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สารบัญ
เรื่อง
หนา
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2
10. สถานที่จัดการเรียนการสอน
3
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12. ผลกระทบจาก ขอ 11.1 และขอ 11.2 ตอการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวของกับ
พันธกิจของสถาบัน
3
13. ความสัมพันธกับหลักสูตรอื่นที่เปดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน
4
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6
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7
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7
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สารบัญ (ตอ)
เรื่อง
หมวดที่ 5 หลักเกณฑในการประเมินผลนักศึกษา
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ ในการใหระดับคะแนน (เกรด)
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิข์ องนักศึกษา
3. เกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย
1. การเตรียมการสําหรับอาจารยใหม
2. การพัฒนาความรูและทักษะใหแกคณาจารย
หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร
1. การบริหารหลักสูตร
2. การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน
3. การบริหารคณาจารย
4. การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน
5. การสนับสนุนและการใหคําแนะนํานักศึกษา
6. ความตองการของตลาดแรงงาน สังคม และหรือความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต
7. ตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators)
หมวดที่ 8 การประเมิน และปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
3. การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธการสอน
ภาคผนวก
ก. คําอธิบายรายวิชา
ข. ภาระงานสอนและผลงานทางวิชาการ การคนควาวิจัยหรือการแตงตําราของอาจารยป ระจํ า
หลักสูตร
ค. เอกสารแสดงรายวิชาที่ตอบสนองตอวัตถุประสงคแตละขอ
ง. ตารางเปรียบเทียบปรัชญา ความสําคัญและวัตถุประสงคของหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2550 กับ
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554
จ. เอกสารเปรียบเทียบโครงสรางหลักสูตรเดิมกับหลักสูตรปรับปรุงตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร
ปริญญาตรี พ.ศ. 2548 ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

หนา
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43
43
43
43
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45
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48
48
50
70
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76
78
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สารบัญ (ตอ)
เรื่อง
ฉ. เอกสารเปรียบเทียบรายวิชาในหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2550 กับหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554
ช. ขอ คิ ดเห็ น และข อเสนอแนะของกรรมการผูท รงคุณ วุฒิ พิ จ ารณาหลักสูตรศิ ล ปศาสตรบั ณ ฑิ ต
สาขาวิชาอิสลามศึกษาหลักสูตรนานาชาติ และการดําเนินการตามขอเสนอแนะของกรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิ
ซ. ระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรวาดวยการศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2552
ฌ. คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการการปรับปรุงหลักสูตร พ.ศ. 2554

หนา
79

84
87
97

1

รายละเอียดของหลักสูตร
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชา อิสลามศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ)
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

วิทยาเขตปตตานี วิทยาลัยอิสลามศึกษา ภาควิชาอิสลามศึกษา
หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป

1. ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย:
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอิสลามศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ)
ภาษาอังกฤษ:
Bachelor of Arts Program in Islamic Studies (International Program)
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ภาษาไทย
ศิลปศาสตรบัณฑิต (อิสลามศึกษา)
ศศ.บ. (อิสลามศึกษา)
ภาษาอังกฤษ
Bachelor of Arts (Islamic Studies)
B.A. (Islamic Studies)
3. วิชาเอก
อิสลามศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ)
4. จํานวนหนวยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
ไมนอยกวา 135 หนวยกิต
5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ
หลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ป
5.2 ภาษาที่ใช
ภาษาอาหรับ ภาษาอังกฤษ รอยละ 100
5.3 การรับนักศึกษา
รับนักศึกษาไทยและตางชาติ
5.4 ความรวมมือกับสถาบันอื่น
เปนหลักสูตรเฉพาะของคณะที่จัดการเรียนการสอนโดยตรง
5.5 การใหปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษา
ใหปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
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6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
 หลักสูตรใหม พ.ศ. ............
 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 ปรับปรุงมาจากหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอิสลามศึกษา (หลักสูตร
นานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2550
 ไดรับอนุมัติจากสภาวิชาการ ในคราวประชุมครั้งที่ 122 (4/2554) เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2554
 ไดรับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครัง้ ที่ 332 (5/2554) เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2554
และไดรับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 365 (3/2558) เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2558
เปดสอนภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 2555
7. ความพรอมในการเผยแพรหลักสูตรคุณภาพและมาตรฐาน
หลักสูตรมีความพรอมในการเผยแพรวาเปนหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ ในปการศึกษา 2557
8. อาชีพที่สามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา
1) บุคลากร พนักงานหนวยงานภาครัฐและเอกชน เชน เจาหนาที่บุคคล เปนตน
2) ผูชวยวิจัยดานอิสลามศึกษา
3) เจาหนาที่ หรือพนักงานในองคกรทางสังคมการเมืองและเศรษฐกิจ ที่เกี่ยวของกับอิสลามศึกษา
9. ชื่อ นามสกุล ตําแหนง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
9.1 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
ชื่อ-สกุล/เลขประจําตัวประชาชน
1. นายอาเซ็ม อัชชะรีฟ
3960100093660

2. นางฟาตีเมาะ จะปะกิยา
5911200017288

ตําแหนง
อาจารย

อาจารย

วุฒิการศึกษา (สาขา)/สถาบัน
- B.Ed (Arabic Language), College of
Basic Education, The Public
Authority for Aplied Education and
Training, State of Kuwait
- High Diploma (Arabic Language
& Literature), Yarmouk University
- M.Is (Arabic Studies and Islamic
Civilization), National University of
Malaysia, Malaysia
- ศศ.ม.(อิสลามศึกษา),
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
- ศศ.บ (อุศูลุดดีน),
มหาวิทยาลัยอิสลามยะลา
- ศศ.ม (อิสลามศึกษา),
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

ปที่ จบ
1998

2001
2005

2548
2547
2553
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10. สถานที่จัดการเรียนการสอน
10.1 อาคารเรียนรวม (อาคาร 19) ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี
10.2 อาคารวิทยอิสลามนานาชาติ วิทยาลัยอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี
11. สถานการณภายนอกหรือการพัฒนาที่จําเปนตองนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
11.1. สถานการณหรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
การพัฒ นาหลักสูตรจะสอดคลองกับแผนพัฒ นาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2554–
2559) ที่กลาวถึงการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีอยางกาวกระโดด ซึ่งรวมถึงความกาวหนาอยางรวดเร็วของ
เทคโนโลยีสารสนเทศกอให เกิดทั้ งความเปลี่ยนแปลง โอกาสและภั ยคุกคามทางดานเศรษฐกิจและสังคม จึ ง
จําเปนตองเตรียมพรอมใหทันตอการเปลี่ยนแปลงดังกลาว ดังนั้นการบริหารจัดการองคความรูอิสลามศึกษาโดยใช
ภาษาอาหรับและภาษาอังกฤษเปนสื่อหลักเปนสิ่งจําเปน รวมถึงการประยุกตใชองคความรูในดานอิสลาม เพื่อ
ผลิตผูนําชุมชนดานศาสนาอิสลามชวยสรางความเขาใจที่ถูกตองเกี่ยวกับหลักและวิถีปฏิบัติของศาสนาอิสลาม ให
เกิ ด เป น จุ ดแข็ งในสังคมไทย รวมถึ งการผลิตผูทรงความรูทางอิส ลามในดานการพั ฒ นาเครือข ายองคกรทาง
เศรษฐกิจระหวางนักศึกษานานาชาติที่มาจากหลากหลายประเทศ
11.2. สถานการณหรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
ในโลกยุคโลกาภิวัตนไดมีอิทธิพลอยางกวางขวางตอการเปลี่ยนแปลงทางดานสังคมและวัฒนธรรม และ
ยังสงผลตอวิถีชีวิตในสังคมปจจุบัน และยังมีผลกระทบทางสังคมและวัฒนธรรม ทําใหมนุษยขาดความสํานึกถึง
คุณธรรม จริยธรรม ที่จะชวยชี้นําและขับเคลื่อนใหการเปลี่ยนแปลงนี้เปนไปในรูปแบบที่สอดคลองกับหลักคําสอน
ของศาสนาซึ่งจะนําพาสูการใชชีวิตอยางเหมาะสมกับวิถีชีวิตของสังคมไทย
12. ผลกระทบจาก ขอ 11.1 และขอ 11.2 ตอการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวของกับพันธกิจของสถาบัน
12.1. การพัฒนาหลักสูตร
หลักสูตรมีการพัฒนาในเชิงรุกซึ่งมีศักยภาพและสามารถปรับเปลี่ยนไดตามวิวัฒนาการของเทคโนโลยี
สารสนเทศ โดยการผลิตบุคลากรทางอิสลามศึกษาที่มีความพรอมทางวิชาการ มีศักยภาพในการพัฒนาตนเองให
เขากับลักษณะงานทั้งดานวิชาการและการใชชีวิตในกรอบครรลองคลองธรรม โดยตองปฏิบัติตนอยางเครงครัด
ในอิสลาม มีคุณธรรม จริยธรรม สอดคลองกับนโยบายและวิสัยทัศนของมหาวิทยาลัยที่มุงสูการเปนผูนําในดาน
อิสลามศึกษานานาชาติ การวิจัย และการผลิตบัณฑิตที่ดีและมีความรูความสามารถ
12.2. ความเกี่ยวของกับพันธกิจของสถาบัน
มหาวิทยาลัยมีพันธกิจที่จะมุงสูความเปนเลิศในอิสลามศึกษา และมุงธํารงปณิธานในการสรางบัณฑิตที่ดี
และมีความรูความสามารถ หลักสูตรนี้จึงนับเปนกลไกสําคัญในการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและสรางองคความรูใน
ศาสตรที่มีความจําเปนตอการพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะอยางยิ่งเกี่ยวกับอิสลามศึกษา ซึ่งมีปฏิสัมพันธโดยตรงใน
การพัฒนาบุคลากรที่มีคุณธรรม จริยธรรม ในการนําพาประเทศชาติสูความมั่งคง ปลอดภัยอยางยั่งยืน
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13. ความสัมพันธกับหลักสูตรอื่นที่เปดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน
13.1 กลุมวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอื่น
จํานวน 18 รายวิชา ไดแก
1) วิทยาลัยอิสลามศึกษา
จํานวน 1 รายวิชา คือ
1. 761-001 กิจกรรมประกอบหลักสูตร
1 หนวยกิต
2) คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร จํานวน 10 รายวิชา คือ
1. 411-001 ภาษาไทยสําหรับนักศึกษาตางชาติ
3 หนวยกิต
2. 411-101 ภาษากับความคิดและการสื่อสาร
3 หนวยกิต
3. 417-001 ภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษาหลักสูตรนานาชาติ 1 4 หนวยกิต
4. 417-002 ภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษาหลักสูตรนานาชาติ 2 4 หนวยกิต
5. 417-003 การอานเชิงวิชาการ
4 หนวยกิต
6. 427-003 มนุษยกับสังคม
3 หนวยกิต
7. 427-006 การศึกษาขามวัฒนธรรม
3 หนวยกิต
8. 428-002 สันติศึกษา
3 หนวยกิต
9. 437-001 มนุษยกับการรูจักตนเอง
3 หนวยกิต
10. 438-001 ศาสนวิถี
3 หนวยกิต
3) คณะศึกษาศาสตร จํานวน 4 รายวิชา คือ
1. 264-002 ทักษะชีวิต
3 หนวยกิต
2. 282- xxx กิจกรรมพลศึกษา
3 หนวยกิต
3. 282-001 ชีวิตและสุขภาพ
3 หนวยกิต
4. 299-001 วัฒนวิถีแหงการดํารงชีวิต
3 หนวยกิต
4) คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
จํานวน 3 รายวิชา คือ
1. 724-004 วิทยาศาสตรสภาวะแวดลอม
3 หนวยกิต
2. 747-001 สถิติในชีวิตยุคใหม
3 หนวยกิต
3. 748-001 เทคโนโลยีสารสนเทศ
3 หนวยกิต
13.2 กลุมวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปดสอนใหภาควิชา/หลักสูตรอื่น
ไมมี
13.3 การบริหารจัดการ
13.3.1 แตงตั้งผูประสานงานรายวิชาทุกรายวิชา เพื่อทําหนาที่ประสานงานกับภาควิชา อาจารยผูสอนและ
นักศึกษาในการพิจารณารายวิชา การจัดการเรียนการสอนและการประเมินผล
13.3.2 มอบหมายคณะกรรมการหลักสูตรอิสลามศึกษาหลักสูตรนานาชาติ ดําเนินการเกี่ยวกับกระบวนการ
จัดการเรียนการสอนเพื่อใหบรรลุเปาหมายรายวิชา
13.3.3 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรประสานงานกับอาจารยผูสอน ดานเนื้อหาสาระใหสอดคลองกับมาตรฐาน
ผลการเรียนรู

5

13.3.4 ติดตามการปฏิบัติงานโดยจัดทําเปนรายงานเสนอภาควิชา
หมวดที่ 2 ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงคของหลักสูตร
1.1 ปรัชญา
ผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่มีองคความรู และความเขาใจในศาสตรอิสลาม รวมถึงศาสตรใหมๆ โดยการใช
ภาษาอาหรับและภาษาอังกฤษเปนสื่อหลักในการศึกษา คนควา วิจัยใหกวางขวางยิ่งขึ้น เพื่อพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของตนเองและสังคมอยางสมดุล โดยประยุกตใชในชีวิตประจําวันในพหุสังคมอยางมีความสุข มีความคิด
ริเริ่ม มีวิจารณญานในการสรางสรรคสังคม ตลอดจนมีความรับผิดชอบตอตนเองและสังคมสวนรวม
1.2 ความสําคัญ
1) หลักสูตรนี้สามารถตอบสนองความตองการของชุมชนในดานการพัฒนาองคความรูและความเชี่ยวชาญ
ดานวิทยาการอิสลามจากแหลงความรูที่หลากหลาย
2) หลักสูตรนี้มีความสําคัญตอการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนบนพื้นฐานการเรียนรูและเขาใจเกี่ยวกับ
วิทยาการอิสลาม
3) หลักสูตรนี้สามารถตอบสนองอัตลักษณในพื้นที่ และเชื่อมโยงกับกลุมประเทศอาหรับและโลกมุสลิม
4) หลักสูตรนี้สามารถแกปญหาความขาดแคลนของบุคลากรในสาขาอิสลามศึกษาหลักสูตรนานาชาติได
1.3 วัตถุประสงค
เพื่อผลิตบัณฑิตใหมีคุณลักษณะตอไปนี้
1) มีองคความรูในศาสตรอิสลามโดยการเขาถึงแหลงความรูจากอัลกุรอานและอัลหะดีษซึ่งเปนภาษาอาหรับ
และสามารถนําไปใชในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเองและสังคมได
2) มี ค วามสามารถในการเรี ย นรู ศาสตรใหม ๆ โดยการใช ภ าษาอาหรับ และภาษาอั งกฤษเป น สื่อ หลั ก ใน
การศึกษา คนควา วิจัยทางดานอิสลามศึกษาใหกวางขวางยิ่งขึ้น ตลอดจนสามารถถายทอดองคความรู
เกี่ยวกับวิทยาการอิสลามไดอยางถูกตอง
3) มีคุณธรรม จริยธรรมในกรอบของศาสนาอิสลาม
4) มีความสามารถในการประยุกตใชความรูและเทคโนโลยีสารสนเทศในการใชชีวิตในพหุสังคมอยางมี
ความสุข และมีความสามารถในการคิดวิเคราะหอยางเปนระบบและแกปญหาอยางสรางสรรค
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2. แผนพัฒนาปรับปรุง
คาดวาจะดําเนินการแลวเสร็จภายในรอบการศึกษา ( 5 ป)
แผนการพัฒนา/
เปลี่ยนแปลง
1. ปรับปรุงหลักสูตรตาม
เกณฑมาตรฐานของ
สกอ.

กลยุทธ
1. ติดตามการปรับปรุงหลักสูตรอยาง
สม่ําเสมอ
2. ประชุม/สัมมนาผูรับผิดชอบหลักสูตร
อาจารยประจําหลักสูตร
3. ติดตามความกาวหนาขององคความรูใน
สาขาวิชา
4. ติดตามความคาดหวังของสังคมตอบัณฑิต
1. เพิ่มพูนทักษะอาจารยในการจัดการเรียน
การสอนแบบ active learning
2. แลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางอาจารยผูสอน
ในรายวิชาตางๆ
3. ประเมินประสิทธิภาพการเรียนการสอน
แบบ active learning

หลักฐาน/ตัวบงชี้

1. รายงานการประเมินหลักสูตร
2. เอกสารการปรับปรุงหลักสูตร
3. ผลสรุปและผลการประเมินการ
ประชุมสัมมนา
4. รายวิชาในหลักสูตรที่สอดคลอง
กับการเปลี่ยนแปลงความตองการ
ของบัณฑิต
2. สงเสริมการจัดการ
1. จํานวนอาจารยที่รวมกิจกรรมการ
เรียนการสอนใหเปน
เพิ่มพูนทักษะการจัดการเรียน
การสอนแบบ active learning
active learning
2. ผลการประเมินประสิทธิภาพ
การเรียนการสอนแบบ active
learning
3. ความพึงพอใจของผูเรียนตอการเรีย
การสอนแบบ active learning
3. ปรับปรุงวิธีการวัดและ 1. กําหนดใหมีคณะกรรมการวิเคราะห
1. รายงานการวิเคราะหขอสอบ
การประเมินผล
ขอสอบในทุกรายวิชา
2. ผลการวิเคราะหขอสอบ
2. กําหนดเกณฑในการวัดและประเมินแต 3. เกณฑการวัดและประเมินผล
ละรายวิชา
4. จํานวนรายวิชาที่ใชวิธีการวัดและ
ประเมินผลตามเกณฑที่กําหนด
5. ความพึงพอใจของผูเรียนตอระบบ
การวัดและประเมินผล
4. สงเสริมการจัดการ
1.พัฒนาทักษะอาจารยในการจัดการเรียนรู 1. จํานวนอาจารยที่รวมกิจกรรมการ
เรียนรูเพื่อใหบรรลุ
และการประเมินผลการเรียนรูดาน
เพิ่มพูนทักษะการจัดการเรียนรู
มาตรฐานผลการเรียนรู คุณธรรม จริยธรรม ดานความรู ดาน
ตามมาตรฐานผลการเรียนรู
2. ผลการประเมินประสิทธิภาพการ
ทักษะทางปญญา ดานทักษะ
ทุกดาน
จัดการเรียนรู ตามมาตรฐานผล
ความสัมพันธระหวางบุคคลและความ
การเรียนรูแตละดาน
รับผิดชอบ รวมทั้งทักษะการปฏิบัติการ
3. ความพึงพอใจของผูเรียนตอการ
ในแตละดาน
จัดการเรียนรูของอาจารย
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แผนการพัฒนา/
เปลี่ยนแปลง

5. สงเสริมการจัดการ
เรียนรูภาษาอาหรับ
และภาษาอังกฤษ

กลยุทธ

หลักฐาน/ตัวบงชี้

2. ติดตามประเมินทักษะอาจารยในการ 4. ผลการประเมินนักศึกษาในแตละ
จัดการเรียนรู และการประเมินผลการ มาตรฐานผลการเรียนรู
เรียนรูของ นักศึกษาตามมาตรฐานผล
การเรียนรูในแตละดาน
ใชภาษาอาหรับและภาษาอังกฤษ 100 % 1. จํานวนอาจารยชาวตางประเทศ
2. จํานวนรายวิชาที่เปดสอนภาษา
อาหรับและภาษาอังกฤษ
3. เอกสารประกอบการสอนที่เปน
ภาษาอาหรับและภาษาอังกฤษ

หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสรางของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
จัดการศึกษาระบบทวิภาค ขอกําหนดตางๆ เปนไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วาดวยการศึกษา
ขั้นปริญญาตรี (ภาคผนวก 10)
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูรอน
ไมมี
1.3 การเทียบเคียงหนวยกิตในระบบทวิภาค
ไมมี
2. การดําเนินการหลักสูตร
1.1 วัน-เวลาในการดําเนินการเรียนการสอน
วิชาภาคทฤษฎีเรียนวันจันทร – วันศุกร เวลา 08.30 – 16.30 น.
วิชาภาคปฏิบัติเรียนวันจันทร – วันศุกร เวลา 08.30 – 16.30 น.
ภาคตน เดือนมิถุนายน – กันยายน
ภาคปลาย เดือนตุลาคม – กุมภาพันธ
ภาคฤดูรอน เดือนมีนาคม – พฤษภาคม
1.2 คุณสมบัติของผูเขาศึกษา
1) ตองสําเร็จการศึกษาไมต่ํากวามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา
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2) ผานการคัดเลือกตามเกณฑของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และ/หรือเปนไปตามระเบียบ
ขอบังคับของการคัดเลือกของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
3) ผานการคัดเลือกตามเกณฑการคัดเลือกภายใตโครงการนักเรียนที่มีผลการเรียนดี โครงการสงเสริมเด็กดี
มี คุ ณ ธรรม โครงการรั บ นั ก ศึ ก ษาชาวไทยมุ ส ลิ ม ในจั ง หวั ด ชายแดนภาคใต ใ ห เ ข า ศึ ก ษาใน
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรและโครงการคัดเลือกโดยตรงที่วิทยาลัยอิสลามศึกษาเปนผูดําเนินการ
1.3 ปญหาของนักศึกษาแรกเขา
1) ความรูและทักษะพื้นฐานดานภาษาตางประเทศคอนขางนอย โดยเฉพาะ ภาษาอาหรับและภาษาอังกฤษ
2) การขาดทักษะในการปรับตัวเขากับระบบการเรียนในระบบมหาวิทยาลัย
3) นักศึกษามีความขาดแคลนในดานทุนทรัพย
4) ระดับพื้นฐานความรูของนักศึกษาตางกันมาก
1.4 กลยุทธในการดําเนินการเพื่อแกไขปญหา/ขอจํากัดของนักศึกษาในขอ 2.3
1) จัดกิจกรรมสอนเสริมภาษาอังกฤษและภาษาอาหรับแกนักศึกษาแรกเขา
2) นักศึกษาที่มีผลการเรียนภาษาอังกฤษต่ํากวาเกณฑที่กําหนดใหลงทะเบียนเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษ
พื้นฐานสําหรับการศึกษาในระดับอุดมศึกษา
3) จัดหาทุนการศึกษาใหนักศึกษา
4) จัดกิจกรรมเสริมทักษะการศึกษา และการใชชีวิตในระบบมหาวิทยาลัย
5) แตงตั้งอาจารยที่ปรึกษา
1.5 แผนการรับนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาในระยะ 5 ป
จํานวนนักศึกษา
ชั้นปที่ 1
ชั้นปที่ 2
ชั้นปที่ 3
ชั้นปที่ 4
รวม
คาดวาจะจบการศึกษา

2555
60
60
-

จํานวนนักศึกษาแตละปการศึกษา
2556
2557
2558
60
60
60
60
60
60
60
60
60
120
180
240
-

2559
60
60
60
60
240
60
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1.6 งบประมาณตามแผน
1.6.1 งบประมาณรายรับ (หนวยบาท)
รายละเอียดรายรับ

ปงบประมาณ
2555

2556

2557

2558

2559

600,000

1,200,000

1,800,000

2,400,000 2,400,000

600,000

1,200,000

1,800,000

2,400,000 2,400,000

2555

2556

ปงบประมาณ
2557

1,314,500
170,000

1,380,200
230,000

1,446,000
290,000

1,511,700 1,577,400
350,000
350,000

1,484,500

1,610,200

1,736,000

1,861,700 1,927,400

200,000

200,000

200,000

200,000

200,000

200,000

200,000

200,000

200,000

200,000

รวม (ก) + (ข)

1,684,500

1,810,200

1,936,000

2,061,700 2,127,400

จํานวนนักศึกษา

60

120

180

240

240

28,075.00

15,085.00

10,755.56

8,590.42

8,864.17

คาบํารุงการศึกษา
คาลงทะเบียน
เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
รวมรายรับ

1.6.2 งบประมาณรายจาย (หนวยบาท)
หมวด เงิน
ก. งบดําเนินการ
1. คาใชจายบุคลากร
2. คาใชจายดําเนินงาน (ไมรวม
3)
3. ทุนการศึกษา
4. รายจายระดับมหาวิทยาลัย
รวม (ก)
ก. งบลงทุน
คาครุภณ
ั ฑ
รวม (ข)

คาใชจายตอหัวนักศึกษา

2558

1.7 ระบบการศึกษา
 แบบชั้นเรียน
1.8 การเทียบโอนหนวยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนขามสถาบันอุดมศึกษา
เปนไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วาดวยการศึกษาขั้นปริญญาตรี

2559
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3. หลักสูตรและอาจารยผูสอน
3.1 หลักสูตร
3.1.1 จํานวนหนวยกิต รวมตลอดหลักสูตรไมนอยกวา 135 หนวยกิต
3.1.2 โครงสรางหลักสูตร
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
จํานวน
31
หนวยกิต
- กลุมวิชาภาษา
11
หนวยกิต
- กลุมวิชามนุษยศาสตร
7
หนวยกิต
- กลุมวิชาสังคมศาสตร
7
หนวยกิต
- กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
6
หนวยกิต
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
1. แบบเอกเดี่ยว
จํานวน ไมนอยกวา
92
หนวยกิต
1) กลุมวิชาพื้นฐานวิชาเอก
30
หนวยกิต
2) กลุมวิชาเอก
62
หนวยกิต
- เอกบังคับ
47
หนวยกิต
- เอกเลือก
15
หนวยกิต
2. แบบเอก-โท
จํานวน ไมนอยกวา 92
หนวยกิต
1) กลุมวิชาพื้นฐานวิชาเอก
30
หนวยกิต
2) กลุมวิชาเอก
42
หนวยกิต
- เอกบังคับ
36
หนวยกิต
- เอกเลือก
6
หนวยกิต
3) กลุมวิชาโท
20
หนวยกิต
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี
6
หนวยกิต
ง. ฝกงานและภาคนิพนธ หรือ สหกิจศึกษา
6
หนวยกิต
3.1.3 เงื่อนไขทางภาษา
นักศึกษาที่เขาศึกษาในหลักสูตรนี้จะตองผานการสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาอาหรับ (APT :
Arabic Placement Test ) และภาษาอังกฤษ (EPT : English Placement Test) ซึ่งทางวิทยาลัยอิสลามศึกษาไดจัด
ขึ้น นักศึ กษาตองไดคะแนนไมนอยกวารอยละ 75 จึงสามารถลงทะเบี ยนเรียนในหมวดวิช าอื่น ๆ ในหลักสูตรนี้ได
ยกเวนผูเรียนที่เปนเจาของภาษาหรือมีผลการสอบอยางอื่นที่สามารถเทียบเคียงได หากผลการสอบ APT และ EPT
ต่ํากวารอยละ 75 นักศึกษาจะตองลงทะเบียนเรียนรายวิชาพื้นฐานดานภาษาโดยไมนับหนวยกิตเปนหนวยกิตสะสม
ซึ่งวิทยาลัยอิสลามศึกษาไดกําหนดรายละเอียดของเงื่อนไขดังตอไปนี้
1) คะแนนภาษาอาหรับ (APT : Arabic Placement Test )
1.1 คะแนน APT. น อ ยกว าร อ ยละ 35 จะต อ งลงทะเบี ย นเรีย นรายวิช าพื้ น ฐานทางภาษาอาหรั บ
ดังตอไปนี้
780-100 ภาษาอาหรับเพื่ออิสลามศึกษา 1
8 (6-4-14)
Arabic for Islamic Studies I
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780-101 ภาษาอาหรับเพื่ออิสลามศึกษา 2
8 (6-4-14)
Arabic for Islamic Studies II
780-102 ภาษาอาหรับเพื่ออิสลามศึกษา 3
8 (6-4-14)
Arabic for Islamic Studies III
1.2 คะแนน APT. ระหวางรอยละ 35-55 จะตองลงทะเบียนเรียนรายวิชาพื้นฐานทางภาษาอาหรับ
ดังตอไปนี้
780-101 ภาษาอาหรับเพื่ออิสลามศึกษา 2
8 (6-4-14)
Arabic for Islamic Studies II
780-102 ภาษาอาหรับเพื่ออิสลามศึกษา 3
8 (6-4-14)
Arabic for Islamic Studies III
1.3 คะแนน APT. ระหวางรอยละ 56-75 จะตองลงทะเบียนเรียนรายวิชาพื้นฐานทางภาษาอาหรับ
ดังตอไปนี้
780-102 ภาษาอาหรับเพื่ออิสลามศึกษา 3
8 (6-4-14)
Arabic for Islamic Studies III
2) คะแนนภาษาอังกฤษ (EPT : English Placement Test )
2.1 คะแนน EPT. น อ ยกว า ร อ ยละ 35 นั ก ศึ ก ษาจะต อ งลงทะเบี ย นเรี ย นรายวิ ช าพื้ น ฐานทาง
ภาษาอังกฤษดังตอไปนี้
780-103 ภาษาอังกฤษเพื่ออิสลามศึกษา
8 (6-4-14)
English for Islamic Studies
2.2 คะแนน EPT ระหวางรอยละ 35-55 นักศึกษาจะตองลงทะเบียนเรียนรายวิชาดังตอไปนี้
4 (3-2-7)
417-001 ภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษาหลักสูตรนานาชาติ 1
English for International Students I
(ไมนับหนวยกิต)
2.3 คะแนน EPT ระหวางรอยละ 56-75 นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียนรายวิชาดังตอไปนี้
417-002 ภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษาหลักสูตรนานาชาติ 2
4 (3-2-7)
English for International Students II
1.1.4 รายวิชา
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
จํานวนไมนอยกวา
31 หนวยกิต
1) กลุมวิชาภาษา
จํานวน
11 หนวยกิต
ภาษาไทย
บังคับ
3 หนวยกิต
- สําหรับนักศึกษาไทย
411-101 ภาษากับความคิดและการสื่อสาร
3 (3-0-6)
- สําหรับนักศึกษาตางชาติ
411-001 ภาษาไทยสําหรับนักศึกษาตางชาติ
3 (2-2-5)
ภาษาอังกฤษ
จํานวน
8 หนวยกิต
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417-001 ภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษาหลักสูตรนานาชาติ 1*

1

4 (3-2-7)
ไมนับหนวยกิต
4 (3-2-7)
4 (4-0-8)
หนวยกิต
หนวยกิต
1 (0-2-1)
3 (3-0-6)

