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รายละเอียดของหลักสูตร 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาอิสลามศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ) 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 

 

ช่ือสถาบันอุดมศึกษา          มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี  

วิทยาลัยอิสลามศึกษา ภาควิชาอิสลามศึกษา 

 

หมวดที ่1 ขอมูลทั่วไป 

1. ช่ือหลักสูตร 

รหัสหลักสูตร : 25500101106216 

ภาษาไทย         :   หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาอิสลามศึกษา 

(หลักสูตรนานาชาติ) 

ภาษาอังกฤษ     : Bachelor of Arts Program in Islamic Studies 

(International Program)   

2. ช่ือปริญญาและสาขาวิชา 

ภาษาไทย         ศิลปศาสตรบัณฑิต (อิสลามศึกษา) 

   ศศ.บ. (อิสลามศึกษา)   

ภาษาอังกฤษ     Bachelor of Arts (Islamic Studies)  

   B.A. (Islamic Studies) 

 3. วิชาเอก 

 อิสลามศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ) 

4. จํานวนหนวยกิตท่ีเรียนตลอดหลักสูตร  

ไมนอยกวา 135 หนวยกิต 

5. รูปแบบของหลักสูตร 

5.1 รูปแบบ 

หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ หลักสูตร  4   ป 

5.2 ภาษาท่ีใช 

ใชภาษาอาหรับเปนหลักรอยละ 60 และภาษาอังกฤษรวมในการจัดการเรียนการสอน 

รอยละ 40 
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5.3 การรับนักศึกษา 

รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาตางชาติท่ีใชภาษาอาหรับและภาษาอังกฤษไดดี 

5.4 ความรวมมือกับสถาบันอ่ืน  

เปนหลักสูตรเฉพาะของคณะท่ีจัดการเรียนการสอนโดยตรง 

5.5 การใหปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษา 

ใหปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 

6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 

  หลักสูตรปรับปรุงพ.ศ. 2560 ปรับปรุงมาจากหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอิสลาม

ศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 

  สภาวิทยาเขตปตตานี เห็นชอบในการนําเสนอหลักสูตรตอสถาบัน ในการประชุมครั้งท่ี 15 

(1/2560) เม่ือวันท่ี 27 พฤษภาคม 2560 

  สภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทรอนุมัติหลักสูตร ในการประชุมครัง้ท่ี………เม่ือวันท่ี ………… 

  เปดสอนภาคการศึกษาท่ี 1 ปการศึกษา 2560 

7. ความพรอมในการเผยแพรหลักสูตรคุณภาพและมาตรฐาน 

หลักสูตรมีความพรอมในการเผยแพรหลักสูตรท่ีมีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติปการศึกษา 2562 

8. อาชีพท่ีสามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา 

1) บุคลากร พนักงานหนวยงานภาครัฐและเอกชน เชน เจาหนาท่ีบุคคล เจาหนาท่ีใน

บริษัทเอกชนท่ัวไป เจาหนาท่ีวิเทศสัมพันธ พนักงานตอนรับ เปนตน 

2) บุคลากรดานการศึกษา เชน ครู อาจารย ผูสอนดานอิสลามศึกษา สังคมศึกษาและวิชาท่ัวไป 

3) เจาหนาท่ีหรือพนักงานในองคกรทางสังคมการเมืองและเศรษฐกิจ ท่ีเก่ียวของกับอิสลาม

ศึกษาและท่ัวไป 

4) ผูนําดานศาสนาอิสลามในชุมชน เชน อีหมามประจํามัสยิด พนักงานหรือเจาหนาท่ีประจํา

สํานักงานคณะกรรมการอิสลาม ฯลฯ 

5) ประกอบกิจการสวนตัว 
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9. ช่ือ นามสกุล เลขประจําตัวบัตรประชาชน ตําแหนง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 

   

ลําดับ

ท่ี 

เลขประจําตัวประชาชน ตําแหนง

ทาง

วิชาการ 

ชื่อ – สกุล คุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษา 

สาขาวิชา สําเร็จการศึกษาจาก 

สถาบัน ป 

1. 3-9501-00655-70-6 อาจารย นายอีสมาแอ  กาเตะ 

 

- Ph.D. 

 

- ศศ.ม. 

- B.A. 

- Islamic Studies 

 

- อิสลามศึกษา 

- Islamic Studies 

 

-Universiti Sains Malaysia, 

Malaysia 

-มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

-The Islamic University of 

Madina, Saudi Arabia 

2011 

 

2005 

1996 

2. 3-9601-00093-66-0 อาจารย นายอาลี สาเมาะ 

 

- Ph.D. 

 

- M.A 

 

- B.A. 

- Islamic Call and 

Culture 

- Islamic Studies 

 

- Al-Hadith 

 

-The Islamic University of 

Madinah, Saudi Arabia 

-The Islamic University of 

Madinah, Saudi Arabia 

- The Islamic University 

of Madinah, Saudi Arabia 

 

2013 

 

2005 

 

1998 
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ลําดับ

ท่ี 

เลขประจําตัวประชาชน ตําแหนง

ทาง

วิชาการ 

ชื่อ – สกุล คุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษา 

สาขาวิชา สําเร็จการศึกษาจาก 

สถาบัน ป 

3. 5-9402-01034-16-9 อาจารย นายรุชดี  ตาเห - Ph.D. 

 

- M.A 

 

- B.A 

 

- Islamic Education 

 

- Islamic Education 

 

- Islamic Education 

- The Islamic University 

of Madinah, Saudi Arabia 

- The Islamic University 

of Madinah, Saudi Arabia 

- The Islamic University 

of Madinah, Saudi Arabia 

2014 

 

2007 

 

2000 

4. 

 

L093284 อาจารย Mr. Abdulai M. 

Kaba 

- Ph.D 

 

 

 

 

-  M.H.Sc 

 

 

-  B.A 

 

- Islamic Sciences  

 

 

 

 

- Clinical and 

Counseling 

Phychology 

- Islamic Revealed 

Knowledge and 

Heritage (Usul al-

- International Institution 

of IslamicThought and 

civilization,International 

Islamic University 

Malaysia,Malaysia 

-International Islamic 

University Malaysia, 

Malaysia 

- International Islamic 

University Malaysia, 

Malaysia 

2007 

 

 

 

 

2002 

 

 

1998 
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ลําดับ

ท่ี 

เลขประจําตัวประชาชน ตําแหนง

ทาง

วิชาการ 

ชื่อ – สกุล คุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษา 

สาขาวิชา สําเร็จการศึกษาจาก 

สถาบัน ป 

 

 

- B.H.Sc. 

 

Din & Comparative 

Religion) 

- Phychology 

 

 

 

 

-International Islamic 

University Malaysia, 

Malaysia 

 

 

 

1997 

 

 

5. 

 

R0353797 อาจารย Mr.Ibrahima 

Lamine Sano 

 

- M.H.Sc. 

 

 

- B.Hs. 

 

 

- B.A. 

 

- Political Science 

(Honours) 

 

-Human Science 

(Honours) Fiqh and 

Usul Al- Fiqh 

- Islamic Revealed 

Knowledge and 

Heritage 

- International Islamic 

University  Malaysia, 

Malaysia 

- International Islamic 

University Malaysia, 

Malaysia 

- International Islamic 

University Malaysia, 

Malaysia 

2005 

 

 

2003 

 

 

2002 
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10. สถานท่ีจัดการเรียนการสอน 

10.1 อาคารเรียนรวม (อาคาร 19) ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี 

10.2 อาคารเรียนรวม (อาคาร 58) ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี 

10.3 อาคารวิทยอิสลามนานาชาติ วิทยาลัยอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี 

10.4 อาคารเรียนศูนยทดสอบและพัฒนาทักษะภาษาอาหรับเพ่ืออิสลามศึกษา 
 

11. สถานการณภายนอกหรือการพัฒนาท่ีจําเปนตองนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 

11.1 สถานการณหรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 

 ประเทศไทย 4.0 เปนวิสัยทัศนเชิงนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทยหรือโมเดลพัฒนา

เศรษฐกิจของรัฐบาลภายใตการนําของพลเอกประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหนาคณะรักษาความ

สงบแหงชาติ (คสช.) ท่ีเขามาบริหารประเทศบนวิสัยทัศนท่ีวา “ม่ันคง ม่ังค่ัง และยั่งยืน” ท่ีมีภารกิจสําคัญใน

การขับเคลื่อนปฏิรูปประเทศดานตางๆ เพ่ือปรับแก จัดระบบ ปรับทิศทางและสรางหนทางพัฒนาประเทศให

เจริญ สามารถรับมือกับโอกาสและภัยคุกคามแบบใหมๆท่ีเปลี่ยนแปลงอยางเร็ว รุนแรงในศตวรรษท่ี 21 ได 

(ดร.สุวิทย เมษินทรีย รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงพาณิชย) ดังนั้น ประเทศไทย 4.0 ประเทศไทยจะตอง

เปลี่ยนผานท้ังระบบใน 4 องคประกอบสําคัญ คือ1.เปลี่ยนจากการเกษตรแบบดั้งเดิมในปจจุบัน (Traditional 

Farming) ไปสูการเกษตรสมัยใหมท่ีเนนการบริหารจัดการและเทคโนโลยี (Smart Farming) โดยเกษตรกร

ตองร่ํารวยข้ึนและเปนเกษตรกรแบบเปนผูประกอบการ (Entrepreneur) 2.เปลี่ยนจาก Traditional SMEs 

หรือ SMEs ท่ีมีอยูและรัฐตองใหความชวยเหลืออยูตลอดเวลาไปสูการเปน Smart Enterprises และ Start 

ups ท่ีมีศักยภาพสูง 3.เปลี่ยนจาก Traditional Services ซ่ึงมีการสรางมูลคาคอนขางต่ําไปสู High Value 

Services 4.เปลี่ยนจากแรงงานทักษะต่ําไปสูแรงงานท่ีมีความรู ความเชี่ยวชาญและทักษะสูงซ่ึงเปนรูปแบบท่ีมี

