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รายละเอียดของหลักสูตร 
หลักสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต  

สาขาวิชาภาษาอาหรับ 
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2559 

 
ชื่อสถาบนัอุดมศึกษา     มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ภาควิชามนุษยศาสตร์ 

หมวดท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไป 
1.  รหัสและชือ่หลักสูตร 
      ภาษาไทย         :   หลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอาหรับ 
      ภาษาอังกฤษ     :   Bachelor of Arts Program in Arabic  

2.  ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
ภาษาไทย       ช่ือเต็ม :  ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาอาหรับ)                              
                   ช่ือย่อ  :  ศศ.บ. (ภาษาอาหรับ)   

       ภาษาอังกฤษ   ช่ือเต็ม :   Bachelor of Arts (Arabic) 
                    ช่ือย่อ :   B.A. (Arabic) 

3.  วิชาเอก    
          ไม่มี 

4.  จํานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร   
ไม่น้อยกว่า 127  หน่วยกิต 

5.  รูปแบบของหลักสูตร  
 5.1 รูปแบบ 

หลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี 
 5.2 ภาษาที่ใช ้  

จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาไทยและภาษาอาหรับ  
     5.3 การรบัเขา้ศึกษา 

รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างประเทศที่สามารถสื่อสารภาษาไทยได้ 
 5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอ่ืน  

เป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
 5.5 การใหป้รญิญาแก่ผูส้ําเร็จการศึกษา  

ให้ปริญญาสาขาวิชาเดียว 
 

6.  สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เหน็ชอบหลักสูตร 
 6.1 หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2559 
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 6.2 เริ่มใช้ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 เป็นต้นไป 
 6.3 คณะกรรมการประจําคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์เห็นสมควรให้เสนอหลักสูตรต่อสภา 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาในคราวประชุมวาระพิเศษ เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม  2557  
 6.4 สภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เห็นชอบในการนําเสนอหลักสูตรต่อสภามหาวิทยาลัย 
            ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2558 
 6.5 คณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร เห็นชอบให้นําเสนอหลักสูตรต่อสภามหาวิทยาลัยในคราว 
            การประชุมครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559 
     6.6  สภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา อนุมัติหลักสูตรในคราวประชุมครั้งที่ 2/2559 
           เมื่อวันที่ เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559           

7.  ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรทีมี่คุณภาพและมาตรฐาน  
            หลักสูตรมีความพร้อมในการเผยแพร่ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี ในปีการศึกษา 
2561 

8.  อาชีพทีส่ามารถประกอบได้หลังสาํเร็จการศึกษา  
8.1  มัคคุเทศก์ 
8.2  ล่ามภาษาอาหรับ 
8.3  พนักงานประชาสัมพันธ์ภาษาอาหรับ 
8.4  นักแปลเอกสาร 
8.5  งานธุรการของธุรกิจการท่องเที่ยว 
8.6  พนักงานต้อนรับ ธุรกิจการโรงแรม และธุรกิจบริการ 
8.7  เจ้าหน้าที่สถานทูตกลุ่มประเทศอาหรับ และกระทรวงต่างประเทศ 
8.8  ผู้สอนภาษาอาหรับ 
8.9  ประกอบวิชาชีพในสถานประกอบการทั้งภาครัฐและเอกชนที่มีการใช้ภาษาอาหรับ เป็นต้น 

 
 
 
 

9. ชื่อ นามสกุล เลขบัตรประจําตัวประชาชน ตําแหน่ง และคุณวุฒิของอาจารย์ ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

 
ชื่อ นามสกุล 

ตําแหน่งทางวิชาการ 
เลขบัตรประจําตัวประชาชน 

คุณวุฒิ/สาขาวิชา 
 

ปี 
พ.ศ. สถาบันที่สําเร็จการศึกษา 

1. นายรอมยี   มอหิ  
อาจารย์ 
X-XXXX-XXXXX-XX-X

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

International Islamic  University    
ประเทศมาเลเซีย 
Al-Azhar University  ประเทศอียิปต์ 

2550 
 
2546 

2. ดร. นิอาเซ็ง  มะตาเอ 
อาจารย์  
X-XXXX-XXXXX-XX-X 

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

Unissa University    ประเทศบรูไน  
Al-Azhar University ประเทศอียิปต์ 
 
Al-Azhar University ประเทศอียิปต์ 

2556 
2551 
 
2544 
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ชื่อ นามสกุล 
ตําแหน่งทางวิชาการ 

เลขบัตรประจําตัวประชาชน 
คุณวุฒิ/สาขาวิชา 

 
ปี 

พ.ศ. สถาบันที่สําเร็จการศึกษา 

3.นายมะซัมดี สะอะ 
อาจารย์ 
X-XXXX-XXXXX-XX-X

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

มหาวิทยาลัยฟาฏอนี       ประเทศไทย 
 
มหาวิทยาลัยอิสลามยะลา ประเทศไทย 

2557 
 
2552 

4. ดร. มาซือรัง    อามิง  
อาจารย์ 
X-XXXX-XXXXX-XX-X 

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

Al-Azhar University  ประเทศอียิปต์ 
Al-Azhar University  ประเทศอียิปต์ 
Al-Azhar University  ประเทศอียิปต์ 

2558 
2551 
2543 

5. ดร.อาดีละห์  หะยีนิแว 
อาจารย์  
X-XXXX-XXXXX-XX-X 

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

Al-Azhar University  ประเทศอียิปต์ 
Al-Azhar University  ประเทศอียิปต์ 
Al-Azhar University  ประเทศอียิปต์ 

2555 
2549 
2541 

 

10. สถานที่จัดการเรียนการสอน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

11. สถานการณ์ภายนอกหรอืการพัฒนาท่ีจําเปน็ในการวางแผนหลักสูตร 
 11.1 สถานการณ์หรือการพฒันาทางเศรษฐกิจ 

สังคมอาเซียนเป็นสังคมที่มีการพัฒนาทุกภูมิภาคส่วน โดยเฉพาะทางด้านเศรษฐกิจที่จะมีการ
พัฒนาห่วงโซ่มูลค่าเพ่ิมในภูมภิาค เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขนั  และเพ่ือเพ่ิมอํานาจในการต่อรอง
รวมทั้งเพ่ือขยายตลาดอาเซียนที่มีประชากรกว่า 600 ล้านคน และตลาดโลกอาหรับที่มมีากกว่า 20 ประเทศ   
ดังน้ันการพัฒนาหว่งโซ่ดังกล่าวจําเป็นต้องใช้ภาษาในการติดต่อสื่อสาร ภาษาอาหรับเป็นภาษาหน่ึงที่สามารถ
ใช้ในการติดต่อสื่อสารในภูมภิาคอาเซียน และโลกอาหรับ เน่ืองจากหลายประเทศของสมาชิกอาเซียน เช่น 
มาเลเซีย บรูไน อินโดนีเซีย ใช้ภาษาอาหรับเป็นภาษาต่างประเทศ และโลกอาหรับอีก 26 ประเทศทีใ่ช้ภาษา
อาหรับเป็นภาษาทางการและเชิงธุรกิจ  

 
 

 11.2 สถานการณ์หรือการพฒันาสังคมและวัฒนธรรม 
ในการวางแผนหลักสูตรน้ันได้คํานึงถึงสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงด้านสังคมและวัฒนธรรมใน

ปัจจุบันที่มีความหลากหลายทางด้านภาษาที่เข้ามามีอิทธิพลต่อการดํารงชีวิตของประชาชนในพ้ืนที่สาม
จังหวัดชายแดนของประเทศไทย โดยเฉพาะภาษาอาหรับ ซึ่งถือเป็นภาษาที่มีความสําคัญสําหรับคนในพ้ืนที่
เพราะเป็นภาษาของคัมภีร์อัลกุรอานที่เป็นที่ยึดเหน่ียวทางด้านจิตใจและเป็นภาษาที่คนในพ้ืนที่ใช้ในการ
ประกอบศาสนกิจ เรียนรู้ และค้นคว้าข้อมูล นอกจากน้ีภาษาอาหรับยังเป็นภาษาที่ใช้ในการติดต่อดําเนิน
ธุรกิจระหว่างประเทศเพื่อนบ้าน และประเทศอาหรับ เช่น ประเทศมาเลเซีย อินโดนีเซีย บูรไนดารุสสลาม 
คูเวต ซาอุดิอาระเบีย อียิปต์และประเทศอาหรับอ่ืนๆ เป็นต้น  มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลาในฐานะที่เป็น
สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาและมีบุคลากรท่ีมีความรู้ความเช่ียวชาญด้านภาษาอาหรับโดยตรง ได้ให้
ความสําคัญโดยให้มีการจัดการเรียนการสอนภาษาอาหรับขึ้น นอกจากน้ันการสื่อสารในยุคโลกาภิวัตน์
จําเป็นต้องใช้ภาษาที่เป็นภาษาสากลท่ีสามารถสื่อสารได้ทั่วโลก เพ่ือทําให้เกิดความเข้าใจและเรียนรู้สังคม
และวัฒนธรรมของชาติอ่ืนๆ จึงจําเป็นต้องเตรียมพร้อมด้านภาษาเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของ
สังคมและวัฒนธรรมโดยเฉพาะในภูมิภาคอาเซียนและโลกอาหรับ 
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12. ผลกระทบจากข้อ 11 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเก่ียวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 
 12.1 การพัฒนาหลักสูตร 

พัฒนาหลักสูตรลักษณะเชิงรุกที่มีศักยภาพในการผลิตบัณฑิตพึงประสงค์และบุคลากรทางด้าน
การศึกษาที่มีความสามารถในการจัดการศึกษาที่มุ่งเสริมสร้างพัฒนานักศึกษาให้มีทักษะทางภาษาอาหรับที่
สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของโลกปัจจุบันและสามารถถ่ายทอดความรู้เหล่าน้ันให้แก่เยาวชนใน
สถานศึกษาต่อไป ตลอดจนเป็นการตอบสนองตลาดแรงงานในโลกอาหรับที่มีความต้องการแรงงานสูง 

      12.2 ความเก่ียวข้องกับพันธกิจของสถาบัน  
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาเป็นมหาวิทยาลัยเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น และภาษาอาหรับเป็นหน่ึงใน

ภาษาที่มีความสําคัญกับคนในท้องถิ่น เพราะเป็นภาษาของคัมภีร์อัลกุรอานที่คนในท้องถิ่นรักและให้
ความสําคัญเป็นอย่างมาก ดังจะเห็นในหลักสูตรขั้นพ้ืนฐานของท้องถิ่นภูมิภาคน้ีก็จะมีหลักสูตรภาษาอาหรับ
เป็นส่วนหน่ึงของหลักสูตรอิสลามศึกษา ดังน้ันด้วยความสําคัญของภาษาอาหรับต่อคนในท้องถิ่นมหาวิทยาลัย
ราชภัฏยะลาจึงเล็งเห็นความสําคัญในการผลิตและพัฒนาทรัพยากรบุคคลในพ้ืนที่ ให้เป็นผู้ที่มีความรู้และ
ทักษะในสาขาที่ศึกษาและมีความสามารถในการพัฒนาตนเองและสังคมอย่างต่อเน่ือง 
 

13. ความสัมพันธ์กับหลักสตูรอ่ืนที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอ่ืนของมหาวิทยาลัย 
13.1 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปิดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอ่ืน 

 โครงสร้างหลักสูตรประกอบด้วย 3 หมวดวิชา  
1.3.1.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จัดการเรียนการสอนโดยคณะกรรมการหมวดวิชา 

ศึกษาทั่วไปมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
1.3.1.2 หมวดวิชาเฉพาะด้าน จัดการเรียนการสอนโดยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
1.3.1.3 หมวดวิชาเลือกเสรี นักศึกษาเลือกเรียนตามความสนใจ ซึ่งจัดการเรียนการสอน 

โดยภาควิชาที่รายวิชาน้ันสังกัด 
13.2  กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปดิสอนให้ภาควิชา/หลักสูตรอ่ืนต้องมาเรียน 
        รายวิชาในหลักสูตรเปิดโอกาสให้นักศึกษาสาขาวิชาอ่ืนสามารถเลือกเรียนเป็นรายวิชาเลือกและ/

หรือเลือกเสรีได้  
     13.3 การบริหารจัดการ 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้องประสานงานกับผู้รับผิดชอบหมวดวิชาที่เก่ียวข้องกับเน้ือหา สาระ 
การจัดตารางเรียนและการสอบและความสอดคล้องกับมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับ
ปริญญาตรี  
 

หมวดท่ี 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 

1.  ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
      1.1 ปรัชญาของหลักสูตร 

   มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีองค์ความรู้ และทักษะด้านการส่ือสารภาษาอาหรับเพ่ือการประกอบอาชีพ 
เพียบพร้อมด้วยคุณธรรม จริยธรรม สามารถอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมได้อย่างมีความสุข 

1.2 ความสําคัญของหลักสูตร 
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 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอาหรับ มีความมุ่งมั่นพัฒนาและผลิตบัณฑิตสู่ความ
เป็นเลิศทางด้านภาษาอาหรับ มีคุณธรรม จริยธรรมทางวิชาการ และมีคุณลักษณะตามมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ที่กําหนดไว้ในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ทั้ง 5 ด้าน อย่างมีคุณภาพ 
ได้แก่ ด้านคุณธรรม จริยธรรม ด้านความรู้ ด้านทักษะทางปัญญา ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  
  เน่ืองจากภาษาอาหรับเป็นภาษาหน่ึงที่มีความสําคัญต่อประชาชนส่วนใหญ่ในพ้ืนที่จังหวัดชายแดน
ภาคใต้ เพราะเป็นภาษาของคัมภีร์อัลกุรอานที่จําเป็นต้องใช้ในการประกอบศาสนกิจ อีกทั้งยังเป็นภาษา
สําหรับการเรียนรู้และการค้นคว้า โดยเฉพาะวิชาการศาสนาอิสลาม นอกจากน้ีภาษาอาหรับยังเป็นภาษาธุรกิจ 
และสื่อสาร ภาษาการท่องเที่ยว และการแพทย์ จากสถิติปี 2553 รายได้ที่เกิดจากนักท่องเที่ยวเฉพาะประเทศ
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ประเทศเดียวมีมากถึง 6,836.56 ล้านและในปี 2555 จํานวนรายได้เพ่ิมขึ้นเป็นเงิน 
9,924.77ล้านบาท (งานวิเคราะห์ตลาดต่างประเทศ, 2554) จากรายงานวิจัย สกว. เรื่อง ตลาดนักท่องเที่ยว
ชาวตะวันออกกลาง ต่อนโยบายการท่องเท่ียวไทยพบว่าช่วงเวลาระหว่างปี 2551-2555 จํานวนนักท่องเท่ียว
จากภูมิภาคตะวันออกกลางเข้ามาประเทศไทยขยายตัวโดยรวม ร้อยละ 6.75 โดยมีประเทศคูเวตและ
ซาอุดิอาระเบียขยายตัวสูงที่สุดและวัตถุประสงค์หลักๆของนักท่องเท่ียวจากตะวันออกกลาง คือ เพ่ือการ
ท่องเที่ยว ธุรกิจ และรับบริการทางสุขภาพ  (ไพฑูรย์ ไกรพรศักด์ิ, 2551)  ซึ่งจากสถิติทั้งหมดที่กล่าวมา  
แสดงให้เห็นว่าการบริการที่ต้องใช้ภาษาอาหรับสามารถทํารายได้ให้กับประเทศไทยอย่างมากมาย ด้วย
ความสําคัญดังกล่าวทําให้ผู้ปกครองมีความต้องการให้บุตรหลานได้รับการศึกษา เพ่ือให้มีความรู้ด้านภาษา
อาหรับ ควบคู่กับวิชาสามัญตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการและความรู้ทางด้านศาสนาอิสลามด้วย ความ
ต้องการดังกล่าวส่งผลให้เกิดโรงเรียนประเภทโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามและภาษาอาหรับ และ
สถานศึกษาอื่นๆ ที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรอิสลามศึกษาอีกเป็นจํานวนมาก เพราะโรงเรียนประเภทนี้จัด
การศึกษาตามหลักสูตรวิชาสามัญและหลักสูตรวิชาอิสลามศึกษาที่มีการสอนที่เน้นภาษาอาหรับและมลายู
สนองตอบตามความต้องการของประชาชน  และจากการศึกษาความต้องการจําเป็นในการพัฒนาหลักสูตรน้ี
พบว่า นักเรียน ผู้ปกครองมีความประสงค์ที่จะเรียนด้านอิสลามศึกษาและภาษาอาหรับ ในระดับมาก 
เน่ืองจากเป็นหลักสูตรที่ผลิตบัณฑิตที่สามารถใช้ภาษาอาหรับในการประกอบพิธีทางศาสนาและยังสามารถ
ประกอบอาชีพต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศได้อีกด้วย ด้วยเหตุน้ี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาเห็นว่าการผลิตบัณฑิตด้านภาษาอาหรับสามารถเป็นกลไกสําคัญที่จะส่งผลต่อการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน  ซึ่งถือว่าเป็นการยกระดับคุณภาพเยาวชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้   
นอกจากน้ันยังเป็นการดําเนินการสอดคล้องกับพันธกิจและปรัชญาของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาที่ว่า“เป็น
สถาบันอุดมศึกษาเพ่ือพัฒนาท้องถิ่นจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มี
คุณภาพชีวิตที่สูงขึ้น โดยใช้กระบวนการทางการศึกษา กระบวนการพัฒนาองค์ความรู้บนพ้ืนฐานการบูรณา
การศาสตร์สากลและภูมิปัญญาท้องถิ่น”  

1.3  วัตถุประสงค์ของหลักสูตร  

 เพ่ือให้บัณฑิตมีคุณลักษณะดังต่อไปน้ี 
 1 มีความรู้และทักษะการใช้ภาษาอาหรับในการติดต่อสื่อสารเชิงธุรกิจและเชิงวิชาการท้ังในและ
ต่างประเทศได้  
 2  มีคุณธรรม จริยธรรม มีเหตุผล มีความรับผิดชอบต่อตนเอง ต่อสังคมและมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี 
สามารถทํางานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
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 3  มีความภูมิใจในตนเองและสามารถประกอบอาชีพที่เก่ียวข้องกับการใช้ภาษาอาหรับ 
 4  มีทักษะในการแสวงหาความรู้ในสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดจนสามารถใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือพัฒนาตนเองได้ 
 5  มีความรู้เก่ียวกับวัฒนธรรมอาเซียนและอาหรับรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน และโลก
อาหรับ 
 
 
 
 
2. แผนพัฒนาปรับปรุง 

แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี ้
- ปรับปรุงหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปให้มี
มาตรฐานไม่ตํ่ากว่าท่ี สกอ. กําหนด 

-  พัฒนาหลักสูตรหมวดวิชาศึกษา
ท่ัวไป โดยศึกษาจากกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 

- เอกสารหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 

- ปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับความ
ต้องการและการเปลี่ยนแปลงของสังคม 

- ติดตามความต้องการของท้องถ่ิน
เพ่ือเป็นข้อมูลในการพัฒนาหลักสูตร 
- เชิญผู้ เชี่ ยวชาญมามีส่ วน ร่วม
กําหนดแนวทางและประเมินพัฒนา
หลักสูตร 
- ประสานความร่วมมือกับองค์กร
ภายนอกในการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนและพัฒนานักศึกษา 

- รายงานผลการประเมินหลักสูตรในแต่
ละปี 
- ร า ย ง า นก า รป ร ะ ชุ ม ก า ร พัฒน า
หลักสูตร 
- ร า ย ง า น ก า ร พั ฒ น า ผู้ เ รี ย น ท่ี มี
หน่วยงาน /องค์กรภายนอกเข้ า ร่วม
กิจกรรม  

-  พัฒนาศักยภาพของผู้สอนให้สามารถจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

- สนับสนุนส่งเสริมให้อาจารย์จัด
กิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็น
สําคัญ 

- การจัดทํารายละเอียดของรายวิชา 
(มคอ.3) 
- การรายงานผลการดําเนินการของ
รายวิชา (มคอ.5) 

 

หมวดท่ี 3 ระบบการจดัการศึกษา การดําเนินการและโครงสร้างของหลักสูตร 

1.  ระบบการจัดการศึกษา 
 1.1 ระบบการจัดการศึกษาในหลกัสูตร 
 ระบบทวิภาค 
 1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน 
 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อนให้เป็นไปตามข้อบังคับ ระเบียบ หรือประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ยะลา 
 1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค 

  ไม่ม ี
 

2. การดําเนนิการหลักสูตร 
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2.1 วัน เวลาในการดําเนินการเรียนการสอน        
                    ภาคการศึกษาที่ 1 เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
           ภาคการศึกษาที่ 2 เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
 

2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
 2.2.1 สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 
 2.2.2 มีคุณสมบัติอ่ืนครบถ้วนตามประกาศข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาหรือตามเกณฑ์ของ
กระทรวงศึกษาธิการ 

2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า 
นักศึกษาแรกเข้าส่วนใหญ่ขาดความพร้อมด้านทักษะพ้ืนฐานที่จําเป็นสําหรับการใช้ศึกษาต่อใน
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอาหรับในด้านต่างๆ ดังน้ี 
2.3.1 ระดับความรู้ด้านภาษาอาหรับของนักศึกษาต่างกัน มีปัญหาในการเรียนการสอนและการ

สื่อสารในช้ันเรียน 
2.3.2 การปรับตัวในการเรียนระดับอุดมศึกษา ซึ่งเป็นระบบเน้นการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
2.3.3 นักศึกษายังไม่มีทักษะในการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการเรียนรู้ภาษา 

 

2.4 กลยุทธ์ในการดําเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ข้อจํากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3 
 2.4.1 จัดปฐมนิเทศทั้งในระดับมหาวิทยาลัย คณะ และสาขาวิชา   
 2.4.2 ทุกรายวิชาที่มีการจัดการเรียนการสอนในสาขาภาษาอาหรับต้องจัดกิจกรรมให้นักศึกษา 

ได้ฝึกทักษะด้านการสื่อสารภาษาอาหรับ และสนับสนุนนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่ส่งเสริมการ
ใช้ภาษาอาหรับของนักศึกษา 
 2.4.3 ดําเนินการปรับความรู้พ้ืนฐานโดยเฉพาะด้านภาษาไทย ของนักศึกษาก่อนเข้าเรียนในช้ันปี
ที่ 1 ดําเนินการโดยคณะและมหาวิทยาลัย 
 2.4.4 จัดอาจารย์ที่ปรึกษาจากสาขาวิชา และมีฝ่ายแนะแนวของมหาวิทยาลัย 
 2.4.5 จัดระบบพ่ีช่วยน้อง เพ่ือแนะนํา ให้คําปรึกษา ทั้งด้านการเรียนและการดําเนินชีวิต 
 2.4.6 จัดอบรมทักษะการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อย่างน้อย 1 ครั้ง/ต่อปี 

 

2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้สําเร็จการศึกษาในระยะเวลา 5 ปี 
 

ระดับ/ชั้นป ี
จํานวนนักศึกษา “ในแตล่ะปีการศึกษา” 

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

รวมจํานวนนักศึกษา 40 80 120 160 160 
จํานวนบัณฑิตที่คาดว่า 
จะสําเร็จการศึกษา 

- - - 40 40 

2.6 งบประมาณตามแผน 
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2.6.1 งบประมาณรายรับ (หน่วยบาท)  

 

รายละเอียดรายรับ 
ปีงบประมาณ 

2559 2560 2561 2562 2563 
ค่าธรรมเนียมการศึกษาคน
ละ 9,000 บาทต่อภาค
การศึกษา 

720,000 
 

1,440,000 
 

2,160,000 
 

2,880,000 
 

2,880,000 
 

เงินอุดหนุนจากรัฐบาลคน
ละ700 บาทต่อปี 

28,000 
 

56,000 
 

84,000 
 

112,000 
 

112,000 
 

รวมรายรับ 748,000 1,496,000 
 

2,244,000 2,992,000 
 

2,992,000 
 

             
2.6.2 งบประมาณรายจ่าย (หน่วยล้านบาท) 

 

หมวดค่าใช้จ่าย 
ปีงบประมาณ 

2559 2560 2561 2562 2563 
เงินคงคลังร้อยละ  20 

149,600 299,200 448,800 598,400 598,400 
รายจ่ายระดับ
มหาวิทยาลัยรอ้ยละ 40  299,200 598,400 897,600 1,196,800 1,196,800 
ค่าใช้จ่ายในการ
ดําเนินงาน ร้อยละ 40  299,200 598,400 897,600 1,196,800 1,196,800 

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

ค่าใช้จ่าย/หัวนักศึกษา 14,160 14,160 14,160 14,160 14,160 

2.7  ระบบการศึกษา 
        แบบช้ันเรียน 

2.8  การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนข้ามมหาวิทยาลัย 
           ให้เป็นไปตามข้อบังคับระเบียบหรือประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา  
 
3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 
     3.1 หลักสูตร 

3.1.1 จํานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 127 หน่วยกิต 
3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร 

โครงสร้างหลักสูตร ประกอบด้วยหมวดวิชา  3 หมวด คือหมวดวิชาศึกษาทั่วไป หมวดวิชา
เฉพาะ และหมวดวิชาเลือกเสรี แต่ละหมวดวิชาประกอบด้วยกลุ่มวิชา ดังน้ี 
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หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                           ไม่น้อยกว่า   30 หน่วยกิต 
       กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร                     ไม่น้อยกว่า   12 หน่วยกิต 
       กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์  6 หน่วยกิต 
       กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์  6 หน่วยกิต 
       กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี     6 หน่วยกิต 
หมวดวิชาเฉพาะ                                    ไม่น้อยกว่า   91 หน่วยกิต 
       กลุม่วิชาเฉพาะด้าน ไม่น้อยกว่า   84 หน่วยกิต 
               วิชาเอกบังคับ    60 หน่วยกิต 
               วิชาเอกเลือก  24 หน่วยกิต 
      กลุ่มวิชาปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ             7 หน่วยกิต 
หมวดวิชาเลือกเสรี                                 ไม่น้อยกว่า    6 หน่วยกิต 

 
3.1.3  รายวิชา   

                 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                                ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร         ไม่น้อยกว่า      12 หน่วยกิต

                        บังคับเรียน          10 หน่วยกิต
                    2100101 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 

Thai for Communication 
2(1-2-3) 

                    2100102 การพัฒนาทักษะการพูดและการเขยีน 
Speaking and Writing Skills Development 

2(1-2-3) 

                    2100104 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารและพัฒนาการเรียนรู้ 
English for Communication and Learning 
Development  
 

2(1-2-3) 

                     2100107 ภาษามลายูเพ่ือการสื่อสาร    
Malay for Communication 

2(1-2-3) 

                             2100108 ภาษามลายูเพ่ือการสื่อสารและพัฒนาการเรียนรู้ 
Malay 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) 

               หมายเหตุ  *   หมายถึง  รายวิชาสําหรับนักศึกษาที่สํ า เร็จการศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า (โดยไม่ต้องเรียนวิชา
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2100101  ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร และ 2100104 ภาษาอังกฤษเพ่ือ
การสื่อสารและพัฒนาการเรียนรู้) 

 
                  เลือกเรียน      2 หน่วยกิต   
                   2100103 หลักการอ่านและการเขียนคําไทย  

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

                    2100105 การพัฒนาทักษะการพูดและการอ่านภาษาอังกฤษ
Development 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 Malay 

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) 

                      กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์  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 สนุทรียภาพเพ่ือชีวิต 
Aesthetics for Life 

2(1-2-3) 

                      กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์  6  หน่วยกิต 
2150101 สังคมภิวัตน์ 

Socialization 
2(2-0-4) 

2150102 การจัดการทางสังคม 2(2-0-4) 
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Social Management 
                     2150103 ทักษะชีวิตและจิตสาธารณะ 

Life Skills and Public Conscious Mind 
2(1-2-3) 

2150108 ทักษะในการดําเนินชีวิต 
Skills for Life 

2(1-2-3) 

2150109 ชีวิตและวัฒนธรรมไทย 
Life and Thai Culture 

2(1-2-3) 

                      กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    6  หน่วยกิต 
4100101 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจําวัน 

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

4100102 วิทยาศาสตร์เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต  
Science for the Quality of Life Development  

2(1-2-3) 

                     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) 

   
                  หมวดวิชาเฉพาะ                                      ไม่น้อยกว่า   
                      กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน                               ไม่น้อยกว่า 
                               วิชาเอกบงัคับ                              

91 หน่วยกิต 
84 หน่วยกิต 
60 หน่วยกิต 

  
                     2122101 หลักภาษาอาหรับ 1     

Arabic Grammar 1 
3(3-0-6) 

 
                   2122102 การอ่านภาษาอาหรับเบ้ืองต้น 

Basic Arabic Reading  
3(3-0-6) 

 
                    2122103 การฟัง-พูดภาษาอาหรับเบ้ืองต้น 

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

 
                    2122104 สัทศาสตร์ภาษาอาหรับ 

Arabic Phonetics  
3(3-0-6) 

 
                    2122105 หลักภาษาอาหรับ 2 

 Arabic Grammar 2 
3(3-0-6) 

                    2122106 การอ่านภาษาอาหรับขั้นกลาง   
Intermediate Arabic Reading 

3(3-0-6) 
 

                    2122107 การฟัง-พูดภาษาอาหรับขั้นกลาง 
Intermediate Listening – Speaking in Arabic 

3(3-0-6) 
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                *   2122108 วัฒนธรรมอาหรับ 
Arabic Culture                 

3(3-0-6) 

                   2122209 หลักภาษาอาหรับ 3 
Arabic Grammar 3 

3(3-0-6) 

                   2122210 ภาษาศาสตร์ภาษาอาหรับเบ้ืองต้น 
Introduction to Arabic Linguistics  

3(3-0-6) 

                   2122211 ภาษาอาหรับและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
Arabic Language and Information Technology  

3(3-0-6) 
 

                    2122212 ภาษาอาหรับเพ่ือการสื่อสาร 
Communicative Arabic 

3(3-0-6) 
 

                    2122213 การเขียนภาษาอาหรับเบ้ืองต้น 
Basic Arabic Writing  

3(3-0-6) 
 
 

 หมายเหตุ: * หมายถึงรายวิชาที่เป็นอัตลักษณ์ของหลักสตูร  
   

                *   2122214 การฟัง-พูดภาษาอาหรับถิ่นอ่าวเปอร์เซีย 
Listening-Speaking in Arabic Persian Gulf Dialect 

3(3-0-6) 
 

                    2122315 หลักการแปลเบื้องต้น 
Introduction to Translation  

3(3-0-6) 
 

                 *   2122316 ภาษาอาหรับเพ่ือการท่องเที่ยว 
Arabic for Tourism 

   3(3-0-6) 

                    2122317 วรรณคดีอาหรับ 
Arabic Literature 

3(3-0-6) 
 

                    2122318 การเขียนจดหมายธุรกิจ 
Business Correspondence 

3(3-0-6) 
 

                 *   2122319 ภาษาอาหรับเพ่ือการบริการฮัจญ์และอุมเราะฮ์ 
Arabic for Hajj and ‘Umrah Service 

3(3-0-6) 
 

                   2122420 ระเบียบวิธีวิจัยด้านภาษาศาสตร์ 
Research Methodology in Linguistics 

3(2-2-5) 
 

             วิชาเอกเลือก  24 หน่วยกิต 
2122321 มัคคุเทศก์ 

Tourist Guide 
3(3-0-6) 

                     2122322 วาทศาสตร์อาหรับ 
Arabic Rhetorics 

3(3-0-6) 

                     2122323 ภาษาอาหรับเพ่ืองานบริการด้านสุขภาพ 
Arabic for Health Service 

3(3-0-6) 
 

                     2122324 ภาษาอาหรับในสื่อมวลชน 3(3-0-6) 
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Arabic in Mass Media  
               2122325 ภาษาอาหรับเพ่ือความเป็นครู 

Arabic Language for Teacher Education 
3(3-0-6) 

 
2122326 ภาษาอาหรับเพ่ือธุรกิจสายการบิน 

Arabic for Airline Business 
3(3-0-6) 

 
2122327 ภาษาอาหรับเพ่ือธุรกิจระหว่างประเทศ 

Arabic for International Business 
3(3-0-6) 

 
2122328 ภาษาอาหรับเพ่ือธุรกิจการโรงแรม 

Arabic for Hotel Business 
 

3(3-0-6) 
 

 หมายเหตุ: * หมายถึงรายวิชาที่เป็นอัตลักษณ์ของหลักสตูร  
2122429 วัฒนธรรมประเทศอาเซียน 

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

 
2122430 การพัฒนาทักษะการแปล 

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

 
2122431 การแปลแบบลา่ม 

Interpretation 
3(3-0-6) 

 
2122432 การอ่านภาษาอาหรับขั้นสูง 

Advanced Arabic Reading 
3(3-0-6) 

