รายละเอียดของหลักสูตร
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
คณะศิลปศาสตร์

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย
: ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษ
: Bachelor of Arts Program in English
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็มภาษาไทย
: ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ)
ชื่อย่อภาษาไทย
: ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)
ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ
: Bachelor of Arts (English)
ชื่อย่อภาษาอังกฤษ
: B.A. (English)
3. วิชาเอก (ถ้ามี)
4. จานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 140 หน่วยกิต
5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ
เป็นหลักสูตรระดับปริญญาตรีทางวิชาการ หลักสูตร 4 ปี
5.2 ภาษาที่ใช้
จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษและภาษาไทย
5.3 การรับเข้าศึกษา
รับทัง้ นักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างประเทศทีส่ ามารถพูด ฟัง อ่าน เขียนและเข้าใจ
ภาษาไทยอย่างดี
5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น
เป็นหลักสูตรที่มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์จัดการเรียนการสอนโดยเฉพาะ
5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้สาเร็จการศึกษา
ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว

2

6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
6.1 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 เป็นหลักสูตร
ที่ปรับปรุงจากหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2558
6.2 เริ่มใช้ในภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2563 เป็นต้นไป
6.3 คณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตร วิพากษ์หลักสูตรครั้งที่ 1 เมือ่ วันที่ 26 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2562
และวิพากษ์หลักสูตร ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 2 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2562
6.4 สภาวิชาการ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ให้ความเห็นชอบการเปิดหลักสูตรในการ
ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 6 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562
6.5 สภามหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบการเปิดหลักสูตรในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่
1/2563 เมื่อวันที่ 18 เดือน มกราคม พ.ศ. 2563
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
หลักสูตรมีความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาอังกฤษ พ.ศ. 2560 ในปีการศึกษา 2565
8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสาเร็จการศึกษา
ภายหลังสาเร็จการศึกษา บัณฑิตสาขาภาษาอังกฤษ สามารถประกอบอาชีพต่างๆ ที่หลากหลาย
ได้แก่
(1) นักแปลเอกสาร
(2) เจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์
(3) ผู้สอนภาษาอังกฤษ
(4) เจ้าหน้าที่ในองค์กรระหว่างประเทศ องค์กรเอกชน และหน่วยงานราชการ
(5) ศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา
(6) พนักงานต้อนรับ
(7) พนักงานบริษัทหรือพนักงานในธุรกิจบริการ ได้แก่ ธุรกิจโรงแรม ธุรกิจการท่องเที่ยว และธุรกิจ
การบิน
(8) มัคคุเทศก์
(9) พนักงานประชาสัมพันธ์
(10) เลขานุการ
(11) นักเขียน
(12) ประกอบอาชีพอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้ภาษาอังกฤษ
9. ชื่อ สกุล ตาแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์
9.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ลาดับ
ที่
1

ชื่อ – นามสกุล
นางสาววัชรินทร์ ฟองโหย
3-9299-00047-82-2

ตาแหน่ง

คุณวุฒิการศึกษา

อาจารย์

ปร.ด. ภาษาอังกฤษเป็นภาษาสากล
กศ.ม. ภาษาอังกฤษ

สถาบัน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยทักษิณ

ปีที่สาเร็จ
การศึกษา
2562
2545

3
ลาดับ
ที่

ชื่อ – นามสกุล

ตาแหน่ง

คุณวุฒิการศึกษา

สถาบัน

ปีที่สาเร็จ
การศึกษา

2

นางสาวโสภาวรรณ หนูกุ้ง
3-9001-00449-53-7

อาจารย์

กศ.ม. ภาษาศาสตร์การศึกษา
ศศ. บ.(ศึกษาศาสตร์) ภาษา
อังกฤษ

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

2551
2546

3

นางสาวฟารีดา กิตติวโิ รจน์
3-9601-00017-87-4

อาจารย์

ศศ.ม. ภาษาและการสื่อสาร
วท.บ. การจัดการประมง

สถาบันบัณฑิต
พัฒนบริหารศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

2551

MAESL (Teaching English as a
Second Language)
B.A. (Political Science)

International Islamic
University Malaysia
International Islamic
University Malaysia

2556

M.A. (Applied Linguistic)
B.A. (Communication)

University Utara Malaysia
International Islamic
University Malaysia

2559
2555

4

5

นางสาวซัลวาตี สุเด็น
1-9404-00002-94-9

นางตัสนีม เจะและ
1-9098-00328-13-1

อาจารย์

อาจารย์

2545

2551

10. สถานที่จัดการเรียนการสอน
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
11. สถานการณ์หรือการพัฒนาที่จาเป็นต้องนามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
เมื่อโลกก้าวสู่ศตวรรษที่ 21 ซึ่งความเจริญ ก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีถูก
พัฒ นาอย่างรวดเร็วและต่อ เนื่อ ง เกิ ดการเปลี่ยนแปลงของโลกในทุ ก มิติทั้ งทางด้านเศรษฐกิจ สัง คม
วัฒนธรรม และเทคโนโลยี เกิดการเปลี่ยนแปลงที่สาคัญอันเนื่องมาจากกระแสโลกาภิวัตน์ส่งผลกระทบที่
เห็นได้อย่างชัดเจนต่อการเปลี่ยนแปลงของระบบเศรษฐกิจและสังคมแบบอุตสาหกรรมสู่ระบบเศรษฐกิจ
และสังคมแบบดิจิทัลมากขึ้น ระบบเศรษฐกิจ เกิดการขยายตัว การเปลี่ยนแปลง การเชื่อมโยงและการ
เคลื่อนย้ายถิ่นที่อยู่เพื่อการทาธุรกิจ การทางาน และการศึกษาอย่างเสรีของคนในประเทศต่างๆ ทั่วโลก
สินค้า บริก าร องค์ความรู้ ข้อ มู ล และข่าวสารถูก ส่ง ผ่านระบบเทคโนโลยี ที่ ทั นสมั ย ก่ อให้ เ กิ ดการ
เปลี่ยนแปลงของลักษณะสังคมและลักษณะประชากร การผสมผสานและการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรม
อย่างรุนแรงและรวดเร็ว ดังนั้นเพื่อรับการเปลีย่ นแปลงดังกล่าวในทุกมิติ ประเทศไทยจึงจาเป็นต้องเตรียม
ความพร้อมให้กับทุก องค์กร หน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องรวมทั้งประชาชนในทุกระดับ ทุกภูมิภาคให้ มีความ
เข้าใจสถานการณ์การเปลีย่ นแปลง สร้างความเข้มแข็งทางวิชาการและวิชาชีพ และมีความสามารถในการ
ปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในปัจจุบันและในอนาคตได้ ด้วยเหตุนี้ รัฐบาลจึงมีการกาหนด
แผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ซึ่งจัดทาขึ้นบนพื้นฐานของแผน
ยุทธศาสตร์แห่งชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) เพื่อให้ประเทศไทยสามารถพัฒนา และขับเคลื่อนประเทศ
ในทุ กมิ ติให้เ ป็นไปในทิศทางเดียวกั นอย่างยั่งยืนภายใต้ก ระแสโลกาภิวัต น์ที่ มีก ารเปลี่ยนแปลงอย่าง
รวดเร็ว
กรอบยุทธศาสตร์แห่งชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) จัดทาขึ้นเพื่อป็นการกาหนดทิศทาง
และเป้าหมายในการขับเคลื่อนประเทศไทยอย่างเป็นเอกภาพร่วมกันทั้งระบบในระยะยาว โดยมีเป้าหมาย
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ให้ประเทศไทยเข้าสู่การเป็นประเทศที่มี รายได้สูง ภายในปี พ.ศ.2579 ภายใต้ระบบเศรษฐกิ จและ
สังคมไทยที่ มีการพัฒนาอย่างมั่นคงและยั่งยืน คนไทยในอนาคตจึงต้องมีศัก ยภาพและร่วมกันพัฒนา
ประเทศ สามารถปรับตัวรองรับบริบทการพัฒนาในอนาคตได้ ซึ่งหนึ่งในยุทธศาสตร์ที่สาคัญของแผน
ยุทธศาสตร์แห่งชาติ 20 ปี คือ “ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา และเสริมสร้างศักยภาพคนของชาติ” เพื่อ
พัฒนาคนและสังคมไทยให้เป็นรากฐานที่แข็งแกร่งของประเทศ ซึ่งเป็นการยกระดับคุณภาพการศึกษา
และการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ เท่าเทียม และทั่ วถึง เนื่องจากทรัพยากรบุคคลถือเป็นกลไกหลักในการ
ขับเคลื่อน และพัฒนาประเทศไปสู่เป้าประสงค์ที่ต้องการ ด้วยเหตุนี้จึงจาเป็นที่จะต้องพัฒนาคุณภาพของ
คนไทยในทุกมิติอย่างสมดุลไม่ว่าจะเป็นด้านจิตใจ ร่างกาย ความรู้ และทักษะความสามารถ นอกจากนี้ใน
แผนยุทธศาสตร์แห่งชาติ 20 ปียังให้ความสาคัญด้านการพัฒนา และส่งเสริมความสามารถในการแข่งขัน
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ทั้ง นี้เพื่อให้รองรับต่อการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ ในยุคดิจิทั ล
มุ่งเน้นให้ประชาชน ชุมชนและประชาสังคม มีบทบาทสาคัญในการพัฒนาท้องถิ่น สังคมและประเทศ
และการที่ประเทศไทยเข้าสู่การเป็นประเทศสมาชิกอาเซียน และการเปิดประชาคมอาเซียนอย่างเป็น
ทางการในปี พ.ศ. 2558 ตลอดจนคานึงถึงการพัฒนาประเทศให้สอดคล้องกับนโยบาย Thailand 4.0 ซึ่ง
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยนวัตกรรมการขับเคลื่อนการจัดการศึกษา เพื่อรองรับพื้นที่พัฒนาพิเศษเฉพาะ
การเปิดประชาคมอาเซียนอย่างเป็นทางการในปี พ.ศ. 2558 ถือเป็นการเปิดโอกาสให้
ประชาชนจากประเทศสมาชิกอาเซียนสามารถติดต่อ แลกเปลี่ยน รวมทั้งเดินทางเข้าออกประเทศสมาชิก
เพื่อท่องเที่ยว และประกอบอาชีพได้อย่างสะดวกและเสรีมากขึ้น ภาษาอังกฤษถูกกาหนดให้เป็นภาษา
สื่อกลางในการประกอบอาชีพในภูมิภาคอาเซียน มีบทบาทสาคัญในการดาเนินกิจกรรมทางสังคมร่วมกัน
การสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม และการดาเนินธุรกิจและพัฒนาการขยายตัวของเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
การเคลื่อนย้ายของแรงงานอย่างเสรี ซึ่งถือได้ว่าการเปลี่ยนแปลงทั้งหลายเหล่านี้ ถือเป็นปัจจัยสาคัญที่
ผลักดันให้หน่วยงาน องค์กร สถานศึกษา และผู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาในประเทศไทยต้องปรับ
และเปลี่ยนแปลงแนวทางในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาศัก ยภาพของแรงงานไทยให้มี ความรู้ ทั กษะ
ประสบการณ์ แ ละความสามารถทั ด เที ย มกั บ แรงงานจากประเทศอื่น ๆ เพื่ อรองรั บ การแข่ ง ขัน ใน
ตลาดแรงงานที่เพิ่มขึ้น ทั้งนี้ ทักษะที่สาคัญและจาเป็นอย่างยิ่งในการแข่งขันในตลาดแรงงานในยุคโลกาภิ
วัตน์นั้นคือ ทักษะทางภาษาอังกฤษ เพื่อใช้ในการติดต่อ สื่อสาร และแลกเปลี่ยนความรู้กับองค์กร และ
หน่วยงานระหว่างประเทศ เนื่องจากในปัจจุบันสถานประกอบการโดยส่วนใหญ่ต่างใช้ภาษาอังกฤษเป็น
ภาษาหลัก หรือใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการติดต่อสื่อสารมากขึ้น นอกจากนี้ภาษาอังกฤษยังถือเป็นภาษา
สื่อกลางในการประชุมหรือสัมมนาต่าง ๆ รวมถึงการวิจัย การแสวงหาข้อมูล ข่าวสารหรือความรู้ใหม่เพื่อ
ประโยชน์ต่อการวางแผนและการตัดสินใจ ที่สาคัญความรู้ในด้านต่างๆโดยเฉพาะความรู้ด้านเทคโนโลยี
และนวัตกรรมที่สาคัญในการยกระดับฝีมือแรงงานล้วนใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ ดังนั้นความรู้และทักษะทางภาษาอังกฤษจึงถือเป็นเครื่องมือสาคัญในการสนับสนุน และพัฒนาขีด
ความสามารถของแรงงานไทยให้สามารถแข่งขันในตลาดแรงงานสากลได้
แม้ประเทศไทยอาจจะได้เปรียบประเทศสมาชิก หลาย ๆ ประเทศในภูมิภาคอาเซียน ใน
เรื่องของที่ตั้ง ทรัพยากรทางธรรมชาติ การท่องเที่ยว และโครงสร้างพื้นฐานต่างๆที่สนับสนุนการขยายตัว
ทางเศรษฐกิจของประเทศ อย่างไรก็ตามทักษะภาษาอังกฤษของแรงงานไทยยั งด้อยกว่าประเทศสมาชิก
บางประเทศ ด้ว ยเหตุนี้ แรงงานไทยจึง ยัง ไม่ ส ามารถยกระดับ ตนเองให้มี ความสามารถในการเข้า สู่
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ตลาดแรงงานในระดับประเทศ และระดับนานาชาติ เพื่อเปิดโอกาสในการทางานทั้งในและต่างประเทศ
มากนัก
ด้วยเหตุนี้ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ จึ งมีความเห็นชอบให้ มี
การปรับ ปรุง หลัก สูตรศิล ปศาสตรบัณฑิ ต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ให้มี ความทั นสมั ยและเท่ าทั น การ
เปลี่ ยนแปลงของตลาดแรงงาน และระบบเศรษฐกิ จ โลกในยุค ดิจิ ทั ล ตลอดจนสอดคล้ องกั บ แผน
ยุทธศาสตร์แห่งชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) และแผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
(2560-2564) รวมถึ ง นโยบายเขตพั ฒ าเศรษฐกิ จ พิ เ ศษเฉพาะกิ จ จั ง หวั ด ชายแดนภาคใต้ โดย
กระทรวงศึกษาธิการ ได้กาหนดให้มี“การจัดการศึกษาเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ”
ขึ้นเพื่อผลิตกาลังคนให้สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการและตลาดงาน โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งการผลิตกาลังคนรองรับ โครงการต้นแบบเมืองสามเหลี่ยม มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน จึงจาเป็นต้องมีระบบ
แนะแนวที่เข้มแข็ง เพื่อให้นักเรียนได้เตรียมความพร้อมในการเข้ารับการศึกษาในสายวิชาชีพได้ตามความ
ถนัดและความสนใจของตนเองที่ ตรงกับความต้องการของตลาดงาน ทั้งนี้หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิ ต
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 มุ่งหวังให้บัณฑิตของหลักสูตรเป็นผู้ที่มีความพร้อม
ต่อการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจโลก มีทั กษะภาษาอังกฤษที่ครอบคลุมการใช้ภาษาอังกฤษในระดับ
นานาชาติ สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างมั่นใจ คล่องแคล่วและถูกต้อง มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
บริบททางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม วรรณกรรมนานาชาติ และสามารถประยุกต์ องค์ความรู้กับศาสตร์
อื่นได้ มีทักษะการเรียนรูใ้ นศตวรรษที่ 21 รวมถึงเป็นผู้ที่มีจรรยาบรรณ และคุณธรรมในการเรียนและการ
ประกอบอาชีพ
นอกจากนั้น กระทรวงศึกษาธิการได้กาหนดเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา
พ.ศ. 2558 และเกณฑ์มาตรฐานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สถาบันอุดมศึกษานาไปจัดทาหลักสูตรหรือปรับปรุง
หลักสูตรและจัดการเรียนการสอนเพือ่ ให้คุณภาพของบัณฑิตในสาขาหรือสาขาวิชาของแต่ละระดับคุณวุฒิ
มีมาตรฐานใกล้เคียงกัน ดังนั้น หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษหลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2563 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ จึงดาเนินการปรับปรุงหลักสูตรตาม
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 และเกณฑ์มาตรฐานที่
เกี่ยวข้องและมาตรฐานคุ ณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาอังกฤษ พ.ศ. 2560 เพื่อให้หลักสูตรมี
มาตรฐานและเป็นไปตามเกณฑ์ที่ กาหนดโดยมีการกาหนดวัตถุประสงค์ของหลักสูตร ผลการเรียนรู้ที่
คาดหวั ง โครงสร้างรายวิ ชา แผนการเรียน การจัด การเรี ยนการสอน และองค์ป ระกอบต่าง ๆ ให้
สอดคล้องกับบริบทในพื้นที่และความต้องการของตลาดงานและการพัฒนาประเทศเป็นไปตามเป้าหมาย
การพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs 2030)
พื้นที่จัง หวัดชายแดนภาคใต้เ ป็นพื้นที่ ยุท ธศาสตร์ส าคัญ ทั้ง ด้านการพัฒ นาเศรษฐกิ จ
สังคมและความมั่นคงของประเทศ มีความหลากหลายทางด้านภาษา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญา
ภาษา และศาสนา เป็นพื้นที่พหุวัฒนธรรมที่มเี อกลักษณ์เฉพาะแตกต่างจากพื้นที่อื่นของประเทศไทย และ
มีความเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิด ทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคมกับประเทศเพื่อนบ้าน มีการติดต่อสื่อสารกับ
ประเทศมาเลเซีย สิงคโปร์ อินโดนีเซีย และประเทศอื่นๆ อย่างต่อเนื่องในฐานะเมืองชายแดน ด้วยเหตุนี้
การพัฒนาบุคลากรในจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้มีความรู้ความสามารถ ทักษะ และประสบการณ์ ด้าน
ภาษาทั้งทักษะการใช้ภาษาแม่ และภาษาที่ 2 เช่น ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษามลายูกลาง ภาษาจีน
ภาษาอาหรับจึงมีความสาคัญ เพื่อผลิตกาลังคนให้สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการและ
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ตลาดงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการผลิตกาลังคนรองรับ โครงการต้นแบบเมืองสามเหลีย่ ม มั่นคง ยั่งยืน เพื่อ
ผู้เรียนได้เรียนตามความถนัดและความสนใจของตนเองที่ตรงกับความต้องการของตลาดงาน ดังนั้น คณะ
ศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ได้เล็งเห็นถึงความสาคัญของภาษาอังกฤษ จึงได้ ทาการ
ปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ พ.ศ.2563 ขึ้น เพื่อพัฒนาบุคลากรในจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ให้มีความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ด้านภาษาอังกฤษ รองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมในยุคโลกาภิวัตน์ต่อไป
11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
การก้ าวเข้าสู่ยุคโลกาภิวัตน์ทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไม่เ ฉพาะเพียงแต่ด้านเศรษฐกิ จ
เท่านั้น แต่ยังทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของสภาพสังคม และวัฒนธรรมซึ่งเป็นผลมาจากความก้าวหน้า
ทางเทคโนโลยีการสื่อสารที่ส่งเสริมให้เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูล ข่าวสาร องค์ความรู้ นวัตกรรม และ
เทคโนโลยีต่างๆที่ทันสมัยอย่างรวดเร็ว จนกล่าวได้ว่า สังคมโลกในปัจจุบันได้เข้าสู่รูปแบบของ “สังคม
ความรู้ ” (Knowledge-Based Society) ซึ่ ง หมายถึง สัง คมที่ พัฒ นาประเทศด้ ว ยการสร้ า งความรู้
แลกเปลี่ยนความรู้ และนาความรู้ไปใช้ประโยชน์ ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูล ข่าวสาร ติดต่อสื่อสาร
กันได้ง่ายขึ้น ในสังคมรูปแบบนี้จะมีการพัฒนาและสร้างนวัตกรรมใหม่ๆขึ้นอย่างสม่าเสมอ และเน้นไปที่
การส่ง เสริมด้านการศึก ษาให้กั บประชาชนเพื่อให้ประชาชนนาความรู้ที่มี มาใช้ ในการขับเคลื่อน และ
พัฒนาประเทศต่อไป สาหรับประเทศไทยก็มีการวางแผน และเป้าหมายที่จะผลักดันให้ประเทศเกิดการ
เปลี่ยนแปลงสู่ “สังคมความรู้” โดยจะเห็นได้จากแผนยุทธศาสตร์แห่งชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) และ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ที่มุ่งเน้นการพัฒนาด้านการศึกษา
และการวิจัยเพื่อให้แรงงานไทยสามารถสร้าง พัฒนา และปรับปรุงนวัตกรรมใหม่ๆได้เอง ตลอดจนเกิด
การแลกเปลี่ยนความรู้ทั้งในระดับประเทศและระหว่างประเทศ
ในด้านวัฒนธรรม ประเทศไทยมีวัฒนธรรมที่ห ลากหลาย และโดดเด่น และมีวัฒนธรรมที่เป็น
รากฐานในการสร้างความเข้มแข็งให้กับสังคมไทย ด้วยเหตุนี้ แผนยุทธศาสตร์แห่งชาติ 20 ปี (พ.ศ. 25602579) จึงให้ความสาคัญกับการปลูกฝังและวางรากฐานการพัฒนาจิตใจของประชาชนให้สอดคล้องกับ
“ค่านิยมหลักของไทย” ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรม ความซื่อสัตย์ สุจริต และจิ ตสานึก
สาธารณะ อย่างไรก็ตามด้วยสภาพสังคมในปัจจุบันที่โลกอยู่ในภาวะที่เรียกได้ว่าเป็น “โลกไร้พรมแดน”
ก่อให้เกิดกระแสวัฒนธรรมโลก (Neo-Westernization) ทาให้เกิดการครอบโลกทางวัฒนธรรม อิทธิพล
ของวัฒนธรรมและอานาจของเศรษฐกิจจากประเทศที่พัฒนาแล้ว ได้ไหลบ่าเข้าสู่ประเทศอื่นอย่างรุนแรง
ทาให้มีก ารรับเอาทัศนคติ ความเชื่อ และวัฒนธรรมจากต่างประเทศเข้ามาท าให้ค่านิยมหลายอย่างที่
เยาวชนไทยรับมาปฏิบัติไม่ สอดคล้องกับ ค่านิยมหลักของไทย ดังนั้น ในกระบวนการเรียนการสอนใน
ปัจจุบันจึง ควรเน้น การพัฒนาทัก ษะการคิดขั้นสูงที่จ ะช่วยให้ผู้เรีย นมีก ารคิดวิเ คราะห์ และคิดอย่างมี
วิจารณญาณเพื่อให้ผู้เรียนสามารถคัดกรอง แยกแยะและวิเคราะห์ข้อมูล ข่าวสารที่ได้รับมาก่อนนามา
ปฏิบัติ
นอกจากนี้ สืบเนื่องจากความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในปัจจุบัน เยาวชนไทยในปัจจุบันถือ
ว่าเป็นกลุ่มคนที่เกิดในยุคดิจิทัล (Digital Natives) ทาให้มีความคุ้นเคยและมีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์
อินเทอร์เน็ต และเทคโนโลยีสารสนเทศอื่นๆได้ดี ดังนั้น ความรู้ที่คนรุ่นใหม่นี้ได้รับจะไม่จากัดอยู่ภายใน
ห้องเรียนหรือในสถานศึกษาอีกต่อไป และผู้เรียนไม่จาเป็นต้องรอให้ครูผู้สอนเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้แต่
เพียงผู้เดียวเท่านั้น หากแต่การเรียนรู้ในปัจจุบันสามารถเกิดขึ้นได้ในทุกที่ ทุกเวลาที่ต้องการ ปัจจุบัน
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สถาบันการศึก ษาหลายแห่ง มีก ารปรับ หลักสูตรและวิธีการสอนที่เ น้นการเรียนรู้ให้เกิ ดประสิท ธิภาพ
สามารถประยุกต์ใช้ได้จริง ผู้คนมองหารูปแบบการเรียนรู้ที่ยืดหยุ่น ความนิยมการเรียนรู้นอกระบบมีมาก
ขึ้น เนื่องจากการเรียนรูใ้ นรูปแบบนี้สามารถตอบโจทย์ความต้องการของผู้เรียนได้รวดเร็ว นอกจากนี้ การ
สร้าง พัฒนาและปรับปรุงนวัตกรรมสาหรับการเรียนรู้ใหม่ๆ ที่สามารถตอบโจทย์และรองรับการใช้งาน
อย่างเหมาะสมกับวิถีชีวิตของคนแต่ละกลุ่มในปัจจุบัน อาทิ เว็บไซต์และแอปพลิเคชัน มีเพิ่มมากขึ้นและ
การเรียนรู้ในยุคนี้ส ามารถด าเนินไปอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตของผู้เ รีย น จากบริบ ททางสัง คม และ
วัฒนธรรมที่เปลี่ยนแปลงไปนี้ ถือได้ว่าเป็นความท้าทายสาหรับสถานศึกษา และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการ
จัดการศึกษาในการพัฒนาทักษะให้เยาวชนรุ่นใหม่สามารถปรับตัวเข้ากับสภาวะของโลกที่เปลี่ยนแปลงไป
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการหลอมรวมกันทางด้านสังคมและวัฒนธรรมในโลกยุคโลกาภิวัตน์นี้
ด้วยเหตุนี้ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์จึงเห็นชอบและดาเนินการการ
ปรับ ปรุง หลัก สูตรศิล ปศาสตรบัณฑิ ต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ หลัก สูตรปรับ ปรุง พ.ศ. 2563 ขึ้นจาก
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2558 เพื่อผลิตบัณฑิตที่นอกจาก
จะมีความรู้ ความสามารถ และความเชี่ยวชาญทางด้านภาษาอังกฤษ และได้รับสาระความรู้หลักที่ควร
ได้ รับ ตามสาขาวิช า ทั้ ง ทั ก ษะการฟัง พูด อ่า น และเขีย น ความรู้ใ นเรื่ อ งไวยากรณ์ ภาษาศาสตร์
วรรณกรรม วัฒนธรรมของเจ้าของภาษา และการแปลแล้ว ยังเป็นผู้ที่มีทักษะที่จาเป็นต่อการเปลี่ยนแปลง
ทางสังคมวัฒนธรรมของประเทศไทย และของโลก ด้วยการบูร ณาการทัก ษะแห่งศตวรรษที่ 21 (21st
Century Skills) ซึ่งประกอบด้วย
(1) ทั ก ษะการเรี ย นรู้ และนวั ต กรรม ซึ่ ง เกี่ ย วข้ อ งกั บ การคิ ด สร้ า งสรรค์ การคิ ด อย่ า งมี
วิจารณญาณ การแก้ไขปัญหา การสื่อสาร และการทางานร่วมกับผู้อื่น
(2) ทักษะด้านสารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยี ซึ่งเป็นการเพิ่มความรู้ ความเข้าใจ และทักษะใน
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
(3) ทักษะด้านชีวิตและการทางาน ซึ่งเกี่ยวข้องกับการปรับตัว ความยืดหยุ่น ทักษะทางสังคม
การมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น และการรับผิดชอบตนเอง
การบูรณาการทักษะที่จาเป็นเหล่านี้เข้ากับสาระการเรียนรู้ด้านภาษาอังกฤษจะช่วยให้ผู้เรียนมี
ศักยภาพในการปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงทางสังคม และวัฒนธรรม และเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพ มี
ทักษะการคิด และการสื่อสารขั้นสูง ตลอดจนสามารถใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต และมีทักษะ
ที่ช่วยให้สามารถทางานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไปในอนาคต รวมทั้งเข้าใจและสามารถใช้
ชีวิตอยู่ในสังคมพหุวัฒนธรรมได้อย่างมีความสุข
12. ผลกระทบจากข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของ
สถาบัน
12.1 การพัฒนาหลักสูตร
การเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมอย่างรวดเร็ว ดังกล่าวข้างต้น จึงเป็น
เหตุผลที่สาคัญในการพัฒนาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.
2563 ขึ้น เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ด้านภาษาอังกฤษและภาษาต่างประเทศ
อื่นๆ สามารถบูรณาการองค์ความรูภ้ าษาอังกฤษกับศาสตร์อื่นเพือ่ สร้างสรรค์งานเชิงวิชาการหรือวิชาชี พที่
มีส่วนในการพัฒนาชุมชนและสังคม ส่งเสริมการพัฒนาตนเองให้เกิดทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 บน
พื้นฐานคุณธรรมจริยธรรม และความเข้าใจในพหุวัฒนธรรม
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12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน
การจัดการเรียนการสอนสาขาวิชาภาษาอังกฤษ มีความสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ และ พันธ
กิจของมหาวิทยาลัยและคณะ ที่มุ่งผลิตบัณฑิตที่มี ศักยภาพด้านภาษาอังกฤษและมีคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ตามที่คณะมุ่งหวัง โดยสามารถประยุกต์ความรู้ด้านภาษาอังกฤษกับศาสตร์อื่น เพื่อสร้างสรรค์
งานเชิงวิชาการหรือวิชาชีพที่มีส่วนในการพัฒนาชุมชนและสังคม มีความเข้าใจในพหุวัฒนธรรม มีทักษะ
การดารงชีวิตในศตวรรษ ที่ 21 มีสมรรถนะตรงความต้องการของตลาดงาน สามารถพึ่งพาตนเองทาให้
เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน รองรับการขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0 ตลอดจนสร้างโอกาสและความเสมอภาค
ทางการศึกษาของคนในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้
13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน
13.1 รายวิชาในกลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์และพลศึกษาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้กับ
ทุกคณะ/สถาบัน
11-014-119
11-014-124
11-014-125
11-014-126

การออกกาลังกายเพื่อสุขภาพ
(Exercise for Health)
มนร. เพือ่ สังคมพหุวฒ
ั นธรรม
PNU for Multicultural Society
การพัฒนาตนและจัดการตนเอง
(Self-Development and Management)
สารสนเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้าและการเขียนงานทางวิชาการ
(Information for Study Skill and Academic Writing)

1 (0-2-1)
3 (2-2-5)
3 (3-0-6)
3 (2-2-5)

13.2 รายวิชาในกลุ่มวิชาภาษาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้กับทุกคณะ/สถาบัน
11-034-103
11-034-104
11-034-901
11-034-902
11-034-231

การสนทนาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
(Spoken English for Communication)
การใช้ภาษามลายูในชีวิตประจาวัน
(Malay for Daily Life)
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
(Thai for Communication)
การอ่านและเขียนภาษาไทยเชิงวิเคราะห์
(Thai Analytical Reading and Writing)
ภาษาจีนเบื้องต้น
(Basic Chinese)

3 (2-2-5)
3 (2-2-5)
3 (2-2-5)
3 (2-2-5)
3 (2-2-5)
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13.3 รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยวิทยาลัย/คณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอื่น
10-024-303
10-064-199

ดิจิทัลเทคโนโลยีในชีวิตประจาวัน
(Digital Technology in Daily Life)
วิทยาศาสตร์เพือ่ ชีวิตที่ดีกว่า
(Science for a Better Life)

3 (1-4-4)
3 (2-2-5)

14. การบริหารจัดการ
14.1 มอบหมายคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร ควบคุมการดาเนินงานเกี่ยวกับกระบวนการ
จัดการเรียนการสอน การประกันคุณภาพหลักสูตร เพื่อให้เป็นไปตามข้อกาหนดของ เกณฑ์มาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2558
14.2 แต่งตั้งผู้ประสานงานรายวิชา เพื่อประสานงานกับอาจารย์ผู้สอนและนักศึกษาในการพิจารณา
ข้อกาหนดรายวิชา การจัดการเรียนการสอน และประเมินผลการดาเนินการ
14.3 ฝ่ายวิชาการของคณะฯ ทาหน้าที่ประสานงานด้านการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาศึกษา
ทั่วไปและรายวิชาเฉพาะกับคณะ/วิทยาลัย/สถาบันต่างๆ และใช้ที่ประชุม วิชาการประจาเดือนของคณะ
และมหาวิทยาลัย ในการแลกเปลี่ยนข้อมูลและพิจารณางานด้านวิชาการร่วมกัน
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หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสาคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1.1 ปรัชญา
ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ด้านภาษาอังกฤษและภาษาต่างประเทศ
อื่นๆ สามารถบูรณาการองค์ความรู้ภาษาอังกฤษ ภาษาศาสตร์ วรรณคดี การแปล และภาษาอังกฤษ
เฉพาะทางกับศาสตร์อื่นเพื่อสร้างสรรค์งานเชิงวิชาการหรือวิชาชีพ ที่มีส่วนในการพัฒนาชุมชนและสังคม
ส่งเสริมการพั ฒนาตนเองให้เกิดทักษะการเรียนรู้ ในศตวรรษที่ 21 บนพื้น ฐานคุณธรรมจริยธรรม และ
ความเข้าใจในพหุวัฒนธรรม
1.2 ความสาคัญ
เป็นหลักสูตรที่มุ่ งพั ฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ ใช้ทั กษะภาษาอังกฤษในบริบทต่างๆอย่างมี
ประสิทธิภาพ มีพื้นฐานภาษาอื่นที่หลากหลาย มีความสามารถในการบูรณาการและประยุกต์องค์ความรู้
ภาษาอั ง กฤษกั บ ศาสตร์อื่ นๆ ใช้ เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศเพื่อ การพัฒ นาตนเองและสั ง คมอย่ างยั่ ง ยื น
ตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม สามารถปรับตั วให้เข้ากั บ
สังคมพหุวัฒนธรรมได้ ตลอดจนเปิดโอกาสทางการศึกษาให้แก่คนในพื้นทีใ่ ห้มีทางเลือกทางการศึกษามาก
ขึ้น
1.3 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
หลัก สูตรศิล ปศาสตรบัณฑิ ต สาขาวิชาภาษาอัง กฤษ หลัก สูตรปรับ ปรุง พ.ศ. 2563 มี
วัตถุประสงค์เพื่อผลิตบัณฑิตที่มี
1.3.1 ความรู้และทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสม
1.3.2 ทักษะในการบูรณาการองค์ความรู้ด้านภาษาอังกฤษกับศาสตร์อื่นเพื่อ พัฒนาตนเอง
และสังคม
1.3.3 ทักษะในการประยุกต์ใช้องค์ความรู้ด้านภาษาอังกฤษกับศาสตร์อื่น ในการสร้างสรรค์
งานเชิงวิชาการหรือวิชาชีพ ที่มีส่วนในการพัฒนาชุมชนและสังคม
1.3.4 ความรู้และทั ก ษะในการใช้เ ทคโนโลยีส มั ยใหม่ ในการแสวงหาความรู้ ได้อย่าง
เหมาะสม
1.3.5 ความสามารถในการปรับตัวและทางานร่วมกับผู้อื่นในสังคมที่มีความหลากหลายทาง
วัฒนธรรม
1.3.6 คุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
1.4 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
1.4.1 ใช้ทักษะภาษาอังกฤษในบริบทต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
1.4.2 บูรณาการองค์ความรู้ภาษาอังกฤษกับศาสตร์อื่นเพื่อพัฒนาตนเองและสังคม
1.4.3 ประยุกต์องค์ความรู้ภาษาอังกฤษกับศาสตร์อื่นเพื่อสร้างงานสร้างสรรค์เชิงวิชาการ
หรือวิชาชีพ ที่มีส่วนในการพัฒนาชุมชนและสังคม
1.4.4 ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยในการแสวงหาความรูเ้ พื่อสร้างงานสร้างสรรค์เชิงวิชาการหรือ
วิชาชีพ ได้อย่างเหมาะสม
1.4.5 ทางานร่วมกับผู้อื่นบนพื้นฐานความหลากหลายทางวัฒนธรรม
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1.4.6 มีคุณธรรมจริยธรรม รับผิดชอบต่อตนเอง และสังคม
2. แผนพัฒนาปรับปรุง
2.1 แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง

2.2 กลยุทธ์

2.3 หลักฐาน/ตัวบ่งชี้

1. พั ฒ นา/ปรั บ ปรุ ง รายละเอี ย ดของ
หลั ก สู ต รให้ มี ม าตรฐานตาม เกณฑ์
มาตรฐ านคุ ณ วุ ฒิ ร ะ ดั บ อุ ด มศึ ก ษ า
แห่ งชาติ พ.ศ. 2558 ว่ าด้ วยมาตรฐาน
คุ ณ วุ ฒิ ร ะดั บ ปริ ญ ญาตรี สาขาวิ ช า
ภาษาอั ง กฤษ เพื่ อ รองรั บ การประเมิ น
คุณภาพของหลักสูตรหลังจากดาเนินงาน
เป็นระยะเวลาครึ่งหนึ่งของระยะเวลาใน
การดาเนินหลักสูตร

1. แต่ ง ตั้ ง ผู้ รับ ผิ ด ชอบและติ ด ตามการ
ดาเนิ น งานของหลั ก สู ต รให้ เ ป็ น ไปตาม
เกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่ งชาติ พ.ศ. 2558 ว่ าด้ วยมาตรฐาน
คุ ณ วุ ฒิ ร ะดั บ ปริ ญ ญาตรี สาขาวิ ช า
ภาษาอังกฤษ ในแต่ละตัวชี้วัด

1) มี อ าจารย์ ผู้รับ ผิ ดชอบหลั ก สู ตรตาม
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของสานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา
2) อาจารย์ผู้ รับ ผิดชอบหลั กสู ต รอย่า ง
น้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการประชุม
เพื่ อ วางแผน ติ ด ตาม และทบทวนการ
ดาเนินงานของหลักสูตร
3) มีการจัดทารายละเอียดของหลักสูตร
ให้ มี ร ายละเอี ย ดหั ว ข้ อ ครอบคลุ ม ตาม
มคอ. 2 ที่สอดคล้องกับมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2558 ว่า
ด้ว ยมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ ระดั บ ปริ ญ ญาตรี
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
4) มีการจัดทารายละเอียดของรายวิชา
และประสบการณ์ ภ าคสนาม ให้ มี
รายละเอียดหัวข้อครอบคลุม ตาม มคอ.
3 และ มคอ. 4 ที่ อย่างน้อยก่อนการเปิด
เรี ยนในแต่ล ะภาคการศึ ก ษาให้ ค รบทุ ก
รายวิชา
5) จั ด ท ารายงานการด าเนิ น การของ
รายวิ ชาตามแบบ มคอ. 5 และรายงาน
ผลการด าเนิ น การ และประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ้ า มี ) ตามแบบ มคอ. 6
ภายใน 30 วั น หลั งการสิ้ น สุด การสอน
ของแต่ละภาคการศึกษา
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2. แผนพัฒนาปรับปรุง (ต่อ)
2.1 แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง

2.2 กลยุทธ์

2.3 หลักฐาน/ตัวบ่งชี้

1. พั ฒ นา/ปรั บ ปรุ ง รายละเอี ย ดของ
หลั ก สู ต รให้ มี ม า ตรฐานตามเกณฑ์
มาตรฐ านคุ ณ วุ ฒิ ร ะ ดั บ อุ ด มศึ ก ษ า
แห่ งชาติ พ.ศ. 2560 ว่ า ด้ว ยมาตรฐาน
คุ ณ วุ ฒิ ร ะดั บ ปริ ญ ญาตรี สาขาวิ ช า
ภาษาอั ง กฤษ เพื่ อ รองรั บ การประเมิ น
คุณภาพของหลักสูตรหลังจากดาเนินงาน
เป็นระยะเวลาครึ่งหนึ่งของระยะเวลาใน
การดาเนินหลักสูตร

1. แต่ ง ตั้ ง ผู้ รับ ผิ ด ชอบและติ ด ตามการ
ดาเนิ น งานของหลั ก สู ต รให้ เ ป็ น ไปตาม
เกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่ งชาติ พ.ศ. 2560 ว่ า ด้ว ยมาตรฐาน
คุ ณ วุ ฒิ ร ะดั บ ปริ ญ ญาตรี สาขาวิ ช า
ภาษาอังกฤษ ในแต่ละตัวชี้วัด

6) จัดทารายงานผลการดาเนินการของ
หลั กสู ตรตามแบบ มคอ. 7 ภายใน 60
วั น หลั ง การสิ้ น สุ ด การสอนของแต่ ล ะ
ภาคการศึกษา
7) มีการทบทวนผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
ตามมาตรฐานการเรี ย นรู้ ที่ ก าหนดใน
มคอ. 3 และ มคอ.4 อย่า งน้ อยร้อ ยละ
25 ของรายวิ ช าที่ เ ปิ ด สอนในแต่ ล ะปี
การศึกษา
8) มีก ารพั ฒนา / ปรั บปรุ งการจัด การ
เรี ย นการสอน กลยุ ท ธ์ ก ารสอน หรื อ
ประเมิ น ผลการเรี ย นรู้ จากผลการ
ดาเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ของปี
การศึกษาที่ผ่านมา
9) อ า จ า ร ย์ ใ ห ม่ ทุ ก ค น ไ ด้ รั บ ก า ร
ปฐมนิ เทศหรือ คาแนะนาในการจั ดการ
เรียนการสอน
10) อาจารย์ประจาหลักสูตรทุกคนมีส่วน
ร่วมในการวางแผน ติดตาม ทบทวน ผล
การดาเนินงานหลักสูตร
11) มี ก ารสอบวั ด ระดั บ ความสามารถ
ทางภาษาอั ง กฤษในระดั บ ชั้น ปี สุ ด ท้ า ย
ของนักศึกษาโดยจะต้องมีผลคะแนนผ่าน
ตามเกณฑ์ ม าตรฐานที่ ม หาวิ ท ยาลั ย
กาหนด

2. พัฒนาบุคลากรด้านการเรียนการสอน 1. สนับสนุนบุคลากรทั้งฝ่ายวิชาการและ 12) อาจารย์ประจาหลักสูตรทุกคนต้อง
และบริ ก ารวิ ช าการให้ มี ป ระสบการณ์ ฝ่ า ยสนั บ สนุ น วิ ช าการ ให้ ไ ด้ รั บ การ ได้รับการพัฒ นาทางวิชาการ และ/หรื อ
และนามาใช้ในการเรียนการสอน
พัฒนาตามเกณฑ์ที่ สกอ. กาหนด
วิชาชีพอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
13) จานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียน
การสอน ได้ รั บ การพั ฒ นาวิ ช าการ/
วิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี
14) ร้อยละ 100 ของอาจารย์ผู้สอนใน
หลักสูตรได้รับการประเมินโดยนักศึกษา
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2. แผนพัฒนาปรับปรุง (ต่อ)
2.1 แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง

2.2 กลยุทธ์

2.3 หลักฐาน/ตัวบ่งชี้

3. ปรั บ ปรุ งหลั ก สู ต รให้ส อดคล้ อ งกั บ 1. ติ ด ตามและประเมิ น ความพึ ง พอใจ 15) จานวนนัก ศึกษาที่ส าเร็จการศึ กษา
ความต้องการของบัณฑิตและผู้ใช้บัณฑิต ของบัณฑิตและผู้ใช้บัณฑิต
ตามกาหนดของหลักสูตรไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 50 ของจานวนนักศึกษาที่คงอยู่ในชั้น
ปีที่ 2
16) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปี
สุดท้าย / บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพของ
หลั ก สู ต ร เฉลี่ ย ไม่ น้ อ ยกว่ า 3.51 จาก
คะแนนเต็ม 5
17) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต
ที่มีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51
จากคะแนนเต็ม 5
18) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาที่มี
ต่อคุณภาพการเรียนการสอนทุกรายวิชา
ในหลักสู ตรเฉลี่ ยไม่น้อยกว่า 3.51 จาก
คะแนนเต็ม 5
19) ความพึ ง พอใจของนั ก ศึ ก ษาต่ อ
ทรั พ ยากรสนั บ สนุ น การเรี ย นการสอน
เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5
หมายเหตุ: มีการดาเนินงานตาม ข้อ 1-5
ทุกข้อ ข้อ 6-19 ต้องดาเนินการให้ได้
อย่างน้อยร้อยละ 80
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
ใช้ระบบการศึกษาแบบทวิภาคโดย 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ 1
ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน
การจัดการเรียนการสอนภาคฤดูร้อน ขึ้น อยู่กั บ การพิจ ารณาของอาจารย์ผู้รับ ผิดชอบ
หลักสูตรและให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี
พ.ศ. 2557 โดยมีการจัดการเรียนการสอนภาคฤดูร้อน 1 ภาคการศึกษา ภาคละไม่น้อยกว่า 8 สัปดาห์
1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค
ไม่มี
2. การดาเนินการหลักสูตร
2.1 วัน เวลาในการดาเนินการเรียนการสอน
ภาคการศึกษาที่ 1 เดือนกรกฎาคม - เดือนพฤศจิกายน
ภาคการศึกษาที่ 2 เดือนพฤศจิกายน- เดือนมีนาคม
ภาคฤดูร้อน
เดือนเมษายน – เดือนมิถุนายน
2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
2.2.1 เป็นผู้สาเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
2.2.2 เป็นผู้ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนคริน ทร์ที่เกี่ยวข้อง
กับการรับเข้าศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรีสาขาวิชาภาษาอังกฤษ
2.2.3 มีสุขภาพสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่เจ็บป่วยหรือไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง เรื้อรัง
ที่แพร่กระจายได้ หรือความผิดปกติที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
2.2.4 เป็นผู้มีความประพฤติดี ไม่เป็นผู้ต้องหาหรือเกี่ยวข้องกับคดีด้านความมั่นคง และมี
คุณสมบัติอื่นครบถ้วน ตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด
2.2.5 ในกรณีนักศึกษาต่างชาติ จะต้องผ่านเกณฑ์การทดสอบภาษาไทย ตามที่มหาวิทยาลัย
กาหนด
2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า
2.3.1 นักศึกษามีพื้นฐานความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษแตกต่างกัน
2.3.2 การปรับ ตัวจากการเรี ยนในระดั บ มั ธยมศึก ษาตอนปลายหรือ เที ยบเท่ า มาเป็ น
ระดับอุดมศึกษา
2.3.3 ฐานะครอบครัวและปัญหาเศรษฐกิจ
2.4 กลยุทธ์ในการดาเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ข้อจากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3
2.4.1 จัดกิจกรรมและการสอนเสริม ที่ส่งเสริมการพัฒนาทักษะทางภาษา เช่นจัดให้มีการ
เรียนปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษของนักศึกษาแรกเข้า
2.4.2 จัดให้มีห้องปฏิบัติการทางภาษา ห้องเรียนทางไกล ห้องสมุดของคณะ และห้องศูนย์
ภาษา เพื่อส่งเสริมศักยภาพด้านการจัดการเรียนการสอนภาษาแก่ผู้เรียน
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2.4.3 จัดให้มีการสอบวัดระดับความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษของผู้เรียนโดยใช้ข้อสอบวัด
ระดับความสามารถทางภาษาที่มีคุณภาพ ทั้งนี้จัดให้มีการสอบวัดระดับความรู้ (Yearly Exam) ในชั้นปีที่
2 เพื่อให้ผู้เรียนได้วางแผนในการพัฒนาตนเองและเพื่อหลักสูตรได้วางแนวทางในการช่วยพัฒนาศักยภาพ
ด้านภาษาของผู้เรียน และจัดสอบวัดระดับความรู้ ทางด้านภาษาอัง กฤษก่อนสาเร็จการศึกษา ( Exit
Exam) เพื่อหลักสูตรได้วางแนวทางในการจัดการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับผู้เรียนในปีต่อไป
2.4.4 กาหนดตารางเวลาและกิจกรรมเสริมนอกหลักสูตรให้นักศึกษาได้ฝึกฝนและใช้ทักษะ
ความสามารถทางภาษาต่างประเทศอย่างสม่าเสมอ อาทิ มีการสอนปรับพื้นฐานนักศึกษาแรกเข้าเป็น
ประจ าทุก ปีการศึก ษา การส่งเสริม และสนับ สนุนให้ผู้เรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการด้าน
ภาษาอังกฤษ และค่ายภาษาทั้งในและต่างประเทศ
2.4.5 จัดโครงการหารายได้ระหว่างเรียนเพื่อช่วยเหลือนักศึกษาที่มีฐานะยากจนหรือ ได้รับ
ผลกระทบจากปัญหาเศรษฐกิจ
2.4.6 จัดหาทุนการศึกษาทั้งจากหน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยให้กับนักศึกษา
ที่มีฐานะยากจนหรือได้รับผลกระทบจากปัญหาเศรษฐกิจ
2.4.7 สนั บ สนุน ค่า ใช้จ่ ายที่ เ กี่ ย วข้ องกั บ การเรี ยน อาทิ ค่า หนั ง สื อเรี ยน ค่ าเอกสาร
ประกอบการเรียน แก่นักศึกษาที่เรียนดีแต่มีฐานะยากจน
2.4.8 สร้างระบบอาจารย์ที่ ปรึก ษาให้เ ข้ม แข็ง ติดตามผลการเรียน ความประพฤติของ
นักศึกษา
2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้สาเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี
จานวนนักศึกษา (คน)

2563
80
80
-

ชั้นปีที่ 1
ชั้นปีที่ 2
ชั้นปีที่ 3
ชั้นปีที่ 4
รวม
นักศึกษาที่คาดว่าจะสาเร็จการศึกษา

ปีการศึกษา
2564 2565 2566
80
80
80
80
80
80
80
80
80
160
240
320
80

2567
80
80
80
80
320
80

2.6 งบประมาณตามแผน
2.6.1 งบประมาณรายรับ
รายการ
ค่าลงทะเบียนและบารุงการศึกษา
รวมทั้งสิ้น

2563
1,440,000.00
1,440,000.00

ปีงบประมาณ พ.ศ.
2564
2565
2,880,000.00 4,320,000.00
2,880,000.00 4,320,000.00

2566
5,760,000.00
5,760,000.00
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2.6.2 งบประมาณรายจ่าย
รายการ
1. เงินเดือนและค่าจ้างประจา
2. อัตราที่ต้องการใหม่
3. ค่าจ้างชั่วคราว
4. ค่าใช้สอยและวัสดุ
5. ค่าหนังสือ วารสาร และตารา
รวมทั้งสิ้น
จานวนนักศึกษา (คน)
ค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษา(รวม/บาท)

2563
720,000.00
400,000.00
200,000.00
100,000.00
1,420,000.00
80
18,750.00

ปีงบประมาณ พ.ศ.
2564
2565
720,000.00 720,000.00
420,000.00
400,000.00 600,000.00
400,000.00 600,000.00
200,000.00 300,000.00
1,720,000.00 2,640,000.00
160
240
10,750.00
11,000.00

2566
720,000.00
840,000.00
600,000.00
800,000.00
400,000.00
3,360,000.00
320
10,500.00

2.7 ระบบการศึกษา
ระบบการศึกษาเป็นแบบชั้นเรียน และให้เป็นไปตามข้ อบังคับมหาวิทยาลัยนราธิวาส
ราชนครินทร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2557 (ภาคผนวก ก)
2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย
ให้เ ป็นไปตามข้อ บัง คับ มหาวิท ยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ว่าด้วยการศึก ษาระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ.2557 (ภาคผนวก ก)
3. โครงสร้างหลักสูตร
3.1 หลักสูตร
3.1.1 จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร
1.หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์และพลศึกษา
2) กลุ่มวิชาภาษา
3) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
2. หมวดวิชาเฉพาะ
1) กลุ่มวิชาแกน
2) กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน
ทักษะภาษา
ภาษาศาสตร์
วรรณคดี
การแปล
3) กลุ่มวิชาเลือก

140 หน่วยกิต
31 หน่วยกิต
10 หน่วยกิต
15 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
103 หน่วยกิต
28 หน่วยกิต
57 หน่วยกิต
24 หน่วยกิต
12 หน่วยกิต
12 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต
18 หน่วยกิต
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3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า
3.1.3 รายวิชาในหลักสูตร
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์และพลศึกษา
11-014-119
11-014-124
11-014-125
11-014-126

11-034-104
11-034-901
11-034-902
11-034-231

10-024-303
10-064-199

ดิจิทัลเทคโนโลยีในชีวิตประจาวัน
(Digital Technology in Daily Life)
วิทยาศาสตร์เพื่อชีวิตที่ดีกว่า
(Science for a Better Life)

1 (0-2-1)
3 (2-2-5)
3 (3-0-6)
3 (2-2-5)

15 หน่วยกิต

การสนทนาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
(Spoken English for Communication)
การใช้ภาษามลายูในชีวิตประจาวัน
(Malay for Daily Life)
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
(Thai for Communication)
การอ่านและการเขียนภาษาไทยเชิงวิเคราะห์
(Thai Analytical Reading and Writing)
ภาษาจีนเบื้องต้น
(Basic Chinese)
3) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

หน่วยกิต

31 หน่วยกิต
10 หน่วยกิต

การออกกาลังกายเพื่อสุขภาพ
(Exercise for Health)
มนร. เพือ่ สังคมพหุวฒ
ั นธรรม
(PNU for Multicultural Society)
การพัฒนาตนและจัดการตนเอง
(Self-Development and Management)
สารสนเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้าและการเขียน
งานทางวิชาการ
(Information for Study Skill and Academic Writing)
2) กลุ่มวิชาภาษา

11-034-103

6

3 (2-2-5)
3 (2-2-5)
3 (2-2-5)
3 (2-2-5)
3 (2-2-5)
6

หน่วยกิต
3 (1-4-4)
3 (2-2-5)
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2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 กลุ่มวิชาแกน
11-054-201
11-054-202
11-054-203
11-054-204
11-054-205
11-054-206
11-054-207
11-054-208
11-054-209

11-054-210

11-054-211
11-054-212
11-054-213
11-054-214

103 หน่วยกิต
28 หน่วยกิต

โครงสร้างทางภาษา
(Language Structure)
ภาษาศาสตร์เบื้องต้น
(Introduction to Linguistics)
นานาภาษาอังกฤษโลก
(World Englishes)
การสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม
(Intercultural Communication)
วรรณคดีอังกฤษเบื้องต้น
(Introduction to English Literature)

3 (2-2-5)

หลักการแปลเบื้องต้น
(Introduction to Translation)
เตรียมสหกิจศึกษา
(Cooperative Education Preparation)
สหกิจศึกษา*
(Cooperative Education)
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาอังกฤษ*
(Field Experience in English)
หมายเหตุ * หมายถึง ให้นักศึกษาเลือกเรียน 1 รายวิชา

3 (2-2-5)

การศึกษาค้นคว้าอิสระ
(Independent Study)

3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (2-2-5)
3 (3-0-6)

1 (0-3-0)
6 (0-18-0)
6 (0-18-0)

3 (2-2-5)

2.2 กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน
57 หน่วยกิต
2.2.1 ทักษะภาษา
24 หน่วยกิต
การฟังและการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3 (2-2-5)
(English Listening and Speaking for Communication)
กลวิธีการอ่านภาษาอังกฤษ
3 (2-2-5)
(Strategic English Reading)
การอ่านเชิงวิเคราะห์และวิจารณ์
3 (2-2-5)
(Critical and Analytical Reading)
การเขียนอนุเฉท
3 (2-2-5)
(Paragraph Writing)
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11-054-215
11-054-216
11-054-217
11-054-218

11-054-219
11-054-220
11-054-221
11-054-222

11-054-223
11-054-224
11-054-225
11-054-226

11-054-227
11-054-228
11-054-229

การเขียนเรียงความ
(Essay Writing)
การเขียนเชิงวิชาการ
(Academic Writing)
การอภิปรายภาษาอังกฤษ
(English Discussion)
ทักษะการนาเสนอภาษาอังกฤษ
(Effective Presentation in English)

3 (2-2-5)
3 (2-2-5)
3 (2-2-5)
3 (2-2-5)

2.2.2 ภาษาศาสตร์
สัทศาสตร์และสรศาสตร์เบื้องต้น
(Introduction to Phonetics and Phonology)
ภาษากับความหมาย
(Creative Meaning through Language)
ภาษาในสื่อดิจิทัล
(Language and Digital Media)
กลวิธีการสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ
(English Proficiency Test-taking Strategies)

12 หน่วยกิต
3 (2-2-5)
3 (3-0-6)
3 (2-2-5)
3 (2-2-5)

2.2.3 วรรณคดี
วรรณกรรมเยาวชน
(Juvenile’s Literature)
บันเทิงคดีร่วมสมัย
(Contemporary Fiction)
วรรณคดีเอกของโลก
(Masterpieces of World Literature)
วรรณกรรมภาษาอังกฤษเพื่อการแสดง
(English Literature for Performance Arts)

12

2.2.4 การแปล
การแปล: อังกฤษ -ไทย
(Translation: English to Thai)
การแปล: ไทย-อังกฤษ
(Translation: Thai to English)
การแปลงานประเภทสื่อดิจิทัล
(Digital Media Translation)

9

หน่วยกิต
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (2-2-5)
หน่วยกิต
3 (2-2-5)
3 (2-2-5)
3 (2-2-5)
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2.3 วิชาโท**
18
หน่วยกิต
หมายเหตุ ** หมายถึง นักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษเลือกศึกษาวิชาโท
ของสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ โดยศึกษาตามข้อกาหนดและ
เงื่อนไขของหลักสูตรวิชาโทในสาขาวิชานั้นๆ
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
6
หน่วยกิต
เลือกเรียนรายวิชาตามหลักสูตรปริญญาตรีที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยนราธิวาส
ราชนครินทร์ห รือ สถานศึก ษาอื่ นๆทั้ ง ในและต่างประเทศ ที่ คณะกรรมการประจ าหลักสูตรให้ความ
เห็นชอบไม่ น้อ ยกว่า 6 หน่วยกิ ต โดยไม่ ซ้ากั บ รายวิช าที่ เ คยเรี ยนมาแล้ว และต้ องไม่ เ ป็น รายวิชาที่
กาหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์ก ารสาเร็จการศึก ษาของสาขาวิชานี้ เพื่อให้ได้จานวน
หน่วยกิตสะสมรวมไม่น้อยกว่า 140 หน่วยกิตตลอดหลักสูตร
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ความหมายเลขรหัสรายวิชา
การกาหนดรหัสวิชา
X

X

X-

X

X

X

X

X

ลาดับวิชา
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป =1
หมวดวิชาเฉพาะ
=2
หมวดวิชาเลือกเสรี
=3
หมวดวิทยานิพนธ์
=4
หลักสูตรพิเศษหรือหลักสูตรระยะสั้น
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
หลักสูตรปริญญาบัณฑิต
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต
หลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต
หลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต
รหัสสาขาคณะศิลปศาสตร์

ดังหน้า 20

วิทยาลัยเทคนิคนราธิวาส
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนราธิวาส
วิทยาลัยการอาชีพตากใบ
คณะพยาบาลศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะเกษตรศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ
คณะแพทยศาสตร์
สถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะศิลปศาสตร์
บัณฑิตวิทยาลัย

=01
= 02
= 03
= 04
= 05
= 06
= 07
= 08
= 09
= 10
= 11
= 12

=1
=2
=3
=4
=5
=6
=7
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รหัสสาขาคณะศิลปศาสตร์
01
=
สังคมศาสตร์
02
=
มนุษยศาสตร์
03
=
ภาษาศาสตร์ศึกษาทั่วไป
04
=
พลศึกษา
05
=
ภาษาอังกฤษ
06
=
ภาษามลายู
07
=
ภาษาจีน
08
=
ภาษาไทย
รหัสสาขาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
01
=
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
02
=
สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์
03
=
สาขาวิชาคณิตศาสตร์
04
=
สาขาวิชาฟิสิกส์
05
=
สาขาวิชาเคมี
06
=
สาขาวิชาชีววิทยา
07
=
สาขาวิชาชีวเคมี
08
=
สาขาวิชากายวิภาคศาสตร์
09
=
สาขาวิชาสรีรวิทยา
10
=
สาขาวิชาจุลชีววิทยา
11
=
สาขาวิชาปรสิตวิทยา
12
=
สาขาวิชาเภสัชวิทยา
13
=
สาขาโครงงาน และการฝึกปฏิบัติงาน
14
=
สาขาสัมมนา และปัญหาพิเศษ
15
=
สาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
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แผนการศึกษา
ชั้นปีที่ 1
ภาคการศึกษาต้น
รหัสรายวิชา
11-014-124
11-014-125
11-014-119
10-064-199
11-034-901
11-054-201
11-054-212

ชื่อรายวิชา

หน่วยกิต

มนร. เพื่อสังคมพหุวัฒนธรรม
(PNU for Multicultural Society)
การพัฒนาและจัดการตนเอง
(Self-development and Management)
การออกกาลังกายเพื่อสุขภาพ
(Exercise for Health)
วิทยาศาสตร์เพื่อชีวิตที่ดีกว่า
(Science for a Better Life)
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
(Thai for Communication)
โครงสร้างทางภาษา
(Language Structure)
กลวิธีการอ่านภาษาอังกฤษ
(Strategic English Reading)
รวม

19 หน่วยกิต

ชื่อรายวิชา

หน่วยกิต

3 (2-2-5)
3 (3-0-6)
1 (0-2-1)
3 (2-2-5)
3 (2-2-5)
3 (2-2-5)
3 (2-2-5)

ชั้นปีที่ 1
ภาคการศึกษาปลาย
รหัสรายวิชา
11-014-126
10-024-303
11-034-103
11-034-104
11-034-902
11-054-214
11-054-219

สารสนเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้าและการเขียนงานทางวิชาการ
(Information for Study Skill and Academic Writing)
ดิจิทัลเทคโนลียีในชีวิตประจาวัน
(Digital Technology in Daily Life)
การสนทนาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
(Spoken English for Communication)
การใช้ภาษามลายูในชีวิตประจาวัน
(Malay for Daily Life)
การอ่านและเขียนภาษาไทยเชิงวิเคราะห์
(Thai Analytical Reading and Writing)
การเขียนอนุเฉท
(Paragraph Writing)
สัทศาสตร์และสรศาสตร์เบื้องต้น
(Introduction to Phonetics and Phonology)
รวม

3 (2-2-5)
3 (1-4-4)
3 (2-2-5)
3 (2-2-5)
3 (2-2-5)
3 (2-2-5)
3 (2-2-5)
21 หน่วยกิต
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ชั้นปีที่ 2
ภาคการศึกษาต้น
รหัสรายวิชา
11-054-202
11-054-204
11-054-205
11-054-206
11-054-211
11-034-231
xx-xxx-xxx

ชื่อรายวิชา

หน่วยกิต

ภาษาศาสตร์เบื้องต้น
(Introduction to Linguistics)
การสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม
(Intercultural Communication)
วรรณคดีอังกฤษเบื้องต้น
(Introduction to English Literature)
หลักการแปลเบื้องต้น
(Introduction to Translation)
การฟังและการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
(English Listening and Speaking for Communication)
ภาษาจีนเบื้องต้น
(Basic Chinese)
วิชาเลือกเสรี
(Elective course)
รวม

21 หน่วยกิต

ชื่อรายวิชา

หน่วยกิต

3 (3-0-6)
3 (2-2-5)
3 (3-0-6)
3 (2-2-5)
3 (2-2-5)
3 (2-2-5)
3 (x-x-x)

ชั้นปีที่ 2
ภาคการศึกษาปลาย
รหัสรายวิชา
11-054-215
11-054-220
11-054-223
11-054-227
xx-xxx-xxx
xx-xxx-xxx
xx-xxx-xxx

การเขียนเรียงความ
(Essay Writing)
ภาษากับความหมาย
(Creative Meaning through Language)
วรรณกรรมเยาวชน
(Juvenile’s Literature)
การแปล: อังกฤษ-ไทย
(Translation: English to Thai)
วิชาเลือก
(Minor Course)
วิชาเลือก
(Minor Course)
วิชาเลือกเสรี
(Elective Course)
รวม

3 (2-2-5)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (2-2-5)
3 (2-2-5)
3 (x-x-x)
3 (x-x-x)
21 หน่วยกิต
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ชั้นปีที่ 3
ภาคการศึกษาต้น
รหัสรายวิชา
11-054-216
11-054-217
11-054-224
11-054-228
xx-xxx-xxx
xx-xxx-xxx
xx-xxx-xxx

ชื่อรายวิชา

หน่วยกิต

การเขียนเชิงวิชาการ
(Academic Writing)
การอภิปรายภาษาอังกฤษ
(English Discussion)
บันเทิงคดีร่วมสมัย
(Contemporary Fiction)
การแปล: ไทย-อังกฤษ
(Translation: Thai to English)
วิชาเลือก
(Minor Course)
วิชาเลือก
(Minor Course)
วิชาเลือก
(Minor Course)
รวม

21 หน่วยกิต

ชื่อรายวิชา

หน่วยกิต

3 (2-2-5)
3 (2-2-5)
3 (3-0-6)
3 (2-2-5)
3 (x-x-x)
3 (x-x-x)
3 (x-x-x)

ชั้นปีที่ 3
ภาคการศึกษาปลาย
รหัสรายวิชา
11-054-203
11-054-207
11-054-213
11-054-218
11-054-221
11-054-225
11-054-229
xx-xxx-xxx

นานาภาษาอังกฤษโลก
(World Englishes)
เตรียมสหกิจศึกษา
(Cooperative Education Preparation)
การอ่านเชิงวิเคราะห์และวิจารณ์
(Critical and Analytical Reading)
ทักษะการนาเสนอภาษาอังฤษ
(Effective Presentation in English)
ภาษาในสื่อดิจิทัล
(Language and Digital Media)
วรรณคดีเอกของโลก
(Masterpieces of World Literature)
การแปลงานประเภทสื่อดิจิทัล
(Media Translation)
วิชาเลือก
(Minor Course)
รวม

3 (3-0-6)
1 (0-3-0)
3 (2-2-5)
3 (2-2-5)
3 (2-2-5)
3 (3-0-6)
3 (2-2-5)
3 (x-x-x)
22 หน่วยกิต
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ชั้นปีที่ 4
ภาคการศึกษาต้น
รหัสรายวิชา
11-054-208
11-054-209

ชื่อรายวิชา

หน่วยกิต

สหกิจศึกษา
(Cooperative Education)
หรือ
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาอังกฤษ
(Field Experience in English)
รวม

6 หน่วยกิต

ชื่อรายวิชา

หน่วยกิต

6 (0-18-0)
6 (0-18-0)

ชั้นปีที่ 4
ภาคการศึกษาปลาย
รหัสรายวิชา
11-054-210
11-054-222
11-054-226

การศึกษาค้นคว้าอิสระ
(Independent Study)
กลวิธีการสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ
(English Proficientcy Test-taking Strategies)
วรรณกรรมภาษาอังกฤษเพื่อการแสดง
(English Literature for Performance Arts)
รวม

3 (2-2-5)
3 (2-2-5)
3 (2-2-5)
9 หน่วยกิต
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3.1.5 คาอธิบายรายวิชา
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
31 หน่วยกิต
1) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และพลศึกษา 10 หน่วยกิต
11-014-119

การออกกาลังกายเพื่อสุขภาพ
1 (0-2-1)
(Exercise for Health)
เงื่อนไขของรายวิชา: ไม่มี
ความมุ่ ง หมาย คุณค่า และประโยชน์ ของการออกก าลัง กาย สรีร ะวิ ท ยา การออก
กาลังกาย การเสริมสร้าง และการทดสอบสมรรถภาพทางกาย หลักเกณฑ์และรูปแบบของกิจกรรมการ
ออกกาลังกายเพื่อสุขภาพ แนวทางการเลือกรูปแบบของการออกกาลังกายที่เหมาะสม และการนาไปใช้
เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต
Pre-requisite: A health education course focusing on purposes, values and benefits of
physical exercise, physiology, health promotions and physical fitness testing, regulations
and types of activities that suit learners’ physicality, and an application in order to
develop the quality of life.
11-014-124

มนร. เพื่อสังคมพหุวัฒนธรรม
3 (2-2-5)
(PNU for Multicultural Society)
เงื่อนไขของรายวิชา: ไม่มี
ภูมิหลังมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ความหมายและความสาคัญของสังคมพหุ
วัฒนธรรม ปัจจัยด้านโครงสร้างทางสังคม เชื้อชาติ ศาสนา การศึกษาที่มีผลต่อความเชื่อและวิถีชีวิตของ
กลุ่มคนในสังคม กระบวนการและเครื่องมือศึกษาชุมชน กิจกรรมพัฒนาชุมชนพหุวัฒนธรรม
Pre-requisite: A history of Princess of Naradhiwas University (PNU), significance and
definition of ‘Multicultural Society’, social, ethnic, and religious structural factors that
may influence beliefs and lifestyle of people in society. The course also emphasizing on
procedures and methods of community studies, and multicultural community
development activities.
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11-014-125

การพัฒนาและการจัดการตนเอง
3 (3-0-6)
(Self-development and Management)
เงื่อนไขของรายวิชา: ไม่มี
แนวคิดในการเปลี่ยนแปลงตนเอง การพัฒนาบุคลิกภาพ การจัดการภาวะทางอารมณ์
และการปรับตัวภายใต้ความหลากหลายของสังคมมนุษย์ เพื่ออยู่ร่วมกับบุคคลอื่นในสังคมได้อย่างเป็นสุข
Pre-requisite: The concepts of self-improvement, personality development, emotion
management, and self-adaption within multicultural society in order to reside peacefully
with others.
11-014-126

สารสนเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้าและการเขียนงานทางวิชาการ 3 (2-2-5)
(Information for Study Skill and Academic Writing)
เงื่อนไขของรายวิชา: ไม่มี
แหล่งทรัพยากรสารสนเทศ ทรัพยากรสารสนเทศ การค้นคว้าและรวบรวมสารสนเทศ
การบันทึกเพื่อวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูล การเรียบเรียงงานวิชาการ และการเขียนเอกสารอ้างอิงใน
งานวิชาการ
Pre-requisite: A source of information resources, information resources, seeking and
gathering information, recording to analyse and synthesise the information, compiling
academic work and writing references.
2) กลุ่มวิชาภาษา

15

หน่วยกิต

11-034-103 การสนทนาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3 (2-2-5)
(Spoken English for Communication)
เงื่อนไขของรายวิชา: ไม่มี
การพัฒนาทักษะการฟัง และการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในโอกาสต่างๆ ฝึกการ
สนทนาเป็นกลุ่ม
Pre-requisite: A course focusing on listening and speaking skills for communication in
various situations through group work activities.
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11-034-901

ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3 (2-2-5)
(Thai for Communication)
เงื่อนไขของรายวิชา: ไม่มี
ทักษะการใช้ภาษาไทย ด้านการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน ให้สามารถสื่อสาร
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
Pre-requisite: The development of Thai skills; listening, speaking, reading, and writing for
effective communication.
11-034-902

การอ่านและการเขียนภาษาไทยเชิงวิเคราะห์
3 (2-2-5)
(Thai Analytical Reading and Writing)
เงื่อนไขของรายวิชา: ไม่มี
หลัก การอ่านและการเขียนภาษาไทย โดยเน้นการอ่านและการเขียน แปลความ จับ
ใจความ ตีความ วิเคราะห์ วิจารณ์ และประเมินค่างานเขียนจากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย เช่น งานเขียน
เชิงวิชาการ ข่าว บทความ หรือสารคดี
Pre-requisite: A study of Thai reading and writing principles emphasising on reading and
writing, interpretation, main idea, critical analysis, and the evaluation of written work
from various sources such as academic articles, news, articles, or non-fiction.
11-034-104

การใช้ภาษามลายูในชีวิตประจาวัน
3 (2-2-5)
(Malay for Daily Life)
เงื่อนไขของรายวิชา: ไม่มี
การใช้ภาษามลายูกลางอย่างถูกต้องเหมาะสม หลักการพูด การฟัง การอ่าน และการ
เขียน เน้นฝึกปฏิบัติเพื่อการนาไปใช้
Pre-requisite: A course focusing on the use of correct and appropriate Malay language,
and principles of speaking, listening, reading and writing that emphasize on the practice
for application.

