบวนการค้นคว้าตามหลัก
วิชาการ เพ่ือนําไปใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ ให้เกิด
ประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าท่ีการงานและการใช้
ชีวิตประจําวัน 
  

วิชาใหม่ 
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             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 

1.1 เลือกเรียน                       2 หน่วยกิต 
2100103    หลักการอ่านและการเขียนคําไทย  
                                                 2(2-0-4) 
               Principles of Reading and   
               Writing Thai Words 
               หลักเกณฑ์ต่าง ๆ  ในการอ่านและเขียนคํา
ไทย  ศึกษาปัจจัยท่ีทําให้การอ่านและการเขียนคําไทย
ผิ ด ไปจากกฎ เกณฑ์   เ ก็ บ รวบรวม   วิ เ ค ราะ ห์  
เปรียบเทียบคําท่ีมักเขียนหรืออ่านผิดจากกฎเกณฑ์  
อภิปราย สรุปผล  แนวทางการแก้ไขและเผยแพร่การ
อ่านและการเขียนคําไทยให้ถูกต้อง 

1.2  เลือกเรียน  2 หน่วยกิต 
2100103   หลักการอ่านและการเขียนคําไทย  
                                                 2(2-0-4) 
              Principles of Reading and  
              Writing Thai Words 
              หลักเกณฑ์ต่าง ๆ  ในการอ่านและเขียนคํา
ไทย  ศึกษาปัจจัยท่ีทําให้การอ่านและการเขียนคําไทย
ผิ ด ไปจากกฎ เกณฑ์   เ ก็ บ รวบรวม   วิ เ ค ร าะ ห์  
เปรียบเทียบคําท่ีมักเขียนหรืออ่านผิดจากกฎเกณฑ์  
อภิปราย สรุปผล  แนวทางการแก้ไขและเผยแพร่การ
อ่านและการเขียนคําไทยให้ถูกต้อง 
              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  

1. เพ่ิม
คําอธิบาย
รายวิชา
ภาษาอังกฤษ 

2100105 การพัฒนาทักษะการพูดและการอ่าน 
 ภาษาอังกฤษ 2(1-2-3) 
 Development of Speaking and 
  Reading Skills in English 
 ก า ร พัฒ น า ทั ก ษ ะ ก า ร พู ด แ ล ะ อ่ า น
ภาษาอังกฤษอย่างมีประสิทธิภาพ ฝึกการพูดท้ัง
รายบุคคลและเป็นกลุ่ม การนําเสนองานหน้าชั้น และ
ฝึกการอ่านอย่างมีประสิทธิภาพ การอ่านจับใจความ 
การอ่านหนังสือพิมพ์ โฆษณา เว็บไซต์ 
 

2100105 การพัฒนาทักษะการพูดและการอ่าน 
 ภาษาอังกฤษ 2(1-2-3) 
 Development of Speaking and 
  Reading Skills in English 
 ก า ร พั ฒน า ทั ก ษ ะ ก า ร พู ด แ ล ะ อ่ า น
ภาษาอังกฤษอย่างมีประสิทธิภาพ ฝึกการพูดท้ัง
รายบุคคลและเป็นกลุ่ม การนําเสนองานหน้าชั้น และ
ฝึกการอ่านอย่างมีประสิทธิภาพ การอ่านจับใจความ 
การอ่านหนังสือพิมพ์ โฆษณา เว็บไซต์ 
 Effective development of speaking 
and reading skills in English , practice of 
speaking both individual and groups,  efficient 
class presentation and reading practice; 
reading for comprehension; reading 
newspapers, advertisements, and websites 

1. เพ่ิม
คําอธิบาย
รายวิชา
ภาษาอังกฤษ 
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2100106  ภาษาอังกฤษเพ่ือพัฒนาการอ่าน 
              และการเขียน                 2(1-2-3) 
              English for Reading and Writing  
              Development 
             พัฒนาการอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือให้สามารถ
อ่านจับใจความงานหลากหลายสาขาไ ด้อ ย่าง มี
ประสิทธิภาพ และพัฒนาทักษะการเขียนโดยเน้นการ
เขียนภาษาอังกฤษท่ีถูกรูปแบบและหน้าท่ีเพ่ือนําไปใช้
ประโยชน์ท้ังด้านการศึกษาและอาชีพ เช่น การเขียน
จดหมาย การกรอกใบสมัคร การเขียนรายงานฯลฯ 

2100106  ภาษาอั งกฤษ เ พื่ อ พัฒนาการอ่ าน 
                 และการเขียน                2(1-2-3) 
                English for Reading and Writing 
                Development 
                 พัฒนาการอ่านภาษาอังกฤษเพื่ อใ ห้
สามารถอ่านจับใจความงานหลากหลายสาขาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และพัฒนาทักษะการเขียนโดยเน้นการ
เขียนภาษาอังกฤษท่ีถูกรูปแบบและหน้าท่ีเพ่ือนําไปใช้
ประโยชน์ท้ังด้านการศึกษาและอาชีพ เช่น การเขียน
จดหมาย การกรอกใบสมัคร การเขียนรายงานฯลฯ 
                 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. 

1. เพ่ิม
คําอธิบาย
รายวิชา
ภาษาอังกฤษ 

2100109  ภาษามลายูพ้ืนฐาน              2(1-2-3) 
             Basic Malay  
             ฝึกทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียน ศึกษา
รูปประโยคพ้ืนฐาน การเชื่อมประโยคพ้ืนฐานเข้า
ด้วยกันและศึกษาสํานวนภาษามลายูฝึกนําเสนอข้อมูล
ในเชิงให้ความรู้ ข้อคิดเห็น เพ่ือประยุกต์ใช้ให้สอดคล้อง
กับบริบททางสังคม 
  

2100109   ภาษามลายูพ้ืนฐาน            2(1-2-3) 
               Basic Melayu  
               ฝึกทักษะการฟัง  พูด  อ่าน  และเขียน 
ศึกษารูปประโยคพื้นฐาน การเชื่อมประโยคพ้ืนฐานเข้า
ด้วยกันและศึกษาสํานวนภาษามลายูฝึกนําเสนอข้อมูล
ในเชิ ง ใ ห้ความ รู้  ข้อคิด เ ห็น  เ พ่ือประ ยุก ต์ ใช้ ใ ห้
สอดคล้องกับบริบททางสังคม 
           Practice of listening, speaking, 
reading and writing skills, study on basic 
sentence patterns; sentence combinations 
and Melayu expressions, practice of giving 
information and expressing opinions in 
accordance with social context application 

1. เพ่ิม
คําอธิบาย
รายวชิา
ภาษาอังกฤษ 

2100110 ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร         2(1-2-3) 
            Chinese for Communication   
             ก า ร ใ ช้ ภ า ษ า จี น เ พ่ื อ ก า ร สื่ อ ส า ร ใ น
ชีวิตประจําวัน บทสนทนาท่ีใช้ในชีวิตประจําวัน เช่น 
การทักทาย การถามทุกข์สุข การแนะนําแบบง่ายๆ 
ฯลฯ โดยเน้นทักษะการฟังและการพูด ให้สามารถ
ประยุกต์ใช้ในการสื่อสารกับเจ้าของภาษาได้ 
  

2100110  ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร  2(1-2-3) 
           Chinese for Communication   
            ก า ร ใ ช้ ภ า ษ า จี น เ พ่ื อ ก า ร สื่ อ ส า ร ใ น
ชีวิตประจําวัน บทสนทนาท่ีใช้ในชีวิตประจําวัน เช่น 
การทักทาย การถามทุกข์สุข การแนะนําแบบง่ายๆ 
ฯลฯ โดยเน้นทักษะการฟังและการพูด ให้สามารถ
ประยุกต์ใช้ในการสื่อสารกับเจ้าของภาษาได้ 
 Use of Chinese for communication 
in daily life, daily conversations such as 
greeting, introduction, etc. with an emphasis 
on listening and speaking skills and be able to 
apply in communicating with native speakers 
 
 

1. เพ่ิม
คําอธิบาย
รายวิชา
ภาษาอังกฤษ 
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หลักสูตรเดิม (2555) หลักสูตรปรับปรุง (2560) หมายเหตุ 
2100111  ภาษาอาหรับพ้ืนฐาน             2(1-2-3) 
            Basic Arabic 
            อั กษรภาษาอาหรั บ  หลั กการสร้ า งคํ า 
ประโยคพ้ืนฐาน ฝึกทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียน 
เพ่ือความเข้าใจเรื่องท่ัวๆ ไปในชีวิตประจําวัน ให้
สามารถประยุกต์ใช้ในการสื่อสารกับเจ้าของภาษาได้ 
  

2100111  ภาษาอาหรับพ้ืนฐาน  2(1-2-3) 
             Basic Arabic 
              อักษรภาษาอาหรับ  หลักการสร้ างคํ า 
ประโยคพ้ืนฐาน ฝึกทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียน 
เพ่ือความเข้าใจเร่ืองท่ัวๆ ไปในชีวิตประจําวัน ให้
สามารถประยุกต์ใช้ในการสื่อสารกับเจ้าของภาษาได้ 
              Arabic alphabets, word and sentence 
formation processes, practice of listening, 
speaking, reading and writing skills to 
understand generality in daily life and be able 
to apply in communicating with native speakers 

1. เพ่ิม
คําอธิบาย
รายวิชา
ภาษาอังกฤษ 

ไม่มี 2100116  ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 2  2(1-2-3) 
              English for Communication 2 
               การฝึกและพัฒนาการฟัง พูด อ่าน และ
เขียนภาษาอังกฤษ โดยใช้สถานการณ์จริงท่ีสอดคล้อง
กับสาขาวิชาชีพท่ีเกี่ยวข้องรวมถึงการฝึกทักษะการคิด
วิเคราะห์แก้ปัญหาและตัดสินใจในชีวิตประจําวัน และ
การประกอบอาชีพ 
               Practice and development of 
listening, speaking, reading and writing English 
through real situations in related careers; 
practice of thinking skills, problem solving 
analyzing and decision making skills for daily 
life and future career 

วิชาใหม่ 
 

กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์        6      หน่วยกิต 
2100112   วิทยาการแห่งความสุข        2(1-2-3) 
              Happiness Study 
              ความหมายและขอบข่ายของความสุขท้ัง
กายและใจ การมองโลกเชิงบวกเห็นคุณค่าในตนเอง 
ผู้ อ่ื น  และสรรพสิ่ ง ท้ั งปว ง  การป รับ ตั ว เ ข้ ากั บ
สภาพแวดล้อมในสังคมพหุวัฒนธรรม ความฉลาดทาง
อารมณ์ เพ่ือการดําเนินชีวิตและการอยู่ร่วมกัน   การ
นําหลักคําสอนของศาสนามาปฏิบัติ การมีคุณธรรม 
จริยธรรม กฎ กติกาทางสังคม เพ่ือการอยู่ร่วมกันใน
สังคมอย่างมีความสุข  
 

2. กลุ่มวิชามนุษยศาสตรไ์ม่น้อยกว่า   6    หน่วยกิต 
2100112   วิทยาการแห่งความสุข 2(1-2-3) 
               Happiness Study 
           ความหมายและขอบข่ายของความสุขท้ัง
กายและใจ การมองโลกเชิงบวกเห็นคุณค่าในตนเอง 
ผู้ อ่ื น  และสรรพสิ่ ง ท้ั งปว ง  การป รับ ตั ว เ ข้ ากั บ
สภาพแวดล้อมในสังคมพหุวัฒนธรรม ความฉลาดทาง
อารมณ์ เพ่ือการดําเนินชีวิตและการอยู่ร่วมกัน   การ
นําหลักคําสอนของศาสนามาปฏิบัติ การมีคุณธรรม 
จริยธรรม กฎ กติกาทางสังคม เพ่ือการอยู่ร่วมกันใน
สังคมอย่างมีความสุข  
               Definition and scope of physical and 
mental happiness, being optimistic , self -
appreciated and also other surroundings,  
multicultural adjustment, emotional quotient 
for living and coexisting, practice of doctrine, 
morality, ethics, social regulations, and 
agreement for peaceful coexisting in society 
 

1. เพ่ิม
คําอธิบาย
รายวิชา
ภาษาอังกฤษ 
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2100113  สุนทรียวิจักขณ์ 2(2-0-4) 
             Aesthetics Approach 
 ปรัชญาว่าด้วยความงาม  ธรรมชาติและ
ศิลปะ ทัศนะที่เกี่ยวข้องกับกระบวนทัศน์ การรับรู้
ความงาม   ผ่านภาพ   เสียงและการเคลื่ อนไหว 
ประสบการณ์ทางสุนทรียภาพ  และศึกษารูปแบบ
ศิลปะจากระดับท้องถ่ินสู่สากลท้ังในด้านแนวคิด 
เทคนิค  วิ ธีการในการสร้างสรรค์และการนําไป
ประยุกต์ใช้กับชีวิต 
   
 

2100113   สุนทรียวิจักขณ์ 2(2-0-4) 
               Aesthetics Approach 
               ปรัชญาว่าด้วยความงาม  ธรรมชาติและ
ศิลปะ ทัศนะท่ีเกี่ยวข้องกับกระบวนทัศน์ การรับรู้
ความงาม   ผ่านภาพ   เสียงและการเคลื่อนไหว 
ประสบการณ์ทางสุนทรียภาพ  และศึกษารูปแบบ
ศิลปะจากระดับท้องถ่ินสู่สากลท้ังในด้านแนวคิด 
เทคนิค  วิ ธีการในการสร้างสรรค์และการนํา ไป
ประยุกต์ใช้กับชวิีต 
   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 

1. เพ่ิม
คําอธิบาย
รายวิชา
ภาษาอังกฤษ 

2100114  สารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
                                                  2(1-2-3) 
             Information For Life Long Learning 
            ความหมาย บทบาท และความสําคัญของ
สารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต แหล่งสารสนเทศ
และการเข้าถึงแหล่งสารสนเทศ วิธีการแสวงหาและ
รวบรวมสารสนเทศมาใช้เพ่ือการศึกษา ค้นคว้า ด้วย
ตนเอง วิธีการนําเสนอผลการศึกษาค้นคว้าตามรูปแบบ
และขั้นตอนท่ีเป็นมาตรฐาน 
 

2100114  สารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
                                                   2(1-2-3) 
             Information For Life Long Learning 
         ความหมาย บทบาท และความสําคัญของ
สารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต แหล่งสารสนเทศ
และการเข้าถึงแหล่งสารสนเทศ วิธีการแสวงหาและ
รวบรวมสารสนเทศมาใช้เพ่ือการศึกษา ค้นคว้า ด้วย
ตนเอง วิธีการนําเสนอผลการศึกษาค้นคว้าตามรูปแบบ
และขั้นตอนท่ีเป็นมาตรฐาน 
          Meanings, roles, and importance of 
information for life-long learning, information 
sources and accessing,  information searching 
and collecting method for self-access learning, 
presenting  finding results by using standard 
forms and steps 

1. เพ่ิม
คําอธิบาย
รายวิชา
ภาษาอังกฤษ 

ไม่มี 2100118  ความจริงของชีวิต        2(2-0-4) 
             Truth of Life 
              ความหมายของชีวิต  การดํารงชี วิตใน
สังคมป ัจจุบันกับโลกวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สารสนเทศ การนําเอาความจริงและหลักศาสนธรรมไป
ประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาและพัฒนาปัญญา ชีวิตและ
สังคม  การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมตามหลักศาสน
ธรรม ชีวิตท่ีมีสันติสุขและสังคมที่มีสันติภาพ การเรียนรู้
โลกทัศน์แบบ ต่าง ๆ การวิเคราะห์ข้อดีและข้อเสียของ
โลกทัศน์ แต่ละอย่างเพ่ือจะได้รู้จักแสวงหาความจริง
และความหมายของชีวิตท่ีถูกต้องดีงามเพ่ือความเป็นม
นุษย์ท่ีสมบูรณ์ อันนําไปสู ่ความสงบสุขของชีวิตและ

วิชาใหม่ 
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หลักสูตรเดิม (2555) หลักสูตรปรับปรุง (2560) หมายเหตุ 
สังคม 
              Meaning of life, living in today 
society with science and information 
technology, applying truth and religious in 
problem solving and intellectual developing, 
life and society, moral and ethics 
development based on religious precepts, 
peaceful life and society, different worldview 
perception, advantages and disadvantages 
analyzing of worldviews in order to find out 
truth and meaning of life to be a perfect 
human being and leading to a peaceful life 
and society 

ไม่มี 2100119   การพัฒนาตน   2(2-0-4) 
             Self Development  
 หลักการและองค์ประกอบตลอดจนปัจจัย
ของพฤติกรรมของมนุษย์ ตน กระบวนการเกิดและ
พัฒนาตน การพัฒนาสติปัญญา ความฉลาดทางอารมณ์
และจริยธรรม การป้องกันและการจัดการความเครียด 
การสร้างมนุษยสัมพันธ์ การทํางานเป็นทีม และการ
บริหารความขัดแย้ง 
 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 

วิชาใหม่ 

ไม่มี 2100120   สุนทรียภาพเพ่ือชีวิต 2 ( 1 -2 -3 )   
 Aesthetics for Life 
               ความหมายของสุนทรียศาสตร์เชิงความคิด
กับสุนทรียศาสตร์เชิงพฤติกรรมโดยสังเขป การจําแนก
ข้อแตกต่างในศาสตร์ทางความงาม ความสําคัญของ
การรับรู้กับความเป็นมาของศาสตร์ทางการเห็น การได้
ยิน และการเคล่ือนไหว สู่ทัศนศิลป์ ศิลปะ คีตศิลป์และ
การแสดง ผ่านข้ันตอนการเรียนรู้เชิงคุณค่าจากการ
รําลึก ความคุ้นเคยและนําเข้าสู่ความซาบซ้ึง เพ่ือให้
ได้มาซ่ึงประสบการณ์ของความซาบซ้ึงทางสุนทรียภาพ 
 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, 

1. เพ่ิม
คําอธิบาย
รายวิชา
ภาษาอังกฤษ 
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หลักสูตรเดิม (2555) หลักสูตรปรับปรุง (2560) หมายเหตุ 
recognition, familiarity which lead to  
appreciation and obtaining experiences of 
aesthetic appreciation 

กลุ่มวิชาสังคมศาสตร ์              6 หน่วยกิต 
2150101  สังคมภิวัตน์ 2(2-0-4) 
 Socialization 
 ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
ในสังคมไทย สังคมอาเซียน และสังคมโลก กระแสโลกา
ภิ วัตน์  ปรากฏการณ์ ธรรมชา ติ  ท่ี ส่ งผล ต่อการ
เปลี่ยนแปลงของสังคมในด้านต่าง ๆ ท้ังทางประเพณี 
วัฒนธรรม เศรษฐกิจ และการเมือง 
  

3. กลุ่มวิชาสังคมศาสตรไ์ม่น้อยกว่า  6 หน่วยกิต 
2150101  สังคมภิวัตน์ 2(2-0-4) 
 Socialization 
 ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
ในสังคมไทย สังคมอาเซียน และสังคมโลก กระแสโลกา
ภิ วัตน์  ปรากฏการณ์ธรรมชา ติ  ท่ี ส่ งผล ต่อการ
เปลี่ยนแปลงของสังคมในด้านต่าง 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 in various dimensions including 
culture, tradition, economics and political 
affairs. 