 
2122433  การฟัง-พูดภาษาอาหรบัขั้นสูง 

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

 
2122434 ภาษาอาหรับสําหรับงานสํานักงาน 

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

 
               กลุ่มวิชาปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 7  หน่วยกิต 

2122435 เตรียมการฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาอาหรับ 
Preparation for Practicum in Arabic  

1(90) 
 
 

2122436 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาอาหรับ 
Practicum in Arabic 

6(540) 

 หรือ  

2122437 เตรียมสหกิจศกึษา 
Cooperative Education Preparation 

1(90) 
 

2122438 สหกิจศึกษา 
Cooperative Education  
 

6(540) 

 หมวดวิชาเลือกเสร ี                               ไม่น้อยกว่า 6  หน่วยกิต 
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                       ให้เลือกรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยไม่ซ้ํากับรายวิชาที่เคย
เรียนมาแล้ว และต้องไม่เป็นรายวิชาที่กําหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์การสําเร็จการศึกษา
ตามหลักสูตรน้ี 
 
 
 
 
      3.1.4 แผนการศึกษา 
 

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาท่ี 1 
 

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

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  6 หน่วยกิต 
หมวดวิชาเฉพาะ 
วิชาเอกบังคับ 

2122101      หลักภาษาอาหรับ 1 3(3-0-6) 

2122102      การอ่านภาษาอาหรับเบ้ืองต้น 3(3-0-6) 

2122103      การฟัง-พูดภาษาอาหรับเบ้ืองต้น 3(3-0-6) 

2122104     สัทศาสตร์ภาษาอาหรับ   3(3-0-6) 

 รวม 18 หน่วยกิต 

 
 

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาท่ี 2 
 

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

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  6 หน่วยกิต 
หมวดวิชาเฉพาะ 
วิชาเอกบังคับ 

2122105    หลักภาษาอาหรับ 2 3(3-0-6) 

2122106    การอ่านภาษาอาหรับขั้นกลาง 3(3-0-6) 

2122107    การฟัง-พูดภาษาอาหรับขั้นกลาง 3(3-0-6) 

2122108    วัฒนธรรมอาหรับ 3(3-0-6) 

 รวม 18  หน่วยกิต 
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3.1.4 แผนการศึกษา (ต่อ) 

 
ปีที่ 2  ภาคการศึกษาท่ี 1 
 

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

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  6 หน่วยกิต 
หมวดวิชาเฉพาะ 
วิชาเอกบังคับ 

2122209    หลักภาษาอาหรับ 3 3(3-0-6) 

2122210    ภาษาศาสตร์ภาษาอาหรับเบ้ืองต้น 3(3-0-6) 

2122211    ภาษาอาหรับกับเทคโนโลยีสารสนเทศ 3(3-0-6) 

หมวดวิชาเลือกเสร ี  3 หน่วยกิต 
 รวม 18 หน่วยกิต 
 
 

ปีที่ 2  ภาคการศึกษาท่ี 2 
 

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

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  6 หน่วยกิต 
หมวดวิชาเฉพาะ 
วิชาเอกบังคับ 

2122212    ภาษาอาหรับเพ่ือการสื่อสาร 3(3-0-6) 

2122213    การเขียนภาษาอาหรับเบ้ืองต้น 3(3-0-6) 

2122214    การฟัง-พูดภาษาอาหรับถิ่น 
                อ่าวเปอร์เซีย 

3(3-0-6) 

หมวดวิชาเลือกเสร ี  3 หน่วยกิต 
 รวม 18 หน่วยกิต 

 
 
 
 
 

 
3.1.4 แผนการศึกษา (ต่อ) 
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ปีที่  3 ภาคการศึกษาท่ี 1 
 

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

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  6 หน่วยกิต 
หมวดวิชาเฉพาะ 
วิชาเอกบังคับ 

2122315     หลักการแปลเบื้องต้น 3(3-0-6) 

2122316     ภาษาอาหรับเพ่ือการท่องเที่ยว 3(3-0-6) 

วิชาเอกเลือก  6 หน่วยกิต 
 รวม 18  หน่วยกิต 
 
 
 

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาท่ี 2 
 

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

หมวดวิชาเฉพาะ 
วิชาเอกบังคับ 

2122317    วรรณคดีอาหรับ 3(3-0-6) 

2122318    การเขียนจดหมายธุรกิจ 3(3-0-6) 

2122319    ภาษาอาหรับเพ่ือการบริการฮัจญ ์
                และอุมเราะฮ์   

3(3-0-6) 

วิชาเอกเลือก  9 หน่วยกิต 
 รวม 18 หน่วยกิต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.1.4 แผนการศึกษา (ต่อ) 
 
 

ปีที่ 4  ภาคการศึกษาท่ี 1 

หมวดวิชา รหัสวิชา/รายวิชา 
หน่วยกิต 
(ท-ป-อ) 
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ปีที่ 4  ภาคการศึกษาท่ี 2 
 

 
 
 
 
 
 
 
3.1.5 คําอธิบายรายวิชา 
           

1. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
   1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร  12 หน่วยกิต 
        1.1.1 บังคับเรียน  10 หน่วยกิต 

 
รหัสวิชา ชื่อวิชาและคาํอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ)
   
2100101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 2(1-2-3) 
 Thai for Communication  

หมวดวิชาเฉพาะ 
วิชาเอกบังคับ 

2122420  ระเบียบวิธีวิจัยด้านภาษาศาสตร์ 3(2-2-5) 

กลุ่มวิชาฝึก 
ประสบการณวิ์ชาชีพ 

2122435 เตรียมการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
             ภาษาอาหรับ 
                  หรือ 
2122437 เตรียมสหกิจศึกษา 

       1 (90) 
 
 
       1 (90) 

วิชาเอกเลือก  9 หน่วยกิต 

 รวม 13 หน่วยกิต 

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

หมวดวิชาเฉพาะ 
กลุ่มวิชาฝึก 
ประสบการณวิ์ชาชีพ 

2122436  การฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาอาหรับ  
               หรือ 
2122438   สหกิจศึกษา 

6 (540) 
 

6 (540) 

 รวม  6  หน่วยกิต 
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           ความสําคัญของภาษาไทยในฐานะเป็นเคร่ืองมือในการสื่อสาร  ฝึก
ทักษะใช้ภาษาในชีวิตประจําวัน ทั้งด้านการฟัง การพูด การอ่าน และการ
เขียน การใช้ภาษาสื่อสารที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ การนําเสนอข้อมูล
ในเชิงให้ความรู้ ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และวิจารณ์อย่างมีเหตุผล  ศึกษา
สภาพปัญหาและแนวทางการแก้ไขการใช้ภาษาในชีวิตประจําวัน ตระหนักถึง
คุณธรรมและมีจิตสํานึกต่อสังคมในการใช้ภาษาไทยในการสื่อสาร 
            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 เพ่ือให้พูดและ
เขียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ฝึกการพูดทั้งรายบุคคลและเป็นกลุ่ม และร่วม
วิจารณ์เพ่ือแก้ไขปรับปรุง ฝึกการเขียน การวางโครงเร่ือง การเขียนเรียงความ 
ความเรียงและบทความ โดยเน้นการใช้ภาษาตามมาตรฐานของงานเขียน
ประเภทน้ัน 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 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารและพัฒนาการเรียนรู้ 2(1-2-3) 
 English for Communication and Learning Development  

                พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารทั้งการฟัง  พูด  อ่าน 
เขียน  ในชีวิตประจําวันในสถานการณ์ต่างๆ  อาทิ  การกล่าวทักทาย  การ
กล่าวลา  การแนะนําตนเองและผู้อ่ืน  การร้องขอ  การเสนอความช่วยเหลือ  
การให้คําแนะนํา  การบรรยายลักษณะบุคคลและส่ิงของและสถานท่ี  การ
ถามและการให้ข้อมูล  การติดต่อสื่อสารทางโทรศัพท์และการแสดงความ
คิดเห็น  พัฒนาทักษะการใช้เครื่องมือ  แหล่งข้อมูลเพ่ือศึกษาค้นคว้าในการ
พัฒนาการสื่อสาร  เช่น  การใช้พจนานุกรม  บทความ  หนังสือพิมพ์การใช้
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 
หมายเหตุ  *   หมายถึง รายวิชาสําหรับนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า (โดยไม่ต้องเรียนวิชา 
2100101  ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร และ 2100104 ภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสารและพัฒนาการเรียนรู้)

2100107 ภาษามลายูเพื่อการสื่อสาร 2(1-2-3) 
 Malay for Communication  

           การใช้ภาษามลายูเพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจําวัน บทสนทนาที่ใช้
ในชีวิตประจําวัน 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 

 
 

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

          พัฒนาทักษะการใช้ภาษามลายู ด้านการฟัง การพูด การอ่าน และการ
เขียน ในบริบทที่เก่ียวข้องกับชีวิตประจําวัน  ฝึกการอ่านออกเสียงคําภาษา
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มลายูให้ถูกต้อง  ฝึกสนทนาภาษามลายูเพ่ือการสื่อสารในสถานการณ์ต่าง ๆ  
เช่น การแนะนําตนเอง การกล่าวทักทาย การกล่าวลา การให้คําแนะนํา การ
ติดต่อสอบถามข้อมูลทั้งในและนอกประเทศ และฝึกการเขียนประโยคท่ีไม่
ซับซ้อน 
          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 และเขียนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร
ในชีวิตประจําวัน ถ้อยคําและสํานวนพ้ืนฐานที่ใช้ในสถานการณ์ต่างๆ ที่
เก่ียวข้องกับการปฏิบัติงานและสาขาอาชีพ รวมถึงการศึกษาวัฒนธรรม
ประเพณีของประเทศเจ้าของภาษา และมารยาทสากลท่ีถูกต้องและเหมาะสม 
          Practice of English listening, speaking, reading, and writing 
for daily  communication; focusing on basic vocabulary and 
expressions relating to working performance and career fields, 
studying on customs and traditions of English speaking countries 
including appropriate social etiquette 

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

การฝึกทักษะ พัฒนาการใช้ภาษาไทยด้านการฟัง การพูด การอ่าน
และการเขียนเพ่ือให้เกิดการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพถูกต้องตามหลักเกณฑ์ 
ทั้งในชีวิตประจําวันและการประกอบอาชีพตลอดจนการนําเสนอข้อมูล การให้
ความรู้ การวิเคราะห์ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะโดยผ่านกระบวนการค้นคว้าตาม
หลักวิชาการ เพ่ือนําไปใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ ให้เกิดประโยชน์ต่อการปฏิบัติ
หน้าที่การงานและการใช้ชีวิตประจําวัน
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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 

 
 
 
 

        1.1.2 เลือกเรียน  2 หน่วยกิต 
    

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

หลักเกณฑ์ต่าง ๆ  ในการอ่านและเขียนคําไทยศึกษาปัจจัยที่ทําให้การ
อ่านและการเขียนคําไทยผิดไปจากกฎเกณฑ์เก็บรวบรวมวิเคราะห์เปรียบเทียบ
คําที่มักเขียนหรืออ่านผิดจากกฎเกณฑ์ อภิปรายสรุปผลแนวทางการแก้ไข และ
เผยแพร่การอ่านและการเขียนคําไทยให้ถูกต้อง 

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 
ฝึกการพูดทั้งรายบุคคลและเป็นกลุ่ม การนําเสนองานหน้าช้ัน และฝึกการอ่าน
อย่างมีประสิทธิภาพ การอ่านจับใจความ การอ่านหนังสือพิมพ์ โฆษณาเว็บไซต์ 
          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 

 
 
 

หมายเหตุ  *   หมายถึง รายวิชาสําหรับนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า (โดยไม่ต้องเรียนวิชา 
2100101  ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร และ 2100104 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร
และพัฒนาการเรียนรู้) 
 



22 

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

 พัฒนาการอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือให้สามารถอ่านจับใจความงาน
หลากหลายสาขาได้อย่างมีประสิทธิภาพ  และพัฒนาทักษะการเขียนโดยเน้น
การเขียนภาษาอังกฤษที่ถูกรูปแบบและหน้าที่เพ่ือนําไปใช้ประโยชน์ทั้งด้าน
การศึกษาและอาชีพ เช่น การเขียนจดหมาย การกรอกใบสมัคร การเขียน
รายงาน ฯลฯ 
           Effective development of reading comprehension in 
different fields and development of writing skill emphasizing on 
correct forms and functions for educational and career purposes 
such as writing a letter, filling in an application form, writing a 
report, etc. 

 
 
 
2100109 ภาษามลายูพื้นฐาน 2(1-2-3) 
 Basic Malay  

 ฝึกทักษะการฟังพูดอ่านและเขียนศึกษารูปประโยคพ้ืนฐานการเชื่อม
ประโยคพ้ืนฐานเข้าด้วยกัน และศึกษาสํานวนภาษามลายู  ฝึกนําเสนอข้อมูลใน
เชิงให้ความรู้ 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 
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2100110 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 2(1-2-3) 
 Chinese for Communication  

การใช้ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจําวันบทสนทนาที่ใช้ในชีวิต 
ประจําวัน เช่น การทักทาย การถามทุกข์สุข การแนะนําแบบง่าย ๆ  ฯลฯ โดย
เน้นทักษะการฟังและการพูดสําหรับการสื่อสารที่จําเป็นในการใช้ภาษาจีน 
           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 หลักการสร้างคําประโยคพ้ืนฐาน ฝึกทักษะการฟัง
พูด อ่าน และเขียน เพ่ือความเข้าใจเรื่องทั่ว ๆ  ไป ให้สามารถประยุกต์ใช้ใน
การสื่อสารกับเจ้าของภาษาได้ 

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

 
 

 
   1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์  6 หน่วยกิต 

 
2100112 วิทยาการแห่งความสุข 2(1-2-3) 
 Happiness Study  
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 ความหมายและขอบข่ายของความสุขทั้งกายและใจการมองโลกเชิง
บวกเห็นคุณค่าในตนเอง ผู้ อ่ืนและสรรพสิ่ งทั้ งปวงการปรับตัวเข้ากับ
สภาพแวดล้อมในสังคมพหุวัฒนธรรม ความฉลาดทางอารมณ์ เพ่ือการดําเนิน
ชีวิตและการอยู่ร่วมกัน   การนําหลักคําสอนของศาสนามาปฏิบัติการมี
คุณธรรมจริยธรรมกฎกติกาทางสังคม เพ่ือการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมี
ความสุข 
           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  การรับรู้ความงามผ่านภาพ  เสียงและการเคลื่อนไหว
ประสบการณ์ทางสุนทรียภาพ และศึกษารูปแบบศิลปะจากระดับท้องถิ่นสู่
สากลทั้งในด้านแนวคิด เทคนิค วิธีการในการสร้างสรรค์ และการนําไป
ประยุกต์ใช้กับชีวิต 

Philosophy of beauty, nature and art, the paradigmatic 
perspective, perception of beauty through pictures, sounds, 
movements, and artistic experiences, local and international 
artistic patterns in terms of ideas, techniques, and methods in 
creating and applying to real life situations 

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

ความหมาย บทบาทและความสําคัญของสารสนเทศ เพ่ือการเรียนรู้
ตลอดชีวิต แหล่งสารสนเทศและการเข้าถึงแหล่งสารสนเทศ วิธีการแสวงหา
และรวบรวมสารสนเทศมาใช้เพ่ือการศึกษา ค้นคว้าด้วยตนเองวิธีการนําเสนอ
ผลการศึกษาค้นคว้าตามรูปแบบและขั้นตอนที่เป็นมาตรฐาน 
           Meanings, roles, and importance of information for life-
long learning, information sources and accessing,  information 
searching and collecting method for self-access learning, 
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presenting  finding results by using standard forms and steps 
 

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

ความหมายของชีวิต การดํารงชีวิตในสังคมปัจจุบันกับโลกวิทยา
ศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ การนําเอาความจริงและหลักศาสนธรรมไป
ประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาและพัฒนาปัญญา ชีวิตและสังคม  การพัฒนา
คุณธรรมจริยธรรมตามหลักศาสนธรรม ชีวิตที่มีสันติสุขและสังคมที่มีสันติภาพ 
การเรียนรู้โลกทัศน์แบบต่าง ๆ การวิเคราะห์ข้อดีและข้อเสียของโลกทัศน์ แต่
ละอย่างเพ่ือจะได้รู้จักแสวงหาความจริงและความหมายของชีวิตที่ถูกต้องดีงาม
เพ่ือความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์อันนําไปสู่ความสงบสุขของชีวิตและสังคม 
            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 ความฉลาดทาง
อารมณ์และจริยธรรม การป้องกันและการจัดการความเครียด การสร้าง  
มนุษย์สัมพันธ์ การทํางานเป็นทีม และการบริหารความขัดแย้ง 
          Principles, elements, as well as factors of human behavior, 
emergence process and self- development, emotional 
intelligence and ethics development, prevention and stress 
managing, human relations creating, teamwork and conflict 
managing 
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2100120 สุนทรียภาพเพื่อชีวิต 2(1-2-3) 
 Aesthetics for Life  

ความหมายของสุนทรียศาสตร์เชิงความคิดกับสุนทรียศาสตร์เชิง
พฤติกรรมโดยสังเขป การจําแนกข้อแตกต่างในศาสตร์ทางความงาม 
ความสําคัญของการรับรู้กับความเป็นมาของศาสตร์ทางการเห็น การได้ยิน 
และการเคลื่อนไหว สู่ทัศนศิลป์ ศิลปะ คีตศิลป์และการแสดง ผ่านขั้นตอนการ
เรียนรู้เชิงคุณค่าจากการรําลึก ความคุ้นเคยและนําเข้าสู่ความซาบซ้ึง เพ่ือให้
ได้มาซึ่งประสบการณ์ของความซาบซึ้งทางสุนทรียภาพ 
         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  6 หน่วยกิต 
 
2150101 สังคมภิวัตน์ 2(2-0-4) 
 Socialization  

ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อมในสังคมไทย สังคมอาเซียน
และสังคมโลก กระแสโลกาภิวัตน์ ปรากฏการณ์ธรรมชาติที่ส่งผลต่อการ
เปลี่ยนแปลงของสังคมในด้านต่าง 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  

วิเคราะห์ความหลากหลายทางวัฒนธรรมเพ่ือนําไปสู่กระบวนการ
จัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เก่ียวข้องกับชุมชนแนวคิด
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมในการดํารงชีวิตใน
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ท้องถิ่น 
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 รวมถึงองค์ประกอบที่
สําคัญของทักษะชีวิตโลกาภิวัตน์ ทักษะการคิด การตัดสินใจ การคิดสร้างสรรค์ 
การคิดเชิงบวก การคิดวิเคราะห์ และความฉลาดทางอารมณ์ การพัฒนาทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล การติดต่อสื่อสาร ทักษะการจัดการตนเอง และ
การบริหารจัดการความเครียด  
รวมท้ังการให้ความสําคัญของการมีจิตสาธารณะและการสร้างจิตสํานึก
สาธารณะ เพ่ือนําไปสู่การอยู่ร่วมกับเพ่ือนมนุษย์อย่างสันติ 

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

 
2150108 ทักษะในการดําเนินชีวิต 2(1-2-3) 
 Skills for Life  

ความสําคัญ องค์ประกอบของทักษะในการดําเนินชีวิตในสังคม
สมัยใหม่เกี่ยวกับการวิเคราะห์ การประเมินสถานการณ์ ความคิดสร้างสรรค์ 
ความเห็นใจผู้อ่ืน ความรับผิดชอบต่อสังคม การสร้างมนุษยสัมพันธ์ การสื่อสาร 
การตัดสินใจและแก้ไขปัญหาในชีวิตประจําวัน การจัดการอารมณ์และ
ความเครียด และการเลือกกิจกรรมเพ่ือผ่อนคลายความตึงเครียด 
          Significance and elements of living skills in new societies 
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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  

เอกลักษณ์ทางสั งคม  วัฒนธรรมท้องถิ่น  และวัฒนธรรมไทย 
ความสําคัญของมนุษย์สัมพันธ์ ธรรมชาติของมนุษย์ กระบวนการทางจิตวิทยา 
การสร้างจิตสาธารณะเพ่ือสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและชุมชน การ
พัฒนาตนเพ่ือความก้าวหน้าในชีวิตและการทํางาน การนําหลักธรรมมาใช้ใน
การดําเนินชีวิตและการประกอบอาชีพ 
           Social identity, local and Thai culture; significance of 
human relations, human nature, psychological process; public 
consciousness creation in order to build interpersonal 
relationship and community; self-development for the advance 
in life and career; religious principles application to life and 
career  

 
 
1.4 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 6 หน่วยกิต 

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

 หลักการและกระบวนการคิด การให้เหตุผล คณิตศาสตร์การเงิน
เก่ียวกับดอกเบ้ีย การเช่าซื้อ บัญชีรับ-จ่าย ภาษี และสถิติเบ้ืองต้นเพ่ือการ
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวัน 
           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  
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 วิธีการทางวิทยาศาสตร์ กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และเจตคติทาง
วิทยาศาสตร์ ความสําคัญและผลกระทบของวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
สิ่งแวดล้อมและการส่งเสริมสุขภาพเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต 
           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  

ความรู้เบ้ืองต้นเก่ียวกับคอมพิวเตอร์เทคโนโลยีสารสนเทศ การ
ประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในชีวิตประจําวันการประยุกต์ใช้คลังความรู้กฎหมาย
และจรรยาบรรณในการใช้ระบบสารสนเทศ ความปลอดภัยของระบบ
สารสนเทศ 
            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 หลักการทํางานของเคร่ืองใช้ไฟฟ้าประเภท
ต่าง ๆ  พลังงานในการดํารงชีวิต ระบบการทํางานของอวัยวะต่าง ๆ  ของ
มนุษย์ พันธุกรรม สารเคมี ที่ใช้ในชีวิตประจาํวัน การใช้ประโยชน์จากจุลินทรีย์
ใ น อุ ตส าหกร รมอ าหา ร  กา ร จั ดก า รผลผลิ ตท า งก า ร เ กษตรและ
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมโดยใช้ความร้อน ความเย็น สารเคมีรังสี บรรจุภัณฑ์
และการเก็บรักษา 

Energy and its sources; electric energy and electricity 
generation, electric circuits in houses and electrical equipment; 
principles of electrical devices, energy for living; human organ 
systems, heredity; chemical 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) 
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 Sports for the Quality of Life Development  
        กฎ กติกา มารยาท รูปแบบและวิธีการจัดการแข่งขันกีฬาประเภทต่าง ๆ 
หลักและวิธีการเลือกกีฬาให้เหมาะสมกับศักยภาพของแต่ละบุคคล หลักปฏิบัติ
ในการเล่นกีฬาเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อร่างกาย อารมณ์ และสังคม การ
ป้องกันการบาดเจ็บจากการเล่นกีฬาและการปฐมพยาบาลเบ้ืองต้น การนํา
ทักษะด้านกีฬา การพัฒนาคุณภาพชีวิตโดยการเล่นกีฬาและการละเล่น
พ้ืนเมืองในท้องถิ่น 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 traditional games; 
personality development promoting leadership 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 2. หมวดวิชาเฉพาะ                                            ไม่น้อยกว่า 
    2.1 กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน                                   ไม่น้อยกว่า          

91 หน่วยกิต 
84 หน่วยกิต 

           2.1.1 วิชาเอกบังคับ                                     60 หน่วยกิต 
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2122101 หลักภาษาอาหรับ 1 
Arabic Grammar 1 
          โครงสร้างพ้ืนฐานของประโยค ความแตกต่างระหว่างข้อความท่ีเป็น
ประโยคและข้อความท่ีไม่เป็นประโยค การขยายประโยคและการสร้างประโยค
ความรวมชนิดต่างๆ     
           Basic sentence patterns; differences between sentences 
and sentence fragments; modifying and conjoining sentences    
 

3(3-0-6) 

2122102 การอ่านภาษาอาหรับเบื้องต้น      
Basic Arabic Reading  

ทักษะการอ่านออกเสียงที่ถูกต้อง การอ่านเพื่อความเข้าใจความหมาย
และจับใจความสําคัญในระดับความยากของศัพท์ประมาณ 3,000 คําขึ้นไป 

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

  

 

3(3-0-6) 

2122103 การฟัง-พูดภาษาอาหรับเบื้องต้น 
Basic Listening – Speaking in Arabic  

การสนทนาภาษาอาหรับ โดยจําลองสถานการณ์ที่หลากหลาย เน้น
ทักษะการฟังและพูดโดยใช้ศัพท์ในระดับพ้ืนฐานเพ่ือให้สามารถสื่อสารได้
ถูกต้องและเหมาะสม 

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

 

   3(3-0-6) 

2122104 สัทศาสตร์ภาษาอาหรบั     
Arabic Phonetics 

 เสียงพยัญชนะและสระภาษาอาหรับเน้นเสียงที่เป็นปัญหาสําหรับคน
ไทย ฝึกฟังเพ่ือจําแนกเสียงและฝึกออกเสียงและถ่ายเสียงด้วย 
สัทอักษร 

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

 

3(3-0-6) 
 
 
 
 
 
 

 

2122105 หลักภาษาอาหรับ 2 3(3-0-6) 
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Arabic Grammar 2 
          ประโยคความซ้อน คําเช่ือม การฝึกกระจายคํา การใช้รูปกริยา 
ลักษณะนาม และคําคุณศัพท์ให้สอดคล้องกับประธาน และถูกต้องตามกาล 
         Complex sentences; sentence connectors; practice of word 
declension; verb forms, classifiers, adjectives and concord with 
the subject and correct tenses 

  
   
2122106 การอ่านภาษาอาหรับขั้นกลาง 

Intermediate Arabic Reading 
การอ่านเพ่ือความเข้าใจในรายละเอียดและการจับใจความสําคัญ 

วิธีการนําเสนอแนวคิดในงานเขียนชนิดต่างๆ หนังสืออ่านนอกเวลาในระดับ
ความยากของศัพท์ ไม่น้อยกว่า 5,000 คํา 

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

  

3(3-0-6) 

2122107 การฟัง-พูดภาษาอาหรับขั้นกลาง 
Intermediate Listening – Speaking in Arabic 

การสนทนาภาษาอาหรับโดยจําลองสถานการณ์ที่ซับซ้อนและ
หลากหลาย เน้นทักษะการฟังและพูดโต้ตอบโดยใช้ศัพท์เฉพาะเพ่ือให้สามารถ
สื่อสารได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 

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

  
  

3(3-0-6) 

*2122108 วัฒนธรรมอาหรับ  
Arab Culture 

วิถีชีวิต โลกทัศน์ ความเช่ือ ค่านิยม ขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปะ
และวัฒนธรรมของชาวอาหรับ อิทธิพลของวัฒนธรรมอาหรับนอกภูมิภาค
อาหรับ ศึกษาความเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมในแต่ละยุคทั้งก่อนและหลังนับ
ถือศาสนาอิสลาม เน้นวัฒนธรรมที่เก่ียวข้องกับการทําธุรกิจกับชาวอาหรับ  

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

 

3(3-0-6) 
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2122209 หลักภาษาอาหรับ 3  

Arabic Grammar 3 
          รากศัพท์ การกระจายศัพท์ การเปลี่ยนแปลงศัพท์และความหมายโดย
สัมพันธ์กับโครงสร้างของภาษาอาหรับ 
        Root, declension and derivation and semantic change in 
conformity with structure of Arabic language 
 

 

3(3-0-6) 

2122210   ภาษาศาสตรภ์าษาอาหรบัเบื้องต้น 
Introduction to Arabic Linguistics 

การวิเคราะห์โครงสร้างภาษาอาหรับในด้านระบบเสียง ระบบคํา ระบบ
วากยสัมพันธ์ และระบบความหมายโดยใช้ทฤษฏีภาษาศาสตร์ 

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

3(3-0-6) 

2122211   ภาษาอาหรับและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 Arabic Language and Information Technology 

    ภาษาอาหรับในการสื่อสารผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝึกการใช้
เทคโนโลยีในการจัดการสารสนเทศภาษาอาหรับ ฝึกการใช้ระบบฐานข้อมูลใน
การค้นคว้าหาข้อมูลภาษาอาหรับ 
   Arabic communication via information technology;  Arabic 
information  management ; database search 
 

 

3(3-0-6) 

2122212 ภาษาอาหรบัเพื่อการสื่อสาร 
Communicative Arabic  

ทักษะการฟังจากสื่อต่างๆ การแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับเร่ืองที่ฟัง 
การกล่าวรายงาน สุนทรพจน์ การแสดงปาฐกถา การโต้วาที การเป็นพิธีกร 
และผู้ดําเนินรายการ 

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

 
 

3(3-0-6) 

หมายเหตุ: * หมายถึงรายวิชาที่เป็นอัตลักษณ์ของหลักสตูร 
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2122213 การเขียนภาษาอาหรบัเบื้องต้น 
Basic Arabic Writing  

ทักษะการเขียนภาษาอาหรับเขียนข้อความสั้นที่ใช้ในชีวิตประจําวัน 
บันทึกส่วนตัว บันทึกประจําวันและจดหมายแสดงความยินดีในโอกาสต่างๆ 
เพ่ือฝึกการใช้ศัพท์ต่างๆ ในการสร้างประโยคและเรียบเรียงข้อความได้อย่าง
ถูกต้องและเหมาะสม 

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

 

3(3-0-6) 

*2122214 การฟัง-พูดภาษาอาหรบัถ่ินอ่าวเปอรเ์ซีย 
Listening – Speaking in Arabic Persian Gulf Dialect 

ทักษะการฟังและการพูดโต้ตอบภาษาอาหรับสําเนียงถิ่นอ่าวเปอร์เซีย
เพ่ือให้สามารถสื่อสารได้อย่างถูกต้อง โดยเน้นภาษาถิ่นของประเทศซาอุดิอาร
เบียที่ใช้ในชีวิตประจําวัน  

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

 

3(3-0-6) 

2122315 หลักการแปลเบื้องต้น 
Introduction to translation   
           หลักการ วิธีการแปล โดยเน้นการแปลข้อความส้ัน ๆ จากภาษา
อาหรับ-ไทย อังกฤษ และมลายู  

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

3(3-0-6) 
 
 

 *2122316  ภาษาอาหรบัเพื่อการท่องเท่ียว 
Arabic for Tourism 

ภาษาอาหรับสําหรับมัคคุเทศก์ ศัพท์และสํานวนที่ใช้ในการท่องเที่ยว 
การจัดโปรแกรมการเดินทาง การจองที่พักและการให้ข้อมูลเก่ียวกับสถานท่ี
ท่องเที่ยว และความรู้เบ้ืองต้นเก่ียวกับกฎหมายการท่องเที่ยว 

Arabic for tourist guides; vocabularies and expressions in 
tourism circles; preparing itinerary; making reservations; provision 

3(3-0-6) 



35 

of information on tourist attractions and general information 
related to tourism law     

  
  
  
 

2122317 วรรณคดีอาหรับ 
Arabic Literature 

 สังเขปประวัติวรรณคดีอาหรับ บูรพาคดีศึกษาและอิทธิพลต่อวรรณคดี
อาหรับ และบทคัดสรรดีเด่นจากวรรณคดีอาหรับต้ังแต่ยุคก่อนอิสลามจนถึง
ยุคปัจจุบัน เพ่ือให้เข้าใจและซาบซึ้งในคุณค่าของวรรณคดีอาหรับ 

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

 
  
  

3(3-0-6) 

2122318 การเขียนจดหมายธุรกิจ
Business Correspondence
          การเขยีนเพ่ือสื่อสารภาษาอาหรับในวงการธุรกิจโดยเน้นการเขียน
จดหมายธุรกิจประเภทต่างๆ ข้อเสนอทางธุรกิจและรายงานทางธุรกิจ 
          writing communicative Arabic in business with emphasis on 
various types of business letters, business proposals and business 
reports. 