30

11-034-231

ภาษาจีนเบื้องต้น
3 (2-2-5)
(Basic Chinese)
เงื่อนไขของรายวิชา: ไม่มี
การใช้ทักษะพื้นฐานของภาษาจีน ได้แก่ ระบบเสียง เน้นเรื่องการออกเสียง ต้องชัดเจน
และศึกษาสัญลักษณ์ที่ใช้แทนเสียงในภาษาจีน ตามมาตรฐานเดียวกับที่ใช้ในสาธารณรัฐประชาชนจีน
Pre-requisite: A course focusing on the basic understanding of the Mandarin Chinese
such as, correct pronunciation practice, and the study of Chinese symbols replacing
Chinese sounds in accordance with the standard Chinese in China.
3) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

6

หน่วยกิต

11-024-303

ดิจิทัลเทคโนโลยีในชีวิตประจาวัน
3 (1-4-4)
(Digital Technology in Daily Life)
เงื่อนไขของรายวิชา: ไม่มี
องค์ประกอบของเทคโนโลยีดิจิทัล ทักษะการใช้เครื่องมือทางเทคโนโลยีดิจิทัลที่มีอยู่ใน
ปัจจุบัน โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และบริการบนอินเทอร์เน็ต มาใช้ให้เกิดประโยชน์ในการปฏิบัติงานและ
การทางานร่วมกัน หรือใช้เพื่อพัฒนากระบวนการทางานให้มีประสิทธิภาพ
Pre-requisite: The components of digital technology, skill in using digital equipment in
the present day, computer programs and service on the internet to be useful for
operations and collaboration or use to effectively improve working process.
10-064-199

วิทยาศาสตร์เพื่อชีวิตที่ดีกว่า
3 (2-2-5)
(Science for a Better Life)
เงื่อนไขของรายวิชา: ไม่มี
ทักษะและความรู้ทางวิทยาศาสตร์ เพื่อประยุกต์ใช้ในการส่งเสริมคุณภาพชีวิต รู้จักใช้
ความรู้ท างวิท ยาศาสตร์ ในชีวิตประจ าวัน การดู แลสุขภาพตามหลัก วิท ยาศาสตร์ การสกั ดสารและ
ประยุกต์ใช้สารสกัดจากธรรมชาติ วิทยาศาสตร์กับอาหาร ผลกระทบของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต่อ
มนุษย์
Pre-requisite: The scientific skills and knowledge for promoting quality of life, apply
scientific knowledge in daily life, science for health care, extract and apply to use
natural extracts, science and food, the effect of science and technology on human.
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2. หมวดวิชาเฉพาะ
1) วิชาแกน

103
28

หน่วยกิต
หน่วยกิต

11-054-201 โครงสร้างทางภาษา
3 (2-2-5)
(Language Structure)
เงื่อนไขของรายวิชา: ไม่มี
โครงสร้างไวยากรณ์เบื้องต้นเพื่อการสื่อสาร การนาโครงสร้างไวยากรณ์ที่หลากหลายมา
ฝึกใช้ในการเขียนภาษาอังกฤษในสถานการณ์ที่ใช้จริง โดยศึกษาคา ลักษณะหน้าที่ และตาแหน่งของคา
ประโยค กฎเกณฑ์ การเรีย งคา การสร้างประโยค และเชื่อมประโยค เพื่อพัฒนาการใช้ภาษาได้อย่าง
แม่นยา และ มุ่งเน้นการพัฒนาความสามารถในการใช้ไวยากรณ์เพื่อการสื่อสารได้ถูกต้อง
Pre-requisite: The practical application of a variety of grammatical structures including
the study of parts of speech, forms and functions, syntax, rules, sentence sequences,
sentence making, and sentence coordination, to develop accuracy in language use and
emphasizing the development of grammatical use for communication.
11-054-202

ภาษาศาสตร์เบื้องต้น
3 (3-0-6)
(Introduction to Linguistics)
เงื่อนไขของรายวิชา: ไม่มี
ความหมายของภาษาและภาษาศาสตร์ สาขาวิชาต่าง ๆ ที่ เ กี่ ยวข้องกั บ ภาษาและ
ภาษาศาสตร์ ลัก ษณะทั่ วไปของภาษา ความรู้ทั่วไปเกี่ ยวกั บสัท ศาสตร์ วิทยาหน่วยคา วากยสัมพันธ์
อรรถศาสตร์ ภาษาศาสตร์ประยุกต์เบื้องต้น และหลักวิเคราะห์ภาษาอังกฤษตามแนวภาษาศาสตร์
Pre-requisite: The definitions of language and linguistics and related fields, the general
patterns of language and the fundamental knowledge of phonetics and phonology,
morphology, syntax, semantics, basic applied linguistics, and analytical methods based
on the standards of linguistics.
11-054-203

นานาภาษาอังกฤษโลก
3 (3-0-6)
(World Englishes)
เงื่อนไขของรายวิชา: ไม่มี
การใช้ภาษาอังกฤษโลกร่วมสมัย การเปรียบเทียบความแตกต่างของภาษาอังกฤษที่ใช้ใน
สถานะและบริบทต่างๆ โดยเน้นอิทธิพลทางภูมิศาสตร์ สังคม เศรษฐกิจ และวัฒนธรรมที่มี ผลต่อความ
หลากหลายของภาษาอังกฤษ
Pre-requisite: The use of the contemporary English, the comparative study of Englishes
used in various contexts emphasized on the influence of geography, societies, economy
and cultures on Englishes.
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11-054-204

การสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม
3 (2-2-5)
(Intercultural Communication)
เงื่อนไขของรายวิชา: ไม่มี
วัฒนธรรมและความหลากหลายของภาษาอังกฤษของเจ้าของภาษา ผู้ใช้ภาษาอังกฤษใน
ฐานะภาษาที่สอง รวมถึงผู้ใช้ภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ โดยเน้นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ในประเด็นเรื่องวัฒนธรรม ประเพณี และความเชื่อมีอิทธิพลอย่างไรต่อภาษา
Pre-requisite: The cultures and varieties of the English language of English native
speakers, English users as a second language and English users as a foreign language;
emphasing on exchanging ideas on how cultures, traditions, and beliefs affect the
language.
11-054-205

วรรณคดีอังกฤษเบื้องต้น
3 (3-0-6)
(Introduction to English Literature)
เงื่อนไขของรายวิชา: ไม่มี
ความรู้เ บื้อ งต้นเกี่ ยวกั บ งานวรรณคดี และประเภทของวรรณคดี มุ่ ง เน้นการศึก ษา
ประวัติวรรณคดีอังกฤษและวรรณคดีอเมริกันในยุคต่าง ๆ ที่สะท้อนออกมาทางวรรณคดีประเภทต่าง ๆ
เช่น กวีนิพนธ์ ละคร นวนิยาย ร้อยแก้ว
Pre-requisite: An introduction to literature and its genres emphasizing the history of
British and American literatures in various eras that are reflected through different types
of literature such as poetry, drama, fiction, and prose.
11-054-206

หลักการแปลเบื้องต้น
3 (2-2-5)
(Introduction to Translation)
เงื่อนไขของรายวิชา: ไม่มี
รายวิชาเชิงทฤษฎีที่มุ่งเน้นการแปลและการตีความร่วมกับทฤษฎีทางภาษาศาสตร์ และ
อรรศาสตร์ เน้นย้าคุณธรรม จริยธรรมการแปล การตีความและการสื่อสาร ตลอดจนเทคนิคการแปลและ
การตีความในประเด็นต่างๆของเหตุการณ์ปัจจุบัน
Pre-requisite: A theoretical course focusing on translation and interpretation including
both linguistics and semantics highlighting ethics and morality on translation,
interpretation and communication and translation and interpretation techniques used
for a variety of current issues.
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11-054-207

เตรียมสหกิจศึกษา
1 (0-3-0)
(Cooperative Education Preparation)
เงื่อนไขของรายวิชา: ไม่มี
หลักการ แนวคิด กระบวนการ และระเบียบข้อปฏิบัติ เทคนิคในการสมัครเข้าทางานใน
สถานประกอบการ ความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติง านในสถานประกอบการ ตามมาตรฐานวิชาชีพของ
สาขาวิชา ประกอบด้วย การพัฒนาบุคลิกภาพ ภาษาและการสื่อสาร มนุษยสัมพันธ์ เทคโนโลยีสารสนเทศ
การทางานเป็นทีม และระบบบริหารงานคุณภาพในสถานประกอบการ วิธีการเขียนรายงาน และเทคนิค
การนาเสนอผลงาน
Pre-requisite: Concepts, ideas, procedures, disciplines, tips for completing job
applications, basic knowledge at work that relates to the field of study, such as
personality development, language and communication, interpersonal skills, information
technology, teamwork orientation, quality assurance of the administrative organization of
a firm, and report writing.
11-054-208

สหกิจศึกษา
6 (0-18-0)
(Cooperative Education)
เงื่อนไขของรายวิชา: ลงทะเบียนเรียนมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 ภาคการศึกษา และต้อง
ผ่านการเรียนรายวิชา 11-054-207 เตรียมสหกิจศึกษา
การทางานเชิง วิชาการ และ/หรือวิชาชีพเสมื อนหนึ่งเป็นภาระงานเต็มเวลาในสถาน
ประกอบการ หรือหน่วยงานของรัฐหรือเอกชนที่เกี่ยวข้องทางด้านภาษาอังกฤษเป็นเวลาหนึ่งภาคเรียน
Pre-requisite: For those who have received an S grade from 11-054207 Cooperative Education Preparation and have studied not less than 6
semesters.
Real academic and professional work as a full time staff member for one
semester in an approved workplace in both the public and private sectors in an area in
which English is used.
11-054-209

การฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาอังกฤษ
6 (0-18-0)
(Field Experience in English)
เงื่อนไขของรายวิชา: ลงทะเบียนเรียนมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 ภาคการศึกษา และต้อง
ผ่านการเรียนรายวิชา 11-054-207 เตรียมสหกิจศึกษา
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางด้านต่างๆ ในหน่วยงาน สถานประกอบการ แบบเต็ม
เวลา โดยประยุกต์ใช้ความรู้ภาคทฤษฎีกับภาคปฏิบัติที่ได้ศึกษามา
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Pre-requisite: For those who have received an S grade from 11-034207 Cooperative Education Preparation and have studied not less than 6
semesters.
Full time work performance in an approved workplace to apply the
knowledge learned.
11-054-210

การศึกษาค้นคว้าอิสระ
3 (2-2-5)
(Independent Study)
เงื่อนไขของรายวิชา: ไม่มี
การศึกษา ค้นคว้า หรือวิจัยที่เกี่ยวข้องกับภาษาอังกฤษหรือศาสตร์ที่เกี่ยวข้องตามความ
สนใจ และความถนัด โดยความเห็นชอบของอาจารย์ผู้ควบคุม มีการทบทวนเอกสาร ที่ส อดคล้องกั บ
สภาพปัญ หา พั ฒ นานวัตกรรมเพื่ อแก้ปัญหาที่นาเสนอ การประยุกต์ ใช้ผ ลการวิจัยและจรรยาบรรณ
นักวิจัย
Pre-requisite: An independent study or research in English or related sciences based
on student’s interest under supervision of advisor and the committee, review
documentation that corresponds to the phenomena or stated problems, synthesize the
knowledge to develop innovation and instruction to solve the problems presented,
research application, and ethics of researchers.
2) กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน
57
หน่วยกิต
2.1 ทักษะภาษา
24
หน่วยกิต
11-054-211 การฟังและการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3 (2-2-5)
(English Listening and Speaking for Communication)
เงื่อนไขของรายวิชา: ไม่มี
การฝึกฟังเรื่องสั้นๆ ที่มีเนื้อหาทางวิชาการสาขาต่างๆ เช่น บทสนทนา การบรรยายและ
บทสัมภาษณ์ต่างๆ จากสาเนียงที่แตกต่างกัน และฝึกพูดโดยการเน้นการตอบคาถามสรุปเรื่อง แสดงความ
คิดเห็น ฝึกสนทนาเชิง อภิป รายหัวข้อต่างๆ ตามสถานการณ์ และข้อมู ลที่ กาหนด เพื่อการสื่อสารใน
สถานการณ์ต่างๆ ได้
Pre-requisite: A short listening to various academic fields such as, conversation, lectures
and interviews in a variety of English accents, and practicing speaking that emphasizes
on answering a question, summarizing, expressing an opinion, oral discussion various
topics based on information and situations provided in order to communicate in various
situations.
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11-054-212

กลวิธีการอ่านภาษาอังกฤษ
3 (2-2-5)
(Strategic English Reading)
เงื่อนไขของรายวิชา: ไม่มี
กลวิธีต่างๆในการอ่านและการใช้สื่อต่างๆ ได้แก่ หนังสือพิมพ์ นิตยสาร เป็นต้น เพื่อ
พัฒนาการอ่าน การสังเกตโครงสร้างคา อุปสรรค ปัจจัย การเดาความหมายจากบริบท การอ่ านเพื่อหา
รายละเอียดหลักและรายละเอียดรอง การใช้พจนานุกรมและคลังข้อมูลทางภาษา เพื่อเลือกความหมาย
ของคาศัพท์ได้อย่างถูกต้องเหมาะสมของเนื้อหาประเภทต่างๆ
Pre-requisite: Reading strategies of short passages from various sources such as
newspapers, magazines and other sources for improving reading competence, and
emphasising on words, the meaning of phrases and texts by means of skimming and
scanning techniques, using a dictionary and corpus including context clues as well as
dictionary usage to choose appropriate meaning of the words, the passages, the phrases
and the texts.
11-054-213

การอ่านเชิงวิเคราะห์และวิจารณ์
3 (2-2-5)
(Critical and Analytical Reading)
เงื่อนไขของรายวิชา: ไม่มี
กลวิธีใ นการอ่ านและโครงสร้ างของข้อเขียนที่ ตัดตอนมาจากความเรี ยง บทความ
หนัง สือพิ มพ์ วารสาร ที่เกี่ ยวกั บประเด็นทางสังคม เพื่อการจาแนกข้อเท็ จ จริง และความคิดเห็น การ
จาแนกมุมมอง ทัศนคติ และหลักการในการเขียนของผู้เขียน ฝึกการแสดงความคิดเห็น วิเคราะห์ และ
วิจารณ์เนื้อหาของงานเขียนประเภทต่าง ๆ อย่างมีระบบ รวมทั้งศึกษาวิธีการนาเสนอ และฝึกการสรุป
ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องที่อ่านโดยการอภิปรายหรือข้อเขียนได้
Pre-requisite: The techniques of reading and writing structures taken from articles,
newspapers and publications on social sciences in order to distinguish between facts
and opinions, perceptions and attitudes in writing. Learning how to give opinions,
criticizing and analyzing different texts given systematically as well as learning how to
present and summarize through discussion and written text.
11-054-214

การเขียนอนุเฉท
3 (2-2-5)
(Paragraph Writing)
เงื่อนไขของรายวิชา: ไม่มี
การพัฒนาทักษะการเขียนภาษาอังกฤษมุ่งเน้นกลวิธีการเขียนที่มีประสิทธิภาพ ทักษะที่
จาเป็นในการเขียนภาษาอังกฤษ โดยเฉพาะการพัฒนาเขียนอนุเฉทประเภทต่างๆ
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Pre-requisite: The development of writing with an emphasis on effective writing
strategies and essential skills used in writing, particularly paragraph writing structures of
all kinds.
11-054-215

การเขียนเรียงความ
3 (2-2-5)
(Essay Writing)
เงื่อนไขของรายวิชา: ผ่านการเรียนรายวิชา 11-054-214 การเขียนอนุเฉท
การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษโดยเน้นการเขียนเรียงความภาษาอังกฤษประเภทต่าง ๆ
Pre-requisite: 11-054-214 Paragraph Writing
The development of English skill emphasising on different kinds of essay

writing.
11-054-216

การเขียนเชิงวิชาการ
3 (2-2-5)
(Academic Writing)
เงื่อนไขของรายวิชา: ผ่านการเรียนรายวิชา 11-054-215 การเขียนเรียงความ
รูปแบบและวิธีการเขียนงานทางวิชาการ การค้นคว้า รวบรวมและเรียบเรียงข้อมูล และ
นาเสนอในรูปแบบของการเขียนงานทางวิชาการ อาทิ บทคัดย่อ บทความทางวิชาการ ตลอดจนจริยธรรม
กับการคัดลอกผลงานทางวิชาการ
Pre-requisite: 11-054-215 Essay Writing
Patterns and procedures of academic composition; seeking, collecting and
compiling information to compose abstracts and academic articles with the ethics of
academic works.
11-054-217

การอภิปรายภาษาอังกฤษ
3 (2-2-5)
(English Discussion)
เงื่อนไขของรายวิชา: ไม่มี
ภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติก ารใช้ภาษาอังกฤษเชิง อภิปราย ผ่านการจัดอภิป ราย ใน
ประเด็นและหัวข้อต่างๆ ที่น่าสนใจ โดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนฝึกทักษะการพูดอย่างมีเหตุผลและฝึกมารยาทใน
การโต้แย้ง
Pre-requisite: The theory and practice of English discussion on various interesting topics
to help learners practice speaking skills with good reasoning and arguing manners.
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11-054-218

ทักษะการนาเสนอภาษาอังกฤษ
3 (2-2-5)
(Effective Presentation in English)
เงื่อนไขของรายวิชา: ไม่มี
การใช้ภาษา น้าเสียง ท่าทางที่เ หมาะสม รวมทั้ งเทคนิคและทั กษะการนาเสนองาน
ภาษาอังกฤษอย่างมืออาชีพ โดยใช้เทคโนโลยีที่หลากหลายเพื่อการจัดสัมมนาในหัวข้อต่าง ๆ อย่างมี
ประสิทธิภาพทั้งแบบกลุ่มและรายบุคคล
Pre-requisite: Learning how to apply language, tone of voice, appropriate posture,
including techniques and presentation skills in English professionally by using various
types of technologies for conducting/organizing seminars on diverse topics effectively,
both group and individual.
2.2 ภาษาศาสตร์

12

หน่วยกิต

11-054-219

สัทศาสตร์และสรศาสตร์เบื้องต้น
3 (2-2-5)
(Introduction to Phonetics and Phonology)
เงื่อนไขของรายวิชา: ไม่มี
การเรียนรู้เสียงและระบบเสียงภาษาอังกฤษ มุ่งเน้นการฝึกออกเสียงในภาษาอังกฤษ
ตั้งแต่ระดับคา วลี ประโยค และข้อความต่อเนื่อง รวมทั้งศึกษาปัญหาการออกเสียงของนักเรียนไทย
Pre-requisite: Learning English sounds and the sound system emphasising pronunciation
practice such as words, phrases, sentences, continuous texts, and problems on
pronouncing words in Thai learners.
11-054-220

ภาษากับความหมาย
3 (3-0-6)
(Creating Meaning through Language)
เงื่อนไขของรายวิชา: ไม่มี
แนวคิดและทฤษฎีของการสื่อความหมายในระดับคา วลี ประโยคและข้อความในบริบท
ที่เ กี่ ยวข้อ งกั บ การสื่อสาร ประเด็นที่สัม พันธ์กั นกั บ ระบบความหมายในภาษา คลัง ข้อมู ลภาษา และ
ความสัมพันธ์ระหว่างความหมายกับความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับโลกรอบตัว
Pre-requisite: Concepts and theories of meaning interpretations in words, phrases,
sentences and discourses in relation to communication. Analyses of language use in
relation to semantics issues, corpus and the relation between meaning and general
knowledge.
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11-054-221

ภาษาในสื่อดิจิทัล
3 (2-2-5)
(Language and Digital Media)
เงื่อนไขของรายวิชา: ไม่มี
หลักภาษาศาสตร์ประยุกต์ มุ่งเน้นการฝึกวิเคราะห์ลักษณะภาษาที่ใช้ในการสื่อสารในสื่อ
ดิจิทัลประเภทต่างๆ เช่น กระดานสนทนา เว็บไซต์ เว็บบล็อก สังคมออนไลน์ และการเปลี่ยนแปลงทาง
ภาษาที่เป็นผลมาจากการเทคโนโลยีเพื่อการสื่อสาร รวมถึงประเด็นที่เกี่ยวข้องกับภาษา อัตลักษณ์ และ
ชุมชนเสมือน
Pre-requisite: The applied linguistic principles emphasising practice for analyze language
features for various kinds of digital media communication such as webboards, websites,
weblog, and social media regarding language change resulted from the use of digital
technology, issues in relation to language, identity, and virtual community.
11-054-222

กลวิธีการสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ
3 (2-2-5)
(English Proficiency Test-taking Strategies)
เงื่อนไขของรายวิชา: หลักการ วิธีการ และวิเคราะห์ข้อสอบวัดระดับภาษาอังกฤษในรูปแบบที่หลากหลาย
โดยนาความรู้และประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องมาประมวลเพื่อการสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ
Pre-requisite: Principles, methods and analysis of various kinds of proficiency test by
applying English knowledge and experiences for taking English proficiency test.
2.3 วรรณคดี
11-054-223

12

หน่วยกิต

วรรณกรรมเยาวชน
3 (3-0-6)
(Juvenile’s Literature)
เงื่อนไขของรายวิชา: ไม่มี
ความรู้ ทั่ วไป องค์ ป ระกอบ ประเภท และลัก ษณะเฉพาะของวรรณกรรมเยาวชน
สมัยใหม่และร่วมสมัย วรรณกรรมคัดสรร และอิทธิพลของวรรณกรรมเยาวชนต่อปัจเจกและสังคม
Pre-requisite: General knowledge, components, types, and characteristics of
contemporary juvenile’s literature, selected literature, the influence of juvenile’s
literature on individuals and society.
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11-054-224

บันเทิงคดีร่วมสมัย
3 (3-0-6)
(Contemporary Fiction)
เงื่อนไขของรายวิชา: ไม่มี
โครงสร้าง องค์ประกอบ ประวัติ และพัฒนาการของบันเทิงคดี บันเทิงคดีดีเด่นของสมัย
ต่างๆ แนวโน้มวรรณกรรม ตลอดจนสุนทรียะที่เกิดจากวรรณกรรม
Pre-requisite: Structure, components, history, and development of fiction, outstanding
fiction of each era, literature trend, and literary appreciation.
11-054-225

วรรณคดีเอกของโลก
3 (3-0-6)
(Masterpieces of World Literature)
เงื่อนไขของรายวิชา: ไม่มี
ประวัติและงานชิ้นเอกของนักประพันธ์สาคัญของโลกตะวันตกและตะวันออก แนวคิด
และคุณค่าของงานประพันธ์ชิ้นเอกนั้น ๆ ตลอดจนความซาบซึ้งในบทประพันธ์
Pre-requisite: History and masterpieces of outstanding western and eastern novelists,
concepts, values of each masterpiece and literary appreciation.
11-054-226

วรรณกรรมภาษาอังกฤษเพื่อการแสดง
3 (2-2-5)
(English Literature for Performance Arts)
เงื่อนไขของรายวิชา: ไม่มี
องค์ป ระกอบของการแสดงประเภทต่างๆ เช่น ละครเวที ละครวิท ยุ หลัก การ และ
กระบวนการจัดการแสดง ความสัม พันธ์ของวรรณกรรมกั บ การแสดง การดัดแปลงและการแปรรูป
วรรณกรรมภาษาอังกฤษเป็นบทละครเพื่อการแสดง โดยเน้นการใช้ทักษะภาษาอังกฤษ
Pre-requisite: The elements of various types of performances, such as stage plays, radio
dramas; principles, and performance management processes. The relationship between
literature and performance, modification and transformation of English literary works into
dramas for acting through the use of English language skills.
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2.4 การแปล
11-054-227

9

หน่วยกิต

การแปล: อังกฤษ-ไทย
3 (2-2-5)
(Translation: English to Thai)
เงื่อนไขของรายวิช า: ผ่านการเรีย นรายวิช า 11-054-206 หลักการแปลเบื้องต้น

เบื้องต้น
เทคนิคและกลวิธีการแปลจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยตั้งแต่ระดับคา วลี ประโยค
ข้อความและบทความสั้น ซึ่ง มี รู ป แบบภาษาที่ แตกต่ างกั น โดยเฉพาะข้ อแตกต่างระหว่า งโครงสร้า ง
ภาษาอังกฤษ และภาษาไทยอันนาไปสู่ปัญหาการแปล
Pre-requisite: 11-054-206 Introduction to Translation and
Interpretation
Tips and techniques of English-to-Thai translation including words,
phrases, sentences, texts, and short passages that carry different language patterns,
especially different patterns between Thai and English that cause translation difficulty.
11-054-228

การแปล: ไทย-อังกฤษ
3 (2-2-5)
(Translation: Thai to English)
เงื่อนไขของรายวิชา: ผ่านการเรียนรายวิชา 11-054-227 การแปล: อังกฤษ-ไทย
เทคนิคและกลวิธีการแปลจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษตั้งแต่ระดับคา วลี ประโยค
ข้อความและบทความสั้น ซึ่ง มี รู ป แบบภาษาที่ แตกต่ างกั น โดยเฉพาะข้ อแตกต่างระหว่า งโครงสร้า ง
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษอันนาไปสู่ปัญหาการแปล
Pre-requisite: 11-054-227 Translation: English to Thai
Tips and techniques on Thai–to-English translation including words,
phrases, sentences, texts, and short passages that carry different language patterns,
especially different patterns between Thai and English that cause translation difficulty.
11-054-229

การแปลงานประเภทสื่อดิจิทัล
3 (2-2-5)
(Digital Media Translation)
เงื่อนไขของรายวิชา: ผ่านการเรียนรายวิชา 11-054-227 การแปล: อังกฤษ-ไทย
และ 11-054-228 การแปล: ไทย-อังกฤษ
การแปลสื่อดิจิทัล จากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย และภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษที่มี
รูปแบบและความหมายของภาษาที่หลากหลายทั้งที่แสดงความรู้สึกนึกคิด และการโน้มน้าว ตลอดจน
เทคนิคการแปลที่ใช้ในการสร้างความหมายเทียบเคียงจากภาษาต้นทางไปยังภาษาปลายทาง
Pre-requisite: 11-054-227 Translation: English to Thai and 11-054-228
Translation: Thai to English
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Translations of various forms and meanings of language found in digital
media including expressive and persuasive texts from English to Thai and from Thai to
English; translation techniques used to create meaning equivalence from the source
language into the target language.
3) กลุ่มวิชาเลือก

18

หน่วยกิต

นักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษเลือกศึกษาวิชาโทของสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง
ที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ โดยศึกษาตามข้อกาหนดและเงื่อนไขของหลักสูตรวิชา
โทในสาขาวิชานั้นๆ
3. กลุ่มวิชาเลือกเสรี
6 หน่วยกิต
เลื อ กเรี ย นรายวิ ช าตามหลั ก สู ต รปริ ญ ญาตรี ที่ เ ปิ ด สอนในมหาวิ ท ยาลั ย
นราธิวาสราชนครินทร์หรือสถานศึกษาอื่นๆทั้งในและต่างประเทศ ที่คณะกรรมการประจาหลักสูตรให้
ความเห็นชอบไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต โดยไม่ซ้ากับรายวิชาที่เคยเรียนมาแล้วและต้องไม่เป็นรายวิชาที่
กาหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์ก ารสาเร็จการศึก ษาของสาขาวิชานี้ เพื่อให้ได้จานวน
หน่วยกิตตลอดหลักสูตร มีหน่วยกิตสะสมรวมไม่น้อยกว่า 140 หน่วยกิต
3.2 ชื่อ – สกุล เลขประจาตัวประชาชน ตาแหน่ง และคุณวุฒิ
3.2.1 อาจารย์ประจาหลักสูตร
ลาดับ
ที่

ชื่อ – นามสกุล

เลขประจาตัวประชาชน

ตาแหน่ง

อาจารย์ ปร.ด. ภาษาอังกฤษเป็น
ภาษาสากล
กศ.ม. ภาษาอังกฤษ
อาจารย์ กศ.ม. ภาษาศาสตร์การศึกษา
ศศ.บ. (ศึกษาศาสตร์) ภาษา
อังกฤษ
อาจารย์ ศศ.ม. ภาษาและการสื่อสาร

1

นางสาววัชรินทร์ ฟองโหย

3-9299-00047-82-2

2

นางสาวโสภาวรรณ หนูกุ้ง

3-9001-00449-53-7

3

นางสาวฟารีดา กิตติวิโรจน์

3-9601-00017-87-4

4

5

นางสาวซัลวาตี สุเด็น

นางตัสนีม เจะและ

1-9404-00002-94-9

1-9098-00328-13-1

คุณวุฒิการศึกษา

สถาบัน

ปีที่สาเร็จ
การศึกษา

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยทักษิณ

2562
2545

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

2551
2546

สถาบันบัณฑิต
พัฒนบริหารศาสตร์
วท.บ. การจัดการประมง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
อาจารย์ MAESL (Teaching English as International Islamic
a Second Language)
University Malaysia
B.A. (Political Science)
International Islamic
University Malaysia
อาจารย์ M.A. (Applied Linguistic)
University Utara Malaysia
B.A. (Communication)
International Islamic
University Malaysia

2551
2545
2556
2551
2559
2555
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3.2.2 อาจารย์ประจา
ลาดับ
ที่
1
2

ชื่อ – นามสกุล
นายวันชัย แก้วหนูนวล

เลขประจาตัว
ประชาชน
3-9308-00182-22-3

นางสาวศิริกัญญา แก่นทอง

3-9699-00223-52-3

ตาแหน่ง
ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์
ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์

3

นางสาวภัสร์ธีรา ฉลองเดช

3-9098-00326-39-8

อาจารย์

4

นางสาวอรทัย พรมเทพ

3-9011-00017-32-8

อาจารย์

5

นางสาวรจเรข กาแหงกิจ

3-9699-00376-60-1

อาจารย์

6

นายฮัสสัน ดูมาลี

1-9409-00027-23-1

อาจารย์

7

นางสาวเกษรา บ่าวแซ่มช้อย

1-9599-00143-34-5

อาจารย์

คุณวุฒิการศึกษา
กศ.ม. (ภาษาไทย)
ศศ.บ. (ภาษาไทย)
ปร.ด. (บริหารการศึกษา)
สส.ม. (บริหารและนโยบาย
สวัสดิการสังคม)
ปร.ด. (ภาษาศาสตร์)
กศ.ม. (ภาษาไทย)
ปร.ด. (การพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์และชุมชน)
ศศ.ม. (พัฒนามนุษย์และ
สังคม)
กศ.ม. (การวิจัยและ
ประเมิน)
ศศ.บ. (ภาษาญี่ปุ่น)
ร.ม. (การเมืองและการ
ปกครอง)
ศศ.บ. (รัฐศาสตร์)
บธ.ม. (บริหารธุรกิจ)
บธ.บ. (บริหารธุรกิจ)

8

นายเดชดนัย จุ้ยชุม

1-9699-00007-55-7

อาจารย์

9

นายสัญญา วัชราทักษิณ

3-9602-00087-82-3

อาจารย์

10

นายศรณ์วรงค์ สุวรรณมาศ

1-9699-00012-48-8

อาจารย์

11

นางสาววิภาภรณ์ หุ้ยเวชศาสตร์

1-8499-00098-93-6

อาจารย์

12

นางสาวกีรติกานต์ บุญฤทธิ์

3-9004-00314-32-7

อาจารย์

ศศ.ม. (การจัดการ
สารสนเทศ)
สส.บ. (การจัดการ
สารสนเทศ)
น.ม. (นิติศาสตร์)
เนติบัณฑิต
น.บ. (นิติศาสตร์)
ว.ม. (วารสารศาสตร์)
นศ.บ. (นิเทศศาสตร์)
M.A. (เอเชียตะวันออกเฉียง
ใต้ศึกษา)
ศศ.บ. (ภูมิภาคศึกษา)
ศศ.ม. (ภาษาไทย)
ศศ.บ. (รัฐศาสตร์)

สถาบัน
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
มหาวิทยาลัยสุโขทัย
ธรรมมาธิราช
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ปีที่สาเร็จ
การศึกษา
2549
2544
2559
2548

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

2560
2548
2560

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

2551

มหาวิทยาลัยทักษิณ

2557

มหาวิทยาลัยราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2549
2555

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ธัญบุรี
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

2551
2555

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

2550

มหาวิทยาลัยรามคาแหง
เนติบัณฑิตยสภา
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยรังสิต
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

2553
2547
2537
2552
2549
2560

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

2555
2551
2545

2553
2555
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3.2.2 อาจารย์ประจา (ต่อ)
ลาดับ
ที่
13

ชื่อ – นามสกุล

ตาแหน่ง

นางสาวสุนิฐา กาเนิดทอง

เลขประจาตัว
ประชาชน
1-9010-00051-28-5

14

นายซาฮีฎีน นิติภาค

1-9608-00039-35-1

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์

15

นายสุไลมาน สมาแฮ

1-9498-00005-79-0

อาจารย์

ศศ.บ. (ภาษามลายู)
M.A. (Linguistics)

16

นางสาวฟีรดาวซ์ มูหะมัด

1-9501-00159-23-1

อาจารย์

ศศ.บ. (ภาษามลายู)
M.A. (Linguistics)

อาจารย์

คุณวุฒิการศึกษา
ศศ.ม. (ภาษาไทย)
ศศ.บ. (ภาษาไทย)
M.A. (Malay Literature)

