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รายละเอียดของหลักสูตร 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 4 ป 

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 

 
 

ช่ือสถาบันอุดมศึกษา     มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา  คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ภาควิชามนุษยศาสตร 
 
 

หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป 
1.  รหัสและช่ือหลักสูตร 
 ภาษาไทย :  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
 ภาษาอังกฤษ :  Bachelor of Arts (English) 
 

2.  ช่ือปริญญาและสาขาวิชา 
ภาษาไทย ชื่อเต็ม :  ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ) 

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

ชื่อยอ :  B.A. (English) 
 

3.  วิชาเอก   
     ไมมี 
 

4.  จํานวนหนวยกิตท่ีเรียนตลอดหลักสูตร  
     ไมนอยกวา 131 หนวยกิต 
 

5.  รูปแบบของหลักสูตร 
 5.1 รูปแบบ 

หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ป 
 5.2 ภาษาท่ีใช  

ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
 5.3 การรับเขาศึกษา 

รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาตางประเทศท่ีสามารถใชภาษาไทยได 
 5.4 ความรวมมือกับสถาบันอ่ืน  
  เปนหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
 5.5 การใหปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษา  

ใหปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 
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6.  สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร  
 6.1 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 
 6.2 เริ่มใชในภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2555 เปนตนไป 
 6.3 คณะกรรมการประจําคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร เห็นสมควรใหเสนอหลักสูตร  
     ตอมหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งท่ี 5/2554   เม่ือวันท่ี 23 ธันวาคม 2554 
    6.4 สภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เห็นชอบในการนําเสนอหลักสูตร 
      ตอสภามหาวิทยาลัยใ นคราวประชุมครั้งท่ี  2/2554 เม่ือวันท่ี 8 กุมภาพันธ 2555 
 6.5 คณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร เห็นชอบใหนําเสนอตอสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ใน
   คราวประชุม เม่ือวันท่ี 15 กุมภาพันธ 2555 
 6.6 สภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา อนุมัติหลักสูตร ในคราวประชุมครั้งท่ี 2/2555  
   เม่ือวันท่ี 17 กุมภาพันธ 2555 
  

7.  ความพรอมในการเผยแพรหลักสูตรท่ีมีคุณภาพและมาตรฐาน 
  หลักสูตรมีความพรอมในการเผยแพรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีในป
การศึกษา 2557 
 

8.  อาชีพท่ีสามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา 
(1) ลาม 
(2) นักแปลเอกสาร 
(3) พนักงานประชาสัมพันธ 
(4) เลขานุการ 
(5) พนักงานบริษัทหรือองคกรระหวางประเทศ  
(6) พนักงานดานโรงแรมและการทองเท่ียว 
(7) เจาหนาท่ีวิเทศสัมพันธ 
(8) เจาหนาท่ีกระทรวงการตางประเทศ  
(9) เจาหนาท่ีการทองเท่ียวแหงประเทศไทย 

 

9. ช่ือ-นามสกุล เลขบัตรประจําตัวบัตรประชาชน ตําแหนง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย    
   ผูรับผิดชอบหลักสูตร 
 

ช่ือ นามสกุล 
ตําแหนงทางวิชาการ 
เลขประจําตัวบัตร

ประชาชน 

คุณวุฒิ/สาขาวิชา 
เอก/โท/ตรี 

สําเร็จการศึกษาจาก 

มหาวิทยาลัย ป 

1.นายสมิทธ วงศวิวัฒน 
* อาจารย 
x-xxxx-xxxxx-xx-x 
 
 
 

ศศ.ม. (ภาษาอังกฤษเพ่ือ
การอาชีพ) 

ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ
ธุรกิจ)  

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
 
มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต 

2551 
 

2547 
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ช่ือ นามสกุล 
ตําแหนงทางวิชาการ 
เลขประจําตัวบัตร

ประชาชน 

คุณวุฒิ/สาขาวิชา 
เอก/โท/ตรี 

สําเร็จการศึกษาจาก 

มหาวิทยาลัย ป 

2.นางสาวสิริกานต คุยยกสุย  
* อาจารย 
x-xxxx-xxxxx-xx-x 

ศศ.ม. (การสอน
ภาษาอังกฤษ) 
ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) 

มหาวิทยาลัยอัสสัมชัน 
 
มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

2550 
 

2547 
 

3. นางนิชาภัทรชย รวิชาต ิ
ผูชวยศาสตราจารย 
x-xxxx-xxxxx-xx-x 

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

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

2540 
2534 

4. นางสาววันทนี  
แสงคลายเจริญ 
อาจารย 
x-xxxx-xxxxx-xx-x 

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

University of Leicester, U.K. 
 
 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

2545 
 
 

2540 
5.นางสาวนิปทมา เจะโวะ  
อาจารย 
x-xxxx-xxxxx-xx-x

ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา 
 
 

2552 
 
 

 
 หมายเหตุ * หมายถึง อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 
10. สถานท่ีจัดการเรียนการสอน 
     มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
 

11. สถานการณภายนอกหรือการพัฒนาท่ีจําเปนในการวางแผนหลักสูตร 
 11.1 สถานการณหรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 

    การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศในปจจุบันกําลังกาวเขาสูเวทีระดับอาเซียน และระดับโลก 
ทําใหความตองการบัณฑิตท่ีมีความสามารถดานภาษาอังกฤษมีเพ่ิมมากข้ึน และเพ่ือใหกาวทันตอการ
เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจในยุคโลกาภิวัฒน บัณฑิตตองเปนผูท่ีมีคุณธรรม และจริยธรรม และ
สามารถใชเทคโนโลยีไดอยางดี ดังนั้น การปรับปรุงหลักสูตรภาษาอังกฤษจึงสอดคลองตอการ
เปลี่ยนแปลงดานเศรษฐกิจโดยเฉพาะการผลิตบัณฑิตท่ีมีทักษะภาษาอังกฤษเฉพาะดานซ่ึงอยูในความ
ตองการของตลาดแรงงาน คือ ทักษะดานการแปลท่ีชวยลดอุปสรรค และสรางความเขาใจอันดีในการ
ติดตอสื่อสารระหวางประเทศ และสงเสริมการคา การลงทุน และความรวมมือระหวางประเทศ และ
ทักษะการสอนภาษาอังกฤษ เพ่ือตอบสนองความตองการอาจารยสอนภาษาอังกฤษซ่ึงประสบปญหา
ขาดแคลนในปจจุบัน และสงผลตอระบบการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ  

 

 11.2 สถานการณหรือการพัฒนาสังคมและวัฒนธรรม 
การเปลี่ยนแปลงดานสังคมและวัฒนธรรมในยุคการสื่อสารไรพรมแดนทําใหภาษาอังกฤษเปน

เครื่องมือสําคัญในการแสวงหาความรูและเปนชองทางในการเรียนรูความรูในสาขาตางๆเพ่ือประโยชน
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ในการสรางโอกาสทางอาชีพในอนาคตท่ีตองใชภาษาอังกฤษเพ่ือนําพาประเทศชาติเขาสูการพัฒนาใน
เวทีระดับภูมิภาค ระดับอาเซียนและระดับโลก 

 

12. ผลกระทบจากขอ 11 ตอการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวของกับพันธกิจของสถาบัน 
  12.1 การพัฒนาหลักสูตร 
     12.2 ความเกี่ยวของกับพันธกิจของสถาบัน  
13. ความสัมพันธกับหลักสูตรอ่ืนท่ีเปดสอนในคณะ/ภาควิชาอ่ืนของมหาวิทยาลัย  
  13.1 กลุมวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ท่ีเปดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอ่ืน 

   1. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  บริหารจัดการเรียนการสอนโดยคณะกรรมการหมวดวิชา
ศึกษาท่ัวไป มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

    2. หมวดวิชาเฉพาะดาน   จัดการเรียนการสอนโดยคณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร 

   3. หมวดวิชาเลือกเสรี นักศึกษาเลือกเรียนตามความสนใจ ซ่ึงจัดการเรียนการสอน
โดยภาควิชาท่ีรายวิชานั้นสังกัด 
  13.2 กลุมวิชา/รายวิชาในหลักสูตรท่ีเปดสอนใหภาควิชา/หลักสูตรอ่ืนตองมาเรียน 

        ไมมี 
  13.3 การบริหารจัดการ       

        อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรตองบริหารจัดการเนื้อหาสาระ กระบวนการเรียน
การสอนใหมีความสอดคลองกับมาตรฐานการเรียนรูตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขา
ภาษาอังกฤษ 
 

หมวดที่ 2 ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร 
 

1.  ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงคของหลักสูตร 
 1.1 ปรัชญา 
 ผล ิตบ ัณฑ ิตให ม ีค ุณภาพท้ังด านองค ความรู และความเชี่ยวชาญในการใช ภาษาอังกฤษ  
และเทคโนโลยีเพื่อการสื อสารทางวิชาการและวิชาชีพ ม ีท ักษะในการประย ุกตใชความรู ภาษาอ ังกฤษ
เพ่ือการพัฒนาตนเอง  องค กร  ม ีค ุณธรรม จร ิยธรรมและสามารถอยูร วมก ันในส ังคมพห ุวัฒนธรรม
ได อย างมีความสุข 
 1.2 ความสําคัญของหลักสูตร 
 ภาษาอังกฤษเปนภาษาตางประเทศซ่ึงประชาคมโลกใหความสําคัญมาก  และเพ่ือเตรียม
ความพรอมเขาสูประชาคมอาเซียนในป 2558 นับเปนวาระสําคัญ ท่ีประเทศไทยจะตองเตรียมความ
พรอม โดยเฉพาะดานการสื่อสารซ่ึงกําหนดให ภาษาอังกฤษ คือ ภาษากลางหรือภาษาของอาเซียน  
รัฐบาลมีนโยบายสนับสนุนการศึกษาภาษาอังกฤษอยางชัดเจน  มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาจึงเปดสอน
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาอังกฤษ เพ่ือเตรียมความพรอมของบุคลากรในการกาวสู
ตลาดแรงงานในประชาคมอาเซียน 
  1.3 วัตถุประสงคของหลักสูตร  
  หลักสูตรศิลปะศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มีวัตถุประสงคเพ่ือผลิตบัณฑิตใหมี
คุณลักษณะท่ีสําคัญดังตอไปนี้ 
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 1.2.1 มีความรูความเชี่ยวชาญ ในการใชภาษาอังกฤษ ท้ังทักษะการฟง พูด อาน เขียน  
 1.2.2 ใชความรูประกอบสัมมาชีพ หรือศึกษาตอเพ่ือพัฒนาตนและสังคม 
 1.2.3 สามารถคิดวิเคราะห แกปญหาท่ีเกิดข้ึนในชีวิตและสังคมอยางมีวิจารณญาณ 
 1.2.4 มีคุณธรรมจริยธรรม สามารถทําประโยชนใหกับสังคมและประเทศชาติ 
 

2. แผนพัฒนาปรับปรุง 
                    หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มีแผนพัฒนาปรับปรุงท่ีมี
รายละเอียดของแผนการพัฒนา ยุทธศาสตร และตัวบงชี้การพัฒนาปรับปรุง คาดวาจะดําเนินการแลว
เสร็จภายใน 5 ป 
 
แผนการพัฒนา/เปล่ียนแปลง กลยุทธ หลักฐาน/ตัวบงช้ี 

1. ปรับปรุงหลักสูตร 
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา 
ภาษาอังกฤษใหมีมาตรฐาน 
ตามท่ี สกอ.กําหนด 

- ประเมินการเรียนการสอน
ประจําภาคการศึกษาภายใน 
30 วัน หลังสิ้นสุดภาค
การศึกษา  

- ประเมินการเรียนการสอน
ประจําป ภายใน 60 วัน หลัง
สิ้นสุดปการศึกษา  

- มคอ. 5 
- มคอ. 7 
 

2. ปรับปรุงหลักสูตรใหสอด 
คลองกับความตองการของ 
ผูใชบัณฑิต 

- ประเมินความตองการและ
ความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต 

 

- รายงานผลการประเมินความ 
  ตองการและความพึงพอใจ 
  ของผูใชบัณฑิต   

3. พัฒนาบุคลากรดานการเรียน 
การสอน ใหเพ่ิมพูนความรูและ 
ประสบการณ 

- สนับสนุนบุคลากรดานการ
เรียนการสอนใหเขารวม
อบรมหรือสัมมนาวิชาการ 

 

- รายงานผลการอบรมหรือ
สัมมนาวิชาการของอาจารย
ในหลักสูตร 

- วุฒิบัตรการอบรมหรือสัมมนา 
-  คําสั่งการไปราชการเพ่ือเขา 
   รวมอบรม 

 
 

หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสรางของหลักสูตร 
 

1.  ระบบการจัดการศึกษา 
 1.1 ระบบ 

ระบบทวิภาค  
 1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูรอน  

ใหเปนไปตามขอบังคับระเบียบหรือประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
 1.3 การเทียบเคียงหนวยกิตในระบบทวิภาค  
 ไมมี 
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2.  การดําเนินการหลักสูตร 
 2.1 วัน - เวลาในการดําเนินการเรียนการสอน  
  ภาคการศึกษาท่ี 1  เดือนมิถุนายน – ตุลาคม 
          ภาคการศึกษาท่ี 2        เดือนพฤศจิกายน – มีนาคม 
  

 2.2 คุณสมบัติของผูเขาศึกษา  
  ผูสมัครเขารับการคัดเลือกเพ่ือศึกษาตอในระดับปริญญาตรี หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ตองเปนผูสําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 หรือเทียบเทา และมีคุณสมบัติ
อ่ืนครบถวนตามท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลากําหนด 

 

 2.3 ปญหาของนักศึกษาแรกเขา 
 2.3.1 นักศึกษามีพ้ืนฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษไมเทากัน 
 2.3.2 นักศึกษามีเจตคติไมสอดคลองกับสาขาวิชา 
 2.3.3 นักศึกษาไมตระหนักชัดในความตองการท่ีจะประกอบวิชาชีพในอนาคต 
 2.3.4 นักศึกษาสวนใหญมาจากตางจังหวัดทําใหเกิดปญหาในการปรับตัวเขากับ

สภาพแวดลอม 
 

 2.4 กลยุทธในการดําเนินการเพ่ือแกไขปญหา/ขอจํากัดของนักศึกษาในขอ 2.3 
 2.4.1 นักศึกษาท่ีจะเขารับการศึกษาควรมีผลการเรียนในกลุมวิชาภาษาอังกฤษ อยูในเกณฑ

ดี กรณีท่ีนักศึกษาจําเปนตองปรับพ้ืนฐานทางภาษาอังกฤษ ใหจัดอบรมกอนเริ่มภาคการศึกษาแรก 
 2.4.2 จัดปฐมนิเทศใหแกนักศึกษาแรกเขาเพ่ือปรับเจตคติและตระหนักถึงความตองการของ

ตนเอง  ท้ังในระดับมหาวิทยาลัย คณะและสาขาวิชา  
 2.4.3 จัดประชุมผูปกครอง การปรึกษา แนะแนว โดยมีอาจารยในสาขาวิชาดูแล 

ประสานงานกับคณาจารยผูสอน และผูปกครองในกรณีท่ีมีปญหา 
 

2.5 แผนการรับนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาในระยะ 5 ป 

จํานวนนักศึกษา 
จํานวนนักศึกษาในแตละปการศึกษา 

2555 2556 2557 2558 2559 
ชั้นปท่ี 1 40 30 30 30 30 
ชั้นปท่ี 2 - 40 30 30 30 
ชั้นปท่ี 3  - -  40 30 30 
ชั้นปท่ี 4 - - - 40 40 

รวม 40 70 100 130 130 
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2.6 งบประมาณตามแผน 
 

2.6.1 งบประมาณรายรับ (หนวย บาท) 

รายละเอียดรายรับ 
ปงบประมาณ  

2555 2556 2557 2558 2559 
คาธรรมเนียมการศึกษา 
คนละ  9,000  บาทตอภาค
การศึกษา 

720,000 1,260,000 1,800,000 2,340,000 2,340,000 

เงินอุดหนุนจากรัฐบาล 
คนละ 700 บาทตอป 

28,000 49,000   70,000 91,000 91,000 

รวมรายรับ 748,000 1,309,000 1,870,000 2,431,000 2,431,000 
 

2.6.2 งบประมาณรายจาย (หนวย บาท)  

รายละเอียดรายจาย 
งบประมาณท่ีตองการ 

หมายเหตุ 
2555 2556 2557 2558 2559 

1.เงินคงคลังรอยละ20  149,600 261,800 374,000 486,200 486,200  
2.รายจายระดับ
มหาวิทยาลัยรอยละ
40  

299,200 523,600 748,000 972,400 972,400  

3.คาใชจายในการ
ดําเนินงานรอยละ 40 

299,200 523,600 748,000 972,400 972,400  

รวม 748,000 1,309,000 1,870,000 2,431,000 2,431,000  
จํานวนนักศึกษา 40 70 100 130 130  

 

2.7 ระบบการศึกษา 
            แบบชั้นเรียน  
 

2.8 การเทียบโอนหนวยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนขามมหาวิทยาลัย 
มีระบบการเทียบโอนหนวยกิต   โดยใหเปนไปตามหลักเกณฑและระเบียบของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา  
 

3. หลักสูตรและอาจารยผูสอน 
     3. หลักสูตรและอาจารยผูสอน 
 

     3.1 หลักสูตร 
3.1.1 จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร 131 หนวยกิต  
3.1.2 โครงสรางหลักสูตร 
โครงสรางของหลักสูตร  ประกอบดวยหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  หมวดวิชาเฉพาะดาน   และ
หมวดวิชาเลือกเสรี  มีจํานวนหนวยกิตแตละหมวดและหนวยกิตรวมท้ังหลักสูตร  ดังนี้   

  หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป        30 หนวยกิต 
กลุมวิชาภาษาและการสื่อสาร  ไมนอยกวา  12   หนวยกิต  
กลุมวิชามนุษยศาสตร                  6 หนวยกิต  
กลุมวิชาสังคมศาสตร              6    หนวยกิต          
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กลุมวิชาคณิตศาสตร วิทยาศาสตร  และเทคโนโลยี       6   หนวยกิต  
 

 หมวดวิชาเฉพาะ     ใหเรียนไมนอยกวา    95 หนวยกิต 
วิชาบังคับ                                                     52    หนวยกิต  
วิชาเลือก    ไมนอยกวา        36    หนวยกิต  

          วิขาฝกประสบการณวิชาชีพ    7 หนวยกิต 
 

 หมวดวิชาเลือกเสรี   ไมนอยกวา           6     หนวยกิต     
    

3.1.3 รายวิชา 
  หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  ไมนอยกวา     30   หนวยกิต  
 

 กลุมวิชาภาษาและการส่ือสารไมนอยกวา 12 หนวยกิต 

 

      บังคับเรียน 10 หนวยกิต 
    

2100101 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 2 (1-2-3) 
 Thai for Communication  

2100102 การพัฒนาทักษะการพูดและการเขียน 2 (1-2-3)  
   Speaking and Writing Skills Development  
  2100104 

 
ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารและพัฒนาการเรียนรู  
English for Communication and Learning 
Development 

2 (1-2-3) 

  
2100107 ภาษามลายูเพ่ือการสื่อสาร *    2 (1-2-3) 

 Malay for Communication  
2100108 ภาษามลายูเพ่ือการสื่อสารและพัฒนาการเรียนรู *  2 (1-2-3) 

           Malay for Communication and Learning Development 
                  _________________ 
                  *รายวิชาท่ีเปนอัตลักษณของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
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      เลือกเรียน        ไมนอยกวา 2 หนวยกิต 
2100103 หลักการอานและการเขียนคําไทย    2 (2-0-4) 

 Principles of Reading and Writing Thai Words  
2100105 การพัฒนาทักษะการพูดและการอานภาษาอังกฤษ   2 (1-2-3) 

 Development of Speaking and Reading Skills in 
English 

 

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

2100109 ภาษามลายูพ้ืนฐาน *    2 (1-2-3) 
 Basic Malay  
2100110 ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร    

Chinese for Communication  
2 (1-2-3) 

2100111 ภาษาอาหรับพ้ืนฐาน     
Basic Arabic 

2 (1-2-3) 

 กลุมวิชามนุษยศาสตร  6 หนวยกิต 
2100112 วิทยาการแหงความสุข  2(1-2-3) 

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

 Aesthetics Approach  
2100114 สารสนเทศเพ่ือการเรียนรูตลอดชีวิต *  2(1-2-3) 

 Information for Life Long Learning  
 กลุมวิชาสังคมศาสตร          6 หนวยกิต 

2150101 สังคมภิวัตน 2(2-0-4) 
 Socialization  

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

2150103 ทักษะชีวิตและจิตสาธารณะ *     2(1-2-3) 
 Life Skills and Public Conscious Mind  

  กลุมวิชาคณิตศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี              6 หนวยกิต 
4100101 คณิตศาสตรในชีวิตประจําวัน       2(1-2-3) 

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

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

 Information Technology in Daily Life 
_________________ 
*รายวิชาท่ีเปนอัตลักษณของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
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 2. หมวดวิชาเฉพาะดาน 95 หนวยกิต 
                  2.1) วิชาบังคับ 52 หนวยกิต 

2105149 ภาษาศาสตรเบื้องตน 
Introduction to Linguistics 

2(2-0-4) 
 

2105150 
 
 2105151                               

ไวยากรณภาษาอังกฤษเบื้องตน 
Basic English Grammar 
การฟง – การพูดเบื้องตน                                                                
Basic Listening and Speaking   

2(2-0-4) 
 

3(2-2-5) 
  

2105152 การอานเบื้องตน 
Basic Reading  

2(1-2-3) 
 

2105153 สัทศาสตรและสัทวิทยาเบื้องตน 
Phonetics and Phonology  

3(3-0-6) 

2105254 ไวยากรณภาษาอังกฤษข้ันกลางเบื้องตน  
Pre–Intermediate English Grammar  

3(3-0-6) 

2105255 การฟง–การพูดข้ันกลางเบื้องตน  
Pre–Intermediate Listening and Speaking  

3(2-2-5) 

2105256 การอานข้ันกลางเบื้องตน 
Pre–Intermediate Reading  

2(1-2-3) 

2105158 การเขียนเบื้องตน  
Basic Writing  

2(2-0-4) 

2105159 วจีวิภาคและวากยสัมพันธเบื้องตน 
Morphology and Syntax 

3(3-0-6) 

2105260 การใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนภาษาอังกฤษ 
Information Technology Application for Language 
Learning 

2(1-2-3) 

2105261 การเขียนข้ันกลางเบื้องตน 
Pre–Intermediate Writing  

2(1-2-3) 

2105362 การฟง–การพูดข้ันกลาง 
Intermediate Listening and Speaking  

3(2-2-5) 

2105365 การเขียนข้ันกลาง 
Intermediate Writing  

2(1-2-3) 

2105366 การอานข้ันกลาง 
Intermediate Reading  

2(1-2-3) 

2105267 พ้ืนฐานการละครและการแสดง 
Foundation of Drama and Acting 

2(1-2-3) 

2105168 การแปล เบื้องตน 
Introduction to Translation  
 

2(2-0-4) 
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2105369 
 

2105287 
 

2105382 
 

2105388 

การเขียนจดหมายธุรกิจ 
Business Correspondence 
การสื่อสารทางวัฒนธรรม 
Cultural Communication 
วรรณกรรมไทยและประเทศอาเซ ียน 
Thai and ASEAN Countries’ Literary Works 
วัฒนธรรมอาเซียน * 
ASEAN Culture 

3(3-0-6) 
 

3(3-0-6) 
 

3(3-0-6) 
 

3(3-0-6) 
 

   

2.2)  วิชาเลือกไมนอยกวา  36   หนวยกิต   
 2105257   สังคมและวัฒนธรรมของประเทศเจาของภาษา       2(2-0-4) 
       Society and Culture of English-speaking Countries 
 2105163   ความรูพ้ืนฐานเก่ียวกับบทกวีนิพนธภาษาอังกฤษ                    2(2-0-4) 
       Introduction to Poetry 
 2105264   นิทานและบทกวีสําหร ับเด็ก                                        3(3-0-6) 
       Fables and Poems for Children 
 2105370   ภาษาอ ังกฤษสําหร ับการโรงแรม                                      3(3-0-6) 
       English for Hotel 
 2105471   การฟง - การพ ูดข้ันสูง                                                3(2-2-5) 
       Advanced Listening and Speaking 
 2105472   การเข ียนข้ันสูง                                                        2(1-2-3)  
       Advanced Writing  

2105473   การอานข้ันสูง                                                         2(1-2-3) 
       Advanced Reading 
 2105374   วรรณกรรมและการแสดง                                             3(2-2-5) 
       Literature and On Stage Performance 
 2105375   รอยกรองภาษาอังกฤษ                                   3(3-0-6)               
       Poetry Selections 
 2105378   ภาษาอ ังกฤษเพ่ือการสื่อสารมวลชน                                 3(3-0-6) 
       English in Mass Media 
 2105376   บทกว ีนิพนธอเมริกันสมัยใหม                                 3(3-0-6) 
       Modern American Poetry 
 2105377   วรรณกรรมรวมสมัย                                              3(3-0-6) 
       Contemporary Literary Works 
 2105279   การพ ัฒนาทักษะการแปล                                    2(1-2-3) 
       Translation for Skills Development 
 2105380   ภาษาอ ังกฤษสาหร ับการท องเท่ียว                     3(3-0-6) 
       English for Tourism  
      *รายวิชาท่ีเปนอัตลักษณของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา  
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 2105381   ภาษาอังกฤษสําหรับการจัดการสํานักงาน   3(3-0-6) 
       English for Office Management 
 2105385   ภาษาอังกฤษเพ่ือการจัดการเลขานุการ    3(2-2-5) 
       English for Secretarial 
 2105389   การเปนผูประกอบการดานบริการ    3(3-0-6) 
       Entrepreneurship 
 2105383   การศ ึกษาเอกเทศภาษาอ ังกฤษ                               3(3-2-5) 
       English Independent Studies 
 

                 

 กลุมวิชาปฏิบัติการและฝกประสบการณวิชาชีพ   กําหนดใหเรียน  7  หนวยกิต 
 2105490 การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพภาษาอังกฤษ 

English Seminar 
              2(180) 

 2105491 การฝกประสบการณวิชาชีพภาษาอังกฤษ 
Practicum 
 
 

              5(450) 

3. หมวดวิชาเลือกเสรี  ไมนอยกวา  6 หนวยกิต 
        ใหเลือกเรียนวิชาใด ๆ ในหลักสูตรของมหาวิทยาลัยโดยไมซํ้ากับวิชาท่ีเคยเรียน
มาแลว และตองไมเปนรายวิชาท่ีกําหนดใหเรียนโดยไมนับหนวยกิตในเกณฑการสําเร็จการศึกษาของ
หลักสูตรวิชาภาษาอังกฤษ 
 
 

3.1.4 แผนการศึกษา 
ปท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 1 

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

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  6 หนวยกิต 
หมวดวิชาเฉพาะดาน   2105149 ภาษาศาสตรเบื้องตน 2(2-0-4) 

2105150 ไวยากรณภาษาอังกฤษเบื้องตน 2(2-0-4) 
2105151 การฟง-การพูดเบื้องตน 3(2-2-5) 
2105152 การอานเบื้องตน 2(1-2-3) 

 2105153 สัทศาสตรและสัทวิทยาเบื้องตน 3(3-0-6) 
รวม 18 หนวยกิต 
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แผนการศึกษา (ตอ) 
ปท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 2  

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

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  6 หนวยกิต 
หมวดวิชาเฉพาะดาน   2105159 วจีวิภาคและวากยสัมพันธเบื้องตน 3(3-0-6) 

2105254 ไวยากรณภาษาอังกฤษข้ันกลางเบื้องตน 3(3-0-6) 
2105255 การฟง-การพูดข้ันกลางเบื้องตน 3(2-2-5) 
2105256 การอานข้ันกลางเบื้องตน 2(1-2-3) 

รวม 17 หนวยกิต 
 
ปท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 1 

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

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  6 หนวยกิต 
หมวดวิชาเฉพาะดาน   2105158 การเขียนเบื้องตน 2(2-0-4) 

2105168 การแปลเบื้องตน 2(2-0-4) 
2105260 การใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียน

ภาษาอังกฤษ 
2(1-2-3) 

 2105366 การอานข้ันกลาง 2(1-2-3) 
หมวดวิชาเลือกเสรี   3 หนวยกิต 

รวม 17 หนวยกิต 
 
ปท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 2 

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

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  6 หนวยกิต 
 2105261 การเขียนข้ันกลางเบื้องตน 2(1-2-3) 

2105362 การฟง-การพูดข้ันกลาง 3(2-2-5) 
 วิชาเอกเลือก 6 หนวยกิต 
หมวดวิชาเลือกเสรี   3 หนวยกิต 

รวม 20 หนวยกิต 
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แผนการศึกษา (ตอ) 
ปท่ี 3 ภาคการศึกษาท่ี 1  

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

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  6 หนวยกิต 
 2105267 พ้ืนฐานการละครและการแสดง 2(1-2-3) 

2105287 การสื่อสารทางวัฒนธรรม 3(2-2-5) 
2105365   การเขียนข้ันกลาง 2(1-2-3) 
2105369 การเขียนจดหมายธุรกิจ 3(3-0-6) 

 วิชาเอกเลือก  3 หนวยกิต 
รวม 19 หนวยกิต 

 
ปท่ี 3 ภาคการศึกษาท่ี 2 

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

หมวดวิชาเฉพาะดาน   2105382   วรรณกรรมไทยและประเทศอาเซียน 3(3-0-6) 
วิชาเอกเลือก 15 หนวยกิต 

รวม 18 หนวยกิต 
 
ปท่ี 4 ภาคการศึกษาท่ี 1  

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

หมวดวิชาเฉพาะดาน   2105388   วัฒนธรรมอาเซียน 3(3-0-6) 
2105490 
 

การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพ
ภาษาอังกฤษ 

2(180) 

 วิชาเอกเลือก 12 หนวยกิต 
รวม 17 หนวยกิต 

  
ปท่ี 4 ภาคการศึกษาท่ี 2 

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

หมวดวิชาเฉพาะดาน   2105491   การฝกประสบการณวิชาชีพภาษาอังกฤษ 5 (450) 
รวม 5 หนวยกิต 
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3.1.5 คําอธิบายรายวิชา 
    หมวดวิชาการศึกษาท่ัวไป   
  1. กลุมวิชาภาษาและการส่ือสาร 12 หนวยกิต 
 

รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา      น(ท -ป-อ) 
2100101   ภาษาไทยเพ่ือการส่ือสาร             2 (1-2-3)  

Thai for Communication 
ความสําคัญของภาษาไทยในฐานะเปนเครื่องมือในการสื่อสาร  ฝกทักษะใช

ภาษาในชีวิตประจําวัน ท้ังดานการฟง การพูด การอาน และการเขียน การใชภาษา
สื่อสารท่ีเปนทางการและไมเปนทางการ การนําเสนอขอมูลในเชิงใหความรู  
ขอคิดเห็น  ขอเสนอแนะ  และวิจารณอยางมีเหตุผล  ศึกษาสภาพปญหาและแนว
ทางการแกไขการใชภาษาในชีวิตประจําวัน  ตระหนักถึงคุณธรรมและมีจิตสํานึกตอ
สังคมในการใชภาษาไทยในการสื่อสาร 

 

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

หลักเกณฑและพัฒนาทักษะการพูดและการเขียน เพ่ือใหพูดและเขียนได
อยางมีประสิทธิภาพ ฝกการพูดท้ังรายบุคคลและเปนกลุม พรอมท้ังรวมวิจารณเพ่ือ
แกไขปรับปรุง ฝกการเขียน การวางโครงเรื่อง การเขียนเรียงความ ความเรียงและ
บทความโดยเนนการใชภาษาตามมาตรฐานของงานเขียนประเภทนั้นและฝกวิจารณ 

 

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

พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารท้ังการฟง พูด  อาน เขียน  ใน
ชีวิต ประจําวันในสถานการณตางๆ  อาทิ  การกลาวทักทาย  การกลาวลา  การ
แนะนําตนเองและผูอ่ืน  การรองขอ  การเสนอความชวยเหลือ  การใหคําแนะนํา  
การบรรยายลักษณะบุคคลและสิ่งของและสถานท่ี  การถามและการใหขอมูล  การ
ติดตอสื่อสารทางโทรศัพทและการแสดงความคิดเห็น  พัฒนาทักษะการใชเครื่องมือ  
แหลงขอมูลเพ่ือศึกษาคนควาในการพัฒนาการสื่อสาร  เชน  การใชพจนานุกรม  
บทความ  หนังสือพิมพการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

2100107 ภาษามลายูเพ่ือการส่ือสาร *                     2 (1-2-3) 
Malay for Communication 

การใชภาษามลายูเพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจําวัน บทสนทนาท่ีใชใน
ชีวิตประจําวัน เชน การทักทาย การถามทุกขสุข การขอบคุณ การแนะนําแบบงายๆ 
ฯลฯ โดยเนนทักษะการฟงและการพูด 
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2100108 ภาษามลายูเพ่ือการส่ือสารและพัฒนาการเรียนรู *  2 (1-2-3)  
Malay for Communication and Learning Development  

พัฒนาทักษะการใชภาษามลายู ดานการฟง การพูด การอาน และการ
เขียน ในบริบทท่ีเก่ียวของกับชีวิตประจําวัน ฝกการอานออกเสียงคําภาษามลายูให
ถูกตอง  ฝกสนทนาภาษามลายูเพ่ือการสื่อสารในสถานการณตางๆ เชน การแนะนํา
ตนเอง การกลาวทักทาย การกลาวลา การใหคําแนะนํา การติดตอสอบถามขอมูล
ท้ังในและนอกประเทศ และฝกการเขียนประโยคท่ีไมซับซอน 

 

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

หลักเกณฑตางๆ ในการอานและเขียนคําไทย ศึกษาปจจัยท่ีทําใหการอาน
และการเขียนคําไทยผิดไปจากกฎเกณฑ เก็บรวบรวม วิเคราะห เปรียบเทียบคําท่ี
มักเขียนหรืออานผิดจากกฎเกณฑ อภิปราย สรุปผล แนวทางการแกไขและเผยแพร
การอานและการเขียนคําไทยใหถูกตอง 

 

2100105 การพัฒนาทักษะการพูดและการอานภาษาอังกฤษ    2 (1-2-3) 
Development of speaking and reading skills in English 

การพัฒนาทักษะการพูดและอานภาษาอังกฤษอยางมีประสิทธิภาพ ฝกการ
พูดท้ังรายบุคคลและเปนกลุม การนําเสนองานหนาชั้น และฝกการอานอยางมี
ประสิทธิภาพ การอานจับใจความ การอานหนังสือพิมพ โฆษณาและเว็บไซต 

 

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

พัฒนาการอานภาษาอังกฤษเพ่ือใหสามารถอานจับใจความงานหลากหลาย
สาขาไดอยางมีประสิทธิภาพ และพัฒนาทักษะการเขียนโดยเนนการเขียน
ภาษาอังกฤษท่ีถูกรูปแบบและหนาท่ีเพ่ือนําไปใชประโยชนท้ังดานการศึกษาและ
อาชีพ เชน การเขียนจดหมาย การกรอกใบสมัคร การเขียนรายงาน เปนตน  

 

2100109   ภาษามลายูพ้ืนฐาน *           2 (1-2-3) 
Basic Malay  

ฝกทักษะการฟง พูด อาน และเขียน ศึกษารูปประโยคพ้ืนฐาน การเชื่อม
ประโยคพ้ืนฐานเขาดวยกันและศึกษาสํานวนภาษามลายู    ฝกนําเสนอขอมูลในเชิง
ใหความรู ขอคิดเห็น เพ่ือประยุกตใชใหสอดคลองกับบริบททางสังคม 

 

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

การใชภาษาจีนเพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจําวัน บทสนทนาท่ีใชใน
ชีวิตประจําวัน เชน การทักทาย การถามทุกขสุข การแนะนําแบบงายๆ ฯลฯ โดย
เนนทักษะการฟงและการพูด ใหสามารถประยุกตใชในการสื่อสารกับเจาของภาษา
ได 
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2100111 ภาษาอาหรับพ้ืนฐาน        2 (1-2-3) 
Basic Arabic 

อักษรภาษาอาหรับ หลักการสรางคํา ประโยคพ้ืนฐาน ฝกทักษะการฟง พูด 
อาน และเขียน เพ่ือความเขาใจเรื่องท่ัวๆ ไปในชีวิตประจําวัน ใหสามารถ
ประยุกตใชในการสื่อสารกับเจาของภาษาได 

 

2. กลุมมนุษยศาสตร  6 หนวยกิต 
 

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

Happiness Study 
ความหมายและขอบขายของความสุขท้ังกายและใจ การมองโลกเชิงบวก

เห็นคุณคาในตนเอง ผูอ่ืน และสรรพสิ่งท้ังปวง การปรับตัวเขากับสภาพแวดลอมใน
สังคมพหุวัฒนธรรม ความฉลาดทางอารมณ เพ่ือการดําเนินชีวิตและการอยูรวมกัน   
การนําหลักคําสอนของศาสนามาปฏิบัติ การมีคุณธรรม จริยธรรม กฎ กติกาทาง
สังคม เพ่ือการอยูรวมกันในสังคมอยางมีความสุข  

 

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

ปรัชญาวาดวยความงาม  ธรรมชาติและศิลปะ ทัศนะท่ีเก่ียวของกับ
กระบวนทัศน การรับรูความงาม  ผานภาพ  เสียงและการเคลื่อนไหว ประสบการณ
ทางสุนทรียภาพ  และศึกษารูปแบบศิลปะจากระดับทองถ่ินสูสากลท้ังในดาน
แนวคิด เทคนิค วิธีการในการสรางสรรคและการนําไปประยุกตใชกับชีวิต 

 

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

ความหมาย บทบาท และความสําคัญของสารสนเทศเพ่ือการเรียนรูตลอด
ชีวิต แหลงสารสนเทศและการเขาถึงแหลงสารสนเทศ วิธีการแสวงหาและรวบรวม
สารสนเทศมาใชเพ่ือการศึกษา คนควา ดวยตนเอง วิธีการนําเสนอผลการศึกษา
คนควาตามรูปแบบและข้ันตอนท่ีเปนมาตรฐาน 

 
3. กลุมวิชาสังคมศาสตร 6 หนวยกิต 

รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา      น(ท -ป-อ) 
2150101 สังคมภิวัตน       2 (2-0-4) 

Socialization 
ความสัมพันธระหวางมนุษยกับสิ่งแวดลอมในสังคมไทย สังคมอาเซียน และ

สังคมโลก กระแสโลกาภิวัตน ปรากฏการณธรรมชาติ ท่ีสงผลตอการเปลี่ยนแปลง
ของสังคมในดานตาง ๆ ท้ังทางประเพณี วัฒนธรรม เศรษฐกิจ และการเมือง 
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2150102 การจัดการทางสังคม      2 (2-0-4) 
Social Management  

วิเคราะหความหลากหลายทางวัฒนธรรม เพ่ือนําไปสูกระบวนการจัดการ
ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมท่ีเก่ียวของกับชุมชน แนวคิดปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง การใชเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมในการดํารงชีวิตในทองถ่ิน 

 

2150103 ทักษะชีวิตและจิ ตสาธารณะ     2(1-2-3) 
Life Skills and Public Conscious Mind 

ความหมายและความสําคัญของทักษะชีวิต รวมถึงองคประกอบท่ีสําคัญ
ของทักษะชีวิตโลกาภิวัฒน ทักษะการคิด การตัดสินใจ การคิดสรางสรรค การคิด
เชิงบวก การคิดวิเคราะห และความฉลาดทางอารมณ การพัฒนาทักษะ
ความสัมพันธระหวางบุคคล การติดตอสื่อสาร ทักษะการจัดการตนเอง และการ
บริหารจัดการความเครียด รวมท้ังการใหความสําคัญของการมีจิตสาธารณะและการ
สรางจิตสํานึกสาธารณะ เพ่ือนําไปสูการอยูรวมกับเพ่ือนมนุษยอยางสันติ 

 

 4. กลุมวิชาคณิตศาสตร วิทยาศาสตร และเทคโนโลยี 6 หนวยกิต 
 

รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา      น(ท -ป-อ) 
4100101 คณิตศาสตรในชีวิตประจําวัน     2(1-2-3) 

Mathematics in Daily Life 
หลักการและกระบวนการคิด  การใหเหตุผล  คณิตศาสตรการเงินเก่ียวกับ

ดอกเบี้ย การเชาซ้ือ บัญชีรับ-จาย ภาษี  และสถิติเบื้องตน เพ่ือการประยุกตใชใน
ชีวิตประจําวัน  

 

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

วิธีการทางวิทยาศาสตร กระบวนการทางวิทยาศาสตร และเจตคติทาง
วิทยาศาสตร ความสําคัญและผลกระทบของวิทยาศาสตร เทคโนโลยี สิ่งแวดลอม  
และการสงเสริมสุขภาพเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต 

 

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

ความรูเบื้องตนเก่ียวกับคอมพิวเตอร เทคโนโลยีสารสนเทศ การประยุกตใช
คอมพิวเตอรในชีวิตประจําวัน การประยุกตใชคลังความรู กฎหมายและ
จรรยาบรรณในการใชระบบสารสนเทศ ความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ 
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   หมวดวิชาเฉพาะดาน 
 

รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา      น(ท -ป-อ) 
2105149 ภาษาศาสตรเบ้ืองตน      2(2-0-4) 
  Introduction to Linguistics      

The overview of languages, linguistics and its branches: 
descriptive linguistics, sociolinguistics, psycholinguistics, and applied 
linguistics, etc. which divided broadly into phonology, morphology, 
syntax, semantics, discourse and pragmatics. 