 

3(3-0-6) 

*2122319 ภาษาอาหรบัเพื่อการบริการฮัจญ์และอุมเราะฮ ์
Arabic for Hajj and ‘Umrah Services 
            คําศัพท์และสํานวนที่จําเป็นเก่ียวกับธุรกิจฮัจญ์และอุมเราะฮ์ 
ขั้นตอน และกระบวนการการดําเนินธุรกิจฮัจญ์และอุมเราะฮ์  ขั้นตอนการ
ติดต่อประสานงานเก่ียวกับกิจการฮัจญ์ 

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

3(3-0-6) 

หมายเหตุ: * หมายถึงรายวิชาที่เป็นอัตลักษณ์ของหลักสตูร 
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2122420 ระเบียบวิธีวิจัยด้านภาษาศาสตร์ 
Research Methodology in Linguistics 

ทฤษฎี และระเบียบวิธีวิจัยด้านภาษาศาสตร์ และการฝึกปฏิบัติการ
เสนอโครงการเพ่ือการทําวิจัย การค้นคว้าและรวบรวมข้อมูลภาษาอาหรับเพ่ือ
การนําเสนอ การวิเคราะห์ การสังเคราะห์  

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

  

3(3-0-6) 

     2.1.2 วิชาเอกเลือก                             ไม่น้อยกว่า   24  หน่วยกิต 

2122321 มัคคุเทศก์ 
Tourist Guide 
            ความหมายและความสําคัญของมัคคุเทศก์ บทบาท หน้าที่และ 
บุคลิกลักษณะที่จําเป็น การเป็นผู้นําการท่องเที่ยว ความรู้ที่เก่ียวข้องกับงาน
มัคคุเทศก์และเอกสารประกอบการเดินทาง การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า การ
พัฒนาวิชาชีพมัคคุเทศก์ จรรยาบรรณของมัคคุเทศก์ กฎหมายที่เก่ียวข้องกับ
การทอ่งเที่ยวและมัคคุเทศก์ ฝึกทักษะมัคคุเทศก์ภาษาอาหรับ          
             The definition and the importance of Guide. Role and 
Personality required for being leader of tourist, the knowledge 
about Guide’s job and document related to travelling, Problem 
solving skill, the development of Professional Guide, value, 
tourism and Guide laws, Practice of Guide skill in Arabic language 

3(3-0-6)      

2122322 วาทศาสตร์อาหรับ 
Arabic Rhetorics 

สํานวนโวหารภาษาอาหรับประเภทต่างๆ กฎเกณฑ์และหลักการเขียน
สํานวนโวหาร เช่น หลักการเขียนการเปรียบเปรยภาษาอาหรับ การเขียน
อุปมาและอุปลักษณ์ภาษาอาหรับ เป็นต้น  

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

  

3(3-0-6) 

2122323 ภาษาอาหรบัเพื่องานบริการด้านสุขภาพ 
Arabic for Health Service 

คําศัพท์และสํานวนภาษาอาหรับที่ใช้ในการรักษาพยาบาล เน้น
ความสามารถในการสื่อสารที่เก่ียวกับการพบแพทย์ การรับการรักษา และการ
รับบริการห้องตรวจพิเศษ และห้องจ่ายยา เป็นต้น 

Vocabulary and expressions of Arabic language for medical 

3(3-0-6) 
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treatment; emphasis  on the communication about making 
appointment with doctors, receiving treatment, special care unit 
and dispensary services 

 
 

2122324   ภาษาอาหรบัในสื่อมวลชน  
Arabic in Mass Media  

ภาษาอาหรับในสื่อสิ่งพิมพ์  ประกาศและโฆษณา  ภาษาอาหรับในสื่อ 
วิทยุ โทรทัศน์ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ วิธีการนําเสนอข้อมูล การเลือกสรร
ถ้อยคํา การใช้ภาษาเฉพาะแบบ รวมท้ังวิเคราะห์การเขียนที่ไม่ถูกต้องที่พบ
เจอในสื่อประเภทส่ิงพิมพ์ต่างๆ   

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

  

3(3-0-6) 

2122325 
 

ภาษาอาหรับเพื่อความเป็นครู 
Arabic Language for Teacher Education 

เทคนิคและวิธีการสอนภาษาอาหรับ สื่อและนวัตกรรมการเรียนการ
สอนภาษาอาหรับ ประเด็นปัญหาที่เก่ียวข้องกับการสอนภาษาอาหรับ 

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

 
 

3(3-0-6) 

2122326 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

2122327 

ภาษาอาหรบัเพื่อธุรกิจสายการบิน 
Arabic for Airline Business 
          คําศัพท์และสํานวน ที่ใช้ในธุรกิจสายการบิน การจัดตารางเวลา
กําหนดการบิน การเขียนบัตรโดยสาร การคํานวณค่าโดยสาร งานบริการบน
เครื่องบินและภาคพ้ืนดิน การสํารองที่น่ัง ระเบียบพิธีการเข้า-ออกระหว่าง
ประเทศ ระบบศุลกากร และการขนส่งพัสดุ 

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

 
ภาษาอาหรบัเพื่อธุรกิจระหว่างประเทศ 

3(3-0-6) 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

3(3-0-6) 
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2122328 

 
 
 
 
 
 
 
 

Arabic for International Business 
        คําศัพทแ์ละสํานวนภาษาอาหรับที่ใช้ในธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ
เน้นความเข้าใจและความสามารถในการเขยีนเอกสารทางการค้าระหว่าง
ประเทศ เอกสารที่เก่ียวกับการสั่งซื้อ การสง่ออกและการนําเข้าสินค้า  
การติดต่อศุลกากร และเอกสารชําระเงิน 
         Vocabulary and Expression for International Business; 
emphasis on International Business Writing: documents for order 
placement, export and import documents, customs documents 
and payment documents 

  
ภาษาอาหรบัเพื่อธุรกิจการโรงแรม 
Arabic for Hotel Business 

การใช้ภาษาอาหรับในแผนกต่างๆ ของโรงแรม เช่น แผนกต้อนรับ จัด
เลี้ยง ประชาสัมพันธ์ การขายและการตลาด  

Arabic language used in various departments of hotels such 
as receptions, public relations, sales, and marketing 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

3(3-0-6) 

2122429 
 
 
 
 
 
 
 
 
2122430 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

วัฒนธรรมประเทศอาเซียน      
Culture of ASEAN countries   
       วัฒนธรรมของประเทศต่างๆในประชาคมอาเซียน ขนบธรรมเนียม 
ประเพณีที่โดดเด่นของแต่ละชาติ ความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมระหว่างประเทศ 
สมาชิก วัฒนธรรมประเทศอาเซียนที่ได้รับอิทธิพลจากวัฒนธรรมอาหรับ 
         Cultures of ASEAN nations: the prominent customs and 
traditions, cultural relationship between member countries; 
ASEAN cultures influenced by Arab culture  
 
การพัฒนาทักษะการแปล     
Translation for Skills Development     
วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน คือ : 2123315 หลักการแปลเบ้ืองต้น  
         การแปลเนื้อหาที่มีความยาวและซับซ้อนขึ้น จากภาษาอาหรับเป็น
ภาษาไทย และภาษาไทยเป็นภาษาอาหรับ เน้ือหาที่นํามาแปลจากบทความ
หนังสือพิมพ์และรายงานที่หลากหลาย 
         Basic Translation is a prerequisite course.  
         Continuation of basic translation with an emphasis on more 
complicated and longer passages from English into Thai and from 
Thai into English; materials to be translated are taken from 

3(3-0-6) 
 
 
 
 
 
 
 

 
3(3-0-6) 
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2122431 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2122432 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2122433 
 
 
 
 
 
 
 
 
2122434 

 
 

newspaper articles and reports from different fields. 
  

การแปลแบบล่าม 
Interpretation 
         หลักการล่าม  การฝึกการแปลแบบล่ามในบริบทต่างๆ จากภาษา
อาหรับเป็นภาษาไทย และจากภาษาไทยเป็นภาษาอาหรับ 
         Principles of interpretation; practice of interpretation  from 
Arabic into Thai and vice versa in different contexts 
 
 
 
 
 
 
การอ่านภาษาอาหรับขั้นสูง 
Advanced Arabic Reading   
       การส่งเสริมการอ่านหนังสือเพ่ือให้ได้ข้อคิดและรูปแบบการเขียนเพื่อใช้
เป็นแบบในการพัฒนาผลงานของการเขียนของตัวเอง  การฝึกทักษะในการ
อ่านและจับใจความสําคัญจากหนังสือที่เก่ียวกับศาสตร์สาขาต่างๆ ศึกษา
ศัพท์เทคนิคต่างๆท่ีใช้ในหนังสือที่เก่ียวข้องกับอาชีพต่างๆ 
       reading authentic text in order to obtain some ideas and 
writing patterns as a model to develop their own piece of writing; 
practice reading skill and comprehension the main ideas of books 
related to various fields; studying technical terms popularly used 
in various  jobs 
 
การฟัง-พูดภาษาอาหรับขั้นสูง     
Advanced Listening–Speaking in Arabic    
      ทักษะการตีความและแสดงความคิดเห็น บทความ ละคร สารคดี ข่าว 
รายงานและวีดีทัศน์ การพูดในที่สาธารณะ การเจรจาและการรายงานปาก
เปล่า    
       Interpreting skill and expressing opinions of articles, plays, 
documentaries, news, reports and video tapes public speaking, 
negotiations and oral reports  

 
ภาษาอาหรับสําหรับงานสํานักงาน     
Arabic for Office Work      
         คําศัพท์ ถ้อยคํา สํานวนและบทสนทนาภาษาอาหรับของงานสํานักงาน

 
3(3-0-6) 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

3(3-0-6) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

3(3-0-6) 
 
 
 
 
 
 
 

 
3(3-0-6) 
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2122435 

 
 
 
 
 
 
 
 

2122436 
 
 
 
 
 
 

2122437 
 
 
 
 
 
 

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

  
  
  
 

กลุ่มวิชาปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ   
เตรียมการฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาอาหรับ 
Preparation for Practicum in Arabic 
               กิจกรรมด้านการสื่อสารภาษาอาหรับ เพ่ือเตรียมความพร้อมของ
ผู้เรียนก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางภาษาอาหรับในหน่วยงานราชการ
หรือบริษัทเอกชนที่ใช้ภาษาอาหรับในการทํางาน 
       Support activities for Arabic Communicative, as to prepare 
students prior to the start of practice in Arabic. 
 

การฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาอาหรบั    
Practicum in Arabic 

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

เตรียมสหกิจศึกษา 
Cooperative Education Preparation 
              กิจกรรมด้านการสื่อสารภาษาอาหรับ เพ่ือเตรียมความพร้อมของ
ผู้เรียนก่อนออกฝึกปฏิบัติการรายวิชาสหกิจศึกษา 
      Support activities for Arabic Communicative, as to prepare 
students prior to the start of cooperative education course 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
7 หน่วยกิต 

1(90) 
 
 
 
 

 
 
 

     6(540) 
 
 
 

 
 
 

1(90) 
 

2123438 สหกิจศึกษา 
Cooperative Education 
         การฝึกปฏิบัติงานในหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจหรือสถาน
ประกอบการที่ใช้ภาษาอาหรับในการทํางานเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 16 สัปดาห์
อย่างต่อเน่ือง ภายใต้การให้คําปรึกษาของคณาจารย์ที่รับผิดชอบ และมีการ
ประเมินผลการปฏิบัติ งานโดยหน่วยงานน้ันๆ 
        A minimum of sixteen weeks of a practicum  in a 

6(540) 
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                ให้เลือกเรียนวิชาใด ๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยไม่ซ้ํากับรายวิชา 
ที่เคยเรียนมาแล้ว และต้องไมเ่ป็นรายวิชาที่กําหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์การสําเร็จ
การศึกษาของหลักสูตรน้ี 
 

3.2   ชื่อ นามสกุล เลขประจําตัวบัตรประชาชน ตําแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์ 
         3.2.1  อาจารย์ประจําหลักสูตร 
 

ชื่อ นามสกลุ 
ตําแหน่งทางวชิาการ 
เลขบัตรประจําตัว

ประชาชน 
คุณวุฒิ/สาขาวชิา 

 

ปี 
พ.ศ.

ภาระการสอน  
(ชั่วโมง/สัปดาห์/ภาค

การศึกษา) 
สถาบันที่สําเร็จ

การศึกษา 
2559 2560 2561 2562 2563

1. นายรอมยี   มอหิ  
อาจารย์ 
 X-XXXX-XXXXX-XX-X 

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

International Islamic  
University    
ประเทศมาเลเซีย 
Al-Azhar University  
ประเทศอียิปต์ 

2550 
 
 
2546

15 15 15 15 15 

2. ดร. นิอาเซ็ง  มะตาเอ 
อาจารย์  
X-XXXX-XXXXX-XX-X 

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

Unissa University    
ประเทศบรูไน  
Al-Azhar University 
ประเทศอียิปต์ 
Al-Azhar University 
ประเทศอียิปต์ 

2556 
 
2551 
 
2544 

15 15 15 15 15 

3.นายมะซัมดี สะอะ 
อาจารย์ 
X-XXXX-XXXXX-XX-X 

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

มหาวิทยาลัยฟาฏอนี       
ประเทศไทย 
มหาวิทยาลัยอิสลามยะลา 
ประเทศไทย 

2557 
 
2552 

15 15 15 15 15 

4. ดร. มาซือรัง    อามิง  
อาจารย์ 
X-XXXX-XXXXX-XX-X 

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

Al-Azhar University  
ประเทศอียิปต์ 
Al-Azhar University  
ประเทศอียิปต์ 
Al-Azhar University  
ประเทศอียิปต์ 

2558 
 
2551 
 
2543

15 15 15 15 15 

5. ดร.อาดีละห์  หะยีนิแว 
อาจารย์  
X-XXXX-XXXXX-XX-X 

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

Al-Azhar University  
ประเทศอียิปต์ 
Al-Azhar University  
ประเทศอียิปต์ 
Al-Azhar University  
ประเทศอียิปต์ 

2555 
 
2549 
 
2541 

15 15 15 15 15 

           

government or private sector or a state enterprise where Arabic is 
used, under the Department’s consultation, and the evaluation of 
the training agencies 

  

 หมวดวิชาเลือกเสร ี                                                  ไม่น้อยกว่า   6 หน่วยกิต 



42 

 3.2.2  อาจารย์ประจํา 
 

ชื่อ นามสกลุ 
ตําแหน่งทางวชิาการ 

เลขบัตรประจําตัวประชาชน คุณวุฒิ/
สาขาวิชา 

 

ปี 
พ.ศ. 

ภาระการสอน  
(ชั่วโมง/สัปดาห์/ภาคการศึกษา)

สถาบันที่
สําเร็จ

การศึกษา 

2558 2559 2560 2561 2562

1. นายมะนาวาวี มามะ 
อาจารย์ 
X-XXXX-XXXXX-XX-X 

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

University of 
ประเทศบรูไน 
University of 
ประเทศบรูไน 

2555 
 
2549 

15 15 15 15 15 

2.นายมูฮําหมัดสุกรี  หะยีสะนิ 
อาจารย์ 
X-XXXX-XXXXX-XX-X 

ศศ.ม. ภาษาและ
การส่ือสาร 
 
 
วท.บ. เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

สภาบันบัณฑิต
พัฒน 
บริหารศาสตร์ 
ประเทศไทย
มหาวิทยาลัยรัตน
บัณฑิต  ประเทศ
ไทย 

2554 
 
 
 
2547 

15 15 15 15 15

    3.2.3  อาจารย์พิเศษ 

 

ชื่อ – นามสกุล 
ตําแหน่งทางวิชาการ 

เลขประจําตัวบัตรประชาชน 
คุณวุฒิ/สาขาวิชา สถาบันท่ีสําเร็จการศึกษา 

1. ดร.กาเดร์  สะอะ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์   
 X-XXXX-XXXXX-XX-X 

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

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

2. นายหาสัน    มอลอเล๊าะ 
อาจารย์ 
 X-XXXX-XXXXX-XX-X 

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

Institute of Arab Research and Studies 
ประเทศอียิปต์ 
Al-Azhar University ประเทศอียิปต์ 

 

 

 

4.  องค์ประกอบเก่ียวกับประสบการณ์ภาคสนาม  
หลักสูตรได้จัดให้นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านการใช้ภาษาอาหรับในสถานที่ต่างๆ ของ

หน่วยงานภาครัฐและหรือหน่วยงานเอกชน ฝึกการติดต่อสื่อสารทั้งการพูดสนทนา หรือการเขียนเพ่ือสื่อ
ความหมายโดยใช้ภาษาอาหรับเพ่ือให้นักศึกษาได้ความรู้ ทักษะ เจตคติและประสบการณ์ในอาชีพ โดยให้
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นักศึกษาฝึกภาคปฏิบัติ ในภาคเรียนที่ 2 ของช้ันปีที่ 4 ในหน่วยงานท้ังภาครัฐและเอกชน จํานวน 6   หน่วยกิต 
คิดเป็น 560 ช่ัวโมง เพ่ือเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาก่อนสําเร็จการศึกษา  
    4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม 

1) สามารถประยุกต์หลักการ แนวคิด ทฤษฎีในการเพ่ิมทักษะการปฏิบัติงานตามภารกิจของสถานที่
ฝึกประสบการณ์ได้ 

2) ปฏิบัติงานด้วยความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต มีภาวะผู้นําในการทํางาน มีความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ และมีจรรยาบรรณทางวิชาชีพ 

3) สามารถคิดวิเคราะห์ปัญหา และหาแนวทางแก้ไข ในการทํางานได้อย่างเหมาะสม 
4) มีระเบียบวินัย ตรงเวลา และเข้าใจวัฒนธรรมขององค์กร ตลอดจนสามารถปรับตัวให้เข้ากับ

สถานที่ฝึกประสบการณ์ได้ 
4.2 ช่วงเวลาท่ีจัดประสบการณ ์ 

ได้จัดให้มีการฝึกประสบการณ์ภาคสนามในภาคเรียนที่ 2 ของปีการศึกษาที่ 4 
4.3 การจัดเวลาและตารางสอน   

จัดเต็มเวลา 1 ภาคเรียน  

5. ข้อกําหนดเก่ียวกับการทําโครงงานหรือวิจัย 
 5.1 คําอธิบายโดยย่อ 

นักศึกษาช้ันปีที่ 4 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอาหรับ หลักสูตรใหม่ พ .ศ. 2  559 
จะต้องได้รับการสร้างเสริมประสบการณ์ในการทํางานวิจัย ในรายวิชาระเบียบวิธีวิจัยด้านภาษาศาสตร์ ตาม
หัวข้อและประเด็นที่นักศึกษาสนใจเก่ียวกับการใช้ภาษาอาหรับเพ่ือการประกอบอาชีพ หรือการบริการ หรือ 
ด้านภาษาศาสตร์ มีการประยุกต์ และ/หรือบูรณาการความรู้จากรายวิชาต่าง ๆ ที่ได้จากการศึกษามาใช้ โดย
ต้องใช้ระเบียบวิธีการวิจัยที่ถูกต้อง โดยให้นักศึกษานําเสนอเค้าโครงวิจัย (proposal) การดําเนินการวิจัย 
รายงานผลการวิจัยด้วยวาจา และรายงานการวิจัยเป็นรูปเล่ม โดยมีคณะกรรมการที่ปรึกษา เพ่ือพิจารณา
อนุมัติก่อนดําเนินการ และมีการเสนอรายงานผลการศึกษาต่อคณะกรรมการท่ีปรึกษา โดยมีอาจารย์ประจํา
วิชาเป็นผู้ประสานงานจัดกระบวนการเรียนรู้ 
 5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
 นักศึกษาช้ันปีที่ 4 ได้ฝึกทําวิจัยเพ่ือให้มีผลการเรียนรู้ ดังน้ี 

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

 5.3 ช่วงเวลา 
ภาคการศึกษาที่ 1 ของปีการศึกษาที่ 4 

 5.4 จํานวนหน่วยกิต 
 3(2-2-5) 

 5.5 การเตรียมการ 
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5.5.1 นักศึกษาเสนอประเด็นที่สนใจศึกษา โดยค้นคว้าข้อมูลและเรียบเรียงเป็นบทความ เมื่อได้
ประเด็นที่สนใจศึกษาจึงให้จัดทําเค้าโครงวิจัย ซึ่งอยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัย 
และ มีอาจารย์ประจําวิชาเป็นผู้ประสานงาน 

5.5.2 มีการสอนหลักการและกระบวนการทําวิจัยโดยทีมอาจารย์ 
5.5.3 อาจารย์ที่ปรึกษาให้คําแนะนํานักศึกษาทุกขั้นตอนของกระบวนการวิจัย และนําเสนอเค้า

โครงวิจัยต่อคณะกรรมการ 
5.5.4 นักศึกษาดําเนินการทําตามเค้าโครงที่นําเสนอ 

 5.6 กระบวนการประเมินผล 
5.6.1 ประเมินความก้าวหน้าในระหว่างการทําวิจัย โดยอาจารย์ที่ปรึกษา และอาจารย์ประจํา

วิชา  
5.6.2 ประเมินคุณภาพงานวิจัย จากการนําเสนอเค้าโครง การนําเสนอผลด้วยวาจา ความรอบรู้ 

ความสามารถในการนําเสนอ และรูปเล่มรายงาน โดยอาจารย์ที่ปรึกษา และคณะกรรมการประเมิน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมวดท่ี 4  ผลการเรียนรู้กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 
 

1. การพัฒนาคณุลักษณะพิเศษของนักศึกษา 
 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา กลยุทธ์การประเมินผล 
1 มีทักษะการใช้ภาษามลายู 1. จัดรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป  

บังคับเรียน 2 รายวิชา 
2. จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรโดยการอบรม
เพ่ิมเติม  

1. การสอบวัดผล 
2. การประเมนิผลการเข้าร่วม
กิจกรรม 

2. มีทักษะการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1. จัดรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป  
บังคับเรียน 1 รายวิชา 
2. จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรโดยการอบรม
เพ่ิมเติม 

1. การสอบวัดผล 
2. การประเมินผลการเข้าร่วม
กิจกรรม 
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คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา กลยุทธ์การประเมินผล 
3. จัดรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะด้าน  
1 รายวิชา คือวิชาภาษาอาหรับและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

3.  มีจิตอาสาและจิตสํานึก
สาธารณะ 

1. มอบหมายให้นักศึกษารวมกลุ่มทํา
กิจกรรมทีแ่สดงออกถึงการมีจิตอาสา ต้ังแต่
ปี 1  ถึง ปี 3  อย่างน้อยปีละ 1  กิจกรรม 

1. นําเสนอกิจกรรมที่ได้
ดําเนินการมาในรูป
นิทรรศการในชั้นเรียนปีที่ 3  
โดยให้คณะกรรมการใน
หลักสูตรประเมิน 

4. มีภาวะความเป็นผู้นําและความ
รับผิดชอบตลอดจนมีวินัยในตนเอง 

1. กําหนดให้มีรายวิชาที่ นักศึกษาต้อง
ทํางานเป็นกลุ่ม และมีหัวหน้ากลุ่มในการ
ทํารายงานตลอดจนนําเสนอรายงานเพ่ือ
เป็นการฝึกให้นักศึกษาได้สร้างภาวะผู้นํา
และการเป็นสมาชิกกลุ่มที่ดี 
2. มี กิจกรรมที่มอบหมายให้ นักศึกษา
หมุนเวียนกันเป็นหัวหน้ากลุ่มในการดําเนิน
กิจกรรม เพ่ือฝึกให้นักศึกษามีความ
รับผิดชอบในหน้าที่และมีภาวะผู้นํา 
3. มีกติกาในการสร้างวินัยในต่อตนเอง 
เช่น การแต่งกายตามระเบียบของ
มหาวิทยาลัย การเข้าเรียนตรงเวลา การ
เข้าเรียนอย่างสม่ําเสมอ การมีส่วนร่วมใน
ช้ันเรียนและส่งงานที่ได้รับมอบหมายตรง
เวลา 
4. จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรด้านการ
ส่งเสริมภาวะผู้นํา 

คณะกรรมการในหลักสูตร
ประเมิน 

5. ความสามารถในการสร้างงาน
สร้างอาชีพของตนเอง 

1. อบรมเพ่ิมพูนความรู้ และทักษะเพ่ือเป็น
แนวทางในการสร้างงานสร้างอาชีพ 
2. ศึกษาดูงานในสถานประกอบการต่าง ๆ   
3. ฝึกปฏิบัติการภาคสนามเพ่ิมเติมจาก
รายวิชาเพ่ือให้มีทักษะการสื่อสารภาษา
อาหรับ และเกิดความม่ันใจในการสร้างงาน
สร้างอาชีพ 

1. ประเมินผลจากรายวิชาฝึก
ภาคสนาม 
2. ประเมินตนเองของ
นักศึกษาก่อนสําเร็จหลักสูตร 
3. ประเมินผลการจัดกิจกรรม
เพ่ิมพูนความรู้และทักษะ
ต่างๆ  

 

2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 
 

   2.1 หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
 2.1.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
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       2.1.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม  
 1) การปฏิบัติตนตามกรอบระเบียบ ข้อบังคับของสถาบันและสังคม 

2) การแสดงออกถึงการมีวินัยในการเรียน ตรงต่อเวลา ซื่อสัตย์สุจริต ขยัน อดทน และสู้
งาน 

 3) การแสดงออกถึงการเคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน รวมทั้งเคารพใน
คุณค่าและศักด์ิศรีของความเป็นมนุษย์ 

 4) การแสดงออกถึงการมีจิตอาสา และมีจิตสํานึกสาธารณะ 
5) รักและภูมิใจในสถาบัน ท้องถิ่น มีจิตสํานึกในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม

และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
        2.1.1.2 กลยุทธ์การสอนท่ีใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม  
 1) กําหนดวัฒนธรรมองค์กร เพ่ือบ่มเพาะให้นักศึกษามีระเบียบวินัย โดยเน้นการเข้าช้ัน

เรียนให้ตรงเวลา ตลอดจนการแต่งกายที่เป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย 
นักศึกษาต้องมีความรับผิดชอบต่อตนเอง สถาบัน และสังคม เคารพสิทธิและรับฟัง
ความคิดเห็นของผู้อ่ืน และมีความซื่อสัตย์สุจริต 

 2) การวิเคราะห์แบบวิภาษวิธี (Dialectics) ในประเด็นวิกฤติด้านคุณธรรมจริยธรรมของ
สังคมและวิชาการ  

 3) การเรียนรู้โดยการปฏิสัมพันธ์เชิงปฏิบัติการ (Interactive action learning) 
 4) การใช้กรณีศึกษา (Case study) 
 5) มีการจัดกิจกรรมสําหรับพัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม และการมีจิตอาสา 

        2.1.1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรม 

 1) วัดและประเมินจากผลการวิเคราะห์แบบวิภาษวิธี 
 2) วัดและประเมินจากกลุ่มเพ่ือน 
 3) วัดและประเมินจากผลงานกรณีศึกษา 
 4) วัดและประเมินจากผลการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมคุณธรรม จริยธรรม และการมีจิตอาสา 
 

 2.1.2 ด้านความรู้ 
 2.1.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้  
 1) การแสดงออกถึงความสามารถในการเข้าถึงแหล่งการเรียนรู้ 
 2) การแสดงออกถึงความสามารถในการบูรณาการความรู้ และการประยุกต์ความรู้ 
 3) มีความรู้และความเข้าใจเก่ียวกับหลักการและทฤษฎีที่สําคัญในเน้ือหาของหมวดวิชา

ศึกษาทั่วไป 
 2.1.2.2 กลยุทธ์การสอนท่ีใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้  
 จัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยให้ผู้เรียนมีการเรียนรู้ด้วยตนเอง การเรียนรู้แบบ 
 มีส่วนร่วม สามารถเข้าถึงแหล่งเรียนรู้  บูรณาการความรู้ และประยุกต์ใช้ความรู้ตาม 
 หลักการและทฤษฎีที่สําคัญในเน้ือหาที่ศึกษา โดยใช้กลวิธีการสอนที่หลากหลายทั้ง 
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 การบรรยายร่วมกับการอภิปราย การค้นคว้า กรณีศึกษา ตลอดจนนําเสนอประเด็นที่ 
 ผู้เรียนสนใจ เพ่ือการเรียนรู้ร่วมกันของกลุ่ม 

 2.1.2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู ้
ประเมินด้วยวิธีการที่หลากหลาย เพ่ือให้ครอบคลุมการประเมินด้านความรู้ ดังน้ี 
1) การทดสอบย่อย  
2) ทดสอบกลางภาคเรียน ปลายภาคเรียน 
3) ประเมินจากรายงานการศึกษาค้นคว้า  
4) ประเมินจากการนําเสนอรายงานในช้ันเรียน  

 

 2.1.3 ด้านทักษะทางปัญญา 
 2.1.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา  

1) สามารถใช้ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ คิดวิเคราะห์ คิดเชิงเหตุผล และคิดเชิง
บูรณาการ ในชีวิตประจําวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2) มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เพ่ือสร้างประโยชน์ต่อตนเองและสังคมได้  
 

 2.1.3.2 กลยุทธ์การสอนทีใ่ช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปญัญา  
 การสอนที่เน้นให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะการคิดและการแก้ไขปัญหาทั้งระดับบุคคลและ

กลุ่มในสถานการณ์ทั่วไปโดยใช้วิธีการสอนที่หลากหลาย เช่น การอภิปรายกลุ่ม การ
ทํากรณีศึกษา การโต้วาที เป็นต้น  

 2.1.3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
การประเมิน เป็นการวัดและการประเมินทักษะการคิด และการแก้ไขปัญหา เช่น 
1)  การสอบวัดความสามารถในการคิดและแก้ไขปัญหาโดยใช้กรณีศึกษา 
2)  การประเมนิจากผลงานที่เกิดจากการใช้กระบวนการแก้ไขปัญหา  การศึกษค้นคว้า 
    อย่างเป็นระบบ การวิเคราะห์วิจารณ์ เช่น รายงานการวิเคราะห์วิจารณ์ กรณีศึกษา  
    การศึกษาอิสระ รายงานผลการอภิปรายกลุ่ม การประชุมปรึกษา ปัญหา  
    และการสัมมนา 

 

 2.1.4 ด้านทักษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรบัผิดชอบ 
        2.1.4.1 ผลการเรียนรูด้้านทักษะความสัมพนัธ์ระหว่างบคุคลและความรับผดิชอบ  
 1) สามารถทํางานร่วมกับผู้อ่ืนได้ ทั้งในฐานะผู้นําและสมาชิกกลุ่ม 

  2) มีความรับผิดชอบต่อบทบาทหน้าที่ของตนเอง ทั้งต่อตนเอง ต่อผู้อ่ืน และต่อสังคม 
 3) แสดงออกถึงการมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีในสังคมพหุวัฒนธรรม  
 2.1.4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ  

นักศึกษาต้องมีความสามารถที่จะปรับตัวให้เข้ากับบุคคล และสังคม ดังน้ันอาจารย์   
ผู้สอนต้องจัดการเรียนการสอน ดังน้ี 

1) กลยุทธ์การสอนที่เน้นการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนกับผู้เรียน ผู้เรียนกับผู้สอน
และผู้เรียนกับสังคม 
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2) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่มีการทํางานเป็นทีม เพ่ือส่งเสริมการแสดงบทบาท
ของการเป็นผู้นําและผู้ตาม 

3) จัดกิจกรรมส่งเสริมให้นักศึกษาได้มีความรับผิดชอบ ปฏิสัมพันธ์ที่ดีในสังคม-          
พหุวัฒนธรรม  

 2.1.4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 

 1) การประเมินความสามารถในการทํางานร่วมกับกลุ่มเพ่ือน และทีมงานอย่างมี                         
                               ประสิทธิภาพและสร้างสรรค์ 
 2) การประเมินผู้เรียนในการแสดงบทบาทของการเป็นผู้นําและผู้ตาม ในสถานการณ์ 
                              การเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ 
 3) ประเมินผลจากการจัดกิจกรรมและการเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษา 
 

  2.1.5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชงิตัวเลข การสื่อสาร และการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ  
        2.1.5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ  

1) การแสดงออกถึงความสามารถในการใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสาร  
2) การแสดงออกถึงความสามารถในการติดต่อสื่อสาร โดยใช้เทคโนโลยีได้ 
อย่างเหมาะสม 
3) การแสดงออกถึงความสามารถในการวิเคราะห์ตัวเลข แปรผลและนําเสนอข้อมูลได้
อย่างเหมาะสม และใช้เป็นพ้ืนฐานแก้ปัญหาและการตัดสินใจในชีวิตประจําวัน 
4) การแสดงออกถึงการมีทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูลเพ่ือ
การแสวงหาความรู้ 

 2.1.5.2 กลยุทธ์การสอนท่ีใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  

1) การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะการสื่อสารระหว่าง
บุคคลทั้งการพูด การฟัง และการเขียนในกลุ่มผู้เรียน ระหว่างผู้เรียนและผู้สอน และ
บุคคลที่เก่ียวข้อง 
2) การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ผู้ เรียนได้เลือกและใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือการสื่อสารที่หลากหลายรูปแบบและวิธีการ 
3) การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ใช้ความสามารถในการเลือก
สารสนเทศและฝึกทักษะการนําเสนอข้อสนเทศด้วยวิธีการที่หลากหลายเหมาะสมกับ
ผู้ฟัง และเน้ือหาที่นําเสนอ 

 2.1.5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1) การประเมินผลงานตามกิจกรรมการเรียนการสอน โดยใช้แบบสังเกต และแบบ
ประเมินทักษะการพูด การเขียน 
2) การทดสอบทักษะการฟังจากแบบทดสอบที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การเรียนรู้ 
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3) การทดสอบการวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้ข้อสอบ การทํารายงานกรณี และการ
วิเคราะห์ข้อมูลผลการศึกษาวิจัย การศึกษาอิสระ 
 

  



