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คาํนาํ
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รายละเอียดของหลักสูตร
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
หลักสูตรใหม พ.ศ. 2558

ช่ือสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา คณะศิลปศาสตร

หมวดที่ 1 ขอมูลทัว่ไป

1. ช่ือหลักสูตร
ภาษาไทย : ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Arts (English)

2. ช่ือปริญญาและสาขาวิชา
ช่ือเต็มภาษาไทย : ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ)
ช่ือยอภาษาไทย : ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)
ช่ือเต็มภาษาอังกฤษ : Bachelor of Arts (English)
ช่ือยอภาษาอังกฤษ : B.A. (English)

3. วิชาเอก (ถามี)
ภาษาอังกฤษ

4. จํานวนหนวยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร 124 หนวยกิต

5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ

เปนหลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ป
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552

5.2 ภาษาที่ใช
จัดการเรียนการสอนเปนภาษาอังกฤษและภาษาไทย

5.3 การรับเขาศึกษา
รับเฉพาะนักเรียนไทยท่ีสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย

หรือเทียบเทา
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5.4 ความรวมมือกับสถาบันอ่ืน
เปนหลักสูตรท่ีมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทรจัดการเรียนการสอนโดยตรง

5.5 การใหปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษา
ใหปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว

6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
หลักสูตรใหม พ.ศ. 2558
เริ่มใชหลักสูตรภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2558
สภาวิชาการมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร เห็นชอบหลักสูตรในการประชุมครั้งท่ี 1/2558
เม่ือวันท่ี 17 ธันวาคม 2557
สภามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร เห็นชอบหลักสูตรในการประชุมครั้งท่ี 7/2557
เม่ือวันท่ี 20 ธันวาคม 2557

7. ความพรอมในการเผยแพรหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
ปการศึกษา 2560 (หลังจากเปดสอนเปนเวลา 2 ป)

8. อาชีพที่สามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา
ภายหลังสําเร็จการศึกษา บัณฑิตสาขาภาษาอังกฤษ สามารถประกอบอาชีพตางๆ ไดแก นักแปล

ผูสอนภาษาอังกฤษ พนักงานตอนรับ เจาหนาท่ีประชาสัมพันธ เจาหนาท่ีวิเทศสัมพันธ เจาหนาท่ีธุรกิจ
การบิน มัคคุเทศก เจาหนาท่ีสํานักงาน และงานอ่ืนๆท่ีเก่ียวของกับการใชภาษาอังกฤษหรือศึกษาตอใน
ระดับบัณฑิตศึกษา
9. ช่ือ สกุล ตําแหนงและคุณวุฒิของอาจารย

9.1 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
ลําดับ ชื่อ – นามสกุล ตําแหนง คุณวุฒิการศึกษา สถาบัน ปท่ี

สําเร็จ
1 อาจารยลุกมาน มะยิ อาจารย M.A. (Teaching English

to Speakers of Other
Languages)
ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)

York St John University,
United Kingdom

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ

2554

2551
2 อาจารยมุสลิม รอกา อาจารย M.A. (Teaching English

to Speakers of Other
Languages)
ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)

Northumbria University,
United Kingdom

มหาวิทยาลัยอิสลามยะลา

2557

2555
3 อาจารยปองรัตน ศรีสืบ อาจารย M.A. (English as an

International Language)
ศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยศิลปากร

2552

2548
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ลําดับ ชื่อ – นามสกุล ตําแหนง คุณวุฒิการศึกษา สถาบัน ปท่ี
สําเร็จ

4 อาจารยซัลวาตี สุเด็น อาจารย MAESL (Teaching
English as a Second
Language)
B.A. (Political Science)

International Islamic
University Malaysia,
Malaysia
International Islamic
University Malaysia,
Malaysia

2556

2551

5 อาจารยฟารีดา กิตติวิโรจน อาจารย M.A. (Language and
Communication)
วท.บ. (การจัดการประมง)

สถาบันบัณฑิต
พัฒนบริหารศาสตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

2551

2545
6 อาจารยอาอีสะ มามุ อาจารย M.A. (Teaching Chinese

to Speakers of Other
Languages)
B.A. (Chinese-English
Bilingual Studies)

Beijing Normal University,
China

Beijing Language and
Culture University, China

2556

2553

7 อาจารยซาฮีฎีน นิติภาค อาจารย M.A. (Malay Literature)

ศศ.บ. (ภาษามลายู)

Universiti Sains Malaysia,
Malaysia
มหาวิทยาลัยทักษิณ

2556

2552

10. สถานที่จัดการเรียนการสอน
คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร

11. สถานการณหรือการพัฒนาที่จําเปนตองนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
11.1 สถานการณหรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ

โลกปจจุบันมีการเปล่ียนแปลงอยางรวดเร็วในทุกดาน ไมวาจะเปนเศรษฐกิจ สังคม
วัฒนธรรม และเทคโนโลยี สงผลใหมนุษยจําเปนตองมีการปรับเปล่ียนวิถีชีวิตใหสอดคลองกับสภาพการณ
ปจจุบัน โดยเฉพาะอยางย่ิงการส่ือสารระหวางบุคคล และเครื่องมือท่ีสําคัญในการส่ือสาร คือ ภาษา ซึ่งผู
ท่ีมีทักษะทางภาษาท่ีดียอมสามารถส่ือสารกับบุคคลอ่ืนไดบรรลุวัตถุประสงค

จังหวัดชายแดนภาคใตเปนพื้นท่ีท่ีมีความหลากหลายทางดานศิลปะ วัฒนธรรม
ภูมิปญญา ภาษา และศาสนา เปนพื้นท่ีพหุวัฒนธรรมท่ีมีเอกลักษณเฉพาะแตกตางจากพื้นท่ีอ่ืนของ
ประเทศไทย มีสถานศึกษาข้ันพื้นฐานของรัฐ 925 แหง สถานศึกษาเอกชน 172 แหง นอกจากน้ียังมี
โรงเรียนระดับมัธยมศึกษาท่ีอยูภายใตการดูแลขององคการบริหารสวนทองถ่ิน 32 แหง มีนักเรียนรวม
ประมาณ 350,000 คน โดยมีสถานศึกษาเอกชน 126 แหง เนนการศึกษาสายสามัญควบคูกับการเรียน
ศาสนา

หากพิจารณาโอกาสในการศึกษาตอของนักเรียนในพื้นท่ี แมวาจะมีมหาวิทยาลัยในพื้นท่ี
และวิทยาลัยชุมชนรวม 7 แหง ท่ีสามารถรองรับการศึกษาตอในระดับอุดมศึกษาภาคใตได แตอยางไรก็
ตามคณะท่ีเปดสวนใหญจะเนนทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สวนดานมนุษยศาสตรและ
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สังคมศาสตรโดยเฉพาะสาขาภาษาอังกฤษท่ีอาศัยฐานความเขาใจพหุวัฒนธรรม ระบบเศรษฐกิจและสังคม
ทองถ่ิน โดยเฉพาะอยางย่ิงในสามจังหวัดชายแดนภาคใตยังมีนอยและไมเพียงพอตอความตองการของ
พื้นท่ี

จากการศึกษาพบวาในพื้นท่ีสามจังหวัดชายแดนภาคใตยังขาดแคลนบุคลากรท่ีมีความรู
ความเช่ียวชาญทางดานภาษาอังกฤษ เพื่อรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจและความเจริญกาวหนาในยุค
โลกาภิวัฒน ประกอบกับในป 2558 เปนปท่ีเขาสูประชาคมอาเซียน ภาษาอังกฤษจึงย่ิงทวีความสําคัญใน
ฐานะเปนภาษาส่ือกลางในการส่ือสารในภูมิภาคอาเซียนและเปนส่ือกลางในการส่ือสารของโลก สอดคลอง
กับทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 11 (พ.ศ. 2555-2559) ดานแนวทางการ
พัฒนาการศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพของคนไทยใหมีภูมิคุมกันตอการเปล่ียนแปลง ไดกลาววา การพัฒนา
เด็กวัยเรียนใหมีความรูทางวิชาการและสติปญญาทางอารมณ สามารถศึกษาหาความรูและตอยอดองค
ความรูดวยตนเอง และไดกลาวถึงแนวทางการพัฒนาบุคลากรวัยเรียนในดานภาษาไววา สงเสริมการใช
และการอนุรักษภาษาทองถ่ิน การใชภาษาไทยอยางถูกตอง ควบคูกับการเรียนรูภาษาอังกฤษเปน
ภาษาตางประเทศหลัก รวมท้ังการเรียนรูภาษาสากลอ่ืนท่ีเหมาะสมและภาษาประเทศเพื่อนบาน
ตลอดจนการเรียนรูวัฒนธรรมและสรางความเขาใจในวิถีชีวิตของคนในกลุมประเทศอาเซียน เพื่อรองรับ
การเปนประชาคมอาเซียน

จากเหตุผลดังกลาวขางตน การพัฒนาบุคลากรในจังหวัดชายแดนภาคใตใหมีความรู
ความสามารถ ทักษะ และประสบการณ ดานภาษาอังกฤษจึงมีความสําคัญ ดังน้ัน คณะศิลปศาสตร
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร ไดเล็งเห็นถึงความสําคัญของภาษาอังกฤษ จึงไดพัฒนาหลักสูตรน้ีข้ึน
เพื่อพัฒนาบุคลากรในจังหวัดชายแดนภาคใตใหมีความรู ทักษะ และประสบการณดานภาษาอังกฤษ
รองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในยุคโลกาภิวัตน และการเปนประชาคมอาเซียนตอไป

11.2 สถานการณหรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
ความเจริญกาวหนาทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสงผลตอการเปล่ียนแปลงดาน

สังคม และวัฒนธรรมในยุคโลกาภิวัฒน ท่ีใชการส่ือสารและเทคโนโลยีเปนตัวเช่ือมโลกใหเปนโลกท่ีไร
พรมแดน โดยใชภาษาอังกฤษเปนภาษาส่ือกลางในการติดตอส่ือสาร

จากสถิติท่ีผานมา พบวา คนไทยยังมีความรูความสามารถดานภาษาอังกฤษอยูในเกณฑ
ตํ่า การพัฒนาบุคลากรใหมีความรูความสามารถดานภาษาอังกฤษ จึงเปนส่ิงท่ีสําคัญในฐานะเปนส่ือกลาง
ในการส่ือสารของโลก ซึ่งมนุษยทุกคนจะตองประสบพบเจอในชีวิตประจําวันผานชองทางใดชองทางหน่ึง
เชน การอานฉลากยา การทองเท่ียว อาหาร เครื่องมือเครื่องใช หรือการติดตอส่ือสารผานทางส่ือ
อิเล็กทรอนิกสตางๆ

สามจังหวัดชายแดนใตเปนอีกกลุมจังหวัดหน่ึงท่ีมีการติดตอส่ือสารกับประเทศมาเลเซีย
สิงคโปร อินโดนีเซีย และประเทศอ่ืนๆ อยางตอเน่ืองในฐานะเมืองชายแดน ดังน้ันภาษาอังกฤษจึงเปน
ส่ือกลางสําคัญในการติดตอส่ือสาร เพื่อพัฒนาสังคมและวัฒนธรรมในพื้นท่ีใหกาวหนาตอไป
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12. ผลกระทบจากขอ 11.1 และ 11.2 ตอการพัฒนาหลักสูตรและความเก่ียวของกับพันธกิจ
ของสถาบัน

12.1 การพัฒนาหลักสูตร
การเปล่ียนแปลงดานเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมอยางรวดเร็ว ดังกลาวขางตน จึง

เปนเหตุผลท่ีสําคัญในการพัฒนาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาภาษาอังกฤษข้ึน เพื่อผลิตบัณฑิตใหมี
ความรูความเช่ียวชาญ มีทักษะและประสบการณดานภาษาอังกฤษ มีความสามารถในการคิดวิเคราะห
คิดสังเคราะห มีคุณธรรม จริยธรรม มีทักษะทางปญญาและจรรยาบรรณในวิชาชีพ มีความรับผิดชอบตอ
ตนเองและสังคม มีศักยภาพในการเรียนรูและการทํางาน รูเทาทันการเปล่ียนแปลง สามารถดํารงตนใน
สังคมพหุวัฒนธรรมไดอยางมีความสุข

12.2 ความเก่ียวของกับพันธกิจของสถาบัน
การจัดการเรียนการสอนสาขาวิชาภาษาอังกฤษ มีความสอดคลองกับวิสัยทัศน และ

พันธกิจของมหาวิทยาลัย โดยมุงผลิตบัณฑิตท่ีมีศักยภาพและคุณลักษณะอันพึงประสงค ผลิตผลงานทาง
วิชาการ งานวิจัย งานสรางสรรค บริการวิชาการ และวิชาชีพ เพื่อใหเกิดการพัฒนาท่ีย่ังยืน สงเสริมและ
ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และยึดหลักการใหโอกาสทางการศึกษาแกคนในพื้นท่ี
13. ความสัมพันธกับหลักสูตรอ่ืนที่เปดสอนในคณะ/ภาควิชาอ่ืนของสถาบัน

13.1 กลุมวิชา/ รายวิชาในหลักสูตรที่เปดสอนโดยคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
10-024-105 คอมพิวเตอรในชีวิตประจําวัน 3 (2-2-5)

(Computers in Daily Life)
10-064-107 วิทยาศาสตรในชีวิตประจําวัน 3 (3-0-6)

(Science in Daily Life)

13.2 กลุมวิชา/ รายวิชาในหลักสูตรที่เปดสอนใหกับทุกคณะ/สถาบัน
กลุมวิชามนุษยศาสตร สังคมศาสตรและพลศึกษา

11-014-117 กฎหมายในชีวิตประจําวัน 3 (3-0-6)
(Law in Daily Life)

11-014-119 การออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ 1 (0-2-1)
(Exercise for Health)

11-014-121 มนุษยกับสังคม 3 (3-0-6)
(Man and Society)

11-024-110 การคนควาสารสนเทศและการเขียนงานทางวิชาการ 3 (2-2-5)
(Information Searching and Academic Writing)

11-024-112 ทักษะการคิด 3 (2-2-5)
(Thinking Skills)
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กลุมวิชาภาษา
11-034-101 การใชภาษาไทย 3 (2-2-5)

(Thai Usage)
11-034-102 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน 3 (2-2-5)

(English in Daily Life)
11-034-103 การสนทนาภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร 3 (2-2-5)

(Spoken English for Communication)
11-034-104 การใชภาษามลายูในชีวิตประจําวัน 3 (2-2-5)

(Malay for Daily Life)
11-034-112 ภาษาจีนเบื้องตน 3 (3-0-6)

(Basic Chinese)
13.3 การบริหารจัดการ

13.3.1 มอบหมายคณะกรรมการประจําหลักสูตร ควบคุมการดําเนินงานเก่ียวกับ
กระบวนการจัดการเรียนการสอน การประกันคุณภาพหลักสูตร เพื่อใหเปนไปตามขอกําหนดของกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552

13.3.2 แตงต้ังผูประสานงานรายวิชา เพื่อประสานงานกับอาจารยผูสอนและนักศึกษา
ในการพิจารณาขอกําหนดรายวิชา การจัดการเรียนการสอน และประเมินผลการดําเนินการ

13.3.3 งานวิชาการของคณะฯ ทําหนาท่ีประสานงานดานการจัดการเรียนการสอนใน
รายวิชาศึกษาท่ัวไปและรายวิชาเฉพาะกับคณะ/วิทยาลัย/สถาบันตางๆ และใชท่ีประชุมวิชาการ
ประจําเดือนของมหาวิทยาลัย ในการแลกเปล่ียนขอมูลและพิจารณางานดานวิชาการรวมกัน
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หมวดที่ 2 ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร

1. ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงคของหลักสูตร
1.1 ปรัชญา

ผลิตบัณฑิตสาขาภาษาอังกฤษท่ีมีความรู ทักษะ และประสบการณ มีคุณธรรม
จริยธรรม มีจรรยาบรรณ และรับผิดชอบตอสังคม บนพื้นฐานความเขาใจพหุวัฒนธรรม

1.2 ความสําคัญ
เปนหลักสูตรท่ีมุงพัฒนาผูเรียนใหมีความรู ความเช่ียวชาญดานภาษาอังกฤษ และมี

พื้นฐานภาษาอ่ืนท่ีหลากหลาย มีความสามารถในการคิดวิเคราะห สังเคราะห มีจรรยาบรรณวิชาชีพ มี
ความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม สามารถปรับตัวใหเขากับสังคมพหุวัฒนธรรม และนําองคความรูไป
พัฒนาตนเอง ประเทศชาติ เพื่อการพัฒนาอยางย่ังยืน ตอบสนองความตองการของทองถ่ินและเปดโอกาส
ทางการศึกษาใหแกคนในพื้นท่ีใหมีทางเลือกทางการศึกษามากข้ึน และสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 11 เกณฑมาตรฐานคุณลักษณะบัณฑิตอันพึงประสงค และการเขาสูประชาคม
อาเซยีน

1.3 วัตถุประสงคของหลักสูตร
1.3.1 ผลิตบัณฑิตท่ีมีความรูและทักษะในการส่ือสารภาษาอังกฤษท่ีมีคุณภาพ

ขยันหม่ันเพียรศึกษาหาความรู สามารถนําความรูไปประยุกตใชพัฒนาตนเอง พัฒนางาน และพัฒนา
สังคมไดอยางมีประสิทธิภาพ บนพื้นฐานความเขาใจพหุวัฒนธรรม

1.3.2 ผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณธรรม จริยธรรม มีจรรยาบรรณวิชาชีพ มีความรับผิดชอบตอ
ตนเองและสังคม

1.3.3 ผลิตบัณฑิตท่ีมีความคิดสรางสรรค ทันโลก ทันเหตุการณ มีความม่ันใจใน
ตนเอง และปรับตัวเขากับสังคมทามกลางความหลากหลายทางวัฒนธรรม

2. แผนพัฒนาปรับปรุง
2.1 แผนการพฒันา/เปล่ียนแปลง 2.2 กลยุทธ 2.3 หลักฐาน/ตัวบงช้ี

(1) พัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรใหมี
มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคณุวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาต ิพ.ศ. 2552
เพ่ือรองรับการประเมินคุณภาพของ
หลักสูตรหลังจากดําเนินงานเปน
ระยะเวลาครึง่หน่ึงของระยะเวลาใน
การดําเนินหลักสูตร

(1) แตงตั้งผูรับผิดชอบและตดิตาม
การดําเนินงานของหลักสูตรใหเปนไป
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาต ิพ.ศ. 2552
ในแตละตัวช้ีวัด

(1) อาจารยประจําหลักสูตรอยางนอย
รอยละ 80 มีสวนรวมในการประชุม
เพ่ือวางแผน ตดิตามและทบทวนการ
ดําเนินงานหลักสูตร
(2) มีรายละเอียดของหลักสูตร ตาม
แบบมคอ.2 ท่ีสอดคลองกับกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิแหงชาติหรือ
มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถา
มี)



-8-

2.1 แผนการพฒันา/เปล่ียนแปลง 2.2 กลยุทธ 2.3 หลักฐาน/ตัวบงช้ี
(3) มีรายละเอียดของรายวิชา และ
รายละเอียดของประสบการณ
ภาคสนาม (ถาม)ี ตามแบบ มคอ.3
และมคอ.4 อยางนอยกอนการเปด
สอนในแตละภาคการศึกษาใหครบทุก
รายวิชา
(4) จดัทํารายงานผลการดาํเนินการ
ของรายวิชา และรายงานผลการ
ดําเนินการของประสบการณ
ภาคสนาม (ถาม)ี ตามแบบ มคอ.5
และมคอ. 6 ภายใน 30 วัน หลัง
ส้ินสุดภาคการศึกษาท่ีเปดสอนใหครบ
ทุกรายวิชา
(5) จดัทํารายงานผลการดาํเนินการ
ของหลักสูตรตามแบบมคอ. 7 ภายใน
60 วัน หลังส้ินสุดปการศึกษา
(6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของ
นักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู
ท่ีกําหนดใน มคอ. 3 และ มคอ. 4 (ถา
มี) อยางนอยรอยละ 25 ของรายวิชา
ท่ีเปดสอนในแตละปการศึกษา
(7) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการ
เรียนการสอน กลยุทธการสอน หรือ
การประเมินผลการเรยีนรูจากผลการ
ประเมินการดาํเนินงานท่ีรายงานใน
มคอ.7 ปท่ีแลว

(2) พัฒนาบุคลากรดานการเรียนการ
สอนและบริการวิชาการใหมี
ประสบการณ และนํามาใชในการ
เรียนการสอน

(2) สนับสนุนบุคลากรท้ังฝายวิชาการ
และฝายสนับสนุนวิชาการ ใหไดรบั
การพัฒนาตามเกณฑท่ี สกอ. กําหนด

(8) อาจารยใหม (ถาม)ี ทุกคน ไดรับ
การปฐมนิเทศหรือคําแนะนําดานการ
จัดการเรียนการสอน
(9) อาจารยประจําทุกคนไดรับการ
พัฒนาทางวิชาการและ/หรือวิชาชีพ
อยางนอยปละหน่ึงครัง้
(10) จํานวนบุคลากรสนับสนุนการ
เรียนการสอน (ถาม)ี ไดรับการพัฒนา
วิชาการ และ /หรือ วิชาชีพ ไมนอย
กวารอยละ 50 ตอป
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2.1 แผนการพฒันา/เปล่ียนแปลง 2.2 กลยุทธ 2.3 หลักฐาน/ตัวบงช้ี
(3) ปรับปรงุหลักสูตรใหสอดคลองกับ
ความตองการของบณัฑติและผูใช
บัณฑิต

(3) ติดตามและประเมินความพึงพอใจ
ของผูใชบัณฑติ

(11) ระดับความพึงพอใจของ
นักศึกษาปสุดทาย/บณัฑิตใหมท่ีมตีอ
คุณภาพหลักสูตร เฉล่ียไมนอยกวา
3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
(12) ระดับความพึงพอใจของผูใช
บัณฑิตท่ีมตีอบัณฑิตใหม เฉล่ียไมนอย
กวา 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
(13) ระดับความพึงพอใจของ
นักศึกษาตอทรัพยากรสนับสนุนการ
เรียนการสอนเฉล่ียไมนอยกวา 3.51
จากคะแนนเตม็ 5.0
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสรางของหลักสตูร

1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ

ระบบการศึกษาใชระบบการศึกษาแบบทวิภาค โดย 1 ปการศึกษาแบงออกเปน 2 ภาค
การศึกษา ประกอบไปดวยภาคการศึกษาท่ี 1 เริ่มต้ังแตเดือนสิงหาคมถึงธันวาคม และภาคการศึกษาท่ี 2
เริ่มต้ังแตเดือนมกราคมถึงเดือนพฤษภาคม หน่ึงภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไมนอยกวา 15
สัปดาห การศึกษาภาคฤดูรอนกําหนดใหมีระยะเวลาและจํานวนหนวยกิตเทียบเคียงกันไดกับการศึกษา
ภาคปกติ ขอกําหนดตางๆ ใหเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทรวาดวยการศึกษา
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2557 (ภาคผนวก ก.)