1. เพ่ิม
คําอธิบาย
รายวิชา
ภาษาอังกฤษ 

2150102  การจัดการทางสังคม 2(2-0-4) 
 Social Management  
 วิเคราะห์ความหลากหลายทางวัฒนธรรม 
เพ่ือนําไปสู่กระบวนการจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมท่ีเกี่ยวข้องกับชุมชน แนวคิดปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง การใช้เทคโนโลยีท่ีเหมาะสมในการ
ดํารงชีวิตในท้องถ่ิน 
 

2150102  การจัดการทางสังคม 2(2-0-4) 
 Social Management  
 วิเคราะห์ความหลากหลายทางวัฒนธรรม 
เพ่ือนําไปสู่กระบวนการจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมท่ีเกี่ยวข้องกับชุมชน แนวคิดปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง การใช้เทคโนโลยีท่ีเหมาะสมในการ
ดํารงชีวิตในท้องถ่ิน 
 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   

1. เพ่ิม
คําอธิบาย
รายวิชา
ภาษาอังกฤษ 

2150103  ทักษะชีวิตและจิตสํานึกสาธารณะ 
  2(1-2-3) 
 Life Skills and Public  
 Conscious Mind 
 ความหมายและความสําคัญของทักษะชีวิต 
ร ว ม ถึ ง อ ง ค์ ป ร ะ ก อบที่ สํ า คั ญ ข อ ง ทั ก ษ ะ ชี วิ ต 
โลกาภิ วัตน์  ทักษะการคิด  การตัดสินใจ  การคิด
สร้างสรรค์ การคิดเชิงบวก การคิดวิเคราะห์ และความ
ฉลาดทางอารมณ์ การพัฒนาทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล การติดต่อสื่อสาร ทักษะการจัดการ
ตนเอง และการบริหารจัดการความเครียด รวมท้ังการ

2150103  ทักษะชีวิตและจิตสาธารณะ 
  2(1-2-3) 
 Life Skills and Public  
 Conscious Mind 
 ความหมายและความสําคัญของทักษะชีวิต 
ร ว ม ถึ ง อ ง ค์ ป ร ะ ก อบ ท่ี สํ า คั ญ ข อ ง ทั ก ษ ะ ชี วิ ต 
โลกาภิ วัตน์  ทักษะการคิด  การตัดสินใจ  การคิด
สร้างสรรค์ การคิดเชิงบวก การคิดวิเคราะห์ และความ
ฉลาดทางอารมณ์ การพัฒนาทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล การติดต่อสื่อสาร ทักษะการจัดการ
ตนเอง และการบริหารจัดการความเครียด รวมทั้งการ

1. เพ่ิม
คําอธิบาย
รายวิชา
ภาษาอังกฤษ 
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หลักสูตรเดิม (2555) หลักสูตรปรับปรุง (2560) หมายเหตุ 
ให้ความสําคัญของการมีจิตสาธารณะและการสร้าง
จิตสํานึกสาธารณะ เพ่ือนําไปสู่การอยู่ร่วมกับเพ่ือน
มนุษย์อย่างสันติ 
 

ให้ความสําคัญของการมีจิตสาธารณะและการสร้าง
จิตสํานึกสาธารณะ เพ่ือนําไปสู่การอยู่ร่วมกับเพ่ือน
มนุษย์อย่างสันติ 
               Meanings and importance of life 
skill including important elements of life skill; 
globalization, thinking skills, decision making, 
creative thinking, positive thinking, analytical 
thinking and emotional intelligence; 
development of interpersonal relationships 
and communication, self-management skills 
and stress management; emphasis on public 
mindedness and public consciousness in order 
to be peaceful coexistence 

ไม่มี 2150108  ทักษะในการดําเนินชีวิต         2(1-2-3) 
 Skills for Life  
   ความสําคัญ องค์ประกอบของทักษะใน
การดําเนินชีวิตในสังคมสมัยใหม่เกี่ยวกับการวิเคราะห์ 
การประเมินสถานการณ์ ความคิดสร้างสรรค์ ความเห็น
ใจผู้ อ่ืน ความรับผิดชอบต่อสังคม การสร้างมนุษย
สัมพันธ์ การสื่อสาร การตัดสินใจและแก้ไขปัญหาใน
ชีวิตประจําวัน การจัดการอารมณ์และความเครียด 
และการเลือกกิจกรรมเพื่อผ่อนคลายความตึงเครียด 
 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 

วิชาใหม่ 

ไม่มี 2150109  ชีวิตและวัฒนธรรมไทย         2(1-2-3)   
 Life and Thai Culture 
 เอกลักษณ์ทางสังคม วัฒนธรรมท้องถ่ิน 
และวัฒนธรรมไทย ความสําคัญของมนุษยสัมพันธ์ 
ธรรมชาติของมนุษย์ กระบวนการทางจิตวิทยา การ
สร้างจิตสาธารณะเพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และชุมชน การพัฒนาตนเพ่ือความก้าวหน้าในชีวิตและ
การทํางาน การนําหลักธรรมมาใช้ในการดําเนินชีวิต
และการประกอบอาชีพ 
 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-

วิชาใหม่ 
 



90 
 

 
 

หลักสูตรเดิม (2555) หลักสูตรปรับปรุง (2560) หมายเหตุ 
development for the advance in life and 
career; religious principles application to life 
and career  

4.  กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และ 
    เทคโนโลยี                                6 หน่วยกิต 
4100101 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจําวัน 2(1-2-3) 
 Mathematics in Daily Life 
 หลักการและกระบวนการคิด การให้เหตุผล 
คณิตศาสตร์การเงินเกี่ยวกับดอกเบี้ย การเช่าซ้ือ บัญชี
รับ-จ่าย ภาษี และสถิติเบื้องต้น เพ่ือการประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจําวัน  
  

4. กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
 ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
4100101  คณิตศาสตร์ในชีวิตประจําวัน 2(1-2-3) 
 Mathematics in Daily Life 
 หลักการและกระบวนการคิด การให้เหตุผล 
คณิตศาสตร์การเงินเกี่ยวกับดอกเบี้ย การเช่าซ้ือ บัญชี
รับ-จ่าย ภาษี และสถิติเบื้องต้น เพ่ือการประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจําวัน  
 Principle and thinking process; giving 
reasons; financial mathematics and interest, 
hire-purchase; accounting, tax and 
fundamental statistics to apply in daily life 

1. เพ่ิม
คาํอธิบาย
รายวิชา
ภาษาอังกฤษ 

4100102  วิทยาศาสตร์เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต 
 2(1-2-3) 
 Science for the Quality of Life  
 Development  
 วิธีการทางวิทยาศาสตร์ กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ และเจตคติทางวิทยาศาสตร์ ความสําคัญ
และผลกระทบของวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สิ่งแวดล้อม 
และการส่งเสริมสุขภาพเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต 
 

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

1. เพ่ิม
คําอธิบาย
รายวิชา
ภาษาอังกฤษ 

4100103  เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจําวัน 
 2(1-2-3) 
 Information Technology in 
 Daily Life 
 ความ รู้ เบื้อง ต้นเกี่ ยวกับคอมพิวเตอร์ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ใน
ชีวิตประจําวัน การประยุกต์ใช้คลังความรู้ กฎหมาย
และจรรยาบรรณในการใช้ระบบสารสนเทศ ความ
ปลอดภัยของระบบสารสนเทศ 
 

4100103   เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจําวัน   
  2(1-2-3) 
  Information Technology in  
               Daily Life 
  ความรู้ เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ใน
ชีวิตประจําวัน การประยุกต์ใช้คลังความรู้ กฎหมาย
และจรรยาบรรณในการใช้ระบบสารสนเทศ ความ
ปลอดภัยของระบบสารสนเทศ 
  Introduction to computers, 
information technology; computer application 
in daily life, data warehouse application; laws 
with ethics in using information system and its 
security system 
 
 

1. เพ่ิม
คําอธิบาย
รายวิชา
ภาษาอังกฤษ 
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ไม่มี 

 
4100108   วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจําวัน  2(1-2-3) 
  Science in Daily Life 
               พลังงาน แหล่งพลังงาน พลังงานไฟฟ้า 
การผลิตกระแสไฟฟ้า วงจรไฟฟ้าในบ้าน อุปกรณ์ไฟฟ้า 
หลักการทํางานของเคร่ืองใช้ไฟฟ้าประเภทต่างๆ 
พลังงานในการดํารงชีวิต ระบบการทํางานของอวัยวะ
ต่ า งๆ  ของมนุษ ย์  พัน ธุกรรม  สาร เค มี  ท่ี ใ ช้ ใ น
ชี วิตประจํา วัน  การใช้ประโยชน์จากจุลินทรีย์ใน
อุตสาหกรรมอาหาร การจัดการผลผลิตทางการเกษตร
และผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมโดยใช้ความร้อน ความเย็น 
สารเคมีรังสี บรรจุภัณฑ์และการเก็บรักษา 
 Energy and its sources; electric 
energy and electricity generation, electric 
circuits in houses and electrical equipment; 
principles of electrical devices, energy for 
living; human organ systems, heredity; 
chemical using in daily life; using 
microorganism in food industries; agricultural 
and industrial production management with 
heat, cold, radiochemical, packaging and 
storage 

วิชาใหม่ 

ไม่มี 4100109  การกีฬาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต              
                                                    2(1-2-3) 
             Sports for the Quality of Life  
             Development 
             กฎ กติกา มารยาท รูปแบบและวิธีการ
จัดการแข่งขันกีฬาประเภทต่าง ๆ หลักและวิธีการ
เลือกกีฬาให้เหมาะสมกับศักยภาพของแต่ละบุคคล 
หลักปฏิบัติในการเล่นกีฬาเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุด
ต่อร่างกาย อารมณ์ และสังคม การป้องกันการ
บาดเจ็บจากการเล่นกีฬาและการปฐมพยาบาล
เบื้องต้น การนําทักษะด้านกีฬา การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตโดยการเล่นกีฬาและการละเล่นพ้ืนเมืองในท้องถ่ิน 
พัฒนาบุคลิกภาพและเสริมสร้างภาวะการเป็นผู้นํา 
              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 

วิชาใหม่ 
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traditional games; personality development 
promoting leadership 

     9.2 หมวดวิชาเฉพาะ 
2105150  ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษเบื้องต้น  2(2-0-4) 
             Basic English Grammar       
             Fundamental features of English 
grammar with special attention to syntactic 
accuracy.  Application of forms and usage of 
spoken and written structures in a 
communicative context are also included. 
              ลักษณะพ้ืนฐานของไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ
โดยเน้นท่ีความถูกต้องของไวยากรณ์ ตัวอย่างเช่น กาล
ต่างๆ ความสัมพันธ์ของประธานและกริยาในประโยค 
โดยจะเน้นท่ีรูปและการใช้ภาษาอังกฤษท้ังในทักษะการ
พูดและทักษะการเขียนในบริบทเพ่ือการสื่อสาร 

9.2 หมวดวิชาเฉพาะ 
2108132 ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษเบื้องต้น   3(3-0-6) 
             Basic English Grammar       

 พ้ืนฐานไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ ประเภทของ
คํา คํานาม คําสรรพนาม คํากริยา คําคุณศัพท์ คํากริยา
วิเศษณ์ คําบุพบท คําสันธาน คําอุทาน คํากํากับนาม 
รูปแบบการใช้ ความสอดคล้องระหว่างกริยาและ
ประธาน 

 Basic English grammar, parts of 
speech: noun, pronoun, verb, adjective, 
adverb, preposition, conjunction, interjection; 
determiners, forms of usage, subject and verb 
agreement 

1. ปรับรหัส
วิชา 
2. ปรับหน่วย
กิต 
3. ปรับ
คําอธิบาย
รายวิชา 
 
 

2105151  การฟัง-การพูดเบื้องต้น        3(2-2-5) 
    Basic Listening and Speaking   
              This course is designed to develop 
listening and speaking skills for basic 
communication in various situations. The focus 
will be put on extended discourse in dialogue 
for information retrieval as sound recognition 
and pronunciation. Features of spoken English 
such as linking, assimilation, weak forms, stress 
and intonation are also included. 
             รายวิชานี้มีวัตถุประสงค์พัฒนาทักษะการฟัง
และพูดเบื้องต้นในสถานการณ์ต่างๆ การสนทนา 
แลกเปลี่ยนข้อมูล, ลักษณะของเสียงและการออกเสียง 
ลักษณะการพูดภาษาอังกฤษ การเชื่อมคํา เสียง การเน้น
เสียงและระดับเสียงสูงตํ่า 

2108133  การฟัง-การพูดเบื้องต้น             3(2-2-5) 
   Basic Listening and Speaking  

  การออกเสียง การเชื่อมคําและเน้นเสียง 
ก า ร ฟั ง แ ล ะ ก า ร พู ด ภ า ษ า อั ง ก ฤ ษ เ บื้ อ ง ต้ น ใ น
ชีวิตประจําวัน การแนะนําตนเองและแนะนําผู้อ่ืน การ
พูดในสถานการณ์ต่างๆ การสอบถามและตอบข้อมูล
ส่วนตัว การเลือกสื่อเพ่ือการเรียนรู้การฟัง-การพูด  

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

1. ปรับรหัส
วิชา 
2. ปรับ
คําอธิบาย
รายวิชา 

2105260 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการ 
             เรียนภาษาอังกฤษ               2(1-2-3) 
             IT Application for Language   
             Learning 
            Focuses on the integration of technology 
and language learning. Internet and multi – media 
software can be applied in the study of the English 
language. 
 มุ่งเน้นการบูรณการเทคโนโลยีและการเรียนรู้
ภาษากับอินเทอร์เน็ต สื่อเทคโนโลยีต่างๆเพ่ือนํามา

2108134   การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ       
               ในการเรียนภาษาอังกฤษ        3(3-0-6) 
            Using Information Technology for  
               English Learning 

   ประวั ติความ เป็นมาและ วิ วัฒนาการ
เทคโนโลยีสารสนเทศกับการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ  
ภาษาอังกฤษกับโปรแกรมคอมพิวเตอร์สําเร็จรูป การใช้
สื่อเสมือนจริง เช่น สื่อออนไลน์ แอปพลิเคชั่นในสมาร์ท
โฟน การฝึกปฏิบัติและการนําไปใช้ 

1. ปรับรหัส
วิชา 
2. ปรับชื่อวิชา
ภาษาอังกฤษ 
3. ปรับหน่วย
กิต 
4. ปรับ
คําอธิบาย
รายวิชา 
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ประยุกต์ใช้ในการเรียนภาษาอังกฤษ 
 

    A brief history and evolution of 
Information Technology with English learning, 
English through computer software, using 
virtual materials such as, online materials, 
application on smart-phone, practice and 
application 

2105257 สังคมและวัฒนธรรมของประเทศเจ้าของ 
             ภาษา                                2(2-0-4) 
             Society and Culture Backgrounds  
             of English-speaking Countries   
             Comparing the culture background of 
the English speaking countries and the 
students’ own culture to get insight into the 
similarities and differences.  Controversy in 
cross – cultural communication will be 
discussed to develop intercultural awareness 
and used it as information in providing best 
benefit to the learners.  
           เปรียบเทียบความรู้ทางวัฒนธรรมพ้ืนฐานของ
ประเทศท่ีใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาพูดกับวัฒนธรรม 
ของผู้เรียนเองเพ่ือให้เห็นความเหมือนและความต่าง
อภิปรายข้อถกเถียงในการสื่อสารข้ามวัฒนธรรมเพื่อ
พัฒนาความเข้าใจระหว่างวัฒนธรรมและเป็นข้อมูลเพ่ือ
ประโยชน์ต่อผู้เรียน 

2108135  สังคมและวัฒนธรรมของประเทศเจ้าของ 
              ภาษา                               2(2-0-4) 
              Society and Culture Backgrounds  
              of English Speaking Countries   
               ความรู้ทางวัฒนธรรมและเทศกาลสําคัญ
ของประเทศท่ีใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาพูด ความ
เชื่อมโยงระหว่างวัฒนธรรม การแสดงความคิดเห็นและ
อภิปรายประเด็นท่ีเกี่ยวข้อง 
            Cultural backgrounds and importan
festivals of the English-speaking countries
cultural relationship, expressing ideas and
discussing related issues 
 

1. ปรับรหัส
วิชา 
2. ปรับ
คําอธิบาย
รายวิชา 

2105254  ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษขั้นกลาง 
              เบื้องต้น                         3(3-0-6) 
             Pre-Intermediate English Grammar
   Basic English Reading  is a pre-
requisite course. This course aims to practice 
reading between  the lines, how texts create 
relationship  between writer and reader, how 
to bring in background knowledge and  interact 
with new information in different text types. 
Differentiate  
facts and opinions as well as interpret texts are 
also included. 
               เป็ น วิชา ท่ี ต้อ งผ่ านการ เ รี ยน  English 
Reading 1 วิชานี้เน้นการฝึกอ่านแบบตีความ ข้อความ
ท่ีสื่อระหว่างผู้เขียนและผู้อ่านโดยนําประสบการณ์ของ
ผู้อ่านและข้อมูลใหม่จากบทความประเภทต่างๆ ฝึก

2108136  ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร       
                                                     3(3-0-6) 
              English Grammar for  
              Communication 
              ไวยากรณ์เพ่ือการสื่อสาร กาลต่างๆ ปัจจุบัน
กาล อดีตกาล อนาคตกาล วาจก กรรตุวาจก กรรม
วาจก อนุประโยคหลัก อนุประโยครอง นามานุประโยค 
คุณานุประโยค วิเศษณานุประโยค ประโยคต่างๆ 
ประโยคความเดียว ประโยคความรวม และประโยค
ความซ้อน 
               English grammar in use, tenses: 
present time, past time and future time, 
voices: active and passive voices, main clauses, 
subordinate clauses: noun clause, adjective 
clause and adverb clause; sentence: simple 

1. ปรับรหัส
วิชา 
2. ปรับชื่อวิชา 
3. ปรับ
คําอธิบาย
รายวิชา 
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แยกแยะระหว่าง ข้อเท็จจริง ความคิดเห็นรวมท้ังตีความ
บทความต่างๆ 

sentence, compound sentence and complex 
sentence 

2105255 การฟัง-การพูดขั้นกลาง 
             เบื้องต้น                          3(2-2-5)   
             Pre-Intermediate Listening and  
             Speaking 
  Basic Listening and Speaking for is a 
prerequisite course. This course emphasizes 
giving and receiving information in professional 
and job related situations. This includes 
interviewing, reporting, note-taking and giving 
instructions. 
           วิชาต่อเนื่องจากวิชาการฟัง-การพูดเบื้องต้น 
มุ่งเน้นในการให้และรับข้อมูลในสถานการณ์ท่ีเกี่ยวกับ
งาน เช่น การสัมภาษณ์ การจดบันทึกย่อ และการให้
คําแนะนํา 

2108137   การฟัง-การพูดเพ่ือการสื่อสาร  3(2-2-5) 
              Listening and Speaking for  
              Communication    
              สํานวนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร รูปแบบ
การสนทนา การให้และรับข้อมูลในสถานการณ์ต่างๆ 
การบรรยายสิ่งของ การร้องขอ การขออนุญาต การ
สื่อสารทางโทรศัพท์ การถาม-บอกทิศทาง การซ้ือ-ขาย
สินค้า 
              English expressions for 
communication and forms of conversation, 
giving and obtaining information in numerous 
situations: telephoning, questioning and giving 
directions, buying and selling merchandise  

1. ปรับรหัส
วิชา 
2. ปรับชื่อวิชา 
3. ปรับ
คําอธิบาย
รายวิชา 

2105152  การอ่านเบื้องต้น                     2(1-2-3)
    Basic Reading    
             Reading principles and practice 
reading both the complex sentence level and 
the paragraph level.  Understand language 
patterns, including references and connectives, 
using context clues, skills for discovering the 
meaning of new words and reading for topic 
and main ideas. 
             หลักการอ่านและการฝึกอ่านท้ังในระดับ
ประโยคท่ีมีความซับซ้อนและระดับย่อหน้า การทําความ
เข้าใจรูปแบบของภาษา โดยใช้บริบทรวมถึงการสร้าง
ทักษะสําหรับการเข้าใจความหมายของคําใหม่และการ
อ่านเพื่อค้นหาหัวข้อและประเด็นหลัก 

2108138   การอ่านเบื้องต้น                   3(3-0-6)
    Basic Reading    
            การอ่านระดับประโยค การเดาความหมาย
ของคําจากบริบท ข้อเท็จจริงกับความคิดเห็น และการ
อ่านเพ่ือชีวิตประจําวัน เช่น โฆษณา ป้ายเตือน ป้าย
จราจร ฉลากยา สลากสินค้าและข้อบ่งใช้   
              Sentence reading, context clues, 
facts and opinions, reading for daily life: 
advertisements, warning signs, traffic signs, 
labels and directions 

1. ปรับรหัส
วิชา 
2. ปรับหน่วย
กิต 
3. ปรับ
คําอธิบาย
รายวิชา 

2105168 การแปลเบื้องต้น                   2(2-0-4) 
  Introduction to Translation  
            The principle of translation from 
English into Thai and Thai into English from the 
level of sentences onto paragraph; focusing on 
syntactic structures, meaning of words and 
idioms. 
 หลักการแปลจากภาษาอังกฤษเป็นไทย และ
ภาษาไทยเป็นอังกฤษ ต้ังแต่ระดับประโยคจนถึงระดับ
ย่อหน้า มุ่งเน้นในโครงสร้างรูปประโยค ความหมายของ

2108139  การแปลเบื้องต้น                    3(3-0-6) 
    Introduction to Translation  
              หลักการแปล การแปลในระดับคํา ระดับ
ประโยคและข้อความสั้นๆจากภาษาอังกฤษเป็นไทยและ
ภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ การแปลสํานวน การใช้
พจนานุกรม  
              Principles of translation, translating 
English to Thai and Thai to English from the 
level of lexical items, sentences to short 

1. ปรับรหัส
วิชา 
2. ปรับหน่วย
กิต 
3. ปรับ
คําอธิบาย
รายวิชา 
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คําและสํานวน passages, translating idioms, using dictionaries 
2105362   การฟัง-การพูดขั้นกลาง         3(2-2-5) 
              Intermediate Listening and  
              Speaking  
              Pre-Intermediate Listening and 
Speaking is a prerequisite course.  This course 
emphasizes listening and speaking skills on 
selected topics through different styles of 
speech. Listening to authentic spoken 
discourse and using English to convey local 
culture and knowledge to foreigners are also 
included. 
             วิชาต่อเนื่องจากวิชาการฟัง-การพูด 2 มุ่งเน้น
ทักษะการฟังและพูดตามประเด็นในรูปแบบการพูดท่ีมี
ความแตกต่างกัน การฟังบทสนทนาจากเจ้าของภาษา 
และใช้ภาษาอังกฤษเพื่อสื่อให้ชาวต่างชาติเข้าใจในเรื่อง
ของวัฒนธรรมและความรู้ท้องถ่ิน 

2108240   การฟัง-การพูดเพ่ือพัฒนาทักษะการ 
              สื่อสาร                             3(2-2-5) 
              Listening and Speaking for     
              Communication Skills  
              Development 
              โครงสร้างและสํานวนรูปแบบกึ่งทางการ 
การฟังและการพูดเพ่ือการวิเคราะห์และการแสดงความ
คิดเห็นเบื้อง ต้น  สํานวนการเปรียบเทียบ  การให้
คําแนะนํา การเชื้อเชิญ การคาดเดา การนําเสนอข้อมูล
ข่าวสาร   
              Structure and semi-formal 
expressions listening and speaking for analysis 
and addressing basic opinion, comparative 
expressions, giving advice and making 
suggestions, invitations, predictions, information 
presentation 