การผลักดันการปฏิรูปโครงสรางเศรษฐกิจ การปฏิรูปการวิจัยและการพัฒนาและการปฏิรูปการศึกษาไป

พรอมๆกัน เปนการผนึกกําลังของทุกภาคสวน ภายใตแนวคิดประชารัฐท่ีผนึกกําลังกับเครือขายพันธมิตรทาง

ธุรกิจ การวิจัยพัฒนาและบุคลากรท้ังในประเทศและระดับโลก (ประเทศไทย 4.0 โมเดลพัฒนาเศรษฐกิจใหม :

สุดปฐพี เวียงสี) 

ดังนั้น หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอิสลามศึกษาหลักสูตรนานาชาติ ฉบับปรับปรุงนี้ได

ปรับปรุงวิธีการสอน ใหสอดรับกับการเปลี่ยนแปลงของประเทศ นั่นคือ การพัฒนาคนใหทักษะสอดรับกับ

ทักษะของมนุษยในศตวรรษท่ี 21 โดยใหมีการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทํางาน (Work-integrated 

Learning) มีสหกิจศึกษา (Co-operative Education) และเพ่ิมสมรรถนะทางภาษาตางประเทศ โดยเฉพาะ

ภาษาอาหรับและอังกฤษ โดยการใหนักศึกษาไปแลกเปลี่ยนประสบการณในตางประเทศเปนเวลา1-2 ภาค

การศึกษา ณ ประเทศ มาเลเซีย อินโดนีเซียบรูไน ตุรกี สหรัฐอาหรับเอมิเรต จอรแดน ฯลฯ ภายใตโครงการ 

International Islamic Studies Networking : IISN) และจัดกิจกรรมเสริมทักษะทางวิชาการใหนักศึกษาชั้น

ปท่ี 4 ไปทํากิจกรรมวิชาการรวมกับนักศึกษาในมหาวิทยาลัยตางประเทศเปนเวลา 1 เดือน เพ่ือใหบัณฑิตมี

http://www.sudpatapee.com/index.php/2014-08-15-15-18-27/itemlist/user/548-%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%94%E0%B8%9B%E0%B8%90%E0%B8%9E%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B5
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สมรรถนะสากลสามารถแขงขันในเวทีโลกได ท้ังนี้เพ่ือสนองตอบการขับเคลื่อนนโยบาย“ไทยแลนด 4.0” ของ

รัฐบาล 

11.2 สถานการณหรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 

มหาวิทยาลัยในประเทศโลกอาหรับหรือตะวันออกกลาง ถือวาเปนดินแดนท่ีใกลชิดกับศาสนามาก

ท่ีสุดอันเนื่องมาจากเปนแหลงกําเนิดของศาสนาอิสลาม เปนศูนยกลางของอิสลามศึกษาและวิทยาการอิสลาม 

เปนความตองการความเขมขนของการศึกษาศาสนา จากศูนยกลางของอิสลามศึกษาและวิทยาการอิสลาม แต

แนนอนวาลูกหลานชาวมุสลิมจะไปท้ังหมดนั้นเปนไปไดยาก  เพราะขอจํากัดหลายๆดานโดยเฉพาะดาน

เศรษฐกิจ    นอกจากนี้ ขอไดเปรียบดานภาษายังเปนอีกหนึ่งปจจัยท่ีผลักดันใหนักศึกษาชาวมุสลิมในพ้ืนท่ี

ตองการออกเดินทางไกล แมวาจุดมุงหมายแรกของนักศึกษาชาวมุสลิมจะเปนการไปศึกษาตอเพ่ือเรียนรูหลัก

ศาสนา แตอีกสวนหนึ่งท่ีสําคัญไมแพกันนั่นก็คือความไดเปรียบดานภาษา เชนเดียวกับนักศึกษาท่ัวไปท่ี

อยากจะไปเรียนตอประเทศอังกฤษหรืออเมริกาเพราะจะไดพ้ืนฐานทางดานภาษาอังกฤษท่ีดีกวา เฉก

เชนเดียวกับการตัดสินใจไปเรียนตอในประเทศโลกอาหรับของนักศึกษาชาวมุสลิม เพ่ือใหไดพ้ืนฐานทางดาน

ภาษาอาหรับในระดับท่ีสามารถคนควาและตอยอดในระดับท่ีสูงข้ึน 

และอันเนื่องมาจากสถานการณความไมสงบและความรุนแรงในพ้ืนท่ี 3 จังหวัดชายแดนภาคใต เปน

ปญหาสําคัญของประเทศท่ีทุกภาคสวนจะตองมีสวนรวมในการแกไขปญหา  พลเมืองในพ้ืนท่ี 3 จังหวัด

ชายแดนภาคใตสวนใหญเปนมุสลิม ซ่ึงมีอัตลักษณทางเชื้อชาติ ศาสนา ภาษา วัฒนธรรมและวิถีชีวิตท่ีแตกตาง

กับภูมิภาคอ่ืนๆ ของประเทศไทย ปญหาในพ้ืนท่ี 3 ชายแดนภาคใตมีพ้ืนฐานจาก 3 ประการกลาวคือ ความ

ขัดแยงทางชาติพันธุ ปญหาทางศาสนา การวางงานและความยากจนในพ้ืนท่ี (Chumphot Nurakkate, 

2012)  โดยเฉพาะในประเด็นทางศาสนา ซ่ึงมีความสลับซับซอนและละเอียดออนมาก ถึงแมวามีนักวิชาการ

บางทานพยายามยืนยันวา ศาสนาไมใชมูลเหตุท่ีแทจริงของเหตุการณความไมสงบในพ้ืนท่ี 3 จังหวัดภาคใต แต

อยางไรก็ตามชาวมุสลิมในสามจังหวัดชายแดนภาคใต มักจะถูกกลาวถึงบอยครั้งเม่ือเกิดเหตุการณตางๆ และ

จะมีการกลาวถึง โดยใช คําวา “มุสลิมหัวรุนแรง” “มุสลิมสุดโตง” “ผูกอการราย”ญิฮาด”ฯลฯ ท้ังนี้ การ

บิดเบือนยังคงเกิดข้ึนอยางตอเนื่อง  โดยกลุมผูท่ีไมหวังดีซ่ึงกระทบตอความม่ันคงเปนอยางมาก วิทยาลัย

อิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  ซ่ึงเปนสถาบันอุดมศึกษาท่ีอยูในพ้ืนท่ีนี้ จึงมีภาระกิจโดยตรงใน

การผลิตบุคลากรท่ีมีความรูมีความสามารถ ในอันท่ีจะทําความเขาใจในหลักการของศาสนาอิสลามท่ีถูกตองตอ

สาธารณชน  

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอิสลามศึกษา หลักสูตรนานาชาติ ฉบับปรับปรุงนี้ใชภาษา

อาหรับและอังกฤษในการเรียนการสอน ไดกําหนดปรัชญาและเปาหมายของหลักสูตรในการสรางบุคลากร

อิสลามศึกษาท่ีสามารถนําเสนอความรู ความเขาใจเก่ียวกับอิสลามท่ีถูกตอง มีบุคลิกภาพในความเปนผูนําและ

มีสมรรถนะตามอัตลักษณนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร กลาวคือ “ซ่ือสัตย มีวินัย ใฝปญญา จิต

สาธารณะ” เพ่ือใหสามารถอยูรวมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมไดอยางสันติสุข  

 

 



8 

 11.3 การประเมินหลักสูตร 

จากเวที “การสะทอนกลับจากผูใชบัณฑิตตอหลักสูตร วิทยาลัยอิสลามศึกษา ซ่ึงจัดข้ึนเม่ือวันท่ี 24 

ธันวาคม 2558” และจาก “รายงานการประเมินตนเอง    หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอิสลามศึกษา 

หลักสูตรนานาชาติ ปการศึกษา 2557” สรุปไดวาควรสรางบัณฑิตท่ีเนนใหมีความกลาในการแสดงออก กลา

ตัดสินใจ มีทักษะทางดานภาษาตางประเทศในระดับสูง ทักษะการสื่อสาร การประสานงานและทักษะการ

ปฏิสัมพันธกับผูอ่ืน ใหมีการฝกปฏิบัติงานกอนจบการศึกษา เพ่ือใหบัณฑิตสามารถนําความรูไปประยุกตใชใน

การทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยเพ่ิมความรูท่ีจําเปนตอการทํางานและเนนใหบัณฑิตสามารถบูรณาการ

ความรูกับการใชชีวิตจริงในสังคมปจจุบันไดอยางเหมาะสม 

ในมุมมองของศิษยเกาไดใหความเห็นตอหลักสูตร ในรายงานการประเมินตนเองหลักสูตรศิลปศาสตร

บัณฑิต สาขาวิชาอิสลามศึกษาหลักสูตรนานาชาติ ปการศึกษา 2557 ไววา หลักสูตรควรสงเสริมใหนักศึกษามี

การพัฒนาทักษะภาษาอาหรับและภาษาอังกฤษ มีองคความรูความสามารถดานวิชาการอิสลามศึกษาท่ีเขมขน 

ตามหลักการศาสนาอิสลามท่ีถูกตองสามารถเปนผูนําสังคมและชุมชนได 

และจากรายงานการประเมินตนเอง โดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตรปการศึกษา 2557 ไดให

ความเห็นโดยสรุปไดวา ใหเนนการพัฒนาศักยภาพทางดานภาษาตางประเทศ โดยเฉพาะอยางยิ่งในดานภาษา

อาหรับเพราะเปนแหลงองคความรูดานอิสลามศึกษาท่ีถูกตอง  ตลอดจนปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรใหเนน

รายวิชาศาสนาเชิงลึกหรือแบบเขมขน  ในการท่ีจะสรางบัณทิตใหเปนผูท่ีมีความรูทางดานอิสลามศึกษา

โดยเฉพาะเพ่ือสนองตอบความตองการของชุมชนและสังคม      อันเปนแนวทางหนึ่งในการแกปญหาความ

ขาดแคลนบุคลากรท่ีมีความรูดานอิสลามศึกษาท่ีถูกตอง   

12. ผลกระทบจากขอ 11.1 ขอ 11.2 และขอ 11.3 ตอการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวของกับพันธกิจ

ของสถาบัน 

12.1 การพัฒนาหลักสูตร 

การเปลี่ยนแปลงหลักสูตรและพัฒนาคน ใหสอดรับกับการเปลี่ยนแปลงของประเทศ นั่นคือ การ

พัฒนาคนใหมีทักษะสอดรับกับคนในศตวรรษท่ี 21 และมุงม่ันจะปรับเปลี่ยนเนื้อหา หลักสูตรใหทันสมัย

สอดคลองกับทิศทางการพัฒนาของประเทศไทย เพราะหลักสูตรเชื่อม่ันเสมอวา คนเปนผูกําหนดทิศทางของ

ประเทศไมใชประเทศกําหนดทิศทางของคนโดยสนองนโยบาย “ไทยแลนด 4.0” ประกอบกับสถานการณ

ความไมสงบและความรุนแรงในพ้ืนท่ี 3 จังหวัดชายแดนภาคใต และผลการประเมินผูใชบัณฑิตและผลการ

ประเมินตนเองของหลักสูตร จึงจําเปนจะตองปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอิสลามศึกษา

หลักสูตรนานาชาติโดยเพ่ิมรายวิชาท่ีเก่ียวกับการสรางผูประกอบการ (Entrepreneurship) และนักศึกษายัง

ส าม ารถ เข า ร ว ม โค ร งก าร  Social Enterprise for Economic Development Program (SEED) ได

นอกจากนี้จัดการศึกษาบางรายวิชาในลักษณะเชิงบูรณาการกับการทํางาน (Work-integrated Learning) มี

รายวิชาสหกิจศึกษา (Co-operative Education) และเพ่ิมสมรรถนะทางภาษาตางประเทศโดยเฉพาะภาษา

อาหรับ อังกฤษและภาษาอ่ืนๆตามความสนใจของนักศึกษา เพ่ือผลิตบัณฑิตท่ีมีสมรรถนะสอดรับกับนโยบาย

ของรัฐบาล “ไทยแลนด 4.0”  หลักสูตรฉบับปรับปรุงนี้ ยังไดเพ่ิมความเขมแข็งทางวิชาการอิสลามศึกษา โดย
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บูรณาการกับศาสตรอ่ืนๆ เพ่ือผลิตบุคลากรทางอิสลามศึกษาท่ีมีความพรอมทางวิชาการอิสลามศึกษาท่ีถูกตอง 

มีศักยภาพสูงในการพัฒนาตนเองท้ังทางดานวิชาการและการทํางาน มีสมรรถนะสากล ดํารงตนอยูในกรอบ

ครรลองครองธรรม มีคุณธรรมจริยธรรมและสามารถอยูรวมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมไดอยางสันติสุข    

12.2 ความเกี่ยวของกับพันธกิจของสถาบัน 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอิสลามศึกษา หลักสูตรนานาชาติ ฉบับปรุง พ.ศ. 2559 นี้

สอดคลองกับวิสัยทัศนของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี กลาวคือ เปนมหาวิทยาลัยท่ีเปน

เลิศบนพ้ืนฐานพหุวัฒนธรรมเพ่ือประโยชนของเพ่ือนมนุษยเปนกิจท่ี 1 โดยมีพันธกิจ 3 ประการ คือ 1) สราง

ความเปนผูนําทางวิชาการในสาขาท่ีสอดคลองกับศักยภาพพ้ืนฐานของภาคใต และเชื่อมโยงสูเครือขายสากล 

2) พัฒนามหาวิทยาลัยใหเปนสังคมฐานความรู บนพ้ืนฐานพหุวัฒนธรรมและหลักเศรษฐกิจพอเพียง โดยใหผู

ใฝรูไดมีโอกาสเขาถึงความรูในหลากหลายรูปแบบ 3) ผสมผสานและประยุกตความรูบนพ้ืนฐานประสบการณ

การปฏิบัติสูการสอนเพ่ือสรางปญญาคุณธรรม สมรรถนะและโลกทัศนสากลใหแกบัณฑิต อีกท้ังสอดคลองกับ

วิสัยทัศนของวิทยาลัยอิสลามศึกษา ท่ีจะเปนสถาบันอุดมศึกษาชั้นนําดานวิทยาการอิสลามและโลกมุสลิมใน

ภูมิภาค โดยเฉพาะในดานการพัฒนาวิทยาลัยใหเปนศูนยกลางเครือขายทางการศึกษาและวิจัยดานวิทยาการ

อิสลามในระดับภูมิภาค 

13. ความสัมพันธกับหลักสูตรอ่ืนท่ีเปดสอนในคณะ/ภาควิชาอ่ืนของสถาบัน 

13.1 กลุมวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ท่ีเปดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอ่ืน 

จํานวน 18 รายวิชา ไดแก 

1) วิทยาลัยอิสลามศึกษา จํานวน 1 รายวิชา คือ 

1. 761-104  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. 264-001  ทักษะชีวิต 3     หนวยกิต 

2. 281- xxx  กีฬา 1    หนวยกิต 
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3. 282-002 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/รายวิชาในหลักสูตรนี้ท่ีเปดสอนแกหลักสูตรอ่ืน 

ไมมี  

13.3 การบริหารจัดการ 

1) มีคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 5 คน ทําการบริหาร

หลักสูตรใหเปนไปตามปรัชญาและวัตถุประสงคของหลักสูตร 

2) มีคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และอาจารยประจําหลักสูตรดําเนินการบริหารจัดการเก่ียวกับ

กระบวนการเรียนการสอนและการประเมินผลใหสอดคลองกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2558 

3) กําหนดใหอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรเปนผูประสานงานใหรายวิชาตางๆจัดทํารายละเอียด

ของรายวิชาตามแบบ มคอ.3 และมคอ.4 ใหสอดคลองกับผลการเรียนรูของแตละรายวิชากอน

การเรียนการสอนของแตละภาคการศึกษา และรายงานผลการดําเนินการของรายวิชาตามแบบ 

มคอ.5 และ มคอ.6 เม่ือสิ้นสุดภาคการศึกษาเสนอตอคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

4) กําหนดอาจารยประจําหลักสูตร เพ่ือทําหนาท่ีประสานงานกับอาจารยผูสอนและนักศึกษา ใน

การรวบรวมและพิจารณาเนื้อหารายวิชา กุลยุทธการสอน การทวนสอบ การวัดและประเมินผล 

และการรายงานผลการเรียนการสอน เพ่ือใหบรรลุตามวัตถุประสงคและมาตรฐานการเรียนรู

ของแตละวิชาตามท่ีกําหนดไวในหลักสูตรรายงานการดําเนินงานและขอเสนอแนะ เม่ือสิ้นสุด

ภาคการศึกษาหรือตามกรอบเวลาท่ีกําหนด รวมท้ังรายงานผลการดําเนินงานของหลักสูตรตาม

แบบการประเมินคุณภาพภายใน โดยปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรตามรอบการปรับปรุงทุก 5 ป  
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หมวดที ่2   ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร 
 

1. ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงคของหลักสูตร 

1.1 ปรัชญา 

ผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีมีองคความรูและความเขาใจในศาสตรอิสลาม โดยการใชภาษาอาหรับ

และภาษาอังกฤษเปนสื่อหลักในการศึกษา คนควา วิจัยใหกวางขวางยิ่งข้ึน เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเอง

และสังคมอยางสมดุล โดยประยุกตใชในชีวิตประจําวันในพหุสังคมอยางมีความสุข มีความคิดริเริ่ม มี

วิจารณญาณในการสรางสรรคสังคม ตลอดจนมีความรับผิดชอบตอตนเองและสังคมสวนรวม 

1.2 ความสําคัญ 

1) สามารถตอบสนองความตองการของชุมชนในดานการพัฒนาองคความรูและความเชี่ยวชาญดาน

วิทยาการอิสลามจากแหลงความรูท่ีหลากหลาย 

2) มีความสําคัญตอการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนบนพ้ืนฐานการเรียนรูและเขาใจเก่ียวกับ

วิทยาการอิสลาม 

3) สามารถตอบสนองอัตลักษณในพ้ืนท่ีและเชื่อมโยงกับกลุมประเทศอาหรับและโลกมุสลิม โดยใช

ภาษาอาหรับในการขับเคลื่อน 

4) สามารถแกปญหาความขาดแคลนของบุคลากรในสาขาอิสลามศึกษาหลักสูตรนานาชาติได 

1.3 วัตถุประสงค  

เพ่ือผลิตบัณฑิตใหมีคุณลักษณะตอไปนี้ 

1) มีองคความรูในศาสตรอิสลาม โดยการเขาถึงแหลงความรูจากอัลกุรอานและอัลหะดีษ ซ่ึงเปน

ภาษาอาหรับ และสามารถนําไปใชในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเองและสังคมได 

2) มีความสามารถในการเรียนรูวิทยาการอิสลามโดยการใชภาษาอาหรับและภาษาอังกฤษเปนสื่อหลัก

ในการศึกษา คนควา วิจัยทางดานอิสลามศึกษาใหกวางขวางยิ่งข้ึน ตลอดจนสามารถถายทอดองค

ความรูเก่ียวกับวิทยาการอิสลามไดอยางถูกตอง 

3) มีคุณธรรม จริยธรรมในกรอบของศาสนาอิสลามและสามารถใชชีวิตในพหุสังคมไดอยางมีความสุข 

4) มีความสามารถในการประยุกตใชความรูและเทคโนโลยีสารสนเทศและมีความสามารถในการคิด

วิเคราะหอยางเปนระบบและแกปญหาอยางสรางสรรค 
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2. แผนพัฒนาปรับปรุง 

  คาดวาจะดําเนินการแลวเสร็จภายในรอบการศึกษา (5 ป) 
 