50 

 2.2 หมวดวิชาเฉพาะ  
 2.2.1 ด้านคณุธรรม จริยธรรม 
       2.2.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม  
        นักศึกษาต้องมีคุณธรรม จริยธรรมเพ่ือให้สามารถดําเนินชีวิตร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมได้
อย่างราบร่ืน และเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม นอกจากน้ัน อาจารย์ผู้สอนในแต่ละวิชาต้องพยายามสอดแทรก
เรื่องที่เก่ียวกับสิ่งต่อไปน้ี เพ่ือให้นักศึกษาสามารถพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมไปพร้อมกับวิทยาการต่างๆ ที่
ศึกษา ตามท่ีระบุไว้ 
 1) การแสดงออกถึงการมีวินัยตามระเบียบขององค์กรและสังคม 

2) การแสดงออกถึงการรับผิดชอบในบทบาทหน้าที่ของตน 
 3) การแสดงออกถึงการเป็นผู้นําและผู้ตามท่ีดี 
 4) การแสดงออกถึงการซื่อสัตย์และหมั่นเพียร เสียสละ และมีจิตสาธารณะ 

5) การแสดงออกถึงการรับผิดชอบต่อจรรยาบรรณวิชาชีพ 
        2.2.1.2 กลยุทธก์ารสอนท่ีใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม  
     กําหนดให้มีวัฒนธรรมองค์กร เพ่ือเป็นการปลูกฝังให้นักศึกษามีระเบียบวินัย โดยเน้น 
การเข้าช้ันเรียนให้ตรงเวลา ตลอดจนการแต่งกายที่เป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย นักศึกษาต้องมีความ
รับผิดชอบ โดยในการทํางานกลุ่มน้ันต้องฝึกให้รู้หน้าที่ของการเป็นผู้นํากลุ่มและการเป็นสมาชิกกลุ่ม      
ความซื่อสัตย์  โดยต้องไม่กระทําการทุจริตในการสอบหรือคัดลอกผลงาน/ข้อมูลของผู้อ่ืนเป็นต้น นอกจากน้ี
อาจารย์ผู้สอนทุกคนต้องสอดแทรกเรื่องคุณธรรม จริยธรรมในการสอนทุกรายวิชารวมท้ังมีการจัดกิจกรรม
ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมรม เช่น การยกย่องนักศึกษาที่ทําดี เสียสละ และทําประโยชน์แก่ส่วนรวม 
        2.2.1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรม 

 1) ประเมินจากการมีวินัยและพร้อมเพรียงของนักศึกษาในการเข้าร่วมกิจกรรมเสริม
หลักสูตร 
 2) ประเมินจากปริมาณการกระทําทุจริตในการส่งผลงานและการสอบ 
 3) ประเมินจากความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 
 
 2.2.2 ด้านความรู้ 
 2.2.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้  
นักศึกษาต้องมีความรู้เก่ียวกับทักษะภาษาอาหรับ มีคุณธรรม จริยธรรม และความรู้เก่ียวกับสาขาวิชาที่ศึกษา
น้ันต้องเป็นสิ่งที่นักศึกษาต้องรู้เพ่ือใช้ประกอบอาชีพและช่วยพัฒนาสังคม ดังน้ันมาตรฐานความรู้ต้อง
ครอบคลุมสิ่งต่อไปน้ี 
 1) การแสดงออกถึงความรู้ หลักการ ทฤษฏีในศาสตร์ที่ศึกษา 
 2) การแสดงออกถึงความสามารถค้นคว้าหาข้อเท็จจริง หรือความรู้ทางด้านภาษาอาหรับ 
                            และศาสตร์ที่เก่ียวข้อง จากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ 
 3) การแสดงออกถึงความสามารถนําความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้ถูกต้องตามหลักคิด ทฤษฏีที่

ได้ศึกษา 
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 2.2.2.2 กลยุทธ์การสอนท่ีใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้  
1) การบรรยาย  
2) การฝึกปฏิบัติ 
3) การแสดงบทบาทสมมติ  
4) การอภิปรายและการโต้วาที 
5) การค้นคว้า และเรียนรู้ด้วยตนเอง  

 

 2.2.2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู ้
ประเมินด้วยวิธีการที่หลากหลาย เพ่ือให้ครอบคลุมการประเมินด้านความรู้ ดังน้ี 
1) สังเกตการแสดงความคิดเห็นในช้ันเรียนและการทํางานกลุ่ม  
2) ประเมินจากแบบทดสอบ และผลงาน 
3) ประเมินจากรายงานการศึกษาค้นคว้า  
4) ประเมินจากการนําเสนอรายงาน และการอภิปรายในช้ันเรียน  

 
 2.2.3 ด้านทักษะทางปัญญา 
 2.2.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา  
                            นักศึกษาต้องสามารถพัฒนาตนเองและประกอบวิชาชีพได้เมื่อสําเร็จการศึกษาแล้ว 
ดังน้ันนักศึกษาจําเป็นต้องได้รับการพัฒนาทักษะทางปัญญาไปพร้อมกับคุณธรรม จริยธรรม และความรู้
เก่ียวกับสาขาวิชาภาษาอาหรับ ในขณะที่สอนนักศึกษา อาจารย์ต้องเน้นให้นักศึกษาคิดหาเหตุผล เข้าใจที่มา
และสาเหตุของปัญหา วิธีการแก้ปัญหารวมทั้งแนวคิดด้วยตนเองควบคู่ไปกับการสอนเน้ือหา นักศึกษาต้องมี
คุณสมบัติต่างๆ จากการสอนเพ่ือให้เกิดทักษะทางปัญญาดังน้ี 

1) สามารถใช้ทักษะการ คิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ คิดเชิงเหตุผล และคิดเชิงบูรณา
การ ในชีวิตประจําวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2) มีความสามารถในการจัดการปัญหา และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เพ่ือสร้าง 
    ประโยชน์ต่อตนเองและสังคมได้  

 2.2.3.2 กลยุทธ์การสอนท่ีใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา  
1) มอบหมายหัวข้อและประเด็นรับผิดชอบที่ส่งเสริมการฝึกคิดวิเคราะห์  
2) มอบหมายกิจกรรมการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 
3) มอบหมายประเด็นอภิปราย เปิดโอกาสให้ฝึกฝนผู้นําในการอภิปราย  
4) เปิดโอกาสและกระตุ้นให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ต่อยอดจากเน้ือหาในช้ันเรียน 

                           5) สอนโดยเน้นให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะการคิดและการแก้ไขปัญหาท้ังระดับบุคคลและ
กลุ่มในสถานการณ์ทั่วไปโดยใช้วิธีการสอนที่หลากหลาย เช่น การอภิปรายกลุ่ม การ
ทํากรณีศึกษา การโต้วาที เป็นต้น  

 2.2.3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
1)  การประเมิน เป็นการวัดและการประเมินทักษะการคิด และการแก้ไขปัญหา เช่น 
การสังเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่วมและการเป็นผู้นําในการอภิปราย  
2)  การตรวจประเมินความสามารถในการอภิปราย 
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3)  การประเมินจากผลงานที่เกิดจากการใช้กระบวนการแก้ไขปัญหา การศึกษา
ค้นคว้าอย่างเป็นระบบ การวิเคราะห์วิจารณ์ เช่น รายงานการวิเคราะห์วิจารณ์ 
กรณีศึกษา การศึกษาอิสระ รายงานผลการอภิปรายกลุ่ม การประชุมปรึกษาปัญหา 
และการสัมมนา 
 

 2.2.4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
        2.2.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธร์ะหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ  
 1) สามารถทํางานร่วมกับผู้อ่ืนได้ ทั้งในฐานะผู้นําและสมาชิกกลุ่ม 

  2) มีความรับผิดชอบต่อบทบาทหน้าที่ของตนเอง ทั้งต่อตนเอง ต่อผู้อ่ืน และต่อสังคม 
 3) แสดงออกถึงการมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีในสังคมพหุวัฒนธรรม  
                 2.2.4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ  

นักศึกษาต้องมีความสามารถที่จะปรับตัวให้เข้ากับบุคคล และสังคม ดังน้ันอาจารย์                 
ผู้สอนต้องจัดการเรียนการสอน ดังน้ี 
1) กลยุทธ์การสอนที่เน้นการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนกับผู้เรียน ผู้เรียนกับผู้สอน 
และผู้เรียนกับสังคม 
2) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่มีการทํางานเป็นทีม เพ่ือส่งเสริมการแสดงบทบาท
ของการเป็นผู้นําและผู้ตาม 
3) จัดกิจกรรมส่งเสริมให้นักศึกษาได้มีความรับผิดชอบ ปฏิสัมพันธ์ที่ดีในสังคมพหุ
วัฒนธรรม  

                   2.2.4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

1) การประเมินความสามารถในการทํางานร่วมกับกลุ่มเพ่ือน และทีมงานอย่างมี
ประสิทธิภาพและสร้างสรรค์ 
2) การประเมินผู้เรียนในการแสดงบทบาทของการเป็นผู้นําและผู้ตาม ในสถานการณ์    
การเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ 

                           3) ประเมินผลจากการจัดกิจกรรมและการเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษา 
 
  2.2.5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  
        2.2.5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ  

1)   การแสดงออกถึงความสามารถในการใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสารได้  
2)   การแสดงออกถึงความสามารถใช้เทคโนโลยีในการสื่อสาร 
3)   การแสดงออกถึงความสามารถในการวิเคราะห์ตัวเลข และนําเสนอข้อมูลได้อย่าง
เหมาะสม และใช้เป็นพ้ืนฐานแก้ปัญหา ตัดสินใจในชีวิตประจําวัน 
4) การแสดงออกถึงการมีทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูลเพ่ือ

การแสวงหาความรู้ 
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 2.2.5.2 กลยุทธ์การสอนท่ีใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  

1)  การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะการสื่อสารระหว่าง   
บุคคลทั้งการพูด การฟัง และการเขียนในกลุ่มผู้เรียน ระหว่างผู้เรียนและผู้สอนและ
บุคคลที่เก่ียวข้อง 
2)  การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เลือกและใช้เทคโนโลยี 
สารสนเทศเพ่ือการสื่อสารที่หลากหลายรูปแบบและวิธีการ 
3)  การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ใช้ความสามารถในการเลือก 
สารสนเทศและฝึกทักษะการนําเสนอข้อสนเทศด้วยวิธีการที่หลากหลายเหมาะสมกับ
ผู้ฟัง และเน้ือหาที่นําเสนอ 
4)  จัดกิจกรรมที่กระตุ้นให้ผู้เรียนใช้ภาษาอาหรับ และภาษาไทยในการสื่อสารได้อย่าง                
ถูกต้องและเหมาะสม 

 2.2.5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1)  การประเมินผลงานตามกิจกรรมการเรียนการสอน โดยใช้แบบสังเกต และแบบ 
ประเมินทักษะการพูด การเขียน 
2) การทดสอบทักษะการฟังจากแบบทดสอบที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การเรียนรู้ 
3) การทดสอบการวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้ข้อสอบ การทํารายงานกรณี และการ
วิเคราะห์ข้อมูลผลการศึกษาวิจัย การศึกษาอิสระ 

 
 
 
3. การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)   
 3.1 การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา 
          หมวดวิชาศึกษาท่ัวไปผลการเรียนรู้ในตารางมีความหมายดังนี้ 
      1) ด้านคุณธรรม จริยธรรม  
 (1) การปฏิบัติตนตามกรอบระเบียบ ข้อบังคับของสถาบันและสังคม 
 (2) การแสดงออกถึงการมีวินัยในการเรียน ตรงต่อเวลา ซื่อสัตย์สุจริต ขยัน อดทน และสู้งาน 
 (3) การแสดงออกถึงการเคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน รวมทั้งเคารพในคุณค่า

และศักด์ิศรีของความเป็นมนุษย์ 
 (4) การแสดงออกถึงการมีจิตอาสา และมีจิตสํานึกสาธารณะ 
 (5) รักและภูมิใจในสถาบัน ท้องถิ่น มีจิตสํานึกในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม สิ่งแวดล้อมและ

ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
     2) ด้านความรู้ 
 (1) การแสดงออกถึงความสามารถในการเข้าถึงแหล่งการเรียนรู้ 
 (2) การแสดงออกถึงความสามารถในการบูรณาการความรู้ และการประยุกต์ความรู้ 

(3) มีความรู้และความเข้าใจเก่ียวกับหลักการและทฤษฎีที่สําคัญในเน้ือหาของหมวดวิชา
ศึกษาทั่วไป 
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     3) ด้านทักษะทางปัญญา 
 (1) สามารถใช้ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ คิดวิเคราะห์ คิดเชิงเหตุผล และคิดเชิง  

บูรณาการ ในชีวิตประจําวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 (2) มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เพ่ือสร้างประโยชน์ต่อตนเองและสังคมได้ 

     4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
 (1) สามารถทํางานร่วมกับผู้อ่ืนได้ ทั้งในฐานะผู้นําและสมาชิกกลุ่ม 

(2) มีความรับผิดชอบต่อบทบาทหน้าที่ของตนเอง ทั้งต่อตนเอง ต่อผู้อ่ืน และต่อสังคม 
 (3) แสดงออกถึงการมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีในสังคมพหุวัฒนธรรม 
     5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  

(1) การแสดงออกถึงความสามารถในการใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสาร 
(2) การแสดงออกถึงความสามารถในการติดต่อสื่อสาร โดยใช้เทคโนโลยีได้อย่างเหมาะสม 
(3) การแสดงออกถึงความสามารถในการวิเคราะห์ตัวเลข แปรผลและนําเสนอข้อมูลได้อย่าง

เหมาะสม และใช้เป็นพ้ืนฐานแก้ปัญหาและการตัดสินใจในชีวิตประจําวัน 
(4) การแสดงออกถึงการมีทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูลเพ่ือ         

การแสวงหาความรู้ 
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การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
 
 

กระบวนวิชา 
 

1. คุณธรรม จริยธรรม 
 
 
 
 

จํานวน 5 ข้อ 

2. ความรู ้
 
 
 
 

จํานวน 3 ข้อ 

3. ทักษะ
ทาง

ปัญญา 
 

จํานวน  
2 ข้อ 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
และความ
รับผิดชอบ 
จํานวน 3 ข้อ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการ

ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
จํานวน 4 ข้อ 

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

2100101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร                  
2100102 การพัฒนาทักษะการพูดและการเขียน                  
2100117 ภาษาไทยเพื่อการประกอบอาชีพ                    
2100104 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและพัฒนาการเรียนรู้                  
2100107 ภาษามลายูเพื่อการสื่อสาร                  
2100108 ภาษามลายูเพื่อการสื่อสารและพัฒนาการเรียนรู้                  
2100115 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1                    
2100103 หลกัการอ่านและการเขียนคําไทย                  
2100105 การพัฒนาทักษะการพูดและการอ่านภาษาอังกฤษ                  
2100106 ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาการอ่านและการเขียน                  

 
ความรับผิดชอบหลัก   ความรับผิดชอบรอง 

 
การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ต่อ) 
 
 

1. คุณธรรม จริยธรรม 
 

2. ความรู ้
 

3. ทักษะ
ทาง

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข 
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กระบวนวิชา 
 

 
 
 

จํานวน 5 ข้อ 

 
 
 

จํานวน 3 ข้อ 

ปัญญา 
 

จํานวน  
2 ข้อ 

ระหว่างบุคคล
และความ
รับผิดชอบ 
จํานวน 3 ข้อ 

การสื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
จํานวน 4 ข้อ 

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

2100116 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2                   
2100109 ภาษามลายูพื้นฐาน                  
2100110 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร                  
2100111  ภาษาอาหรับพื้นฐาน                   
2100112 วิทยาการแห่งความสุข                  
2100113 สุนทรียวิจักขณ์                  
2100114 สารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต                   
2100118 ความจริงของชีวิต                    
2100119 การพัฒนาตน                    
2100120 สุนทรียภาพเพื่อชีวิต                    
2150101 สังคมภิวัตน์                  
2150102 การจัดการทางสังคม                  

ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง 
การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ต่อ) 

 
 

กระบวนวิชา 
 

1. คุณธรรม จริยธรรม 
 
 
 
 

2. ความรู ้
 
 
 
 

3. ทักษะ
ทาง

ปัญญา 
 

จํานวน  

4.ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
และความ
รับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 
 

62 



57 

จํานวน 5 ข้อ จํานวน 3 ข้อ 2 ข้อ จํานวน 3 ข้อ จํานวน 4 ข้อ 
ข้อ1 ข้อ2 ข้อ3 ข้อ4 ข้อ5 ข้อ1 ข้อ2 ข้อ3 ข้อ1 ข้อ2 ข้อ1 ข้อ2 ข้อ3 ข้อ1 ข้อ2 ข้อ3 ข้อ4 

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

 
ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง 
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 3.2 การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชาหมวดวิชาเฉพาะ  
 ผลการเรียนรู้ในตารางมีความหมายดังนี้ 
  1) ด้านคุณธรรม จริยธรรม  

1) การแสดงออกถึงการมีวินัยตามระเบียบขององค์กรและสงัคม 
2) การแสดงออกถึงการรับผิดชอบในบทบาทหน้าที่ของตน 
3) การแสดงออกถึงการเป็นผู้นําและผู้ตามท่ีดี 
4) การแสดงออกถึงการซื่อสัตย์และหมั่นเพียร เสียสละ และมีจิตสาธารณะ 
5) การแสดงออกถึงการรับผิดชอบต่อจรรยาบรรณวิชาชีพ 

                    2) ด้านความรู้ 
1) การแสดงออกถึงความรู้ หลักการ ทฤษฏีในศาสตร์ที่ศึกษา 
2) การแสดงออกถึงความสามารถค้นคว้าหาข้อเท็จจริง หรือความรู้ทางด้าน 

ภาษาอาหรับและศาสตร์ที่เก่ียวข้อง จากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ 
3) การแสดงออกถึงความสามารถนําความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้ถูกต้องตามหลักคิด 

ทฤษฏีที่ได้ศึกษา 
                    3) ด้านทักษะทางปัญญา 

1) สามารถใช้ทักษะการ คิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ คิดเชิงเหตุผล  
และคิดเชิงบูรณาการ ในชีวิตประจําวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2) มีความสามารถในการจัดการปัญหา และมคีวามคิดริเริ่มสร้างสรรค์  
เพ่ือสร้างประโยชน์ต่อตนเองและสังคมได้  

                    4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
1) สามารถทํางานร่วมกับผู้อ่ืนได้ ทั้งในฐานะผูนํ้าและสมาชิกกลุ่ม 
2) มีความรับผิดชอบต่อบทบาทหน้าที่ของตนเอง ทั้งต่อตนเอง ต่อผู้อ่ืน  

และต่อสังคม 
3) แสดงออกถึงการมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีในสังคมพหุวัฒนธรรม  

                    5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
1) การแสดงออกถึงความสามารถในการใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสารได้  
2) การแสดงออกถึงความสามารถใช้เทคโนโลยีในการสื่อสาร 
3) การแสดงออกถึงความสามารถในการวิเคราะห์ตัวเลข แปรผล 

และนําเสนอขอ้มูลได้อย่างเหมาะสม และใช้เป็นพ้ืนฐานแก้ปัญหา 
และการตัดสินใจในชีวิตประจําวัน 

4) การแสดงออกถึงการมีทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้น 
                            ข้อมลูเพ่ือการแสวงหาความรู้ 
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การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา หมวดวิชาเฉพาะ 
 
 

กระบวนวิชา 
 

1. คุณธรรม จริยธรรม 
 
 
 
 

จํานวน 5 ข้อ 

2. ความรู ้
 
 
 
 

จํานวน 3 ข้อ 

3. ทักษะ
ทาง

ปัญญา 
 

จํานวน  
2 ข้อ 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
และความ
รับผิดชอบ 
จํานวน 3 ข้อ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการ

ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
จํานวน 4 ข้อ 

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

หมวดวิชาเฉพาะ                  
2122101 หลกัภาษาอาหรับ 1                  
2122102 การอ่านภาษาอาหรับเบื้องต้น                  
2122103 การฟัง-พูดภาษาอาหรับเบื้องต้น                  
2122104 สัทศาสตร์ภาษาอาหรับ                  
2122105 หลักภาษาอาหรับ 2                   
2122106 การอ่านภาษาอาหรับขั้นกลาง                    
2122107 การฟัง-พูดภาษาอาหรับขั้นกลาง                  
2122108 วัฒนธรรมอาหรับ                  
2122209 หลกัภาษาอาหรับ 3                  

 
ความรับผิดชอบหลัก   ความรับผิดชอบรอง 

 
 
 

การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา หมวดวิชาเฉพาะ (ต่อ) 
 
 

กระบวนวิชา 

1. คุณธรรม จริยธรรม 
 
 

2. ความรู ้
 
 

3. ทักษะ
ทาง

ปัญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการ
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จํานวน 5 ข้อ 

 
 

จํานวน 3 ข้อ 

 
จํานวน  
2 ข้อ 

และความ
รับผิดชอบ 
จํานวน 3 ข้อ 

ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
จํานวน 4 ข้อ 

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

หมวดวิชาเฉพาะ                  
2122210 ภาษาศาสตร์ภาษาอาหรับเบื้องต้น                  
2122211 ภาษาอาหรับและเทคโนโลยีสารสนเทศ                  
2122212 ภาษาอาหรับเพื่อการสื่อสาร                  
2122213 การเขียนภาษาอาหรับเบื้องต้น                  
2122214 การฟัง-พูดภาษาอาหรับถิ่นอ่าวเปอร์เซีย                  
2122315 หลกัการแปลเบื้องต้น                  
2122316 ภาษาอาหรับเพื่อการท่องเที่ยว                  
2122317 วรรณคดีอาหรับ                  
2122318 การเขียนจดหมายธุรกิจ                  
2122319 ภาษาอาหรับเพื่อการบริการฮัจญ์และอุมเราะฮ์                  
2122420 ระเบียบวิธีวิจัยด้านภาษาศาสตร์                  

ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง 
 
 
 

การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา หมวดวิชาเฉพาะ (ต่อ) 
 
 

กระบวนวิชา 
 

1. คุณธรรม จริยธรรม 
 
 
 
 

จํานวน 5 ข้อ 

2. ความรู ้
 
 
 
 

จํานวน 3 ข้อ 

3. ทักษะ
ทาง

ปัญญา 
 

จํานวน  
2 ข้อ 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
และความ
รับผิดชอบ 
จํานวน 3 ข้อ 

5. ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 
 

จํานวน 4 ข้อ 
ข้อ1 ข้อ2 ข้อ3 ข้อ4 ข้อ5 ข้อ1 ข้อ2 ข้อ3 ข้อ1 ข้อ2 ข้อ1 ข้อ2 ข้อ3 ข้อ1 ข้อ2 ข้อ3 ข้อ4 
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หมวดวิชาเฉพาะ                  
2122321 มัคคุเทศก์                  
2122322 วาทศาสตร์อาหรับ                  
2122323 ภาษาอาหรับเพื่องานบริการด้านสุขภาพ                  
2122324 ภาษาอาหรับในสือ่มวลชน                  
2122325 ภาษาอาหรับเพื่อความเป็นครู                   
2122326 ภาษาอาหรับเพื่อธุรกิจสายการบิน                  
2122327 ภาษาอาหรับเพื่อธุรกิจระหว่างประเทศ                  
2122328 ภาษาอาหรับเพื่อธุรกิจโรงแรม                  
2122429 วัฒนธรรมประเทศอาเซียน                  
2122430  การพัฒนาทักษะการแปล                  

 
ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง 

 
 

    การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา หมวดวิชาเฉพาะ (ต่อ) 
 

 
 

กระบวนวิชา 
 

1. คุณธรรม จริยธรรม 
 
 
 
 

จํานวน 5 ข้อ 

2. ความรู ้
 
 
 
 

จํานวน 3 ข้อ 

3. ทักษะ
ทาง

ปัญญา 
 

จํานวน  
2 ข้อ 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
และความ
รับผิดชอบ 
จํานวน 3 ข้อ 

5. ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 
 

จํานวน 4 ข้อ 
ข้อ1 ข้อ2 ข้อ3 ข้อ4 ข้อ5 ข้อ1 ข้อ2 ข้อ3 ข้อ1 ข้อ2 ข้อ1 ข้อ2 ข้อ3 ข้อ1 ข้อ2 ข้อ3 ข้อ4 

หมวดวิชาเฉพาะ                  
2122431  การแปลแบบล่าม                  
2122432  การอ่านภาษาอาหรับขั้นสูง                  
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2122433 การฟัง-พูดภาษาอาหรับขั้นสูง                  
2122434 ภาษาอาหรับสําหรับงานสํานักงาน                  
2122435 เตรียมการฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษา 
            อาหรับ  

                 

2122436 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาอาหรับ                  
2122437 เตรียมสหกิจศึกษา                  
2122438 สหกิจศึกษา                  

 
      ความรบัผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบ
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หมวดท่ี 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 
 
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด) 
 การให้ระดับคะแนน (เกรด) เป็นไปตามข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ว่าด้วยการ
จัดการศึกษาระดับปริญญาตรี  
 
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 
 2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่สําเร็จการศึกษา 
 กําหนดระบบการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิการเรียนรู้ของนักศึกษา โดยคณะกรรมการทวน
สอบของหลักสูตร ประเมินความสอดคล้องของข้อสอบกับผลการเรียนรู้ที่กําหนดไว้ในรายวิชา ความ
เหมาะสมของการให้คะแนน และการให้ระดับคะแนน อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนใน
แต่ละปี   
 2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาสําเร็จการศึกษา 
 การกําหนดวิธีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนักศึกษา โดยเน้นการทําวิจัย
ผลสัมฤทธ์ิของการประกอบอาชีพของบัณฑิต และนําผลวิจัยที่ได้ย้อนกลับมาปรับปรุงกระบวนการการ
เรียนการสอน รวมทั้งการประเมินคุณภาพของหลักสูตรและหน่วยงาน โดยการวิจัยจะดําเนินการดัง
ตัวอย่างต่อไปน้ี 
 (1) สํารวจภาวะการมีงานทําของบัณฑิต ประเมินจากบัณฑิตแต่ละรุ่นที่จบการศึกษา ใน
ด้านของระยะเวลาในการหางานทํา ความเห็นต่อความรู้ ความสามารถ ความมั่นใจของบัณฑิตในการ
ประกอบอาชีพ 
 (2) การสํารวจข้อมูลจากผู้ประกอบการ โดยการส่งแบบสอบถาม เพ่ือประเมินความพึง
พอใจในบัณฑิตที่จบการศึกษาและเข้าทํางานในสถานประกอบการน้ัน ๆ  ทุกปี 
 (3) การประเมินจากบัณฑิตที่ไปประกอบอาชีพ ในแง่ของความพร้อม ความรู้จาก
สาขาวิชาที่เรียน และความรู้ด้านอ่ืน ๆ  ที่กําหนดในหลักสูตรที่เก่ียวเน่ืองกับการประกอบอาชีพของ
บัณฑิต  รวมทั้งเปิดโอกาสให้เสนอข้อคิดเห็นในการปรับปรุงหลักสูตรให้ดีย่ิงขึ้นด้วย 
 (4) ความเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่มาประเมินหลักสูตรหรือมาเป็นอาจารย์พิเศษ  
ต่อความพร้อมของนักศึกษาในการเรียน และคุณสมบัติอ่ืน ๆ  ที่เก่ียวข้องกับกระบวนการเรียนรู้และ
การพัฒนาองค์ความรู้ของนักศึกษา 
 (5) ผลงานของศิษย์เก่าที่วัดเป็นรูปธรรมได้ เช่น การได้รับรางวัล การได้รับเกียรติบัตร 
ฯลฯ  
 
3. เกณฑ์การสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร  
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 เกณฑ์การสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรเป็นไปตามข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2551 และข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา  
ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2558  
 

หมวดท่ี 6 การพัฒนาคณาจารย ์
 

1. การเตรียมการสําหรับอาจารย์ใหม่ 
 1.1 การปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ ดําเนินการโดยมหาวิทยาลัยหรือคณะ มีวัตถุประสงค์เพ่ือ
แนะนํามหาวิทยาลัย ให้มีความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายของมหาวิทยาลัย คณะ ความเป็นครู 
คุณธรรม จริยธรรม หน้าที่ของครูด้านการเรียนการสอน การวัดผลและประเมินผล การทําวิจัย และ
การทําผลงานทางวิชาการ 
 1.2 สนับสนุน และส่งเสริม เพ่ือให้อาจารย์ใหม่เข้าร่วมประชุม อบรม สัมมนา เก่ียวกับการ
จัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน ความรู้ใหม่ในสาขาวิชาภาษาอาหรับ หรือศาสตร์ที่เก่ียวข้อง 
การศึกษาดูงาน การประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศ และ/หรือต่างประเทศ  รวมทั้งสนับสนุน 
ส่งเสริมการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นของอาจารย์ใหม่ 
 1.3 สนับสนุน เพ่ือพัฒนาด้านการวิจัย และส่งเสริมการผลิตงานวิจัย หรือผลงานทางวิชาการ 
 
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์ 
 2.1 การพัฒนาความรู้และทักษะการจัดการเรียนรู้ การวัดและการประเมินผล 
 2.1.1 ส่งเสริมอาจารย์ให้เพ่ิมพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพ่ือพัฒนาการสอนและ
การวิจัยอย่างต่อเน่ือง โดยการสนับสนุนให้ทําวิจัยทางด้านภาษาอาหรับ หรือศาสตร์ที่เก่ียวข้องการ
สนับสนุนการศึกษาต่อฝึกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองค์กรต่าง ๆ  การประชุมทาง
วิชาการทั้งในประเทศ และ/หรือต่างประเทศ รวมถึงการสนับสนุนให้ทําผลงานทางวิชาการ 
 2.1.2 การเพ่ิมพูนทักษะการจัดการเรียนการสอน การประเมินผล และพัฒนาความรู้ใน
สาขาวิชาภาษาอาหรับ หรือศาสตร์ที่เก่ียวข้องให้ทันสมัย   
 2.2  การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอ่ืน ๆ   
 2.2.1 มีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชนที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาความรู้และ
คุณธรรม 
 2.2.2 กระตุ้นให้อาจารย์ทําผลงานทางวิชาการ 
 2.2.3 ส่งเสริมการทําวิจัยเพ่ือสร้างองค์ความรู้ใหม่ พัฒนาการเรียนการสอนและความ
เช่ียวชาญในหลักสูตร 
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หมวดท่ี 7 การประกันคณุภาพหลักสูตร 

1. การบริหารหลักสูตร 
      มีคณะกรรมการบริหารหลักสูตรซึ่งได้รับการแต่งต้ังจากคณะกรรมการประจําคณะ
ประกอบด้วย ประธานหลักสูตร 1 คน และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จํานวน 4 คน โดยมีวาระ
คราวละ 2 ปี ทําหน้าที่กําหนดทิศทาง วัตถุประสงค์ บริหารจัดการ วางแผนดําเนินการ วางแผนการ
จัดการเรียนการสอน และติดตามผลการดําเนินงาน มีการวิเคราะห์ผลการดําเนินงานตามปัจจัย
คุณภาพต่างๆ อย่างต่อเน่ือง  เทียบกับแผนงานเพ่ือทบทวนทิศทางและวัตถุประสงค์เป็นประจําทุกปี
การศึกษา  
 

เป้าหมาย การดําเนินการ การประเมินผล 
1.พัฒนาหลักสตูรให้ทันสมัยโดย
อาจารย์และนักศึกษาสามารถก้าว
ทันหรือเป็นผู้นําในการสร้างองค์
ความรู้ใหม่ๆ  ทางด้านภาษา
อาหรับ 
 
2. กระตุ้นให้นักศึกษาเกิดความใฝ่

รู้ มีแนวทางการเรียนที่สร้างทัง้
ความรู้ความสามารถในวิชาการ
วิชาชีพ ที่ทันสมัย 

3. ตรวจสอบและปรับปรุงหลักสูตร
ให้มีคุณภาพมาตรฐาน 

4. มีการประเมินมาตรฐานของ
หลักสูตรอย่างสมํ่าเสมอ 

1. จัดหลักสูตรให้สอดคล้องกับ
มาตรฐานวิชาชีพศิลปศาสตร์
สาขาวิชาภาษาอาหรับ 

2. ปรับปรุงหลกัสูตรให้ทันสมยัโดย
มีการพิจารณาปรับปรุงหลักสตูร
ทุกๆ 5 ปี 

3. จัดแนวทางการเรียนในวิชาเรียน
ให้มีทั้งภาคทฤษฎีและ
ภาคปฏิบัติ และมีกิจกรรม
ประจําวิชาให้นักศึกษาได้ศึกษา
ความรู้ที่ทันสมยัด้วยตนเอง 

4. จัดใหม้ีผู้สนับสนุนการเรียนรู้ 
และหรือ ผู้ช่วยสอน เพ่ือกระตุ้น
ให้นักศึกษาเกดิความใฝ่รู ้

5. กําหนดให้อาจารย์ที่สอนมี
คุณวุฒิไม่ตํ่ากว่าปริญญาโทหรือ
เป็นผู้เช่ียวชาญในรายวิชาน้ัน 
และจํานวนคณาจารย์ประจําไม่
น้อยกว่าเกณฑ์มาตรฐาน  