1. ปรับรหัส
วิชา 
2. ปรับชื่อวิชา 
3. ปรับ
คําอธิบาย
รายวิชา 

2105158  การเขียนเบื้องต้น                 2(1-2-3) 
              Basic Writing 
             Review the basic parts of speech. 
Students will be guided to understand rules, 
functions and be able to use grammatical 
styles and tenses to write accurate and clear 
sentences. Practice on sentence structure and 
mastering subject-verb agreement will be 
focused. Some good sample sentences 
obtained from reading which the teacher 
assigned before students begin to write are 
essential as the sentences will give them some 
ideas of how paragraphs are organized 
including how syntax and semantic structure 
take a crucial role in writing presentation. 
             ทบทวนชนิดของคําเบื้องต้นเข้าใจในกฎ 
หน้าท่ีและสามารถใช้รูปแบบไวยากรณ์และกาลเพื่อ
เขียนประโยคท่ีถูกต้องและชัดเจน ฝึกโครงสร้างประโยค
และเข้าใจความสอดคล้องระหว่างประธานและกริยา 
ตัวอย่างประโยคท่ีผู้สอนมอบหมายให้อ่านก่อนลงมือ
เขียนซ่ึงมีส่วนสําคัญให้เห็นหลักในการจัดลําดับย่อหน้า
รวมถึงโครงสร้างไวยากรณ์และความหมายในการ
นําเสนองานเขียน 

2108241  การเขียนระดับประโยค            3(3-0-6) 
   Sentence Writing  
                ประเภทของคํา ภาคประธานและภาคแสดง 
ชนิดของประโยค ประโยคความเดียว ประโยคความรวม 
ประโยคความซ้อน การขยายคํานามข้างหน้า การขยาย
คํานามข้างหลัง การขยายคํากริยาโดยใช้กริยาวิเศษณ์ 
การขยายกริยาโดยใช้วิเศษณานุประโยค การเชื่อมคํา
และประโยค 
              Parts of speech, subjects and 
predicates, sentence patterns: simple 
sentences, compound sentences, complex 
sentences, noun expansion through pre noun 
modifiers and post noun modifiers, verb 
expansion through adverbs and adverb clauses, 
coordination 

1. ปรับรหัส
วิชา 
2. ปรับชื่อวิชา 
3. ปรับหน่วย
กิต 
4. ปรับ
คําอธิบาย
รายวิชา 
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2105149  ภาษาศาสตร์เบื้องต้น          2(2-0-4) 
              Introduction to Linguistics    
             The overview of languages, linguistics 
and its branches : descriptive linguistics, 
sociolinguistics, psycholinguistics, and applied 
linguistics, etc. which divided broadly into 
phonology, morphology, syntax, semantics, 
discourse and pragmatics. 
             อ ง ค์ ป ร ะ ก อ บ แ ล ะ ห น้ า ท่ี ข อ ง ภ า ษ า 
ภาษาศาสตร์และสาขาต่างๆ ของภาษาศาสตร์ได้แก่
ภาษาศาสตร์เชิงพรรณนา ภาษาศาสตร์เชิงสังคม 
ภาษาศาสตร์เชิงจิตวิทยา และภาษาศาสตร์ ประยุกต์  
เป็นต้น การศึกษาภาษาโดยท่ัวไป ท้ังด้านสรวิทยา วจี
วิภาค วากยสัมพันธ์ อรรถศาสตร์ สัมพันธสารและว
จนปฏิบัติศาสตร์ 

2108242  ภาษาอังกฤษและภาษาศาสตร์    
              เบื้องต้น                             3(3-0-6) 
              Introduction to the     
              English Language and Linguistics  
              ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับธรรมชาติของภาษา
และการรู้ภาษา ประวัติภาษาศาสตร์และภาษาอังกฤษ
เบื้องต้น นิยามและขอบเขตของภาษาศาสตร์แขนงต่างๆ 
ภาษาอังกฤษในฐานะภาษาสากล 
              An introduction to the study of 
nature of human language and language 
acquisition, a brief history of linguistics and the 
English language,  definition and scope of 
linguistics and its branches, English as an 
international language 

1. ปรับรหัส
วิชา 
2. ปรับหน่วย
กิต 
3. ปรับ
คําอธิบาย
รายวิชา 

2105279 การพัฒนาทักษะการแปล      2(1-2-3) 
  Translation for Skills Development
  Basic Translation  is a prerequisite 
course. A continuation of Translation 1 with an 
emphasis on more complicated and longer 
passages from English into Thai and from Thai 
into English. The materials to be translated are 
taken from newspaper articles and reports 
from different fields. 
            วิชาต่อเนื่องจากการแปลเบื้องต้น มุ่งเน้น
เนื้อหาท่ีมีความยาวและซับซ้อนข้ึน จากภาษาอังกฤษ
เป็นภาษาไทย และภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ เนื้อหาท่ี
นํามาแปลจากบทความหนังสือพิมพ์และรายงานท่ี
หลากหลาย   

2108243   การพัฒนาทักษะการแปล         3(3-0-6) 
    Translation Skills Development 
    การปรับบทแปล การแปลพาดหัวข่าว ข่าว
นําและข่าว เพลง เอกสารท่ีเกี่ยวข้องกับการท่องเท่ียว
ท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  
              Editing translated texts, translating 
headlines, leads and news, lyrics, documents 
in tourism areas both in Thai and in English 

1. ปรับรหัส
วิชา 
2. ปรับชื่อวิชา 
3. ปรับหน่วย
กิต 
4. ปรับ
คําอธิบาย
รายวิชา 

2105163  ความรู้พ้ืนฐานเก่ียวกับบทกวีนิพนธ์  
              ภาษาอังกฤษ            2(2-0-4) 
              Introduction to Poetry  
             Meaning, definition, and types of 
poetry.  Basic terminology used in poetry in 
English language.  Techniques and devices are 
also studied. Valuable poems are selected for 
students to practice their reading and to 
discuss in class. 
             ความหมาย คําจํากัดความของคําว่าบทกวี
นิพนธ์ ชนิดของบทกวีนิพนธ์ คําศัพท์พ้ืนฐานท่ีใช้ในงาน

2108244  ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับวรรณกรรม 
              ภาษาอังกฤษ                        2(2-0-4) 
                  Introduction to Literature 
                   คําจํากัดความ ประเภทของวรรณกรรม 
คําศัพท์พ้ืนฐาน เทคนิคและกลวิธีในการประพันธ์ท้ังร้อย
แก้วและร้อยกรอง การฝึกอ่านและอภิปรายผลงานท่ีคัด
สรร  
             Definitions and types of literature, 
basic terms, techniques and devices, reading 
and discussing selected literary works 

1. ปรับรหัส
วิชา 
2. ปรับชื่อวิชา 
3. ปรับ
คําอธิบาย
รายวิชา 
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กวีนิพนธ์ภาษาอังกฤษ เทคนิคและกลวิธีในการประพันธ์ 
คัดสรรผลงานท่ีมีคุณค่าเพ่ือฝึกอ่านและอภิปรายในชั้น
เรียน 
2105153 สัทศาสตร์และสัทวิทยาเบื้องต้น 
                                                 3(3-0-6) 
             Introduction Phonetics and  
             Phonology       
             Basic principles of phonetics and 
phonology. Emphasis is on the identification 
and production of speech sounds both vowels  
and consonants. Phonological theories are 
studied and discussed. Practical work will be 
done in language laboratory. 
             หลักการเบื้องต้นของสัทสาสตร์และสัทวิทยา 
เน้นการจําแนกและการออกเสียงท้ังสระและพยัญชนะ 
ศึกษาและอภิปรายทฤษฏีทางสัทวิทยา ฝึกการออกเสียง
ในห้องปฏิบัติการทางภาษา   

2108245  ภาษาศาสตร์ทฤษฎีเชิงวิเคราะห์ 
             เบื้องต้น                              3(3-0-6) 
             Introduction to Theoretical  
             Linguistics and Analysis    
             แน ว คิ ด แ ล ะท ฤษฎี เ บื้ อ ง ต้ น เ กี่ ย ว กั บ
ภาษาศาสตร์บริสุทธ์ิ สัทอักษรและการถอดเสียง การ
วิเคราะห์หน่วยเสียงและระบบเสียงในภาษาอังกฤษ 
กระบวนการสร้างคํา อนุประโยค วลีและประโยค การ
วิเคราะห์โครงสร้างประโยคและประโยคแบบต่างๆ ใน
ภาษาอังกฤษ                            
             Basic concepts and theory of pure 
linguistics; phonetics alphabets and 
transcription, the analysis of English phonemes 
and sounds system,  formation of word, 
phrase, clause, and sentence, the analysis of 
English sentence structures and sentence types 

1. ปรับรหัส
วิชา 
2. ปรับชื่อวิชา 
3. ปรับ
คําอธิบาย
รายวิชา 

ไม่มี 2108347   ภาษาอังกฤษกับการมีส่วนร่วม 
               ต่อสังคม                           3(3-0-6) 
               English for Corporate Social 
              Responsibility 
               แนวคิดและทฤษฎีการมีส่วนร่วมต่อสังคม 
การปลูกจิตสํานึกและความรับผิดชอบของพลเมืองท่ีดี 
ภาษาอังกฤษกับกระบวนการมีส่วนร่วมต่อสังคมการ
ประยุกต์ใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการพัฒนาชุมชนและสังคม  
               Concepts and theories of corporate 
social responsibility, cultivation and 
responsibilities of good citizens; English with 
process of corporate social responsibility, 
English application for community and society 
development 

วิชาใหม่ 

2105287   การส่ือสารทางวัฒนธรรม       3(2-2-5) 
              Cultural Communication 
              A study of Thai culture. Be able to 
use the communication sill to express 
knowledge on culture of nation such as 
presentation, discussion, using portfolio or 
picture books. 

2108348   การส่ือสารวัฒนธรรม              3(3-0-6) 
               Communication of Culture 
               ความหมายและประเภทของวัฒนธรรม 
ลักษณะของวัฒนธรรมไทย  วัฒนธรรมและประเพณี
ไทยท่ีโดดเด่น การสื่อสารและการสาธิตวัฒนธรรมไทย
ในฐานะเจ้าของประเทศ   
               Meanings and types of culture, 

1. ปรับรหัส
วิชา 
2. ปรับชื่อวิชา  
3. ปรับหน่วย
กิต 
4. ปรับ
คําอธิบาย
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             ศึกษาค้นคว้าวัฒนธรรมไทย ใช้ทักษะการ
สื่อสารเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมของ
ชาติด้วยวิธีต่าง ๆ เช่น การนําเสนอ การอภิปราย  
จัดทําแฟ้ม สะสมข้อมูลหรือสมุดภาพต่าง ๆ 

features of Thai culture, Thai culture and 
prominent traditions, communication and 
demonstration of Thai culture   

รายวิชา 

2105256     การอ่านขั้นกลางเบื้องต้น      2(1-2-3) 
                Pre-Intermediate Reading  
                     Basic English Reading is a pre-
requisite course.  Practice reading between the 
lines, how texts create, relationship between 
writer and reader, how to bring in background 
knowledge and interact with new information 
in different text types. Differentiate facts and 
opinions as well as interpret texts are also 
included. 
                เ ป็ น วิ ช า ท่ี ต้ อ ง ผ่ า น ก า ร เ รี ยน  Basic 
English Reading ฝึกอ่าน แบบตีความ ข้อความท่ีสื่อ
ระหว่างผู้เขียนและผู้อ่าน นําความรู้ท่ีมีอยู่เดิมร่วมกับ
ความรู้ใหม่ในเนื้อหาท่ีมีลักษณะแตกต่างกัน ข้อเท็จจริง 
ความคิดเห็นท่ีแตกต่างรวมถึงการตีความในเนื้อหา 

2108352    การอ่านเพ่ือความเข้าใจ        3(3-0-6) 
               Reading Comprehension 
               การอ่านอนุ เฉทเพื่อความเข้าใจหัวข้อ 
ใจความสําคัญ รายละเอียด การอ้างอิง การสรุปความ 
และเจตคติของผู้แต่ง 
               Paragraph reading comprehension: 
previewing for topics, skimming for main ideas, 
scanning for details, finding the references, 
making inferences and  finding the author’s 
attitudes    

1. ปรับรหัส
วิชา 
2. ปรับชื่อวิชา 
3. ปรับหน่วย
กิต 
4. ปรับ
คําอธิบาย
รายวิชา 

2105261  การเขียนขั้นกลางเบื้องต้น       2(1-2-3) 
              Pre-Intermediate Writing  
     Basic Writing is a prerequisite course. 
Study the features of paragraph writing, e.g. 
topic sentence, main idea, thesis statement, 
supporting detail, correctness of the main 
sentences and grammatical structures including 
punctuation. 
              การเขียนเบื้องต้น เป็นวิชาท่ีต้องลงเรียน
ก่อน วิชานี้เน้นเกี่ยวกับลักษณะของการเขียนอนุเฉท 
เช่น ประโยคหลัก ใจความสําคัญ ประโยคสนับสนุน
ใจความหลัก ความถูกต้องของประโยคและโครงสร้าง
ไวยากรณ์รวมท้ังการใช้เคร่ืองหมายวรรคตอน 

2108353    การเขียนอนุเฉท                 3(3-0-6) 
               Paragraph Writing 
                องค์ประกอบและลักษณะอนุเฉท ประโยค
ใจความหลัก ประโยคสนับสนุนใจความหลัก และ
ประโยคสรุป การเชื่อมประโยคและการเชื่อมเนื้อหา 
องค์ประกอบของการเขียนเน้นกระบวนการ ข้ันตอน
ก่อนเขียน ข้ันตอนระหว่างเขียน ข้ันตอนหลังการเขียน 
การเขียนย่อหน้าประเภทต่างๆ เช่น การเขียนเล่าเร่ือง 
การเขียนเชิงบรรยาย การเขียนเชิงพรรณนา การเขียน
จําแนกประเภท การเขียนเปรียบเทียบ การเขียนแสดง
เหตุและผล  
               Components of paragraph writing: 
topic sentences, supporting sentences and 
concluding sentences; different types of 
paragraph writings:  narrative paragraphs, 
descriptive paragraphs, expository paragraphs, 
comparison and contrast paragraphs; cause 
and effect paragraphs 
 
 

1. ปรับรหัส
วิชา 
2. ปรับชื่อวิชา 
3. ปรับหน่วย
กิต 
4. คําอธิบาย
รายวิชา 
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2105383  การศึกษาเอกเทศ               3(3-2-5) 
              Independent Studies  
   This course divided into 2 parts: 
classroom-based and period of individual 
study. In the classroom-based period, students 
will be introduced to basic research skills and 
have the opportunity to practice them in the 
classroom using pair and group work, etc.  The 
students are   encouraged to discuss criteria for 
selection of a topic and present draft plans for 
their projects.  The research skills cover 
extractions of information from textbooks, 
journals, magazines and newspapers; obtaining 
information from interviews and 
questionnaires.  Students will be given 
opportunity to present/display their work 
according to their own plans. 
 โดยใช้การเรียนการสอนเป็นพ้ืนฐาน ร่วมกับ
การศึกษาด้วยตนเอง การเรียนรู้ร่วมกันภายในห้องเรียน
รวมถึงการฝึกฝนทักษะในการทําวิจัยพ้ืนฐาน ได้แก่ 
หลักเกณฑ์ของการเลือกสรรหัวข้อ การวางแผนเพ่ือทํา
โครงการ การเลือกเฟ้นข้อมูลจากตํารา สิ่งพิมพ์ 
นิตยสารหนังสือพิมพ์ และ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ข้อมูลจาก
การสัมภาษณ์และแบบสอบถาม และการสัมมนา
เกี่ยวกับกระบวนการวิจัย การนําเสนอ และแสดงผลงาน
ของผู้เรียน 

2108354  การศึกษาค้นคว้าอิสระ           3(2-2-5) 
              English Independent Studies 
              ทฤษฎีและหลักการวิจัยเบื้องต้น การวิจัย
เพ่ือการประกอบอาชีพ การเรียนการสอน ทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม การเขียนข้อเสนองานวิจัย การวิเคราะห์
ข้อมูลและการเขียนอภิปรายผลการวิจัย การนําเสนอ
และแสดงผลงานวิจัย 
                  An introductory of theories and 
concepts of research, research for career, 
teaching and learning, and cultural 
preservation, writing research proposal, data 
analysis and discussion, research presentation 
and exhibition 
 

1. ปรับรหัส
วิชา 
2. ปรับ
คําอธิบาย
รายวิชา 

2105388  วัฒนธรรมอาเซียน               3(3-0-6) 
              Social and Cultural structure of  
              ASEAN countries 
              Prominent custom and tradition,
lifestyle of people of each country including
cultural relationship connected between
member countries 
              โครงสร้างทางสั งคมและวัฒนธรรมของ
ประเทศในภูมิภาคอาเซียน ขนบธรรมเนียมประเพณีท่ีโดด
เ ด่น   วิ ถีกํ า ดํารงชี วิตของคนในแต่ละชา ติรวมถึ ง
ความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมท่ีเชื่อมถึงกันของประเทศ
สมาชิก 

2108464  วัฒนธรรมอาเซียน                 3(3-0-6) 
              ASEAN Culture 
              วัฒนธรรมของ 10 ชาติอาเซียน วิถีชีวิตและ
ขนบธรรมเนียมประเพณีท่ีโดดเด่นของแต่ละชาติ รวมถึง
ความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมท่ีเชื่อมถึงกันของประเทศ
สมาชิก    
               Culture of 10 ASEAN nations, ways 
of life and prominent customs and traditions of 
each nation, cultural relationship connected 
between member countries 
 
 
 
 

1. ปรับรหัส
วิชา 
2. ปรับ
คําอธิบาย
รายวิชา 
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ไม่มี 2108246    ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 

                และการนําเสนองาน            3(3-0-6) 
                  English for Communication and   
                Presentation 
                ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการนําเสนองาน
ภาษาอังกฤษ ศิลปะการเลือกใช้คํา วลี ประโยค และ
สํานวนโวหาร ทักษะและเทคนิคการนําเสนองานท้ัง
แบบกลุ่มและเป็นรายบุคคล ภาษาอังกฤษเพื่อการ
นําเสนอทางวิชาการและเชิงธุรกิจ การถามและการตอบ
คําถามในการนําเสนองาน  
               A brief introductory to English for 
presentation, selection of words, phrases, 
sentences, and idioms; individual and group 
presentation skills and techniques, English for 
academic and business presentation, asking 
and answering question during 
and after the presentation 

วิชาใหม่ 

ไม่มี 2108349   ภาษาอังกฤษกับสุนทรียศาสตร์  3(3-0-6) 
               English and Aesthetics 
                ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับคุณค่าและ
ความงามท่ามกลางความหลากหลายทางวัฒนธรรม การ
รับรู้และการเรียนรู้เกี่ยวกับคุณค่าและความงามของ
ศิลปะและวัฒนธรรมประจําชาติ การวิจักษณ์และชื่นชม
วรรณกรรม ภาพยนตร์ ดนตรี และสถาปัตยกรรมด้วย
ภาษาอังกฤษ  
               Relationship between humans and 
aesthetics amidst the diversity of culture, the 
perception, appreciation and expression of arts 
and culture of the nation; the English 
appreciation of literature, film, music, and 
architecture 

วิชาใหม่ 

2105471  การฟัง-การพูดขั้นสูง          3(2-2-5) 
   Advanced Listening and Speaking 
   Intermediate Listening and Speaking  
is a prerequisite course. This course provides 
practice in interpreting and expressing opinions, 
articles, plays, documentaries, news, reports 
and video tapes according to their own field. 
Public speaking, negotiations and oral reports 

2108350   การฟัง-การพูดเพ่ือการสื่อสาร 
              เชิงวิชาชีพ                         3(2-2-5) 
    Listening and Speaking for  
              Profession Communication    
              การพูดภาษาอังกฤษในท่ีชุมชน การสนทนา
เพ่ือแลกเปลี่ยนข้อมูลและข้อคิดเห็น การอภิปรายจาก
ประเด็นท่ีกําหนด การสื่อสารภาษาอังกฤษในหัวข้อ
วิชาชีพ 

1. ปรับรหัส
วิชา 
2. ปรับชื่อวิชา 
3. ปรับ
คําอธิบาย
รายวิชา 
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are included. 
            วิชาต่อเนื่องจากวิชาการฟัง-การพูดข้ันกลาง 
ตีความและแสดงความคิดเห็น บทความ ละคร สารคดี 
ข่าว รายงานและวีดิทัศน์ การพูดในท่ีสาธารณะ การ
เจรจาและการรายงานปากเปล่า 

   Public speaking; English conversation 
for information and opinion exchange, 
discussion on assigned topics, English 
communication on topics of profession 
 

2105267  พ้ืนฐานการละครและการแสดง  2(1-2-3) 
               Foundation of Drama and Acting  
    Meaning, components and types of 
drama and acting. Body movement, body 
language, utterances, single-acting and pair-
acting leading to group acting are practiced.  
Performing of short play no longer than 1 hour 
is required. 
   ความหมาย องค์ประกอบ และประเภทของ
การแสดง การเคล่ือนไหว ร่างกาย, ภาษากาย, การเปล่ง
เสียง การแสดงเด่ียวและการแสดงคู่ เพ่ือนําไปสู่การ
แสดงกลุ่ม รวมถึงกําหนดให้มีการแสดงระยะเวลาไม่เกิน 
1 ชั่วโมง 

2108351  พ้ืนฐานการละครและการแสดง   3(3-0-6) 
             Foundation of Drama and Acting  
   ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการละครและการ
แสดง  การเคลื่อนไหวร่างกาย  ภาษากาย  การเปล่ง
เสียงและภาษาบนเวที  การฝึกแสดงในรูปแบบต่างๆ    
             Foundation of drama and acting, 
movement, body language, utterances and 
language on stage, various forms of acting 
practice 

1. ปรับรหัส
วิชา 
2. ปรับหน่วย
กิต 
3. ปรับ
คําอธิบาย
รายวิชา 

2105264  นิทานและบทกวีสําหรับเด็ก    3(3-0-6) 
   Fables and Poems for Children 

  Meaning and types of fables and  
Poems for children. Study of selected works like 
Esop fables, nursery rhymes. Practice discussion 
on contents and themes gained from reading, 
making picture books and doing other activities 
such as sing songs or role play. 
            ความหมาย และชนิดของนิทานและบทกวี
สําหรับเด็ก ศึกษาผลงานท่ีคัดสรร เช่น นิทานอีสป บท
กลอนหรือบทเพลงสําหรับเด็ก ฝึกอภิปรายสาระและแง่
คิดท่ีได้จากการอ่าน ฝึกทําสมุดภาพและกิจกรรมที่
เกี่ยวข้อง เช่นการขับร้องหรือแสดงบทบาทสมมต ิ