1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูรอน
อาจมีการจัดการเรียนการสอนภาคฤดูรอน ท้ัง น้ี ข้ึนอยู กับการพิจารณาของ

คณะกรรมการประจําหลักสูตร
1.3 การเทียบเคียงหนวยกิตในระบบทวิภาค

ไมมี
2. การดําเนินการหลักสูตร

2.1 วัน เวลาในการดําเนินการเรียนการสอน
ใหเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทรวาดวยการศึกษาระดับ

ปริญญาตรี พ.ศ. 2557 (ภาคผนวก ก.)
2.2 คุณสมบัติของผูเขาศึกษา

2.2.1 เปนผูสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา หรือกําลัง
ศึกษาอยูในภาคการศึกษาสุดทายของการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา

2.2.2 เปนผูผานการคัดเลือกตามเกณฑของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
และ/หรือตามประกาศมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทรท่ีเก่ียวของกับการรับเขาศึกษาในหลักสูตร
ระดับปริญญาตรีสาขาวิชาน้ัน

2.2.3 ไมเปนโรคติดตอรายแรง เรื้อรังท่ีแพรกระจายได หรือโรคท่ีเปนอุปสรรคตอ
การศึกษา

2.3 ปญหาของนักศึกษาแรกเขา
2.3.1 นักศึกษามีพื้นฐานความรูความสามารถดานภาษาอังกฤษแตกตางกัน
2.3.2 การปรับตัวจากการเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทามาเปน

ระดับอุดมศึกษา
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2.4 กลยุทธในการดําเนินการเพื่อแกไขปญหา/ขอจํากัดของนักศึกษาในขอ 2.3
2.4.1 จัดกิจกรรมและการสอนเสริม โดยจัดหลักสูตรปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ

รวมถึงจัดใหมีหองปฏิบัติการทางภาษาใหเหมาะสม และเพียงพอกับผูเรียน
2.4.2 กําหนดตารางเวลาและกิจกรรมให นักศึกษาฝกฝนความสามารถทาง

ภาษาตางประเทศอยางสมํ่าเสมอ
2.4.3 สรางระบบอาจารยท่ีปรึกษาใหเขมแข็ง ติดตามผลการเรียน ความประพฤติของ

นักศึกษา
2.5 แผนการรับนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาในระยะ 5 ป

จํานวนนักศึกษา (คน) ปการศึกษา
2558 2559 2560 2561 2562

ช้ันปท่ี 1 40 40 40 40 40
ช้ันปท่ี 2 - 40 40 40 40
ช้ันปท่ี 3 - - 40 40 40
ช้ันปท่ี 4 - - - 40 40
รวม 40 80 120 160 200
นักศึกษาท่ีคาดวาจะสําเร็จการศึกษา - - - - 40

2.6 งบประมาณตามแผน
2.6.1 งบประมาณรายรับ

รายการ ปงบประมาณ
2558 2559 2560 2561

คาลงทะเบียนและบํารุงการศึกษา 360,000.00 720,000.00 1,080,000.00 1,440,000.00
รวมท้ังส้ิน 360,000.00 720,000.00 1,080,000.00 1,440,000.00

2.6.2 งบประมาณรายจาย

รายการ ปงบประมาณ
2558 2559 2560 2561

1. เงินเดือนและคาจางประจํา 3,168,000.00 3,696,000.00 3,960,000.00 4,224,000.00
2. อัตราท่ีตองการใหม - - 288,000.00 300,000.00
3. คาจางช่ัวคราว 180,000.00 180,000.00 - -
4. คาใชสอยและวัสดุ 40,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00
5. คาหนังสือ วารสาร และตํารา 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00
รวมท้ังส้ิน 3,418,000.00 3,956,000.00 4,328,000.00 4,604,000.00
จํานวนนักศึกษา )คน( 40 80 120 160
คาใชจายตอหัวนักศึกษา (บาท) 85,450.00 49,450.00 36,066.67 28,775.00
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2.7 ระบบการศึกษา
ระบบการศึกษาเปนแบบช้ันเรียน และใหเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยนราธิวาส

ราชนครินทร วาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2557 (ภาคผนวก ก.)
2.8 การเทียบโอนหนวยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนขามมหาวิทยาลัย

ใหเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทรวาดวยการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ.2557 (ภาคผนวก ก.)
3. โครงสรางหลักสูตร

3.1 หลักสูตร
3.1.1 จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร 124 หนวยกิต
3.1.2 โครงสรางหลักสูตร

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 34 หนวยกิต
1) กลุมวิชามนุษยศาสตร สังคมศาสตรและพลศึกษา 13 หนวยกิต
2) กลุมวิชาภาษา 15 หนวยกิต
3) กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 6 หนวยกิต
2. หมวดวิชาเฉพาะ ไมนอยกวา 84 หนวยกิต
1) กลุมวิชาพื้นฐาน 27 หนวยกิต
2) กลุมวิชาบังคับ 42 หนวยกิต
3) กลุมวิชาเลือก ไมนอยกวา 15 หนวยกิต
3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไมนอยกวา 6 หนวยกิต

3.1.3 รายวิชาในหลักสูตร
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 34 หนวยกิต
1) กลุมวิชามนุษยศาสตร สังคมศาสตรและพลศึกษา 13 หนวยกิต

11-014-117 กฎหมายในชีวิตประจําวัน 3 (3-0-6)
(Law in Daily Life)

11-014-119 การออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ 1-(0-2-1)
(Exercise for Health)

11-014-121 มนุษยกับสังคม 3 (3-0-6)
(Man and Society)

11-024-110 การคนควาสารสนเทศและการเขียนงานทางวิชาการ 3 (2-2-5)
(Information Searching and Academic Writing)

11-024-112 ทักษะการคิด 3 (2-2-5)
(Thinking Skills)
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2) กลุมวิชาภาษา 15 หนวยกิต
11-034-101 การใชภาษาไทย 3 (2-2-5)

(Thai Usage)
11-034-102 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน 3 (2-2-5)

(English in Daily Life)
11-034-103 การสนทนาภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร 3 (2-2-5)

(Spoken English for Communication)
11-034-104 การใชภาษามลายูในชีวิตประจําวัน 3 (2-2-5)

(Malay for Daily Life)
11-034-112 ภาษาจีนเบื้องตน 3 (3-0-6)

(Basic Chinese)

3) กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 6 หนวยกิต
10-024-105 คอมพิวเตอรในชีวิตประจําวัน 3 (2-2-5)

(Computers in Daily Life)
10-064-107 วิทยาศาสตรในชีวิตประจําวัน 3 (3-0-6)

(Science in Daily Life)

2. หมวดวิชาเฉพาะ 84 หนวยกิต
1) กลุมวิชาพื้นฐาน 27 หนวยกิต

11-034-201 ภาษาศาสตรเบื้องตน 3 (2-2-5)
(Introduction to Linguistics)

11-034-202 สัทศาสตรเบื้องตน 3 (2-2-5)
(Introduction to Phonetics and Phonology)

11-034-203 การแปลและการตีความเบื้องตน 3 (2-2-5)
(Introduction to Translation and Interpretation)

11-034-204 ไวยากรณเพื่อการเขียนภาษาอังกฤษท่ัวไป 3 (2-2-5)
(Grammar for General Writing)

11-034-205 การเขียนอนุเฉทและเรียงความภาษาอังกฤษ 3 (2-2-5)
(Paragraph and Essay Writing)

11-034-206 การเขียนเพื่อการจูงใจ 3 (2-2-5)
(Persuasive Writing)
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11-034-207 การอานภาษาอังกฤษเพื่อความเพลิดเพลิน 3 (2-2-5)
(English Reading for Pleasure)

11-034-208 การฟงและการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร 3 (2-2-5)
(English Listening and Speaking for Communication)

11-034-209 การส่ือสารระหวางวัฒนธรรม 3 (2-2-5)
(Intercultural Communication)
2) กลุมวิชาบังคับ 42 หนวยกิต

11-034-210 ประวัติศาสตรภาษาอังกฤษ 3 (2-2-5)
(History of English Language)

11-034-211 นานาภาษาอังกฤษโลก 3 (2-2-5)
(World Englishes)

11-034-212 วรรณคดีอังกฤษเบื้องตน 3 (2-2-5)
(Introduction to English Literature)

11-034-213 รอยแกวและรอยกรองภาษาอังกฤษ 3 (2-2-5)
(English Prose and Poetry)

11-034-214 การแปล: อังกฤษ -ไทย 3 (2-2-5)
(Translation: English-Thai)

11-034-215 การเขียนเชิงวิชาการ 3 (2-2-5)
(Academic Writing)

11-034-216 การอานเชิงวิเคราะหและวิจารณ 3 (2-2-5)
(Critical and Analytical Reading)

11-034-217 ทักษะการนําเสนอภาษาอังกฤษ 3 (2-2-5)
(English Presentation Skill)

11-034-218 การสนทนาและการอภิปรายภาษาอังกฤษ 3 (2-2-5)
(English Conversation and Discussion)

11-034-219 การพูดในท่ีสาธารณะ 3 (2-2-5)
(Public Speaking)

11-034-220 สัมมนาภาษาอังกฤษ 3 (2-2-5)
(English Seminar)

11-034-221 การศึกษาคนควาอิสระ 3 (2-2-5)
(Independent Study)

11-034-222 เตรียมสหกิจศึกษา* 0 (2-2-5)
(Cooperative Education Preparation)

หมายเหตุ * หมายถึง เปนรายวิชาท่ีไมนับหนวยกิต
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ใหเลือกเรียนจากรายวิชาตอไปน้ี 6 หนวยกิต
11-034-223 สหกิจศึกษา* 6 (0-18-0)

(Cooperative Education)
11-034-224 การฝกประสบการณวิชาชีพภาษาอังกฤษ* 6 (0-18-0)

(Field Experience in English)
3) กลุมวิชาเลือก** 15 หนวยกิต

3.1) กลุมภาษาอังกฤษ
11-034-225 การแปล: ไทย-อังกฤษ 3 (2-2-5)

(Translation: Thai to English)
11-034-226 การเขียนเชิงสรางสรรค 3 (2-2-5)

(Creative Writing)
11-034-227 การเขียนเพื่อการทองเท่ียว 3 (2-2-5)

(Travel Writing)
11-034-228 การอานยุคโลกาภิวัตน 3 (2-2-5)

(Reading in Globalisation)
11-034-229 การอานเรื่องส้ัน 3 (2-2-5)

(Reading Short Stories)
11-034-230 วัฒนธรรมและความหลากหลายของภาษาอังกฤษ 3 (2-2-5)

(English Varieties and Cultures of the English Speakers)
11-034-231 การส่ือสารธุรกิจ 3 (2-2-5)

(Business Communication)
11-034-232 การส่ือสารและเทคโนโลยี 3 (2-2-5)

(Communication and Technology)
11-034-233 ภาษาอังกฤษในท่ีทํางาน 3 (2-2-5)

(English at Work)
11-034-234 ภาษาอังกฤษสําหรับผูใชคอมพิวเตอร 3 (2-2-5)

(English for Computer Users)
11-034-235 ภาษาอังกฤษเพื่อการทองเท่ียวและการบริการ 3 (2-2-5)

(English for Tourism and Hospitality)
11-034-236 ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจการบิน 3 (2-2-5)

(English for Airline Business)

หมายเหตุ * หมายถึง ใหนักศึกษาเลือกเรียน 1 รายวิชา
หมายเหตุ ** หมายถึง กลุมวิชาเลือก นักศึกษาเลือกเรียนกลุมภาษาใดภาษาหน่ึง
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3.2) กลุมภาษาจีน
11-034-237 ภาษาจีนระดับตน 1 3 (2-2-5)

(Basic Chinese 1)
11-034-238 ภาษาจีนระดับตน 2 3 (2-2-5)

(Basic Chinese 2)
11-034-239 ภาษาจีนระดับกลาง 1 3 (2-2-5)

(Intermediate Chinese 1)
11-034-240 ภาษาจีนระดับกลาง 2 3 (2-2-5)

(Intermediate Chinese 2)
11-034-241 การฟง และพูดภาษาจีน 1 3 (2-2-5)

(Chinese Listening and Speaking 1)
11-034-242 การฟง และพูดภาษาจีน 2 3 (2-2-5)

(Chinese Listening and Speaking 2)
11-034-243 ภาษาจีนธุรกิจ 3 (2-2-5)

(Chinese Business Conversation)
11-034-244 ความรูเบื้องตนเก่ียวกับประเทศจีน 3 (2-2-5)

(Introduction to China)
3.3) กลุมภาษามลายู

11-034-245 หลักภาษามลายู 1 3 (2-2-5)
(Malay Grammar 1)

11-034-246 หลักภาษามลายู 2 3 (2-2-5)
(Malay Grammar 2)

11-034-247 การอานภาษามลายู 3 (2-2-5)
(Malay Reading)

11-034-248 สังคมและวัฒนธรรมมลายู 3 (2-2-5)
(Malay Society and Culture)

11-034-249 ภาษามลายูเพื่อการส่ือสาร 3 (2-2-5)
(Malay for Communication)

11-034-250 ภาษามลายูเพื่อการทองเท่ียว 3 (2-2-5)
(Malay for Tourism)

11-034-251 ภาษามลายูในหนังสือพิมพ 3 (2-2-5)
(Malay in the News)
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11-034-252 วรรณกรรมภาษามลายู 3 (2-2-5)
(Malay Literature)

3. หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หนวยกิต
เลือกเรียนรายวิชาตามหลักสูตรปริญญาตรีท่ีเปดสอนในมหาวิทยาลัยนราธิวาส

ราชนครินทรหรือสถานศึกษาอ่ืนๆ ท่ีคณะกรรมการประจําหลักสูตรใหความเห็นชอบไมนอยกวา
6 หนวยกิต โดยไมซ้ํากับรายวิชาท่ีเคยเรียนมาแลวและตองไมเปนรายวิชาท่ีกําหนดใหเรียนโดยไมนับ
หนวยกิตรวมในเกณฑการสําเร็จการศึกษาของสาขาวิชาน้ี เพื่อใหไดจํานวนหนวยกิตตลอดหลักสูตร มี
หนวยกิตสะสมรวมไมนอยกวา 124 หนวยกิต
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ความหมายเลขรหัสรายวิชา
การกําหนดรหัสวิชา

-

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  =1
หมวดวิชาเฉพาะ  =2
หมวดวิชาเลือกเสรี  =3
หมวดวิทยานิพนธ  =4

หลักสูตรพิเศษหรือหลักสูตรระยะส้ัน = 1
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) = 2
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) = 3
หลักสูตรปริญญาบัณฑิต = 4
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต = 5
หลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต = 6
หลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต = 7

รหัสสาขาคณะศิลปศาสตร ดังหนา 19
วิทยาลัยเทคนิคนราธิวาส =01
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนราธิวาส = 02
วิทยาลัยการอาชีพตากใบ = 03
คณะพยาบาลศาสตร = 04
คณะวิศวกรรมศาสตร = 05
คณะเกษตรศาสตร = 06
คณะวิทยาการจัดการ = 07
คณะแพทยศาสตร = 08
สถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา = 09
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี = 10
คณะศิลปศาสตร = 11
บัณฑิตวิทยาลัย = 12

X X X X X X X X

ลําดับวิชา
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รหัสสาขาคณะศิลปศาสตร
01 = สังคมศาสตร
02 = มนุษยศาสตร
03 = ภาษาศาสตร

รหัสสาขาคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
01 = สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
02 = สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร
03 = สาขาวิชาคณิตศาสตร
04 = สาขาวิชาฟสิกส
05 = สาขาวิชาเคมี
06 = สาขาวิชาชีววิทยา
07 = สาขาวิชาชีวเคมี
08 = สาขาวิชากายวิภาคศาสตร
09 = สาขาวิชาสรีรวิทยา
10 = สาขาวิชาจุลชีววิทยา
11 = สาขาวิชาปรสิตวิทยา
12 = สาขาวิชาเภสัชวิทยา
13 = สาขาโครงงาน และการฝกปฏิบัติงาน
14 = สาขาสัมมนา และปญหาพิเศษ
15 = สาขาวิทยาศาสตรท่ัวไป
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3.1.4 แผนการศึกษา

ช้ันปท่ี 1
ภาคการศึกษาตน
11-014-117 กฎหมายในชีวิตประจําวัน 3 (3-0-6)

Law in Daily Life
11-024-112 ทักษะการคิด 3 (2-2-5)

Thinking Skills
11-034-101 การใชภาษาไทย 3 (2-2-5)

Thai Usage
11-034-102 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน 3 (2-2-5)

English in Daily Life
11-034-207 การอานภาษาอังกฤษเพื่อความเพลิดเพลิน 3 (2-2-5)

English Reading for Pleasure
11-064-107 วิทยาศาสตรในชีวิตประจําวัน 3 (3-0-6)

Computers in Daily Life
รวม 18 หนวยกิต

ช้ันปท่ี 1
ภาคการศึกษาปลาย
11-014-119 การออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ 1 (0-2-1)

Exercise for Health
11-024-105 คอมพิวเตอรในชีวิตประจําวัน 3 (2-2-5)

Computers in Daily Life
11-024-110 การคนควาสารสนเทศและการเขียนงานทางวิชาการ 3 (2-2-5)

Information Searching and Academic Writing
11-034-103 การสนทนาภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร 3 (2-2-5)

Spoken English for Communication
11-034-104 การใชภาษามลายูในชีวิตประจําวัน 3 (2-2-5)

Malay for Daily Life
11-034-203 การแปลและการตีความเบ้ืองตน 3 (2-2-5)

Introduction to Translation and Interpretation
11-034-204 ไวยากรณเพื่อการเขียนภาษาอังกฤษท่ัวไป 3 (2-2-5)

Grammar for General Writing
รวม 19 หนวยกิต
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ช้ันปท่ี 2
ภาคการศึกษาตน
11-034-112 ภาษาจีนเบ้ืองตน 3 (3-0-6)

Basic Chinese
11-034-201 ภาษาศาสตรเบ้ืองตน 3 (2-2-5)

Introduction to Linguistics
11-034-205 การเขียนอนุเฉทและเรียงความภาษาอังกฤษ 3 (2-2-5)

Paragraph and Essay Writing
11-034-208 การฟงและการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร 3 (2-2-5)

English Listening and Speaking for Communication
11-034-210 ประวัติศาสตรภาษาอังกฤษ 3 (2-2-5)

History of the English Language
11-034-214 การแปล: อังกฤษ-ไทย 3 (2-2-5)

Translation: English to Thai
รวม 18 หนวยกิต

ช้ันปท่ี 2
ภาคการศึกษาปลาย
11-014-121 มนุษยกับสังคม 3 (3-0-6)

Man and Society
11-034-202 สัทศาสตรเบ้ืองตน 3 (2-2-5)

Introduction to Phonetics and Phonology
11-034-209 การส่ือสารระหวางวัฒนธรรม 3 (2-2-5)

Intercultural Communication
11-034-206 การเขียนเพื่อการจูงใจ 3 (2-2-5)

Persuasive Writing
xx-xxx-xxx วิชาเลือก 3 (x-y-z)

Minor Course
xx-xxx-xxx วิชาเลือกเสรี 3 (x-y-z)

Elective Course
รวม 18 หนวยกิต
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ช้ันปท่ี 3
ภาคการศึกษาตน
11-034-211 นานาภาษาอังกฤษโลก 3 (2-2-5)

World Englishes
11-034-215 การเขียนเชิงวิชาการ 3 (2-2-5)

Academic Writing
11-034-218 การสนทนาและการอภิปรายภาษาอังกฤษ 3 (2-2-5)

English Conversation and Discussion
xx-xxx-xxx วิชาเลือก 3 (x-y-z)

Minor Course
xx-xxx-xxx วิชาเลือก 3 (x-y-z)

Minor Course
xx-xxx-xxx วิชาเลือกเสรี 3 (2-2-5)

Elective Course
รวม 18 หนวยกิต

ช้ันปท่ี 3
ภาคการศึกษาปลาย
11-034-212 วรรณคดีอังกฤษเบ้ืองตน 3 (2-2-5)

Introduction to English Literature
11-034-216 การอานเชิงวิเคราะหวิจารณ 3 (2-2-5)

Critical and Analytical Reading
11-034-217 ทักษะการนําเสนอภาษาอังกฤษ 3 (2-2-5)

English Presentation Skill
11-034-219 การพูดในท่ีสาธารณะ 3 (2-2-5)

Public Speaking
xx-xxx-xxx วิชาเลือก 3 (x-y-z)

Minor Course
xx-xxx-xxx วิชาเลือก 3 (x-y-z)

Minor Course
11-034-222 เตรียมสหกิจศึกษา 0 (2-2-5)

Cooperative Education Preparation
รวม 18 หนวยกิต
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ช้ันปท่ี 4
ภาคการศึกษาตน
11-034-223 สหกิจศึกษา 6 (0-18-0)

Cooperative Education
หรือ
11-034-224 ฝกประสบการณวิชาชีพภาษาอังกฤษ 6 (0-18-0)

Field Experience in English
รวม 6 หนวยกิต

ช้ันปท่ี 4
ภาคการศึกษาปลาย
11-034-213 รอยแกวและรอยกรองภาษาอังกฤษ 3 (2-2-5)

English Prose and Poetry
11-034-220 สัมมนาภาษาอังกฤษ 3 (2-2-5)

English Seminar
11-034-221 การศึกษาคนควาอิสระ 3 (2-2-5)

Independent Study
รวม 9 หนวยกิต
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3.1.5 คําอธิบายรายวิชา
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 34 หนวยกิต
1) กลุมวิชามนุษยศาสตร สังคมศาสตร และพลศึกษา 13 หนวยกิต

11-014-117 กฎหมายในชีวิตประจําวัน 3 (3-0-6)
(Law in Daily Life)
เง่ือนไขของรายวิชา: ไมมี
ความรูเบื้องตนเก่ียวกับกฎหมายท่ัวไป และกฎหมายอิสลาม กฎหมายท่ีเก่ียวของกับ

สิทธิมนุษยชน และการคุมครองผูบริโภค เพื่อใหสามารถอยูรวมกันในสังคมไดอยางมีความสุข
A fundamental course focusing on the civil general law and Islamic

regulations on human rights and human protection rights in order to understand
democratic solutions in society.