417-002 ภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษาหลักสูตรนานาชาติ 2*
417-003 การอานเชิงวิชาการ
2) กลุมวิชามนุษยศาสตร
จํานวน
7
บังคับ
4
281-xxx กิจกรรมพลศึกษา **
437-001 มนุษยกับการรูจักตนเอง
เลือก ไมนอยกวา 3 หนวยกิตจากรายวิชาตอไปนี้
264-002 ทักษะชีวิต
3 (2-2-5)
282-001 ชีวิตและสุขภาพ
3 (2-2-5)
438-001 ศาสนวิถี
3 (3-0-6)
และนักศึกษาสามารถเลือกเรียนรายวิชาศึกษาทั่วไปที่เปดสอนในวิทยาเขตปตตานี วิทยาเขตอื่นหรือ
มหาวิทยาลัยอื่นทั้งในและตางประเทศ แลวนํามาเทียบเปนรายวิชาเลือกในหมวดวิชานี้ไดโดยความเห็นชอบ
ของอาจารยที่ปรึกษาและคณะที่นักศึกษาสังกัด
3) กลุมวิชาสังคมศาสตร
จํานวน
7 หนวยกิต
บังคับ
4 หนวยกิต
3 (3-0-6)
427-006 การศึกษาขามวัฒนธรรม
761-001 กิจกรรมประกอบหลักสูตร
1 (0-0-3)
เลือก ไมนอยกวา 3 หนวยกิตจากรายวิชาตอไปนี้
299-001 วัฒนวิถีแหงการดําเนินชีวิต
3 (2-2-5)
427-003 มนุษยกับสังคม
3 (3-0-6)
428-002 สันติศึกษา
3 (3-0-6)
และนักศึกษาสามารถเลือกเรียนรายวิชาศึกษาทั่วไปที่เปดสอนในวิทยาเขตปตตานี วิทยาเขตอื่นหรือ
มหาวิทยาลัยอื่นทั้งในและตางประเทศ แลวนํามาเทียบเปนรายวิชาเลือกในหมวดวิชานี้ไดโดยความเห็นชอบ
ของอาจารยที่ปรึกษาและคณะที่นักศึกษาสังกัด
4) กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
จํานวน
6 หนวยกิต
บังคับ 3 หนวยกิต
724-004 วิทยาศาสตรสภาวะแวดลอม
3 (2-3-4)
เลือก ไมนอยกวา 3 หนวยกิตจากรายวิชาตอไปนี้
1

2

* สําหรับนักศึกษาที่สอบวัดพื้นฐานผาน สามารถลงทะเบียนรายวิชา 417-002 ภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษาหลักสูตรนานาชาติ 2 ได
เลย
** รายวิชากีฬารหัส 281-157 ฟุตบอล, 281-159 วอลเลยบอล, 281-162 เทนนิส, 281-164 แบดมินตัน, 281-174 มวยไทย หรือวิชา
อื่นๆ ตามความเห็นชอบของอาจารยที่ปรึกษา
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747-001 สถิติในชีวิตยุคใหม
3 (2-2-5)
748-001 เทคโนโลยีสารสนเทศ
3 (2-2-5)
และนักศึกษาสามารถเลือกเรียนรายวิชาศึกษาทั่วไปที่เปดสอนในวิทยาเขตปตตานี วิทยาเขตอื่นหรือ
มหาวิทยาลัยอื่นทั้งในและตางประเทศ แลวนํามาเทียบเปนรายวิชาเลือกในหมวดวิชานี้ไดโดยความเห็นชอบ
ของอาจารยที่ปรึกษาและคณะที่นักศึกษาสังกัด
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
จํานวน ไมนอยกวา
92 หนวยกิต
1) กลุมวิชาพื้นฐานวิชาเอก
จํานวน
30 หนวยกิต
780-120 อุลูมอัลกุรฺอาน 1
3 (3-0-6)
‘Ulum al-Qur’an I
780-121 อุลูมอัลหะดีษ 1
3 (3-0-6)
‘Ulum al-Hadith I
780-122 ฟกฮฺเบื้องตน
3 (3-0-6)
Introduction to Fiqh
780-123 อะกีดะฮฺ อิสลามียะฮฺ
3 (3-0-6)
‘Aqidah Islamiyah
780-220 อุลูมอัลกุรฺอาน 2
3 (3-0-6)
‘Ulum al-Qur’an II
780-221 อุลูมอัลหะดีษ 2
3 (3-0-6)
‘Ulum al-Hadith II
780-222 สีเราะฮฺ
3 (3-0-6)
Biography of the Prophet Muhammad
780-223 อุศูลุลฟกฮฺ 1
3 (3-0-6)
Principles of Fiqh I
780-224 ฟกฮฺ 1
3 (3-0-6)
Fiqh I
780-225 ตัครีจฺ อัลหะดีษ
3 (3-0-6)
Takhrij al-Hadith
2) กลุมวิชาเอกบังคับ
2.1 สําหรับเอกเดี่ยว
จํานวน
62 หนวยกิต
2.1.1 เอกบังคับ
47 หนวยกิต
780-230 อรรถาธิบายอัลกุรอาน
3 (3-0-6)
Tafsir al-Qur’an
780-231 อัลหะดีษ
3 (3-0-6)
Al-Hadith
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780-232 อุศูลุลฟกฮฺ 2
3 (3-0-6)
Principles of Fiqh II
780-233 ศาสนาโลก
3 (3-0-6)
World Religions
780-234 ประวัติศาสตรอิสลาม
3 (3-0-6)
Islamic History
780-235 หลักการและวิธีการดะอวะฮฺ
3 (3-0-6)
Principle and Methods of Da‘wah
780-236 อารยธรรมอิสลาม
3 (3-0-6)
Islamic Civilization
780-330 กลุมแนวคิดในอิสลาม
3 (3-0-6)
Sectarian Thoughts in Islam
780-331 การบริหารและการจัดการในอิสลาม
3 (3-0-6)
Administration and Management in Islam
780-332 ขบวนการอิศลาหฺและตัจญดีด
3 (3-0-6)
Islah and Tajdid Movement
780-333 เศรษฐศาสตรอิสลาม
3 (3-0-6)
Islamic Economics
780-334 กฎหมายครอบครัวอิสลาม
3 (3-0-6)
Islamic Family Law
780-335 วิธีวิทยาการวิจัยทางอิสลาม 1
3 (2-2-5)
Islamic Research Methodology I
780-336 อิสลามกับปญหารวมสมัย
3 (3-0-6)
Islam and Contemporary Issues
780-337 จิตวิทยาศาสนา
2 (2-0-4)
Psychology of Religion
780-430 สัมมนาทางอิสลาม
3 (1-4-4)
Seminar on Islam
2.1.2 เอกเลือก
จํานวน
15 หนวยกิต
780-240 วรรณคดีอิสลาม
3 (3-0-6)
Islamic Literature
780-241 อิสลามกับสันติภาพ
2 (2-0-4)
Islam and Peace
780-242 สังคมมุสลิม
2 (2-0-4)
Muslim Society
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780-340 ปรัชญาอิสลาม
3 (3-0-6)
Islamic Philosophy
780-341 แนวคิดทางการเมืองในอิสลาม
3 (3-0-6)
Political Thought in Islam
780-342 วิธีวิทยาการวิจัยทางอิสลาม 2
3 (1-4-4)
Islamic Research Methodology II
780-343 เพศสภาวะในอิสลาม
2 (2-0-4)
Gender Issues in Islam
780-344 ฟกฮฺ 2
3 (3-0-6)
Fiqh II
780-345 ประวัติศาสตรอุมัยยะฮฺ
3 (3-0-6)
Umayyad History
780-346 อุศูลุลฟกฮฺ 3
3 (3-0-6)
Principles of Fiqh III
780-347 ฟกฮฺ 3
3 (3-0-6)
Fiqh III
780-348 ประวัติศาสตรอับบาสียะฮฺ
3 (3-0-6)
Abbasid History
780-349 นวัตกรรมในอิสลาม
3 (3-0-6)
Islamic Innovation
780-440 กฎหมายมรดกและพินัยกรรมอิสลาม
3 (3-0-6)
Law of Inheritance and the Living Will in Islam
3 (3-0-6)
780-441 เกาะวาอิดและทฤษฎีฟกฮฺ
Qawa‘id and Theory of Fiqh
780-442 ปรัชญากฎหมายอิสลาม
3 (3-0-6)
Philosophy of Islamic Law
780-443 ประวัติศาสตรออตโตมาน
3 (3-0-6)
Osmanli History
780-444 ประวัติศาสตรและอารยธรรมอิสลามในเอเชียอาคเนย 3 (3-0-6)
Islamic History and Civilization in Southeast Asia
780-445 ประวัติศาสตรอิสลามในสเปน
3 (3-0-6)
Islamic History of Spain
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2.2 สําหรับเอก-โท
จํานวน
42 หนวยกิต
2.2.1 เอกบังคับ
36 หนวยกิต
780-230 อรรถาธิบายอัลกุรอาน
3 (3-0-6)
Tafsir al-Qur’an
780-231 อัลหะดีษ
3 (3-0-6)
Al-Hadith
780-232 อุศูลุลฟกฮฺ 2
3 (3-0-6)
Principles of Fiqh II
780-233 ศาสนาโลก
3 (3-0-6)
World Religions
780-235 หลักการและวิธีการดะอวะฮฺ
3 (3-0-6)
Principle & Methods of Da‘wah
780-236 อารยธรรมอิสลาม
3 (3-0-6)
Islamic Civilization
780-330 กลุมแนวคิดในอิสลาม
3 (3-0-6)
Sectarian Thoughts in Islam
780-331 การบริหารและการจัดการในอิสลาม
3 (3-0-6)
Administration and Management in Islam
780-332 ขบวนการอิศลาหฺและตัจญดีด
3 (3-0-6)
Islah and Tajdid Movement
780-333 เศรษฐศาสตรอิสลาม
3 (3-0-6)
Islamic Economics
780-335 วิธีวิทยาการวิจัยทางอิสลาม 1
3 (2-2-5)
Islamic Research Methodology I
780-430 สัมมนาทางอิสลาม
3 (1-4-4)
Seminar on Islam
2.2.2 เอกเลือก
จํานวนไมนอยกวา
6 หนวยกิต
นักศึกษาสามารถเลือกลงทะเบียนเรียนจากรายวิชาที่มีอยูในกลุมวิชาเอกบังคับหรือเอก
เลือกในหลักสูตร
2.2.3 วิชาโท
จํานวนไมนอยกวา
20 หนวยกิต
นักศึกษาเลือกเรีย นวิชาโทสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ งที่เปดสอนในวิทยาเขตปต ตานี
ตามหนวยกิตขั้นต่ําของแตละสาขาวิชาโท โดยความเห็นชอบของอาจารยที่ปรึกษา
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ค. หมวดวิชาเลือกเสรี
6 หนวยกิต
นั ก ศึ ก ษ าสามารถเลื อ กเรี ย นรายวิ ช าที่ เป ดสอน เป นภ าษ าอั ง กฤษ ห รื อ อาห รั บ ใน
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร หรือมหาวิทยาลัยอื่นๆ ทั้งในและตางประเทศ
ง. ฝกงานและภาคนิพนธ หรือสหกิจศึกษา
6 หนวยกิต
- นักศึกษาที่เลือกฝกงานและภาคนิพนธ ลงทะเบียนรายวิชาดังตอไปนี้
780-431 ภาคนิพนธ
6 (0-12-6)
Senior Project
780-446 การฝกงาน (ไมนับหนวยกิต)
300 ชั่วโมง
Field Work
- นักศึกษาที่เลือกสหกิจศึกษา ลงทะเบียนรายวิชาดังตอไปนี้
780-447 สหกิจศึกษา
6 (0-36-0)
Cooperative Education
จ. วิชาโทอิสลามศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ) สําหรับสาขาอื่น
นักศึกษาที่เลือกเรียนสาขาวิชาอิสลามศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ) เปนวิชาโท จะตองลงทะเบียน
เรียนจํานวนไมนอยกวา 21 หนวยกิต แยกเปนกลุมวิชาดังนี้
1. กลุมวิชาโทบังคับ
จํานวนไมนอยกวา
15 หนวยกิต
3 (3-0-6)
780-120 อุลูมอัลกุรฺอาน 1
‘Ulum al-Qur’an I
780-121 อุลูมอัลหะดีษ 1
3 (3-0-6)
‘Ulum al-Hadith I
780-123 อะกีดะฮฺ อิสลามียะฮฺ
3 (3-0-6)
‘Aqidah Islamiyah
780-223 อุศูลุลฟกฮฺ 1
3 (3-0-6)
Principles of Fiqh I
780-234 ประวัติศาสตรอิสลาม
3 (3-0-6)
Islamic History
2. กลุมวิชาโทเลือก
จํานวนไมนอยกวา
6 หนวยกิต
โดยใหเลือกจากรายวิชาดังตอไปนี้
780-220 อุลูมอัลกุรฺอาน 2
3 (3-0-6)
‘Ulum al-Qur’an II
780-221 อุลูมอัลหะดีษ 2
3 (3-0-6)
‘Ulum al-Hadith II
780-222 สีเราะฮฺ
3 (3-0-6)
Biography of the Prophet Muhammad
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780-233 ศาสนาโลก
World Religions
780-235 หลักการและวิธีการดะอวะฮฺ
Principle & Methods of Da‘wah
780-236 อารยธรรมอิสลาม
Islamic Civilization
780-330 กลุมแนวคิดในอิสลาม
Sectarian Thoughts in Islam

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

3.1.5 ความหมายของเลขรหัสประจํารายวิชาที่ใชในหลักสูตรและหนวยกิต
เลขรหัสประจํารายวิชาที่ใชในหลักสูตร ประกอบดวยเลข 6 หลัก เชน 780-226 มีความหมายดังนี้
เลขรหัส 3 ตัวแรก หมายถึง
รหัสภาควิชา /สาขาวิชา
เลขรหัส ตัวที่ 4 หมายถึง
ชั้นป
เลขรหัส ตัวที่ 5 หมายถึง
กลุมวิชา
เลขรหัส ตัวที่ 6 หมายถึง
ลําดับวิชา
ความหมายของจํานวนหนวยกิต
เชน 3(3-0-6)
เลขตัวที่ 1
หมายถึง
จํานวนหนวยกิตรวม
เลขตัวที่ 2
หมายถึง
จํานวนชั่วโมงทฤษฎีตอสัปดาห
เลขตัวที่ 3
หมายถึง
จํานวนชั่วโมงปฏิบัติตอสัปดาห
เลขตัวที่ 4
หมายถึง
จํานวนชั่วโมงศึกษาดวยตนเองตอสัปดาห
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3.1.6 แผนการศึกษา
3.1.6.1 แผนการศึกษาสําหรับโปรแกรมเอกเดี่ยว
ปที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
411-001
411-101
417-001
780-120
780-121
780-122

ชื่อรายวิชา
ภาษาไทยสําหรับนักศึกษาตางชาติ *
ภาษากับความคิดและการสื่อสาร *
ภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษาหลักสูตรนานาชาติ 1 **
อุลูมอัลกุรฺอาน 1
อุลูมอัลหะดีษ 1
ฟกฮฺเบื้องตน
รวม
2 3

4

หนวยกิต
3 (2-2-5)
3 (3-0-6)
4 (3-2-7)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
12-16

ปที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
281- xxx
437-001
417-002
427-006
724-004
780-123
780-224

ชื่อรายวิชา
กิจกรรมพลศึกษา ***
มนุษยกับการรูจักตนเอง
ภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษาหลักสูตรนานาชาติ 2
การศึกษาขามวัฒนธรรม
วิทยาศาสตรสภาวะแวดลอม
อะกีดะฮฺ อิสลามียะฮฺ
ฟกฮฺ 1
รวม
4 5

หนวยกิต
1 (0-2-1)
3 (3-0-6)
4 (3-2-7)
3 (3-0-6)
3 (2-3-4)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
20

* รายวิชา 411-001 ภาษาไทยสําหรับนักศึกษาตางชาติ สําหรับนักศึกษาตางชาติ สวนรายวิชา 411-101 ภาษากับความคิดและการ
สื่อสาร สําหรับนักศึกษาไทย
** สําหรับนักศึกษาทีส่ อบวัดพืน้ ฐานคะแนน EPT ไดคะแนนระหวางรอยละ 35-55 ไมนับหนวยกิต
*** รายวิชากีฬารหัส 281-157 ฟุตบอล, 281-159 วอลเลยบอล, 281-162 เทนนิส, 281-164 แบดมินตัน, 281-174 มวยไทยหรือ
วิชาอื่นๆ ตามความเห็นชอบของอาจารยที่ปรึกษา
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ปที่ 2
ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
417-003
780-220
780-221
780-222
780-223
780-225

ชื่อรายวิชา
การอานเชิงวิชาการ
อุลูมอัลกุรฺอาน 2
อุลูมอัลหะดีษ 2
สีเราะฮฺ
อุศูลุลฟกฮฺ 1
ตัครีจฺ อัลหะดีษ
วิชาเลือก กลุมวิชามนุษยศาสตร
รวม

หนวยกิต
4 (4-0-8)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3
22

ปที่ 2
ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
780-230
780-231
780-232
780-233
780-234

ชื่อรายวิชา
อรรถาธิบายอัลกุรอาน
อัลหะดีษ
อุศูลุลฟกฮฺ 2
ศาสนาโลก
ประวัติศาสตรอิสลาม
วิชาเลือก กลุมวิชาสังคมศาสตร
วิชาเลือก กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
รวม

หนวยกิต
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3
3
21

21

ปที่ 3
สําหรับนักศึกษาเลือกฝกงาน
รหัสวิชา
761-001
780-235
780-236
780-330
780-331
780-333
780-334

ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่อรายวิชา
กิจกรรมประกอบหลักสูตร
หลักการและวิธีการดะอวะฮฺ
อารยธรรมอิสลาม
กลุมแนวคิดในอิสลาม
การบริหารและการจัดการในอิสลาม
เศรษฐศาสตรอิสลาม
กฎหมายครอบครัวอิสลาม
รวม

หนวยกิต
1 (0-3-0)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
19

รหัสวิชา
780-335
780-336
780-337

ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อรายวิชา
วิธีวิทยาการวิจัยทางอิสลาม 1
อิสลามกับปญหารวมสมัย
จิตวิทยาศาสนา
วิชาเอกเลือก

รวม
ภาคฤดูรอน
780-446 การฝกงาน

หนวยกิต
3 (2-2-5)
3 (3-0-6)
2 (2-0-4)
9

17
300 ชั่วโมง

ปที่ 3
สําหรับนักศึกษาเลือกสหกิจศึกษา
รหัสวิชา
761-001
780-235
780-236
780-330
780-331
780-333
780-334

ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่อรายวิชา
กิจกรรมประกอบหลักสูตร
หลักการและวิธีการดะอวะฮฺ
อารยธรรมอิสลาม
กลุมแนวคิดในอิสลาม
การบริหารและการจัดการในอิสลาม
เศรษฐศาสตรอิสลาม
กฎหมายครอบครัวอิสลาม
รวม

หนวยกิต
1 (0-3-0)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
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รหัสวิชา
780-335
780-336
780-337

ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อรายวิชา
วิธีวิทยาการวิจัยทางอิสลาม 1
อิสลามกับปญหารวมสมัย
จิตวิทยาศาสนา
วิชาเอกเลือก

รวม

หนวยกิต
3 (2-2-5)
3 (3-0-6)
2 (2-0-4)
12

20

22

ปที่ 4
สําหรับนักศึกษาเลือกฝกงาน
รหัสวิชา
780-332
780-430
780-431

ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่อรายวิชา
ขบวนการอิศลาหฺและตัจญวดี
สัมมนาทางอิสลาม
ภาคนิพนธ
วิชาเอกเลือก
6

รวม

ภาคการศึกษาที่ 2
หนวยกิต รหัสวิชา
ชื่อรายวิชา
3 (3-0-6)
วิชาเอกเลือก
3 (1-4-4)
วิชาเลือกเสรี
6 (0-12-6)
3
15

รวม

หนวยกิต
3
6

9

ปที่ 4
สําหรับนักศึกษาเลือกสหกิจศึกษา
ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อรายวิชา
780-332 ขบวนการอิศลาหฺและตัจญวีด
780-430 สัมมนาทางอิสลาม
วิชาเอกเลือก
วิชาเลือกเสรี
รวม

ภาคการศึกษาที่ 2
หนวยกิต รหัสวิชา
ชื่อรายวิชา
3 (3-0-6) 780-447 สหกิจศึกษา
3 (1-4-4)
3
6
15

รวม

หนวยกิต
6 (0-36-0)

6
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3.1.6.2 แผนการศึกษาสําหรับโปรแกรมเอก-โท
ปที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
411-001
411-101
417-001
780-120
780-121
780-122

รหัสวิชา
281- xxx
437-001
417-002
427-006
724-004
780-123
780-224

ชื่อรายวิชา
ภาษาไทยสําหรับนักศึกษาตางชาติ *
ภาษากับความคิดและการสื่อสาร *
ภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษาหลักสูตรนานาชาติ 1 **
อุลูมอัลกุรฺอาน 1
อุลูมอัลหะดีษ 1
ฟกฮฺเบื้องตน
รวม
6 7

ปที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อรายวิชา
กิจกรรมพลศึกษา ***
มนุษยกับการรูจักตนเอง
ภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษาหลักสูตรนานาชาติ 2
การศึกษาขามวัฒนธรรม
วิทยาศาสตรสภาวะแวดลอม
อะกีดะฮฺ อิสลามียะฮฺ
ฟกฮฺ 1
รวม
8 9

8

หนวยกิต
3 (2-2-5)
3 (3-0-6)
4 (3-2-7)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
12-16

หนวยกิต
1 (0-2-1)
3 (3-0-6)
4 (3-2-7)
3 (3-0-6)
3 (2-3-4)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
20

* รายวิชา 411-001 ภาษาไทยสําหรับนักศึกษาตางชาติ สําหรับนักศึกษาตางชาติ สวนรายวิชา 411-101 ภาษากับความคิดและการ
สื่อสาร สําหรับนักศึกษาไทย
** สําหรับนักศึกษาทีส่ อบวัดพืน้ ฐานคะแนน EPT ไดคะแนนระหวางรอยละ 35-55 ไมนับหนวยกิต
*** รายวิชากีฬารหัส 281-157 ฟุตบอล, 281-159 วอลเลยบอล, 281-162 เทนนิส, 281-164 แบดมินตัน, 281-174 มวยไทยหรือ
วิชาอื่นๆ ตามความเห็นชอบของอาจารยที่ปรึกษา
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ปที่ 2
ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
417-003
780-220
780-221
780-222
780-223
780-225

ชื่อรายวิชา
การอานเชิงวิชาการ
อุลูมอัลกุรฺอาน 2
อุลูมอัลหะดีษ 2
สีเราะฮฺ
อุศูลุลฟกฮฺ 1
ตัครีจฺ อัลหะดีษ
วิชาเลือก กลุมวิชามนุษยศาสตร
รวม

หนวยกิต
4 (4-0-8)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3
22

ปที่ 2
ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
780-230
780-231
780-233
780-234

ชื่อรายวิชา
อรรถาธิบายอัลกุรอาน
อัลหะดีษ
ศาสนาโลก
ประวัติศาสตรอิสลาม
วิชาเลือก กลุมวิชาสังคมศาสตร
วิชาเลือก กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
วิชาโท
รวม

หนวยกิต
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3
3
3
21
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ปที่ 3
สําหรับนักศึกษาเลือกฝกงาน
รหัสวิชา
761-001
780-235
780-236
780-330
780-331
780-333
780-334

ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่อรายวิชา
กิจกรรมประกอบหลักสูตร
หลักการและวิธีการดะอวะฮฺ
อารยธรรมอิสลาม
กลุมแนวคิดในอิสลาม
การบริหารและการจัดการในอิสลาม
เศรษฐศาสตรอิสลาม
กฎหมายครอบครัวอิสลาม
รวม

หนวยกิต
1 (0-3-0)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
19

รหัสวิชา
780-335
780-336
780-337

ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อรายวิชา
วิธีวิทยาการวิจัยทางอิสลาม 1
อิสลามกับปญหารวมสมัย
จิตวิทยาศาสนา
วิชาเอกเลือก

รวม
ภาคฤดูรอน
780-446 การฝกงาน

หนวยกิต
3 (2-2-5)
3 (3-0-6)
2 (2-0-4)
9

17
300 ชั่วโมง

ปที่ 3
สําหรับนักศึกษาเลือกสหกิจศึกษา
รหัสวิชา
761-001
780-235
780-236
780-330
780-331
780-333
780-334

ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่อรายวิชา
กิจกรรมประกอบหลักสูตร
หลักการและวิธีการดะอวะฮฺ
อารยธรรมอิสลาม
กลุมแนวคิดในอิสลาม
การบริหารและการจัดการในอิสลาม
เศรษฐศาสตรอิสลาม
กฎหมายครอบครัวอิสลาม
รวม

หนวยกิต
1 (0-3-0)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
19

รหัสวิชา
780-335
780-336
780-337

ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อรายวิชา
วิธีวิทยาการวิจัยทางอิสลาม 1
อิสลามกับปญหารวมสมัย
จิตวิทยาศาสนา
วิชาเอกเลือก

รวม

หนวยกิต
3 (2-2-5)
3 (3-0-6)
2 (2-0-4)
12

20
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ปที่ 4
สําหรับนักศึกษาเลือกฝกงาน
รหัสวิชา
780-332
780-430
780-431

ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่อรายวิชา
ขบวนการอิศลาหฺและตัจญวีด
สัมมนาทางอิสลาม
ภาคนิพนธ
วิชาเอกเลือก
10

รวม

ภาคการศึกษาที่ 2
หนวยกิต รหัสวิชา
ชื่อรายวิชา
3 (3-0-6)
วิชาเอกเลือก
3 (1-4-4)
วิชาเลือกเสรี
6 (0-12-6)
3
15

รวม

หนวยกิต
3
6

9

ปที่ 4
สําหรับนักศึกษาเลือกสหกิจศึกษา
ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อรายวิชา
780-332 ขบวนการอิศลาหฺและตัจญวีด
780-430 สัมมนาทางอิสลาม
วิชาเอกเลือก
วิชาเลือกเสรี
รวม

ภาคการศึกษาที่ 2
หนวยกิต รหัสวิชา
ชื่อรายวิชา
3 (3-0-6) 780-447 สหกิจศึกษา
3 (1-4-4)
3
6
15

รวม

หนวยกิต
6 (0-36-0)

6
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3.1.7 คําอธิบายรายวิชา
อยูใ นภาคผนวก
3.2 ชื่อ สกุล เลขประจําตัวบัตรประชาชน ตําแหนงและคุณวุฒิของอาจารย
3.2.1 อาจารยประจําหลักสูตร
ชื่อ – นามสกุล/ เลข
ลําดับ บัตรประชาชน /
หนังสือเดินทาง

ตําแหนง

คุณวุฒิ/สาขาวิชา/

ทาง
วิชาการ

สถาบัน / ปที่จบ

1

นายอาเซ็ม อัชชะรีฟ
3960100093660

อาจารย

2

นางฟาตีเมาะ จะปะกิยา อาจารย
5911200017288

3

นายอาลี สาเมาะ
3960100093660

อาจารย

ภาระการสอน ช.ม./ป
การศึกษา
2555 2556 2557 2558

- B.Ed (Arabic Language),
210 210 210 210
College of Basic Education,
The Public Authority for
Aplied Education and
Training, State of Kuwait,
1998
- High Diploma (Arabic
Language & Literature),
Yarmouk University, 2001
- M.Is (Arabic Studies and
Islamic Civilization), National
University of Malaysia,
Malaysia, 2005
- ศศ.ม.(อิสลามศึกษา),
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร,
2549
- ศศ.บ (อุศูลุดดีน), มหาวิทยาลัย 300 300 300 300
อิสลามยะลา, 2547
- ศศ.ม (อิสลามศึกษา),
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร,
2553
- B.A. (Al-Hadith), The Islamic 300 300 300 300
University of Madinah, Saudi
Arabia, 1998
- M.A (Islamic Studies),The
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4

Mr. Souleymane
Diallo
********

อาจารย

5

นายประเสริฐ ผันแปร
********

อาจารย

Islamic University of
Madinah, Saudi Arabia, 2005
- Ph.D. (Islamic Call and
Culture), The Islamic
University of Madinah, Saudi
Arabia , 2013
- B.A (Islamic Revealed
300 300 300 300
Knowledge and Human
Sciences), International
Islamic University Malaysia,
Malaysia, 2007
- M.A (Library and
Information Sciences),
International Islamic
University Malaysia, Malaysia,
2013
- M.A. (Teaching Arabic to
300 300 300 300
non Arabic speakers), Kha
toum International Institute
for Arabic Language, 2009
- B.A. (Arabic Language)
The Islamic University of
Madinah, Saudi Arabia, 2002
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3.2.2 อาจารยประจํา
ชื่อ – นามสกุล/ เลข ตําแหนง
ลําดับ บัตรประชาชน / ทางวิชาการ
หนังสือเดินทาง
1

คุณวุฒิ/สาขาวิชา/
สถาบัน / ปที่จบ

ภาระการสอน ช.ม./ป
การศึกษา
2555 2556 2557 2558

นายอับดุลเลาะ การีนา
รอง
-B.A. (Al-Sunah and Islamic
*************
ศาสตราจารย Studies), The Islamic
University of Madinah, Saudi
Arabia, 1990

135 135 135 135

-M.A. (Al-Qur’an and AlSunah), Universiti Sains
Malaysia, Malaysia, 1998

2

นายกาเดร สะอะ
**************

3

Mr. Bashir Mahdi
********

-Ph.D (Islamic Studies)
Universiti Sains Malaysia,
Malaysia, 2005
ผูชวย
- B.A.(Dawah and
90 90 90 90
ศาสตราจารย Usuluddin), The Islamic
University of Madinah, Saudi
Arabia, 1992
- M.H.Sc. (Arabic as a
Second Language),
International Islamic
University Malaysia, 1994
- Ph.D (Islamic Studies)
University Utara Malaysia,
Malaysia, 2010
อาจารย -The Postgraduate Diploma 270 270 270 270
(Social Development), Al
Neelain University, 1999
-Ph.D.(Arabic Language),
University of juba, Sudan,
2004
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4

Mr.Ibrahima
Lamine Sano
********

อาจารย

- B.I.R.K.H. (Islamic Revealed 270 270 270 270
Knowledge and Heritage),
-B.A. Fiqh and Usul Al- Fiqh,
International Islamic
University Malaysia, 2002
- B.H.Sc. (Political Science)
(Honours), International
Islamic University Malaysia,
Malaysia, 2003
- M.H.Sc. (Political Science)
(Honours), International
Islamic University Malaysia,
Malaysia, 2005