6. สนับสนุนให้อาจารย์ผู้สอนเป็น
ผู้นําในทางวิชาการ และหรือ 

1. หลักสูตรทีส่ามารถอ้างอิงกับ
มาตรฐานที่กําหนดโดยหน่วยงาน
วิชาชีพด้านศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาอาหรับ มีความ
ทันสมัยและมกีารปรับปรุง
สม่ําเสมอ 
2.จํานวนวิชาเรียนที่มีภาคปฏิบัติ 
และวิชาเรียนที่มีแนวทางให้
นักศึกษาได้ศึกษาค้นคว้าความรู้
ใหม่ได้ด้วยตนเอง 
3.จํานวนและรายช่ือคณาจารย์
ประจํา ประวัติอาจารย์ด้านคุณวุฒิ
ประสบการณ์ และการพัฒนา
อบรม ของอาจารย์ 
4.จํานวนบุคลากรผู้สนับสนุนการ
เรียนรู้ และบันทึกกิจกรรมในการ
สนับสนุนการเรียนรู้ 
5.ผลการประเมินการเรียนการ
สอนอาจารย์ผู้สอน และการ
สนับสนุนการเรียนรู้ของ
ผู้สนับสนุนการเรียนรู้ โดย
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เป้าหมาย การดําเนินการ การประเมินผล 
เป็นผู้เช่ียวชาญทางวิชาชีพด้าน
ภาษาอาหรับ หรือในด้านที่
เก่ียวข้อง 

7. ส่งเสริมอาจารย์ประจําหลักสูตร
ให้ไปดูงานในหลักสูตรหรือ
วิชาการที่เก่ียวข้อง ทั้งในและ
ต่างประเทศ 

8. มีการประเมินหลักสูตรโดย
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายในทุกปี และภายนอกอย่าง
น้อยทุก 5 ปี 

 
9. จัดทําฐานขอ้มูลทางด้าน

นักศึกษา อาจารย์ อุปกรณ์ 
เครื่องมือวิจัย งบประมาณ 
ผลงานทางวิชาการทุกภาค
การศึกษาเพ่ือเป็นข้อมูลในการ
ประเมินของคณะกรรมการ 

10.ประเมินความพึงพอใจของ
หลักสูตรและการเรียนการสอน 
โดยบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษา 

นักศึกษา 
6.ประเมินผลโดยคณะกรรมการท่ี
ประกอบด้วยอาจารย์ภายในคณะ 
ทุกปี 
7.ประเมินผลโดยคณะกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ทุกๆ 5 ปี 
8.ประเมินผลโดยบัณฑิตผู้สําเร็จ
การศึกษาทุกๆ  2 ปี 
 

 
2. การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน 

      2.1 การบริหารงบประมาณ 
               มหาวิทยาลัยจัดสรรงบประมาณผ่านคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ทั้งงบประมาณ
แผ่นดินและงบประมาณบํารุงการศึกษา เพ่ือจัดซื้อตํารา สื่อการเรียนการสอน วัสดุครุภัณฑ์ เพ่ือ
สนับสนุนการเรียนการสอนในช้ันเรียน และสร้างสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับการเรียนรู้ด้วยตนเอง
ของนักศึกษา 
      2.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม 
               หลักสูตรมีความพร้อมด้านหนังสือ ตํารา และการสืบค้นผ่านฐานข้อมูลโดยมีสํานักวิทย
บริการ ที่มีหนังสือด้านภาษาอาหรับ ภาษาอังกฤษ ภาษามลายู การวิจัยและการประเมินผลทาง
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การศึกษาและด้านอ่ืนๆ รวมถึงฐานข้อมูลที่จะให้สืบค้นและสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนอย่าง
พอเพียง 

2.2.1 สถานที่ 
 

ลําดับ รายการและลกัษณะเฉพาะ จํานวน 
 

หมายเหตุ 

1 ห้องสําหรับการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 
Self Access Centre 

1  

2 ห้อง Ellis Program 1  
3 ห้องพักอาจารย์และเก็บวัสดุอุปกรณ์ 1  
4 ห้องปฏิบัติการทางภาษา 1  

            
                   2.2.2  อุปกรณ์การสอน 

                 อุปกรณ์การเรียนการสอนของสาขาวิชาภาษาอาหรับ 
 

ลําดับ รายการและลกัษณะเฉพาะ 
จํานวนที่มี 
อยู่แล้ว 

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

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

 
2.2.3 ห้องสมุดและแหล่งค้นคว้าทางวิชาการ   

 สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา มีเครื่อง
คอมพิวเตอร์เพียงพอท่ีจะให้บริการการสืบค้นสารสนเทศระบบห้องสมุดอัตโนมัติผ่านเครือข่าย
อินเตอร์เน็ตจาก WEBSITE http://yru.ac.th. 
  2.2.3.1 เอกสารและตํารา  

1) หนังสือ 

2) วารสารและนิตยสารทางวิชาการ 
2.1) ภาษาไทย จํานวน 40 ช่ือเรื่อง 400 เล่ม
2.2) ภาษาอังกฤษ จํานวน 6 ช่ือเรื่อง 60 เล่ม

3) หนังสือพิมพ์รายวัน/รายสัปดาห์ 
3.1) ภาษาไทย จํานวน 7 ช่ือเรื่อง 5,040 เล่ม 
3.2) ภาษาอังกฤษ จํานวน 1 ช่ือเรื่อง 720 เล่ม 

 
  2.2.3.2 สื่อผสม (Multimedia) 
       1) วีดีทัศน์   จํานวน      4,200  ช่ือเรื่อง 
       2) ซีดี   จํานวน        140  ช่ือเรื่อง 
  2.2.3.3 ฐานข้อมูลสําเร็จรูป  

ฐานข้อมูลสําเร็จรูปเพ่ือการค้นคว้ามีจํานวน 3 ฐานข้อมูล และฐานข้อมูล 
Online จํานวน 6 ฐานข้อมูล  ประกอบด้วย 

1.1) ภาษาไทย จํานวน  5,081 ช่ือเรื่อง 
1.2) ภาษาอังกฤษ จํานวน  240 ช่ือเรื่อง 
1.3) ภาษาอาหรับ จํานวน  14 ช่ือเรื่อง 
 รวม จํานวน  16,388 เล่ม 
1.4) รายงานการวิจัย จํานวน  263 ช่ือเรื่อง 
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1) ระบบฐานข้อมูล E-Book ประกอบด้วย  3  ฐานข้อมูล ดังน้ี 
     (1) ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ (Net Library) 
     (2) ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ภาษาไทย (2ebook.com)  
     (3) ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ (Springer Link) 

   2) ระบบฐานข้อมูล e-Learning ประกอบด้วย  1  ฐานข้อมูลดังน้ี 
        (1) ฐานข้อมูลระบบ e-Learning  มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา   
(http://e-learning.yru.ac.th/e-learning/) 
   3) ระบบฐานข้อมูล e-Journal ประกอบด้วย 7 ฐานข้อมูล ดังน้ี 
        (1) ฐานข้อมูล Academic Search Elite เป็นฐานข้อมูลที่มีเน้ือหา
ครอบคลุม    สหสาขาวิชามากที่สุดทั่วโลก 
        (2) ฐานข้อมูล Education Complete เป็นฐานข้อมูลเฉพาะทางด้าน
การศึกษาที่มีเน้ือหาครอบคลุมการศึกษาทั้งในและต่างประเทศ  
        (3) ฐานข้อมูลบทความวารสารสารสนเทศ H.W. WilsonCompany  
        (4) ฐานข้อมูลวารสารต่างประเทศ (http://atoz.ebso.com  
http://www.sciencedirect.com และ http://vnweb.hwwilsonweb.com) 
        (5) ฐานข้อมูล รวบรวม link เข้าสู่ Web วารสาร หรือหนังสือ 
(http://www.doaj.org/) 
        (6) ฐานข้อมูลบทความวิชาการ บทความวิจัย Book review และบท
ปริทัศน์  
(http://journal.nida.ac.th/nidajournal/index2.php) 
        (7) ฐานข้อมูลรายงานช่ือวารสารวิชาการอิเลคทรอนิกส์ในสาขาต่าง ๆ       
(http://stang.sc.mahidol.ac.th/text/ejour-th.htm) 
 4) ระบบฐานข้อมูล E-Thesis ประกอบด้วย 9 ฐานข้อมูล ดังน้ี  
        (1) ฐานข้อมูลงานวิจัยไทย Thailis 
        (2) ฐานข้อมูลบรรณานุกรมและสาระสังเขป Science Citation 
        (3) ฐานข้อมูลบรรณานุกรม และบทคัดย่อของวิทยานิพนธ์ระดับ
ปริญญาโทและปริญญาเอกต่างประเทศ ProGuest  
        (4) ฐานข้อมูลห้องสมุดของสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 
(http://www.riclib.nrct.go.th) 
        (5) ฐานข้อมูลของสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
(http://www.trf.or.th) 
        (6) ฐานข้อมูลการวิจัยทางการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ของ
สํานักงานคณะกรรมการศึกษาแห่งชาติ (สกศ.) (http://www.riclib.nrct.go.th) 
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        (7) ฐานข้อมูลงานวิจัยต่างประเทศ                                          
(http://www.j-gate.informindia.co.in/) 
        (8) ฐานข้อมูลงานวิจัย และหนังสือต่างประเทศ
(http://highwire.stanford.edu/) 
        (9) ฐานข้อมูลเฉพาะทางที่มีรายงานการวิจัยไทยระดับปริญญาโทและ
ปริญญาเอก ระดับอาจารย์ และวารสารต่างประเทศ เก่ียวกับคุณธรรมจริยธรรม 
(http://www.moralcenter.or.th) 

2.3 การจัดหาทรพัยากรการเรียนการสอนเพ่ิมเติม 
2.3.1 ประสานงานกับสํานักวิทยบริการในการจัดซื้อ หนังสือ และตําราที่เก่ียวข้อง เพ่ือบริการให้

อาจารย์และนักศึกษาได้ค้นคว้า และใช้ประกอบการเรียนการสอน รวมถึงการใช้ห้องสมุด
ระหว่างมหาวิทยาลัยภายในประเทศด้วย 

2.3.2 มีความร่วมมือระหว่างองค์กรภายในประเทศ เช่น มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และ
มหาวิทยาลัยอิสลามยะลา องค์กรต่างประเทศ เช่น สถานกงสุลอินโดนีเซีย ประจําจังหวัด
สงขลา, National University of Malaysia, Utara University of Malaysia, Sultan Idris 
University  of  Education และ Science University of Malaysia 

2.4 การประเมินความเพียงพอของทรพัยากร 
  สํานักวิทยบริการดําเนินการสํารวจความต้องการตํารา หนังสืออ้างอิง เอกสาร จาก
คณาจารย์เป็นประจําทุกปีการศึกษา สํานักวิทยบริการดําเนินการรวบรวมข้อมูลผู้ใช้หนังสือ วารสาร
ต่างๆ เพ่ือรายงานมหาวิทยาลัยเป็นประจําทุกปี โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

เป้าหมาย การดําเนินการ การประเมินผล 
1 .  มี จํ า น วนหนั ง สื อ  ตํ า ร า
ประกอบการเรียนการสอนทุก
ร าย วิช าและมี ห นั ง สื อ อ่ าน
ประกอบการ ค้นค ว้ าอ ย่ า ง
เพียงพอและทันสมัย 

สํารวจความต้องการการใ ช้
เอกสารตําราและหนังสืออ่าน
ประกอบการศึกษาค้นคว้าจาก
อาจารย์ผู้สอนแต่ละรายวิชา
ร ว ม ถึ ง ค ว า ม ต้ อ ง ก า ร ข อ ง
นักศึกษาด้วย 

ต ร ว จ ส อบ จํ า น ว นห นั ง สื อ
เ อ ก ส า ร ตํ า ร า แ ล ะห นั ง สื อ
ประกอบการศึกษาค้นคว้าทุกปี 

2.  มีสื่อที่ส่งเสริมสนับสนุนและ
อํานวยความสะดวกด้านการ
เรียนการสอนที่ทันสมัยและ
เพียงพออยู่ในสภาพใช้งานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

มี เ จ้ า ห น้ า ที่ ห ลั ก สู ต ร ค อ ย
ตรวจสอบดูแลให้เพียงพอกับ
ความต้องการและพร้อมใช้งาน
และสํารวจความต้องการของ
ผู้สอน 

ต ร ว จ ส อ บป ริ ม าณ  ค ว า ม
ต้องการและสภาพการใช้งาน
ของส่ืออุปกรณ์อํานวยความ
สะดวกด้านการจัดการเรียนการ
สอนอย่างสมํ่าเสมอรวมถึงความ
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เป้าหมาย การดําเนินการ การประเมินผล 
 คิดเห็นจากอาจารย์ผู้สอนและ

นักศึกษา 
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แหล่งการเรียนรู้/แหล่งฝึกงาน/ฝึกปฏิบัติการ/สถานประกอบการสหกิจศึกษา 

 
ลําดับ ชื่อสถานท่ี/สถานที่ต้ัง เบอร์ติดต่อ 
บริษัทนาํเที่ยว 

1. บริษัท ซันนี่ทวัร์ จํากัด  
 ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนําเที่ยว เลขที ่41-0023 

เลขที่ 1 ถ.รัถการ อ.หาดใหญ ่จ.สงขลา 90110 
โทรศัพท์ 074-354444 
โทรสาร 074-237487 

2. หจก.สหชัย แทรเวล แอนด์   
 ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนําเที่ยว เลขที ่41-0212 

เลขที่ 49 ถ.ธรรมนูญวิถี อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 9011 
 

3. บริษัท หาดใหญ่เจนนี่ทัวร์ จํากัด  
 ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนําเที่ยว เลขที ่41-00286 

เลขที่ 268 ถนนนิพัทธ์อุทิศ 1 อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 
โทรศัพท์ 074-220768, 
มือถือ 086-6971537 

4. บริษัท วาสนาทัวร์ จํากัด (จ.สตูล)  
 ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนําเที่ยว เลขที ่41-00157 

เลขที่ 30/23 ถ.สตูลธานี ต.พิมาน อ.เมือง จ.สตูล 
โทรศัพท์ 074-730050 

5. บริษัท ดีเจ แอนด์ เนริ์ส ทวัร์  
 เลขที่ 135/10 ซอย10 ถ.ประดิษฐ์บํารุง ต.สะเตง  

อ.เมือง จ.ยะลา 
โทรศัพท์ 073-243693 
โทรสาร 073-240886 

6. บริษัททัวรท์ูเดย์  
 ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนําเที่ยว เลขที ่33-04084 โทรศัพท ์077-413311 

โทรสาร 077-422713 
7. ห้างหุน้ส่วนรุ่งจําลองทัวร ์  

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

8. ห้างหุน้ส่วน สายโสภา  
 ถ.พิพิธภักดี ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา โทรศัพท์ 073-212582 

โทรสาร 073-212309 
แหล่งการเรียนรู้/แหล่งฝึกงาน/ฝึกปฏิบัติการ/สถานประกอบการสหกิจศึกษา 

ลําดับ ชื่อสถานท่ี/สถานที่ต้ัง เบอร์ติดต่อ 
9. บริษัท นิวเฟรนด์ ทัวร ์  

 ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนําเที่ยว เลขที ่41-00088 
เลขที่ 76 สุขยางค์ ต.เบตง อ.เบตง จ.ยะลา 

โทรศัพท์ 073-245291 
โทรสาร 073-245290 
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10. บริษัท จ้ิน ฟุก ทัวร์  
 ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนําเที่ยว เลขที ่41-00146 

เลขที่ 177 ประชาธิปัตย์ ต.เบตง อ.เบตง จ.ยะลา 
โทรศัพท์/โทรสาร 
073-231118 

11. บริษัท เบตง ทัวร์  
 ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนําเที่ยว เลขที ่43-00149 

6/1-8 ประชาธิปัตย์ ต. เบตง อ.เบตง จ.ยะลา 
โทรศัพท์ 073-230800 

ผู้ประกอบกิจการฮัจย์ 
12. หจก.อามีนทราเวลแอนด์ทัวร์  

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

โทร. 073-212837 
โทรสาร 073-215936 

13. บจก.วาย.เอ็น.พ.ีเอส.รอยัลเทรเวิลเซอร์วิส  
 ใบอนุญาต เลขท่ี 9/2553  

17/31 ม. 3 ต.สะเตงนอก อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 
โทร. 073-241146 
โทรสาร 073-241146 

14. หจก.แอนตีสนัเทรเวล   
 ใบอนุญาต เลขท่ี 3/2554  

เลขที่ 266-268 ถ.ขวัญเมือง ต.สะเตง อ.เมอืง จ.ยะลา 
โทรศัพท์ 073-203822 
โทรสาร 073-203823 

15. ห้างหุน้ส่วนจํากัด ฮัจเซนเตอร์ แอนด์ ทราเวลเซอร์วิส  
 ใบอนุญาต เลขท่ี 14/2555 

เลขที่ 89 ถ.รัฐคํานึง ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา 
โทรศัพท์ 073-255218 
โทรสาร 073-211496 

16. หจก.อาบูฮานาน แทรเวิล  

 
ใบอนุญาต เลขท่ี 1/2553 
เลขที่ 62/2 ม.8 ต.ตุยง อ.หนองจิก จ.ปัตตานี 

โทรศัพท์ 073-359139 
โทรสาร 073-359139 

 
แหล่งการเรียนรู้/แหล่งฝึกงาน/ฝึกปฏิบัติการ/สถานประกอบการสหกิจศึกษา 

 
ลําดับ ชื่อสถานท่ี/สถานที่ต้ัง เบอร์ติดต่อ 
ธุรกิจโรงแรม 

17. โรงแรม ซี เอส ปัตตาน ี  
 เลขที่ 299 หมู ่4 ถ.หนองจิก ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี โทรศัพท์ 073-336090-6

โทรสาร 0-733-31620 
18. โรงแรมเซาท์เทิร์น วิว  
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 เลขที่ 399 ถ.หนองจิก ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี โทรศัพท์ 073-319248 
มือถือ 089-4544418 

19. โรงแรมปารค์วิว ปัตตาน ี  
 เลขที่ 91-92 ม.5 ต.ปัตตานี (ตรงข้ามบ๊ิกซ)ี อ.เมือง จ.ปัตตานี โทรศัพท์ 073-335100 

20. โรงแรม ปาร์ค วิว ยะลา  
 เลขที่ 2-18 จงรัก 3 ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา โทรศัพท์ 073-21 3567 

แฟกซ์: 0 7321 7010 
21. โรงแรมยะลารามา  

 เลขที่ 15-21 ถ.ศรีบํารุง อ.เมือง จ.ยะลา โทรศัพท์ 073-212841 
073-212563 

22. โรงแรมเซ็นทาราหาดใหญ ่  
 เลขที่ 3 ถ.เสน่หานุสรณ์ ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ ่จ.สงขลา โทรศัพท์ 074-352 222 

หน่วยงานราชการ 
23. การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ศูนย์การท่องเท่ียวจังหวัด

นราธิวาส 
 

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

โทรศัพท์ 073-522411
โทรสาร 073-522412 

แหล่งการเรียนรู้/แหล่งฝึกงาน/ฝึกปฏิบัติการ/สถานประกอบการสหกิจศกึษา 
ลําดับ ชื่อสถานท่ี/สถานที่ต้ัง เบอร์ติดต่อ 

24. การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สํานักงานหาดใหญ ่  
 เลขที่ 1/1 ซอย 2 นิพัทธ์อุทิศ 3 อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา  

http://www.Tourismthailand.org/hatyai 
โทรศัพท์ 074-231055
โทรสาร 074-245986 

25. สํานักงานการท่องเท่ียวและกีฬาจังหวัดปตัตาน ี  
 อาคารอัฒจันทน์มีหลังคา ช้ัน 2 สนามกีฬากลางจังหวัด 

ถนนโรงเหล้าสายข. ต.รูสะมิแล อ.เมือง  จ.ปัตตานี 
โทรศัพท,์ โทรสาร 
073-460115 

26. ด่านตรวจคนเข้าเมืองสะเดา  
 หมู่ 7 ถ.กาญจนวนิช ต.สํานักขาม อ.สะเดา จ.สงขลา  โทรศัพท์ 074-301107 

27. กองตรวจคนเข้าเมือง ด่านสุไหงโกลก  
 เลขที่ 70 ถ.เจริญเขต อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส โทรศัพท์ 073-611231 

โทรสาร 073-611231 
28. สํานักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว จังหวัดสงขลา  
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 ที่อยู่ ศูนย์ราชการจังหวัดสงขลา อ.เมือง จ.สงขลา โทรศัพท์ 074-326508 
โทรสาร 074-326511 

29. สํานักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว จังหวัดยะลา  
 ที่อยู่ ศูนย์อํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) 

ถนนสุขยางค์ อ.เมือง จ.ยะลา     -  
โทรศัพท์ 073-274526 
โทรสาร 073-274527 

30. สนามบินนานาชาติหาดใหญ่  
 เลขที่ 99 หมู่ 3 ถนนสนามบินพาณิชย์ ต.คลองหลา 

อ.คลองหอยโข่ง จ.สงขลา 
 

โรงพยาบาล 
31. รพ.บาํรุงราษฏร์ กรุงเทพมหานคร 

สุรินทร์  เบ็ญคาร (Premier Service Officer) 
โทรศัพท์ 080-5357147 

32. รพ.กรุงเทพ   
 นายซาการียา  ซีนา (ล่ามภาษาอาหรับ) โทรศัพท์ 084-7470761 

 
แหล่งการเรียนรู้/แหล่งฝึกงาน/ฝึกปฏิบัติการ/สถานประกอบการสหกิจศึกษา 

 
ลําดับ ชื่อสถานท่ี/สถานที่ต้ัง เบอร์ติดต่อ 

33. รพ.เปาโล  
 นายวสันต์   วันสกุล (ล่ามภาษาอาหรับ) โทรศัพท์ 087-6227544 

34. รพ.เวชธาน ี  
 นายสรายุท  ดาลี  (ล่ามภาษาอาหรับ) โทรศัพท์ 089-6781034 

35. รพ. บางกอก 9   
 นางสาวฟารีดะห์   ดาราแมง (ล่ามภาษาอาหรับ) โทรศัพท์ 098-4315751 

36. รพ. พญาไท 2   
 นางสาวฟัตตู  อาแว (ล่ามภาษาอาหรับ) โทรศัพท์ 094-0968382 

37. รพ.ปิยะเวท  
 998 ถ.ริมคลองสามเสน (พระราม 9) แขวงบางกะปิ 

เขตห้วยขวาง  กรุงเทพมหานคร 10310 
http://www.piyavate.com/ 

โทรศัพท์ 026256555 

38. รพ. สมิติเวช  
 488 ถ.ศรีนครนิทร์  สวนหลวง  กรุงเทพมหานคร 10250 

http://www.samitivejhospitals.com/Srinakarin/th 
โทรศัพท์ 023789000 



 
 

  
  
  
  
  

3. การบริหารคณาจารย์ 
 3.1 การรับอาจารย์ใหม่  
           มีการคัดเลือกอาจารย์ใหม่ตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย โดยอาจารย์ใหม่
จะต้องมีวุฒิตรงกับอัตราที่ต้ังไว้ ผู้ที่สมัครเป็นอาจารย์ใหม่จะต้องมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโท/เอก 
หรือสูงกว่าในสาขาวิชาที่เก่ียวข้องกับภาษาอาหรับ 
    3.2 การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตาม และทบทวนหลักสูตร  
        คณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และผู้สอน จะต้องประชุมร่วมกันในการวางแผนจัดการเรียน
การสอน ประเมินผลและให้ความเห็นชอบการประเมินผลทุกรายวิชา เก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ือเตรียมไว้
สําหรับการปรับปรุงหลักสูตร ตลอดจนปรึกษาหารือแนวทางที่จะทําให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร 
และได้บัณฑิตเป็นไปตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 
 3.3 การแต่งต้ังคณาจารย์พิเศษ  
        มหาวิทยาลัยอํานวยความสะดวกในการติดต่อและเชิญอาจารย์พิเศษตามความจําเป็นและ
ตามข้อเสนออาจารย์ผู้รับผิดชอบ  

4. การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน 
4.1 การกําหนดคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 

           บุคลากรสายสนับสนุนควรมีวุฒิปริญญาตรีและมีความรู้ตรงตามตําแหน่งงานท่ีเก่ียวข้องกับ
ภาระงานที่รับผิดชอบ  
 4.2 การเพิ่มทักษะความรู้เพื่อการปฏิบัติงาน  
           บุคลากรภายในหลักสูตรได้รับการสนับสนุนจากหลักสูตร มีการจัดฝึกอบรมเฉพาะทาง เช่น 
การเตรียมสื่อการสอนมัลติมีเดียเพ่ือการสอน อย่างสมํ่าเสมอ จัดอบรมและศึกษาดูงานเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการทํางานตามตําแหน่ง 
 
5.  การสนับสนุนและการให้คําแนะนํานักศึกษา 
 5.1  การให้คําปรึกษาด้านวิชาการ และอ่ืนๆ แก่นักศึกษา  
            มหาวิทยาลัยแต่งต้ังอาจารย์ที่ปรึกษาประจํากลุ่มเรียนให้แก่นักศึกษา สําหรับการพบ
อาจารย์ที่ปรึกษาเป็นไปตามคู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา ซึ่งจัดทําโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
 5.2  การอุทธรณ์ของนักศึกษา 
            การอุทธรณ์ของนักศึกษาในเรื่องที่เก่ียวกับเรื่องวิชาการ ทั้งน้ีให้เป็นไปตามประกาศของ
มหาวิทยาลัย  
 
6. ความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม และหรือความพึงพอใจของผู้ใชบ้ัณฑิต  
      6.1  จัดการศึกษาโดยมุ่งตอบสนองตลาดแรงงานตามที่พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 
พุทธศักราช 2542 ที่แก้ไขเพ่ิมเติม พุทธศักราช 2545 เพ่ือมุ่งเน้นคนดี คนเก่ง ให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของตลาดแรงงาน สังคม และความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 



 
 

  
  
  
  
  

 6.2  มุ่งผลิตบณัฑิตโดยอาศยัข้อมูลจากการสาํรวจความพึงพอใจของผู้ใชบ้ัณฑิตของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

ทั้งน้ีหลักสูตร โดยความร่วมมือจากมหาวิทยาลัย จัดการสํารวจความต้องการแรงงาน เพ่ือนํา
ข้อมูลมาใช้ประกอบการปรับปรุงหลักสูตร รวมถึงการศึกษาข้อมูลวิจัยอันเก่ียวเนื่องกับการประมาณ
ความต้องการของตลาดแรงงาน เพ่ือนํามาใช้ในการวางแผนการรับนักศึกษา 
 
7. ตัวบ่งชีผ้ลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators) 

ดัชนีบ่งชี้ผลการดําเนนิงาน ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5 

(1) อาจารย์ประจําหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80  
มีส่วนร่วมในการประชุมวางแผน ติดตาม และ
ทบทวนการดําเนินการงานหลักสูตร 

X X X X X 

2)  มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ. 2 
ที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 
หรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/ สาขาวิชา 

X X X X X 

(3)  มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียด
ของประสบการณ์ภาคสนามตามแบบ มคอ. 3 
และ มคอ. 4 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละ
ภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา 

X X X X X 

 (4) จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา 
และรายงานผลการดําเนินการของประสบการณ์
ภาคสนาม  ตามแบบ มคอ. 5  และ มคอ. 6 
ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอน
ให้ครบทุกรายวิชา 

X X X X X 

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

X X X X X 

 (6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตาม 
มาตรฐานผลการเรียนรู้ ที่กําหนดใน มคอ. 3 และ
มคอ. 4   อย่างน้อยร้อยละ 25  ของรายวิชาที่เปิด
สอนในแต่ละปีการศึกษา 

X X X X X 

(7) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน
กลยุทธ์การสอน หรือการประเมินผลการเรยีนรู้  
จากผลการประเมินการดําเนินงานที่รายงานใน  
มคอ. 7  ปีทีแ่ล้ว 

 X X X X 



 
 

  
  
  
  
  

ดัชนีบ่งชี้ผลการดําเนนิงาน ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5 

(8) คณาจารย์ใหม่ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือ 
คําแนะนําด้านการจัดการเรียนการสอน 

X X X X X 

(9) อาจารย์ประจําทุกคนได้รับการพัฒนาทาง 
วิชาการและ/หรือวิชาชีพ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

X X X X X 

(10) จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน 
(ถ้ามี) ได้รับการพัฒนาวิชาการและ/หรือ วิชาชีพ   
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี 

X X X X 
 
X 
 

(11) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/
บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตร เฉล ี่ยไม่น้อย
กว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5 

    X X 

(12) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อ
บัณฑิต ใหม่เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 
5 (หลังจากบัณฑิตสําเร็จการศึกษาอย่างน้อย 1 ปี)

    
 
X 

 
เกณฑ์ประเมิน  หลักสูตรได้มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ ต้องผ่านเกณฑ์ประเมินดังน้ี  
ตัวบ่งช้ีบังคับ (ตัวบ่งช้ีที่ 1-5) มีผลการดําเนินการบรรลุเป้าหมายและมีจํานวนตังบ่งช้ีที่มีผลดําเนินการ
บรรลุเป้าหมาย ไม่น้อยกว่า 80% ของตัวบ่งช้ีรวม โดยพิจารณาจากจํานวนตัวบ่งช้ีบังคับและตัวบ่งช้ี
รวมในแต่ละปี 
 
 
 

หมวดท่ี 8 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร 
 
1.  การประเมินประสิทธิผลของการสอน 
 1.1  การประเมินกลยุทธ์การสอน 
 กําหนดให้คณาจารย์เขียนรายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) ซึ่งมีรายละเอียดของกลยุทธ์การ
ประเมินการสอน และรายงานผลการดําเนินงานของรายวิชา (มคอ.5) หลังการสอนของแต่ละภาค
การศึกษา อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอนนําข้อเสนอแนะไปปรับปรุงและรายงานผล
ต่อไป 
 1.2  การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 
 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน ดําเนินการ ดังน้ี 
 1.2.1 นักศึกษาประเมินการสอนในแต่ละรายวิชาผ่านระบบออนไลน์ระหว่างและเมื่อสิ้นสุด
ภาคการศึกษา 



 
 

  
  
  
  
  

 1.2.2 คณะกรรมการบริหารวิชาการคณะและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสังเกตการสอน
ของอาจารย์ 
 
2.  การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 
 2.1  โดยนักศกึษาและบณัฑิต 
 การประเมินหลักสูตรในภาพรวม โดยสํารวจข้อมูลจาก นักศึกษาปัจจุบัน นักศึกษาปีสุดท้าย 
และบัณฑิตใหม่ 
 2.2  โดยผู้ทรงคุณวุฒิ และ/หรือ จากผูป้ระเมินภายนอก 
 การประเมินคุณภาพการศึกษาโดยผู้ทรงคุณวุฒิทั้งภายในและภายนอก ที่เก่ียวข้องในสาขา
ภาษาอาหรับ 
 2.3  โดยผู้ใชบ้ัณฑิต และ/หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอ่ืน ๆ 
 การประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตโดยวิธีการวิจัย 
 
3.  การประเมินผลการดําเนนิงานตามรายละเอียดหลักสตูร 
 ประเมินตามตัวบ่งช้ีผลการดําเนินงานที่ระบุไว้ในหมวดที่ 7 ข้อ 7 โดยคณะกรรมการประกัน
คุณภาพภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
 
 
 
4.  การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง  
 4.1  รวบรวมข้อเสนอแนะ/ข้อมูลจากการประเมินของนักศึกษา ผู้รับผิดชอบ ผู้ใช้บัณฑิต และ
ผู้ทรงคุณวุฒิ 
 4.2  วิเคราะห์ทบทวนข้อมูลข้างต้นโดยผู้รับผิดชอบหลักสูตร/คณะกรรมการบริหารวิชาการคณะ 
 4.3  ดําเนินการปรับปรุง 
 4.3.1 รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) และรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ.
4)  ทุกภาคการศึกษาหรือทุกปีการศึกษา 
 4.3.2 ดําเนินการประเมินผลหลักสูตร (มคอ.2) เพ่ือนําไปปรับปรุงหลักสตูรภายใน 5 ปี 
                  (1) ประเมินปัญหาอุปสรรคการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรทุกปีการศึกษา 
                  (2) ประเมินผลคุณลักษณะและคุณภาพของบัณฑิตภายหลังจบการศึกษาอย่างต่อเน่ือง 
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ภาคผนวก ก 
ผลการศึกษาความต้องการจําเป็นในการพัฒนาหลักสูตร 
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1. ความต้องการของท้องถ่ิน/ตลาดแรงงาน 
 