B.A. (Linguistics)
17

18

19

นางสาวรอฮานี เต๊ะซา

นางสาวกามีลียา หะยีหะซา

นางสาวปารีซะ รักเกื้อ

1-9505-00083-57-6

1-9599-00280-69-5

2-9410-00021-03-1

อาจารย์

อาจารย์

อาจารย์

20

นางสาวรัฐพร ศิริพันธุ์

1-9699-00162-60-9

อาจารย์

21

นางสาวชนิตา พรหมทองดี

1-9599-00183-83-5

อาจารย์

22

นางสาวฟิรดาว นิสะนิ

1-9599-00119-08-8

อาจารย์

23

นางสาวนูรอา สะมะแอ

1 9698 00086 10 2

อาจารย์

M.A. (Malay Language
Studies)
B.A. (Islamic Studies)
M.A. (Malay Language)
ศบ. (ภาษามลายูและมลายู
ศึกษา)
M.A. (Teaching Chinese
to Speakers of Other
Languages)
B.A. (Chinese Language)
M.A. (Teaching Chinese
to Speakers of Other
Languages)
ศศ.บ. (ภาษาจีน)
คม. (สุขศึกษาและพลศึกษา)
วท.บ. (วิทยาศาสตร์การ
กีฬา)
ศศ.ม. (English for
Careers)
ค.บ. (มัธยมศึกษา)
ศศ.ม. (ภาษาศาสตร์)
ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)

สถาบัน
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ
Universiti Sains Malaysia,
Malaysia
มหาวิทยาลัยทักษิณ
Indonesia University of
Education
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
National University of
Malaysia
National University of
Malaysia
Sultan Idris Education
University, Malaysia
Universiti Kebangsaan
Malaysia
Sultan Idris Education
University
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ปีที่สาเร็จ
การศึกษา
2557
2552
2556
2552
2555
2552
2559
2556
2559
2557
2559
2557

Yunnan Normal University,
China

2555

Yunnan Normal University,
China
Southwest University, China

2553

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2558
2556
2554

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

2559

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

2553
2559
2554

2560
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3.2.2 อาจารย์ประจา (ต่อ)
ลาดับที่
24

ชื่อ – นามสกุล
นายอาแด มะเกะ

เลขประจาตัว
ประชาชน
3 9404 00111 10 8

ตาแหน่ง

คุณวุฒิการศึกษา

อาจารย์

ศศ.ม. (การสอนาษาอังกฤษ
เป็นภาษานานาชาติ)
B.A. (Political Science)

สถาบัน
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
International Islamic
University Malaysia,
Malaysia

ปีที่สาเร็จ
การศึกษา
2556
2551

3.2.3 อาจารย์พิเศษ
ลาดับที่

ชื่อ – นามสกุล

เลขประจาตัวประชาชน

ตาแหน่ง

คุณวุฒิการศึกษา

5-9699-99012-41-1

อาจารย์

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครศรีธรรมราช

2558

สถาบันการพลศึกษา
วิทยาเขตยะลา

2560

1

นายไพศาล สุกิจจานนท์

2

นางสาวรัตติยา หนูสุด

1-9699-00154-05-3

อาจารย์

ศศ.บ. (พลศึกษา สุขศึกษา
นันทนาการ)
คบ. (ภาษาไทย)

3

นางสาววรรณา ขุนนา

1- 9105-00104- 96- 4

อาจารย์

ศษ.บ. (พลศึกษา)

สถาบัน

4. องค์ประกอบเกีย่ วกับประสบการณ์ภาคสนาม
เนื่องจากคณะศิลปศาสตร์มี ความต้องการให้บัณฑิตมีป ระสบการณ์ในวิชาชีพและการท างาน
ดังนั้นในหลักสูตรจึงมีรายวิชาเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม 2 รายวิชา ได้แก่
วิ ช า 11-054-208 สหกิ จ ศึ ก ษา รายวิ ช าสหกิ จ ศึ ก ษาเป็ น รายวิ ช าบั ง คั บ ซึ่ ง เป็ น การจั ด
ประสบการณ์ ต รง โดยการไปปฏิบั ติ ง านจริ ง ในเชิ ง วิ ช าการและ/หรื อ วิ ชาชี พ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งทางด้ า น
ภาษาอัง กฤษ เสมื อนเป็นพนักงานชั่วคราวในสถานประกอบการของหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชน มี
ระยะเวลาการปฏิบัติงาน 1 ภาคการศึกษา ผู้ลงทะเบียนรายวิชานี้จะต้องผ่านคุณสมบัติ และปฏิบัติตาม
กระบวนการสหกิจศึกษาตามที่สาขาวิชากาหนด โดยในระหว่างการปฏิบัติงาน จะต้องได้รับการนิเทศงาน
โดยคณาจารย์นิเทศร่วมกับพนักงานทีป่ รึกษาของสถานประกอบการ เมื่อเสร็จสิน้ การปฏิบัติงานจะต้องส่ง
รายงานสหกิจศึกษา และนาเสนอผลการปฏิบัติงานต่อคณาจารย์ในสาขาวิชา ซึ่งการประเมินผลรายวิชา
นี้จะดาเนินการโดยรวบรวมผลในส่วนของสถานประกอบการ คณาจารย์นิเทศ คณาจารย์ในสาขาวิชา
และประเมินจากรายงานสหกิจศึกษา
วิชา 11-054-209 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาอังกฤษ รายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ภาษาอั ง กฤษเป็นรายวิชาบัง คับ โดยการเลือกไปปฏิบัติง านเชิง วิชาการและ/หรือวิชาชีพที่เ กี่ ยวข้อง
ทางด้านภาษาอังกฤษ ในสถานประกอบการของหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชน มีระยะเวลาการปฏิบัติงาน
1 ภาคการศึกษา ผู้ลงทะเบียนรายวิชานี้จะต้องผ่านคุณสมบัติตามที่สาขาวิชากาหนด โดยในระหว่างการ
ปฏิ บั ติ ง าน จะต้ อ งได้ รั บ การนิ เ ทศงานโดยคณาจารย์ นิ เ ทศร่ ว มกั บ พนั ก งานที่ ป รึ ก ษาของสถาน
ประกอบการ เมื่อเสร็จสิ้นการปฏิบัติงานจะต้องส่งรายงานวิชาการ และนาเสนอผลการปฏิบัติงานต่อ

ปีที่สาเร็จ
การศึกษา
2521
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คณาจารย์ในสาขาวิชา ซึ่ง การประเมิ นผลรายวิชานี้จ ะดาเนินการโดยรวบรวมผลในส่วนของสถาน
ประกอบการ คณาจารย์นิเทศ คณาจารย์ในสาขาวิชา และประเมินจากรายงานวิชาการ
4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม
4.1.1 มีทักษะการปฏิบัติงานด้านภาษาอังกฤษในหน่วยงานราชการหรือเอกชน
4.1.2 มีมนุษย์สัมพันธ์และสามารถทางานร่วมกับผู้อื่นได้ดี
4.1.3 มีระเบียบวินัย ตรงต่อเวลา เข้าใจวัฒนธรรมองค์กร ตลอดจนสามารถปรับตั วให้
เข้ากับหน่วยงานราชการหรือเอกชนได้
4.1.4 มีความมั่นใจในการแสดงออก นาความรู้จากการเรียนไปใช้ในงานได้
4.2 ช่วงเวลา
วิชา 11-054-208 สหกิจศึกษา เรียนภาคการศึกษาต้น ของชั้นปีที่ 4 และ
วิชา 11-054-209 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ เรียนภาคการศึกษาต้น ของชั้นปีที่ 4
4.3 การจัดเวลาและตารางสอน
จัดเต็มเวลาใน 1 ภาคการศึกษา
5.ข้อกาหนดเกี่ยวกับการศึกษาค้นคว้าอิสระ
5.1 คาอธิบายโดยย่อ
รายวิชา 11-054-210 การศึกษาค้นคว้าอิส ระ เป็นรายวิชาที่เน้นกระบวนการอ่านใน
ระดับสูงและเรียนรู้หลักการทาวิจัยเบื้องต้น ผู้เรียนแต่ละบุคคลเลือกศึกษาได้ตามที่ตนเองสนใจ
5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้
นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในขั้นตอนของกระบวนการวิจัย และสามารถเขียนผลการ
ดาเนินงาน และนาเสนอได้
5.3 ช่วงเวลา
ภาคการศึกษาปลาย ของชั้นปีที่ 4
5.4 จานวนหน่วยกิต
3 หน่วยกิต
5.5 การเตรียมการ
5.5.1 แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาการทางานวิจัยให้นักศึกษาทั้งเป็นรายบุคคลหรือรายกลุ่ม
5.5.2 อาจารย์ที่ปรึกษาให้คาปรึกษาในการเลือกหัวข้องานวิจัย
5.5.3 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบหัวข้องานวิจัย ของนักศึกษาทั้งเป็นรายบุคคลหรือราย
กลุ่ม
5.5.4 นักศึกษานาเสนอหัวข้องานวิจัยต่ออาจารย์ที่ปรึกษาและคณะกรรมการสอบ
เพื่อรับข้อเสนอแนะและประเมินผล
5.6 การดาเนินงาน
5.6.1 นักศึกษาสร้างเครื่องมือที่เหมาะสมเพื่อใช้ในการเก็บข้อมูล
5.6.2 นักศึกษาดาเนินการเก็บข้อมูลตามระเบียบวิธีวิจัย ภายใต้การดูแลให้คาแนะนา
ของอาจารย์ที่ปรึกษา
5.6.3 นักศึกษาวิเคราะห์ข้อมูล สรุป และอภิปรายผลการวิจัย
5.6.4 นักศึกษาจัดทารูปเล่มเพื่อนาเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาและคณะกรรมการสอบ
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5.6.5 นักศึกษานาเสนอผลงานวิจัยต่ออาจารย์ที่ปรึกษาและคณะกรรมการสอบเพื่อรับ
ข้อเสนอแนะและประเมินผล
5.6.6 นักศึกษาแก้ไขเพิ่มเติมตามคาแนะนาของอาจารย์ที่ปรึกษาและคณะกรรมการ
สอบเพื่อจัดทารูปเล่มฉบับสมบูรณ์เสนอต่อคณะ
5.7 กระบวนการประเมินผล
5.7.1 ผู้สอนกาหนดเกณฑ์มาตรฐานในการประเมินผลรายวิชา
5.7.2 ผู้สอนประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนตามเกณฑ์
5.7.3 ผู้สอนและผู้เรียนเข้าฟังการนาเสนอผลการศึกษา
5.7.4 ผู้ ส อนนาคะแนนทุ ก ส่วนเสนอขอความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ ป รึก ษาและ
คณะกรรมการสอบ
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล
1.การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา
คุณลักษณะพิเศษ
1.1 มีความซื่อสัตย์ สุจริต
มีสัมมาคารวะ รู้จกั กาลเทศะ
และเคารพกฎระเบียบของสังคม
1.2 มีวินัย ตรงต่อเวลา
ขยันหมั่นเพียรและมีความ
รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม

1.3 มีจิตสาธารณะ

1.4 มีความรู้และทักษะด้านภาษา
การสือ่ สาร เทคโนโลยีสารสนเทศ
สามารถประยุกต์ใช้ และนาไปใช้
ได้อย่างเหมาะสมกับระดับและ
กาลเทศะ

กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา
(1) สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม ความซื่อสัตย์ สุจริต มีสัมมา
คารวะ รู้จักกาลเทศะ และเคารพกฎระเบียบของสังคม ในการสอน/
กิจกรรมการสอนแต่ละรายวิชา รวมทั้งกิจกรรมอื่นๆ
(1) จัดการเรียนการสอนภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติและการเรียนรู้ด้วย
ตนเอง
(2) บูรณาการการจัดการเรียนการสอนในโครงการบริการวิชาการ
ของคณะ
(3) ส่งเสริมให้ผเู้ รียนมีพฤติกรรมดังต่อไปนี้
(3.1) เข้าชั้นเรียนอย่างสม่าเสมอ/ ตรงเวลา
(3.2) การแต่งกายถูกระเบียบ ถูกกาลเทศะ
(3.3) เข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรอย่างสม่าเสมอ
(3.4) การส่งงานตามเวลาที่กาหนด
(3.5) มาตามเวลาที่นัดหมาย
(1) บูรณาการการจัดการเรียนการสอนในโครงการบริการวิชาการ
ของคณะ
(2) บูรณาการการจัดการเรียนการสอนโดยการศึกษาดูงานในแหล่ง
เรียนรู้ต่างๆ ในท้องถิ่น และส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือ
ท้องถิ่น
(3) สอดแทรกการมีจิตสาธารณะในการจัดการเรียนการสอน และ
กิจกรรมอื่นๆ
(1) จัดการเรียนการสอนภาคทฤษฎี/ภาคปฏิบัติให้ผู้เรียนมีทกั ษะ
และประสบการณ์ด้านภาษาอังกฤษและภาษาอื่นที่หลากหลาย เช่น
ภาษาจีน ภาษามลายู
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1.การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา (ต่อ)
คุณลักษณะพิเศษ
1.4 มีความรู้และทักษะด้านภาษา
การสือ่ สาร เทคโนโลยีสารสนเทศ
สามารถประยุกต์ใช้ และนาไปใช้
ได้อย่างเหมาะสมกับระดับและ
กาลเทศะ

กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา
(2) จัดการเรียนการสอนโดยให้นักศึกษามีการสืบค้น อภิปราย และ
นาเสนอข้อมูลเกี่ยวกับภาษาและการสื่อสาร เทคโนโลยี และ
นาเสนอข้อมูลงานวิจัยทีเ่ กี่ยวข้องกับภาษาและการสื่อสาร (ทักษะ
การนาเสนอด้วยภาษาอังกฤษ การพูดในทีส่ าธารณะ การสือ่ สาร
และเทคโนโลยี การสัมมนาภาษาอังกฤษ และการค้นคว้าอิสระ)
(3) อบรมเชิงปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
1.5 สามารถคิดวิเคราะห์อย่างเป็น (1) จัดการเรียนการสอน/ กิจกรรม/ โครงการ ทีส่ ่งเสริมให้ผู้เรียนได้
ระบบ มีวิจารณญาณ และ
ใช้ทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ มีวิจารณญาณ และ
สร้างสรรค์ โดยใช้ความรู้ทางภาษา สร้างสรรค์ผ่านการใช้ความรู้และทักษะทางภาษา และการสือ่ สาร
และศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง
1.6 สามารถปรับตัว และ
(1) จัดการเรียนการสอน/ กิจกรรม/ โครงการ ทีส่ ่งเสริมให้ผู้เรียนได้
ปฏิสัมพันธ์อย่างสร้างสรรค์กับ
มีโอกาสมีปฏิสัมพันธ์กบั บุคคลกลุม่ ต่างๆ เช่น นักศึกษาจากคณะ
บุคคลกลุ่มต่างๆ บนพื้นฐานพหุ
ต่างๆ นักเรียนระดับชั้นต่างๆ และประชาชนในพื้นที่สามจังหวัด
วัฒนธรรม
ชายแดนภาคใต้ ตลอดจนสถาบันการศึกษาของประเทศเพื่อนบ้าน
1.7 สามารถนาความรู้ที่ได้ไปใช้
เพื่อการประกอบอาชีพ การบริการ
ชุมชน และการศึกษาต่อในระดับที่
สูงขึ้น

(1) นักศึกษาทุกคนต้องเรียนวิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ภาษาอังกฤษหรือสหกิจศึกษา โดยผูท้ ี่เลือกเรียนวิชาสหกิจศึกษา
ต้องผ่านการเรียนวิชา เตรียมสหกิจศึกษา
(2) มีส่วนร่วมในโครงการบริการวิชาการของคณะ

2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้านในรายวิชาศึกษาทั่วไป
2.1 คุณธรรม จริยธรรม
2.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1) มีวินัย ตรงต่อเวลา รูจ้ ักกาลเทศะ มีสมั มาคารวะซือ่ สัตย์สุจริต รับผิดชอบต่อ
ตนเองและสังคม
2) เข้าใจสังคมพหุวฒ
ั นธรรม และเคารพสิทธิ กฎระเบียบขององค์กร
3) รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น มีภาวะความเป็นผู้นาและผู้ตาม รู้คุณค่าและศักดิ์ศรี
ของความเป็นมนุษย์
4) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
2.1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พฒ
ั นาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1) บรรยายประกอบสื่อและยกตัวอย่างกรณีศึกษาประเด็นทางคุณธรรมและ
จริยธรรม
2) อภิปรายกลุ่มย่อย กลุ่มใหญ่
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3) ใช้สถานการณ์จริง
4) บทบาทสมมติ
5) กรณีตัวอย่างที่ครอบคลุมประเด็นปัญหาทางด้านคุณธรรมและจริยธรรม
2.1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
ใช้วิธีการประเมิน ทั้งการประเมินระหว่างเรียน ภายหลังสิ้นสุดวิชา และภายหลัง
สาเร็จการศึกษา โดย
1) การประเมินระหว่างเรียน และภายหลังสิ้นสุดวิชา โดยผู้เรียนประเมินตนเอง
ประเมินโดยกลุ่มเพื่อน และอาจารย์ โดยใช้วิธีการประเมินทีห่ ลากหลาย ทัง้ การสังเกต แบบสอบถาม
แบบบันทึก แบบประเมินและแบบวัดที่เกี่ยวข้อง
2) การประเมินภายหลังจากสาเร็จการศึกษาแล้ว โดยให้บณ
ั ฑิตประเมินตนเอง
ประเมินจากผู้ใช้บัณฑิต โดยใช้แบบสอบถาม และการสัมภาษณ์
2.2 ความรู้
2.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้
1) มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการสื่อสารของศาสตร์ที่ศึกษา และ
สามารถนาไปประยุกต์ใช้ในการดาเนินชีวิต
2) สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่
เกี่ยวข้อง ตลอดจนงานวิจัยใหม่ๆ ทีม่ ีการพัฒนาอย่างต่อเนือ่ ง
3) สามารถวิเคราะห์ปัญหาของศาสตร์ที่ศึกษา และบูรณาการความรู้ในศาสตร์ที่
เกี่ยวข้องได้
4) มีความรู้ ความเข้าใจในวัฒนธรรมของศาสตร์ที่ศึกษา และสถานการณ์ที่
เปลี่ยนแปลงของประเทศและสังคมโลก
2.2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พฒ
ั นาการเรียนรู้ด้านความรู้
1) บรรยาย
2) เรียนรู้ด้วยตนเอง
3) อภิปราย
4) กระบวนการวิเคราะห์ วิจัย
5) นาเสนอประเด็นทีผ่ ู้เรียนสนใจ เพื่อการเรียนรูร้ ่วมกันของกลุม่
6) รายงานการศึกษาค้นคว้า
2.2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้
ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการปฏิบัติของนักศึกษา ในด้านต่างๆ คือ
1) สอบวัดความรู้โดยใช้แบบทดสอบ
2) วิเคราะห์กรณีศึกษา
3) ประเมินการศึกษาค้นคว้า
2.3 ทักษะทางปัญญา
2.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
1) สามารถค้นคว้าหาความรู้ในศาสตร์ที่ศึกษา จากแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่นหรือ
แหล่งข้อมูลที่หลากหลายได้ด้วยตนเอง
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2) สามารถคิดวิเคราะห์ และแปลความหมายข้อมูลที่ได้จากการศึกษาค้นคว้าอย่าง
เป็นระบบ
3) สามารถประยุกต์ความรู้ในศาสตร์ที่ศึกษา และนาไปใช้ได้เหมาะสม
4) มีทักษะการแก้ปญ
ั หาในห้องเรียน ห้องปฏิบัตกิ ารตามที่ได้รับความรู้ และการ
ฝึกฝน สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับสถานการณ์ที่เป็นจริง
2.3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
1) ฝึกทักษะการคิด วิเคราะห์
2) ฝึกทักษะการใช้ภาษาเชิงสร้างสรรค์
3) สานเสวนา
4) อภิปราย
5) จัดทาโครงงาน
2.3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
1) การวัดความสามารถในทักษะในการใช้ภาษาเพื่อการสือ่ สาร
2) ประเมินผลการปฏิบัตงิ านโดยใช้แบบประเมิน
2.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
2.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคลและความสามารถในการ
รับผิดชอบ
1) มีความสามารถในการปรับตัวและมีปฏิสัมพันธ์อย่างสร้างสรรค์กับบุคคล สามารถ
ทางานเป็นทีม และรูจ้ ักบทบาทของผู้นา/สมาชิกในกลุ่ม
2) สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์ที่ศึกษามาชี้นาสังคมในประเด็นที่เหมาะสม
3) มีการพัฒนาการเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
4) มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ต่อสังคม สามารถเสนอแนะแนวทางเพื่อการ
แก้ปัญหา และมีความรับผิดชอบทัง้ ส่วนตัวและส่วนรวม
2.4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ
1) จัดกิจกรรมกลุ่มในการวิเคราะห์กรณีศึกษา
2) มอบหมายรายงานกลุม่ และรายงานเดี่ยว
3) นาเสนอรายงาน
4) อภิปราย
5) สัมมนา
2.4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ
1) ประเมินผลการจัดกิจกรรมกลุ่ม
2) ตรวจและประเมินผลการนาเสนอรายงาน
3) ประเมินการทางานเป็นทีม
2.5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
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2.5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสือ่ สาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1) สามารถประยุกต์ใช้หลักตรรกะ คณิตศาสตร์ สถิติ การใช้คอมพิวเตอร์ และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ในชีวิตประจาวันได้อย่างเหมาะสม
2) มีความสามารถในการวิเคราะห์ แปลความหมายข้อมูลเชิงตัวเลข และใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศได้ถูกต้อง
3) สามารถใช้ภาษาสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพทัง้ การพูด การฟัง การเขียน และ
การถ่ายทอดข้อมูลข่าวสารแก่ผู้อื่นได้อย่างเข้าใจ
4) สามารถเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเข้าถึงแหล่งข้อมูลในศาสตร์ที่ศึกษา
และนาเสนอสารสนเทศได้อย่างเหมาะสม
2.5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
1) ฝึกการใช้หลักสถิติในการเก็บรวบรวม วิเคราะห์ และนาเสนอข้อมูล
2) ฝึกกระบวนการคิดโดยใช้หลักตรรกศาสตร์
3) ฝึกทักษะทางภาษาทั้งการพูด การฟัง การอ่าน และการเขียน
4) จัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้ผเู้ รียนได้เลือก และใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่าง
เหมาะสม
5) จัดประสบการณ์การเรียนรูท้ ี่สง่ เสริมให้ผู้เรียนได้ใช้ความสามารถในการวิเคราะห์
วินิจสาร และนาเสนอได้อย่างเหมาะสม
2.5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
1) ประเมินผลการปฏิบัตกิ ิจกรรมตามกิจกรรมที่มอบหมาย
2) ใช้แบบสังเกต
3) ใช้แบบทดสอบ
4) ประเมินผลการทาโครงการ
3. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้านในรายวิชาสาขาภาษาอังกฤษ
3.1 คุณธรรม จริยธรรม
3.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1) สามารถทางานที่ได้รบั มอบหมายได้อย่างถูกต้องและลุล่วงตามเวลาทีก่ าหนด
2) สามารถทางานที่ได้รบั มอบหมายโดยไม่ละเมิดจรรยาบรรณทางวิชาการ
3) สามารถนาองค์ความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษมาประยุกต์ใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์
แก่ตนเองและสังคม
3.1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1) บรรยายประกอบสื่ อ และยกตั ว อย่ างกรณี ศึ ก ษาประเด็น ทางคุ ณธรรมและ
จริยธรรม
2) อภิปรายกลุ่มย่อย กลุ่มใหญ่
3) ใช้สถานการณ์จริง

52

4) บทบาทสมมติ
5) กรณีตัวอย่างที่ครอบคลุมประเด็นปัญหาทางด้านคุณธรรมและจริยธรรม
3.1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
ใช้วิธีก ารประเมิ น ทั้ง การประเมิ นระหว่างเรียน หลัง สิ้นสุดวิชา และหลัง ส าเร็จ
การศึกษาโดย
1) การประเมินระหว่างเรียน และภายหลัง สิ้นสุดวิชา โดยผู้เ รียนประเมิ นตนเอง
ประเมินโดยกลุ่มเพื่อน และอาจารย์ โดยใช้วิธีการประเมินที่หลากหลาย ทั้งการสังเกต การสอบ โดยใช้
เครื่องมือในการวัดผลประเมินผล อาทิ แบบสอบถาม แบบบันทึก แบบประเมินและแบบวัดที่เกี่ยวข้อง
2) การประเมิ นภายหลัง จากส าเร็จ การศึก ษาแล้ว โดยให้บัณฑิ ตประเมิ นตนเอง
ประเมินจากผู้ใช้บัณฑิต โดยใช้แบบสอบถาม และการสัมภาษณ์
3.2 ความรู้
3.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้
1) สามารถฟั ง และพูดโต้ตอบด้วยภาษาอัง กฤษในหัวข้อด้านวิชาการ สังคมและ
วิชาชีพได้ สรุปใจความและประเด็นสาคัญจากสิ่งที่ฟังได้ถูกต้อง สามารถแยกแยะประเภทของข้อมูลที่
อ่านในสื่อสิ่งพิมพ์และสือ่ ออนไลน์ และสามารถนาเสนอรายงานทั้งในรูปแบบปากเปล่าและการเขียนอย่าง
ถูกต้องครบถ้วน ทั้งนี้เทียบเท่าระดับ C1 (Proficient User) ตามมาตรฐานสากล Common European
Framework of Reference for Language: learning, teaching, assessment (CEFR)
2) สามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้ภาษาศาสตร์ภาษาอังกฤษด้านต่างๆ เช่น การออก
เสี ย งภาษาอั ง กฤษอย่ า งถู ก ต้อ งตามหลัก สั ท ศาสตร์ แ ละสั ท วิ ท ยาภาษาอั ง กฤษ สามารถวิ เ คราะห์
ความหมายและที่ ม าของคาตามหลัก วิท ยาหน่วยค าภาษาอัง กฤษ สามารถวิเ คราะห์โ ครงสร้างและ
ความหมายของวลี แ ละประโยคตามหลั ก วากยสั ม พั น ธ์ ภาษาอั ง กฤษ ตลอดจนสามารถวิ เ คราะห์
วิวัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงของภาษาอังกฤษ รวมถึงนานาภาษาอังกฤษ (World Englishes)
3) สามารถอ่าน ตีความ วิเคราะห์และวิจารณ์วรรณกรรมประเภทร้อยแก้ว ร้อยกรอง
และบทละครภาษาอั งกฤษและอเมริกั นและที่ ป ระพันธ์หรือแปลเป็นภาษาอัง กฤษ โดยการอิ ง ทฤษฎี
วรรณกรรมที่เกี่ยวข้องเพื่อเข้าใจความสาคัญ ของปัจเจกชน สังคมและวัฒนธรรม อันจะนาไปสู่การอยู่
ร่วมกันอย่างสันติสุข
4) สามารถแปลข้อความและตัวบทประเภทต่างๆจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย
และภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ เช่น ตัวบทประเภทให้ข้อมูล (ข่าวและสารคดี) แสดงความรู้ สึก (นว
นิยาย) โน้มน้าว (สุนทรพจน์และคาปราศรัย) ตลอดจนการแปลตัวบทที่ใช้คาศัพท์เฉพาะสาขาวิชาให้
ถูกต้อง ครบถ้วนและสละสลวย อันเป็นผลมาจากความเข้าใจภาษาและโครงสร้างของทั้งภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ
3.2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้
1) บรรยาย
2) เรียนรู้ด้วยตนเอง
3) อภิปราย
4) กระบวนการวิเคราะห์ วิจัย
5) นาเสนอประเด็นที่ผู้เรียนสนใจ เพื่อการเรียนรู้ร่วมกันของกลุ่ม
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6) รายงานการศึกษาค้นคว้า
3.2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้
ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการปฏิบัติของนักศึกษา ในด้านต่างๆ คือ
1) สอบวัดความรู้โดยใช้แบบทดสอบ
2) วิเคราะห์กรณีศึกษา
3) ประเมินการศึกษาค้นคว้า
3.3 ทักษะทางปัญญา
3.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
1) สามารถใช้ภาษาอังกฤษที่ได้จากการประมวลผลการเรียนรู้ทั้งหมดเพื่อใช้งานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
2) สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ภาษาอังกฤษในการคิดวิเคราะห์วิจารณ์อย่างมีเหตุผล
และสามารถแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ
3.3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
1) ฝึกทักษะการคิด วิเคราะห์
2) ฝึกทักษะการใช้ภาษาเชิงสร้างสรรค์
3) สานเสวนา
4) อภิปราย
5) จัดทาโครงงาน
3.3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
1) การวัดความสามารถในทักษะในการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร
2) ประเมินผลการปฏิบัติงานโดยใช้แบบประเมิน
3.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
3.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทั ก ษะความสัม พันธ์ระหว่างตัวบุ คคลและความสามารถในการ
รับผิดชอบ
1) สามารถประยุก ต์ใช้องค์ความรู้ด้านภาษาอังกฤษในการทางานร่วมกับผู้อื่นได้
อย่างมีประสิทธิภาพ มีภาวะผู้นา เข้าใจบทบาทของตนเองและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น ปรับตัวให้เข้า
กับความหลากหลายในสถานที่ทางานและสังคม
2) สามารถประมวลทักษะและองค์ความรู้ด้านภาษาอังกฤษเพื่อนามาใช้ในการ
ทางานของตนเองอย่างมีประสิทธิภาพ
3.4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ
1) จัดกิจกรรมกลุ่มในการวิเคราะห์กรณีศึกษา
2) มอบหมายรายงานกลุม่ และรายงานเดี่ยว
3) นาเสนอรายงาน
4) อภิปราย
5) สัมมนา
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3.4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ
1) ประเมินผลการจัดกิจกรรมกลุ่ม
2) ตรวจและประเมินผลการนาเสนอรายงาน
3) ประเมินการทางานเป็นทีม
3.5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
3.5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสือ่ สาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1) สามารถแยกแยะประเภทของข้อมู ล ภาษาอัง กฤษที่ ใช้ในสื่อสิ่ง พิม พ์และสื่ อ
ออนไลน์ สามารถนาเสนอรายงานในที่ประชุมโดยใช้สื่อเทคโนโลยี
2) สามารถใช้เทคโนโลยีดิจิทัลที่มีอยู่ในปัจจุบันมาใช้เพื่อพัฒนากระบวนการทางาน
ด้านภาษาอังกฤษเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทางาน (Digital Literacy)
3.5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
1) ฝึกการใช้หลักสถิติในการเก็บรวบรวม วิเคราะห์ และนาเสนอข้อมูล
2) ฝึกกระบวนการคิดโดยใช้หลักตรรกศาสตร์
3) ฝึกทักษะทางภาษาทั้งการพูด การฟัง การอ่าน และการเขียน
4) จัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้ผเู้ รียนได้เลือก และใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่าง
เหมาะสม
5) จัดประสบการณ์การเรียนรูท้ ี่สง่ เสริมให้ผู้เรียนได้ใช้ความสามารถในการวิเคราะห์
วินิจสาร และนาเสนอได้อย่างเหมาะสม
3.5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
1) ประเมินผลการปฏิบัตกิ ิจกรรมตามกิจกรรมที่มอบหมาย
2) ใช้แบบสังเกต
3) ใช้แบบทดสอบ
4) ประเมินผลการทาโครงการ
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ตารางแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ (Curriculum Mapping) จากรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป


ความรับผิดชอบหลัก



ความรับผิดชอบรอง

ตารางสรุปผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน
1. คุณธรรม จริยธรรม

2. ความรู้

1) มีวินัย ตรงต่อเวลา รู้จักกาลเทศะ มีสัมมาคารวะซื่อสัตย์ 1) มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการสื่อสาร
สุจริต รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
ของศาสตร์ที่ศึกษา และสามารถนาไปประยุกต์ใช้ใน
2) เข้าใจสังคมพหุวัฒนธรรม และเคารพสิทธิ
การดาเนินชีวิต
กฎระเบียบขององค์กร
2) สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและทาง
3) รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น มีภาวะความเป็นผู้นา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง ตลอดจน
และผู้ตาม รู้คุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์
งานวิจัยใหม่ๆ ที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
4) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
3) สามารถวิเคราะห์ปัญหาของศาสตร์ที่ศึกษา และ
บูรณาการความรู้ในศาสตร์ที่เกี่ยวข้องได้
4) มีความรู้ ความเข้าใจในวัฒนธรรมของศาสตร์ที่ศึกษา
และสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงของประเทศและสังคม
โลก

3. ทักษะทางปัญญา

1) สามารถค้นคว้าหาความรู้ในศาสตร์ที่ศึกษา จากแหล่ง
เรียนรู้ในท้องถิ่นหรือแหล่งข้อมูลที่หลากหลายได้ด้วย
ตนเอง
2) สามารถคิดวิเคราะห์ และแปลความหมายข้อมูลที่ได้จาก
การศึกษาค้นคว้าอย่างเป็นระบบ
3) สามารถประยุกต์ความรู้ในศาสตร์ที่ศึกษา และนาไปใช้ได้
เหมาะสม
4) มีทักษะการแก้ปัญหาในห้องเรียน ห้องปฏิบัติการตามที่
ได้รับความรู้ และการฝึกฝน สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและสอดคล้องกับสถานการณ์ที่เป็นจริง
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ตารางแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ (Curriculum Mapping) รายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป


ความรับผิดชอบหลัก



ความรับผิดชอบรอง

ตารางสรุปผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข

การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

1) มีความสามารถในการปรับตัวและมีปฏิสัมพันธ์อย่างสร้างสรรค์กับบุคคล สามารถ 1) สามารถประยุกต์ใช้หลักตรรกะ คณิตศาสตร์ สถิติ การใช้คอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยี
ทางานเป็นทีม และรู้จักบทบาทของผู้นา/สมาชิกในกลุ่ม
สารสนเทศ ในชีวิตประจาวันได้อย่างเหมาะสม
2) สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์ที่ศึกษามาชี้นาสังคมในประเด็นที่เหมาะสม
2) มีความสามารถในการวิเคราะห์ แปลความหมายข้อมูลเชิงตัวเลข และใช้เทคโนโลยี
3) มีการพัฒนาการเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
สารสนเทศได้ถูกต้อง
4) มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ต่อสังคม สามารถเสนอแนะแนวทางเพื่อการ
3) สามารถใช้ภาษาสือ่ สารได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งการพูด การฟัง การเขียน และการ
แก้ปัญหา และมีความรับผิดชอบทั้งส่วนตัวและส่วนรวม
ถ่ายทอดข้อมูลข่าวสารแก่ผู้อื่นได้อย่างเข้าใจ
4) สามารถเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเข้าถึงแหล่งข้อมูลในศาสตร์ที่ศึกษา และ
นาเสนอสารสนเทศได้อย่างเหมาะสม
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3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบผลการเรียนรู้สู่กระบวนวิชา (Curriculum mapping)
ตารางแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ (Curriculum Mapping)
 ความรับผิดหลัก  ความรับผิดชอบรอง
รายวิชา