แผนการพัฒนา/เปล่ียนแปลง กลยุทธ หลักฐาน/ตัวบงช้ี 

1. ปรับปรุงหลักสูตรตามเกณฑ  

มาตรฐานของ สกอ. และพลวัตร

ขององคความรู 

1. ติดตามการปรับปรุงหลักสูตร

อยางสมํ่าเสมอ 

2. ประชุม/สัมมนาผูรับผิดชอบ

หลักสูตร  อาจารยประจํา

หลักสูตร 

3. ติดตามความกาวหนาขององค

ความรูในวิชาชีพ 

1. รายงานการประเมินหลักสูตร 

2. เอกสารการปรับปรุงหลักสูตร 

3. ผลสรุปและผลการประเมิน

การประชุมสมัมนา 

 4. ติดตามความคาดหวังของสังคม

ตอผูประกอบวิชาชีพ 

4. รายวิชาในหลักสูตรท่ี

สอดคลองกับการ

เปลี่ยนแปลงของวิชาชีพ 

2. สงเสริมการจัดการเรียนการสอน

ท่ีเนนactive learning 

1. เพ่ิมพูนทักษะอาจารยในการ

จัดการเรียนการสอนเนนactive 

learning 

2. แลกเปลี่ยนเรียนรูระหวาง

อาจารยผูสอนในรายวิชาตางๆ  

3. ประเมินประสิทธิภาพการเรียน

การสอนท่ีเนน active learning 

 

1. จํานวนโครงการเพ่ิมพูน

ทักษะ อาจารย 

2. จํานวนอาจารยท่ีรวม

กิจกรรมการเพ่ิมพูนทักษะ

การจัดการเรียนการสอนเนน

active learning 

3. ผลการประเมินประสิทธิภาพ

การเรียนการสอนเนนactive 

learning 

4. ความพึงพอใจของผูเรียนตอ

การเรียนการสอนเนน 

active learning 

3. สงเสริมการเรียนรูท่ีเนนผูเรียน

เปนสําคัญ 

1. วางแผนการเรียนรูการจัดการ

เรียนรูแตละวิชาท่ีเนนผูเรียน  

2. แลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางผูสอน

จาก best practice การเรียน

การสอนท่ีเนนผูเรียนเปน

ศูนยกลาง 

3. กําหนดกิจกรรมการเรียนรูดวย

1. จํานวนรายวิชาท่ีกําหนด

กิจกรรมการเรียนรูดวย

ตนเอง 

2. จํานวนรายวิชาท่ีใชการ

ประเมินผลท่ีเนนพัฒนาการ

ของผูเรียน 

3. จํานวนอาจารยท่ีรวม
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แผนการพัฒนา/เปล่ียนแปลง กลยุทธ หลักฐาน/ตัวบงช้ี 

ตนเอง และการประเมินผลท่ีเนน

พัฒนาการของผูเรียนในแผนการ

จัดทํารายละเอียดของรายวิชา 

4. ประเมินประสิทธิภาพการเรียน

การสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ 

5. พัฒนาสารสนเทศท่ีสนับสนุนการ

เรียนรูดวยตนเอง 

กิจกรรมการเพ่ิมพูนทักษะ

การจัดการเรียนการสอนท่ี

เนนผูเรียนเปนศูนยกลาง 

4. ผลการประเมินประสิทธิภาพ

การเรียนการสอนท่ีเนน

ผูเรียนเปนศูนยกลาง 

5. ความพึงพอใจของผูเรียนตอ

การเรียนการสอนท่ีเนน

ผูเรียนเปนศูนยกลาง 

6. ความพึงพอใจของผูเรียนตอ

สารสนเทศท่ีสนับสนุนการ

เรียนรูดวยตนเอง 

4. ปรับปรุงวิธีการวัดและการ

ประเมินผล AUN-QA 

1. เพ่ิมพูนทักษะอาจารยเก่ียวกับ

วิธีการวัดและประเมินผล 

2. กําหนดใหมีคณะกรรมการ

วิเคราะหขอสอบในทุกรายวิชา 

3. กําหนดเกณฑในการวัดและ

ประเมินแตละรายวิชา 

4. ตรวจสอบเกณฑการประเมินผล

โดยผูสอนในรายวิชา 

1. จํานวนโครงการเพ่ิมพูน

ทักษะ อาจารย 

2. จํานวนอาจารยท่ีรวม

กิจกรรมการเพ่ิมพูนทักษะใน

การวัดและประเมินผล 

3. รายงานการวิเคราะหขอสอบ 

4. เกณฑการวัดและประเมินผล 

5. จํานวนรายวิชาท่ีใชวิธีการวัด

และประเมินผลตามเกณฑท่ี

กําหนด 

6. ความพึงพอใจของผูเรียนตอ

ระบบการวัดและประเมินผล 

5. สงเสริมการจัดการเรียนรูเพ่ือให

บรรลุมาตรฐานผลการเรียนรูทุก

ดาน 

1.พัฒนาทักษะอาจารยในการ

จัดการเรียนรูและการประเมินผล

การเรียนรูดานคุณธรรม 

จริยธรรม ดานความรู ดานทักษะ

ทางปญญา ดานทักษะ

ความสัมพันธระหวางบุคคลและ

ความรับผิดชอบ ทักษะในการ

วิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร 

1. จํานวนโครงการเพ่ิมพูน

ทักษะอาจารย 

2. จํานวนอาจารยท่ีรวม

กิจกรรมการเพ่ิมพูนทักษะ

การจัดการเรียนรูตาม

มาตรฐานผลการเรียนรู 

3. ผลการประเมินประสิทธิภาพ

การจัดการเรียนรู ตาม
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แผนการพัฒนา/เปล่ียนแปลง กลยุทธ หลักฐาน/ตัวบงช้ี 

และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ

รวมท้ังทักษะการปฏิบัติทาง

วิชาชีพ  

2.ติดตามประเมินทักษะอาจารยใน

การจัดการเรียนรู และการ

ประเมินผลการเรียนรูของ

นักศึกษาตามมาตรฐานผลการ

เรียนรูในแตละดาน 

3.ทําผลการประเมินมาพัฒนาและ

บูรณาการจัดการเรียนรู 

มาตรฐานผลการเรียนรูแตละ

ดาน 

4. ความพึงพอใจของผูเรียนตอ

การจัดการเรียนรูของ

อาจารยตอหลักสูตร 

5. ผลการประเมินนักศึกษาใน

แตละมาตรฐานผลการเรียนรู 

6. จํานวนกิจกรรมเสริม

หลักสูตร 

 
 
 

หมวดที ่3 ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการและโครงสรางของหลักสูตร 
 
1. ระบบการจัดการศึกษา 

1.1 ระบบ 
จัดการศึกษาระบบทวิภาค ขอกําหนดตางๆ เปนไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วาดวย

การศึกษาข้ันปริญญาตรี (ภาคผนวก ก) 
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูรอน 

มีการจัดการเรียนการสอนภาคฤดูรอน ตามการพิจารณาของคณะกรรมการประจําหลักสูตร  
1.3 การเทียบเคียงหนวยกิตในระบบทวิภาค 

ไมมี 

2. การดําเนินการหลักสูตร 

2.1 วัน - เวลาในการดําเนินการเรียนการสอน   

วันและเวลาทําการของมหาวิทยาลัย 

ภาคตน   เดือนสิงหาคม  –  ธันวาคม 

ภาคปลาย  เดือนมกราคม  –  พฤษภาคม 

ภาคฤดูรอน  เดือนพฤษภาคม  –  กรกฎาคม 

2.2 คุณสมบัติของผูเขาศึกษา 

1) ตองสําเร็จการศึกษาไมต่ํากวามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา  

2) ผานการคัดเลือกตามเกณฑของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และ/หรือเปนไปตามระเบียบ

ขอบังคับของการคัดเลือกของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
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3) ผานการคัดเลือกตามเกณฑการคัดเลือกภายใตโครงการนักเรียนท่ีมีผลการเรียนดี โครงการสงเสริม

เด็กดีมีคุณธรรม โครงการรับนักศึกษาชาวไทยมุสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใตใหเขาศึกษาใน

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรและโครงการคัดเลือกโดยตรงท่ีวิทยาลัยอิสลามศึกษาเปนผูดําเนินการ 

2.3 ปญหาของนักศึกษาแรกเขา 

1) จากการสํารวจการทดสอบภาษาอาหรับ (APT : Arabic Placement Test) และภาษาอังกฤษ (EPT : 

English Placement Test) โดยศูนยทดสอบภาษาระหวางป 2557-2558 พบวานักศึกษามีทักษะ

พ้ืนฐานดานภาษาตางประเทศอยูในระดับคอนขางต่ํา (45%) 

2) จากขอมูลของฝายกิจการนักศึกษาและจากการปฐมนิเทศนักศึกษา พบวานักศึกษาตองใชเวลาในการ

ปรับตัวอันเนื่องมาจากการท่ีนักศึกษามาจากหลากหลายประเทศ  ซ่ึงมีความแตกตางทางดาน

วัฒนธรรมและความเปนอยู  โดยเฉพาะนักศึกษาตางชาติจะมีปญหาในการใชการระบบ Intranet 

ของมหาวิทยาลัยเพราะขาดทักษะภาษาไทย 

3) จากรายงานขอมูลของฝายกิจการนักศึกษาพบวานักศึกษาไทย กูจาก กยศ.รอยละ 90 เนื่องจากขาด

แคลนดานทุนทรัพย 

4) ผลจากการสัมภาษณของคณะกรรมการคัดเลือก พบวาระดับพ้ืนฐานความรูอิสลามศึกษาของ

นักศึกษาอยูในระดับท่ีแตกตางกันมาก เนื่องจากสถาบันการศึกษาระดับมัธยมศึกษา มีมาตรฐาน

การศึกษาดานศาสนาท่ีแตกตางกันเชน บางแหงใชหลักสูตรอิสลามศึกษา พ.ศ.2546 แตบางแหงใช

หลักสูตรอิสลามศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ. 2551 และบางสวนของนักศึกษา จบการศึกษาดานศาสนาชั้น

10 (ซานาวี) แตมีบางสวนนักศึกษาไมจบชั้น10 (ซานาวี) 

2.4 กลยุทธในการดําเนินการเพ่ือแกไขปญหา / ขอจํากัดของนักศึกษาในขอ 2.3 

1) จัดกิจกรรมสอนเสริมภาษาอังกฤษและภาษาอาหรับแกนักศึกษาแรกเขา 

2) นักศึกษาท่ีมีผลการเรียนภาษาอังกฤษและภาษาอาหรับต่ํากวาเกณฑท่ีกําหนดใหลงทะเบียนเรียน