11-014-119 การออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ 1 (0-2-1)
(Exercise for Health)
เง่ือนไขของรายวิชา: ไมมี
ความมุงหมาย คุณคา และประโยชนของการออกกําลังกาย สรีระวิทยา การออก

กําลังกาย การเสริมสราง และการทดสอบสมรรถภาพทางกาย หลักเกณฑและรูปแบบของกิจกรรมการ
ออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ แนวทางการเลือกรูปแบบของการออกกําลังกายท่ีเหมาะสม และการนําไปใช
เพื่อใหเกิดประโยชนตอการพัฒนาคุณภาพชีวิต

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.

11-014-121 มนุษยกับสังคม 3 (3-0-6)
(Man and Society)
เง่ือนไขของรายวิชา: ไมมี
มนุษยกับสังคมและวัฒนธรรม การจัดระเบียบทางสังคม สถาบันทางสังคม สิทธิ

มนุษยชน การเปล่ียนแปลงทางสังคม โลกาภิวัตน และผลกระทบตอสังคม
A course focusing on humans, society and cultures, socialization, agents,

human rights, globalization, social changes, and social impact.
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11-024-110 การคนควาสารสนเทศและการเขียนงานทางวิชาการ 3 (2-2-5)
(Information Searching and Academic Writing)
เง่ือนไขของรายวิชา: ไมมี
แหลงทรัพยากรสารสนเทศ การคนควาและรวบรวมสารสนเทศ การบันทึกเพื่อวิเคราะห

และสังเคราะหขอมูล การเรียบเรียงงานวิชาการ และการเขียนเอกสารอางอิงในงานวิชาการ
A course focusing on sourcing information, seeking and gathering

information, recording to analyse and synthesize the information, compiling academic
work and writing references.

11-024-112 ทักษะการคิด 3 (2-2-5)
(Thinking Skills)
เง่ือนไขของรายวิชา: ไมมี
ความสําคัญของการคิดอยางเปนระบบ การใชปญญาหาเหตุผลเพื่อปองกันและแกไข

ปญหา การริเริ่มแนวคิดใหมท่ีเปนสัมมาทิฐิในระดับบุคคลและสถาบัน ฝกปฏิบัติวิธีคิด สรางกิจกรรมเพื่อ
พัฒนาความสามารถในการคิดวิจารณญาณ คิดวิเคราะห คิดสรางสรรคและการตัดสินใจ

A course focusing on the importance of organised thinking and the use of
wisdom for the purpose of preventing and solving problems, initiating new ideas of
individual and institutional right views, practicing thinking skills, and organizing activities
in order to develop the ability of critical, analytical, creative and decision-making
thinking.

2) กลุมวิชาภาษา 15 หนวยกิต
11-034-101 การใชภาษาไทย 3 (2-2-5)

(Thai Usage)
เง่ือนไขของรายวิชา: ไมมี
การใชภาษาไทยอยางถูกตองเหมาะสม หลักการพูด การฟง การอาน และการเขียน เนน

ฝกปฏิบัติเพื่อการนําไปใช
A course focusing on the use of correct and appropriate Thai language,

and principles of speaking, listening, reading and writing that emphasize on the practice
for application.
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11-034-102 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน 3 (2-2-5)
(English in Daily Life)
เง่ือนไขของรายวิชา: ไมมี
การใชภาษาอังกฤษในการทักทาย แนะนํา บอกทิศทาง พัฒนาทักษะการอาน และ

การเขียนในชีวิตประจําวัน
A course focusing on the use of English in greeting, suggesting, giving

directions and improving reading and writing in daily life.

11-034-103 การสนทนาภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร 3 (2-2-5)
(Spoken English for Communication)
เง่ือนไขของรายวิชา: ไมมี
การพัฒนาทักษะการฟง และการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารในโอกาสตางๆ ฝกการ

สนทนาเปนกลุม
A course focusing on listening and speaking skills for communication in

various situations through group work activities.

11-034-104 การใชภาษามลายูในชีวิตประจําวัน 3 (2-2-5)
(Malay for Daily Life)
เง่ือนไขของรายวิชา: ไมมี
การใชภาษามลายูกลางอยางถูกตองเหมาะสม หลักการพูด การฟง การอาน และการ

เขียน เนนฝกปฏิบัติเพื่อการนําไปใช
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.

11-034-112 ภาษาจีนเบ้ืองตน 3 (3-0-6)
(Basic Chinese)
เง่ือนไขของรายวิชา: ไมมี
การใชทักษะพื้นฐานของภาษาจีน ไดแก ระบบเสียง เนนเรื่องการออกเสียง ตองชัดเจน

และศึกษาสัญลักษณท่ีใชแทนเสียงในภาษาจีน ตามมาตรฐานเดียวกับท่ีใชในสาธารณรัฐประชาชนจีน
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.
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3) กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 6 หนวยกิต
10-024-105 คอมพิวเตอรในชีวิตประจําวัน 3 (2-2-5)

(Computers in Daily Life)
เง่ือนไขของรายวิชา: ไมมี
ศึกษาเทคโนโลยีคอมพิวเตอรท่ีมีอิทธิพล และมีผลกระทบตอชีวิตและสังคม ความหมาย

ความเปนมา และองคประกอบของคอมพิวเตอร  หลักการทํางานท่ัวไป อุปกรณและส่ือบันทึกขอมูล การ
แทนขอมูล และการจัดการขอมูลคอมพิวเตอร ระบบเครือขายคอมพิวเตอร และเครือขายอินเทอรเน็ต
จริยธรรม อาชญากรรม และความปลอดภัยในการใชคอมพิวเตอรในชีวิตประจําวัน และการศึกษาการใช
ซอฟแวรสําเร็จรูปสําหรับประยุกตใชงานท่ีเก่ียวของกับสาขาวิชาของนักศึกษา

A course focusing on the study of computer technology which affects life
and society, definitions, backgrounds, components of computers, general functions of
use, tools and recording media, data replacement and information organization, and
computer and internet systems technology protection and crime, safe daily usage, the
study of packaged software for practical applications relating to the field of the students.

10-064-107 วิทยาศาสตรในชีวิตประจําวัน 3 (3-0-6)
(Science in Daily Life)
เง่ือนไขของรายวิชา: ไมมี
การศึกษาเก่ียวกับแหลงพลังงานไฟฟา การผลิตพลังงานไฟฟา วงจรไฟฟาในบาน

อุปกรณไฟฟา หลักการทํางานของเครื่องใชไฟฟาในบานประเภทใหความรอน แสงสวางและพลังงานกล
เครื่องใชไฟฟาในสํานักงาน พลังงานในการดําเนินชีวิต ระบบการทํางานของอวัยวะตางๆ ในรางกาย
มนุษย พันธุกรรม จุลินทรียท่ีเก่ียวของกับอาหาร การเปนพิษของอาหาร และการใชประโยชนจาก
จุลินทรียในอุตสาหกรรม การจัดการผลผลิตทางการเกษตรและผลิตภัณฑทางอุตสาหกรรมโดยการใช
ความรอน ความเย็น สารเคมี รังสี การชะลอการสุกของผลไม การยืดอายุของดอกไม บรรณจุภัณฑ
อุตสาหกรรม เพื่อการเก็บรักษาและการขนสงสารเคมีท่ีใชในชีวิตประจําวันและในสํานักงาน

A course focusing on the study of electrical sources including the process
of power generating, electrical tools, the working principles of home electrical
appliances that produce heat, light, and power, office machines, power used in daily life,
the system of human bodies, human genetics, micro-organisms in food, food poisoning,
the use of micro-organisms in industries, the management of agricultural and industrial
production by using heat, cold, chemicals, radiation, the reduction in ripening activities
of fruit, the propagation of flowers, packaging in industry for food preservation and
chemical delivery systems in daily life and the office.
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2. หมวดวิชาเฉพาะ 84 หนวยกิต
1) กลุมวิชาพื้นฐาน 27 หนวยกิต

11-034-201 ภาษาศาสตรเบ้ืองตน 3 (2-2-5)
(Introduction to Linguistics)
เง่ือนไขของรายวิชา: ไมมี
ความหมายของภาษาและภาษาศาสตร สาขาของวิชาภาษาศาสตร ลักษณะท่ัวไปของ

ภาษา ความรู ท่ัวไปเก่ียวกับสัทศาสตร สรศาสตร สัทอักษรสากล สัทอักษรไทย และหลักวิเคราะห
ภาษาอังกฤษตามแนวภาษาศาสตร

A course focusing on the definition of language and linguistic study, the
general patterns of language and the fundamental knowledge of phonetics and
phonology, phonemics, international phonetic alphabets, Thai international alphabets,
and analytical methods based on the standards of linguistic study.

11-034-202 สัทศาสตรเบ้ืองตน 3 (2-2-5)
(Introduction to Phonetics and Phonology)
เง่ือนไขของรายวิชา: ไมมี
การเรียนรูเสียงและระบบเสียงภาษาอังกฤษ มุงเนนการฝกออกเสียงในภาษาอังกฤษ

ต้ังแตระดับคํา วลี ประโยค และขอความตอเน่ือง รวมท้ังศึกษาปญหาการออกเสียงของนักเรียนไทย
A course focusing on the learning of the sounds and the English sound

system emphasizing on pronunciation practice such as, words, phrases, sentences,
continuous texts, and the problems around pronouncing words for Thai learners.

11-034-203 การแปลและการตีความเบ้ืองตน 3 (2-2-5)
(Introduction to Translation and Interpretation)
เง่ือนไขของรายวิชา: ไมมี
ทฤษฏีการแปลและการตีความ รวมท้ังทฤษฏีภาษาศาสตรและอรรถศาสตร เนนยํ้า

จริยธรรมและจรรยาบรรณในการแปล เทคนิคการแปลและการตีความจากตัวบทความ ภาษาอังกฤษชนิด
ตางๆ

A theoretical course focusing on translation and interpretation including
both linguistics and semantics, highlighting communication ethics and morality,
translating and interpreting techniques on a variety of current issues.
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11-034-204 ไวยากรณเพื่อการเขียนภาษาอังกฤษทั่วไป 3 (2-2-5)
(Grammar for General Writing)
เง่ือนไขของรายวิชา: ไมมี
ไวยากรณเพื่อการเขียนภาษาอังกฤษท่ัวไป การนําโครงสรางไวยกรณท่ีหลากหลายมาฝก

ใชในสถานการณท่ีใชการเขียนภาษาอังกฤษท่ัวไป โดยศึกษาคํา ลักษณะหนาท่ี และตําแหนงของคํา
ประโยค กฎเกณฑ การเรียงคํา การสรางประโยค และเช่ือมประโยค เพื่อพัฒนาการใชภาษาไดอยาง
แมนยํา และ มุงเนนการพัฒนาความสามารถในการใชไวยากรณเพื่อการเขียนโดยท่ัวไปไดถูกตอง

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.

11-034-205 การเขียนอนุเฉทและเรียงความภาษาอังกฤษ 3 (2-2-5)
(Paragraph and Essay Writing)
เง่ือนไขของรายวิชา: ไมมี
การพัฒนาทักษะการเขียนภาษาอังกฤษมุงเนนกลวิธีการเขียนท่ีมีประสิทธิภาพ ทักษะท่ี

จําเปนในการเขียนภาษาอังกฤษ เชน การเขียนเคาโครง การพัฒนาเขียนอนุเฉทประเภทตางๆ การจด
บันทึกการทําบันทึกยอ และการเขียนสรุป

A course focusing on the development of writing emphasizing on
effective writing strategies and essential skills used in writing, such as writing
composition, paragraph and essay writing structures of all kinds, note-taking,
memorandums, and summaries.

11-034-206 การเขียนเพื่อการจูงใจ 3 (2-2-5)
(Persuasive Writing)
เง่ือนไขของรายวิชา: ผานการเรียนรายวิชา 11-034-205 การเขียนอนุเฉทและ

เรียงความภาษาอังกฤษ
การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษโดยเนนการเขียนเพื่อการโนมนาวและจูงใจ ในบริบท

ตางๆ เชน การเขียนบทความหรือจดหมายแนะนําตัวเอง ส่ิงตีพิมพเพื่อการโฆษณา และการเขียนจาก
หัวขอท่ีตนเองสนใจ เปนตน
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Pre-requisite: 11-034-205 Paragraph and Essay Writing
A course focusing on the development of the persuasive English writing in

different contexts, such as articles, covering letters, advertisements, and topics of the
writings based on the learners’ interests.

11-034-207 การอานภาษาอังกฤษเพื่อความเพลิดเพลิน 3 (2-2-5)
(English Reading for Pleasure)
เง่ือนไขของรายวิชา: ไมมี
กลวิธีและการฝกอานขอความส้ันๆ จากส่ือตางๆ ไดแก หนังสือพิมพ นิตยสาร  ฯลฯ

โดยมุงเนนการอานเพื่อความเพลิดเพลิน และสามารถระบุไดอยางมีหลักเกณฑวาคํา ขอความ วลีและ
ประโยคตางๆ ส่ือความหมายอยางไร โดยอาศัยทักษะการเพิ่มพูนความรูวงศัพทประกอบดวยการสังเกต
โครงสรางคํา อุปสรรค ปจจัย ตลอดจนการใชพจนานุกรมและคลังขอมูลทางภาษา ซึ่งจะครอบคลุมไปถึง
เรื่องการใชอุปสรรคและปจจัยใชเครื่องสังเกตในบริบท ตลอดจนวิธีใชพจนานุกรมและวิธีเลือกความหมาย
ของศัพทตามพจนานุกรมมาใชโดยถูกตองกับความหมายของขอความ วลี และประโยค

A course focusing on pleasure-based reading strategies of short passages
from various sources such as, newspapers, magazines and other sources, and
emphasizing on words, the meaning of phrases and texts by means of using 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.

11-034-208 การฟงและการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร 3 (2-2-5)
(English Listening and Speaking for Communication)
เง่ือนไขของรายวิชา: ไมมี
การฝกฟงเรื่องส้ันๆ ท่ีมีเน้ือหาทางวิชาการสาขาตางๆ เชน บทสนทนา การบรรยายและ

บทสัมภาษณขอตางๆ จากสําเนียงท่ีแตกตางกัน และฝกพูดโดยการเนนการตอบคําถามสรุปเรื่อง แสดง
ความคิดเห็น ฝกสนทนาเชิงอภิปรายหัวขอตางๆ ตามสถานการณ และขอมูลท่ีกําหนด เพื่อการส่ือสารใน
สถานการณตางๆ ได

A course focusing on 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.



-31-

11-034-209 การส่ือสารระหวางวัฒนธรรม 3 (2-2-5)
(Intercultural Communication)
เง่ือนไขของรายวิชา: ไมมี
การศึกษาความสัมพันธระหวางภาษาและวัฒนธรรมผานส่ือภาษาอังกฤษรวมสมัย เนน

การส่ือสารท่ีตระหนักถึงการเคารพความแตกตางระหวางวัฒนธรรม และประเพณีของไทยกับประเทศ
อ่ืนๆ

A course focusing on 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, and emphasizing on exchanging ideas on how cultures, traditions, and beliefs
affect the language.

2) กลุมวิชาบังคับ 42 หนวยกิต
11-034-210 ประวัติศาสตรภาษาอังกฤษ 3 (2-2-5)

(History of English Language)
เง่ือนไขของรายวิชา: ไมมี
ประวัติศาสตรและวิวัฒนาการของภาษาอังกฤษ ความสัมพันธกับประวัติศาสตร

การเมือง สังคม และวัฒนธรรม การเผยแผของภาษาอังกฤษและภาษาอังกฤษในฐานะภาษาสากลดาน
ไวยากรณ เสียงและศัพทในแตละยุคสมัย ท่ีนําไปสูความเขาใจลักษณะและสถานภาพของภาษาอังกฤษใน
ฐานะท่ีเปนภาษาสากล

A course focusing on the history and the revolution of the English
language, the relationship between the history and politics, societies and cultures, the
widespread of English and the language as an international language in terms of
grammar, phonology and lexis of each era in order to develop the understanding and
status of the language which is claimed as the international language of the world.

11-034-211 นานาภาษาอังกฤษโลก 3 (2-2-5)
(World Englishes)
เง่ือนไขของรายวิชา: ไมมี
การใชภาษาอังกฤษโลกรวมสมัย การเปรียบเทียบระหวางภาษาอังกฤษท่ีใชในสถานะ

และบริบทตางๆ โดยเนนอิทธิพลทางภูมิศาสตร สังคม เศรษฐกิจ และวัฒนธรรมท่ีมีตอความหลากหลาย
ในภาษาอังกฤษ
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A course focusing on the use of the contemporary English, the
comparative study of Englishes used as various contexts emphasized on the influence of
geography, societies, economy and cultures on Englishes.

11-034-212 วรรณคดีอังกฤษเบ้ืองตน 3 (2-2-5)
(Introduction to English Literature)
เง่ือนไขของรายวิชา: ไมมี
ความรูเบื้องตนเก่ียวกับการศึกษาประวัติวรรณคดีอังกฤษและอเมริกันเชิงเปรียบเทียบ

โดยสังเขป เริ่มจากวรรณกรรมสมัยเชคเสปยรถึงวรรณกรรมสมัยปจจุบัน ศึกษาและวิเคราะห วัจนภาษาท่ี
ใชในวรรณคดีศึกษา

A course focusing on introductory comparative study on British and
American literatures since Shakespeare to modern literature, the study and analysis of
the verbal language used in the literature study.
11-034-213 รอยแกวและรอยกรองภาษาอังกฤษ 3 (2-2-5)

(English Prose and Poetry)
เง่ือนไขของรายวิชา: ไมมี
บทรอยแกว รอยกรองของภาษาอังกฤษในรูปแบบตางๆ เชน บทรอยแกว รอยกรอง

ส้ันๆ ท่ีบรรยายอารมณ และความรูสึก ผานเรื่องราวในรูปแบบตางๆ เพื่อใหเกิดกระบวนความเขาใจ
การสัมผัสอักษรและสระ การศึกษาฉันทลักษณ ภาษาภาพพจน คติชนวิทยา และคําศัพทท่ีใชในบทกลอน

A course focusing on different kinds of prose and poetry such as, short
prose and poetry expressing feelings and moods through stories and poetic devices for
the purpose of understanding alliteration and assonance, simile, metaphor and
personification.

11-034-214 การแปล: อังกฤษ-ไทย 3 (2-2-5)
(Translation: English to Thai)
เง่ือนไขของรายวิชา: ผานการเรียนรายวิชา 11-034-203 การแปลและการตีความ

เบ้ืองตน
หลักและกลวิธีในการแปลจากภาษาอังกฤษเปนภาษาไทย ในระดับคํา ประโยค ขอความ

และเน้ือความส้ันๆ โดยเนนความแตกตางทางโครงสราง โดยเฉพาะโครงสรางท่ีเปนปญหาท้ังภาษาไทย
และภาษาอังกฤษ และฝกตีความหมายของคําศัพทใหตรงกับบริบทโดยเฉพาะคําท่ีมีหลายความหมาย
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Pre-requisite: 11-034-203 Introduction to Translation and Interpretation
A course focusing on tips and techniques of English to Thai translation

including words, phrases, sentences, texts, and short passages that carry different
language patterns, especially the different patterns between Thai and English that cause
difficulty in translation.

11-034-215 การเขียนเชิงวิชาการ 3 (2-2-5)
(Academic Writing)
เง่ือนไขของรายวิชา: ผานการเรียนรายวิชา 11-034-205 การเขียนอนุเฉทและ

เรียงความภาษาอังกฤษ
รูปแบบและวิธีการเขียนรายงานทางวิชาการ การคนควา รวบรวมและเรียบเรียงขอมูล

และนําเสนอในรูปแบบของการเขียนรายงานทางวิชาการ รายงานการวิจัย ตลอดจนจรรยาบรรณทาง
วิชาการ

Pre-requisite: 11-034-205 Paragraph and Essay Writing
A course focusing on the forms and procedures of an academic

composition, information seeking, collecting and compiling, and writing an academic
composition, research as well as ethics academic writing.

11-034-216 การอานเชิงวิเคราะหวิจารณ 3 (2-2-5)
(Critical and Analytical Reading)
เง่ือนไขของรายวิชา: ไมมี
กลวิธีในการอานและโครงสรางของขอเขียนท่ีตัดตอนมาจากความเรียงบทความ

หนังสือพิมพ วารสาร ท่ีเก่ียวกับประเด็นทางสังคม เพื่อการจําแนกขอเท็จจริงและความคิดเห็น การ
จําแนกมุมมอง ทัศนคติ และหลักการในการเขียนของผูเขียน ฝกการแสดงความคิดเห็น วิเคราะห และ
วิจารณเน้ือหาของงานเขียนประเภทตางๆอยางมีระบบ รวมท้ังศึกษาวิธีการนําเสนอ และฝกการสรุป
ขอมูลเก่ียวกับเรื่องท่ีอานโดยการอภิปรายหรือขอเขียนได

A course focusing on 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.
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11-034-217 ทักษะการนําเสนอภาษาอังกฤษ 3 (2-2-5)
(English Presentation Skill)
เง่ือนไขของรายวิชา: ไมมี
ภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติการนําเสนองานหนาช้ันแบบมืออาชีพ เรียนรูเทคนิคและ

ทักษะการนําเสนองาน การใชส่ือเทคโนโลยีท่ีหลากหลายเพื่อการส่ือสาร  ท้ังแบบกลุมและรายบุคคลให
เกิดประสิทธิภาพ

A course focusing on the theory and the practice of professional
presentation; presentation techniques, technology used for presentation, and other
strategies for effective group and individual presentation.