รายวิชาในหลักสูตร
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์และพลศึกษา
11-034-103 การสนทนาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
11-034-104 การใช้ภาษามลายูในชีวิตประจาวัน
11-034-231 ภาษาจีนเบื้องต้น
11-034-901 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
11-034-902 การอ่านและการเขียนภาษาไทยเชิงวิเคราะห์
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์และพลศึกษา
11-014-119 การออกกาลังเพื่อสุขภาพ
11-014-124 มนร.เพื่อสังคมพหุวัฒนธรรม
11-014-125 การพัฒนาและการจัดการตนเอง
11-014-126 สารสนเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้าและการเขียนงานทางวิชาการ

1. คุณธรรม จริยธรรม
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5. ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1 2 3
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3. ทักษะทางปัญญา

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ
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3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบผลการเรียนรู้สู่กระบวนวิชา (Curriculum mapping)
ตารางแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ (Curriculum Mapping)
 ความรับผิดหลัก  ความรับผิดชอบรอง
5. ทักษะการ

วิเคราะห์
เชิงตัวเลข การ
สื่อสาร
และการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

4. ทักษะ
1. คุณธรรม

รายวิชา

2. ความรู้

จริยธรรม

1

2

กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
10-024-303 ดิจิทัลเทคโนโลยีในชีวิตประจาวัน

 

10-064-199 วิทยาสาสตร์เพื่อชีวิตที่ดีกว่า



3

4

1

2

 
 

3

3. ทักษะทางปัญญา

4

1

2

3

 
 

4

ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

1

2




3

4




1

2

3

4
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3.แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) รายวิชาสาขาภาษาอังกฤษ


ความรับผิดชอบหลัก



ความรับผิดชอบรอง

ตารางสรุปผลการเรียนรู้ในแต่ละด้านของรายวิชาสาขาภาษาอังกฤษ
1. คุณธรรม จริยธรรม

2. ความรู้

3. ทักษะทางปัญญา

1. สามารถทางานที่ได้รับมอบหมายได้
อย่างถูกต้องและลุล่วงตามเวลาที่
กาหนด
2. สามารถทางานที่ได้รับมอบหมายโดย
ไม่ละเมิดจรรยาบรรณทางวิชาการ
3. สามารถนาองค์ความรู้ทางด้าน
ภาษาอังกฤษมาประยุกต์ใช้เพื่อให้เกิด
ประโยชน์แก่ตนเองและสังคม

1. สามารถฟังและพูดโต้ตอบด้วยภาษาอังกฤษในหัวข้อด้านวิชาการ สังคมและวิชาชีพได้ สรุปใจความและประเด็นสาคัญจาก
สิ่งที่ฟังได้ถูกต้อง สามารถแยกแยะประเภทของข้อมูลที่อ่านในสื่อสิ่งพิมพ์และสือ่ ออนไลน์ และสามารถนาเสนอรายงานทั้งใน
รูปแบบปากเปล่าและการเขียนอย่างถูกต้องครบถ้วน ทั้งนี้เทียบเท่าระดับ C1 (Proficient User) ตามมาตรฐานสากล
Common European Framework of Reference for Language: learning, teaching, assessment (CEFR)
2. สามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้ภาษาศาสตร์ภาษาอังกฤษด้านต่างๆ เช่น การออกเสี ยงภาษาอังกฤษอย่างถูกต้องตามหลัก
สัทศาสตร์และสัทวิทยาภาษาอังกฤษ สามารถวิเคราะห์ความหมายและที่มาของคาตามหลักวิทยาหน่วยคาภาษาอังกฤษ
สามารถวิเคราะห์โครงสร้างและความหมายของวลีและประโยคตามหลักวากยสัมพันธ์ภาษาอังกฤษ ตลอดจนสามารถ
วิเคราะห์วิวัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงของภาษาอังกฤษ รวมถึงนานาภาษาอังกฤษ (World Englishes)
3. สามารถอ่าน ตีความ วิเคราะห์และวิจารณ์วรรณกรรมประเภทร้อยแก้ว ร้อยกรอง และบทละครภาษาอังกฤษและอเมริกัน
และที่ประพันธ์หรือแปลเป็นภาษาอังกฤษ โดยการอิงทฤษฎีวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องเพื่อเข้าใจความสาคัญ ของปัจเจกชน สังคม
และวัฒนธรรม อันจะนาไปสู่การอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข
4. สามารถแปลข้อความและตัวบทประเภทต่างๆจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยและภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ เช่น ตัวบท
ประเภทให้ข้อมูล (ข่าวและสารคดี) แสดงความรู้สึก (นวนิยาย) โน้มน้าว (สุนทรพจน์และคาปราศรัย) ตลอดจนการแปลตัวบท
ที่ใช้คาศัพท์เฉพาะสาขาวิชาให้ถูกต้อง ครบถ้วนและสละสลวย อันเป็นผลมาจากความเข้าใจภาษาและโครงสร้างของทัง้
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

1.สามารถใช้ภาษาอังกฤษที่ได้จากการประมวลผลการ
เรียนรู้ทั้งหมดเพื่อใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ภาษาอังกฤษในการคิด
วิเคราะห์วิจารณ์อย่างมีเหตุผลและสามารถแก้ปัญหา
อย่างเป็นระบบ

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
1. สามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้ด้านภาษาอังกฤษในการทางานร่วมกับผู้ อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ มี
ภาวะผู้นา เข้าใจบทบาทของตนเองและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น ปรับตัวให้เข้ากับความหลากหลาย
ในสถานที่ทางานและสังคม
2. สามารถประมวลทักษะและองค์ความรู้ด้านภาษาอังกฤษเพื่อนามาใช้ในการทางานของตนเองอย่างมี
ประสิทธิภาพ

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
1. สามารถแยกแยะประเภทของข้อมูลภาษาอังกฤษที่ใช้ในสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อออนไลน์ สามารถนาเสนอรายงาน
ในที่ประชุมโดยใช้สื่อเทคโนโลยี
2. สามารถใช้เทคโนโลยีดิจิทัลที่มีอยู่ในปัจจุบันมาใช้เพื่อพัฒนากระบวนการทางานด้านภาษาอังกฤษเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการทางาน (Digital Literacy)
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1. คุณธรรม จริยธรรม

รายวิชา

2. ความรู้

3. ทักษะทางปัญญา

1

2

3

1

2

3

11-054-201 โครงสร้างทางภาษา











11-054-202 ภาษาศาสตร์เบื้องต้น











11-054-203 นานาภาษาอังกฤษโลก











11-054-204 การสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม











11-054-205 วรรณคดีอังกฤษเบื้องต้น













11-054-206 หลักการแปลเบื้องต้น













11-054-207 เตรียมสหกิจศึกษา











11-054-208 สหกิจศึกษา
11-054-209 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ภาษาอังกฤษ
11-054-210 การศึกษาค้นคว้าอิสระ





































11-054-211 การฟังและการพูดภาษาอังกฤษ
เพื่อการสื่อสาร











11-054-212 กลวิธีการอ่านภาษาอังกฤษ









11-054-213 การอ่านเชิงวิเคราะห์และวิจารณ์











11-054-214 การเขียนอนุเฉท











11-054-215 การเขียนเรียงความ











4

1

2

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1
2

1

2

















































































































































2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 กลุม่ วิชาแกน



2.2 กลุม่ วิชาเฉพาะด้าน
1. ทักษะภาษา
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1. คุณธรรม จริยธรรม

รายวิชา

2. ความรู้

3. ทักษะทางปัญญา

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1
2

1

2

3

1

2

3

4

1

2

1

2

11-054-216 การเขียนเชิงวิชาการ

























11-054-217 การอภิปรายภาษาอังกฤษ



















11-054-218 ทักษะการนาเสนอภาษาอังกฤษ
































2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.2 กลุม่ วิชาเฉพาะด้าน
1. ทักษะภาษา







2. ภาษาศาสตร์
11-054-219 สัทศาสตร์และสรศาสตร์เบื้องต้น
11-054-220 ภาษากับความหมาย


















11-054-221 ภาษาในสื่อดิจิทัล
11-054-222 กลวิธีการสอบวัดระดับ
ภาษาอังกฤษ
3. วรรณคดี

































11-054-223 วรรณกรรมเยาวชน

























11-054-224 บันเทิงคดีร่วมสมัย

























11-054-225 วรรณคดีเอกของโลก
11-054-226 วรรณกรรมภาษาอังกฤษเพื่อการ
แสดง
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1. คุณธรรม จริยธรรม

รายวิชา

2. ความรู้

3. ทักษะทางปัญญา

1

2

3

1

2

3

4

1

11-054-227 การแปลอังกฤษ-ไทย















11-054-228 การแปลไทย-อังกฤษ













11-054-229 การแปลงานประเภทสื่อดิจิทัล













2

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1
2

1

2



























2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.2 กลุม่ วิชาเฉพาะด้าน
4. การแปล
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ความคาดหวังของผลลัพธ์การเรียนรู้เมือ่ สิ้นปีการศึกษา
ปี
การศึกษา
ที่
1

2

3

ความคาดหวังของผลลัพธ์การเรียนรู้เมือ่ สิ้นปีการศึกษา
นักศึกษาสามารถสื่อสารโดยฟัง จับประเด็นหลัก และโต้ตอบเกี่ยวกับเรื่องรอบตัวและเรื่องที่ตนเองสนใจ
สามารถอ่านจับใจความตัวบทที่มีเนื้องหาไม่ซับซ้อน สามารถเขียนอนุเฉท (paragraph) ที่มีองค์ประกอบ
ครบถ้วนในรูปแบบต่างๆ ในหัวข้อที่เกี่ยวกับเรื่องรอบตัวและเรื่องที่ตนสนใจโดยใช้ภาษาที่ถูกต้อง
นักศึกษาสามารถสื่อสารโดยการฟัง จับประเด็นหลัก และโต้ตอบเกี่ยวกับหัวข้อเชิงวิชาการ สามารถอ่าน
จับใจความตัวบทที่มีเนื้อหาซับซ้อน สามารถเขียนเรียนความที่มีองค์ประกอบครบถ้วนในรูปแบบต่างๆ ใน
หัว ข้ อ เชิ ง วิ ช าการโดยใช้ ภาษาที่ ถู ก ต้ อ ง สามารถอ่ า นออกเสี ย งสั ท อัก ษร (phonetic symbols)
ภาษาอังกฤษได้ในระดับคา โดยศึกษาทฤษฎีและปฏิบัติในห้องปฏิบัติการทางภาษา สามารถลงเสียงหนัก
ในระดับคา (word stress) และใช้ทานองเสียงแบบต่างๆ (intonations) ในระดับประโยคปกติ (normal
intonations) สามารถวิเคราะห์องค์ประกอบของคาในภาษาอังกฤษและระบุที่มาและความหมายของคา
ได้ โดยหลักทางด้านวิทยาหน่วยคา สามารถวิเคราะห์โครงสร้างและความหมายของวลี และประโยคที่ไม่
ซับซ้อนในภาษาอังกฤษ โดยใช้ทฤษฎีทางด้านวากยสัมพันธ์ ทั้งนี้ผู้เรียนต้องสามารถอธิบายความหมาย
และใช้ ศัพ ท์ ท างด้ านภาษาศาสตร์ภ าษาอัง กฤษ ได้อ ย่างถูก ต้อง สามารถอธิ บ ายองค์ป ระกอบทาง
วรรณกรรมภาษาอังกฤษ โดยอ่าน ตีความ วิเคราะห์งานประพันธ์ร้อยแก้ว บันเทิง คดี กวีนิพนธ์และบท
ละคร และสามารถอธิบายความหมายและใช้ศัพท์ทางด้านวรรณคดีได้อย่างถูกต้อง สามารถแปลประโยค
และบทประเภทให้ข้อมูลและข่าวสารจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย และจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ
โดยประยุกต์ใช้หลักการแปลและภาษาที่เหมาะสมกับตัวบทเพื่อให้ได้ใจความถูกต้องครบถ้วน
นักศึกษาสามารถสื่อสารโดยฟัง จับประเด็นหลัก และโต้ตอบเกี่ยวกับหัวข้อเชิงโต้แย้ง สามารถอ่านจับ
ใจความตัวบทที่มีเนื้อหาซับซ้อน สามารถเขียนเรียนความที่มีองค์ประกอบครบถ้วนในรูปแบบต่างๆ ใน
หัวข้อเชิงโต้แย้งโดยใช้ภาษาที่ถูกต้องสละสลวย สามารถอ่า นและออกเสียงสัทอักษรภาษาอังกฤษได้ใน
ระดับ ประโยค สามารถใช้สัท อัก ษรในการถ่ายเสี ยง สามารถลงเสียงหนั ก ในประโยคแบบเน้นและ
เปรียบเที ยบ (emphatic and contrastive strees) ได้ถูกต้อง โดยศึก ษาทฤษฎีและฝึกปฏิบัติใน
ห้องปฏิบัติการทางภาษา สามารถวิเคราะห์โครงสร้างและความหมายของประโยคที่ซับซ้อนมากขึ้นใน
ภาษาอั ง กฤษโดยใช้ท ฤษฎี ท างด้ า นวากยสั ม พั น ธ์ สามารถอธิบ ายแนวโน้ ม ลั ก ษณะงานประพั น ธ์
วัฒนธรรมและสังคม ในวรรณคดีอังกฤษและอเมริกันในสมัยต่างๆ โดยศึกษาบทที่คัดสรร สามารถแปลตัว
บทประเภทความรู้สึก อาทิ ตัว บทคัดสรรจากนวนิย าย จากภาษาอัง กฤษเป็ นภาษาไทย และจาก
ภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ โดยประยุกต์ใช้หลักการแปลและภาษาที่เหมาะสมกับตัวบทแต่ละประเภท
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4

นักศึกษาสามารถฟัง สรุปใจความสาคัญ สามารถแยกแยะประเภทของข้อมูลสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อออนไลน์
และนาเสนองานในหัวข้อต่างๆ อาทิ การพูดในที่สาธารณะ การนาเสนอรายงานในที่ประชุมโดยใช้สื่อ
เทคโนโลยี สามารถแยกแยะประเภทของข้อมูลในสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อออนไลน์ สามารถเขียนรายงานเชิง
วิจัยได้อย่างถูกต้องครบถ้วนตามหลักการเขียนงานวิจัย สามารถวิเคราะห์และแสดงความคิดเห็นประเด็น
ต่างๆ ในรายวิชาเลือกทางภาษาศาสตร์ภาษาอังกฤษ อาทิ วิวัฒนาการภาษาอังกฤษ วาทกรรมวิเคราะห์
(Discourse Analysis) อรรถศาสตร์ วัจนปฎิบัติศาสตร์ (Pragmatics) สามารถค้นคว้า วิเคราะห์ข้อมูล
ทางภาษาศาสตร์ภาษาอั งกฤษ ที่ผู้เ รียนสนใจจากสื่อสิ่ง พิม พ์และสื่อออนไลน์ที่มี ความน่าเชื่อถือทาง
วิชาการ และสามารถนาเสนองาน โดยใช้สื่อเทคโนโลยี สามารถวิเคราะห์และแสดงความคิดเห็นประเด็น
ต่างๆ ในรายวิชาเลือ กทางวรรณคดีโ ดยอ่านตีความ วิเ คราะห์และเขียนวิจารณ์ง านประพันธ์ร้อยแก้ ว
บันเทิง คดี กวีนิพนธ์ และบทละคร อาทิ เชกสเปียร์ วรรณกรรมร่วมสมั ยที่ ประพันธ์เ ป็นภาษาอัง กฤษ
วรรณกรรมกับสิ่งแวดล้อม วรรณกรรมเด็ก สามารถค้นคว้า วิเคราะห์ข้อมูลทางวรรณคดีที่ผู้เรียนสนใจ
จากสื่อ สิ่ง พิ ม พ์ และสื่อ ออนไลน์ที่ มี ความน่าเชื่อถือ ทางวิชาการ และสามารถนาเสนองานโดยใช้สื่ อ
เทคโนโลยี สามารถแปลตัวบทประเภทโน้มน้าว ตัวบทคัดสรรจากสุนทรพจน์ คาปราศรัยและตัวบทในหัว
เรื่องเฉพาะสาขาวิชา อาทิ เศรษฐกิจ ธุรกิจ กฎหมาย จากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยและ จากภาษาไทย
เป็นภาษาอังกฤษโดยประยุกต์ใช้หลัก การแปลและภาษาที่เหมาะสมกับตัวบทแต่ละประเภท สามารถ
ค้นคว้า วิเคราะห์ข้อมูล ทางด้านการแปลศัพท์สานวน วิวัฒนาการของคาศัพท์และการใช้ภาษาจากสื่อ
สิ่งพิมพ์และสื่อออนไลน์ที่มีความน่าเชื่อถือทางวิชาการ และนามาใช้ในการแปลได้อย่างเหมาะสมกับตัว
บท ตลอดจนสามารถเลือกระดับภาษาให้เหมาะสมกับผู้รับสาร
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน
การก าหนดระดับ คะแนนและการวัด และการประเมิ นผลการศึก ษาให้เ ป็นไปตามข้อบัง คั บ
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2557
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
2.1 แต่ง ตั้ง คณะกรรมการทวนสอบโดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจ าคณะ
2.2 คณะกรรมการทวนสอบร่วมกั นพิจารณาก าหนดเกณฑ์ และขั้นตอนในการทวนสอบและ
ประกาศให้อาจารย์ผู้สอนทราบ
2.3 ดาเนินการทวนสอบระดับรายวิชาโดยอาจารย์ประจาสาขาวิชาเป็นกรรมการทวนสอบอย่าง
น้อย 1 คน ร่วมกับฝ่ายวิชาการของคณะศิลปศาสตร์
2.4 คณะกรรมการดาเนิ นการทวนสอบพิจ าณาผลการเรี ยนทุ ก รายวิช าของหลัก สู ตรตาม
มาตรฐานผลการเรียนรู้ที่ผ่านการทวนสอบระดับรายวิชาโดยอาจารย์ประจาสาขาวิชาเพื่อทวนสอบความ
ถูกต้อง โดยพิจารณาทวนสอบตามเกณฑ์ที่กาหนดทั้งรายวิชาภาคทฤษฎีและปฏิบัติ กับตรวจสอบผลการ
ให้คะแนนกับข้อสอบ รายงาน โครงงานและอื่นๆ ที่ผู้เรียนได้รับมอบหมาย
2.5 คณะกรรมการทวนสอบวิเคราะห์ และสรุปผลการดาเนินงานเสนอคณะกรรมการคณะฯเพื่อ
พิจารณาและให้ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงแก้ไขต่อไป
3. เกณฑ์การสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
3.1 เรียนครบตามจานวนหน่วยกิตที่กาหนดไว้ในหลักสูตรและต้องได้ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่
ต่ากว่า 2.00
3.2 เกณฑ์การสาเร็จการศึกษาให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ว่าด้วย
การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2557
3.3 ต้องผ่านเกณฑ์การเข้าร่วมกิจกรรมตามที่คณะและมหาวิทยาลัยกาหนด
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หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์และบุคลากร
1. การเตรียมการสาหรับอาจารย์ใหม่
1.1 จัดให้มีการปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ภายใน 2 สัปดาห์ หลังจากเข้ามาปฏิบัติงานที่คณะศิลป
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
1.2 เนื้อหาในการปฐมนิเทศสาหรับอาจารย์ใหม่ ประกอบด้วย
1.2.1 บทบาทหน้าที่ของอาจารย์ในพันธกิจทัง้ 5 ด้าน ได้แก่ การสอน การวิจัย การบริการ
วิชาการ การทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม งานบริหารและการจัดการ และงานอื่นๆ ที่ได้รบั มอบหมาย
1.2.2 สิทธิผลประโยชน์ของอาจารย์ และกฎระเบียบต่างๆ
1.2.3 หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนในคณะและกิจกรรมต่างๆ ของคณะ
1.3 แต่งตั้งอาจารย์พี่เลี้ยง โดยมีหน้าที่
1.3.1 ให้คาแนะนาและการปรึกษาเพื่อเรียนรู้และปรับตัวเองเข้าสู่การเป็นอาจารย์ในคณะ
1.3.2 ให้คาแนะนาและนิเทศการสอนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ
1.4 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน และการวัดผลประเมินผล
1.4.1 ส่ง เสริมให้อาจารย์ที่ยังไม่มีประสบการณ์การสอนเข้ารับการอบรมเพื่อพัฒนาการ
เรียนการสอนที่หน่วยงานทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยจัดขึ้น
1.4.2 ส่งเสริมสนับสนุนอาจารย์เข้าร่วมประชุมวิชาการและดูงานเกี่ยวกับการจัดการเรียน
การสอนในสาขาที่เกี่ยวข้อง
1.5 การพัฒนาวิชาการ วิจัย และวิชาชีพด้านอื่น
1.5.1 ส่ง เสริม สนับ สนุน ให้ อ าจารย์เ ข้า ร่ วมประชุม วิ ชาการและศึก ษาดูง านทั้ ง ในและ
ต่างประเทศ ในสาขาที่เกี่ยวข้องหรือที่มีเนื้อหาด้านวิชาการที่น่าสนใจและสามารถนามาใช้ประโยชน์ ใน
การเรียนการสอน
1.5.2 สนับสนุนการเข้าร่วมประชุมเสนอผลงานวิจัยทั้งในและต่างประเทศ
1.6 ประเมินและการติดตามความก้าวหน้าในการปฏิบัติงานของอาจารย์ใหม่
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล
2.1.1 จัดระบบการประเมินผลด้านสอนและการประเมินผลอย่างมีส่วนร่วมระหว่างผู้สอน
ผู้บริหาร และผู้เรียน
2.1.2 จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวน/ประเมินผลการจัดการเรียนการสอนประจาปี
2.1.3 จั ดอบรมประจ าปี เ กี่ ย วกั บ ทั ก ษะการสอน และการประเมิ น ผลที่ ทั น สมั ย และ
สอดคล้องกับผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน
2.1.4 สนับสนุนอาจารย์ให้เข้าร่วมประชุมวิชาการ ฝึกอบรม และศึกษาดูงานเกี่ยวกับ การ
จัดการเรียนการสอน การประเมินผล และด้านวิชาการ ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ อย่างน้อยปีละ 1
ครั้ง
2.1.5 สนับสนุนให้มีการจัดทาวิจัยในห้องเรียน
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื่นๆ

74

2.2.1 มีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชนตามนโยบายของคณะศิลปศาสตร์ที่เน้น
การบริการวิชาการแก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษา
2.2.2 จัดทาแผนพัฒนาบุคลากรเพื่อเข้าสู่การทาผลงานทางวิชาการ และกระตุ้นให้บุคลากร
ผลิตและเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
2.2.3 สนั บ สนุนให้บุ คลากรเข้า ร่วมประชุ ม วิชาการและนาเสนองานผลงานวิจัย ทั้ ง ใน
ระดับชาติและนานาชาติ
2.2.4 จัดทาแผนพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนเพื่อความก้าวหน้าในวิชาชีพ
2.2.5 สนับสนุนให้บุคลากรสายสนับสนุนผลิตและเผยแพร่ผลงานเพื่อเข้าสู่ตาแหน่งที่สูงขึ้น
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หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร
การประกันคุณภาพหลักสูตร จะใช้เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.2558 และ
แนวทางเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2558 ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่
13 พฤศจิกายน พ.ศ.2558 โดยก าหนดระบบประกั นคุณภาพของหลักสูตร ตามองค์ป ระกอบในการ
ประกันคุณภาพ 6 ด้าน คือ 1) กากับมาตรฐาน 2) บัณฑิต 3) นักศึกษา 4) คณาจารย์ 5) หลักสูตร
การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 6) สนับสนุนการเรียนรู้
1. การกากับมาตรฐาน
1.1 มี ค ณะกรรมการประจ าคณะศิ ล ปศาสตร์ คณะกรรมการวิ ช าการคณะศิ ล ปศาสตร์ และ
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ มีหน้าที่กากับมาตรฐานหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี พ.ศ.2558
1.2 มีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จานวน 5 คน โดยทาหน้าที่ประธานหลักสูตร 1 คน และกรรมการ
หลักสูตร 4 คน ซึ่งต้องได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการประจาคณะฯ และนาเสนอต่อสภาวิชาการ
มหาวิ ท ยาลั ย นราธิ ว าสราชนคริ น ทร์ สภามหาวิ ท ยาลั ย นราธิ ว าสราชนคริ น ทร์ และส านั ก งาน
คณะกรรมการอุดมศึกษาตามลาดับ
1.3 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ทาหน้าที่ในการบริหารหลักสูตรและพัฒนาหลักสูตรและการเรียน
การสอน ตั้งแต่การวางแผน การควบคุมคุณภาพ การติดตามประเมินผล และนาผลการประเมินมาพัฒนา
และปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยอย่างต่อเนื่อง อย่างน้อยทุกๆ 5 ปี ทั้งนี้หลักสูตรจะต้องมีคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตรฯ ที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ อยู่ประจาหลักสูตรตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษา
1.4 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เสนอแผนการดาเนินงาน การควบคุมและการติดตามผลดาเนินงาน
ต่อที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการคณะฯ ทุกภาคการศึกษา เพื่อช่วยกากับให้การดาเนินงานของหลักสูตร
เป็นไปตามมาตรฐาน
1.5 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ร่วมกันพิจารณากาหนดให้บางรายวิชาจะต้องเชิญอาจารย์พิเศษ
หรือวิทยากรผู้เชี่ยวชาญมาบรรยายและอาจารย์พิเศษนั้นไม่ว่าจะสอนทั้งรายวิชาหรือบางชั่วโมงจะต้อง
เป็นผู้มีประสบการณ์ตรง มีความเชี่ยวชาญในหัวข้อ/รายวิชาที่ทาการสอน
2. บัณฑิต
2.1 ผู้สาเร็จการศึกษา ร้อยละ 80 สามารถจบการศึกษาภายในกาหนดเวลาที่หลักสูตรกาหนด
2.2 ร้อยละ 70 ของผู้สาเร็จการศึกษา สามารถมีงานทาภายใน 1 ปี
2.3 มีการสารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตทุกปี เพื่อนาข้อมูลมาใช้ในการปรับปรุงหลักสูตร
3. นักศึกษา
3.1 การรับนักศึกษา
3.1.1 การรับสมัครนักศึกษา
การรับนักศึกษาให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และวิธีการของที่ประชุมอธิการบดีแห่ งประเทศ
ไทย (ทปอ.)/หน่วยงาน องค์กร ที่ทาหน้าที่ในการควบคุม ดูแลการรับสมัครนักศึกษาหรือ เป็นไปตาม
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หลักเกณฑ์ และวิธีการของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมและ/หรือเป็นไปตาม
เกณฑ์การรับสมัครที่คณะหรือมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์กาหนด
3.1.2 คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา
1) เป็นผู้สาเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
2) ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.)/หน่วยงาน
องค์กร ที่ทาหน้าที่ในการควบคุม ดูแลการรับสมัครนักศึกษา/กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม และ/หรือเป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ว่าด้วยการศึกษา
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2557 (ภาคผนวก ก)
3) ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์การคัดเลือกโดยตรงซึ่งคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาส
ราชนครินทร์เป็นผู้ดาเนินการ
3.1.3 การคัดเลือก
การคัดเลือกผู้เข้าศึกษาให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และวิธีการของที่ประชุมอธิการบดีแห่ง
ประเทศไทย (ทปอ.)/หน่วยงาน องค์กร ที่ทาหน้าที่ในการคัดเลือกนักศึกษา/กระทรวงการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และ/หรือเป็นไปตามเกณฑ์การคัดเลือกที่ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราช
นครินทร์กาหนด
3.1.4 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามสถาบัน อุดมศึกษาเป็นไป
ตามประกาศ/ข้อบังคับ/ระเบียบที่เกี่ยวข้องของที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.)/หน่วยงาน
องค์กร ที่ทาหน้าที่ในการควบคุม ดูแลการรับสมัครนักศึกษา/กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม / มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ที่มีผลบังคับใช้ในปัจจุบัน
วิธีการคัดเลือกผู้เข้าศึกษา
1. สอบข้อ เขียน หรือ ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ ของหน่วยงาน องค์ก ร ที่ ท าหน้าที่ ในการ
คัดเลือกนักศึกษา/กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และ/หรือเป็นไปตามเกณฑ์
การคัดเลือกที่มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์กาหนด
2. ผ่านการสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษจากอาจารย์ประจาหลักสูตร โดยพิจารณาจากการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษเบื้องต้น บุคลิกภาพ ทัศนคติ ความรู้พื้นฐาน และความสามารถพิเศษในด้านต่างๆ (เกณฑ์นี้
ใช้ประกอบการคัดเลือกผู้เข้าศึกษาที่มีสัญชาติไทยและสัญชาติอื่นๆ)
3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา
3.2.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลัก สูตร เตรียมความพร้อมผู้เ รียนก่อนเริ่มเข้าเรียน โดยการจัด
ปฐมนิเทศ แนะนาคณะศิลปศาสตร์ หลักสูตร วิชาที่เรียน กฎ ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ สิ่งอานวยความ
สะดวก และมีคู่มือนักศึกษาสาหรับนักศึกษาใหม่ทุกคน
3.2.2 จัดกิจกรรมเตรียมความพร้ อมนักศึกษาตลอดหลักสูตร ตั้งแต่ชั้นปีที่ 1-4 เพื่อให้มีความ
พร้อมในการออกไปประกอบวิชาชีพ โดย
ชั้นปีที่ 1 เตรียมความพร้อมให้นักศึกษาใหม่ก่อนเปิดภาคการศึกษา โดยการจัดโครงการสอน
ปรับพื้นฐานนักศึกษาใหม่ โดยฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะศิลปศาสตร์
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ชั้นปีที่ 2 เตรียมความพร้อมให้นักศึกษามีความรับผิดชอบต่อสังคม และมีจิตอาสา โดยการจัด
โครงการต่างๆ ของหลักสูตร และฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะศิลปศาสตร์
ชั้นปีที่ 3 เตรียมความพร้อมให้นักศึกษามีความรับผิดชอบต่อสังคม และมีจิตอาสา โดยการจัด
โครงการต่างๆ ของหลักสูตร และฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะศิลปศาสตร์
ชั้ นปีที่ 4 ให้ นัก ศึ ก ษาออกฝึ ก สหกิ จ ศึ ก ษาและปฏิ บัติ ง านจริง ตามหน่ ว ยงาน และสถาน
ประกอบการต่างๆ
3.2.3 ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาได้ร่วมกิจกรรมที่กาหนดไว้ในระบบการทากิจกรรมของ
คณะฯ
3.2.4 ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมพัฒนานักศึกษาด้านคุณธรรม จริยธรรม และตระหนักถึง
ศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่น
3.2.5 ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาทักษะด้านภาษาให้กับนักศึกษา
3.2.6 กาหนดระบบการให้คาปรึกษาและช่วยเหลือนักศึกษาทั้งด้านการเรียนและส่วนตัว
3.2.7 กาหนดให้มีชั่วโมง Home room เพื่อให้อาจารย์ที่ปรึกษาได้พบปะกับ นักศึกษาอย่าง
สม่าเสมอ
3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา
3.3.1 มี ก ารติดตามและรายงานผลการคงอยู่ของนัก ศึก ษา ผลการส าเร็จ การศึก ษาให้แ ก่
คณะกรรมการประจาคณะฯ ทุกภาคการศึกษา
3.3.2 มีการสารวจความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพการเรียนการ
สอนและทรัพยากรสนับสนุนในสาขาวิชา
3.3.3 นักศึกษาสามารถร้องเรียนต่อคณะกรรมการอุทธรณ์ร้องทุกข์ด้านการเรียนและผลการ
เรียนของคณะ และมีการนาข้อร้องเรียนมาประชุมเพื่อจัดการแก้ปัญหาจากข้อร้องเรียน
4. อาจารย์
4.1. ระบบการแต่งตั้งอาจารย์ประจาหลักสูตร
4.1.1 คณะศิลปศาสตร์ แต่งตั้งคณะกรรมการประจาหลักสูตร และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
เสนอแต่งตั้งอาจารย์ประจาหลักสูตรต่อคณะกรรมการประจาคณะฯ สภาวิชาการมหาวิทยาลัยนราธิวาส
ราชนครินทร์ และสภามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ มีหน้าที่รับผิดชอบวางแผน กากับ ควบคุม
คุณภาพการจัดการเรียนการสอน ให้เ ป็นไปตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร รวมทั้งประเมินผลการสอน
รายวิชาโดยนักศึกษา และประเมินผลการสอนของอาจารย์
4.1.2 ฝ่ายวิชาการของคณะและสาขาวิชาร่วมกันพิจารณามอบหมายความรับผิดชอบในการ
จัดการเรียนการสอนในรายวิชาต่างๆ ให้แต่ละสาขาโดยแต่งตั้งผู้ประสานงานรายวิชาเพื่อ รับผิดชอบการ
จัดการเรียนการสอนในรายวิชาต่างๆ
4.1.3 ฝ่ายวิชาการของคณะกากับและดูแลการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลการเรียน
ในรายวิชาที่รับผิดชอบให้เป็นไปตามรายละเอียดหลักสูตรและรายละเอียดรายวิชา
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4.1.4 คณะกรรมการวิชาการร่วมกับฝ่ายวิชาการของคณะกากับและดูแลคุณภาพการจัดการ
เรียนการสอนทุกรายวิชา และดาเนินการประเมินการสอนของอาจารย์
4.1.5 แต่ง ตั้ง คณะกรรมการภายนอกทบทวน/ประเมิ นผลการดาเนินการโดยมีผู้ทรงคุณวุฒิ
ติดตามรายละเอียดหลักสูตรเมื่อสิ้นสุดปีการศึกษาและปรับปรุงตามความเหมาะสม
4.1.6 มีการประเมินหลักสูตรเพื่อความทันสมัยทุก 5 ปี โดยคณะกรรมการประเมินที่แต่งตั้งโดย
คณะฯ และมีการปรับปรุงหลักสูตรตามผลการประเมินหลักสูตร โดยคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร
และมีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกพิจารณาหลักสูตรที่ปรับปรุง
4.2 การบริหารคณาจารย์
4.2.1 ระบบการรับอาจารย์ประจาหลักสูตร
การรับอาจารย์ใหม่
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ มี การคัดเลือกอาจารย์ใหม่ ตาม
ระเบียบและหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยและกาหนดคุณสมบัติของอาจารย์ให้ได้ตามเกณฑ์ขั้นต่าตาม
มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี โดยต้องสาเร็จการศึกษาอย่างน้อยระดับปริ ญญาโท ในสาขาวิชาต่างๆ
ที่สามารถรองรับการเปิดหลักสูตรของทุกคณะในมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ และเป็นหลักสูตรที่
เน้นการทาวิทยานิพนธ์หรือปริญญานิพนธ์
4.2.2 ระบบการบริหารอาจารย์
มี ร ะบบอั ตราก าลัง โดยคณะฯ มี แผนอัตราก าลัง ของจ านวนอาจารย์ที่ คงอยู่ จ านวน
อาจารย์ที่เกษียณ จานวนอาจารย์ที่ศึกษาต่อในแต่ละปี เพื่อใช้วางแผนในการดาเนินการสรรหาอัตรากาลัง
ของอาจารย์ในแต่ละปี
4.2.3 ระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์
1) กาหนดให้อาจารย์แต่ละท่านทาแผนการพัฒนาตนเองเกี่ยวกับการศึกษาต่อ การทา
ตาแหน่งทางวิชาการ จากนั้นคณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคลพิจารณาจัดสรรอาจารย์ที่จะลาศึกษา
ต่อในแต่ละปี และเสนอต่อคณะกรรมการประจาคณะฯ ต่อไป
2) คณะฯ สนับสนุนเงินในการพัฒนาตนเองในการเข้าร่วมอบรม การประชุมวิชาการ และ
การนาเสนอผลงานวิจัยทั้งในและต่างประเทศ
3) คณะกรรมการวิชาการคณะฯ ร่วมกับคณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคล วางแผน
และดาเนินการพัฒนาอาจารย์ประจาหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน
4.3 คุณภาพอาจารย์
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ติดตามการเผยแพร่ผลงานของอาจารย์ประจาหลักสูตร โดยผ่าน
การติดตามและรายงานผลของงานส่งเสริมงานวิจัยและตาราของคณะทุกปี เพื่อให้มีผลงานที่มีคุณภาพ
และเป็นไปตามเกณฑ์คุณสมบัติของอาจารย์ประจาหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญา
ตรี พ.ศ. 2558
4.4 การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผนและทบทวนหลักสูตร
4.4.1 อาจารย์ร่วมสัมมนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนเมื่อสิ้นสุดปีก ารศึกษา
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4.4.2 ผู้ป ระสานงานรายวิชาร่วมกั บอาจารย์ในกลุ่มวิชาเดียวกั น จัดสัม มนาภายในกลุ่ม วิชา
เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน เพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการเรียนการสอนในรายวิชาที่กลุ่ม
วิชารับผิดชอบเพื่อเป็นข้อมูลในการปรับปรุงหลักสูตร
4.5 ผลที่เกิดกับอาจารย์
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร มีการรายงานการคงอยู่ของอาจารย์ประจาหลักสูตร และสารวจ
ความพึงพอใจของอาจารย์ประจาหลักสูตรต่อการบริหารงานของหลักสูตรทุกปี
5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน
5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร
ระบบและกลไกในการปรับปรุงหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตร
1) นาข้อเสนอแนะในการปรับปรุงหลักสูตรจากผู้มสี ่วนได้ส่วนเสียมาพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
2) คณบดีแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร
3) คณะกรรมการพั ฒ นาและปรั บ ปรุ ง หลั ก สูต รทบทวน มคอ.2 โครงสร้ างรายวิ ชาและ
curriculum mapping ของแต่ละรายวิชา คาอธิบายรายวิชา เพื่อปรับปรุงแก้ไข
4) อาจารย์ผู้สอน และผู้เรียน ประเมินหลักสูตร
5) ประชุมผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อแสดงความคิดเห็นต่อหลักสูตรที่ปรับปรุง
6) เสนอร่างหลักสูตรที่ปรับแก้หลังประชุมผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเสนอต่อ คณะกรรมการวิพากษ์
หลักสูตร เพื่อให้ข้อเสนอแนะต่อหลักสูตรที่ปรับปรุง
7) เสนอร่างหลักสูตรที่ ผ่านการปรับ ปรุงแก้ไขตามคาแนะนาของผู้ท รงคุณวุฒิในการวิพากษ์
หลักสูตรต่อคณะกรรมการประจาคณะฯ พิจารณา
8) เสนอหลักสูตรที่ปรับปรุงแก้ไข เพื่อขอความเห็นชอบต่อสภาวิชาการมหาวิท ยาลัยนราธิวาส
ราชนครินทร์ สภามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ และสานัก งานคณะกรรมการการอุดมศึก ษา
ตามลาดับ
9) อาจารย์ผู้รับ ผิดชอบหลัก สูตร รายงานผลการดาเนินงานของหลัก สูตรโดยจัดทา มคอ.7
ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา
5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน
5.2.1 การกาหนดผู้สอน
1) ประธานหลักสูตรและหัวหน้าสาขาวิชาร่วมกัน กาหนดผู้สอน โดยพิจ ารณาถึง ความ
ชานาญในเนื้อหาที่สอน ผลงานวิจัย หรือประสบการณ์ทเี่ กี่ยวข้องกับวิชานั้น ๆ และภาระงานของอาจารย์
2) อาจารย์ผู้ส อนต้องเป็นอาจารย์ป ระจาหลักสูตร อาจารย์ประจ า อาจารย์พิเ ศษที่ มี
คุณสมบัติตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558
5.2.2 กระบวนการจัดการเรียนการสอน
การจัดทา มคอ.3, 4, 5, 6 มีขั้นตอนดังนี้
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1) ผู้สอน/ผู้ประสานงานรายวิชา ซึ่งเป็นอาจารย์ประจาหลักสูตรทาหน้าที่จัดทา มคอ.3,
4, 5, 6 วางแผนการจัดการเรียนการสอน ดาเนินการจัดการเรียนการสอน และติดตามประเมินผลรายวิชา
ที่รับผิดชอบให้เป็นไปอย่างมีคุณภาพ
2) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร กากับ ติดตาม และตรวจสอบการทา มคอ.3, 4, 5, 6
3) ผู้สอน/ผู้ประสานงานรายวิชาส่ง มคอ. 3, 4 ก่อนวันเปิดภาคการศึกษา มคอ. 5, 6
ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดการเรียนการสอน
4) กาหนดให้มีการชี้แจง และแนะนาผู้เรียนเกี่ยวกับการเรียนการสอนของแต่ละรายวิชา
ในคาบแรกของการเรียน
5.3 การประเมินผู้เรียน
5.3.1 การประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
1) ผู้สอน/ผู้ประสานงานรายวิชา จัดการประเมินผลการเรียนรู้ตามวิธีการประเมินที่ระบุไว้
ใน มคอ.3, 4 และพิจารณาให้เกรด และผ่านการพิจารณารับรองโดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและ
คณะกรรมการประจาคณะฯ ตามลาดับ จากนั้นส่งเกรดภายในเวลาที่ ทะเบียนกลางของมหาวิทยาลัย
กาหนด
2) มีการประเมินผู้สอนโดยผู้เรียน
3) ผู้สอน/ผู้ประสานงานรายวิชา จัดทา มคอ. 5, 6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดการเรียน
การสอน
4) กาหนดให้มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่กาหนดใน
มคอ. 3, 4 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษา โดยคณะฯ แต่งตั้งทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน
เพื่อดาเนินการทวนสอบอย่างน้อยร้อยละ 25 ของจานวนรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษา และ
รายงานผลต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจาคณะฯ
6. สิ่งสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน
6.1 การบริหารงบประมาณ
คณะศิลปศาสตร์ จัดสรรงบประมาณประจาปี ทั้งงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้เพื่อจัดซื้อ
ตารา สื่อการเรียนการสอน โสตทัศนูป กรณ์ และวัส ดุครุภัณฑ์ และคอมพิวเตอร์อย่างเพียงพอ เพื่อ
สนับสนุนการเรียนการสอนในชั้นเรียนและสร้างสภาพแวดล้อมให้เหมาะกับการเรียนรู้ รวมถึงการจัดสรร
งบประมาณเพื่อจัดทาโครงการต่างๆทีจ่ ะพัฒนางานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน เช่น ห้องปฏิบัติการ
ทางภาษา เป็นต้น
6.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม
หลักสูตรมีความพร้อมด้านการเรียนการสอนดังนี้
6.2.1 สถานที่เรียน
อาคารคณะศิ ล ปศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย นราธิ ว าสราชนคริ น ทร์ เป็ น อาคาร 5 ชั้ น
ประกอบด้วย
- ห้องเรียนขนาด 60 คน จานวน 25 ห้อง
- ห้องเรียนขนาด 120 คน จานวน 6 ห้อง
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6.2.2 สถานที่ศึกษาค้นคว้า
- ห้องปฏิบัติการทางภาษา จานวน 3 ห้อง
- ห้องเรียนทางไกล
- ห้องสมุดคณะศิลปศาสตร์
- ห้องศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
- ห้องสมุด มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
6.2.3 อุปกรณ์การสอน
- เครื่องฉายภาพนิ่ง
- เครื่องฉายภาพข้ามศีรษะ
- เครื่องขยายเสียง
- เครื่องบันทึกเสียง
- เครื่องคอมพิวเตอร์
6.2.4 ห้องสมุด
ห้องสมุ ดคณะศิลปศาสตร์ มหาวิท ยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ มีตาราเพื่อให้นักศึกษา
ค้นคว้าในสาขาวิชาต่างๆ ได้แก่ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษามลายู ภาษาจีน สังคมศาสตร์ กฎหมาย
และเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งสามารถแบ่งได้ดังนี้
รายการ
ตาราภาษาไทย
ตาราภาษาต่างประเทศ
วารสารภาษาไทยและต่างประเทศ