2108355    วรรณกรรมสําหรับเด็ก           3(3-0-6) 
                Children’s Literature 
                ความหมาย ประเภท และลักษณะของ
วรรณกรรมสําหรับเด็ก ความสําคัญและคุณค่าของ
วรรณกรรมสําหรับเด็ก นิทานและการเล่านิทาน  การ
ผลิตสื่อประกอบการเล่านิทาน การทําสมุดภาพและ
กิจกรรมอ่ืนๆท่ีเกี่ยวข้อง 

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

1. ปรับรหัส
วิชา 
2. ปรับชื่อวิชา 
3. ปรับ
คําอธิบาย
รายวิชา 

2105380  ภาษาอังกฤษสําหรับการท่องเที่ยว 
               English for Tourism        3(3-0-6) 

             Vocabulary, expressions and 
information concerning tourism; information 
about the geography, history, civilization, 
culture and major tourist attractions in 
Thailand and the countries in ASEAN ; practice 
of English language skills; summary and 
presentations of information concerning 

2108356  ภาษาอังกฤษสําหรับ 
              การท่องเที่ยว                     3(3-0-6) 

                English for Tourism             
             ศัพท์ สํานวน บทสนทนาเกี่ยวกับธุรกิจการ
ท่องเที่ยว  เช่น  โรงแรม  ร้านอาหาร  สายการบิน 
มัคคุเทศก์ ข้อมูลสถานที่สําคัญ เทศกาลและวัฒนธรรม
ไทย ภาษาเพื่อการปฏิบัติด้านการท่องเที่ยว 
              Terms, expressions and 
conversations concerning tourism: hotels, 

1. ปรับรหัส
วิชา 
2. ปรับ
คําอธิบาย
รายวิชา 
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tourism, field trips. 
           ศัพท์ สํานวนภาษาอังกฤษและเนื้อหาเกี่ยวกับ
การท่องเท่ียว ตลอดจนศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับภูมิศาสตร์ 
ประวัติศาสตร์อารยธรรม วัฒนธรรมไทย และประเทศ
ในกลุ่มอาเซียน สถานท่ีท่องเที่ยวท่ีสําคัญ ฝึกใช้ภาษา 
เพ่ือการปฏิบัติงานท่ีเกี่ยวข้อง ฝึกสรุปข้อมูลและ
นําเสนอข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องกับธุรกิจการท่องเท่ียว มี
การศึกษานอกสถานที ่ 

restaurants, airlines, guides; information of 
tourist attractions, Thai festivals and culture, 
English for working 

ไม่มี 2108357  ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร 
              ทางธุรกิจ                          3(3-0-6) 
             English for Business Communication 
             บทสนทนาการใช้ภาษาอังกฤษในการส่ือสาร
ทางธุรกิจในหัวข้อต่างๆ การแนะนําตัว การแนะนํา
บริษัท การรับโทรศัพท์ การอธิบายลักษณะผลิตภัณฑ์
และสินค้า การนําเสนอทางธุรกิจท่ีมีประสิทธิภาพ การ
สนทนาเกี่ยวกับการเดินทางเพื่อติดต่อทางธุรกิจ อ่าน
บทความสั้นทางธุรกิจ และคําศัพท์ท่ีใช้ในวงการธุรกิจ 
             English conversation in business 
communication on various topics: self-
introduction, company introductions, 
telephoning, description of the company and 
its products, effective presentations; 
conversation dialogue of travel arrangements 
and transaction, reading short passage in 
business, business terms 

วิชาใหม่ 

2105374  วรรณกรรมและการแสดง     3(2-2-5) 
    Literature and On Stage  
              Performance  
              Literary works and plays selected 
from those with valuable contents and 
language art lead to perform the selected one 
on stage in group. The focus will be Thai, or 
western literary work. 
             วรรณกรรมและบทละครท่ีเลือกจากเนื้อเร่ือง
ท่ีมีคุณค่าและศิลปะทางภาษา นําไปสู่การแสดงบนเวที
เป็นกลุ่ม เน้นการแสดงท่ีคัดสรรจากวรรณกรรมไทย 
หรือวรรณกรรมตะวันตก 

2108358   ภาษาอังกฤษเพื่อการแสดง       3(2-2-5) 
               English on Stage  
               การสื่อสารภาษาอังกฤษบนเวที  การใช้
ถ้อยคําและภาษากายในฐานะผู้ดําเนินรายการและ
นักแสดง การเปิดรายการ การกล่าวต้อนรับ การลําดับ
เนื้อหา การปิดรายการและการขอบคุณ บูรณาการ
ความรู้สู่การแสดงบนเวที 
             Communication of English language 
on stage, verbal language and gesture as the 
moderator and the actor, introduction, 
welcoming, moves, ending and thanking, on 
stage performances  
 
 

1. ปรับรหัส
วิชา 
2. ปรับชื่อวิชา
ภาษาอังกฤษ
3. ปรับหน่วย
กิต 
4. ปรับ
คําอธิบาย
รายวิชา 
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2105366  การอ่านขั้นกลาง                  2(1-2-3) 
              Intermediate Reading 
              Pre-Intermediate English Reading   is 
a pre-requisite course.  Practices reading 
beyond the lines determine the opinions and 
attitudes of the writer analytically and 
critically.  There should be variety of texts 
including newspaper articles, editorials, critical 
reviews, excerpts from the Internet; all showing 
a variety of writing styles which may be used 
for determining writers’ opinions and attitudes. 

2108359  การอ่านเพ่ือคุณภาพชีวิต           3(3-0-6) 
   Reading for Life Quality   
              การอ่านงานเขียนประเภทต่างๆท้ังภาษา
ร้อยแก้วและร้อยกรอง การอ่านหนังสือนอกเวลา การ
อภิปรายเพื่อพัฒนาความรู้ ความคิด คุณธรรม และ
เสริมสร้างค่านิยมท่ีดีงามเพ่ือคุณภาพชีวิต  
             Reading various types of prose and 
verse, graded reader, discussing for knowledge, 
thought, and moral development including 
good values for life quality 

1. ปรับรหัส
วิชา 
2. ปรับชื่อวิชา 
3. ปรับหน่วย
กิต 
4. ปรับ
คําอธิบาย
รายวิชา 

2105378  ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารมวลชน 
   English in Mass Media     3(3-0-6) 
             The principles of mass media 
particular attention to syntactic and lexical  
features, using headline, promotional literature, 
articles, newsletters, commercial 
advertisements, and classified advertisements 
as well as transcripts of taped radio and 
television for interpretative reading and 
discussion.  
 หลักการ  การสื่ อมวลชน  โดยเฉพาะสื่ อ 
หนังสือพิมพ์ นิตยสาร แผ่นพับ โฆษณา กําหนด การ
เดินทาง โฆษณาในหนังสือพิมพ์และนิตยสาร เป็นต้น 
โดยการเน้นลักษณะโครงสร้างภาษาและคําศัพท์ ภาษา
ท่ีใช้ในหัวข้อข่าว ภาษาโฆษณา ประชาสัมพันธ์ 
บทความ จดหมาย ข่าว โฆษณาเชิงธุรกิจและโฆษณา
ย่อย บทพูดในวิทยุ และโทรทัศน์ เพ่ือการตีความหมาย 
และอภิปรายความหมาย 

2108360   ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร 
               มวลชน                            3(3-0-6) 
               English for Mass Media          
             หลักการการส่ือมวลชน  ภาษาท่ีใช้ในสื่อ
วิทยุ โทรทัศน์  หนังสือพิมพ์ นิตยสาร  แผ่นพับ โฆษณา  
ลักษณะโครงสร้างภาษาและคําศัพท์  ภาษาท่ีใช้ใน
หัวข้อข่าว   ภาษาโฆษณา   ภาษาประชาสัมพันธ์  
บทความต่างๆ 
               Principles of mass media, language 
form and style used in radio, television, 
publishing media: newspapers, magazines, 
brochures, and advertisements in newspapers 
 

1. ปรับรหัส
วิชา 
2. ปรับชื่อวิชา 
3. ปรับ
คําอธิบาย
รายวิชา 

ไม่มี 2108361   ค่ายภาษาอังกฤษ                   3(2-2-5) 
               English Camp 
               กิจกรรมการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษโดย
ใช้เกมและเพลง การใช้ภาษาอังกฤษในสถานการณ์ท่ี
หลากหลาย มุ่งสร้างความม่ันใจในการใช้ภาษาและมีเจต
คติท่ีดีต่อการเรียนภาษาอังกฤษ      
              Activities to improve English skills 
through using games and songs, using the 
English language in various situations to 
strengthen confidence and good attitude in 
studying the language 

วิชาใหม่ 
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ไม่มี 2108362   ภาษาอังกฤษสําหรับงาน 

               สายการบิน                        3(3-0-6) 
               English for Airline Jobs 
               ตัวย่อ คําศัพท์และสํานวนภาษาอังกฤษท่ี
เกี่ยวข้องกับงานสายการบิน การสื่อสารในสถานการณ์
ต่าง ๆ ข้ันตอนการให้บริการ การให้ข้อมูลการเดินทาง  
การตรวจรับผู้โดยสารข้ึนเคร่ืองบิน การรับส่งผู้โดยสาร  
               Abbreviations, terms and 
expressions related to airline, communication 
in various situations, process of service 
delivery, giving flight information, checking in 
and boarding passengers 

วิชาใหม่ 

2105370  ภาษาอังกฤษสําหรับ 
              การโรงแรม                       3(3-0-6) 
   English for Hotel                 
             Vocabulary, expression, information 
concerning hotel work and management. 
Practice of English language skills relevant to 
various aspects of the hotel business. 
           ศัพท์ สํานวนภาษาอังกฤษ และเนื้อหาเกี่ยวกับ
ลักษณะงานและการจัดการ งานโรงแรม ตลอดจนหน้าท่ี 
ความรับผิดชอบของพนักงาน ฝึกการใช้ภาษาเพื่อ
ติดต่อสื่อสารในลักษณะงานต่างๆ ท่ีเกี่ยวกับการโรงแรม 

2108363   ภาษาอังกฤษสําหรับธุรกิจ                     
              การบริการ                          3(3-0-6) 
    English for Hospitality Business  
               ศัพท์ สํานวน บทสนทนาเกี่ยวกับธุรกิจการ
บริการ เช่น ธุรกิจท่ีพัก ธุรกิจอาหารและเคร่ืองด่ืม 
ธุรกิจการจัดเลี้ยง ธุรกิจเรือสําราญ และธุรกิจสปา เป็น
ต้น ภาษาเพื่อการปฏิบัติงานธุรกิจการบริการ 
              Terms, expression and conversation 
concerning hospitality business: 
accommodation, food and beverage, catering 
service and cruise like business, English for 
working in hospitality business 

1. ปรับรหัส
วิชา 
2. ปรับ
คําอธิบาย
รายวิชา 

2105382 วรรณกรรมไทยและประเทศ 
             อาเซียน                         3(3-0-6) 
             Thai and ASEAN Countries’ Literary  
             Works  
             The relationship between literary 
works and human, culture and society. 
Students’ awareness of the value of literary 
works as a part of life and culture  
through studying literary works of Thailand and 
at least one of neighboring countries such as 
Myanmar, Malaysia, Laos, Vietnam, and 
Cambodia. 
              ความสัมพันธ์ระหว่างวรรณกรรมกับมนุษย์
สังคมและวัฒนธรรม ผู้ เรียนตระหนักถึงคุณค่าของ
วรรณกรรมในฐานะส่วนหนึ่งของชีวิตและวัฒนธรรมผ่าน

2108465  วรรณกรรมกับชีวิต                3(3-0-6) 
              Literature and Life 
              ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ วรรณกรรม 
และสังคม  ความสําคัญและคุณค่าของวรรณกรรม การ
อ่านและการอภิปรายวรรณกรรมไทยและตะวันตก  เพ่ือ
เปิดโลกทัศน์ แง่คิดและประสบการณ์ 
              Relationship between human, 
literature, and society, importance and value 
of literature, reading and discussing on Thai 
and Western literature for vision, viewpoints 
and experiences 

1. ปรับรหัส
วิชา 
2. ปรับชื่อวิชา 
3. ปรับ
คําอธิบาย
รายวิชา 
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การศึกษาวรรณกรรมไทยและประเทศเพื่อนบ้าน เช่น 
ลาว กัมพูชาและมาเลเซีย เป็นต้น 
2105381  ภาษาอังกฤษสําหรับการจัดการ 
              สํานักงาน                       3(3-0-6) 
              English for Office Management
   Practice with texts expressing both 
spoken and written language related to general 
office work. Spoken practice comprises 
telephone simulations with customers in 
various situations.  
             ปฏิบัติท่ีมีข้อความแสดงท้ังสองภาษาพูดและ
เขียนท่ีเกี่ยวข้องกับการทํางานในสํานักงานท่ัวไป การ
ปฏิบั ติ โดยฝึกทักษะทางด้านการพูดและเขียนซ่ึง
เกี่ยวข้องกับงานสํานักงาน เช่นการจําลองสถานการณ์
การติดต่อกับลูกค้าทางโทรศัพท์ในสถานการณ์ต่างๆ 

2108466  ภาษาอังกฤษสําหรับงานเลขานุการ 
              และงานสํานักงาน                3(3-0-6) 
              English for Secretary and Office  
              Works  
              คําศัพท์และสํานวนภาษาอังกฤษในงาน
เลขานุการ งานสํานักงาน สํานวนการโทรศัพท์และการ
ตอบรับ การรับฝากและบันทึกข้อความทางโทรศัพท์ 
การนัดหมาย  การรับส่งบันทึกข้อความ การเขียนบันทึก
การประชุม การบันทึกช่วยจํา และงานอ่ืนๆ ในหน้าท่ี
เลขานุการ 
              Terms and expressions used in the 
secretarial functions and office routine, 
telephoning expressions and answering 
telephone calls,  leaving telephone messages 
and receiving and transmitting documents, 
writing minute of meeting, report, memo and 
other secretary tasks 

1. ปรับรหัส
วิชา 
2. ปรับชื่อวิชา 
3. ปรับ
คําอธิบาย
รายวิชา 

2105389  การเป็นผู้ประกอบการด้าน 
              บริการ                             3(3-0-6) 
             Entrepreneurship 
              Principle, theory, property, and 
practice of  entrepreneurship;  ways of 
business operation, service, management, 
administration with morality and ethics and 
creativity                            
              หลักการ ทฤษฎี คุณสมบัติและการปฏิบัติ
ของการเป็นเจ้าของธุรกิจของตนเอง แนวทางการจัดต้ัง
ธุรกิจ การบริการ การจัดการ การบริหาร โดยสอดแทรก
จริยธรรม จรรยาบรรณของนักธุรกิจ และการสร้างสรรค์ 
เพ่ือเกิดความคิดริเร่ิมของตนเอง 
 

2108467  ภาษาอังกฤษเพ่ือการเป็นผู้ประกอบการ 
              ด้านบริการ                         3(3-0-6) 
              English for Entrepreneurship in  
              Service Sectors  
            หลักการ ทฤษฎี คุณสมบัติและการปฏิบัติ
ของการเป็นเจ้าของธุรกิจด้านบริการ แนวทางการจัดต้ัง
ธุรกิจ  การบริการและการจัดการ  จริยธรรมและ
จรรยาบรรณของนักธุรกิจในฐานะผู้ประกอบการ 
             Principles, theories and practices of 
entrepreneurship in service sectors, guidelines 
for the establishment of business, service 
management, competency preparation for 
being an entrepreneur, business ethics for 
entrepreneurship in service sectors 

1. ปรับรหัส
วิชา 
2. ปรับชื่อวิชา 
3. ปรับ
คําอธิบาย
รายวิชา 

2105365   การเขียนขั้นกลาง              2(1-2-3)
    Intermediate Writing  

                 Pre-Intermediate Writing is a 
requisite course. Studying paragraph writing, 

mparison, cause and effect, narrative, descriptive 
d argumentative paragraphs writing. 

                

2108468   การเขียนสร้างสรรค์              3(3-0-6) 
               Creative Writing 
               การเขียนเรียงความประเภทต่างๆ เช่น การ
เขียนแสดงความคิดเห็น การเขียนโต้แย้ง การเขียนโน้ม
น้าวใจและการเขียนแสดงเหตุและผล เน้นความถูกต้อง
ของประโยค มีความเป็นเอกภาพ การลําดับเ ร่ือง
เหมาะสม และความคิดสร้างสรรค์                

1. ปรับรหัส
วิชา 
2. ปรับชื่อวิชา 
3. ปรับหน่วย
กิต 
4. คําอธิบาย
รายวิชา 
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การเขียนข้ันกลางเบ้ืองต้น เป็นรายวิชาท่ีต้องลงเรียน
ก่อน ศึกษาการเขียนประโยคการเขียนย่อหน้า เช่น การ
เขียนเชิงเปรียบเทียบ การเปรียบเทียบเหตุและผล การ
เขียนเชิงบรรยาย การเขียนเชิงพรรณนา การเขียน
ประโยคโต้แย้ง 

              Various types of essay writing: giving 
opinion, argumentative,  persuasive, cause and 
effect, etc. with the emphasis on syntactic 
accuracy, unity, logical order and creativity 

2105375 ร้อยกรองภาษาอังกฤษ           3(3-0-6)
   Poetry Selections 
            Introduction to Literature is a 
prerequisite course. Study of poetry written in 
English focused on language art, content, and 
theme. Background and style of the poets are 
also studied and discussed. 
 ต้องผ่านวิชาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวรรณคดี
ภาษาอังกฤษมาแล้ว ศึกษาบทกวี ภาษาอังกฤษ ด้าน
ศิลปะการใช้ภาษา เนื้อหาและแนวคิด  ศึกษาและ
อภิปราย ภูมิหลังและรูปแบบการประพันธ์ของกวี 

2108469   บทร้อยกรองตะวันตก              3(3-0-6)
    Western Poetry  
              บทกวีนิพนธ์ภาษาอังกฤษของโลกตะวันตก  
ภูมิหลังและรูปแบบการประพันธ์ของกวีท่ีมีชื่อเสียง การ
อ่านและการอภิปรายเน้ือหาและแนวคิดของบทกวีท่ีคัด
สรร 
              Poetry in English language of Western 
World, background and styles of famous poets, 
reading and discussing on selected poetry for 
content and theme 
 

1. ปรับรหัส
วิชา 
2. ปรับชื่อวิชา
3. ปรับ
คําอธิบาย
รายวิชา 

2105376  บทกวีนิพนธ์อเมริกันสมัยใหม่   3(3-0-6) 
             Modern American Poetry  
             Survey of American poetry from 1910 
to 1945. Study, present and discuss  
background, style and works of major authors: 
Robinson, Frost, Sandburg, Hughes, Eliot, 
Stevens, Williams, and Cummings. 
             บทกวีชาวอเมริกันในยุคสมัยปี ค.ศ. 1910-
1945 ศึกษา นําเสนอและ อภิปรายภูมิหลังรูปแบบ และ
ผลงานของ นักประ พัน ธ์สํ าคัญ  ไ ด้ แก่  โ รบิ นสั น
, ฟรอสต์ แซนด์เบิร์ก, ฮิวจ์ส, เอเลียต, สตีเวนส์,  
วิลเลียมส์และคัมมิงส์ 

2108470   บทกวีนิพนธ์อเมริกันสมัยใหม่   3(3-0-6) 
               Modern American Poetry 
               บทกวีอเมริกันในช่วงปีค.ศ.1910-1945 ภูมิ
หลัง รูปแบบการประพันธ์และผลงานของนักประพันธ์
สําคัญ การอ่านและการอภิปรายเนื้อหาและแนวคิดของ
บทกวีท่ีคัดสรร  
              American poetry from 1910 to 1945,  
background, styles of major authors reading 
and discussion on selected poetry for content 
and theme 
 

1. ปรับรหัส
วิชา 
2. ปรับ
คําอธิบาย
รายวิชา 
 

ไม่มี 2108471  การสัมมนาประเด็นร่วมสมัย 
              ด้วยภาษาอังกฤษ                  3(3-0-6) 
              English Seminar in Current Issues 
              การศึกษาประเด็นปัญหาและข้อโต้แย้งร่วม
ส มัยผ่ านการสนทนา  อภิปรายหรื อ โ ต้ ว า ที ด้ วย
ภาษาอังกฤษ การให้เหตุผลและการคิดวิเคราะห์ การใช้
ภาษาท่ีเหมาะสมและเกี่ยวข้องกับประเด็น  
              Conflict and controversial issues 
through English discussion or debate, the 
formation of reasons and analytical thinking, 
appropriate language for expressing and 
related to the issues 

วิชาใหม่ 
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2105490  การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  
              ภาษาอังกฤษ        2(180) 
              English Seminar   
   A simulated practice is provided to 
prepare the students to be trainees in either 
government or private sectors where English is 
used.  
             เตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาในทุกด้าน
ก่อนจะไปฝึกงานในหน่วยงานราชการหรือบริษัทเอกชน
ท่ีนักศึกษาสามารถฝึกฝนภาษาอังกฤษได้ 

2108472    การเตรียมฝึกประสบการณ์ 
               วิชาชีพ                       2(180 ชั่วโมง) 
               Preparation for Professional  
               Experience  
    การเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาก่อน
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพในด้านต่างๆ เช่น โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ในสํานักงาน การอบรมภาษาต่างประเทศ 
เช่น ภาษามลายู ภาษาจีน และการอบรมบุคลิกภาพ 
เป็นต้น 
               A simulated practice for preparing  
students to be trainees in various elements: 
computer software for office use; foreign 
language training: Melayu and Chinese and 
personality development  

1. ปรับรหัส
วิชา 
2. ปรับชื่อวิชา 
3. ปรับ
คําอธิบาย
รายวิชา 

2105454  การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  
              ภาษาอังกฤษ                      5(450) 
             Professional Experience in English 
              Students work as trainees in either 
government or private sectors where English is 
used whether in written or spoken form when 
communicating with non-Thai speakers 
          นักศึกษาฝึกงานในหน่วยงานราชการหรือ
บ ริ ษัท เอกชน ท่ีสามารถฝึ กฝนภาษา อั งกฤษกั บ
ชาวต่างชาติได้ 

2108473   การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ   
                                              5(450 ชัว่โมง)  
               Internship                           
              การฝึกประสบการณ์วิชาชีพในหน่วยงาน
ราชการหรือบริ ษัทเอกชนท่ีนักศึกษาจะได้ฝึก ท้ัง
ภาษาอังกฤษกับชาวต่างชาติและการทํางานในองค์กร 
จัดให้มีการปฐมนิเทศรายละเอียดเกี่ยวกับการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ จัดให้มีการฝึกประสบการณ์และ
ทําโครงการพิเศษหรือวิจัย รวมท้ังจัดปัจฉิมนิเทศเพ่ือ
อภิปรายและสรุปปัญหาด้านการฝึกงานตลอดจนเสนอ
วิธีการแก้ไขปัญหา 
                Practice of professional experience 
as trainees in either government or private 
sectors where English is used with non-Thai 
speakers and working in organizations, 
orientation, field experience with a project or 
research assignment, post-internship seminar 
for summary of problems encountered and 
problem solving 

1. ปรับรหัส
วิชา 
2. ปรับชื่อวิชา 
3. ปรับ
คําอธิบาย
รายวิชา
ภาษาอังกฤษ 

2105159 วจีวิภาคและวากยสัมพันธ์เบื้องต้น  
                                                 3(3-0-6) 
             Morphology and Syntax 
   Introduces the internal structure of 
words. The different ways words are formed 
and how words are used in sentences.  Basic 

ไม่มี ปรับออก 
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หลักสูตรเดิม (2555) หลักสูตรปรับปรุง (2560) หมายเหตุ 
sentence structures and syntactic analysis using 
traditional and structural linguistic theories are 
presented.  It also includes the ways in which 
word combination and word order affect 
communication. 
             โครงสร้างภายในของคํา วิธีสร้างคําแบบ
ต่างๆ การใช้คําในประโยค โครงสร้างพ้ืนฐาน การ 
วิเคราะห์ประโยคตามทฤษฎีด้ังเดิมและทฤษฎีโครงสร้าง 
ศึกษากลุ่มคําและการเรียงคําท่ีมีผลต่อความหมายเพ่ือ
การสื่อสาร 
2105330  การเขียน 4                 3(3-0-6) 
   Writing 4            
              Writing 3 is a prerequisite course. This 
course aims to practice in writing according to 
suggested patterns focusing on the impact of 
words and lexical parameters.  The writing of 
slogan (e.g. a political party, a product, a 
tourist resort etc.) is recommended.  Emphasis 
is on the syntactic accuracy and creativity. 