องคประกอบและหนาท่ีของภาษา  ภาษาศาสตรและสาขาตางๆ  ของ
ภาษาศาสตรไดแก ภาษาศาสตรเชิงพรรณนา  ภาษาศาสตรเชิงสังคม  ภาษาศาสตร
เชิงจิตวิทยา  และภาษาศาสตร ประยุกต  เปนตน การศึกษาภาษาโดยท่ัวไป  ท้ังดาน
สรวิทยา วจีวิภาค วากยสัมพันธ อรรถศาสตร สัมพันธสารและวจนปฏิบัติศาสตร 

 

2105150 ไวยากรณภาษาอังกฤษเบ้ืองตน      2(2-0-4) 
Basic English Grammar  

Extended review of grammar/structure in English with 
special attention to syntactic accuracy, application of forms and usage 
of spoken and written structures in a communicative context are also 
included 

เพ่ิมเติมพ้ืนฐานของไวยากรณ โครงสรางภาษาอังกฤษโดยเนนความถูกตอง
ของหลักไวยากรณ รูปแบบการใช กาลตางๆ ความสัมพันธของประธานและกริยาใน
ประโยค โดยจะเนนรูปและการใชภาษาอังกฤษท้ังในทักษะการพูดและทักษะการ
เขียนในบริบทเพ่ือการสื่อสาร 

 

2105151 การฟง-การพูดเบ้ืองตน              3(2-2-5) 
  Basic Listening and Speaking      

Practice listening and speaking skills for basic communication 
in various situations. The focus will be on extended discourse in 
dialogue for information retrieval as well as sound recognition and 
pronunciation. Features of spoken English such as linking, assimilation, 
weak forms, stress and intonation are also included.  

พัฒนาทักษะการฟงและพูดเบื้องตนในสถานการณตางๆ โดยเนน การ
สนทนาแลกเปลี่ยนขอมูล, ลักษณะของเสียงและการออกเสียง ลักษณะการพูด
ภาษาอังกฤษ การเชื่อมคํา เสียง การเนนเสียงและระดับเสียงสูงต่ํา 

 

2105152 การอานเบ้ืองตน       2(1-2-3) 
Basic Reading        

Reading principles and practice reading both the complex 
sentence and the paragraph level, understanding language patterns, 
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including references and connectives, using context clues, skills for 
discovering the meaning of new words and reading for topic and main 
ideas. 

หลักการอานและการฝกอาน ท้ังระดับ ประโยค  และอนุเฉท  การทําความ
เขาใจรูปแบบของภาษา  โดยใชบริบท การสรางทักษะสําหรับการเขาใจความหมาย
ของคําใหมและการอานเพ่ือคนหาประเด็นและใจความสําคัญ 

 

2105153 สัทศาสตรและสัทวิทยาเบ้ืองตน     3(3-0-6) 
  Introduction to Phonetics and Phonology     

Basic principles of phonetics and phonology. Emphasis is on 
the identification and production of speech sounds:  both vowels and 
consonants.  Phonological theories are studied and discussed.  
Practical work will be done in language laboratory.  

หลักการเบื้องตนของวิชาสัทศาสตรและสัทวิทยา เนนการจําแนกเสียงและ
การออกเสียง ท้ังเสียงพยัญชนะและสระ ศึกษาทฤษฎีทางสัทวิทยาและการรวม
เสียงเขาเปนระบบโครงสรางฝกการออกเสียงในหองปฏิบัติการภาษา  

 

2105158 การเขียนเบ้ืองตน      2(1-2-3) 
  Basic Writing        

  Review the basic parts of speech. Students will be guided to 
understand rules, functions and be able to use grammatical styles and 
tenses to write accurate and clear sentences. Practice on sentence 
structure and mastering subject-verb agreement will be focused. 
Some good sample sentences obtained from reading which the 
teacher assigned. 

ทบทวนชนิดของคําเบื้องตน เขาใจในกฎ หนาท่ีและสามารถใชรูปแบบ
ไวยากรณและกาลเพ่ือเขียนประโยคท่ีถูกตองและชัดเจน ฝกโครงสรางประโยคและ
เขาใจความสอดคลองระหวางประธานและกริยา 

 

2105159 วจีวิภาคและวากยสัมพันธเบ้ืองตน     3(3-0-6) 
  Morphology and Syntax     
   Introduces the internal structure of words. The different  

ways words are formed and how words are used in sentences.  Basic 
sentence structures and syntactic analysis using traditional and 
structural linguistic theories are presented.  It also includes the ways 
in which word combination and word order affect communication. 
  โครงสรางภายในของคํา วิธีสรางคําแบบตางๆ การใชคําในประโยค 
โครงสรางพ้ืนฐาน การวิเคราะหประโยคตามทฤษฎีดั้งเดิมและทฤษฎีโครงสราง 
ศึกษากลุมคําและการเรียงคําท่ีมีผลตอความหมายเพ่ือการสื่อสาร  
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2105163 ความรูพ้ืนฐานเกี่ยวกับบทกวีนิพนธ ภาษาอังกฤษ                 2(2-0-4) 
                     Introduction to Poetry      

Meaning, definition, and types of poetry.  Basic terminology 
used in poetry in English language.  Techniques and devices are also 
studied. Valuable poems are selected for students to practice their 
reading and to discuss in class. 

ความหมาย คําจํากัดความของคําวาบทกวีนิพนธ ชนิดของบทกวีนิพนธ 
คําศัพทพ้ืนฐานท่ีใชในงานกวีนิพนธภาษาอังกฤษ เทคนิคและกลวิธีในการประพันธ
คัดสรรผลงานท่ีมีคุณคาเพ่ือฝกอานและอภิปรายในชั้นเรียน 

 

2105168 การแปลเบ้ืองตน      2(2-0-4) 
  Introduction to Translation        

The principle of translation from English into Thai and Thai into 
English from the level of sentences onto paragraph; focusing on 
syntactic structures, meaning of words and idioms. 
 หลักการแปลจากภาษาอังกฤษเปนไทย และภาษาไทยเปนอังกฤษ ตั้งแต
ระดับประโยคจนถึงระดับยอหนา มุงเนนในโครงสรางรูปประโยค ความหมายของ
คําและสํานวน 
 

2105254 ไวยากรณภาษาอังกฤษข้ันกลางเบ้ืองตน     3(3-0-6) 
  Pre-Intermediate English Grammar  

Basic English Reading is a pre-requisite course. This course aims 
to practice reading between  the lines, how texts create relationship  
between writer and reader, how to bring in background knowledge 
and  interact with new information in different text types. Differential 
of facts and opinions as well as interpret of texts are also included. 

เปนวิชาท่ีตองผานการเรียน Basic English Reading วิชานี้เนนการฝกอาน
แบบตีความ ขอความท่ีสื่อระหวางผูเขียนและผูอานโดยนําประสบการณของผูอาน
และขอมูลใหมจากบทความประเภทตางๆ ฝกแยกแยะระหวาง ขอเท็จจริง ความ
คิดเห็นรวมท้ังตีความบทความตางๆได 

 

2105255 การฟง-การพูด ข้ันกลางเบ้ืองตน      3(2-2-5) 
  Pre-Intermediate Listening and Speaking     

Basic Listening and Speaking is a prerequisite course. This 
course emphasizes giving and receiving information in professional and 
job related situations. This includes interviewing, reporting, note-taking 
and giving instructions. 

วิชาตอเนื่องจากวิชาการฟง-การพูดเบื้องตนมุงเนนการใหและรับขอมูลใน
สถานการณท่ีเก่ียวกับงาน เชน การสัมภาษณ การจดบันทึกยอ และการให
คําแนะนํา 
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2105256 การอานข้ันกลางเบ้ืองตน      2(1-2-3) 
Pre-Intermediate Reading             
  

 Basic English Reading is a pre-requisite course. This course aims 
to practice reading between the lines, how texts create relationship 
between writer and reader, how to bring in background knowledge 
and interact with new information in different text types. Differentiate 
facts and opinions as well as interpret texts are also included. 

ขอความท่ีสื่อระหวางผูเขียนและผูอานโดยนําประสบการณของผูอานและ
ขอมูลใหมจากบทความประเภทตางๆ ฝกแยกแยะระหวาง ขอเท็จจริง ความคิดเห็น
รวมท้ังตีความบทความตางๆได 

 

2105257 สังคมและวัฒนธรรมของประเทศเจาของภาษา     2(2-0-4) 
  Society and Culture Backgrounds of English-speaking Countries  

Comparing the culture background of the English speaking 
countries and the students’ own culture to get insight into the 
similarities and differences.  Controversy in cross – cultural 
communication will be discussed to develop intercultural awareness 
and used it as information in  providing best benefit to the learners. 

เปรียบเทียบความรูทางวัฒนธรรมพ้ืนฐานของประเทศท่ีใชภาษาอังกฤษ
เปนภาษาพูดกับวัฒนธรรมของผูเรียนเองเพ่ือใหเห็นความเหมือนและความตาง  
อภิปรายขอถกเถียงในการสื่อสารขามวัฒนธรรมเพ่ือพัฒนาความเขาใจระหวาง
วัฒนธรรมและเปนขอมูลเพ่ือประโยชนตอผูเรียน 

 

2105260 การใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนภาษาอังกฤษ  2(1-2-3) 
  Information Technology Application for Language Learning  

Focuses on the integration of technology and language 
learning. Internet and multi – media software can be applied in the 
study of the English language. 

  มุงเนนการบูรณการเทคโนโลยีและการเรียนรูภาษากับอินเทอรเน็ต  สื่อ เทคโนโลยี
  ตางๆเพ่ือนํามาประยุกตใชในการเรียนภาษาอังกฤษ 
 

2105261 การเขียนข้ันกลางเบ้ืองตน     2(1-2-3)
  Pre-Intermediate English Writing       

Basic Writing is a prerequisite course. Study the features of 
paragraph writing, e.g. topic sentence, main idea, thesis statement, 
supporting detail, correctness of the main sentences and grammatical 
structures including punctuation. 

การเขียนเบื้องตน เปนวิชาท่ีตองลงเรียนกอน ศึกษาเก่ียวกับลักษณะของ
การเขียนอนุเฉท เชน ประโยคหลัก ใจความสําคัญ ประโยคสนับสนุนใจความหลัก 
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ความถูกตองของประโยคและโครงสรางไวยากรณรวมท้ังการใชเครื่องหมายวรรค
ตอน 

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

Meaning and types of fables and poems for children. Study of 
selected works like Esop fables, nursery rhymes. Practice discussion on 
contents and themes gained from reading, making picture books and 
doing other activities such as sing songs or role play. 

ความหมาย และ ชนิดของนิทานและบทกวีสําหรับเด็ก ศึกษาผลงานท่ีคัด
สรร เชน นิทานอีสป บทกลอนหรือบทเพลงสําหรับเด็ก ฝกอภิปรายสาระและแงคิด
ท่ีไดจากการอาน ฝกทําสมุดภาพและกิจกรรมท่ีเก่ียวของ เชนการขับรองหรือแสดง
บทบาทสมมติ 

 

2105267 พ้ืนฐานการละครและการแสดง     2(1-2-3)
  Foundation of Drama and Acting    

Meaning, components and types of drama and acting. Body 
movement, body language, utterances, single-acting and pair-acting 
leading to group acting are practiced.  Performing of short play no 
longer than 1 hour is required. 

ความหมาย องคประกอบ และประเภทของการแสดง การเคลื่อนไหว
รางกาย, ภาษากาย, การเปลงเสียง การแสดงเดี่ยวและการแสดงคู เพ่ือนําไปสูการ
แสดงกลุม รวมถึงกําหนดใหมีการแสดงระยะเวลาไมเกิน 1 ชั่วโมง 

 

2105279 การพัฒนาทักษะการแปล     2(1-2-3) 
  Translation for Skills Development      

Basic Translation is a prerequisite course. A continuation of 
Basic Translation with an emphasis on more complicated and longer 
passages from English into Thai and from Thai into English. The 
materials to be translated are taken from newspaper articles and 
reports from different fields. 

วิชาตอเนื่องจากการแปลเบื้องตน มุงเนนเนื้อหาท่ีมีความยาวและซับซอน
ข้ึน จากภาษาอังกฤษเปนภาษาไทย และภาษาไทยเปนภาษาอังกฤษ เนื้อหาท่ีนํามา
แปลจากบทความหนังสือพิมพและรายงานท่ีหลากหลาย 
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2105287 การส่ือสารทางวัฒนธรรม     3(2-2-5) 
  Cultural Communication 
   A study of Thai culture. Be able to use the communication skill 
  to express knowledge on culture of nation such as presentation,  
  discussion, using portfolio or picture books. 
   ศึกษาคนควาวัฒนธรรมไทย ใชทักษะการสื่อสารเพ่ือถายทอดองคความรู
  เก่ียวกับวัฒนธรรมของชาติดวยวิธีตางๆ เชนการนําเสนอ การอภิปราย จัดทําแฟม
  สะสมขอมูลหรือสมุดภาพตางๆ 
    

2105362 การฟง-การพูดข้ันกลาง       3(2-2-5) 
 Intermediate Listening and Speaking    
  Pre-Intermediate Listening and Speaking for is a prerequisite 
 course.  This course emphasizes listening and speaking skills on 
 selected topics through different styles of speech. Listening to 
 authentic spoken discourse and using English to convey local 
 culture and knowledge to foreigners are also focused.  

วิชาตอเนื่องจากวิชาการฟง-การพูดข้ันกลางเบื้องตน มุงเนนทักษะการฟง
และพูดตามประเด็นในรูปแบบการพูดท่ีมีความแตกตางกัน การฟงบทสนทนาจาก
เจาของภาษาและใชภาษาอังกฤษเพ่ือสื่อใหชาวตางชาติเขาใจในเรื่องของวัฒนธรรม
และความรูทองถ่ิน 

 

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

Pre-Intermediate Writing  is a prerequisite course. Studying 
paragraph writing, comparison, cause and effect, narrative, descriptive 
and argumentative paragraphs writing. 

การเขียนข้ันกลางเบื้องตน เปนรายวิชาท่ีตองลงเรียนกอน ศึกษาการเขียน
ประโยคการเขียนยอหนา เชน การเขียนเชิงเปรียบเทียบ การเปรียบเทียบเหตุและ
ผล การเขียนเชิงบรรยาย การเขียนเชิงพรรณนา การเขียนประโยคโตแยง 

 

2105366 การอานข้ันกลาง      2(1-2-3) 
  Intermediate Reading              

Pre-Intermediate English Reading is a pre-requisite course. 
Practice reading beyond the lines determine the opinions and 
attitudes of the writer analytically and  critically.  There should be 
variety of texts including newspaper articles, editorials, critical reviews, 
excerpts from the Internet; all showing a variety of writing styles which 
may be used for determining writers’ opinions and attitudes.  

การอานข้ันกลางเบื้องตน เปนรายวิชาท่ีตองลงเรียนกอน ฝกอานตีความ 
วิเคราะหวิจารณความคิดเห็นและทัศนคติของผูเขียนเนื้อหามีความหลากหลาย ท้ัง
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บทความในหนังสือพิมพ บทบรรณาธิการ บทวิจารณ ขอความท่ีตัดตอนมาจาก
อินเทอรเน็ตซ่ึงแสดงถึงความหลากหลายของรูปแบบในการเขียนซ่ึงอาจนําไปใช
ตัดสินความคิดเห็นและทัศนคติของผูเขียนได 

 

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

ฝกการเขียนเพ่ือสื่อสารในวงการธุรกิจโดยเนนการเขียนจดหมาย ธุรกิจ
ประเภทตางๆ ขอเสนอทางธุรกิจและรายงานทางธุรกิจ 

 

2105370 ภาษาอังกฤษสําหรับการโรงแรม     3(3-0-6)
  English for Hotel       
   Vocabulary, expression, information concerning hotel work and 
  management. Practice of English language skills relevant to various 
  aspects of the hotel business. 

ศัพท สํานวนภาษาอังกฤษ และเนื้อหาเก่ียวกับลักษณะงานและการจัดการ
งานโรงแรม ตลอดจนหนาท่ีความรับผิดชอบของพนักงาน ฝกการใชภาษาเพ่ือ
ติดตอสื่อสารในลักษณะงานตางๆ ท่ีเก่ียวกับการโรงแรม  

 

2105374 วรรณกรรมและการแสดง     3(2-2-5) 
  Literature and On Stage Performance       

Literary works and plays selected from those with valuable 
contents and language art lead to perform the selected one on stage 
in group. The focus will be Thai, or western literary work. 

วรรณกรรมและบทละครท่ีเลือกจากเนื้อเรื่องท่ีมีคุณคาและศิลปะทาง
 ภาษา  นําไปสูการแสดงบนเวทีเปนกลุม เนนการแสดงท่ีคัดสรรจากวรรณกรรมไทยs
 หรือวรรณกรรมตะวันตก 

   

2105375 รอยกรองภาษาอังกฤษ      3(3-0-6)
  Poetry Selections            

Introduction to Literature is a prerequisite course focused on 
language art, content, and theme. Background and style of the poets 
are also studied and discussed. 

ตองผานวิชาความรูเบื้องตนเก่ียวกับวรรณคดีภาษาอังกฤษมาแลว ศึกษา
บทกวี ภาษาอังกฤษ ดานศิลปะการใชภาษา เนื้อหาและแนวคิด  ศึกษาและ
อภิปรายภูมิหลังและรูปแบบการประพันธของกวี 
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2105376 บทกวีนิพนธอเมริกันสมัยใหม            3(3-0-6)
  Modern American Poetry             

Survey of American poetry from 1910 to 1945. Study, present 
and discuss background, style and works of major authors: Robinson, 
Frost, Sandburg, Hughes, Eliot, Stevens, Williams, and Cummings. 

ศึกษาบทกวีอเมริกันในชวงป ค.ศ. 1910-1945 ศึกษา นําเสนอและ
อภิปรายภูมิหลัง รูปแบบและผลงานของนักประพันธสําคัญ ไดแก โรบินสัน 
ฟรอสต แซนดเบิรก, ฮิวจส, เอเลียต, สตีเวนส, วิลเลียมสและคัมมิงส 

2105377 วรรณกรรมรวมสมัย      3(3-0-6)
  Contemporary Literary Works     

Examine and differentiate a representative range of the most 
recent  development of Western and Asian literary works. The focus is 
put on literary styles, social and cultural concepts. Besides, students 
are expected to develop analytical and critical reading skills.  

แยกความแตกตาง  ระหวางชวงของการพัฒนาลาสุดของวรรณกรรม
ตะวันตกและเอเชีย  การมุงเนนท่ีจะใชรูปแบบวรรณกรรมแนวความคิดทางสังคม
และวัฒนธรรม  นอกจากนี้ ผูเรียนสามารถท่ีจะพัฒนาทักษะการอานการวิเคราะหท่ี
สําคัญได 

 

2105378 ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารมวลชน     3(3-0-6)
  English in Mass Media        

 The principles of mass media particular attention to syntactic 
and lexical features, using headline, promotional literature, articles, 
newsletters, commercial advertisements, and classified 
advertisements as well as transcripts of taped radio and television for 
interpretative reading and discussion.  

หลักการ การสื่อมวลชน โดยเฉพาะสื่อ หนังสือพิมพ นิตยสาร แผนพับ
โฆษณา กําหนดการเดินทาง โฆษณาในหนังสือพิมพและนิตยสาร เปนตน โดยการ
เนน ลักษณะโครงสรางภาษาและคําศัพท  ภาษาท่ีใชในหัวขอขาว ภาษาโฆษณา
ประชาสัมพันธ บทความ จดหมาย ขาว โฆษณาเชิงธุรกิจและโฆษณายอย บทพูดใน
วิทยุและโทรทัศน เพ่ือการตีความหมาย และอภิปรายความหมาย 

 

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

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

ศัพท สํานวนภาษาอังกฤษและเนื้อหาเก่ียวกับการทองเท่ียว  ตลอดจน
ศึกษาขอมูลเก่ียวกับภูมิศาสตร  ประวัติศาสตรอารยธรรม  วัฒนธรรมไทย  และ
ประเทศในกลุมอาเซียน สถานท่ีทองเท่ียวท่ีสําคัญ  ฝกใชภาษาเพ่ือการปฏิบัติงานท่ี
เก่ียวของ  ฝกสรุปขอมูลและนําเสนอขอมูลท่ีเก่ียวของกับธุรกิจการทองเท่ียว  มี
การศึกษานอกสถานท่ี 

 

2105381 ภาษาอังกฤษสําหรับการจัดการสํานักงาน     3(3-0-6)
  English for Office Management       
   Practice with texts expressing both spoken and written  
  language related to general office work. Spoken practice comprises 
  telephone simulations with customers in various situations.  

 ฝกทักษะเก่ียวของกับงานสํานักงานท้ังการพูดและการเขียน เชนการจําลอง
สถานการณการติดตอกับลูกคาทางโทรศัพทในสถานการณตางๆ  
 

2105382 วรรณกรรมไทยและประเทศอาเซียน              3(3-0-6) 
                     Thai and ASEAN Countries’ Literary Works   
  The relationship between literary works and human, culture 

and society. Students’ awareness of the value of literary works as a 
part of life and culture through studying literary works of Thailand and 
at least one of neighboring countries such as Myanmar, Malaysia, Laos, 
Vietnam, and Cambodia. 

ความสัมพันธระหวางวรรณกรรมกับมนุษย  สังคมและวัฒนธรรม ผูเรียน
ตระหนักถึงคุณคาของวรรณกรรมในฐานะสวนหนึ่งของชีวิตและวัฒนธรรมผาน
การศึกษาวรรณกรรมไทยและวรรณกรรมประเทศเพ่ือนบาน อยางนอย 1 ประเทศ 

 

2105383 การศึกษาเอกเทศ       3(3-2-5) 
English Independent Studies     
 This course divided into 2 parts: classroom-based and period 
of individual study. In the classroom-based period, students will be 
introduced to basic research skills and have the opportunity to 
practice them in the classroom using pair and group work, etc.  The 
students are   encouraged to discuss criteria for selection of a topic 
and present draft plans for their projects.  The research skills cover 
extractions of information from textbooks, journals, magazines and 
newspapers; obtaining information from interviews and questionnaires.  
Students will be given opportunity to present/display their work 
according to their own plans. 
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ใชการเรียนการสอนเปนพ้ืนฐาน  รวมกับการศึกษาดวยตนเอง  การเรียนรู
รวมกันภายในหองเรียนรวมถึงการฝกฝนทักษะในการทําวิจัยพ้ืนฐาน  ไดแก
หลักเกณฑของการเลือกสรรหัวขอ การวางแผนเพ่ือทําโครงการ การเลือกเฟนขอมูล
จากตํารา สิ่งพิมพ นิตยสารหนังสือพิมพ  และ สื่ออิเล็กทรอนิกส  ขอมูลจากการ
สัมภาษณและแบบสอบถาม และการสัมมนาเก่ียวกับกระบวนการวิจัย  การนําเสนอ 
และแสดงผลงานของผูเรียน 

 

2105385 ภาษาอังกฤษเพ่ืองานเลขานุการ       3(2-2-5)                            
  English for Secretarial 

          เรียนรูคําศัพทและสํานวนภาษาตาง  ๆ ท่ีนิยมใชในงานเลขานุการ ศึกษา  
  และฝกการรับสงบันทึกขอความ ท้ังดวยตนเองและการสื่อสาร ดวยเทคโนโลยีตางๆ 
  ไดแก โทรศัพท  โทรสารและแฟกซ ฝกเขียนบันทึกการประชุม การเขียนรายงาน 
  การบันทึกชวยจํา เพ่ือการจัดการงานเลขานุการ 

  Learning vocabularies and expressions used in the secretarial 
  functions of receiving and transmitting messages either with in-person 
  communication or through telephone, telex, and fax. Minute of the 
  meeting, writing report, memo for information management are also 
  introduced and practiced in the course. 

 

2105388 วัฒนธรรมอาเซียน      3(3-0-6) 
 Social and cultural structure of ASEAN countries 
   Prominent custom and tradition, lifestyle of people of each 

country including cultural relationship connected between member 
countries. 

  โครงสรางทางสังคมและวัฒนธรรมของประเทศในภูมิภาคอาเซียน 
ขนบธรรมเนียมประเพณีท่ีโดดเดน วิถีการดํารงชีวิตของคนในแตละชาติรวมถึง
ความสัมพันธทางวัฒนธรรมท่ีเชื่อมถึงกันของประเทศสมาชิก 

 
2105389 การเปนผูประกอบการดานบริการ     3(3-0-6) 
 Entrepreneurship 
  หลักการ ทฤษฎี คุณสมบัติและการปฏิบัติของการเปนเจาของธุรกิจของ

ตนเอง แนวทางการจัดตั้งธุรกิจ การบริการ การจัดการ การบริหาร โดยสอดแทรก
จริยธรรม จรรยาบรรณของนักธุรกิจ และการสรางความคิดสรางสรรค เพ่ือเกิด
ความคิดริเริ่มของตนเอง 

 

2105471 การฟง-การพูดข้ันสูง       3(2-2-5) 
  Advanced Listening and Speaking       

Intermediate Listening and Speaking is a prerequisite course. 
This course provides practice in interpreting and expressing opinions, 
articles, plays, documentaries, news, reports and video tapes 
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according to their own field. Public speaking, negotiations and oral 
reports are included. 

วิชาตอเนื่องจากวิชาการฟง-การพูดข้ันกลาง ตีความและแสดงความคิดเห็น 
บทความ ละคร สารคดี ขาว รายงานและวีดิทัศน การพูดในท่ีสาธารณะ การเจรจา
และการรายงานปากเปลา 

 

2105472 การเขียน ข้ันสูง        2(1-2-3) 
  Advanced Writing          

Write essays concerning complicated and more abstract 
themes, e.g. writing for opinion, argumentative and persuasive writing. 
Emphasis is on the syntactic accuracy and creativity.  

   การเขียนเรียงความซ่ึงซับซอนและ  เปนนามธรรมมากข้ึนเชน การเขียน
  ความเห็น การเขียนโตแยงและโนมนาวใจ เนนความถูกตองของประโยค ความคิด 
  สรางสรรค เปนตน 

2105473 การอานข้ันสูง       2(1-2-3)
  Advanced Reading               

Students are encouraged to read more authentic text in order 
to obtain some ideas and writing patterns as a model to develop their 
own piece of writing which will give them some ideas of how 
paragraphs are organized, including how syntax and semantic structure 
take a crucial role in writing presentation. 
 นักศึกษาจะไดรับการสงเสริมใหอานหนังสือเพ่ือใหไดขอคิดและรูปแบบการ
เขียนเพ่ือใชเปนแบบในการพัฒนาผลงานของการเขียนของตัวเอง  เพ่ือใหเกิดความ
เขาใจในการเขียนยอหนารวมถึงวิธีการและโครงสรางไวยากรณความหมายท่ีจะมี
บทบาทสําคัญในการเขียนนําเสนอ 

2105490 การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพภาษาอังกฤษ   2 (180)    
  English Seminar   

    A simulated practice is provided to prepare the students to be 
  trainees in either government or private sectors where English is used. 
   เตรียมความพรอมใหกับนักศึกษาในทุกดานกอนจะไปฝกงานในหนวยงาน
  ราชการหรือบริษัทเอกชนท่ีนักศึกษาสามารถฝกฝนภาษาอังกฤษได  

2105491 การฝกประสบการณวิชาชีพภาษาอังกฤษ     5 (450)
  Practicum            

    Students work as trainees in either government or private  
  sectors where  English is used whether in written or spoken form when 
  communicating with non-Thai speakers. 



30 
 

นักศึกษาฝกงานในหนวยงานราชการหรือบริษัทเอกชนท่ีสามารถฝกฝน
ภาษาอังกฤษกับชาวตางชาติได  

 

3.2   ช่ือ-สกุล เลขประจําตัวบัตรประชาชน ตําแหนงและคุณวุฒิของอาจารย 
 

         3.2.1 อาจารยประจําหลักสูตร 
ชื่อ นามสกุล 

ตําแหนงทางวิชาการ 
เลขประจําตัวบัตร

ประชาชน 

คุณวุฒิ/
สาขาวิชา 

 

สถาบันการศึก
ษาท่ีสําเร็จ
การศึกษา 

ป ภาระการสอน  
(ชั่วโมง/สัปดาห/ภาคการศึกษา) 

 2555 2556 2557 2558 2559 

1.นายสมิทธ  
วงศวิวัฒน 
อาจารย 
x-xxxx-xxxxx-xx-x 

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

มหาวิทยาลัย 
ธรรมศาสตร 
 
มหาวิทยาลัย
ราชภัฎสวนดุสิต 

2551 
 
 

2547 

12 12 12 12 12 

2. นางนิชาภัทรชย 
รวิชาต ิ
ผูชวยศาสตราจารย 
x-xxxx-xxxxx-xx-x 

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

มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม 
มหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทร 
วิโรฒ 

2540 
 

2534 

12 12 12 12 12 

3. นางสาววันทนี  
แสงคลายเจริญ 
อาจารย 
x-xxxx-xxxxx-xx-x 

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

University of 
Leicester, U.K. 
 