จานวน (เล่ม)
313
300
30

6.2.5 ศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
ศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ มีตาราเพื่อให้นักศึกษาค้นคว้า เพิ่มเติมใน
สาขาวิชาต่างๆ ได้แก่ ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย ภาษามลายู ภาษาจีน ซึ่งสามารถแบ่งได้ดังนี้
รายการ
ตาราภาษาอังกฤษ
ตาราภาษาไทย
ตาราภาษาจีน
ตาราภาษามลายู

จานวน (เล่ม)
615
97
137
80

6.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม
6.3.1 มีคณะกรรมการกากับดูแลทรัพยากรการเรียนการสอนของคณะ ทาหน้าที่วางแผนจัดหา
และติดตามการใช้ทรัพยากรการเรียนการสอนด้วยตนเอง
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6.3.2 ให้อาจารย์ผู้สอนและนักศึกษาเสนอรายชื่อหนังสือ และตาราในสาขาวิชาที่รับผิดชอบต่อ
คณะกรรมการเพื่อให้ดาเนินการจัดซื้อหนังสือและวารสาร ปีการศึกษาละประมาณ 200 เล่ม
6.3.3 ติดตามความต้องการใช้ทรัพยากร และการใช้ทรัพยากรที่เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน
เพื่อเป็นข้อมูลในการพัฒนาต่อไป
6.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร
6.4.1 หลักสูตรจัดสร้างระบบการติดตามและประเมินความพอเพียงของทรัพยากรที่ใช้ในการ
เรียนการสอน
6.4.2 จัดให้มีการบันทึกจานวนผูเ้ ข้าใช้ทรัพยากรในหมวดต่างๆ รวมทัง้ แบบประเมินความพึง
พอใจของผู้ใช้บริการ และกล่องรับความคิดเห็น
7. การบริหารบุคลากรสายสนับสนุนการเรียนการสอน
7.1 การกาหนดคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
บุคลากรสายสนับ สนุน ประกอบด้วย เจ้ าหน้ าที่ ส นับ สนุนฝ่ ายวิ ชาการ ฝ่ายพัฒ นานัก ศึก ษา
เจ้ า หน้ า ที่ ป ระจ าห้ อ งสมุ ด ห้ อ งศู น ย์ ภ าษา ห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารทางภาษา โดยมี คุ ณ สมบั ติ ทั่ ว ไปและ
คุณสมบัติเฉพาะตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด
7.2 การเพิ่มทักษะความรู้เพื่อการปฏิบัติงาน
7.2.1 ให้บุคลากรสายสนับสนุนจัดทาแผนการพัฒนาตนเองในการเข้าร่วมประชุม สัมมนาวิชาการ
หรือฝึกอบรม เพื่อให้คณะจัดสรรงบประมาณได้อย่างเหมาะสม
7.2.2 สนับสนุนให้ทาวิจัยเพื่อพัฒนางาน โดยคณะจัดสรรงบประมาณให้ตามความเหมาะสม
7.2.3 จัดให้มีการสัมมนาประจาปี เพื่อประเมินผลการดาเนินงานและศึกษาดูงาน ทั้งนี้เพื่อเพิ่มพูน
ความรู้และเป็นแนวทางในการพัฒนางานของบุคลากรสายสนับสนุน ปีละ 1 ครั้ง
7.2.4 เข้าร่วมการประชุมที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนางาน ได้แก่ การจัดการความรู้สายสนับสนุน
การประชุมถ่ายทอดตัวชี้วัด สานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)
8. การสนับสนุนและการให้คาปรึกษาแก่นักศึกษา
8.1 การให้คาปรึกษาด้านวิชาการและด้านอื่นๆแก่นักศึกษา
8.1.1 คณะศิล ปศาสตร์ แต่ง ตั้ ง คณะกรรมการพั ฒ นานั ก ศึก ษา โดยมี ห น้ าที่ ดาเนินงานตาม
มาตรฐานคุณภาพบัณฑิต และมาตรฐานการเรียนรู้ โดยสอดคล้องกับนโยบายส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา
ของมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
8.1.2 มีการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมการเรียนรู้ของนักศึกษา ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม รวมทั้งการ
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาให้กับนักศึกษาทุกคน
8.1.3 มีระบบอาจารย์ที่ปรึกษา ให้คาปรึกษาและช่วยเหลือนักศึกษาทั้งด้านการเรียนและส่วนตัว
โดยกาหนดให้มีชั่วโมง Home room เพื่อให้อาจารย์ที่ปรึกษาได้พบปะกับนักศึกษาอย่างสม่าเสมอ
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8.2 การอุทธรณ์ของนักศึกษา
8.2.1 นักศึกษาสามารถยื่นคาร้องเพื่อขออุทธรณ์ในกรณีที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับการสอบ ผลคะแนน
สอบ และวิธีการประเมินผล ตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. 2557
8.2.2 คณะมีช่องทางรับคาร้องเพื่อการขออุทธรณ์ของนักศึกษา
8.2.3 คณะจัดตั้งคณะกรรมการในการพิจารณาการอุทธรณ์ของนักศึกษา
9. ความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรือความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต
สถาบันการศึกษาในประเทศไทยผลิตบัณฑิตด้านภาษาอังกฤษได้ไม่เพียงพอกับความต้องการในการ
พัฒนาประเทศ โดยเฉพาะเมื่อประเทศไทยก้าวไปสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ความจาเป็นใน
การผลิตบัณฑิตด้านภาษาอังกฤษจึงเพิ่มขึ้น ทั้งนี้จากงานวิจัยหลายชิ้นที่กล่าวถึงคุณสมบัติของบัณฑิตที่พึง
ประสงค์นั้น บัณฑิตควรมีความสามารถทางภาษา ทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศอยู่ในระดับดี ทาง
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์จึงได้ตระหนักถึงความสาคัญในการผลิตบัณฑิตที่มี
คุณภาพ ตรงต่อความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต เพื่อสามารถออกไปสู่ตลาดแรงงานที่เปิดกว้างมากยิ่งขึ้น
10. ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงาน (Key Performance Indicators)
ผลการดาเนินการบรรลุตามเป้าหมายตัวบ่งชี้ที่ 1-5 ครบถ้วน และมีผลการดาเนินการรวม บรรลุ
เป้าหมายตามตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพหลักสูตรและการเรียนการสอน อยู่ในเกณฑ์ดี อย่างน้อย 2 ปี
การศึกษาอย่างต่อเนื่องก่อนได้รับการเผยแพร่
ดัชนีบ่งชี้ผลการดาเนินงาน
1. อาจารย์ผรู้ ับผิดชอบหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการ
ประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการดาเนินงานหลักสูตร
2. มีรายละเอียดครอบคลุมหัวข้อตาม มคอ.2 สอดคล้องกับกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ หรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา
3. มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์
ภาคสนาม ให้ครอบคลุมหัวข้อตาม มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อน
การเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา

ปีที่ ปีที่ ปีที่ ปีที่ ปีที่
1 2 3 4 5
√ √ √ √ √
√

√

√

√

√

√

√

√

√

√
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ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงาน (ต่อ)
ดัชนีบ่งชี้ผลการดาเนินงาน
4. จัดทารายงานผลการดาเนินการของรายวิชา และรายงานผลการ
ดาเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม มีรายละเอียดครอบคลุมหัวข้อ
ตาม มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิด
สอนในครบทุกรายวิชา
5. จัดทารายงานผลการดาเนินการของหลักสูตรที่มีรายละเอียด
ครอบคลุมหัวข้อตาม มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา
6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรูท้ ี่มี
รายละเอียดครอบคลุมหัวข้อตาม มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยร้อยละ
25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา
7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือ
การประเมินผลการเรียนรูจ้ ากผลการประเมินการดาเนินงานที่รายงานใน
มคอ.7 ปีที่แล้ว
8. อาจารย์ใหม่ทุกคนได้รบั การปฐมนิเทศหรือคาแนะนาด้านการจัดการ
เรียนการสอน
9. อาจารย์ประจาหลักสูตรทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ อย่างน้อย
ปีละหนึ่งครั้ง
10. จานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน ได้รบั การพัฒนาวิชาการ
และ/หรือวิชาชีพไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี
11. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อ
คุณภาพหลักสูตรเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0
12. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตทีม่ ีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่น้อย
กว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0
13. ผลการสอบภาษาอังกฤษในระดับชั้นปีสุดท้ายของนักศึกษาต้องไม่ต่า
กว่ามาตรฐานสากลของระดับปริญญาตรี เทียบเท่าระดับ C1 (Proficient
User) ตามมาตรฐานสากล Common European Framework of
Reference for Language: learning, teaching, assessment (CEFR)

ปีที่ ปีที่ ปีที่ ปีที่ ปีที่
1 2 3 4 5
√ √ √ √ √

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√
√
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หมายเหตุ
ข้อ 1-6 ต้องดาเนินการครบทุกข้อ
ข้อ 7-13 ต้องดาเนินการอย่างน้อยร้อยละ 80 ของตัวบ่งชี้ที่ระบุไว้ในแต่ละปี
เกณฑ์การประเมิน
1. ผ่านในระดับดีมาก หมายถึง ดัชนีบ่งชี้ผ่านทั้งหมดอย่างครบถ้วนทั้ง 13 ข้อ (เฉพาะที่สามารถ
ดาเนินงานได้ในแต่ละรอบปีการศึกษา)
2. ผ่านระดับดี หมายถึง มีการดาเนินงานตามดัชนีบ่งชี้ ข้อ 1-6 ครบถ้วนทุกข้อ และข้อ 7-13
อย่างน้อยร้อยละ 80 (เฉพาะที่สามารถดาเนินงานได้ในแต่ละรอบปีการศึกษา)
3. ไม่ผ่าน หมายถึง มีการดาเนินงานตามดัชนีบ่งชี้ ข้อ 1-6 ไม่ครบทุกข้อ หรือข้อ 1-6 ผ่าน และ
ข้อ 7-13 ผ่านรวมกันแล้วไม่ถึงร้อยละ 80 (เฉพาะที่สามารถดาเนินงานได้ในแต่ละรอบปีการศึกษา)
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หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของหลักสูตร
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน
1.1.1 คณะจัดให้มีการประเมินรายวิชา ประเมินการสอน และประเมินผลสัมฤทธิ์ของ
แต่ละรายวิชา โดยคณะกรรมการบริห ารหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิ ตจะพิจารณาโดยเปรียบเที ยบกั บ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา รายละเอียดหลักสูตรและรายวิชา
1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน
1.2.1 ผู้เรียนประเมินการสอนของอาจารย์ทุกคนเมื่อสิ้นสุดรายวิชา โดยวิชาภาคทฤษฎี
ผู้ เ รีย นสามารถประเมิ นได้โ ดยเข้ าไปในระบบสารสนเทศของมหาวิ ท ยาลั ย ส าหรับ วิ ชาภาคปฏิบั ติ
ผู้ประสานงานรายวิชาเป็นผู้ประเมิน อาจารย์สามารถดูผลการประเมินทุกรายวิชาที่สอนได้โดยเข้าไปใน
ระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย
1.2.2 มี ก ารประเมิ นการสอนของอาจารย์โ ดยคณะกรรมการประเมิ นการสอนซึ่ ง
ประกอบด้วยอาจารย์ในสาขาวิชาและต่างสาขาวิชา
1.2.3 ฝ่ายวิชาการรวบรวมผลการประเมินทั้งหมด ผลการประเมินที่เป็นข้อมูล ย้อนกลับ
ส่งให้อาจารย์ผู้สอนและผู้ประสานงานกลุ่มวิชา เพื่อปรับปรุงต่อไป
1.2.4 คณะรวบรวมผลการประเมินที่เป็นความต้องการในการปรับปรุงทักษะการสอน
และวางแผนการพัฒนาให้สอดคล้องและ/หรือปรับ ปรุงกลยุทธ์การสอนให้เหมาะสมกับรายวิชา และ
สถานการณ์ของคณะ
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
การประเมินหลักสูตรโดยภาพรวม โดย
2.1 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินหลักสูตร
2.2 มีคณะกรรมการฯ วางแผนการประเมินหลักสูตรอย่างเป็นระบบ
2.3 ดาเนินการสารวจข้อมูลเพื่อประกอบการประเมินหลักสูตรจากผู้เรียนปัจจุบันทุกชั้นปี จาก
ผู้สาเร็จการศึกษาที่ผ่านการศึกษาในหลักสูตร แหล่งฝึก และผู้ใช้บัณฑิต โดยการสัมภาษณ์ การสนทนา
กลุ่ม และการใช้แบบสอบถาม
2.4 วิพากษ์ผลการประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิ
3. การประเมินผลการดาเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
ให้ประเมินตามตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงานที่ระบุไว้ในหมวด 7 ข้อ 10 โดยคณะกรรมการประเมิน
อย่างน้อย 3 คน (ควรเป็นคณะกรรมการประเมินชุดเดียวกับการประกันคุณภาพภายใน)
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง
4.1 คณะกรรมการประเมินหลักสูตรของคณะ จัดทารายงานการประเมินผล และเสนอประเด็นที่
จาเป็นในการปรับปรุงหลักสูตรต่อคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร
4.2 คณะจัดประชุมสัมมนาเพื่อการปรับปรุงหลักสูตร เพื่อให้คณาจารย์มีส่วนร่วมในการปรับปรุง
หลักสูตร
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4.3 เชิญผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก รวมทั้งผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นผู้แทนจากสถาบันการศึกษาที่มีการ
เปิดหลักสูตรที่คล้ายคลึง กันและองค์กรภายนอกอื่นๆที่ไม่ใช่สถาบันการศึก ษาเป็นกรรมการพิจ ารณา
หลักสูตรและให้ข้อเสนอแนะ
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ภาคผนวก ก
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนริวาสราชนครินทร์
ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2557
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ภาคผนวก ข
คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตรปรัปรุง พ.ศ. 2563
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ภาคผนวก ค
รายนามผู้จัดทาและวิพากษ์หลักสูตร
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ภาคผนวก ฆ
รายละเอียดการปรับหลักสูตร (มคอ.2)
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รายละเอียดการปรับหลักสูตร (มคอ.2)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
1. เริ่ม ใช้ห ลัก สูตรศิลปศาสตรบัณฑิ ต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 ภาค
การศึกษาต้น ปีการศึกษา 2563
2. สภาวิชาการมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์เห็นชอบหลักสูตรในการประชุม
เมื่อวันที่ 6 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562
3. สภามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์เห็นชอบหลักสูตรในการประชุม
เมื่อวันที่ 18 เดือน มกราคม พ.ศ. 2563
4. เหตุผลในการปรับปรุงหลักสูตร
เนื่องด้วยหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2558 ต้องทา
การปรับ ปรุง หลัก สูตรให้เ ป็นไปตามการตรวจรับ รองหลัก สูตรเพื่อรับรองปริญ ญาซึ่งเป็น ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๘ ของสานักมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา
สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาอังกฤษ พ.ศ. 2560
ในการปรับ ปรุงหลัก สูตรศิลปศาสตรบัณฑิ ต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ หลัก สูตรปรับ ปรุง พ.ศ.
2563 ในครั้งนี้สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ได้มีการปรับปรุงแก้ไข ชื่อหลักสูตร โครงสร้างหลักสูตร รวมทั้งมี
การปรับเปลีย่ นชื่อรายวิชา ปรับคาอธิบายรายวิชา และเพิ่มรายวิชาทั้งในหมวดรายวิชาศึกษาทั่วไป หมวด
เฉพาะด้านและหมวดวิชาเลือ กเสรี ให้มีความทันสมัยและสอดคล้องกับ เกณฑ์ มาตรฐานคุณวุฒิร ะดับ
ปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาอังกฤษ พ.ศ. 2560 รวมทั้งเกณฑ์ต่างๆที่เกีย่ วข้องกับการตรวจรับรองหลักสูตร
เพื่อรับรองปริญญา
5. สาระในการปรับปรุงแก้ไข
5.1 ชื่อหลักสูตร
เดิม หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2558
แก้ไขเป็น หลักสูตรศิล ปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอัง กฤษ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.
2563
5.2 ปรัชญาของหลักสูตร
เดิม
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ผลิตบัณฑิตสาขาภาษาอังกฤษที่มีความรู้ ทักษะและประสบการณ์ มี คุณธรรม จริยธรรม มี
จรรยาบรรณ และรับผิดชอบต่อสังคม บนพื้นฐานความเข้าใจพหุวัฒนธรรม
แก้ไขเป็น
ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ ด้านภาษาอังกฤษและภาษาต่างประเทศ
อื่นๆ สามารถบูรณาการองค์ความรู้ภาษาอังกฤษ ภาษาศาสตร์ วรรณคดี การแปล และภาษาอังกฤษ
เฉพาะทางกับศาสตร์อื่นเพื่อสร้างสรรค์งานเชิงวิชาการหรือวิชาชีพ ที่มีส่วนในการพัฒนาชุมชนและสังคม
ส่งเสริมการพั ฒนาตนเองให้เกิดทักษะการเรียนรู้ ในศตวรรษที่ 21 บนพื้นฐานคุณธรรมจริยธรรม และ
ความเข้าใจในพหุวัฒนธรรม
5.3 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
เดิม
1. ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ และทักษะในการสื่อสารภาษาอังกฤษที่มีคุณภาพ ขยันหมั่นเพียร
ศึกษาหาความรู้ สามารถนาความรู้ไปใช้ประยุกต์ใช้พัฒนาตนเอง พัฒนางาน และพัฒนาสังคมได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ บนพื้นฐานความเข้าใจพหุวัฒนธรรม
2. ผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม มีจรรยาบรรณวิชาชีพ มีความรับผิดชอบต่อตนเอง
และสังคม
3. ผลิตบัณฑิตที่มีความคิดสร้างสรรค์ ทันโลก ทันเหตุการณ์ มีความมั่นใจในตนเอง และ
ปรับตัวเข้ากับสังคมท่ามกลางความหลากหลายทางวัฒนธรรม
แก้ไขเป็น
หลัก สูตรศิล ปศาสตรบัณฑิ ต สาขาวิชาภาษาอัง กฤษ หลัก สูตรปรับ ปรุง พ.ศ. 2563 มี
วัตถุประสงค์เพื่อผลิตบัณฑิตที่มี
1. ความรู้และทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสม
2. ทักษะในการบูรณาการองค์ความรู้ด้านภาษาอังกฤษกับศาสตร์อื่นเพื่อพัฒนาตนเองและ
สังคม
3. ทักษะในการประยุกต์ใช้องค์ความรู้ด้านภาษาอังกฤษกับศาสตร์อื่นในการสร้างสรรค์งาน
เชิงวิชาการหรือวิชาชีพ ที่มีส่วนในการพัฒนาชุมชนและสังคม
4. ความรู้และทักษะในการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ในการแสวงหาความรู้ ได้อย่างเหมาะสม
5. ความสามารถในการปรับตัวและทางานร่วมกับผู้อื่นในสังคมที่มีความหลากหลายทาง
วัฒนธรรม
6. คุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
5.4 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
เดิม
1. ใช้ทักษะภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพและหลากหลาย ตามโครงสร้างของ CEFR
ของสหภาพยุโรป ในระดับ B1+ Intermediate Level ได้
2. ประยุกต์ใช้หลักภาษาศาสตร์ ภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้อง
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3. ใช้ภาษาจีนหรือมลายูในการสื่อสาร ในระดับพื้นฐาน ตามโครงสร้างหลักสูตรภาษาอังกฤษ
ได้
4. แสดงออกถึงความรับผิดชอบ ความซื่อสัตย์ และจรรยาบรรณวิชาชีพ
5. สร้างสรรค์โครงงานภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาชุมชน สังคม
6. สังเคราะห์ความรู้และทักษะ อย่างเป็นระบบ ทันโลก ทันเหตุการณ์ และใช้เทคโนโลยี
แก้ไขเป็น
1. ใช้ทักษะภาษาอังกฤษในบริบทต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. บูรณาการองค์ความรู้ภาษาอังกฤษกับศาสตร์อื่นเพื่อพัฒนาตนเองและสังคม
3. ประยุกต์องค์ความรู้ภาษาอังกฤษกับศาสตร์อื่นเพื่อสร้างงานสร้างสรรค์เชิงวิชาการหรือ
วิชาชีพ ที่มีส่วนในการพัฒนาชุมชนและสังคม
4. ใช้เทคโนโลยีที่ ทันสมั ยในการแสวงหาความรู้เ พื่อสร้างงานสร้างสรรค์เชิงวิชาการหรือ
วิชาชีพ ได้อย่างเหมาะสม
5. ทางานร่วมกับผู้อื่นบนพื้นฐานความหลากหลายทางวัฒนธรรม
6. มีคุณธรรมจริยธรรม รับผิดชอบต่อตนเอง และสังคม
5.5 ปรับแก้ไขรหัสวิชาทุกรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะจาก
เดิม 11-034-xxx แก้ไขเป็น 11-054-xxx
5.6 ปรับแก้รหัสวิชา จานวนหน่วยกิต ชั่วโมงการเรียนการสอน
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2558
(หลักสูตรเดิม)
11-034-201 ภาษาศาสตร์เบื้องต้น
(Introduction to Linguistics)
11-034-211 นานาภาษาอังกฤษโลก
(World Englishes)

3 (2-2-5)
3 (2-2-5)

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563
(หลักสูตรปรับปรุง)
11-054-202 ภาษาศาสตร์เบื้องต้น
(Introduction to Linguistics)
11-054-203 นานาภาษาอังกฤษโลก
(World Englishes)

3 (3-0-6)
3 (3-0-6)

5.7 เพิ่มรายวิชาใหม่
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และพลศึกษา
11-014-124

มนร. เพื่อสังคมพหุวัฒนธรรม
3 (2-2-5)
(PNU for Multicultural Society)
เงื่อนไขของรายวิชา: ไม่มี
ศึกษาภูมิหลังมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ความหมายและความสาคัญของสังคม
พหุวัฒนธรรม ปัจจัยด้านโครงสร้างทางสังคม เชื้อชาติ ศาสนา การศึกษาที่มีผลต่อความเชื่อและวิถีชีวิต
ของกลุ่มคนในสังคม กระบวนการและเครื่องมือศึกษาชุมชน กิจกรรมพัฒนาชุมชนพหุวัฒนธรรม
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Pre-requisite: A history of Princess of Naradhiwas University (PNU), significance and
definition of ‘Multicultural Society’, social, ethnic, and religious structural factors that
may influence beliefs and lifestyle of people in society. The course also emphasizing on
procedures and methods of community studies, and multicultural community
development activities.
11-014-125

การพัฒนาและการจัดการตนเอง
3 (3-0-6)
(Self-development and Management)
เงื่อนไขของรายวิชา: ไม่มี
แนวคิดในการเปลี่ยนแปลงตนเอง การพัฒนาบุคลิกภาพ การจัดการภาวะทางอารมณ์
และการปรับตัวภายใต้ความหลากหลายของสังคมมนุษย์ เพื่ออยู่ร่วมกับบุคคลอื่นในสังคมได้อย่างเป็นสุข
Pre-requisite: The concepts of self-improvement, personality development, emotion
management, and self-adaption within multicultural society in order to reside peacefully
with others.
11-014-126

สารสนเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้าและการเขียนงานทางวิชาการ 3 (2-2-5)
(Information for Study Skill and Academic Writing)
เงื่อนไขของรายวิชา: ไม่มี
แหล่งทรัพยากรสารสนเทศ ทรัพยากรสารสนเทศ การค้นคว้าและรวบรวมสารสนเทศ
การบันทึกเพื่อวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูล การเรียบเรียงงานวิชาการ และการเขียนเอกสารอ้างอิงใน
งานวิชาการ
Pre-requisite: A source of information resources, information resources, seeking and
gathering information, recording to analyse and synthesise the information, compiling
academic work and writing references.
2) กลุ่มวิชาภาษา
11-034-901

ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3 (2-2-5)
(Thai for Communication)
เงื่อนไขของรายวิชา: ไม่มี
พัฒนาทักษะการใช้ภาษาไทย ด้านการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน ให้สามารถ
สื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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Pre-requisite: The development of Thai skills; listening, speaking, reading, and writing for
effective communication.
11-034-902

การอ่านและการเขียนภาษาไทยเชิงวิเคราะห์
3 (2-2-5)
(Thai Analytical Reading and Writing)
เงื่อนไขของรายวิชา: ไม่มี
ศึกษาหลักการอ่านและการเขียนภาษาไทย โดยเน้นการอ่านและการเขียน แปลความ
จับใจความ ตีความ วิเคราะห์ วิจารณ์ และประเมินค่างานเขียนจากแหล่ งเรียนรู้ที่หลากหลาย เช่น งาน
เขียนเชิงวิชาการ ข่าว บทความ หรือสารคดี
Pre-requisite: A study of Thai reading and writing principles emphasising on reading and
writing, interpretation, main idea, critical analysis, and the evaluation of written work
from various sources such as academic articles, news, articles, or non-fiction.
3) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
11-024-303

ดิจิทัลเทคโนโลยีในชีวิตประจาวัน
3 (1-4-4)
(Digital Technology in Daily Life)
เงื่อนไขของรายวิชา: ไม่มี
องค์ประกอบของเทคโนโลยีดิจิทัล ทักษะการใช้เครื่องมือทางเทคโนโลยีดิจิทัลที่มีอยู่ใน
ปัจจุบัน โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และบริการบนอินเทอร์เน็ต มาใช้ให้เกิดประโยชน์ในการปฏิบัติงานและ
การทางานร่วมกัน หรือใช้เพื่อพัฒนากระบวนการทางานให้มีประสิทธิภาพ
Pre-requisite: The components of digital technology, skill in using digital equipment in
the present day, computer programs and service on the internet to be useful for
operations and collaboration or use to effectively improve working process.
11-064-199