11-034-218 การสนทนาและการอภิปรายภาษาอังกฤษ 3 (2-2-5)
(English Conversation and Discussion)
เง่ือนไขของรายวิชา: ไมมี
ภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติการใชภาษาอังกฤษเชิงอภิปราย ผานการจัดอภิปราย

ในประเด็นและหัวขอตางๆ ท่ีนาสนใจ โดยมุงเนนใหผูเรียนฝกทักษะการพูดอยางมีเหตุผลและฝกมารยาท
ในการโตแยง

A course focusing on the theory and the practice of English discussion
through various interesting topics in order to help learners practice speaking skills with
good reasoning and manners in arguing.

11-034-219 การพูดในที่สาธารณะ 3 (2-2-5)
(Public Speaking)
เง่ือนไขของรายวิชา: ไมมี
ศิลปะการพูด และหลักการพูดในท่ีชุมชน โดยรูจักการใชภาษา นํ้าเสียง  และทาทางท่ี

เหมาะสมกับกาลเทศะ ตลอดจนเรียนรูการใชเทคนิคตางๆในการวิเคราะหผูฟง และฝกการใหขอมูล
การพูดแสดงความคิดเห็น สนับสนุน หรือ คัดคาน การโนมนาวจิตใจ ของการพูดในท่ีชุมชน

A course focusing on the speaking styles and the public speaking
techniques such as, appropriate word choice, tones, and body language for correct
situations, the techniques used to analyze the audience, expressing an opinion,
agreement, disagreement and persuasion in public speaking.
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11-034-220 สัมมนาภาษาอังกฤษ 3 (2-2-5)
(English Seminar)
เง่ือนไขของรายวิชา: ไมมี
ภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติการใชภาษาอังกฤษ ผานการจัดสัมมนาในหัวขอตางๆ โดย

มุงเนนใหผูเรียนมีสวนรวมในการสัมมนาในบทบาทตางๆ ได
A course focusing on the theory and the practice of the use of the English

language through organizing seminars on various topics that emphasize on helping
learners to participate in different roles in the seminars.

11-034-221 การศึกษาคนควาอิสระ 3 (2-2-5)
(Independent Study)
เง่ือนไขของรายวิชา: ไมมี
รายวิชาการอานในระดับสูง เพื่อใหเขาใจกระบวนการการทําวิจัยเบื้องตน ไดแก การ

คนควาและการรวบรวมขอมูล การวิเคราะห  การสังเคราะห การเรียบเรียงเน้ือหา ตลอดจนการเขียน
อางอิงในงานวิชาการ โดยผูเรียนแตละบคุคลสามารถเลือกเขียนในหัวขอตามท่ีตนเองสนใจ

An advanced course focusing on the understanding of introductory
research procedures such as seeking and gathering information, analyzing and
synthesizing the collected data, compiling the content and writing references for
producing a piece of academic work of individual students based on their interest.

11-034-222 เตรียมสหกิจศึกษา 0 (2-2-5)
(Cooperative Education Preparation)
เง่ือนไขของรายวิชา: ลงทะเบียนเรียนแบบไมนับหนวยกิต
หลักการ แนวคิด กระบวนการ และระเบียบขอปฏิบัติ เทคนิคในการสมัครเขาสถาน

ประกอบการ ความรูพื้นฐานในการปฏิบัติงานในสถานประกอบการ ตามมาตรฐานวิชาชีพของสาขาวิชา
ประกอบดวย การพัฒนาบุคลิกภาพ ภาษาและการส่ือสาร มนุษยสัมพันธ เทคโนโลยีสารสนเทศ
การทํางานเปนทีม และระบบบริหารงานคุณภาพในสถานประกอบการ วิธีการเขียนรายงาน และเทคนิค
การนําเสนอผลงานทางวิชาการ
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Pre-requisite: Non-credited course
A course focusing on 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.

11-034-223 สหกิจศึกษา 6 (0-18-0)
(Cooperative Education)
เง่ือนไขของรายวิชา: ลงทะเบียนเรียนมาแลวไมนอยกวา 6 ภาคการศึกษา และตอง

ผานการเรียนรายวิชา 11-034-222 เตรียมสหกิจศึกษา
การทํางานเชิงวิชาการ และ/หรือวิชาชีพเสมือนหน่ึงเปนภาระงานเต็มเวลาในสถาน

ประกอบการ หรือหนวยงานของรัฐหรือเอกชนท่ีเก่ียวของทางดานภาษาอังกฤษโดยไดรับความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการประจําหลักสูตรเปนเวลาหน่ึงภาคเรียนสหกิจศึกษา

Pre-requisite: For those who have received an S grade from 11-034-222
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.

11-034-224 การฝกประสบการณวิชาชีพภาษาอังกฤษ 6 (0-18-0)
(Field Experience in English)
เง่ือนไขของรายวิชา: ลงทะเบียนเรียนมาแลวไมนอยกวา 6 ภาคการศึกษา และตอง

ผานการเรียนรายวิชา 11-034-222 เตรียมสหกิจศึกษา
ประสบการณ วิชาชีพทางดานตางๆ ในหนวยงาน สถานประกอบการ โดยฝกงาน

เก่ียวกับภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติท่ีไดศึกษา
Pre-requisite: For those who have received an S grade from 11-034-222

Cooperative Education Preparation and have studied not less than 6 semesters.
Full time work performance in an approved workplace to apply the

knowledge learned.
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3. กลุมวิชาเลือก 15 หนวยกิต
กลุมภาษาอังกฤษ

11-034-225 การแปล: ไทย-อังกฤษ 3 (2-2-5)
(Translation: Thai to English)
เง่ือนไขของรายวิชา: ผานการเรียนรายวิชา 11-034-203 การแปลและการตีความ

เบ้ืองตน
หลักและกลวิธีข้ันพื้นฐานในการแปลจากภาษาไทยเปนภาษาอังกฤษในระดับคํา

ประโยค ขอความ และเน้ือความส้ันๆ โดยเนนความแตกตางทางโครงสราง โดยเฉพาะโครงสรางท่ีเปน
ปญหาท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และฝกตีความหมายของคําศัพทใหตรงกับบริบทโดยเฉพาะคําท่ีมี
หลายความหมาย

Pre-requisite: 11-034-203 Introduction to Translation and Interpretation
A course focusing on tips and techniques on Thai to English translation

including words, phrases, sentences, texts, and short passages that carry different
language patterns, especially the different patterns between Thai and English that cause
difficulty in translation.

11-034-226 การเขียนเชิงสรางสรรค 3 (2-2-5)
(Creative Writing)
เง่ือนไขของรายวิชา: ไมมี
โครงสรางการเขียนเชิงสรางสรรค โดยใหมีงานเขียนระดับยอหนาและเรียงความ เพื่อ

เนนพัฒนาการของผูเรียนใหใชจินตนาการผนวกกับกลยุทธการเขียนเชิงสรางสรรคอยางมีประสิทธิภาพ
A course focusing on creative writing structures, a paragraph and essay

writing that develop learners’ imagination and techniques in the creative writing
effectively.

11-034-227 การเขียนเพื่อการทองเที่ยว 3 (2-2-5)
(Travel Writing)
เง่ือนไขของรายวิชา: ไมมี
การฝกเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการทองเท่ียวเบื้องตนในระดับยอหนาและเรียงความท่ีใช

การเลาประสบการณการทองเท่ียว การเขียนเพื่อตีพิมพใน คอลัมนตางๆ และการเขียนหนังสือทองเท่ียว
เบื้องตน ตลอดจนการอธิบายสถานท่ีทองเท่ียวใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต
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A course focusing on the fundamentals of travel writing at paragraph and
essay levels which include a travel story, travel journalism, guide books, and
explanations of tourist places in foreign countries.

11-034-228 การอานยุคโลกาภิวัตน 3 (2-2-5)
(Reading in Globalisation)
เง่ือนไขของรายวิชา: ไมมี
การประยุกตใชกลวิธีการอาน เพื่อวิเคราะหโครงสรางและรูปแบบของบทอานผานส่ือท่ี

ใชอยูจริงในชีวิตประจําวัน โดยมุงเนนส่ือทันสมัย ขาวสารตางๆ ท่ีแพรกระจายผานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ไปท่ัวโลก

A course focusing on applying reading strategies to the analysis of various
types of authentic reading passages in daily life through modern sources such as, news
on the Internet.

11-034-229 การอานเร่ืองส้ัน 3 (2-2-5)
(Reading Short Stories)
เง่ือนไขของรายวิชา: ไมมี
กลวิธีและการฝกอานเรื่องส้ันท่ีเปนท่ีรูจักโดยมุงเนนการอาน ตีความ และวิเคราะห

องคประกอบของเรื่องส้ัน
A course focusing on tips and techniques of reading short stories,

including reading for interpreting and analysing the components of short stories.

11-034-230 วัฒนธรรมและความหลากหลายของภาษาอังกฤษ 3 (2-2-5)
(English Varieties and Cultures of English Speakers)
เง่ือนไขของรายวิชา: ไมมี
วัฒนธรรมและความหลากหลายของภาษาอังกฤษ สําหรับกลุมเจาของภาษา กลุมท่ีใช

เรียนภาษาอังกฤษเปนภาษาท่ีสอง และภาษาตางประเทศ ตลอดจนการแลกเปล่ียนความคิดเห็นเก่ียวกับ
ผลกระทบของวัฒนธรรม ประเพณี แนวคิด ความเช่ือ ท่ีมีผลตอภาษา

A course focusing on the relationship between languages and cultures
through English contemporary sources that emphasize the communication that respect
different cultures and traditions of both Thailand and other countries.
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11-034-231 การส่ือสารธุรกิจ 3 (2-2-5)
(Business Communication)
เง่ือนไขของรายวิชา: ไมมี
หลักคิดพื้นฐานทางดานการส่ือสารธุรกิจ  โดยเนนการปฏิบัติท่ีมีประสิทธิภาพในการ

ส่ือสารผานภาษาพูด  ภาษาเขียน และการส่ือสารระหวางบุคคลในบริบทเชิงธุรกิจตางๆ  นอกจากน้ียังมุง
พัฒนาทักษะการส่ือสารอันหลากหลายท่ีจําเปนตอธุรกิจ  โดยใชแบบฝกหัดเชิงปฏิบัติการ กรณีศึกษา
และการสังเกตการณ

A course focusing on the basic concept of business communication by
practicing effectively through spoken and written expressions, and interpersonal business
communication in various contexts, the development of important communication skills
through practical activities, case studies and observations.

11-034-232 การส่ือสารและเทคโนโลยี 3 (2-2-5)
(Communication and Technology)
เง่ือนไขของรายวิชา: ไมมี
พัฒนาการของเทคโนโลยีส่ือสาร และการเปล่ียนแปลงดานภาษาและการส่ือสารในการ

ส่ือสารประเภทตาง ๆ โดยเนนประเด็นท่ีเกิดข้ึนในปจจุบัน นอกจากน้ี เน้ือหาวิชายังเนนการส่ือสารผาน
ส่ือคอมพิวเตอร และส่ือดิจิตอลตางๆ

A course focusing on technological evolution and the changes of
languages and communications emphasizing on present issues, communicating via
computers and other digital medias.

11-034-233 ภาษาอังกฤษในที่ทํางาน 3 (2-2-5)
(English at Work)
เง่ือนไขของรายวิชา: ไมมี
ความหลากหลายของคําศัพทในอาชีพตางๆ โดยเนนศึกษาประเภทของคําศัพทท่ีใชจริง

ในสถานท่ีทํางาน คําศัพทท่ัวไป คําศัพทเฉพาะ คําศัพทเทคนิค คําศัพทท่ีใชในแวดวงการศึกษา และ
สถานท่ีราชการ ฝกใหผูเรียนสามารถดําเนินการวิเคราะหภาษาไดดวยตนเอง ฝกการใชพจนานุกรมและ
แหลงอางอิงอ่ืนๆ ไดอยางถูกตอง

A course focusing on a variety of lexicons in different kinds of jobs which
are used in the workplace, such as general words, specialised words, technical terms,
academic words, and official words for government sectors, to encourage students to
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analyse words with practical techniques through the use of dictionaries and other
sources more effectively.

11-034-234 ภาษาอังกฤษสําหรับผูใชคอมพิวเตอร 3 (2-2-5)
(English for Computer Users)
เง่ือนไขของรายวิชา: ไมมี
คําศัพท วลี ประโยคและสํานวนภาษาอังกฤษซึ่งปรากฏในเอกสารเก่ียวกับคอมพิวเตอร

และอุปกรณท่ีเก่ียวของ ตลอดจนภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารในแวดวงธุรกิจคอมพิวเตอร
A course focusing on words, phrases, sentences and idioms appeared in

manuals and tools for using computers, and the study of language patterns used in the
computer world.

11-034-235 ภาษาอังกฤษเพื่อการทองเที่ยวและการบริการ 3 (2-2-5)
(English for Tourism and Hospitality)
เง่ือนไขของรายวิชา: ไมมี
ภาคทฤษฏีและปฏิบัติเรื่องภาษาอังกฤษท่ีใชเพื่อการทองเท่ียวและบริการในรูปแบบ

ตางๆ โดยเนนไปท่ี การสนทนาในวิชาชีพเฉพาะ คําศัพทเฉพาะทาง มารยาทในการบริการ และกลยุทธใน
การบริการ เพื่อเปนแนวทางแกนักศึกษาท่ีสนใจการทํางานในศาสตรการทองเท่ียวและบริการ

A course focusing on practical and theoretical English for tourism and
hospitality, especially specific conversations, technical words, public manners, service-
minded strategies for any entry route into the tourism and hospitality industry.

11-034-236 ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจการบิน 3 (2-2-5)
(English for Airline Business)
เง่ือนไขของรายวิชา: ไมมี
ภาคปฏิบัติ การพัฒนาทักษะการส่ือสาร แกนักศึกษาดานการทํางานธุรกิจการบิน เชน

เทคนิคการพูดคุยกับลูกคา คําศัพทเฉพาะทาง การอธิบายและแสดงความรูสึก ตลอดจน การฝกอาน และ
เขียนในศาสตรธุรกิจการบิน

A course focusing on the practice and development of learners’
communication skills in airline business such as, dealing with passengers, improving
technical terms, expressing thoughts and feelings with a service mind towards passengers
and reading and writing in the context of airline business.
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กลุมภาษาจีน บังคับเลือกไมนอยกวา 15 หนวยกิต
11-034-237 ภาษาจีนระดับตน 1 3 (2-2-5)

(Basic Chinese 1)
เง่ือนไขของรายวิชา: ไมมี
ฝกทักษะการฟง พูด อาน และเขียนภาษาจีนกลาง โดยเนนเรื่องการออกเสียงภาษาจีน

กลางใหไดมาตรฐาน รูหลักเบื้องตนในการเขียนตัวอักษรจีน ฝกการอานคําศัพท วลี ประโยคและขอความ
พื้นฐาน และสามารถใชภาษาจีนกลางในการส่ือสารเพื่อเปนพื้นฐานในการเรียนในระดับสูงข้ึนไปได

A course focusing on practicing Chinese skills for listening, speaking,
reading, and writing emphasizing standard Chinese pronunciation, basic Chinese
characters writing, the production of words, phrases, sentences, and some simple texts,
and being able to use the Chinese language in communication for learning Chinese in
higher levels.

11-034-238 ภาษาจีนระดับตน 2 3 (2-2-5)
(Basic Chinese 2)
เง่ือนไขของรายวิชา: ผานการเรียนรายวิชา 11-034-237 ภาษาจีนระดับตน 1
ฝกทักษะการฟง พูด อาน และเขียนภาษาจีนกลาง โดยเนนศึกษารูปประโยคและ

ไวยากรณภาษาจีนกลางในระดับเบื้องตน ฝกการอานคําศัพท วลีท่ียากข้ึน รวมไปถึงประโยคและขอความ
ท่ียาวข้ึน ฝกแตงประโยค และฝกการสนทนาเก่ียวกับส่ิงแวดลอมใกลตัวในชีวิตประจําวัน

Pre-requisite: 11-034-237 Basic Chinese 1
A course focusing on practicing Chinese skills for listening, speaking,

reading, and writing emphasizing on the study of sentence structures and basic standard
Chinese grammar, practicing more difficult words and phrases pronunciations, including
sentences and longer texts, practicing sentence building and daily life conversation.

11-034-239 ภาษาจีนระดับกลาง 1 3 (2-2-5)
(Intermediate Chinese 1)
เง่ือนไขของรายวิชา: ผานการเรียนรายวิชา 11-034-238 ภาษาจีนระดับตน 2
ฝกทักษะการฟง พูด อาน และเขียนภาษาจีนกลาง ในรูปแบบตางๆ  เนนประโยค

โครงสรางท่ีซับซอน สามารถใชภาษาส่ือความหมาย โตตอบไดอยางรวดเร็ว ถูกตองและกระชับ
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Pre-requisite: 11-034-238 Basic Chinese 2
An intermediate course focusing on practicing Chinese skills for listening,

speaking, reading, and writing in more complex and various contexts and being able to
use the language accurately, fluently and appropriately.

11-034-240 ภาษาจีนระดับกลาง 2 3 (2-2-5)
(Intermediate Chinese 2)
เง่ือนไขของรายวิชา: ผานการเรียนรายวิชา 11-034-239 ภาษาจีนระดับกลาง 1
ฝกทักษะการฟง พูด อาน และเขียนภาษาจีนกลาง ในรูปแบบตางๆ ท่ีมีเน้ือหาซับซอน

ข้ึน โดยเนนการวิเคราะหเน้ือหาสาระ สามารถใชภาษาส่ือความหมายไดถูกตองรวดเร็ว กระชับและ
สละสลวย

Pre-requisite: 11-034-239 Intermediate Chinese 1
An intermediate course focusing on practicing Chinese skills for listening,

speaking, reading, and writing in more complex and various contexts that emphasize on
content analysis, being able to use the language accurately, fluently and appropriately.

11-034-241 การฟง และพูดภาษาจีน 1 3 (2-2-5)
(Chinese Listening and Speaking 1)
เง่ือนไขของรายวิชา: ไมมี
การฝกทักษะการฟงและการพูดภาษาจีนในชีวิตประจําวัน เนนการออกเสียงท่ีถูกตอง
A course focusing on practicing listening and speaking Chinese in daily life

with the aim of correct pronunciation.

11-034-242 การฟง และพูดภาษาจีน 2 3 (2-2-5)
(Chinese Listening and Speaking 2)
เง่ือนไขของรายวิชา: ผานการเรียนรายวิชา 11-034-241 การฟง และพูดภาษาจีน 1
การฝกทักษะการฟงและการพูด เนนความสามารถในการจับใจความเรื่องท่ีไดฟง

รวมท้ังความสามารถในการถายทอดและการแสดงความคิดเห็น
Pre-requisite: 11-034-241 Chinese Listening and Speaking 1
A course focusing on listening and speaking skills emphasizing on ability

to identify conversation gist and express opinions.
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11-034-243 ภาษาจีนธุรกิจ 3 (2-2-5)
(Chinese Business Conversation)
เง่ือนไขของรายวิชา: ไมมี
ภาษาจีนท่ีใชสนทนาในวงการธุรกิจ เนนการใชคําศัพทเทคนิคและความถูกตองของสาร
A course focusing on Chinese business conversation, especially the

technical terms used in the business.

11-034-244 ความรูเบ้ืองตนเก่ียวกับประเทศจีน 3 (2-2-5)
(Introduction to China)
เง่ือนไขของรายวิชา: ไมมี
ความรูเบื้องตนดานสังคม เศรษฐกิจ การเมือง การปกครอง ประชากร และภูมิศาสตร

ของประเทศจีน
A course focusing on introduction to Chinese societies, economies,

politics, administration, population, and geography.

กลุมภาษามลายู บังคับเลือกไมนอยกวา 15 หนวยกิต
11-034-245 หลักภาษามลายู 1 3 (2-2-5)

(Malay Grammar 1)
เง่ือนไขของรายวิชา: ไมมี
ศึกษาโครงสรางคํา ประโยคในระดับพื้นฐานในภาษามลายู
A course focusing on basic structures in the Malay language.

11-034-246 หลักภาษามาลายู 2 3 (2-2-5)
(Malay Grammar 2)
เง่ือนไขของรายวิชา: ผานการเรียนรายวิชา 11-034-245 หลักภาษามลายู 1
ศึกษาโครงสรางคํา ประโยคและไวยากรณในระดับตางๆ ท่ีมีความซับซอนมากย่ิงข้ึน
Pre-requisite: 11-034-245 Malay Grammar 1
A course focusing on more complex aspects of Malay words, sentences

and grammar.
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11-034-247 การอานภาษามลายู 3 (2-2-5)
(Malay Reading)
เง่ือนไขของรายวิชา: ไมมี
เนนการอานทําความเขาใจคํา ประโยคพื้นฐานจากหนังสือพิมพ ส่ิงตีพิมพและงาน

วรรณกรรม
A course focusing on comprehension of words and basic sentences in

Malay newspapers, publications and literature.

11-034-248 สังคมและวัฒนธรรมมลายู 3 (2-2-5)
(Malay Society and Culture)
เง่ือนไขของรายวิชา: ไมมี
ศึกษาลักษณะทางภูมิศาสตรท่ีมีอิทธิพลตอวิวัฒนาการและการเปล่ียนแปลงของสังคม

และวัฒนธรรมมลายู ศึกษาภูมิปญญาทองถ่ินและวิถีชีวิตชนมลายู
A course focusing on geography influencing the changes in Malay society

and culture; Malay folk wisdom and way of life.

11-034-249 ภาษามลายูเพื่อการส่ือสาร 3 (2-2-5)
(Malay for Conversation)
เง่ือนไขของรายวิชา: ไมมี

ฝกทักษะการฟงและการพูดในโอกาสตางๆ ตามสถานการณท่ีกําหนดให โดยเนนการ
ออกเสียงใหเปนไปตามหลักภาษามลายู กรยิาและวาจา การใชถอยคําใหเหมาะสม

A course focusing on Malay listening and speaking in different situations
provided, emphasizing on standard Malay pronunciation, and appropriate manners and
Malay use in speaking.