ภาษาอาหรับเป็นภาษาหนึ่งที่มีการนํามาใช้อย่างแพร่หลาย ทั้งด้านการส่ือสารชีวิตประจําวัน
และใช้ในการเรียนรู้ และการปฏิบัติศาสนารวมทั้งการศึกษาเพ่ือความรู้ทั่วไป  วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี 
(2556) ได้ระบุว่าภาษาอาหรับเป็นภาษาท่ีมีผู้ใช้มากที่สุดอันดับ 5 ของโลก และเป็น 1 ใน 6 ภาษา
สําคัญที่ใช้ในสหประชาชาติ ภาษาอาหรับได้ใช้เป็นภาษาราชการใน 26 ประเทศ ดังน้ี แอลจีเรีย 
บาห์เรน คอโมโรส ชาด จิบูตี อียิปต์ เอริเทรีย อิรัก อิสราเอล จอร์แดน คูเวต เลบานอน ลิเบีย 
มอริเตเนีย โมร็อกโก โอมาน ปาเลสไตน์ กาตาร์ ซาอุดีอาระเบีย ซูดาน ซีเรีย ตูนีเซีย สหรัฐอาหรับเอ
มิเรตส์เยเมน มาลี เซเนกัล นอกจากน้ี ยังใช้เป็นภาษากลุ่มน้อยในประเทศอ่ืนๆ อีกมากมาย นอกจากนี้

ภาษาอาหรับยังเป็นภาษาที่ใช้เชิงธุรกิจ โดยงานวิจัย สกว. ได้ระบุแนวโน้มสถานการณ์ของ
นักท่องเที่ยวชาวตะวันออกกลางในประเทศไทยว่าประเทศอาหรับเป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวที่มีศักยภาพ มี
วัตถุประสงค์หลักในการเดินทางมาประเทศไทย เพ่ือการท่องเที่ยวและการรับบริการด้านสุขภาพ 
(ไพฑูรย์ ไกรพรศักด์ิ, 2008) ซึ่งสอดคล้องกับข้อมูลจาก หนังสือพิมพ์ผู้จัดการรายสัปดาห์ฉบับวันที่ 11 
สิงหาคม 2554 ที่ได้ระบุว่า ตลาดอาหรับมีแนวโน้มที่จะเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยเพ่ิมขึ้น
ทุกปี โดยนักท่องเที่ยวในกลุ่มน้ีมีฐานะดี และนิยมเข้ารับบริการด้านการแพทย์ของไทย โดยเฉพาะกลุ่ม
นักท่องเที่ยวและครอบครัวที่มีศักยภาพจากประเทศสมาชิกกลุ่ม GCC (คณะมนตรีความร่วมมือรัฐอ่าว
อาหรับ หรือGulf Cooperation Council)  

ด้วยกระแสอาเซียนปี พ.ศ. 2558 ที่ประเทศไทยรับผิดชอบเป็นผู้ประสานงานหลักด้านการ
ท่องเที่ยวและธุรกิจสายการบิน กอปรกับรัฐบาลไทยได้กําหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาให้ประเทศไทย
เป็นศูนย์กลางสุขภาพของเอเชีย (Medical Hub of Asia) และศูนย์การศึกษา (Education Hub) ทํา
ให้การเติบโตกลุ่มนักท่องเที่ยวในโลกอาหรับเพ่ิมมากขึ้นซึ่งส่งผลให้ความต้องการบุคลากรผู้เช่ียวชาญ
ด้านภาษาอาหรับมีมากขึ้น 

ซึ่งจากข้อมูลทั้งหมดที่กล่าวมาแสดงให้เห็นว่างานบริการท่ีต้องใช้ภาษาอาหรับสามารถทํา
รายได้ให้กับประเทศไทยอย่างมากมาย ซึ่งทําให้ตลาดแรงงาน และหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและ
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เอกชน เช่น โรงพยาบาล โรงแรม บริษัทสายการบิน และบริษัทนําเที่ยว ฯลฯ มีความต้องการ
ผู้เช่ียวชาญด้านภาษาอาหรับสูงมาก  

ในพ้ืนที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ภาษาอาหรับถือเป็นภาษาหน่ึงที่มีความสําคัญต่อ
ประชาชนส่วนใหญ่เพราะเป็นภาษาของคัมภีร์อัลกุรอานที่จําเป็นต้องใช้ในการประกอบศาสนกิจ อีก
ทั้งยังเป็นภาษาสําหรับการเรียนรู้ การค้นคว้า และการประกอบอาชีพ ซึ่งสอดคล้องกับ ด้วยเหตุน้ีทํา
ให้ผู้ปกครองมีความต้องการให้บุตรหลานได้รับการศึกษาในโรงเรียนที่มีการเรียนการสอนด้านอิสลาม
ศึกษาและภาษาอาหรับ เพ่ือให้มีความรู้ด้านภาษาอาหรับควบคู่ กับวิชาสามัญตามหลักสูตร
กระทรวงศึกษาธิการ  

ผศ.ดร. อับดุลเลาะห์ หนุ่มสุข อาจารย์ประจําคณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
(2557) ได้กล่าวว่า กลุ่มประเทศอาหรับมีความร่ํารวย แต่สิ่งที่พวกเขาแสวงหาคือ คนที่จะเข้าไป
ทํางาน และนักลงทุนในสาขาต่างๆ ซึ่งพวกเขาจะมีกําลังซื้อที่สูงมาก ปัจจุบันภาษาอาหรับสามารถทํา
รายได้ให้กับประเทศไทยอย่างมากมายไม่ว่าจะเป็นด้านการท่องเท่ียว การบริการด้านสุขภาพ โรงแรม 
ธุรกิจระหว่างประเทศ ฯลฯ แต่น่าเสียดายที่บัณฑิตที่จบด้านภาษาอาหรับมีน้อยมากไม่เพียงพอต่อ
ความต้องการของผู้ประกอบการ และบัณฑิตที่ทํางานอยู่ก็ยังไม่เป็นที่พอใจของผู้จ้าง ซึ่งข้อมูลดังกล่าว
สะท้อนให้เห็นถึงปัญหาของการขาดแคลนบุคลากรผู้เช่ียวชาญด้านภาษาอาหรับ เพ่ือนํามาพัฒนา
เศรษฐกิจของประเทศชาติให้รุ่งเรือง 

ด้วยเหตุน้ีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาเห็นว่าการผลิต
บัณฑิตด้านภาษาอาหรับสามารถเป็นกลไกสําคัญที่จะส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในพื้นที 
เพ่ือนํามาพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศชาติให้รุ่งเรือง ซึ่งถือว่าเป็นการยกระดับคุณภาพเยาวชนใน
จังหวัดชายแดนภาคใต้   นอกจากน้ันยังเป็นการดําเนินการสอดคล้องกับพันธกิจและปรัชญาของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาที่ว่า“เป็นสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือพัฒนาท้องถิ่นจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดย
มุ่งเน้นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพชีวิตที่สูงขึ้น โดยใช้กระบวนการทางการศึกษา 
กระบวนการพัฒนาองค์ความรู้บนพ้ืนฐานการบูรณาการศาสตร์สากลและภูมิปัญญาท้องถิ่น”  

ด้วยเหตุผลดังกล่าว คณะกรรมการหลักสูตรได้ดําเนินการศึกษาวิจัยผลความต้องการจําเป็น
ของนักเรียน นักศึกษา ผู้ใช้บัณฑิต และอาจารย์ในการพัฒนาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาอาหรับ เพ่ือศึกษาความต้องการของท้องถิ่นในการศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาอาหรับที่มีต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา และเพ่ือทราบแนวทางการพัฒนาหลักสูตรศิลปศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาภาษาอาหรับ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ให้
สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น ซึ่งสรุปได้ดังน้ี  
ข้อมูลสภาพทัว่ไปผู้ใชบ้ัณฑิต 
 กลุ่มตัวอย่างผู้ใช้บัณฑิต จํานวน 100 คน ที่ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วยเพศหญิงและ
เพศชาย ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 68.0 และเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 32.0 ตําแหน่ง
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หน้าที่ในหน่วยงาน ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นหน่วยงานของสถาบันการศึกษาเอกชนมากท่ีสุด 
จํานวน 47 คน คิดเป็นร้อยละ 47.0 รองลงมาเป็นบริษัทเอกชน จํานวน 23 คน ร้อยละ 23.0 และ
หน่วยงานของรัฐ ร้อยละ14.0 และรัฐวิสาหกิจ ร้อยละ12.0 ตามลําดับ 
ข้อมูลสภาพทัว่ไปของนักเรยีน นักศึกษา 

กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั้งน้ีคือ นักเรียน นักศึกษา ที่ศึกษาอยู่ในพ้ืนที่จังหวัดพ้ืนที่สาม
จังหวัดชายแดนใต้ จํานวน 400 คน เป็นเพศหญิง จํานวน 276 คน คิดเป็นร้อยละ 69.0 และเพศชาย 
จํานวน 124 คน คิดเป็นร้อยละ 31.0 สําหรับอายุของนักเรียนส่วนใหญ่แล้วนักเรียนมีอายุ 18 ปี 
จํานวน 300 คน คิดเป็นร้อยละ 75.0 อายุ 17 ปี จํานวน 60 คน คิดเป็นร้อยละ 15.0  และอายุ 19 ปี 
จํานวน 40 คน คิดเป็นร้อยละ 10 อีกทั้งผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่กําลังศึกษาอยู่ช้ันมัธยมศึกษาปี
ที่ 6 จํานวน 340 คน คิดเป็นร้อยละ 85.0 และมัธยมศึกษาปีที่ 5 จํานวน 60 คน คิดเป็นร้อยละ 15.0  
ข้อมูลสภาพทัว่ไปผู้เข้าร่วมเวทีเสวนาแลกเปลีย่น 

ผู้เข้าร่วมเสวนาทั้งหมด 50 คน ประกอบด้วยกลุ่มผู้บริหารโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม
จํานวน 8 คน เป็นกลุ่มครูโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม จํานวน 8 คน เป็นกลุ่มผูป้ระกอบการ 
จํานวน 3 คน เป็นกลุ่มผู้ปกครองนักเรียน จํานวน 10 คน เป็นกลุ่มนักวิชาการจาก สกว. จํานวน 2 
คน เป็นกลุ่มตัวแทนนักเรียนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม จํานวน 15 คน และเป็นกลุ่ม
นักวิชาการอิสระ จํานวน 4 คน  

ซึ่งผลการศึกษาดังกล่าวแบ่งเป็น 3 ส่วนคือ 
1. ผลสรุปการศึกษาความต้องการบัณฑิตสาขาวิชาภาษาอาหรับและคุณลักษณะบัณฑิตที่ 
พึงประสงค์  

ผู้ตอบแบบสอบถามร้อยละ 85.0 มีความต้องการบัณฑิตสาขาวิชาภาษาอาหรับ ในขณะที่ร้อย
ละ 15.0 ตอบว่าไม่ต้องการบัณฑิตสาขาวิชาภาษาอาหรับ 

ความจําเป็นของหน่วยงานที่ต้องการใช้ภาษาอาหรับจําแนกเป็นด้าน ๆ พบว่า ด้านงาน
ประชาสัมพันธ์จําเป็นต้องใช้มากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 70.0 รองลงมางานกรอบเอกสารและวิทยากร
สอนภาษา ร้อยละ 62.0 และงานล่ามแปลภาษาด้านการแพทย์ ร้อยละ 61.0 และเพ่ือประกอบ
ศาสนกิจ ร้อยละ 56.0 และงานไกด์นําเที่ยว ร้อยละ 45.0 ตามลําดับ 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของบัณฑิตสาขาวิชาภาษาอาหรับตามความต้องการของผู้ใช้
บัณฑิตโดยแยกเป็น 5 ด้าน 1) ด้านคุณธรรมจริยธรรม ผู้ตอบแบบสอบถามมีความต้องการบัณฑิตที่
บุคลิกภาพดี และมีความรับผิดชอบสูงต่อวิชาการและวิชาชีพ 2) ด้านความรู้ มีความต้องการบัณฑิตที่
เช่ียวชาญด้านภาษาอาหรับและเข้าใจวัฒนธรรมด้านภาษา 3) ด้านทักษะทางปัญญามีความต้องการให้
บัณฑิตเป็นคนที่มีความสามารถในการแก้ปัญหาและเช่ียวชาญด้านการวิเคราะห์ สังเคราะห์ และ
ประเมินค่า 4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ มีความต้องการให้บัณฑิตสามารถเข้ากับผู้อ่ืนได้ดี เป็นผู้นํา
และผู้ตามที่ดี และ 5) ด้านทักษะการสื่อสารและเทคโนโลยี มีความต้องการบัณฑิตทีเช่ียวชาญด้าน
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ภาษาทั้งการพูดอ่านเขียนฟัง โดยเฉพาะภาษาอาหรับและภาษาไทย และการสามารถเข้าถึง
สารสนเทศได้ 
2. ผลสรุปความต้องการศึกษาต่อหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาภาษาอาหรับ  
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

นักเรียนมีความต้องการในการศึกษาต่อหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอาหรับ 
โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( =4.07) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านความต้องการศึกษาต่อ
หลักสูตรสาขาวิชาภาษาอาหรับมีความต้องการสูงสุดอยู่ในระดับมาก ( =3.64) ด้านความสําคัญของ
หลักสูตรสาขาวิชาภาษาอาหรับ อยู่ในระดับมาก ( =3.36) และด้านปัจจัยที่ส่งผลต่อการเลือกศึกษา
ต่อหลักสูตรสาขาวิชาภาษาอาหรับ อยู่ในระดับมาก ( =3.22) ตามลําดับ 
3.  ผลการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเพ่ือรับฟังข้อเสนะแนะ: แนวโน้มความต้องการบัณฑิตหลักสูตร
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาภาษาอาหรับ 

ความต้องการบัณฑิตหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาภาษาอาหรับ โดยมีความต้องการ
ด้านขอบเขตงานที่ต้องใช้ภาษาอาหรับ เช่น งานสื่อสารและสนทนา งานแปล งานประชาสัมพันธ์ งาน
บริการในสถานพยาบาล งานการสอน  สําหรับเน้ือหาวิชาการหรือทักษะที่ต้องการให้เกิดขึ้นกับบัณฑิต 
มีดังน้ี ทักษะการพูด ทักษะการแปล ทักษะด้านเทคโนโลยี ศัพท์เทคนิคทางการแพทย์ ทักษะการสอน 
ทักษะการประชาสัมพันธ์ ทักษะทางบริหารธุรกิจ และหลักสูตรบูรณาการ 
อภิปรายและข้อเสนอแนะ 
จากผลการศึกษาดังกล่าว พบว่ามีประเด็นน่าสนใจที่ควรนํามาอภิปราย ดังน้ี  

สถานประกอบการและหน่วยงานต่างๆ จํานวน 85 แห่ง จากท้ังหมด 100 แห่ง มีความ
ต้องการบัณฑิตที่เช่ียวชาญด้านภาษาอาหรับในยะยะเวลา 5 ปี ผลการศึกษานี้ช้ีให้เห็นถึงความขาด
แคลนผู้เช่ียวชาญด้านภาษาอาหรับในสถานประกอบการและหน่วยงานต่างๆ ซึ่งตรงกับ ผศ.ดร.อับดุล
เลาะห์ หนุ่มสุข (2557) กล่าวว่า ปัจจุบันบัณฑิตที่จบด้านภาษาอาหรับมีน้อยมากไม่เพียงพอต่อความ
ต้องการของผู้ประกอบการ ดังน้ัน การที่มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาจะเปิดหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาอาหรับ เพ่ือผลิตบัณฑิตที่เช่ียวชาญด้านภาษาอาหรับจึงเป็นสิ่งที่ตรงกับความต้องการ
ของตลาดแรงงานอย่างย่ิง  

ด้านคุณสมบัติทั่วไป ผู้ใช้บัณฑิตส่วนใหญ่ต้องการบัณฑิตสาขาภาษาอาหรับที่มีจริยธรรม 
บุคลิกภาพดี มีวุฒิภาวะทางอารมณ์ มีความรับผิดชอบสูงต่อวิชาการและวิชาชีพ เป็นคนใจกว้าง มอง
โลกในแง่ดี ซื่อสัตย์ รับผิดชอบ และอดทนในระดับมากที่สุด เน่ืองจากคุณสมบัติน้ีจะส่งเสริมให้การ
ปฏิบัติงานในหน่วยงานมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น 

ด้านปัจจัยที่ส่งผลต่อการศึกษาต่อหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาภาษาอาหรับ 
นักเรียนส่วนใหญ่ให้ความสําคัญกับคุณภาพของหลักสูตรและคุณสมบัติของผู้สอนมากกว่าช่ือเสียงและ
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สถานที่ต้ังของสถาบัน ผลการศึกษานี้สะท้อนให้เห็นว่าคุณภาพของหลักสูตรและคุณสมบัติของผู้สอน
เป็นปัจจัยที่สําคัญต่อการเลือกศึกษาต่อของนักเรียน ดังน้ันการเปิดหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาอาหรับควรเน้นในด้านคุณภาพของหลักสูตรและผู้สอนที่ตอบสนองตลาดแรงงาน  
อัตลักษณ์และจุดเด่นของหลกัสูตร (2559) 

4.1 อัตลักษณ ์
        -  ภาษาอาหรับที่เน้นการเป็นล่ามเพ่ือการประกอบอาชีพ 

                        -  ภาษามลายูเป็นอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
                        -  เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

4.1  จุดเด่นของหลักสูตร 
4.1.1 บัณฑิตหลักสูตรภาษาอาหรับมีความพร้อมทีจ่ะประกอบอาชีพที่ 

หลากหลาย เช่น อาชีพล่ามแปลภาษาในโรงพยาบาล สายการบิน ธนาคาร โรงเรียน นักแปลอิสระ 
ธุรกิจระหว่างประเทศ นักเขยีน ไกด์นําเที่ยว นักเขียน ไกด์สําหรับผู้ประกอบพิธีฮัจย์ ฯลฯ 

4.1.2 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษาทั้งในและต่างประเทศ 
4.1.3 บัณฑิตหลักสูตรภาษาอาหรับสามารถสื่อสารภาษามลายูกลางได้ 
4.1.4 บัณฑิตหลักสูตรภาษาอาหรับเก่งและเช่ียวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
4.1.5 บัณฑิตหลักสูตรภาษาอาหรับมีความพร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงานในประเทศ 

ไทยและต่างประเทศ เช่น ประเทศอาเซียนและกลุ่มโลกอาหรับ 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ภาคผนวก ข 
คําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ท่ี 2081 /2557  

เร่ือง แต่งต้ังคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  



 
 
 
 
 

สา

 

าขาวิชาภาษษาอาหรับ

57 
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ภาคผนวก ค 
คําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ท่ี 2753 /2557  

เร่ือง แต่งต้ังคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาภาษาอาหรับ 
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ภาคผนวก ง 
หนังสือเชิญผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์หลักสูตร 
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ภาคผนวก จ 
คําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ท่ี 25/2556   

เร่ือง แต่งต้ังคณะกรรมการกล่ันกรองหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
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ภาคผนวก ฉ 
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา  

เร่ือง  แนวปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา 
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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
เรื่อง  แนวปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา 

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

เพ่ือให้การจัดการเรียนการสอนรายวิชา  ของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลามีคุณภาพ ได้
มาตรฐาน     สู่สากล มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา  โดยความเห็นชอบของที่ประชุมผู้บริหาร
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เมื่อคราวประชุม ครั้งที่ ๙/๒๕๕๒  วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๒  เห็นควรให้
กําหนดแนวปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอนรายวิชาเพ่ือถือปฏิบัติร่วมกัน  ดังน้ี 

 
๑. แนวปฏิบัติในการจัดผู้สอนรายวิชา 

๑.๑ อาจารย์ผู้สอนจะต้องมีภาระงานสอนขั้นตํ่า ไม่น้อยกว่าภาระงานสอน ตามประกาศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เรื่องภาระงานของบุคลากรสายวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา              

๑.๒ กรณีอาจารย์พิเศษรายช่ัวโมง จะต้องเป็นอาจารย์พิเศษที่ได้ขึ้นบัญชีเป็นอาจารย์พิเศษ        
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ตามระยะเวลาที่กําหนด 
 
๒. แนวปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอยรายวิชาแต่ละภาคเรียน  

๒.๑ ให้จัดรายวิชาเรียนตามแผนการเรียนของแต่ละหลักสูตรที่ได้อนุมัติแผนไว้แล้ว 
๒.๒ รายวิชาศึกษาทั่วไป ให้จัดหมู่เรียนละ ๔๐ – ๕๐ คน ตามลําดับการลงทะเบียนของ

นักศึกษา 
๒.๓ รายวิชาเลือกเสรี ให้นักศึกษาเลือกเรียนตามความสนใจของนักศึกษา โดยจัดหมู่เรียน           

ละ ๔๐ – ๕๐ คน ตามลําดับการลงทะเบียนของนักศึกษา 
๒.๔ การจัดรายวิชาที่เป็นวิชาเน้ือหา ให้จัดหมู่เรียนตามกลุ่มพ้ืนฐาน โดยกลุ่มพ้ืนฐานที่มี

นักศึกษาไม่ถึง ๒๕ คน ให้จัดรวมกลุ่มกับนักศึกษากลุ่มพ้ืนฐานอ่ืนในรายวิชาเดียวกัน 
 
 
 
 
๓. แนวปฏิบัติในการเตรียมการสอน และรายงานผลการสอน 
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๓.๑ อาจารย์ผู้สอนจะต้องจัดทํารายละเอียดของรายวิชาตามแบบฟอร์ม มคอ.๓ หรือ มคอ.๔ 
และส่งคณะภายในสัปดาห์แรกของการเปิดภาคเรียน 

๓.๒ อาจารย์ผู้สอนจะต้องเข้าพบนักศึกษาเพ่ือวางแผนการสอนร่วมกับนักศึกษาในสัปดาห์ที่ 
๑ ของการเปิดภาคเรียนตามตารางเรียนของรายวิชาน้ันๆ 

๓.๓ อาจารย์ผู้สอนจะต้องรายงานผลการสอนรายวิชา ตามแบบฟอร์ม มคอ. ๕ หรือ มคอ. ๖ 
และ  ส่งให้คณะภายใน ๑๕ วัน นับจากวันสุดท้ายของการสอบปลายภาค 

๓.๔  รายวิชาเดียวกัน ให้ร่วมกันจัดทํารายละเอียดของรายวิชา เพ่ือเป็นมาตรฐานเดียวกัน 
แต่อาจารย์ผู้สอนส่งรายละเอียดของรายวิชาและรายงานผลการสอนแยกเป็นรายบุคคล 
 
๔. แนวปฏิบัติในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

๔.๑ ให้อาจารย์ผู้สอนจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ 
๔.๒ ให้อาจารย์มีการใช้สื่อ เทคโนโลยีหรือนวัตกรรม ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
๔.๓ ให้อาจารย์จัดการเรียนการสอนท่ีมีความยืดหยุ่น และหลากหลายสอดคล้องกับศักยภาพ

ของผู้เรียน 
๔.๔ ให้มีการตรวจสอบรายช่ือผู้เข้าเรียน และรายงานการเข้าเรียนถึงคณะที่นักศึกษาสังกัด

ทุกเดือน 
๔.๕ ให้ส่งรายช่ือผู้มีเวลาเรียนตํ่ากว่าร้อยละ ๘๐ และตํ่ากว่าร้อยละ ๖๐ ผ่านคณะที่อาจารย์

สังกัดก่อนสอบ ๔ สัปดาห์ 
 
๕. แนวปฏิบัติในการประเมินผลการสอนรายวิชา 

๕.๑ จัดให้มีคณะกรรมการบริหารวิชาการคณะ ซึ่งประกอบด้วย 

 คณบดี     ประธานกรรมการ 
 รองคณบดีฝ่ายวิชาการ   รองประธานกรรมการ 
 ประธานหลักสูตรทุกหลักสูตร  กรรมการ 
 หัวหน้าภาควิชา    กรรมการ 
 หัวหน้างานจัดการศึกษาของคณะ  เลขานุการ 
 
 

หน้าที่ 
๑. กําหนดแนวทางในการดําเนินงานวิชาการแนวปฏิบัติในการบริหารงานวิชาการ

ของคณะ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจําคณะ 
๒. จัดทําแผนพัฒนาวิชาการของคณะ เสนอคณะกรรมการพัฒนาการศึกษา และ

กํากับดูแลให้เป็นไปตามแผนพัฒนาวิชาการ 
๓. จัดทําแผนปฏิบัติงานวิชาการ และปฏิทินวิชาการของคณะในแต่ละปีการศึกษา 
๔. พิจารณากลั่นกรองบุคคลเป็นอาจารย์พิเศษ เพ่ือเสนอมหาวิทยาลัยต่อไป 



 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประสิ

๕.๒ 

จึงปร

  

๕. ตรวจส
๖ .  ตรว

สทิธิภาพของก
๗. ตรวจส
๘. พิจาร
๙. อ่ืนๆ ต

ให้นักศึกษาป
 

ระกาศมาเพ่ือ

ประกาศ 

  

สอบมาตรฐาน
จสอบรายง
การเรียนการส
สอบคุณภาพข
ณาอนุมัติผลก
ตามที่คณบดีม
ประเมินการสอ

อทราบโดยทั่วก

ณ วันที่  ๑๖

 

นรายละเอียด
านผลการส
สอน 
ของข้อสอบป
การเรียนทุกร
มอบหมาย 
อนของอาจาร

กัน 

๖ กันยายน  พ

 

 
 

ของรายวิชาท
สอนรายวิชา

ลายภาคทุกร
ายวิชาของคณ

รย์ผู้สอนทุกรา

พ.ศ. ๒๕๕๒ 

(ผู้ช่วยศาสตร
 อธิการบดีม

ทุกภาคเรียน 
า  เ พ่ือนําไป

ายวิชา 
ณะ 

ายวิชา 

ราจารย์ไกรสร
หาวิทยาลัยรา

พัฒนาและ

ร  ศรีไตรรัตน์
าชภัฏยะลา 
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ปรับปรุ ง

) 



 
 
 
 
 

 
 

 
 
ห
ค
ก

 
  
หลักสูตรระดั
คุณวุฒิระดับ
กําหนดรหัสวิช

 

เพ่ือให้กา
ดับอุดมศึกษา
อุดมศึกษาแห
ชา ดังต่อไปน้ี

รหัสวิชา 
ตัวที่ 

  

ประกาศ
เร่ือง หลัก

ประกา
เรื่อง   ห

……

ารพัฒนาหลักส
า พ.ศ. 2548
ห่งชาติ พ.ศ. 
น้ี 
 ประกอบด้วย
 1 แสด
 1 

 

ภาคผน
ศมหาวิทยา
กเกณฑ์การ

 
 

 
 
 
 

 
าศมหาวิทยาล
หลกัเกณฑ์กา
…………………

สูตรของมหาวิ
8 และประก
 2552 มหาวิ

ยตัวเลข 7 ตัว
งถึง    รหสัค

หมายถึง 

วก ช 
ลัยราชภัฏย
รกาํหนดรหั

ลัยราชภฏัยะ
ารกาํหนดรหสั
………………. 

วิทยาลัยราชภั
กาศกระทรวง
วิทยาลัยราชภ

ว ดังน้ี 
ณะ   กําหนด
คณะครุศาสต

ยะลา  
หัสวิชา 

ลา 
สวิชา 
 

ภัฏยะลา เป็นไ
ศึกษาธิการ 
ภัฏยะลาจึงป

ดดังน้ี 
ตร ์  

ไปตามเกณฑ์
 เรื่อง กรอบม
ประกาศหลักเ
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มาตรฐาน
มาตรฐาน
เกณฑ์การ



 
 
 
 
 

 
ใ
 
ห
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

  
ให้คณะกรรม
  
หมายเลขลําดั
 
 โดยใ
  
   
 
 
 
 

 

  
  
  

ตัวที่ 

ตัวที่ 
ตัวที่ 
ตัวที่ 

ผู้กําหนด
 ต

การยุทธศาสต
 ต

ดับของหมู่วิชา

ใช้กับหลักสูตร

 ป

 2 
 3 
 4 
 2 แสด

0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 

 3 – 4   แสด
 5  แสด
 6 – 7   แสด
รหัสวิชา 
ตัวที่ 1 – 5 ใ
ตร์ด้านการพัฒ
ตัวที่ 6 – 7 ใ
าน้ันๆ พร้อมทั

รที่จะเปิดสอน

ประกาศ  ณ  

 

หมายถึง 
หมายถึง 
หมายถึง 

งถึง    ระดับห
หมายถึง 
หมายถึง 
หมายถึง 
หมายถึง 
หมายถึง 
หมายถึง 
หมายถึง 

ดงถึง    รหสัห
งถึง   ความย
ดงถึง   ลําดับ

 ให้คณะเป็นผู้
ฒนาคุณภาพบ
 ให้งานมาตรฐ
ทั้งเก็บรวบรวม

นในปีการศึกษ

  วันที ่  28  

 
(ผูช้

ร
อธิ

 
 
 
 

คณะมนุษยศา
คณะวิทยากา
คณะวิทยาศา
หลักสูตรการจ
อนุปริญญา 
ปริญญาตร ี
ปริญญาโท 
ปริญญาเอก 
ประกาศนียบั
ประกาศนียบั
ประกาศนียบั
หมู่วิชา ตามเอ
ยากง่ายของเน้ื
บของรายวิชาใ

้กําหนด ยกเ
บัณฑิตพิจารณ
านการศึกษา 
มรายวิชาทั้งห

ษา 2554 เป็

  ตุลาคม   พ.