3.4 องคประกอบเกี่ยวกับประสบการณภาคสนาม
3.4.1 นั ก ศึ ก ษากลุ ม ฝ ก งานจะต อ งฝ ก งานในหน ว ยงานต า งๆ ที่ เกี่ ย วข อ งกั บ อิ ส ลามศึ ก ษา นั ก ศึ ก ษาที่
ลงทะเบียนเรียนแลวไมนอยกวา 6 ภาคการเรียน ตองติดตอเขารับการฝกงานในภาคฤดูรอนไมนอยกวา 300 ชั่วโมง
แลวทํารายงานเสนอ
3.4.2 นักศึกษากลุมสหกิจศึกษาจะตองฝกงานวิชาชีพดานอิสลามศึกษา เนนการปฏิบัติงานดานวิชาชีพใน
สถานประกอบการอยางเปนระบบ โดยวิทยาลัยและสถานประกอบการตางๆ รวมกันในการคัดเลือก นักศึกษาให
ออกไปปฏิบัติงานจริง ณ สถานประกอบการนั้นๆ แลวทํารายงานเสนอ
3.5 ขอกําหนดเกี่ยวกับการทําวิจัย
ขอกําหนดในการทําวิจัยในสาขาวิชาอิสลามศึกษานั้นจัดใหมีขึ้นเพื่อการฝกฝนปฏิบัติงานวิจัย โดยกําหนด
เปนรายวิชา ภาคนิพนธ ซึ่งนักศึกษากลุมฝกงานและภาคนิพนธจะตองทําวิจัยที่เกี่ยวของกับอิสลามศึกษาในมิติดาน
การเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ประวัติศาสตร และวรรณกรรม นักศึกษาที่เรียนรายวิชานี้จะตองทําวิจัยและ
นําสงรายงานตามรูปแบบและระยะเวลาที่หลักสูตรกําหนดไว
3.5.1 คําอธิบายโดยยอ
โครงงานวิจัยสาขาอิสลามศึกษา ฝกนักศึกษาใหมีทักษะในการทําวิจัยในสาขาอิสลามศึกษา สามารถใน
การเขียนรายงานการวิจัย และนําเสนอผลงานวิจัยที่ประชุมได
3.5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู
1) สามารถทํางานเปนปจเจกหรือเปนกลุมได
2) มีความรูความเขาใจในกระบวนการวิจัยดานอิสลามศึกษา
3) มีความเชี่ยวชาญในการใชเครื่องมือ โปรแกรม ในการทําโครงงานวิจัย
4) สามารถเขียนรายงานการวิจัยและนําเสนอที่ประชุมได
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3.5.3 ชวงเวลา
ภาคการศึกษาที่ 1 ของชั้นปที่ 4
3.5.4 จํานวนหนวยกิต 6 หนวยกิต
3.5.5 การเตรียมการ
1) จัดเตรียมคณาจารยที่ปรึกษาที่จะดูแลรายวิชาภาคนิพนธ
2) อาจารยที่ปรึกษาใหคําปรึกษาในการเลือกหัวขอ และกระบวนการศึกษาคนควาและประเมินผล
3) อาจารยที่ปรึกษาจัดทําบันทึกการใหคําปรึกษา
4) จัดใหมีเวทีนําเสนอผลงายวิจัยดานอิสลามศึกษาใหแกนักศึกษา
3.4.6 กระบวนการประเมินผล
1) ประเมินผลจากความกาวหนาในการทําภาคนิพนธ
2) ประเมินผลจากการนําเสนอปากเปลา และจากการเขียนรายงาน
3) ผูเรียนประเมินผลการเรียนรูดวยตนเองตามแบบฟอรม
4) ผูสอนประเมินผลการเรียนรูของผูเรียนตามแบบฟอรม
5) การเขารวมกิจกรรมของผูเรียนในการนําเสนอผลงาน
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู กลยุทธการสอนและการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา
คุณลักษณะพิเศษ
1. มีความสามารถดานการใช
ภาษาอาหรับและอังกฤษ

กลยุทธหรือกิจกรรมของนักศึกษา
1. เขาคายฝกทักษะการใชภาษาอาหรับและอังกฤษ
2. รวมกิจกรรมชมรมภาษาอาหรับและอังกฤษ
3. พัฒนาสื่อการเรียนการสอนที่หลากหลาย
4. จัดกิจ กรรมทั้งในชั้ น เรีย น และนอกชั้น เรีย นที่ ส งเสริม การใชภ าษา
อาหรับและอังกฤษ
5. รวมกิจกรรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของคณะ/มหาวิทยาลัย
6. สนับสนุนใหนักศึกษามีประสบการณดูงานหรือฝกงานในตางประเทศ

2. มีความสามารถดานเทคโนโลยี 1. จัดอบรมเพื่อพัฒนาทักษะดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
2. จัดการเรียนการสอนที่สงเสริมการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ เชน การ
สารสนเทศ
สืบ คน จากห องสมุด จากฐานขอมู ล ตางๆ การจัด การเรีย นแบบ elearning
1. จัดกิจกรรมในรายวิชากิจกรรมเสริมหลักสูตรที่เนนการถือประโยชน
3. มีจิตวิญญาณของการถือ
ของพื่อนมนุษยเปนกิจที่หนึ่ง
ประโยชนของเพื่อนมนุษยเปน
2. สนับสนุนงบประมาณในการทําโครงการและนําเสนอโครงการที่เนน
กิจที่หนึ่ง
การถือประโยชนของเพื่อนมนุษยเปนกิจที่หนึ่ง
3. สนับสนุนการรวมโครงการในวันถือประโยชนของเพื่อนมนุษยเปนกิจที่
หนึ่งของคณะ/มหาวิทยาลัย
4. สอดแทรกจิตสํานึกของการถือประโยชนของเพื่อนมนุษยเปนกิจที่หนึ่ง
ในการเรียนการสอน และการทํากิจกรรมของนักศึกษา
5. สนับสนุนการเขารวมกิจกรรมเพื่อชวยเหลือสังคม
4. มีภาวะความเปนผูนํา

1. จัดกิจกรรมในรายวิชาใหนักศึกษาทํางานเปนกลุม โดยที่นักศึกษามี
สวนรวมและรับผิดชอบรวมกัน
2. สอดแทรกจิตสํานึ กของการปฏิบั ติงานเป นกลุมและการเปน ผูนําผู
ตาม
3. มีก ติ ก าที่ ส รางวินั ย ในตนเอง เช น การเข าเรีย นตรงต อเวลาอย าง
สม่ําเสมอ การมีสวนรวมในชั้นเรียน
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2. การพัฒนาผลการเรียนรูในแตละดาน
2.1 คุณธรรม จริยธรรม
2.1.1 ผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม
1) ตระหนักถึงความสําคัญในการใชชีวิตภายใตกรอบคุณธรรม และจริยธรรมอิสลาม
2) มีวินัย ตรงตอเวลา และซื่อสัตย สุจริต
3) มีสัมมาคารวะ ใหเกียรติและยอมรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น
4) เคารพในสิทธิมนุษยชน และศักดิ์ศรีความเปนมนุษยของผูอื่น มีสัมมาคารวะ ใหเกียรติ และยอมรับ
ฟงความคิดเห็นของผูอื่น
5) มีความรับผิดชอบตอหนาที่และสังคม ตลอดจนมีวินัย ตรงตอเวลา ซื่อสัตยสุจริตและสามารถใชชีวิต
พหุวัฒนธรรมในสังคมไทยไดอยางมีความสุข
6) เคารพกฎ ระเบียบ และขอบังคับตางๆ ขององคกรและสังคม มีความรับผิดชอบตอสังคม
2.1.2 กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม
1) กําหนดใหมีวัฒนธรรมองคกร เพื่อปลูกฝงใหนักศึกษามีกรอบคุณธรรม และจริยธรรมอิสลาม
2) เนนการเขาชั้นเรียนตรงเวลาและการแตงกายใหเปนตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
3) มอบหมายใหนักศึกษาทํางานเปนกลุม ฝกการเปนผูนํา สมาชิกกลุม ฝกความรับผิดชอบ
4) อาจารยผูสอนสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมในการสอน
5) จัดรายวิชาที่เกี่ยวกับคุณธรรม จรยธรรมอิสลามโดยตรง
6) มีสื่อการเรียนการสอนที่เนนคุณธรรม จริยธรรม
7) จัดกิจกรรมสงเสริมการปลูกฝงจิตวิญญาณในการถือประโยชนสังคมเปนที่ตั้ง
8) การเปนแบบอยางที่ดีของอาจารย
9) จัดกิจกรรมยกยองนักศึกษาที่มีคุณธรรม จริยธรรม ทําประโยชนตอสังคม
2.1.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม
1) ประเมินจากการตรงตอเวลาของนักศึกษาในการเขาเรียน การสงงานที่ไดรับมอบหมาย การเขารวม
กิจกรรม
2) ความมีวินัยและความพรอมเพรียงของนักศึกษาในการเขารวมกิจกรรมเสริมหลักสูตร
3) การรับผิดชอบในหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย
4) พฤติกรรมการเรียนและการสอบ
2.2 ความรู
2.2.1 ผลการเรียนรูดานความรู
1) มีความรูในสาขาวิชาอิสลามศึกษา ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติอยางกวางขวาง เปนระบบ เปนสากล
และทันสมัยตอสถานการณโลก
2) รูและเข าใจหลั กการและทฤษฎีพื้ น ฐานดานอิส ลามศึ กษา และสามารถนําไปประยุกตไดในการ
วางแผนและแกปญหาในกิจกรรมดานอิสลามศึกษา
3) มีความรูที่เกิดจากการบูรณาการความรูในศาสตรตางๆ ที่เกี่ยวของ
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4) มีความรูในกระบวนการและเทคนิคการวิจัย เพื่อแกไขปญหาและตอยอดองคความรูในงานอาชีพ
5) มีความรู ความเขาใจ ความสามารถในการอธิบายกระบวนการทางอิสลามศึกษา
6) สามารถใชความรูความสามารถในสาขาวิชาในการประยุกตใชและแกไขปญหาในการใชชีวิตในสังคม
ได
2.2.2 กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานความรู
1) เนนการเรียนการสอนที่เปน active learning
2) จัดใหมีการเรียนรูจากสถานการณจริง
3) จัดบรรยายพิเศษโดยวิทยากรภายนอกที่มีความเชี่ยวชาญ หรือมีประสบการณตรง
4) จัดใหมีรายวิชาวิจัยและภาคนิพนธ
2.2.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานความรู
ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการปฏิบัติงานของนักศึกษาในดานตาง ๆ คือ
1) การทดสอบยอย และสอบปากเปลา
2) การสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน
3) มอบหมายใหทํารายงาน
4) การนําเสนอผลงาน
5) ประเมินจากภาคนิพนธ
2.3 ทักษะทางปญญา
2.3.1 ผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา
1) มีทักษะในการประมวลความคิดอยางเปนระบบ
2) มีความสามารถในการคนหาขอเท็จจริง ทําความเขาใจแนวคิดและหลักฐานใหมๆ จากแหลงขอมูลที่
หลากหลาย อันนําไปสูขอสรุปที่ถกู ตองและเปนประโยชน
3) สามารถศึกษา วิเคราะหปญหาและเสนอแนวทางการแกไขไดอยางสรางสรรค โดยคํานึงถึงความรู
ทางทฤษฎีที่เกี่ยวของ ประสบการณในภาคปฏิบัติและผลกระทบที่ตามมาจากการตัดสินใจนั้น
4) มีความสามารถในการวิเคราะหสถานการณ และประยุกตความรู ความเขาใจในแนวคิด หลักการ
ทฤษฎี และกระบวนการต าง ๆ ไปใช ในการแก ป ญ หาได อ ย างสร างสรรค โดยเฉพาะสามารถ
แกปญหาทางสังคมไดอยางเหมาะสม
5) มีความสามารถศึกษาขอมูล เพื่อวิเคราะหสาเหตุของปญหาและขอโตแยง รวมทั้งหาแนวทางปองกัน
และแกไขปญหาไดอยางเหมาะสมทั้งเชิงกวางและเชิงลึก
6) มีความสามารถประยุกตใชความรูภาคทฤษฎีและการปฏิบัติงานจริงตามสถานการณไดอยาง
เหมาะสม
2.3.2 กลยุทธการสอนที่ใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะทางปญญา
1) จัดกระบวนการเรียนการสอนที่ฝกทักษะการคิด ทั้งในระดับบุคคลและกลุม เชน สะทอนคิด
อภิปรายกลุม การทํากรณีศึกษา การจัดทําโครงการ ภาคนิพนธ ฯลฯ
2) จัดกิจกรรมใหนักศึกษามีโอกาสปฏิบัติงานจริง
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2.3.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา
1) การเขียนรายงานของนักศึกษา
2) การนําเสนอผลงาน
3) การใชขอสอบหรือแบบฝกหัดที่ใหนักศึกษาคิดแกปญหา
4) การใชแบบทดสอบ/สัมภาษณที่ใหนักศึกษาไดฝกคิดแกปญหา
2.4 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
2.4.1 ผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
1) ตระหนักในหนาที่รับผิดชอบของตน และรับผิดชอบในการกระทําของตน
2) วางตัวไดเหมาะสมกับบทบาทหนาที่และความรับผิดชอบ
3) มีความรับผิดชอบตองานที่ไดรับมอบหมาย ทั้งงานรายบุคคลและงานกลุม
4) สามารถปรับตัวและทํางานรวมกับผูอื่นทั้งในฐานะผูนําและผูตามไดอยางมีประสิทธิภาพ
5) มีความรับผิดชอบในการพัฒนาตนเองและสังคมอยางตอเนื่อง
6) มีมนุษยสัมพันธที่ดีกับผูรวมงานในองคกรและกับบุคคลทั่วไป
2.4.2 กลยุทธการสอนที่ใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
1) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เนนการทํางานเปนกลุมและงานที่ตองมีปฎิสัมพันธระหวางบุคคล
2) จัดประสบการณการเรียนรูในภาคปฏิบัติ
3) สอดแทรกเรื่องความรับผิดชอบ การมีมนุษยสัมพันธ การเขาใจวัฒนธรรมขององคกร ในรายวิชา
ตางๆ
2.4.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
1) สังเกตพฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษาขณะทํากิจกรรมกลุม
2) การนําเสนอผลงานเปนกลุม
3) ประเมินความสม่ําเสมอการเขารวมกิจกรรมกลุม
4) ประเมินความรับผิดชอบในหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย
5) ประเมินโดยเพื่อนรวมชั้น
2.5 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
2.5.1 ผลการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
1) สามารถสื่อสารทั้งการพูดและการเขียน ไดอยางมีประสิทธิภาพ
2) รูจักเลือกและใชรูปแบบของการนําเสนอที่เหมาะสมสําหรับเรื่องและผูฟงที่แตกตางกันไดอยางมี
ประสิทธิภาพ
3) สามารถเขาถึง และคัดเลือกความรูที่เกี่ยวของกับอิสลามศึกษา จากแหลงขอมูลสารสนเทศทั้งใน
ระดับชาติและนานาชาติ
4) มีวิจารณญาณในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่เหมาะสม
5) ใชเทคโนโลยีสารสนเทศอยางสม่ําเสมอ เพื่อการรวบรวมขอมูล แปลความหมาย และสื่อสารขอมูล
ขาวสารและแนวความคิด
6) สามารถประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศไดอยางเหมาะสม
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7) สามารถติดตามความกาวหนาทางเทคโนโลยี นวัตกรรมและสถานการณโลก โดยใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ
2.5.2 กลยุทธการสอนที่ใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ
1) จัดการเรียนการสอนที่เนนการฝกทักษะการสื่อสารทั้งการพูด การฟง การเขียน ในระหวางผูเรียน
ผูสอน และผูเกี่ยวของอื่นๆ
2) จัดประสบการณการเรียนรูที่สงเสริมใหผูเรียนเลือกใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่
หลากหลายและเหมาะสม
3) จัดประสบการณใหผูเรียนนําเสนอผลงานโดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศ ใชเทคโนโลยีสารสนเทศทาง
คณิตศาสตรและสถิติ
2.5.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ
ประเมินจาก
1) ทักษะการพูดในการนําเสนอผลงาน
2) ทักษะการเขียนรายงาน
3) ทักษะการนําเสนอโดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
4) ความสามารถในการใชทักษะทางคณิตศาสตรและสถิติเพื่ออธิบาย อภิปรายผลงานไดอยางเหมาะสม
5) เทคนิคการวิเคราะหขอมูลสารสนเทศทางคณิตศาสตรในการแกปญหาเชิงตัวเลข
3.มาตรฐานผลการเรียนรู กลยุทธการสอน กลยุทธการประเมินผล และ Curriculum Mapping ของหมวดวิชา
ศึกษาทั่วไป
มาตรฐานผลการเรียนรู
1. ดานคุณธรรม จริยธรรม
1) มีวินัย ซื่อสัตย สุจริต รับผิดชอบ
ตอตนเองและผูอื่น
สํานึกในหนาที่ของตนเองและผูอื่น
รวมทั้งเคารพในสิทธิ และศักดิ์ศรี
ความเปนมนุษย
2) ตระหนักและเห็นคุณคาในความ
ตางและหลากหลายของวัฒนธรรม
ทองถิ่น และนานาชาติ
3) มีความเสียสละและ
จิตสาธารณะที่ถูกตองและดีงาม

กลยุทธการสอน

กลยุทธการประเมินผล

1) เนนการเขาชั้นเรียน การตรงตอ
เวลา ความซื่อสัตยและความ
รับผิดชอบในงานที่ไดรับมอบหมาย
และการแตงกายใหเปนไปตาม
ระเบียบของมหาวิทยาลัย
2) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่
เนนการเรียนรูจากสถานการณ
จริง บทบาทสมมติ กรณีตัวอยาง
สถานการณจําลอง และสื่อตางๆ
3) มอบหมายงานกลุมและหรือ
งานรายบุคคลใหคิดทํากิจกรรม
บําเพ็ญประโยชนแกเพื่อนมนุษย

1) ประเมินจากการเขาชั้นเรียน
สม่ําเสมอ การตรงตอเวลาของ
นักศึกษาในการเขาชั้นเรียน การเขา
รวมกิจกรรม ความซื่อสัตย และการ
สงงานที่ไดรับมอบหมายตรงเวลา
2) ประเมินจากการมอบหมายงาน
เดี่ยวและงานกลุมที่มีการคนหา
ขอมูลจากแหลงเรียนรูตาง ๆโดย
จะตองมีการอางอิงที่มาของขอมูล
อยางครบถวน
3) ประเมินจาก ความรับผิดชอบใน
หนาที่ที่ไดรับมอบหมาย
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2. ดานความรู
1) เขาใจความรูพื้นฐานของศาสตร
สาขาตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการ
ดํารงชีวิต
2) มีความรอบรู โดยการผสมผสาน
เนื้อหาในศาสตรตาง ๆ ทันตอการ
เปลี่ยนแปลงของสังคมวัฒนธรรม
และสิ่งแวดลอม
3) แสวงหาความรูจากงานวิจัย
หรือแหลงเรียนรูอื่น ๆ

กลยุทธการสอน
4)มอบหมายงานกลุมหรืองาน
รายบุคคลใหศึกษาบุคคลที่มีความ
เสียสละและจิตสาธารณะตอสังคม
5) เขารวมกิจกรรมในวันถือ
ประโยชนของเพื่อนมนุษยเปนกิจ
ที่หนึ่ง(เชน ใหคิดคําขวัญ และ
จัดทําโปสเตอรเกี่ยวกับความ
เสียสละและจิตสาธารณะที่ถูกตอง
และดีงาม)
6) อบรมจริยธรรม/บรรยายและ
นําเสนอกรณีศึกษาที่เกี่ยวของกับ
เทคโนโลยีสารสนเทศ(เชน การใช
เทคโนโลยีสารสนเทศที่มี
วัตถุประสงคไมสุจริต หรือจาก
มิจฉาชีพ เปนตน )

กลยุทธการประเมินผล
4) สังเกตจากพฤติกรรมการเรียน
5) ประเมินจากการทํางานกลุมและ
ผลงานของกลุม
6) ประเมินจากคะแนนจิตพิสัย

1) ใหความรูครอบคลุมทฤษฎีและ
หลักการที่ควรจัดในกลุมภาษา
กลุมมนุษยศาสตร กลุม
สังคมศาสตร และกลุม
วิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
2) จัดใหมีการเรียนรูจากสื่อที่ทัน
ตอเหตุการณปจจุบัน
3) จัดบรรยายพิเศษโดยวิทยากรที่
มีความเชี่ยวชาญ หรือมี
ประสบการณตรง
4) มอบหมายงานใหคนควาจาก
สื่อ/งานวิจัยและแหลงเรียนรูที่
หลากหลาย
5) จัดใหมีการเรียนรูจากสภาพ
จริง

ประเมินความรูของนักศึกษาจาก
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการ
ปฏิบัติงานของนักศึกษาในดานตาง ๆ
จากสิ่งตอไปนี้
1) การนําเสนอผลงาน
2) งานที่ไดรับมอบหมาย
3) ประเมินผลดวยผลการตรวจ
ผลงานการทดสอบยอย การสอบ
กลางภาคและการสอบไล
ประเมินผลโดยใชหลักการประเมิน
ตามสภาพจริง เชน การนําเสนอ
ผลงาน แฟมสะสมผลงาน การ
ทัศนศึกษา การทดสอบ เปนตน
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3. ดานทักษะทางปญญา
1) สามารถบูรณาการความรูใน
ศาสตรตาง ๆ ใหเกิดประโยชนแก
ตนเองและสวนรวม
2) สามารถสืบคนและประเมินขอมูล
จากแหลงเรียนรูที่หลากหลาย
3) สามารถคิดวิเคราะห รูเทาทัน
สถานการณและแกปญหาอยาง
สรางสรรค
4) สามารถนําความรูไปเชื่อมโยง
กับภูมิปญญาทองถิ่นเพื่อทําความ
เขาใจและสรางสรรคสังคม

กลยุทธการสอน

กลยุทธการประเมินผล

1) จัดกระบวนการเรียนการสอนที่
ฝกทักษะการคิด(ที่เนนการบูรณา
การความรูในศาสตรตาง ๆ)ทั้ง
รายบุคคลและเปนกลุม เชน
สะทอนคิด อภิปรายกลุม
วิเคราะหกรณีศึกษาจากสื่อ
ประเภทตาง ๆ การโตวาที การ
จัดทําโครงการ
2) จัดกิจกรรมที่นักศึกษามีโอกาส
คิดวิเคราะหจากกรณีศึกษา
บทบาทสมมุติ สถานการณจริง
3) จัดกิจกรรมใหนักศึกษามีโอกาส
ปฏิบัติจริงและเรียนรูจากแหลง
เรียนรูในทองถิ่น
4) อภิปรายกลุมยอยจากสื่อตาง ๆ
เชน ภาพถาย โปสเตอร ขาว
5) สํารวจปญหาเกี่ยวกับบทเรียนใน
ภาคสนาม
6) ใหนักศึกษาสืบคนจากแหลง
เรียนรูที่หลากหลาย
7) สอนใหคิดแบบวิทยาศาสตรและ
ฝกวิธีการแกปญหาแบบ
วิทยาศาสตร
8) ใชการสอนแบบ PBL
9) สอนใหคิดแบบวิเคราะห
แยกแยะองคประกอบของ
กระบวนการผลิตสื่อประเภทตาง ๆ
10) ฝกแกโจทยปญหา

1)ประเมินจากการรวมแสดงความ
คิดเห็น
2) ประเมินจากการทํางานกลุม
3)ประเมินจากการนําเสนอผลงาน
4)ประเมินจากการเขียนรายงานของ
นักศึกษา
5) ประเมินจากขอสอบ/การ
สัมภาษณ/การสังเกต /การทํา
แบบฝกหัด/แบบทดสอบ/ที่ให
นักศึกษาไดฝกแกปญหา
6)วัดและประเมินความสามารถใน
การปรับเปลี่ยนตนเองใหเปนผูรับ
สารที่รูเทาทันสื่อ

4. ดานทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
1) มีความรับผิดชอบตอหนาที่ใน
1) มอบหมายใหนักศึกษาทํางาน
ฐานะผูนําหรือสมาชิกของกลุม
เปนกลุม ฝกการเปนผูนํา

1) สังเกตพฤติกรรมและการ
แสดงออกของนักศึกษาขณะทํา
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2) สามารถปรับตัว รับฟง ยอมรับ
ความคิดเห็น และทํางานรวมกับ
ผูอื่นได ทั้งในฐานะผูนําและสมาชิก
ของกลุม
3) มีมนุษยสัมพันธที่ดีกับผูรวมงาน
ในองคกรและกับบุคคลทั่วไป
4) สามารถรวมกลุมคิดริเริ่ม
วางแผน และตัดสินใจแกปญหาได
อยางเหมาะสม รวมทั้งดํารงชีวิตได
อยางมีความสุข
5) รับผิดชอบในการเรียนรูอยาง
ตอเนื่อง

5. ดานทักษะการวิเคราะหเชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ
1) สามารถใชภาษาเพื่อการสื่อสาร
ในชีวิตประจําวันไดอยางมี
ประสิทธิภาพ ทั้งการฟง พูด อาน
และเขียน
2) กาวทันเทคโนโลยีปจจุบันและ
สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศที่
เหมาะสมกับสถานการณ เพื่อการ
สืบคน ศึกษาดวยตนเอง นําเสนอ
และสื่อสาร
3) เขาใจปญหา วิเคราะห และ
เลือกใชกระบวนการทาง
คณิตศาสตรและสถิติที่เหมาะสมใน
การแกปญหา

กลยุทธการสอน
สมาชิกกลุม ฝกความรับผิดชอบ
และปฏิสัมพันธระหวางกัน และ/
หรือนําเสนอหนาชั้นเรียน
2) มอบหมายงานรายบุคคลและ
งานกลุมใหนักศึกษาติดตามสื่อ
ขาวสารอยางตอเนื่องจากแหลง
เรียนรูประเภทตาง ๆ
3) เสนอผลงานโดยการจัดบอรด
นิทรรศการ
4) ศึกษาภาคสนามและนําผล
การศึกษาภาคสนามมาจัดแสดง
และอภิปรายในชั้นเรียน
5) ทัศนศึกษาและมอบหมายงาน
ใหสรุปผลการทัศนศึกษาเปนกลุม
6) จัดสถานการณที่เปนปญหาให
นักศึกษารวมกลุมกันแกไขปญหา
7) มอบหมายงานรายบุคคล

กลยุทธการประเมินผล
กิจกรรมกลุม
2) ประเมินความสม่ําเสมอของการ
เขารวมกิจกรรมกลุม
3) ประเมินความรับผิดชอบในหนาที่
ที่ไดรับมอบหมาย
4) ประเมินการทํางานกลุม
5) ประเมินการนําเสนอผลงานกลุม
6) จัดโอกาสใหเพื่อนรวมชั้นประเมิน
การทํางานกลุม
7) จัดใหมีแบบทดสอบความรูจาก
การทัศนศึกษา

ประเมินจาก
1) จัดกิจกรรมการเรียนการสอน 1) การมีสวนรวมในชั้นเรียน
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษที่เนน 2) ทักษะในการเขียนรายงาน
การฝกทักษะทั้ง 4 ของการ
3) ใบงาน
สื่อสารในระหวางผูเรียน ผูสอน 4) ทักษะในการพูด
2) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ 5) ทักษะการนําเสนอโดยใช
ใหนักศึกษาสามารถพูด เขียน
เทคโนโลยีสารสนเทศ
วิเคราะหและแสดงความคิดเห็น 6) ความสามารถในการใชทักษะทาง
จากสื่อที่นําเสนอ
คณิตศาสตรและสถิตเพื่ออธิบาย
3) ฝกปฏิบัติการฟงจากสื่อประเภท ผลงานไดอยางเหมาะสม
ตาง ๆ
7) ประเมินจากรายงานและรูปแบบ
4) ฝกเขียนเพื่อการสื่อสารใน
การนําเสนอดวยสื่อเทคโนโลยี
รายงานกลุมและรายงานเดี่ยว
8) การสังเกตพฤติกรรม
5) บรรยาย สาธิต และฝก
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กลยุทธการสอน
ปฏิบัติการพูดภาษาไทย วิจารณ
การฝกปฏิบัติและรวมอภิปราย
เสนอแนะขอบกพรอง
6) ฝกปฏิบัติการเปดรับสื่อและ
ขาวสารประเภทตาง ๆ
7) จัดโอกาสใหนักศึกษานําเสนอ
ผลงานโดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
ทางคณิตศาสตรและสถิติ
8) บรรยาย สาธิต ฝกปฏิบัติ
9) ฝกใชโปรแกรมคอมพิวเตอร
วิเคราะหขอมูลและนําเสนอขอมูล
ทางสถิติ
10) มอบหมายใหศึกษาคนควาดวย
ตนเองจากเว็บไซตสื่อการสอน elearning และทํารายงานโดยเนน
การคนควาจากแหลงที่มาของ
ขอมูลที่นาเชื่อถือ

กลยุทธการประเมินผล

4. แผนที่ แ สดงการกระจายความรั บ ผิ ด ชอบมาตรฐานผลการเรี ย นรู จ ากหลั ก สู ต รสู ร ายวิ ช า (Curriculum
Mapping) ผลการเรียนรูในตารางมีความหมายดังนี้
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping)
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป หลักสูตรนานาชาติ วิทยาเขตปตตานี
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง
รายวิชาศึกษาทั่วไป

รายวิชาบังคับ
281-xxx / กิจกรรมพลศึกษา
299-001 วัฒนวิถีแหงการดํารงชีวิต
411-001 ภาษาไทยสําหรับนักศึกษาตางชาติ
411-101 ภาษากับความคิดและการสื่อสาร
417-001 ภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษา
หลักสูตรนานาชาติ 1
417-002 ภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษา
หลักสูตรนานาชาติ 2
417-003 การอานเชิงวิชาการ
427-006 การศึกษาขามวัฒนธรรม
724-004 วิทยาศาสตรสภาวะแวดลอม

1.คุณธรรม
จริยธรรม

2. ความรู

3. ทักษะทาง
ปญญา

4. ทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและความ
รับผิดชอบ

5. ทักษะการ
วิเคราะหเชิง
ตัวเลข การสื่อสาร
และการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ
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รายวิชาศึกษาทั่วไป

รายวิชาบังคับ
761-001 กิจกรรมเสริมหลักสูตร
รายวิชาเลือก
264-002 ทักษะชีวิต
282-001 ชีวิตและสุขภาพ
427-003 มนุษยกับสังคม
428-002 สันติศึกษา
437-001 มนุษยกับการรูจักตนเอง
438-001 ศาสนวิถี
747-001 สถิติในชีวิตยุคใหม
748-001 เทคโนโลยีสารสนเทศ

1.คุณธรรม
จริยธรรม
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5. ทักษะการ
วิเคราะหเชิง
ตัวเลข การสื่อสาร
และการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ
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2. ความรู

3. ทักษะทาง
ปญญา
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ระหวางบุคคลและความ
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping)
 ความรับผิดชอบหลัก
o ความรับผิดชอบรอง

รายวิชา

1) กลุมวิชาพื้นฐานวิชาเอก
780-120 อุลูมอัลกุรฺอาน 1
780-121 อุลูมอัลหะดีษ 1
780-122 ฟกฮฺเบื้องตน
780-123 อะกีดะฮฺ อิสลามียะฮฺ
780-220 อุลูมอัลกุรฺอาน 2
780-221 อุลูมอัลหะดีษ 2
780-222 สีเราะฮฺ
780-223 อุศูลุลฟกฮฺ 1
780-224 ฟกฮฺ 1
780-225 ตัครีจฺ อัลหะดีษ
780-230 อรรถาธิบายอัลกุรอาน
780-231 อัลหะดีษ
780-232 อุศูลุลฟกฮฺ 2

5. ทักษะการวิเคราะหเชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และ
1. คุณธรรม จริยธรรม
2. ความรู
3. ทักษะทางปญญา
การใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7
4. ทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคล
และความรับผิดชอบ
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รายวิชา

780-233 ศาสนาโลก
780-234 ประวัติศาสตรอิสลาม
780-235 หลักการและวิธีการดะอฺวะฮฺ
780-236 อารยธรรมอิสลาม
780-330 กลุมแนวคิดในอิสลาม
780-331 การบริหารและการจัดการใน
อิสลาม
780-332 ขบวนการอิศลาหฺและตัจฺดีด
780-333 เศรษฐศาสตรอิสลาม
780-334 กฎหมายครอบครัวอิสลาม
780-335 วิธีวิทยาการวิจัยทางอิสลาม1
780-336 อิสลามกับปญหารวมสมัย
780-337 จิตวิทยาศาสนา
780-430 สัมมนาทางอิสลาม
780-431 ภาคนิพนธ
2) กลุมวิชาเอกเลือก

5. ทักษะการวิเคราะหเชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และ
1. คุณธรรม จริยธรรม
2. ความรู
3. ทักษะทางปญญา
การใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7
4. ทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคล
และความรับผิดชอบ
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รายวิชา

780-240 วรรณคดีอิสลาม
780-241 อิสลามกับสันติภาพ
780-242 สังคมมุสลิม
780-340 ปรัชญาอิสลาม
780-341 แนวคิดทางการเมืองในอิสลาม
780-342 วิธีวิทยาการวิจัยทางอิสลาม2
780-343 เพศสภาวะในอิสลาม
780-344 ฟกฮฺ 2
780-345 ประวัติศาสตรอุมัยยะฮฺ
780-346 อุศูลุลฟกฮฺ 3
780-347 ฟกฮฺ 3
780-348 ประวัติศาสตรอับบาสียะฮฺ
780-349 นวัตกรรมในอิสลาม
780-440 กฎหมายมรดกและ
พินัยกรรมอิสลาม
780-441 เกาะวาอิดและทฤษฎีฟกฮฺ

5. ทักษะการวิเคราะหเชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และ
1. คุณธรรม จริยธรรม
2. ความรู
3. ทักษะทางปญญา
การใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7
4. ทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคล
และความรับผิดชอบ
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รายวิชา

780-442 ปรัชญากฎหมายอิสลาม
780-443 ประวัติศาสตรออตโตมาน
780-444 ประวัติศาสตรและอารยธรรม
อิสลามในเอเชียอาคเนย
780-445 ประวัติศาสตรอิสลามในสเปน
3) ประสบการณภาคสนาม
780-446 ฝกงาน
780-447 สหกิจศึกษา

5. ทักษะการวิเคราะหเชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และ
1. คุณธรรม จริยธรรม
2. ความรู
3. ทักษะทางปญญา
การใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7
4. ทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคล
และความรับผิดชอบ
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑในการประเมินผลนักศึกษา
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ ในการใหระดับคะแนน (เกรด)
เปนไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วาดวยการศึกษาขั้นปริญญาตรี
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
1) อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาประเมินความสอดคลองของขอสอบและผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐาน
หลักสูตร
2) ผูรับผิดชอบหลักสูตรประเมินความสอดคลองของขอสอบกับวัตถุประสงคของรายวิชาและจัดทํารายงานการ
ประเมินผลหลักสูตร
3) ภาควิชาผูรับผิดชอบหลักสูตรและผูสอนจัดประชุมเพื่อนําผลการประเมินมาวางแผนปรับปรุงหลักสูตร และ
กลยุทธการสอน
4) เชิญผูทรงคุณวุฒิพิจารณาและใหขอเสนอแนะในการปรับปรุงหลักสูตรและกลยุทธการสอน
5) คณะกรรมการประจําวิทยาลัยอิสลามศึกษารับรองผลการประเมินของหลักสูตร
6) ความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต
3. เกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
1) เปนไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วาดวยการศึกษาขั้นปริญญาตรี
2) เขารวมกิจกรรมตามขอกําหนดของแผนกวิชาและวิทยาลัยอิสลามศึกษา
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หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย
1. การเตรียมการสําหรับอาจารยใหม
การเตรียมการในระดับมหาวิทยาลัย
1) อาจารยใหมทุกคนตองเขารับการปฐมนิเทศอาจารยใหม
2) อาจารยใหมทุกคนตองไดรับการฝกอบรมตามโครงการสมรรถนะการสอนของอาจารย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
การเตรียมการในระดับคณะ
1) วิทยาลัยฯ ชี้แจงระเบียบหลักเกณฑและภาระงานสอนของอาจารยใหม
2) สนับสนุนและสงเสริมอาจารยใหมใหเขารวมกิจกรรมการพัฒนาทักษะและคุณภาพการเรียนการสอน
2. การพัฒนาความรูและทักษะใหแกคณาจารย
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล
การพัฒนาระดับมหาวิทยาลัย
1) จัดแลกเปลี่ยนเรียนรูในหัวขอตาง ๆ ที่เกี่ยวของ เชน การจัดการเรียนการสอนรายวิชาพื้นฐาน การสรางครู
มืออาชีพ การสอนแบบ active learning
2) มีโครงการพัฒนาสมรรถนะการสอนอาจารยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ซึ่งครอบคลุมทักษะการจัดการ
เรียนการสอนขั้นพื้นฐาน และขั้นสูง การผลิตสื่อการสอน รวมทั้งการวัดและการประเมินผล
การพัฒนาระดับคณะ
1) มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูในหัวขอตางๆ เชน การจัดการเรียนการสอนตามแนวทางอิสลามที่เนนการ
บูรณาการสอนดานอิสลามศึกษา
2) มีโครงการพัฒนาสมรรถนะการสอน การนําเสนอผลงานวิจัยทางวิชาการทั้งในและตางประเทศ
3) การอบรมสัมมนาในดานภาษาอาหรับและภาษาอังกฤษสําหรับอาจารยผูสอน
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพดานอื่น ๆ
การพัฒนาในระดับมหาวิทยาลัย
1) มหาวิทยาลัยใหทุนสนับสนุนการไปเขารวมประชุมเพื่อเสนอผลงานทางวิชาการในตางประเทศ
2) มหาวิทยาลัยมีโครงการพัฒนาผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก โดยการใหทุนสนับสนุนเงินคาใชจาย
รายเดือนสําหรับผูเขารวมโครงการที่นําเสนอผลงานพัฒนาการเรียนการสอน และทําวิจัย
การพัฒนาระดับคณะ
1) สงเสริมใหมีการเพิ่มพูนความรู สรางเสริมประสบการณในการสอนและการวิจัยในสาขาอิสลามศึกษา
2) สนับสนุนการศึกษาตอ ฝกอบรม ดูงานทางวิชาการ
3) สนับสนุนการไปเขารวมประชุมเพื่อเสนอผลงานทางวิชาการในและตางประเทศ
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หมวดที่ 7
การประกันคุณภาพหลักสูตร
1. การบริหารหลักสูตร
1) กรรมการวิชาการระดับคณะดูแลคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรในภาพรวม
2) มีคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ทําหนาที่วางแผน ดําเนินการควบคุมคุณภาพการจัดการเรียนการสอน
ประเมินผล ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร
3) มีอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร ทําหนาที่จัดทําและประเมินการใชหลักสูตร
4) มีอาจารยผูประสานงานรายวิชา ทําหนาที่ จัดทํา มคอ.3 และมคอ.5 วางแผนการจัดการเรียนการสอน
รวมกับอาจารยผูสอน ดําเนินการจัดการเรียนการสอน และติดตามประเมินผลรายวิชาที่รับผิดชอบเปนไป
อยางมีคุณภาพ
2. การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน
2.1 การบริหารงบประมาณ
วิทยาลัยจัดสรรงบประมาณแผนดินและงบประมาณเงินรายไดเพื่อจัดซื้อตํารา สื่อการเรียนการสอน
โสตทัศนูปกรณและวัสดุครุภัณฑคอมพิวเตอรอยางเพียงพอเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนในชั้นเรียนและสราง
สภาพแวดลอมใหเหมาะสมกับการเรียนรูดวยตนเองของนักศึกษา
2.2 ทรัพยากรการเรียนรูที่มีอยูเดิม
1) หนังสือ/ตํารา
หนังสือ ตํารา วารสารที่เกี่ยวของกับหลักสูตร ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา อิสลามศึกษา
ในหอสมุดจอหน เอฟ เคนเนดี้ สํานักวิทยบริการ และในหองสมุดวิทยาลัยอิสลามศึกษา มีดังนี้
หนังสือ (ภาษาไทย)
จํานวน
1,332
ชื่อเรื่อง
หนังสือ (ภาษาตางประเทศ)
จํานวน
2,652
ชื่อเรื่อง
วารสาร (ภาษาไทย)
จํานวน
4
ชื่อเรื่อง
วารสาร (ภาษาตางประเทศ)
จํานวน
3
ชื่อเรื่องวิทยานิพนธ
จํานวน
110
ชื่อเรื่อง
โสตทัศนูปกรณ
จํานวน
ชื่อเรื่อง
ฐานขอมูลอางอิงและวารสารอีเล็กทรอนิกส จํานวน
6
ฐาน
หนังสือ
จํานวน
6
ฐาน
2.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม
1) มีคณะกรรมการวางแผน จัดหา และติดตามการใชทรัพยากรการเรียนการสอน
2) อาจารยผูสอนและผูเรียนเสนอรายชื่อหนังสือ สื่อ และตํารา ไปยังคณะกรรมการ
3) จัดสรรงบประมาณ
4) จัดระบบการใชทรัพยากรการเรียนการสอน
2.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร
1) ประเมินความเพียงพอจากผูสอน ผูเรียนและบุคลากรที่เกี่ยวของ
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2) จัดระบบติดตามการใชทรัพยากร เพื่อเปนขอมูลประกอบการประเมิน
3. การบริหารคณาจารย
3.1 การรับอาจารยใหม
คัดเลือกอาจารยใหมตามระเบียบและหลักเกณฑของมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวของกับการบริหารงานบุคคล
3.2 การมีสวนรวมของคณาจารยในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร
คณาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและผูสอนรวมกันวางแผนจัดการเรียนการสอน ประเมินผลและใหความ
เห็นชอบในการประเมินผลทุกรายวิชาเก็บรวบรวมขอมูลเพื่อเตรียมไวสําหรับการปรับปรุงหลักสูตร ตลอดจน
ปรึกษาหารือ หาแนวทางที่จะทําใหบรรลุเปาหมายตามหลักสูตร เพื่อสามารถผลิตบัณฑิตเปนไปตามคุณลักษณะ
บัณฑิตที่พึงประสงค
3.3 คณาจารยที่สอนบางเวลาและคณาจารยพิเศษ
การแตงตั้งคณาจารยที่สอนบางเวลาและอาจารยพิเศษ จะคํานึงถึงคุณวุฒิ ประสบการณและความรู
ความสามารถในรายวิชาที่จะแตงตั้ง โดยตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําหลักสูตร
4. การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน
4.1 การกําหนดคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
ควรมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาที่เกี่ยวของกับภาระงานที่รับผิดชอบในหลักสูตร
4.2 การเพิ่มทักษะความรูเพื่อการปฏิบัติงาน
ตองเขารับการฝกอบรม/ประชุม/สัมมนาในดานอิสลามศึกษา อยางนอยคนละ1 ครั้งตอป
5. การสนับสนุนและการใหคําแนะนํานักศึกษา
5.1 การใหคําปรึกษาดานวิชาการ และอื่นๆ แกนักศึกษา
1) มีระบบอาจารยที่ปรึกษาดานวิชาการ เพื่อทําหนาที่ใหคําปรึกษาและแนะแนวแกนักศึกษาทุกชั้นป
2) มีอาจารยที่ปรึกษาในการทํากิจกรรมของนักศึกษา
5.2 การอุทธรณของนักศึกษา
1) นักศึกษาสามารถยื่นคํารองเพื่อขออุทธรณในกรณีที่มีขอสงสัยเกี่ยวกับการสอบ ผลคะแนนและวิธีการ
ประเมินผล
2) จัดชองทางรับคํารองเพื่อการขออุทธรณของนักศึกษา
3) จัดตั้งคณะกรรมการในการพิจารณาการอุทธรณของนักศึกษา
6. ความตองการของตลาดแรงงาน สังคม และหรือความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต
1) มีการสํารวจความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตทุกปเพื่อนําขอมูลไปปรับปรุงหลักสูตร
2) มีการสํารวจการไดงานทําของบัณฑิตทุกป
3) มีการสํารวจเพื่อประเมินความตองการของตลาดงาน สังคมทุกๆ 4 ป
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7. ตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators)
ดัชนีบงชี้ผลการดําเนินงาน

ปที่ 1

(1) อาจารยประจําหลักสูตรอยางนอยรอยละ 80 มีสวนรวมในการ
ประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการดําเนินงานหลักสูตร
(2) มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคลองกับกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิแหงชาติ หรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา
(ถามี)
(3) มีรายละเอียดของรายวิชาและรายละเอียดของประสบการณ
ภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อยางนอยกอน
การเปดสอนในแตละภาคการศึกษาใหครบทุกวิชา
(4) จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชาและรายงานผลการ
ดําเนินการของประสบการณภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ มคอ.5
และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษา
ที่เปดสอนใหครบทุกรายวิชา
(5) จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตรตามแบบ มคอ.7
ภายใน 60 วันหลังสิ้นสุดปการศึกษา
(6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรูที
กําหนดใน มคอ.3 และมคอ.4 (ถามี) อยางนอยรอยละ 25 ของ
รายวิชาที่เปดสอนในแตละปการศึกษา
(7) มีการพัฒนา/ปรับปรุง การจัดการเรียนการสอน กลยุทธการสอน
หรือการประเมินผลการเรียนรูจากผลการดําเนินงานที่รายงานใน
มคอ.7 ปที่แลว
(8) อาจารยใหม (ถามี) ทุกคนไดรับการปฐมนิเทศหรือคําแนะนําดาน
การจัดการเรียนการสอน
(9) อาจารยประจําทุกคนไดรับการพัฒนาทางวิชาการและ/หรือ
วิชาชีพอยางนอยปละ 1 ครั้ง
(10) จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถามี) ไดรับการพัฒนา
ทางวิชาการและ/หรือวิชาชีพไมนอยกวารอยละ 50 ตอป
(11) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปสุดทาย/บัณฑิตใหมที่มีตอ
คุณภาพหลักสูตรเฉลี่ยไมนอยกวา 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
(12) ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตที่มีตอบัณฑิตใหมเฉลี่ย ไม
นอยกวา 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0