11-034-250 ภาษามลายูเพื่อการทองเที่ยว 3 (2-2-5)
(Malay for Tourism)
เง่ือนไขของรายวิชา: ไมมี
ศึกษาทักษะการใชภาษามลายูในการบริการเก่ียวกับการทองเท่ียว ทักษะการพูด ทักษะ

การเขียนเอกสารและประชาสัมพันธ
A course focusing on the Malay language use in tourism services,

emphasizing speaking, documenting and advertising skills.
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11-034-251 ภาษามลายูในหนังสือพิมพ 3 (2-2-5)
(Malay in the News)
เง่ือนไขของรายวิชา: ไมมี
ศึกษาส่ือส่ิงพิมพ การถอดความหมาย คําศัพทในหนังสือพิมพประเภทตางๆ
A course focusing on the study of publications, interpreting and

comprehending the Malay language words in newspapers.

11-034-252 วรรณกรรมภาษามลายู 3 (2-2-5)
(Malay Literature)
เง่ือนไขของรายวิชา: ไมมี
ศึกษาความรูเบื้องตนเก่ียวกับวรรณคดี และประวัติวรรณคดี ถอยคําการประพันธ การ

ทําความเขาใจความหมาย ความคิดหรือมุมมองของผูเขียนในงานประพันธ รวมท้ังศัพทเฉพาะดาน
วรรณคดี ศึกษาจากเรื่องส้ัน รอยแกวและรอยกรอง

A course focusing on the introduction of Malay literature and history, such
as verses, meanings, purposes of a writer, literary  terms, prose and poetry.

3.2 ช่ือ – สกุล เลขประจําตัวประชาชน ตําแหนง และคุณวุฒิ
3.2.1 อาจารยประจําหลักสูตร

ลําดับ ชื่อ – นามสกุล เลขประจําตัว
ประชาชน

ตําแหนง คุณวุฒิการศึกษา สถาบัน ปท่ีจบ

1 อาจารยลุกมาน มะยิ 1-9699-00064-68-2 อาจารย M.A. (Teaching English to
Speakers of Other Languages)
ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)

York St John University,
United Kingdom
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ

2554

2551
2 อาจารยมุสลิม รอกา 1-9402-00066-62-5 อาจารย M.A. (Teaching English to

Speakers of  Other
Languages)
ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)

Northumbria University,
United Kingdom

มหาวิทยาลัยอิสลามยะลา

2557

2555
3 อาจารยปองรัตน ศรีสืบ 3-9699-00201-14-7 อาจารย M.A. (English as an

International Language)
ศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยศิลปากร

2552

2548
4 อาจารยซัลวาตี สุเด็น 1-9404-00002-94-9 อาจารย MAESL (Teaching English as a

Second Language)

B.A. (Political Science)

International Islamic
University Malaysia,
Malaysia
International Islamic
University Malaysia,
Malaysia

2556

2551
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ลําดับ ชื่อ – นามสกุล เลขประจําตัว
ประชาชน

ตําแหนง คุณวุฒิการศึกษา สถาบัน ปท่ีจบ

5 อาจารยฟารีดา กิตติวิโรจน 3-9601-00017-87-4 อาจารย M.A. (Language and
Communication)
วท.บ. (การจัดการประมง)

สถาบันบัณฑิต
พัฒนบริหารศาสตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

2551

2545

6 อาจารยอาอีสะ มามุ 1-9010-00062-73-2 อาจารย M.A. (Teaching Chinese to
Speakers of  Other
Languages)
B.A. (Chinese-English Bilingual
Studies)

Beijing Normal University,
China

Beijing Language and
Culture University, China

2556

2553

7 อาจารยซาฮีฎีน นิติภาค 1-9608-00039-35-1 อาจารย M.A. (Malay Literature)

ศศ.บ. (ภาษามลายู)

Universiti Sains Malaysia,
Malaysia
มหาวิทยาลัยทักษิณ

2556

2552

3.2.2 อาจารยประจําที่สอน
ลําดับ ชื่อ – นามสกุล เลขประจําตัว

ประชาชน
ตําแหนง คุณวุฒิการศึกษา สถาบัน ปท่ีจบ

1 อาจารยวันชัย แกวหนูนวล 3-9308-00182-22-3 อาจารย กศ.ม. (ภาษาไทย)
ศศ.บ. (ภาษาไทย)

มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
วิทยาเขตปตตานี

2549
2544

2 อาจารยศิริกัญญา แกนทอง 3-9699-00223-52-3 อาจารย สส.ม. (บริหารและนโยบาย
สวัสดิการสังคม)
สธ.บ. (สาธารณสุขศาสตร)

วท.บ. (สุขศึกษา)

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
วิทยาเขตหาดใหญ
มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา

2548

2544

2540
3 อาจารยฮัสสัน ดูมาลี 1-9409-00027-23-1 อาจารย ร.ม. (การเมืองและการปกครอง)

ศศ.บ. (รัฐศาสตร)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
วิทยาเขตปตตานี

2555
2551

4 อาจารยเอื้อวริน สูจิวัฒนา
รัตน

1-9699-00019-92-0 อาจารย กศ.ม. (หลักสูตรและการสอน)
ค.บ. (ภาษาอังกฤษ)

มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา

2552
2550

5 อาจารยเกษรา บาวแชมชอย 1-9599-00143-34-5 อาจารย บธ.ม. (บริหารธุรกิจ)

บธ.บ. (บริหารธุรกิจ)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลธัญบุรี

2555

2553

6 อาจารยสัญญา วัชราทักษิณ 3-9602-00087-82-3 อาจารย น.ม. (นิติศาสตร)
เนติบัณฑิต
น.บ. (นิติศาสตร)

มหาวิทยาลัยรามคําแหง
เนติบัณฑิตยสภา
มหาวิทยาลัยรามคําแหง

2553
2547
2537
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ลําดับ ชื่อ – นามสกุล เลขประจําตัว
ประชาชน

ตําแหนง คุณวุฒิการศึกษา สถาบัน ปท่ีจบ

7 อาจารยรุสดี มาซอ 3-9408-00017-89-3 อาจารย ศศ.ม. (ภาษาศาสตร)
ศศ.บ. (ภาษามาลายู)

มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
วิทยาเขตปตตานี

2555
2548

8 อาจารยนวลปราง อรุณจิต 3-8099-00220-80-1 อาจารย ศศ.ม. (พัฒนามนุษยและสังคม)

สส.บ. (สังคมสงเคราะห)

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
วิทยาเขตหาดใหญ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

2556

2550
9 อาจารยศรณวรงค สุวรรณ

มาศ
1-9699-00012-48-8 อาจารย ว.ม. (วารสารศาสตร)

นศ.บ. (นิเทศศาสตร)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
มหาวิทยาลัยรังสิต

2552
2549

10 อาจารยเดชดนัย จุยชุม 1-9699-00007-55-7 อาจารย ศศ.ม. (การจัดการสารสนเทศ)

สส.บ. (การจัดการสารสนเทศ)

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
วิทยาเขตปตตานี
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ

2555

2550
11 อาจารยไพศาล สุกิจจานนท 5-9699-99012-41-1 อาจารย ศศ.บ.

(พลศึกษา สุขศึกษา นันทนาการ)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
วิทยาเขตปตตานี

2521

3.2.3 อาจารยพิเศษ
-

4. องคประกอบเก่ียวกับประสบการณภาคสนาม
เน่ืองจากคณะศิลปศาสตรมีความตองการใหบัณฑิตมีประสบการณในวิชาชีพและการทํางาน

ดังน้ันในหลักสูตรจึงมีรายวิชาเก่ียวกับประสบการณภาคสนาม 2 รายวิชา ไดแก
วิชา 11-034-223 สหกิจศึกษา รายวิชาสหกิจศึกษาเปนรายวิชาบังคับ ซึ่งเปนการทํางานเชิง

วิชาการ และ/หรือวิชาชีพเสมือนหน่ึงเปนภาระงานเต็มเวลาในสถานประกอบการ หรือหนวยงานของรัฐ
หรือเอกชน ท่ีเก่ียวของทางดานภาษาอังกฤษโดยไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําหลักสูตร
ผูลงทะเบียนรายวิชาน้ีจะตองลงทะเบียนมาแลวไมนอยกวา 6 ภาคการศึกษา ในระหวางการปฏิบัติงาน
1 ภาคการศึกษา ผูลงทะเบียนรายวิชาน้ีจะตองไดรับการประเมินโดยอาจารยผูรับผิดชอบรวมกับเจาของ
สถานประกอบการ นักศึกษาท่ีผานการปฏิบัติงานตองรวบรวมความรูท่ีไดจากการปฏิบัติงาน มานําเสนอ
ใหอาจารยประจําวิชาเพื่อประเมินผลการปฏิบัติงาน

วิชา 11-034-224 การฝกประสบการณ วิชาชีพภาษาอังกฤษ และโดยนักศึกษาเลือกฝก
ปฏิบัติงานท่ีเก่ียวของกับงานดานภาษาอังกฤษตามหนวยงานของรัฐหรือเอกชน จํานวน 6 หนวยกิต
ชวงเวลาปดภาคการศึกษาตน ของช้ันปท่ี 4 นักศึกษาท่ีผานการปฏิบัติงานตองรวบรวมความรูท่ีไดจาก
การปฏิบัติงานมานําเสนอใหคณะกรรมการประจําวิชา เพื่อประเมินผลการปฏิบัติงาน

4.1 มาตรฐานผลการเรียนรูของประสบการณภาคสนาม
4.1.1 มีทักษะการปฏิบัติงานดานภาษาอังกฤษในหนวยงานราชการหรือเอกชน
4.1.2 มีมนุษยสัมพันธและสามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนไดดี
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4.1.3 มีระเบียบวินัย ตรงตอเวลา เขาใจวัฒนธรรมองคกร ตลอดจนสามารถปรับตัว
ใหเขากับหนวยงานราชการหรือเอกชนได

4.1.4 มีความกลาในการแสดงออก นําความรูจากการเรียนไปใชในงานได
4.2 ชวงเวลา

วิชา 11-034-223 สหกิจศึกษา เรียนภาคการศึกษาตน ของช้ันปท่ี 4
วิชา 11-034-224 การฝกประสบการณวิชาชีพ เรียนภาคการศึกษาตน ของช้ันปท่ี 4

4.3 การจัดเวลาและตารางสอน
จัดเต็มเวลาใน 1 ภาคการศึกษา

5. ขอกําหนดเก่ียวกับการศึกษาคนควาอิสระ
ตองผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําวิชา
5.1 คําอธิบายโดยยอ

รายวิชา 11-034-221 การศึกษาคนควาอิสระ เปนรายวิชาท่ีเนนกระบวนการอานใน
ระดับสูงและเรียนรูหลักการทําวิจัยเบื้องตน ผูเรียนแตละบุคคลเลือกคนควาไดตามท่ีตนเองสนใจ

5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู
นักศึกษามีความรูความเขาใจในข้ันตอนของกระบวนการจัดทําการศึกษาคนควาอิสระ

และสามารถเขียนผลการดําเนินงาน และนําเสนอได
5.3 ชวงเวลา

ภาคการศึกษาปลาย ของช้ันปท่ี 4
5.4 จํานวนหนวยกิต

3 หนวยกิต
5.5 การเตรียมการ

5.5.1 มอบหมายอาจารยท่ีปรึกษาการทําการศึกษาคนควาอิสระใหนักศึกษาเปน
รายบุคคล

5.5.2 อาจารยท่ีปรกึษาใหคําปรึกษาในการเลือกหัวขอการศึกษาคนควาอิสระ
5.5.3 นักศึกษานําเสนอผลการดําเนินการศึกษาคนควาอิสระตอคณะกรรมการประจํา

วิชา เพื่อรับขอเสนอแนะและประเมินผล
5.6 กระบวนการประเมินผล

5.6.1 ผูสอนกําหนดเกณฑมาตรฐานในการประเมินผลรายวิชา
5.6.2 ผูสอนประเมินผลการเรียนรูของผูเรียนตามแบบฟอรม
5.6.3 ผูสอนและผูเรยีนทุกคนเขาฟงการนําเสนอผลการศึกษา และประเมินผลรวมกัน
5.6.4 ผูประสานงานรายวิชานําคะแนนทุกสวนเสนอขอความเห็นชอบจากอาจารย

ประจําวิชาทุกคน ผานคณะกรรมการวิชาการของคณะ
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู กลยุทธการสอนและการประเมินผล

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา
คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธหรือกิจกรรมของนักศึกษา

1.1 มีความซื่อสัตย สุจริต
มีสัมมาคารวะ รูจักกาลเทศะ
และเคารพกฎระเบียบของสังคม

(1) สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม ความซื่อสัตย สุจริต มีสัมมา
คารวะ รูจักกาลเทศะ และเคารพกฎระเบียบของสังคม ในการ
สอน/กิจกรรมการสอนแตละรายวิชา รวมท้ังกิจกรรมอ่ืนๆ

1.2 มีวินัย ตรงตอเวลา ขยันหม่ันเพียร
และมีความรับผิดชอบตอตนเองและ
สังคม

(1) จัดการเรียนการสอนภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติและการเรียนรู
ดวยตนเอง
(2) บูรณาการการจัดการเรียนการสอนในโครงการบริการ
วิชาการของคณะ
(3) สงเสริมใหผูเรียนมีพฤติกรรมดังตอไปน้ี

(3.1) เขาช้ันเรียนอยางสมํ่าเสมอ/ ตรงเวลา
(3.2) การแตงกายถูกระเบียบ ถูกกาลเทศะ
(3.3) เขารวมกิจกรรมเสริมหลักสูตร อยางสมํ่าเสมอ
(3.4) การสงงานตามเวลาท่ีกําหนด
(3.5) มาตามเวลาท่ีนัดหมาย

1.3 มีจิตสาธารณะ (1) บูรณาการการจัดการเรียนการสอนในโครงการบริการ
วิชาการของคณะ
(2) บูรณาการการจัดการเรียนการสอนโดยการศึกษาดูงานใน
แหลงเรียนรูตางๆ ในทองถ่ิน และสงเสริมการมีสวนรวมในการ
ชวยเหลือทองถ่ิน
(3) สอดแทรกการมีจิตสาธารณะในการจัดการเรียนการสอน
และกิจกรรมอ่ืนๆ

1.4 มีความรูและทักษะดานภาษา การ
ส่ือสาร เทคโนโลยีสารสนเทศ สามารถ
ประยุกตใช และนําไปใชไดอยาง
เหมาะสมกับระดับและกาลเทศะ

(1) จัดการเรียนการสอนภาคทฤษฎี/ภาคปฏิบัติใหผูเรียนมี
ทักษะและประสบการณดานภาษาอังกฤษและภาษาอ่ืนท่ี
หลากหลาย เชน ภาษาจีน ภาษามลายู
(2) จัดการเรียนการสอนโดยใหนักศึกษามีการสืบคน อภิปราย
และนําเสนอขอมูลเก่ียวกับภาษาและการส่ือสาร เทคโนโลยี
และนําเสนอขอมูลงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับภาษาและการส่ือสาร
(ทักษะการนําเสนอภาษาอังกฤษ การพูดในท่ีสาธารณะ การ
ส่ือสารและเทคโนโลยี การสัมมนาภาษาอังกฤษ และการ
คนควาอิสระ)
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คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธหรือกิจกรรมของนักศึกษา
(3) อบรมเชิงปฏิบัติการดานเทคโนโลยีสารสนเทศ

1.5 สามารถคิดวิเคราะหอยางเปน
ระบบ มีวิจารณญาณ และสรางสรรค
โดยใชความรูทางภาษาและศาสตรท่ี
เก่ียวของ

(1) จัดการเรียนการสอน/ กิจกรรม/ โครงการ ท่ีสงเสริมให
ผูเรียนไดใชทักษะการคิดวิเคราะหอยางเปนระบบ มี
วิจารณญาณ และสรางสรรคผานการใชความรูและทักษะทาง
ภาษา และการส่ือสาร

1.6 สามารถปรับตัว และปฏิสัมพันธ
อยางสรางสรรคกับบุคคลกลุมตางๆ บน
พื้นฐานพหุวัฒนธรรม

(1) จัดการเรียนการสอน/ กิจกรรม/ โครงการ ท่ีสงเสริมให
ผูเรียนไดมีโอกาสมีปฏิสัมพันธกับบุคคลกลุมตางๆ เชน
นักศึกษาจากคณะตางๆ นักเรียนระดับช้ันตางๆ และ
ประชาชนในพื้นท่ีสามจังหวัดชายแดนภาคใต ตลอดจน
สถาบันการศึกษาของประเทศเพื่อนบาน

1.7 สามารถนําความรูท่ีไดไปใชเพื่อการ
ประกอบอาชีพ การบริการชุมชน และ
การศึกษาตอในระดับท่ีสูงข้ึน

(1) นักศึกษาทุกคนตองเรียนวิชาการฝกประสบการณวิชาชีพ
ภาษาอังกฤษหรือสหกิจศึกษา โดยผูท่ีเลือกเรียนวิชาสหกิจ
ศึกษาตองผานการเรียนวิชา เตรียมสหกิจศึกษา
(2) มีสวนรวมในโครงการบริการวิชาการของคณะ

2. การพัฒนาผลการเรียนรูในแตละดาน
2.1 คุณธรรม จริยธรรม

2.1.1 ผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม
1) ตระหนักในคุณคาและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตยสุจริต
2) มีวินัย ตรงตอเวลา รับผิดชอบตอตนเองและสังคม
3) มีภาวะความเปนผูนําและผูตาม สามารถทํางานเปนทีม
4) เคารพในคุณคาและศักด์ิศรีของความเปนมนุษย
5) เคารพสิทธิ รับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน และเคารพกฎระเบียบ ขอบังคับ

ตางๆ ขององคกรและสังคม
6) เปนแบบอยางท่ีดีแกผูอ่ืนท้ังในดานการส่ือสาร การดํารงตน และการ

ปฏิบัติงาน
7) สงเสริมใหบุคคลในสังคมตระหนักถึงความสําคัญในการใชภาษาเพื่อการ

ส่ือสาร
8) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ

2.1.2 กลยุทธการสอนท่ีใชพัฒนาการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม
1) บรรยายประกอบส่ือและยกตัวอยางกรณีศึกษาประเด็นทางคุณธรรมและ

จริยธรรม
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2) อภิปรายกลุมยอย กลุมใหญ
3) ใชสถานการณจริง
4) บทบาทสมมติ
5) กรณีตัวอยางท่ีครอบคลุมประเด็นปญหาทางดานคุณธรรมและจริยธรรม

2.1.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม
ใชวิธีการประเมิน ท้ังการประเมินระหวางเรียน ภายหลังส้ินสุดวิชา และ

ภายหลังสําเร็จการศึกษา โดย
1) การประเมินระหวางเรียน และภายหลังส้ินสุดวิชา โดยผูเรียนประเมินตนเอง

ประเมินโดยกลุมเพื่อน และอาจารย โดยใชวิธีการประเมินท่ีหลากหลาย ท้ังการสังเกต แบบสอบถาม
แบบบันทึก แบบประเมินและแบบวัดท่ีเก่ียวของ

2) การประเมินภายหลังจากสําเร็จการศึกษาแลว โดยใหบัณฑิตประเมินตนเอง ประเมิน
จากผูใชบัณฑิต โดยใชแบบสอบถาม และการสัมภาษณ

2.2 ความรู
2.2.1 ผลการเรียนรูดานความรู

1) มีความรู และความเขาใจในสาระสําคัญของศาสตรท่ีศึกษา
2) มีความรูและความเขาใจในสาระสําคัญของกระบวนการส่ือสารและสามารถ

นําไปประยุกตใชในการดําเนินชีวิต
3) สามารถติดตามความกาวหนาทางวิชาการโดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศและ

เลือกความรูมาใชไดตามวัตถุประสงค
4) สามารถใชกระบวนการวิจัยในการแสวงหาความรู
5) สามารถบรูณาการความรูท่ีไดศึกษากับความรูในศาสตรอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ
6) มีความรู ความเขาใจในวัฒนธรรม สถานการณท่ีเปล่ียนแปลงของประเทศ

และสังคมโลก
2.2.2 กลยุทธการสอนท่ีใชพัฒนาการเรียนรูดานความรู

1) บรรยาย
2) เรียนรูดวยตนเอง
3) อภิปราย
4) กระบวนการวิเคราะห วิจัย
5) นําเสนอประเด็นท่ีผูเรียนสนใจ เพื่อการเรียนรูรวมกันของกลุม
6) รายงานการศึกษาคนควา

2.2.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานความรู
ประเมินจากผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและการปฏิบัติของนักศึกษา ในดานตางๆ

คือ
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1) สอบวัดความรูโดยใชแบบทดสอบ
2) วิเคราะหกรณีศึกษา
3) ประเมินการศึกษาคนควา

2.3 ทักษะทางปญญา
2.3.1 ผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา

1) สามารถคิดวิเคราะหอยางเปนระบบ มีวิจารณญาณ และสรางสรรค โดยใช
ความรูทางภาษาและศาสตรท่ีเก่ียวของ

2) สามารถใชภาษาเชิงสรางสรรคเขาถึงจินตนาการไดอยางเหมาะสม
3) สามารถประยุกตความรู ทักษะดานภาษา และนําไปใชไดเหมาะสมกับระดับ

และกาลเทศะ
4) สามารถพัฒนาวิธีการแกไขปญหาท่ีมีประสิทธิภาพสอดคลองกับสถานการณ

และบริบททางสังคมท่ีเปล่ียนแปลงไป
2.3.2 กลยุทธการสอนท่ีใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะทางปญญา

1) ฝกทักษะการคิด วิเคราะห
2) ฝกทักษะการใชภาษาเชิงสรางสรรค
3) สานเสวนา
4) อภิปราย
5) จัดทําโครงงาน/การศึกษาคนควาอิสระ

2.3.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา
1) การวัดความสามารถในทักษะในการใชภาษาเพื่อการส่ือสาร
2) ประเมินผลการปฏิบัติงานโดยใชแบบประเมิน

2.4 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
2.4.1 ผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางตัวบุคคลและความสามารถใน

การรับผิดชอบ
1) มีความสามารถในการปรับตัวและมีปฏิสัมพันธอยางสรางสรรคกับบุคคล

กลุมตางๆ ในสังคม
2) สามารถทํางานเปนทีมในบทบาทผูนําและสมาชิกทีมในบริบทหรือ

สถานการณท่ีแตกตางกัน
3) สามารถใชความรูในศาสตรมาช้ีนําสังคมในประเด็นท่ีเหมาะสม
4) สามารถแสดงออกซึ่งภาวะผูนําในการผลักดันใหเกิดการเปล่ียนแปลงท่ีดีใน