วิทยาศาสตร์เพื่อชีวิตที่ดีกว่า
3 (2-2-5)
(Science for Better Life)
เงื่อนไขของรายวิชา: ไม่มี
ทักษะและความรู้ทางวิทยาศาสตร์ เพื่อประยุกต์ใช้ในการส่งเสริมคุณภาพชีวิต รู้จักใช้
ความรู้ท างวิท ยาศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน การดู แลสุขภาพตามหลัก วิท ยาศาสตร์ การสกั ดสารและ
ประยุกต์ใช้สารสกัดจากธรรมชาติ วิทยาศาสตร์กับอาหาร ผลกระทบของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต่อ
มนุษย์
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Pre-requisite: The scientific skills and knowledge for promoting quality of life, apply
scientific knowledge in daily life, science for health care, extract and apply to use
natural extracts, science and food, the effect of science and technology on human.
2. หมวดวิชาเฉพาะ
1) วิชาแกน
11-054-201 โครงสร้างทางภาษา
3 (2-2-5)
(Language Structure)
เงื่อนไขของรายวิชา: ไม่มี
โครงสร้างไวยากรณ์เบื้องต้นเพื่อการสื่อสาร การนาโครงสร้างไวยากรณ์ที่หลากหลายมา
ฝึกใช้ในการเขียนภาษาอังกฤษในสถานการณ์ที่ใช้จริง โดยศึกษาคา ลักษณะหน้าที่ และตาแหน่งของคา
ประโยค กฎเกณฑ์ การเรียงคา การสร้างประโยค และเชื่อมประโยค เพื่อพัฒนาการใช้ภาษาได้อย่าง
แม่นยา และ มุ่งเน้นการพัฒนาความสามารถในการใช้ไวยากรณ์เพื่อการเขียนโดยทั่วไปได้ถูกต้อง
Pre-requisite: A general writing course focusing on the practical application of a variety
of grammatical structures including the study of parts of speech, forms and functions,
syntax, rules, sentence sequences, sentence making, and sentence coordination, to
develop accuracy in language use and emphasizing the development of grammatical use
in the general writing of English.
11-054-202

ภาษาศาสตร์เบื้องต้น
3 (3-0-6)
(Introduction to Linguistics)
เงื่อนไขของรายวิชา: ไม่มี
ความหมายของภาษาและภาษาศาสตร์ สาขาของวิชาภาษาศาสตร์ ลักษณะทั่วไปของ
ภาษา ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสัทศาสตร์ วิทยาหน่วยคา วากยสัมพันธ์ อรรถศาสตร์ ภาษาศาสตร์ประยุกต์
เบื้องต้น และหลักวิเคราะห์ภาษาอังกฤษตามแนวภาษาศาสตร์
Pre-requisite: The definitions of language and linguistics and related fields, the general
patterns of language and the fundamental knowledge of phonetics and phonology,
morphology, syntax, semantics, basic applied linguistics, and analytical methods based
on the standards of linguistics.
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11-054-205

วรรณคดีอังกฤษเบื้องต้น
3 (3-0-6)
(Introduction to English Literature)
เงื่อนไขของรายวิชา: ไม่มี
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับประเภทวรรณกรรม วรรณคดี มุ่งเน้นการศึกษาประวัติวรรณคดี
อังกฤษและอเมริกันในยุคต่าง ๆ ที่สะท้อนออกมาทางวรรณกรรม วรรณคดีประเภทต่าง ๆ เช่น กวีนิพนธ์
ละคร นวนิยาย ร้อยแก้ว
Pre-requisite: An introduction to literature and its genres emphasizing the history of
British and American literatures in various eras that are reflected through different types
of literature such as poetry, drama, fiction, and prose.
11-054-212

กลวิธีการอ่านภาษาอังกฤษ
3 (2-2-5)
(Strategic English Reading)
เงื่อนไขของรายวิชา: ไม่มี
ศึกษากลวิธีต่างๆในการอ่านและการใช้สื่อต่างๆ ได้แก่ หนังสือพิมพ์ นิตยสาร ฯลฯ เพื่อ
พัฒนาการอ่าน การสังเกตโครงสร้างคา อุปสรรค ปัจจัย การเดาความหมายจากบริบท การอ่านเพื่อหา
รายละเอียดหลักและรายละเอียดรอง การใช้พจนานุกรมและคลังข้อมูลทางภาษา เพื่อเลือกความหมาย
ของคาศัพท์ได้อย่างถูกต้องเหมาะสมของเนื้อหาประเภทต่างๆ
Pre-requisite: Reading strategies of short passages from various sources such as
newspapers, magazines and other sources for improving reading competence, and
emphasising on words, the meaning of phrases and texts by means of skimming and
scanning techniques, using a dictionary and corpus including context clues as well as
dictionary usage to choose appropriate meaning of the words, the passages, the phrases
and the texts.
11-054-217

การอภิปรายภาษาอังกฤษ
3 (2-2-5)
(English Discussion)
เงื่อนไขของรายวิชา: ไม่มี
ภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติก ารใช้ภาษาอังกฤษเชิง อภิปราย ผ่านการจัดอภิป ราย ใน
ประเด็นและหัวข้อต่างๆ ที่น่าสนใจ โดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนฝึกทักษะการพูดอย่างมีเหตุผลและฝึกมารยาทใน
การโต้แย้ง
Pre-requisite: The theory and practice of English discussion on various interesting topics
to help learners practise speaking skills with good reasoning and arguing manners.
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11-054-218

ทักษะการนาเสนอภาษาอังกฤษ
3 (2-2-5)
(Effective Presentation in English)
เงื่อนไขของรายวิชา: ไม่มี
การใช้ภาษา น้าเสียง ท่าทางที่เ หมาะสม รวมทั้ งเทคนิคและทั กษะการนาเสนองาน
ภาษาอังกฤษอย่างมืออาชีพ โดยใช้เทคโนโลยีที่หลากหลายเพื่อการจัดสัมมนาในหัวข้อต่าง ๆ อย่างมี
ประสิทธิภาพทั้งแบบกลุ่มและรายบุคคล
Pre-requisite: Learning how to apply language, tone of voice, appropriate posture,
including techniques and presentation skills in English professionally by using various
types of technologies for conducting/organizing seminars on diverse topics effectively,
both group and individual.
2.2 ภาษาศาสตร์
11-054-219 สัทศาสตร์และสรศาสตร์เบื้องต้น
3 (2-2-5)
(Introduction to Phonetics and Phonology)
เงื่อนไขของรายวิชา: ไม่มี
การเรียนรู้เสียงและระบบเสียงภาษาอังกฤษ มุ่งเน้นการฝึกออกเสียงในภาษาอังกฤษ
ตั้งแต่ระดับคา วลี ประโยค และข้อความต่อเนื่อง รวมทั้งศึกษาปัญหาการออกเสียงของนักเรียนไทย
Pre-requisite: Learning English sounds and the sound system emphasising pronunciation
practice such as words, phrases, sentences, continuous texts, and problems on
pronouncing words in Thai learners.
11-054-220

ภาษากับความหมาย
3 (3-0-6)
(Creating Meaning through Language)
เงื่อนไขของรายวิชา: ไม่มี
แนวคิดและทฤษฎีของการสื่อความหมายในระดับคา วลี ประโยคและข้อความในบริบท
ที่เ กี่ ยวข้องกั บ การสื่อสาร ประเด็นที่สัม พันธ์กั นกั บ ระบบความหมายในภาษา คลัง ข้อมู ลภาษา และ
ความสัมพันธ์ระหว่างความหมายกับความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับโลกรอบตัว
Pre-requisite: Concepts and theories of meaning interpretations in words, phrases,
sentences and discourses in relation to communication. Analyses of language use in
relation to semantics issues, corpus and the relation between meaning and general
knowledge.
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11-054-221

ภาษาในสื่อดิจิทัล
3 (2-2-5)
(Language and Digital Media)
เงื่อนไขของรายวิชา: ไม่มี
หลักภาษาศาสตร์ในการวิเคราะห์ลักษณะภาษาที่ใช้ในการสื่อสารในสื่อดิจิทัลประเภท
ต่างๆ เช่น กระดานสนทนา เว็บไซต์ เว็บบล็อก สังคมออนไลน์ และการเปลี่ยนแปลงทางภาษาที่เป็นผล
มาจากการเทคโนโลยีเพื่อการสื่อสาร รวมถึงประเด็นที่เกี่ยวข้องกับภาษา อัตลักษณ์ และชุมชนเสมือน
Pre-requisite: The linguistic principles for analysing language features for various kinds of
digital media communication such as webboards, websites, weblog, and social media
regarding language change resulted from the use of digital technology, issues in relation
to language, identity, and virtual community.
11-054-222

กลวิธีการสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ
3 (2-2-5)
(English Proficientcy Test-taking Strategies)
เงื่อนไขของรายวิชา: หลักการ วิธีการ และวิเคราะห์ข้อสอบวัดระดับภาษาอังกฤษในรูปแบบที่หลากหลาย
โดยนาความรู้และประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องมาประมวลเพื่อการสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ
Pre-requisite: Principles, methods and Analysis of various kinds of proficiency test by
applying English knowledge and experiences for taking English proficiency test.
2.3 วรรณคดี

12

หน่วยกิต

11-054-223

วรรณกรรมเยาวชน
3 (3-0-6)
(Juvenile’s Literature)
เงื่อนไขของรายวิชา: ไม่มี
ความรู้ ทั่ วไป องค์ ป ระกอบ ประเภท และลัก ษณะเฉพาะของวรรณกรรมเยาวชน
สมัยใหม่และร่วมสมัย วรรณกรรมคัดสรร และอิทธิพลของวรรณกรรมเยาวชนต่อปัจเจกและสังคม
Pre-requisite: General knowledge, components, types, and characteristics of
contemporary juvenile’s literature, selected literature, the influence of juvenile’s
literature on individuals and society.
11-054-224

บันเทิงคดีร่วมสมัย
(Contemporary Fiction)
เงื่อนไขของรายวิชา: ไม่มี

3 (3-0-6)
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โครงสร้าง องค์ประกอบ ประวัติ และพัฒนาการของบันเทิงคดี บันเทิงคดีดีเด่นของสมัย
ต่างๆ แนวโน้มวรรณกรรม ตลอดจนสุนทรียะทีเ่ กิดจากวรรณกรรม
Pre-requisite: Structure, components, history, and development of fiction, outstanding
fiction of each era, literature trend, and literary appreciation.
11-054-225

วรรณคดีเอกของโลก
3 (3-0-6)
(Masterpieces of World Literature)
เงื่อนไขของรายวิชา: ไม่มี
ประวัติและงานชิ้นเอกของนักประพันธ์สาคัญของโลกตะวันตกและตะวันออก แนวคิด
และคุณค่าของงานประพันธ์ชิ้นเอกนั้น ๆ ตลอดจนความซาบซึ้งในบทประพันธ์
Pre-requisite: History and masterpieces of outstanding western and eastern novelists,
concepts, values of each masterpiece and literary appreciation.
11-054-226

วรรณกรรมภาษาอังกฤษเพื่อการแสดง
3 (2-2-5)
(English Literature for Performance Arts)
เงื่อนไขของรายวิชา: ไม่มี
ศึกษาองค์ประกอบของการแสดงประเภทต่างๆ เช่น ละครเวที ละครวิทยุ หลักการ และ
กระบวนการจัดการแสดง ความสัม พั นธ์ของวรรณกรรมกั บ การแสดง การดัดแปลงและการแปรรูป
วรรณกรรมภาษาอังกฤษเป็นบทละครเพื่อการแสดง โดยเน้นการใช้ทักษะภาษาอังกฤษ
Pre-requisite: The elements of various types of performances, such as stage plays, radio
dramas; principles, and performance management processes. The relationship between
literature and performance, modification and transformation of English literary works into
dramas for acting through the use of English language skills.
2.4 การแปล
11-054-229

การแปลงานประเภทสื่อดิจิทัล
3 (2-2-5)
(Digital Media Translation)
เงื่อนไขของรายวิช า: ผ่า นการเรีย นรายวิช า 11-054-227 การแปล: อังกฤษ-ไทย
และ 11-054-228 การแปล: ไทย-อังกฤษ
การแปลสื่อดิจิทัล จากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย และภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษที่มี
รูปแบบและความหมายของภาษาที่หลากหลายทั้งที่แสดงความรู้สึกนึกคิด และการโน้มน้าว ตลอดจน
เทคนิคการแปลที่ใช้ในการสร้างความหมายเทียบเคียงจากภาษาต้นทางไปยังภาษาปลายทาง
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Pre-requisite: 11-054-227 Translation: English to Thai and 11-054-228
Translation: Thai to English
Production of translations of various forms and meanings of language
found in digital media including expressive and persuasive texts from English to Thai and
from Thai to English; the translation techniques used to create meaning equivalence
from the source language into the target language.
5.8 ปรับแก้ไขรายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
เดิม
ลาดับ
ที่
1

ชื่อ – นามสกุล

ตาแหน่ง

คุณวุฒิการศึกษา

อาจารย์

M.A. (Teaching English to Speakers of Other Languages)

2
3
4

อาจารย์ยลุกมาน มะยิ
อาจารย์วัชรินทร์ ฟองโหย
อาจารย์มุสลิม รอกา
อาจารย์ฟารีดา กิตติวโิ รจน์

อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์

M.A. (English)
M.A. (Teaching English to Speakers of Other Languages)
M.A. (Language and Communication)

5

อาจารย์ซัลวาตี สุเด็น

อาจารย์

MAESL (Teaching English as a Second Language)

แก้ไขเป็น
ลาดับ
ที่

ชื่อ – นามสกุล

ตาแหน่ง

คุณวุฒิการศึกษา

สถาบัน

ปีที่สาเร็จ
การศึกษา

1

นางสาววัชรินทร์ ฟองโหย
3-9299-00047-82-2

อาจารย์

ปร.ด. ภาษาอังกฤษเป็นภาษาสากล
กศ.ม. ภาษาอังกฤษ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยทักษิณ

2562
2545

2

นางสาวโสภาวรรณ หนูกุ้ง
3-9001-00449-53-7

อาจารย์

กศ.ม. ภาษาศาสตร์การศึกษา
ศศ. บ.(ศึกษาศาสตร์) ภาษา
อังกฤษ

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

2551
2546

3

นางสาวฟารีดา กิตติวโิ รจน์
3-9601-00017-87-4

อาจารย์

ศศ.ม. ภาษาและการสื่อสาร

สถาบันบัณฑิต
พัฒนบริหารศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

2551

MAESL (Teaching English as a
Second Language)
B.A. (Political Science)

International Islamic
University Malaysia
International Islamic
University Malaysia

2556

M.A. (Applied Linguistic)
B.A. (Communication)

University Utara Malaysia
International Islamic
University Malaysia

2559
2555

วท.บ. การจัดการประมง
4

5

นางสาวซัลวาตี สุเด็น
1-9404-00002-94-9

นางตัสนีม เจะและ
1-9098-00328-13-1

อาจารย์

อาจารย์

2545

2551
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5.9 รายละเอียดความแตกต่างระหว่างโครงสร้างหลักสูตรเดิมและหลักสูตรปรับปรุงใหม่
เมื่อเปรียบเทียบกับโครงสร้างเดิม และเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.๒๕๕๘
ของกระทรวงศึกษาธิการ ปรากฏดังนี้
1. โครงสร้างหลักสูตร
หลักสูตรเดิม (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2558)
รายวิชา
นก. หมายเหตุ
จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
124
ก.หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
34
1. กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์
13
และพลศึกษา
1.1 กฎหมายในชีวิตประจาวัน
3
คงเดิม

หลักสูตรใหม่ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563)
รายวิชา
นก.
หมายเหตุ
จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
139
ก.หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
31
1. กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์และพล
10
ศึกษา
1.1 มนร. เพื่อสังคมพหุวัฒนธรรม
3
รายวิชาใหม่

1.2 การออกกาลังกายเพื่อสุขภาพ

1

คงเดิม

1.2 การพัฒนาตนและจัดการตนเอง

3

รายวิชาใหม่

1.3 มนุษย์กับสังคม

3

คงเดิม

1.3 การออกกาลังกายเพื่อสุขภาพ

1

คงเดิม

1.4 การค้นคว้าสารสนเทศและการเขียน
งานทางวิชาการ
1.5 ทักษะการคิด
2.กลุ่มวิชาภาษา
2.1 การใช้ภาษาไทย
2.2 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจาวัน
2.3 การสนทนาภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสาร
2.4 การใช้ภาษามลายูในวิตประจาวัน
2.5 ภาษาจีนเบื้องต้น
3.กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์
3.1 คอมพิวเตอร์ในชีวิตประจาวัน
3.2 วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจาวัน
ข.หมวดวิชาเฉพาะ
1.กลุ่มวิชาพื้นฐาน
1.1 ภาษาศาสตร์เบื้องต้น
1.2 สัทศาสตร์เบื้องต้น
1.3 การแปลและการตีความเบื้องต้น
1.4 ไวยากรณ์เพื่อการเขียน
ภาษาอังกฤษทั่วไป
1.5 การเขียนอนุเฉทและเรียงความ
ภาษาอังกฤษ

3

ยกเลิก

1.4 สารสนเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้าและการเขียน
งานทางวิชาการ

3

คงเดิม

3
15
3
3
3

ยกเลิก
2.กลุ่มวิชาภาษา
2.1 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
2.2 การอ่านและการเขียนภาษาไทยเชิงวิเคราะห์
2.3 การสนทนาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

15
3
3
3

2.4 การใช้ภาษามลายูในวิตประจาวัน
2.5 ภาษาจีนเบื้องต้น
3.กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

3
3
6

ยกเลิก
ยกเลิก

3
3
6
3

ยกเลิก

3.1 ดิจิทัลเทคโนโลยีในชีวิตประจาวัน

3

3

ยกเลิก

3.2 วิทยาศาสตร์เพื่อชีวิตที่ดีกว่า

3

84
27
3
3
3
3

ข.หมวดวิชาเฉพาะ
1.กลุ่มวิชาแกน
1.1 โครงสร้างทางภาษา
1.2 ภาษาศาสตร์เบื้องต้น
1.3 นานาภาษาอังกฤษโลก
1.4 การสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม

3

1.5 วรรณคดีอังกฤษเบื้องต้น

102
27
3
3
3
3
3
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หลักสูตรเดิม (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2558)
รายวิชา
นก. หมายเหตุ
1.6 การเขียนเพื่อการจูงใจ
3
1.7 การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความ
3
เพลิดเพลิน
1.8 การฟังและการพูดภาษาอังกฤษเพื่อ
3
การสื่อสาร
1.9 การสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม
3
2. กลุ่มวิชาบังคับ
42
2.1 ประวัติศาสตร์ภาษาอังกฤษ
2.2 นานาภาษาอังกฤษโลก
2.3 วรรณคดีอังกฤษเบื้องต้น
2.4 ร้อยแก้วและร้อยกรองภาษาอังกฤษ
2.5 การแปล: อังกฤษ -ไทย
2.6 การเขียนเชิงวิชาการ
2.7 การอ่านเชิงวิเคราะห์และวิจารณ์
2.8 ทักษะการนาเสนอภาษาอังกฤษ
2.9 การสนทนาและการอภิปราย
ภาษาอังกฤษ
2.10 การพูดในที่สาธารณะ
2.11 สัมมนาภาษาอังกฤษ
2.12 การศึกษาค้นคว้าอิสระ
2.13 เตรียมสหกิจศึกษา
2.14 สหกิจศึกษา
2.15 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ภาษาอังกฤษ
3. กลุ่มวิชาเลือก
กลุ่มภาษาอังกฤษ
3.1 การแปล: ไทย-อังกฤษ
3.2 การเขียนเชิงสร้างสรรค์
3.3 การเขียนเพื่อการท่องเที่ยว
3.4 การอ่านยุคโลกาภิวัตน์
3.5 การอ่านเรื่องสั้น
3.6 วัฒนธรรมและความหลากหลาย
ของภาษาอังกฤษ
3.7 การสื่อสารธุรกิจ
3.8 การสื่อสารและเทคโนโลยี
3.9 ภาษาอังกฤษในที่ทางาน

3
3
3
3
3
3
3
3
3

หลักสูตรใหม่ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563)
รายวิชา
นก.
1.6 การแปลและการตีความเบื้องต้น
3
1.7 เตรียมสหกิจศึกษา
1
1.8 สหกิจศึกษา/การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ภาษาอังกฤษ
1.9 การศึกษาค้นคว้าอิสระ
2. กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน
1.ทักษะภาษา
1.1 การฟังและการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
1.2 กลวิธีการอ่านภาษาอังกฤษ
1.3 การอ่านเชิงวิเคราะห์และวิจารณ์
1.4 การเขียนอนุเฉท
1.5 การเขียนเรียงความ
1.6 การเขียนเชิงวิชาการ
1.7 การอภิปรายภาษาอังกฤษ
1.8 ทักษะการนาเสนอภาษาอังกฤษ

6
3
57
24
3
3
3
3
3
3
3
3

3
3
3
0
6
6
15

2.ภาษาศาสตร์

12

3
3
3
3
3
3

2.1 สัทศาสตร์และสรศาสตร์เบื้องต้น
2.2 ภาษากับความหมาย
2.3 ภาษาในสื่อดิจิทัล
2.4 กลวิธีการสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ
3.วรรณคดี
3.1 วรรณกรรมเยาวชน

3
3
3
3
12
3

3
3
3

3.2 บันเทิงคดีร่วมสมัย
3.3 วรรณคดีเอกของโลก
3.4 วรรณกรรมภาษาอังกฤษเพื่อการแสดง

3
3
3

หมายเหตุ
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หลักสูตรเดิม (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2558)
รายวิชา
นก. หมายเหตุ
3.10 ภาษาอังกฤษสาหรับผู้ใช้
3
คอมพิวเตอร์
3.11 ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว
3
และการบริการ
3.12 ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจการบิน
3
กลุ่มภาษาจีน
3.13 ภาษาจีนระดับต้น 1
3
3.14 ภาษาจีนระดับต้น 2
3
3.15 ภาษาจีนระดับกลาง 1
3
3.16 ภาษาจีนระดับกลาง 2
3
3.17 การฟัง และพูดภาษาจีน 1
3
3.18 การฟัง และพูดภาษาจีน 2
3
3.19 ภาษาจีนธุรกิจ
3
3.20 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับประเทศ
3
จีน
กลุ่มภาษามลายู
3.21 หลักภาษามลายู 1
3
3.22 หลักภาษามลายู 2
3
3.23 การอ่านภาษามลายู
3
3.24 สังคมและวัฒนธรรมมลายู
3
3.25 ภาษามลายูเพื่อการสื่อสาร
3
3.26 ภาษามลายูเพื่อการท่องเที่ยว
3
3.27 ภาษามลายูในหนังสือพิมพ์
3
3.28 วรรณกรรมภาษามลายู
3

4. หมวดวิชาเลือกเสรี
เลือกเรียนรายวิชาตามหลักสูตรปริญญา
ตรีที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยนราธิวาส
ราชนครินทร์หรือสถานศึกษาอื่นๆ ที่
คณะกรรมการประจาหลักสูตรให้ความ
เห็นชอบไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต โดยไม่
ซ้ากับรายวิชาที่เคยเรียนมาแล้วและต้อง
ไม่เป็นรายวิชาที่กาหนดให้เรียนโดยไม่

6

หลักสูตรใหม่ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563)
รายวิชา
นก.
4.การแปล
9
4.1 การแปล: อังกฤษ -ไทย

3

4.2 การแปล: ไทย-อังกฤษ
4.3 การแปลงานประเภทสื่อดิจิทัล

3
3

3. วิชาโทหรือวิชาเลือก
เลื อกเรี ย นวิ ช าโทของสาขาวิ ช าใดวิ ช าหนึ่ ง ที่ เ ปิ ด
สอนในมหาวิ ท ยาลั ยนราธิ วาสราชนครินทร์ โดย
ศึกษาตามข้อกาหนดและเงื่อนไขของหลักสูตรวิชา
โทในสาขาวิชานั้นๆ

18

3. หมวดวิชาเลือกเสรี
เลือกเรียนรายวิชาตามหลักสูตรปริญญาตรีที่เปิด
สอนในมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์หรือ
สถานศึกษาอื่นๆ ที่คณะกรรมการประจาหลักสูตร
ให้ความเห็นชอบไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต โดยไม่ซ้า
กับรายวิชาที่เคยเรียนมาแล้วและต้องไม่เป็น
รายวิชาที่กาหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมใน
เกณฑ์การสาเร็จการศึกษาของสาขาวิชานี้ เพื่อให้

6

หมายเหตุ
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หลักสูตรเดิม (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2558)
รายวิชา
นก. หมายเหตุ
นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์การสาเร็จ
การศึกษาของสาขาวิชานี้ เพื่อให้ได้
จานวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร มีหน่วย
กิตสะสมรวมไม่น้อยกว่า 124 หน่วยกิต

หลักสูตรใหม่ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563)
รายวิชา
นก.
ได้จานวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร มีหน่วยกิต
สะสมรวมไม่น้อยกว่า 124 หน่วยกิต

หมายเหตุ

2.แผนการเรียน
หลักสูตรเดิม (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2558)
รายวิชา
นก. หมายเหตุ
ชั้นปีที่ 1
ภาคการศึกษาต้น
กฎหมายในชีวิตประจาวัน
ทักษะการคิด
การใช้ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษในชีวิตประจาวัน

3
3
3
3

หลักสูตรใหม่ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563)
รายวิชา
นก. หมายเหตุ
ชั้นปีที่ 1
ภาคการศึกษาต้น
มนร. เพือ่ สังคมพหุวฒ
ั นธรรม
3
การพัฒนาและจัดการตนเอง
1
การออกกาลังกายเพื่อสุขภาพ
3
วิทยาศาสตร์เพือ่ ชีวิตที่ดีกว่า
3

การอ่านภาษาอังกฤษเพือ่ ความเพลิดเพลิน

3

ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

3

วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจาวัน

3

โครงสร้างทางภาษา
กลวิธีการอ่านภาษาอังกฤษ

3
3
19

รวม
ภาคการศึกษาปลาย
การออกกาลังกายเพื่อสุขภาพ

18
1

คอมพิวเตอร์ในชีวิตประจาวัน
การค้นคว้าสารสนเทศและการเขียนงาน
ทางวิชาการ
การสนทนาภาษาอังกฤษเพื่อสารสื่อสาร

3
3

การใช้ภาษามลายูในชีวิตประจาวัน
การแปลและการตีความเบื้องต้น
ไวยากรณ์เพื่อการเขียนภาษาอังกฤษทั่วไป
รวม
ชั้นปีที่ 2
ภาคการศึกษาต้น

3
3
3
19

3

ภาคการศึกษาปลาย
สารสนเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้าและ
การเขียนงานทางวิชาการ
ดิจิตอลเทคโนลียีในชีวิตประจาวัน
การอ่านและเขียนภาษาไทยเชิง
วิเคราะห์
การสนทนาภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสาร
การใช้ภาษามลายูในชีวิตประจาวัน
สัทศาสตร์และสรศาสตร์เบือ้ งต้น
การเขียนอนุเฉท
รวม
ชั้นปีที่ 2
ภาคการศึกษาต้น

3
3
3
3
3
3
3
21
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หลักสูตรเดิม (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2558)
หลักสูตรใหม่ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563)
รายวิชา
นก. หมายเหตุ
รายวิชา
นก. หมายเหตุ
ภาษาจีนเบื้องต้น
3
ภาษาศาสตร์เบื้องต้น
3
ภาษาศาสตร์เบื้องต้น
3
การสือ่ สารระหว่างวัฒนธรรม
3
การเขียนอนุเฉทและเรียงความ
3
วรรณคดีอังกฤษเบือ้ งต้น
3
ภาษาอังกฤษ
การฟังและการพูดภาษาอังกฤษเพือ่ การ
3
การแปลและการตีความเบื้องต้น
3
สื่อสาร
ประวัติศาสตร์ภาษาอังกฤษ
3
การฟังและการพูดภาษาอังกฤษเพือ่
3
การสือ่ สาร
การแปล: อังกฤษ-ไทย
ภาษาจีนเบื้องต้น
วิชาเลือกเสรี
3
รวม 18
รวม 21
ภาคการศึกษาปลาย
ภาคการศึกษาปลาย
มนุษย์กับสังคม
3
การเขียนเรียงความ
3
สัทศาสตร์เบื้องต้น
3
ภาษากับความหมาย
3
การสือ่ สารระหว่างวัฒนธรรม
3
วรรณกรรมเยาวชน
3
การเขียนเพื่อการจูงใจ
3
การแปล: อังกฤษ-ไทย
3
วิชาเลือก
3
วิชาเลือก
3
วิชาเลือกเสรี

3
รวม

ชั้นปีที่ 3
ภาคการศึกษาต้น
นานาภาษาอังกฤษโลก
การเขียนเชิงวิชาการ
การสนทนาและการอภิปรายภาษาอังกฤษ
วิชาเลือก
วิชาเลือก
วิชาเลือกเสรี

วิชาเลือก

3

วิชาเลือกเสรี

3
21

18

รวม

3
3
3
3
3

ชั้นปีที่ 3
ภาคการศึกษาต้น
การเขียนเชิงวิชาการ
การอภิปรายภาษาอังกฤษ
บันเทิงคดีร่วมสมัย
การแปล: ไทย-อังกฤษ
วิชาเลือก

3
3
3
3
3

3

วิชาเลือก

3

วิชาเลือก

3
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หลักสูตรเดิม (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2558)
หลักสูตรใหม่ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563)
รายวิชา
นก. หมายเหตุ
รายวิชา
นก. หมายเหตุ
รวม 18
รวม 21
ภาคการศึกษาปลาย
ภาคการศึกษาปลาย
วรรณคดีอังกฤษเบื้องต้น
3
นานาภาษาอังกฤษโลก
3
การอ่านเชิงวิเคราะห์วิจารณ์
3
การอ่านเชิงวิเคราะห์วิจารณ์
3
ทักษะการนาเสนอภาษาอังกฤษ
3
ทักษะการนาเสนอภาษาอังฤษ
3
การพูดในทีส่ าธารณะ
3
ภาษาในสื่อดิจทิ ัล
3
วิชาเลือก
3
วรรณคดีเอกของโลก
3
วิชาเลือก
3
การแปลงานประเภทสือ่ ดิจิทลั
3
วิชาเลือก
3
เตรียมสหกิจศึกษา
0
เตรียมสหกิจศึกษา
1
รวม 18
รวม 22
ชั้นปีที่ 4
ชั้นปีที่ 4
ภาคการศึกษาต้น
ภาคการศึกษาต้น
สหกิจศึกษา
6
สหกิจศึกษา
6
หรือ
หรือ
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาอังกฤษ
6
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาอังกฤษ
6
รวม 6
รวม 6
ภาคการศึกษาปลาย
ภาคการศึกษาปลาย
ร้อยแก้วร้อยกรองภาษาอังกฤษ
3
การศึกษาค้นคว้าอิสระ
3
สัมมนาภาษาอังกฤษ
3
กลวิธีการสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ
3
การศึกษาค้นคว้าอิสระ
3
วรรณกรรมภาษาอังกฤษเพื่อการแสดง 3
รวม 9
รวม 9
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ภาคผนวก ง
ประเด็นวิพากษ์และข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตร
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ประเด็นวิพากษ์
1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับอาชีพทีส่ ามารถ
ประกอบได้หลังสาเร็จการศึกษา
2. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับสถานการณ์หรือการ
พัฒนาทางเศรษฐกิจ
3. ปรัชญาของหลักสูตร

4. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ
ควรระบุอาชีพที่สามารถประกอบได้ตามความนิยมของบัณฑิต

การดาเนินการของหลักสูตร
มีการปรับแก้การจัดลาดับอาชีพตามความนิยมที่มีการ
สารวจได้จากบัณฑิต
ให้เพิ่มประเด็นเกี่ยวกับกระแสโลกาภิวัตน์ ไทยแลนด์ 4.0
มีการปรับแก้ให้มปี ระเด็นเกี่ยวกับกระแสโลกาภิวัตน์ ไทย
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ทักษะในศตวรรษที่
แลนด์ 4.0 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ทักษะ
21 และนโยบายเขตเศรษฐกิจพิเศษเฉพาะกิจเขตจังหวัด
ในศตวรรษที่ 21 และนโยบายเขตเศรษฐกิจพิเศษเฉพาะกิจ
ชายแดนภาคใต้
เขตจังหวัดชายแดนภาคใต้
ปรัชญาของหลักสูตรควรมีความกระชับและเหมาะสม ควรเพิ่ม มีการปรับปรุงปรัชญาของหลักสูตร ดังนี้ ผลิตบัณฑิตทีม่ ี
รายละเอียดของศาสตร์ในภาษาอังกฤษ และปรับแก้คาที่ใช้ให้ ความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ด้านภาษาอังกฤษและ
เหมาะสมกับบริบท
ภาษาต่างประเทศอื่นๆ สามารถบูรณาการองค์ความรู้
ภาษาอังกฤษ ด้านภาษาศาสตร์ วรรณคดี การแปล และ
ภาษาอังกฤษเฉพาะทางกับศาสตร์อื่นเพื่อสร้างสรรค์งานเชิง
วิชาการหรือวิชาชีพเพื่อพัฒนาชุมชนและสังคม ส่งเสริมการ
พัฒนาตนเองเพือ่ มีทกั ษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 บน
พื้นฐานคุณธรรมจริยธรรม และความเข้าใจในพหุวฒ
ั นธรรม
วัตถุประสงค์ของหลักสูตรควรมีความสอดคล้องกับผลการ
มีการปรับวัตถุประสงค์ของหลักสูตรให้มีความสอดคล้องกับ
เรียนรู้ที่คาดหวัง
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
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ประเด็นวิพากษ์
5. แผนพัฒนาปรับปรุง
6. วัน เวลาในการดาเนินการเรียนการสอน
7. คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
8. รายวิชาในหลักสูตร

ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ
การดาเนินการของหลักสูตร
การลาดับหมายเลขของหลักฐานและตัวบ่งชี้ควรมีการลาดับให้ มีการปรับเปลี่ยนลาดับหมายเลขของหลักฐานและตัวบ่งชี้
ชัดเจน
ให้มีความเข้าใจง่ายและชัดเจน
การกาหนดวัน เวลาของการเปิดเทอมควรระบุให้ชัดเจน
มีการระบุการกาหนดวัน เวลาของการเปิดเทอมตาม
คาแนะนาของผู้ทรงคุณวุฒิ
เกณฑ์ในการคัดเลือกเพือ่ เข้าเรียนควรระบุให้ชัดเจน
มีการปรับแก้เกณฑ์การคัดเลือกเพื่อเข้าเรียนตาม
ข้อเสนอแนะของผูท้ รงคุณวุฒิ
1. หมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาแกนควรมีรายวิชาไวยากรณ์เพียง 1. มีการปรับเปลี่ยนรายวิชาไวยากรณ์ให้มเี พียงหนึ่ง
หนึ่งรายวิชา
รายวิชา และมีการเปลี่ยนชื่อวิชาเป็นรายวิชาโครงสร้างทาง
ภาษา (Description of Language)
2. หมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาแกนควรมีรายวิชาที่เกี่ยวกับ
2. มีการเพิม่ รายวิชาการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม
วัฒนธรรมเพื่อให้นักศึกษามีความรูเ้ รือ่ งวัฒนธรรมที่แตกต่าง
(Intercultural Communication) เข้าไปในรายวิชาแกน
สามารถอยู่ในสังคมที่มีความแตกต่างทางวัฒนธรรมได้
3. หมวดวิชาเฉพาะด้าน กลุ่มทักษะภาษาควรปรับชื่อรายวิชา 3. มีการปรับเปลี่ยนรายวิชาเป็นกลวิธีการอ่านภาษาอังกฤษ
การอ่านภาษาอังกฤษพื้นฐานให้เหมาะสม
(Strategic English Reading)
4. หมวดวิชาเฉพาะด้าน กลุ่มทักษะภาษาควรปรับชื่อรายวิชา 4. มีการปรับชื่อรายวิชาเป็นการอภิปรายภาษาอังกฤษ
การสนทนาและอภิปรายภาษาอังกฤษให้ตัดเรื่องของการ
(English Discussion)
สนทนาเพื่อเน้นการใช้ภาษาในระดับทีส่ ูงขึ้น
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ประเด็นวิพากษ์