ไม่มี ปรับออก 

2105473  การอ่านขั้นสูง                   2(1-2-3) 
              Advanced Reading          
              Students are encouraged to read 
more authentic text in order to obtain some 
ideas and writing patterns as a model to 
develop their own piece of writing which will 
give them some ideas of how paragraphs are 
organized, including how syntax and semantic 
structure take a crucial role in writing 
presentation. 
             นักศึกษาจะได้รับการส่งเสริมให้อ่านหนังสือ
เพ่ือให้ได้ข้อคิดและรูปแบบการเขียนเพ่ือใช้เป็นแบบใน
การพัฒนาผลงานของการเขียนของตัวเอง  เพ่ือให้เกิด
ความเข้าใจในการเขียนย่อหน้ารวมถึงวิธีการและ
โครงสร้างไวยากรณ์ความหมายท่ีจะมีบทบาทสําคัญ 

ไม่มี ปรับออก 

2105369 การเขียนจดหมายธุรกิจ           3(3-0-6) 
 Business Correspondence 
  Practice communicative English in 
business with emphasis on various types of 
business letters, business proposals and 
business reports. 

ไม่มี ปรับออก 



109 
 

 
 

หลักสูตรเดิม (2555) หลักสูตรปรับปรุง (2560) หมายเหตุ 
 ฝึกการเขียนเพ่ือสื่อสารในวงการธุรกิจโดยเน้น
การเขียนจดหมาย ธุรกิจประเภทต่างๆ ข้อเสนอทาง
ธุรกิจและรายงานทางธุรกิจ 
2105377  วรรณกรรมร่วมสมัย            3(3-0-6)
    Contemporary Literary Works 
               Differentiate a representative range 
of the most recent development of Western 
and Asian literary works. The focus is put on 
literary styles, social and cultural concepts. 
Besides, students are expected to develop 
analytical and critical reading skills.  
            แยกความแตกต่าง ระหว่างช่วงของการพัฒนา
ล่าสุดของวรรณกรรมตะวันตกและเอเชีย การมุ่งเน้นท่ี
จะใช้รูปแบบวรรณกรรมแนวความคิดทางสังคมและ
วัฒนธรรม นอกจากนี้นักเรียนสามารถท่ีจะพัฒนาทักษะ
การอ่านการวิเคราะห์ท่ีสําคัญได้ 

ไม่มี ปรับออก 

หมวดวิชาเลือกเสรี  ไม่น้อยกว่า   6    หน่วยกิต  
          ใ ห้ เ ลื อ ก ร า ย วิ ช า ต่ า ง  ๆ  ท่ี เ ปิ ด ส อ น ใ น
มหาวิทยาลัย โดยไม่ซํ้ากับรายวิชาท่ีเคยเรียนมาแล้ว  
และต้องไม่เป็นรายวิชาท่ีกําหนดให้เรียนท่ีไม่นับหน่วย
กิต รวมในเกณฑ์การสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรนี้ 

หมวดวิชาเลือกเสรี    ไม่น้อยกว่า   6    หน่วยกิต  
              ใ ห้ เลื อกราย วิชา ต่า ง  ๆ  ท่ี เปิ ดสอนใน
มหาวิทยาลัย โดยไม่ซํ้ากับรายวิชาท่ีเคยเรียนมาแล้ว  
และต้องไม่เป็นรายวิชาท่ีกําหนดให้เรียนท่ีไม่นับหน่วย
กิต รวมในเกณฑ์การสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรนี้ 

คงเดิม 
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ภาคผนวก ข 
คําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาท่ี 4403/2558  

เร่ือง แต่งต้ังคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา หลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ. 2559  
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ภาคผนวก ค 
คําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ท่ี 509 /2559  

เร่ือง แต่งต้ังคณะกรรมการการวิพากษ์หลักสูตรหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
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ภาคผนวก ง 
หนังสือเชิญผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกวิพากษ์หลักสูตร 
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ภาคผนวก จ 
คําสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ท่ี 25/2556  

เร่ือง แต่งต้ังคณะกรรมการกล่ันกรองหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
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ภาคผนวก ฉ 

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา  
เร่ือง  แนวปฏิบัติงานการจัดการเรียนการสอน 
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ภาคผนวก ช 

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา  
เร่ือง หลักเกณฑ์การกาํหนดรหัสวิชา 
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ภาคผนวก ซ 
ข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา  
ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี  
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ข้อบังคบัสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2551 

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

ระดับปริญญาตรี จึงอาศัยอํานาจตามความในมาตร 18(2) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
พ.ศ. 2547 และมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ในการประชุมคร้ังที่ 5 เมื่อวันที่ 19 กันยายน 
2551 ให้ออกข้อบังคับไว้ดังต่อไปน้ี 

 
หมวด 1 
บททั่วไป 

 
ข้อ 1 ข้อบังคับน้ี เรียกว่า “ข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ว่าด้วยการจัด

การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๑” 
ข้อ 2 ข้อบังคับน้ีให้ใช้บังคับสําหรับนักศึกษาที่เข้าศึกษาต้ังแต่วันถัดจากวันประกาศเป็น

ต้นไป 
ข้อ 3 บรรดาข้อบังคับ ระเบียบ คําสั่ง ประกาศ หรือมติอ่ืนใดซึ่งขัดหรือแย้งกับข้อบังคับน้ี 

ให้ใช้ข้อบังคับน้ีแทน 
ข้อ 4 ในข้อบังคับน้ี 

 “มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
 “สภามหาวิทยาลัย” หมายความว่า สภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

“อธิการบดี” หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
 “คณะ” หมายความว่า คณะของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา และให้หมายรวมถึงหน่วยงานท่ี
เรียกช่ืออย่างอ่ืนที่ดําเนินการจัดการเรียนการสอน และมีฐานะเทียบเท่าคณะ 
 “คณบดี” หมายความว่า หัวหน้าส่วนราชการที่เป็นคณะ และให้หมายรวมถึงหัวหน้า
หน่วยงานอ่ืนที่มีฐานะเทียบเทา่คณะที่มีการจัดการเรียนการสอน 
 “คณะกรรมการประจําคณะ” หมายความว่า คณะกรรมการตามมาตรา 41 วรรคสอง แห่ง
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 และให้หมายรวมถึงคณะกรรมการในหน่วยงานท่ี
เรียกช่ืออย่างอ่ืนที่ดําเนินการจัดการเรียนการสอน และมีฐานะเทียบเท่าคณะ 

“สถาบันอุดมศึกษา” หมายความว่า สถาบันการศึกษาที่มีการจัดการเรียนการสอนหลักสูตร
ไม่ตํ่ากว่าระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่าที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาให้การรับรอง 
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“กองบริการการศึกษา” หมายความว่า กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
“อาจารย์ที่ปรึกษา” หมายความว่า อาจารย์ที่ได้รับการแต่งต้ังโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

เพ่ือทําหน้าที่ควบคุมแนะนํา และให้คําปรึกษาด้านการเรียนและด้านอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้องกับการเรียน
ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

ข้อ 5 ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการตามข้อบังคับน้ีและมีอํานาจในการออกระเบียบ คําสั่ง
หรือประกาศ และเป็นผู้วินิจฉัยในกรณีที่มีปัญหาในการปฏิบัติตามข้อบังคับน้ี 

 
หมวด 2 

ระบบการศึกษา 
 

 ข้อ 6 ระบบการศึกษา 
 การจัดการศึกษาให้ใช้ระบบ 

6.1 ระบบทวิภาค โดยหน่ึงปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ หน่ึงภาค
การศึกษาปกติมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า ๑๕ สัปดาห์ 

6.2 ระบบไตรภาค โดยหน่ึงปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 3 ภาคการศึกษาปกติ หน่ึง
ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 12 สัปดาห์ 

ในกรณีที่มีการจัดการศึกษาในระบบอ่ืนให้เทียบเคียงหน่วยกิตกับระบบทวิภาค 
 ข้อ 7 รูปแบบการจัดการศึกษา 
 มหาวิทยาลัยอาจจัดการศึกษาในรูปแบบใดรูปแบบหน่ึง หรือรูปแบบผสมผสาน ดังน้ี 
  7.1 โปรแกรมเรียนในเวลาราชการ 
  7.2 โปรแกรมเรียนสุดสัปดาห์ เป็นการจัดการเรียนการสอนในวันหยุดประจํา
สัปดาห์ 
  7.3 โปรแกรมการเรียนนอกเวลาราชการ เป็นการจัดการเรียนการสอนโดยใช้เวลา
นอกเวลาราชการ 
  7.4 โปรแกรมเรียนทางไกล โดยใช้ระบบทางไกล ผ่านไปรษณีย์ วิทยุกระจายเสียง 
วิดีทัศน์สองทาง หรือเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
  7.5 โปรแกรมชุดวิชา (Modules System) เป็นการจัดการเรียนการสอนเป็นคราว 
ๆ คราวละ 1 รายวิชา หรือหลายรายวิชา ซึ่งอาจจัดเป็นชุดวิชาของรายวิชาที่มีเน้ือหาสัมพันธ์กัน 
  7.6 โปรแกรมนานาชาติ เป็นการจัดการเรียนการสอน โดยความร่วมมือกับ
สถาบันการศึกษาในต่างประเทศหรือหลักสูตรของมหาวิทยาลัยที่มีมาตรฐานเช่นเดียวกันกับหลักสูตร
นานาชาติ 
  7.7 โปรแกรมการเรียนการสอนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E – Learning) ให้เป็นไป
ตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการที่เก่ียวข้อง 
  7.8 โปรแกรมการจัดการศึกษาตามโครงการความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก ให้
เป็นไปตามข้อบังคับของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
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  การจัดการเรียนการสอนแต่ละรูปแบบให้พิจารณาตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการ
กําหนด 
 ข้อ 8 การคิดหน่วยกิต 
  8.1 ระบบทวิภาค 
   8.1.1 รายวิชาภาคทฤษฎี ที่ใช้เวลาบรรยายหรืออภิปรายไม่น้อยกว่า 15 
ช่ัวโมง ต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต 
   8.1.2 รายวิชาภาคปฏิบัติ ที่ใช้เวลาฝึกหรือทดลองไม่น้อยกว่า 30 ช่ัวโมง 
ต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต 
   8.1.3 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือฝึกภาคสนาม ที่ใช้เวลาฝึกไม่น้อย
กว่า 45 ช่ัวโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต 
   8.1.4 การทําโครงการหรือกิจกรรมอ่ืนใดตามที่ได้รับมอบหมาย ที่ใช้เวลา
ทําโครงการหรือกิจกรรมน้ันๆ ไม่น้อยกว่า 45 ช่ัวโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วย
กิต 
  8.2 ระบบไตรภาค 
   หน่วยกิจระบบไตรภาค เทียบได้กับ 12 หน่วยกิตระบบทวิภาค หรือ 4 
หน่วยกิต ระบบทวิภาค เทียบกันได้ 5 หน่วยกิตระบบไตรภาค 
  หากมหาวิทยาลัยจัดการศึกษาระบบอ่ืนให้เทียบเคียงหน่วยกิตกับระบบทวิภาค 
 ข้อ 9 เกณฑ์มาตรฐานสําหรับหลักสูตรระดับปริญญาตรีตามข้อบังคับน้ีต้ังแต่หมวดน้ีเป็นต้น
ไปให้ใช้ระบบทวิภาค กรณีการศึกษาระบบอ่ืน ๆ ให้เทียบเคียงกับระบบทวิภาคและให้เป็นไปตามที่
กระทรวงศึกษาธิการกําหนด 
 

หมวด 3 
หลักสูตรและการจัดการศึกษา 

 
 ข้อ 10 ให้จัดหลักสูตรปริญญาตรี ไว้ดังน้ี 
  10.1 หลักสูตรปริญญาตรี ๔ ปี ให้มีจํานวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า 120 หน่วยกิต 
แต่ไม่เกิน 132 หน่วยกิต ใช้เวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 6 ภาคการศึกษาปกติและไม่เกิน 8 ปี
การศึกษา สําหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลาและไม่น้อยกว่า 14 ภาคการศึกษาและไม่เกิน 12 ปี
การศึกษา สําหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา 
  10.2 หลักสูตรปริญญาตรี 5 ปี ให้มีจํานวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า 150 หน่วยกิต 
แต่ไม่เกิน 165 หน่วยกิต ใช้เวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 8 ภาคการศึกษาปกติและไม่เกิน 10 ปีการศึกษา 
สําหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไม่น้อยกว่า 17 ภาคการศึกษาปกติและไม่เกิน 15 ปี
การศึกษา สําหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา 
  10.3 หลักสูตรปริญญาตรีไมน้่อยกว่า 6 ปี ให้มีจํานวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า 180 
หน่วยกิต แต่ไม่เกิน 198 หน่วยกิต ใช้เวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 10 ภาคการศึกษาปกติและไม่เกิน 12 ปี
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การศึกษาสําหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไม่น้อยกว่า 20 ภาคการศึกษาปกติและไม่เกิน 18 
ปีการศึกษา สาํหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา 
  10.4 อาจารย์ประจําหลักสูตร ให้เป็นไปตามที่กระทรวงศกึษาธิการกําหนด 
 
 

หมวด 4 
การรับเข้าเปน็นักศึกษา และสภาพนักศกึษา 

 
 ข้อ 11 คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครเข้าศึกษา 
 ผู้มีสิทธิสมัครเข้าเป็นนักศึกษาต้องมีคุณสมบัติ ดังน้ี 
  11.1 สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าสําหรับหลักสูตร
ปริญญาตรีหรอืสําเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่าสําหรับหลักสูตรปริญญาตรีต่อเน่ือง 
  11.2 เป็นผู้มีความประพฤติดี 
  11.3 ไม่เป็นผูม้ีความประพฤติเสื่อมเสียอย่างร้ายแรง 
  11.4 ไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 
  11.5 ไม่เป็นบุคคลวิกลจริต 
  11.6 มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่มหาวิทยาลยักําหนด 
  11.7 มีคุณสมบัติตามท่ีมหาวิทยาลัยอนุมัติให้เป็นกรณีพิเศษ 
 ข้อ 12 การรับเข้าเป็นนักศึกษา 
  กําหนดการและวิธีการรับเข้าเป็นนักศึกษาให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัย 
สําหรับผู้ที่มหาวิทยาลัยอนุมัติให้เข้าศึกษาได้เป็นกรณีพิเศษ มหาวิทยาลัยจะกําหนดให้ยกเว้นวิธีการ
ดังกล่าวในวรรคก่อน แต่จะให้การสอบคุณวุฒิอย่างอ่ืนแทนหรือเป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
 ข้อ 13 การข้ึนทะเบียนเป็นนักศึกษา 

13.1 ผู้สมัครทีไ่ด้รบัการคัดเลือกให้เป็นนักศกึษาจะมีสภาพเป็นนักศึกษาเมื่อได้ขึ้น
ทะเบียนเป็นนักศึกษาแล้ว โดยต้องส่งหลักฐาน พร้อมทั้งชําระเงินตามประกาศในวัน เวลา
และสถานทีท่ีม่หาวิทยาลัยกําหนด 

  13.2 ผู้สมัครทีไ่ด้รับการคัดเลือกให้เป็นนักศกึษาที่มิได้ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา 
ตามวันเวลา และสถานที่ทีม่หาวิทยาลัยกําหนดเป็นอันหมดสิทธ์ิที่จะขึน้ทะเบียนเป็นนักศึกษา เว้นแต่
จะมีเหตุจําเป็นและได้รับอนุมัติจากอธิการบดี 
  13.3 ผู้สมัครทีไ่ด้รับการคัดเลือกเป็นนักศึกษาในหลักสูตร และเป็นนักศกึษาระบบ
ใดต้องขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาในหลักสูตร และเป็นนักศึกษาในระบบนั้น 
  13.4 ผู้สมัครทีไ่ด้รับการคัดเลือกให้เป็นนักศกึษาและทําการศึกษา ณ วิทยาเขต 
หรือศูนย์การศึกษาใด จะต้องขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาและทําการศึกษา ณ วิทยาเขต หรือศูนย์
การศึกษานั้น 
 ข้อ 14 การเปลี่ยนรูปแบบการศึกษา 
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  ในกรณีทีม่ีเหตุผลและความจาํเป็นอย่างย่ิง มหาวิทยาลัยอาจอนุมัติให้นักศึกษา
เปลี่ยนรูปแบบการศึกษาได้ ทัง้น้ีนักศึกษาจะต้องปฏิบัติตามข้อบังคับและระเบียบต่าง ๆ ของ
มหาวิทยาลัยรวมทั้งชําระค่าธรรมเนียมการศึกษาสําหรับการเปลี่ยนรูปแบบการศึกษา โดยให้นับ
ระยะเวลาการศึกษาต่อจากที่ได้ศึกษามาแลว้ 
 ข้อ 15 สภาพนักศึกษา  
  15.1 สภาพนักศึกษาแบ่งออกเป็น 2 สภาพ ดังน้ี 
   15.1.1 นักศึกษาสภาพปกติ ได้แก่ นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนเป็นภาค
การศึกษาแรกหรือนักศึกษาที่สอบได้ค่าระดับคะแนนเฉล่ียสะสมไม่น้อยกว่า 2.00 
   15.1.2 นักศึกษาสภาพรอพินิจ ได้แก่นักศกึษาที่สอบได้ค่าระดับคะแนน
เฉลี่ยสะสมตํ่ากว่า 2.00 โดยให้จําแนกนักศกึษาในสภาพรอพินิจ ดังน้ี 
    1) นักศึกษาที่ได้ศึกษาในมหาวิทยาลัยครบ 2 ภาคเรียนปกติแล้ว
ได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมในภาคการศกึษาที่สองต้ังแต่ 1.60 แต่ไมถ่ึง 2.00 หรือนักศึกษาปกติที่
ได้รับค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต้ังแต่ 1.80 แต่ไมถ่ึง 2.00 ในภาคการศึกษาปกติถัดไป จะได้รับ
สภาพรอพินิจครั้งที่ 1 
    2) นักศึกษาทีอ่ยู่ในสภาพรอพินิจครั้งที่ 1 ที่ได้รับค่าระดับคะแนน
เฉลี่ยสะสมต้ังแต่ 1.70 แต่ไม่ถึง 2.00 ในภาคการศึกษาปกติถัดไปจะได้รับสภาพรอพินิจครั้งที่ 2  
    3) นักศึกษาทีอ่ยู่ในสภาพรอพินิจครั้งที่ 2 ที่ได้รับค่าระดับคะแนน
เฉลี่ยสะสมต้ังแต่ 1.80 แต่ไม่ถึง 2.00 ในภาคการศึกษาปกติถัดไปจะได้รับสภาพรอพินิจครั้งที่ 3 
  15.2 ในกรณีลงทะเบียนเรียนฤดูร้อนให้ถือว่าเป็นภาคการศึกษาต่อเน่ือง 
  15.3 ผู้ทีม่ีสภาพนักศึกษาใหม้ีบัตรประจําตัวนักศึกษาเป็นหลักฐาน เพ่ือ
ประกอบการใช้วิทธิต่าง ๆ ทีนั่กศึกษาพึงมีในมหาวิทยาลัย 
  15.4 การพ้นสภาพนักศึกษาให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ต่อไปน้ี 
   15.4.1 ขาดคณุสมบัติตามข้อ 11 
   15.4.2 ตาย 
   15.4.3 ลาออก 
   15.4.4 สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรโดยได้รับการอนุมัติจากสภา
มหาวิทยาลัยแล้ว 
   15.4.5 ได้รับอนุมัติจากมหาวิทยาลัยให้ลาออกหรือโอนไปยัง
สถาบันอุดมศึกษาอ่ืน 
   15.4.6 ไมล่งทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาแรกที่ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา
ภายในเวลาที่มหาวิทยาลัยกําหนด 
   15.4.7 ไมล่งทะเบียนหรือลาพักการเรียนหรือชําระเงินค่าธรรมเนียมการ
จัดการศึกษาภายในเวลาที่มหาวิทยาลัยกําหนด เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผันจากมหาวิทยาลัย 
   15.4.8 นักศึกษาที่ได้รับค่าระดับคะแนนเฉล่ียสะสมตํ่ากว่า 1.60 ในภาค
การศึกษาปกติที่สองที่เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยทั้งน้ีไม่นับภาคการศึกษาที่ลาพักหรือถกูให้พัก 
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   15.4.9 นักศึกษาที่ได้รับค่าระดับคะแนนเฉล่ียสะสมตํ่ากว่า 1.70 ในภาค
การศึกษาปกติถัดไปหลังจากได้รับการรอพินิจครั้งที่ 1  