รายวิชาภาษาอังกฤษพ้ืนฐานและภาษาอาหรับพ้ืนฐานสําหรับการศึกษาในระดับอุดมศึกษา 

3) จัดหาทุนการศึกษาใหนักศึกษาท่ีขาดแคลนทุนทรัพย 

4) จัดกิจกรรมเสริมทักษะการศึกษาและการใชชีวิตในระบบมหาวิทยาลัย 

5) แตงตั้งอาจารยท่ีปรึกษาดูแลนักศึกษาตั้งแตแรกเขาจนจบการศึกษา 
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2.5 แผนการรับนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาในระยะ 5 ป   

จํานวนนักศึกษา 
จํานวนนักศึกษาแตละปการศึกษา 

2560 2561 2562 2563 2564 

ชั้นปท่ี 1 60 60 60 60 60 

ชั้นปท่ี 2 - 60 60 60 60 

ชั้นปท่ี 3 - - 60 60 60 

ชั้นปท่ี 4 - - - 60 60 

รวม 60 120 180 240 240 

คาดวาจะจบการศึกษา - - - - 60 
 

2.6 งบประมาณตามแผน 

2.6.1 งบประมาณรายรับ (หนวยบาท) 

 

2.6.2 งบประมาณรายจาย (หนวยบาท) 

 
 

หมวด เงิน 
ปงบประมาณ 

2560 2561 2562 2563 2564 

ก. งบดําเนินการ  

1. คาใชจายบุคลากร 1,925,640 2,021,922 2,123,018 2,229,169 1,577,400 

2. คาใชจายดําเนินงาน (ไมรวม 3) 300,000 300,000 300,000 300,000 350,000 

3. ทุนการศึกษา      

4. รายจายระดับมหาวิทยาลัย      

รวม (ก) 2,225,640 2,321,922 2,423,018 2,529,169 2,640,627 

ข. งบลงทุน 

คาครุภัณฑ      

รายละเอียดรายรับ ปงบประมาณ 

 

 

 

2560 2561 2562 2563 2564 

คาธรรมเนียมการศึกษา 

คาหนวยกิตระดับปริญญาตรี 2,280,000 4,560,000 6,840,000 9,120,000 6,840,000 

รวมรายรับ 2,280,000 4,560,000 6,840,000 9,120,000 6,840,000 
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หมวด เงิน 
ปงบประมาณ 

2560 2561 2562 2563 2564 

รวม (ข)      

รวม (ก) + (ข) 2,225,640 2,321,922 2,423,018 2,529,169 2,640,627 

จํานวนนักศึกษา  60 120 180 240 240 

คาใชจายตอหัวนักศึกษา 37,094 19,349 13,461 10,538 11,003 
 

2.7 ระบบการศึกษา 

แบบชั้นเรยีน 

2.8 การเทียบโอนหนวยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนขามสถาบันอุดมศึกษา  

เปนไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วาดวยการศึกษาข้ันปริญญาตรี 

2.9 การจัดการเรียนการสอน  

2.9.1 หลักสูตรนี้มีการจัดการเรียนการสอนท่ีเนน active learning รอยละ 70 ของรายวิชาท้ังหมด 

โดยแตละรายวิชาจัดการเรียนการสอนท่ีเนน active learning ไมนอยกวารอยละ 50 ของจํานวน

ชัว่โมงบรรยาย 

2.9.2 ทุกรายวิชาในหลักสูตรนี้ใชภาษาอังกฤษและภาษาอาหรับรวมในการจัดการเรียนการสอน ของ

การจดัการเรียนการสอนในรายวิชา   

2.9.3 หลักสูตรนี้มีรายวิชาท่ีสอดแทรก Work Integrated Learning ไมนอยกวารอยละ 30 ของ

รายวิชาในหลักสูตร 

3. หลักสูตรและอาจารย 

3.1 หลักสูตร 

3.1.1 จํานวนหนวยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา  135 หนวยกิต 

3.1.2 โครงสรางหลักสูตร 

ก. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป จํานวน      31 หนวยกิต 

- กลุมวิชาภาษา      11 หนวยกิต 

- กลุมวิชามนุษยศาสตร      7 หนวยกิต 

- กลุมวิชาสังคมศาสตร      7 หนวยกิต 

- กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร    6 หนวยกิต 
ข. หมวดวิชาเฉพาะ จํานวนไมนอยกวา  98 หนวยกิต 

 1) กลุมวิชาพ้ืนฐานวิชาแกน 15 หนวยกิต                   

 2) กลุมวิชาเอก  77  หนวยกิต 

       - เอกบังคับ 59  หนวยกิต 
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       - เอกเลือก 18  หนวยกิต 

 3) ฝกงานและภาคนิพนธหรือสหกิจศึกษา  6  หนวยกิต 

 ค. หมวดวิชาเลือกเสร ี   6 หนวยกิต 

3.1.3 เง่ือนไขทางภาษา 

        นักศึกษาท่ีเขาศึกษาในหลักสูตรนี้จะตองผานการสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาอาหรับ 

(APT : Arabic Placement Test ) และภาษาอังกฤษ (EPT : English Placement Test) ซ่ึงทางวิทยาลัย

อิสลามศึกษาไดจัดข้ึน นักศึกษาตองไดคะแนนไมนอยกวารอยละ 75 จึงสามารถลงทะเบียนเรียนในหมวดวิชา

อ่ืนๆ ในหลักสูตรนี้ได ยกเวนผูเรียนท่ีเปนเจาของภาษาหรือมีผลการสอบอยางอ่ืนท่ีสามารถเทียบเคียงได หาก

ผลการสอบ APT  และ EPT  ต่ํากวารอยละ 75 นักศึกษาจะตองลงทะเบียนเรียนรายวิชาพ้ืนฐานดานภาษา

โดยไมนับหนวยกิตเปนหนวยกิตสะสม (ยกเวนวิชา 417-002 ภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษาหลักสูตรนานาชาติ

2 นับหนวยกิตในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป กลุมวิชาภาษาอังกฤษ) ซ่ึงวิทยาลัยอิสลามศึกษาไดกําหนดรายละเอียด  

เง่ือนไข  ดังตอไปนี้ 

1)  คะแนนภาษาอาหรับ (APT: Arabic Placement Test) 

1.1 คะแนน APT.  นอยกวารอยละ 35 จะตองลงทะเบียนเรียนรายวิชาพ้ืนฐานทางภาษาอาหรับ

ดังตอไปนี้ 

780-100 ภาษาอาหรับเพ่ืออิสลามศึกษา 1    8(6-4-14)                  

Arabic for Islamic Studies I  

780-101 ภาษาอาหรับเพ่ืออิสลามศึกษา 2    8(6-4-14) 

 Arabic for Islamic Studies II 

780-102 ภาษาอาหรับเพ่ืออิสลามศึกษา 3    8(6-4-14) 

  Arabic for Islamic Studies III 

1.2  คะแนน APT.  ระหวางรอยละ 35-55 จะตองลงทะเบียนเรียนรายวิชาพ้ืนฐานทางภาษา

อาหรับดังตอไปนี้ 

780-101 ภาษาอาหรับเพ่ืออิสลามศึกษา 2    8(6-4-14) 

 Arabic for Islamic Studies II 

780-102 ภาษาอาหรับเพ่ืออิสลามศึกษา     8(6-4-14) 

  Arabic for Islamic Studies III 

1.3  คะแนน APT.  ระหวางรอยละ 56-75 จะตองลงทะเบียนเรียนรายวิชาพ้ืนฐานทางภาษา

อาหรับดังตอไปนี้ 

780-102  ภาษาอาหรับเพ่ืออิสลามศึกษา 3    8(6-4-14) 

        Arabic for Islamic Studies III 
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2) คะแนนภาษาอังกฤษ (EPT: English Placement Test ) 

2.1 คะแนน EPT. นอยกวารอยละ 35 นักศึกษาจะตองลงทะเบียนเรียนรายวิชาพ้ืนฐานทาง

ภาษาอังกฤษ ดังตอไปนี้ 

780-103  ภาษาอังกฤษเพ่ืออิสลามศึกษา      8(6-4-14) 

     English for Islamic Program 

417-001  ภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษาหลักสูตรนานาชาติ 1  4(3-2-7) 

  English for International Program I         (ไมนับหนวยกิต) 
417-002   ภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษาหลักสูตรนานาชาติ 2  4(3-2-7) 

   English for International Program II 

2.2 คะแนน EPT ระหวางรอยละ 35-55 นักศึกษาจะตองลงทะเบียนเรียนรายวิชา ดังตอไปนี้ 

417-001   ภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษาหลักสูตรนานาชาติ 1  4(3-2-7) 

English for International Program I    (ไมนับหนวยกิต) 

417-002 ภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษาหลักสูตรนานาชาติ 2  4(3-2-7) 

English for International Program II 

2.3 คะแนน EPT ระหวางรอยละ 56-75 นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียนรายวิชาดังตอไปนี้ 

417-002   ภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษาหลักสูตรนานาชาติ 2  4(3-2-7) 

   English for International Program II 

ท้ังนี้ผลการสอบแตละวิชาตองอยูในระดับผาน หากไมผานตองเรียนควบคูกับวิชาเฉพาะภายใต

คําแนะนําของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 

 

3.1.4 รายวิชา 

ก. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไปจํานวนไมนอยกวา  31 หนวยกิต 

 1)  กลุมวิชาภาษา         จํานวน  11  หนวยกิต 

ภาษาไทย  บังคับ   3 หนวยกิต 

- สําหรับนักศึกษาไทย 

411-101 ภาษากับความคิดและการสื่อสาร  3(3-0-6) 

   Language Thought and Communication 

- สําหรับนักศึกษาตางชาติ 

411-001 ภาษาไทยสําหรับนักศึกษาตางชาติ   3(2-2-5)  

          Thai for Foreign Student 
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ภาษาอังกฤษ จํานวน  8  หนวยกิต   