ช่วยศาสตราจา
รองอธิการบดี
ธิการบดีมหาวิ

าสตร์และสังค
รจัดการ  

าสตร์เทคโนโล
จัดการศึกษาข

 
ัตร 
ัตรบัณฑิต 
ัตรบัณฑิตช้ัน
อกสารแนบท้

น้ือหา 
ในหมู่วิชาน้ันๆ

เว้นรายวิชาที่
ณา 
 กองบริการก
หมด 

นต้นไป 

ศ. 2553 

ารย์ประยูร ดํา
 รักษาราชกา
วิทยาลัยราชภั

คมศาสตร์ 
 
ลยีและการเกษ
ของคณะ  กํา

นสูง 
ทา้ยประกาศ 

ๆ 

ีเก่ียวข้องกับศ

การศึกษา เป็น

ารงรักษ์) 
ารแทน 
ภัฏยะลา 
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ษตร 
หนดดังน้ี 

ศาสตร์อ่ืน

นผู้กําหนด
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เอกสารแนบทา้ยประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
เรื่อง หลักเกณฑ์การกาํหนดรหสัวิชา 

 
หมู่วิชาของหมวดวิชาต่าง ๆ  

หมวดวิชาครุศาสตร์   
 00   หมู่วิชาที่ไม่สามารถจัดเข้าหมู่วิชาใดได้    
 01   หมู่วิชาหลักการศึกษา      
 02   หมู่วิชาหลักสูตรและการสอน     
 03   หมู่วิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา   
 04   หมู่วิชาประเมินผลและวิจัยทางการศึกษา    
 05   หมู่วิชาจิตวิทยาและการแนะแนว     
 06   หมู่วิชาการบริหารการศึกษา      
 07   หมู่วิชาการศึกษาปฐมวัย      
 08   หมู่วิชาการศึกษาพิเศษ      
 09   หมู่วิชาพลศึกษา       
หมวดวิชามนษุยศาสตร์   
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 00   หมู่วิชาที่ไม่สามารถจัดเข้าหมู่วิชาใดได้ในหมวดวิชามนุษยศาสตร์  
 01   หมู่วิชาปรัชญา       
 02   หมู่วิชาศาสนาและเทววิทยา     
 03   หมู่วิชาภาษาศาสตร์      
 04   หมู่วิชาภาษาไทย       
 05   หมู่วิชาภาษาอังกฤษ      
 06   หมู่วิชาภาษาญี่ปุ่น       
 07   หมู่วิชาภาษาจีน       
 08   หมู่วิชาภาษามาเลย์       
 09   หมู่วิชาภาษาฝร่ังเศส      
 11   หมู่วิชาภาษาเยอรมัน      
 12   หมู่วิชาภาษาอิตาเลี่ยน      
 13   หมู่วิชาบรรณารักษ์และสารนิเทศ     
 14   หมู่วิชาประวัติศาสตร์      
 15   หมู่วิชาภาษารัสเซีย       
 16    หมู่วิชาภาษาเกาหลี       
 17   หมู่วิชาภาษาลาว       

18   หมู่วิชาภาษาเขมร       
 19   หมู่วิชาภาษาพม่า       
 21   หมู่วิชาภาษาเวียดนาม      
 22   หมู่วิชาภาษาสเปน       
 23   หมู่วิชาภาษาอาหรับ  
หมวดวิชาสังคมศาสตร์   
 50   หมู่วิชาที่ไม่สามารถจัดเข้าหมู่วิชาใดได้ในหมวดวิชาสังคมศาสตร์     
 51   หมู่วิชาจิตวิทยา       
 52   หมู่วิชามนุษยวิทยา       
 53   หมู่วิชาสังคมวิทยา      
 54   หมู่วิชาภูมิศาสตร ์       
 55   หมู่วิชารัฐศาสตร ์       
 56   หมู่วิชานิติศาสตร์       
 57   หมู่วิชาเศรษฐศาสตร ์      
          58   หมู่วิชารัฐประศาสนศาสตร์     
หมวดวิชาศลิปกรรมศาสตร ์  
 80   หมู่วิชาที่ไม่สามารถจัดเข้าหมู่วิชาใดได้ในหมวดวิชาศิลปกรรมศาสตร์     
 81   หมู่วิชาทฤษฎี หลักการ และความเข้าใจทางศิลปกรรม  
 82   หมู่วิชาวิจิตรศิลป์       
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 83   หมู่วิชาประยุกต์ศิลป์ ออกแบบ 2 มิติ    
 84   หมู่วิชาประยุกต์ศิลป์ ออกแบบ 3 มิติ     
 85   หมู่วิชานาฏศิลป์และการแสดง     
 86   หมู่วิชาดุริยางค์ศิลป์       
หมวดวิชานเิทศศาสตร์   
 00   หมู่วิชาที่ไม่สามารถจัดเข้าหมู่วิชาใดได้ในหมวดวิชานิเทศศาสตร ์    
 01   หมู่วิชาการสื่อสาร       
 02   หมู่วิชาสิ่งพิมพ์       
 03   หมู่วิชาการประชาสัมพันธ์      
 04   หมู่วิชาวิทยุกระจายเสยีงและวิทยุโทรทัศน์    
 05   หมู่วิชาการโฆษณา       
 06   หมู่วิชาการถ่ายภาพ       
 07   หมู่วิชาภาพยนตร์   
หมวดวิชาบรหิารธรุกิจและการจัดการ  

50 หมู่วิชาที่ไม่สามารถจัดเข้าหมู่วิชาใดได้ในหมวดวิชาบริหารธุรกิจและการจัดการ   
 51   หมู่วิชาเลขานุการ       
 52   หมู่วิชาการบัญชี      
 53   หมู่วิชาการเงินและการธนาคาร     
 54   หมู่วิชาการตลาด       
 55   หมู่วิชาการสหกรณ ์      
 56   หมู่วิชาการบริหารธุรกิจ      
 57   หมู่วิชาธุรกิจบริการ       
 58   หมู่วิชาประกันภัยและวินาศภัย     
 59   หมู่วิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ 

60   หมู่วิชาการเป็นผู้ประกอบการ 
61   หมู่วิชาธุรกิจระหว่างประเทศ 

 62   หมู่วิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
หมวดวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

00 หมู่วิชาที่ไม่สามารถจัดเข้าหมู่วิชาใดได้ในหมวดวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 01   หมู่วิชาฟิสิกส ์       
 02   หมู่วิชาเคม ี       
 03   หมู่วิชาชีววิทยา       
 04   หมู่วิชาดาราศาสตร์       
 05   หมู่วิชาวิทยาศาสตร์เก่ียวกับโลก     
 06   หมู่วิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม     
 07   หมู่วิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ      
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 08   หมู่วิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา      
 09   หมู่วิชาคณิตศาสตร์       
 11   หมู่วิชาสถิติประยุกต์       
 12   หมู่วิชาคอมพิวเตอร์ 

  13   หมู่วิชาการแพทย์แผนไทย 
หมวดวิชาคหกรรมศาสตร์   

50   หมู่วิชาที่ไม่สามารถจัดเข้าหมู่วิชาใดได้ในหมวดวิชาคหกรรมศาสตร์  
 51   หมู่วิชาอาหารและโภชนาการ     
 52   หมู่วิชาผ้าและเคร่ืองแต่งกาย      
 53   หมู่วิชาบ้านและการบริหารงานบ้าน     
 54   หมู่วิชาพัฒนาการครอบครัวและเด็ก     
 55   หมู่วิชาศิลปประดิษฐ ์      
 56   หมู่วิชาสิ่งทอ 
หมวดวิชาเกษตรศาสตร์   

    60 หมู่วิชาที่ไม่สามารถจัดเข้าหมู่วิชาใดได้ในหมวดวิชาเกษตรศาสตร์   
 61   หมู่วิชาปฐพีวิทยา       
 62   หมู่วิชาพืชไร่       
 63   หมู่วิชาพืชสวน       
 64   หมู่วิชาสัตวบาล       
 65   หมู่วิชาสัตวรักษ์       
 66   หมู่วิชาการประมง       
 67   หมู่วิชาอุตสาหกรรมเกษตร      
 68   หมู่วิชากีฏวิทยา โรคพืช และวัชพืช     
 69   หมู่วิชาวนศาสตร์       
 71   หมู่วิชาการชลประทาน      
 72   หมู่วิชาเกษตรกลวิธาน      
 73   หมู่วิชาส่งเสริมการเกษตร      
 74 หมู่วิชาสื่อสารการเกษตร      
 75   หมู่วิชาเกษตรศึกษา  
หมวดวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม   

80   หมู่วิชาทีไ่ม่สามารถจัดเข้าหมู่วิชาใดได้ในหมวดวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
81   หมู่วิชาอุตสาหการ       

 82   หมู่วิชาเซรามิกส ์       
 83   หมู่วิชาศิลปหัตถกรรม      
 84   หมู่วิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม    
 85   หมู่วิชาออกแบบ-เขียนแบบสถาปัตยกรรม    
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 86   หมู่วิชาก่อสร้าง-โยธา      
 87   หมู่วิชาไฟฟ้ากําลัง       
 88   หมู่วิชาอิเล็กทรอนิกส ์      
 89   หมู่วิชาเคร่ืองกล       
 91   หมู่วิชาเทคนิคการพิมพ์      
 92   หมู่วิชาเทคโนโลยีการพิมพ์      
 93   หมู่วิชาสถาปัตยกรรมภายใน     
 94   หมู่วิชาเทคโนโลยีฟิสิกส์ประยุกต์ในอุตสาหกรรม   
 95   หมู่วิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม    
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  “อธิการบดี” หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
 “คณะ” หมายความว่า คณะของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา และใหห้มายรวมถึงหน่วยงานที่
เรียกช่ืออย่างอ่ืนที่ดําเนินการจัดการเรียนการสอน และมีฐานะเทียบเท่าคณะ 
 “คณบดี” หมายความว่า หัวหน้าส่วนราชการที่เป็นคณะ และให้หมายรวมถึงหัวหน้า
หน่วยงานอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะที่มีการจัดการเรียนการสอน 
 “คณะกรรมการประจําคณะ” หมายความว่า คณะกรรมการตามมาตรา 41 วรรคสอง แห่ง
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 และให้หมายรวมถึงคณะกรรมการในหน่วยงานที่
เรียกช่ืออย่างอ่ืนที่ดําเนินการจัดการเรียนการสอน และมีฐานะเทียบเท่าคณะ 
  “สถาบันอุดมศึกษา” หมายความว่า สถาบันการศึกษาที่มกีารจัดการเรียนการสอนหลักสูตร
ไม่ตํ่ากว่าระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่าที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาให้การรับรอง 
  “กองบริการการศึกษา” หมายความว่า กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
  “อาจารย์ที่ปรึกษา” หมายความว่า อาจารย์ที่ได้รับการแต่งต้ังโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
เพ่ือทําหน้าที่ควบคุมแนะนํา และใหค้ําปรึกษาด้านการเรียนและด้านอ่ืน ๆ  ที่เก่ียวข้องกับการเรียน
ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
  ข้อ 5 ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการตามข้อบังคับน้ีและมีอํานาจในการออกระเบียบ คําสั่งหรือ
ประกาศ และเป็นผู้วินิจฉัยในกรณีที่มีปัญหาในการปฏิบัติตามข้อบังคับน้ี 
 
 

หมวด 2 
ระบบการศึกษา 

 
  ข้อ 6 ระบบการศึกษา 
 การจัดการศึกษาให้ใช้ระบบ 
    6.1 ระบบทวิภาค โดยหน่ึงปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ หน่ึงภาค
การศึกษาปกติมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า ๑๕ สัปดาห์ 
   6.2 ระบบไตรภาค โดยหน่ึงปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 3 ภาคการศึกษาปกติ หน่ึงภาค
การศึกษาปกติมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 12 สัปดาห์ 
ในกรณีทีม่ีการจัดการศึกษาในระบบอ่ืนให้เทียบเคียงหน่วยกิตกับระบบทวิภาค 
 ข้อ 7 รูปแบบการจัดการศึกษา 
 มหาวิทยาลัยอาจจัดการศึกษาในรูปแบบใดรูปแบบหน่ึง หรือรูปแบบผสมผสาน ดังน้ี 
  7.1 โปรแกรมเรียนในเวลาราชการ 
  7.2 โปรแกรมเรียนสุดสัปดาห์ เป็นการจัดการเรียนการสอนในวันหยุดประจําสัปดาห์ 
  7.3 โปรแกรมการเรียนนอกเวลาราชการ เป็นการจัดการเรียนการสอนโดยใช้เวลา
นอกเวลาราชการ 
  7.4 โปรแกรมเรียนทางไกล โดยใช้ระบบทางไกล ผ่านไปรษณีย์ วิทยุกระจายเสียง 
วิดีทัศน์สองทาง หรือเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
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  7.5 โปรแกรมชุดวิชา (Modules System) เป็นการจัดการเรียนการสอนเป็นคราว ๆ  
คราวละ 1 รายวิชา หรือหลายรายวิชา ซึ่งอาจจัดเป็นชุดวิชาของรายวิชาที่มีเน้ือหาสัมพันธ์กัน 
  7.6 โปรแกรมนานาชาติ เป็นการจัดการเรียนการสอน โดยความร่วมมือกับ
สถาบันการศึกษาในต่างประเทศหรือหลักสตูรของมหาวิทยาลัยที่มีมาตรฐานเช่นเดียวกันกับหลักสูตร
นานาชาติ 
  7.7 โปรแกรมการเรียนการสอนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E – Learning) ให้เป็นไป
ตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการที่เก่ียวข้อง 
  7.8 โปรแกรมการจัดการศึกษาตามโครงการความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก ให้
เป็นไปตามข้อบังคับของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
  การจัดการเรียนการสอนแต่ละรูปแบบให้พิจารณาตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการกําหนด 
 ข้อ 8 การคิดหน่วยกิต 
  8.1 ระบบทวิภาค 
   8.1.1 รายวิชาภาคทฤษฎี ที่ใช้เวลาบรรยายหรืออภิปรายไม่น้อยกว่า 15 
ช่ัวโมง ต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มคี่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต 
   8.1.2 รายวิชาภาคปฏิบัติ ที่ใช้เวลาฝึกหรือทดลองไม่น้อยกว่า 30 ช่ัวโมง 
ต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีคา่เท่ากับ 1 หน่วยกิต 
   8.1.3 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือฝึกภาคสนาม ที่ใช้เวลาฝึกไม่น้อย
กว่า 45 ช่ัวโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มคี่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต 
   8.1.4 การทําโครงการหรือกิจกรรมอ่ืนใดตามที่ได้รับมอบหมาย ที่ใช้เวลาทํา
โครงการหรือกิจกรรมน้ัน ๆ  ไม่น้อยกว่า 45 ช่ัวโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มคี่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต 
  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 
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  10.1 หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี ให้มีจํานวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า 120 หน่วยกิต 
แต่ไม่เกิน 132 หน่วยกิต ใช้เวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 6 ภาคการศึกษาปกติและไม่เกิน 8 ปีการศึกษา 
สําหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลาและไมน้่อยกว่า 14 ภาคการศึกษาและไม่เกิน 12 ปีการศึกษา 
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
การศึกษาสําหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไม่น้อยกว่า 20 ภาคการศึกษาปกติและไม่เกิน 18 
ปีการศึกษา สาํหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา 
  10.4 อาจารย์ประจําหลักสูตร ให้เป็นไปตามที่กระทรวงศกึษาธิการกําหนด 
 
 

หมวด 4 
การรับเข้าเปน็นักศึกษา และสภาพนักศกึษา 

 
 ข้อ 11 คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครเข้าศึกษา 
 ผู้มีสิทธิสมัครเข้าเป็นนักศกึษาต้องมีคุณสมบัติ ดังน้ี 
  11.1 สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าสําหรับหลักสูตร
ปริญญาตรีหรอืสําเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่าสําหรับหลักสูตรปริญญาตรีต่อเน่ือง 
  11.2 เป็นผู้มีความประพฤติดี 
  11.3 ไม่เป็นผูม้ีความประพฤติเสื่อมเสียอย่างร้ายแรง 
  11.4 ไม้เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 
  11.5 ไม่เป็นบุคคลวิกลจริต 
  11.6 มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่มหาวิทยาลยักําหนด 
  11.7 มีคุณสมบัติตามท่ีมหาวิทยาลัยอนุมัติให้เป็นกรณีพิเศษ 
 ข้อ 12 การรับเข้าเป็นนักศึกษา 
  กําหนดการและวิธีการรับเข้าเป็นนักศึกษาให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัย 
สําหรับผู้ที่มหาวิทยาลัยอนุมัติให้เข้าศึกษาได้เป็นกรณีพิเศษ มหาวิทยาลัยจะกําหนดให้ยกเว้นวิธีการ
ดังกล่าวในวรรคก่อน แต่จะให้การสอบคุณวุฒิอย่างอ่ืนแทนหรือเป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
 ข้อ 13 การข้ึนทะเบียนเป็นนักศึกษา 
   13.1 ผู้สมัครทีไ่ด้รับการคัดเลือกให้เป็นนักศกึษาจะมีสภาพเป็นนักศึกษาเมื่อได้ขึ้น
ทะเบียนเป็นนักศึกษาแล้ว โดยต้องส่งหลักฐาน พร้อมทั้งชําระเงินตามประกาศในวัน เวลาและสถานที่
ที่มหาวิทยาลัยกําหนด 
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  13.2 ผู้สมัครทีไ่ด้รับการคัดเลือกให้เป็นนักศกึษาที่มิได้ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา ตาม
วันเวลา และสถานที่ที่มหาวิทยาลัยกําหนดเป็นอันหมดสิทธ์ิที่จะขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา เว้นแต่จะมี
เหตุจําเป็นและได้รับอนุมัติจากอธิการบดี 
  13.3 ผู้สมัครทีไ่ด้รับการคัดเลือกเป็นนักศึกษาในหลักสูตร และเป็นนักศกึษาระบบใด
ต้องขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาในหลักสูตร และเป็นนักศึกษาในระบบน้ัน 
  13.4 ผู้สมัครทีไ่ด้รับการคัดเลือกให้เป็นนักศกึษาและทําการศึกษา ณ วิทยาเขต หรือ
ศูนย์การศึกษาใด จะต้องขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาและทําหารศึกษา ณ วิทยาเขต หรือศูนย์การศึกษา
น้ัน 
 ข้อ 14 การเปลี่ยนรูปแบบการศึกษา 
  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 ภาคเรียนปกติแล้วได้
ค่าระดับคะแนนเฉล่ียสะสมในภาคการศึกษาที่สองต้ังแต่ 1.60 แต่ไม่ถึง 2.00 หรือนักศกึษาปกติที่
ได้รับค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต้ังแต่ 1.80 แต่ไมถ่ึง 2.00 ในภาคการศึกษาปกติถัดไป จะได้รับ
สภาพรอพินิจครั้งที่ 1 
    2) นักศึกษาทีอ่ยู่ในสภาพรอพินิจครั้งที่๑ ทีไ่ด้รับค่าระดับคะแนน
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 เพ่ือประกอบการ
ใช้วิทธิต่าง ๆ  ที่นักศึกษาพึงมีในมหาวิทยาลัย 
  15.4 การพ้นสภาพนักศึกษาให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ต่อไปน้ี 
   15.4.1 ขาดคณุสมบัติตามข้อ 11 
   15.4.2 ตาย 
   15.4.3 ลาออก 
   15.4.4 สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรโดยได้รับการอนุมัติจากสภา
มหาวิทยาลัยแล้ว 
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   15.4.5 ได้รับอนุมัติจากมหาวิทยาลัยให้ลาออกหรือโอนไปยัง
สถาบันอุดมศึกษาอ่ืน 
   15.4.6 ไมล่งทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาแรกที่ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา
ภายในเวลาที่มหาวิทยาลัยกําหนด 
   15.4.7 ไมล่งทะเบียนหรือลาพักการเรียนหรือชําระเงินค่าธรรมเนียมการจัด
การศึกษาภายในเวลาที่มหาวิทยาลัยกําหนด เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผันจากมหาวิทยาลัย 
   15.4.8 นักศึกษาที่ได้รับค่าระดับคะแนนเฉล่ียสะสมตํ่ากว่า 1.60 ในภาค
การศึกษาปกติที่สองที่เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยทั้งน้ีไม่นับภาคการศึกษาที่ลาพักหรือถกูให้พัก 
   15.4.9 นักศึกษาที่ได้รับค่าระดับคะแนนเฉล่ียสะสมตํ่ากว่า 1.70 ในภาค
การศึกษาปกติถัดไปหลังจากได้รับการรอพินิจครั้งที่ 1  
    15.4.10 นักศกึษาที่ได้รับค่าระดับคะแนนเฉล่ียสะสมตํ่ากว่า 1.80 ในภาค
การศึกษาปกติถัดไปหลังจากได้รับการรอพินิจครั้งที่ 2 
    15.4.11 ไม่สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยาเวลาที่กําหนดตาม ข้อ 
10 
    15.4.12 นักศกึษาลงทะเบียนครบตามท่ีหลักสูตรกําหนดแต่ยังได้ค่าระดับ
คะแนนเฉล่ียสะสมตํ่ากว่า 1.80  
    15.4.13 กระทําการทุจริต หรือมีความประพฤติอันเป็นการเสื่อมเสียแก่
มหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยเห็นสมควรให้ออกหรือไลอ่อกตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยว่าด้วย
วินัยนักศึกษา  
 ข้อ 16 การรับโอนนักศึกษา 
  16.1 มหาวิทยาลัยอาจพิจารณารับโอนนิสิตหรือนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาที่
กําลังศึกษาในหลักสูตรทีม่ีระดับและมาตรฐานเทียบเคียงกับหลักสูตรของมหาวิทยาลัย 
  16.2 นักศึกษาที่จะได้รับการพิจารณารับโอนต้องมีคุณสมบัติ ดังน้ี 
   16.2.1 มีคณุสมบัติครบถ้วนตามข้อ 11 แห่งข้อบังคับน้ี 
   16.2.2 ได้ศึกษาอยู่ในสถาบันอุดมศึกษามาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ภาคการศึกษา
ปกติ ทั้งน้ีไม่นับภาคการศึกษาที่ลาพักการศึกษา 
  16.3 นักศึกษาที่ประสงค์จะโอนมาศึกษาในมหาวิทยาลัย จะต้องย่ืนคําร้องต่อ
มหาวิทยาลัยเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 4 สัปดาห์ ก่อนวันเปิดการศึกษาของภาคท่ีประสงค์จะเข้าศึกษานั้น 
พร้อมทั้งแนบเอกสารตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 
  16.4 นักศึกษาที่รับโอนจะต้องมีเวลาศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยไม่น้อยกว่า 2 ภาค
การศึกษา 
  16.5 การนับเวลาให้นับระยะต่อเน่ืองจากสถาบันเดิม 
 
 

หมวด 5 
อาจารย์ทีป่รึกษา 
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 ข้อ 17 ใหม้หาวิทยาลัยแต่งต้ังอาจารย์ที่ปรึกษาแก่นักศึกษา หลักเกณฑ์และวิธีการให้เป็นไป
ตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
 ข้อ 18 หน้าทีข่องอาจารย์ที่ปรึกษา 
 อาจารย์ที่ปรึกษามีหน้าที่ ดังน้ี 
  18.1 ให้คําแนะนําและทําแผนการเรียนของนักศึกษาร่วมกับนักศึกษา ใหถู้กต้องตาม
หลักสูตรที่กําหนดไว้ 
  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 ไม่ตํ่า
กว่า 9 หน่วยกิต และไม่เกิน 22 หน่วยกิต หรือลงทะเบียนเรียนรายวิชาแบบไม่เต็มเวลา แต่ละภาค
การศึกษาไม่ตํ่ากว่า 3 หน่วยกิต และไม่เกิน 9 หน่วยกิต สว่นในภาคการศึกษาฤดูร้อนไม่ตํ่ากว่า 3 
หน่วยกิตและไม่เกิน ๙ หน่วยกิต 
  หากมีเหตุผลและความจําเป็น การลงทะเบียนที่มีจํานวนหน่วยกิตแตกต่างไปจาก
เกณฑ์ข้างต้นก็อาจทําได้ แต่ทั้งน้ีต้องไม่กระทบกระเทือนต่อมาตรฐานและคุณภาพการศึกษา ทั้งน้ีต้อง
เรียนให้ครบตามจํานวนหน่วยกิตตามท่ีระบุไว้ในหลักสูตร 
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  กรณีนักศึกษามีสภาพรอพินิจจะลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกินร้อยละ 70 ของแผนการ
เรียน 
 ข้อ 21 การลงทะเบียนเรียนรายวิชาพิเศษ 
  การลงทะเบียนเรียนรายวิชาพิเศษเป็นการลงทะเบียนเรียนนอกเหนือจากที่กําหนด
ไว้ในหลักสูตร โดยนักศึกษาต้องย่ืนคําร้องต่อกองบริการการศึกษาภายใน 20 วันนับต้ังแต่วันเปิดภาค
การศึกษาปกติและภายใน 10 วันนับต้ังแต่วันเปิดภาคการศึกษาสําหรับภาคการศึกษาฤดูร้อน
ประกอบด้วย 
  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 จะต้องลงทะเบียนเพ่ือรักษาสภาพ
นักศึกษาและชําระค่าธรรมเนียมรักษาสภาพนักศึกษาตามอัตราที่มหาวิทยาลัยกําหนด โดยให้
ดําเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 20 วัน นับจากวันเปิดภาคการศึกษาปกติ หรือภายใน 10 วัน นับจาก
วันเปิดภาคการศึกษาฤดูร้อน มิฉะน้ันจะถือว่าพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา 
  กรณีที่พ้นสภาพตามวรรคหน่ึง นักศึกษาสามารถขอคืนสภาพได้แต่ทั้งน้ีพ้นสภาพไป
แล้วไม่เกิน 2 ภาคการเรียนติดต่อกัน และให้นับเวลาที่พ้นสภาพเป็นระยะเวลาที่รวมอยู่ในระยะเวลา
การศึกษาด้วย 
 ข้อ 25 การชําระค่าธรรมเนียมการศึกษาตามอัตราที่มหาวิทยาลัยกําหนดให้ปฏิบัติตามวิธีการ 
ขั้นตอนและในวันที่มหาวิทยาลัยกําหนด การผ่อนผันการชําร่าธรรมเนียมการศึกษาให้เป็นอํานาจของ
อธิการบดีทั้งน้ีไม่เกิน 1 ภาคการศึกษา 
 นักศึกษาที่ขอผ่อนผันการชําระค่าธรรมเนียมการศึกษาจะลงทะเบียนในภาคการเรียนถัดไป
จะต้องชําระค่าธรรมเนียมการศึกษาในภาคการเรียนที่ค้างชําระก่อน 
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 การขอยกเว้นหรือลดค่าธรรมเนียมการศึกษา ให้เป็นอํานาจของสภามหาวิทยาลัย โดยให้
จัดทําเป็นประกาศของมหาวิทยาลัย 
 ข้อ 26 การลาพักการศึกษา  
  26.1 การลาพักการศึกษา นักศึกษาต้องย่ืนคําร้องขอลาพักการศึกษาต่อกองบริการ
การศึกษาภายใน 20 วัน นับต้ังแต่วันเปิดภาคการศึกษาของภาคการศึกษาที่จะลาพักการศึกษา 
  26.2 การลาพักการศึกษากระทําได้ไม่เกิน 2 ภาคการศึกษาติดต่อกัน ถ้านักศึกษายัง
มีความจําเป็นที่จะต้องขอลาพักการศึกษาในภาคการศึกษาต่อไปจะต้องได้รับอนุมัติจากอธิการบดี 
  26.3 นักศึกษาที่ลาพักการศึกษา ต้องชําระค่าธรรมเนียมตามอัตราที่มหาวิทยาลัย
กําหนด 
 ข้อ 27 การลาออก 
  นักศึกษาที่ประสงค์จะลาออกจากความเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย จะต้องปฏิบัติ
ตามข้ันตอนที่มหาวิทยาลัยกําหนด 
 ข้อ 28 นักศึกษาสามารถโอนผลการเรียน โดยนําหน่วยกิตของรายวิชาในหลักสูตรของ
มหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน หรือการศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย การฝึก
อาชีพหรือจากประสบการณ์การทํางานโดยไม่ต้องเรียนรายวิชาน้ันอีก ทั้งน้ีให้เป็นไปตามระเบียบของ
สภามหาวิทยาลัย 
 
 

หมวด 7 
การวัด และการประเมินผลการศึกษา 

 
 ข้อ 29 การมีสทิธิเข้าสอบ 
  29.1 นักศึกษาผู้มีสิทธิในการสอบปลายภาคการศึกษาต้องอยู่ในเกณฑ์ต่อไปน้ี 
   29.1.1 มีเวลาเรียนวิชาใดไม่น้อยกว่าร้อนละ 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 จะต้องย่ืนคําร้องขอสอบภายใน 
7 วันนับต้ังแต่วันสุดท้ายของการสอบปลายภาค โดยให้ผู้ขาดสอบดําเนินการสอบให้เสรจ็สิ้นภายใน 
15 วันนับต้ังแต่วันประกาศผลการพิจารณาของคณะกรรมการ หากพ้นกําหนดให้นายทะเบียนเปลี่ยน
ผลการเรียนเป็น “E” 
 ในกรณีทีม่ีเหตุผลความจําเป็นที่ไม่สามารถดําเนินการภายในเวลาที่กําหนดให้อยู่ในดุลยพินิจ
ของอธิการบดี 
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  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 

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” ต้องลงทะเบียนและเรียน
ใหม่จนกว่าจะสอบได้ กรณีรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะด้านที่เป็นระวิชาเลือกและรายวิชาในหมวดวิชา
เลือกเสรี ถ้าได้ระดับคะแนนตํ่ากว่า “D” สามารถเปลี่ยนไปเลือกรายวิชาอ่ืนได้ แล้วให้เปลี่ยนคะแนน
วิชาดังกล่าวที่สอบตกน้ัน เป็น “Au” (Audit) ทั้งน้ีนักศึกษาจะต้องย่ืนคําร้องขอเปลี่ยนแปลงผลการ
เรียนภายใน 2 สัปดาห์นับต้ังแต่วันเปิดภาคการศึกษาของภาคการศึกษาถัดไป 
  31.2 ระบบไม่มีค่าระดับคะแนน กําหนดสญัลักษณก์ารประเมินดังน้ี 
 

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

  
 ระบบน้ีใช้สําหรับการประเมินรายวิชาที่หลักสูตรบังคับใหเ้รียนเพ่ิมตามข้อกําหนดเฉพาะ และ
รายวิชาที่สภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลากําหนดให้เรียนเพ่ิม 
 รายวิชาที่ได้รับผล “F” นักศึกษาต้องลงทะเบียนและเรียนใหม่จนกว่าจะสอบได้ 
 ข้อ 32 สญัลักษณ์อ่ืน มีดังน้ี 
   Au (Audit) ใช้สําหรับการลงทะเบียนเพ่ือร่วมฟัง โดยไม่นับหน่วยกิต 
         W (Withdraw) ใช้สําหรับการบันทึกหลังจากได้รับอนุมัติให้ถอนรายวิชาน้ันก่อน
กําหนดสอบปลายภาคไม่น้อยกว่า 2 สัปดาห์ ซึ่งจะได้รับอนุมัติให้ถอนรายวิชาเรียนในกรณีที่นักศึกษา
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ลาพักการศึกษา หรือถูกสั่งใหพั้กการศึกษาหลังจากลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษานั้นแล้ว และ
รายวิชาเลือกที่ได้รับอนุมัติให้ไปเรียนวิชาอ่ืนแทน 
   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 
  33.1 กรณีทีส่อบตกและต้องเรียนซ้ํา ให้นําเฉพาะผลการศึกษาและหน่วยกิตครั้ง
สุดท้ายที่ผ่านมาคํานวณค่าระดับคะแนนเฉล่ีย 
  33.2 กรณีทีส่อบตกแต่ไม่เรียนซ้ํา ไมใ่ห้นําผลการศึกษาและหน่วยกิตมาคํานวณค่า
ระดับคะแนนเฉล่ีย 
  33.3 กรณีที่นักศึกษาลงทะเบียนวิชาซ้ํากับรายวิชาที่สอบไปแล้ว หรือเรยีนวิชาที่ระบุ
ไว้ในหลักสูตรที่เทียบเท่า ใหนั้บหน่วยกิตและค่าระดับคะแนนเฉพาะรายวิชาที่ลงทะเบียนครั้งแรก
เท่าน้ัน 
 ข้อ 34 ผูท้ี่สําเร็จการศึกษาหลักสูตร ต้องมคีุณสมบัติครบถ้วนทุกข้อ ดังน้ี 
  34.1 มีความประพฤติดี 
  34.2 สอบได้ในรายวิชาต่าง ๆ  ครบตามหลักสูตร รวมทัง้รายวิชาที่สภามหาวิทยาลัย
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 หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ช้ันสูง หรือประกาศนียบัตรอ่ืนใดที่เทียบเทา่ ไม่น้อยกว่า 3.60 จะได้รับเกียรตินิยมอันดับหน่ึง และได้
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ค่าระดับคะแนนเฉล่ียจากสถาบันเดิม และมหาวิทยาลัยราชภัฏแต่ละแห่งไม่น้อยกว่า 3.25 แต่ไม่ถึง 
3.60 จะได้รับเกียรตินิยมอันดับ 2 
  36.2 สอบได้ในรายวิชาใด ๆ  ไม่ตํ่ากว่า C ตามระบบค่าระดับคะแนน หรือไม่ได้ 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 
  36.4 ไมม่ีรายวิชาที่มีการโอนผลการเรียนตามข้อ 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 39 ในระหว่างที่ยังไม่ได้ออกประกาศ ระเบียบ ข้อกําหนด หรือหลักเกณฑ์ใดเพ่ือปฏิบัติ
ตามข้อบังคับน้ี ให้นําประกาศ ระเบียบ ข้อกําหนด หรือหลกัเกณฑ์เก่ียวกับการศึกษาระดับปริญญาตรี
ที่มีผลบังคับใช้อยู่ก่อนข้อบังคับน้ีมาใช้บังคับโดยอนุโลม จนกว่าจะได้มีการออกประกาศ ระเบียบ 
ข้อกําหนด หรือหลักเกณฑ์ ตามข้อบังคับน้ี 
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มิถุนายน พ.ศ

ดับปริญญาต ี

ข้อ ๓๔ แห่งข้

มหาวิทยาลัยจ

าด้วยการจัดก

ายวิชาซ้ํากับร
แนนทุกครั้งที่
บียนเรียนราย

งคับน้ี 

ศ. ๒๕๕๔ 

(ศาสต
นา

รี พ.ศ.๒๕๕๑

ขอ้บังคับสภาม

จดัขึ้น ทั้งน้ี เป็

การศึกษาระดั

ายวิชาที่สอบไ
ีลงทะเบียนเรี

ยวิชาซ้ําในกรณ

ราจารย์ ดร.เส
ายกสภามหาวิ

๑ ทั้งน้ี เป็นไป

มหาวิทยาลัยว

ป็นไปตามหลั

ับปริญญาตรี 

ได้แล้วที่มีค่าร
รียนและให้ปร
ณีน้ีไม่สามารถ

สริมศักด์ิ  วิศ
วิทยาลัยราชภั
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ว่าด้วย

ักเกณฑ์

พ.ศ. 