 
 
จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย 

2545 
 
 
 
 

2540 

12 12 12 12 12 

4. นางสาวสิริกานต  
คุยยกสุย  
อาจารย 
x-xxxx-xxxxx-xx-x 

ศศ.ม. 
(การสอน
ภาษาอังกฤษ) 
ศศ.บ. 
(ภาษาอังกฤษ) 

มหาวิทยาลัย 
อัสสัมชัน 
 
มหาวิทยาลัย
รามคําแหง 
 

2551 
 
 

2547 
 

12 12 12 12 12 

5. 5. นางสาวนิปทมา  
เจะโวะ 
อาจารย 
x-xxxx-xxxxx-xx-x 

ศศ.บ. 
(ภาษาอังกฤษ) 

มหาวิทยาลัย
ราชภัฏยะลา 
 

2552 16 16 16 16 16 
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3.2.2 อาจารยประจํา 
ชื่อ นามสกุล 

ตําแหนงทางวิชาการ 
เลขประจําตัวบัตร

ประชาชน 

คุณวุฒิ/
สาขาวิชา 

 

สถาบันการศึก
ษาท่ีสําเร็จ
การศึกษา 

ป ภาระการสอน  
(ชั่วโมง/สัปดาห/ภาคการศึกษา) 

 2555 2556 2557 2558 2559 

1.นางจิตสุดา  
ละอองผล 
อาจารย 
x-xxxx-xxxxx-xx-x 

อ.บ.
(ภาษาอังกฤษ) 

มหาวิทยาลัย
ศิลปกร 

2539 16 16 16 16 16 

2. นางสุกินา อาแล 
ผูชวยศาสตราจารย  
x-xxxx-xxxxx-xx-x 

Ph.D. TESOL National 
University of 
Malaysia 

2550 12 12 12 12 12 

3. นายอิน หนูจุล 
อาจารย 
x-xxxx-xxxxx-xx-x 

กศ.ม.
(ภาษาอังกฤษ
และวรรณคดี
ตะวันตก) 

มหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทร
วิโรฒประสาน
มิตร 

2520 16 16 16 16 16 

4. นายยะพา เจะนิ 
อาจารย 
x-xxxx-xxxxx-xx-x 

ศศ.ม. 
(ภาษาอังกฤษ) 

University of 
Karachi 
 

2533 16 16 16 16 16 

5. นางสาวคอลีเยาะ 
เจะโด 
อาจารย 
x-xxxx-xxxxx-xx-x 

ศศ.ม. 
(ภาษาศาสตร
ประยุกต) 

มหาวิทยาลัย 
สงขลานครินทร 

2552 16 16 16 16 16 

 
4.  องคประกอบเกี่ยวกับประสบการณภาคสนาม (การฝกงาน หรือสหกิจศึกษา) 

      จากความตองการท่ีบัณฑิตควรมีประสบการณในวิชาชีพกอนเขาสูการทํางานจริง  ดังนั้น
หลักสูตรไดกําหนดรายวิชาการฝกประสบการณภาคสนาม เพ่ือใหบัณฑิตไดเรียนรูจากประสบการณ  
จริงและเสริมสรางศักยภาพมากยิ่งข้ึน 
  4.1 มาตรฐานผลการเรียนรูของประสบการณภาคสนาม 

    ความคาดหวังในผลการเรียนรูประสบการณภาคสนามของนักศึกษา มีดังนี้ 
(1) ทักษะในการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ ตลอดจนมีความเขาใจในหลักการ ความ

จําเปนในการเรียนรูท้ังภาคทฤษฎีและปฏิบัติ 
(2) บูรณาการความรูท่ีเรียนมาเพ่ือนําไปแกปญหาไดอยางเหมาะสม  
(3) มีมนุษยสัมพันธและสามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนไดดี 
(4) มีระเบียบวินัย ตรงเวลา เขาใจวัฒนธรรมและสามารถปรับตัวเขากับสถานประกอบการได 
(5) มีความกลาในการแสดงออก และนําความคิดสรางสรรคไปใชประโยชนในงานได      

 4.2 ชวงเวลา  
             ภาคการศึกษาท่ี 2 ของปการศึกษาท่ี 4 
 4.3 การจัดเวลาและตารางสอน 

จัดเต็มเวลาใน 1 ภาคการศึกษา 
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5.  ขอกําหนดเกี่ยวกับการทําโครงการหรืองานวิจัย  

          ขอกําหนดในการทําโครงงาน กําหนดไวในรายวิชาศึกษาเอกเทศซ่ึง ตองเปนหัวขอท่ีเก่ียวของ
กับการใชภาษาอังกฤษเพ่ือการประกอบอาชีพ หรือเพ่ือการเรียนการสอน หรือเพ่ือทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม โดยตองอางอิงและคาดวาจะนําไปใชงานหากโครงงานสําเร็จ  โดยมีจํานวนผูรวม
โครงงาน 2-3 คน และมีรายงานท่ีตองนําสงตามรูปแบบและระยะเวลาท่ีหลักสูตรกําหนดอยางหรือ
เปนโครงงานท่ีมุงเนนการสรางผลงานวิจัยเพ่ือพัฒนางานดานการใชภาษาอังกฤษเพ่ือการประกอบ
อาชีพ 
     5.1 คําอธิบายโดยยอ 
 โครงงานหรืองานวิจัยท่ีนักศึกษาสนใจ สามารถอธิบายทฤษฎีท่ีนํามาใชในการทําโครงงาน 
ประโยชนท่ีจะไดรับจากการทําโครงงาน มีขอบเขตโครงงานท่ีสามารถทําเสร็จภายในระยะเวลาท่ี
กําหนด 

5.2  มาตรฐานผลการเรียนรู 
นักศึกษามีความรูความเชี่ยวชาญในการนําความรูท่ีไดรับจากการเรียนการสอนไปใชในการ

ทําโครงงาน  
5.3 ชวงเวลา 

         ภาคการศึกษาท่ี 1 ของปการศึกษาท่ี 4 
5.4 จํานวนหนวยกิต 

3 หนวยกิต 
5.5 การเตรียมการ 

 มีการกําหนดชั่วโมงการใหคําปรึกษาของภาคการศึกษานั้น จัดทําบันทึกการใหคําปรึกษา ให
ขอมูลเก่ียวกับโครงงานวิจัยทางดานภาษา 

5.6 กระบวนการประเมินผล 
ประเมินผลงานโดยอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 

 
หมวดที ่4 ผลการเรียนรู กลยุทธการสอนและการประเมินผล 

 
1.  การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา  
คุณลักษณะ
พิเศษ 

กลยุทธหรือกิจกรรมของนักศึกษา 

1. มีทักษะการใช
ภาษามลายูกลาง 

1. จัดรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป บังคับเรียน 2 รายวิชา 
2. จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร โดยการอบรมเพ่ิมเติม  

2. มีทักษะการใช
เทคโนโลยี  
สารสนเทศ 

1. จัดรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปบังคับเรียน 1รายวิชา 
2. จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร โดยการอบรมเพ่ิมเติมชั้นปละ 1 กิจกรรม 

3. มีจิตอาสาและ
มีจิตสํานึก 
สาธารณะ 

มอบหมายใหนักศึกษารวมกลุมทํากิจกรรมท่ีแสดงออกถึงการมีจิต  
อาสา ตั้งแตป 1 ถึง ป 3 อยางนอย ปละ 1 กิจกรรม 
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4. ดานบุคลิกภาพ มีการสอดแทรกเรื่อง การแตงกาย การอยูรวมกันในสังคม สามารถใช
ภาษาอังกฤษในการสื่อสารพรอมท้ังมีมนุษยสัมพันธท่ีดี รูจักบทบาทและหนาท่ี
ในการทํางานในรายวิชาท่ีเก่ียวของ นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมปฐมนิเทศและปจฉิม
นิเทศ กอนเขาเรียนและกอนสําเร็จการศึกษา 
 

5. ดานภาวะผูนํา 
และความ
รับผิดชอบ
ตลอดจนมีวินัยใน
ตนเอง 

1. กําหนดใหมีรายวิชาซ่ึงนักศึกษาตองทํางานเปนกลุม และมีการกําหนดหัวหนา
กลุมในการทํารายงานตลอดจน กําหนดใหทุกคนมีสวนรวมในการนําเสนอ
ผลงาน เพ่ือเปนการฝกใหนักศึกษาไดสรางภาวะผูนําและการเปนสมาชิกกลุมท่ี
ดี 

2.กิจกรรมท่ีมอบหมายใหนักศึกษาหมุนเวียนกันเปนหัวหนาในการดําเนิน
กิจกรรม เพ่ือฝกใหนักศึกษามีความรับผิดชอบมีกติกาท่ีจะสรางวินัยในตนเอง 
เชน การเขาเรียนตรงเวลาเขาเรียนอยางสมํ่าเสมอการมีสวนรวมในชั้นเรียน 
เสริมความกลาในการแสดงความคิดเห็นและมีความม่ันใจในการนําเสนอชิ้นงาน 

 
6.จริยธรรมและ
จรรยาบรรณ
วิชาชีพ 

มีการใหความรูถึงผลกระทบตอสังคม และขอกฎหมายท่ีเก่ียวของกับการกระทํา
ความผิด และเคารพสิทธิของเจาของผลงาน 

 
2.  การพัฒนาผลการเรียนรูในแตละดาน 

        2.1 หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
             2.1.1  ดานคุณธรรม จริยธรรม 
     2.1.1.1  ผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม  

          1)  ปฏิบัติตนตามกรอบระเบียบ ขอบังคับของสถาบันและสังคม 
            2)  การแสดงออกถึงการมีวินัยในการเรียน ตรงตอเวลา ซ่ือสัตยสุจริต    
ขยัน  อดทน  และ สูงาน 
                           3)  การแสดงออกถึงการเคารพสิทธิและรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน
รวมท้ัง    เคารพในคุณคาและศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย 

      4)  การแสดงออกถึงการมีจิตอาสาและมีจิตสํานึกสาธารณะ  
     5)  และภูมิใจในทองถ่ิน  สถาบัน มีจิตสํานึกในการอนุรักษ
ศิลปวัฒนธรรม สิ่งแวดลอมและภูมิปญญาทองถ่ิน   

 

 2.1.1.2  กลยุทธการสอนท่ีใชพัฒนาการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม  
           1)  กําหนดใหวัฒนธรรมองคกร เพ่ือบมเพาะใหนักศึกษามีระเบียบวินัย     
โดยเนนการเขาชั้นเรียนใหตรงเวลาตลอดจนการแตงกายท่ีเปนไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
นักศึกษาตองมีความรับผิดชอบตอตนเอง สถาบัน  และสังคม  เคารพสิทธิและรับฟงความคิดเห็นของ
ผูอ่ืน มีความซ่ือสัตยสุจริต 
          2)  การวิเคราะหแบบวิภาษวิธี ( Dialectics) ในประเด็นวิกฤตดาน
คุณธรรมจริยธรรม ของสังคมและวิชาการ   
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  3)  การเรียนรูโดยการปฏิสัมพันธเชิงปฏิบัติการ (Interactive action  
learning) 

           4)  การใชกรณีศึกษา (Case study)  
            5)  มีการจัดกิจกรรมสําหรับพัฒนาการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม 

และ การมีจิตอาสาและมีจิตสํานึกสาธารณะ   
 

    2.1.1.3  กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานคุณธรรมจริยธรรม 

          1)  วัดและประเมินผลการวิเคราะหวิภาษาวิธี  
      2)  วัดและประเมินจากกลุมเพ่ือน 
          3)  วัดและประเมินจากผลงานกรณีศึกษา 

            4)  วัดและประเมินจากผลการเขารวมกิจกรรมเสริมคุณธรรม จริยธรรม              
                       และการมีจิตอาสา 

  2.1.2  ดานความรู 
 2.1.2.1  ผลการเรียนรูดานความรู  

       1)  การแสดงออกถึงความสามารถในการเขาถึงแหลงการเรียนรู 
          2)  การแสดงออกถึงความสามารถในการบูรณาการความรู และการประยุกต  

ความรู    
       3)  ความรูและความเขาใจเก่ียวกับหลักการและทฤษฎีท่ีสําคัญในเนื้อหาของ    

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  
 
  2.1.2.2 กลยุทธการสอนท่ีใชพัฒนาการเรียนรูดานความรู  

   จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใหผูเรียนมีการเรียนรูดวยตนเองการ
เรียนรูแบบมีสวนรวมสามารถเขาถึงแหลงเรียนรูบูรณาการความรูและประยุกตใชความรูตามหลักการ
และทฤษฎีท่ีสําคัญในเนื้อหาท่ีศึกษาโดยใชกลวิธีการสอนท่ีหลากหลายท้ังการบรรยายรวมกับการ
อภิปรายการคนควา กรณีศึกษา ตลอดจนนําเสนอประเด็นท่ีผูเรียนสนใจ เพ่ือการเรียนรูรวมกันของ
กลุม 
  2.1.2.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานความรู 

 ประเมินดวยวิธีการท่ีหลากหลาย เพ่ือใหครอบคลุมการประเมินดาน    
   ความรู  ดังนี้                             

    1)  การทดสอบยอย  
        2)  ทดสอบกลางภาคเรียน ปลายภาคเรียน 

   3)  ประเมินจากรายงานการศึกษาคนควา  
   4)  ประเมินจากการนําเสนอรายงานในชั้นเรียน  

 

      2.1.3  ดานทักษะทางปญญา 
  2.1.3.1 ผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา  

                      1) สามารถใชทักษะการคิดอยางมีวิจารณญาณ คิดวิเคราะห คิดเชิง
เหตุผลและคิดเชิงบูรณาการ ในชีวิตประจําวันไดอยางมีประสิทธิภาพ 
    2) มีความคิดริเริ่มสรางสรรค เพ่ือสรางประโยชนตอตนเองและสังคมได 
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             2.1.3.2 กลยุทธการสอนท่ีใชพัฒนาการเรียนรูดานทักษะทางปญญา  
              การสอนท่ีเนนใหผูเรียนไดฝกทักษะการคิดและการแกไขปญหา   

ท้ังระดับบุคคลและกลุมในสถานการณท่ัวไป โดยใชวิธีการสอนท่ีหลากหลาย  เชน การอภิปรายกลุม   
การทํากรณีศึกษา การโตวาที การจัดทําโครงการและการใชเกมส เปนตน 
            2.1.3.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา 
               การประเมิน เปนการวัดและการประเมินทักษะการคิด และการแกไข     
ปญหา เชน         
   1)  การสอบวัดความสามารถในการคิดและแกไขปญหาโดยใช
กรณีศึกษา 
            2) การประเมินจากผลงานท่ีเกิดจากการใชกระบวนการแกไขปญหา     
การศึกษาคนควาอยางเปนระบบ  การวิเคราะหวิจารณ  เชน รายงานการ วิเคราะหวิจารณ 
กรณีศึกษาการศึกษาอิสระ  รายงานผลการอภิปรายกลุม การประชุมปรึกษาปญหา และการสัมมนา   
 

 2.1.4  ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 
      2.1.4.1  ผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความ
รับผิดชอบ  
     1) สามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนได ท้ังในฐานะผูนําและสมาชิกกลุม 
         2)  มีความรับผิดชอบตอบทบาทหนาท่ีของตนเอง ท้ังตอตนเอง ตอ
ผูอ่ืนและตอสังคม 
   3) แสดงออกถึงการมีปฏิสัมพันธท่ีดีในสังคมพหุวัฒนธรรม   
              2.1.4.2  กลยุทธการสอนท่ีใชพัฒนาการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ  

            นักศึกษาตองมีความสามารถท่ีจะปรับตัวใหเขากับบุคคล และสังคม              
ดังนั้น อาจารยผูสอนตองจัดการเรียนการสอนดังนี้ 

1)  กลยุทธการสอนท่ีเนนการมีปฏิสัมพันธระหวางผูเรียนกับผูเรียน 
ผูเรียนกับผูสอน และผูเรียนกับสังคม  

2)  จัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีมีการทํางานเปนทีม เพ่ือสงเสริมการ  
แสดงบทบาทของการเปนผูนําและผูตาม 

3)  จัดกิจกรรมสงเสริมใหนักศึกษาไดมีความรับผิดชอบ ปฏิสัมพันธท่ีดี
ใน สังคมพหุวัฒนธรรม  
              2.1.4.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวาง
บุคคลและความรับผิดชอบ 

   1) การประเมินความสามารถในการทํางานรวมกับกลุมเพ่ือน และทีมงาน      
อยางมีประสิทธิภาพและสรางสรรค 

       2) การประเมินผูเรียนในการแสดงบทบาทของการเปนผูนําและผูตาม ใน      
สถานการณการเรียนรูตามวัตถุประสงค 

   3) ประเมินผลจากการจัดกิจกรรมและการเขารวมกิจกรรมของนักศึกษา  
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          2.1.5  ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข  การส่ือสาร  และการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ  
     2.1.5.1 ผลการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข  การส่ือสาร  และ
การใช เทคโนโลยีสารสนเทศ  

         1) การแสดงออกถึงความสามารถในการใชภาษาเพ่ือการสื่อสาร  
 2) การแสดงออกถึงความสามารถในการติดตอสื่อสาร  โดยใช
เทคโนโลยีได อยางเหมาะสม 

                3) การแสดงออกถึงความสามารถในการวิเคราะหตัวเลข แปรผลและ  
นําเสนอขอมูล ไดอยางเหมาะสม  และใชเปนพ้ืนฐานการแกปญหาและการตัดสินใจในชีวิตประจําวัน 

4)  แสดงออกถึงการมีทักษะ  การใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบคน    
 ขอมูลเพ่ือการแสวงหาความรู  
              2.1.5.2  กลยุทธการสอนท่ีใชพัฒนาการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิง
ตัวเลขการส่ือสาร  และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ  
     1) การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเนนใหผูเรียนไดฝกทักษะการ
สื่อสาร ระหวางบุคคลท้ังการพูด การฟง และการเขียนในกลุมผูเรียน ระหวางผูเรียนและผูสอน และ
บุคคลท่ีเก่ียวของ 

         2) การจัดประสบการณการเรียนรูท่ีสงเสริมใหผูเรียนไดเลือกและใช    
เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการสื่อสารท่ีหลากหลายรูปแบบและวิธีการ 

  3) การจัดประสบการณการเรียนรูท่ีสงเสริมใหผูเรียนไดใช
ความสามารถใน        
การเลือกสารสนเทศและฝกทักษะการนําเสนอขอสนเทศดวยวิธีการท่ีหลากหลายเหมาะสมกับผูฟง 
และเนื้อหาท่ีนําเสนอ 
  2.1.5.3  กลยุทธการประเมินผลการเรียนรู  ดานทักษะการวิเคราะหเชิง
ตัวเลข การส่ือสาร  และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

1)  การประเมินผลงานตามกิจกรรมการเรียนการสอน โดยใชแบบ
สังเกต และแบบประเมินทักษะการพูด การเขียน 

2)  การทดสอบทักษะการฟงจากแบบทดสอบท่ีสอดคลองกับ
วัตถุประสงคการเรียนรู 

3)  การทดสอบการวิเคราะหขอมูล โดยใชขอสอบ การทํารายงานกรณี 
และการวิเคราะหขอมูลผลการศึกษาวิจัย การศึกษาอิสระ 
 

2.2 หมวดวิชาเฉพาะดาน 
    2.2.1  คุณธรรม จริยธรรม 
 2.1.1.1  ผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม 

          นักศึกษาตองมีคุณธรรม จริยธรรมเพ่ือใหสามารถดําเนินชีวิตรวมกับผูอ่ืนในสังคมได
อยางราบรื่น และเปนประโยชนตอสวนรวม นอกจากนั้น อาจารยผูสอนในแตละวิชาตองพยายาม
สอดแทรกเรื่องท่ีเก่ียวกับสิ่งตอไปนี้ เพ่ือใหนักศึกษาสามารถพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมไปพรอมกับ
วิทยาการตาง ๆ ท่ีศึกษา ตามท่ีระบุไว 
                       1.  ปฏิบัติตนตามกรอบระเบียบขององคกรและสังคม 
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                       2.  การแสดงออกถึงการมีวินัย ตรงตอเวลา ซ่ือสัตย เสียสละ รับผิดชอบตอตนเอง
และสังคม 
                       3.  การแสดงออกภาวะความเปนผูนําและผูตามท่ีดีพรอมท้ังมีจิตสาธารณะ  
                       4.  การแสดงออกถึงการเคารพสิทธิและรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน  
                       5.  มีความรับผิดชอบตอจรรยาบรรณและคุณธรรมตอวิชาชีพ  
 2.1.1.2  กลยุทธการสอนท่ีใชพัฒนาการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม 

กําหนดใหมีวัฒนธรรมองคกร  เพ่ือเปนการปลูกฝงใหนักศึกษามีระเบียบวินัย  โดย
เนนการเขาชั้นเรียนใหตรงเวลาตลอดจนการแตงกายท่ีเปนไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย  นักศึกษา
ตองมีความรับผิดชอบโดยในการทํางานกลุมนั้นตองฝกใหรูหนาท่ีของการเปนผูนํากลุมและการเปน
สมาชิกกลุม มีความซ่ือสัตยโดยตองไมกระทําการทุจริตในการสอบหรือคัดลอกผลงาน /ขอมูลของผูอ่ืน  
เปนตน นอกจากนี้อาจารยผูสอนทุกคนตองสอดแทรกเรื่องคุณธรรม จริยธรรมในการสอนทุกรายวิชา  
รวมท้ังมีการจัดกิจกรรมสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม  เชน การยกยองนักศึกษาท่ีทําดี ทําประโยชนแก
สวนรวม เสียสละ           
  2.1.1.3  กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม 
       - ประเมินจากการมีวินัยและพรอมเพรียงของนักศึกษาในการเขารวมกิจกรรมเสริม
หลักสูตร  

        - ประเมินจากปริมาณการกระทําทุจริตในการสงผลงานและการสอบ 
      -  ประเมินจากความรับผิดชอบในหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมาย 

  

  2.2 .2  ความรู 
    2.2.2.1 ผลการเรียนรูดานความรู 

            นักศึกษาตองมีความรูเก่ียวกับทักษะภาษาอังกฤษ  มีคุณธรรม จริยธรรม และ
ความรูเก่ียวกับสาขาวิชาท่ีศึกษานั้นตองเปนสิ่งท่ีนักศึกษาตองรูเพ่ือใชประกอบอาชีพและชวยพัฒนา
สังคม ดังนั้นมาตรฐานความรูตองครอบคลุมสิ่งตอไปนี้ 

1.  สามารถปฏิบัติงานโดยใชทักษะความรูไดอยางมีประสิทธิภาพ บูรณาการความรู
และประยุกตใชใหเกิดประโยชนตอตนเอง ครอบครัว ชุมชน และสังคม 

2.  แสดงออกถึงการมีความรูในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการพัฒนาทักษะดาน 
ภาษาได     

3. สามารถปฏิบัติงานไดถูกตองตามหลักคิด ทฤษฎี ตลอดจนบูรณาการความรูใน 
สาขาวิชาชีพภาษาอังกฤษและนําไปประยุกตใชใหเกิดประโยชนตอตนเอง ครอบครัว  ชุมชน และ
สังคม 

4.  สามารถใชองคความรูดานภาษาปฏิบัติงานในลักษณะท่ีเปนองครวม โดยยึด
หลักการมีสวนรวมกับองคกรเพ่ือพัฒนางาน   

  

  2.2.2 .2  กลยุทธการสอนท่ีใชพัฒนาการเรียนรูดานความรู 
                         1.  บรรยาย 
    2.   ฝกปฏิบัติ 
  3.  แสดงบทบาทสมมติ 
  4.   อภิปรายและโตวาที 
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5.  คนควา และเรียนรูดวยตนเอง 
 

    2.2.2.3  กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานความรู 
1.  สังเกตการแสดงความคิดเห็นในชั้นเรียนและการทํางานกลุม 

                     2.  ใหนักศึกษาตรวจสอบผลงานระหวางผูเรียนดวยกัน 
                     3.  ตรวจประเมินจากแบบทดสอบ และผลงาน  

4.  ตรวจประเมินจากการอภิปรายในชั้นเรียน  
.2.3  ทักษะทางปญญา 
    2.2.3.1 ผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา 

           นักศึกษาตองสามารถพัฒนาตนเองและประกอบวิชาชีพไดเม่ือจบการศึกษาแลว 
ดังนั้นนักศึกษาจําเปนตองไดรับการพัฒนาทักษะทางปญญาไปพรอมกับคุณธรรม จริยธรรม และ
ความรูเก่ียวกับสาขาวิชาภาษาอังกฤษ  ในขณะท่ีสอนนักศึกษา อาจารยตองเนนใหนักศึกษาคิดหา
เหตุผล เขาใจท่ีมาและสาเหตุของปญหา วิธีการแกปญหารวมท้ังแนวคิดดวยตนเองควบคูไปกับการ
สอนเนื้อหา นักศึกษาตองมีคุณสมบัติตาง ๆจากการสอนเพ่ือใหเกิดทักษะทางปญญาดังนี้ 

1. แสดงออกถึงความรอบรู เทาทันสถานการณ ในปจจุบัน 
2.   แสดงออกถึงการประยุกตใชหลักวิชาและความคิดเชิงสรางสรรค 
3.   แสดงออกถึงกระบวนการคิด วิเคราะห ทางภาษาและความรูใหมๆ  
4.   แสดงออกถึงความสามารถในการใชทักษะทางภาษากับศาสตรแขนงอ่ืนๆ  

  5.   มีความเขาใจในการใชนวัตกรรมทางภาษาใหเหมาะสมกับสภาพทางสังคมใน  
                          ปจจุบัน 
2.2.4  ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 
   2.2.4.1 ผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางตัวบุคคลและความรับผิดชอบ 

  การท่ีบัณฑิตตองมีความสามารถท่ีจะปรับตัวใหเขากับสิ่งแวดลอมเปนสิ่งท่ีจํา 
เปนอยางยิ่งดังนั้นอาจารยตองสอดแทรกวิธีการท่ีเก่ียวของกับคุณสมบัติตางๆ ใหนักศึกษาระหวางท่ี
สอนวิชาหรืออาจใหนักศึกษาไปเรียนวิชาทางดานสังคมศาสตรเพ่ือใหมีคุณสมบัติดังตอไปนี้  
                     1.  สามารถปรับตัวและอยูรวมกับผูอ่ืนในสังคมพหุวัฒนธรรม 
  2. สามารถเปนแบบอยางท่ีดี มีความรับผิดชอบในหนาท่ีของตนและสังคม 
  3. สามารถเปนผูนําและผูตามท่ีดี ตลอดจนสามารถทํางานเปนทีมได 

 4. สามารถแสดงออกถึงการมีทักษะในการสื่อสารและสามารถแสดงความคิดเห็น
เพ่ือให  เกิดประโยชนแกสังคมไดอยางเหมาะสม   

 

2.2.4.2  กลยุทธการสอนท่ีใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวาง
บุคคลและความรับผิดชอบ             
            1. มอบหมายและกําหนดหนาท่ีรับผิดชอบในการทํางานเดี่ยว และงานกลุม  
                     2.  มอบหมายกิจกรรมท่ีตองศึกษาดวยตนเองนอกชั้นเรียน และกิจกรรมการเรียนรู
ท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ 
                     3. จัดกิจกรรมกลุมท่ีสงเสริมใหนักศึกษาเกิดการถายทอดความรูระหวางกลุมเพ่ือน 
และ สังคมรอบขาง 
  4. เปดโอกาสและกระตุนใหเกิดการแสดงความคิดเห็นในชั้นเรียน 
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   2.2.4.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 
                     1.  สังเกตการแสดงออกดานพฤติกรรมและการแสดงความคิดเห็นในชั้นเรียนและ
การทํางานกลุม 
                     2. ใหนักศึกษาตรวจสอบผลงานระหวางผูเรียนดวยกัน 

3. ตรวจประเมินจากแบบทดสอบ และผลงาน  
4. ตรวจประเมินจากการอภิปรายในชั้นเรียน  

2.2.5 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
2.2.5.1  ผลการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช 

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
   1. ใชนวัตกรรม และสื่อเทคโนโลยีในการสืบคน และนําเสนอขอมูล  
   2. สามารถติดตอสื่อสารใชเทคโนโลยีไดอยางเหมาะสม 
   3. สามารถสื่อสารโดยใชภาษาอังกฤษ และภาษาไทยไดอยางถูกตอง และเหมาะสม  
   4. สามารถวิเคราะหเชิงตัวเลขท่ีสัมพันธกับสาขาวิชา 

2.2.5.2 กลยุทธการสอนท่ีใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข  
                    การส่ือสาร และการใชเทคโนโลยีสารนเทศ 

 1. ใชเทคโนโลยี และนวัตกรรมเปนสื่อการสอน 
 2. จัดกิจกรรมท่ีกระตุนใหผูเรียนใชภาษาอังกฤษและภาษาไทยในการสื่อสารได

อยางถูกตองและเหมาะสม 
 3. ใชแบบทดสอบท่ีสัมพันธกับการคิดวิเคราะหและคํานวณตัวเลข 

  2.2.5.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสาร  
                    และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
   1.  สังเกตการแสดงความคิดเห็นในชั้นเรียนและการทํางานกลุม 
                     2. ใหนักศึกษาตรวจสอบผลงานระหวางผูเรียนดวยกัน 
                     3. ตรวจประเมินจากแบบทดสอบ และผลงาน  

4. ตรวจประเมินจากการอภิปรายในชั้นเรียน 
 

3.  การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา   (Curriculum  
     Mapping)   

3.1 การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชาหมวดวิชา  
 ศึกษาท่ัวไป  
ผลการเรียนรูในตารางมีความหมายดังนี้ 

   1) ดานคุณธรรม จริยธรรม 
1. ปฏิบัติตนตามกรอบระเบียบ ขอบังคับของสถาบันและสังคม 

 2. การแสดงออกถึงการมีวินัยในการเรียน ตรงตอเวลา ซ่ือสัตยสุจริต ขยัน อดทน และสู
งาน 
               3. การแสดงออกถึงการเคารพสิทธิและรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน รวมท้ังเคารพใน
คุณคาและศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย 

4 การแสดงออกถึงการมีจิตอาสาและมีจิตสํานึกสาธารณะ  
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5. รักและภูมิใจในทองถ่ิน  สถาบัน มีจิตสํานึกในการอนุรักษศิลปวัฒนธรรม    
สิ่งแวดลอมและภูมิปญญาทองถ่ิน  

 

   2) ดานความรู  
1. การแสดงออกถึงความสามารถในการเขาถึงแหลงการเรียนรู 

 2. การแสดงออกถึงความสามารถในการบูรณาการความรู  และการประยุกตความรู    
3. มีความรูและความเขาใจเก่ียวกับหลักการและทฤษฎีท่ีสําคัญในเนื้อหาของหมวด  

วิชาศึกษาท่ัวไป  
  

   3) ดานทักษะทางปญญา 
        1. สามารถใชทักษะการคิดอยางมีวิจารณญาณ คิดวิเคราะห คิดเชิงเหตุผล และคิดเชิง   
บูรณาการ ในชีวิตประจําวันไดอยางมีประสิทธิภาพ 

2. มีความคิดริเริ่มสรางสรรค เพ่ือสรางประโยชนตอตนเองและสังคมได     
   4) ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 
 1. สามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนได ท้ังในฐานะผูนําและสมาชิกกลุม 
  2. มีความรับผิดชอบตอบทบาทหนาท่ีของตนเอง ท้ังตอตนเอง ตอผูอ่ืน และตอสังคม 
 3. แสดงออกถึงการมีปฏิสัมพันธท่ีดีในสังคมพหุวัฒนธรรม   

 

   5) ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
1. การแสดงออกถึงความสามารถในการใชภาษาเพ่ือการสื่อสาร  

 2. การแสดงออกถึงความสามารถในการติดตอสื่อสาร  โดยใชเทคโนโลยีไดอยาง
เหมาะสม   

  3. การแสดงออกถึงความสามารถในการวิเคราะหตัวเลข แปรผลและนําเสนอขอมูลได
อยางเหมาะสมและใชเปนพ้ืนฐานการแกปญหาและการตัดสินใจในชีวิตประจําวัน 

4. แสดงออกถึงการมีทักษะ  การใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบคนขอมูลเพ่ือการ  
แสวงหาความรู   
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ภาพท่ี 1 การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป   
 

รายวิชา 
1.  ดานคุณธรรม จริยธรรม 

จํานวน 5 ขอ 
2.  ดานความรู 
จํานวน 3 ขอ 

3.  ดาน
ทักษะทาง
ปญญา 
จํานวน2 
ขอ 

4.  ดานทักษะ
ความสัมพันธ

ระหวางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
จํานวน 3 ขอ 

5.  ดานทักษะการ
วิเคราะหเชิงตัวเลขการ

สื่อสาร และการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ

จํานวน 4 ขอ 
หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 

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

2100101 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร    O O O O   O   O   O O 
2100102 การพัฒนาทักษะการพูดและการ

เขียน 
   O O O O   O   O   O O 

2100104 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารและ
พัฒนาการเรียนรู 

   O O O O  O O   O   O O 

2100107 ภาษามลายูเพ่ือการสื่อสาร    O O O O  O O   O   O O 
2100108 ภาษามลายูเพ่ือการสื่อสารและ

พัฒนาการเรียนรู 
   O O O O  O O   O   O O 

2100103 หลักการอานและการเขียนคํา
ไทย 

   O O O O   O   O   O O 

2100105 การพัฒนาทักษะการพูดและการ
อานภาษาอังกฤษ 

   O O O O  O O   O   O O 

2100106 ภาษาอังกฤษเพ่ือพัฒนาการอาน
และการเขียน 

   O O O O  O O   O   O O 

 ความรับผิดชอบหลัก o ความรับผิดชอบรอง 
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ภาพท่ี 1 การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  (ตอ) 
 

รายวิชา  
1.  ดานคุณธรรม จริยธรรม 

จํานวน 5 ขอ 

 
2.  ดานความรู 
จํานวน 3 ขอ 

3.  ดานทักษะ
ทางปญญา

จํานวน 
2 ขอ 

4.  ดานทักษะ
ความสัมพันธระหวาง

บุคคลและความ
รับผิดชอบจํานวน 3 

ขอ 

5.  ดานทักษะการวิเคราะหเชิง
ตัวเลขการสื่อสาร และการใช

เทคโนโลยีสารสนเทศจํานวน 4 
ขอ 

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ขอ1 ขอ2 ขอ3 ขอ4 ขอ5 ขอ1 ขอ2 ขอ3 ขอ1 ขอ2 ขอ1 ขอ2 ขอ3 ขอ1 ขอ2 ขอ3 ขอ4 
2100109 ภาษามลายูพ้ืนฐาน    O O O O  O O   O   O O 

2100110  ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร    O O O O  O O   O  O O O 

2100110 ภาษาอาหรับพ้ืนฐาน    O O O O  O O   O   O O 

2100112 วิทยาการแหงความสุข    O O     O   O O O O O 

2100113 สุนทรียวิจักขณ    O         O O O O O 

2100114 สารสนเทศเพ่ือการศึกษาคนควา    O O  O   O   O O O O  

2150101 สังคมภิวัตน    O      O    O O O O 

2150102 การจัดการทางสังคม               O O O O 

2150103 ทักษะชีวิตและจิตสาธารณะ                 O 

4150101 คณิตศาสตรในชีวิตประจําวัน    O O O O   O   O O O  O 

4150102 วิทยาศาสตรเพ่ือพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต 

    O     O    O O  O 

4150103 เทคโนโลยีสารสนเทศใน
ชีวิตประจําวัน 

   O O O O  O O   O O  O  

 ความรับผิดชอบหลัก o ความรับผิดชอบรอง 
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3.2 การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชาเฉพาะดาน กลุม
วิชาเอก    
          ผลการเรียนรูในตารางมีความหมายดังนี้       

  1) คุณธรรม จริยธรรม 

1. ปฏิบัติตนตามกรอบระเบียบขององคกรและสังคม 

2. การแสดงออกถึงการมีวินัย ตรงตอเวลา ซ่ือสัตย เสียสละ รับผิดชอบตอตนเอง

และสังคม 

3. การแสดงออกภาวะความเปนผูนําและผูตามท่ีดีพรอมมีจิตสาธารณะ 

4. การแสดงออกถึงการเคารพสิทธิและรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน  

5. มีความรับผิดชอบตอจรรยาบรรณและคุณธรรมตอวิชาชีพวิชาชีพ 
 

2) ความรู 

1. สามารถปฏิบัติงานโดยใชทักษะความรูไดอยางมีประสิทธิภาพ บูรณาการความรู  

และประยุกตใชใหเกิดประโยชนตอตนเอง ครอบครัว ชุมชน และสังคม  

2. แสดงออกถึงการมีความรูในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการพัฒนาทักษะดาน

ภาษาได 
3. สามารถปฏิบัติงานไดถูกตองตามหลักคิด ทฤษฎี ตลอดจนบูรณาการความรูใน  

สาขาวิชาชีพภาษาอังกฤษและนําไปประยุกตใชใหเกิดประโยชนตอตนเอง ครอบครัว
ชุมชน และสังคม 

4. สามารถใชองคความรูดานภาษาปฏิบัติงานในลักษณะท่ีเปนองครวม โดยยึด

หลักการมีสวนรวมกับองคกรเพ่ือพัฒนางาน 
 

3) ทักษะทางปญญา 
  1. แสดงออกถึงความรอบรู เทาทันสถานการณ ในปจจุบัน 

2.  แสดงออกถึงการประยุกตใชหลักวิชาและความคิดเชิงสรางสรรค 
3.  แสดงออกถึงกระบวนการคิด วิเคราะห ทางภาษาและความรูใหมๆ  
4.  แสดงออกถึงความสามารถในการใชทักษะทางภาษากับศาสตรแขนงอ่ืนๆ 

  5.  มีความเขาใจในการใชนวัตกรรมทางภาษาใหเหมาะสมกับสภาพทางสังคมใน
ปจจุบัน 
 

4) ความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 
                     1. สามารถปรับตัวและอยูรวมกับผูอ่ืนในสังคมพหุวัฒนธรรม 
  2. สามารถเปนแบบอยางท่ีดี มีความรับผิดชอบในหนาท่ีของตนและสังคม 
  3. สามารถเปนผูนําและผูตามท่ีดี ตลอดจนสามารถทํางานเปนทีมได 
  4. สามารถแสดงออกถึงการมีทักษะในการสื่อสารและสามารถแสดงความคิดเห็น
เพ่ือใหเกิดประโยชนแกสังคมไดอยางเหมาะสม 
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5) ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
                     1. สามารถวิเคราะห กลั้นกรองและใชขอมูลขาวสารไดอยางเหมาะสมมี
ประสิทธิภาพ 
  2. สามารถประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสารและปฏิบัติงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 
  3. มีทักษะในการใช ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย ไดอยางมีประสิทธิภาพ  

4. สามารถวิเคราะหขอมูลเชิงตัวเลข สถิติ และการแปรผลเพ่ือการนําไปใช
ประโยชนในชีวิตประจําวัน 
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ภาพท่ี 2 การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา หมวดวิชาเฉพาะ 

รายวิชา 
 

 
1.  ดานคุณธรรม 

จริยธรรม 
จํานวน 5 ขอ 

 
2.  ดานความรู 
จํานวน 4 ขอ 

3.  ดานทักษะทางปญญา 
จํานวน 
5 ขอ 

4.  ดานทักษะ
ความสัมพันธระหวาง

บุคคลและความ
รับผิดชอบจํานวน 4 

ขอ 

5.  ดานทักษะการ
วิเคราะหเชิงตัวเลข

การสื่อสาร และการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ

จํานวน 4 ขอ 

 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2   3 4 
2105149 ภาษาศาสตรเบ้ืองตน O  O O O  O   O    O O  O O O O  O 

2105150 ไวยากรณภาษาอังกฤษเบ้ืองตน O  O O O  O   O    O O  O O O O  O 

2105151 การฟง-การพูดเบ้ืองตน O  O  O   O O   O  O  O O  O  O O 

2105152 การอานเบ้ืองตน O  O O O  O     O    O O   O  O 

2105153 สัทศาสตรและสัทวิทยา O  O O O  O   O    O O  O O O O  O 

2105154 ไวยากรณภาษาอังกฤษขั้นกลาง

เบ้ืองตน 

O 
 

O 
O O  O   O    

O 
O   

O O O 
 O 

2105219 การฟง-พูดขั้นกลางเบ้ืองตน  O  O  O   O O   O  O  O O  O  O O 

2105156 การอานขั้นกลาง 

เบ้ืองตน 

O 
 

O 
O O  O     

O O 
  O O   

O 
 O 

2105157 ภูมิหลังทางสังคมและวัฒนธรรม
ของประเทศเจาของภาษา   O  O  O  

O 
 

O O 
   O O  

O O 
 O 

2105258 การเขียนเบ้ืองตน O  O O O  O  O  O  O   O O  O   O 

2105259 วจีวิภาคและวากยสัมพันธเบ้ืองตน O  O O O  O   O    O O  O O O O  O 

 ความรับผิดชอบหลัก   O ความรับผิดชอบรอง 

45 
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ภาพท่ี 2 การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา หมวดวิชาเฉพาะ(ตอ) 
 
 
 

กระบวนวิชา 

 
1.  ดานคุณธรรม จริยธรรม 

จํานวน 5 ขอ 

 
2.  ดานความรู 
จํานวน 4 ขอ 

3.  ดานทักษะทางปญญา 
จํานวน 
5 ขอ 

4.  ดานทักษะ
ความสัมพันธระหวาง

บุคคลและความ
รับผิดชอบจํานวน 4 

ขอ 

5.  ดานทักษะการ
วิเคราะหเชิงตัวเลขการ

สื่อสาร และการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ

จํานวน 4 ขอ 

 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 

2105260 การใชเทคโนโลยีสารสนเทศใน
การเรียนภาษาอังกฤษ 

  O O    O O   O O  O O O     O 

2105261 การเขียนข้ันกลางเบื้องตน O  O O O  O  O  O  O   O O  O   O 

2105262 การฟง-การพูดข้ันกลาง O  O  O   O O   O  O  O O  O  O O 

2105263 ความรูพ้ืนฐานเก่ียวกับบทกวี
นิพนธภาษาอังกฤษ 

O 
 

O O O 
 O   

O 
   O 

O 
 

O O O O 
 O 

2105365 การเขียนข้ันกลาง O  O O O  O  O  O  O   O O  O   O 

2105366 การอานข้ันกลาง O  O O O  O     O O   O O   O  O 

2105367 พ้ืนฐานการละครและการแสดง O  O O O   O O O  O    O   O O  O 

2105368 การแปลเบื้องตน O  O O O  O  O   O  O O O O   O  O 

2105369 การเขียนจดหมายธุรกิจ O  O O     O   O  O   O O     

 

 ความรับผิดชอบหลัก   O ความรับผิดชอบรอง 
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ภาพท่ี 2 การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา หมวดวิชาเฉพาะ(ตอ) 

 ความรับผิดชอบหลัก   O ความรับผิดชอบรอง 

 
 

 
 

กระบวนวิชา 
 

1.  ดานคุณธรรม จริยธรรม
จํานวน 5 ขอ 

 
2.  ดานความรู
จํานวน 4 ขอ 

3.  ดานทักษะทางปญญา
จํานวน 5 ขอ 

4.  ดานทักษะ
ความสัมพันธ

ระหวางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
จํานวน 4 ขอ 

5.  ดานทักษะการ
วิเคราะหเชิงตัวเลขการ

สื่อสาร และการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ

จํานวน 4 ขอ 
 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2   3 4 

2105264 วรรณคดีสําหรับเด็ก O  O  O  O O O  O O  O    O  O O O 
2105370 ภาษาอังกฤษสําหรับการโรงแรม O  O O O    O  O O O    O O O   O 
2105371 การฟง-การพูดข้ันสูง O  O  O   O O   O  O  O O  O  O O 
2105372 การเขียนข้ันสูง O  O O O  O  O  O  O   O O  O   O 
2105373 การอานข้ันสูง O  O O O  O     O O   O O   O  O 
2105374 วรรณกรรมและการแสดง O    O  O  O O  O     O  O  O  