ปที่ 2 ปที่ 3 ปที่ 4 ปที่ 5
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ผลการดําเนินการบรรลุตามเปาหมายตัวบงชี้ทั้งหมดอยูในเกณฑดีตอเนื่อง 2 ปการศึกษาเพื่อติดตามการ
ดําเนินการตาม TQF ตอไป ทั้งนี้เกณฑการประเมินผาน คือ มีการดําเนินงานตามขอ 1–5 และอยางนอยรอยละ 80
ของตัวบงชี้ผลการดําเนินงานที่ระบุไวในแตละป
หมวดที่ 8
การประเมิน และปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
1.1 การประเมินกลยุทธการสอน
1) ประเมินรายวิชา โดยนักศึกษา
2) ประเมินกลยุทธการสอนโดยทีมผูสอนหรือระดับภาควิชา
3) ประเมินจากผลการเรียนของนักศึกษา
4) ประเมินจากพฤติกรรมของนักศึกษาในการอภิปราย การซักถามและการตอบคําถามในชั้นเรียน
5) ดําเนินการวิจัยเพื่อการพัฒนากลยุทธการสอน
1.2 การประเมินทักษะของอาจารยในการใชแผนกลยุทธการสอน
1) นักศึกษาประเมินอาจารยผูสอนในแตละรายวิชา
2) สังเกตการณ โดยผูรับผิดชอบหลักสูตร/ประธานหลักสูตร/ทีมผูสอน
3) รายงานผลการประเมินทักษะอาจารยใหแกอาจารยผูสอนและผูรับผิดชอบหลักสูตรเพื่อใชในการ
ปรับปรุงกลยุทธการสอนของอาจารยตอไป
4) คณะรวบรวมผลการประเมินทักษะของอาจารยในการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนา ปรับปรุงทักษะกลยุทธการ
สอน
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
1) ผูรับผิดชอบหลักสูตรประเมินหลักสูตรหลังสิ้นสุดการสอนแตละปโดยนักศึกษาในชั้นปนั้นๆ
2) คณะประเมินหลักสูตรโดยนักศึกษาชั้นปสุดทาย
3) มหาวิทยาลัยประเมินหลักสูตรบัณฑิตใหม
4) มหาวิทยาลัยประเมินหลักสูตรโดยผูใชบัณฑิต
5) คณะประเมินหลักสูตรโดยผูทรงคุณวุฒิจากภายนอก
3. การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
คณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน ดําเนินการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ (Key Performance
Indicators) ในหมวดที่ 7 ขอ 7
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธการสอน
1) ผูรับผิดชอบหลักสูตรจัดทํารายงานการประเมินผลหลักสูตร
2) ผูรับผิดชอบหลักสูตร และผูสอน จัดประชุม สัมมนา เพื่อนําผลการประเมินมาวางแผนปรับปรุงหลักสูตร และ
กลยุทธการสอน
3) เชิญผูทรงคุณวุฒิพิจารณาและใหขอเสนอแนะในการปรับปรุงหลักสูตรและกลยุทธการสอน
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ภาคผนวก
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ภาคผนวก ก
คําอธิบายรายวิชา
264-002 ทักษะชีวิต
3(2-2-5)
Life Skills
ความสําคัญ และความหมายของทักษะชีวิต สภาพปญหาและความเปนไปในสังคมยุคปจจุบัน คุณคาของชีวิต
และศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย การเขาใจความรูสึกของตนเองและผูอื่น การแกปญหาอยางสรางสรรค
ทักษะการปฏิเสธและการตอบรับ คานิยมกับการเลือกบริโภคสื่อ การวางตัวตอเพื่อนตางเพศ ทักษะการ
แกปญหาชีวิตเมื่อเผชิญภาวะวิกฤต การปรับตัว การเสริมสรางคุณคาชีวิตและสังคม
Significance and meaning of life skills; contemporary life problems and human situation;
value of life and human dignity; understanding of oneself and others; constructive problem
solving; refusing and accepting skills; values relating to media consumption selection;
behavior toward persons of the opposite sex; skills in approaching life crisis; adjustment;
enhancement of life and social values
282-001ชีวิตและสุขภาพ
3(2-2-5)
Life and Health
องคประกอบที่ชวยใหบุคคลมีสุขภาพดีทั้งรางกาย จิตใจ อารมณ สังคมจิตวิญญาณ การปฏิบัติที่ถูกตองในการ
ดูแลสุขภาพ หลักการเลือกกิจกรรมทางพลศึกษาและนันทนาการเพื่อสงเสริมคุณภาพชีวิต การเลือกบริโภคใน
ชีวิตประจําวัน การปองกันอุบัติภัยและการปฐมพยาบาล พฤติกรรมเสี่ยงตอเพศสัมพันธ
Good health factors: physical, mental, emotional, social and spiritual; Appropriate health care;
considerations in selecting activities and recreation to enhance quality of life; selection of daily
consumption; accident prevention and first aid; sexually precarious behaviors
299-001 วัฒนวิถีแหงการดํารงชีวิต
3(2-2-5)
Life Style Enhancement
การสรางเสริมสุขภาวะแบบองครวม การพัฒนาบุคลิกภาพ การบริหารจัดการเพื่อการดํารงตนบนพื้นฐาน
เศรษฐกิ จ พอเพี ย ง สมดุ ล แห งชี วิ ต และกระบวนการ นวสมั ย ภายใต สั งคม พหุ วั ฒ นธรรม การมี จิ ต
สาธารณะ และรักษสิ่งแวดลอม มีคุณธรรม จริยธรรม และเคารพศักดิ์ศรีความเปนมนุษย
Development of holistic health and personality; management for Living on sufficiency
economy; balance of life and modernistic process in pluralistic society; public-mindedness
and preservation of environment; raising awareness on ethical issues and human dignity
411-001ภาษาไทยสําหรับนักศึกษาตางชาติ
3(2-2-5)
Thai for Foreign Students
ภาษาพูดที่ใชในการสื่อสารในชีวิตประจําวันและสามารถสื่อถึงความตองการและความรูสึกนึกคิดเบื้องตน
และความคิดเชิงวัฒนธรรมไทยได
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Spoken Thai in every day communication ; including expression for fundamental needs,
basic thoughts and culture perception .
411-101 ภาษากับความคิดและการสื่อสาร
3(3-0-6)
Language, Thought and Communication
ภาษากับความคิดและการนําเสนอความคิด ทักษะทั้ง 4 ของการสื่อสาร เนน การฝกทักษะการอาน และการ
เขียนเพื่อคนควา แสดงความรูความคิดอยางมีขั้นตอนและเปนเหตุผลและสามารถเขียนรายงานไดอยางเปน
ระบบ
Language and thought; presentation of ideas through 4 communicative skills; emphasis on
reading and writing skills through which researching, systematic and logical presentation of
ideas, and report writing
417- 001 ภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษาหลักสูตรนานาชาติ 1
4(3-2-7)
English foe International Students Program 1
ภาษาอังกฤษเพื่อการเตรียมความพรอมสําหรับการศึกษาหลักสูตรนานาชาติ เนนการพัฒนาทักษะการฟง พูด
อานและเขียน ในบริบทที่เกี่ ยวของกับวิชาการ ฝกสนทนาและโต ตอบ ฟ งการบรรยายสั้นๆ อ านจับใจความ
สําคัญ จดบันทึก และเขียนยอความ
Preparatory English for international program study; emphasis on four kills-listening speaking,
reading and writing in academic contexts; making conversation and listening to short lecture,
reading for main ideas, note-taking and summary writing
417- 002 ภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษาหลักสูตรนานาชาติ 2
4(3-2-7)
English foe International Students Program II
ภาษาอังกฤษเพื่ อพั ฒนาทั กษะการฟ ง พู ด อ านและเขียนในระดับที่ สู งขึ้ น ฟ งขาว สารคดี หรือการบรรยาย
อภิปรายและแสดงความคิดเห็น อานบทความทางวิชาการและเขียนราบงาน
English for developing the four English skills; listening, speaking, reading and writing , at a more
advanced level; emphasis on listening to news, documentaries or lectures, making discussions,
reading academic articles and writing reports
417- 003 การอานเชิงวิชาการ
4(4-0-8)
Academic Reading
การอานบทอานในสาขาที่เกี่ยวของ เนนการอานเชิงวิชาการและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับบทอาน
Analytical reading and responding to academic texts in related fields
427-003 มนุษยกับสังคม
3(3-0-6)
Man and Society
มนุษยในฐานะสมาชิกของสั งคมโลก วิวัฒ นาการและโครงสรางของสังคมมนุ ษย ความเกี่ยวพั นกับ ระบบ
สิ่งแวดลอม เศรษฐกิจ กฎหมาย การเมือง การปกครอง การเปลี่ยนแปลงทางสังคมวัฒนธรรมและผลกระทบ
การดํารงชีวิต และความสําคัญของการปรับตัวในสังคม เนนบริบทสังคมโลก
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Man as a social member; structure and evolution of human society; relationship with
environment, economic, law, politics and government; socio-culture changes and their
impacts; living and significance of adaptation in society culture; emphasis on global context
427-006 การศึกษาขามวัฒนธรรม
3(3-0-6)
Cross-Cultural Studies
แนวคิดเกี่ยวกับวัฒนธรรม ความหลากหลายทางวัฒนธรรม การคิดวิเคราะหและแกปญหาที่มีมูลเหตุซับซอน
จากหลายมิติ การเรียนรูขามวัฒนธรรม ปฏิสัมพันธทางวัฒนธรรม ตลอดจนการสื่อสารขามวัฒนธรรม
Concepts of culture; cultural diversity; analytical thinking and resolving the complexity of
multi-dimensional problems; cross-culture study, cultural interaction, cross-cultural
communication
428-002 สันติศึกษา
3(3-0-6)
Peace Studies
การบูรณาการความรูแบบสหวิทยาการเกี่ยวกับสงครามและสันติภาพ ความรุนแรง และการไมใชความรุนแรง
ความขัดแยงและการแปรเปลี่ยนความขัดแยง เพื่อหาหนทางใหชีวิตความเปนอยูของมนุษยดีขึ้น
Integration of interdisciplinary knowledge related to war and peace, violence and nonviolence, conflict, converting conflict to improve living condition of mankind
437-001 มนุษยและการรูจักตนเอง
3(3-0-6)
Man and Self-Knowledge
มนุษยทัศน ความเขาใจชีวิต และการดํารงชีวิตอยางมีคุณคาตามแนวคิดทางปรัชญา ศาสนาและวิทยาศาสตร
Human concepts, life understanding, ways of living based on philosophical, religious and
scientific concepts
438-001 ศาสนวิถี
3(3-0-6)
Religious Paths
หลักศาสนาตาง ๆ และจริยธรรม เนนความเขาใจและการปฏิบัติที่เหมาะสมสําหรับการอยูรวมกันอยางสันติ
Principles of various religions and ethics; emphasis on mutual understanding and proper
practice for peaceful co-existence
724-004 วิทยาศาสตรสภาวะแวดลอม
3(2-2-5)
Environmental Science
กําเนิดและวิวัฒนาการของโลกและชีวิต ความจุและความจํากัดของโลก หลักการสําคัญทางนิเวศวิทยา
ความสัมพันธระหวางมนุษยกับระบบนิเวศ ปญหาสิ่งแวดลอม วิกฤตสิ่งแวดลอมโลก แนวคิดและกระบวนการ
แกปญหา การจัดการทรัพยากรอยางยั่งยืน จริยศาสตรสิ่งแวดลอม
Origin and evolution of the Earth and life, Earth’s carrying capacity and limits, ecological
principles, human relationship with ecosystems, environmental problems, global
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environmental crisis, concepts and process es of problem-solving, sustainable resources,
environmental ethics
747-001 สถิติในชีวิตยุคใหม
3(2-2-5)
Statistics in Modern Life
การออกแบบการศึกษา การตั้งคําถามที่สนใจศึกษา ประชากรเปาหมาย วิธีการวิจัย ประเภทของการศึกษา
ขอมูลชนิดตางๆ การเขียนกราฟ เทคนิคการนําเสนอและสื่อสารขอมูล การสรุปขอมูล การแจกแจงแบบปกติ
การแจกแจงคาเฉลี่ยและสัดสวน การสุมตัวอยาง ชวงความเชื่อมั่นและการทดสอบสมมติฐาน การ
เปรียบเทียบขอมูลที่มีหลายกลุม ความสัมพันธเชิงเสน การทดสอบ
Research design and question, target population, research methodology, types of study and
data, data graphing, techniques of presenting data, data conclusion, normal distribution;
distribution of mean and proportion, random-sampling, confidence intervals, hypothesis
testing, multi-group data comparison, linear relation, goodness-of-fit testing, independence
testing
748-001 เทคโนโลยีสารสนเทศ
3(2-2-5)
Information Technology
ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับคอมพิวเตอร ฐานขอมูลและการประยุกต การจัดการระบบสารสนเทศ เครือขาย
คอมพิวเตอร การสื่อสารผานอินเตอรเน็ต กฎหมายและจริยธรรมที่เกี่ยวของกับการใชคอมพิวเตอร หลักการ
โปรแกรม การแกปญหาดวยหลักการโปรแกรม การใชโปรแกรมสําเร็จรูป
Introduction to computers, database and applications; database and applications;
information system management; computer networks, internet; law and ethics for
computer users programming; problem solving by programming; use of software packages
780-100 ภาษาอาหรับเพื่ออิสลามศึกษา 1
8(6-4-14)
Arabic for Islamic Studies I
ระบบเสียง การออกเสียงพยัญชนะ สระ คํา วลี โครงสรางประโยคภาษาอาหรับและทักษะทาง
ภาษาระดับพื้นฐานดานการฟง การพูด การอาน การเขียน ประโยคและสํานวนภาษาอาหรับพื้นฐาน การ
สรางประโยค เชื่อมประโยคชนิดตางๆ เรียงความสั้นๆ เกี่ยวกับอิสลามและทั่วไป
Phonological system of Arabic language: consonants, vowels, words and phrases; Arabic
sentence structure; basic language skills: listening, speaking, reading, and writing; basic
Arabic sentences and styles; sentence building; conjunctions; short essays on Islam and
other topics
780-101 ภาษาอาหรับเพื่ออิสลามศึกษา 2
8(6-4-14)
Arabic for Islamic Studies II
ฝกทักษะการใชภาษาอาหรับทางวิชาการอิสลามศึกษาระดับกลาง การอานและการทําความเขาใจประโยค
เรียงความ เรื่องสั้น เนื้อหาบทความทางวิชาการ ความหมายเชิงวาทศาสตร เชน เกี่ยวกับอุปมา อุปมัย และ
สํานวนโวหารตางๆ ฝกทักษะการพูด การเขียนเพื่อวัตถุประสงคการนําเสนอ การอธิบายเรื่องสั้น การสรุป
การบรรยาย การอภิปราย
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Practice of intermediate Arabic language skills for Islamic Studies; reading and
understanding sentences, essays, short stories, academic papers, rhetorical meanings:
metaphors, idioms etc.; speaking and writing for the purpose of presentation: short story
explanation, summarizing, describing, discussion etc.
780-102 ภาษาอาหรับเพื่ออิสลามศึกษา 3
8(6-4-14)
Arabic for Islamic Studies III
พัฒนาทักษะภาษาอาหรับเกี่ยวกับอิสลามศึกษาและทั่วไป ไวยากรณระดับสูงและหลักการการพูด อาน เขียน
ภาษาอาหรับประเภทตางๆ และตําราเกี่ยวกับวิชาการอิสลามศึกษาระดับสูงทั้งในรูปแบบคลาสิกและรวม
สมัย และการใชภาษาทางสื่อตางๆ ฝกทักษะการนําเสนอบทความวิชาการในรูปแบบตางๆ ที่ตอเนื่องจาก
ภาษาอาหรับเพื่ออิสลามศึกษา 2 พรอมทั้งศึกษาหลักภาษาอาหรับในระดับสูง
Developing Arabic language skills and styles related to Islamic Studies and others; advanced
Arabic grammar and principles of speech, reading and writing different types of discourses
and advanced Islamic Studies text books, both classical and contemporary; Arabic in media;
practice of academic presentation in continuation of Arabic for Islamic Studies II
780-103 ภาษาอังกฤษเพื่ออิสลามศึกษา
8(6-4-14)
English for Islamic Studies
วจีวิภาค วลี โครงสรางประโยคความเดียวและความรวม ทักษะภาษาอังกฤษระดับพื้นฐานดานการฟง การ
พูด การอาน และการเขียนที่เกี่ยวกับอิสลามและทั่วไป
Parts of speech, phrases, basic English sentence structure – simple and compound; basic
skills at listening, speaking, reading, and writing on Islam and other topics
780-120 อุลูม อัลกุรอาน 1
3(3-0-6)
‘Ulum al-Qur’an I
ประวัติความเปนมาของอุลูม อัลกุรอาน วะหฺยู การรวบรวมและการบันทึกอัลกุรอาน โครงสรางของเลม แนว
เนื้อหา การประทานและสาเหตุการประทาน และศึกษาความแตกตางระหวางสูเราะฮฺ มักกียะฮฺและมะดะนี
ยะฮฺ
Historical background of ‘Ulum al-Qur’an; Wahy; compilation and transcription of al-Qur’an;
structure and contents of the Holy Scripture; the revelation and its causes; study of the
distinction between Makkiah and Madaniah
780-121อุลูมอัลหะดีษ 1
3(3-0-6)
‘Ulum al-Hadith I
ประวัติพัฒนาการอุลูม อัลหะดีษ ความหมายและความสําคัญของหะดีษ การบันทึกหะดีษ สายสืบ(sanad)
และตัวบท (Matn)หะดีษ การจําแนกประเภทและชนิดตางๆ ของหะดีษ ตลอดจนมุศฏอละห อัลหะดีษ
(Mustalah al-Hadith)
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Historical development of ‘Ulum al-Hadith (sciences of Hadith); definition, significance, and
record of al-Hadith; chain (sanad) and text (Matn) of al-Hadith; classifications and types of
Hadith, and Hadith terminology (Mustalah al-Hadith).
780-122 ฟกฮฺเบื้องตน
3(3-0-6)
Introduction to Fiqh
ความหมายของฟกฮฺและชะรีอะฮฺ ลักษณะเฉพาะของฟกฮฺ กําเนิดและพัฒนาการของฟกฮฺ ฐานะและบทบาท
ของฟกฮฺในยุคตางๆ แนวคิด (มัซฮับ) ตางๆ ของฟกฮฺ
Definitions of Fiqh and Shari’ah; characteristics of Fiqh; origin and development of Fiqh,
status and roles of Fiqh in several periods; schools of thoughts (Madhahib) in Fiqh
780-123 อะกีดะฮฺ อิสลามิยะฮฺ
3(3-0-6)
‘Aqidah Islamiyah
ความหมาย ขอบขาย ความสําคัญและประวัติความเปนมาของวิชาอากีดะฮฺ อีมาน อิสลามและอิหสาน สิ่งที่
ทําใหเสียอีมาน การบารออและการวาลาอ การศรัทธาตออัลลอฮ การศรัทธาตอบรรดามะลาอิกะฮฺ บรรดากิ
ตาบ บรรดาศาสดาและความเปนศาสดา วันอาคีเราะฮฺ เกาะฎออ และเกาะดัร
Definition, scope, significance and historical background of ‘Aqidah; Iman, Islam and Ihsan;
causes of deterioration of Iman; Bara’ and wala’; belief in Allah and His angels, Holy Books,
prophets and prophethood; belief in the Hereafter, Qada’ and Qadar (fate and divine
desire)
780-220 อุลูม อัลกุรอาน 2
3(3-0-6)
‘Ulum al-Qur’an II
การขยายความ (Bayan) การอรรถาธิบาย (Tafsir) การตีความ (Ta’wil) การถอดความ (Istinbat) การ
เขาใจ (Fahm) และการแปลความหมายอัลกุรอาน อายาตมุหกฺ ะมาตและมุตะชาบิฮาต นาสิคและมันสูค
Clarification (Bayan), exegesis (Tafsir), interpretation (ta’wil), extraction (Istinbat),
understanding, and translation of al-Qur’an; Muhkamat and Mutashabihat verses;
abrogator verses ( Nasikh) and abrogated verses (Mansukh)
780-221 อุลูมอัลหะดีษ 2
3(3-0-6)
‘Ulum al-Hadith II
ประวัติการรวบรวมหะดีษ ริญาล อัลหะดีษ (Rijal al-Hadith) ญัรหฺและตะอดีล (Jarh wa Ta‘dil) อิลัล อัล
หะดีษ (‘Ilal al-Hadith) ฆอรีบ อัลหะดีษ (Gharib al-Hadith) และมุคตะลัฟ อัลหะดีษ (Mukhtalaf alHadith) การปลอมแปลงหะดีษ ตําราและนักปราชญหะดีษที่สําคัญๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งตําราหะดีษทั้งหก
(Kutub al-Sittah)
History of Hadith compilation; Hadith reporters (Rijal al-Hadith); Jarh and Ta‘dil; ‘Ilal alHadith; Gharib al-Hadith; Mukhtalaf al-Hadith; Hadith fabrication; major books and
scholars of Hadith, especially the six Hadith books (Kutub al-Sittah)
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780-222 สีเราะฮฺ
3(3-0-6)
Biography of the Prophet Muhammad
การกําเนิด วิวัฒนาการและแหลงขอมูลของสีเราะฮฺ นักบูรพาคดีกับการศึกษาสีเราะฮฺ ชีวิตของศาสดามุหัม
มัดในยุคมักกะฮฺและยุคมะดีนะฮฺ วิพากษสีเราะฮฺในหัวขอสําคัญๆ บทบาทและผลงานของศาสดามุหัมมัดตอ
การพัฒนาสังคมมนุษย
Origin, development and historical sources of Sirah; orientalists and the study of Sirah; life
of the Prophet Muhammad (PBUH.) in the period of Makkah and Madinah; critique on some
major topics of Sirah; the Prophet’s role and works and the development of human society
780-223 อุศูลุลฟกฮฺ 1
3(3-0-6)
Principles of Fiqh 1
ความหมาย สาระสําคัญ และประวัติความเปนมาของวิชาอุศูลุลฟกฮฺ ความแตกตางระหวางฟกฮฺ เกาะวาอิดุล
ฟกฮฺ และอุศูลุลฟกฮฺ บทบัญญัติ (หุกม) ประเภทของหุกม และแหลงที่มาของหุกม เชน อัลกุรอาน หะดีษ
อิจมาอ และกิยาส
Definition, essentials and historical background of Usul al-Fiqh; differences between Fiqh,
Qawaid al-Fiqh and Usul al-Fiqh; Hukm, classification of Hukm and sources of Hukm, such
as al-Qur’an, Hadith, Ijma’, and Qiyas
780-224 ฟกฮฺ 1
3(3-0-6)
Fiqh 1
ฟกฮฺในสวนที่เกี่ยวกับศาสนพิธีตางๆ (อิบาดาต) เชน การทําความสะอาด การละหมาด การถือศีลอด การ
จายซะกาต และการประกอบพิธีฮัจญ
Fiqh and all religious rituals (‘Ibadat): cleanliness, prayer (Salat), fasting (Siyam), giving alms
(Zakat), and performing Hajj
780-225 ตัครีจญ อัลหะดีษ
3(3-0-6)
Takhrij al-Hadith
การกําเนิด พัฒนาการและความสําคัญของวิชาตัครีจญ อัลหะดีษ แนวทางและกระบวนวิธีการตัครีจญ
แผนภูมิสะนัด ตําราและนักปราชญที่เกี่ยวของ การใชคอมพิวเตอรในการตัครีจญ
Origin, development and importance of Takhrij al-Hadith; process and methods of Takhrij;
chart of chain (sanad); relevant books and scholars; use of computer for Takhrij
780-230 อรรถาธิบายอัลกุรอาน
3(3-0-6)
Tafsir al-Qur’an
อายะฮฺที่เกี่ยวกับสังคม เศรษฐกิจ การเมืองการปกครอง การศึกษา การสาธารณสุข สิ่งแวดลอม ภูมิศาสตร
จักรวาลและวิทยาศาสตร
Qur’anic verses on society, economy, politics and government, education, public health,
environment, geography, universe and sciences
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780-231 อัลหะดีษ
3(3-0-6)
Al-Hadith
หะดีษที่เกี่ยวกับการศรัทธาและภวพิสุทธิ์ เชน อิคลาส ตักวา อิสติกอมะฮฺ จากหะดีษเศาะหีหฺอัลบุคอรีย
และเศาะหีหฺมุสลิม
Hadith in relation to belief and ethical values, such as sincerity (Ikhlas), piety (Taqwa),
straightness (Istiqamah), collected from Sahih Bukhari and Sahih Muslim books
780-232 อุศูลุลฟกฮฺ 2
3(3-0-6)
Principles of Fiqh 2
อุศูลุลฟกฮฺวาดวยที่มาของบทบัญญัติอิสลามบางประการ อันไดแก อิสติหฺซาน อิสติศลาหฺ จารีตประเพณี
(อุรฟ) อิสติสหาบ ตลอดจนวิธีการตีความตัวบทของอัลกุอานและหะดีษ
Principles of Fiqh in relation to some sources of Islamic law: Istihsan (juristic preference),
Istislah (consideration of public interest), local custom, Istishab; interpretation methods of
Qur’anic and Hadith texts
780-233 ศาสนาโลก
3(3-0-6)
World Religions
ทฤษฎีการกําเนิดศาสนา วิวัฒนาการของศาสนา ประวัติศาสตรและหลักธรรมคําสอนของศาสนาที่สําคัญๆ
โดยสังเขป
Theories on religious origins, development of religions, brief history and teachings of major
religions
780-234 ประวัติศาสตรอิสลาม
3(3-0-6)
Islamic History
การกําเนิด วิวัฒนาการ ระเบียบวิธีและหลักฐานทางประวัติศาสตรอิสลามโดยสังเขป ประวัติศาสตรอิสลาม
ในสมัยของเคาะลีฟะฮฺอัรรอชิดูนทั้งสี่ ไดแก อบูบักร อุมัร อุษมาน และอาลี
Origin, development, methodology and historical sources of Islamic history; Islamic history
during the period of four righteous Caliphs: Abu Bakar, ‘Umar, ‘Uthman, and ‘Ali
780-235 หลักการและวิธีการดะอวะฮฺ
3(3-0-6)
Principles and Methods of Da‘wah
ความหมาย เปาหมาย วิธีการและหลักการดะอวะฮฺในอิสลาม ประวัติการดะอวะฮฺของบรรดาศาสดา
กระบวนทัศนอิสลามในการดะอวะฮฺและการดะอวะฮฺในมิติสากล วิถีทางและเทคนิคการดะอวะฮฺในสังคม
ปจจุบัน
Definition, aims, methods and principles of Da‘wah in Islam; history of prophets’ Da‘wah;
Islamic view on Da‘wah and its universal dimensions; means and techniques of Da‘wah in
modern society
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780-236 อารยธรรมอิสลาม
3(3-0-6)
Islamic Civilization
ความหมาย ขอบขาย และการกําเนิดอารยธรรมอิสลาม อารยธรรมเชิงจิตวิญญาณและอารยธรรมเชิงวัตถุ
สถาบันการปกครอง สถาบันเศรษฐกิจ สถาบันการทหารและสถาบันการศึกษา การบูรณะอารยธรรมในยุค
สมัยตาง ๆ อิทธิพลของอารยธรรมอิสลามที่มีตออารยธรรมอื่นๆ
Definition, scope, and emergence of Islamic civilization; its spiritual and material bases;
administrative, economic, military and educational institutions; civilizational restoration in
various periods; influences of Islamic civilization on others.
780-240 วรรณคดีอิสลาม
3(3-0-6)
Islamic Literature
วรรณคดีดานตาง ๆ ที่สะทอนสัจธรรมตามแบบฉบับของอัลอิสลาม เชน ฮิกายัตอัมบิยาอ
Literature in several aspects which reflects the truth according to Islam such Hikayat
Anbiya’
780-241 อิสลามกับสันติภาพ
2(2-0-4)
Islam and Peace
สันติภาพในทัศนะของอัลกุรอานและอัลหะดีษ สันติวิธีในแนวทางของอิสลาม แนวคิดของนักปราชญมุสลิม
ตอเหตุการณความรุนแรง การจัดการความขัดแยงในอิสลาม การตอตานลัทธิการกอการราย และแนวทาง
การอยูรวมกันในพหุสังคม ตลอดจนวิเคราะหสถานภาพและบทบาทของศาสนาในการสรางสันติภาพในโลก
ปจจุบัน
Peace according to Qur’an and Hadith; means of peace in Islam; Muslim scholars’ views
about violence; conflict resolution in Islam; anti-terrorism and co-existence in pluralistic
society; analysis of religious status and role in creating peace in contemporary world
780-242 สังคมมุสลิม
2(2-0-4)
Muslim Society
ความหมาย ความเปนมา และพัฒนาการของสังคมมนุษย แนวคิดและปรัชญาทางสังคมของนักสังคมวิทยา
มุสลิม กําเนิดและพัฒนาการของสังคมอิสลาม การจัดระบบทางสังคม สถาบันทางสังคม สวัสดิการและการ
พัฒนาสังคม การเปลี่ยนแปลงทางสังคม ปญหาทางสังคม แนวทางการสรางสังคมอิสลามยุคใหม และสภาพ
สังคมมุสลิมปจจุบันโดยเนนสังคมมุสลิมในประเทศไทยและกลุมประเทศอาเซียน
Definition, historical background and development of human society; social view and
philosophy of Muslim sociologists; origin and development of Islamic society; social orders,
institutions, welfare and development; social changes and problems; ways of Islamic social
construction in modern era; current phenomena of Muslim society, with special emphasis
on Muslim society in Thailand and ASEAN countries
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780-330 กลุมแนวคิดในอิสลาม
3(3-0-6)
Sectarian Thoughts in Islam
การกําเนิด วิวัฒนาการและแนวคิดสําคัญของสํานักคิดตางๆ ในอิสลาม เชน อะฮฺลุสุนนะฮฺ วัลญะมาอะฮฺ คอ
วาริจญ ชีอะฮฺ มุรญิอะฮฺ ญะบาริยะฮฺ กอดะริยะฮฺ และมุอตะซิละฮฺ
Origin, development and core thoughts of various schools in Islam: Ahl al-Sunnah wa alJama‘ah, al-Khawarij, Shi‘ah, al-Murji‘ah, al-Jabriyah, al-Qadariyah and al-Mu‘tazilah
780-331 การบริหารและการจัดการในอิสลาม
3(3-0-6 )
Administration and Management in Islam
ปรัชญา แนวคิด ทฤษฎี หลักการและวิธีการบริหารและการจัดการในอิสลาม โดยเนนหลักจริยศาสตร มนุษย
สัมพันธ การบริหารองคการ และพฤติกรรมองคการ ตลอดจนการประยุกตใชหลักการบริหารและจัดการ
อิสลามในองคการตางๆ
Philosophy, thoughts, theories, principles and methods of administration and management
in Islam, with special emphasis on ethics, human relation, organizational administration and
behaviors; application of Islamic-oriented administration and management in organizations
780-332 ขบวนการอิศลาหฺและตัจญดีด
3(3-0-6)
Islah and Tajdid Movement
นิย าม และความจํ าเป น ของขบวนการอิ ศลาหฺ และตั จ ญ ดี ดในอิ ส ลาม กํ าเนิ ด โครงสราง เป าหมายและ
ยุท ธศาสตรของขบวนการอิ ศลาหฺและตัจญ ดีดที่ สําคัญ ๆ ในอิส ลาม ตลอดจนแนวคิดของนักคิ ดมุส ลิม ที่
สําคัญๆ ตั้งแตคริสตศตวรรษที่ 18 จนถึงปจจุบัน
Definition and importance of reform (Islah) and renewal (Tajdid) movement in Islam;
emergence, structure, aim and strategy of some major Islah and Tajdid movements in
Islam; thoughts of some great Muslim thinkers since 18th century to the present days
780-333 เศรษฐศาสตรอิสลาม
3(3-0-6)
Islamic Economics
ความหมาย ที่มา พื้นฐานและโครงสรางของระบบเศรษฐศาสตรอิสลาม ประเด็นปญหาตางๆ ทางเศรษฐกิจ
แนวทางแกไขตามแนวทางเศรษฐศาสตรอิสลาม กรรมสิทธิ์ ระบบดอกเบี้ย ระบบธนาคารอิสลาม และระบบ
การประกันสังคมในอิสลาม
Meaning, origin, foundation and structure of Islamic economic system; issues and problems
in economics; solutions according to Islamic economics; proprietary right; interest system;
banking and social assurance system in Islam
780-334 กฎหมายครอบครัวอิสลาม
3(3-0-6)
Islamic Family Law
การเลือกคูครอง การหมั้น การแตงงาน สิทธิและหนาที่ของคูสมรส การสิ้นสุดของการสมรส การเลี้ยงบุตร
และการปกครอง สิทธิของบุตรและสิทธิของบิดามารดา

64

Choosing spouse, engagement, marriage, rights and obligations of the couples; divorce
rules; child rearing and guardianship; children and parents’ rights
780-335 วิธีวิทยาการวิจัยทางอิสลาม 1
3(2-2-5)
Islamic Research Methodology 1
ความหมายของการวิจัย แนวคิดการวิจัยในอิสลาม ระเบียบวิธีวิจัยทางอิสลาม เครื่องมือ และเทคนิคการวิจัย
การวิจัยเอกสารและวิจัยภาคสนาม การเลือกหัวขอวิจัย การตั้งสมมุติฐาน การทบทวนวรรณกรรม การเก็บ
รวบรวมขอมูล การวิเคราะหและตีความขอมูล ตลอดจนการเขียนรายงานวิจัย
Definitions of research; Islamic concept of research; research methods in Islam, instruments
and techniques; documentary and field research; selection of research topics; hypotheses;
literature review; data collection; data analysis and interpretation; research report writing
780-336 อิสลามกับปญหารวมสมัย
3(3-0-6)
Islam and Contemporary Issues
ประเด็นปญหาตางๆ ที่ทาทายศาสนาอิสลามในปจจุบันทั้งในเรื่องสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง การ
ปกครอง ประเด็นปญหาที่เปนปจเจกชนและสังคม ตลอดจนวิธีการแสวงหาคําตอบและทางออกทางวิธีทาง
ของอิสลาม
Present issues challenging Islam related to society, economy, politics and government, both
individual and social cases; Islamic approach to finding answers and solutions
780-337 จิตวิทยาศาสนา
2(2-0-4)
Psychology of Religion
ความเปนมาของวิชาจิตวิทยาศาสนา วิธีการศึกษาศาสนาของนักจิตวิทยา แนวคิด และทฤษฎีทางจิตวิทยา
ศาสนา อารมณ พฤติกรรม บุคลิกภาพ และทัศนคติ ตลอดจนประสบการณทางศาสนา
Origin of Psychology of religion, methodology of studying religion of psychologists, concepts
and theories of psychology of religion, emotion, behavior, personality, and attitude as well
as religious experiences
780-340 ปรัชญาอิสลาม
3(3-0-6)
Islamic Philosophy
กํา เนิ ด พั ฒ นาการ และความสํ าคั ญ ของวิช าปรัช ญาในอิส ลาม ความสัมพั น ธระหวางปรัช ญากับ ศาสนา
ประเด็นปญหาตางๆ ในทางปรัชญาอิสลาม อิทธิพลของปรัชญากรีกในปรัชญาอิสลาม ประวัติและแนวคิด
เชิงปรัชญาของนักปรัชญามุสลิมสําคัญๆ
Origin, development, and importance of philosophy in Islam; relationship between
philosophy and religion; issues in Islamic philosophy; influences of Greek philosophy on
Islamic philosophy; history and philosophical thoughts of major Muslim philosophers

65

780-341 แนวคิดทางการเมืองในอิสลาม
3(3-0-6)
Political Thoughts in Islam
พื้ น ฐานแนวคิดทางการเมืองในอิ สลาม ทฤษฎี และระบบการเมื องในอิส ลาม อํานาจอธิป ไตย ระบบซูร อ
(Shura) ความเสมอภาค การคั ดเลือกผูนํา อะฮฺลุ ล หั ล ลฺ วัลอักดฺ (Ahl al-Hall wa al-‘Aqd) การบั ย อะฮฺ
(Pledge of Allegiance) ประวัติการจัดตั้งรัฐอิสลาม แนวคิดทางการเมืองของนักปราชญ มุสลิมในยุคต น
โดยเปรี ยบเที ยบกั บ แนวคิ ดทางการเมืองของนักคิดมุส ลิมสมัย ใหม เชน ชาหฺ วะลียุลลอฮฺ ญะมาลุดดีน
อั ล อั ฟ ฆอนี ย มุ หั ม มั ด อั บ ดุ ฮ และรอชี ด รี ฎ อ ตลอดจนเปรีย บเที ย บระบบการเมื อ งอิ ส ลามกั บ ระบบ
การเมืองสมัยใหม
Basic political thoughts in Islam; theories and political systems in Islam; sovereignty; shura
system; equality; leader selection; Ahl al-Hall wa al-‘Aqd, pledge of allegiance; history of
establishment of Islamic state; political thoughts of early Muslim scholars compared with
those of modern Muslim scholars; comparison of the Islamic and modern political systems
780-342 วิธีวิทยาการวิจัยทางอิสลาม 2
3(1-4-4)
Islamic Research Methodology 2
การเขียนเคาโครงการวิจัยทางอิสลามศึกษา การทําวิจัยภาคปฏิบัติ การเขียนรายงานแหลงทุนดานการวิจัย
Writing research proposal in Islamic studies; conducting practical research; writing research
report; sources of research grants
780-343 เพศสภาวะในอิสลาม
2(2-0-4)
Gender Issues in Islam
แนวคิ ดอิ ส ลามวาด วยความแตกต างทางเพศสภาวะ เสรีภ าพและความเสมอภาคระหวางเพศ กฎหมาย
อิสลามที่เกี่ยวกับการละเมิดสิทธิของเพศตรงขาม อิทธิพลของลัทธิสตรีนิยมที่มีตอสังคมมุสลิม เปรียบเทียบ
สถานภาพสตรีมุสลิมกับสตรีในสังคมปจจุบัน ตลอดจนสิทธิมนุษยชนในอิสลาม
Islamic views towards gender differences; liberty and equality between sexes; Islamic law
relating to the transgression of gender rights; influence of feminism on Muslim society;
comparison of the Muslim women’s status with that in present society; human rights in
Islam
780-344 ฟกฮฺ 2
3(3-0-6)
Fiqh 2
ฟกฮฺในสวนที่เกี่ยวกับทรัพยสิน ธุรกรรมการเงินและธุรกรรมสัญญา เชน การซื้อ-ขาย สิทธิในการบอกเลิก
สัญญา การซื้อขายลวงหนา (สะลัม) การซื้อขายแบบผอน การจํานําจํานอง ชุฟอะฮฺ มุเฎาะเราะบะฮฺ มุซา
เราะกะฮฺ และมุสากอฮฺ
Fiqh in relation to property, financial transaction and contract agreement: buying and
selling, right of canceling contract, forward trading (al-Salam); installment sale and
purchase, pawn and mortgage (al-Rahn), al-Shuf‘ah, al-Mudarabah, al-Musharakah, and
al-Musaqah
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780-345 ประวัติศาสตรอุมัยยะฮฺ
3(3-0-6)
Umayyad History
การกําเนิดรัฐอุมัยยะฮฺแหงชาม เคาะลีฟะฮฺแหงอุมัยยะฮฺ เหตุการณสําคัญๆ การขยายดินแดน ความสัมพันธ
กับตางประเทศ อารยธรรม และยุคทองแหงคิลาฟะฮฺอุมัยยะฮฺ ตลอดจนปจจัยของการเสื่อมโทรมและลม
สลายของรัฐอุมัยยะฮฺ
Emergence of Umayyad state in Sham; Umayyad caliphs; major events, territorial
expansions, foreign relations, civilizations, and golden age of Umayyad caliphate; factors
contributing to decline and fall of Umayyad state
780-346 อุศูลุลฟกฮฺ 3
3(3-0-6)
Principles of Fiqh 3
การอิจญ ติฮาด (การวิเคราะห วินิจฉัย) กฎเกณฑ และกระบวนการอิจญ ติฮาด คุ ณสมบั ติของมุจญ ตะฮิด
(ผูกระทําการวิเคราะห วินิจฉัย) ระดับขั้นของมุจตะฮิด การใหการฟตวา คุณสมบัติของผูใหการฟตวา และ
จรรยาบรรณของการใหฟตวา ตลอดจนการตักลีด
Ijtihad and its rule and procedure of Ijtihad; qualifications of Mujtahid; delivering fatwa
(formal legal opinion); qualifications of Mufti, ethics of fatwa deliverance, as well as Taqli
780-347 ฟกฮฺ 3
3(3-0-6)
Fiqh 3
ฟกฮฺในสวนที่เกี่ยวกับคดีอาญาตางๆ บทลงโทษ และความผิดที่ไมมีการกําหนดบทลงโทษ (ตะอฺซีร)
Fiqh in relation to crimes, penalties and Ta’zir
780-348 ประวัติศาสตรอับบาสียะฮฺ
3(3-0-6)
Abbasid History
กําเนิดรัฐอับบาสียะฮฺ เคาะลีฟะฮฺแหงอับบาสียะฮฺ ยุคทองแหงเคาะลีฟะฮฺอับบาสียะฮฺ ลักษณะสําคัญทาง
การเมืองของอับบาสียะฮฺในยุคเติรก บุไวย และเซลจูก สถาบันทางการทหาร เศรษฐกิจและการศึกษาในยุค
อับบาสียะฮฺ ความสัมพันธกับตางประเทศและรัฐมุสลิมอื่นๆ ตลอดจนปจจัยของการเสื่อมโทรมและลมสลาย
ของรัฐอับบาสียะฮฺ
Emergence of Abbasid state; Abbasid caliphs; golden age of Abbasid caliphate; main
characteristics of Abbasid politics in the period of Turks, Buyids and Seljuqs; military,
economic, and educational institutions under Abbasid caliphate; Abbasid relations with
foreign and other Muslim states; factors contributing to decline and fall of Abbasid state
780-349 นวัตกรรมในอิสลาม
3(3-0-6)
Islamic Innovation
ประวัตินวัตกรรมในอิสลาม นวัตกรรมสมัยกลาง นวัตกรรมเทคโนโลยีสมัยใหมและยุคปจจุบัน การใชชอ
ฟตแวรสรางนวัตกรรมทางอิสลามและอิสลามศึกษา
History of innovation in Islam; medieval innovations; innovation of modern and present
technology; software usage in Islamic innovation and Islamic studies
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780-430 สัมมนาทางอิสลาม
3(1-4-4)
Seminar on Islam
สัมมนาในเรื่องที่เกี่ยวกับอิสลามและสังคมมุสลิม เชน บทบาทผูนําศาสนาในการพัฒนาสถานภาพสตรีมุสลิม
เปนตน
Seminar on issues related to Islam and Muslim societies such as the role of Muslim leaders
in development, Muslim women status etc.
780-431ภาคนิพนธ
6(0-12-6)
Senior Project
การศึกษาคนควาเกี่ยวกับอิสลามในหัวขอที่นักศึกษาสนใจ โดยมีอาจารยที่ปรึกษาภาคนิพนธเปนผูให
คําแนะนํา พรอมกับนําเสนอผลการคนควาในรูปรายงาน
Independent study on any aspect of Islam that is of interest to the students and under the
supervision of an advisor; written report required
780-440 กฎหมายมรดกและพินัยกรรมอิสลาม
3(3-0-6)
Law of Inheritance and the Living Will in Islam
หลักการแบงมรดกในอิสลาม ผูมีสิทธิรับมรดก การตัดสิทธิในกองมรดก วิธีการแบงมรดก การทําพินัยกรรม
พรอมกับศึกษาทัศนะการแบงมรดกของชาวอาหรับกอนอิสลาม
Principles of dividing inheritance in Islam; heir of inheritance; deprivation of inheritance;
ways of dividing inheritance; bequest (Wasiyat); pre-Islamic Arabs’ views on dividing
inheritance
780-441 เกาะวาอิดและทฤษฎีฟกฮฺ
3(3-0-6)
Qawa‘id and Theory of Fiqh
ความหมายและประวัติความเปนมาของเกาะวาอิดุลฟกฮฺ สุภาษิตประมวลกฎหมายอิสลาม ทฤษฎีฟกฮฺ
เกี่ยวกับสิทธิ สัญญา และกรรมสิทธิ์
Definition and historical background of Qawa‘id al-Fiqh; Qawa‘id al-Fiqhiyah (Shari’ah
maxims); theory of Fiqh pertaining to rights, contracts and ownerships
780-442 ปรัชญากฎหมายอิสลาม
3(3-0-6)
Philosophy of Islamic Law
ปรัชญาในการบัญญัติกฎหมายในอิสลาม ผลประโยชนพื้นฐานของมนุษย คือ ความจําเปน (Daruriyat) ความ
ตองการ (Hajiyat) และความสมบูรณ (Tahsiniyat) เจตนารมณหลักหาประการของกฎหมายอิสลาม คือ การ
รักษาศาสนา ชีวิต ทรัพยสิน สติปญญา และสายตระกูล ความสัมพันธระหวางเจตนารมณกับแหลงที่มาของ
กฎหมายอิสลาม
Philosophy of law enactment in Islam; basic human interests: Daruriyat (Compulsive
Necessities), Hajiyat (needs), and Tahsiniyat (Felicity); five main objectives of Islamic law:
protection of religion, life, property, intellect (‘Aql) and progeny; the relationship between
objectives and sources of Islamic law
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780-443 ประวัติศาสตรออตโตมาน
3(3-0-6)
Osmanli History
การเรืองอํานาจของอุษมานียะฮฺ การขยายอํานาจสูยุโรป เอเชียกลาง เอเชียตะวันตกและแอฟริกาเหนือ
บทบาทของอุษมานียะฮฺในฐานะผูนําเอกภาพแหงโลกมุสลิม อารยธรรม อุษมานียะฮฺ ความสัมพันธกับ
ตางประเทศ ความขัดแยงกับอํานาจอาณานิคมยุโรป การเสื่อมอํานาจและการเคลื่อนไหวเพื่อการปฏิรูป การ
ลมเลิกคิลาฟะฮฺอิสลาม
The rise to power of Osmanli, its expansion in Europe, Asia minor, West Asia, and North
Africa; role of Osmanli as leader of Muslim world unity; Osmanli civilization; its relationship
with foreign states and conflict with the European colonial power; decline and reformist
movements; abolition of Islamic Caliphate
780-444 ประวัติศาสตรและอารยธรรมอิสลามในเอเชียอาคเนย
3(3-0-6)
Islamic History and Civilization in Southeast Asia
ความสัมพันธระหวางภูมิภาคเอเชียอาคเนยกับโลกตะวันออกกลางในยุคกอนและหลังอิสลาม ทฤษฏีการเขา
มาของศาสนาอิ สลามสู ภู มิภ าคเอเชีย อาคเนย อิ ทธิพลของอารยธรรมอิส ลามที่ มีต อโครงสรางทางสั งคม
การเมือง เศรษฐกิจ และการศึกษา ประวัติศาสตรราชวงศมุสลิมตางๆในภูมิภาคนี้
Relationship between Southeast Asia region and Middle East world in pre-and post Islamic
periods; theories of advent of Islam to Southeast Asia region; influence of Islamic civilization
on social, political, economic and educational structures of this region; local history of
Muslim dynasties
780-445 ประวัติศาสตรอิสลามในสเปน
3(3-0-6)
Islamic History of Spain
สถานการณทางการเมืองในคาบสมุทรไอบีเรียกอนการเขามาของอิสลาม การเขามาอิสลามในอันดาลูเซีย การ
สถาปนาการปกครองและราชวงศมุสลิมตางๆในสเปน พัฒนาการทางการเมืองและสังคมของรัฐมุสลิมในอัน
ดาลูเซีย ความสัมพันธระหวางรัฐมุสลิมในอันดาลูเซียกับรัฐมุสลิมในภูมิภาคอื่นๆ และกับมหาอํานาจยุโรป
อารยธรรมมุสลิมสเปนและอิทธิพลของอารยธรรมมุสลิมสเปนที่มีตอยุโรป
Political situation of Iberia peninsular before the coming of Islam; expansion of Islam into
Andalusia; establishment of Muslim rule and dynasties in Spain; political and social
development of Muslim states in Andalusia and their relation with other Muslim states and
with European powers; civilization of Muslim Spain and its influence on Europe
780-446 การฝกงาน
300 ชั่วโมง
Field Work
การฝกงานในหนวยงานตางๆที่เกี่ยวของกับอิสลามศึกษา นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนแลวไมนอยกวา 6 ภาค
การเรียน ตองติดตอเขารับการฝกงานในภาคฤดูรอนไมนอยกวา 300 ชั่วโมง แลวทํารายงานเสนอ
Field work in various units involving Islamic Studies; student having registered for at least 6
semesters are eligible to do field work for a minimum of 300 hours, written report required
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780-447 สหกิจศึกษา
6 (0-36-0)
Cooperative Education
การฝกงานวิชาชีพของนักศึกษาดานอิสลามศึกษา เนนการปฏิบัติงานดานวิชาชีพในสถานประกอบการอยาง
เปนระบบ โดยวิทยาลัยและสถานประกอบการตาง ๆ รวมกันในการคัดเลือก นักศึกษาใหออกไปปฏิบัติงาน
จริง ณ สถานประกอบการนั้นๆ
A systematic work practice on work site in field of Islamic Studies. The college and
contracting employment site will jointly select qualified students for practicing on the
employers’ site, where the students are able to learn a real work experience.
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ภาคผนวก ข
ภาระงานสอนและผลงานทางวิชาการ การคนควาวิจัยหรือการแตงตําราของอาจารยประจําหลักสูตร
1.ภาระงานสอนของ อาจารยอาเซ็ม อัชชะรีฟ
780-234
ประวัติศาสตรอิสลาม
3 (3-0-6)
780-236
อารยธรรมอิสลาม
3 (3-0-6)
780-331
การบริหารและการจัดการในอิสลาม
3 (3-0-6)
780-345
ประวัติศาสตรอุมัยยะฮฺ
3 (3-0-6)
ผลงานทางวิชาการ การคนควาวิจัย หรือการแตงตํารา 5 ปยอนหลัง
งานวิจัย
จารุวัฒน สองเมือง อาเซ็ม อัชชะรีฟ และคณะ 2552 . ระบบและกลไกการประเมินคุณภาพโรงเรียนเอกชนสอน
ศาสนาอิสลามใน 3 จังหวัดชายแดนใต . สกว
มุหัมมัดรอฟอี มูซอ อาเซ็ม อัชชะรีฟ และคณะ 2551 . เครือขายเยาวชนเพื่อพิทักษยุติธรรมใน 3 จังหวัดชายแดน
ภาคใต . กระทรวงยุตธิ รรม
หนังสือ
อาเซ็ม อัชชะรีฟ. (แปล) พลานิสงคของการละหมาดญะมาอะฮฺตามมโนทัศนแหงอัลอัลกุรอาน อัลหะดีษ และวิถีแหง
บรรพชนอิสลาม . ปตตานี : สํานักพิมพอิกเราะมีเดีย
อาเซ็ม อัชชะรีฟ. กระบวนทัศนอิสลามดานสุขภาวะ, จัดพิมพโดย ส.ส.ม
อาเซ็ม อัชชะรีฟ. เธอคือผูหญิงนะที่รัก . ปตตานี : สํานักพิมพอิกเราะมีเดีย
การเดร สะอะ, อับดุรรอแม สุหลงและอาเซ็ม อัชชะรีฟ . ภาษาอาหรับเพื่อการสื่อสาร . ปตตานี : โรงพิมพมิตรภาพ
2. ภาระงานสอนของ อาจารยฟาตีเมาะ จะปะกิยา
780-120
อุลูมอัลกุรฺอาน 1
3 (3-0-6)
780-220
อุลูมอัลกุรฺอาน 2
3 (3-0-6)
780-230
อรรถาธิบายอัลกุรอาน
3 (3-0-6)
780-231
อัลหะดีษ
3 (3-0-6)
780-348
ประวัติศาสตรอับบาสียะฮฺ
3 (3-0-6)
780-443
ประวัติศาสตรออตโตมาน
3 (3-0-6)
780-444
ประวัติศาสตรและอารยธรรมอิสลามในเอเชียอาคเนย
3 (3-0-6)
780-445
ประวัติศาสตรอิสลามในสเปน
3 (3-0-6)
ผลงานทางวิชาการ การคนควาวิจัย หรือการแตงตํารา 5 ปยอนหลัง
3. ภาระงานสอนของ อาจารย ประเสริฐ ผันแปร
780-103
ภาษาอังกฤษเพื่ออิสลามศึกษา
8 (6-4-14)
780-100
ภาษาอาหรับเพื่ออิสลามศึกษา 1
8 (6-4-14)
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780-222
สีเราะฮฺ
780-233
ศาสนาโลก
780-240
วรรณคดีอิสลาม
780-336
อิสลามกับปญหารวมสมัย
ผลงานทางวิชาการ การคนควาวิจัย หรือการแตงตํารา 5 ปยอนหลัง4. ภาระงานสอนของ อาจารย Souleymane Diallo
780-101
ภาษาอาหรับเพื่ออิสลามศึกษา 2
780-241
อิสลามกับสันติภาพ
780-242
สังคมมุสลิม
780-343
เพศสภาวะในอิสลาม
780-430
สัมมนาทางอิสลาม
ผลงานทางวิชาการ การคนควาวิจัย หรือการแตงตํารา 5 ปยอนหลัง
บทความ –
5.ภาระงานสอนของ อาจารย ดร. อาลี สาเมาะ
780-123
อะกีดะฮฺ อิสลามียะฮฺ
780-330
กลุมแนวคิดในอิสลาม
780-334
กฎหมายครอบครัวอิสลาม
780-340
ปรัชญาอิสลาม
780-341
แนวคิดทางการเมืองในอิสลาม
780-442
ปรัชญากฎหมายอิสลาม
ผลงานทางวิชาการ การคนควาวิจัย หรือการแตงตํารา 5 ปยอนหลัง6.ภาระงานสอนของ อาจารย Ibrahima Lamine Sano
780-122
ฟกฮฺเบื้องตน
780-224
ฟกฮฺ 1
780-223
อุศูลุลฟกฮฺ 1
780-232
อุศูลุลฟกฮฺ 2
780-346
อุศูลุลฟกฮฺ 3
780-344
ฟกฮฺ 2
780-347
ฟกฮฺ 3
7. ภาระงานสอนของ รศ. ดร. อับดุลเลาะ การีนา
780-121
อุลูมอัลหะดีษ 1
780-221
อุลูมอัลหะดีษ 2
780-225
ตัครีจฺ อัลหะดีษ
ผลงานทางวิชาการ การคนควาวิจัย หรือการแตงตํารา 5 ปยอนหลัง