 15.4.10 นักศึกษาที่ได้รับค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตํ่ากว่า 1.80 ในภาค
การศึกษาปกติถัดไปหลังจากได้รับการรอพินิจครั้งที่ 2 

 15.4.11 ไม่สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กําหนดตาม 
ข้อ 10 

 15.4.12 นักศึกษาลงทะเบียนครบตามที่หลักสูตรกําหนดแต่ยังได้ค่าระดับ
คะแนนเฉล่ียสะสมตํ่ากว่า 1.80  

 15.4.13 กระทําการทุจริต หรือมีความประพฤติอันเป็นการเสื่อมเสียแก่
มหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยเห็นสมควรให้ออกหรือไล่ออกตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยว่าด้วย
วินัยนักศึกษา  
 ข้อ 16 การรับโอนนักศึกษา 
  16.1 มหาวิทยาลัยอาจพิจารณารับโอนนิสิตหรือนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาที่
กําลังศึกษาในหลักสูตรที่มีระดับและมาตรฐานเทียบเคียงกับหลักสูตรของมหาวิทยาลัย 
  16.2 นักศึกษาที่จะได้รับการพิจารณารับโอนต้องมีคุณสมบัติ ดังน้ี 
   16.2.1 มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 11 แห่งข้อบังคับน้ี 
   16.2.2 ได้ศึกษาอยู่ในสถาบันอุดมศึกษามาแล้วไม่ น้อยกว่า 1 ภาค
การศึกษาปกติ ทั้งน้ีไม่นับภาคการศึกษาที่ลาพักการศึกษา 
  16.3 นักศึกษาที่ประสงค์จะโอนมาศึกษาในมหาวิทยาลัย จะต้องย่ืนคําร้องต่อ
มหาวิทยาลัยเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 4 สัปดาห์ ก่อนวันเปิดการศึกษาของภาคท่ีประสงค์จะเข้าศึกษานั้น 
พร้อมทั้งแนบเอกสารตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 
  16.4 นักศึกษาที่รับโอนจะต้องมีเวลาศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยไม่น้อยกว่า 2 ภาค
การศึกษา 
  16.5 การนับเวลาให้นับระยะต่อเน่ืองจากสถาบันเดิม 
 

 
หมวด 5 

อาจารย์ทีป่รึกษา 
 
 ข้อ 17 ใหม้หาวิทยาลัยแต่งต้ังอาจารย์ที่ปรึกษาแก่นักศึกษา หลักเกณฑ์และวิธีการให้เป็นไป
ตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
 ข้อ 18 หน้าทีข่องอาจารย์ที่ปรึกษา 
 อาจารย์ที่ปรึกษามีหน้าที่ ดังน้ี 
  18.1 ให้คําแนะนําและทําแผนการเรียนของนักศึกษาร่วมกับนักศึกษา ใหถู้กต้อง
ตามหลักสูตรทีกํ่าหนดไว้ 
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  18.2 ให้คําแนะนําในเรื่องระเบียบ ข้อบังคับ หรือประกาศเก่ียวกับการศึกษาแก่
นักศึกษา 
  18.3 ให้คําแนะนําในการลงทะเบียนเรียน การถอน เพ่ิม โอน 
  18.4 แนะนําวิธีเรียน ให้คําปรึกษา และติดตามผลการศึกษาของนักศึกษา 
  18.5 ทําการตรวจสอบและติดตามการเรียนของนักศึกษาให้เป็นไปตามโครงสร้าง
ของหลักสูตร 
  18.6 ให้คําปรกึษาเกี่ยวกับความเป็นอยู่และการศึกษาของนักศึกษาในมหาวิทยาลัย 
  18.7 รับผิดชอบดูแลความประพฤติของนักศึกษาให้เป็นไปตามระเบียบที่
มหาวิทยาลัยกําหนดไว้ในกรณีที่นักศึกษากระทําผิดวินัยให้อาจารย์ที่ปรึกษารายงานให้ประธาน
หลักสูตรและคณบดีทราบ เพ่ือพิจารณานําเสนออธิการบดีพิจารณาลงโทษทางวินัยต่อไป 
 

หมวด 6 
การลงทะเบียนเรียนและการโอนผลการเรียน 

 
 ข้อ 19 การลงทะเบียนเรียน 
  19.1 กําหนดการ ขั้นตอนและวิธีการลงทะเบียนรายวิชาให้เป็นไปตามประกาศของ
มหาวิทยาลัย 
  19.2 การลงทะเบียนเรียนจะสมบูรณ์เมื่อนักศึกษาได้ชําระตามประกาศของ
มหาวิทยาลัย 
 ข้อ 20 จํานวนหน่วยกิตแต่ละภาคการศึกษา 
  นักศึกษามีสิทธิลงทะเบียนเรียนรายวิชาแบบเต็มเวลาแต่ละภาคการศึกษาปกติ ไม่
ตํ่ากว่า 9 หน่วยกิต และไม่เกิน 22 หน่วยกิต หรือลงทะเบียนเรียนรายวิชาแบบไม่เต็มเวลา แต่ละภาค
การศึกษาไม่ตํ่ากว่า 3 หน่วยกิต และไม่เกิน 9 หน่วยกิต สว่นในภาคการศึกษาฤดูร้อนไม่ตํ่ากว่า 3 
หน่วยกิตและไม่เกิน 9 หน่วยกิต 
  หากมีเหตุผลและความจําเป็น การลงทะเบียนที่มีจํานวนหน่วยกิตแตกต่างไปจาก
เกณฑ์ข้างต้นก็อาจทําได้ แต่ทั้งน้ีต้องไม่กระทบกระเทือนต่อมาตรฐานและคุณภาพการศึกษา ทั้งน้ี
ต้องเรียนให้ครบตามจํานวนหน่วยกิตตามท่ีระบุไว้ในหลักสตูร 
  กรณีนักศึกษามีสภาพรอพินิจจะลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกินร้อยละ 70 ของแผนการ
เรียน 
 ข้อ 21 การลงทะเบียนเรียนรายวิชาพิเศษ 
  การลงทะเบียนเรียนรายวิชาพิเศษเป็นการลงทะเบียนเรียนนอกเหนือจากที่กําหนด
ไว้ในหลักสูตร โดยนักศึกษาต้องย่ืนคําร้องต่อกองบริการการศึกษาภายใน 20 วันนับต้ังแต่วันเปิดภาค
การศึกษาปกติและภายใน 10 วันนับต้ังแต่วันเปิดภาคการศึกษาสําหรับภาคการศึกษาฤดูร้อน
ประกอบด้วย 
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  21.1 การลงทะเบียนเรียนรายวิชาพิเศษที่เป็นการลงทะเบียนแบบนับหน่วยกิต 
  21.2 การลงทะเบียนเรียนรายวิชาพิเศษโดยไม่นับหน่วยกิต โดยมีผลการเรียนเป็น 
Au (Audit)  
 ข้อ 22 การลงทะเบียนเรียนรายวิชาหน่ึงรายวิชาใดที่มีวิชาบังคับก่อนให้เป็นไปตามเง่ือนไข
ของหลักสูตร 
 ข้อ 23 การเพ่ิม ถอนหรือยกเลิกรายวิชา 
  23.1 การเพ่ิมหรือถอนรายวิชาเรียนต้องกระทําภายใน 20 วัน นับต้ังแต่วันเปิดภาค
การศึกษาสําหรับภาคการศึกษาปกติและภายใน 10 วันนับต้ังแต่วันเปิดภาคการศึกษาสาํหรับภาค
การศึกษาฤดูร้อน ทั้งน้ีให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
  23.2 การยกเลกิรายวิชาทุกรายวิชาหรือบางรายวิชาเรียน ต้องย่ืนคําร้องต่อกอง
บริการการศึกษาตามแบบฟอร์มที่กําหนดก่อนถึงวันแรกของวันสอบปลายภาค ตามประกาศของ
มหาวิทยาลัยเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 สัปดาห์ สําหรับภาคการศึกษาปกติ และ 1 สัปดาห์ สําหรับภาค
การศึกษาฤดูร้อน และบันทึกผลการเรียนเป็น W (Withdraw)  
  ในกรณีลงทะเบียนเรียนแล้วลาพักการเรียน ให้ถือว่าได้ยกเลิกรายวิชาทุกรายวิชา
ด้วย 
 ข้อ 24 การลงทะเบียนเพ่ือรักษาสภาพนักศึกษา 
  นักศึกษาที่ลาพักการศึกษา หรือถูกสั่งให้พักการศึกษาตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยว่า
ด้วยวินัยนักศึกษาหรือไม่มีรายวิชาที่ลงทะเบียนในภาคการเรียนน้ัน จะต้องลงทะเบียนเพ่ือรักษา
สภาพนักศึกษาและชําระค่าธรรมเนียมรักษาสภาพนักศึกษาตามอัตราท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด โดยให้
ดําเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 20 วัน นับจากวันเปิดภาคการศึกษาปกติ หรือภายใน 10 วัน นับจาก
วันเปิดภาคการศึกษาฤดูร้อน มิฉะน้ันจะถือว่าพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา 
  กรณีที่พ้นสภาพตามวรรคหน่ึง นักศึกษาสามารถขอคืนสภาพได้แต่ทั้งน้ีพ้นสภาพไป
แล้วไม่เกิน 2 ภาคการเรียนติดต่อกัน และให้นับเวลาที่พ้นสภาพเป็นระยะเวลาที่รวมอยู่ในระยะเวลา
การศึกษาด้วย 
 ข้อ 25 การชําระค่าธรรมเนียมการศึกษาตามอัตราที่มหาวิทยาลัยกําหนดให้ปฏิบัติตาม
วิธีการ ขั้นตอนและในวันทีม่หาวิทยาลัยกําหนด การผ่อนผันการชําร่าธรรมเนียมการศกึษาให้เป็น
อํานาจของอธิการบดีทั้งน้ีไม่เกิน 1 ภาคการศึกษา 
 นักศึกษาที่ขอผ่อนผันการชําระค่าธรรมเนียมการศึกษาจะลงทะเบียนในภาคการเรียนถัดไป
จะต้องชําระค่าธรรมเนียมการศึกษาในภาคการเรียนที่ค้างชําระก่อน 
 การขอยกเว้นหรือลดค่าธรรมเนียมการศึกษา ให้เป็นอํานาจของสภามหาวิทยาลัย โดยให้
จัดทําเป็นประกาศของมหาวิทยาลัย 
 ข้อ 26 การลาพักการศึกษา  
  26.1 การลาพักการศึกษา นักศึกษาต้องย่ืนคําร้องขอลาพักการศึกษาต่อกองบริการ
การศึกษาภายใน 20 วัน นับต้ังแต่วันเปิดภาคการศึกษาของภาคการศึกษาที่จะลาพักการศึกษา 
  26.2 การลาพักการศึกษากระทําได้ไม่เกิน 2 ภาคการศึกษาติดต่อกัน ถ้านักศึกษายัง
มีความจําเป็นที่จะต้องขอลาพักการศึกษาในภาคการศึกษาต่อไปจะต้องได้รับอนุมัติจากอธิการบดี 
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  26.3 นักศึกษาที่ลาพักการศึกษา ต้องชําระค่าธรรมเนียมตามอัตราที่มหาวิทยาลัย
กําหนด 
 ข้อ 27 การลาออก 
  นักศึกษาที่ประสงค์จะลาออกจากความเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย จะต้อง
ปฏิบัติตามข้ันตอนที่มหาวิทยาลัยกําหนด 
 ข้อ 28 นักศึกษาสามารถโอนผลการเรียน โดยนําหน่วยกิตของรายวิชาในหลักสูตรของ
มหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน หรือการศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย การฝึก
อาชีพหรือจากประสบการณ์การทํางานโดยไม่ต้องเรียนรายวิชาน้ันอีก ทั้งน้ีให้เป็นไปตามระเบียบของ
สภามหาวิทยาลัย 

หมวด 7 
การวัด และการประเมินผลการศึกษา 

 
 ข้อ 29 การมีสทิธิเข้าสอบ 
  29.1 นักศึกษาผู้มีสิทธิในการสอบปลายภาคการศึกษาต้องอยู่ในเกณฑ์ต่อไปน้ี 
   29.1.1 มีเวลาเรียนวิชาใดไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาเรียนทั้งหมด 
   29.1.2 กรณทีีม่ีเวลาเรียนรายวิชาใดน้อยกว่าร้อยละ 80 แต่ไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 60 และคณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควรให้มีสทิธิสอบ 
  29.2 นักศึกษาผู้ขาดคุณสมบัติตามข้อ 29.1.1 หรือข้อ 29.1.2 ให้อาจารย์ผู้สอน
พิจารณาให้ผลการเรียนเป็น E  
 ข้อ 30 ระเบียบการสอบ 
  30.1 หลักเกณฑ์และวิธีการในการสอบให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
  30.2 นักศึกษาที่ไม่ได้เข้าสอบปลายภาคตามกําหนด จะต้องย่ืนคําร้องขอสอบ
ภายใน 7 วันนับต้ังแต่วันสุดท้ายของการสอบปลายภาค โดยให้ผู้ขาดสอบดําเนินการสอบให้เสร็จสิ้น
ภายใน 15 วันนับต้ังแต่วันประกาศผลการพิจารณาของคณะกรรมการ หากพ้นกําหนดให้นาย
ทะเบียนเปลี่ยนผลการเรียนเป็น “E” 
 ในกรณีทีม่ีเหตุผลความจําเป็นที่ไม่สามารถดําเนินการภายในเวลาที่กําหนดให้อยู่ในดุลยพินิจ
ของอธิการบดี 
  30.3 นักศึกษาที่ทุจริตในการสอบให้ถือว่าสอบตกได้ E หรอืไม่ผ่านได้ F ในวิชาน้ัน 
และถือว่าผิดวินัยทางการศึกษาจะต้องได้รับการพิจารณาโทษตามระเบียบหรือข้อบังคับของ
มหาวิทยาลัย 
 ข้อ 31 ใหม้ีการประเมินลการเรียนในรายวิชาต่าง ๆ ตามหลักสูตร เป็น 2 ระบบ ดังน้ี 
  31.1 ระบบค่าระดับคะแนน แบ่งเป็น 8 ระดับ 

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

 ระบบน้ีใช้สําหรับการประเมินรายวิชาที่เรียนตามหลักสูตร ค่าระดับคะแนนที่ถือว่าสอบได้
ต้องไม่ตํ่ากว่า “D” ถ้านักศึกษาได้ค่าระดับคะแนนในรายวิชาใดตํ่ากว่า “D” ต้องลงทะเบียนและ
เรียนใหม่จนกว่าจะสอบได้ กรณีรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะด้านที่เป็นวิชาเลือกและรายวิชาในหมวด
วิชาเลือกเสรี ถ้าได้ระดับคะแนนตํ่ากว่า “D” สามารถเปลี่ยนไปเลือกรายวิชาอ่ืนได้ แล้วให้เปลี่ยน
คะแนนวิชาดังกล่าวที่สอบตกน้ัน เป็น “Au” (Audit) ทั้งน้ีนักศึกษาจะต้องย่ืนคําร้องขอเปลี่ยนแปลง
ผลการเรียนภายใน 2 สัปดาห์นับต้ังแต่วันเปิดภาคการศึกษาของภาคการศึกษาถัดไป 
  31.2 ระบบไม่มีค่าระดับคะแนน กําหนดสญัลักษณก์ารประเมินดังน้ี 

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

  
 ระบบน้ีใช้สําหรับการประเมินรายวิชาที่หลักสูตรบังคับใหเ้รียนเพ่ิมตามข้อกําหนดเฉพาะ 
และรายวิชาที่สภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลากําหนดให้เรียนเพ่ิม 
 รายวิชาที่ได้รับผล “F” นักศึกษาต้องลงทะเบียนและเรียนใหม่จนกว่าจะสอบได้ 
 ข้อ 32 สญัลักษณ์อ่ืน มีดังน้ี 
      Au (Audit) ใช้สําหรับการลงทะเบียนเพ่ือร่วมฟัง โดยไม่นับหน่วยกิต 

     W (Withdraw) ใช้สําหรบัการบันทึกหลังจากได้รับอนุมัติให้ถอนรายวิชาน้ันก่อนกําหนด
สอบปลายภาคไม่น้อยกว่า 2 สัปดาห์ ซึ่งจะได้รับอนุมัติให้ถอนรายวิชาเรียนในกรณีที่นักศึกษาลาพัก
การศึกษา หรอืถูกสั่งให้พักการศึกษาหลังจากลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษานั้นแล้ว และรายวิชา
เลือกที่ได้รับอนุมัติให้ไปเรียนวิชาอ่ืนแทน 

     I (Incomplete) ใช้สําหรับบันทึกการประเมินที่ไม่สมบูรณ์ในรายวิชาที่นักศึกษายัง
ทํางานไม่เสร็จเมื่อสิ้นภาคการศึกษาหรือขาดสอบปลายภาค นักศึกษาที่ได้ “I” ต้องดําเนินการขอรับ
การประเมินเพ่ือเปลี่ยนระดับคะแนน ดังน้ี 