2105375 รอยกรองภาษาอังกฤษ O  O O O   O O  O O  O   O O O O   

2105478 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารมวล
ชล 

O 
 

O 
 

O O 
 

O 
   

O 
 

O 
 

O 
     

O 

2105376 บทกวีนิพนธอเมริกัน O  O  O  O  O  O O  O   O O O O  O 
2105377 วรรณกรรมรวมสมัย O  O  O  O  O  O O  O   O O O O  O 
2105479 การพัฒนาทักษะการแปล O  O O O  O  O   O  O O O O   O  O 
2105480 ภาษาอังกฤษสําหรับการ

ทองเท่ียว 
O 

 
O 

 
O O 

 
O 

   
O 

      
O 

  O 
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑในการประเมินผลนักศึกษา 
 

1.  กฎระเบียบหรือหลักเกณฑในการใหระดับคะแนน (เกรด) 
     การใหระดับคะแนน ใหเปนไปตามขอบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา วาดวยการจัด
การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2551 และขอบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา วาดวยการจัด
การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2554 
 

2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา    
   2.1  การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูขณะนักศึกษายังไมสําเร็จการศึกษา 
  ในระหวางกระบวนการสอนรายวิชา  มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวขอ ตามท่ีคาดหวัง
จากการเรียนรูในวิชา ไดจากการสอบถามนักศึกษา  หรือการสุมตรวจผลงานของนักศึกษา หลังจาก
การออกผลการเรียนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์โดยรวมในวิชาดังนี้ 

การทวนสอบการใหคะแนนจากการสุมตรวจผลงานของนักศึกษา โดยอาจารยอ่ืนหรือ
ผูทรงคุณวุฒิ ท่ีไมใชอาจารยประจําหลักสูตร 

มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรูของนักศึกษา โดย
ตรวจขอสอบ ผลงาน  วิธีการใหคะแนนสอบและการใหคะแนนพฤติกรรม 
     2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูหลังจากนักศึกษาสําเร็จการศึกษา 

การกําหนดกลวิธีการทวนสอบมาต รฐานผลการเรียนรูของนักศึกษา ควรเนนการทําวิจัย
สัมฤทธิ์ผลของการประกอบอาชีพของบัณฑิต  ท่ีทําอยางตอเนื่องและนําผลวิจัยท่ีไดยอนกลับมา
ปรับปรุงกระบวนการการเรียนการสอน  และหลักสูตรแบบครบวงจร รวมท้ังการประเมินคุณภาพของ
หลักสูตรและหนวยงานโดยองคกรระดับสากล โดยการวิจัยอาจจะดําเนินการดังตัวอยางตอไปนี้ 

(1)  ภาวะการมีงานทําของบัณฑิต ประเมินจากบัณฑิตแตละรุนท่ีจบการศึกษาใน
ดานของระยะเวลาในการหางานทํา ความเห็นตอความรู ความสามารถ ความม่ันใจของบัณฑิตในการ
ประกอบอาชีพ 

(2)  การตรวจสอบจากผูประกอบการ  โดยการขอเขาสัมภาษณหรือการสง
แบบสอบถาม เพ่ือประเมินความพึงพอใจในบัณฑิตท่ีจบการศึกษาและเขาทํางานในสถาน
ประกอบการนั้น ๆ ในคาบระยะเวลาตาง ๆ  เชน  ปท่ี 1  ปท่ี 4  เปนตน 
  ( 3)  การประเมินตําแหนง และ/หรือ ความกาวหนาในสายงานของบัณฑิต 
  ( 4)  การประเมินจากสถานศึกษาอ่ืน  โดยการสงแบบสอบถาม หรือสอบถามเม่ือมี
โอกาสถึงระดับความพึงพอใจในดานความรู ความพรอม และสมบัติดานอ่ืน ๆ ของบัณฑิตท่ีจบ
การศึกษาและเขาศึกษาตอระดับท่ีสูงข้ึนในสถานศึกษานั้น ๆ 
  ( 5)  การประเมินจากบัณฑิตท่ีไปประกอบอาชีพ  ในแงของความพรอมและความรู
จากสาขาวิชาท่ีเรียน รวมท้ังสาขาอ่ืน ๆ ท่ีกําหนดในหลักสูตรท่ีเก่ียวเนื่องกับการประกอบอาชีพของ
บัณฑิต รวมท้ังเปดโอกาสใหเสนอขอคิดเห็นในการปรับหลักสูตรใหดียิ่งข้ึนดวย 

(6)  ความเห็นจากผูทรงคุณวุฒิภายนอกท่ีมาประเมินหลักสูตรหรือเปนอาจารย
พิเศษตอความพรอมของนักศึกษาในการเรียน และสมบัติอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของกับกระบวนการเรียนรู และ
การพัฒนาองคความรูของนักศึกษา 
  ( 7)  ผลงานของนักศึกษาท่ีวัดเปนรูปธรรมได  
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3. เกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
เกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ใหเปนไปตามขอบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา วาดวย
การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2551 ขอบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา วาดวยการจัด
การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2554 

 
หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย 

 
1. การเตรียมการสําหรับอาจารยใหม  
 1.1 มีการปฐมนิเทศแนะแนวการเปนครูแกอาจารยใหมใหมีความรูและเขาใจนโยบายของ
มหาวิทยาลัย/สถาบัน บทบาทหนาท่ีของอาจารย คณะ ตลอดจนในหลักสูตรท่ีสอน 
 1.2 สงเสริมอาจารยใหมีการเพ่ิมพูนความรู สรางเสริมประสบการณเพ่ือสงเสริมการสอนและ
การวิจัยอยางตอเนื่อง สนับสนุนดานการศึกษาตอ ฝกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองคกร
ตาง ๆ การประชุมทางวิชาการท้ังในประเทศและ/หรือตางประเทศ หรือการลาเพ่ือเพ่ิมพูน
ประสบการณ 
 

2. การพัฒนาความรูและทักษะใหแกอาจารย  
2.1. การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 

  2.1.1 สงเสริมอาจารยใหมีการเพ่ิมพูนความรู สรางเสริมประสบการณเพ่ือสงเสริม
การสอนและการวิจัยอยางตอเนื่องโดยผานการทําวิจัย การสนับสนุนดานการศึกษาตอ  ฝกอบรม ดู
งานทางวิชาการและวิชาชีพในองคกรตาง ๆ การประชุมทางวิชาการท้ังในประเทศและ/หรือ
ตางประเทศ หรือการลาเพ่ือเพ่ิมพูนประสบการณ 
  2.1.2 จัดโครงการประชุมสัมมนาอาจารยผูสอนเพ่ือกํากับติดตามกระบวนการ
ทํางาน ตลอดจนพัฒนาองคความรู และแนวคิดดานวิชาการ 
  2.1.3 เพ่ิมพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลใหทันสมัย  

2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพดานอ่ืนๆ  
   2.2.1 การมีสวนรวมในกิจกรรมบริการวิชาการแกชุมชนท่ีเก่ียวของกับการพัฒนา
ความรูและคุณธรรม 
  2.2.2 มีการกระตุนอาจารยทําผลงานทางวิชาการในสาขาท่ีเก่ียวของ  
  2.2.3 สงเสริมการทําวิจัย การสรางนวัติกรรม และองคความรูใหมเพ่ือพัฒนาการ
เรียนการสอนและมีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพ  
  2.2.4 จัดสรรงบประมาณสําหรับการทําวิจัย 
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หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 
 

1. การบริหารหลักสูตร  
 มีคณะกรรมการบริหารหลักสูตรซ่ึงไดรับการแตงตั้งจากคณะกรรมการประจําคณะมีวาระ
คราวละ 2 ป ทําหนาท่ีกําหนดทิศทาง  วัตถุประสงค บริหารจัดการ  วางแผนดําเนินงาน และติดตาม
ผลการดําเนินงานหลักสูตรมีการวิเคราะหผลการดําเนินงานตามปจจัยคุณภาพตาง ๆ เทียบกับ
แผนงานเพ่ือทบทวนทิศทางและวัตถุประสงคเปนประจําทุกปการศึกษา    
    

2. การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน 
 2 .1 การบริหารงบประมาณ 
         มหาวิทยาลัยจัดสรรงบประมาณผานคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ท้ังงบประมาณ
แผนดินและงบประมาณบํารุงการศึกษา เพ่ือจัดซ้ือวัสดุ ครุภัณฑ เพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอนใน
ชั้นเรียน และพัฒนานักศึกษา 
 2.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนท่ีมีอยูเดิม  

      2.2.1 สถานท่ี  

ลําดับ รายการและลักษณะเฉพาะ 
จํานวนท่ีมีอยู

แลว 
หมายเหตุ 

1 หองศึกษาคนควาดวยตนเอง 
self Access Centre 

1  

2 หอง Ellis Program 1  
 
2.2.2 อุปกรณการสอน   

   1)  อุปกรณการเรียนการสอนของสาขาวิชาภาษาอังกฤษ 

ลําดับ รายการและลักษณะเฉพาะ 
จํานวนท่ีมี 
อยูแลว 

1 เครื่องเลนแผนซีดี 3 
2 ชุดเครื่องขยายเสียงไรสายพรอมไมโครโฟน 4 
3 ตูแอมปอเนกประสงค 3 
4 เครื่องโปรเจคเตอร 1 
5 โทรทัศน 1 
6 ชุดเครื่องเสียง 1 
7 เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก 1 
8 เครื่องคอมพิวเตอร 4 
9 เครื่องพิมพ (Printer) 2 
10 เครื่องฉายขามศีรษะ 1 
11 เครื่องถายเอกสาร 1 
12 เครื่องขยายเสียงประจําหอง 1 
13 โตะเกาอ้ีเรียน 30 
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ลําดับ รายการและลักษณะเฉพาะ 
จํานวนท่ีมี 
อยูแลว 

14 ตูเก็บเอกสาร 5 
15 โตะวางอุปกรณและเกาอ้ี 10 
16  โตะเกาอ้ีสําหรับอาจารย 14 

 
              2)  อุปกรณการเรียนการสอนและโสตทัศนูปกรณของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
ลําดับ

ท่ี 
รายการและลักษณะเฉพาะ 

จํานวน 
ท่ีมีอยูแลว 

1 เครื่องคอมพิวเตอร 3 
2 เครื่องพิมพ 1 
3 เครื่องฉายขามศีรษะ - 
4 เครื่อง Visualizer - 
5 เครื่อง copy printer - 
6 เครื่องถายเอกสาร 1 
7 เครื่องขยายเสียงประจําหอง 1 
8 เครื่องโทรสาร - 
9 เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก - 
10 กลองถายภาพดิจิตอล 1 
11 กลองบันทึกภาพ DVD - 
12 กลองถายภาพวิดิทัศน 1 
13 เครื่องบันทึกเสียง 8 
14 เครื่องโปรเจ็คเตอร 1 
15 โทรทัศนส ี 2 

 
     2.2.3 หองสมุดและแหลงคนควาทางวิชาการ    
             สํานักวิทยบริการ   มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา มีเครื่องคอมพิวเตอรเพียงพอท่ีจะ 

ใหบริการการสืบคนสารสนเทศระบบหองสมุดอัตโนมัติผานเครือขายอินเตอรเน็ตจาก www.yru.ac.th. 
              2.2.3.1 เอกสารและตํารา  

  1) หนังสือ 

    1.1) ภาษาไทย  จํานวน 5,081 ชื่อเรื่อง 

   1.2) ภาษาอังกฤษ จํานวน 240   ชื่อเรื่อง 

    1.3) รายงานการวิจัย จํานวน 263   ชื่อเรื่อง 

       2) วารสารและนิตยสารทางวิชาการ 

            2.1) ภาษาไทย  จํานวน 40 เลม 
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            2.2) ภาษาอังกฤษ  จํานวน 6 เลม 

     3) หนังสือพิมพรายวัน/รายสัปดาห 

            3.1)  ภาษาไทย  จํานวน 7 ฉบับ 

            3.2)  ภาษาอังกฤษ  จํานวน 1 ฉบับ 

 2.2.3.2 ส่ือผสม (Multimedia) 

     1)  วีดีทัศน  จํานวน 4,200 ชื่อเรื่อง 

 2)  เทปคาสเซท  จํานวน 140   ชื่อเรื่อง 

2.2.4 ฐานขอมูลสําเร็จรูป 
                 ฐานขอมูลสําเร็จรูปเพ่ือการคนความีจํานวน  3 ฐานขอมูล และฐานขอมูล Online 6  
           ฐานขอมูล ประกอบดวย   

1. E – Book  2 ฐานขอมูล    
2. E - Learning 1 ฐานขอมูล    
3. E - Journal 2 ฐานขอมูล  
4. E – Thesis 1 ฐานขอมูล    
5. Q ProQuest 1 ฐานขอมูล  
6. Portal  1 ฐานขอมูล   
7. HW Wilson 1 ฐานขอมูล  

 

 2.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพ่ิมเติม 
  

ลําดับ รายการและลักษณะเฉพาะ หมายเหตุ 
1 หองศึกษาคนควาดวยตนเอง 

self Access Centre 
 

2 หอง Ellis Program  
3 หองปฏิบัติการทางภาษา

(sound lab) 
 

4 เครื่องฉายทึบแสง  
5 คอมพิวเตอรโนตบุก  

 
      2.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร   
  ทางหลักสูตรมีการประชุมแตละภาคการศึกษาเพ่ือประเมินความเพียงพอของหนังสือ ตํารา 
ตลอดจนทรัพยากร กอนจะประสานงานการจัดซ้ือจัดหาหนังสือเพ่ือเขาสํานักวิทยบริการ ขณะท่ีคณะ
มีเจาหนาท่ีดานโสตทัศนอุปกรณ ชวยอํานวยความสะดวกในการใชสื่อของอาจารยและประเมินความ
พอเพียงและความตองการใชสื่อของอาจารย   
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 2.5 แหลงเรียนรู/ฝกประสบการณ 
  ช่ือบริษัท 
 1. Andaman Wave Master 
 2. Phuket Sealand Camp 
 3. Sanda Resort 
 4. Bangtow Village Resort 
 5. Amora Beach Resort Phuket 
 6. Green Planet Tourist Specialist 
 7. Anda Adventure 
 8. Best Rafting 4 u 
 9. Sea@Holiday on Tour 
 10. Amoera Beach Resort Phuket 
 11. Bangtao Village Resort 
 12. Nagapura Resort and Spa 
 13. Siam Safari 
 14. Krabi Spesialisten 
 15. Baracudas 
 16. Orchid Tour and Resort 
 17. Friendship Sea Tour Company 
 18. Lanta Petpailin Co., Ltd. 
 19. ดานศุลกากร 
 20. การทองเท่ียวแหงประเทสไทย 
 

3.  การบริหารคณาจารย 
 3 .1 การรับอาจารยใหม  

มีการคัดเลือก อาจารยใหม ตามระเบียบและหลักเกณฑของมหาวิทยาลัย โดยอาจารยใหม
จะตองคุณวุฒิตรงกับอัตราท่ีตั้งไว ผูท่ีสมัครเปนอาจารยใหมจะตองมีวุฒิการศึกษาปริญญา โทหรือเอก
เทานั้น   
 3 .2 การมีสวนรวมของคณาจารยในการวางแผน การติดตาม และทบทวนหลักสูตร  

คณาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร และผูสอน จะตองประชุมรวมกันในการวางแผนจัดการเรียน
การสอน ประเมินผลและใหความเห็นชอบการประเมินผลทุกรายวิชา เก็บรวบรวมขอมูลเพ่ือเตรียมไว
สําหรับการปรับปรุงหลักสูตร ตลอดจนปรึกษาหารือแนวทางท่ีจะทําใหบรรลุเปาหมายตามหลักสูตร  
และไดบัณฑิตเปนไปตามคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค  
 3.3 การแตงตั้งคณาจารยพิเศษ  

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาจะอํานวยความสะดวกในการติดตอและเชิญอาจารยพิเศษตาม
ความจําเปนและตามขอเสนอของผูรับผิดชอบหลักสูตร 

 

4.  การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน 
 4 .1 การกําหนดคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 



54 
 

            บุคลากรสายสนับสนุนควรมีวุฒิปริญญาตรีและมีความรูตรงตามตําแหนงงาน 
 4 .2 การเพ่ิมทักษะความรูเพ่ือการปฏิบัติงาน  
            จัดการอบรมและศึกษาดูงานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางานตามตําแหนงงาน  
 

5.  การสนับสนุนและการใหคําแนะนํานักศึกษา 
 5 .1 การใหคําปรึกษาดานวิชาการ และอ่ืนๆ แกนักศึกษา  
         มหาวิทยาลัยแตงตั้งอาจารยท่ีปรึกษาประจํากลุมเรียนใหแกนักศึกษา สําหรับการพบอาจารย
ท่ีปรึกษาเปนไปตามคูมืออาจารยท่ีปรึกษา ซ่ึงจัดทําโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
 5.2 การอุทธรณของนักศึกษา 
  การอุทธรณของนักศึกษาในเรื่องท่ีเก่ียวกับเรื่องวิชาการ ท้ังนี้ใหเปนไปตามประกาศของ
มหาวิทยาลัย  

 

6. ความตองการของตลาดแรงงาน สังคม และหรือความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต  
หลักสูตรภาษาอังกฤษไดสํารวจความตองการแรงงานและความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตเพ่ือ

นําขอมูลมาใชประกอบการปรับปรุงหลักสูตรรวมถึงการวิจัยศึกษาขอมูลท่ีเก่ียวของกับการประมาณ
ความตองการของตลาดแรงงาน และการเปลี่ยนแปลงของสภาพสังคม เศรษฐกิจเพ่ือนํามาใชในการ
วางแผนการรับนักศึกษา 

 

7. ตัวบงช้ีผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators) 
 

ดัชนีบงช้ีผลการดําเนินงาน ปท่ี 1 ปท่ี 
2 

ปท่ี 
3 

ปท่ี 
4 

ปท่ี 
5 

(1) อาจารยประจําหลักสูตรอยางนอยรอยละ 80  
มีสวนรวมในการประชุมเพ่ือวางแผน ติดตาม 
และทบทวนการดําเนินการงานหลักสูตร 

X X X X X 

(2) มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ  
มคอ. 2 ท่ีสอดคลองกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
แหงชาติ หรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/ 
สาขาวิชา 

X X X X X 

(3) มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียด
ของประสบการณภาคสนาม ตามแบบ มคอ. 3 
และ มคอ. 4 อยางนอยกอนการเปดสอนในแต
ละภาคการศึกษาใหครบทุกรายวิชา 

X X X X X 

(4) จัดทํารายงานผลการดําเนินการของ 
รายวิชา และรายงานผลการดําเนินการของ
ประสบการณภาคสนามตามแบบ มคอ. 5  
และ มคอ. 6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาค
การศึกษาท่ีเปดสอนใหครบทุกรายวิชา 
 

X X X X X 



55 
 

ดัชนีบงช้ีผลการดําเนินงาน ปท่ี 1 ปท่ี 
2 

ปท่ี 
3 

ปท่ี 
4 

ปท่ี 
5 

(5) จัดทํารายงานผลการดําเนินการของ 
หลักสูตร ตามแบบมคอ. 7 ภายใน 60 วัน 
หลังสิ้นสุดปการศึกษา 

X X X X X 

(6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 
ตามมาตรฐานผลการเรียนรู ท่ีกําหนดใน มคอ. 
3 และมคอ. 4 อยางนอยรอยละ 25  ของ
รายวิชาท่ีเปดสอนในแตละปการศึกษา 

X X X X X 

(7) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการ 
สอน กลยุทธการสอน หรือการประเมินผลการ
เรียนรู จากผลการประเมินการดําเนินงานท่ี
รายงานใน มคอ. 7 ปท่ีแลว 

 

X X X X 

(8) อาจารยใหมทุกคน ไดรับการปฐมนิเทศหรือ
คําแนะนําดานการจัดการเรียนการสอน 

X X X X X 

(9) อาจารยประจําทุกคนไดรับการพัฒนาทาง
วิชาการและ/หรือวิชาชีพ อยางนอยปละหนึ่ง
ครั้ง 

X X X X X 

(10)  จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน 
ไดรับการพัฒนาวิชาการและ/หรือ วิชาชีพ ไม
นอยกวารอยละ 50 ตอป 

X X X X X 

(11)  ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาป 
สุดทาย/บัณฑิตใหมท่ีมีตอคุณภาพหลักสูตร 
เฉล ี่ยไมนอยกวา 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

   X X 

(12)  ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตท่ีมีตอ 
บัณฑิตใหมบัณฑิต เฉลี่ยไมนอยกวา 3.5 จาก
คะแนนเต็ม 5.0  

    X 
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หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร 
 

1.  การประเมินประสิทธิผลของการสอน 
 1 .1 การประเมินกลยุทธการสอน   
          กําหนดใหคณาจารยเขียนรายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) ซ่ึงมีรายละเอียดของกลยุทธการ
ประเมินการสอน  และรายงานผลการดําเนินการของรายวิชา (มคอ.5) หลังการสอนของแตละภาค   
ผูรับผิดชอบหลักสูตรและผูสอนนําขอเสนอแนะไปปรับปรุงและรายงานผลตอไป 
 1.2 การประเมินทักษะของอาจารยในการใชแผนกลยุทธการสอน  
      การประเมินทักษะของอาจารยในการใชแผนกลยุทธการสอนดําเนินการดังนี้ 

1.2.1 นักศึกษาประเมินการสอนของอาจารยในแตละวิชาผานระบบออนไลนเม่ือสิ้นสุดภาค   
        การศึกษา 
1.2.2 คณะกรรมการบริหารวิชาการคณะและผูรับผิดชอบหลักสูตร สังเกตการณสอนของ  
       อาจารย  

 

2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 
          การประเมินหลักสูตรในภาพรวม ใชกระบวนการประเมินใน 3 ประการ ดังนี้    
     2.1 ประเมินโดยนักศึกษาและบัณฑิต 
           การประเมินหลักสูตรในภาพรวม โดยสํารวจขอมูลจาก  นักศึกษาปจจุบัน นักศึกษาปสุดทาย 
และบัณฑิตใหม 
 2.2 ประเมินโดยผูทรงคุณวุฒิ และ/หรือจากผูประเมินภายนอก 
  การประเมินคุณภาพการศึกษาประเมินโดยผูทรงคุณวุฒิงานภายนอก ท่ีเก่ียวของกับสาขา
ภาษาจีน 
 2.3 ประเมินโดยผูใชบัณฑิต และ/หรือผูมีสวนไดสวนเสียอ่ืนๆ 
           การประเมินความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตโดยวิธีการวิจัย   
 

3.  การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร  
       ประเมินตามตัวบงชี้ผลการดําเนินงานท่ีระบุในหมวด 7 ขอ 7 โดยคณะกรรมการประกัน
คุณภาพภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
 

4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง  
4.1 รวบรวมขอเสนอแนะ /ขอมูล จากการประเมินของนักศึกษา ผูใชบัณฑิตและผูทรงคุณวุฒิ    
4.2 วิเคราะห ทบทวนขอมูลขางตน โดยผูรับผิดชอบหลักสูตร/คณะกรรมการบริหาร  
    วิชาการคณะ 
4.3 ดำเนินการปรับปรุง  

 4.3.1 รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) และรายละเอียดของประสบการณภาคสนาม    
(มคอ.4) ทุกภาคการศึกษาหรือทุกปการศึกษา  
  4.3.2 หลักสูตร มคอ.2  
    ประเมินผลหลักสูตร (มคอ.2) เพ่ือนําไปปรับปรุงหลักสูตรภายใน 5 ป 
     4.3.2.1 การปรับปรุงหลักสูตร (มคอ.2) ภายใน 5 ป  
      4.3.2.2 ประเมินผลคุณลักษณะและคุณภาพของบัณฑิตภายหลังจบการศึกษา   
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ภาคผนวก ก 
ผลการศึกษาความจําเปนในการปรับปรุงหลักสูตร 
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ผลการศึกษาความจําเปนในการปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
  

1. ผลสําเร็จของการผลิตบัณฑิตหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 4 ป)สาขาวิชา

ภาษาอังกฤษ ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2550 

กรรมการหลักสูตรไดทําการสํารวจภาวะการมีงานทําของบัณฑิต หลักสูตรศิลปศาสตร

บัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษาและหนวยงานผูใชบัณฑิตท่ีใชหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 4 ป) 

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2550  พบวา   

    สําเร็จการศึกษาปการศึกษา2550 จํานวน 28 คน มีงานทําจํานวน 25 คน คิดเปนรอยละ 89.28 

    สําเร็จการศึกษาปการศึกษา2551 จํานวน 25 คน มีงานทําจํานวน 20 คน คิดเปนรอยละ 88.00 

    สําเร็จการศึกษาปการศึกษา2552 จํานวน 29 คน มีงานทําจํานวน 28 คน คิดเปนรอยละ 96.50 

จากการสํารวจทําใหเห็นวาภาวะการมีงานทําของบัณฑิต หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ อยูในเกณฑท่ีสูง บัณฑิตสวนใหญสามารถประกอบอาชีพหลังจากสําเร็จ

การศึกษา 

ชวงปการศึกษา 2550 – 2554 นักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

ไดเขารวมโครงการและกิจกรรมการแขงขันตางๆท่ีทางหนวยงานท้ังภาครัฐและเอกชนจัดข้ึนซ่ึง

นักศึกษาไดสรางชื่อเสียงใหกับมหาวิทยาลัยและสาขาวิชาในหลายๆครั้ง ผลงานของนักศึกษาหลักสูตร

ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษท่ีผานมา พบวา  

1. ปการศึกษา 2553 นักศึกษาชั้นปท่ี 3 จํานวน 4 คนไดเขารวมกิจกรรม Caring Leaders 

across Cultures: Best Clip Competition ซ่ึงเปนกิจกรรมจัดข้ึนโดยมูลนิธิการศึกษา

ไทย-อเมริกัน(ฟุลไบรท) ซ่ึงไดรับรางวัลลําดับท่ี 3  

2. ปการศึกษา 2554 นักศึกษาชั้นปท่ี 3 จํานวน 3 คน ไดเขารวมกิจกรรม “การกลาว

สุนทรพจนภาษาอังกฤษ”ซ่ึงจัดโดยศูนยภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

3. ปการศึกษา 2554 นางสาวนุติยา เจะโกะ  ไดรับรางวัลลําดับท่ี 5 ในการเขารวมกิจกรรม

“การกลาวสุนทรพจนภาษาอังกฤษ”  มหาวิทยาลัยราชภัฏเก็ต 

             จากท่ีกลาวมาเบื้องตนถือเปนผลงานและความสําเร็จของการผลิตบัณฑิตหลักสูตร 

ศิลปศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 4 ป) สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

 2. ปญหาและขอบกพรองของสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 4 ป) สาขาวิชาภาษาอังกฤษ   

ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2550 

  กรรมการหลักสูตรไดทําการสํารวจปญหาและขอบกพรองของหลักสูตรจากกลุมตัวอยางผูท่ี

ใชหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 4 ป)สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2550 

ไดแก ผูเชี่ยวชาญดานภาษาอังกฤษ นักศึกษาปจจุบัน บัณฑิตหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
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ภาษาอังกฤษ นายจาง อาจารยสาขาวิชาภาษาอังกฤษ พบประเด็นปญหาท่ีนําเสนอของกลุมตัวอยาง

มีความคลายคลึงกัน สามารถสรุปประเด็นไดดังนี้  

1. ยังไมมีรายวิชาท่ีเปนอัตลักษณของหลักสูตร 

2. ไมมีรายวิชาท่ีเนนเรื่องของเอกลักษณและอัตลักษณทองถ่ินชายแดนภาคใต  

ประเด็นปญหาและขอบกพรองดังกลาวทางคณะกรรมการหลักสูตรไดนํามาเปนแนวทางใน

การปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 4 ป) สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ฉบับปรับปรุง 

พ.ศ. 2555   

3. ความตองการของทองถิ่นและตลาดแรงงาน  

 คณะกรรมการหลักสูตรไดดําเนินการสํารวจความตองการของผูใชบัณฑิต หลักสูตร 
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ เพ่ือหาความตองการของตลาดแรงงาน พบวาหลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษยังเปนท่ีตองการของท้ังภาครัฐและเอกชน ทําใหทราบถึง
ความจําเปนท่ีจะตองผลิตบัณฑิตในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษตอไป อีกท้ัง
ในการผลิตยังจําเปนตองสรางบัณฑิตท่ีมีรูความสามารถรอบดาน เพ่ือใหสามารถปรับตัวและพัฒนา
ศักยภาพของตนเองภายใตบริบทท่ีมีความหลากหลายและเปลี่ยนแปลงในปจจุบัน โดยเฉพาะในสาม
จังหวัดชายแดนภาคใตซ่ึงเปนสังคมพหุวัฒนธรรมท่ีกําลังประสบปญหาการขาดแคลนบุคลากรท่ีมี
ความชํานาญในสาขาวิชาภาษาอังกฤษท้ังในเชิงปริมาณและคุณภาพ รวมท้ังเพ่ือลองรับการเขาสู
ประชาคมอาเซียนในอนาคต จากการสํารวจภาวะการมีงานทําของบัณฑิต หลักสูตรศิลปศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ พบวาบัณฑิตสวนใหญสามารถประกอบอาชีพหลังจากสําเร็จ
การศึกษา  จึงเปนคําตอบไดอยางดีวาการผลิตบัณฑิตหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ ยังเปนท่ีตองการอยางมาก 
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ภาคผนวก ข 
สรุปการปรับปรุงหลักสูตร 
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สรุปการปรับปรุงหลักสูตร 
 การปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษพ.ศ. 2550 เปน
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2555 มหาวิทยาลัยราช
ภัฏยะลา ตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2550 เพ่ือใหสอดคลองกับมาตรฐาน
วิชาการและวิชาชีพ สรุปการปรับปรุงหลักสูตรดังนี้ 

หลักสูตรเดิม (2550) หลักสูตรใหม (2555) หมายเหตุ 

ชื่อหลักสูตร 

ภาษาไทย : ศิลปศาสตรบัณฑิต  
               สาขาภาษาอังกฤษ 
ภาษาอังกฤษ: Bachelor of Arts (English) 

ชื่อหลักสูตร 

ภาษาไทย : ศิลปศาสตรบัณฑิต  
               สาขาภาษาอังกฤษ 
ภาษาอังกฤษ: Bachelor of Arts (English) 
 

 
คงเดิม 

ชื่อปริญญา 

ช่ือภาษาไทย     ศิลปศาสตรบัณฑิต (อังกฤษ) 
                    ศศ.บ. (อังกฤษ) 
ช่ือภาษาอังกฤษ Bachelor of Arts (English) 
ช่ือยอ             B.A. (English) 

ชื่อปริญญา 

ช่ือภาษาไทย     ศิลปศาสตรบัณฑิต (อังกฤษ) 
                     ศศ.บ. (อังกฤษ) 
ช่ือภาษาอังกฤษ Bachelor of  Arts 
                     (English) 
ช่ือยอ              B.A. (English) 

 

 
คงเดิม 

ปรัชญาของหลักสูตร 

        ทักษะภาษาเยี่ยม  เต็มเปยมวัฒนธรรม 
นําทักษะพัฒนาตนและสังคม 

ปรัชญาของหลักสูตร 

บันทิตมีความรูความสามารถในการใช
ภาษาอังกฤษเพ่ือประกอบอาชีพในสาขาตาง ๆ 
ไดอยางมีประสิทธิภาพ และสามารถดํารงชีวิต
อยางพอเพียงในสังคมฐานความรู 

 

 
ปรับเน้ือหา
ใหม 

วัตถุประสงคของหลักสูตร 

       หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตมีวัตถุประสงค
เพ่ือผลิตบัณฑิตใหมีความรูความสามารถในดาน
ตางๆ ดังน้ี 
      1. ใหนักศึกษาสามารถใชภาษาอังกฤษใน
การติดตอสื่อสารท้ังทักษะฟง พูด อาน เขียน 
โดยสอดคลองกับวัฒนธรรมและเทคโนโลยี
สมัยใหมไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 

วัตถุประสงคของหลักสูตร 

       หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตมี
วัตถุประสงคเพ่ือผลิตบัณฑิตใหมีความรู
ความสามารถในดานตางๆ ดังน้ี 
       1. มีความรูความเช่ียวชาญ ในการใช
ภาษาอังกฤษ ท้ังทักษะการฟง พูด อาน เขียน 
       2. ใชความรูประกอบสัมมาชีพ หรือ
ศึกษาตอเพ่ือพัฒนาตนและสังคม 
       3.  สามารถคิดวิเคราะห แกปญหาท่ี
เกิดข้ึนในชีวิตและสังคมอยางมีวิจารณญาณ 
       4.  มีคุณธรรมจริยธรรม สามารถทํา
ประโยชนใหกับสังคมและประเทศชาต ิ

 

 
ปรับเน้ือหา
ใหม 
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หลักสูตรเดิม (2550) หลักสูตรใหม (2555) หมายเหตุ 
       2. ใหนักศึกษาสามารถประยุกตใชภาษาอังกฤษ
เพ่ือการประกอบอาชีพท่ีเก่ียวของกับการใช
ภาษาอังกฤษไดอยางมีประสิทธิผล   
       3. ใหนักศึกษามีความรูข้ันพ้ืนฐานมากเพียง
พอท่ีจะศึกษาในระดับข้ันสูงข้ึนไป 4.4 ใหนักศึกษาฝก
การคิดดวยตนเอง อยางเปนระบบ  มีมนุษยสัมพันธท่ีดี
และ สามารถปรับตัวเขากับสังคมได 
         4. ใหนักศึกษามีความคิดสรางสรรค  
มีวิสัยทัศนกวางไกลกาวทันสังคมโลก โดยสามารถรักษา
เอกลักษณวัฒนธรรมและจิตสํานึกของความเปนไทยไว
ได 
 

         

ระบบการศึกษา 
หน่ึงภาคการศึกษามีระยะเวลาไมนอยกวา 15 สัปดาห 

ระบบการศึกษา 
หน่ึงภาคการศึกษามีระยะเวลาไมนอยกวา 15 สัปดาห 

คงเดิม 

การกําหนดรหัสกลุมวิชา 
กําหนดเปนตัวเลข 7 หลัก 
เลขตัวแรก บอกคณะ 
เลขตัวท่ี 2 บอกระดับการศึกษา 
เลขตัวท่ี 3 และ 4  บอกหมูวิชาภาษาอังกฤษ 
เลขตัวท่ี 5  บอกช้ันปท่ีจัดใหนักศึกษาเรียน 
เลขตัวท่ี 6 และ 7 บอกลําดับกอนหลังของการศึกษา 

การกําหนดรหัสกลุมวิชา  
กําหนดเปนตัวเลข 7 หลัก 
เลขตัวแรก บอกคณะ 
เลขตัวท่ี 2 บอกระดับการศึกษา 
เลขตัวท่ี 3 และ 4  บอกหมูวิชาภาษาอังกฤษ 
เลขตัวท่ี 5  บอกความยากงายของเน้ือหา 
เลขตัวท่ี 6 และ 7 บอกลําดับกอนหลังในหมูวิชาน้ันๆ 

ปรับใหม 

จํานวนหนวยกิตตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา  130 
หนวยกิต 

 

จํานวนหนวยกิตตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา  131 
หนวยกิต 

 

ปรับใหม 

โครงสรางหลักสูตร 
      หมวดชุดวิชาการศึกษาท่ัวไป 31  หนวยกิต 
       1. กลุมวิชาภาษาและการสื่อสาร  8 หนวยกิต 
       2. กลุมวิชามนุษยศาสตร           8 หนวยกิต 
       3. กลุมวิชาสังคมศาสตร            6 หนวยกิต 
       4. กลุมวิชาคณิตศาสตร วิทยาศาสตรและ 
               เทคโนโลยี                    9 หนวยกิต   
 

โครงสรางหลักสูตร 
  หมวดชุดวิชาการศึกษาท่ัวไป   30  หนวยกิต 
       1. กลุมวิชาภาษาและการสื่อสาร  12 หนวยกิต 
       2.  กลุมวิชามนุษยศาสตร           6 หนวยกิต 
       3.  กลุมวิชาสังคมศาสตร            6 หนวยกิต 
       4.   กลุมวิชาคณิตศาสตร วิทยาศาสตร 
                                          6 หนวยกิต 

 
ปรับใหม 
 
 
 

มวดวิชาเฉพาะ ไมนอยกวา  93 หนวยกิต   
1  กลุมวิชาเน้ือหา             77 หนวยกิต 

      1) เน้ือหาบังคับ                47 หนวยกิต 
      2) เน้ือหาเลือกไมนอยกวา    30 หนวยกิต 
2.  กลุมวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพและวิชาชีพ  

                                                          16 หนวยกิต 
              1) วิชาปฏิบัติการและฝกประสบการณ 
 
 
 

หมวดวิชาเฉพาะ ไมนอยกวา  95 หนวยกิต   
1.  กลุมวิชาเน้ือหา       88 หนวยกิต 

       1) เน้ือหาบังคับ          52 หนวยกิต 
       2) เน้ือหาเลือก           36 หนวยกิต 

           2. กลุมฝกวิชาปฏิบัติการและฝกประสบการณ 
               วิชาชีพ                      7 หนวยกิต                   
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หลักสูตรเดิม (2550) หลักสูตรใหม (2555) หมายเหตุ 
วิชาชีพและเทคโนโลยี                         6 หนวยกิต 
ฝกประสบการณวิชาชีพ                       7 หนวยกิต 
      2)  วิชาวิทยาการจัดการ                 9 หนวยกิต 

  

หมวดวิชาเลือกเสรี ไมนอยกวา 6     หนวยกิต   
 การคิดหนวยกิต 
     การจัดรายวิชา  โดยมีสัญลักษณ  น(ท-ป-อ) 