ระดับ
รากฏใน
ถรับ

 
ศาลาภรณ์) 
ภัฏยะลา 
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ภาคผนวก ฌ 
ตารางแสดงข้อสังเกตของผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 

ในการวิพากษ์หลักสูตร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตารางแสดงขอ้สังเกตของผูท้รงคณุวุฒิภายนอกในการวิพากษ์หลักสูตร 
 

1.  ดร.นิอาเซ็ง   มะตาเอ  

ลําดับ ข้อสังเกตของผู้ทรงคุณวุฒิ การปรับปรุงแก้ไข 
1 ในวิชาภาษาอาหรับพ้ืนฐานที่เป็นวิชาเลือกเสรีในหมวดวิชา

ศึกษาทั่วไปใหดึ้งกลับมาเป็นวิชาเอกบังคับในหมวดวิชา
เฉพาะ 
 

ได้นําเอาคําอธิบายรายวิชา
ภาษาอาหรับพ้ืนฐานเข้าสู่
รายวิชาเฉพาะแล้ว เป็นวิชา
ภาษาอาหรับเบ้ืองต้น 

2 ในคําอธิบายรายวิชาของวิชาภาษาอาหรับเบ้ืองต้นให้ใส่
เน้ือหาของระบบเสียงในภาษาอาหรับ 

ได้บรรจุเน้ือหาการออกเสียง
ในภาษาอาหรับ ในวิชา
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 ภาษาอาหรับเบ้ืองต้นแล้ว 
3 วิชาภาษาอาหรับเพ่ือการท่องเที่ยวให้รวมกับวิชาภาษา

อาหรับเพ่ือธุรกิจโรงแรม 
ไม่สามารถแก้ไขได้เพราะ
วิชาภาษาอาหรับเพ่ือการ
ท่องเที่ยวมีเน้ือหาที่จําเป็น
ต่อนักศึกษามากพอที่จะเป็น
อีกรายวิชาหน่ีงได้ 

 

2. ดร.อาดีละห์   หะยีนิแว 

ลําดับ ข้อสังเกตของผู้ทรงคุณวุฒิ การปรับปรุงแก้ไข 
1 ให้บรรจุวิชาโต้วาทีภาษาอาหรับเพ่ือให้นักศึกษาได้ฝึกพูด

ภาษาอาหรับ 
 

ได้บรรจุเน้ือหาโต้วาทีภาษา
อาหรับในรายวิชาภาษา
อาหรับเพ่ือการสื่อสาร 

2 หลักสูตรภาษาอาหรับควรมีเน้ือหาที่เก่ียวกับประวัติภาษา
อาหรับ 
 

ได้บรรจุในเนื้อหาเกี่ยวกับ
ประวัติภาษาอาหรับของวิชา
วัฒนธรรมอาหรับ 

3 และควรเพ่ิมเน้ือหาเกี่ยวกับภาษาเปรียบเทียบหรืออาจจะ
เป็นวิชาใหม่ เพ่ือให้นักศึกษาสามารถเปรียบเทียบภาษา
อ่ืนๆ ภาษาอาหรับ เช่น ภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษ  

ได้เพ่ิมเติมในคําอธิบาย
รายวิชาของวิชา
ภาษาศาสตร์ภาษาอาหรับ
เบ้ืองต้น 

3. อาจารย์มูฮําหมัดมันซูร   หมดัเร๊าะ 

ลําดับ ข้อสังเกตของผู้ทรงคุณวุฒิ การปรับปรุงแก้ไข 
1 เห็นด้วยกับ อ.อาดีละห์ ในเรือ่งการเพ่ิมเติมรายวิชา

เก่ียวกับการโต้วาทีภาษาอาหรับแต่ให้บรรจุอยู่ในรายวิชา
สนทนาภาษาอาหรับ 

ได้ดําเนินการแล้ว 

2 กรอบมาตรฐานหลักสูตร หน้า 3 มีอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรอย่างน้อย 2 คน หน้า 30 มีอาจารย์ประจํา
หลักสูตรอย่างน้อย 5 คน วิชาสหกิจศึกษาต้องเป็นส่วน
หน่ึงของมาตรฐานทางวิชาการตามเกณฑ์ สกอ. 

จะดําเนินการเม่ือหลักสูตร
ได้พัฒนา 80% แล้ว 

3 การจัดเรียงลําดับวิชาตามรหัสวิชาหน้า 24-30   ควร
เรียงลําดับให้เหมือนกับหน้า 12-14 

ได้ปรับแก้แล้ว 

4 ข้อผิดพลาดทางเทคนิค ให้ตรวจสอบการสะกดคํา และ
ตรวจสอบจํานวนหน่วยกิตทั้งทฤษฏีและปฏิบัติทุกจุดให้
สอดคล้องกัน (หน้า 13 กับ หน้า15-16 ) 

ได้ดําเนินการแล้ว 

5 ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอ่ืนที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชา ได้ปรับแก้แล้ว 
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ลําดับ ข้อสังเกตของผู้ทรงคุณวุฒิ การปรับปรุงแก้ไข 
(หน้า 4) อาจระบุเป็นรายวิชาว่าวิชาใดบ้างที่เปิดสอนโดย
หลักสูตรอ่ืน 1 2 3 และรายวิชาใดบ้างที่หลักสูตรน้ีเปิด
สอนให้กับหลกัสูตรอ่ืน โดยเรียงรหัสวิชา (เพ่ือง่ายในการ
บริหารหลักสูตร) 

6 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร หน้า 6 ควรเพ่ิม “เพ่ือให้
บัณฑิตมีคุณลกัษณะต่อไปน้ี  

1. มีความรู้ ความสามารถและทกัษะ... 
2. มีคุณธรรม ... 
3. มีความภูมิใจ ... เป็นต้น”และประเด็นใดที่

คล้ายๆ หรือใกล้เคียงกันก็ให้นํามารวมกัน
เป็นข้อเดียว 

ได้ปรับแก้แล้ว 

7 ประเด็นที่เก่ียวข้องกับรายวิชาเฉพาะ เช่นการรันรหัส
รายวิชา รหัสรายวิชาตัวที่ 6-7 หมายถึงลําดับของรายวิชา
ในหมู่วิชาน้ันแต่จากการสังเกตดูเหมือนว่าจะมีการรันรหัส
ใหม่ในทุกช้ันปี เช่น          ปีที่ 1 รหัสวิชา 01-07         
ปีที่ 2 รหัสวิชา 01-08 จะเห็นว่าลําดับรายวิชาซ้ํากันและ
ไม่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การกําหนดรหัสวิชา ดังน้ัน
น่าจะรันจาก 01-29 ซึ่งเป็นลําดับทั้งหมดของรายวิชาใน
หมู่วิชาภาษาอาหรับ 

ได้ปรับแก้แล้ว 

8 การเรียงลําดับความยากง่ายของรายวิชา/การจัดรายวิชา
ให้นักศึกษาแต่ละช้ันปี รายวิชาต่อไปน้ี ภาษาอาหรับเพ่ือ
การสื่อสาร  ภาษาศาสตร์ภาษาอาหรับเบ้ืองต้น การเขียน
ภาษาอาหรับ 1 ควรจัดให้อยู่ในแผนการศึกษาช้ันปีที่ 3-4 
หรือเร็วสุด ปีที่ 2 เทอม 2  ส่วนวิชา การแปลไทย- 
อาหรับ ควรปรับไปเรียนในปีที่ 4 เน่ืองจากเน้ือหารายวิชา
ยากนักศึกษาที่เรียนต้องมีพ้ืนฐานด้านหลักภาษา การ
เขียนและคําศพัท์มาก่อน 

ได้ปรับแก้แลว้ 

9 ความต่อเน่ือง/ความสัมพันธ์ของแต่ละรายวิชา ได้ปรับแก้แล้ว 
10 ยังขาดรายวิชาเฉพาะ ควรเพ่ิมวิชาสัทศาสตร์ภาษาอาหรับ

อีก 1 รายวิชาเน่ืองจากหลักสูตรทางด้านภาษาทุก
หลักสูตรจะมีรายวิชาน้ี 

ได้เพ่ิมรายวิชาน้ีแล้ว 

11 เน้ือหาของรายวิชาคล้ายคลึงกัน อาจพิจารณารวม
เน้ือหาวิชาภาษาอาหรับในสือ่ประเภทส่ิงพิมพ์กับภาษา
อาหรับในสื่อมวลชนเน่ืองจากเน้ือหาใกล้เคยีงและ

ได้รวมสองรายวิชาน้ีโดยยุบ
วิชาภาษาอาหรับในสื่อ
ประเภทสิ่งพิมพ์ เป็นวิชา
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ลําดับ ข้อสังเกตของผู้ทรงคุณวุฒิ การปรับปรุงแก้ไข 
คล้ายคลึงกัน ซึ่งจะทําให้มีหน่วยกิตเหลือจะได้เปิดรายวิชา
ใหม่เพ่ิม 

ภาษาอาหรับในสื่อมวลชน 

12 ความจําเป็นของรายวิชาในหลักสูตร ควรพิจารณาถึงความ
จําเป็นของบางรายวิชาว่ามีมากน้อยแค่ไหน เช่น ภาษา
เพ่ืองานการเงินและการธนาคาร เพราะนักศึกษามีโอกาส
ใช้น้อยมาก โดยเปลี่ยนเป็นวิชาอ่ืนแทน 

ได้ตัดวิชาน้ีออกแล้ว 

13 เปลี่ยนช่ือวิชา ควรเปลี่ยนช่ือวิชาภาษาอาหรับสําหรับ
ความเป็นครูเป็น การสอนภาษาอาหรับ จะชัดเจนกว่า 

ได้ปรับแก้แล้ว 

14 วิชาภาษาอาหรับพ้ืนฐานควรนํามาใส่ในรายวิชาเฉพาะ
ด้วย เน่ืองจากเป็นวิชาหน่ึงของหลักสูตรเพ่ือง่ายต่อ 
การบริหารจัดการ 

ได้นําคําอธิบายรายวิชาของ
วิชาภาษาอาหรับพ้ืนฐานมา
อยู่ในวิชาภาษาอาหรับ
เบ้ืองต้น เพราะเน้ือหา
ใกล้เคียงกัน 

 
4. ผศ.ดร.วรพจน์   แซ่หล ี

ลําดับ ข้อสังเกตของผู้ทรงคุณวุฒิ การปรับปรุงแก้ไข 
1 ควรมีวิชากฎหมายในหลักสูตรภาษาอาหรับ ได้บรรจุเน้ือหากฏหมายใน

รายวิชาภาษาอาหรับเพ่ือ
การท่องเที่ยว 

2 ควรมีคําอธิบายรายวิชาเป็นภาษาอังกฤษ ได้ดําเนินการแล้ว 
3 ควรใส่รายวิชาที่เก่ียวข้องกับการประกอบอาชีพอ่ืนๆ ได้บรรจุรายวิชา การสอน

ภาษาอาหรับ และวิชาภาษา
อาหรับและเทคโนโลยี
สารสนเทศ และได้บรรจุ
เน้ือหาเกี่ยวกับกฏหมายใน
วิชาภาษาอาหรับเพ่ือการ
ท่องเที่ยว 

 
5. ร้อยตํารวจตรีกริยา ตระกูลศึกษา 

ลําดับ ข้อสังเกตของผู้ทรงคุณวุฒิ การปรับปรุงแก้ไข 
1 ควรเขียนคํานําให้ครอบคลุมถึงที่มาและวัตถุประสงค์

ความจําเป็นและความสําคัญของการเปิดหลักสูตรภาษา
ได้ดําเนินการแล้ว 
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อาหรับ 
2 ในภาคผนวกควรแนบเอกสารประกอบด้วย (ถ้ามี) ได้ดําเนินการแล้ว 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ญ 
ตารางแสดงข้อสังเกตของกรรมการสภาวิชาการในคราวประชุม คร้ังท่ี 3/2557     

วันท่ี 19 ธันวาคม 2557 
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ตารางแสดงข้อสังเกตของกรรมการสภาวิชาการ 

ในคราวประชุม คร้ังท่ี 3/2557  วนัท่ี 19 ธันวาคม 2557 
 

ลําดับ
ที่ 

ข้อเสนอแนะ ปรับแก้ตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการสภาวิชาการในคราวประชุมครั้งที่ 

3 / 2557 
1 ควรเพ่ิมเติมคําอธิบายรายวิชา

ภาษาอังกฤษและภาษาอาหรับ 
เพ่ิมเติมตามข้อเสนอแนะ 

2 วิชาระเบียบวิทยาการวิจัยด้าน
ภาษาศาสตร์ควรปรับช่ือวิชาเป็น ระเบียบ
วิธีวิจัยด้านภาษาศาสตร์ หรอื วิทยาการ
วิจัยด้านภาษาศาสตร์ 

หลักสูตรพิจารณาปรับแก้ช่ือรายวิชาเป็น 
ระเบียบวิธีวิจัยด้านภาษาศาสตร์ 

3 ควรเพ่ิมเติมอาชีพที่สามารถประกอบ
อาชีพได้หลังสําเร็จการศึกษา เช่น 
มัคคุเทศก์ 

เพ่ิมเติมอาชีพมัคคุเทศก์ 

4 วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาอาหรับ 
๕ หน่วยกิต เห็นว่าจํานวนหน่วยกิตมาก
เกินไปควรปรับเป็น 3 หน่วยกิต และนํา
จํานวนหน่วยกิตที่เหลือ 2 หน่วยกิต 
จัดทํารายวิชาใหม่ เช่น ออร์แกไนเซอร์ 
งานอีเว้นท์หรือ สัมมนา 

ปรับจํานวนหน่วยกิตตามข้อเสนอแนะ โดยแบ่ง
รายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพจํานวน 3 หน่วย
กิต และรายวิชาสัมมนาภาษาอาหรับจํานวน 2 
หน่วยกิต 

5 ตรวจสอบการพิมพ์ผิด/ถูก ตรวจสอบและปรับแก้ทั้งเล่มหลักสูตรตาม
ข้อเสนอแนะ 
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ภาคผนวก ฎ 
ตารางแสดงข้อสังเกตของกรรมการสภาวิชาการ 

ในคราวประชุม คร้ังท่ี 1/2558  วนัท่ี 12 กุมภาพันธ์ 2558 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตารางแสดงข้อสังเกตของกรรมการสภาวิชาการ 
ในคราวประชุม คร้ังท่ี 1/2558  วนัท่ี 12 กุมภาพันธ์ 2558 

 
ลําดับ
ที่ 

ข้อเสนอแนะ ปรับแก้ตามข้อสังเกตและ
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสภา

วิชาการในคราวประชุมครั้งที่  
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1 / 2558 
1 เสนอให้มแีผนการเรียนเป็นภาษาอังกฤษ ได้เพ่ิมเติมตามข้อเสนอแนะ 
2 ปรัชญาของหลักสูตร ควรทบทวน ตัดคําฟุ่มเฟือย 

ปรับคําให้ถูกต้องและเหมาะสม 
ได้ปรับแก้แล้ว 

3 หน้า 6 ข้อ 1.3 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร ข้อ 1 ควร
ปรับการใช้คําให้เหมาะสม โดยให้นําการใช้ภาษา
อาหรับในเชิงธุรกิจและวิชาการเป็นจุดเน้น 
การเขียนวัตถุประสงค์ของหลักสูตร ควรใหเ้ป็นไป
รูปแบบเดียวกัน 

ได้ปรับแก้แล้ว 

4 หน้า 7 หมวดที่ 3 ข้อ 1 ควรตัดข้อ 1.4  1.5  และ 
1.6 เพ่ือให้เป็นไปตามคู่มือการพัฒนา/ปรับปรุง
หลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

ได้ปรับแก้แล้ว  

5 พิจารณาคําอธิบายรายวิชา 2123108 วัฒนธรรรม
อาหรับ ควรปรับคําอธิบายรายวิชาให้มุ่งเน้น
การศึกษาวัฒนธรรมของโลกอาหรับ ไม่ควรมุ่งเน้น
เรื่องของภาษาอาหรับมากนัก เน่ืองจากปรากฏอยู่ใน
รายวิชาอ่ืนๆ ของหลักสูตรแล้ว เช่นเดียวกันกับ
รายวิชา 2123429 วัฒนธรรมอาเซียน  

ได้ปรับแก้แล้ว ปรากฏในหน้าที่ 

6 หากหลักสูตรจะเน้นเรื่องเทคโนโลยี ในตารางการ
กระจายความรับผิดชอบต้องมีจุดเน้นเรื่องเทคโนโลยี
ด้วยเช่นกัน ซึ่งการตรวจสอบเบ้ืองต้น พบว่า
เทคโนโลยียังไม่เป็นจุดเน้นของหลักสูตรเทา่ที่ควร 

ได้ปรับแก้แล้ว เป็นภาษาอาหรับเพ่ือ
การประกอบอาชีพ  

7 ตรวจสอบการใช้ภาษาอังกฤษของช่ือรายวิชาและ
คําอธิบายรายวิชา  

ได้ให้ผู้เช่ียวชาญตรวจสอบและ
ปรับแก้แล้ว  

8 พิจารณาการกําหนดหน่วยกิต ควรเฉล่ียนํ้าหนักหน่วย
กิตให้เหมาะสมระหว่างทฤษฏีและปฏิบัติ เช่นรายวิชา 
2123321 วาทศาสตร์อาหรับ 

ได้ปรับแก้คําอธิบายรายวิชาแล้ว
ปรากฏในหน้าที่ 

9 ตรวจสอบคําอธิบายรายวิชา ควรปรับการใช้คําขึ้นต้น
ให้เหมาะสมและเป็นไปในรูปแบบเดียวกันกับรายวิชา
อ่ืนๆ เช่น  

- หน้า 35 รายวิชา 2123430 การพัฒนา
ทักษะการแปล 

- หน้า 36 รายวิชา 2123433 การฟัง-การพูด
ภาษาอาหรับขั้นสูง 

ได้ปรับแก้คําอธิบายรายวิชาแล้ว
ปรากฏในหน้าที ่

10 หน้า 38 รายวิชา 2123436 สัมมนาภาษาอาหรับ ได้ปรับแก้แล้วปรากฏในหน้าที่ 
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ควรพิจารณาคําอธิบายรายวิชา เน่ืองจากการจัดงานอี
เว้นท์ไม่เก่ียวข้องกับการสัมมนา ซึ่งคณะกรรมการ
เสนอให้การจัดงานอีเว้นท์เป็นส่วนหน่ึงของรายวิชา
ภาษาอาหรับในสื่อมวลชน 

11 หน้ 41 ข้อ 4.2 ช่วงเวลาการจัดฝึกภาคสนามและฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ ปรับการเขียนให้เป็นไปใน
รูปแบบเดียวกัน โดยระบุว่า  ภาคการศึกษาที่ 2  ของ
ปีการศึกษาที่ 4  

ได้ปรับแก้แล้วปรากฏในหน้าที่ 

12 หน้า 54 ข้อ 3.2.2 ด้านความรู้ข้อ 2 ควรปรับแก้การ
เขียนใหม่ หากหลักสูตรระบุเขียนว่า บูรณาการความรู้
ภาษาต่างประเทศที่ครอบคลมุไม่น้อยกว่าหัวข้อ
ต่อไปน้ี มีความเห็นว่าจะกระทบต่อการประเมิน
หลักสูตรในอนาคต 

ได้ตัดออก และปรับแก้แล้วปรากฏ
ในหน้าที ่

13 หน้า 61 ข้อ 1.3 ควรปรับแก้จากคําว่า การจัดเงินทุน
สําหรับนักวิจัย เป็นสนับสนุน/ส่งเสริมทุนสําหรับ
นักวิจัย 

ได้ปรับแก้แล้วปรากฏในหน้าที่

14 ตรวจสอบการพิมพ์คําผิด คําถูก ตลอดทั้งหลักสูตร ได้ตรวจสอบและปรับแก้แล้ว 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ฏ 
ประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสตูร/อาจารย์ประจําหลักสูตร 

 
 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

1
2
3
4
5
 

ระดั
ป
ป

ป ิ
 

1. อาจารย์ปร
2.  ชื่อ – สกุล
3. ตําแหน่งท
4. สังกัด      
5. ประวัติการ

ดับการศึกษา 
ปริญญาตร ี
ปริญญาโท 

ริญญาเอก 

ประวัติ

----
ระจําหลักสูต
ล               
ทางวิชาการ   

                
รศึกษา  

Al-Azhar 
Internatio
Malaysia 

อาจารย์ผู้รับ

 ระดับปริ

มห
----------------
ร    หลักสูตร
     นายรอม
     อาจารย์
     คณะมนุ

สถาบนัการศึ
University , 

onal Islamic 

- 

 

 

 
ผิดชอบหลักส

 

รญิญาตรี    
 

หาวิทยาลัยรา
----------------
รศลิปศาสตรบั
มยี    มอห ิ 
์  

นุษยศาสตร์แล

ศกึษา  
Egypt 
 University 

สูตร/อาจารย์

 ระดับปริ

าชภัฏยะลา 
----------------
บัณฑิต  4 ปี  

ละสังคมศาสต

คุณวุฒ
B.Ed.

of  M.Ed

- 

ย์ประจําหลกัสู

รญิญาโท    

---------------- 
 สาขาวิชา  

ร ์

ฒิ  
.  (Islami
.  (Teach

สูตร 

ภาษาอาหรับ

สาขาวิชา 
ic Education
hing Arabic)

- 

103 

บ    

พ.ศ.
n) 2546
) 2550

- 

6
0 
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6. ผลงานทางวิชาการ (เขียนตามรูปแบบการอ้างอิงและบรรณานุกรม) 
 6.1  งานวิจัย 

รอมยี  มอหิ,  และคณะ. (2556). รูปแบบกิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาทักษะการพูดภาษา 
            อาหรับแก่นักเรียนช้ันซานาวีย์ โรงเรียนสตรีอิสลามวิทยามูลนิธิ ยะลา (ทุน สกว.) 

          รอมยี มอหิ, ฮัสบุลลอฮ์  นะดารานิง และคณะ. (2558). ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการใช้    
                     บริการมัสยิดมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาเพ่ือการพัฒนาการบริการที่มีประสิทธิภาพ 
          อิสมาอีล  ราโอบ,  รอมยี  มอหิ (2558) การเสริมสร้างให้เกิดความสมานฉันท์และสันติสุขด้วย 
                     รูปแบบเบิรดีการีเพ่ือให้เกิดความม่ันคงในชีวิตของเด็กกําพร้าในห้าจังหวัดชายแดนใต้ 
 

6.2   บทความ  
 

รอมยี  มอหิ. 2556. The effectiveness of Outdoor Activities in enhancing Arabic Language  
                Speaking Skill in Satri Islam Vittaya Mulniti School Yala เวทีการประชุมระดับชาติและ 
                นานาชาติ ณ.มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี  
รอมยี  มอหิ. 2557. ความคาดหวังของชุมชนต่อบัณฑิตหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาภาษา 
                อาหรับมหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา เวทีการประชุมระดับชาติและนานาชาติ  
                ณ. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี  
รอมยี  มอหิ. 2558. การพัฒนาทักษะการส่ือสารภาษาอาหรบัผ่านกิจกรรมค่ายภาษาอาหรบั  
                 กรณีศึกษา : เยาวชนในพื้นที่ตําบลท่าสาป อําเภอเมือง จงัหวดัยะลา เวทีวิชาการระดับชาติ   
                 และนานาชาติ ครั้งที่ 3 ณ.มหาวทิยาลัยราชภัฏยะลา เมื่อวันที ่28-29 พฤษภาคม 2558 
รอมยี  มอหิ. 2558. The development of Arabic Language for communication skill  
                 through Arabic Camp Activities A case study : The Youth of Tasab sub-district,  
                Yala province. เวทีวิชาการระดบัชาติ และนานาชาติ ครั้งที่ 3 ณ.มหาวทิยาลัยราชภัฏยะลา                  
                เมื่อวันที ่28-29 พฤษภาคม 2558 
อิสมาอีล ราโอบ, รอมยี  มอห.ิ 2558. อาเนาะยาตีม  การศึกษาคุณภาพชีวิตเด็กกําพร้าในสถานสงเคราะห์  
                สามจังหวดัชายแดนภาคใต้ นําเสนอในเวทีการประชุมวิชาการระดับชาติครัง้ที ่4  
                ณ.มหาวทิยาลัยนราธิวาสรานครนิทร์  เมือ่วันที่ 5  สิงหาคม 2558 
 
  6.3  หนังสือ /เอกสารทางวิชาการ  
  - 
 
7.  ประสบการณ์ทางวิชาการ 
     7.1  ประสบการณ์การสอน 
             7.1.1  ระดับปริญญาตรี   3   ปี  

ชื่อวิชา    ภาษาอาหรับพ้ืนฐาน  3(3-0-6) นก. 
ชื่อวิชา    ภาษามลายูพ้ืนฐาน  3(3-0-6) นก. 



105 

  
  
  
  
  

ชื่อวิชา    ภาษามลายูเพ่ือการสื่อสาร  3(3-0-6) นก. 
ชื่อวิชา    อัตลักษณ์ภาษามลายู 3(3-0-6) นก. 

             7.1.2  ระดับปริญญาโท      -    ปี  
  
 
     7.2  ประสบการณ์การเป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ (ถ้ามี) 
 
 
 
                                                             (ลงช่ือ) ......................................... เจ้าของประวัติ 
                                                                       (นายรอมยี          มอหิ) 
 
 
 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

1
2
3
4
5

ระดั
ป
ป
ป ิ
 
6
6
 
 
 
 
 
7
 
 

 
 
 
 

1. อาจารย์ปร
2.  ชื่อ – สกุล
3. ตําแหน่งท
4. สังกัด      
5. ประวัติการ
ดับการศึกษา 
ปริญญาตร ี
ปริญญาโท 
ริญญาเอก 

6. ผลงานทา
6.1  งานวิ

6.2   บทค
  

 6.3  หนัง
 

7.  ประสบกา
    7.1  ประ
            7.1

            7.1

    7.2  ประ

ประวัติ

----
ระจําหลักสูต
ล               
ทางวิชาการ   

                
รศึกษา  

Al-Azhar 
Al-Azhar 
Unissa Un

งวิชาการ (เขี
วิจัย 

ความ (ถ้ามี)  
  - 

สือ /เอกสาร
 - 

ารณ์ทางวิชา
ะสบการณ์กา
1.1  ระดับปริ

ชื
1.2  ระดับปริ

 
ะสบการณ์กา

อาจารย์ผู้รับ

 ระดับปริ

มห
----------------
ร    หลักสูตร
     นายนิอา
     อาจารย์ 
     คณะมนุ

สถาบนัการศึ
University , 
University , 
niversity, Bru

ขยีนตามรูปแ

  

ทางวิชาการ

การ 
รสอน 
ริญญาตรี   1
ชื่อวิชา     อุลู
ริญญาโท      

รเป็นที่ปรึกษ

 

 

ผิดชอบหลักส
 

รญิญาตรี    
 

หาวิทยาลัยรา
----------------
รศลิปศาสตรบั
าเซ็ง   มะตาเ
์ ดร. 

นุษยศาสตร์แล

ศกึษา  
Egypt 
Egypt 
unei 

แบบการอ้างอิ

 

  ปี  
ลมูอัล-กุรอาน
-    ปี  

ษาวิทยานิพน

สูตร/อาจารย์

 ระดับปริ

าชภัฏยะลา 
----------------
บัณฑิต  4 ปี  
อ  

ละสังคมศาสต

คุณวุฒ
B.A. 
M.A.
Ph.D

อิงและบรรณา

น 

นธ์/กรรมการส

ย์ประจําหลกัสู

รญิญาโท    

---------------- 
 สาขาวิชา  

ร ์

ฒิ  
 Arabic 

Arabic 
 Arabic 

านุกรม) 

สอบวิทยานิพ

สูตร 

ภาษาอาหรับ

สาขาวิชา 
Language 
Language 
Language 

3(3-0-

พนธ์ (ถ้ามี) 
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พ.ศ.
2544
2551
2556

-6) นก. 

4
 

6



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

               
               

                
                

                
                

 

               (
                

 
 

(ลงช่ือ) .........
        (นายนิ

.....................
นิอาเซ็ง   มะต

............ เจ้าข
ตาเอ) 
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ประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจําหลกัสูตร 
 

 ระดับปรญิญาตร ี    ระดับปรญิญาโท    
 

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

1. อาจารย์ประจําหลักสูตร    หลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิต  4 ปี   สาขาวิชา  ภาษาอาหรับ    
2.  ชื่อ – สกุล                    นายมะซัมดี   สะอะ  
3. ตําแหน่งทางวิชาการ        อาจารย์  
4. สังกัด                           คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
5. ประวัติการศึกษา  

ระดับการศึกษา สถาบนัการศกึษา  คุณวุฒิ  สาขาวิชา พ.ศ. 
ปริญญาตร ี มหาวิทยาลัยอิสลามยะลา B.A. ภาษาอาหรับ 2552
ปริญญาโท มหาวิทยาลัยฟาฏอนี M.A. ภาษาอาหรับและ

วรรณคดี 
2557 

ปริญญาเอก -    
 
6. ผลงานทางวิชาการ (เขียนตามรูปแบบการอ้างอิงและบรรณานุกรม) 
6.1  งานวิจัย 
 
 6.2   บทความ (ถ้ามี)    
     - 
  6.3  หนังสือ /เอกสารทางวิชาการ  
   - 
 
 
7.  ประสบการณ์ทางวิชาการ 
     7.1  ประสบการณ์การสอน 
             7.1.1  ระดับปริญญาตรี      -    ปี  
             7.1.2  ระดับปริญญาโท      -    ปี  
  
     7.2  ประสบการณ์การเป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ (ถ้ามี) 
 
 
                                                              (ลงช่ือ) ......................................... เจ้าของประวัติ 



 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                               

ประวัติ

----

                

อาจารย์ผู้รับ

 ระดับปริ

มห
----------------

 

                

 
 

 
 
 
 
 

ผิดชอบหลักส
 

รญิญาตรี    
 

หาวิทยาลัยรา
----------------

          (นาย

สูตร/อาจารย์

 ระดับปริ

าชภัฏยะลา 
----------------

ยมะซมัดี    ส

ย์ประจําหลกัสู

รญิญาโท    

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

ะอะ) 

สูตร 
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1. อาจารย์ประจําหลักสูตร    หลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิต  4 ปี   สาขาวิชา  ภาษาอาหรับ    
2.  ชื่อ – สกุล                    ดร. มาซือรงั   อามิง 
3. ตําแหน่งทางวิชาการ        อาจารย์  
4. สังกัด                           คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
5. ประวัติการศึกษา  

ระดับการศึกษา สถาบนัการศกึษา  คุณวุฒิ  สาขาวิชา พ.ศ. 
ปริญญาตร ี Al-Azhar University , Egypt B.A.  Arabic Language 2543
ปริญญาโท Al-Azhar University , Egypt M.A. Arabic Language 2551 
ปริญญาเอก Al-Azhar University , Egypt Ph.D Arabic Language 2558
 
6. ผลงานทางวิชาการ (เขียนตามรูปแบบการอ้างอิงและบรรณานุกรม) 
6.1  งานวิจัย 
                       - 
 6.2   บทความ (ถ้ามี)    
     - 
  6.3  หนังสือ /เอกสารทางวิชาการ  
 
   - 
 
7.  ประสบการณ์ทางวิชาการ 
     7.1  ประสบการณ์การสอน 
             7.1.1  ระดับปริญญาตรี      -    ปี  
             7.1.2  ระดับปริญญาโท      -    ปี  
  
     7.2  ประสบการณ์การเป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ (ถ้ามี) 
 
 
                                                              (ลงช่ือ) ......................................... เจ้าของประวัติ 
                                                                         (นายมาซอืรัง   อามิง) 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1
2
3
4
5

ระดั
ป
ป

1. อาจารย์ปร
2.  ชื่อ – สกุล
3. ตําแหน่งท
4. สังกัด      
5. ประวัติการ
ดับการศึกษา 
ปริญญาตร ี
ปริญญาโท 

ประวัติ

----
ระจําหลักสูต
ล               
ทางวิชาการ   

                
รศึกษา  

Al-Azhar 
Al-Azhar 

อาจารย์ผู้รับ

 ระดับปริ

มห
----------------
ร    หลักสูตร
      ดร. อาดี
     อาจารย์
     คณะมนุ

สถาบนัการศึ
University , 
University , 

 

 
 
 
 
 

ผิดชอบหลักส
 

รญิญาตรี    
 

หาวิทยาลัยรา
----------------
รศลิปศาสตรบั
ดีละห์   หะยีน
์  

นุษยศาสตร์แล

ศกึษา  
Egypt 
Egypt 

สูตร/อาจารย์

 ระดับปริ

าชภัฏยะลา 
----------------
บัณฑิต  4 ปี  
นิแว 

ละสังคมศาสต

คุณวุฒ
B.A. 
M.A.

ย์ประจําหลกัสู

รญิญาโท    

---------------- 
 สาขาวิชา  

ร ์

ฒิ  
 Arabic 

Arabic 

สูตร 

ภาษาอาหรับ

สาขาวิชา 
Language 
Language 
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บ    

พ.ศ.
2541
2549

1
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ปริญญาเอก Al-Azhar University , Egypt Ph.D Arabic Language 2555
 
6. ผลงานทางวิชาการ (เขียนตามรูปแบบการอ้างอิงและบรรณานุกรม) 
6.1  งานวิจัย 
                       - 
 6.2   บทความ (ถ้ามี)    
     - 
  6.3  หนังสือ /เอกสารทางวิชาการ  
 
   - 
 
 
7.  ประสบการณ์ทางวิชาการ 
     7.1  ประสบการณ์การสอน 
             7.1.1  ระดับปริญญาตรี      -    ปี  
             7.1.2  ระดับปริญญาโท      -    ปี  
  
     7.2  ประสบการณ์การเป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ (ถ้ามี) 
 
 
                                                           (ลงช่ือ) ............................................. เจ้าของประวัติ 
                                                                    (นางสาวอาดีละห์  หะยีนิแว) 
 
 
 
 
 
 
 