1) กรณีนักศึกษายังทํางานไม่เสร็จ ให้ดําเนินการให้เสร็จสิ้นภายใน 30 วัน  
นับต้ังแต่วันสุดท้ายของการสอบปลายภาคในภาคเรียนที่ลงทะเบียนเรียนวิชาน้ัน 
  2) กรณีนักศึกษาขาดสอบปลายภาค ให้ดําเนินการตามข้อ 30.2  
 ข้อ 33 การหาค่าระดับคะแนนเฉล่ีย ค่าระดับคะแนนเฉล่ียประจําภาค และค่าระดับคะแนน
เฉลี่ยสะสมให้คิดเป็นเลขทศนิยม 2 ตําแหน่ง โดยไม่ปัดเศษ สําหรับรายวิชาที่ยังมีผลการเรียน “I” ไม่
นําหน่วยกิตมารวมเป็นตัวหารเฉลี่ย 
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  33.1 กรณีทีส่อบตกและต้องเรียนซ้ํา ให้นําเฉพาะผลการศึกษาและหน่วยกิตครั้ง
สุดท้ายที่ผ่านมาคํานวณค่าระดับคะแนนเฉล่ีย 
  33.2 กรณีทีส่อบตกแต่ไม่เรียนซ้ํา ไมใ่ห้นําผลการศึกษาและหน่วยกิตมาคํานวณค่า
ระดับคะแนนเฉล่ีย 
  33.3 กรณีที่นักศึกษาลงทะเบียนวิชาซ้ํากับรายวิชาที่สอบไปแล้ว หรือเรยีนวิชาที่
ระบุไว้ในหลักสูตรที่เทียบเทา่ ให้นับหน่วยกิตและค่าระดับคะแนนเฉพาะรายวิชาที่ลงทะเบียนครั้งแรก
เท่าน้ัน 
 ขอ้ 34 ผูท้ี่สําเร็จการศึกษาหลักสูตร ต้องมคีุณสมบัติครบถ้วนทุกข้อ ดังน้ี 
  34.1 มีความประพฤติดี 
  34.2 สอบได้ในรายวิชาต่าง ๆ ครบตามหลกัสูตร รวมทั้งรายวิชาที่สภามหาวิทยาลัย
กําหนดให้มีการเรียนเพ่ิมเติมเป็นกรณีพิเศษ 
  34.3 ได้ค่าระดับคะแนนเฉล่ียสะสมไม่ตํ่ากว่า 2.00 
  34.4 หลักสูตรปริญญาตรี (4 ปี) สําเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน 6 ภาคการศึกษาปกติ 
สําหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไม่ก่อน 14 ภาคการศึกษาปกติ สําหรับการลงทะเบียนเรียน
ไม่เต็มเวลา หลักสูตรปริญญาตรี (5 ปี) สําเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน 8 ภาคการศึกษาปกติ สําหรับการ
ลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไม่ก่อน 17 ภาคการศึกษา 17 ภาคการศึกษาปกติ สําหรับการ
ลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา หลักสูตรปรญิญาตรี (ไม่น้อยกว่า 6 ปี) สําเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน 10 
ภาคการศึกษาปกติ สําหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไม่ก่อน 20 ภาคการศึกษา 17 ภาค
การศึกษาปกติ สําหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา 
 ข้อ 35 เมื่อนักศึกษาเรียนได้จํานวนหน่วยกิตครบตามท่ีกําหนดไว้ในหลักสูตรแล้วจะได้ค่า
ระดับคะแนนเฉล่ียสะสมต้ังแต่ 1.80 แต่ไมถ่ึง 2.00 ให้เลอืกเรียนรายวิชาเพ่ิมเพ่ือทําค่าระดับคะแนน
เฉลี่ยสะสมให้ถึง 2.00 ทั้งน้ีต้องอยู่ในระยะเวลาที่กําหนดตามข้อ 34.5  
 ข้อ 36 ผูส้ําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี จะได้รับเกียรตินิยมต้องมีคุณสมบัติดังน้ี 
  36.1 สอบได้คา่ระดับคะแนนเฉล่ียจากระดับอนุปริญญา หรือประกาศนียบัตร
วิชาชีพช้ันสูง หรือประกาศนียบัตรอ่ืนใดที่เทียบเท่า ไม่น้อยกว่า 3.60 จะได้รับเกียรตินิยมอันดับหน่ึง 
และได้ค่าระดับคะแนนเฉล่ียจากสถาบันเดิม และมหาวิทยาลัยราชภัฏแต่ละแห่งไม่น้อยกว่า 3.25 แต่
ไม่ถึง 3.60 จะได้รับเกียรตินิยมอันดับ 2 
  36.2 สอบได้ในรายวิชาใด ๆ ไม่ตํ่ากว่า C ตามระบบค่าระดับคะแนน หรอืไม่ได้ F 
ตามระบบไม่มีค่าระดับคะแนน 
  36.3 มีเวลาเรยีน หลักสูตรปริญญาตรี (4 ปี) สําเร็จการศึกษาได้ไม่เกิน 8 ภาค
การศึกษาปกติ สําหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไม่เกิน 16 ภาคการศึกษาปกติ สําหรับการ
ลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา หลักสูตรปรญิญาตรี (5 ปี) สาํเร็จการศึกษาได้ไม่เกิน 10 ภาคการศึกษา
ปกติ สําหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไม่เกิน 20 ภาคการศึกษาปกติ สําหรับการลงทะเบียน
เรียนไม่เต็มเวลา หลักสูตรปริญญาตรี (ไมน้่อยกว่า 6 ปี) สําเร็จการศึกษาได้ไม่เกิน 12 ภาคการศึกษา
ปกติ สําหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไม่เกิน 20 ภาคการศึกษาปกติ สําหรับการลงทะเบียน
เรียนไม่เต็มเวลา 
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  36.4 ไม่มีรายวิชาที่มีการโอนผลการเรียนตามข้อ 28  
 ข้อ 37 การประเมินผลการศกึษา 
  37.1 ให้คณะกรรมการท่ีคณะแต่งต้ังพิจารณาอนุมัติผลการศึกษาแต่ละรายวิชา 
  37.2 การส่งผลการเรียน 
   37.2.1 กรณีเป็นภาคการศึกษาสุดท้ายของนักศึกษาผู้สอนจะต้องส่งผลการ
เรียนภายใน 10 วัน นับต้ังแต่วันสุดท้ายของการสอบปลายภาค 
   37.2.2 กรณทีีไ่ม่ใช่ภาคการศึกษาสุดท้ายของนักศึกษา ผู้สอนจะต้องส่งผล
การเรียนภายใน 15 วัน นับต้ังแต่วันสุดท้ายของการสอบปลายภาค 
 ข้อ 38 การข้ึนทะเบียนบัณฑิตและการขออนุมัติการสําเร็จการศึกษา 
  38.1 ให้นักศึกษาย่ืนคําร้องขอขึ้นทะเบียนบัณฑิตต่อกองบริการการศึกษา ตาม
ขั้นตอนและเวลาที่มหาวิทยาลัยกําหนด พร้อมทั้งต้องชําระค่าธรรมเนียมตามอัตราที่มหาวิทยาลัย
กําหนด 
  38.2 นักศึกษาที่ขออนุมัติการสําเร็จการศึกษาจะต้องไม่มีพันธะด้านหน้ีสินใด ๆ ต่อ
มหาวิทยาลัยและเป็นผู้ที่มีความประพฤติไม่ขัดต่อข้อบังคับและระเบียบของมหาวิทยาลัย 

บทเฉพาะกาล 
 

 ข้อ ๓๙ ในระหว่างที่ยังไม่ได้ออกประกาศ ระเบียบ ข้อกําหนด หรือหลักเกณฑ์ใดเพ่ือปฏิบัติ
ตามข้อบังคับน้ี ให้นําประกาศ ระเบียบ ข้อกําหนด หรือหลกัเกณฑ์เก่ียวกับการศึกษาระดับปริญญา
ตรีที่มีผลบังคบัใช้อยู่ก่อนข้อบังคับน้ีมาใช้บังคับโดยอนุโลม จนกว่าจะได้มีการออกประกาศ ระเบียบ 
ข้อกําหนด หรือหลักเกณฑ์ ตามข้อบังคับน้ี 
   ประกาศ ณ วันที่ 19 เดือน กันยายน พ.ศ. 2551 
 
 
 
      (ศาสตราจารย์ ดร. เสริมศกัด์ิ   วิศาลาภรณ์) 
            นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
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ภาคผนวก ฌ 
ตารางแสดงข้อสังเกตของผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกในการวพิากษ์หลักสูตร 
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ตารางแสดงข้อสังเกตของผู้ทรงคุณวฒิุภายนอกในการวิพากษ์หลักสูตร 

 

ช่ือ - สกุล ผู้ทรงคุณวุฒิ 

1. อาจารย์ ดร.พนิดา  ตาส ี      
 

ลําดับ ข้อสังเกตของผู้ทรงคุณวุฒิ การปรับปรุงแก้ไข 
1 การเขียนคําอธิบายรายวิชา ควรปรับเปลี่ยน

เน้ือหาให้มีความสัมพันธ์และชัดเจนกับจํานวน
หน่วยกิต 

ไ ด้ ป รั บ แ ก้ ต า ม คํ า แ น ะ นํ า
ผู้ ทรงคุณ วุ ฒิ  โดยปรับราย วิชา
เน้ือหาให้มีความสัมพันธ์กับจํานวน
หน่วยกิต 

2 ความต่างระดับของเน้ือหาในรายวิชาเดียวกัน 
ควรปรับช่ือวิชาที่ต้องศึกษาตามระดับให้ความ
ชัดเจนมากขึ้น เช่น  
จาการอ่าน 1 เปลี่ยนเป็น การอ่านเบ้ืองต้น 
หรือ การอ่าน 2 เปลี่ยนเป็น การอ่านเพ่ือ
ความเข้าใจ 

ไ ด้ ป รั บ แ ก้ ต า ม คํ า แ น ะ นํ า
ผู้ทรงคุณวุฒิ โดยปรับช่ือวิชาให้
สอดคล้องกับเน้ือหาที่จบภายในวิชา
น้ันๆ โดยไม่มีวิชาต่อ 

3 ความต่อเน่ืองของรายวิชาในแผนการศึกษา 
ควร จัดราย วิชาที่ เ ป็ นทั กษะอ ยู่ ในภาค
การศึกษาต้นของหลักสูตร 

ไ ด้ ป รั บ แ ก้ ต า ม คํ า แ น ะ นํ า
ผู้ทรงคุณวุฒิโดยจัดรายวิชาทักษะ
อยู่ในภาคการศึกษาต้นของหลักสูตร 

4 
 

ความสอดคล้องคําอธิบายรายวิชาภาษาไทย
และภาษาอังกฤษของรายวิชาเฉพาะทุกวิชา 
ควรปรับเน้ือหาให้มีความสอดคล้องกัน 

หลักสูตรได้ปรับแก้ตามคําแนะนํา
ผู้ทรงคุณวุฒิ 
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ตารางแสดงข้อสังเกตของผู้ทรงคุณวฒิุภายนอกในการวิพากษ์หลักสูตร (ต่อ) 

 

ช่ือ - สกุล ผู้ทรงคุณวุฒิ 

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร.ประกาศิต  สิทธ์ิธิติกุล       
 

ลําดับ ข้อสังเกตของผู้ทรงคุณวุฒิ การปรับปรุงแก้ไข 
1 ควรจัดรายวิชาเนื้อหาให้จบภายในวิชาเดียว

โดยไม่มีวิชาต่อเน่ือง 
หลักสูตรได้ปรบัแก้ตามคําแนะนํา
ผู้ทรงคุณวุฒิโดยจัดรายวิชาให้เป็น
อิสระต่อกัน 

2 รายวิชาที่มีเน้ือหาสอดคล้องกัน ควรผนวกเข้า
รวมเป็น 1 รายวิชาเพ่ือง่ายต่อการจัดการให้
จบในรายวิชาน้ัน  

หลักสูตรได้ปรบัแก้ตามคําแนะนํา
ผู้ทรงคุณวุฒิ โดยนํารายวิชา 2 วิชา
ที่มีเน้ือหาสอดคล้องกันรวมเป็น 1 
รายวิชา  

3 การต้ังช่ือรายวิชาควรต้ังช่ือวิชาให้มีความ
กระชับกับเน้ือหา 

หลักสูตรได้ปรบัแก้ตามคําแนะนํา
ผู้ทรงคุณวุฒิ 

4 คําอธิบายรายวิชา ควรจัดให้อยู่ในรูปของ
กลุ่มคําที่สามารถนําไปเป็นหน่วยย่อยของ
เน้ือหาในบทเรียนทุกวิชา 
 

หลักสูตรได้ปรบัแก้ตามคําแนะนํา
ผู้ทรงคุณวุฒิ โดยเปลี่ยนคําอธิบาย
รายวิชาจากรูปประโยคเป็น รูปของ
กลุ่มคํา 
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ตารางแสดงข้อสังเกตของผู้ทรงคุณวฒิุภายนอกในการวิพากษ์หลักสูตร (ต่อ) 

 
ช่ือ - สกุล ผู้ทรงคุณวุฒิ 

3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร.สมโภชน์  พนาวาส 

 
ลําดับ ข้อสังเกตของผู้ทรงคุณวุฒิ การปรับปรุงแก้ไข 

1 หน่วยกิตรายวิชาภาคปฏิบัติ สามารถกําหนด
ไ ด้ เฉพาะราย วิชาที่ มี การปฏิ บั ติการ ใน
ห้องทดลอง หรือภาคสนาม หรือในรายวิชาที่
มีการทําวิจัย หรือโครงงาน 
และพิจารณาจัดหน่วยกิตรายวิชาให้มีความ
สอดคล้องกับช่ือวิชาและแนวทางการจัดการ
เรียนการสอน ซึ่ งรายวิชาภาคทฤษฏี ให้
กํ า หนดห น่ ว ย กิ ต เ ป็ น  3 ( 3 -0 -6 )  แล ะ
ภาคปฏิบัติให้กําหนดเป็น 3(2-2-5) 

ไ ด้ ป รั บ แ ก้ ต า ม คํ า แ น ะ นํ า
ผู้ทรงคุณวุฒิโดยปรับหน่วยกิตให้
สอดคล้องกับประเภทของรายวิชา 
หากเป็นรายวิชาที่ต้องมีการปฏิบัติ 
กํ าหนดให้ เ ป็น  3 ( 2 -2 -5 )  และ
รายวิชาบรรยายกําหนดหน่วยกิตให้
เป็น 3(3-0-6) 

2 ควรปรับช่ือวิชาและเน้ือหาในคําอธิบาย
รายวิชาเก่ียวกับภาษาอังกฤษในรายวิชา การ
เป็นผู้ประกอบการ ให้มุ่ ง เน้นในการเป็น
ผู้ประกอบการที่ใช้ทักษะภาษาอังกฤษ 

พิจารณาและปรับแก้ตามคําแนะนํา
ผู้ทรงคุณวุฒิ 

3 ควรเพ่ิมคุณลักษณะด้านความสามารถด้าน
การใช้เทคโนโลยีในหัวข้อวัตถุประสงค์ของ
หลักสูตร เพ่ือเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ทํางานในศตวรรษที่ 21 

ไ ด้ ท บ ท ว น แ ล ะ ป รั บ แ ก้ ต า ม
คําแนะนําผู้ทรงคุณวุฒิ 
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ภาคผนวก ญ 
ตารางแสดงข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของสภาวิชาการ  

ในคราวประชุมคร้ังท่ี 6/2559 เม่ือวันท่ี 23 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2559 
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ตารางแสดงขอ้สังเกตและขอ้เสนอแนะของสภาวิชาการ  
ในคราวประชุมครั้งที่ 6/2559 เม่ือวันที่ 23 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2559 

 
ลําดับ ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ การปรับปรุงแก้ไข 

1. การรับนักศึกษา  ปรับเ ป็น  รับนักศึกษาไทย 
นักศึกษาต่างประเทศท่ีสามารถสื่อสารภาษาไทย
และหรือภาษาอังกฤษได้ 

หลั ก สู ต ร ไ ด้ ต ร ว จสอบและ
ดํ า เ นิ น ก า ร แ ก้ ไ ข ต า ม
ข้อเสนอแนะ 

2. วิชาส่วนใหญ่ระบุหน่วยกิตเป็นทฤษฎี ควรปรับเป็น
การปฏิบัติให้สอดคล้องกับรายวิชา 

หลั ก สู ต ร ไ ด้ ต ร ว จสอบและ
ดําเนินการปรับแก้ไขจํานวน
หน่วยกิตในรายวิชาทักษะปฏิบัติ
ให้มีหน่วยกิตภาคปฏิบัติ 

3. พิจารณาทบทวนการเขียนหมวดที่ 7 การประกัน
คุณภาพของหลักสูตร ควรเขียนว่าจะดําเนินการ
อย่างไร 

หลักสูตรได้ตรวจสอบและ
ดําเนินการปรับรูปแบบการ
รายงาน 

4. ข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิในการวิพากษ์
หลักสูตร ควรระบุประเด็นให้ชัดเจน 

หลักสูตรได้ตรวจสอบและ
ดําเนินการปรับข้อเสนอแนะของ
ผู้ทรงให้ตรงประเด็น 

5. วิชาวรรณกรรมและการแสดง คําอธิบายรายวิชา
ระ บุ ว่ า  “วรรณกรรม ไทยหรื อ วรรณกรรม
ตะวันตก” ไม่ควรใช้คําว่า หรือ เพราะหมายถึง
อย่างใดอย่างหน่ึง ซึ่งวรรณกรรมและวรรณกรรม
ตะวันตกนั้นมีความแตกต่างกันไม่สามารถทดแทน
กันได้ 

หลั ก สู ต ร ไ ด้ ต ร ว จสอบและ
ดําเนินการปรับแก้รายวิชาให้
เป็น “วรรณกรรมและชีวิต” เพ่ือ
ค ว า ม เ ห ม า ะ ส ม แ ล ะ ต ร ง
เป้าประสงค์ของรายวิชา 

6. วิชานิทานและบทกวีสําหรับเด็ก ควรปรับช่ือวิชา
เป็น “วรรณกรรมสําหรับเด็ก” 

หลั ก สู ต ร ไ ด้ ต ร ว จสอบและ
ดําเนินการปรับแก้ไขช่ือวิชาตาม
ข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ 

7. พิจารณาทบทวนการระบุความรับผิดชอบหลัก (จุด
ดํา) และความรับผิดชอบรอง (จุดขาว) ในหมวด
วิชาเฉพาะ ด้านความรู้ 

หลักสูตรได้ตรวจสอบและ
ดําเนินการปรับแก้ไขช่ือวิชา
ดังกล่าวตามข้อเสนอแนะของ
ผู้ทรงคุณวุฒิ 

8. ควรเพ่ิมเติมอาจารย์พิเศษจากยุโรป เน่ืองมาจากเหตุการณ์ความไม่
สงบในพ้ืนที่  จึงส่ งผลให้ขาด
ผู้ สอนที่ มาจากประเทศที่ ใ ช้
ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลัก 

9. เ พ่ิมเติมเอกสารประกอบการสอน ในประวัติ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทุกคน 

ได้ตรวจสอบและดําเนินการเพ่ิม
ข้อมูลเอกสารตามข้อเสนอแนะ 
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ภาคผนวก ฎ 
ตารางแสดงข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร  
ในคราวประชุมคร้ังท่ี 1/2560 เม่ือวันท่ี 6 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 
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ตารางแสดงขอ้สังเกตและขอ้เสนอแนะของกรรมการกลัน่กรองหลักสตูร  
ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2560 เม่ือวันที่ 6 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 

 
ลําดับ ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ การปรับปรุงแก้ไข 

1. ควรปรับข้อความในส่วนของการจัดการเรียนการ
สอน จากจัดการเรียนสอนเป็นภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ เป็น จัดการเรียนการสอนเป็น
ภาษาอังกฤษและภาษาไทย 

ดําเนินการตามข้อเสนอแนะของ
กรรมการ 

2. งานวิจัยที่ดําเนินการในปี 2559 ที่อยู่ในขั้นตอน
ของการแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ 
สามารถอ้างอิงเป็นผลงานวิชาการของอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้ โดยไม่ต้องระบุคําว่ากําลัง
ดําเนินการ 

ดํ า เ นินการ ตัดข้ อความตาม
ข้อแนะนําของกรรมการ 

3. ควรปรับบางรายวิชาให้มีหน่วยกิตปฏิบัติ ห ลั ก สู ต ร ดํ า เ นิ น ก า ร ต า ม
ข้อเสนอแนะดังกล่าวแล้ว ใน
ร อ บ ก า ร ป รั บ ป รุ ง ต า ม
ข้อเสนอแนะของกรรมการสภา
วิชาการ ส่วนรายวิชาที่เหลือ
ทั้ งหมด  หลักสูตร ยืนยันการ
กําหนดหน่วยกิตรูปแบบเดิม 
เ พ่ื อ ใ ห้ เ ป็น ไปตามประกาศ
มหาวิทยาลัยเรื่องหลักสูตรและ
การจัดการเรียนการสอน 

4.  ตรวจสอบการเขียนคําอธิบายรายวิชาในส่วนของ
การใช้คําและเคร่ืองหมายวรรคตอน 

ดําเนินการแก้ไขปรับปรุงการใช้
คําและการใช้เครื่องหมายวรรค
ตอนตามข้ อ เ สนอแนะขอ ง
กรรมการ  

5. วิชา 2708466 ภาษาอังกฤษสําหรับงานเลขานุการ
และงานสํานักงานแก้ไขช่ือภาษาอังกฤษเป็น 
English for Hospital Business  

ดํ า เ นิ น ก า ร แ ก้ ไ ข ต า ม
ข้อเสนอแนะของกรรมการ 

6. ช่ือวิชา English for Secretaries and Office 
Work ควรเปลี่ยน English for Secretary and 
Office Work 

ดํ า เ นิ น ก า ร แ ก้ ไ ข ต า ม
ข้อเสนอแนะของกรรมการ 

7. ควรเ พ่ิมข้อความให้เห็นกระบวนการในการ
ประเมินงานวิจัยของนักศึกษา 

ดําเ นินการเ พ่ิมข้อความตาม
ข้อเสนอแนะของกรรมการ 
 



159 
 

 
 

ลําดับ ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ การปรับปรุงแก้ไข 
8. ในคําอธิบายรายวิชา 2108470 บทกวีนิพนธ์

อเมริกันสมัยใหม่ เป็น “…ผลงานของนักประพันธ์
สําคัญ ได้แก่ โรบินสัน ฟรอสต์ แซนด์เบิร์ก ฮิวจส์ 
เอเลียต สตีเว่น วิลเลียมส์ และคัมมิ่งส์” ให้ตัด
เครื่องหมายจุลภาคออกเน่ืองจากเป็นช่ือวิชา
ภาษาไทย 

ดําเนินการปรับแก้รูปแบบการ
อ ธิ บ า ย ร า ย วิ ช า ใ ห้ ถู ก ต้ อ ง
เหมาะสม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



160 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ฏ 
ตารางแสดงข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา  

ในคราวประชุมคร้ังท่ี 2/2560 เม่ือวันท่ี 3 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2560 
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ตารางแสดงขอ้สังเกตและขอ้เสนอแนะของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2560 เม่ือวันที่ 3 เดือนมีนาคม พ.ศ.2560 

 
ลําดับ ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ การปรับปรุงแก้ไข 

1 การปรับปรุงหลักสูตรควรมีรายวิชาที่ทันสมัย มี
ความเป็นปัจจุบัน เช่น ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษ
ที่ 21 และ THAILAND 4.0 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
ส า ข า วิ ช า ภ า ษ า อั ง ก ฤ ษ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 
มีรายวิชาที่มุ่งเน้นการพัฒนา
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 
21  แ ก่ผู้ เ รี ยน  ไ ด้แ ก่  วิ ชา
เทคโนโลยีสารสนเทศในการ
เรียนภาษาอังกฤษ  

2 ตรวจทานรูปแบบการพิมพ์ คําถูกและคําผิดใน
คําอธิบายรายวิชา 

ดํ า เ นินการตรวจทานและ
แก้ไข รูปแบบการพิมพ์ คําถูก
แ ล ะ คํ า ผิ ด ใ น คํ า อ ธิ บ า ย
รายวิชา 
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ภาคผนวก ฐ 
ประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสตูร 
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ประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
  ระดับปรญิญาตร ี    ระดับปรญิญาโท    

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

 
1. อาจารย์ผูร้บัผิดชอบหลักสูตร    ศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ     
2. ชื่อ – สกุล                       นางนิชาภัทรชย์  รวิชาติ  
3. ตําแหน่งทางวิชาการ          ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
4. สงักัด                             คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์
5. ประวัติการศึกษา  

ระดับการศึกษา สถาบนัการศกึษา  คุณวุฒิ  สาขาวิชา พ.ศ. 
ปริญญาโท มหาวิทยาลัยมหาสารคาม กศ.ม. ภาษาอังกฤษ 2540 
ปริญญาตร ี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กศ.บ. ภาษาอังกฤษ 2534 

 

6. ผลงานทางวิชาการ (เขียนตามรูปแบบการอ้างอิงและบรรณานุกรม) 
   6.1  งานวิจัย 

มูฮําหมัดสุกรี หะยีสะนิ, นิชาภัทรชย์ รวิชาติ, สมิทธ์ วงศ์วิวัฒน์, จิตสุดา ละอองผล,   
วรเวทย์พิสิษ ยศศิริ, วันทนี แสงคล้ายเจริญ และนิปัทมา การะมีแน. (2559). 
รายงานการวิจัยเรื่อง การศึกษากลวิธีการในเรียนรู้ภาษาอังกฤษเป็น
ภาษาต่างประเทศในรายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและพัฒนาการ
เรียนรู้ของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. ยะลา: สถาบันวิจัยและ
พัฒนาชายแดนใต้ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา  

 

  6.2   บทความ  
วรเวทย์พิสิษ ยศศิริ, นิชาภัทรชย์ รวิชาติ, มูฮําหมัดสุกรี หะยีสะนิ, นิปัทมา การะมีแน,      

จิตสุดา  ละอองผล ,  สมิท ธ์ิ  วงศ์ วิ วัฒน์ ,  วันทนี  แสงคล้ายเจริญ  และ              
Mercy T.Concepcion. (2560, กุมภาพันธ์). การศึกษาความคิดเห็นเก่ียวกับ
คุณลักษณะอาจารย์ในระดับอุดมศึกษาที่พึงประสงค์ต่อการจัดการเรียนการ
สอนในรายวิชาภาษาอังกฤษของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. วารสาร
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. ฉบับพิเศษ เดือนกุมภาพันธ์ 2560. 
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6.3  หนังสือ /เอกสารทางวิชาการ 
 6.3.1 หนังสือ 
              นิชาภัทรชย์ รวิชาติ. (2549). แนวคิดในบทกวีนิพนธ์อเมริกันสมัยใหม่. ยะลา :   
                        มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

 6.3.2 เอกสารประกอบการสอน 
              นิชาภัทรชย์ รวิชาติ. (2558). ความรู้พื้นฐานเก่ียวกับบทกวีนิพนธ์ภาษาอังกฤษ. 

เอกสารประกอบการสอนรายวิชาความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับบทกวีนิพนธ์
ภาษาอังกฤษ, ยะลา : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  

  มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. 
              นิชาภัทรชย์ รวิชาติ. (2558). วรรณกรรมไทยและประเทศเพ่ือนบ้าน. เอกสาร

ประกอบการสอนรายวิชาวรรณกรรมไทยและประเทศเพ่ือนบ้าน. ยะลา :  
  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา.      
         นิชาภัทรชย์ รวิชาติ. (2558). การอ่านเบื้องต้น. เอกสารประกอบการสอนรายวิชาการ

อ่านเบ้ืองต้น. ยะลา : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ยะลา.      

 

7.  ประสบการณ์ทางวิชาการ 
     7.1  ประสบการณ์การสอน 
             7.1.1  ระดับปริญญาตรี   18      ปี  

วิชา ความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับบทกวีนิพนธ์ภาษาอังกฤษ   2(2-0-4) นก. 
วิชา ร้อยกรองภาษาอังกฤษ                                 3(3-0-6) นก. 
วิชา วรรณกรรมไทยและประเทศอาเซียน 3(3-0-6) นก. 
วิชา วัฒนธรรมอาเซียน  3(3-0-6) นก. 
วิชา การสื่อสารทางวัฒนธรรม  3(3-0-6) นก. 
วิชา บทกวีนิพนธ์อเมริกันสมัยใหม่  3(3-0-6) นก. 
วิชา วรรณกรรมและการแสดง  3(2-2-5) นก. 

      7.1.2  ระดับปริญญาโท     -      ปี 

7.2  ประสบการณ์การเป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ (ถ้ามี) 
   ไม่มี 
 
                                             (ลงช่ือ) ........................................................เจ้าของประวัติ 

                                 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิชาภัทรชย์  รวิชาติ) 
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ประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 ระดับปรญิญาตร ี    ระดับปรญิญาโท 

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

------------------------------------------------------------------ 
 

1. อาจารย์ผูร้บัผิดชอบหลักสูตร     ศลิปศาสตรบัณฑิต   สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ   
2. ชื่อ – สกุล                         นายสมิทธ์ วงศ์วิวัฒน์   
3. ตําแหน่งทางวิชาการ            อาจารย์ 
4. สงักัด                               คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
5. ประวัติการศึกษา  

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

 

6. ผลงานทางวิชาการ (เขียนตามรูปแบบการอ้างอิงและบรรณานุกรม) 
   6.1  งานวิจัย   
       มูฮําหมัดสุกรี หะยีสะนิ, นิชาภัทรชย์ รวิชาติ, สมิทธ์ วงศ์วิวัฒน์, จิตสุดา ละอองผล,  
                  วรเวทย์พิสิษ ยศศิริ, วันทนี แสงคล้ายเจริญ และนิปัทมา การะมีแน. (2559).  
                          รายงานการวิจัย เรื่องการศึกษากลวิธีการในเรียนรู้ภาษาอังกฤษเป็น 
                   ภาษาต่างประเทศในรายวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารและพัฒนาการ 
                   เรียนรู้ของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. ยะลา: สถาบันวิจัยและ

พัฒนาชายแดนใต้ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา.  
 

  6.2   บทความ  
วรเวทย์พิสิษ ยศศิริ, นิชาภัทรชย์ รวิชาติ, มูฮําหมัดสุกรี หะยีสะนิ, นิปัทมา การะมีแน,       

            จิตสุดา ละอองผล, สมิทธ์ิ วงศ์วิวัฒน์, วันทนี แสงคล้ายเจริญ และ                  
            Mercy T.Concepcion. (2560, กุมภาพันธ์). การศึกษาความคิดเห็นเก่ียวกับ 

          คุณลักษณะอาจารย์ในระดับอุดมศึกษาที่พึงประสงค์ต่อการจัดการเรียนการ 
          สอนในรายวิชาภาษาอังกฤษของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. วารสาร 
          มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. ฉบับพิเศษ เดือนกุมภาพันธ์ 2560. 
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   6.3  หนังสือ /เอกสารทางวิชาการ  
 6.3.1 เอกสารประกอบการสอน 
         สมิทธ์ วงศ์วิวัฒน์. (2558). การเขียนจดหมายธุรกิจ. เอกสารประกอบการสอน   
                รายวิชาการเขียนจดหมายธุรกิจ, ยะลา : คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์    
                           มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. 

7.  ประสบการณ์ทางวิชาการ 
     7.1  ประสบการณ์การสอน 
           7.1.1  ระดับปริญญาตรี    6   ปี  

วิชา ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 1   2(2-0-4) นก. 
วิชา ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 2 2(2-0-4) นก. 
วิชา การอ่าน 1      2(2-0-4) นก. 
วิชา การอ่าน 2 2(2-0-4) นก. 
วิชา การอ่าน 3 2(2-0-4) นก. 
วิชา ภาษาอังกฤษสําหรับการโรงแรม   3(3-0-6) นก. 
วิชา ภาษาอังกฤษเพ่ืองานสื่อสารมวลชน   3(3-0-6) นก. 
วิชา ภาษาอังกฤษสําหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 2(2-0-4) นก. 
วิชา ภาษาอังกฤษสําหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ 2 2(2-0-4) นก. 
วิชา ภาษาอังกฤษธุรกิจ      3(3-0-6) นก. 
วิชา ภาษาอังกฤษเพ่ือการท่องเที่ยว1   3(3-0-0) นก. 
วิชา ภาษาอังกฤษสําหรับงานเลขานุการและ  
     งานสํานักงาน 1 

3(3-0-0) นก. 

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

       
            7.1.2 ระดับปริญญาโท     -   ปี 
   
7.2  ประสบการณ์การเป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ (ถ้ามี) 
   ไม่ม ี
 
 
                                                         (ลงช่ือ) ....................................... เจ้าของประวัติ 
                                                                    (นายสมิทธ์ วงศ์วิวัฒน์) 
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ประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
  ระดับปรญิญาตร ี    ระดับปรญิญาโท    

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

 
1. อาจารย์ผูร้บัผิดชอบหลักสูตร    ศิลปศาสตรบัณฑิต   สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ  
2. ชื่อ – สกุล                        นางจิตสุดา ละอองผล 
3. ตําแหน่งทางวิชาการ            อาจารย์ 
4. สงักัด                              คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์
5. ประวัติการศึกษา  

ระดับการศึกษา สถาบนัการศกึษา  คุณวุฒิ  สาขาวิชา พ.ศ. 
ปริญญาโท มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์ ศศ.ม. การสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษา

นานาชาติ 
2556 

ปริญญาตร ี มหาวิทยาลัยศลิปากร อ.บ. ภาษาอังกฤษ 2539 
 

6. ผลงานทางวิชาการ (เขียนตามรูปแบบการอ้างอิงและบรรณานุกรม) 
   6.1  งานวิจัย     
       มูฮําหมัดสุกรี หะยีสะนิ, นิชาภัทรชย์ รวิชาติ, สมิทธ์ วงศ์วิวัฒน์, จิตสุดา ละอองผล,  
                 วรเวทย์พิสิษ ยศศิริ, วันทนี แสงคล้ายเจริญ และนิปัทมา การะมีแน. (2559).  
                         รายงานการวิจัยเรื่อง การศึกษากลวิธีการในเรียนรู้ภาษาอังกฤษเป็น 

ภาษาต่างประเทศในรายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและพัฒนาการ
เรียนรู้ของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. ยะลา: สถาบันวิจัยและ
พัฒนาชายแดนใต้ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา.  

 

 6.2   บทความ (ถ้ามี)  
วรเวทย์พิสิษ ยศศิริ, นิชาภัทรชย์ รวิชาติ, มูฮําหมัดสุกรี หะยีสะนิ, นิปัทมา การะมีแน,      

จิตสุดา  ละอองผล ,  สมิท ธ์ิ  วงศ์ วิ วัฒน์ ,  วันทนี  แสงคล้ายเจริญ  และ              
Mercy T.Concepcion. (2560, กุมภาพันธ์). การศึกษาความคิดเห็นเก่ียวกับ
คุณลักษณะอาจารย์ในระดับอุดมศึกษาที่พึงประสงค์ต่อการจัดการเรียนการ
สอนในรายวิชาภาษาอังกฤษของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. วารสาร
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. ฉบับพิเศษ เดือนกุมภาพันธ์ 2560.      
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  6.3  หนังสือ /เอกสารทางวิชาการ      
 6.3.1 เอกสารประกอบการสอน 

       จิตสุดา ละอองผล. (2558). การแปลเบื้องต้น. เอกสารประกอบการสอนรายวิชาการ
แปลเบ้ืองต้น, ยะลา : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ยะลา. 

 
7.  ประสบการณ์ทางวิชาการ 
     7.1  ประสบการณ์การสอน 
             7.1.1  ระดับปริญญาตรี  6    ปี  

       วิชา การแปล 1 2(2-0-4) นก. 
       วิชา การแปล 2 2(2-0-4) นก. 
       วิชา ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารและพัฒนาการเรียนรู้ 2(1-2-3) นก. 
        วิชา การพัฒนาการพูดและการอ่านภาษาอังกฤษ 2(1-2-3) นก. 
        วิชา ภาษาอังกฤษเพ่ือพัฒนาการอ่านและการเขียน 2(1-2-3) นก. 
        วิชา การอ่านเบ้ืองต้น 2(1-2-3) นก. 
        วิชา การอ่านขั้นกลาง 2(1-2-3) นก. 
        วิชา การอ่านขั้นกลางเบ้ืองต้น 2(1-2-3) นก. 
        วิชา การแปลเบ้ืองต้น 2(1-2-3) นก. 
        วิชา นิทานและบทกวีสําหรับเด็ก 3(3-0-6) นก. 
        วิชา การพัฒนาทักษะการแปล 2(1-2-3) นก. 
        วิชา สังคมและวัฒนธรรมของประเทศ 
             เจ้าของภาษา 

2(2-0-4) นก. 

        วิชา ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 1 2(1-2-3) นก. 
        วิชา ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 2 2(1-2-3) นก. 

                              7.1.2 ระดับปริญญาโท     -     ปี   

 7.2  ประสบการณ์การเป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ (ถ้ามี) 
   ไม่ม ี
 
 
                                                    (ลงช่ือ) ...............................................เจ้าของประวัติ 
                                                                 (นางจิตสุดา  ละอองผล) 
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ประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
  ระดับปรญิญาตร ี    ระดับปรญิญาโท    

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

 
1. อาจารย์ผูร้บัผิดชอบหลักสูตร     ศลิปศาสตรบัณฑิต   สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ  
2. ชื่อ – สกุล                         นายมูฮําหมดัสุกรี  หะยีสะนิ 
3. ตําแหน่งทางวิชาการ            อาจารย์ 
4. สงักัด                               คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
5. ประวัติการศึกษา  

ระดับการศึกษา สถาบนัการศกึษา  คุณวุฒิ  สาขาวิชา พ.ศ. 
ปริญญาโท สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร

ศาสตร์ 
ศศ.ม. ภาษาและการสื่อสาร 2554 

ปริญญาตร ี มหาวิทยาลัยรตันบัณฑิต วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ 2547 
 

6. ผลงานทางวิชาการ (เขียนตามรูปแบบการอ้างอิงและบรรณานุกรม) 
   6.1  งานวิจัย     
       มูฮําหมัดสุกรี หะยีสะนิ, นิชาภัทรชย์ รวิชาติ, สมิทธ์ วงศ์วิวัฒน์, จิตสุดา ละอองผล,  
                  วรเวทย์พิสิษ ยศศิริ, วันทนี แสงคล้ายเจริญ และนิปัทมา การะมีแน. (2559).  
                          รายงานการวิจัยเรื่อง การศึกษากลวิธีการในเรียนรู้ภาษาอังกฤษเป็น 

ภาษาต่างประเทศในรายวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารและพัฒนาการ  
เรียนรู้ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. ยะลา: สถาบันวิจัยและ
พัฒนาชายแดนใต้ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา.  

 

 6.2   บทความ (ถ้ามี)  
       วรเวทย์พิสิษ ยศศิริ, นิชาภัทรชย์ รวิชาติ, มูฮําหมัดสุกรี หะยีสะนิ, นิปัทมา การะมีแน,       
         จิตสุดา ละอองผล, สมิทธ์ิ วงศ์วิวัฒน์, วันทนี แสงคล้ายเจริญ และ               
         Mercy T.Concepcion. (2560, กุมภาพันธ์). การศึกษาความคิดเห็นเก่ียวกับ 
          คุณลักษณะอาจารย์ในระดับอุดมศึกษาที่พึงประสงค์ต่อการจัดการเรียนการ 
         สอนในรายวิชาภาษาอังกฤษของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. วารสาร 
         มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. ฉบับพิเศษ เดือนกุมภาพันธ์ 2560. 
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  6.3  หนังสือ /เอกสารทางวิชาการ 
 6.3.1 เอกสารประกอบการสอน      

มูฮําหมัดสุกรี  หะยีสะนิ. (2558). การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนภาษาอังกฤษ.  
เอกสารประกอบการสอนรายวิชาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียน
ภาษาอังกฤษ, ยะลา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ยะลา. 

 

7.  ประสบการณ์ทางวิชาการ 
     7.1  ประสบการณ์การสอน 
             7.1.1  ระดับปริญญาตรี   4    ปี  

  วิชา การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนภาษาอังกฤษ  2(1-2-3) นก.
  วิชา ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารและพัฒนาการเรียนรู้ 2(1-2-3) นก.
  วิชา ภาษาอังกฤษเพ่ือพัฒนาการอ่านและการเขียน 2(1-2-3) นก.
  วิชา การอ่านขั้นกลางเบ้ืองต้น 2(1-2-3) นก.
  วิชา การอ่านขั้นกลาง 2(1-2-3) นก.
  วิชา การแปล 1 2(2-0-4) นก.
  วิชา การฟัง-การพูดขั้นกลางเบ้ืองต้น 3(2-2-5) นก.
  วิชา ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 2 2(1-2-3) นก.

  
            7.1.2 ระดับปริญญาโท     -   ปี 

   

     7.2  ประสบการณ์การเป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ (ถ้ามี) 
   ไม่มี 
 
 
 
                                                    (ลงช่ือ) ...............................................เจ้าของประวัติ 
                                                               (นายมูฮําหมัดสุกร ีหะยีสะนิ) 
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ประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
  ระดับปรญิญาตร ี    ระดับปรญิญาโท    

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

 
1. อาจารย์ผูร้บัผิดชอบหลักสูตร   ศิลปศาสตรบัณฑิต   สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ     
2.  ชื่อ – สกุล                     นายวรเวทย์พิสิษ    ยศศิริ  
3. ตําแหน่งทางวิชาการ          อาจารย์ 
4. สงักัด                            คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์                      
5. ประวัติการศึกษา  

ระดับการศึกษา สถาบนัการศกึษา  คุณวุฒิ  สาขาวิชา พ.ศ. 
ปริญญาโท มหาวิทยาลัยมหิดล ศศ.ม. ภาษาศาสตร์ประยุกต์ 2556 
ปริญญาตร ี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ์ ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ 2552 

 

6. ผลงานทางวิชาการ (เขียนตามรูปแบบการอ้างอิงและบรรณานุกรม) 
   6.1  งานวิจัย    
   มูฮําหมัดสุกรี หะยีสะนิ, นิชาภัทรชย์ รวิชาติ, สมิทธ์ วงศ์วิวัฒน์, จิตสุดา ละอองผล,  
                  วรเวทย์พิสิษ ยศศิริ, วันทนี แสงคล้ายเจริญ และนิปัทมา การะมีแน. (2559).  
                           รายงานการวิจัย เรื่องการศึกษากลวิธีการในเรียนรู้ภาษาอังกฤษเป็น  
    ภาษาต่างประเทศในรายวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารและพัฒนาการ  
   เรียนรู้ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. ยะลา: สถาบันวิจัยและ

พัฒนาชายแดนใต้ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา.  
 6.2   บทความ   
        Ahmed, M.C., Yosstorn, Y., Yossiri, V. (2012, April). Student’s Attitudes   
    towards Teacher’s Using Activites in EFL Class. International   
    Journal of Academic Research in Business and Social Sciences,   
    2 (5), 159-164. 
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วรเวทย์พิสิษ ยศศิริ, นิชาภัทรชย์ รวิชาติ, มูฮําหมัดสุกรี หะยีสะนิ, นิปัทมา การะมีแน,      
จิ ตสุ ดา  ละอองผล ,  สมิท ธ์ิ  วงศ์ วิ วัฒ น์ ,  วั นท นี  แสงคล้ าย เจริญ  และ              
Mercy T.Concepcion. (2560, กุมภาพันธ์). การศึกษาความคิดเห็นเก่ียวกับ
คุณลักษณะอาจารย์ในระดับอุดมศึกษาที่พึงประสงค์ต่อการจัดการเรียนการสอนใน
รายวิชาภาษาอังกฤษของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา . วารสาร
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. ฉบับพิเศษ เดือนกุมภาพันธ์ 2560. 

  6.3  หนังสือ /เอกสารทางวิชาการ    
6.3.1 รายงานการประชุมทางวิชาการ 

   Lovett, D. & Yossiri, V. (2016). The Writing Difficulties Faced by EFL  
            Students in Intermediate English Writing. The 5th National  
            and International Academic Conference 25th April 2016  
            (833-839). Yala : Yala Rajabhat University 

 

  6.3.2 เอกสารประกอบการสอน 
     วรเวทย์พิสิษ  ยศศิริ. (2558). การศึกษาเอกเทศ. เอกสารประกอบการสอนรายวิชา

การศึกษาเอกเทศ,  ยะลา : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์    
             มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา. 
 

7.  ประสบการณ์ทางวิชาการ 
     7.1  ประสบการณ์การสอน  
             7.1.1  ระดับปริญญาตรี  3    ปี  
  

  วิชา ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารและพัฒนาการเรียนรู้ 2(1-2-3) นก. 
  วิชา การพัฒนาการพูดและการอ่านภาษาอังกฤษ 2(1-2-3) นก. 
  วิชา ภาษาศาสตร์เบ้ืองต้น 2(2-0-4) นก. 
  วิชา การอ่านขั้นกลาง 2(1-2-3) นก. 
  วิชา การอ่านขั้นกลาง 2(1-2-3) นก. 
  วิชา วจีวิภาคและวากยสัมพันธ์       3(3-0-6) นก. 
  วิชา สัทศาสตร์และสัทวิทยา 3(3-0-6) นก. 
  วิชา การศึกษาเอกเทศ 3(2-2-5) นก. 

 

      7.1.2 ระดับปริญญาโท     4     เดือน 

    วิชา  ภาษาอังกฤษสําหรับการเขียนผลงานวิชาการ      3(2-2-5) นก.  
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 7.2  ประสบการณ์การเป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ (ถ้ามี) 
    ไม่มี 
                                                      
 
      (ลงช่ือ) ............................................เจ้าของประวัติ 
                                                              (นายวรเวทย์พิสิษ    ยศศิร)ิ 
 

 