 น      หมายถึง       จํานวนหนวยกิตของรายวิชา 
 ท    หมายถึง      จํานวนเวลาเรียนทฤษฎี 1 หนวยกิต 
เทากับ  1  ช่ัวโมง/สัปดาห 

    ป    หมายถึง    จํานวนเวลาเรียนภาคปฏิบัต ิ1 
หนวยเทากับ 2 ช่ัวโมง/สัปดาห 
     อ    หมายถึง     จํานวนเวลาศึกษาคนควาแสวงหา
ความรูดวยตนเองหรือตามภาระ งานท่ีไดรับมอบหมาย  

 

หมวดวิชาเลือกเสรีไมนอยกวา  6   หนวยกิต  
การคิดหนวยกิต 
     การจัดรายวิชา  โดยมีสัญลักษณ  น(ท-ป-อ) 

 น      หมายถึง       จํานวนหนวยกิตของรายวิชา 
 ท    หมายถึง      จํานวนเวลาเรียนทฤษฎี 1 หนวยกิต 
เทากับ  1  ช่ัวโมง/สัปดาห 

    ป    หมายถึง    จํานวนเวลาเรียนภาคปฏิบัต ิ1 
หนวยเทากับ 2 ช่ัวโมง/สัปดาห 
     อ    หมายถึง     จํานวนเวลาศึกษาคนควาแสวงหา
ความรูดวยตนเองหรือตามภาระ งานท่ีไดรับมอบหมาย  

 

คงเดิม 

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
 จํานวนหนวยกิต 31 หนวยกิต 
       กลุมวิชาภาษาและการสื่อสาร 8 หนวยกิต 
210410 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร1             2(2-0-4) 
210410 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 2            2(2-0-4) 
210510 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร1         2(2-0-4) 

2105104 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสา2         2(2-0-4) 
 

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
 จํานวนหนวยกิต 30 หนวยกิต 
       กลุมวิชาภาษาและการสื่อสาร 12 หนวยกิต 
ก. วิชาบังคับ 10 หนวยกิต 
2100101  ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร              2(1-2-3) 
2100102  การพัฒนาทักษะการพูดและการเขียน 
                                                          2(1-2-3) 
2105104  ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารและ 
              พัฒนาการเรียนรู                       2(1-2-3)                     
2105153  ภาษามลายูเพ่ือการสื่อสาร            2(1-2-3)            
2100108  ภาษามลายูเพ่ือการสื่อสารและพัฒนาการ 
              เรียนรู                                    2(1-2-3) 

ข. วิชาเลือก ไมนอยกวา 2 หนวยกิต 
2100103 หลักการอานและการเขียนคําไทย     2(2-0-4) 
2100105 การพัฒนาทักษะการพูดและการอาน 
             ภาษาอังกฤษ                            2(1-2-3) 
2100106 ภาษาอังกฤษเพ่ือพัฒนาการอาน      2(1-2-3) 
             และการเขียน                                                           
2100109 ภาษามลายูพ้ืนฐาน                      2(1-2-3) 
2100110 ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร               2(1-2-3) 

1. ปรับ 
หนวยกิต 
2. ปรับ
รายวิชาใหม 

กลุมวิชามนุษยศาสตร   8  หนวยกิต 
2100105  สารนิเทศเพ่ือการศึกษาคนควา      2(2-0-4) 
2100106  ความจริงของชีวิต                     2(2-0-4) 
2150101  การคิดและการพัฒนาตน         2(2-0-4) 
2180202   สุนทรียภาพของชีวิต                 2(2-0-4) 

 
 
 

กลุมวิชามนุษยศาสตร 6 หนวยกิต 
2100112  ความสุขศึกษา                          2(2-0-4) 
2100113  สุนทรียวิจักขณ                          2(2-0-4) 
2100105  สารสนเทศเพ่ือการเรียนรูตลอดชีวิต  
                                                          2(1-2-3) 

 

ปรับรายวิชา
ใหม 
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หลักสูตรเดิม (2550) หลักสูตรใหม (2555) หมายเหตุ 
กลุมวิชาสังคมศาสตร  6  หนวยกิต 
2150102  วิถีไทย                                  2(2-0-4)                                    
2150203  วิถีโลก                                  2(2-0-4)                                          
2150204  มนุษยกับสิ่งแวดลอม                 2(2-0-4)                      
4100207  เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือชีวิต      3(2-2-5)            
4100208 การกีฬาเพ่ือสุขภาพ                   2(1-2-3)                         

 

กลุมวิชาสังคมศาสตร  6  หนวยกิต 
2150101 สังคมภิวัตน                             2(2-0-4)                                 
2150102  การจัดการทางสังคม                 2(2-0-4)                          
2150103  ทักษะชีวิตและจิตสาธารณะ         2(1-2-3)                     

 

ปรับรายวิชา
ใหม 

 

กลุมวิชาคณิตศาสตรวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 9 
หนวยกิต 
4100205 วิทยาศาสตรเพ่ือคุณภาพ             2(2-0-4) 
4100206 การคิดและการตัดสินใจ              2(2-0-4) 
4100207 เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือชีวิต       3(2-2-5) 
4100208 การกีฬาเพ่ือสุขภาพ                   2(1-2-3) 

กลุมวิชาคณิตศาสตรวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 9 
หนวยกิต 
4100201 คณิตศาสตรเพ่ือคุณภาพ              2(2-0-4) 
4100202 วิทยาศาสตรเพ่ือคุณภาพชีวิต        2(2-0-4) 
4100203 เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจําวัน  
                                                        3(2-2-5) 
 

ปรับรายวิชา
ใหม 

 

หมวดวิชาเฉพาะ 
หมวดวิชาเฉพาะ กําหนดใหเรียน  
       ไมนอยกวา  93  หนวยกิต ประกอบดวย 
 กลุมวิชาเนื้อหากําหนดใหเรียน 
       ไมนอยกวา  77  หนวยกิต 
เนื้อหาบังคับ  47 หนวยกิต 
2105101  ภาษาศาสตรเบ้ืองตน                2(2-0-4)                 
2105102  โครงสรางภาษาอังกฤษ 1           2(2-0-4)              
2105105  การฟง – การพูด 1                  3(2-2-5)                             
2105106  การอาน 1                            2(2-0-4) 
2105107 สัทศาสตรและสัทวิทยา              2(2-0-4) 
2105108  โครงสรางภาษาอังกฤษ 2           2(2-0-4)                                        
2105109  การฟง – การพูด 2                  3(2-2-5)                            
2105110  การอาน 2                    2(2-0-4)                                         
2105111  ภูมิหลังทางสังคมและวัฒนธรรมของ          
ประเทศเจาของภาษา                             2(2-0-4)             
2105214 การเขียน 1                            2(2-0-4) 
2105215 วจีวิภาคและวากยสัมพันธเบ้ืองตน 2(2-0-4) 
2105216 การใชสารสนเทศในการเรียนภาษาอังกฤษ 
                                                       3(2-2-5)                                                                  
2105217  การเขียน 2                            3(3-0-6) 
2105218  การฟง – การพูด 3                  3(2-2-5) 
2105219 พ้ืนฐานวรรณคดีภาษาอังกฤษ       2(2-0-4) 
2105324 การเขียน 3                    3(3-0-6)                                         
2105325 การอาน 3                              2(2-0-4) 
2105326 พ้ืนฐานการละครและการแสดง     2(1-2-3) 
2105329 การแปล 1                             2(2-0-4)                              
2105332 การเขียนจดหมายธุรกิจ              3(3-0-6) 

หมวดวิชาเฉพาะ 
หมวดวิชาเฉพาะ กําหนดใหเรียน  
      ไมนอยกวา  95 หนวยกิต ประกอบดวย 
 กลุมวิชาเนื้อหากําหนดใหเรียน  
      ไมนอยกวา  88    หนวยกิต 
เนื้อหาบังคับ  52 หนวยกิต 
2105149  ภาษาศาสตรเบ้ืองตน                 2(2-0-4)                 
2105150  ไวยากรณภาษาอังกฤษเบ้ืองตน)   2(2-0-4)                   
2105151  การฟง – การพูดเบ้ืองตน           3(2-2-3)                             
2105152  การอานเบ้ืองตน                      2(1-2-4) 
2105153  สัทศาสตรและสัทวิทยาเบ้ืองตน    3(3-0-6) 
2105154  ไวยากรณภาษาอังกฤษข้ันกลางเบ้ืองตน 
                                                        3(3-0-6)                                        
2105155  การฟง – การพูดข้ันกลางเบ้ืองตน 3(2-2-5)             
2105156  การอานข้ันกลางเบ้ืองตน            2(1-2-3) 
2105157 สังคมและวัฒนธรรมของประเทศ    2(2-0-4) 
             เจาของภาษา                                     
2105258  การเขียนเบ้ืองตน                     2(1-2-3) 
2105259 วจีวิภาคและวากยสัมพันธเบ้ืองตน  3(3-0-6)                                                        
2105260 การใชสารสนเทศในการเรียน        2(1-2-3)                                                               
             ภาษาอังกฤษ                                                          
2105261 การเขียนข้ันกลางเบ้ืองตน            2(1-2-3) 
2105262  การฟง–การพูดข้ันกลาง             3(2-2-5)  
2105263 ความรูพ้ืนฐานเก่ียวกับบทกวีนิพนธ 2(2-0-4) 
             ภาษาอังกฤษ                            
2105267 พ้ืนฐานการละครและการแสดง      3(2-2-5)  
2105287 การสื่อสารทางวัฒนธรรม             3(2-2-5) 

 

1. ปรับหนวย
กิต 
2. ปรับ
รายวิชาใหม 
3. ปรับรหัส 
วิชาใหม 
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หลักสูตรเดิม(2550) หลักสูตรเดิม(2555) หมายเหตุ 
 2105365 การเขียนข้ันกลาง                     2(1-2-3)                                         

2105366 การอานข้ันกลาง                       2(1-2-3)  
2105368 การแปลเบ้ืองตน                       2(2-0-4)                                        
2105369 การเขียนจดหมายธุรกิจ               3(3-0-6) 
2105388 วัฒนธรรมอาเซียน                     3(3-0-6) 
2105482 วรรณกรรมไทยและประเทศอาเซียน3(3-0-6)                                                                                                   
 

 

เนื้อหาเลือก ไมนอยกวา   30  หนวยกิต 
2105220 วรรณคดีสําหรับเด็ก                   3(3-0-6)                          
2105327 ภาษาอังกฤษสําหรับการโรงแรม    3(3-0-6) 
2105371  การฟง – การพูด  4                 3(2-2-5) 
2105372  การเขียน 4                            3(3-0-6) 
2105371  การฟง – การพูด  4                 3(2-2-5) 
2105372  การเขียน 4                            3(3-0-6) 
2105373  การอาน 4                             2(2-0-4) 
2105374  วรรณกรรมและการแสดง           3(2-2-5)                   
2105334  รอยกรองภาษาอังกฤษ              2(2-0-4)   
2105335 ภาษาอังกฤษเพ่ืองานสื่อมวลชน    3(3-0-6) 
2105337  บทกวีนิพนธอเมริกัน                 2(2-0-4)                           
2105340  วรรณกรรมรวมสมัย                  3(2-2-5)                            
2105446  การแปล 2                             2(2-0-4) 
2105447  ภาษาอังกฤษสําหรับการทองเท่ียว 3(3-0-6) 
2105448 ภาษาอังกฤษสําหรับการจัดการสํานักงาน 
                                                       3(3-0-6)                                                                         
2105449 วรรณกรรมไทยและประเทศเพ่ือนบาน 
                                                       3(3-0-6) 
2105452 การศึกษาเอกเทศ                     3(2-2-5) 

เนื้อหาเลือก ไมนอยกวา   36  หนวยกิต 
2105264 วรรณคดีสําหรับเด็ก                   3(3-0-6)  
2105370 ภาษาอังกฤษสําหรับการโรงแรม     3(3-0-6)                                             
2105371  การฟง – การพูดข้ันสูง               2(1-2-3) 
2105372  การเขียนข้ันสูง                        2(1-2-3) 
2105373  การอานข้ันสูง                         2(2-0-4)                                                     
2105374 วรรณกรรมและการแสดง             3(3-0-6)                   
2105375 รอยกรองภาษาอังกฤษ                2(2-0-4)   
2105376  บทกวีนิพนธอเมริกันสมัยใหม       3(3-0-6)                           
2105377  วรรณกรรมรวมสมัย                  3(3-0-6)                            
2105389 การเปนผูประกอบการดานบริการ   3(3-0-6) 
2105478 ภาษาอังกฤษเพ่ืองานสื่อมวลชน     3(3-0-6) 
2105479 การพัฒนาทักษะการแปล             2(1-2-3) 
2105480 ภาษาอังกฤษสําหรับการทองเท่ียว   3(3-0-6)      
2105481 ภาษาอังกฤษสําหรับการจัดการ      3(3-0-6)                                                                         
             สํานักงาน 
2105485 ภาษาอังกฤษเพ่ือการจัดการ         3(2-2-5) 
             เลขานุการ                                                         
2105483 การศึกษาเอกเทศภาษาอังกฤษ      3(2-2-5) 

 

1. ปรับ 
หนวยกิต 
2. ปรับ
รายวิชาใหม 

 

วิชาวิทยาการจัดการ กําหนดใหเรียน 9  หนวยกิต  
3103202   การพูดเพ่ือการประชาสัมพันธ     3(2-2-5)                            
3156225   การจัดการงานเลขานุการและธุรการดวย
คอมพิวเตอร                                        3(2-2-5)       
3156352   การเปนผูประกอบการ              3(3-0-6) 

           

ไมม ี ปรับใหม 

วิชาปฏิบัติการและฝกประสบการณวิชาชีพ   
กําหนดใหเรียน  7  หนวยกิต  
2105453    การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพ        
                ภาษาอังกฤษ                         2 (180) 
2105454     การฝกประสบการณวิชาชีพภาษาอังกฤษ 
                                                         5 (450 

กลุมวิชาปฏิบัติการและฝกประสบการณวิชาชีพ   
กําหนดใหเรียน  7  หนวยกิต  
2105490 การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพ  
             ภาษาอังกฤษ                            2 (180)  
2105491  การฝกประสบการณวิชาชีพ 
              ภาษาอังกฤษ                           5 (450)  

 
 
 

คงเดิม 
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คําอธิบายรายวิชาหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 

2104101 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร1        2(2-0-4) 
               Thai   for  Communication  I 
    ฝกทักษะการใชภาษาท้ังการฟง การพูด  
การอาน และการเขียน  โดยเนนการฟงและการอานเชิง
วิเคราะห  ใหสามารถสื่อภาษาไดอยางมีประสิทธิภาพ
และสามารถนําความรู  ความคิดท่ีไดรับมาพัฒนา
ตนเองอยางสรางสรรค 

 

คําอธิบายรายวิชาวิชาศึกษาท่ัวไป 
2100101 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร          2(1-2-3) 
    Thai for Communication 
  ความสําคัญของภาษาไทยในฐานะเปน
เครื่องมือในการสื่อสาร  ฝกทักษะใชภาษาใน
ชีวิตประจําวัน  ท้ังดานการฟง   การพูด  การอาน  และ
การเขียน  การใชภาษาสื่อสารท่ีเปนทางการและไมเปน
ทางการ  การนําเสนอขอมูลในเชิงใหความรู   ขอคิดเห็น  
ขอเสนอแนะ   และวิจารณอยางมีเหตุผล  ศึกษาสภาพ
ปญหาและแนวทางการแกไขการใชภาษาใน
ชีวิตประจําวัน    ตระหนักถึงคุณธรรม   และมีจิตสํานึก
ตอสังคมในการใชภาษาไทยในการสื่อสาร 

 

 
ปรับคํา 
อธิบาย 

104102   ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 2      2(2-0-4) 
    Thai  for  Communication II 
 รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน  :  2104101   
ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร  1 
 ฝกทักษะการใชภาษาใหมีประสิทธิภาพ
สูงข้ึน โดยเนนการพูด และการเขียนแบบตาง ๆ 

 
 
 
 
 

2100102   การพัฒนาทักษะการพูดและการเขียน  
                                                    2(1-2-3) 
               Speaking and Writing Skills  
Development  
                หลักเกณฑและพัฒนาทักษะการพูดและ
การเขียนเพ่ือใหพูดและเขียนไดอยางมีประสิทธิภาพ  
ฝกการพูดท้ังรายบุคคลและเปนกลุม  และรวมวิจารณ
เพ่ือแกไขปรับปรุง  ฝกการเขียน  การวางโครงเรื่อง   
การเขียนเรียงความ  ความเรียงและบทความ โดยเนน
การใชภาษาตามมาตรฐานของงานเขียนประเภทน้ัน  
และฝกวิจารณ 

ปรับคํา 
อธิบาย 

2105103 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร1    2(2-0-4) 
              English  for  Communication I 
  ฝกทักษะ ดานการฟง  พูด  เพ่ือการสื่อสาร
เบ้ืองตนในสถานการณตาง ๆ  เชน   การทักทาย การ
กลาวลา การแนะนําตัวเองและผูอ่ืน  การกลาวขอบคุณ 
การขอโทษ  ฯลฯ  การอาน และการเขียนเพ่ือสื่อ
ความหมายในชีวิตประจําวัน เชน การอานโฆษณา  

2100104 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารและ 
             พัฒนาการเรียนรู                   2(1-2-3) 
English for Communication and  
             Learning Development 
 พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารท้ัง
การฟง พูด อาน  เขียน  ในชีวิตประจําวันในสถานการณ
ตาง ๆ อาทิ การกลาวทักทาย การกลาวลา การแนะนํา
ตนเองและผูอ่ืน  การรองขอ   การเสนอความชวยเหลือ  
การใหคําแนะนําการบรรยายลักษณะบุคคลและสิ่งของ
และสถานท่ี  การถามและการใหขอมูลการติดตอสื่อสาร
ทางโทรศัพทและการแสดงความคิดเห็นพัฒนาทักษะ
การใชเครื่องมือแหลงขอมูลเพ่ือศึกษาคนควาในการ
พัฒนาการสื่อสาร  
 
 
 
 

 

วิชาใหม 
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2105104 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 2   2(2-0-4) 
   English for Communication II 
 รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน   :  2105103     
ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 1 
           ฝกทักษะ  ดานการฟง  พูด  เพ่ือใหขอมูลและ
แสดงความคิดเห็น  ฝกทักษะการอานเพ่ือหาหัวขอเรื่อง  
การอานเพ่ือจับใจความสําคัญและรายละเอียด  รวมท้ัง
เขียนขอความสั้นๆ เพ่ือการสื่อสาร 

2100105    การพัฒนาทักษะการพูดและการอาน  
ภาษาอังกฤษ                                     2(1-2-3) 
 Development of Speaking and  
Reading Skills in English 
 การพัฒนาทักษะการพูดและอานภาษาอังกฤษ
อยางมีประสิทธิภาพ   ฝกการพูดท้ังรายบุคคลและเปน
กลุม  การนําเสนองานหนาช้ัน  และฝกการอานอยางมี
ประสิทธิภาพ  การอานจับใจความ การอาน
หนังสือพิมพ  โฆษณา  เว็บไซต 

 

วิชาใหม 
 

ไมม ี

 
2100107   ภาษามลายูเพ่ือการสื่อสาร      2(1-2-3) 
    Malay for Communication 
การใชภาษามลายูเพ่ือการสื่อสารในชีวิต 
ประจําวัน  บทสนทนาท่ีใชในชีวิตประจําวัน  เชน  การ
ทักทาย   การถามทุกขสุข  การขอบคุณ   การแนะนํา
แบบงาย ๆ  ฯลฯ  โดยเนนทักษะการฟงและการพูด 

 

วิชาใหม 
 

ไมม ี

 
2100108   ภาษามลายูเพ่ือการสื่อสารและ 
               พัฒนาการเรียนรู                2(1-2-3) 
     Malay for Communication and  
Learning Development 
 พัฒนาทักษะการใชภาษามลายู  ดานการฟง การ
พูด  การอาน  และการเขียน ในบริบทท่ีเกี่ยวของกับ
ชีวิตประจําวัน  ฝกการอานออกเสียงคําภาษามลายูให
ถูกตอง  ฝกสนทนาภาษามลายูเพ่ือการส่ือสารใน
สถานการณตางๆ  เชน  การแนะนําตนเอง  การกลาว
ทักทาย การกลาวลา การใหคําแนะนํา การติดตอสอบถาม
ขอมูลท้ังในและนอกประเทศ  และฝกการเขียนประโยคท่ีไม
ซับซอน 
 

วิชาใหม 
 

ไมม ี

 
2100103   หลักการอานและการเขียนคําไทย  
                                                   2(1-2-3) 
Principles of Reading and Writing Thai Words 
     หลักเกณฑตาง ๆ  ในการอานและเขียนคํา
ไทย  ศึกษาปจจัยท่ีทําใหการอานและการเขียนคําไทย
ผิดไปจากกฎเกณฑ  เก็บรวบรวม  วิเคราะห  
เปรียบเทียบคําท่ีมักเขียนหรืออานผิดจากกฎเกณฑ  
ปราย สรุปผล  แนวทางการแกไขและเผยแพรการอาน
และการเขียนคําไทยใหถูกตอง 
 
 
 
 

วิชาใหม 
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ไมม ี 2100106   ภาษาอังกฤษเพ่ือพัฒนา         2(1-2-3) 

               การอานและการเขียน     
             English for Reading and Writing 
Development   
    พัฒนาการอานภาษาอังกฤษเพ่ือใหสามารถอานจับ
ใจความงานหลากหลายสาขาไดอยางมีประสิทธิภาพ   
และพัฒนาทักษะการเขียนโดยเนนการเขียน
ภาษาอังกฤษท่ีถูกรูปแบบและหนาท่ีเพ่ือนําไปใช
ประโยชนท้ังดานการศึกษาและอาชีพ เชน การเขียน
จดหมาย การกรอกใบสมัคร การเขียนรายงานเปนตน 

 

วิชาใหม 
 

ไมม ี 2100109    ภาษามลายูพ้ืนฐาน             2(1-2-3) 
      Basic Malay  
                 ฝกทักษ ะการฟง พูด อาน และเขียน 
ศึกษารูปประโยคพ้ืนฐาน การเช่ือมประโยคพ้ืนฐานเขา
ดวยกันและศึกษาสํานวนภาษามลายู ฝกนําเสนอขอมูล
ในเชิงใหความรู ขอคิดเห็น เพ่ือประยุกตใชใหสอดคลอง
กับบริบททางสังคม 

วิชาใหม 

ไมม ี

 
2100110   ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร         2(1-2-3) 
               Chinese for Communication 
     การใชภาษาจีนเพ่ือการสื่อสารใน
ชีวิตประจําวัน   บทสนทนาท่ีใชในชีวิตประจําวัน  เชน  
การทักทาย   การถามทุกขสุข   การแนะนําแบบงาย  ๆ 
ฯลฯ  โดยเนนทักษะการฟงและการพูด 

วิชาใหม 
 

ไมม ี
 

2100111   ภาษาอาหรับพ้ืนฐาน             2(1-2-3) 
     Basic Arabic 
           อักษรภาษาอาหรับ หลักการสรางคํา ประโยค
พ้ืนฐาน ฝกทักษะการฟง พูด อาน และเขียน เพ่ือความ
เขาใจเรื่องท่ัวๆ ไป ในชีวิตประจําวัน ใหสามารถ
ประยุกตใชในการสื่อสารกับเจาของภาษาได 
 

วิชาใหม 
 

2100105   สารนิเทศเพ่ือการศึกษาคนควา 2(2-0-4)          
 Information  for  Study  Skills and  
Research 
    ความหมาย  ความสําคัญของสารนิเทศ  
แหลงสารนิเทศในการศึกษาคนควาภายในมหาวิทยาลัย  
และเขาถึงแหลงของสารนิเทศอ่ืน ๆ  วิธี การแสวงหา
และรวบรวมสารนิเทศมาใชเพ่ือการศึกษาคนควาดวย
ตัวเองและการใชเทคโนโลยีทางสารนิเทศ วิธีการเสนอ 

2100114   สารสนเทศเพ่ือการเรียนรู        2(1-2-3) 
               ตลอดชีวิต 
    Information For Life Long earning     
               ความหมาย  บทบาท  และความสําคัญของ
สารสนเทศ เพ่ือการเรียนรูตลอดชีวิต  แหลงสารสนเทศ
และการเขาถึงแหลงสารสนเทศ  วิธีการแสวงหาและ
รวบรวมสารสนเทศมาใชเพ่ือการศึกษา  คนควาดวย
ตนเอง  วิธีการนําเสนอผลการศึกษาคนควาตามรูปแบบ 

1.ปรับคํา 
อธิบาย 
2. ปรับช่ือ 
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ผลการศึกษาคนควาตามรูปแบบและข้ัน ตอนท่ีเปน
มาตรฐาน 
 

และข้ันตอนท่ีเปนมาตรฐาน 
 

 

2100106   ความจริงของชีวิต                2(2-0-4) 
               Meaning  of  Life 
     ความหมายของชีวิตการดํารงชีวิตในสังคม
ปจจุบันการนําเอาความจริงตามหลักศาสนาและ
ปรัชญาไปประยุกตใชในการพัฒนาปญญาแกปญหาชีวิต
และสังคมการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมตามหลัก
ศาสนา  ชีวิตท่ีมีสันติสุขและสังคมท่ีมีสันติภาพ 

 

2100112   วิทยาการแหงความสุข           2(1-2-3) 
     Happiness Study 
     ความหมายและขอบขายของความสุขท้ัง
กายและใจ  การมองโลกเชิงบวก  เห็นคุณคาในตนเอง 
ผูอ่ืน และสรรพสิ่งท้ังปวง   การปรับตัวเขากับ
สภาพแวดลอมในสังคมพหุวัฒนธรรม  ความฉลาดทาง
อารมณ  เพ่ือการดําเนินชีวิตและการอยูรวมกัน  การนํา
หลักคําสอนของศาสนามาปฏิบัติ การมีคุณธรรม  
จริยธรรม  กฎ  กติกาทางสังคม  เพ่ือการอยูรวมกันใน
สังคมอยางมีความสุข 

 

1.ปรับคํา 
อธิบาย 
2. ปรับช่ือ 

2150101   การคิดและการพัฒนาตน       2(2-0-4) 
          Thinking and Self Development   
ศึกษาธรรมชาติของการคิดทักษะการคิด  กระบวนการ
คิดและการแกปญหา การศึกษาตนเองการประเมินและ
การพัฒนาตนการสรางความสัมพันธท่ีดีกับผูอ่ืนเพ่ือการ
ดําเนินชีวิตท่ีมีคุณคาและการอยูรวมกันอยางเปนสุข 

 

ไมม ี

 
 

2180202   สุนทรียภาพของชีวิต             2(2-0-4) 
                Aesthetic  Appreciation 
    ศึกษาและจําแนกขอแตกตางในศาสตรทาง
ความงามความหมายของสุนทรียศาสตรเชิงการคิดกับ
สุนทรียศาสตรเชิงพฤติกรรมโดยสังเขปความสําคัญของ
การรับรูกับความเปนมาของศาสตรทางการเห็น (The  

Art of Imagery)    ศาสตรแหงการไดยิน (The Art of 
Sound)   และศาสตรทางการเคลื่อนไหว (The Art of  
Movement)   สูทัศนศิลป  (Visual Arts)  ศิลปะ
ดนตร ี(Musical Arts)   และศิลปะการแสดง
(Performing Arts)  ผานข้ันตอนการเรียนรูเชิงคุณคา    
1)ระดับการรําลึก(Precognitive)  (2) ผานข้ันตอน
ความ คุนเคย  (Acquantive)  และ   
(3) นําเขาสูข้ันความซาบซึ้ง (Appreciative)  เพ่ือให
ไดมาซึ่งประสบการณของความซาบซึ้งทางสุนทรียภาพ  
(Aesthetic Appreciation) 

 

2100113   สุนทรียวิจักขณ                   2(2-0-4) 
     Aesthetics Approach 
    ปรัชญาวาดวย  ความงาม   ธรรมชาติและ
ศิลปะ  ทัศนะท่ีเก่ียวของกับกระบวนทัศน  การรับรู
ความงาม  ผานภาพ  เสียงและการเคลื่อนไหว 
ประสบการณทางสุนทรียภาพ  และศึกษารูปแบบ 
ศิลปะจากระดับทองถ่ินสูสากลท้ังในดานแนวคิด เทคนิค 
วิธีการในการสรางสรรคและการนําไปประยุกตใชกับ 
ชีวิต 
 
 
 

 

1.ปรับคํา 
อธิบาย 
2. ปรับช่ือ 

2150102   วิถีไทย                             2(2-0-4) 
               Thai Living 
               ศึกษาลักษณะทางภูมิศาสตรท่ีมีอิทธิพลตอ
วิวัฒนาการ และการเปลี่ยนแปลงของสังคม วัฒนธรรม 

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

1.ปรับคํา 
อธิบาย 
2. ปรับช่ือ 
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และประเพณีไทย  ศึกษาภูมิปญญาทองถ่ิน  ภูมิปญญา
ไทย  ปญหาสังคมไทย  เพ่ือดํารงชีวิตในสังคมอยางมี
ประสิทธิภาพ  และมีวิสัยทัศนดานการเมืองการ
ปกครอง  เศรษฐกิจ  สังคม  อันนําไปสูการดําเนินชีวิต
แบบพอเพียง  โดยศึกษาการพัฒนาตามโครงการอัน
เน่ืองมาจากพระราชดําร ิ

 

และสิ่งแวดลอมท่ีเก่ียวของกับชุมชน  แนวคิดปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง   การใชเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมในการ

ดํารงชีวิตในทองถ่ิน 

 

2150203   วิถีโลก                             2(2-0-4) 
   Global  Society  and  Living  

         ศึกษาวิวัฒนาการทางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง
และการปกครองของโลก  ปญหาของโลกยุคปจจุบัน  
การจัดระเบียบโลก  ตลอดจนถึงการปรับตัวของไทยใน
สังคมโลก 

2150101 สังคมภิวัฒน                         2(2-0-4) 
             Socialization 
      ความสัมพันธระหวางมนุษยกับสิ่งแวดลอม สังคม
อาเซียนและสังคมโลก กระแสโลกาภิวัตนปรากฏการณ
ธรรมชาติท่ีสงผลตอการเปลี่ยนแปลงของสังคมในดาน
ตางๆท้ังทางประเพณี วัฒนธรรม เศรษฐกิจ และ
การเมือง 
 

ปรับรายวิชา
ใหม 
 

2150204   มนุษยกับสิ่งแวดลอม            2(2-0-4) 
               Man  and  Environment   
              ความหมายและความสําคัญของสิ่งแวดลอม  
ความสัมพันธระหวางมนุษยสิ่งแวดลอม  ระบบกายภาพ
ระบบนิเวศ  และความหลากหลายทางชีวภาพ   การ
ใชรัพยากรธรรมชาติ  การมีสวนรวมในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ การสงเสริมบํารุง รักษา  คุมครอง
คุณภาพของสิ่งแวดลอมตามหลักการพัฒนาท่ียั่งยืน 
 

ไมม ี  

ไมม ี

 
2150103 ทักษะชีวิตและจติสาธารณะ       2(1-2-3) 
     Life Skills and Public Conscious 
Mind 
  ความหมายและองคประกอบของทักษะชีวิต  
ทักษะการคิดและการตัดสินใจ  ทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคล  การติดตอสื่อสาร  ทักษะการจัดการ
ตนเอง  และการมีจิตสาธารณะ 

รายวิชาใหม 

 

4100205   วิทยาศาสตรเพ่ือคุณภาพชีวิต  2(2-0-4) 
               Science for Quality of life 
                ศึกษาการพัฒนาวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลย ี  การนําทักษะกระบวนการและความรูทาง
วิทยา ศาสตรมาประยุกตในการพัฒนาคุณภาพชีวิตให
ดํารงอยูอยางเปนสุขและมีประสิทธิภาพ   โดยตระหนัก
ถึงผลกระ ทบของกาวหนาทางวิทยาศาสตรท่ีมีตอ
มนุษย สิ่งแวดลอมสังคม   การเมือง   และวัฒนธรรม   
 
 
 

4100102   วิทยาศาสตรเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต 
                                                    2(1-2-3) 
 Science for the Quality of Life 
Development      
              วิธีการทางวิทยาศาสตร  กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร และเจตคติทางวิทยาศาสตร ความสําคัญ
และผลกระทบของวิทยาศาสตร เทคโนโลยี สิ่งแวดลอม  
และการสงเสริมสุขภาพเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต 
 

1.ปรับคํา 
อธิบาย 
2. ปรับช่ือ 
3. ปรับหนวย
กิต 
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4100206  การคิดและการตัดสินใจ   2(2-0-4) 
              Thinking and Decision Making 
              หลักการและทักษะกระบวนการคิด  การ
คิดอยางมีเหตุผล  การวิเคราะหขอมูล  และการใช
คณิตศาสตร   เพ่ือการตัดสินใจในชีวิตประจําวัน 
 

4100101   คณิตศาสตรในชีวิตประจําวัน   2(1-2-3) 
               Mathematics in Daily Life          
           หลักการและกระบวนการคิด การใหเหตุผล 
เก่ียวกับดอกเบ้ีย การเชาซื้อ บัญชีรับ-จาย ภาษี 
คณิตศาสตรการเงินและสถิติเบ้ืองตน เพ่ือการ
ประยุกตใชในชีวิตประจําวัน 
 

 

4100207   เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือชีวิต  3(2-2-3) 
               Information Technology for Life 
  ศึกษาเก่ียวกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  
(information technology) และคอมพิวเตอรท่ีมี
อิทธิพลและมีผลกระทบตอชีวิตและสังคม  การใชงาน
เทคโนโลยี สารสนเทศ   ไดแก   เครื่องอุปกรณ
คอมพิวเตอร   การประมวลผลขอมูล   การจัดการและ
การใชงานขอมูล  การใชโปรแกรม ระบบและโปรแกรม
ประยุกต เพ่ือการสืบคนขอมูล   การแสวง หาความรู   
และการสื่อสารขอมูลบนระบบเครือขายคอมพิวเตอร   
และจากระบบฐาน ขอมูล   แหลงขอมูลตาง  ๆ เพ่ือ
นํามาใชใน  การทํา   รายงานการนําเสนอผลงาน  และ
การดํารง ชีวิตประจําวันอยางมีประสิทธิภาพ   รวมถึง
การเคารพสิทธิทางปญญา 

4100103  เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิต    2(1-2-3) 
              ประจําวัน                                                     
 Information Technology in Daily Life                         
    ความรูเบ้ืองตนเก่ียวกับคอมพิวเตอร   
เทคโนโลยีสารสนเทศ  การประยุกตใชคอมพิวเตอรใน
ชีวิตประจําวัน   การประยุกตใชคลังความรู  กฎหมาย
และจรรยาบรรณในการใชระบบสารสนเทศ  ความ
ปลอดภัยของระบบสารสนเทศ 

 
 
 
 
 
 

1.ปรับคํา 
อธิบาย 
2. ปรับช่ือ 
3. ปรับหนวย
กิต 

หมวดวิชาเลือกเสรี 
  กําหนดใหเรียนไมนอยกวา   6    หนวยกิต    
          ใหเลือกรายวิชาตาง ๆ ท่ีเปดสอนใน
มหาวิทยาลัย โดยไมซ้ํากับรายวิชาท่ีเคยเรียนมาแลว    
และตองไมเปนรายวิชาท่ีกําหนดใหเรียนท่ีไมนับหนวย
กิต รวมในเกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรน้ี 
 
 
 

หมวดวิชาเลือกเสรี 
  กําหนดใหเรียนไมนอยกวา   6    หนวยกิต  
          ใหเลือกรายวิชาตาง ๆ ท่ีเปดสอนใน
มหาวิทยาลัย โดยไมซ้ํากับรายวิชาท่ีเคยเรียนมาแลว    
และตองไมเปนรายวิชาท่ีกําหนดใหเรียนท่ีไมนับหนวย
กิต รวมในเกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรน้ี 
 

คงเดิม 

หมวดวิชาเฉพาะ 
2105101  ภาษาศาสตรเบ้ืองตน             2(2-0-4) 
              Introduction to Linguistics  
              This course introduces characteristics 
of language and descriptive  linguistics : 
phonetics, phonology, morphology, syntax and 
semantics. 
 

หมวดวิชาเฉพาะ 
2105149  ภาษาศาสตรเบ้ืองตน             2(2-0-4) 
             Introduction to Linguistics    
           The overview of languages, linguistics 
and its branches : descriptive linguistics, 
sociolinguistics, psycholinguistics, and applied 
linguistics, etc. which divided broadly into 
phonology, morphology, syntax, semantics, 
discourse and pragmatics. 
              องคประกอบและหนาท่ีของภาษา 
ภาษาศาสตรและสาขาตางๆ ของภาษาศาสตรไดแก  

ปรับ 
คําอธิบาย
รายวิชาใหม 
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 ภาษาศาสตรเชิงพรรณนา ภาษาศาสตรเชิงสังคม 

ภาษาศาสตรเชิงจิตวิทยา และภาษาศาสตร ประยุกต  
เปนตน การศึกษาภาษาโดยท่ัวไป ท้ังดานสรวิทยา วจี
วิภาค วากยสัมพันธ  อรรถศาสตร สัมพันธสารและว
จนปฏิบัติศาสตร 
 

 

2105102 โครงสรางภาษาอังกฤษ 1         2(2-0-4) 
 English Structure  1  
            This course introduces fundamental 
features of English grammar with  special 
attention to syntactic accuracy, e.g. tenses, 
subject-verb agreement.  Application of forms 
and usage of spoken and written structures in 
a  communicative context are also 
emphasized. 