                     417-001    ภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษาหลักสูตรนานาชาติ 11  4(3-2-7) 

                English for International Program I   (ไมนับหนวยกิต) 

                     417-002 ภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษาหลักสูตรนานาชาติ 2*    4(3-2-7) 

   English for International Program II    

                    417-003      การอานเชิงวิชาการ  4(4-0-8)  

                Academic Reading 

 

  2) กลุมวิชามนุษยศาสตร   จํานวน  7        หนวยกิต         

บังคับ  4 หนวยกิต 

                     281-xxx    กีฬา **1
2   1(0-2-1) 

   Physical Studies Activities 

                     437-001   มนุษยกับการรูจักตนเอง   3(3-0-6) 

            Man and Self Knowledge  

เลือก     ไมนอยกวา  3  หนวยกิต จากรายวิชาตอไปนี้ 

                      264-001  ทักษะชีวิต   3(2-2-5) 

            Life skills 

                      282-002  ชีวิตและสุขภาพ   3(2-2-5) 

            Life and Health 

                      438-001  ศาสนวิถี   3(3-0-6) 

   Religious Paths 

 

  3) กลุมวิชาสังคมศาสตร   จํานวน   7 หนวยกิต         

 บังคับ      4 หนวยกิต 

427-006 การศึกษาขามวัฒนธรรม   3 (3-0-6) 

            Cross-Cultural Studies  

761-104 กิจกรรมประกอบหลักสูตร   1(0-0-3) 

            Co-curricular activities 

 

                                                 
* สําหรับนักศึกษาที่สอบวัดพื้นฐานภาษาอังกฤษไดคะแนน EPT ระหวางรอยละ 56-75 ขึ้นไป  สามารถลงทะเบียนรายวิชา 417-002  

ภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษาหลักสูตรนานาชาติ 2 ไดเลย 
**รายวิชากีฬารหัส 281-157 ฟุตบอล, 281-159 วอลเลยบอล, 281-162 เทนนิส, 281-164 แบดมินตัน, 281-174 มวยไทย หรือวิชาอื่นๆ ตาม

ความเห็นชอบของอาจารยที่ปรึกษา 
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                      เลือกไมนอยกวา  3  หนวยกิต จากรายวิชาตอไปนี้ 

299-001   วัฒนวิถีแหงการดําเนินชีวิต  3 (2-2-5) 

              Life Style Enhancement 

427-003   มนุษยกับสังคม  3 (3-0-6) 

              Man and Society 

428-002   สันติศึกษา  3 (3-0-6) 

              Peace Studies 

  4) กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร       จํานวน   6 หนวยกิต         

                         บังคับ       3  หนวยกิต 

724-004   วิทยาศาสตรสภาวะแวดลอม    3(2-3-4) 

 Environmental Science 

 เลือกไมนอยกวา  3  หนวยกิต จากรายวิชาตอไปนี้ 

747-001   สถิติในชีวิตยุคใหม  3 (2-2-5) 

              Statistics in Modern Life 

748-001   เทคโนโลยีสารสนเทศ  3 (2-2-5) 

              Information Technology 

    และนักศึกษาสามารถเลือกเรียนรายวิชาศึกษาท่ัวไปท่ีเปดสอนในวิทยาเขตปตตานี วิทยา

เขตอ่ืนหรือมหาวิทยาลัยอ่ืนท้ังในและตางประเทศ ดวยความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจํา

วิทยาลัยอิสลามศึกษาและคณะกรรมการวิชาการ วิทยาเขตปตตานี พิจารณาแลวสามารถนํามา

เทียบเทารายวิชาได ตามนโยบายของมหาวิทยาลัยสามารถนํามาเทียบเทาแทนวิชาศึกษาท่ัวไป 

 

 ข. หมวดวิชาเฉพาะจํานวน ไมนอยกวา  98 หนวยกิต 

  1)  กลุมวิชาแกน  จํานวน    15 หนวยกิต   

761-100  โลกทัศนอิสลาม  3 (3-0-6) 

         Islamic Worldview  

761-101  อัลกุรอานและซุนนะฮ  3 (3-0-6) 

         Al-Qur’an and Sunnah  

761-200  สีเราะฮศึกษา  3 (3-0-6) 

         Sirah Studies 

761-300  วาสะฏียะฮในอิสลาม  3 (3-0-6) 

         Wasatiyah in Islam 

763-200  การเปนผูประกอบการเบื้องตน  3 (3-0-6) 

         Introduction to Entrepreneurship 
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 2)  กลุมวิชาเอก จํานวน   77  หนวยกิต 

2.1 เอกบังคับ จํานวน  59  หนวยกิต 

780-111   อุลูมอัลกุรฺอาน 1  3 (3-0-6) 

              Ulum al-Qur’an I 

780-112   อุลูมอัลหะดีษ  3 (3-0-6) 

              Ulum al-Hadith 

780-113   ฟกฮเบื้องตน  3 (3-0-6) 

              Introduction to Fiqh  

780-121   อะกีดะฮอิสลามียะฮ   3 (3-0-6) 

               Aqidah Islamiyah  

780-122   หลักการฟกฮ  3 (3-0-6) 

              Principle of Fiqh 

780-123   อุลูมอัลกุรฺอาน 2  3 (3-0-6) 

              Ulum al-Qur’an II 

780-124   หะดีษเก่ียวกับอะกีดะฮ  3 (3-0-6) 

              Hadith Bearing on Aqidah 

780-125   ตัจญวีดและอัลกุรอาน 1  1(1-0-2) 

              Tajwid and al-Qur’an I  

780-211   อารยธรรมอิสลาม  3 (3-0-6) 

              Islamic Civilization  

780-212   ตัจญวีดและอัลกุรอาน 2  1(1-0-2) 

                                      Tajwid and al-Qur’an II 

780-213   หลักการปฏิบัติศาสนกิจในอิสลาม  3 (3-0-6) 

              Fiqh al-Ibadat 

780-214   อรรถาธิบายอัลกุรอาน  3 (3-0-6) 

              Tafsir al-Qur’an 

780-215 ประวัติศาสตรอิสลาม1  3 (3-0-6) 

Islamic History I 

780-221   ฟกฮ อัลมูอามาลาต  3 (3-0-6) 

              Fiqh al-Muamalat 

780-222   ตัครีจญ อัลหะดีษ  3 (3-0-6) 

              Takhrijal- Hadith 
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780-223   อิสลามกับแนวคิดรวมสมัย  2 (2-0-4) 

              Islam and Contemporary Thoughts 

780-224   การเมืองและเศรษฐกิจระหวางประเทศ  2 (2-0-4) 

              International Political Economy 

780-311   ตัจญวีดและอัลกุรอาน 3  1(1-0-2) 

              Tajwid and al-Qur’an III 

780-312 กฎหมายอาญาอิสลาม  2 (2-0-4) 

 Criminal Fiqh   

780-321 หลักการและวิธีการดะอวะฮ  2 (2-0-4) 

 Principle and Methods of Da‘wah 

780-322 วิธีวิทยาการวิจัยทางอิสลาม   3 (3-0-6) 

 Research Methodology in Islam  

780-411 สัมมนาทางอิสลาม  2 (2-0-4) 

 Seminar on Islam 

780-412  กลุมแนวคิดในอิสลาม  2 (2-0-4) 

 Sectarian Thought in Islam 

780-413 แนวทางการเมืองในอิสลาม  2 (2-0-4) 

   Political Thoughts in Islam 

 

 2.2 กลุมวิชาเอกเลือกจํานวนไมนอยกวา 18 หนวยกิต 

 

780-231 สังคมมุสลิม   2 (2-0-4) 

 Muslim Society 

780-232 ศาสนาและการสรางสันติภาพ  3 (3-0-6) 

 Religion and Peace Building 

780-233 เพศสภาวะในอิสลาม   2 (2-0-4) 

 Gender Issues in Islam  

 780-234 ตัรบียะหอิสลามียะฮ  2 (2-0-4) 

 Islamic Education 

780-235 ประวัติศาสตรอิสลาม2  2 (2-0-4) 

 Islamic History II 

780-331 กฎหมายมรดกอิสลาม   3 (3-0-6) 

 Islamic Law of Inheritance 
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780-332   เจตนารมณกฎหมายอิสลาม  3 (3-0-6) 

  Maqasid  Shari’ah 

780-333   วิทยาการสอนอิสลาม   3 (3-0-6) 

  Islamic Pedagogy 

780-334   สังคมวิทยาในอิสลาม   2 (2-0-4) 

  Sociology in Islam 

780-335  กฎเกณฑและทฤษฎีในกฎหมายอิสลาม  2 (2-0-4) 

  Qawa’id al-Fiqh 

780-336  หะดีษเก่ียวกับกฏหมายอิสลาม  2 (2-0-4) 

     Hadith Bearing on Fiqh 

780-337  หะดีษเก่ียวกับจริยธรรม  2 (2-0-4) 

  Hadith Bearing on Ethics 

780-338   อิสลามในโลกปจจุบัน  2 (2-0-4) 

  Islam in Contemporary World 

780-431 ประวัติศาสตรและอารยธรรมอิสลามในอาเซียน  2 (2-0-4) 

 Islamic History and Civilization in ASEAN 

780-432 จิตวิทยาศาสนา   2 (2-0-4) 

 Psychology of Religion 

780-433 อิสลามและวัฒนธรรม   2 (2-0-4) 

         Islam and Culture 

780-434  กฎหมายครอบครัวอิสลาม  3(3-0-6)  

 Islamic Family Law 

780-435  อิสลามและมนุษยสัมพันธ   2(2-0-4) 

              Islam and Human Relations 

780-436   ศิลปะอิสลาม  2(2-0-4)  

              Islamic Arts  

2.3 ฝกงานและภาคนิพนธหรือสหกิจศึกษาจํานวน 6 หนวยกิต 

 - นักศึกษาท่ีเลือกฝกงานและภาคนิพนธ จะตองลงทะเบียนรายวิชาดังตอไปนี้ 

780-441   ภาคนิพนธ  3 (0-9-0) 