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

8 (6-4-14)
2 (2-0-4)
2 (2-0-4)
2 (2-0-4)
3 (1-4-4)

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

3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
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บทความ
อับดุลเลาะ การีนา . 2553. “การเสนอแนวทางสังเคราะหวิทยานิพนธ “หลักการอิสลามเกี่ยวกับการเลือกคูสมรสและ
การคุมกําเนิด”
8. ภาระงานสอนของ ผศ. ดร. กาเดร สะอะ
780-235
หลักการและวิธีการดะอฺวะฮฺ
3 (3-0-6)
780-332
ขบวนการอิศลาหฺและตัจญดีด
3 (3-0-6)
780-441
เกาะวาอิดและทฤษฎีฟกฮฺ
3 (3-0-6)
780-446
ฝกงาน
300 ชั่วโมง
780-447
สหกิจศึกษา
6(0-36-0)
ผลงานทางวิชาการ การคนควาวิจัย หรือการแตงตํารา 5 ปยอนหลัง
หนังสือ
กาเดร สะอะ, อับดุรรอแม สุหลงและอาเซ็ม อัชชะรีฟ . ภาษาอาหรับเพื่อการสื่อสาร . ปตตานี : โรงพิมพมิตรภาพ
9. ภาระงานสอนของ Dr. Bashir Mahdi
780-102
ภาษาอาหรับเพื่ออิสลามศึกษา 3
8 (6-4-14)
780-335
วิธีวิทยาการวิจัยทางอิสลาม 1
3 (2-2-5)
780-342
วิธีวิทยาการวิจัยทางอิสลาม 2
3 (1-4-4)
780-349
นวัตกรรมในอิสลาม
3 (3-0-6)
780-431
ภาคนิพนธ
6 (0-12-6)
ผลงานทางวิชาการ การคนควาวิจัย หรือการแตงตํารา 5 ปยอนหลัง
บทความ
Bashir Mahdi . 2010 . Sound and Alphalets: A Comparative Study between View of Traditional
Scholars and Comtemporary Scholars
10. ภาระงานสอนของ Dr. Abdulai M. Kaba
780-333
เศรษฐศาสตรอิสลาม
3 (3-0-6)
780-337
จิตวิทยาศาสนา
2 (2-0-4)
780-440
กฎหมายมรดกและพินัยกรรมอิสลาม
3 (3-0-6)
ผลงานทางวิชาการ การคนควาวิจัย หรือการแตงตํารา 5 ปยอนหลัง
บทความ
Bashir Mahdi . 2010 . Sound and Alphalets: A Comparative Study between View of Traditional
Scholars and Comtemporary Scholars
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ภาคผนวก ค
เอกสารแสดงรายวิชาที่ตอบสนองตอวัตถุประสงคแตละขอ
วัตถุประสงคของ
หลักสูตร
1. เพื่อผลิตบัณฑิต
สาขาวิชาอิสลามศึกษา
ที่มีองคความรูใน
ศาสตรอิสลามระดับ
นานาชาติ และสามารถ
นําไปใชในการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของตนเอง
และสังคมได

รหัส
780-120
780-121
780-122
780-123
780-220
780-221
780-222
780-223
780-224
780-225
780-230
780-231
780-232
780-233
780-234
780-235
780-236
780-240
780-241
780-242
780-330
780-331
780-332
780-333
780-334
780-337
780-340
780-341
780-343
780-344

รายวิชา
ชื่อรายวิชา
อุลูมอัลกุรอาน 1
อุลูมอัลหะดีษ 1
ฟกฮฺเบื้องตน
อะกีดะฮฺ อิสลามียะฮฺ
อุลูมอัลกุรอาน 2
อุลูมอัลหะดีษ 2
สีเราะฮฺ
อุศูลุลฟกฮฺ 1
ฟกฮฺ 1
ตัครีจญ อัลหะดีษ
อรรถาธิบายอัลกุรอาน
อัลหะดีษ
อุศูลุลฟกฮฺ 2
ศาสนาโลก
ประวัติศาสตรอิสลาม
หลักการและวิธีการดะอวะฮฺ
อารยธรรมอิสลาม
วรรณคดีอิสลาม
อิสลามกับสันติภาพ
สังคมมุสลิม
กลุมแนวคิดในอิสลาม
การบริหารและการจัดการในอิสลาม
ขบวนการอิศลาหฺและตัจญดีด
เศรษฐศาสตรอิสลาม
กฎหมายครอบครัวอิสลาม
จิตวิทยาศาสนา
ปรัชญาอิสลาม
แนวคิดทางการเมืองในอิสลาม
เพศสภาวะในอิสลาม
ฟกฮฺ 2

หนวยกิต
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (2-2-5)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
2 (2-0-4)
3 (1-4-4)
3 (3-0-6)
2 (2-0-4)
3 (3-0-6)

คําอธิบาย
เพิ่มเติม
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780-345
780-346
780-347
780-348
780-440
780-441
780-442
780-443
780-444

ประวัติศาสตรอุมัยยะฮฺ
อุศูลุลฟกฮฺ 3
ฟกฮฺ 3
ประวัติศาสตรอับบาสียะฮฺ
กฎหมายมรดกและพินัยกรรมอิสลาม
เกาะวาอิดและทฤษฎีฟกฮฺ
ปรัชญากฎหมายอิสลาม
ประวัติศาสตรออตโตมาน
ประวัติศาสตรและอารยธรรมอิสลามใน
เอเชียอาคเนย
780-445 ประวัติศาสตรอิสลามในสเปน
2. เพื่อสงเสริม
การศึกษาใหมี
ความสามารถในการ
เรียนรูศาสตรใหมๆ
โดยการศึกษา คนควา
วิจัยทางดานอิสลาม
ศึกษาในระดับ
นานาชาติใหกวางขวาง
ยิ่งขึ้น ตลอดจน
สามารถถายทอดองค
ความรูเกี่ยวกับ
วิทยาการอิสลามได
อยางถูกตอง
3.เพื่อผลิตบัณฑิตใหมี
คุณธรรม จริยธรรมใน
กรอบของศาสนา
อิสลาม

780-225
780-335
780-336
780-342
780-349
780-430
780-431

ตัครีจฺ อัลหะดีษ
วิธีวิทยาการวิจัยทางอิสลาม 1
อิสลามกับปญหารวมสมัย
วิธีวิทยาการวิจัยทางอิสลาม 2
นวัตกรรมในอิสลาม
สัมมนาทางอิสลาม
ภาคนิพนธ

780-123
780-222
780-230
780-231
780-234
780-235
780-236
780-241
780-337

อะกีดะฮฺ อิสลามียะฮฺ
สีเราะฮฺ
อรรถาธิบายอัลกุรอาน
อัลหะดีษ
ประวัติศาสตรอิสลาม
หลักการและวิธีการดะอวะฮฺ
อารยธรรมอิสลาม
อิสลามกับสันติภาพ
จิตวิทยาศาสนา

3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (2-2-5)
3 (3-0-6)
3 (1-4-4)
3 (3-0-6)
3 (1-4-4)
6(0-12-6)

3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
2 (2-0-4)
2 (2-0-4)
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4.เพื่อผลิตบัณฑิตใหมี
ความสามารถในการ
ประยุกตใชความรูและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ในการใชชีวิตในพหุ
สังคมอยางมีความสุข
และมีความสามารถใน
การคิดวิเคราะหอยาง
เปนระบบและ
แกปญหาอยาง
สรางสรรค

780-225
780-242
780-335
780-336
780-342
780-349
780-430
780-431
780-446
780-447

ตัครีจฺ อัลหะดีษ
สังคมมุสลิม
วิธีวิทยาการวิจัยทางอิสลาม 1
อิสลามกับปญหารวมสมัย
วิธีวิทยาการวิจัยทางอิสลาม 2
นวัตกรรมในอิสลาม
สัมมนาทางอิสลาม
ภาคนิพนธ
ฝกงาน
สหกิจศึกษา

3 (3-0-6)
2 (2-0-4)
3 (2-2-5)
3 (3-0-6)
3 (1-4-4)
3 (3-0-6)
3 (1-4-4)
3 (0-6-3)
300 ชั่วโมง
6(0-36-0)
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ภาคผนวก ง
ตารางเปรียบเทียบปรัชญา ความสําคัญและวัตถุประสงค
ของหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2550 กับหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2550
ปรัชญาของหลักสูตร
มุงผลิตบัณฑิตใหมีองคความรูในศาสตรอิสลาม อยาง
ครอบคลุ ม และเป น สากล มี ค วามสามารถในการใช
ภาษาต า งประเทศ มี คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม มี จิ ต สํ า นึ ก
สาธารณะ สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเองและสังคม
อยางสมดุล และสามารถอยูในสังคมอยางมีความสุข

ความสําคัญของหลักสูตร
ไมมี

วัตถุประสงคของหลักสูตร
1. เพื่อผลิตบัณฑิตใหมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับวิชาการ
ดานอิสลามใหเปนที่ยอมรับระดับนานาชาติ และสามารถ
นําไปใชในการพัฒนาคุณภาพชีวิตได
2. เพื่อสงเสริมการศึกษาทางดานอิสลามศึกษาในระดับ
สากลใหกวางขวางยิ่งขึ้น
3. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรมและจริยธรรม

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554
ปรัชญาของหลักสูตร
ผลิ ต บั ณ ฑิ ต ระดั บ ปริ ญ ญาตรี ที่ มี อ งค ค วามรู และ
ความเขาใจเกี่ยวกับศาสตรอิสลามในระดับนานาชาติอยาง
ครอบคลุม เพื่อพัฒ นาคุณ ภาพชีวิตของตนเอง สังคมและ
โลกกวางอยางสมดุล รวมถึงประยุกตใชในชีวิตประจําวันใน
พหุสังคมอยางมีความสุข มีความคิดริเริ่ม มีวิจารณญานใน
การสรางสรรคสังคม ตลอดจนมีความรับผิดชอบตอตนเอง
และสังคมสวนรวม
ความสําคัญของหลักสูตร
1) หลักสูตรนี้สามารถตอบสนองความตองการของชุมชนใน
ดานการพัฒนาองคความรูและความเชี่ยวชาญดาน
วิทยาการอิสลามจากแหลงความรูที่หลากหลาย
2) หลักสูตรนี้มีความสําคั ญตอการพั ฒ นาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนบนพื้ น ฐานการเรี ย นรู แ ละเข า ใจเกี่ ย วกั บ
วิทยาการอิสลาม
3) หลักสูตรนี้สามารถตอบสนองอัตลักษณในพื้นที่ และ
เชื่อมโยงกับกับกลุมประเทศอาหรับและโลกมุสลิม
4) หลักสูตรนี้สามารถแกปญหาความขาดแคลนของบุคลากร
ในสาขาอิสลามศึกษาหลักสูตรนานาชาติได
วัตถุประสงคของหลักสูตร
1. เพื่อผลิตบัณฑิตสาขาวิชาอิสลามศึกษาที่มีองคความรูใน
ศาสตรอิสลามโดยการเขาถึงแหลงความรูจากอัลกุรอาน
และอัลหะดีษซึ่งเปนภาษาอาหรับ และสามารถนําไปใช
ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเองและสังคมได
2. มีความสามารถในการเรียนรูศาสตรใหม ๆ โดยการใช
ภาษาอาหรับและภาษาอังกฤษเปนสื่อหลักในการศึกษา
คนควา วิจัยทางดานอิสลามศึกษาให กวางขวางยิ่งขึ้ น
ตลอดจนสามารถถายทอดองคความรูเกี่ยวกับวิทยาการ
อิสลามไดอยางถูกตอง
3. มีคุณธรรม จริยธรรมในกรอบของศาสนาอิสลาม
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2550

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554
4. มีความสามารถในการประยุกตใชความรูและ
เทคโนโลยีสารสนเทศในการใชชีวิตในพหุสังคม
อยางมีความสุข และมีความสามารถในการคิด
วิเคราะหอยางเปนระบบและแกปญหาอยาง
สรางสรรค
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ภาคผนวก จ
เอกสารเปรียบเทียบโครงสรางหลักสูตรเดิมกับหลักสูตรปรับปรุง
ตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรปริญญาตรี พ.ศ. 2548 ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
หมวดวิชา/กลุมวิชา
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1) กลุมวิชาภาษา
2) กลุมวิชามนุษยศาสตร
3) กลุมวิชาสังคมศาสตร
4) กลุมวิทยาศาสตรและ
คณิตศาสตร
2. หมวดวิชาเฉพาะ ไมนอยกวา
2.1 วิชาแกนคณะ
2.2 วิชาเอก/ วิชาชีพ ไมนอยกวา
- วิชากลุมพื้นฐานวิชาเอก
- วิชาเอกบังคับ
- วิชาเอกเลือก ไมนอยกวา
- วิชาชีพ
2.3 วิชาโท
3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไมนอยกวา
4. ฝกงาน / สหกิจศึกษา
รวมไมนอยกวา

เกณฑขั้นต่ํา ของ สกอ.
(หนวยกิต)
30
84
6
120-150

หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2550
30
6
6
9
9
99
30
69
48
21
20
6
137

หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2554
31
11
14
6
98
30
68
50/36
18/12
20
6
300 ชม./6 หนวยกิต
135
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ภาคผนวก ฉ
เอกสารเปรียบเทียบรายวิชาในหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2550 กับหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาอิสลามศึกษา
(หลักสูตรนานาชาติ) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2550)
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
31 หนวยกิต
หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป สําหรับ
หลักสูตรนานาชาติ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขต
ปตตานี (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2551)
2. หมวดวิชาเฉพาะ
99 หนวยกิต
1) วิชาแกน
30 หนวยกิต
780-120 ‘Ulum al-Qur’an 1
3(3-0-6)
780-121 ‘Ulum al-Qur’an 2
3(3-0-6)
780-122 ‘Ulum al-Hadith 1
3(3-0-6)
780-123 ‘Ulum al-Hadith 2
3(3-0-6)
780-124 ‘Aqidah Islamiyah
3(3-0-6)
780-225 Introduction to Fiqh
3(3-0-6)
780-226 Biography of the Prophet
3(3-0-6)

780-227 Principles of Fiqh 2
780-228 Fiqh I
780-229 Takhrij al-Hadith
2) วิชาเอก
2.1 กลุมวิชาเอกบังคับ
780-231 Islamic History
780-232 Islamic Civilization

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

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาอิสลามศึกษาหลักสูตร
นานาชาติ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554)
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
คงเดิม

31 หนวยกิต

2. หมวดวิชาเฉพาะ
1) วิชาแกน
คงเดิม
ปรับรหัสวิชาเปน 780-220
ปรับรหัสวิชาเปน 780-121
ปรับรหัสวิชาเปน 780-221
ปรับรหัสวิชาเปน 780-122
ปรับรหัสวิชาเปน 780-123
ปรับรหัสวิชาเปน 780-222 และปรับชื่อ
รายวิชาเปน Biography of of the
Prophet Muhammad
ปรับรหัสวิชาเปน 780-223
ปรับรหัสวิชาเปน 780-224
ปรับรหัสวิชาเปน 780-225

98 หนวยกิต
30 หนวยกิต

69 หนวยกิต 2) วิชาเอก
48 หนวยกิต
2.1 กลุมวิชาบังคับ
3(3-0-6) ปรับรหัสวิชาเปน 780-234
3(3-0-6) ปรับรหัสวิชาเปน 780-236

780-233 World Religions

3(3-0-6)

คงเดิม

780-234 Muslim Philosophy

3(3-0-6)

ปรับรหัสวิชาเปน 780-340 ปรับชื่อ
รายวิชาเปน Islamic Philosophy และ
ยายเปนวิชาเลือก

68 หนวยกิต
49 หนวยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
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หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาอิสลามศึกษา
(หลักสูตรนานาชาติ) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2550)
780-335 Political Thought in Islam

3(3-0-6)

780-336 Administration and
Management in Islam
780-337 Islamic Economics
780-338 Islah and Tajdid
Movement
780-339 Principle & Methods of
Da‘wah
780-340 Muslim Society
780-341 Islamic Innovation

3(3-0-6)

780-342 Sectarian Thoughts in
Islam
780-343 Gender Issues in Islam
780-344 Islam and Peace

3(3-0-6)

780-345 Islamic Research
Methodology 1
780-446 Islam and Contemporary
Issues
780-447 Islamic Research
Methodology 2
780-448 Senior Project
เดิมไมมี
เดิมไมมี
เดิมไมมี

2(1-2-3)

เดิมไมมี
เดิมไมมี

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาอิสลามศึกษาหลักสูตร
นานาชาติ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554)
3(3-0-6)

3(3-0-6)

ปรับรหัสวิชาเปน 780-341 และยายเปน
วิชาเลือก
ปรับรหัสวิชาเปน 780-331

3(3-0-6)
2(2-0-4)

ปรับรหัสวิชาเปน 780-333
ปรับรหัสวิชาเปน 780-332

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

2(2-0-4)

ปรับรหัสวิชาเปน 780-235

3(3-0-6)

2(2-0-4)

ปรับรหัสวิชาเปน 780-242 และยายเปน
วิชาเลือก
ปรับรหัสวิชาเปน 780-349 และยายเปน
วิชาเลือก
ปรับรหัสวิชาเปน 780-330

3(3-0-6)

ปรับวิชาเอกเปนวิชาเลือก
ปรับรหัสวิชาเปน 780-242 และยายเปน
วิชาเลือก
ปรับรหัสวิชาเปน 780-335 และปรับ
จํานวนหนวยชั่วโมง
ปรับรหัสวิชาเปน 780-336

2(2-0-4)
2(2-0-4)

ปรับรหัสวิชาเปน 780-342 และยายเปน
วิชาเลือก
ปรับรหัสวิชาเปน 780-431
780-230 Tafsir al-Qur’an
780 231 Al-Hadith
780-232 Principles of Fiqh II (เดิม
780-353 เปนวิชาเลือก)
780-334 Islamic Family Law (เดิม
780-351 เปนวิชาเลือก)
780-337 Psychology of Religion

3(1-4-4)

2(2-0-4)
2(2-0-4)

3(3-0-6)
3(2-4-3)
3(0-6-3)

3(3-0-6)

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

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

3(0-6-3)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
2 (2-0-4)
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หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาอิสลามศึกษา
(หลักสูตรนานาชาติ) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2550)

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาอิสลามศึกษาหลักสูตร
นานาชาติ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554)

เดิมไมมี
780-430 Seminar on Islam
2.2 กลุมวิชาเอกเลือก ไมนอยกวา 21 หนวยกิต
2.2 กลุม วิชาเอกเลือก ไมนอยกวา
780-349 Fiqh 2
3(3-0-6) ปรับรหัสวิชาเปน 780-344
780-350 Fiqh 3
3(3-0-6) ปรับรหัสวิชาเปน 780-347
780-351 Islamic Family Law

3(3-0-6)

780-352 Law of Inheritance and the
Living Will in Islam
780-353 Principles of Fiqh 2

3(3-0-6)

780-354 ‘Ulum al-Qur’an 3

3(3-0-6)

780-355 ‘Ulum al-Hadith 3

3(3-0-6)

780-356 Umayyad History

3(3-0-6)

3(3-0-6)

780-357 Abbasid History
3(3-0-6)
780-458 Principles of Fiqh 3
3(3-0-6)
780-459 Qawa‘id and Theory of
3(3-0-6)
Fiqh
780-460 Philosophy of Islamic Law
3(3-0-6)
780-461 Osmanli History
3(3-0-6)
780-462 Islamic History and
3(3-0-6)
Civilization in Southeast
Asia
เดิมไมมี
3) วิชาเลือกเสรี
6 หนวยกิต
นักศึกษาสามารถเลือกเรียนรายวิชาที่เปดสอนเปน
ภาษาอังกฤษหรืออาหรับในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
หรือมหาวิทยาลัยอื่นๆ ทั้งในและตางประเทศ
4) ฝกงานและสหกิจ
ไมมี

3 (1-4-4)
18 หนวยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)

ปรับรหัสวิชาเปน 780-334 และยายอยูใน
ในกลุมวิชาบังคับ
ไมนํามาจัดในหลักสูตร

3(3-0-6)

ปรับรหัสวิชาเปน 780-232 และยายอยูใน
ในกลุมวิชาบังคับ
ปรับชื่อวิชาเปน Tafsir al-Qur’an
และปรับรหัสวิชาเปน 780-230
ปรับชื่อวิชาเปน Al-Hadith และปรับรหัส
วิชาเปน 780-231
ปรับรหัสวิชาเปน 780-345

3(3-0-6)

ปรับรหัสวิชาเปน 780-348
ปรับรหัสวิชาเปน 780-346
ปรับรหัสวิชาเปน 780-441

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

ปรับรหัสวิชาเปน 780-442
ปรับรหัสวิชาเปน 780-443
ปรับรหัสวิชาเปน 780-444

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

780-445 Islamic History of Spain
3) วิชาเลือกเสรี
คงเดิม

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

3(3-0-6)
6 หนวยกิต

4) ฝกงานและสหกิจ
780-446 ฝกงาน (300 ชั่วโมง) ไมนับหนวยกิต
780-447 สหกิจศึกษา 6 (0-36-0)
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หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาอิสลามศึกษา
(หลักสูตรนานาชาติ) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2550)

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาอิสลามศึกษาหลักสูตร
นานาชาติ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554)

วิชาโทอิสลามศึกษา(หลักสูตรนานาชาติ) ไมนอยกวา
20 หนวยกิต
นักศึกษาที่เลือกเรียนสาขาวิชาอิสลามศึกษา
(หลักสูตรนานาชาติ) เปนวิชาโทจะตองลงทะเบียนเรียน
จํานวน15-25 หนวยกิต แยกเปนกลุมวิชาดังนี้
กลุมวิชาโทบังคับ 9 หนวยกิต ดังนี้
780-120 อุลูมอัลกุรอาน 1
3 (3-0-6)
‘Ulum al-Qur’an 1
780-122 อุลูมอัลหะดีษ 1
3 (3-0-6)
‘Ulum al-Hadith 1
780-124 อะกีดะฮฺ อิสลามิยะฮฺ 3 (3-0-6)
‘Aqidah Islamiyah
กลุมวิชาโทเลือก จํานวน 6-16 หนวยกิต โดยเลือก
จากหมวดวิชาเฉพาะที่เปดสอนในสาขาวิชาอิสลามศึกษา
หลักสูตรนานาชาติ

วิชาโทอิสลามศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ) สําหรับสาขาอื่น
ไมนอยกวา 21 หนวยกิต
นักศึกษาที่เลือกเรียนสาขาวิชาอิสลามศึกษา
(หลักสูตรนานาชาติ) เปนวิชาโทจะตองลงทะเบียนเรียน
จํานวน 20 หนวยกิต แยกเปนกลุมวิชาดังนี้
กลุมวิชาโทบังคับ 15 หนวยกิต ดังนี้
780-120 อุลูมอัลกุรอาน 1
3 (3-0-6)
‘Ulum al-Qur’an 1
780-121 อุลูมอัลหะดีษ 1
3 (3-0-6)
‘Ulum al-Hadith 1
780-123 อะกีดะฮฺ อิสลามิยะฮฺ
3 (3-0-6)
‘Aqidah Islamiyah
780-223 อุศูลุลฟกฮฺ 1
3 (3-0-6)
Principles of Fiqh I
780-234 ประวัติศาสตรอิสลาม
3 (3-0-6)
Islamic History
กลุม วิช าโทเลื อก จํานวน 6 หน ว ยกิ ต โดยเลื อ ก
จากหมวดวิชาเฉพาะที่เป ดสอนในสาขาวิชาอิส ลามศึกษา
หลักสูตรนานาชาติ
780-220 อุลูมอัลกุรฺอาน 2
3 (3-0-6)
‘Ulum al-Qur’an II
780-221 อุลูมอัลหะดีษ 2
3 (3-0-6)
‘Ulum al-Hadith II
780-222 สีเราะฮฺ
3 (3-0-6)
Biography of the Prophet
Muhammad
780-233 ศาสนาโลก
3 (3-0-6)
World Religions
780-235 หลักการและวิธีการดะอวะฮฺ 3 (3-0-6)
Principle & Methods of Da‘wah
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หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาอิสลามศึกษา
(หลักสูตรนานาชาติ) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2550)