 

2105150 ไวยากรณภาษาอังกฤษเบ้ืองตน   2(2-0-4) 
             Basic English Grammar       
             Fundamental features of English 
grammar with special attention to syntactic 
accuracy.  Application of forms and usage of 
spoken and written structures in a 
communicative context are also included. 
            ลักษณะพ้ืนฐานของไวยากรณภาษาอังกฤษ
โดยเนนท่ีความถูกตองของไวยากรณ ตัวอยางเชน กาล
ตางๆ ความสัมพันธของประธานและกริยาในประโยค 
โดยจะเนนท่ีรูปและการใชภาษาอังกฤษท้ังในทักษะการ
พูดและทักษะการเขียนในบริบทเพ่ือการสื่อสาร 

 

1. ปรับหนวย
กิต 
2. ปรับ
รายวิชาใหม 

 

2105105 การฟง-การพูด 1                   3(2-2-5) 
  Listening and Speaking 1  
            This course is designed to develop 
listening and speaking skills for basic 
communication in various situations. The focus 
will be put on extended discourse in dialogue 
for information retrieval as well as sound 
recognition and pronunciation. Features of 
spoken English such as linking, assimilation, 
weak forms, stress and intonation are also 
included. 

2105151  การฟง-การพูดเบ้ืองตน           3(2-2-5) 
    Basic Listening and Speaking   
            This course is designed to develop 
listening and speaking skills for basic 
communication in various situations. The focus 
will be put on extended discourse in dialogue 
for information retrieval as sound recognition 
and pronunciation. Features of spoken English 
such as linking, assimilation, weak forms, stress 
and intonation are also included. 
             รายวิชาน้ีมีวัตถุประสงคพัฒนาทักษะการฟง
และพูดเบ้ืองตนในสถานการณตางๆ การสนทนา 
แลกเปลี่ยนขอมูล, ลักษณะของเสียงและการออกเสียง 
ลักษณะการพูดภาษาอังกฤษ การเช่ือมคํา เสียง การเนน
เสียงและระดับเสียงสูงต่ํา 

 

ปรับ 
คําอธิบาย
รายวิชาใหม 
 

2105106 การอาน 1                           2(2-0-4) 
   Reading  1   
                This course aims to study reading 
principles and practice reading both the 
complex sentence level and the paragraph 
level.  Understand language patterns, including 
references and connectives, using context  

2105152 การอานเบ้ืองตน                   2(1-2-3)
  Basic Reading    
            Reading principles and practice 
reading both the complex sentence level and 
the paragraph level.  Understand language 
patterns, including references and connectives, 
using context clues, skills for discovering the  

1. ปรับหนวย
กิต 
2. ปรับ
รายวิชาใหม 
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clues, skills for discovering the meaning of new  
words and reading for topic and main ideas. 

meaning of new words and reading for topic 
and main ideas. 
          หลักการอานและการฝกอานท้ังในระดับ
ประโยคท่ีมีความซับซอนและระดับยอหนา การทําความ
เขาใจรูปแบบของภาษา โดยใชบริบทรวมถึงการสราง
ทักษะสําหรับการเขาใจความหมายของคําใหมและการ
อานเพ่ือคนหาหัวขอและประเด็นหลัก 
 

 

2105107 สัทศาสตรและสัทวิทยา       2(2-0-4) 
             Phonetics and Phonology 
 This course introduces basic principles 
of phonetics and phonology. Emphasis is on 
the identification and production of speech 
sounds:  vowels and consonants, symbols and 
transcription.  Survey of speech and sound 
difficulties in English for Thai speakers.  
Phonological theories and its combining of 
sound system with the syntactic surface  
structure.  Practical work in language  
laboratory in reproducing utterances and 
comparing them with the originals. 
 

2105153 สัทศาสตรและสัทวิทยาเบ้ืองตน  3(3-0-6) 
     Introduction Phonetics and Phonology      
Basic principles of phonetics and phonology. 
Emphasis is on the identification and 
production of speech sounds both vowels  
and consonants. Phonological theories are 
studied and discussed. Practical work will be 
done in language laboratory. 
        หลักการเบ้ืองตนของสัทสาสตรและสัทวิทยา เนน
การจําแนกและการออกเสียงท้ังสระและพยัญชนะ 
ศึกษาและอภิปรายทฤษฏีทางสัทวิทยา ฝกการออกเสียง
ในหองปฏิบัติการทางภาษา             

1. ปรับหนวย
กิต 
2. ปรับ
รายวิชาใหม 

2105108  โครงสรางภาษาอังกฤษ 2       2(2-0-4) 
    English Structure 2                                                                     
 The course focuses on the advanced 
features of English grammar with special 
attention to enhance students’ accuracy in 
English.  

 

2105254 ไวยากรณภาษาอังกฤษขั้นกลางเบ้ืองตน 
                                                    3(3-0-6) 
      Pre-Intermediate English Grammar  
Basic English Reading  is a pre-requisite course. 
This course aims to practice reading between  
the lines, how texts create relationship  
between writer and reader, how to bring in 
background knowledge and  interact with new 
information in different text types. Differentiate  
facts and opinions as well as interpret texts are 
also included. 
               เปนวิชาท่ีตองผานการเรียน English 
Reading 1 วิชาน้ีเนนการฝกอานแบบตีความ ขอความ
ท่ีสื่อระหวางผูเขียนและผูอานโดยนําประสบการณของ
ผูอานและขอมูลใหมจากบทความประเภทตางๆ ฝก
แยกแยะระหวาง ขอเท็จจริง ความคิดเห็นรวมท้ังตีความ
บทความตางๆ 
 
 

 

1. ปรับหนวย
กิต 
2. ปรับ
รายวิชาใหม 
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2105109 การฟง-การพูด 2                   3(2-2-5) 
 Listening and Speaking 2
 Listening and Speaking for 
Communication 1 is a prerequisite course. This 
course emphasizes giving and receiving 
information in professional and job related 
situations. This includes interviewing, reporting, 
note-taking and giving instructions. 

2105255  การฟง-การพูดขั้นกลางเบ้ืองตน 3(2-2-5)   
  Pre-Intermediate Listening and Speaking 
 Basic Listening and Speaking for is a 
prerequisite course. This course emphasizes 
giving and receiving information in professional 
and job related situations. This includes 
interviewing, reporting, note-taking and giving 
instructions. 
           วิชาตอเน่ืองจากวิชาการฟง-การพูดเบ้ืองตน 
มุงเนนในการใหและรับขอมูลในสถานการณท่ีเก่ียวกับ
งาน เชน การสัมภาษณ การจดบันทึกยอ และการให
คําแนะนํา 

 

ปรับ 
คําอธิบาย
รายวิชาใหม 

 

2105110 การอาน 2                   2(2-0-4) 
 Reading 2   
English Reading 1 is a pre-requisite course. This 
course aims to practice reading between the 
lines, how texts create relationship between 
writer and reader, how to bring in background 
knowledge and interact with new information 
knowledge and interact with new information 
in different text types. Differentiate facts and 
opinions as well as interpret texts are also 
included. 

2105256   การอานขั้นกลางเบ้ืองตน        2(1-2-3) 
               Pre-Intermediate Reading  
Basic English Reading is a pre-requisite course.  
Practice reading between the lines, how texts 
create, relationship between writer and reader, 
how to bring in background knowledge and 
interact with new information in different text 
types. Differentiate facts and opinions as well 
as interpret texts are also included. 
เปนวิชาท่ีตองผานการเรียน Basic English Reading 
ฝกอาน แบบตีความ ขอความท่ีสื่อระหวางผูเขียนและ
ผูอาน นําความรูท่ีมีอยูเดิมรวมกับความรูใหมในเน้ือหาท่ี
มีลักษณะแตกตางกัน ขอเท็จจริง ความคิดเห็นท่ี
แตกตางรวมถึงการตีความในเน้ือหา 

1. ปรับหนวย
กิต 
2. ปรับ
รายวิชาใหม 

2105111 ภูมิหลังทางสังคมและวัฒนธรรม 
             ของประเทศเจาของภาษา  2(2-0-4) 
  Socio-cultural Backgrounds of  

             English-speaking Countries  
             This course is a study of sociological 
and cultural backgrounds of English-speaking 
countries. Topics include history, aspects of 
religion, politics, social systems, structures of 
families and other intimate groups, technology,  
visual art and music etc. The comparison 
between the culture background of the English 
speaking countries and the students’ own 
culture will be discussed in order to get insight 
into the similarities and differences.  
Controversy in cross-cultural communication  

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

1. ปรับรหัส 
2. ปรับ

คําอธิบาย 
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will be also discussed to develop intercultural 

awareness and use it as information in 
providing best benefit to the learners. 

อภิปรายขอถกเถียงในการสื่อสารขามวัฒนธรรมเพ่ือ
พัฒนาความเขาใจระหวางวัฒนธรรมและเปนขอมูลเพ่ือ

ประโยชนตอผูเรียน 

 

2105214  การเขียน 1                   2(2-0-4) 
    Writing 1  
 This course focuses on features of 
paragraph writing, e.g. topic sentence, main 
idea, thesis statement, supporting details, 
correctness of the main sentences and 
grammatical structures including punctuation. 

 

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

1. ปรับหนวย
กิต 
2. ปรับ
คําอธิบาย 

 

2105215 วจีวิภาคและวากยสัมพันธเบ้ืองตน 
                                                    2(2-0-4) 
 Morphology and Syntax 

 This course introduces the internal 
structure of words: how words are formed and 
used in sentences.  Basic sentence structures 
and syntactic analysis using traditional and 
structural linguistic theories are presented. 

2105159 วจีวิภาคและวากยสัมพันธเบ้ืองตน  
                                                    3(3-0-6) 
             Morphology and Syntax 
 Introduces the internal structure of 
words. The different ways words are formed 
and how words are used in sentences.  Basic 
sentence structures and syntactic analysis using 
traditional and structural linguistic theories are 
presented.  It also includes the ways in which 
word combination and word order affect 
communication. 
             โครงสรางภายในของคํา วิธีสรางคําแบบ
ตางๆ การใชคําในประโยค โครงสรางพ้ืนฐาน การ 
วิเคราะหประโยคตามทฤษฎีดั้งเดิมและทฤษฎีโครงสราง 
ศึกษากลุมคําและการเรียงคําท่ีมีผลตอความหมายเพ่ือ
การสื่อสาร 

1. ปรับหนวย
กิต 

2. ปรับ
คําอธิบาย 
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2105217   การเขียน 2             3(3-0-6) 
     Writing 2    
 This course aims to study paragraph 
writing, e.g. comparison, cause and effect, 
narrative, descriptive and argumentative 
paragraph. The theory of process writing 
approach is also focused 

2105261 การเขียนขั้นกลางเบ้ืองตน         2(1-2-3)
    Pre-Intermediate Writing  
   Basic Writing is a prerequisite course. 
Study the features of paragraph writing, e.g. 
topic sentence, main idea, thesis statement, 
supporting detail, correctness of the main 
sentences and grammatical structures including 
punctuation. 
          การเขียนเบ้ืองตน เปนวิชาท่ีตองลงเรียนกอน 
วิชาน้ีเนนเก่ียวกับลักษณะของการเขียนอนุเฉท เชน 
ประโยคหลัก ใจความสําคัญ ประโยคสนับสนุนใจความ
หลัก ความถูกตองของประโยคและโครงสรางไวยากรณ
รวมท้ังการใชเครื่องหมายวรรคตอน 

 

1. ปรับหนวย
กิต 
2. ปรับ
คําอธิบาย 

 

2105218  การฟง-การพูด 3                  3(2-2-5) 
              Listening and Speaking 3
 Listening and Speaking for 
Communication 2 is a prerequisite course. This 
course emphasizes listening and speaking skills 
on selected topics through different styles of 
speech. Listening to authentic spoken 
discourse and using English to convey local 
culture and knowledge to foreigners are also 
focused 

2105362  การฟง-การพูดขั้นกลาง          3(2-2-5) 
Intermediate Listening and Speaking  
           Pre-Intermediate Listening and 
Speaking is a prerequisite course.  This course 
emphasizes listening and speaking skills on 
selected topics through different styles of 
speech. Listening to authentic spoken 
discourse and using English to convey local 
culture and knowledge to foreigners are also 
included. 

         
วิชาตอเน่ืองจากวิชาการฟง-การพูด 2 มุงเนนทักษะการ
ฟงและพูดตามประเด็นในรูปแบบการพูดท่ีมีความ
แตกตางกัน การฟงบทสนทนาจากเจาของภาษา และใช
ภาษาอังกฤษเพ่ือสื่อใหชาวตางชาติเขาใจในเรื่องของ
วัฒนธรรมและความรูทองถ่ิน 

1. ปรับรหัส 
2. ปรับ
คําอธิบาย 

2105219    พ้ืนฐานวรรณคดีภาษาอังกฤษ 2(2-0-4) 
     Introduction to Literature  
              This course aims to distinguish 
literary from non – literary language and forms.  
Basic concepts and terminology used in fiction, 
poetry and drama, e.g. setting, plot, conflict, 
characterization, tone and mood, literary 
devices, comedy, tragedy, etc. are introduced 
and discussed.  Students will gain an  
appreciation in literature through reading 
selected literary works. 

2105163  ความรูพ้ืนฐานเกี่ยวกับบทกวีนิพนธ  
              ภาษาอังกฤษ               2(2-0-4) 
             Introduction to Poetry  
           Meaning, definition, and types of 
poetry.  Basic terminology used in poetry in 
English language.  Techniques and devices are 
also studied. Valuable poems are selected for 
students to practice their reading and to 
discuss in class. 
               ความหมาย คําจํากัดความของคําวาบทกวี
นิพนธ ชนิดของบทกวีนิพนธ คําศัพทพ้ืนฐานท่ีใชในงาน
กวีนิพนธภาษาอังกฤษ เทคนิคและกลวิธีในการประพันธ 

ปรับใหม 
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 คัดสรรผลงานท่ีมีคุณคาเพ่ือฝกอานและอภิปรายในช้ัน

เรียน 

 

 

2105220   วรรณคดีสําหรับเด็ก             3(3-0-6) 
    Children’s Literature   
This course is an introduction to examine to 
the range of major forms and genres in 
children’s literature, focusing on important 
traditions, themes and conventions, and 
exploring their relevance to the linguistic and 
imaginative development of young readers.  
Areas of study may include: folklore, fairly 
tales, riddles, lullabies, nursery rhymes, fantasy 
literature, picture books and  classic 
children’s literature. 

 

2105264 นิทานและบทกวีสําหรับเด็ก       3(3-0-6) 
             17Fables and Poems for Children 

 Meaning and types of fables and  
Poems for children. Study of selected works like 
Esop fables, nursery rhymes. Practice discussion 
on contents and themes gained from reading, 
making picture books and doing other activities 
such as sing songs or role play. 
            ความหมาย และ ชนิดของนิทานและบทกวี
สําหรับเด็ก ศึกษาผลงานท่ีคัดสรร เชน นิทานอีสป บท
กลอนหรือบทเพลงสําหรับเด็ก ฝกอภิปรายสาระและแง
คิดท่ีไดจากการอาน ฝกทําสมุดภาพและกิจกรรมท่ี
เก่ียวของ เชนการขับรองหรือแสดงบทบาทสมมต ิ

1. ปรับรหัส
วิชา 
2.ปรับ 
คําอธิบาย
รายวิชาใหม 

2105216 การใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการ 
             เรียนภาษาอังกฤษ       3(2-2-5) 
IT Application for Language Learning  
 This course is focused on the 
integration of technology and language 
learning. Internet and multi – media software 
can be applied in the study of the English 
language. 

 

2105260 การใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการ 
             เรียนภาษาอังกฤษ                 2(1-2-3) 
IT Application for Language  Learning 
         Focuses on the integration of technology 
and language learning. Internet and multi – media 
software can be applied in the study of the English 
language. 
 มุงเนนการบูรณการเทคโนโลยีและการเรียนรู
ภาษากับอินเทอรเน็ต ส่ือเทคโนโลยีตางๆเพ่ือนํามา
ประยุกตใชในการเรียนภาษาอังกฤษ 

1. ปรับหนวย
กิต 
2. ปรับ
รายวิชาใหม 
3. ปรับรหัส
วิชา 

2105324   การเขียน 3                    3(3-0-6) 
               Writing 3   
 Writing 2 is a prerequisite course. This 
course aims to practice essay writing 
concerning complicated and more abstract  
themes, e.g. writing for opinion, argumentative 

and persuasive writing. 

2105365  การเขียนขั้นกลาง                 2(1-2-3)
    Intermediate Writing  
         Pre-Intermediate Writing is a prerequisite 
course. Studying paragraph writing, comparison, 
cause and effect, narrative, descriptive and  
argumentative paragraphs writing. 
           การเขียนข้ันกลางเบ้ืองตน เปนรายวิชาท่ีตอง
ลงเรียนกอน ศึกษาการเขียนประโยคการเขียนยอหนา 
เชน การเขียนเชิงเปรียบเทียบ การเปรียบเทียบเหตุและ
ผล การเขียนเชิงบรรยาย การเขียนเชิงพรรณนา การ
เขียนประโยคโตแยง 
 
 
 
 

 

1. ปรับหนวย
กิต  
2. ปรับ
รายวิชาใหม 
3. ปรับรหัส 
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2105325 การอาน 3                   2(2-0-4) 
 Reading 3  
 English Reading 2  is a pre-requisite 
course. Practice reading beyond the lines to 
determine the opinions and attitudes of the 
writer analytically and critically.  There should 
be variety of texts including newspaper 
articles,  
 editorials, critical reviews, excerpts from the 
Internet; all showing a variety of writing styles 
which may be used for determining writers’ 
opinions and attitudes. 

 

2105366 การอานขั้นกลาง                    2(1-2-3) 
   Intermediate Reading    
            Pre-Intermediate English Reading   is a 
pre-requisite course.  Practices reading beyond 
the lines determine the opinions and attitudes 
of the writer analytically and critically.  There 
should be variety of texts including newspaper 
articles, editorials, critical reviews, excerpts 
from the Internet; all showing a variety of 
writing styles which may be used for 
determining writers’ opinions and attitudes. 
             การอาน 2 เปนรายวิชาท่ีตองลงเรียนกอน  
ฝกอานตีความ วิเคราะหวิจารณความคิดเห็นและ
ทัศนคติของผูเขียนเน้ือหามีความหลากหลาย ท้ัง
บทความในหนังสือพิมพ บทบรรณาธิการ บทวิจารณ 
ขอความท่ีตัดตอนมาจากอินเทอรเน็ตซึ่งแสดงถึงความ 
หลากหลายของรูปแบบในการเขียนซึ่งอาจนําไปใช
ตัดสินความคิดเห็นและทัศนคติของผูเขียนได 

1. ปรับหนวย
กิต 
2. ปรับ
รายวิชาใหม 
3. ปรับรหัส
วิชา 

2105326  พ้ืนฐานการละครและการแสดง  2(1-2-3) 
Foundation of Drama and Acting 

This course aims to study the meaning, 
components and types of drama and acting. 
Body movement, body language, utterances, 
single-acting and pair-acting leading to group 
acting are practiced.  Performing short play not 

longer than 1 hour is required. 
 
 
 
 

2105267 พ้ืนฐานการละครและการแสดง   3(2-2-5) 
             Foundation of Drama and Acting    
 Meaning, components and types of 
drama and acting. Body movement, body 
language, utterances, single-acting and pair-
acting leading to group acting are practiced.  
Performing of short play no longer than 1 hour 
is required. 
 ความหมาย องคประกอบ และประเภทของ
การแสดง การเคลื่อนไหว รางกาย, ภาษากาย, การเปลง
เสียง การแสดงเดี่ยวและการแสดงคู เพ่ือนําไปสูการ
แสดงกลุม รวมถึงกําหนดใหมีการแสดงระยะเวลาไมเกิน 
1 ช่ัวโมง 
 

1. ปรับหนวย
กิต 
2. ปรับ
รายวิชาใหม 
3. ปรับรหัส
วิชา 

2105327 ภาษาอังกฤษสําหรับการโรงแรม 3(3-0-6) 
              English for Hotel 
  This course is designed to provide 
students with the vocabulary and expressions 
required in the hotel business; such as front 
office, food and beverage, housekeeping and 
restaurant. It is intended to prepare students 
for communication with hotel guests and 
 other English-speaking staff members. Real-life 

 

2105370 ภาษาอังกฤษสําหรับการโรงแรม  3(3-0-6) 
  English for Hotel                 
          Vocabulary, expression, information 
concerning hotel work and management. 
Practice of English language  
skills relevant to various aspects of the hotel 
business. 
       ศัพท สํานวนภาษาอังกฤษ และเน้ือหาเก่ียวกับ
ลักษณะงานและการจัดการ งานโรงแรม ตลอดจนหนาท่ี 

1.ปรับรหัส
วิชา 
2. ปรับ
รายวิชาใหม 
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situations, in which employees are most likely  
to come into contact with speakers of English, 
are included in the lessons. 

ความรับผิดชอบของพนักงาน ฝกการใช 
ภาษาเพ่ือติดตอสื่อสารในลักษณะงานตาง  ๆท่ีเก่ียวกับ
การโรงแรม 

 

2105327 ภาษาอังกฤษสําหรับการโรงแรม 3(3-0-6) 
              English for Hotel 
  This course is designed to provide 
students with the vocabulary and expressions 
required in the hotel business; such as front 
office, food and beverage, housekeeping and 
restaurant. It is intended to prepare students 
for communication with hotel guests and 
 other English-speaking staff members. Real-life 
situations, in which employees are most likely  
to come into contact with speakers of English, 
are included in the lessons. 

2105370 ภาษาอังกฤษสําหรับการโรงแรม  3(3-0-6) 
  English for Hotel                 
          Vocabulary, expression, information 
concerning hotel work and management. 
Practice of English language  
skills relevant to various aspects of the hotel 
business. 
          ศัพท สํานวนภาษาอังกฤษ และเน้ือหาเก่ียวกับ
ลักษณะงานและการจัดการ งานโรงแรม ตลอดจนหนาท่ี
ความรับผิดชอบของพนักงาน ฝกการใช 
ภาษาเพ่ือติดตอสื่อสารในลักษณะงานตาง  ๆท่ีเก่ียวกับ
การโรงแรม 

1.ปรับรหัส
วิชา 
2. ปรับ
รายวิชาใหม 

2105328   การฟง-การพูด 4                 3(2-2-5) 
    Listening and Speaking 4
 Listening and Speaking 3 is a 
prerequisite course. This course provides 
practice in interpreting and expressing 
opinions, articles, plays, documentaries, news, 
reports and video tapes according to their own 
field. Public speaking, negotiations and oral 
reports are included. 

 

2105471  การฟง-การพูดขั้นสูง              3(2-2-5) 
  Advanced Listening and Speaking 
   Intermediate Listening and Speaking  
is a prerequisite course. This course provides 
practice in interpreting and expressing opinions, 
articles, plays, documentaries, news, reports 
and video tapes according to their own field. 
Public speaking, negotiations and oral reports 
are included. 
            วิชาตอเน่ืองจากวิชาการฟง-การพูดข้ันกลาง 
ตีความและแสดงความคิดเห็น บทความ ละคร สารคดี 
ขาว รายงานและวีดิทัศน การพูดในท่ีสาธารณะ การ
เจรจาและการรายงานปากเปลา 

 

1.ปรับคํา 
อธิบาย 
2. ปรับ
รายวิชาใหม 
3. ปรับรหัส
วิชา 

2105329 การแปล 1                  2 (2-0-4) 
  Translation 1  
 Study the principle of translation from 
English into Thai and Thai into English from the 
level of sentences onto paragraph; focusing on 
syntactic structures, meaning of words and 
idioms. 
 ศึกษาหลักการแปลจากภาษาอังกฤษเปนไทย 
และภาษาไทยเปนอังกฤษ ตั้งแตระดับประโยคจนถึง
ระดับยอหนา มุงเนนในโครงสรางรูปประโยค 
ความหมายของคําและสํานวน 

2105168 การแปลเบ้ืองตน                  2 (2-0-4) 
  Introduction to Translation  
            The principle of translation from 
English into Thai and Thai into English from the 
level of sentences onto paragraph; focusing on 
syntactic structures, meaning of words and 
idioms. 
 หลักการแปลจากภาษาอังกฤษเปนไทย และ
ภาษาไทยเปนอังกฤษ ตั้งแตระดับประโยคจนถึงระดับ
ยอหนา มุงเนนในโครงสรางรูปประโยค ความหมายของ
คําและสํานวน 

1. ปรับ
รายวิชาใหม 
2. ปรับรหัส
วิชา 
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2105330  การเขียน 4                   3(3-0-6) 
    Writing 4   
 Writing 3 is a prerequisite course. This 
course aims to practice in writing according to 
suggested patterns focusing on the impact of 
words and lexical parameters.  The writing of  
slogan (e.g. a political party, a product, a  
tourist resort etc.) is recommended.  Emphasis 
is on the syntactic accuracy and creativity. 

 

2105472  การเขียนขั้นสูง                    2(1-2-3) 
    Advanced Writing   
 Writing essays concerning complicated 
and more abstract themes, e.g. writing for 
opinion, argumentative and persuasive writing. 
Emphasis is on the syntactic accuracy and 
creativity. 
         การเขียนเรียงความซึ่งซับซอนและเปน
นามธรรมมากข้ึน เชน การเขียนความเห็น การเขียน
โตแยงและโนมนาวใจ เนนความถูกตองของประโยค 
ความคิดสรางสรรค เปนตน 

 

1. ปรับ
รายวิชาใหม 
2. ปรับรหัส
วิชา 

2105331  การอาน 4                   2(2-0-4) 
   Reading 4  
 English Reading 3 is a pre-requisite 
course. This course emphasizes the skills from 
reading to writing. Students are encouraged to 
read more authentic text in order to obtain 
some ideas and writing patterns as a model to  
develop their own piece of writing.  Some 
good sample sentences obtained from reading 
which the teacher assigned  before students 
begin to write are essential as the sentences 
will give them some  ideas of how paragraphs 
are organized, including how syntax and 
semantic structure take a crucial role in 
writing. 

 

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

1. ปรับหนวย
กิต 
2. ปรับ
รายวิชาใหม 
3. ปรับรหัส
วิชา 

2105332  การเขียนจดหมายธุรกิจ       3(3-0-6)
 Business  Correspondence  
This course emphasizes the study of writing 
business correspondence i.e. introduction to 
business letters, social letters, application 
letters, inquiry letters, order letters, collection 
letters, memorandum, agenda, minutes.  
Practice of writing letters and other related 
documents are concentrated. 

 

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

 

1. ปรับ
รายวิชาใหม 
2. ปรับรหัส
วิชา 
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2105333  วรรณกรรมและการแสดง        3(2-2-5)    
Literature and On Stage Performance  
               This course aims to study literary 
works and plays selected from those with 
valuable contents and language art.  Students 
will be encouraged to practice on stage 
performance in groups within a time-limit of 90 
minutes. 

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

 

1. ปรับ
รายวิชาใหม 
2. ปรับรหัส
วิชา 

หลักสูตรเดิม (2550) 2105334  รอยกรอง
ภาษาอังกฤษ          2(2-0-4) 
              Poetry Selections 
 Introduction to Literature is a 
prerequisite course. This course aims to study 
of poetry written in English with criteria for 
selection being potential interest and appeal 
for Thai learners.  Selections of well-known 
anthology pieces to expand poetic background 
are selected.  Development of poetic diction 
and style is also focused. 

2105375 รอยกรองภาษาอังกฤษ             3(3-0-6)
   Poetry Selections 
           Introduction to Literature is a 
prerequisite course. Study of poetry written in 
English focused on language art, content, and 
theme. Background and style of the poets are 
also studied and discussed. 
 ตองผานวิชาความรูเบ้ืองตนเก่ียวกับวรรณคดี
ภาษาอังกฤษมาแลว ศึกษาบทกวี ภาษาอังกฤษ ดาน
ศิลปะการใชภาษา เน้ือหาและแนวคิด  ศึกษาและ
อภิปราย ภูมิหลังและรูปแบบการประพันธของกวี 

1. ปรับหนวย
กิต 
2. ปรับ
รายวิชาใหม 
3. ปรับรหัส
วิชา 

2105484  ภาษาอังกฤษเพ่ืองานสื่อสารมวลชน 
                                                    3(3-0-6) 
  English in Mass Media  
 This course aims to study principle  
and language form and style used in 
publishing media. The emphasis is on printed 
materials such as newspapers, magazines, 
brochures, leaflets, press release and 
advertisements in newspapers and magazines.  
Concentration is on syntactical and lexical 
features.   

2105378 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารมวลชน 
 English in Mass Media        3(3-0-6) 
             The principles of mass media 
particular attention to syntactic and lexical  
features, using headline, promotional literature, 
articles, newsletters, commercial 
advertisements, and classified advertisements 
as well as transcripts of taped radio and 
television for interpretative reading and 
discussion.  
 หลักการ การสื่อมวลชน โดยเฉพาะสื่อ 
หนังสือพิมพ นิตยสาร แผนพับ โฆษณา กําหนด การ
เดินทาง โฆษณาในหนังสือพิมพและนิตยสาร เปนตน 
โดยการเนนลักษณะโครงสรางภาษาและคําศัพท ภาษา
ท่ีใชในหัวขอขาว ภาษาโฆษณา ประชาสัมพันธ 
บทความ จดหมาย ขาว โฆษณาเชิงธุรกิจและโฆษณา
ยอย บทพูดในวิทยุ และโทรทัศน เพ่ือการตีความหมาย 
และอภิปรายความหมาย 

1. ปรับ
รายวิชาใหม 
2. ปรับรหัส
วิชา 
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2105337 บทกวีนิพนธอเมริกัน               2(2-0-4) 
 American Poetry   
This course is a survey of American poetry 
from 1910 to 1945. Samples of major authors 
– Robinson, Frost, Sandburg, Hughes, Eliot, 
Stevens, Williams, and Cummings will be 
studied. The stress is put on figurative 
language and theme. 

 

2105376 บทกวีนิพนธอเมริกันสมัยใหม     3(3-0-6)
 Modern American Poetry  
          Survey of American poetry from 1910 to 
1945. Study, present and discuss  
background, style and works of major authors: 
Robinson, Frost, Sandburg, Hughes, Eliot, 
Stevens, Williams, and Cummings. 
         บทกวีชาวอเมริกันในยุคสมัยป ค.ศ. 1910-1945 
ศึกษา นําเสนอและ อภิปรายภูมิหลังรูปแบบ และ
ผลงานของนักประพันธสําคัญ ไดแก โรบินสัน
, ฟรอสต แซนดเบิรก, ฮิวจส, เอเลียต, สตีเวนส,  
วิลเลียมสและคัมมิงส 
 

1. ปรับหนวย
กิต 
2. ปรับ
รายวิชาใหม 
3. ปรับรหัส
วิชา 

2105340 วรรณกรรมรวมสมัย               3(2-2-5) 
 Contemporary Literary Works  
           This course aims to examine and 
differentiate a representative range of the 
most recent development of Western and 
Asian literary works. The focus is put on 
literary styles, social and cultural concepts. 
Besides, students are expected to develop 
analytical and critical reading skills. 

 

2105377 วรรณกรรมรวมสมัย                3(3-0-6)
 Contemporary Literary Works 
            Differentiate a representative range of 
the most recent development of Western and 
Asian literary works. The focus is put on literary 
styles, social and cultural concepts. Besides, 
students are expected to develop analytical 
and critical reading skills.  
            แยกความแตกตาง ระหวางชวงของการพัฒนา
ลาสุดของวรรณกรรมตะวันตกและเอเชีย การมุงเนนท่ี
จะใชรูปแบบวรรณกรรมแนวความคิดทางสังคมและ
วัฒนธรรม นอกจากน้ีนักเรียนสามารถท่ีจะพัฒนาทักษะ
การอานการวิเคราะหท่ีสําคัญได 

 

1. ปรับหนวย
กิต 
2. ปรับ
รายวิชาใหม 
3. ปรับรหัส
วิชา 

2105446 การแปล 2                   2(2-0-4)
 Translation 2  
 Translation I is a prerequisite course. 
This course is a continuation of  translation 1 
with an emphasis on more complicated and 
longer passages from English into Thai and 
from Thai into English. The materials to be 
translated are  
 taken from newspaper articles and reports 
from different fields. 

 

2105279 การพัฒนาทักษะการแปล         2(1-2-3) 
   Translation for Skills Development
 Basic Translation  is a prerequisite 
course. A continuation of Translation 1 with an 
emphasis on more complicated and longer 
passages from English into Thai and from Thai 
into English. The materials to be translated are 
taken from newspaper articles and reports 
from different fields. 
          วิชาตอเน่ืองจากการแปลเบ้ืองตน มุงเนนเน้ือหา
ท่ีมีความยาวและซับซอนข้ึน จากภาษาอังกฤษเปน
ภาษาไทย และภาษาไทยเปนภาษาอังกฤษ เน้ือหาท่ี
นํามาแปลจากบทความหนังสือพิมพและรายงานท่ี
หลากหลาย    
 

1. ปรับหนวย
กิต 
2. ปรับ
รายวิชาใหม 
3. ปรับรหัส
วิชา 
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2105447 ภาษาอังกฤษสําหรับการทองเท่ียว 
              English for Tourism           3(3-0-6) 
             This course emphasizes the study of 
language for tourism.  The students have to 
learn and use the vocabulary and expression 
needed locally and internationally. Role-play, 
simulation and group interaction during class 
time are essential. Also, practicing in various 
service areas in the tourism industry, hotels, 
restaurants and other businesses is needed. 

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

         Vocabulary, expressions and information 
concerning tourism; information about the 
geography, history, civilization, culture and 
major tourist attractions in Thailand and the 
countries in ASEAN ; practice of English 
language skills; summary and presentations of 
information concerning tourism, field trips. 
          ศัพท สํานวนภาษาอังกฤษและเน้ือหาเก่ียวกับ
การทองเท่ียว ตลอดจนศึกษาขอมูลเก่ียวกับภูมิศาสตร 
ประวัติศาสตรอารยธรรม วัฒนธรรมไทย และประเทศ
ในกลุมอาเซียน สถานท่ีทองเท่ียวท่ีสําคัญ ฝกใชภาษา 
เพ่ือการปฏิบัติงานท่ีเก่ียวของ ฝกสรุปขอมูลและ
นําเสนอขอมูลท่ีเก่ียวของกับธุรกิจการทองเท่ียว มี
การศึกษานอกสถานท่ี 

1. ปรับหนวย
กิต 
2. ปรับ
รายวิชาใหม 
3. ปรับรหัส
วิชา 

2105448  ภาษาอังกฤษสําหรับการจัดการสํานักงาน  
                                                    3(3-0-6) 
             English for Office Management 
 This course aims to study and practice 
with texts expressing both spoken and written 
language related to general office work. 
Spoken practice comprises telephone 
simulations with customers in various  
situations. 

2105381  ภาษาอังกฤษสําหรับการจัดการสํานักงาน 
                                                    3(3-0-6) 
         English for Office Management  
             Practice with texts expressing both 
spoken and written language related to general 
office work. Spoken practice comprises 
telephone simulations with customers in 
various situations.  
             ปฏิบัติท่ีมีขอความแสดงท้ังสองภาษาพูดและ
เขียนท่ีเก่ียวของกับการทํางานในสํานักงานท่ัวไป การ
ปฏิบัติโดยฝกทักษะทางดานการพูดและเขียนซึ่ง
เก่ียวของกับงานสํานักงาน เชนการจําลองสถานการณ
การติดตอกับลูกคาทางโทรศัพทในสถานการณตางๆ 

 

1. ปรับ
รายวิชาใหม 
2. ปรับรหัส
วิชา 

22105449 วรรณกรรมไทยและประเทศเพ่ือนบาน    
                                                    3(3-0-6) 
Thai and Neighboring Countries’ Literary 
Works   
 This course aims to study the 
patterns, contents and viewpoints and classify 
literary works of Thailand and neighboring 
countries such as Myanmar, Laos, Vietnam and  
Cambodia.  Students are required to learn the 
relationship between literary works and  

2105382 วรรณกรรมไทยและประเทศอาเซียน 
                                                    3(3-0-6) 
        Thai and ASEAN Countries’ Literary 
Works  
       The relationship between literary works 
and human, culture and society. Students’ 
awareness of the value of literary works as a 
part of life and culture  
through studying literary works of Thailand and 
at least one of neighboring countries such as  

1. ปรับ
รายวิชาใหม 
2. ปรับรหัส
วิชา 



84 
 

หลักสูตรเดิม (2550) หลักสูตรใหม (2555) หมายเหตุ 
culture and society.  The emphasis is placed 
on students’ awareness of the value of literary 
works and literature as a part of life and 
culture. 

Myanmar, Malaysia, Laos, Vietnam, and 
Cambodia. 
          ความสัมพันธระหวางวรรณกรรมกับมนุษย
สังคมและวัฒนธรรม ผูเรียนตระหนักถึงคุณคาของ
วรรณกรรมในฐานะสวนหน่ึงของชีวิตและวัฒนธรรมผาน
การศึกษาวรรณกรรมไทยและประเทศเพ่ือนบาน เชน 
ลาว กัมพูชาและมาเลเซีย เปนตน 
 

 

2105452 การศึกษาเอกเทศ                   3(2-2-5) 
             Independent Studies  
               This course is divided into 2 parts: 
classroom-based and a period of individual 
study.  In the classroom-based period, 
students will be introduced to basic research 
skills and will have the opportunity to practice 
them in the classroom using pair and group 
work, etc.  The students are encouraged to 
discuss criteria for selection of a topic and 
present draft plans for their projects.  Research 
skills covered will include extraction of 
information from textbooks, journals, 
magazines and newspapers; obtaining 
information from interviews and 
questionnaires.  Students will be given the 
opportunity to present/display their work  
according to their own plans. 

2105383  การศึกษาเอกเทศ                  3(3-2-5) 
            Independent Studies  
 This course divided into 2 parts: 
classroom-based and period of individual 
study. In the classroom-based period, students 
will be introduced to basic research skills and 
have the opportunity to practice them in the 
classroom using pair and group work, etc.  The 
students are   encouraged to discuss criteria for 
selection of a topic and present draft plans for 
their projects.  The research skills cover 
extractions of information from textbooks, 
journals, magazines and newspapers; obtaining 
information from interviews and 
questionnaires.  Students will be given 
opportunity to present/display their work 
according to their own plans. 
 โดยใชการเรียนการสอนเปนพ้ืนฐาน  รวมกับ  
การศึกษาดวยตนเอง การเรียนรูรวมกันภายในหองเรียน
รวมถึงการฝกฝนทักษะในการทําวิจัยพ้ืนฐาน ไดแก 
หลักเกณฑของการเลือกสรรหัวขอ การวางแผนเพ่ือทํา
โครงการ การเลือกเฟนขอมูลจากตํารา สิ่งพิมพ 
นิตยสารหนังสือพิมพ และ สื่ออิเล็กทรอนิกส ขอมูลจาก
การสัมภาษณและแบบสอบถาม และการสัมมนา
เก่ียวกับกระบวนการวิจัย การนําเสนอ และแสดงผลงาน
ของผูเรียน 
 

คงเดิม 

2105453 การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพ 
             ภาษาอังกฤษ                        2 (180) 
Preparation for Professional  Experience in 
English   
 A simulated practice is provided to 
prepare the students to be trainees in either 
government or private sectors where English is 

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

ปรับชื่อภาษา 
อังกฤษ 
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หลักสูตรเดิม (2550) หลักสูตรใหม (2555) หมายเหตุ 
used whether in written or spoken form when 
communicating with non-Thai speakers. 