องคกรและสังคมในสถานการณท่ีหลากหลาย
5) มีความรับผิดชอบตอหนาท่ี ตอสังคม และรับผิดชอบในการพัฒนาตนเอง

องคกรและสังคมอยางตอเน่ือง



-53-

2.4.2 กลยุทธการสอนท่ีใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวาง
บุคคลและความรับผิดชอบ

1) จัดกิจกรรมกลุมในการวิเคราะหกรณีศึกษา
2) มอบหมายรายงานกลุมและรายงานเด่ียว
3) นําเสนอรายงาน
4) อภิปราย
5) สัมมนา

2.4.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

1) ประเมินผลการจัดกิจกรรมกลุม
2) ตรวจและประเมินผลการนําเสนอรายงาน
3) ประเมินการทํางานเปนทีม

2.5 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
2.5.1 ผลการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช

เทคโนโลยีสารสนเทศ
1) สามารถประยุกตใชหลักตรรกะ คณิตศาสตรและสถิติในชีวิตประจําวันอยาง

เหมาะสม
2) สามารถวิเคราะหและเปล่ียนแปลงขอมูลใหเปนขาวสารท่ีมีคุณภาพ และ

ถายทอดขอมูลขาวสารแกผูอ่ืนไดอยางเขาใจ
3) สามารถใชภาษาส่ือสารไดอยางมีประสิทธิภาพท้ังการพูด การฟง การอาน

และการเขียน
4) สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการเขาถึงแหลงสารสนเทศ และนําเสนอ

แหลงสารสนเทศไดอยางเหมาะสม
2.5.2 กลยุทธการสอนท่ีใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข

การส่ือสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
1) ฝกการใชหลักสถิติในการเก็บรวบรวม วิเคราะห และนําเสนอขอมูล
2) ฝกกระบวนการคิดโดยใชหลักตรรกศาสตร
3) ฝกทักษะทางภาษาท้ังการพูด การฟง การอาน และการเขียน
4) จัดประสบการณการเรียนรูใหผูเรียนไดเลือก และใชเทคโนโลยีสารสนเทศ

อยางเหมาะสม
5) จัดประสบการณการเรียนรูท่ีสงเสริมใหผูเรียนไดใชความสามารถในการ

วิเคราะห วินิจสาร และนําเสนอไดอยางเหมาะสม
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2.5.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสาร
และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ

1) ประเมินผลการปฏิบัติกิจกรรมตามกิจกรรมท่ีมอบหมาย
2) ใชแบบสังเกต
3) ใชแบบทดสอบ
4) ประเมินผลการทําโครงงาน/ผลการศึกษาคนควาอิสระ
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3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบตอผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping)

 ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง
ตารางสรุปผลการเรียนรูในแตละดานของรายวิชาท่ีเปดสอน

1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู 3. ทักษะทางปญญา
1. ตระหนักในคุณคาและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ
และซ่ือสัตยสุจริต
2. มีวินัย ตรงตอเวลา รับผิดชอบตอตนเองและสังคม
3. มีภาวะความเปนผูนําและผูตาม สามารถทํางานเปน
ทีม
4. เคารพในคุณคาและศักด์ิศรีของความเปนมนุษย
5. เคารพสิทธิ รับฟงความคิดเห็นของผูอื่น และเคารพ
กฎระเบียบ ขอบังคับตางๆ ขององคกรและสังคม
6. เปนแบบอยางท่ีดีแกผูอื่นท้ังในดานการสื่อสาร การ
ดํารงตน และการปฏิบัติงาน
7. สงเสริมใหบุคคลในสังคมตระหนักถึงความสําคัญใน
การใชภาษาเพ่ือการสื่อสาร
8. มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ

1. มีความรูและความเขาใจในสาระสําคัญของศาสตรท่ี
ศึกษา
2. มีความรูและความเขาใจในสาระสําคัญของ
กระบวนการสื่อสารและสามารถนําไปประยุกตใชในการ
ดําเนินชีวิต
3. สามารถติดตามความกาวหนาทางวิชาการโดยใช
เทคโนโลยีสารสนเทศและเลือกความรูมาใชไดตาม
วัตถุประสงค
4. สามารถใชกระบวนการวิจัยในการแสวงหาความรู
5. สามารถบูรณาการความรูท่ีไดศึกษากับความรูใน
ศาสตรอื่นๆ ท่ีเก่ียวของ
6. มีความรู ความเขาใจในวฒันธรรม สถานการณท่ี
เปลี่ยนแปลงของประเทศและสังคมโลก

1.สามารถคิดวเิคราะหอยางเปนระบบ มีวิจารณญาณ และ
สรางสรรค โดยใชความรูทางภาษา และศาสตรท่ีเก่ียวของ
2. สามารถใชภาษาเชิงสรางสรรคเขาถึงจินตนาการไดอยาง
เหมาะสม
3. สามารถประยุกตความรู ทักษะดานภาษา และนําไปใชได
เหมาะสมกับระดับและกาลเทศะ
4. สามารถพัฒนาวธิีการแกไขปญหาท่ีมีประสิทธิภาพ
สอดคลองกับสถานการณและบริบททางสังคมท่ีเปลี่ยนแปลง
ไป

4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตวัเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
1. มีความสามารถในการปรับตัวและมีปฏิสัมพันธอยางสรางสรรคกับบุคคลกลุมตางๆ ใน
สังคม
2. สามารถทํางานเปนทีมในบทบาทผูนําและสมาชิกทีมในบริบทหรือสถานการณท่ี
แตกตางกัน
3. สามารถใชความรูในศาสตรมาชีนํ้าสังคมในประเด็นท่ีเหมาะสม
4. สามารถแสดงออกซ่ึงภาวะผูนําในการผลักดันใหเกิดการเปลี่ยนแปลงท่ีดีในองคกรและ
สังคมในสถานการณท่ีหลากหลาย
5. มีความรับผิดชอบตอหนาท่ี ตอสงัคม และรับผิดชอบในการพัฒนาตนเองและสังคม
อยางตอเน่ือง

1. สามารถประยุกตใชหลักตรรกะ คณิตศาสตร และสถิติในชีวิตประจําวันอยางเหมาะสม
2. สามารถวิเคราะหและเปลี่ยนแปลงขอมูลใหเปนขาวสารท่ีมีคุณภาพ และถายทอดขอมูล
ขาวสารแกผูอื่นไดอยางเขาใจ
3. สามารถใชภาษาสื่อสารไดอยางมีประสิทธิภาพท้ังการพูด การฟง การอานและการเขียน
4. สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการเขาถึงแหลงสารสนเทศและนําเสนอสารสนเทศได
อยางเหมาะสม
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รายวิชา 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู 3. ทักษะทางปญญา
4. ทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและความ
รับผิดชอบ

5. ทักษะการ
วิเคราะหเชิงตัวเลข
การสื่อสาร และการ
ใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ

1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4
รายวิชาในหลักสูตร
1. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป

กลุมวิชามนุษยศาสตร สังคมศาสตรและพลศึกษา
11-014-117 กฎหมายใน
ชีวิตประจําวัน         

11-014-119 การออกกําลัง
กายเพ่ือสุขภาพ       

11-014-121 มนุษยกับ
สังคม                   

11-024-110 การคนควา
สารสนเทศและการเขียน
งานทางวิชาการ

         

11-024-112 ทักษะการคิด        

กลุมวิชาภาษา
11-034-101 การใช
ภาษาไทย        

11-034-102 ภาษาอังกฤษ
ในชีวิตประจําวัน        

11-034-103 การสนทนา
ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร            

11-034-104 การใชภาษา
มลายูในชีวิตประจําวัน      

11-034-112 ภาษาจีน
เบื้องตน     
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รายวิชา 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู 3. ทักษะทางปญญา
4. ทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและความ
รับผิดชอบ

5. ทักษะการ
วิเคราะหเชิงตัวเลข
การสื่อสาร และการ
ใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ

1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4
กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร

11-024-105 คอมพิวเตอร
ในชีวิตประจําวัน           

11-064-107 วิทยาศาสตร
ในชีวิตประจําวัน           

2. หมวดวิชาเฉพาะ
2. 1 กลุมวิชาภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน

11-034-201 ภาษาศาสตร
เบื้องตน          

11-034-202 สัทศาสตร
เบื้องตน      

11-034-203 การแปลและ
การตีความเบื้องตน          

11-034-204 ไวยากรณเพ่ือ
การเขียนภาษาอังกฤษทั่วไป         

11-034-205 การเขียนอนุ
เฉทและเรียงความ
ภาษาอังกฤษ

        

11-034-206 การเขียนเพ่ือ
การจูงใจ          

11-034-207 การอาน
ภาษาอังกฤษเพ่ือความ
เพลิดเพลิน

        

11-034-208 การฟงและการ
พูดภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร          
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รายวิชา 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู 3. ทักษะทางปญญา
4. ทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและความ
รับผิดชอบ

5. ทักษะการ
วิเคราะหเชิงตัวเลข
การสื่อสาร และการ
ใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ

1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4
11-034-209 การสื่อสาร
ระหวางวัฒนธรรม          

2. กลุมวิชาบังคับ
11-034-210 ประวัติศาสตร
ภาษาอังกฤษ         

11-034-211 นานา
ภาษาอังกฤษโลก         

11-034-212 วรรณคดี
อังกฤษเบื้องตน          

11-034-213 รอยแกวและ
รอยกรองภาษาอังกฤษ          

11-034-214 การแปล
อังกฤษ-ไทย           

11-034-215 การเขียนเชิง
วิชาการ            

11-034-216 การอานเชิง
วิเคราะหและวิจารณ                

11-034-217 ทักษะการ
นําเสนอภาษาองักฤษ         

11-034-218 การสนทนา
และการอภิปราย
ภาษาอังกฤษ

              

11-034-219 การพูดในที่
สาธารณะ               



-59-

รายวิชา 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู 3. ทักษะทางปญญา
4. ทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและความ
รับผิดชอบ

5. ทักษะการ
วิเคราะหเชิงตัวเลข
การสื่อสาร และการ
ใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ

1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4
11-034-220 สัมมนา
ภาษาอังกฤษ              

11-034-221 การศึกษา
คนควาอิสระ                 

11-034-222 เตรียมสหกิจ
ศึกษา             

11-034-223 สหกิจศึกษา            

11-034-224 การฝก
ประสบการณวิชาชีพ
ภาษาอังกฤษ

           

3. กลุมวิชาเลือก ใหเลือก 15 หนวยกิต จากรายวิชาวิชาตอไปน้ี
3.1 กลุมวิชาภาษาอังกฤษ

11-034-225 การแปลไทย-
อังกฤษ           

11-034-226 การเขียนเชิง
สรางสรรค               

11-034-227 การเขียนเพ่ือ
การทองเที่ยว            

11-034-228 การอานยุค
โลกาภิวัตน            

11-034-229 การอานเร่ือง
สั้น          

11-034-230 วัฒนธรรม
และความหลากหลายของ
ภาษาอังกฤษ

           



-60-

รายวิชา 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู 3. ทักษะทางปญญา
4. ทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและความ
รับผิดชอบ

5. ทักษะการ
วิเคราะหเชิงตัวเลข
การสื่อสาร และการ
ใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ

1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4
11-034-231 การสื่อสาร
ธุรกิจ           

11-034-232 การสื่อสาร
และเทคโนโลยี           

11-034-233 ภาษาอังกฤษ
ในที่ทํางาน            

11-034-234 ภาษาอังกฤษ
สําหรับผูใชคอมพิวเตอร         

11-034-235 ภาษาอังกฤษ
เพ่ือการทองเที่ยวและ
บริการ

           

11-034-236 ภาษาอังกฤษ
เพ่ือธุรกิจการบิน            

3.2 กลุมวิชาภาษาจีน
11-034-237 ภาษาจีน
ระดับตน 1          

11-034-238 ภาษาจีน
ระดับตน 2          

11-034-239 ภาษาจีน
ระดับกลาง 1          

11-034-240 ภาษาจีน
ระดับกลาง 2          

11-034-241 การฟง พูด
ภาษาจีน 1          
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รายวิชา 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู 3. ทักษะทางปญญา
4. ทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและความ
รับผิดชอบ

5. ทักษะการ
วิเคราะหเชิงตัวเลข
การสื่อสาร และการ
ใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ

1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4
11-034-242 การฟง พูด
ภาษาจีน 2          

11-034-243 ภาษาจีนธุรกิจ          

11-034-244 ความรู
เบื้องตนเก่ียวกับประเทศจนี         

3.3 กลุมวิชาภาษามลายู
11-034-245 หลักภาษามลายู
1          

11-034-246 หลักภาษามลายู
2            

11-034-247 การอานภาษา
มลายู               

11-034-248 สังคมและ
วัฒนธรรมมลายู            

11-034-249 ภาษามลายูเพ่ือ
การสือ่สาร               

11-034-250 ภาษามลายูเพ่ือ
การทองเทีย่ว            

11-034-251 ภาษามลายใูน
หนังสือพิมพ             

11-034-252 วรรณกรรม
ภาษามลายู          
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หมวดที่ 5 หลกัเกณฑในการประเมินผลนักศึกษา

1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑในการใหระดับคะแนน (เกรด)
การวัด และการประเมินผลการศึกษาใหเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร

วาดวยการศึกษา ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2557
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษา

2.1 มีคณะกรรมการทวนสอบท่ีคณะฯแตงต้ังข้ึน
2.2 มีการทวนสอบระดับรายวิชาโดยอาจารยประจําสาขาวิชาเปนกรรมการทวนสอบอยาง

นอย 1 คน รวมกับคณะกรรมการวิชาการ
2.3 คณะกรรมการทวนสอบคัดเลือกรายวิชาเพื่อทวนสอบอยางนอยไมนอยกวารอยละ 25

ของรายวิชา กําหนดเกณฑการคัดเลือกรายวิชาท้ังภาคทฤษฎีและปฏิบัติท่ีจะนํามาทวนสอบมาตรฐานผล
การเรียนรู และดําเนินการคัดเลือกรายวิชาเพื่อมาทวนสอบ

2.4 คณะกรรมการ ตรวจสอบผลการใหคะแนนกับขอสอบ รายงาน โครงงานและอ่ืนๆ ท่ี
ผูเรียนไดรับมอบหมาย

2.5 คณะกรรมการทวนสอบวิเคราะห และสรุปผลการดําเนินงานเสนอคณะกรรมการคณะฯ
เพื่อปรับปรุงแกไขตอไป
3. เกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร

เกณฑการสําเร็จการศึกษาใหเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทรวาดวย
การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2557
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หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารยและบุคลากร

1. การเตรียมการสําหรับอาจารยใหม
1.1 จัดใหมีการปฐมนิเทศอาจารยใหมภายใน 2 สัปดาห หลังจากเขามาปฏิบัติงานท่ีคณะ

ศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร
1.2 เน้ือหาในการปฐมนิเทศสําหรับอาจารยใหม ประกอบดวย

1.2.1 บทบาทหนาท่ีของอาจารยในพันธกิจท้ัง 5 ดาน ไดแก การสอน การวิจัย
การบริการวิชาการ การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม งานบริหารและการจัดการ และงานอ่ืนๆ ท่ีไดรับ
มอบหมาย

1.2.2 สิทธิผลประโยชนของอาจารย และกฎระเบียบตางๆ
1.2.3 หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนในคณะและกิจกรรมตางๆ ของคณะ

1.3 มอบหมายอาจารยอาวุโสเปนอาจารยพี่เล้ียง โดยมีหนาท่ี
1.3.1 ใหคําแนะนําและการปรึกษาเพื่อเรียนรูและปรับตัวเองเขาสูการเปนอาจารยใน

คณะ
1.3.2 ใหคําแนะนําและนิเทศการสอนท้ังภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติท่ีตองสอนคูกับ

อาจารยอาวุโส
1.4 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน และการวัดผลประเมินผล

1.4.1 สงอบรมหลักสูตรเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนท่ีทางคณะหรือมหาวิทยาลัยจัด
ข้ึน โดยมุงเนนอาจารยท่ียังไมมีประสบการณการสอน

1.4.2 สงเสริมสนับสนุนอาจารยเขารวมประชุมวิชาการและดูงานเก่ียวกับการจัดการ
เรียน การสอนในสาขาท่ีเก่ียวของ

1.5 การพัฒนาวิชาการ วิจัย และวิชาชีพดานอ่ืน
1.5.1 สงเสริมสนับสนุนอาจารยเขารวมประชุมวิชาการและศึกษาดูงานท้ังในและ

ตางประเทศ ในสาขาท่ีเก่ียวของหรือเน้ือหาดานวิชาการท่ีนาสนใจและสามารถนํามาใชประโยชนเก่ียวกับ
การเรียนการสอน

1.5.2 สนับสนุนการเขารวมประชุมเสนอผลงานวิจัยท้ังในและตางประเทศ
1.6 ประเมินและการติดตามความกาวหนาในการปฏิบัติงานของอาจารยใหม

2. การพัฒนาความรูและทักษะใหแกคณาจารยและบุคลากร
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล

2.1.1 จัดระบบการประเมินผลดานการสอนและการประเมินผลอยางมีสวนรวม
ระหวางผูสอน ผูบริหาร และผูเรียน

2.2.2 จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวน/ประเมินผลการจัดการเรียนการสอน
ประจําป
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2.2.3 จัดอบรมประจําปเก่ียวกับทักษะการสอน และการประเมินผลท่ีทันสมัยท้ังใน
หองเรียนและท่ีสอดคลองกับผลการเรียนรูในแตละดาน

2.2.4 สนับสนุนอาจารยเขารวมประชุมวิชาการ ฝกอบรม และศึกษาดูงานเก่ียวกับ
การจัดการเรียนการสอน การประเมินผล และดานวิชาการ อยางนอยปละ 1 ครั้ง

2.2.5 สนับสนุนใหมีการจัดทําวิจัยในหองเรียน
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพดานอ่ืนๆ

2.2.1 มีสวนรวมในกิจกรรมบริการวิชาการแกชุมชนตามนโยบายของคณะศิลปศาสตร
ท่ีเนนการบริการวิชาการแกนักเรียนระดับมัธยมศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต

2.2.2 จัดทําแผนพัฒนาบุคลากรเพื่อเขาสูการทําผลงานทางวิชาการ และกระตุนให
บุคลากร ทําและเผยแพรผลงานทางวิชาการ

2.2.3 สนับสนุนใหบุคลากรเขารวมประชุมวิชาการท้ังในระดับชาติและนานาชาติ
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หมวดที่ 7 การประกันคณุภาพหลักสูตร

1. การบริหารหลักสูตร
1.1 คณะศิลปศาสตร แตงต้ังคณะกรรมการประจําหลักสูตร รับผิดชอบวางแผน กํากับ ควบคุม

คุณภาพการจัดการเรียนการสอน ใหเปนไปตามวัตถุประสงคของหลักสูตร รวมท้ังประเมินผลการสอน
รายวิชาโดยนักศึกษา และประเมินผลการสอนของอาจารย

1.2 มอบหมายความรับผิดชอบการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาตางๆ ใหแตละสาขาโดย
แตงต้ังผูประสานงานรายวิชาเพื่อรับผิดชอบการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาตางๆ

1.3 ฝายวิชาการควบคุมการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลการเรียนในรายวิชาท่ี
รับผิดชอบใหเปนไปตามรายละเอียดหลักสูตรและรายละเอียดรายวิชา

1.4 คณะกรรมการวิชาการควบคุมคุณภาพการจัดการเรียนการสอนทุกรายวิชา และดําเนินการ
ประเมินการสอนของอาจารย

1.5 แตงต้ังกรรมการภายนอกทบทวน/ประเมินผลการดําเนินการโดยมีผูทรงคุณวุฒิติดตาม
รายละเอียดหลักสูตรเม่ือส้ินสุดปการศึกษาและปรับปรุงตามความเหมาะสม

1.6 มีการประเมินหลักสูตรเพื่อความทันสมัยทุก 5 ป โดยคณะกรรมการประเมินท่ีแตงต้ังโดย
คณะฯ และมีการปรับปรุงหลักสูตรตามผลการประเมินหลักสูตร โดยคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร
และมีผูทรงคุณวุฒิภายนอกพิจารณาหลักสูตรท่ีปรับปรุง
2. การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน

2.1 การบริหารงบประมาณ
คณะศิลปศาสตร จัดสรรงบประมาณประจําป ท้ังงบประมาณแผนดินและเงินรายไดเพื่อ

จัดซื้อตํารา ส่ือการเรียนการสอน โสตทัศนูปกรณ และวัสดุครุภัณฑ และคอมพิวเตอรอยางเพียงพอ เพื่อ
สนับสนุนการเรียนการสอนในช้ันเรียนและสรางสภาพแวดลอมใหเหมาะกับการเรียนรู รวมถึงการจัดสรร
งบประมาณเพื่อจัดทําโครงการตางๆท่ีจะพัฒนางานเก่ียวกับการจัดการเรียนการสอน เชน หองปฏิบัติการ
ทางภาษา เปนตน

2.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยูเดิม
หลักสูตรมีความพรอมดานการเรียนการสอนดังน้ี
2.2.1 สถานท่ีเรียน

อาคารคณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร เปนอาคาร 5 ช้ัน
ประกอบดวย

- หองเรียนขนาด 60 คน จํานวน 25 หอง
- หองเรียนขนาด 120 คน จํานวน 6 หอง

2.2.2 สถานท่ีศึกษาคนควา
- หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร จํานวน 2 หอง
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- หองสมุดคณะศิลปศาสตร
- หองสมุดมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร

2.2.3 อุปกรณการสอน
- เครื่องฉายภาพน่ิง
- เครื่องฉายภาพขามศีรษะ
- เครื่องขยายเสียง
- เครื่องบันทึกเสียง
- เครื่องคอมพิวเตอร
- ฯลฯ

2.2.4 หองสมุด
หองสมุดคณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร มีตําราเพื่อให

นักศึกษาคนควาในสาขาวิชาตางๆไดแก ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษามลายู ภาษาจีน สังคมศาสตร
กฎหมาย และเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งสามารถแบงไดดังน้ี