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาอิสลามศึกษาหลักสูตร
นานาชาติ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554)
780-236 อารยธรรมอิสลาม
3 (3-0-6)
Islamic Civilization
780-330 กลุมแนวคิดในอิสลาม
3 (3-0-6)
Sectarian Thoughts in Islam
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ภาคผนวก ช
ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะของกรรมการผูทรงคุณวุฒิพิจารณาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอิสลาม
ศึกษาหลักสูตรนานาชาติ และการดําเนินการตามขอเสนอแนะของกรรมการผูทรงคุณวุฒิ
ความเห็นของกรรมการผูทรงคุณวุฒิ
การดําเนินการ
ผูทรงคุณวุฒิคนที่ 1
ผู ช ว ยศาสตราจารย ดร.อั บ ดุ ล เลาะ หนุ ม สุ ข
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
1. ควรปรับวิชานวัตกรรมในอิสลาม สังคมมุสลิม เพศ
1. ไดแกไขแลวตามที่เสนอ
สภาวะในอิสลาม และปรัชญามุสลิมเปนวิชาเลือก
2. ควรเปลี่ยนชื่อปรัชญามุสลิม เปนปรัชญาอิสลามแทน

2. ไดแกไขแลวตามที่เสนอ

3. นาจะมีรายวิชาทั่วไปที่เกี่ยวกับวัฒนธรรมอาหรับหรือ
วรรณคดีอาหรับในหลักสูตรนานาชาติดวย

3. ไดเพิ่มรายวิชาใหมแลวในรายวิชา 780-240
วรรณคดีอิสลาม

4. รายวิชา 780-226 สีเราะฮฺ ควรปรับภาษาอังกฤษให
สอดคลองกับความหมายเดิมในภาษาอาหรับ นาจะปรับ
Biography of the Prophet เปน Life Story of The
Prophet Muhammad

4. คงไวในชื่อเดิมเพราะ Biography สามารถสื่อได
ลึกกวา Life Story แตไดเพิ่ม Muhammad
ตามที่ไดเสนอแลว พรอมกับปรับหรัสวิชาเปน
780-222
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ความเห็นของกรรมการผูทรงคุณวุฒิ
การดําเนินการ
ผูทรงคุณวุฒคิ นที่ 2
ผูชวยศาสตราจารย ดร. หะสัน หมาดหมาน
หลักสูตรอิส ลามศึกษานานาชาติเปน หลักสูต รที่
ควรให ค วามสํ า คั ญ กั บ หลั ก การพื้ น ฐานของอิ ส ลาม
โดยเฉพาะรายวิ ช าและเนื้ อ หาที่ เ กี่ ย วข อ งโดยตรงกั บ
อัลกุรอานและอัลหะดีษ และประวัติศาสตรอิสลาม ซึ่งเปน
หลั ก สู ต รเดี่ ย วในวิ ท ยาลั ย อิ ส ลามศึ ก ษาเพื่ อ ให บั ณ ฑิ ต มี
ความรู ความเขาใจเทียบเทากับบั ณฑิ ตจากมหาวิทยาลั ย
อื่น ๆ ในและตางประเทศ จึงเห็น ควรพิจารณาในประเด็น
ตอไปนี้
1. การแจกแจงรายวิชาแกน วิชาบังคับและวิชาเลือก - ไดแกไขแลวตามที่เสนอ โดยปรับวิชา 780-354
ควรมี ก ารปรับ ให ส อดคล อ งกั บ จุ ด ประสงค ของหลั ก สู ต ร ‘Ulum al-Qur’an III เปน Tafsir al-Qur’an
โดยสมดุลระหวางรายวิชาเบื้องตน กับรายวิชาหลัก เชน ใน และปรับรหัสวิชาเปน 780-230
วิชาแกนมีรายวิชา อุลูมอัลกุรฺอาน 1 และ อุลูมอัลกุรฺอาน 2
นาจะมีรายวิชาที่เกี่ยวกับอัลกุรอานโดยตรง เชน อัตตัฟซีรฺ
เปนวิชาบังคับ
2. ในวิ ช าแกนมี ร ายวิ ช า อุ ลู ม อั ล หะดี ษ 1 และ - ไดแกไขแลวตามที่เสนอ โดยปรับวิชา 780-355
อุ ลู ม อั ล หะดี ษ 2 น า จะมี ร ายวิ ช าที่ เ กี่ ย วกั บ อั ล หะดี ษ ‘Ulum al-Hadith III เปน Al-Hadith
และปรับรหัสวิชาเปน 780-231
โดยตรง เชน อัลหะดีษ เปนวิชาบังคับ
3. ในกรณี เดี ย วกั น วิ ช าแกนมี ร ายวิ ช าฟ กฮฺ เบื้ อ งต น - ได แ ก ไขแล ว ตามที่ เสนอโดยย า ยวิ ช า Islamic
และอุศูลฟกฮฺ ก็ควรที่จะมีรายวิชาที่ นําทฤษฐีตางๆ มาใช Family Law ซึ่งเปนวิชาเลือกเปนวิชาบังคับ แลว
ปรับรหัสวิชาเปน 780-334
โดยตรง
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ความเห็นของกรรมการผูทรงคุณวุฒิ
ผูทรงคุณวุฒิคนที่ 3
ดร.อัดนัน สือแม
มหาวิทยาลัยฟาฏอนี
ชื่ อ หลั ก สู ต รสื่ อ ถึ งความหมายได ดี มี ค วามเป น
สากลตามที่ มี ก ารเป ด สอนในมหาวิ ท ยาลั ย ต า งๆ ใน
ตางประเทศมานาน
ปรั ช ญาหลั กสู ตรในครึ่ งแรกสื่ อถึงสารัตถะของ
หลักสูตร สวนในครึ่งหลังมีอิทธิพลของปรัชญาการศึกษา
ของไทยในทศวรรษที่ 90 ถึ ง สหั ส วรรษใหม ม าก ส ว น
วัตถุประสงคของหลักสูตรนั้นมีความเหมาะสมดี
โครงสรางหลักสูตรมีความเหมาะสม หมวดตางๆ
และวิ ช าต า งๆในหมวดมี ค วามทั น สมั ย ตอบสนอง
วัตถุประสงคได
สําหรับคําอธิบายรายวิชานั้นทั้งหมดเขียนไวไดดี
แล ว เพี ย งแต บ างรายวิ ช าพรรณนาไว น อย บางรายวิ ช า
พรรณนาไว ม าก ไม เ ท า กั น อาจปรั บ ให มี ค วามกระชั บ
เท า กั น หรื อ ไม ก็ พ รรณนาละเอี ย ดเท า กั น เพื่ อ ให ดู เป น
มาตรฐานเดียวกัน
โดยภาพรวมแลวหลักสูตรมีความเหมาะสม เปน
มาตรฐานทางวิชาการ มีความทันสมัย สามารถตอบสนอง
วัตถุประสงคที่ตั้งไวไดเปนอยางดี
คํ า ทั บ ศั พ ท ใ นภาษาอาหรั บ ควรมี ก ารเขี ย นใน
รูปแบบเดียวกันทั้งหลักสูตร

การดําเนินการ

ไดดําเนินการตามที่เสนอ
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ระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
วาดวยการศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2552
ดวยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ไดพิจารณาเห็นสมควรปรับปรุงระเบียบวาดวยการศึกษาขั้นปริญญาตรีเสียใหม ดังนั้น
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 15(2) แหงพระราชบัญญัตมิ หาวิทยาลัยสงขลานครินทร พ.ศ.2522 และโดยมติสภา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ในคราวประชุมครั้งที่ 313 (2/2552) เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2552 จึงใหกําหนดระเบียบวาดวยการศึกษา
ขั้นปริญญาตรีไวดังนี้
ขอ 1
ขอ 2

ระเบียบนีเ้ รียกวา "ระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วาดวยการศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ.2552
ใหใชระเบียบนี้สาํ หรับนักศึกษาตามหลักสูตรขั้นปริญญาตรี ซึ่งเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ตั้งแต
ปการศึกษา 2552 เปนตนไป
ขอ 3 บรรดาความในระเบียบ ขอบังคับ คําสั่งหรือประกาศอื่นใด ที่มีอยูกอนระเบียบฉบับนี้ และมีความกลาวไวใน
ระเบียบนีห้ รือที่ระเบียบนี้กลาวเปนอยางอื่นหรือที่ขัดหรือแยงกับความในระเบียบนี้ ใหใชระเบียบนี้แทน
ขอ 4 ในระเบียบนี้ เวนแตจะมีขอความใหเห็นเปนอยางอื่น
"มหาวิทยาลัย" หมายความวา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
"คณะ” หมายความวา คณะหรือวิทยาลัยหรือหนวยงานที่นักศึกษาสังกัดอยู
"คณบดี" หมายความวา คณบดีของคณะหรือผูอํานวยการวิทยาลัย หรือผูบริหารหนวยงานที่นักศึกษาสังกัดอยู
"คณะกรรมการประจําคณะ" หมายความวา คณะกรรมการประจําคณะของคณะหรือคณะกรรมการประจํา
วิทยาลัยหรือหนวยงานที่นักศึกษาสังกัดอยู
"ภาควิชา" หมายความวา ภาควิชาหรือหนวยงานที่รับผิดชอบหลักสูตรสาขาวิชาเอกที่นักศึกษาศึกษาอยู
"หนวยกิตสะสม" หมายความวา หนวยกิตที่นักศึกษาเรียนสะสมเพือ่ ใหครบตามหลักสูตรสาขาวิชานัน้
ขอ 5 การรับนักศึกษา
มหาวิทยาลัยรับนักศึกษาเขาศึกษาหลักสูตรขั้นปริญญาตรี โดยวิธีดงั นี้
5.1 การรับผานสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งเปนไปตามระเบียบการคัดเลือก
เพื่อเขาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา
5.2 การรับตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด ไดแก
5.2.1 การคัดเลือกโดยวิธีรับตรง
5.2.2 การสอบคัดเลือกเขาศึกษาหลักสูตรตอเนื่อง
5.3 วิธีอื่นๆ ที่สภามหาวิทยาลัยกําหนด
ขอ 6 คุณสมบัติของผูมสี ิทธิ์ขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษา
6.1 สําเร็จการศึกษาขั้นสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือการศึกษาอืน่ ที่เทียบเทา
6.2 ผานการรับเขาเปนนักศึกษาตามความในขอ 5
6.3 ไมเปนโรคติดตอรายแรง เรื้อรังที่แพรกระจายได หรือโรคที่เปนอุปสรรคตอการศึกษา
ขอ 7 การรายงานตัวเปนนักศึกษา
ผูมีสิทธิ์ขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษา ตองรายงานตัวและขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษาตามกําหนด และรายละเอียดที่
มหาวิทยาลัยจะประกาศเปนคราวๆ ไป มิฉะนั้นจะถือวา สละสิทธิ์

88

ขอ 8

คาธรรมเนียมการศึกษา
คาธรรมเนียมการศึกษาที่ตองชําระใหแกมหาวิทยาลัย ใหเปนไปตามรายละเอียดที่มหาวิทยาลัยกําหนด
ขอ 9 ระบบการศึกษา
9.1 มหาวิทยาลัยอํานวยการศึกษาดวยวิธีประสานงานทางวิชาการระหวางคณะและภาควิชาตางๆ คณะหรือ
ภาควิชาใด มีหนาที่เกี่ยวกับวิชาการดานใด มหาวิทยาลัยจะสงเสริมใหอํานวยการศึกษาในวิชาการดานนั้นแกนักศึกษาทั้งมหาวิทยาลัย
9.2 มหาวิทยาลัยจัดการศึกษาโดยใชระบบทวิภาคเปนหลัก โดยปการศึกษาหนึ่งๆ มี 2 ภาคการศึกษาปกติ ซึ่งเปน
ภาคการศึกษาบังคับ คือภาคการศึกษาที่หนึ่ง และภาคการศึกษาที่สอง โดยแตละภาคการศึกษาปกติ มีระยะเวลาศึกษาไมนอยกวา 15
สัปดาห และมหาวิทยาลัยอาจเปดภาคฤดูรอนเพิ่มอีกได ซึ่งเปนภาคการศึกษาที่ไมบังคับ มีระยะเวลาศึกษาไมนอยกวา 7 สัปดาห แต
ใหมีจํานวนชั่วโมงเรียนของแตละรายวิชาเทากับภาคการศึกษาปกติ
มหาวิทยาลัยอาจจัดการศึกษาระบบอื่นได เชน ระบบไตรภาค หรือระบบจตุรภาค โดยใหมีจํานวนชั่วโมงเรียนของ
แตละรายวิชาเทากับภาคการศึกษาปกติของระบบทวิภาค
9.3 การกําหนดปริมาณการศึกษาของแตละรายวิชาใหกําหนดเปนหนวยกิตตามลักษณะการจัดการเรียนการสอน
ดังนี้
9.3.1 ภาคทฤษฎี ใชเวลาบรรยายหรืออภิปรายปญหาหนึ่งชั่วโมงตอสัปดาห ตลอดหนึ่งภาคการศึกษาปกติ
หรือจํานวนชั่วโมงรวมไมนอยกวา 15 ชั่วโมง ใหนับเปนหนึ่งหนวยกิต
9.3.2 ภาคปฏิบตั ิ ใชเวลาฝกหรือทดลอง 2-3 ชั่วโมงตอสัปดาห ตลอดหนึ่งภาคการศึกษาปกติ หรือจํานวน
ชั่วโมงรวมระหวาง 30-45 ชั่วโมง ใหนับเปนหนึ่งหนวยกิต
9.3.3 การฝกงาน การฝกภาคสนามหรือการฝกอื่นๆ ใชเวลา 3-6 ชั่วโมงตอสัปดาห ตลอดหนึ่งภาคการศึกษา
ปกติ หรือจํานวนชั่วโมงรวมระหวาง 45-90 ชั่วโมงหรือเทียบเทา ใหนับเปนหนึ่งหนวยกิต
9.3.4 การศึกษาดวยตนเอง เปนการศึกษาที่นักศึกษาตองศึกษาหรือวิเคราะหดวยตนเองเปนหลัก โดยมี
อาจารยผูสอนใหคําปรึกษา เชน รายวิชาโครงงานนักศึกษา ปญหาพิเศษ ใชเวลา 2-3 ชั่วโมงตอสัปดาหตลอดหนึ่งภาคการศึกษา
ปกติ หรือเทียบเทาทั้งในหองปฏิบตั ิการและนอกหองเรียน ใหนับเปนหนึ่งหนวยกิต
9.3.5 การศึกษาบางรายวิชาที่มลี ักษณะเฉพาะ มหาวิทยาลัยอาจกําหนดหนวยกิตโดยใชหลักเกณฑอื่นได
ตามความเหมาะสม
9.4 คณะอาจกําหนดเงื่อนไขการลงทะเบียนเรียนบางรายวิชาเพื่อใหนักศึกษาสามารถเรียนรายวิชานั้นไดอยางมี
ประสิทธิภาพ การลงทะเบียนเรียนที่ผิดเงื่อนไข ใหถือเปนโมฆะในรายวิชานั้น
ขอ 10 การลงทะเบียนเรียน
10.1 กําหนดวัน เวลา สถานที่ และวิธีการลงทะเบียนเรียนในแตละภาคการศึกษา ใหเปนไปตามที่มหาวิทยาลัย
กําหนด
10.2 นักศึกษาที่ไมไดลงทะเบียนเรียน เมื่อพนกําหนด สัปดาหแรกนับจากวันเปดภาคการศึกษาปกติ หรือ ภาคฤดู
รอน จะหมดสิทธิ์ในการลงทะเบียนเรียนสําหรับภาคการศึกษานั้น
10.3 ในภาคการศึกษาปกติใด หากนักศึกษาไมไดลงทะเบียนเรียน ตองยื่นคํารองขอลาพักการศึกษาภายใน 30 วัน
นับจากวันเปดภาคการศึกษานั้น หากไมปฏิบัติดังกลาว มหาวิทยาลัยจะถอนชื่อนักศึกษาผูนั้นออกจากทะเบียนนักศึกษา
10.4 การลงทะเบียนเรียนรายวิชาตางๆ ตองไดรับความเห็นชอบจากอาจารยที่ปรึกษา มิฉะนั้นจะถือวาการ
ลงทะเบียนเรียนดังกลาวเปนโมฆะ
10.5 ในภาคการศึกษาปกติ นักศึกษาตองลงทะเบียนเรียนไมต่ํากวา 9 หนวยกิต และไมเกิน 22 หนวยกิต ยกเวน
นักศึกษาในภาวะรอพินิจและนักศึกษาในภาวะวิกฤต ตามนัยแหงขอ 12 ของระเบียบนี้ ตองลงทะเบียนเรียนไมเกิน 16 หนวยกิต และ
สําหรับภาคฤดูรอนนักศึกษาลงทะเบียนเรียนไดไมเกิน 9 หนวยกิต ยกเวนนักศึกษาในภาวะรอพินิจ และนักศึกษาในภาวะวิกฤต
ลงทะเบียนเรียนไดไมเกิน 6 หนวยกิต
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10.6 การลงทะเบียนเรียนโดยมีจํานวนหนวยกิตมากกวาหรือนอยกวาที่กําหนดไวในขอ 10.5 ตองขออนุมัติคณบดี
โดยผานอาจารยที่ปรึกษา ยกเวนภาคการศึกษาสุดทายที่นักศึกษาจะสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร และจําเปนตองลงทะเบียนเรียนโดย
มีจํานวนหนวยกิตรวมกันไมถึงเกณฑขั้นต่ําตามขอ 10.5 มิฉะนั้นจะถือวาการลงทะเบียนเรียนดังกลาวเปนโมฆะ
10.7 ในกรณีที่มีเหตุอันควร มหาวิทยาลัยอาจประกาศงดการสอนรายวิชาใดรายวิชาหนึ่ง หรือจํากัดจํานวน
นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาใดก็ได
10.8 การลงทะเบียนเรียนรายวิชาเพิม่ เติม ตองกระทําภายใน สัปดาหแรกของภาคการศึกษาปกติ
10.9 การถอนการลงทะเบียนเรียนรายวิชาใด ใหมีผลดังนี้
10.9.1 ถาถอนภายใน 2 สัปดาหแรกของภาคการศึกษาปกติ หรือภายในสัปดาหแรกของภาคฤดูรอน
รายวิชานั้นจะไมปรากฏในใบแสดงผลการศึกษา
10.9.2 ถาถอนเมื่อพนกําหนด 2 สัปดาหแรก แตยังอยูภายใน 12 สัปดาห หรือเมื่อพนกําหนดสัปดาหแรก
แตยังอยูภายใน 5 สัปดาหแรกของภาคฤดูรอน จะตองไดรับความเห็นชอบจากอาจารยที่ปรึกษา และผานอาจารยผูสอน และรายวิชา
นั้นจะปรากฏในใบแสดงผลการศึกษา โดยจะไดสัญลักษณ W
10.9.3 เมื่อพนกําหนดการถอนรายวิชาโดยไดสญ
ั ลักษณ W ตามขอ 10.9.2 แลว นักศึกษาจะถอนการ
ลงทะเบียนเฉพาะรายวิชาไมได ยกเวนกรณีที่มคี วามจําเปน
10.10 การลงทะเบียนเรียนรายวิชาเพิ่ม จนมีจํานวนหนวยกิตสูงกวา หรือการถอนการลงทะเบียนรายวิชา จนเหลือ
จํานวนหนวยกิตต่ํากวาทีร่ ะบุไวในขอ 10.5 จะกระทํามิได เวนแตจะไดรับการอนุมัตจิ ากคณบดี มิฉะนั้นจะถือวาการลงทะเบียนเรียน
ดังกลาวเปนโมฆะ
ขอ 11 การวัดและประเมินผล
11.1 มหาวิทยาลัยดําเนินการวัดและประเมินผลแตละรายวิชาที่นักศึกษาไดลงทะเบียนเรียนในทุกภาคการศึกษา
การวัดและประเมินผลเปนหนาทีแ่ ละความรับผิดชอบของอาจารยผูสอนหรือผูที่คณะเจาของรายวิชาจะกําหนด ซึ่งอาจกระทําโดย
พิจารณาจากพัฒนาการของผูเรียน ความประพฤติ การสังเกตพฤติกรรมการเรียน การรวมกิจกรรม การสอบหรือวิธีอื่น ตามที่คณะ
เจาของรายวิชาจะกําหนดในแตละรายวิชา ซึ่งการสอบอาจมีไดหลายครั้ง และการสอบไล หมายถึง การสอบครั้งสุดทายของรายวิชา
นั้น
11.2 ทุกรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียน นักศึกษาตองมีเวลาศึกษาไมนอยกวารอยละแปดสิบของเวลาศึกษาทั้งหมดหรือ
ไดทํางานในรายวิชานั้นจนเปนที่เพียงพอตามที่อาจารยผูสอนกําหนด จึงจะมีสิทธิไ์ ดรบั การวัดและประเมินผล เวนแตจะไดรับการ
อนุมัติเปนกรณีพิเศษจากคณบดี เมื่อคณบดีเห็นวาเวลาศึกษาที่ไมครบนั้นเนื่องมาจากเหตุอันจะโทษนักศึกษาผูนั้นมิได
11.3 การวัดและประเมินผลในแตละรายวิชา ใหวัดและประเมินผลเปนระดับคะแนนหรือสัญลักษณ
11.3.1 การวัดและประเมินผลเปนระดับคะแนน มี 8 ระดับ มีความหมายดังนี้
ระดับคะแนน
ความหมาย
คาระดับคะแนน (ตอหนึ่งหนวยกิต)
A
ดีเยี่ยม (Excellent)
4.0
B+
ดีมาก (Very Good)
3.5
B
ดี (Good)
3.0
C+
พอใช (Fairly Good)
2.5
C
ปานกลาง (Fair)
2.0
D+
ออน (Poor)
1.5
D
ออนมาก (Very Poor)
1.0
E
ตก (Fail)
0.0
11.3.2 การวัดและประเมินผลเปนสัญลักษณ มีความหมายดังนี้
G (Distinction) หมายความวา ผลการศึกษาอยูในขั้นดี
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P (Pass)
F (Fail)