เตรียมความพรอมใหกับนักศึกษาในทุกดานกอนจะไป
ฝกงานในหนวยงานราชการหรือบริษัทเอกชนท่ีนักศึกษา
สามารถฝกฝนภาษาอังกฤษได 
 

 

2105454 การฝกประสบการณวิชาชีพภาษาอังกฤษ 
                                                      5(450)  
        Professional Experience in English 
       Students work as trainees in either 
government or private sectors where English is 
used whether in written or spoken form when 
communicating with non-Thai speakers. 

2105491 การฝกประสบการณวิชาชีพภาษาอังกฤษ    
             Practicum                          5(450) 
      Students work as trainees in either 
government or private sectors where English is 
used whether in written or spoken form when 
communicating with non-Thai speakers. 
      นักศึกษาฝกงานในหนวยงานราชการหรือ
บริษัทเอกชนท่ีสามารถฝกฝนภาษาอังกฤษกับ
ชาวตางชาติได 

ปรับชื่อภาษา 
อังกฤษ 
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ภาคผนวก ค 
คําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาที่ 0327/2554  

เรื่อง แตงต้ังคณะกรรมการโครงการปรับปรุงหลักสูตร 
ศิลปศาสตรบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา  

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
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90 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



91 
 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ง 
คําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ที่ 3817/2554  

เรื่อง แตงต้ังคณะกรรมการการวิพากษหลักสูตรสาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
และ 

หนังสือเชิญผูทรงคุณวุฒิวิพากษหลักสูตร 
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ภาคผนวก จ 
คําสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ที่ 13/2554  
เรื่อง แตงต้ังคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร 

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
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ภาคผนวก ฉ 
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา  

เรื่อง แนวปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา 
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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
เรื่อง  แนวปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา 

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

เพ่ือใหการจัดการเรียนการสอนรายวิชา  ของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลามีคุณภาพ ได
มาตรฐาน     สูสากล มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา  โดยความเห็นชอบของท่ีประชุมผูบริหาร
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เม่ือคราวประชุม ครั้งท่ี ๙/๒๕๕๒  วันท่ี ๑๕ กันยายน ๒๕๕๒  เห็นควรให
กําหนดแนวปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอนรายวิชาเพ่ือถือปฏิบัติรวมกัน  ดังนี้ 

 
๑. แนวปฏิบัติในการจัดผูสอนรายวิชา 

๑.๑ อาจารยผูสอนจะตองมีภาระงานสอนข้ันต่ํา ไมนอยกวาภาระงานสอน ตามประกาศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เรื่องภาระงานของบุคลากรสายวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา              

๑.๒ กรณีอาจารยพิเศษรายชั่วโมง จะตองเปนอาจารยพิเศษท่ีไดข้ึนบัญชีเปนอาจารยพิเศษ        
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ตามระยะเวลาท่ีกําหนด 

 
๒. แนวปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอยรายวิชาแตละภาคเรียน  

๒.๑ ใหจัดรายวิชาเรียนตามแผนการเรียนของแตละหลักสูตรท่ีไดอนุมัติแผนไวแลว 
๒.๒ รายวิชาศึกษาท่ัวไป ใหจัดหมูเรียนละ ๔๐ – ๕๐ คน ตามลําดับการลงทะเบียนของ

นักศึกษา 
๒.๓ รายวิชาเลือกเสรี ใหนักศึกษาเลือกเรียนตามความสนใจของนักศึกษา  โดยจัดหมูเรียน           

ละ ๔๐ – ๕๐ คน ตามลําดับการลงทะเบียนของนักศึกษา 
๒.๔ การจัดรายวิชาท่ีเปนวิชาเนื้อหา ใหจัดหมูเรียนตามกลุมพ้ืนฐาน โดยกลุมพ้ืนฐานท่ีมี

นักศึกษาไมถึง ๒๕ คน ใหจัดรวมกลุมกับนักศึกษากลุมพ้ืนฐานอ่ืนในรายวิชาเดียวกัน 
 

๓. แนวปฏิบัติในการเตรียมการสอน และรายงานผลการสอน 

๓.๑ อาจารยผูสอนจะตองจัดทํารายละเอียดของรายวิชาตามแบบฟอรม มคอ.๓ หรือ มคอ.๔ 
และสงคณะภายในสัปดาหแรกของการเปดภาคเรียน 

๓.๒ อาจารยผูสอนจะตองเขาพบนักศึกษาเพ่ือวางแผนการสอนรวมกับนักศึกษาในสัปดาหท่ี 
๑ ของการเปดภาคเรียนตามตารางเรียนของรายวิชานั้นๆ 

๓.๓ อาจารยผูสอนจะตองรายงานผลการสอนรายวิชา ตามแบบฟอรม มคอ. ๕ หรือ มคอ. ๖ 
และ  สงใหคณะภายใน ๑๕ วัน นับจากวันสุดทายของการสอบปลายภาค 
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๓.๔  รายวิชาเดียวกัน ใหรวมกันจัดทํารายละเอียดของรายวิชา เพ่ือเปนมาตรฐานเดียวกัน 

แตอาจารยผูสอนสงรายละเอียดของรายวิชาและรายงานผลการสอนแยกเปนรายบุคคล 
๔. แนวปฏิบัติในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

๔.๑ ใหอาจารยผูสอนจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ 
๔.๒ ใหอาจารยมีการใชสื่อ เทคโนโลยีหรือนวัตกรรม ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
๔.๓ ใหอาจารยจัดการเรียนการสอนท่ีมีความยืดหยุน และหลากหลายสอดคลองกับ

ศักยภาพของผูเรียน 
๔.๔ ใหมีการตรวจสอบรายชื่อผูเขาเรียน และรายงานการเขาเรียนถึงคณะท่ีนักศึกษาสังกัด

ทุกเดือน 
๔.๕ ใหสงรายชื่อผูมีเวลาเรียนต่ํากวารอยละ ๘๐ และต่ํากวารอยละ ๖๐ ผานคณะท่ีอาจารย

สังกัดกอนสอบ ๔ สัปดาห 
๕. แนวปฏิบัติในการประเมินผลการสอนรายวิชา 

๕.๑ จัดใหมีคณะกรรมการบริหารวิชาการคณะ ซ่ึงประกอบดวย 

 คณบดี     ประธานกรรมการ  
 รองคณบดีฝายวิชาการ   รองประธานกรรมการ  
 ประธานหลักสูตรทุกหลักสูตร  กรรมการ  
 หัวหนาภาควิชา    กรรมการ 
 หัวหนางานจัดการศึกษาของคณะ เลขานุการ  

หนาท่ี 
๑. กําหนดแนวทางในการดําเนินงานวิชาการแนวปฏิบัติในการบริหารงานวิชาการ

ของคณะ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจําคณะ 
๒. จัดทําแผนพัฒนาวิชาการของคณะ เสนอคณะกรรมการพัฒนาการศึกษา และ

กํากับดูแลใหเปนไปตามแผนพัฒนาวิชาการ 
๓. จัดทําแผนปฏิบัติงานวิชาการ และปฏิทินวิชาการของคณะในแตละปการศึกษา 
๔. พิจารณากลั่นกรองบุคคลเปนอาจารยพิเศษ เพ่ือเสนอมหาวิทยาลัยตอไป 
๕. ตรวจสอบมาตรฐานรายละเอียดของรายวิชาทุกภาคเรียน 
๖. ตรวจสอบรายงานผลการสอนรายวิชา เพ่ือนําไปพัฒนาและปรับปรุง

ประสิทธิภาพของการเรียนการสอน 
๗. ตรวจสอบคุณภาพของขอสอบปลายภาคทุกรายวิชา 
๘. พิจารณาอนุมัติผลการเรียนทุกรายวิชาของคณะ 
๙. อ่ืนๆ ตามท่ีคณบดีมอบหมาย 

๕.๒ ใหนักศึกษาประเมินการสอนของอาจารยผูสอนทุกรายวิชา 
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จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยท่ัวกัน 
 

ประกาศ ณ วันท่ี  ๑๖ กันยายน  พ.ศ. ๒๕๕๒ 
 
 

 
 
(ผูชวยศาสตราจารยไกรสร  ศรีไตรรัตน) 

         อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
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ภาคผนวก ช 
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา  

เรื่อง หลักเกณฑการกําหนดรหัสวิชา 
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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
เร่ือง   หลักเกณฑการกําหนดรหัสวิชา 

……………………………………. 
 

 

  เพ่ือใหการพัฒนาหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เปนไปตามเกณฑ
มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พุทธศักราช 2548 และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2552 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาจึงประกาศ
หลักเกณฑการกําหนดรหัสวิชา ดังตอไปนี้ 

รหัสวิชา ประกอบดวยตัวเลข 7 ตัว ดังนี้ 
ตัวท่ี 1 แสดงถึง    รหัสคณะ    กําหนดดังนี้ 

   1 หมายถึง คณะครุศาสตร   
   2 หมายถึง คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  
   3 หมายถึง คณะวิทยาการจัดการ   
   4 หมายถึง คณะวิทยาศาสตรเทคโนโลยีและการเกษตร 

ตัวท่ี 2 แสดงถึง    ระดับหลักสูตรการจัดการศึกษาของคณะ   กําหนดดังนี้ 
0 หมายถึง อนุปริญญา 
1 หมายถึง ปริญญาตรี 
2 หมายถึง ปริญญาโท 
3 หมายถึง ปริญญาเอก 
4 หมายถึง ประกาศนียบัตร 
5 หมายถึง ประกาศนียบัตรบัณฑิต 
6 หมายถึง ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง 

ตัวท่ี 3 – 4   แสดงถึง    รหัสหมูวิชา ตามเอกสารแนบทายประกาศ 
ตัวท่ี 5        แสดงถึง     ความยากงายของเนื้อหา 
ตัวท่ี 6 – 7   แสดงถึง     ลําดับของรายวิชาในหมูวิชานั้นๆ 

 
ผูกําหนดรหัสวิชา  

   ตัวท่ี 1 – 5 ใหคณะเปนผูกําหนด  ยกเวนรายวิชาท่ีเก่ียวของกับศาสตรอ่ืน
ใหคณะกรรมการยุทธศาสตรดานการพัฒนาคุณภาพบัณฑิตพิจารณา 
   ตัวท่ี 6 – 7 ใหงานมาตรฐานการศึกษา กองบริการการศึกษา เปนผูกําหนด
หมายเลขลําดับของหมูวิชานั้นๆ พรอมท้ังเก็บรวบรวมรายวิชาท้ังหมด 
 โดยใชกับหลักสูตรท่ีจะเปดสอนในปการศึกษา 2554 เปนตนไป 
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    ประกาศ  ณ  วันท่ี   28   ตุลาคม   พุทธศักราช 2553 
 

 
 

(ผูชวยศาสตราจารยประยูร ดํารงรักษ) 
รองอธิการบดี รักษาราชการแทน 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
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เอกสารแนบทายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
เรื่อง หลักเกณฑการกําหนดรหัสวิชา 

 

หมูวิชาของหมวดวิชาตาง ๆ  
หมวดวิชาครุศาสตร   
 00   หมูวิชาท่ีไมสามารถจัดเขาหมูวิชาใดได    

 01   หมูวิชาหลักการศึกษา      

 02   หมูวิชาหลักสูตรและการสอน     

 03   หมูวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา   

 04   หมูวิชาประเมินผลและวิจัยทางการศึกษา    

 05   หมูวิชาจิตวิทยาและการแนะแนว     

 06   หมูวิชาการบริหารการศึกษา      

 07   หมูวิชาการศึกษาปฐมวัย      

 08   หมูวิชาการศึกษาพิเศษ      

 09   หมูวิชาพลศึกษา       

หมวดวิชามนุษยศาสตร   
 00   หมูวิชาท่ีไมสามารถจัดเขาหมูวิชาใดไดในหมวดวิชามนุษยศาสตร  

 01   หมูวิชาปรัชญา       

 02   หมูวิชาศาสนาและเทววิทยา     

 03   หมูวิชาภาษาศาสตร      

 04   หมูวิชาภาษาไทย       

 05   หมูวิชาภาษาอังกฤษ      

 06   หมูวิชาภาษาญี่ปุน       

 07   หมูวิชาภาษาจีน       

 08   หมูวิชาภาษามาเลย       

 09   หมูวิชาภาษาฝรั่งเศส      

 11   หมูวิชาภาษาเยอรมัน      

 12   หมูวิชาภาษาอิตาเลี่ยน      

 13   หมูวิชาบรรณารักษและสารนิเทศ     

 14   หมูวิชาประวัติศาสตร      

 15   หมูวิชาภาษารัสเซีย       

 16    หมูวิชาภาษาเกาหล ี       

 17   หมูวิชาภาษาลาว       

18   หมูวิชาภาษาเขมร       

 19   หมูวิชาภาษาพมา       

 21   หมูวิชาภาษาเวียดนาม      

 22   หมูวิชาภาษาสเปน       

 23   หมูวิชาภาษาอาหรับ  

หมวดวิชาสังคมศาสตร   
 50   หมูวิชาท่ีไมสามารถจัดเขาหมูวิชาใดไดในหมวดวิชาสังคมศาสตร     

 51   หมูวิชาจิตวิทยา       

 52   หมูวิชามนุษยวิทยา       

 53   หมูวิชาสังคมวิทยา      
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 54   หมูวิชาภูมิศาสตร       

 55   หมูวิชารัฐศาสตร       

 56   หมูวิชานิติศาสตร       

 57   หมูวิชาเศรษฐศาสตร      

              58   หมูวิชารัฐประศาสนศาสตร     

หมวดวิชาศิลปกรรมศาสตร   
 80   หมูวิชาท่ีไมสามารถจัดเขาหมูวิชาใดไดในหมวดวิชาศิลปกรรมศาสตร     

 81   หมูวิชาทฤษฎี หลักการ และความเขาใจทางศิลปกรรม  

 82   หมูวิชาวิจิตรศิลป       

 83   หมูวิชาประยุกตศิลป ออกแบบ 2 มิต ิ    

 84   หมูวิชาประยุกตศิลป ออกแบบ 3 มิต ิ     

 85   หมูวิชานาฏศิลปและการแสดง     

 86   หมูวิชาดุริยางคศิลป       

หมวดวิชานิเทศศาสตร   
 00   หมูวิชาท่ีไมสามารถจัดเขาหมูวิชาใดไดในหมวดวิชานิเทศศาสตร     

 01   หมูวิชาการสื่อสาร       

 02   หมูวิชาสิ่งพิมพ       

 03   หมูวิชาการประชาสัมพันธ      

 04   หมูวิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน    

 05   หมูวิชาการโฆษณา       

 06   หมูวิชาการถายภาพ       

 07   หมูวิชาภาพยนตร  

หมวดวิชาบริหารธุรกิจและการจัดการ  

50 หมูวิชาท่ีไมสามารถจัดเขาหมูวิชาใดไดในหมวดวิชาบริหารธุรกิจและการจัดการ   
 51   หมูวิชาเลขานุการ       

 52   หมูวิชาการบัญชี      

 53   หมูวิชาการเงินและการธนาคาร     

 54   หมูวิชาการตลาด       

 55   หมูวิชาการสหกรณ       

 56   หมูวิชาการบริหารธุรกิจ      

 57   หมูวิชาธุรกิจบริการ       

 58   หมูวิชาประกันภัยและวินาศภัย     

 59   หมูวิชาเศรษฐศาสตรธุรกิจ 

60   หมูวิชาการเปนผูประกอบการ 

61   หมูวิชาธุรกิจระหวางประเทศ 
 62   หมูวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ       

หมวดวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  

00 หมูวิชาท่ีไมสามารถจัดเขาหมูวิชาใดไดในหมวดวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
 01   หมูวิชาฟสิกส       

 02   หมูวิชาเคม ี        

 03   หมูวิชาชีววิทยา       

 04   หมูวิชาดาราศาสตร       

 05   หมูวิชาวิทยาศาสตรเก่ียวกับโลก     
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 06   หมูวิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม     

 07   หมูวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ      

 08   หมูวิชาวิทยาศาสตรการกีฬา      

 09   หมูวิชาคณิตศาสตร       

 11   หมูวิชาสถิติประยุกต       

 12   หมูวิชาคอมพิวเตอร 
  13   หมูวิชาการแพทยแผนไทย 

หมวดวิชาคหกรรมศาสตร   
50   หมูวิชาท่ีไมสามารถจัดเขาหมูวิชาใดไดในหมวดวิชาคหกรรมศาสตร  

 51   หมูวิชาอาหารและโภชนาการ     

 52   หมูวิชาผาและเครื่องแตงกาย      

 53   หมูวิชาบานและการบริหารงานบาน     

 54   หมูวิชาพัฒนาการครอบครัวและเด็ก     

 55   หมูวิชาศิลปประดิษฐ      

 56   หมูวิชาสิ่งทอ 

หมวดวิชาเกษตรศาสตร   
    60 หมูวิชาท่ีไมสามารถจัดเขาหมูวิชาใดไดในหมวดวิชาเกษตรศาสตร   

 61   หมูวิชาปฐพีวิทยา       

 62   หมูวิชาพืชไร       

 63   หมูวิชาพืชสวน       

 64   หมูวิชาสัตวบาล       

 65   หมูวิชาสัตวรักษ       

 66   หมูวิชาการประมง       

 67   หมูวิชาอุตสาหกรรมเกษตร      

 68   หมูวิชากีฏวิทยา โรคพืช และวัชพืช     

 69   หมูวิชาวนศาสตร       

 71   หมูวิชาการชลประทาน      

 72   หมูวิชาเกษตรกลวิธาน      

 73   หมูวิชาสงเสริมการเกษตร      

 74 หมูวิชาสื่อสารการเกษตร      

 75   หมูวิชาเกษตรศึกษา   

หมวดวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม   
80   หมูวิชาท่ีไมสามารถจัดเขาหมูวิชาใดไดในหมวดวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

81   หมูวิชาอุตสาหการ       

 82   หมูวิชาเซรามิกส       

 83   หมูวิชาศิลปหัตถกรรม      

 84   หมูวิชาออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม    

 85   หมูวิชาออกแบบ-เขียนแบบสถาปตยกรรม    

 86   หมูวิชากอสราง-โยธา      

 87   หมูวิชาไฟฟากําลัง       

 88   หมูวิชาอิเล็กทรอนิกส      

 89   หมูวิชาเครื่องกล       

 91   หมูวิชาเทคนิคการพิมพ      

 92   หมูวิชาเทคโนโลยีการพิมพ      
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 93   หมูวิชาสถาปตยกรรมภายใน     

 94   หมูวิชาเทคโนโลยีฟสิกสประยุกตในอุตสาหกรรม   

 95   หมูวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอรอุตสาหกรรม    
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ภาคผนวก  ซ 
ขอบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา วาดวยการจัดการศึกษา 

ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2551 
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ขอบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
วาดวยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2551 

- - - - - - - - - - 
โดยท่ีเปนการสมควรออกขอบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา วาดวยการจัดการศึกษา

ระดับปริญญาตรี จึงอาศัยอํานาจตามความในมาตร 18(2) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
พ.ศ. 2547 และมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ในการประชุมครั้งท่ี 5 เม่ือวันท่ี 19 กันยายน 
2551 ใหออกขอบังคับไวดังตอไปนี้ 

 
หมวด 1 
บทท่ัวไป 

 
ขอ 1 ขอบังคับนี้  เรียกวา “ขอบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา  วาดวยการจัด

การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๑” 
ขอ 2 ขอบังคับนี้ใหใชบังคับสําหรับนักศึกษาท่ีเขาศึกษาตั้งแตวันถัดจากวันประกาศเปน

ตนไป 
ขอ 3 บรรดาขอบังคับ ระเบียบ คําสั่ง ประกาศ หรือมติอ่ืนใดซ่ึงขัดหรือแยงกับขอบังคับนี้  

ใหใชขอบังคับนี้แทน 
ขอ 4 ในขอบังคับนี้ 

 “มหาวิทยาลัย” หมายความวา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
 “สภามหาวิทยาลัย” หมายความวา สภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

“อธิการบดี” หมายความวา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
 “คณะ” หมายความวา คณะของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา และใหหมายรวมถึงหนวยงานท่ี
เรียกชื่ออยางอ่ืนท่ีดําเนินการจัดการเรียนการสอน และมีฐานะเทียบเทาคณะ 
 “คณบดี” หมายความวา หัวหนาสวนราชการท่ีเปนคณะ และใหหมายรวมถึงหัวหนา
หนวยงานอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเทาคณะท่ีมีการจัดการเรียนการสอน 
 “คณะกรรมการประจําคณะ” หมายความวา คณะกรรมการตามมาตรา 41 วรรคสอง แหง
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 และใหหมายรวมถึงคณะกรรมการในหนวยงานท่ี
เรียกชื่ออยางอ่ืนท่ีดําเนินการจัดการเรียนการสอน และมีฐานะเทียบเทาคณะ 

“สถาบันอุดมศึกษา” หมายความวา  สถาบันการศึกษาท่ีมีการจัดการเรียนการสอนหลักสูตร
ไมต่ํากวาระดับอนุปริญญาหรือเทียบเทาท่ีสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาใหการรับรอง 

“กองบริการการศึกษา” หมายความวา กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
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“อาจารยท่ีปรึกษา” หมายความวา อาจารยท่ีไดรับการแตงตั้งโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
เพ่ือทําหนาท่ีควบคุมแนะนํา และใหคําปรึกษาดานการเรียนและดานอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของกับการเรียน
ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

ขอ 5 ใหอธิการบดีเปนผูรักษาการตามขอบังคับนี้และมีอํานาจในการออกระเบียบ คําสั่ง
หรือประกาศ และเปนผูวินิจฉัยในกรณีท่ีมีปญหาในการปฏิบัติตามขอบังคับนี้ 

 
หมวด 2 

ระบบการศึกษา 
 

 ขอ 6 ระบบการศึกษา 
 การจัดการศึกษาใหใชระบบ 

6.1 ระบบทวิภาค โดยหนึ่งปการศึกษาแบงออกเปน 2 ภาคการศึกษาปกติ หนึ่งภาค
การศึกษาปกติมีระยะเวลาการศึกษาไมนอยกวา ๑๕ สัปดาห 

6.2 ระบบไตรภาค โดยหนึ่งปการศึกษาแบงออกเปน 3 ภาคการศึกษาปกติ หนึ่ง
ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาการศึกษาไมนอยกวา 12 สัปดาห 

ในกรณีท่ีมีการจัดการศึกษาในระบบอ่ืนใหเทียบเคียงหนวยกิตกับระบบทวิภาค 
 ขอ 7 รูปแบบการจัดการศึกษา  
 มหาวิทยาลัยอาจจัดการศึกษาในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง หรือรูปแบบผสมผสาน ดังนี้  
  7.1 โปรแกรมเรียนในเวลาราชการ 
  7.2 โปรแกรมเรียนสุดสัปดาห เปนการจัดการเรียนการสอนในวันหยุดประจํา
สัปดาห 
  7.3 โปรแกรมการเรียนนอกเวลาราชการ เปนการจัดการเรียนการสอนโดยใชเวลา
นอกเวลาราชการ 
  7.4 โปรแกรมเรียนทางไกล โดยใชระบบทางไกล ผานไปรษณีย วิทยุกระจายเสียง 
วิดีทัศนสองทาง หรือเครือขายคอมพิวเตอร 
  7.5 โปรแกรมชุดวิชา (Modules System) เปนการจัดการเรียนการสอนเปนคราว 
ๆ คราวละ 1 รายวิชา หรือหลายรายวิชา ซ่ึงอาจจัดเปนชุดวิชาของรายวิชาท่ีมีเนื้อหาสัมพันธกัน 
  7.6 โปรแกรมนานาชาติ เปนการจัดการเรียนการสอน โดยความรวมมือกับ
สถาบันการศึกษาในตางประเทศหรือหลักสูตรของมหาวิทยาลัยท่ีมีมาตรฐานเชนเดียวกันกับหลักสูตร
นานาชาติ 
  7.7 โปรแกรมการเรียนการสอนผานสื่ออิเล็กทรอนิกส (E – Learning) ใหเปนไป
ตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการท่ีเก่ียวของ 
  7.8 โปรแกรมการจัดการศึกษาตามโครงการความรวมมือกับหนวยงานภายนอก ให
เปนไปตามขอบังคับของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
  การจัดการเรียนการสอนแตละรูปแบบใหพิจารณาตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการ
กําหนด 
 ขอ 8 การคิดหนวยกิต 
  8.1 ระบบทวิภาค 
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   8.1.1 รายวิชาภาคทฤษฎี ท่ีใชเวลาบรรยายหรืออภิปรายไมนอยกวา 15 
ชั่วโมง ตอภาคการศึกษาปกติ ใหมีคาเทากับ 1 หนวยกิต 
   8.1.2 รายวิชาภาคปฏิบัติ ท่ีใชเวลาฝกหรือทดลองไมนอยกวา 30 ชั่วโมง 
ตอภาคการศึกษาปกติ ใหมีคาเทากับ 1 หนวยกิต 
   8.1.3 การฝกประสบการณวิชาชีพหรือฝกภาคสนาม ท่ีใชเวลาฝกไมนอย
กวา 45 ชั่วโมงตอภาคการศึกษาปกติ ใหมีคาเทากับ 1 หนวยกิต 
   8.1.4 การทําโครงการหรือกิจกรรมอ่ืนใดตามท่ีไดรับมอบหมาย ท่ีใชเวลา
ทําโครงการหรือกิจกรรมนั้นๆ ไมนอยกวา 45 ชั่วโมงตอภาคการศึกษาปกติ ใหมีคาเทากับ 1 หนวย
กิต 
  8.2 ระบบไตรภาค 
   หนวยกิจระบบไตรภาค เทียบไดกับ 12 หนวยกิตระบบทวิภาค หรือ 4 
หนวยกิต ระบบทวิภาค เทียบกันได 5 หนวยกิตระบบไตรภาค 
  หากมหาวิทยาลัยจัดการศึกษาระบบอ่ืนใหเทียบเคียงหนวยกิตกับระบบทวิภาค  
 ขอ 9 เกณฑมาตรฐานสําหรับหลักสูตรระดับปริญญาตรีตามขอบังคับนี้ตั้งแตหมวดนี้เปนตน
ไปใหใชระบบทวิภาค กรณีการศึกษาระบบอ่ืน ๆ ใหเทียบเคียงกับระบบทวิภาคและใหเปนไปตามท่ี
กระทรวงศึกษาธิการกําหนด 
 

หมวด 3 
หลักสูตรและการจัดการศึกษา 

 
 ขอ 10 ใหจัดหลักสูตรปริญญาตรี ไวดังนี้ 
  10.1 หลักสูตรปริญญาตรี ๔ ป ใหมีจํานวนหนวยกิตรวมไมนอยกวา 120 หนวยกิต 
แตไมเกิน 132 หนวยกิต ใชเวลาการศึกษาไมนอยกวา 6 ภาคการศึกษาปกติและไมเกิน 8 ป
การศึกษา สําหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลาและไมนอยกวา 14 ภาคการศึกษาและไมเกิน 12 ป
การศึกษา สําหรับการลงทะเบียนเรียนไมเต็มเวลา 
  10.2 หลักสูตรปริญญาตรี 5 ป ใหมีจํานวนหนวยกิตรวมไมนอยกวา 150 หนวยกิต 
แตไมเกิน 165 หนวยกิต ใชเวลาศึกษาไมนอยกวา 8 ภาคการศึกษาปกติและไมเกิน 10 ปการศึกษา 
สําหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไมนอยกวา 17 ภาคการศึกษาปกติและไมเกิน 15 ป
การศึกษา สําหรับการลงทะเบียนเรียนไมเต็มเวลา 
  10.3 หลักสูตรปริญญาตรีไมนอยกวา 6 ป ใหมีจํานวนหนวยกิตรวมไมนอยกวา 180 
หนวยกิต แตไมเกิน 198 หนวยกิต ใชเวลาศึกษาไมนอยกวา 10 ภาคการศึกษาปกติและไมเกิน 12 ป
การศึกษาสําหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไมนอยกวา 20 ภาคการศึกษาปกติและไมเกิน 18 
ปการศึกษา สําหรับการลงทะเบียนเรียนไมเต็มเวลา 
  10.4 อาจารยประจําหลักสูตร ใหเปนไปตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการกําหนด 

หมวด 4 
การรับเขาเปนนักศึกษา และสภาพนักศึกษา 

 
 ขอ 11 คุณสมบัติของผูมีสิทธิสมัครเขาศึกษา 



113 
 

 ผูมีสิทธิสมัครเขาเปนนักศึกษาตองมีคุณสมบัติ ดังนี้  
  11.1 สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทาสําหรับหลักสูตร
ปริญญาตรีหรือสําเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญาหรือเทียบเทาสําหรับหลักสูตรปริญญาตรีตอเนื่อง 
  11.2 เปนผูมีความประพฤติดี 
  11.3 ไมเปนผูมีความประพฤติเสื่อมเสียอยางรายแรง 
  11.4 ไมเปนโรคท่ีเปนอุปสรรคตอการศึกษา 
  11.5 ไมเปนบุคคลวิกลจริต 
  11.6 มีคุณสมบัติครบถวนตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 
  11.7 มีคุณสมบัติตามท่ีมหาวิทยาลัยอนุมัติใหเปนกรณีพิเศษ 
 ขอ 12 การรับเขาเปนนักศึกษา 
  กําหนดการและวิธีการรับเขาเปนนักศึกษาใหเปนไปตามประกาศมหาวิทยาลัย 
สําหรับผูท่ีมหาวิทยาลัยอนุมัติใหเขาศึกษาไดเปนกรณีพิเศษ มหาวิทยาลัยจะกําหนดใหยกเวนวิธีการ
ดังกลาวในวรรคกอน แตจะใหการสอบคุณวุฒิอยางอ่ืนแทนหรือเปนไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย  
 ขอ 13 การข้ึนทะเบียนเปนนักศึกษา 

13.1 ผูสมัครท่ีไดรับการคัดเลือกใหเปนนักศึกษาจะมีสภาพเปนนักศึกษาเม่ือไดข้ึน
ทะเบียนเปนนักศึกษาแลว โดยตองสงหลักฐาน พรอมท้ังชําระเงินตามประกาศในวัน เวลา
และสถานท่ีท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 

  13.2 ผูสมัครท่ีไดรับการคัดเลือกใหเปนนักศึกษาท่ีมิไดข้ึนทะเบียนเปนนักศึกษา 
ตามวันเวลา และสถานท่ีท่ีมหาวิทยาลัยกําหนดเปนอันหมดสิทธิ์ท่ีจะข้ึนทะเบียนเปนนักศึกษา เวนแต
จะมีเหตุจําเปนและไดรับอนุมัติจากอธิการบดี 
  13.3 ผูสมัครท่ีไดรับการคัดเลือกเปนนักศึกษาในหลักสูตร และเปนนักศึกษาระบบ
ใดตองข้ึนทะเบียนเปนนักศึกษาในหลักสูตร และเปนนักศึกษาในระบบนั้น  
  13.4 ผูสมัครท่ีไดรับการคัดเลือกใหเปนนักศึกษาและทําการศึกษา ณ วิทยาเขต 
หรือศูนยการศึกษาใด จะตองข้ึนทะเบียนเปนนักศึกษาและทําการศึกษา ณ วิทยาเขต หรือศูนย
การศึกษานั้น 
 ขอ 14 การเปลี่ยนรูปแบบการศึกษา 
  ในกรณีท่ีมีเหตุผลและความจําเปนอยางยิ่ง มหาวิทยาลัยอาจอนุมัติใหนักศึกษา
เปลี่ยนรูปแบบการศึกษาได ท้ังนี้นักศึกษาจะตองปฏิบัติตามขอบังคับและระเบียบตาง ๆ ของ
มหาวิทยาลัยรวมท้ังชําระคาธรรมเนียมการศึกษาสําหรับการเปลี่ยนรูปแบบการศึกษา โดยใหนับ
ระยะเวลาการศึกษาตอจากท่ีไดศึกษามาแลว 
 ขอ 15 สภาพนักศึกษา  
  15.1 สภาพนักศึกษาแบงออกเปน 2 สภาพ ดังนี้ 
   15.1.1 นักศึกษาสภาพปกติ ไดแก นักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนเปนภาค
การศึกษาแรกหรือนักศึกษาท่ีสอบไดคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไมนอยกวา 2.00 
   15.1.2 นักศึกษาสภาพรอพินิจ ไดแกนักศึกษาท่ีสอบไดคาระดับคะแนน
เฉลี่ยสะสมต่ํากวา 2.00 โดยใหจําแนกนักศึกษาในสภาพรอพินิจ ดังนี้ 
    1) นักศึกษาท่ีไดศึกษาในมหาวิทยาลัยครบ 2 ภาคเรียนปกติแลว
ไดคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมในภาคการศึกษาท่ีสองตั้งแต 1.60 แตไมถึง 2.00 หรือนักศึกษาปกติท่ี
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ไดรับคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต 1.80 แตไมถึง 2.00 ในภาคการศึกษาปกติถัดไป จะไดรับ
สภาพรอพินิจครั้งท่ี 1 
    2) นักศึกษาท่ีอยูในสภาพรอพินิจครั้งท่ี 1 ท่ีไดรับคาระดับคะแนน
เฉลี่ยสะสมตั้งแต 1.70 แตไมถึง 2.00 ในภาคการศึกษาปกติถัดไปจะไดรับสภาพรอพินิจครั้งท่ี 2  
    3) นักศึกษาท่ีอยูในสภาพรอพินิจครั้งท่ี 2 ท่ีไดรับคาระดับคะแนน
เฉลี่ยสะสมตั้งแต 1.80 แตไมถึง 2.00 ในภาคการศึกษาปกติถัดไปจะไดรับสภาพรอพินิจครั้งท่ี 3 
  15.2 ในกรณีลงทะเบียนเรียนฤดูรอนใหถือวาเปนภาคการศึกษาตอเนื่อง 
  15.3 ผูท่ีมีสภาพนักศึกษาใหมีบัตรประจําตัวนักศึกษาเปนหลักฐาน เพ่ือ
ประกอบการใชวิทธิตาง ๆ ท่ีนักศึกษาพึงมีในมหาวิทยาลัย 
  15.4 การพนสภาพนักศึกษาใหเปนไปตามหลักเกณฑตอไปนี้ 
   15.4.1 ขาดคุณสมบัติตามขอ 11 
   15.4.2 ตาย 
   15.4.3 ลาออก 
   15.4.4 สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรโดยไดรับการอนุมัติจากสภา
มหาวิทยาลัยแลว 
   15.4.5 ไดรับอนุมัติจากมหาวิทยาลัยใหลาออกหรือโอนไปยัง
สถาบันอุดมศึกษาอ่ืน 
   15.4.6 ไมลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาแรกท่ีข้ึนทะเบียนเปนนักศึกษา
ภายในเวลาท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 
   15.4.7 ไมลงทะเบียนหรือลาพักการเรียนหรือชําระเงินคาธรรมเนียมการ
จัดการศึกษาภายในเวลาท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด เวนแตจะไดรับการผอนผันจากมหาวิทยาลัย 
   15.4.8 นักศึกษาท่ีไดรับคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ํากวา 1.60 ในภาค
การศึกษาปกติท่ีสองท่ีเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยท้ังนี้ไมนับภาคการศึกษาท่ีลาพักหรือถูกใหพัก  
   15.4.9 นักศึกษาท่ีไดรับคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ํากวา 1.70 ในภาค
การศึกษาปกติถัดไปหลังจากไดรับการรอพินิจครั้งท่ี 1  

 15.4.10 นักศึกษาท่ีไดรับคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ํากวา 1.80 ในภาค
การศึกษาปกติถัดไปหลังจากไดรับการรอพินิจครั้งท่ี 2 

 15.4.11 ไมสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรภายในระย ะเวลาท่ีกําหนดตาม  
ขอ 10 

 15.4.12 นักศึกษาลงทะเบียนครบตามท่ีหลักสูตรกําหนดแตยังไดคาระดับ
คะแนนเฉลี่ยสะสมต่ํากวา 1.80  

 15.4.13 กระทําการทุจริต หรือมีความประพฤติอันเปนการเสื่อมเสียแก
มหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยเห็นสมควรใหออกหรือไลออกตามขอบังคับของมหาวิทยาลัยวาดวย
วินัยนักศึกษา  
 ขอ 16 การรับโอนนักศึกษา 
  16.1 มหาวิทยาลัยอาจพิจารณารับโอนนิสิตหรือนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาท่ี
กําลังศึกษาในหลักสูตรท่ีมีระดับและมาตรฐานเทียบเคียงกับหลักสูตรของมหาวิทยาลัย 
  16.2 นักศึกษาท่ีจะไดรับการพิจารณารับโอนตองมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
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   16.2.1 มีคุณสมบัติครบถวนตามขอ 11 แหงขอบังคับนี้ 
   16.2.2 ไดศึกษาอยูในสถาบันอุดมศึกษามาแลวไมนอยกวา 1 ภาค
การศึกษาปกติ ท้ังนี้ไมนับภาคการศึกษาท่ีลาพักการศึกษา 
  16.3 นักศึกษาท่ีประสงคจะโอนมาศึกษาในมหาวิทยาลัย จะตองยื่นคํารองตอ
มหาวิทยาลัยเปนเวลาไมนอยกวา 4 สัปดาห กอนวันเปดการศึกษาของภาคท่ีประสงคจะเขาศึกษานั้น 
พรอมท้ังแนบเอกสารตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 
  16.4 นักศึกษาท่ีรับโอนจะตองมีเวลาศึกษาอยูในมหาวิทยาลัยไมนอยกวา 2 ภาค
การศึกษา 
  16.5 การนับเวลาใหนับระยะตอเนื่องจากสถาบันเดิม 
 