รายการ จํานวน (เลม)
ตําราภาษาไทย 1,019
ตําราภาษาตางประเทศ 524
วารสารภาษาไทยและตางประเทศ 200

2.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม
2.3.1 มีคณะกรรมการกํากับดูแลทรัพยากรการเรียนการสอนของคณะ ทําหนาท่ี

วางแผนจัดหา และติดตามการใชทรัพยากรการเรียนการสอนดวยตนเอง
2.3.2 ใหอาจารยผูสอนและนักศึกษาเสนอรายช่ือหนังสือ และตําราในสาขาวิชาท่ี

รับผิดชอบตอคณะกรรมการเพื่อใหดําเนินการจัดซื้อหนังสือและวารสาร ปการศึกษาละประมาณ 150
เลม

2.3.3 ติดตามความตองการใชทรัพยากร และการใชทรัพยากรท่ีเก่ียวกับการจัดการ
เรียนการสอน เพื่อเปนขอมูลในการพัฒนาตอไป

2.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร
2.4.1 หลักสูตรจัดสรางระบบการติดตามและประเมินความพอเพียงของทรัพยากรท่ีใช

ในการเรียนการสอน
2.4.2 จัดใหมีการบันทึกจํานวนผูเขาใชทรัพยากรในหมวดตางๆ ท้ังแบบประเมินความ

พึงพอใจของผูใชบริการ และกลองรับความคิดเห็น
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3. การบริหารคณาจารย
3.1 การรับอาจารยใหม

คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร มีการคัดเลือกอาจารยใหมตาม
ระเบียบและหลักเกณฑของมหาวิทยาลัยและกําหนดคุณสมบัติของอาจารยใหไดตามเกณฑข้ันตํ่าตาม
มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี โดยตองสําเร็จการศึกษาอยางนอยระดับปริญญาโท ในสาขาวิชาตางๆ
ท่ีสามารถรองรับการเปดหลักสูตรของทุกคณะในมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร และเปนหลักสูตรท่ี
เนนการทําวิทยานิพนธหรือปริญญานิพนธ

3.2 การมีสวนรวมของคณาจารยในการวางแผนและทบทวนหลักสูตร
3.2.1 อาจารยรวมสัมมนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนเม่ือส้ินสุดป

การศึกษา
3.2.2 ผูประสานงานรายวิชารวมกับอาจารยในกลุมวิชาเดียวกัน จัดสัมมนาภายใน

กลุมวิชาเก่ียวกับการจัดการเรียนการสอน เพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการเรียนการสอนในรายวิชา
ท่ีกลุมวิชารับผิดชอบเพื่อเปนขอมูลในการปรับปรุงหลักสูตร
4. การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน

4.1 การกําหนดคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
การดําเนินการเปนไปตามความตองการของคณะศิลปศาสตร และเพื่อใหสอดคลองกับ

นโยบายของมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร
4.2 การเพิ่มทักษะความรูเพื่อการปฏิบัติงาน

4.2.1 ใหบุคลากรสายสนับสนุนวางแผนการพัฒนาตนเองในการเขารวมประชุม
สัมมนาวิชาการ หรือฝกอบรม เพื่อใหคณะจัดสรรงบประมาณไดอยางเหมาะสม

4.2.2 สนับสนุนใหทําวิจัยเพื่อพัฒนางาน โดยคณะจัดสรรงบประมาณใหตามความ
เหมาะสม

4.2.3 จัดใหมีการสัมมนาประจําป เพื่อประเมินผลการดําเนินงานและศึกษาดูงาน
ท้ังน้ีเพื่อเพิ่มพูนความรูและเปนแนวทางในการพัฒนางานของบุคลากรสายสนับสนุน ปละ 1 ครั้ง

4.2.4 เขารวมการประชุมท่ีเก่ียวของกับการพัฒนางาน ไดแก การจัดการความรูสาย
สนับสนุน การประชุมถายทอดตัวช้ีวัด สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)
5. การสนับสนุนและการใหคําปรึกษาแกนักศึกษา

5.1 การใหคําปรึกษาดานวิชาการและดานอ่ืนๆแกนักศึกษา
คณะศิลปศาสตรแตงต้ังคณะกรรมการพัฒนานักศึกษา โดยมีหนาท่ีดําเนินงานตาม

มาตรฐานคุณภาพบัณฑิต และมาตรฐานการเรียนรู โดยสอดคลองกับนโยบายสงเสริมกิจกรรมนักศึกษา
ของมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร จัดกิจกรรมท่ีสงเสริมการเรียนรูของนักศึกษา สงเสริมคุณธรรม
จริยธรรม รวมท้ังการแตงต้ังอาจารยท่ีปรึกษาใหกับนักศึกษาทุกคน
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5.2 การอุทธรณของนักศึกษา
คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร มีการจัดระบบท่ีเปดโอกาสให

นักศึกษาอุทธรณในเรื่องตางๆตามขอบังคับของมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร วาดวยการศึกษา
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2557
6. ความตองการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรือความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต

สถาบันการศึกษาในประเทศไทยผลิตบัณฑิตดานภาษาอังกฤษไดไมเพียงพอกับความตองการใน
การพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะเม่ือประเทศไทยกาวไปสูการเปนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ความจําเปน
ในการผลิตบัณฑิตดานภาษาอังกฤษจึงเพิ่มข้ึน ท้ังน้ีจากงานวิจัยหลายช้ินท่ีกลาวถึงคุณสมบัติของบัณฑิตท่ี
พึงประสงคน้ัน บัณฑิตควรมีความสามารถทางภาษา ท้ังภาษาไทยและภาษาตางประเทศอยูในระดับดี
ทางคณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทรจึงไดตระหนักถึงความสําคัญในการผลิตบัณฑิต
ท่ีมีคุณภาพ ตรงตอความตองการของผูใชบัณฑิต เพื่อสามารถออกไปสูตลาดแรงงานท่ีเปดกวางมากย่ิงข้ึน
7. ตัวบงช้ีผลการดําเนินงาน

ผลการดําเนินการบรรลุตามเปาหมายตัวบงช้ีท่ี 1-5 ครบถวน และมีผลการดําเนินการรวม บรรลุ
เปาหมายตามตัวบงช้ีการประกันคุณภาพหลักสูตรและการเรียนการสอน อยูในเกณฑดี อยางนอย 2 ป
การศึกษาอยางตอเน่ืองกอนไดรับการเผยแพร

ดัชนีบงช้ีผลการดําเนินงาน ปที่ 1 ปที่ 2 ปที่ 3 ปที่ 4 ปที่ 5
(1) อาจารยประจําหลักสูตรอยางนอยรอยละ 80 มี
สวนรวมในการประชุมเพื่อวางแผน ติดตามและ
ทบทวนการดําเนินงานหลักสูตร

√ √ √ √ √

(2) มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบมคอ.2 ท่ี
สอดคลองกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแหงชาติหรือ
มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถามี)

√ √ √ √ √

(3) มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของ
ประสบการณภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ มคอ.3 และ
มคอ.4 อยางนอยกอนการเปดสอนในแตละภาค
การศึกษาใหครบทุกรายวิชา

√ √ √ √ √

(4) จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา และ
รายงานผลการดําเนินการของประสบการณภาคสนาม
(ถามี) ตามแบบ มคอ.5 และมคอ. 6 ภายใน 30 วัน
หลังส้ินสุดภาคการศึกษาท่ีเปดสอนใหครบทุกรายวิชา

√ √ √ √ √

(5) จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตรตาม
แบบมคอ. 7 ภายใน 60 วัน หลังส้ินสุดปการศึกษา

√ √ √ √ √
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ดัชนีบงช้ีผลการดําเนินงาน ปที่ 1 ปที่ 2 ปที่ 3 ปที่ 4 ปที่ 5
(6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาตาม
มาตรฐานผลการเรียนรู ท่ีกําหนดใน มคอ. 3 และ
มคอ. 4 (ถามี) อยางนอยรอยละ 25 ของรายวิชาท่ี
เปดสอนในแตละปการศึกษา

√ √ √ √ √

(7) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน
กลยุทธการสอน หรือ การประเมินผลการเรียนรูจาก
ผลการประเมินการดําเนินงานท่ีรายงานใน มคอ.7 ป
ท่ีแลว

√ √ √ √

(8) อาจารยใหม (ถามี) ทุกคน ไดรับการปฐมนิเทศ
หรือคําแนะนําดานการจัดการเรียนการสอน

√ √ √ √ √

(9) อาจารยประจําทุกคนไดรับการพัฒนาทางวิชาการ
และ/หรือวิชาชีพ อยางนอยปละหน่ึงครั้ง

√ √ √ √ √

(10) จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถา
มี) ไดรบัการพัฒนาวิชาการ และ /หรือ วิชาชีพ ไม
นอยกวารอยละ 50 ตอป

√ √ √ √ √

(11) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปสุดทาย/
บัณฑิตใหมท่ีมีตอคุณภาพหลักสูตร เฉล่ียไมนอยกวา
3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0

√ √

(12) ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตท่ีมีตอบัณฑิต
ใหม เฉล่ียไมนอยกวา 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0

√

(13) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาตอทรัพยากร
สนับสนุนการเรียนการสอนเฉล่ียไมนอยกวา 3.51
จากคะแนนเต็ม 5.0

√ √ √ √ √

หมายเหตุ
ขอ 1-5 ตองดําเนินการครบทุกขอ
ขอ 6-13 ตองดําเนินการอยางนอย 8 ขอ

เกณฑการประเมิน
1. ผานในระดับดีมาก หมายถึง ดัชนีบงช้ีผานท้ังหมดอยางครบถวนท้ัง 13 ขอ (เฉพาะท่ีสามารถ

ดําเนินงานไดในแตละรอบปการศึกษา)
2. ผานระดับดี หมายถึง ดัชนีบงช้ี ขอ 1-5 ผานครบถวนทุกขอ และขอ 6-13 ผานไมนอยกวา

รอยละ 80 (เฉพาะท่ีสามารถดําเนินงานไดในแตละรอบปการศึกษา)
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3. ไมผาน หมายถึง ดัชนีบงช้ี ขอ 1-5 ผานไมครบทุกขอ หรือขอ 1-5 ผาน และขอ 6-13 ผาน
รวมกันแลวไมถึงรอยละ 80 (เฉพาะท่ีสามารถดําเนินงานไดในแตละรอบปการศึกษา)
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หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร

1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
1.1 การประเมินกลยุทธการสอน

1.1.1 คณะจัดใหมีการประเมินรายวิชา ประเมินการสอน และประเมินผลสัมฤทธ์ิของ
แตละรายวิชา โดยคณะกรรมการหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตจะพิจารณาโดยเปรียบเทียบกับมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา รายละเอียดหลักสูตรและรายวิชา

1.2 การประเมินทักษะของอาจารยในการใชแผนกลยุทธการสอน
1.2.1 ผูเรียนประเมินการสอนของอาจารยทุกคนเม่ือส้ินสุดรายวิชา โดยวิชาภาคทฤษฎี

ผูเรียนสามารถประเมินไดโดยเขาไปในระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย สําหรับวิชาภาคปฏิบัติ
ผูประสานงานรายวิชาเปนผูประเมิน อาจารยสามารถดูผลการประเมินทุกรายวิชาท่ีสอนไดโดยเขาไปใน
ระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย

1.2.2 มีการประเมินการสอนของอาจารยโดยคณะกรรมการประเมินการสอนซึ่ง
ประกอบดวยอาจารยในสาขาวิชาและตางสาขาวิชา

1.2.3 ฝายวิชาการรวบรวมผลการประเมินท้ังหมด ผลการประเมินท่ีเปนขอมูลยอนกลับ
สงใหอาจารยผูสอนและผูประสานงานกลุมวิชา เพื่อปรับปรุงตอไป

1.2.4 คณะรวบรวมผลการประเมินท่ีเปนความตองการในการปรับปรุงทักษะการสอน
และวางแผนการพัฒนาใหสอดคลองและ/หรือปรับปรุงกลยุทธการสอนใหเหมาะสมกับรายวิชา และ
สถานการณของคณะ
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม

การประเมินหลักสูตรโดยภาพรวม โดย
2.1 แตงต้ังคณะกรรมการประเมินหลักสูตร
2.2 มีคณะกรรมการฯ วางแผนการประเมินหลักสูตรอยางเปนระบบ
2.3 ดําเนินการสํารวจขอมูลเพื่อประกอบการประเมินหลักสูตรจากผูเรียนปจจุบันทุกช้ันป

จากผูสําเร็จการศึกษาท่ีผานการศึกษาในหลักสูตร แหลงฝก และผูใชบัณฑิต โดยการสัมภาษณ การ
สนทนากลุม และการใชแบบสอบถาม

2.4 วิพากษผลการประเมินโดยผูทรงคุณวุฒิ
3. การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร

ใหประเมินตามตัวบงช้ีผลการดําเนินงานท่ีระบุไวในหมวด 7 ขอ 7 โดยคณะกรรมการประเมิน
อยางนอย 3 คน (ควรเปนคณะกรรมการประเมินชุดเดียวกับการประกันคุณภาพภายใน)
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง

4.1 คณะกรรมการประเมินหลักสูตรของคณะฯ จัดทํารายงานการประเมินผล และเสนอ
ประเด็นท่ีจําเปนในการปรับปรุงหลักสูตรตอคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร
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4.2 คณะฯ จัดประชุมสัมมนาเพื่อการปรับปรุงหลักสูตร เพื่อใหคณาจารยมีสวนรวมในการ
ปรับปรุงหลักสูตร

4.3 เชิญผูทรงคุณวุฒิจากภายนอก รวมท้ังผูทรงคุณวุฒิท่ีเปนผูแทนจากสถาบันการศึกษาท่ีมี
การเปดหลักสูตรท่ีคลายคลึงกันและองคกรภายนอกอ่ืนๆท่ีไมใชสถาบันการศึกษาเปนกรรมการพิจารณา
หลักสูตรและใหขอเสนอแนะ
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ภาคผนวก ก
ขอบังคับมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครนิทร

วาดวย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2557
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ภาคผนวก ข
คาํสั่งแตงตั้งคณะกรรมการจัดทาํหลกัสตูรศิลปศาสตรบณัฑิต

สาขาภาษาอังกฤษ หลกัสตูรใหม พ.ศ. 2558
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ภาคผนวก ค
รายนามผูจดัทาํและวพิากษหลกัสตูร
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ภาคผนวก ง
ประเดน็วิพากษ
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ประเด็นวิพากษในการวิพากษหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาภาษาอังกฤษ

ประเด็นวิพากษ ขอสังเกต/ขอเสนอแนะของ
ผูทรงคุณวุฒิ

การดําเนินการของคณะกรรมการ
รางหลักสูตร

1. จํานวนหนวยกิตรวม
ตลอดหลักสูตร

ดีแลว -

2. โครงสรางหลักสูตร 1. กลุมวิชาเลือก สาขาภาษาอังกฤษควรมี
ความยืดหยุน ไมยากจนเกินไปสําหรับ
นักศึกษาตางสาขาท่ีมีความประสงคเรียน
โททางดานภาษาอังกฤษ
2. กลุมวิชาเลือก สาขาภาษาอังกฤษควร
เนนการประยุกตใชเพื่อความสอดคลอง
กับการประกอบอาชีพในอนาคตท้ังทักษะ
การฟง พูด อาน และเขียน

1. มีการปรับเปล่ียนบางรายวิชาจาก
กลุมวิชาเลือกเปนกลุมวิชาบังคับ
ไดแก รายวิชานานาภาษาอังกฤษ
โลก รายวิชาวรรณคดีอังกฤษ
เบื้องตน รายวิชารอยแกวและรอย
กรองภาษาอังกฤษ และปรับเปล่ียน
บางรายวิชาจากกลุมวิชาบังคับ เปน
กลุมวิชาเลือก ไดแก รายวิชาการ
แปล : ไทย-อังกฤษ รายวิชาการ
ส่ือสารธุรกิจ รายวิชาการส่ือสารและ
เทคโนโลยี

3. รายวิชา 1. บางรายวิชามีความเหล่ือมลํ้ากัน ควรมี
การจัดรายวิชาใหเหมาะสมเพื่อหลีกเล่ียง
ความซ้ําซอน
2. รายวิชาสหกิจศึกษาควรปรับใหอยูใน
ภาคการศึกษาตน ท้ังน้ีเพื่อใหนักศึกษานํา
ความรูท่ีไดรับไปพัฒนาหรือตอยอดใน
ภาคการศึกษาถัดไป
3. แกไขหมวดวิชาเฉพาะของกลุมวิชา
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน เปน กลุมวิชา
พื้นฐาน
4. แกไขรายวิชาการแปลเบื้องตน เปน
การแปลและการตีความเบื้องตน
5. แกไขรายวิชาไวยากรณภาษาอังกฤษ
เปน ไวยากรณเพื่อการเขียนภาษาอังกฤษ
ท่ัวไป

1. มีการแกไขรายวิชาท่ีมีความ
เหล่ือมลํ้ากันใหมีความเหมาะสม
2. มีการปรับเปล่ียนรายวิชาสหกิจ
ศึกษาใหอยูในปท่ี 4 ภาคการศึกษา
ตน และมีการเปดลงทะเบียน
รายวิชาเตรียมสหกิจศึกษาในปท่ี 3
ภาคการศึกษาปลาย
3. มีการแกไขหมวดวิชาเฉพาะ จาก
กลุมวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน เปน
กลุมวิชาพื้นฐาน
4. มีการแกไขรายวิชาการแปล
เบื้องตน เปนการแปลและการ
ตีความเบื้องตน
5. มีการแกไขรายวิชาไวยากรณ
ภาษาอังกฤษ เปน ไวยากรณเพื่อการ
เขียนภาษาอังกฤษท่ัวไป
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ประเด็นวิพากษ ขอสังเกต/ขอเสนอแนะของ
ผูทรงคุณวุฒิ

การดําเนินการของคณะกรรมการ
รางหลักสูตร

6. แกไขรายวิชาการอานภาษาอังกฤษ
พื้นฐาน เปน การอานภาษาอังกฤษเพื่อ
ความเพลิดเพลิน
7. รายวิชาการเขียนภาษาอังกฤษเบื้องตน
มีความซ้ําซอนกับรายวิชาการเขียนอนุ
เฉทและเรียงความภาษาอังกฤษ
8. ช่ือรายวิชาในภาษาอังกฤษของวิชา
วัฒนธรรมและความหลากหลายของ
ภาษาอังกฤษ จาก English varieties
and cultures of English native
speakers ควรเปน English Varieties
and Cultures of the English
Speakers.
9. ปรับเปล่ียนบางรายวิชาจากกลุมวิชา
เลือกของภาษาอังกฤษเปนกลุมวิชาบังคับ
ไดแก รายวิชานานาภาษาอังกฤษโลก
รายวิชาวรรณคดีอังกฤษเบื้องตน รายวิชา
รอยแกวและรอยกรองภาษาอังกฤษ
10. ปรับเปล่ียนบางรายวิชาจากกลุมวิชา
บังคับ เปนกลุมวิชาเลือก ไดแก รายวิชา
การแปล : ไทย-อังกฤษ รายวิชาการ
ส่ือสารธุรกิจ รายวิชาการส่ือสารและ
เทคโนโลยี
11. แกไขช่ือรายวิชาสัมมนาเชิงวิชาการ
เปน สัมมนาภาษาอังกฤษ
12. เพิ่มรายวิชาในกลุมวิชาเลือก ไดแก
รายวิชาการอานยุคโลกาภิวัตน รายวิชา
ภาษาอังกฤษสําหรับผูใชคอมพิวเตอร
รายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการทองเท่ียว
และการบริการ รายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อ
ธุรกิจการบิน

6. มีการแกไขรายวิชาการอาน
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน เปนการอาน
ภาษาอังกฤษเพื่อความเพลิดเพลิน
7. มีการตัดรายวิชาการเขียน
ภาษาอังกฤษเบื้องตน เน่ืองดวยมี
ความซ้ําซอนกับรายวิชาการเขียนอนุ
เฉทและเรียงความภาษาอังกฤษ
8. มีการแกไขช่ือรายวิชาใน
ภาษาอังกฤษของวิชาวัฒนธรรมและ
ความหลากหลายของภาษาอังกฤษ
จาก English varieties and
cultures of English native
speakers เปน English Varieties
and Cultures of the English
Speakers.
9. มีการปรับเปล่ียนบางรายวิชาจาก
กลุมวิชาเลือกของภาษาอังกฤษเปน
กลุมวิชาบังคับ
10. มีการปรับเปล่ียนบางรายวิชา
จากกลุมวิชาบังคับ เปนกลุมวิชา
เลือก
11. มีการแกไขช่ือรายวิชาสัมมนา
เชิงวิชาการ เปน สัมมนา
ภาษาอังกฤษ
12. มีการเพิ่มรายวิชาในกลุมวิชา
เลือก



-101-

ประเด็นวิพากษ ขอสังเกต/ขอเสนอแนะของ
ผูทรงคุณวุฒิ

การดําเนินการของคณะกรรมการ
รางหลักสูตร

4. คําอธิบายรายวิชา 1. คําอธิบายรายวิชาควรสอดคลองและ
เปนรูปแบบเดียวกัน
2. ควรมีเงื่อนไขรายวิชาของบางรายวิชา
3. ควรมีคําอธิบายรายวิชาใน
ภาษาอังกฤษ

1. มีการปรับเปล่ียนและแกไขคํา
คําอธิบายรายวิชาควรใหมีความ
ชัดเจนและรัดกุมมากย่ิงข้ึน
2. มีการเพิ่มเงื่อนไขรายวิชาของบาง
รายวิชาตามความเหมาะสม
2. มีการเพิ่มคําอธิบายรายวิชาใน
ภาษาอังกฤษ

5. ประเด็นอ่ืนๆ 1. ปรัชญาของหลักสูตรควรสะทอนความ
โดดเดนของหลักสูตร
2. ควรเนนจุดเดนดานความสามารถ
และพื้นฐานทางภาษาของนักศึกษาใน
พื้นท่ีสังคมพหุวัฒนธรรม

1. มีการปรับเปล่ียนและแกไข
ปรัชญาของหลักสูตรใหมีความ
ชัดเจนและรัดกุมมากย่ิงข้ึน
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ขอแนะนําของคณะกรรมการจากสภาวิชาการมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร

ประเด็นวิพากษ ขอสังเกต/ขอเสนอแนะของกรรมการ
จากสภาวิชาการมหาวิทยาลัยนราธิวาส

ราชนครินทร

การดําเนินการของคณะกรรมการ
รางหลักสูตร

1. จํานวนหนวยกิตรวม
ตลอดหลักสูตร

ดีแลว -

2. โครงสรางหลักสูตร ดีแลว -
3. รายวิชา 1. หมวดวิชาเฉพาะ กลุมวิชาพื้นฐานของ

รายวิชาวัฒนธรรมและความหลากหลาย
ของภาษาอังกฤษ ควรปรับใหอยูในกลุม
วิชาเลือก กลุมภาษาอังกฤษ และให
รายวิชาการส่ือสารระหวางวัฒนธรรม ซึ่ง
อยูในกลุมวิชาเลือก ควรปรับใหอยูใน
หมวดวิชาเฉพาะ เน่ืองจากรายวิชาการ
ส่ือสารระหวางวัฒนธรรมมีความ
สอดคลองกับปรัชญา ความสําคัญ และ
วัตถุประสงคของหลักสูตร

1. มีการปรับเปล่ียนรายวิชาจาก
หมวดวิชาเฉพาะ กลุมวิชาพื้นฐาน
เปนกลุมวิชาเลือก ไดแก รายวิชา
วัฒนธรรมและความหลากหลายของ
ภาษาอังกฤษ และปรับเปล่ียน
รายวิชาจากกลุมวิชาเลือก เปนกลุม
วิชาพื้นฐาน ของหมวดวิชาเฉพาะ
ไดแก รายวิชาการส่ือสารระหวาง
วัฒนธรรม

4. คําอธิบายรายวิชา 1. แกไขคําอธิบายรายวิชาของรายวิชา
การศึกษาคนควาอิสระ

1. มีการปรับเปล่ียนและแกไขคํา
คําอธิบายรายวิชาใหมีความชัดเจน
และรัดกุมมากย่ิงข้ึน

5. ประเด็นอ่ืนๆ 1. ควรมีการปรับแกงบประมาณรายรับ
และงบประมาณรายจายใหมีความ
เหมาะสมกับสภาพการณและจํานวน
ผูสอน

1. มีการปรับเปล่ียนและแกไข
งบประมาณรายรับ และงบประมาณ
รายจายใหมีความเหมาะสม
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ภาคผนวก จ
ตารางแสดงรายวชิาทีต่อบสนองตอวัตถปุระสงคของหลกัสตูร
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ตารางแสดงรายวิชาที่ตอบสนองตอวัตถุประสงคของหลักสูตร
วัตถุประสงคของหลักสตูร หลักสูตรใหม พ.ศ.2558

1. ผลิตบัณฑิตท่ีมีความรูและทักษะในการส่ือสาร
ภาษาอังกฤษท่ีมีคุณภาพ ขยันหม่ันเพียรศึกษาหา
ความรู สามารถนําความรูไปประยุกตใชพัฒนา
ตนเอง พัฒนางาน และพัฒนาสังคมไดอยางมี
ประสิทธิภาพ บนพื้นฐานพหุวัฒนธรรม

11-034-201 ภาษาศาสตรเบื้องตน
11-034-202 สัทศาสตรเบื้องตน
11-034-204 ไวยากรณเพื่อการเขียนภาษาอังกฤษท่ัวไป
11-034-208 การฟงและการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร
11-034-209 การส่ือสารระหวางวัฒนธรรม
11-034-230 วัฒนธรรมและความหลากหลายของวัฒนธรรม
11-034-233 ภาษาอังกฤษในท่ีทํางาน
11-034-234 ภาษาอังกฤษสําหรับผูใชคอมพิวเตอร
11-034-235 ภาษาอังกฤษเพื่อการทองเท่ียวและบริการ
11-034-236 ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจการบิน

2. ผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณธรรม จริยธรรม มี
จรรยาบรรณวิชาชีพ มีความรับผิดชอบตอตนเอง
และสังคม

11-034-203 การแปลและการตีความเบื้องตน
11-034-214 การแปล : อังกฤษ-ไทย
11-034-222 เตรียมสหกิจศึกษา
11-034-223 สหกิจศึกษา
11-034-224 การฝกประสบการณวิชาชีพภาษาอังกฤษ
11-034-225 การแปล : ไทย-อังกฤษ

3. ผลิตบัณฑิตท่ีมีความคิดสรางสรรค ทันโลก ทัน
เหตุการณ มีความม่ันใจในตนเอง และปรับตัวเขา
กับสังคมทามกลางความหลากหลายทาง
วัฒนธรรม

11-034-205 การเขียนอนุเฉทและการเรียงความภาษาอังกฤษ
11-034-206 การเขียนเพื่อการจูงใจ
11-034-207 การอานภาษาอังกฤษเพื่อความเพลิดเพลิน
11-034-209 การส่ือสารระหวางวัฒนธรรม
11-034-210 ประวัติศาสตรภาษาอังกฤษ
11-034-211 นานาภาษาอังกฤษโลก
11-034-212 วรรณคดีอังกฤษเบื้องตน
11-034-213 รอยแกวและรอยกรองภาษาอังกฤษ
11-034-215 การเขียนเรียงความเชิงวิชาการ
11-034-216 การอานเชิงวิเคราะหและวิจารณ
11-034-217 ทักษะการนําเสนอภาษาอังกฤษ
11-034-218 การสนทนาและการอภิปรายภาษาอังกฤษ
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วัตถุประสงคของหลักสตูร หลักสูตรใหม พ.ศ.2558
11-034-219 การพูดในท่ีสาธารณะ
11-034-220 สัมนาภาษาอังกฤษ
11-034-221 การศึกษาคนควาอิสระ
11-034-226 การเขียนเชิงสรางสรรค
11-034-227 การเขียนเพื่อการทองเท่ียว
11-034-228 การอานยุคโลกาภิวัตน
11-034-229 การอานเรื่องส้ัน
11-034-230 วัฒนธรรมและความหลากหลายของภาษาอังกฤษ
11-034-231 การส่ือสารธุรกิจ
11-034-232 การส่ือสารและเทคโนโลยี
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ภาคผนวก ฉ
ภาระงานสอนของอาจารย
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ภาระงานสอน (ชม./สัปดาห)
อาจารยประจําหลักสูตร

ภาระงานสอน (ชม./สัปดาห)
ลําดับท่ี ช่ือ-สกุล 2558 2559 2560 2561

1 อาจารยลุกมาน มะยิ 12 12 12 12
2 อาจารยมุสลิม รอกา 12 12 12 12
3 อาจารยปองรัตน  ศรีสืบ 12 12 12 12
4 อาจารยซัลวาตี สุเด็น 12 12 12 12
5 อาจารยฟารีดา กิตติวิโรจน 12 12 12 12
6 อาจารยอาอีสะ มามุ 12 12 12 12
7 อาจารยซาฮีฎีน นิติภาค 12 12 12 12

อาจารยประจํา
ภาระงานสอน (ชม./สัปดาห)

ลําดับท่ี ช่ือ-สกุล 2558 2559 2560 2561
1 อาจารยวันชัย แกวหนูนวล 12 12 12 12
2 อาจารยศิริกัญญา แกนทอง 12 12 12 12
3 อาจารยฮัสสัน ดูมาลี 12 12 12 12
4 อาจารยเอื้อวริน สูจิวัฒนารัตน 12 12 12 12
5 อาจารยเกษรา บาวแชมชอย 12 12 12 12
6 อาจารยสัญญา วัชราทักษิณ 12 12 12 12
7 อาจารยรุสดี มาซอ 12 12 12 12
8 อาจารยนวลปราง อรุณจิต 12 12 12 12
9 อาจารยศรณวรงค สุวรรณมาศ 12 12 12 12
10 อาจารยเดชดนัย จุยชุม 12 12 12 12
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ภาคผนวก ช
แผนผังโครงสรางหลกัสูตร
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ภาคผนวก ซ
ประวตัิอาจารยประจาํหลักสูตร
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แบบฟอรมประวัติ
1. ช่ือ ลุกมาน  มะยิ

Luqman  Mayi
2. ตําแหนงปจจุบัน อาจารย
3. สถานท่ีติดตอไดสะดวก

คณะศิลปศาสตร  มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร เขตโคกเขือ  อําเภอเมือง  จังหวัดนราธิวาส
96000 โทร 073-709030 ตอ 3600 อีเมล look.unesco@gmail.com มือถือ 093-5823316
4. ประวัติการศึกษา (จากสูงสุดไปตํ่าสุด)

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

York St John University, United
Kingdom

2554

ศิลปศาสตรบัณฑิต
(ภาษาอังกฤษ)

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ประเทศไทย 2551

5. สาขาท่ีมีความชํานาญพิเศษ
- วิเทศสัมพันธ

6. หลักสูตรท่ีมีความเช่ียวชาญเปนพิเศษ
- การสอนภาษาอังกฤษ

7. ประสบการณการทํางาน

องคกร ลักษณะ/ประเภทของงาน ป
Language Bank UK, United
Kingdom

ลามภาษาอังกฤษ 2554-2555

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิเทศสัมพันธ 2553

8. ประวัติการเปนวิทยากร

หัวขอ สถานที่ ป
การทําวิจัยในช้ันเรียน เรื่อง
Conversation Analysis

มหาวิทยาลัยราชภัฏ จังหวัดนครศรีธรรมราช 2556

เตรียมสอบ GAT ภาษาอังกฤษ ม.
3 และ ม. 6

จังหวัดนราธิวาส 2556

9. ทุนการศึกษาท่ีไดรับ
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-
10. การนําเสนอผลงานวิจัย

-
11. การฝกอบรมและการศึกษาดูงาน

การศึกษาดูงาน Thailand TESOL Teaching Conference จังหวัดเชียงใหม
อาจารยพันธใหม จังหวัดสงขลา

12. ผลงานวิจัยท่ีไดรับการตีพิมพ
-
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แบบฟอรมประวัติ
1. ช่ือ มุสลิม รอกา

Muslim Roka
2. ตําแหนงปจจุบัน อาจารย
3. สถานท่ีติดตอไดสะดวก

คณะศิลปศาสตร  มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร เขตโคกเขือ  อําเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส
96000 โทร 073-709030 ตอ 3600 อีเมล muslimyiu@hotmail.com มือถือ 087-3935549
4. ประวัติการศึกษา (จากสูงสุดไปตํ่าสุด)

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

Northumbria University, United
Kingdom

2557

ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยอิสลามยะลา 2555

5. สาขาท่ีมีความชํานาญพิเศษ (แตกตางจากวุฒิการศึกษา) ระบุสาขา
-

6. หลักสูตรท่ีมีความเช่ียวชาญเปนพิเศษ
- การสอนภาษาอังกฤษ

7. ประสบการณการทํางาน

สถานที่ทํางาน ตําแหนง ป
โรงเรียนสตรี (ยะลา) อาจารยพิเศษ 2557
มหาวิทยาลัยฟาฎอนี อาจารยผูชวยสอน 2555-2556
โรงเรียนซอลีฮียะห อาจารยพิเศษ 2555-2556

8. ประวัติการเปนวิทยากร
หัวขอ สถานที่ ป

โครงการเตรียมภาษาสําหรับ
นักศึกษาแลกเปล่ียน

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2557

ติวขอสอบ GAT PAT โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามตางๆ/
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

2554-2556

9. ทุนการศึกษาท่ีไดรับ
- ศูนยอํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนใต (ศอ.บต.)



-115-

10. การนําเสนอผลงานวิจัย
-

11. การฝกอบรมและการศึกษาดูงาน

การศึกษาดูงาน ณ ประเทศมาเลเซีย
การฝกอบรม Teachers’ training programme (Yala)

12. ผลงานวิจัยท่ีไดรับการตีพิมพ
-
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แบบฟอรมประวัติ

1. ช่ือ ปองรัตน  ศรีสืบ
Pongrat Srisueb

2. ตําแหนงปจจุบัน อาจารย
3. สถานท่ีติดตอไดสะดวก

วิทยาลัยเทคนิคนราธิวาส  มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร 49 ถนนระแงะมรรคา ตําบลบางนาค
อําเภอเมือง  จังหวัดนราธิวาส 96000 โทร 073-709030 ตอ 3600 อีเมล pongrat1982@gmail.com

มือถือ 089-6888232
4. ประวัติการศึกษา (จากสูงสุดไปตํ่าสุด)

วุฒิ ช่ือสถาบัน ปท่ีสําเร็จการศึกษา
M.A. (English as an
International Language)

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 2552

ศึกษาศาสตรบัณฑิต
(ภาษาอังกฤษ)

มหาวิทยาลัยศิลปากร 2548

5. สาขาท่ีมีความชํานาญพิเศษ
-

6. หลักสูตรท่ีมีความเช่ียวชาญเปนพิเศษ
-

7. ประสบการณการทํางาน

องคกร ลักษณะ/ประเภทของงาน ป

วิทยาลัยเทคนิคนราธิวาส อาจารย 2552-2557

8. ประวัติการเปนวิทยากร
-สอนภาษาอังกฤษนักเรียนมัธยมจากหลายๆโรงเรียนในจังหวัดนราธิวาสท่ีมหาวิทยาลัยนราธิวาส
ราชนครินทร วิทยาเขตโคกเขือ

9. ทุนการศึกษาท่ีไดรับ
-

10. การนําเสนอผลงานวิจัย
-
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11. การฝกอบรมและการศึกษาดูงาน
-

12. ผลงานวิจัยท่ีไดรับการตีพิมพ
A Needs Analysis of Secondary School Students Learning English as a Third Language

in Islamic Religious Schools in Narathiwas
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แบบฟอรมประวัติ
1. ช่ือ ซัลวาตี สุเด็น

Salwati   Suden
2. ตําแหนงปจจุบัน อาจารย
3. สถานท่ีติดตอไดสะดวก

คณะศิลปศาสตร  มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร เขตโคกเขือ  อําเภอเมือง  จังหวัดนราธิวาส
96000 โทร 073-709030 ตอ 3600 อีเมล Salwati.suden@gmail.com มือถือ 082-8317763
4. ประวัติการศึกษา (จากสูงสุดไปตํ่าสุด)

วุฒิ ช่ือสถาบัน ปที่สําเร็จการศึกษา
M.A. (Teaching of English as a
Second Language)

International Islamic University
Malaysia, Malaysia

2556

Bachelor of Human Science
(Political Science)

International Islamic University
Malaysia, Malaysia

2551

5. สาขาท่ีมีความชํานาญพิเศษ
-

6. หลักสูตรท่ีมีความเช่ียวชาญเปนพิเศษ
Second Language Acquisition

7. ประสบการณการทํางาน

องคกร ลักษณะ/ประเภทของงาน ป
Institut Terjemehan Negara

Malaysia
ลาม (ในช้ันศาล/งานแสดงสินคาและธุรกิจ/
เอกสาร/ฯลฯ)

2556-2557

YMCA กัวลาลัมเปอร มาเลเซีย อาจารยพิเศษสอนวิชาภาษาไทยใหกับ
ชาวตางชาติ

2556

8. ประวัติการเปนวิทยากร

หัวขอ สถานที่ ป
English Camp in Islamic

Environment
โรงเรียนดารุสสาลาม จังหวัดนราธิวาส 2551
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9. ทุนการศึกษาท่ีไดรับ
- El-Rahma Charity Trust, United Kingdom

10. การนําเสนอผลงานวิจัย
-

11. การฝกอบรมและการศึกษาดูงาน
- โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง กลยุทธการจัดการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 ณ โรงแรมราชมัง

คลา พาวิลเล่ียน บีช รีสอรท จังหวัดสงขลา
12. ผลงานวิจัยท่ีไดรับการตีพิมพ

-
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แบบฟอรมประวัติ
1. ช่ือ ฟารีดา กิตติวิโรจน

Farida Kittivirote
2. ตําแหนงปจจุบัน อาจารย
3. สถานท่ีติดตอไดสะดวก

คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร เขตโคกเขือ  อําเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส
96000 โทร 073-709030 ตอ 3600 อีเมล farynida@gmail.com มือถือ 081-7703939
4. ประวัติการศึกษา (จากสูงสุดไปตํ่าสุด)

วุฒิ ช่ือสถาบัน ปที่สําเร็จการศึกษา
M.A. (Language and
Communication, English
Program)

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 2551

วิทยาศาสตรบัณฑิต
(การจัดการประมง)

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 2545

5. สาขาท่ีมีความชํานาญพิเศษ (แตกตางจากวุฒิการศึกษา) ระบุสาขา
-การแปลเอกสาร

6. หลักสูตรท่ีมีความเช่ียวชาญเปนพิเศษ
-การสอนภาษาอังกฤษ

7. ประสบการณการทํางาน

องคกร ลักษณะ/ประเภทของงาน ป
บริษัท อีเอสอารไอ (ประเทศไทย)
จํากัด

ผูจัดการโครงการ 2553-2554

บริษัท อีเอสอารไอ (ประเทศไทย)
จํากัด

ผูประสานงานโครงการ 2550-2553

บริษัท อีเอสอารไอ (ประเทศไทย)
จํากัด

เจาหนาท่ีฝายประกันคุณภาพ 2545-2550
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8. ประวัติการเปนวิทยากร

หัวขอ สถานที่ ป
English for Tourism โรงแรมเก็นต้ิง อําเภอสุไหงโกลก จังหวัด

นราธิวาส
2557

9. ทุนการศึกษาท่ีไดรับ
-

10. การนําเสนอผลงานวิจัย
-

11. การฝกอบรมและการศึกษาดูงาน

12. ผลงานวิจัยท่ีไดรับการตีพิมพ
-

ศึกษาดูงาน ณ ประเทศมาเลเซีย และประเทศสิงคโปร ธันวาคม 2554
ศึกษาดูงาน ณ International Islamic University Malaysia สิงหาคม 2557
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แบบฟอรมประวัติ
1. ช่ือ อาอีสะ  มามุ

AESAH MAMUH
2. ตําแหนงปจจุบัน อาจารย
3. สถานท่ีติดตอไดสะดวก

คณะศิลปศาสตร  มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร เขตโคกเขือ  อําเภอเมือง  จังหวัดนราธิวาส
96000 โทร 073-709030 ตอ 3600 อีเมล aisha_ruoqi@hotmail.comมือถือ 089 - 6810883

4. ประวัติการศึกษา (จากสูงสุดไปตํ่าสุด)
วุฒิ ช่ือสถาบัน ปที่สําเร็จการศึกษา

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

Beijing Normal University
China

2556

B.A. (Chinese-English Bilingual
Studies)

Beijing Language and Culture University
China

2553

5. สาขาท่ีมีความชํานาญพิเศษ (แตกตางจากวุฒิการศึกษา) ระบุสาขา
-

6. หลักสูตรท่ีมีความเช่ียวชาญเปนพิเศษ
- การสอนภาษาจีน

7. ประสบการณการทํางาน

องคกร ลักษณะ/ประเภทของงาน ป
บริษัท แคนนอน เทคโนโลยี
สารสนเทศ (ปกก่ิง) จํากัด

ลามภาษาจีน 2556-2557

โรงเรียนสตรียะลา ครูพิเศษสอนภาษาจีน 2554

8. ประวัติการเปนวิทยากร
-

9. ทุนการศึกษาท่ีไดรับ
- ทุนสถาบันขงจ้ือ
- ทุนการศึกษาหน่ึงอําเภอหน่ึงทุน
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10. การนําเสนอผลงานวิจัย
-บทความวิจัยระดับชาติ หัวขอเรื่อง “อิสลามในสาธารณรัฐประชาชนจีน กรณีศึกษาการเผยแผ

อิสลามเขาสูจีนในสมัยราชวงศ” การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งท่ี ๓ ประจําป ๒๕๕๗
11. การฝกอบรมและการศึกษาดูงาน

- โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การออกแบบนวัตกรรมเพื่อการสอนวิชาศึกษาท่ัวไป ณ
โรงแรมปารควิวอําเภอเมือง จังหวัดปตตานี
12. ผลงานวิจัยท่ีไดรับการตีพิมพ

-
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แบบฟอรมประวัติ
1. ช่ือ ซาฮีฎีน   นิติภาค

Sahidin   Nitiphak
2. ตําแหนงปจจุบัน อาจารย
3. สถานท่ีติดตอไดสะดวก

คณะศิลปศาสตร  มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร เขตโคกเขือ  อําเภอเมือง  จังหวัดนราธิวาส
96000 โทร 073-709030 ตอ 3600 อีเมล look.unesco@gmail.com มือถือ 093-5823316
4. ประวัติการศึกษา (จากสูงสุดไปตํ่าสุด)

วุฒิ ช่ือสถาบัน ปที่สําเร็จการศึกษา
Master of Arts
(Malay Literature)
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ศิลปศาสตรบัณฑิต เอกภาษา
มลายู

มหาวิทยาลัยทักษิณ 2552

5. สาขาท่ีมีความชํานาญพิเศษ (แตกตางจากวุฒิการศึกษา) ระบุสาขา
- การแปลงานวิชาการ

6. หลักสูตรท่ีมีความเช่ียวชาญเปนพิเศษ
-

7. ประสบการณการทํางาน

องคกร ลักษณะ/ประเภทของงาน ป
เครือขายตําบลสุขภาวะในพื้นท่ี

จังหวัดชายแดนใต
ฝายประสานงาน 2552-2553

8. ประวัติการเปนวิทยากร

หัวขอ สถานที่ ป
โครงการอบรมหลักสูตรระยะส้ัน
ภาษามลายู

มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร 2557

9. ทุนการศึกษาท่ีไดรับ
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10. การนําเสนอผลงานวิจัย
- ประชุมวิชาการระดับชาติครั้งท่ี 2 มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา 2556
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11. การฝกอบรมและการศึกษาดูงาน

การอบรมบรรยายชุดวรรณกรรมเปรียบเทียบสถาบันนานาชาติ
เอเชียตะวันออกเฉียงใต MASTERA

ปตตานี 2557

การรับฟงความคิดเห็นรางหลักเกณฑการทับศัพทภาษามลายู
เพื่อเตรียมความพรอมเขาสูประชาคมอาเซียน

กรุงเทพฯ 2557

12. ผลงานวิจัยท่ีไดรับการตีพิมพ
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- From Patani Malay History to Puen Yai Jom Salad : A Adaptation Study. 2557