9. คาอธิบายรายวิชา

ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ
5. หมวดวิชาเฉพาะด้าน กลุ่มทักษะภาษาควรปรับชื่อรายวิชา
ทักษะการนาเสนอเพื่อการสัมมนาภาษาอังกฤษให้เหลือเพียง
แค่ทักษะการนาเสนอ
6. หมวดวิชาเฉพาะด้าน กลุ่มภาษาศาสตร์ควรปรับชื่อรายวิชา
ภาษากับความหมายในภาษาอังกฤษ (Language and
Meaning) ให้น่าเรียนมากขึ้น
7. หมวดวิชาเฉพาะด้าน กลุ่มภาษาศาสตร์ควรปรับชื่อรายวิชา
การวิเคราะห์เปรียบต่างและการวิเคราะห์ข้อผิดพลาดใหม่ให้
ครอบคลุมเนื้อหาให้กว้างและเหมาะสม
1. หมวดวิชาเฉพาะด้าน กลุ่มทักษะภาษา รายวิชาการเขียนอนุ
เฉทควรมีการเพิม่ เนื้อหาในคาอธิบายรายวิชาให้มีความ
เหมาะสม
2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน กลุ่มทักษะภาษา รายวิชาการเขียน
เรียงความควรมีการเพิ่มเนื้อหาในคาอธิบายรายวิชาให้
เหมาะสม

การดาเนินการของหลักสูตร
5. มีการปรับชื่อรายวิชาเป็นภาษาอังกฤษเพือ่ การนาเสนอ
(Extensive English for Presentation)
6. มีการปรับชื่อรายวิชาในภาษาอังกฤษเป็น Creating
Meaning through Language
7. มีการปรับชื่อรายวิชาเป็นกลวิธีการวัดระดับการสอบ
ภาษาอังกฤษ (English Proficiency Test-taking
Strategy)
1. ปรับแก้คาอธิบายรายวิชาของรายวิชาการเขียนอนุเฉท
ตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ
2. มีการปรับแก้คาอธิบายรายวิชาตามข้อเสนอแนะของ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
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10. โครงสร้างหลักสูตร

ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ
3. หมวดวิชาเฉพาะด้าน กลุ่มทักษะภาษา รายวิชาการเขียน
เชิงวิชาการควรมีการปรับคาที่ใช้เกี่ยวกับจรรยาบรรณทาง
วิชาการให้เป็นจริยธรรมกับการคัดลอกผลงานทางวิชาการ
4. หมวดวิชาเฉพาะด้าน กลุ่มภาษาศาสตร์ รายวิชาภาษากับ
ความหมายควรปรับคาอธิบายรายวิชาให้เหมาะสม
5. หมวดวิชาเฉพาะด้าน กลุ่มภาษาศาสตร์ รายวิชาภาษาในสื่อ
ดิจิทัลให้เหมาะสม
6. หมวดวิชาเฉพาะด้าน กลุ่มวรรณคดีควรปรับแก้คาอธิบาย
รายวิชาของรายวิชาบันเทิงคดีร่วมสมัยให้เหมาะสม
1. ควรปรับเปลี่ยนการเรียนรายวิชาสัทศาสตร์และสรศาสตร์
เบื้องต้นจากเดิมอยู่ในปีการศึกษาทีส่ อง ภาคการศึกษาต้น เป็น
ปีการศึกษาทีห่ นึ่ง ภาคการศึกษาปลาย
2. ควรปรับเปลี่ยนการเรียนรายวิชาวรรณกรรมเยาวชนจาก
เดิมอยู่ในปีการศึกษาทีส่ อง ภาคการศึกษาต้น เป็นปีการศึกษา
ที่สอง ภาคการศึกษาปลาย เนื่องจากไม่ควรเรียนพร้อมกับ
รายวิชาวรรณคดีอังกฤษเบือ้ งต้น

การดาเนินการของหลักสูตร
3. มีการปรับแก้คาอธิบายรายวิชาที่ใช้เกี่ยวกับจรรยาบรรณ
ทางวิชาการให้เป็นจริยธรรมกับการคัดลอกผลงานทาง
วิชาการ
4. ปรับแก้คาอธิบายรายวิชาของรายวิชาภาษากับ
ความหมายตามข้อเสนอแนะของผูท้ รงคุณวุฒิ
5. ปรับแก้คาอธิบายรายวิชาของรายวิชาภาษาในสื่อดิจิทลั
ตามข้อเสนอแนะของกผู้ทรงคุณวุฒิ
6. ปรับแก้คาอธิบายรายวิชาของรายวิชาบันเทิงคดีร่วมสมัย
ตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ
1. มีการปรับเปลี่ยนการเรียนรายวิชาสัทศาสตร์และสร
ศาสตร์เบื้องต้นจากเดิมอยู่ในปีการศึกษาทีส่ อง ภาค
การศึกษาต้น เป็นปีการศึกษาทีห่ นึ่ง ภาคการศึกษาปลาย
2. มีการปรับเปลี่ยนการเรียนรายวิชาวรรณกรรมเยาวชนให้
เรียนในปีการศึกษาทีส่ อง ภาคการศึกษาปลาย
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11. ประเด็นอื่นๆ

ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ
3. ควรปรับเปลี่ยนการเรียนรายวิชาภาษาศาสตร์เบือ้ งต้น จาก
เดิมอยู่ในปีการศึกษาทีส่ อง ภาคการศึกษาปลาย เป็นปี
การศึกษาทีส่ อง ภาคการศึกษาต้น เนื่องจากไม่ควรเรียนพร้อม
กับรายวิชาภาษาและความหมาย
4. ควรเพิ่มรายวิชาการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรมในปีการศึกษา
ที่สอง ภาคการศึกษาต้น
1. ควรปรับคาอธิบายรายวิชาในภาษาอังกฤษให้มีความ
หลากหลาย ไม่ควรใช้ A course focusing… กับทุกวิชา

การดาเนินการของหลักสูตร
3. มีการปรับเปลี่ยนการเรียนรายวิชาภาษาศาสตร์เบือ้ งต้น
ให้เรียนในปีการศึกษาที่สอง ภาคการศึกษาต้น

4. มีการเพิม่ รายวิชาการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรมในปี
การศึกษาทีส่ อง ภาคการศึกษาต้น
1. ปรับแก้คาอธิบายรายวิชาในภาษาอังกฤษให้มีความ
หลากหลาย หลีกเลี่ยงการใช้ A course focusing… กับทุก
วิชา
2. ควรปรับแก้หน่วยกิตของรายวิชาบรรยายจากเดิม 3(2-2-5) 2. มีการปรับแก้หน่วยกิตของรายวิชาบรรยายจากเดิม 3(2เป็น 3(3-0-6)
2-5) เป็น 3(3-0-6)
3. มีการปรับแก้กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของ 3. ควรทบทวนกระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์
นักศึกษาให้มีความเหมาะสม
ของนักศึกษาให้มีความเหมาะสมตามคาแนะนาของ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
4. ควรปรับคานาหน้าชื่อของอาจารย์ผรู้ ับผิดชอบหลักสูตร
4. ปรับคานาหน้าชื่อของอาจารย์ผรู้ ับผิดชอบหลักสูตร
อาจารย์ประจาทีส่ อน อาจารย์พิเศษ ให้ใช้คานาหน้า นาย นาง อาจารย์ประจาทีส่ อน อาจารย์พิเศษให้ใช้นาย นาง นางสาว
หรือนางสาว ให้ถูกต้อง
ตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ
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ตารางแสดงรายวิชาที่ตอบสนองต่อวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
เพื่อผลิตบัณฑิตที่มี
1. ความรู้และทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและเหมาะสม

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563
11-034-103 การสนทนาภาษาอังกฤษเพื่อการสือ่ สาร
11-034-104 การใช้ภาษามลายูในชีวิตประจาวัน
11-034-231 ภาษาจีนเบื้องต้น
11-054-202 ภาษาศาสตร์เบื้องต้น
11-054-203 นานาภาษาอังกฤษโลก
11-054-205 วรรณคดีอังกฤษเบือ้ งต้น
11-054-206 หลักการแปลเบื้องต้น
11-054-211 การฟังและการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
11-054-212 กลวิธีการอ่านภาษาอังกฤษ
11-054-213 การอ่านเชิงวิเคราะห์และวิจารณ์
11-054-214 การเขียนอนุเฉท
11-054-215 การเขียนเรียงความ
11-054-217 การอภิปรายภาษาอังกฤษ
11-054-219 สัทศาสตร์และสรศาสตร์เบื้องต้น
11-054-220 ภาษากับความหมาย
11-054-221 ภาษาในสื่อดิจิทัล
11-054-222 กลวิธีการสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ
11-054-223 วรรณกรรมเยาวชน
11-054-224 บันเทิงคดีร่วมสมัย
11-054-225 วรรณคดีเอกของโลก
11-054-226 วรรณกรรมภาษาอังกฤษเพื่อการแสดง
11-054-227 การแปล: อังกฤษ –ไทย
11-054-228 การแปล: ไทย-อังกฤษ
11-054-229 การแปลงานประเภทสื่อดิจิทลั
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วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563
2. ทักษะในการบูรณาการองค์ความรู้ด้านภาษาอังกฤษกับ 10-064-199 วิทยาศาสตร์เพื่อชีวิตที่ดีกว่า
ศาสตร์อื่นเพื่อพัฒนาตนเองและสังคม
11-054-207 เตรียมสหกิจศึกษา
11-054-210 การศึกษาค้นคว้าอิสระ
11-054-226 วรรณกรรมภาษาอังกฤษเพื่อการแสดง
3. ทักษะในการประยุกต์ใช้องค์ความรู้ด้านภาษาอังกฤษกับ 11-014-124 มนร. เพื่อสังคมพหุวัฒนธรรม
ศาสตร์อื่นในการสร้างสรรค์งานเชิงวิชาการหรือวิชาชีพ ที่มี 11-014-126 สารสนเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้าและการเขียน
ส่วนในการพัฒนาชุมชนและสังคม
งานทางวิชาการ
11-054-210 การศึกษาค้นคว้าอิสระ
11-054-216 การเขียนเชิงวิชาการ
4. ความรู้แ ละทั ก ษะในการใช้เ ทคโนโลยี ส มั ยใหม่ ในการ 10-024-303 ดิจิทัลเทคโนโลยีในชีวิตประจาวัน
แสวงหาความรู้ ได้อย่างเหมาะสม
10-064-199 วิทยาศาสตร์เพื่อชีวิตที่ดีกว่า
5. ความสามารถในการปรับ ตัวและทางานร่วมกั บผู้อื่นใน 11-014-125 การพัฒนาตนและจัดการตนเอง
สังคมที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม
11-014-119 การออกกาลังกายเพื่อสุขภาพ
11-054-204 การสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม
11-054-208 สหกิจศึกษา
11-054-209 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาอังกฤษ
11-054-218 ทักษะการนาเสนอภาษาอังกฤษ
6. คุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 11-014-124 มนร. เพื่อสังคมพหุวัฒนธรรม
11-014-126 สารสนเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้าและการเขียน
งานทางวิชาการ
11-054-216 การเขียนเชิงวิชาการ
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ภาระงานสอน (ชม./สัปดาห์)
อาจารย์ประจาหลักสูตร
ลาดับที่
1
2
3
4
5

ชื่อ – สกุล
นางสาววัชรินทร์ ฟองโหย
นางสาวโสภาวรรณ หนูกุ้ง
นางสาวซัลวาตี สุเด็น
นางสาวฟารีดา กิตติวิโรจน์
นางตัสนีม เจะและ

2563
12
12
12
12
12

ภาระงานสอน (ชม./สัปดาห์)
2564
2565
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12

2566
12
12
12
12
12

2563
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12

ภาระงานสอน (ชม./สัปดาห์)
2564
2565
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12

2566
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12

อาจารย์ประจา
ลาดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

ชื่อ – สกุล
นายวันชัย แก้วหนูนวล
นางสาวภัสร์ธรี า ฉลองเดช
นางสาวกีรติกานต์ บุญฤทธิ์
นางสาวสุนิฐา กาเนิดทอง
นางสาวรัตติยา หนูสุด
นายซาฮีฎีน นิติภาค
นายสุไลมาน สมาแฮ
นางสาวกามีลียา หะยีหะซา
นางสาวฟีรดาวซ์ มูหะมัด
นางสาวรอฮานี เต๊ะซา
นายไพศาล สุกิจจานนท์
นางสาวชนิตา พรหมทองดี
นางสาววรรณา ขุนนา
นายฮัสสัน ดูมาลี
นางสาวศิริกญ
ั ญา แกนทอง
นายศรณ์วรงค์ สุวรรณมาศ
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อาจารย์ประจา (ต่อ)
ลาดับที่
17
18
19
20
21
22
23
24

ชื่อ – สกุล
นายเดชดนัย จุ้ยชุม
นางสาวเกษรา บ่าวแช่มช้อย
นายสัญญา วัชราทักษิณ
นางสาวอรทัย พรมเทพ
นางสาวรจเรข กาแหงกิจ
นางสาววิภาภรณ์ หุ้ยเวชศาสตร์
นายอาเด มะเกะ
นางสาวฟิรดาว นิสะนิ

25

Mr.Stephanus Pienaar Annandale

26
27

นางสาวปารีซะ รักเกื้อ
นางสาวรัฐพร ศิริพันธุ์

2563
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12

ภาระงานสอน (ชม./สัปดาห์)
2564
2565
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12

2566
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
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ประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจาหลักสูตร
1. ชื่อ – นามสกุล (ภาษาไทย)
ชื่อ – นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)

: วัชรินทร์ ฟองโหย
: Watcharin Fonghoi

2. ตาแหน่งปัจจุบัน

: อาจารย์

3. หน่ ว ยงานและสถานที่ อ ยู่ ที่ ติ ด ต่ อ ได้ ส ะดวกพร้ อ มหมายเลขโทรศั พ ท์ โทรสาร และไปรษณี ย์
อิเล็กทรอนิกส์
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
E-mail: noiwatcharin.f@gmail.com โทรศัพท์ 08-6967-1927
4. ประวัติการศึกษา (จากสูงสุดไปต่าสุด)
วุฒิ

ชื่อสถาบัน

-ปร.ด. (ภาษาอังกฤษเป็นภาษาสากล)
- กศ.ม. (ภาษาอังกฤษ)
5. สาขาวิชาการที่มีความชานาญพิเศษ
1) สาขาภาษาอังกฤษ
2) การสอนภาษาอังกฤษ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยทักษิณ

ปีที่สาเร็จ
การศึกษา
2562
2545

:

6. หลักสูตรที่มีความเชี่ยวชาญเป็นพิเศษ
1) ภาษาอังกฤษ
2) การสอนภาษาอังกฤษ
7. ประสบการณ์ที่ทางาน (งานทีร่ ับผิดชอบ)
1) อาจารย์ 1 ระดับ 3 โรงเรียนเวียงสุวรรณวิทยาคม อาเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส
2) อาจารย์ 1 ระดับ 5 โรงเรียนนราสิกขาลัย อาเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส
3) อาจารย์ 1 ระดับ 6 โรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์ อาเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง
4) ครู คศ. 2 ระดับ 7 โรงเรียนนราธิวาส อาเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส
5) อาจารย์วิทยาลัยเทคนิคนราธิวาส มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ อาเภอเมือง จังหวัด
นราธิวาส
6) อาจารย์คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ อาเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส
8. ประวัติการเป็นวิทยากร
1) วิทยากรโครงการสอนเสริมภาษาต่างประเทศแก่เยาวชนในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้
2) วิท ยากรอบรมการเขียนประวัติย่อเพื่อการสมัครงาน คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัย
นราธิวาสราชนครินทร์

146

9. การนาเสนอผลงานวิจัย
1) Effects of Content-Based Instruction on Thai Learners’ Reading Performances.
nd
32 Thailand TESOL International Conference.
2) Empowering EIL Teachers Professional Development through Classroom Action
Research: A Case Study of Second Language Teachers in Narathiwat, Thailand. 34 th
Thailand TESOL International Conference.
10. การฝึกอบรมและการศึกษาดูงาน
1) Professional Development for University Teachers RMIT English Worldwide
กรุงเทพฯ
2) สั ม มนาเชิ ง ปฏิบั ติ ก ารเรื่ อ ง ผู้ บ ริ ห ารยุ ค ใหม่ คิ ดอย่ า งสร้ า งสรรค์จั ด ณ เลตรั ง รีส อร์ ท
โดยมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
3) Research Result Management Forum: Road Show 2010 จัดโดย ส านักงานวิจัย
แห่งชาติ ณ โรงแรมไดมอนด์ พลาซ่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี
4) ประชุมนานาชาติด้านการเรียนการสอน EDUCA 2009 ณ ศูนย์แสดงสินค้าไบเทค บางนา
กรุงเทพฯ จัดโดยมหาวิทยาลัยบูรพา
5) อบรมการพัฒนาครูพี่เลี้ยงและอาจารย์นิเทศการสอน
6) อบรมโครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ที่ปรึกษา
7) อบรมโครงการการจัดทาแผนการสอนที่มีกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
8) อบรมการพัฒนาครูพี่เลี้ยงและอาจารย์นิเทศการสอน
9) อบรมการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษแบบ Active Learning เพื่อกระตุ้นทักษะ
การคิดวิเคราะห์ของผู้เรียน ณ โรงแรมบุรีศรีภู อาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
10) สัท ศาสตร์ปฏิบัติ เพื่ อการสอนออกเสียงภาษาอัง กฤษที่ ถูกต้อง ณ โรงแรมบีพี สมิห ลาบีช
จังหวัดสงขลา
11) เข้าร่วมรับฟั ง Keynote Speech โดย ศ.ดร.เกรียงศัก ดิ์ เจริญวงศ์ศัก ดิ์ ภายใต้หัวข้อ
“Research: Local Sustainable Development towards Internationalization” 2559
11. ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
เดชดนัย จุ้ยชุม, รจเรข กาแหงกิจ, เกษรา บ่าวแช่มช้อย, และวัชรินทร์ ฟองโหย. (2560). การแสวงหา
สารสนเทศเพื่อการเรียนของนักศึกษาปริญญาตรี คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราช
นครินทร์. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 6 (น. 125). ปัตตานี: มหาวิทยาลัยฟาฏอนี.
(ตุลาคม 2560)
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ประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจาหลักสูตร
1. ชื่อ – นามสกุล (ภาษาไทย)
ชื่อ – นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)

: โสภาวรรณ หนูกงุ้
: Sopawan Nookung

2. ตาแหน่งปัจจุบัน

: อาจารย์

3. หน่วยงานและสถานที่อยู่ที่ติดต่อได้สะดวกพร้อมหมายเลขโทรศัพท์ โทรสาร และไปรษณีย์
อิเล็กทรอนิกส์
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
E-mail: sopawannk@gmail.com
โทร 08-7795-2227
4. ประวัติการศึกษา (จากสูงสุดไปต่าสุด)
วุฒิ
ชื่อสถาบัน
- กศ.ม. ภาษาศาสตร์การศึกษา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
- ศศ. บ.(ศึกษาศาสตร์) ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
5. สาขาวิชาการที่มีความชานาญพิเศษ
1) สาขาภาษาอังกฤษ
2) สาขาภาษาศาสตร์

ปีที่สาเร็จการศึกษา
2551
2546

:

6. หลักสูตรที่มีความเชี่ยวชาญเป็นพิเศษ
1) ภาษาศาสตร์ (Linguistics) : สั ท ศาสตร์ (Phonetics), อรรถศาสตร์ (Semantics),
วจนปฏิบัติศาสตร์ (Pragmatics), ภาษาศาสตร์ชาติพันธุ์ (Ethnolinguistics) และ ภาษาศาสตร์สังคม
(Sociolinguistics)
7. ประสบการณ์ที่ทางาน (งานทีร่ ับผิดชอบ)
1) ครูผู้ช่วย. ครู คศ.1 โรงเรียนบ้านเกาะพลวย อาเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฏร์ธานี
2) ครู คศ.1 โรงเรียนบ้านคอลอกาเว อาเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส
3) ครู คศ.1 โรงเรียนนราธิวาส อาเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส
4) อาจารย์ประจาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
อาเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส
8. ประวัติการเป็นวิทยากร
9. การนาเสนอผลงานวิจัย
1) An Investigation of Thai Students’ Attitudes in Relations to Pronunciation of
English as a Second Language ใน “งานประชุมวิชาการเครือข่ายนวัตกรรมและสร้างสรรค์ 2562”
ระหว่างวันที่ 16-18 มิถุนายน 2562 ณ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
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10. การฝึกอบรมและการศึกษาดูงาน
1) สัมมนาวิชาการ การพัฒนากาลังคนเพื่อยกระดับสมรรถนะตามนโยบายกสนปฏิรูปอุดมศึกษา
ไทย เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาไทยแบบพลิกโฉม: ร่วมสร้างวัฒนธรรมการเปลี่ยนแปลง (Transforming
Thai Higher Education: Building a Change Culture)
2) อบรมหลักสูตรระบบบริห ารคุณภาพการศึกษาที่ ประชุมอธิก ารบดี แห่ง ประเทศไทย (ทปอ.)
ประจาปี 2562 “AUN-QA Overview at Program Level”
3) อบรมผลิตสื่อการเรียนรู้ศตวรรษที่ 21
4) อบรมหลักสูตรบริหารคุณภาพการศึกษาที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ประจาปี
2562 “AUN-QA Implementation and Gap Analysis”
5) อบรมเชิงปฏิบัติการสหกิจศึกษาหลักสูตรคณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา รุ่นที่11
6) อบรมเทคนิคการสอนในศตวรรษที่ 21
7) อบรมหลักสูตรบริหารคุณภาพการศึกษาที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ประจาปี
2562 “Outcome-Based Education สาหรับผู้รับผิดชอบหลักสูตร”
11. ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
Chalongdet, P., Kaewnunual, W., Roka, M., & Nookung, S. (2019). An Investigation of Final
Consonant Pronunciation of Transliterated Thai Loanwords in Pattani Malay
Dialect. The 3rd international Indonesia-Malaysia-Thailand Symposium on
Innovation and Creativity “Cultivating Innovation and Creativity Culture” iMIT
SIC 2019 (pp. 226). Princess of Narardhiwas University. (16 – 18 มิถุนายน 2562)

149

ประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจาหลักสูตร
1. ชื่อ – นามสกุล (ภาษาไทย)
ชื่อ – นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)

: ตัสนีม เจะและ
: Tasneem Chelaeh

2. ตาแหน่งปัจจุบัน

: อาจารย์

3. หน่วยงานและสถานที่อยู่ที่ติดต่อได้สะดวกพร้อมหมายเลขโทรศัพท์ โทรสาร และไปรษณีย์
อิเล็กทรอนิกส์
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
E-mail: tmss.secretary@gmail.com
โทร 09-1049-4862
4. ประวัติการศึกษา (จากสูงสุดไปต่าสุด)
วุฒิ
- M.A. (Applied Linguistics)
- B.A. (Communication)

ชื่อสถาบัน

University Utara Malaysia
International Islamic University Malaysia

5. สาขาวิชาการที่มีความชานาญพิเศษ
1) สาขาภาษาอังกฤษ

ปีที่สาเร็จ
การศึกษา
2559
2555

:

6. หลักสูตรที่มีความเชี่ยวชาญเป็นพิเศษ
1) Applied Linguistics, Sociolinguistics, Second Language Acquisition, ภาษาอังกฤษ
7. ประสบการณ์ที่ทางาน (งานทีร่ ับผิดชอบ)
1) อาจารย์พิเศษโรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ อาเภอเมือง จังหวัดยะลา
2) อาจารย์โรงเรียนอาสาสุลดินวิทยา อาเภอเมือง จังหวัดยะลา
3) อาจารย์ป ระจ าสาขาวิชาภาษาอังกฤษมหาวิท ยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ อาเภอเมื อง
จังหวัดนราธิวาส
8. ประวัติการเป็นวิทยากร
1) วิทยากรติวภาษาอังกฤษในโครงการ English Camp ณ จังหวัดสตูล
2) วิทยากรสอนภาษาอังกฤษแก่นักศึกษาสาขาวิทยาการจัดการมหาลัยราชภัฏยะลา
3) วิทยากรสอนภาษาอังกฤษแก่พระสงค์
4) วิทยากรโครงการติว TOEFL แก่เยาวชนใน 3 จังหวัดชายแดนใต้
5) วิทยากรสอนภาษาอังกฤษแก่นักศึกษาสาขาการท่องเที่ยวมหาลัยราชภัฏยะลา
6) วิทยากรการใช้ภาษาอังกฤษในการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์
7) วิทยากรสอนภาษาอังกฤษแก่นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์มหาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
ในหัวข้อ “พูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษ”
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9. การนาเสนอผลงานวิจัย

-

10. การฝึกอบรมและการศึกษาดูงาน
1) อบรมการสืบค้นฐานข้อมูลวิชาการและวิจัย
2) อบรมโครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ที่ปรึกษา
3) อบรมการสืบค้นฐานข้อมูลวิชาการและวิจัย
4) เข้าร่วมรับ ฟังการประชุม วิชาการระดับ นานาชาติ “The International Conference on
Islamic and Social Development and Social Harmony in Southern Thailand and ASEAN
Community” 2560 ณ สถาบันอาหรับและอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
5) เข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากรสายสอนและวิจัย ด้านเทคนิคการจัดการเรียนการสอนและการ
วัดผลประเมินผล
6) สัท ศาสตร์ป ฏิบัติ เพื่ อ การสอนออกเสียงภาษาอัง กฤษที่ ถูก ต้อง ณ โรงแรมบีพี สมิ ห ลาบีช
จังหวัดสงขลา
7) The 37th Annual Thailand TESOL International Conference ภายใต้หัวข้อ “ELT
Pathways to Professional Excellence” ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพมหานคร
8) เข้าร่วมโครงการฝึก อบรมเชิงปฏิบัติก ารสหกิ จ ศึก ษาหลักสูตรคณาจารย์นิเทศสหกิ จศึก ษา
รุ่นที่ 11
9) เข้าร่วมโครงการอบรมเทคนิคการสอนในศตวรรษที่ 21 เพื่อพัฒนาผู้นาทางการสอน (Teaching
Leadership and Performance Teaching 2019) รุ่นที่ 3
10) เข้าร่วมโครงการพั ฒ นาบุคลากรสายสอนและวิจัย ด้านเทคนิคการจัดการเรียนการสอน
เรื่อง “การออกแบบการจัดการเรียนการสอนเชิงรุก ด้วยกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันในศตวรรษที่ 21”
และ “บทบาทหน้าที่ของอาจารย์ที่ปรึกษาต่อการพัฒนานักศึกษาให้ยั่งยืน”
11) เข้าร่วมกิจกรรมอบรมเพื่อรับใบรับรองในการเป็นผู้อบรม TOEFL ITP
12) เข้าร่วมโครงการปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
11. ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
Chelaeh, T., & Yaseng, N. (2018). An Investigation of the Relationship between English
Language Achievement and Self-confidence of First-year English Major Students.
ICLLCS 2018: 3rd International Conference on Language, Literature, and Cultural
Studies (pp. 24-32). Department of Western Languages, Faculty of Humanities and
Social Sciences, Burapha University. (19 – 20 กรกฎาคม 2561)
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ประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจาหลักสูตร
1. ชื่อ – นามสกุล (ภาษาไทย)
ชื่อ – นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)

: ฟารีดา กิตติวิโรจน์
: Farida Kittivirote

2. ตาแหน่งปัจจุบัน

: อาจารย์

3. หน่ ว ยงานและสถานที่ อ ยู่ ที่ ติ ด ต่ อ ได้ส ะดวกพร้ อ มหมายเลขโทรศั พ ท์ โทรสาร และไปรษณี ย์
อิเล็กทรอนิกส์
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
E-mail : farida.k.pnu@gmail.com โทรศัพท์ 08-1770-3939
4. ประวัติการศึกษา (จากสูงสุดไปต่าสุด)
วุฒิ
- ศศ.ม. (ภาษาและการสื่อสาร)
- วท.บ. (การจัดการประมง)

ชื่อสถาบัน
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ปีที่สาเร็จ
การศึกษา
2551
2545

5. สาขาวิชาการที่มีความชานาญพิเศษ
1) การแปลเอกสารภาษาอังกฤษ-ไทย อังกฤษ-ไทย
6. หลักสูตรที่มีความเชี่ยวชาญเป็นพิเศษ
1) หลักสูตรการสนทนาภาษาอังกฤษในชีวิตประจาวันสาหรับบุคคลทั่วไป
2) หลักสูตรการเขียนจดหมายสมัครงาน และประวัติส่วนตัว
3) หลักสูตรการแปลบทความทางวิชาการ
7. ประสบการณ์ที่ทางาน
1) รองคณบดีฝ่ายแผนและประกันคุณภาพ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
(พ.ศ. 2557-ปัจจุบัน)
2) อาจารย์ประจาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
(พ.ศ. 2554-ปัจจุบัน)
3) ผู้จัดการโครงการ บริษัท อีเอสอาร์ไอ (ประเทศไทย) (พ.ศ. 2551-2554)
4) ผู้ประสานโครงการ บริษัท อีเอสอาร์ไอ (ประเทศไทย) (พ.ศ.2548-2551)
5) เจ้าหน้าที่ฝ่ายประกันคุณภาพ บริษัท อีเอสอาร์ไอ (ประเทศไทย) (พ.ศ.2545-2548)
8. ประวัติการเป็นวิทยากร
1) ‘Job Application and Resume’ (คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราช
นครินทร์ พ.ศ. 2556-2560)
2) ‘English for Daily Life Communication’ (สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดนราธิวาส)
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3) ‘English for Tourism’ (สานักงานตารวจท่องเที่ยว อาเภอสุไหงโกลก จังหวัดนราธิวาส)
พ.ศ. 2557
4) ‘English for Daily Life Communication’ (วัดชลธาราสิงเห อาเภอตากใบ จังหวัด
นราธิวาส พ.ศ. 2557)
5) `English Skills for Primary School Students’ (โรงเรียนบ้านทอน โรงเรียนไทยรัฐวิทยา
อาเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส)
9. การนาเสนอผลงานวิจัย
1) Permerolehan Bahasa Melayu kanak-kanak Melayu Pattani ณ
มหาวิทยาลัยฟาฎอนี อาเภอเมือง จังหวัดปัตตานี (ผูร้ ่วม)
2) An Investigation of Thai Students’ Attitudes in Relation to Pronunciation of
English as a Second Language (ผูร้ ่วม) เดือนมิถุนายน ปี พ.ศ. 2562 ณ The National
University of Singapore Society (NUSS) The Graduate Club, Suntec City Guild
3) การวิเคราะห์เทคนิคและข้อผิดพลาดจากการแปลภาษาไทยเป็นอังกฤษ: กรณีป้ายกรมทาง
หลวงและป้ายสถานที่สาคัญต่างๆ ในเขตอาเภอเมืองนราธิวาส จังหวั ดนราธิวาส (AN ANALYSIS OF
THAI-ENGLISH TRANSLATION TECHNIQUES AND ERRORS FOUND ON DEPARTMENT OF
HIGHWAYS SIGNS AND SIGNS OF ATTRACTIONS LOCATED IN MUEANG NARATHIWAT
DISTRICT) (อ.ที่ปรึกษาหลัก) เดือนสิงหาคมปี พ.ศ. 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา อาเภอเมือง
จังหวัดสงขลา
10. การฝึกอบรมและการศึกษาดูงาน
1) อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง AUN-QA Presentation and Gap Analysis
2) อบรมหลักสูตรผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร
3) อบรมการประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร
4) อบรมการสืบค้นฐานข้อมูลวิชาการและวิจัย
5) อบรมเชิงปฏิบัติการ ‘การพัฒนาการเรียนการสอน English Bilingual’
6) อบรมการพัฒนาครูพี่เลี้ยงและอาจารย์นิเทศการสอน
7) อบรมโครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ที่ปรึกษา
8) อบรมเชิงปฏิบัติการ ‘เทคนิคการสอนในศตวรรษที่ 21 (พ.ศ. 2562)
9) อบรมการประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร ‘AUN QA Overview’ (พ.ศ. 2562)
9) อบรมการประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร ‘Outcome-based Education)
(พ.ศ. 2562)
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11. ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
ฟารีดา กิตติวิโรจน์, นูรอ ยาเซ็ง, เดชดนัย จุ้ยชุม, กามีลียา หะยีหะซา, และสุไลมาน สมาแฮ. (2560).
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ในการบริการวิชาการค่ายภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาใน
เขตอาเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส. วารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ สาขา
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, 4(1), 15-26. (17 มกราคม 2560)
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ประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจาหลักสูตร
1. ชื่อ – นามสกุล (ภาษาไทย)
ชื่อ – นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)

: ซัลวาตี สุเด็น
: Salwati Suden

2. ตาแหน่งปัจจุบัน

: อาจารย์

3. หน่วยงานและสถานที่อยู่ที่ติดต่อได้สะดวกพร้อมหมายเลขโทรศัพท์ โทรสาร และไปรษณีย์
อิเล็กทรอนิกส์
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
E-mail : salwati.suden@gmail.com
โทร 09-8694-9044
4. ประวัติการศึกษา (จากสูงสุดไปต่าสุด)
วุฒิ
- MAESL (Teaching English
as a Second Language)
- B.A. (Political Science)

ชื่อสถาบัน

International Islamic University Malaysia

ปีที่สาเร็จ
การศึกษา
2556
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5. สาขาวิชาการที่มีความชานาญพิเศษ:
1) ภาษาศาสตร์
6. หลักสูตรที่มีความเชี่ยวชาญเป็นพิเศษ
1) Second Language Acquisition
7. ประสบการณ์ที่ทางาน (งานทีร่ ับผิดชอบ)
1) Insitut Terjemehan Negara Malaysia
2) YMCA, Kualum Lumpur, Malaysia
8. ประวัติการเป็นวิทยากร
1) English camp in Islamic environment
9. การนาเสนอผลงานวิจัย
10. การฝึกอบรมและการศึกษาดูงาน
1) อบรมการสืบค้นฐานข้อมูลวิชาการและวิจัย
2) อบรมเชิงปฏิบัติการ ‘การพัฒนาการเรียนการสอน English Bilingual’
3) อบรมการพัฒนาครูพี่เลี้ยงและอาจารย์นิเทศการสอน
4) อบรมโครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ที่ปรึกษา
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