               Senior Project  

                                  780-446   การฝกงาน  3 (0-9-0) 

               Field Work 
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- นักศึกษาท่ีเลือกสหกิจศึกษา ลงทะเบียนรายวิชาดังตอไปนี้ 

780-447 สหกิจศึกษา           6 (0-36-0) 

                           Cooperative Education 

 

ค. หมวดวิชาเลือกเสรีจํานวน 6        หนวยกิต 

นักศึกษาสามารถเลือกเรียนรายวิชาท่ีเปดสอนเปนภาษาอังกฤษ หรืออาหรับใน

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร หรือมหาวิทยาลัยอ่ืนๆท้ังในและตางประเทศโดยความเห็นชอบของผูรับผิดชอบ

หลักสูตร 

 

2. วิชาโทอิสลามศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ) สําหรับสาขาวิชาอ่ืน* 

  นักศึกษาท่ีเลือกเรียนสาขาวิชาอิสลามศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ) เปนวิชาโทจะตอง

ลงทะเบียนเรียนจํานวนไมนอยกวา  21 หนวยกิต แยกเปนกลุมวิชาดังนี้ 

2.1 กลุมวิชาโทบังคับ จํานวนไมนอยกวา 15 หนวยกิต** 

780-111 อุลูมอัลกุรฺอาน 1      3 (3-0-6)  

             Ulum al-Qur’an I  

                        780-112   อุลูมอัลหะดีษ     3 (3-0-6) 

              Ulum al-Hadith 

780-113 ฟกฮเบื้องตน     3 (3-0-6) 

  Introduction to Fiqh  

780-121 อะกีดะฮอิสลามียะฮ     3(3-0-6) 

              Aqidah Islamiyah   

780-211 หลักการปฏิบัติศาสนกิจในอิสลาม   3 (3-0-6) 

 Fiqh al –Ibadat 
 

2.2 กลุมวิชาโทเลือก จํานวนไมนอยกวา 6 หนวยกิต โดยใหเลือกจากรายวิชาตางๆ 

ในกลุมวิชาเอกบังคับหรือเอกเลือกในหลักสูตรนี้ 

3.1.5 ความหมายของเลขรหัสประจํารายวิชาท่ีใชในกลุมวิชาเอกบังคับ 

เลขรหสัประจํารายวิชาท่ีใชในหลักสูตร ประกอบดวยเลข 6 หลัก เชน 780-226 มี 

ความหมายดังนี้ 

          เลขรหัส 3 ตัวแรก หมายถึงรหัสภาควิชา/สาขาวิชา 780 หมายถึง รายวิชาของ 

สาขาวิชาอิสลามศึกษาหลักสูตรนานาชาติ   

------------------------- 
* ไมอนุญาตนกัศึกษาสาขาวิชาอิสลามศึกษาโปรแกรมไทยเลือกวิชาโทนี ้

**หากเนื้อหาวิชาดังกลาวนี้ตรงกับสาขาวิชาเอก ใหเลือกวิชาอื่นๆในกลุมวิชาเอกบังคับในหลักสูตรนี้แทน 
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 เลขรหัส  ตัวท่ี 4 หมายถึง ชั้นป (1= ป1, 2 =ป2, 3=ป3, 4= ป4) 
 เลขรหัส  ตัวท่ี 5-6 หมายถึง ลําดับวิชา  

      ความหมายของจํานวนหนวยกิต เชน  3(3-0-6) 

เลขตัวท่ี 1 หมายถึง จํานวนหนวยกิตรวม 

เลขตัวท่ี 2 หมายถึง จํานวนชั่วโมงทฤษฎีตอสัปดาห 

เลขตัวท่ี 3 หมายถึง จํานวนชั่วโมงปฏิบัติตอสัปดาห 

เลขตัวท่ี 4 หมายถึง จํานวนชั่วโมงศึกษาดวยตนเองตอสัปดาห 

 ในคําอธิบายรายวิชาอาจมีคําตาง ๆ ปรากฏอยูใตชื่อของรายวิชา ซ่ึงมีความหมายเฉพาะท่ีควรทราบ 

ดังนี้ 

1. รายวิชาบังคับเรียนกอน (Prerequisite) 

1.1 รายวิชาบังคับเรียนกอนหมายถึง รายวิชาซ่ึงผูลงทะเบียนเรียนรายวิชาหนึ่งๆ จะตองเคย

ลงทะเบียนและผานการประเมินผลการเรียนมาแลว กอนหนาท่ีจะมาลงทะเบียนเรียนรายวิชานั้น และในการ

ประเมินผลนั้นจะไดระดับข้ันใดๆ ก็ได 

1.2 รายวิชาบังคับเรียนผานกอนหมายถึง รายวิชาซ่ึงผูลงทะเบียนเรียนรายวิชาหนึ่งๆ จะตอง

เคยลงทะเบียนและผานการประเมินผลการเรียนมาแลว กอนหนาท่ีจะมาลงทะเบียนเรียนวิชานั้น  และในการ

ประเมินผลนั้น จะตองไดรับระดับข้ันไมต่ํากวา D หรือ ไดสัญลักษณ G หรือ P หรือ S 

2. รายวิชาบังคับเรียนรวม (Corequisite) หมายถึง รายวิชาท่ีผูลงทะเบียนรายวิชาหนึ่ง ๆ จะตอง

ลงทะเบียนเรียนพรอมกันไป หรือเคยลงทะเบียนเรียนและ ผานการประเมินผลมากอนแลวก็ได และในการ

ประเมินผลนั้นจะไดระดับข้ันใดๆ ก็ได อนึ่ง การท่ีรายวิชา B เปนรายวิชาบังคับเรียนรวมของรายวิชา A มิได

หมายความวารายวิชา A จะตองเปนรายวิชาบังคับเรียนรวมของรายวิชา B ดวย 

3. รายวิชาบังคับเรียนควบกัน (Concurrent) หมายถึง รายวิชาซ่ึงผูลงทะเบียนเรียนรายวิชาหนึ่ง ๆ 

จะตองลงทะเบียนเรียนพรอมกันไปในการลงทะเบียนรายวิชา นั้น เปนครั้งแรก โดยตองไดรับการประเมินผลดวย 

การท่ีรายวิชา B เปนรายวิชาบังคับเรียนควบกันของรายวิชา A จะมีผลใหรายวิชา A เปนรายวิชาบังคับเรียน

ควบกันของรายวิชา B โดยอัตโนมัติ และในคําอธิบายรายวิชาปรากฏชื่อรายวิชาบังคับเรียนควบกันในท้ังสอง

แหงโดยสลับชื่อกัน 
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แสดงแผนการศึกษา 

ปท่ี 1 

ภาคการศึกษาท่ี 1 

 

รหัสวิชา ช่ือรายวิชา หนวยกิต 

411-001 ภาษาไทยสําหรับนักศึกษาตางชาต*ิ 

Thai for Foreign Student * 

3 (2-2-5) 

411-101 ภาษากับความคิดและการสื่อสาร 

Language Thought and communication* * 

3 (3-0-6) 

417-001 ภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษาหลักสูตรนานาชาติ 1*** 

English for International Program I* * * 

 4 (3-2-7) 

761-104 กิจกรรมประกอบหลักสูตร 

Co-curricular Activities   

1 (0-0-3) 

  761-100   โลกทัศนอิสลาม 

Islamic Worldview 

3 (3-0-6) 

780-111 อุลูมอัลกุรฺอาน 1 

Ulum al-Qur’an I 

3 (3-0-6) 

780-112 อุลูมอัลหะดีษ 

Ulum al-Hadith 

3 (3-0-6) 

780-113 ฟกฮเบื้องตน 

Introduction to Fiqh 

3 (3-0-6) 

 รวม 20 
* สําหรับนักศึกษาตางชาติ 
* * สําหรับนักศึกษาไทย 
* * * ไมนับหนวยกิต 
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ปท่ี 1 

ภาคการศึกษาท่ี 2 

รหัสวิชา ช่ือรายวิชา หนวยกิต 

281- xxx กีฬา  

Physical Studies Activities 

1 (0-2-1) 

417-002 ภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษาหลักสูตรนานาชาติ 2 

English for International Program II 

4 (3-2-7) 

761-101 อัลกุรอานและซุนนะฮ 

Al-Qur’-an and Sunnah 

3 (3-0-6) 

780-121 อะกีดะฮอิสลามียะฮ 

Aqidah Islamiyah  

3 (3-0-6) 

780-122 หลักการฟกฮ 

Principle of Fiqh 

3 (3-0-6) 

780-123 อุลูมอัลกุรฺอาน 2 

Ulum al-Qur’-an II 

3 (3-0-6) 

780-124 หะดีษเก่ียวกับอะกีดะฮ 

Hadith Bearing on Aqidah 

3 (3-0-6) 

780-125 ตัจญวีดและอัลกุรอาน 1 

Tajwid and al-Qur’-an I 

1 (1-0-2) 

 รวม 21 
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ปท่ี 2 

ภาคการศึกษาที1  

รหัสวิชา ช่ือรายวิชา หนวยกิต 

264-001 ทักษะชีวิต 

Life Skills* 

3 (2-2-5) 

761-200 สีเราะฮศึกษา 

Sirah Studies 

3 (3-0-6) 

780-211 อารยธรรมอิสลาม 

Islamic Civilization  

3 (3-0-6) 

780-212 ตัจญวีดและอัลกุรอาน 2 

Tajwid and al-Qur’-an II 

1 (1-0-2) 

780-213 หลักการปฏิบัติศาสนกิจในอิสลาม 

Fiqh al-Ibadat 

3 (3-0-6) 

780-214 อรรถาธิบายอัลกุรอาน 

Tafsir al-Qur’an 

3 (3-0-6) 

780-215 ประวัติศาสตรอิสลาม 1 

Islamic History I 

3 (3-0-6) 

 รวม 19 
*เลือกเรียนระหวางวิชา 264-001 หรือ  282-002 หรือ  438-001 จํานวน 3 หนวยกิต 
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ปท่ี 2 

ภาคการศึกษาท่ี2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รหัสวิชา ช่ือรายวิชา หนวยกิต 