หมวด 5 
อาจารยท่ีปรึกษา 

 
 ขอ 17 ใหมหาวิทยาลัยแตงตั้งอาจารยท่ีปรึกษาแกนักศึกษา หลักเกณฑและวิธีการใหเปนไป
ตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
 ขอ 18 หนาท่ีของอาจารยท่ีปรึกษา 
 อาจารยท่ีปรึกษามีหนาท่ี ดังนี้ 
  18.1 ใหคําแนะนําและทําแผนการเรียนของนักศึกษารวมกับนักศึกษา ใหถูกตอง
ตามหลักสูตรท่ีกําหนดไว 
  18.2 ใหคําแนะนําในเรื่องระเบียบ ขอบังคับ หรือประกาศเก่ียวกับการศึกษาแก
นักศึกษา 
  18.3 ใหคําแนะนําในการลงทะเบียนเรียน การถอน เพ่ิม โอน 
  18.4 แนะนําวิธีเรียน ใหคําปรึกษา และติดตามผลการศึกษาของนักศึกษา  
  18.5 ทําการตรวจสอบและติดตามการเรียนของนักศึกษาใหเปนไปตามโครงสราง
ของหลักสูตร 
  18.6 ใหคําปรึกษาเก่ียวกับความเปนอยูและการศึกษาของนักศึกษาในมหาวิทยาลัย  
  18.7 รับผิดชอบดูแลความประพฤติของนักศึกษาใหเปนไปตามระเบียบท่ี
มหาวิทยาลัยกําหนดไวในกรณีท่ีนักศึกษากระทําผิดวินัยใหอาจารยท่ีปรึกษารายงานใหประธาน
หลักสูตรและคณบดีทราบ เพ่ือพิจารณานําเสนออธิการบดีพิจารณาลงโทษทางวินัยตอไป 
 

หมวด 6 
การลงทะเบียนเรียนและการโอนผลการเรียน 

 
 ขอ 19 การลงทะเบียนเรียน 
  19.1 กําหนดการ ข้ันตอนและวิธีการลงทะเบียนรายวิชาใหเปนไปตามประกาศของ
มหาวิทยาลัย 
  19.2 การลงทะเบียนเรียนจะสมบูรณเม่ือนักศึกษาไดชําระตามประกาศของ
มหาวิทยาลัย 
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 ขอ 20 จํานวนหนวยกิตแตละภาคการศึกษา 
  นักศึกษามีสิทธิลงทะเบียนเรียนรายวิชาแบบเต็มเวลาแตละภาคการศึกษาปกติ ไม
ต่ํากวา 9 หนวยกิต และไมเกิน 22 หนวยกิต หรือลงทะเบียนเรียนรายวิชาแบบไมเต็มเวลา แตละภาค
การศึกษาไมต่ํากวา 3 หนวยกิต และไมเกิน 9 หนวยกิต สวนในภาคการศึกษาฤดูรอนไมต่ํากวา 3 
หนวยกิตและไมเกิน 9 หนวยกิต 
  หากมีเหตุผลและความจําเปน การลงทะเบียนท่ีมีจํานวนหนวยกิตแตกตางไปจาก
เกณฑขางตนก็อาจทําได แตท้ังนี้ตองไมกระทบกระเทือนตอมาตรฐานและคุณภาพการศึกษา ท้ังนี้
ตองเรียนใหครบตามจํานวนหนวยกิตตามท่ีระบุไวในหลักสูตร 
  กรณีนักศึกษามีสภาพรอพินิจจะลงทะเบียนเรียนไดไมเกินรอยละ 70 ของแผนการ
เรียน 
 ขอ 21 การลงทะเบียนเรียนรายวิชาพิเศษ 
  การลงทะเบียนเรียนรายวิชาพิเศษเปนการลงทะเบียนเรียนนอกเหนือจากท่ีกําหนด
ไวในหลักสูตร โดยนักศึกษาตองยื่นคํารองตอกองบริการการศึกษาภายใน 20 วันนับตั้งแตวันเปดภาค
การศึกษาปกติและภายใน 10 วันนับตั้งแตวันเปดภาคการศึกษาสําหรับภาคการศึกษาฤดูรอน
ประกอบดวย 
 
  21.1 การลงทะเบียนเรียนรายวิชาพิเศษท่ีเปนการลงทะเบียนแบบนับหนวยกิต 
  21.2 การลงทะเบียนเรียนรายวิชาพิเศษโดยไมนับหนวยกิต โดยมีผลการเรียนเปน 
Au (Audit)  
 ขอ 22 การลงทะเบียนเรียนรายวิชาหนึ่งรายวิชาใดท่ีมีวิชาบังคับกอนใหเปนไปตามเง่ือนไข
ของหลักสูตร 
 ขอ 23 การเพ่ิม ถอนหรือยกเลิกรายวิชา 
  23.1 การเพ่ิมหรือถอนรายวิชาเรียนตองกระทําภายใน 20 วัน นับตั้งแตวันเปดภาค
การศึกษาสําหรับภาคการศึกษาปกติและภายใน 10 วันนับตั้งแตวันเปดภาคการศึกษาสําหรับภาค
การศึกษาฤดูรอน ท้ังนี้ใหเปนไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย  
  23.2 การยกเลิกรายวิชาทุกรายวิชาหรือบางรายวิชาเรียน ตองยื่นคํารองตอกอง
บริการการศึกษาตามแบบฟอรมท่ีกําหนดกอนถึงวันแรกของวันสอบปลายภาค ตามประกาศของ
มหาวิทยาลัยเปนเวลาไมนอยกวา 2 สัปดาห สําหรับภาคการศึกษาปกติ และ 1 สัปดาห สําหรับภาค
การศึกษาฤดูรอน และบันทึกผลการเรียนเปน W (Withdraw)  
  ในกรณีลงทะเบียนเรียนแลวลาพักการเรียน ใหถือวาไดยกเลิกรายวิชาทุกรายวิชา
ดวย 
 ขอ 24 การลงทะเบียนเพ่ือรักษาสภาพนักศึกษา 
  นักศึกษาท่ีลาพักการศึกษา หรือถูกสั่งใหพักการศึกษาตามขอบังคับมหาวิทยาลัยวา
ดวยวินัยนักศึกษาหรือไมมีรายวิชาท่ีลงทะเบียนในภาคการเรียนนั้น จะตองลงทะเบียนเพ่ือรักษา
สภาพนักศึกษาและชําระคาธรรมเนียมรักษาสภาพนักศึกษาตามอัตราท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด โดยให
ดําเนินการใหแลวเสร็จภายใน 20 วัน นับจากวันเปดภาคการศึกษาปกติ หรือภายใน 10 วัน นับจาก
วันเปดภาคการศึกษาฤดูรอน มิฉะนั้นจะถือวาพนสภาพการเปนนักศึกษา  
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  กรณีท่ีพนสภาพตามวรรคหนึ่ง นักศึกษาสามารถขอคืนสภาพไดแตท้ังนี้พนสภาพไป
แลวไมเกิน 2 ภาคการเรียนติดตอกัน และใหนับเวลาท่ีพนสภาพเปนระยะเวลาท่ีรวมอยูในระยะเวลา
การศึกษาดวย 
 ขอ 25 การชําระคาธรรมเนียมการศึกษาตามอัตราท่ีมหาวิทยาลัยกําหนดใหปฏิบัติตาม
วิธีการ ข้ันตอนและในวันท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด การผอนผันการชําราธรรมเนียมการศึกษาใหเปน
อํานาจของอธิการบดีท้ังนี้ไมเกิน 1 ภาคการศึกษา 
 นักศึกษาท่ีขอผอนผันการชําระคาธรรมเนียมการศึกษาจะลงทะเบียนในภาคการเรียนถัดไป
จะตองชําระคาธรรมเนียมการศึกษาในภาคการเรียนท่ีคางชําระกอน 
 การขอยกเวนหรือลดคาธรรมเนียมการศึกษา ใหเปนอํานาจของสภามหาวิทยาลัย โดยให
จัดทําเปนประกาศของมหาวิทยาลัย 
 ขอ 26 การลาพักการศึกษา  
  26.1 การลาพักการศึกษา นักศึกษาตองยื่นคํารองขอลาพักการศึกษาตอกองบริการ
การศึกษาภายใน 20 วัน นับตั้งแตวันเปดภาคการศึกษาของภาคการศึกษาท่ีจะลาพักการศึกษา  
  26.2 การลาพักการศึกษากระทําไดไมเกิน 2 ภาคการศึกษาติดตอกัน ถานักศึกษายัง
มีความจําเปนท่ีจะตองขอลาพักการศึกษาในภาคการศึกษาตอไปจะตองไดรับอนุมัติจากอธิการบดี  
  26.3 นักศึกษาท่ีลาพักการศึกษา ตองชําระคาธรรมเนียมตามอัตราท่ีมหาวิทยาลัย
กําหนด 
 ขอ 27 การลาออก 
  นักศึกษาท่ีประสงคจะลาออกจากความเปนนักศึกษาของมหาวิทยาลัย จะตอง
ปฏิบัติตามข้ันตอนท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 
 ขอ 28 นักศึกษาสามารถโอนผลการเรียน โดยนําหนวยกิตของรายวิชาในหลักสูตรของ
มหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน หรือการศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย การฝก
อาชีพหรือจากประสบการณการทํางานโดยไมตองเรียนรายวิชานั้นอีก ท้ังนี้ใหเปนไปตามระเบียบของ
สภามหาวิทยาลัย 

หมวด 7 
การวัด และการประเมินผลการศึกษา 

 
 ขอ 29 การมีสิทธิเขาสอบ 
  29.1 นักศึกษาผูมีสิทธิในการสอบปลายภาคการศึกษาตองอยูในเกณฑตอไปนี้  
   29.1.1 มีเวลาเรียนวิชาใดไมนอยกวารอยละ 80 ของเวลาเรียนท้ังหมด 
   29.1.2 กรณีท่ีมีเวลาเรียนรายวิชาใดนอยกวารอยละ 80 แตไมนอยกวา
รอยละ 60 และคณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควรใหมีสิทธิสอบ 
  29.2 นักศึกษาผูขาดคุณสมบัติตามขอ 29.1.1 หรือขอ 29.1.2 ใหอาจารยผูสอน
พิจารณาใหผลการเรียนเปน E  
 ขอ 30 ระเบียบการสอบ 
  30.1 หลักเกณฑและวิธีการในการสอบใหเปนไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย  
  30.2 นักศึกษาท่ีไมไดเขาสอบปลายภาคตามกําหนด จะตองยื่นคํารองขอสอบ
ภายใน 7 วันนับตั้งแตวันสุดทายของการสอบปลายภาค โดยใหผูขาดสอบดําเนินการสอบใหเสร็จสิ้น
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ภายใน 15 วันนับตั้งแตวันประกาศผลการพิจารณาของคณะกรรมการ หากพนกําหนดใหนาย
ทะเบียนเปลี่ยนผลการเรียนเปน “E” 
 ในกรณีท่ีมีเหตุผลความจําเปนท่ีไมสามารถดําเนินการภายในเวลาท่ีกําหนดใหอยูในดุลยพินิจ
ของอธิการบดี 
  30.3 นักศึกษาท่ีทุจริตในการสอบใหถือวาสอบตกได E หรือไมผานได F ในวิชานั้น 
และถือวาผิดวินัยทางการศึกษาจะตองไดรับการพิจารณาโทษตามระเบียบหรือขอบังคับของ
มหาวิทยาลัย 
 ขอ 31 ใหมีการประเมินลการเรียนในรายวิชาตาง ๆ ตามหลักสูตร เปน 2 ระบบ ดังนี้ 
  31.1 ระบบคาระดับคะแนน แบงเปน 8 ระดับ 

ระดับคะแนน ความหมายของผลการเรียน คาระดับคะแนน 
                       A ดีเยี่ยม 4.0 
                       B+ ดีมาก 3.5 
                       B ด ี 3.0 
                       C+ ดีพอใช 2.5 
                       C พอใช 2.0 
                       D+ ออน 1.5 
                       D ออนมาก 1.0 
                       E ตก 0.0 
 ระบบนี้ใชสําหรับการประเมินรายวิชาท่ีเรียนตามหลักสูตร คาระดับคะแนนท่ีถือวาสอบได
ตองไมต่ํากวา “D” ถานักศึกษาไดคาระดับคะแนนในรายวิชาใดต่ํากวา “D” ตองลงทะเบียนและ
เรียนใหมจนกวาจะสอบได กรณีรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะดานท่ีเปนวิชาเลือกและรายวิชาในหมวด
วิชาเลือกเสรี ถาไดระดับคะแนนต่ํากวา “D” สามารถเปลี่ยนไปเลือกรายวิชาอ่ืนได แลวใหเปลี่ยน
คะแนนวิชาดังกลาวท่ีสอบตกนั้น เปน “Au” (Audit) ท้ังนี้นักศึกษาจะตองยื่นคํารองขอเปลี่ยนแปลง
ผลการเรียนภายใน 2 สัปดาหนับตั้งแตวันเปดภาคการศึกษาของภาคการศึกษาถัดไป 
  31.2 ระบบไมมีคาระดับคะแนน กําหนดสัญลักษณการประเมินดังนี้  

ผลการศึกษา ระดับการประเมิน 
ผานดีเยี่ยม PD (Pass with Distinction) 
ผาน P (Pass) 
ไมผาน F (Fail) 

  
 ระบบนี้ใชสําหรับการประเมินรายวิชาท่ีหลักสูตรบังคับใหเรียนเพ่ิมตามขอกําหนดเฉพาะ 
และรายวิชาท่ีสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลากําหนดใหเรียนเพ่ิม 
 รายวิชาท่ีไดรับผล “F” นักศึกษาตองลงทะเบียนและเรียนใหมจนกวาจะสอบได 
 ขอ 32 สัญลักษณอ่ืน มีดังนี้ 
      Au (Audit) ใชสําหรับการลงทะเบียนเพ่ือรวมฟง โดยไมนับหนวยกิต 

     W (Withdraw) ใชสําหรับการบันทึกหลังจากไดรับอนุมัติใหถอนรายวิชานั้นกอนกําหนด
สอบปลายภาคไมนอยกวา 2 สัปดาห ซ่ึงจะไดรับอนุมัติใหถอนรายวิชาเรียนในกรณีท่ีนักศึกษาลาพัก
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การศึกษา หรือถูกสั่งใหพักการศึกษาหลังจากลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษานั้นแลว และรายวิชา
เลือกท่ีไดรับอนุมัติใหไปเรียนวิชาอ่ืนแทน 

     I (Incomplete) ใชสําหรับบันทึกการประเมินท่ีไมสมบูรณในรายวิชาท่ีนักศึกษายัง
ทํางานไมเสร็จเม่ือสิ้นภาคการศึกษาหรือขาดสอบปลายภาค นักศึกษาท่ีได “I” ตองดําเนินการขอรับ
การประเมินเพ่ือเปลี่ยนระดับคะแนน ดังนี้ 

1) กรณีนักศึกษายังทํางานไมเสร็จ ใหดําเนินการใหเสร็จสิ้นภายใน 30 วัน  
นับตั้งแตวันสุดทายของการสอบปลายภาคในภาคเรียนท่ีลงทะเบียนเรียนวิชานั้น 
  2) กรณีนักศึกษาขาดสอบปลายภาค ใหดําเนินการตามขอ 30.2  
 ขอ 33 การหาคาระดับคะแนนเฉลี่ย คาระดับคะแนนเฉลี่ยประจําภาค และคาระดับคะแนน
เฉลี่ยสะสมใหคิดเปนเลขทศนิยม 2 ตําแหนง โดยไมปดเศษ สําหรับรายวิชาท่ียังมีผลการเรียน “I” ไม
นําหนวยกิตมารวมเปนตัวหารเฉลี่ย 
  33.1 กรณีท่ีสอบตกและตองเรียนซํ้า ใหนําเฉพาะผลการศึกษาและหนวยกิตครั้ง
สุดทายท่ีผานมาคํานวณคาระดับคะแนนเฉลี่ย 
  33.2 กรณีท่ีสอบตกแตไมเรียนซํ้า ไมใหนําผลการศึกษาและหนวยกิตมาคํานวณคา
ระดับคะแนนเฉลี่ย 
  33.3 กรณีท่ีนักศึกษาลงทะเบียนวิชาซํ้ากับรายวิชาท่ีสอบไปแลว หรือเรียนวิชาท่ี
ระบุไวในหลักสูตรท่ีเทียบเทา ใหนับหนวยกิตและคาระดับคะแนนเฉพาะรายวิชาท่ีลงทะเบียนครั้ง
แรกเทานั้น 
 ขอ 34 ผูท่ีสําเร็จการศึกษาหลักสูตร ตองมีคุณสมบัติครบถวนทุกขอ ดังนี้ 
  34.1 มีความประพฤติดี 
  34.2 สอบไดในรายวิชาตาง ๆ ครบตามหลักสูตร รวมท้ังรายวิชาท่ีสภามหาวิทยาลัย
กําหนดใหมีการเรียนเพ่ิมเติมเปนกรณีพิเศษ 
  34.3 ไดคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา 2.00 
  34.4 หลักสูตรปริญญาตรี (4 ป) สําเร็จการศึกษาไดไมกอน 6 ภาคการศึกษาปกติ 
สําหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไมกอน 14 ภาคการศึกษาปกติ สําหรับการลงทะเบียนเรียน
ไมเต็มเวลา หลักสูตรปริญญาตรี (5 ป) สําเร็จการศึกษาไดไมกอน 8 ภาคการศึกษาปกติ สําหรับการ
ลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไมกอน 17 ภาคการศึกษา 17 ภาคการศึกษาปกติ สําหรับการ
ลงทะเบียนเรียนไมเต็มเวลา หลักสูตรปริญญาตรี (ไมนอยกวา 6 ป) สําเร็จการศึกษาไดไมกอน 10 
ภาคการศึกษาปกติ สําหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไมกอน 20 ภาคการศึกษา 17 ภาค
การศึกษาปกติ สําหรับการลงทะเบียนเรียนไมเต็มเวลา 
 ขอ 35 เม่ือนักศึกษาเรียนไดจํานวนหนวยกิตครบตามท่ีกําหนดไวในหลักสูตรแลวจะไดคา
ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต 1.80 แตไมถึง 2.00 ใหเลือกเรียนรายวิชาเพ่ิมเพ่ือทําคาระดับคะแนน
เฉลี่ยสะสมใหถึง 2.00 ท้ังนี้ตองอยูในระยะเวลาท่ีกําหนดตามขอ 34.5  
 ขอ 36 ผูสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี จะไดรับเกียรตินิยมตองมีคุณสมบัติดังนี้  
  36.1 สอบไดคาระดับคะแนนเฉลี่ยจากระดับอนุปริญญา หรือประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง หรือประกาศนียบัตรอ่ืนใดท่ีเทียบเทา ไมนอยกวา 3.60 จะไดรับเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง 
และไดคาระดับคะแนนเฉลี่ยจากสถาบันเดิม และมหาวิทยาลัยราชภัฏแตละแหงไมนอยกวา 3.25 แต
ไมถึง 3.60 จะไดรับเกียรตินิยมอันดับ 2 
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  36.2 สอบไดในรายวิชาใด ๆ ไมต่ํากวา C ตามระบบคาระดับคะแนน หรือไมได F 
ตามระบบไมมีคาระดับคะแนน 
  36.3 มีเวลาเรียน หลักสูตรปริญญาตรี (4 ป) สําเร็จการศึกษาไดไมเกิน 8 ภาค
การศึกษาปกติ สําหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไมเกิน 16 ภาคการศึกษาปกติ สําหรับการ
ลงทะเบียนเรียนไมเต็มเวลา หลักสูตรปริญญาตรี (5 ป) สําเร็จการศึกษาไดไมเกิน 10 ภาคการศึกษา
ปกติ สําหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไมเกิน 20 ภาคการศึกษาปกติ สําหรับการลงทะเบียน
เรียนไมเต็มเวลา หลักสูตรปริญญาตรี (ไมนอยกวา 6 ป) สําเร็จการศึกษาไดไมเกิน 12 ภาคการศึกษา
ปกติ สําหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไมเกิน 20 ภาคการศึกษาปกติ สําหรับการลงทะเบียน
เรียนไมเต็มเวลา 
  36.4 ไมมีรายวิชาท่ีมีการโอนผลการเรียนตามขอ 28  
 ขอ 37 การประเมินผลการศึกษา 
  37.1 ใหคณะกรรมการท่ีคณะแตงตั้งพิจารณาอนุมัติผลการศึกษาแตละรายวิชา  
  37.2 การสงผลการเรียน 
   37.2.1 กรณีเปนภาคการศึกษาสุดทายของนักศึกษาผูสอนจะตองสงผลการ
เรียนภายใน 10 วัน นับตั้งแตวันสุดทายของการสอบปลายภาค 
   37.2.2 กรณีท่ีไมใชภาคการศึกษาสุดทายของนักศึกษา ผูสอนจะตองสงผล
การเรียนภายใน 15 วัน นับตั้งแตวันสุดทายของการสอบปลายภาค 
 ขอ 38 การข้ึนทะเบียนบัณฑิตและการขออนุมัติการสําเร็จการศึกษา  
  38.1 ใหนักศึกษายื่นคํารองขอข้ึนทะเบียนบัณฑิตตอกองบริการการศึกษา ตาม
ข้ันตอนและเวลาท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด พรอมท้ังตองชําระคาธรรมเนียมตามอัตราท่ีมหาวิทยาลัย
กําหนด 
  38.2 นักศึกษาท่ีขออนุมัติการสําเร็จการศึกษาจะตองไมมีพันธะดานหนี้สินใด ๆ ตอ
มหาวิทยาลัยและเปนผูท่ีมีความประพฤติไมขัดตอขอบังคับและระเบียบของมหาวิทยาลัย  

บทเฉพาะกาล 
 

 ขอ ๓๙ ในระหวางท่ียังไมไดออกประกาศ ระเบียบ ขอกําหนด หรือหลักเกณฑใดเพ่ือปฏิบัติ
ตามขอบังคับนี้ ใหนําประกาศ ระเบียบ ขอกําหนด หรือหลักเกณฑเก่ียวกับการศึกษาระดับปริญญา
ตรีท่ีมีผลบังคับใชอยูกอนขอบังคับนี้มาใชบังคับโดยอนุโลม จนกวาจะไดมีการออกประกาศ ระเบียบ 
ขอกําหนด หรือหลักเกณฑ ตามขอบังคับนี้ 
   ประกาศ ณ วันท่ี 19 เดือน กันยายน พ.ศ. 2551 
 
 
 
      (ศาสตราจารย ดร. เสริมศักดิ์   วิศาลาภรณ)  
            นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา  
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ภาคผนวก ฌ 
ขอบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา  

วาดวยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2554 และ 
  ขอบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา  

    วาดวยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรฉีบับที่ 3 พ.ศ.2554 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



122 
 

 



123 
 

 
 
 
 
 



124 
 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ญ 
ตารางแสดงขอสังเกตของผูทรงคุณวุฒิภายนอกในการวิพากษหลักสูตร 
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ลําดับ  ขอสังเกตของผูทรงคุณวุฒิ  การปรับปรุงแกไข  

1.  รายวิชาตางๆสอดคลองกับมาตราฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา   

2.  โดยรวมถูกตองเหมาะสมแตมีบางรายวิชาท่ีตองตรวจสอบรหัส
วิชาระหวางหลักสูตรเกาและหลักสูตรใหมใหถูกตอง 

ไดตรวจสอบและดําเนินการแกไขให
ถูกตอง  

3.  ควรปรับหนวยกิจวิชาบังคับใหเปน 3 หนวยกิตทุกรายวิชา หลักสูตรเห็นวาบางรายวิชาคงไว 2 
หนวยกิต เน่ืองจาก ณ ปจจุบันยัง
ขาดอาจารยผูสอน 

4.  เสนอปรับเปลี่ยนคําอธิบายวิชา ท่ีมีความคลายกันมากเชนวิชา
ภาษามลายูเพ่ือการสื่อสารและภาษามลายูเพ่ือการสื่อสารและ
พัฒนาการเรียนรู  

ไมไดดําเนินการตามขอเสนอ
เน่ืองจากเปนวิชาหมวดศึกษาท่ัวไป
ซึ่งหลักสูตรไมไดเปนผูกําหนด  

5.  เสนอเพ่ิมแหลงแรงงานดานอ่ืนๆใหมากข้ึน  หลักสูตรเห็นวาแหลงแรงงานท่ี
กลาวถึงในหมวดท่ี 1 ขอท่ี 8 
เหมาะสมและสอดคลองกับรายวิชา
ท่ีเปดสอนแลวจึงไมไดปรับเปลี่ยน  

7.  แผนการจัดการวิชาเรียนในแตละภาคการศึกษาสวนใหญ
เหมาะสมแลว  

 

8.  ตรวจสอบคําข้ึนตนประโยคของคําอธิบายรายวิชาใหสอดคลอง
ในทิศทางเดียวกันเชน  
Study the…, Study of…, This course aims…  

ตรวจสอบทุกรายวิชาและแกไข
ขอผิดพลาดเรียบรอยแลว  

9.  ควรเพ่ิมรายวิชาเลือกทางดานอาชีพใหสามารถตอบสนองความ
ตองการของแรงงานใหมากข้ัน  

หลักสูตรเห็นวารายวิชาท่ีปดสอนน้ัน
มีความเหมาะสมกับศักยภาพของ
อาจารยผูสอนและตลาดแรงงานใน
ปจจุบัน  
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ภาคผนวก ฎ 

ประวัติอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร/อาจารยประจําหลักสูตร 
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ประวัติอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร/อาจารยประจําหลักสูตร 
 

 ระดับปริญญาตรี     ระดับปริญญาโท    
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

------------------------------------------------------------------ 
1. อาจารยประจําหลักสูตร    หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  4 ป   สาขาวิชา  ภาษาอังกฤษ   
2.  ช่ือ – สกุล                    นายสมิทธ วงศวิวัฒน   
3. ตําแหนงทางวิชาการ        - 
4. สังกัด                           คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
5. ประวัติการศึกษา  

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

 
6. ผลงานทางวิชาการ (เขียนตามรูปแบบการอางอิงและบรรณานุกรม) 
   6.1  งานวิจัย   - 
  6.2   บทความ (ถามี) - 
   6.3  หนังสือ /เอกสารทางวิชาการ - 
 
7.  ประสบการณทางวิชาการ 
     7.1  ประสบการณการสอน 
             7.1.1  ระดับปริญญาตรี    2   ป  
 ชื่อวิชา  ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 1    2 (2-0-4) 
 ชื่อวิชา ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร  2    2 (2-0-4) 
 ชื่อวิชา  การอาน 1      2(2-0-4) 
 ชื่อวิชา การอาน 2       2(2-0-4) 
 ชื่อวิชา การอาน 3      2(2-0-4) 
 ชื่อวิชา ภาษาอังกฤษสําหรับการโรงแรม    3(3-0-6) 
 ชื่อวิชา ภาษาอังกฤษเพ่ืองานสื่อสารมวลชน   3(3-0-6) 

http://register.yru.ac.th/registrar/teach_browse.asp?cmd=1&classid=329635&avs498059467=17&classacadyear=2554
http://register.yru.ac.th/registrar/teach_browse.asp?cmd=1&classid=318150&avs498059467=16&classacadyear=2553
http://register.yru.ac.th/registrar/teach_browse.asp?cmd=1&classid=317753&avs498059467=16&classacadyear=2553
http://register.yru.ac.th/registrar/teach_browse.asp?cmd=1&classid=322977&avs498059467=16&classacadyear=2553
http://register.yru.ac.th/registrar/teach_browse.asp?cmd=1&classid=317759&avs498059467=16&classacadyear=2553
http://register.yru.ac.th/registrar/teach_browse.asp?cmd=1&classid=317765&avs498059467=16&classacadyear=2553
http://register.yru.ac.th/registrar/teach_browse.asp?cmd=1&classid=322996&avs498059467=16&classacadyear=2553
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 ชื่อวิชา  ภาษาอังกฤษสําหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ 1  2(2-0-4) 
 ชื่อวิชา ภาษาอังกฤษสําหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ 2  2(2-0-4) 
 ชื่อวิชา ภาษาอังกฤษธุรกิจ      3(3-0-6) 
 ชื่อวิชา ภาษาอังกฤษเพ่ือการทองเท่ียว1    3(3-0-0) 
 ชื่อวิชา ภาษาอังกฤษสําหรับงานเลขานุการและงานสํานักงาน 1 3(3-0-0) 
 ชื่อวิชา ภาษาอังกฤษสําหรับการจัดการสํานักงาน   3(3-0-6) 
 ชื่อวิชา การเขียนจดหมายธุรกิจ     3(3-0-6) 
 ชื่อวิชา ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารและพัฒนาการเรียนรู  2(2-0-4) 

ชื่อวิชา ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารและทักษะการเรียน   2 (1-2-3) 
 ชื่อวิชา การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพภาษาอังกฤษ 3  2(90) 
 
             7.1.2  ระดับปริญญาโท     -    
  
     7.2  ประสบการณการเปนท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ/กรรมการสอบวิทยานิพนธ (ถามี) 
 
 
                                                              (ลงชื่อ) ....................................... เจาของประวัต ิ
                                                                         (นายสมิทธ วงศวิวัฒน) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://register.yru.ac.th/registrar/teach_browse.asp?cmd=1&classid=322922&avs498059467=16&classacadyear=2553
http://register.yru.ac.th/registrar/teach_browse.asp?cmd=1&classid=326466&avs498059467=17&classacadyear=2554
http://register.yru.ac.th/registrar/teach_browse.asp?cmd=1&classid=334752&avs498059467=17&classacadyear=2554
http://register.yru.ac.th/registrar/teach_browse.asp?cmd=1&classid=336475&avs498059467=17&classacadyear=2554
http://register.yru.ac.th/registrar/teach_browse.asp?cmd=1&classid=327937&avs498059467=16&classacadyear=2553
http://register.yru.ac.th/registrar/teach_browse.asp?cmd=1&classid=326179&avs498059467=17&classacadyear=2554
http://register.yru.ac.th/registrar/teach_browse.asp?cmd=1&classid=331494&avs498059467=17&classacadyear=2554
http://register.yru.ac.th/registrar/teach_browse.asp?cmd=1&classid=332132&avs498059467=17&classacadyear=2554
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ประวัติอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร/อาจารยประจําหลักสูตร 
 

 ระดับปริญญาตรี     ระดับปริญญาโท    
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

------------------------------------------------------------------ 
1. อาจารยประจําหลักสูตร    หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  4 ป   สาขาวิชา  ภาษาอังกฤษ 
2.  ช่ือ – สกุล                    นางสาววันทนี แสงคลายเจริญ   
3. ตําแหนงทางวิชาการ        -   
4. สังกัด                           คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
5. ประวัติการศึกษา  

ระดับการศึกษา สถาบันการศึกษา  คุณวุฒิ  สาขาวิชา พ.ศ. 
ปริญญาตรี จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย อ.บ. ภาษาอังกฤษ 2540 
ปริญญาโท University of Leicester M.A. International Relations and 

World Order 
2543 

ปริญญาเอก - - - - 
 
6. ผลงานทางวิชาการ (เขียนตามรูปแบบการอางอิงและบรรณานุกรม) 
   6.1  งานวิจัย  

สุกินา อาแล วันทนี แสงคลายเจริญ Cecilia M. Valdez. (2552). ความแตกตางของ
โครงสรางภาษาไทยและโครงสรางภาษาอังกฤษซ่ึงสงผลตอประสิทธิภาพทางการเขียนของ
นักศึกษา : กรณีศึกษานักศึกษาเอกภาษาอังกฤษชั้นปท่ี 2 และ 3 สาขาศิลปะศาสตรและ
สาขาครุศาสตรในมหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา ปการศึกษา 2552 
วันทนีแสงคลายเจริญ. (2553) ความสามารถในการเขียนเรียงความภาษาอังกฤษแบบแนะ
และแบบอิสระของนักศึกษาเอกอังกฤษชั้นปท่ี 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยใชวิธีตรวจ
งานเขียนดวยวิธีชี้แนะโดยตรงและวิธีชี้แนะทางออม 
 

 6.2   บทความ (ถามี) 
 บทความวิจัยเรื่อง ความสามารถในการเขียนเรียงความภาษาอังกฤษแบบแนะและแบบอิสระ 
โดยใชวิธีตรวจงานเขียนดวยวิธีชี้แนะโดยตรงและวิธีชี้แนะทางออม  
ตีพิมพในวารสารวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา  
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6.3  หนังสือ /เอกสารทางวิชาการ 
 - 
7.  ประสบการณทางวิชาการ 
     7.1  ประสบการณการสอน 
             7.1.1  ระดับปริญญาตรี    7   ป  

ชื่อวิชา โครงสรางภาษาอังกฤษ 1    2(2-0-4)   
 ชื่อวิชา โครงสรางภาษาอังกฤษ 2   2(2-0-4) 
 ชื่อวิชา  ภาษาอังกฤษเพ่ือการทองเท่ียว   3(3-0-6) 
 ชื่อวิชา  การเขียนจดหมายธุรกิจ   3(3-0-6)  
 ชื่อวิชา  การเขียนตามกระบวนการ  3(3-0-3)  
 ชื่อวิชา  การเขียน 1    2(2-0-4)  
 ชื่อวิชา  การเขียน 4    2(2-0-4) 
 
             7.1.2  ระดับปริญญาโท      -    ป  
  
     7.2  ประสบการณการเปนท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ/กรรมการสอบวิทยานิพนธ (ถามี) 
 
 
 
                                                 (ลงชื่อ) ....................................................... เจาของประวัต ิ
                                                             (นางสาววันทนี แสงคลายเจริญ) 
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ประวัติอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร/อาจารยประจําหลักสูตร 
 

 ระดับปริญญาตรี     ระดับปริญญาโท    
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

------------------------------------------------------------------ 
1. อาจารยประจําหลักสูตร    หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  4 ป   สาขาวิชา  ภาษาอังกฤษ 
2.  ช่ือ – สกุล                    นางสาวสิริกานต  คุยยกสุย  
3. ตําแหนงทางวิชาการ        -   
4. สังกัด                           คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
5. ประวัติการศึกษา  

ระดับการศึกษา สถาบันการศึกษา  คุณวุฒิ  สาขาวิชา พ.ศ. 
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรามคําแหง ศศ.บ. ศศ.บ ภาษาอังกฤษ 

 
2547 

ปริญญาโท มหาวิทยาลัยอัสสัมชัน 
 

ศศ.ม 
การสอน 

การสอน 2550 
 

ปริญญาเอก - - - - 
 
6. ผลงานทางวิชาการ (เขียนตามรูปแบบการอางอิงและบรรณานุกรม) 
   6.1  งานวิจัย  

การวิเคราะหการตอบสนองทางไวยากรณดานการเขียนของนักศึกษาชั้นปท่ี 3 จากการใชผล
ยอนกลับของอาจารยท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ปการศึกษา 2553 

 6.2   บทความ (ถามี) -  
 
6.3  หนังสือ /เอกสารทางวิชาการ - - 

7.  ประสบการณทางวิชาการ 
     7.1  ประสบการณการสอน 
             7.1.1  ระดับปริญญาตรี    3   ป  
 ชื่อวิชา  การอาน 1    2(2-0-4) นก. 
 ชื่อวิชา  การอาน 2    2(2-0-4) นก. 
 ชื่อวิชา  การอาน 3    2(2-0-4) นก. 
 
             7.1.2  ระดับปริญญาโท      -    ป  
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     7.2  ประสบการณการเปนท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ/กรรมการสอบวิทยานิพนธ (ถามี) 
 
 
 
                                                              (ลงชื่อ) ....................................... เจาของประวัต ิ
                                                                      (นางสาวสิริกานต  คุยยกสุย) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



134 
 

 
 
 
 

ประวัติอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร/อาจารยประจําหลักสูตร 
 

 ระดับปริญญาตรี     ระดับปริญญาโท    
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

------------------------------------------------------------------ 
1. อาจารยประจําหลักสูตร    หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  4 ป   สาขาวิชา  ภาษาอังกฤษ   
2.  ช่ือ – สกุล                    นางสาวนิปทมา เจะโวะ 
3. ตําแหนงทางวิชาการ        - 
4. สังกัด                           คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
5. ประวัติการศึกษา  

ระดับการศึกษา สถาบันการศึกษา  คุณวุฒิ  สาขาวิชา พ.ศ. 
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ 2552 
ปริญญาโท - - - - 
ปริญญาเอก - - - - 

 
6. ผลงานทางวิชาการ (เขียนตามรูปแบบการอางอิงและบรรณานุกรม) 
   6.1  งานวิจัย   - 
  6.2   บทความ (ถามี) - 
   6.3  หนังสือ /เอกสารทางวิชาการ -  
7.  ประสบการณทางวิชาการ 
     7.1  ประสบการณการสอน 
             7.1.1  ระดับปริญญาตรี    3   ป  
 ชื่อวิชา  ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 1   2 (2-0-4) 
 ชื่อวิชา ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร  2   2 (2-0-4)  
             7.1.2  ระดับปริญญาโท     -     
     7.2  ประสบการณการเปนท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ/กรรมการสอบวิทยานิพนธ (ถามี) 
 
 
                                                        (ลงชื่อ) ............................................... เจาของประวัต ิ
                                                                     (นางสาวนิปทมา เจะโวะ)  

 
 

http://register.yru.ac.th/registrar/teach_browse.asp?cmd=1&classid=329635&avs498059467=17&classacadyear=2554
http://register.yru.ac.th/registrar/teach_browse.asp?cmd=1&classid=318150&avs498059467=16&classacadyear=2553
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	2105158 การเขียนเบื้องต้น      2(1-2-3)
	Basic Writing
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	2105366 การอ่านขั้นกลาง                    2(1-2-3)
	  Intermediate Reading   
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