หมายความวา ผลการศึกษาอยูในขั้นพอใช
หมายความวา ผลการศึกษาอยูในขั้นตก

ใชสําหรับรายวิชาที่ไมมีจํานวนหนวยกิต และรายวิชาที่มีจํานวนหนวยกิตที่หลักสูตรกําหนดใหมีการวัด
และประเมินผลเปนสัญลักษณ G P F เชน รายวิชาสหกิจศึกษา
S (Satisfactory) หมายความวา ผลการศึกษาเปนที่พอใจ ใชสําหรับรายวิชาที่ไมนับหนวยกิต เปน
หนวยกิตสะสม
U (Unsatisfactory) หมายความวา ผลการศึกษาไมเปนที่พอใจใชสําหรับรายวิชาที่ไมนับหนวยกิต
เปนหนวยกิตสะสม
11.3.3 สัญลักษณอื่นๆ มีความหมายดังนี้
I (Incomplete) หมายความวา
การวัดและประเมินผลยังไมสมบูรณ ใชเมื่ออาจารยผูสอนโดย
ความเห็นชอบของหัวหนาภาควิชาที่รับผิดชอบรายวิชานั้น เห็นสมควรใหรอการวัดและประเมินผลไวกอน เนื่องจากนักศึกษายัง
ปฏิบัติงานซึ่งเปนสวนประกอบการศึกษารายวิชานั้นยังไมสมบูรณ หรือใชเมื่อนักศึกษาไดรับการอนุมตั ิใหไดสัญลักษณ I จาก
คณะกรรมการประจําคณะตามความในขอ 16.1.2 แหงระเบียบนี้ เมื่อไดสัญลักษณ I ในรายวิชาใด นักศึกษาตองติดตออาจารยผูสอน
เพื่อดําเนินการใหมีการวัดและประเมินผลภายใน 1 สัปดาหแรกของภาคการศึกษาปกติถดั ไป หรือ 1 สัปดาหแรกของภาคฤดูรอน หาก
วานักศึกษาผูนั้นลงทะเบียนเรียนในภาคฤดูรอนดวย เมื่อพนกําหนดดังกลาว ยังไมสามารถวัดและประเมินผลได สัญลักษณ I จะ
เปลี่ยนเปนระดับคะแนน E หรือสัญลักษณ F หรือ U หรือ W หรือ R แลวแตกรณีทันที
W (Withdrawn) หมายความวา ถอนหรือยกเลิ กการลงทะเบีย นเรียน ใชเมื่อ นัก ศึก ษาได รับการ
อนุ มั ติ ใ ห ถ อนหรื อ ยกเลิ ก การลงทะเบี ย นเรี ย นวิ ช านั้ น ตามความในข อ 10.9.2 หรื อ ข อ 16.1.2 แห ง ระเบี ย บนี้ หรื อ เมื่ อ
คณะกรรมการประจําคณะอนุมัติใหนักศึกษาที่ไดสัญลักษณ I อยู ลาพักการศึกษาในภาคการศึกษาปกติถัดไป
R (Deferred) หมายความวา เลื่อนกําหนดการวัดและประเมินผลไปเปนภาคการศึกษาปกติถัดไป ใช
สําหรับรายวิชาที่นักศึกษาไดสัญลักษณ I อยู และมิใชรายวิชาภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ซึ่งอาจารยผูสอนมีความเห็นวาไมสามารถวัด
และประเมินผลไดกอนสิ้น 1 สัปดาหแรกของภาคการศึกษาปกติถัดไป โดยมีสาเหตุอันมิใชความผิดของนักศึกษา
การใหสัญลักษณ R ตองไดรับการอนุมัติจากคณะกรรมการประจําคณะของคณะที่รับผิดชอบรายวิชา
นั้น และนักศึกษาที่ไดสัญลักษณ R ตองลงทะเบียนเรียนรายวิชานั้นใหมในภาคการศึกษาปกติถัดไป จึงจะมีสิทธิ์ไดรับการวัดและ
ประเมินผล หากนักศึกษาไมลงทะเบียนเรียนภายใน 2 สัปดาหแรกของภาคการศึกษาปกติ สัญลักษณ R จะเปลี่ยนเปนระดับคะแนน E
ทันที
11.4 นักศึกษาที่ไดระดับคะแนน E หรือระดับคะแนนอื่นที่หลักสูตรกําหนด หรือสัญลักษณ F ในรายวิชาใด ตอง
ลงทะเบียนเรียนรายวิชานั้นซ้ํา เวนแตรายวิชาดังกลาวเปนรายวิชาในหมวดวิชาเลือกตามหลักสูตร
11.5 นักศึกษาจะลงทะเบียนเรียนซ้ํารายวิชาที่ไดระดับคะแนนตั้งแต 2.00 ขึ้นไป หรือไดสัญลักษณ G หรือ P หรือ
S มิได เวนแตจะเปนรายวิชาที่มีการกําหนดไวในหลักสูตรเปนอยางอื่น การลงทะเบียนเรียนรายวิชาใดที่ผิดเงื่อนไขนี้ถือเปนโมฆะ
11.6 การลงทะเบียนเรียนโดยไมนับหนวยกิตเปนหนวยกิตสะสม
11.6.1 นักศึกษาอาจลงทะเบียนเรียนรายวิชาที่มิใชวิชาบังคับของหลักสูตร โดยไมนับหนวยกิตเปนหนวยกิต
สะสมได การวัดและประเมินผลรายวิชานั้น ใหวัดและประเมินผลเปนสัญลักษณ S หรือ U
11.6.2 การนับจํานวนหนวยกิตสูงสุดที่นักศึกษามีสิทธิ์ลงทะเบียนเรียนไดในแตละภาคการศึกษา ตามความใน
ขอ 10.5 ใหนับรวมจํานวนหนวยกิตของรายวิชาที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียน โดยไมนับหนวยกิตเปนหนวยกิตสะสมเขาดวย แตจะไม
นํามานับรวมในการคิดจํานวนหนวยกิตต่ําสุดที่นักศึกษาตองลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาปกติ
11.6.3 นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาใด โดยไมนับหนวยกิตเปนหนวยกิตสะสม ที่ไดสญ
ั ลักษณ S หรือ
U แลว ภายหลังจะลงทะเบียนเรียนซ้ํา โดยใหมีการวัดและประเมินผลเปนระดับคะแนนอีกมิได เวนแตในกรณีที่มีการยายคณะหรือ
ประเภทวิชา หรือยายสาขาวิชา และรายวิชานั้นเปนวิชาบังคับในหลักสูตรใหม
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11.7 การนับจํานวนหนวยกิตสะสม ใหนับรวมเฉพาะหนวยกิตของรายวิชาตามหลักสูตรที่ไดระดับคะแนนไมต่ํากวา
1.00 หรือไดสัญลักษณ G หรือ P แตบางหลักสูตรอาจกําหนดใหไดระดับคะแนนสูงกวา 1.00 จึงจะนับหนวยกิตของรายวิชานั้นเปน
หนวยกิตสะสมก็ได
11.8 ในกรณีที่นักศึกษาไดศึกษารายวิชาใดมากกวาหนึ่งครั้ง ใหนับหนวยกิตของรายวิชานั้นเปนหนวยกิตสะสม
ตามหลักสูตรไดเพียงครั้งเดียว โดยพิจารณาจากการวัดและประเมินผลครั้งหลังสุด
11.9 มหาวิทยาลัยจะประเมินผลการศึกษาของนักศึกษาทุกคนที่ไดลงทะเบียนเรียน โดยคํานวณผลตามหลักเกณฑ
ดังนี้
11.9.1 หนวยจุดของรายวิชาหนึ่งๆ คือ ผลคูณระหวางจํานวนหนวยกิตกับคาระดับคะแนนที่ไดจากการ
ประเมินผลรายวิชานั้น
11.9.2 แตมระดับคะแนนเฉลีย่ ประจําภาค คือ คาผลรวมของหนวยจุดของทุกรายวิชาที่ไดศึกษาในภาค
การศึกษานั้น หารดวยหนวยกิตรวมของรายวิชาดังกลาว เฉพาะรายวิชาที่มีการประเมินผลเปนระดับคะแนน
11.9.3 แตมระดับคะแนนเฉลีย่ สะสม คือ คาผลรวมของหนวยจุดของทุกรายวิชาที่ไดศึกษามา ตั้งแตเริม่ เขา
ศึกษาในมหาวิทยาลัย หารดวยจํานวนหนวยกิตรวมของรายวิชาดังกลาว เฉพาะรายวิชาที่มีการประเมินผลเปนระดับคะแนน และใน
กรณีที่มีการเรียนรายวิชาที่ไดระดับคะแนน D+, D หรือ E มากกวาหนึ่งครั้ง ใหนําผลการศึกษาและหนวยกิตครั้งหลังสุดมาคํานวณ
แตมระดับคะแนนเฉลีย่ สะสม
11.9.4 แตมระดับคะแนนเฉลีย่ ประจําภาคและแตมระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม ใหคํานวณเปนคาที่มีเลข
ทศนิยม 2 ตําแหนง โดยไมมีการปดเศษจากทศนิยมตําแหนงที่ 3
11.10 การทุจริตในการวัดผล
เมื่อมีการตรวจพบวานักศึกษาทุจริตในการวัดผล เชน การสอบรายวิชาใด ใหผูที่รับผิดชอบการวัดผลครั้งนั้น
หรือผูควบคุมการสอบ รายงานการทุจริตพรอมสงหลักฐานการทุจริตไปยังคณะที่นักศึกษาผูนั้นสังกัดอยู ตลอดจนแจงใหอาจารย
ผูสอนรายวิชานั้นทราบ และใหคณะกรรมการดําเนินงานวินยั นักศึกษาที่นกั ศึกษาผูนั้นสังกัด พิจารณาโทษแลวเสนอตอมหาวิทยาลัย
เพื่อดําเนินการตอไป โดยใหนักศึกษาที่ทุจริตในการวัดผลดังกลาว ไดระดับคะแนน E หรือสัญลักษณ F หรือ U ในรายวิชานั้น พรอม
ทั้งภาคทัณฑไวตลอดการมีสภาพเปนนักศึกษา และถาหากมีความผิดรายแรงก็อาจพิจารณาโทษทางวินัยประการหนึ่งประการใด หรือ
หลายประการไดอีกดังนี้
11.10.1 ใหพักการศึกษาไมนอยกวาหนึ่งภาคการศึกษา
11.10.2 ใหไดระดับคะแนน E หรือสัญลักษณ F หรือ U ทุกรายวิชาที่ไดลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษานั้น
11.10.3 ใหออก
11.10.4 ไลออก
11.11 ระเบียบและขอพึงปฏิบตั ิอื่นๆ เกี่ยวกับการสอบที่มิไดระบุไวในระเบียบนี้ ใหคณะเปนผูพิจารณาประกาศ
เพิ่มเติมได ตามความเหมาะสมกับสภาพและลักษณะการศึกษาของแตละคณะ
ขอ 12 สถานภาพนักศึกษา
มหาวิทยาลัยจะจําแนกสถานภาพนักศึกษาตามผลการศึกษาในทุกภาคการศึกษา ทั้งนี้ไมนับภาคการศึกษาที่ไดลา
พักหรือถูกใหพัก สถานภาพนักศึกษามี 3 ประเภท คือ นักศึกษาปกติ นักศึกษาในภาวะวิกฤต และนักศึกษาในภาวะรอพินิจ
12.1 นักศึกษาปกติ คือ นักศึกษาที่ไดแตมระดับคะแนนเฉลีย่ สะสม ตั้งแต 2.00 ขึ้นไป
12.2 นักศึกษาในภาวะวิกฤต คือ นักศึกษาที่ไดรับแตมระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต 1.00-1.99 ในภาคการศึกษา
แรกที่เขาศึกษาในมหาวิทยาลัย
12.3 นักศึกษาในภาวะรอพินิจ คือ นักศึกษาที่ไดแตมระดับคะแนนเฉลีย่ สะสมต่าํ กวา 2.00 โดยใหจําแนก
นักศึกษาในภาวะรอพินิจ ดังนี้
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12.3.1 นักศึกษาที่ไดศึกษาในมหาวิทยาลัยครบ 2 ภาคการศึกษาแลว และไดแตมระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมใน
ภาคการศึกษาทีส่ อง ตั้งแต 1.25 แตไมถึง 2.00 หรือนักศึกษาปกติที่ไดแตมระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต 1.50 แตไมถึง 2.00 ในภาค
การศึกษาถัดไป จะไดรับภาวะรอพินิจครั้งที่ 1
12.3.2 นักศึกษาที่อยูในภาวะรอพินิจครั้งที่ 1 ที่ไดแตมระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต 1.70 แตไมถึง 2.00 ใน
ภาคการศึกษาถัดไป จะไดรับภาวะรอพินิจครั้งที่ 2
12.3.3 นักศึกษาที่อยูในภาวะรอพินิจครั้งที่ 2 ที่ไดแตมระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต 1.90 แตไมถึง 2.00 ใน
ภาคการศึกษาถัดไป จะไดรับภาวะรอพินิจครั้งที่ 3
ขอ 13 การยายคณะหรือประเภทวิชา หรือสาขาวิชา
13.1 การยายคณะหรือประเภทวิชา หรือสาขาวิชา ตองไดรับความเห็นชอบจากผูปกครองและอาจารยที่ปรึกษา
และไดรับการอนุมัตจิ ากคณะกรรมการประจําคณะที่เกีย่ วของ ในการพิจารณาอนุมัติใหยึดหลักเกณฑดังนี้
13.1.1 นักศึกษาที่ขอยายคณะหรือประเภทวิชา หรือสาขาวิชา ตองไดศึกษาอยูในคณะหรือประเภทวิชาหรือ
สาขาวิชาเดิม ไมนอยกวา 1 ภาคการศึกษาปกติ ทั้งนี้ไมนับรวมภาคการศึกษาที่ลาพักหรือถูกใหพัก
13.1.2 การกําหนดเงื่อนไขหลักเกณฑการใหนักศึกษายายเขาศึกษา ใหอยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการ
ประจําคณะที่นักศึกษาขอยายเขา
13.2 นักศึกษาที่ไดรับการอนุมัติใหยายคณะหรือประเภทวิชา หรือสาขาวิชา อาจมีสิทธิ์ไดรับการเทียบโอน หรือรับ
โอนบางรายวิชา รายวิชาที่ไดรับการเทียบโอนหรือรับโอน ใหไดสญ
ั ลักษณหรือระดับคะแนนเดิม และใหนับหนวยกิตรายวิชาดังกลาว
เปนหนวยกิตสะสม และนํามาคํานวณแตมระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม โดยนักศึกษาตองดําเนินการขอเทียบโอนใหแลวเสร็จภายในภาค
การศึกษาแรกที่ไดรับอนุมตั ิใหยายคณะหรือประเภทวิชาหรือสาขาวิชา
13.3 การรับโอนรายวิชา ที่เปนรายวิชาเดียวกันกับรายวิชาในหลักสูตรหรือสาขาวิชาใหม รายวิชานั้นจะตองมีระดับ
คะแนนตั้งแต D ขึ้นไป สวนการเทียบโอนรายวิชา ที่มีเนื้อหาเทียบเทากันกับรายวิชาในหลักสูตรหรือสาขาวิชาใหม ใหมีหลักเกณฑตาม
ความในขอ 14.6
ขอ 14 การเทียบโอนและการรับโอนรายวิชา
14.1 ผูที่เคยศึกษาในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร และผานการคัดเลือกเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยไดอีก อาจมีสิทธิ์
ไดรับการเทียบโอนหรือรับโอนบางรายวิชา โดยนักศึกษาตองดําเนินการขอเทียบโอนใหแลวเสร็จภายในภาคการศึกษาแรกที่เขาศึกษา
14.2 นักศึกษาที่รับโอนมาจากสถาบันอุดมศึกษาอื่น มีสิทธิไ์ ดรบั การพิจารณาเทียบโอนบางรายวิชา โดยนักศึกษา
ตองดําเนินการขอเทียบโอนใหแลวเสร็จภายในภาคการศึกษาแรกทีเ่ ขาศึกษา
14.3 การเทียบโอนหรือรับโอนรายวิชาจากสถาบันอุดมศึกษาอื่นทั้งภายในและตางประเทศ ตองไดรับการอนุมัติ
จากคณะกรรมการประจําคณะกอน
14.4 รายวิชาที่ไดรับการเทียบโอนหรือรับโอน ใหไดสัญลักษณหรือระดับคะแนนเดิม ใหนับหนวยกิตรายวิชา
ดังกลาวเปนหนวยกิตสะสม และนํามาคํานวณแตมระดับคะแนนเฉลีย่ สะสม
14.5 นักศึกษาไมมสี ิทธิ์ลงทะเบียนเรียนรายวิชาที่ไดสัญลักษณหรือระดับคะแนนเดิมอีก เวนแตเมื่อผลการศึกษา
รายวิชาที่สัมพันธกับรายวิชาที่ไดสญ
ั ลักษณ หรือระดับคะแนนเดิม ต่ํากวามาตรฐานที่คณะหรือภาควิชากําหนด ใหลงทะเบียนเรียน
รายวิชาที่ไดสัญลักษณหรือระดับคะแนนเดิมนั้นซ้ําอีกได และใหนบั หนวยกิตรายวิชาดังกลาวเปนหนวยกิตสะสมไดเพียงครั้งเดียว
14.6 การเทียบโอนหรือรับโอนรายวิชาตองไดรับการอนุมัตจิ ากภาควิชาทีเ่ กี่ยวของ โดยมีหลักเกณฑในการพิจารณา
ดังนี้
14.6.1 รายวิชาเดิมที่นํามาเทียบโอนหรือรับโอนได จะตองมีเนื้อหาวิชาอยูในระดับเดียวกัน และมีปริมาณ
เทากันหรือไมนอยกวาสามในสี่ของรายวิชาในหลักสูตรใหม
14.6.2 รายวิชาที่จะนํามาพิจารณาเทียบโอนหรือรับโอน ตองมีผลการศึกษาตามที่ภาควิชากําหนด โดยตองได
ระดับคะแนน 2.00 หรือเทียบเทาขึ้นไป
14.6.3 ใหมีการเทียบโอนหรือรับโอนรายวิชาไดไมเกินสามในสี่ของจํานวนหนวยกิตรวมของหลักสูตรใหม
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14.7 การเทียบโอนความรูและการใหหนวยกิตจากการศึกษานอกระบบ และ/หรือการศึกษาตามอัธยาศัยเขาสู
การศึกษาในระบบ
14.7.1 การเทียบความรู จะเทียบเปนรายวิชาหรือกลุมรายวิชาตามหลักสูตรที่มหาวิทยาลัยเปดสอน
14.7.2 การเทียบประสบการณจากการทํางาน จะคํานึงถึงความรูที่ไดจากประสบการณเปนหลัก
14.7.3 วิธีการประเมินเพื่อการเทียบความรูในแตละรายวิชาหรือกลุม รายวิชา และเกณฑการตัดสิน ใหอยูใน
ดุลยพินิจของภาควิชาที่นักศึกษาขอเทียบโอนความรู
14.7.4 ผลการประเมินตองเทียบไดไมต่ํากวาระดับคะแนน 2.00 หรือเทียบเทา จึงจะใหจํานวนหนวยกิตของ
รายวิชาหรือกลุม รายวิชานั้น แตไมใหเปนระดับคะแนน และไมนํามาคํานวณแตมระดับคะแนนเฉลีย่ สะสม
14.7.5 การบันทึกผลการเรียน ใหบันทึกตามวิธีการประเมิน ดังนี้
14.7.5.1 ถาไดหนวยกิตจากการทดสอบมาตรฐานใหบันทึก CS (credits from standardized test)
14.7.5.2 ถาไดหนวยกิตจากการทดสอบที่ไมใชการทดสอบมาตรฐาน ใหบันทึก CE (credits from
exam)
14.7.5.3 ถาไดหนวยกิตจากการประเมินการศึกษา หรือการอบรมที่จัดโดยหนวยงานอื่น ใหบันทึก
CT (credits from training)
14.7.5.4 ถาไดหนวยกิตจากการเสนอแฟมสะสมผลงาน ใหบันทึก CP (credits from portfolio)
14.7.6 ใหเทียบรายวิชาหรือกลุมรายวิชาจากการศึกษานอกระบบและหรือการศึกษาตามอัธยาศัยไดไมเกิน
สามในสี่ของจํานวนหนวยกิตรวมของหลักสูตร และตองใชเวลาศึกษาอยูในมหาวิทยาลัยอยางนอยหนึ่งปการศึกษา
ขอ 15 การรับโอนนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอื่น
15.1 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร อาจรับโอนนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่สภา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรรับรอง
15.2 การรับโอนนักศึกษา ตองไดรับการอนุมัติจากคณะกรรมการประจําคณะที่นักศึกษาขอโอนเขาศึกษา และ
อธิการบดี หรือผูที่อธิการบดีมอบหมาย โดยมีหลักเกณฑดังนี้
15.2.1 นักศึกษาตองศึกษาอยูในสถาบันเดิมมาแลวไมนอยกวา 2 ภาคการศึกษาปกติ โดยไมนับภาค
การศึกษาที่ลาพักหรือถูกใหพัก
15.2.2 มีรายวิชาที่สามารถนํามาเทียบโอนตามความในขอ 14.6 คิดเปนหนวยกิตตามหลักสูตรใหมไดไมนอย
กวา 24 หนวยกิตและตองมีแตมระดับคะแนนเฉลี่ยของรายวิชาที่เทียบโอนไมต่ํากวา 2.50 หรือเทียบเทา
15.3 การสมัครขอโอนยายใหยื่นคํารองถึงมหาวิทยาลัยอยางนอย 2 เดือนกอนกําหนดวันลงทะเบียนเรียนของภาค
การศึกษาที่จะโอนเขาศึกษาพรอมทั้งติดตอสถาบันเดิมใหจดั สงใบแสดงผลการศึกษาและคําอธิบายรายวิชาของหลักสูตรเดิมมายัง
มหาวิทยาลัยโดยตรงดวย
ขอ 16 การลา
16.1 การลาปวยหรือลากิจ
16.1.1 การลาไมเกิน 7 วัน ในระหวางเปดภาคการศึกษา ตองไดรับการอนุมัติจากอาจารยผูสอนและแจง
อาจารยที่ปรึกษาทราบ ถาเกิน 7 วัน ตองไดรับการอนุมัติจากคณบดี โดยผานอาจารยที่ปรึกษา สําหรับงานหรือการสอบที่นักศึกษาได
ขาดไปในชวงเวลานั้น ใหอยูในดุลยพินิจของอาจารยผูสอน ซึ่งอาจจะอนุญาตใหปฏิบัติงานหรือสอบทดแทน หรือยกเวนได
16.1.2 ในกรณีที่ปวยหรือมีเหตุสุดวิสัย ทําใหไมสามารถเขาสอบไลได นักศึกษาตองขอผอนผันการสอบไลตอ
คณะภายในวันถัดไป หลังจากที่มีการสอบไลรายวิชานั้นเวนแตจะมีเหตุผลอันสมควร คณะกรรมการประจําคณะเปนผูพิจารณาการ
ขอผอนผันดังกลาว โดยอาจอนุมัติใหไดสัญลักษณ I หรือใหยกเลิกการลงทะเบียนเรียนรายวิชานั้นเปนกรณีพิเศษ โดยใหไดสัญลักษณ
W หรือไมอนุมัติการขอผอนผัน โดยใหถือวาขาดสอบก็ได
16.2 การลาพักการศึกษา
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16.2.1 การลาพักการศึกษาเปนการลาพักทั้งภาคการศึกษา และถาไดลงทะเบียนไปแลว เปนการยกเลิกการ
ลงทะเบียนเรียน โดยรายวิชาที่ไดลงทะเบียนเรียนทั้งหมดในภาคการศึกษานั้น จะไมปรากฏในใบแสดงผลการศึกษา
16.2.2 การขอลาพักการศึกษา ใหแสดงเหตุผลความจําเปนพรอมกับมีหนังสือรับรองของผูปกครอง ผาน
อาจารยที่ปรึกษา การลาพักการศึกษาตองไดรับการอนุมัตจิ ากคณบดี
16.2.3 การลาพักการศึกษา จะลาพักเกิน 2 ภาคการศึกษาปกติติดตอกันไมได
16.2.4 ในสองภาคการศึกษาปกติแรกที่ไดเขาศึกษาในมหาวิทยาลัย นักศึกษาจะลาพักการศึกษาไมได เวนแต
กรณีที่ปวย หรือถูกเกณฑหรือระดมเขารับราชการทหารกองประจําการ และหรือไดรับทุนตางๆ ที่มหาวิทยาลัยเห็นวาเปนประโยชน
กับนักศึกษา
16.2.5 การลาพักการศึกษา นอกเหนือจากหลักเกณฑตามความในขอ 16.2.3 และขอ 16.2.4 ตองไดรบั การ
อนุมัติจากอธิการบดีเปนกรณีพิเศษ โดยการเสนอของคณบดี
16.2.6 นักศึกษาจะตองชําระคารักษาสถานภาพนักศึกษาทุกภาคการศึกษาที่ไดรับการอนุมัติใหลาพัก ตาม
อัตราที่มหาวิทยาลัยกําหนด ยกเวนภาคการศึกษาทีไ่ ดลงทะเบียนเรียนไปกอนแลว
16.3 ในการลาปวยและการลาพักการศึกษาเนื่องจากปวย นักศึกษาตองแสดงใบรับรองแพทยดวยทุกครั้ง
16.4 การใหพักการศึกษา ในกรณีที่คณะกรรมการแพทยซึ่งอธิการบดีแตงตั้งขึ้น วินิจฉัยวาปวย และคณะกรรมการ
ประจําคณะเห็นวาโรคนั้นเปนอุปสรรคตอการศึกษา และหรือเปนอันตรายตอผูอื่น คณะกรรมการประจําคณะอาจเสนอใหนักศึกษาผู
นั้นพักการศึกษาได
16.5 การลาออก นักศึกษายื่นใบลาออก พรอมหนังสือรับรองของผูปกครองผานอาจารยที่ปรึกษา เพื่อขออนุมัติตอ
อธิการบดี ผูที่จะไดรับการอนุมตั ใิ หลาออกไดตองไมมีหนีส้ ินกับมหาวิทยาลัย
ขอ 17 การเสนอชื่อเพื่อรับปริญญาและการอนุมัติใหปริญญา
17.1 นักศึกษาที่จะไดรับการเสนอชื่อเพือ่ รับปริญญา ตองมีคุณสมบัติครบถวนดังนี้
17.1.1 ไดศึกษาและผานการวัดและประเมินผลรายวิชาตางๆ ครบถวนตามหลักสูตรและขอกําหนดของ
สาขาวิชาที่จะรับปริญญา โดยไมมีรายวิชาใดที่ไดสัญลักษณ I หรือ R คางอยู ทั้งนี้นับรวมถึงรายวิชาที่ไดรับการเทียบโอนและที่รับโอน และ
นักศึกษาจะตองผานการเขารวมกิจกรรมเสริมหลักสูตร เพื่อพัฒนานักศึกษาตามที่มหาวิทยาลัยกําหนดดวย
17.1.2 ยังมีสถานภาพเปนนักศึกษาอยูและไดแตมระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา 2.00 หากเปน
นักศึกษาที่โอนยายมาจากสถาบันอุดมศึกษาอื่น จะตองศึกษาอยูในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรอยางนอยหนึ่งปการศึกษา
17.1.3 ระยะเวลาการสําเร็จการศึกษา
17.1.3.1 หลักสูตร 4 ป สําเร็จการศึกษาไดไมกอน 6 ภาคการศึกษาปกติ สําหรับการลงทะเบียนเรียน
เต็มเวลา และไมกอน 14 ภาคการศึกษาปกติ สําหรับการลงทะเบียนเรียนไมเต็มเวลา
17.1.3.2 หลักสูตร 5 ป สําเร็จการศึกษาไดไมกอน 8 ภาคการศึกษาปกติ สําหรับการลงทะเบียนเรียน
เต็มเวลา และไมกอน 17 ภาคการศึกษาปกติ สําหรับการลงทะเบียนเรียนไมเต็มเวลา
17.1.3.3 หลักสูตร 6 ป สําเร็จการศึกษาไดไมกอน 10 ภาคการศึกษาปกติ สําหรับการลงทะเบียน
เรียนเต็มเวลา และไมกอน 20 ภาคการศึกษาปกติ สําหรับการลงทะเบียนเรียนไมเต็มเวลา
17.1.4 ไมอยูในระหวางการรอรับโทษทางวินัยที่ระบุใหงดการเสนอชื่อเพื่อรับปริญญาชั่วระยะเวลาหนึ่ง
17.1.5 ไดปฏิบัติตามระเบียบตางๆ ครบถวน และไมมีหนี้สินใดๆ ตอมหาวิทยาลัย
17.1.6 ไดดําเนินการเพื่อขอรับปริญญาตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด
17.2 นักศึกษาที่จะไดรับการเสนอชื่อเพือ่ รับปริญญาเกียรตินิยมอันดับหนึง่ ตองมีคณ
ุ สมบัติครบถวนดังนี้
17.2.1 มีคุณสมบัติตามความในขอ 17.1
17.2.2 ไดแตมระดับคะแนนเฉลีย่ สะสมตั้งแต 3.50 ขึ้นไป
17.2.3 ไมเคยไดระดับคะแนนต่ํากวา 2.00 หรือสัญลักษณ F หรือ U ในรายวิชาใดๆ
17.2.4 ใชเวลาศึกษาไมเกินจํานวนปการศึกษาตอเนื่องกันตามแผนการศึกษาของสาขาวิชาที่จะไดรับปริญญา
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17.2.5 ไมเคยเปนผูมีประวัตไิ ดรับการลงโทษ เนื่องจากผิดวินัยอยางรายแรง
17.3 นักศึกษาที่จะไดรับการเสนอชื่อเพือ่ รับปริญญาเกียรตินิยมอันดับสองตองมีคุณสมบัติครบถวน ดังนี้
17.3.1 มีคุณสมบัติตามความในขอ 17.1
17.3.2 ไดแตมระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต 3.25 ขึ้นไป แตเปนผูไมมีสิทธิ์ไดรับปริญญาเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
17.3.3 ไมเคยไดระดับคะแนนต่ํากวา 2.00 ในรายวิชาเอกใดๆ ของหลักสูตรสาขาวิชานั้น
17.3.4 ไมเคยไดระดับคะแนน E หรือสัญลักษณ F หรือ U ในรายวิชาใดๆ
17.3.5 มีคุณสมบัติตามความในขอ 17.2.4
17.3.6 มีคุณสมบัติตามความในขอ 17.2.5
17.4 มหาวิทยาลัยจะเสนอรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์ไดรับการเสนอชื่อเพื่อรับปริญญา หรือปริญญาเกียรตินยิ มใน
สาขาวิชาตางๆ เพื่อขออนุมัติปริญญาตอสภามหาวิทยาลัย
17.5 ในกรณีที่นักศึกษามีคณ
ุ สมบัติครบถวนตามความในขอ 17.1 แตประสงคจะขอเลื่อนการเสนอชื่อเพื่อรับ
ปริญญาออกไป โดยตองการลงทะเบียนเรียนบางรายวิชาอีก อธิการบดีโดยการเสนอของคณะกรรมการประจําคณะ อาจอนุมัติให
นักศึกษาลงทะเบียนเรียนบางรายวิชา โดยไมนับเปนหนวยกิตสะสมได
ขอ 18 การขอเขาศึกษาเพื่อปริญญาทีส่ อง
18.1 นักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรี จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร หรือสถาบันอุดมศึกษาอืน่ ที่
เทียบเทา อาจขอเขาศึกษาตอในหลักสูตรปริญญาตรี สาขาวิชาอื่นเปนการเพิ่มเติมได
18.2 การรับเขาศึกษา ตองไดรับการอนุมัติจากคณะกรรมการประจําคณะที่นักศึกษาขอเขาศึกษา และอธิการบดี
18.3 การเทียบโอนและการรับโอนรายวิชา
18.3.1 รายวิชาที่นักศึกษาไดศึกษาในสาขาวิชาที่สําเร็จการศึกษา จะไดรับการพิจารณาเทียบโอนและรับโอน
โดยรายวิชาที่ไดรับการเทียบโอนและรับโอน ใหไดสัญลักษณหรือระดับคะแนนเดิม และใหนับหนวยกิตรายวิชาดังกลาวเปนหนวยกิต
สะสม แตไมนํามาคํานวณแตมระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม
18.3.2 นั ก ศึ ก ษาไม มี สิ ท ธิ์ล งทะเบี ย นเรีย นรายวิช าที่ ได สั ญ ลั ก ษณ ห รือ ระดั บ คะแนนเดิ ม เว น แต เมื่ อ ผล
การศึกษารายวิชาที่สัมพันธกับรายวิชาที่ไดสัญลักษณหรือระดับคะแนนเดิมต่ํากวามาตรฐาน คณะหรือภาควิชากําหนดใหลงทะเบียน
เรียนรายวิชาที่ไดสัญลักษณหรือระดับคะแนนเดิมซ้ําอีกได และใหนับหนวยกิตรายวิชาดังกลาว เปนหนวยกิตสะสมไดเพียงครั้งเดียว
18.3.3 การเทียบโอนและการรับโอนรายวิชา ตองไดรับการอนุมัตจิ ากคณะกรรมการประจําคณะ โดยมี
หลักเกณฑในการพิจารณาตามความในขอ 14.6
ขอ 19 การศึกษาสองปริญญาพรอมกัน
19.1 นักศึกษาที่เขาศึกษาในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร อาจขอศึกษาสองปริญญาพรอมกันได
19.2 รายละเอียดตางๆ ใหเปนไปตามทีม่ หาวิทยาลัยกําหนด
ขอ 20 การพนสภาพการเปนนักศึกษา
20.1 ตายหรือลาออก
20.2 ถูกใหออก หรือไลออก เนื่องจากตองโทษทางวินัย
20.3 ไมไดลงทะเบียนเรียนภายใน 30 วัน นับจากวันเปดภาคการศึกษาปกติ โดยมิไดรับการอนุมัติใหลาพัก
การศึกษา
20.4 ไดแตมระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่าํ กวา 1.00 ในภาคการศึกษาแรกที่เขาศึกษาในมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ ไมนับ
ภาคการศึกษาทีล่ าพัก หรือถูกใหพัก
20.5 ไดแตมระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่าํ กวา 1.25 ในภาคการศึกษาปกติที่สองที่เขาศึกษาในมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ไม
นับภาคการศึกษาทีล่ าพักหรือถูกใหพัก
20.6 ไดแตมระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่าํ กวา 1.50 ยกเวนนักศึกษาที่เริม่ เขาศึกษาในมหาวิทยาลัยในสองภาค
การศึกษาแรก
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20.7 ไดแตมระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่าํ กวา 1.70 ในภาคการศึกษาปกติถัดไป หลังจากไดรับภาวะรอพินิจครั้งที่ 1
20.8 ไดแตมระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่าํ กวา 1.90 ในภาคการศึกษาปกติถัดไป หลังจากไดรับภาวะรอพินิจครั้งที่ 2
20.9 ไดแตมระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่าํ กวา 2.00 ในภาคการศึกษาปกติถัดไป หลังจากไดรับภาวะรอพินิจครั้งที่ 3
20.10 ไดขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษามหาวิทยาลัยมาแลว เปนระยะเวลาเกิน 2 เทาของจํานวนปการศึกษาตอเนื่องกัน
ที่ไดกําหนดไวในแผนกําหนดการศึกษาของสาขาวิชาที่ศึกษาอยู สําหรับนักศึกษาที่รับโอนใหนับเวลาที่เคยศึกษาอยูในสถาบันเดิม
รวมเขาดวย
20.11 ไดรับการอนุมัตปิ ริญญา
20.12 ไดรับการวินิจฉัยโดยคณะกรรมการแพทยซึ่งแตงตั้งโดยอธิการบดี วาปวย จนเปนอุปสรรคตอการศึกษา หรือ
เปนอันตรายตอผูอื่น ทั้งนี้ตองไดรบั ความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะ
ขอ 21 ใหอธิการบดีรักษาการตามระเบียบนี้ ในกรณีที่จะตองมีการดําเนินการใดๆ ที่มิไดกําหนดไวในระเบียบนี้ หรือ
กําหนดไวไมชัดเจน หรือในกรณีที่มีความจําเปนตองผอนผันขอกําหนดในระเบียบนี้เปนกรณีพิเศษ เพื่อใหการดําเนินการจัดการศึกษาขั้น
ปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยเปนไปโดยเรียบรอย ใหอธิการบดีมีอํานาจตีความ วินิจฉัยสั่งการ และปฏิบัติตามที่เห็นสมควร และใหถือ
เปนที่สุด แลวรายงานใหสภามหาวิทยาลัยทราบ
ประกาศ ณ วันที่ 4 พฤษภาคม 2552
เกษม สุวรรณกุล
(ศาสตราจารยเกษม สุวรรณกุล)
นายกสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

97

ภาคผนวก ฌ
(สําเนา)
คําสั่งมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
ที่
50375
/2558
เรื่อง ขอยกเลิกคําสั่งเดิมและแตงตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาอิสลามศึกษา (นานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554
----------------------------------------ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ที่ 50514/2553 ลงวันที่ 17 กันยายน 2553 ไดแตงตั้ง
คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอิสลามศึกษา (นานาชาติ) ไปแลวนั้น
เพื่อใหการดําเนินการจัดทําหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอิสลามศึกษา (นานาชาติ)
วิทยาลัยอิสลามศึกษา เปนไปดวยความเรียบรอยและมีประสิทธิภาพ อาศัยอํานาจตามคําสั่ง
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ที่ ๐๙๙๕/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๕ จึงขอแตงตั้งคณะกรรมการจัดทํา
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอิสลามศึกษา (นานาชาติ) ดังนี้
คณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิ
1. ผูชวยศาสตราจารย ดร.อับดุลเลาะ หนุมสุข
2. ผูชวยศาสตราจารย ดร.หะสัน หมัดหมาน
3. นายอัดนัน สือแม

มหาวิทยาลัยรามคําแหง
ขาราชการบํานาญ
มหาวิทยาลัยฟาฏอนี

คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร
1. รองผูอํานวยการฝายวิชาการ
2. หัวหนาภาควิชาอิสลามศึกษา
3. รองศาสตราจารย ดร.อับดุลเลาะ การีนา
4. ผูชวยศาสตราจารย ดร.กาเดร สะอะ
5. นายมูหัมมัดรอฟลี แวหะมะ
6. นางฟาตีเมาะ จะปะกิยา
7. นายอาเซ็ม อัชชะรีฟ

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ 17 กันยายน พ.ศ.2553 เปนตนไป
สั่ง ณ วันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2558
(ลงชื่อ)

ยุพดี ชัยสุขสันต
(ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุพดี ชัยสุขสันต)
รองอธิการบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ วิทยาเขตปตตานี ปฏิบัติราชการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

สําเนาถูกตอง
ฮุสนา อุษมานี
(นางฮุสนา อุษมานี)
นักวิชาการศึกษาชํานาญการ

ฮุสนา ราง/พิมพ/ทาน