417-003 การอานเชิงวิชาการ 

Academic Reading 

4 (4-0-8) 

724-004 วิทยาศาสตรสภาวะแวดลอม 

Environmental Science 

3 (2-3-4) 

780-221 ฟกฮ อัลมูอามาลาต 

Fiqh al-Muamalat 

3 (3-0-6) 

780-222 ตัครีจญ อัลหะดีษ 

Takhrij al- Hadith 

3 (3-0-6) 

780-223 อิสลามกับแนวคิดรวมสมัย 

Islam and Contemporary Thoughts 

2 (2-0-4) 

780-224 การเมืองและเศรษฐกิจระหวางประเทศ 

International Political Economy 

2 (2-0-4) 

 รวม 17 
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ปท่ี 3 

สําหรับนักศึกษาเลือกฝกงาน 

ภาคการศึกษาท่ี 1 

* เลือกเรียนระหวางรายวิชา 747-001 หรือ 748-001 จํานวน 3 หนวยกิต 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รหัสวิชา ช่ือรายวิชา หนวยกิต 

437-001 

 

มนุษยกับการรูจักตนเอง 

Man and  Self Knowledge  

3 (3-0-6) 

 

748-001 เทคโนโลยีสารสนเทศ* 

Information Technology* 

3 (2-2-5) 

761-300 วาสะฏียะฮในอิสลาม 

Wasatiyah in Islam 

3 (3-0-6) 

763-200 การเปนผูประกอบการเบื้องตน 

Introduction to Entrepreneurship 

3 (3-0-6) 

780-311 ตัจญวีดและอัลกุรอาน 3 

Tajwid and al-Qur’an III 

1 (1-0-2) 

780-312 กฎหมายอาญาอิสลาม 

Criminal  Fiqh   

2 (2-0-4) 

 วิชาเอกเลือก 

Main Elective Subject 

3 

 รวม 18 
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ปท่ี3 

สําหรับนักศึกษาเลือกฝกงาน 

ภาคการศึกษาท่ี 2 

** เลือกเรียนระหวางรายวิชา 299-001 หรือ 427-003 หรือ 428-003 จํานวน 3 หนวยกิต  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รหัสวิชา ช่ือรายวิชา หนวยกิต 

299-001 วัฒนวิถีแหงการดําเนินชีวิต** 

Life Style Enhancement** 

3 (2-2-5) 

427-006 การศึกษาขามวัฒนธรรม 

Cross Culture Studies 

3 (3-0-6) 

780-321 หลักการและวิธีการดะอวะฮ   

Principle and Methods of Da‘wah 

2 (2-0-4) 

780-322 วิธีวิทยาการวิจัยทางอิสลาม 

Research Methodology in Islam  

3 (3-0-6) 

 วิชาเลือกเอก 

Main Elective Subject 

6 

 รวม 17 
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ปท่ี 3 

สําหรับนักศึกษาเลือกสหกิจศึกษา 

ภาคการศึกษาท่ี 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รหัสวิชา ช่ือรายวิชา หนวยกิต 

437-001 

 

มนุษยกับการรูจักตนเอง 

Man and  Self Knowledge  

3 (3-0-6) 

 

748-001 เทคโนโลยีสารสนเทศ* 

Information Technology* 

3 (2-2-5) 

761-300 วาสะฏียะฮในอิสลาม 

Wasatiyah in Islam 

3 (3-0-6) 

763-200 การเปนผูประกอบการเบื้องตน 

Introduction to Entrepreneurship 

3 (3-0-6) 

780-311 ตัจญวีดและอัลกุรอาน 3 

Tajwid and al-Qur’an III 

1 (1-0-2) 

780-312 กฎหมายอาญาอิสลาม 

Criminal  Fiqh   

2 (2-0-4) 

 วิชาเลือกเอก 

Main Elective Subject 

4 

 รวม 19 
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ปท่ี 3 

สําหรับนักศึกษาเลือกสหกิจศึกษา 

ภาคการศึกษาท่ี 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รหัสวิชา ช่ือรายวิชา หนวยกิต 

299-001 วัฒนวิถีแหงการดําเนินชีวิต** 

Life Style Enhancement** 

3 (2-2-5) 

427-006 การศึกษาขามวัฒนธรรม 

Cross Culture Studies 

3 (3-0-6) 

780-321 หลักการและวิธีการดะอวะฮ   

Principle and Methods of Da‘wah 

2 (2-0-4) 

780-322 วิธีวิทยาการวิจัยทางอิสลาม 

Research Methodology in Islam  

3 (3-0-6) 

 วิชาเลือกเอก 

Main Elective Subject 

6 

 วิชาเลือก 

Elective Subject 

3 

 รวม 20 
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ปท่ี 4 

สําหรับนักศึกษาเลือกฝกงาน 

ภาคการศึกษาท่ี  1 

 

รหัสวิชา ช่ือรายวิชา หนวยกิต 

780-411 สัมมนาทางอิสลาม    

Seminar on Islam 

2 (2-0-4) 

780-412 กลุมแนวคิดในอิสลาม 

Sectarian Thought in Islam 

2 (2-0-4) 

780-413 แนวทางการเมืองในอิสลาม 

Political Thoughts in Islam 

2 (2-0-4) 

 วิชาเลือกเอก 

Main Elective Subject 

6 

 วิชาเลือก 

Elective Subject 

3 

 รวม 15 

 

ปท่ี 4 

สําหรับนักศึกษาเลือกฝกงาน 

ภาคการศึกษาท่ี  2 

 

 

 

 

รหัสวิชา ช่ือรายวิชา หนวยกิต 

780-441 ภาคนิพนธ 

Senior Project 

3 (0-9-0) 

 วิชาเลือกเอก 

Main Elective Subject 

4 

 วิชาเลือก 

Elective Subject 

3 

 รวม 10 
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ปท่ี 4  

สําหรับนักศึกษาเลือกสหกิจศึกษา 

ภาคการศึกษาท่ี  1 

 

รหัสวิชา ช่ือรายวิชา หนวยกิต 

780-411 สัมมนาทางอิสลาม    

Seminar on Islam 

2 (2-0-4) 

780-412 กลุมแนวคิดในอิสลาม 

Sectarian Thought in Islam 

2 (2-0-4) 

780-413 แนวทางการเมืองในอิสลาม 

Political Thoughts in Islam 

2 (2-0-4) 

 วิชาเลือกเอก 

Main Elective Subject 

8 

 วิชาเลือก 

Elective Subject 

3 

 รวม 17 

 

 

ปท่ี 4  

สําหรับนักศึกษาเลือกสหกิจศึกษา 

ภาคการศึกษาท่ี  2 

 

 

 

 

 

  

รหัสวิชา ช่ือรายวิชา หนวยกิต 

780-447 สหกิจศึกษา 

Cooperative Education 

6 (0-36-0) 

 รวม 6 
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3.1.5คําอธิบายรายวิชา 

กลุมวิชาศึกษาท่ัวไป 

264-001 ทักษะชีวิต         3(2-2-5) 

 Life Skills 

ความสําคัญ และความหมายของทักษะชีวิต สภาพปญหาและความเปนไปในสังคมยุคปจจุบัน 

คุณคาของชีวิตและศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย การเขาใจความรูสึกของตนเองและผู อ่ืน การ

แกปญหาอยางสรางสรรค ทักษะการปฏิเสธและการตอบรับ คานิยมกับการเลือกบริโภคสื่อ การ

วางตัวตอเพ่ือนตางเพศ ทักษะการแกปญหาชีวิตเม่ือเผชิญภาวะวิกฤต การปรับตัว การเสริมสราง

คุณคาชีวิตและสังคม 

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 

282-002 ชีวิตและสุขภาพ 3(2-2-5) 

 Life and Health 

องคประกอบท่ีชวยใหบุคคลมีสุขภาพดีท้ังรางกาย  จิตใจ อารมณ  สังคมจิตวิญญาณการปฏิบัติท่ี

ถูกตองในการดูแลสุขภาพ  หลักการเลือกกิจกรรมทางพลศึกษาและนันทนาการเพ่ือสงเสริมคุณภาพ

ชีวิต  การเลือกบริโภคในชีวิตประจําวัน  การปองกันอุบัติภัยและการปฐมพยาบาลพฤติกรรมเสี่ยงตอ

เพศสัมพันธ 

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 การบริหารจัดการเพ่ือการดํารงตนบน

พ้ืนฐานเศรษฐกิจพอเพียง สมดุลแหงชีวิต และกระบวนการ นวสมัยภายใตสังคม     พหุวัฒนธรรม 

การมีจิตสาธารณะ 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 
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411-001 ภาษาไทยสําหรับนักศึกษาตางชาติ 3(2-2-5)      

 Thai for Foreign Students 

   ภาษาพูดท่ีใชในการสื่อสารในชีวิตประจําวันและสามารถสื่อถึงความตองการและความรูสึกนึกคิด

เบื้องตนและความคิดเชิงวัฒนธรรมไทยได 

Spoken Thai in every day communication; including expression for fundamental 

needs, basic thoughts and culture perception. 

411-001 ภาษากับความคิดและการส่ือสาร  3(3-0-6)      

Language, Thought and Communication 

ภาษากับความคิดและการนําเสนอความคิด ทักษะท้ัง 4 ของการสื่อสาร เนน การฝกทักษะการอาน 

และการเขียนเพ่ือคนควาแสดงความรูความคิดอยางมีข้ันตอนและเปนเหตุผลและสามารถเขียน

รายงานไดอยางเปนระบบ 

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 for International Program I 

ภาษาอังกฤษเพ่ือการเตรียมความพรอมสําหรับการศึกษาหลักสูตรนานาชาติ เนนการพัฒนาทักษะการ

ฟง พูด อานและเขียน ในบริบทท่ีเก่ียวของกับวิชาการ ฝกสนทนาและโตตอบ ฟงการบรรยายสั้นๆ 

อานจับใจความสําคัญ 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 for International Program II 

ภาษาอังกฤษเพ่ือพัฒนาทักษะการฟง พูด อานและเขียนในระดับท่ีสูงข้ึน ฟงขาว สารคดี หรือการ

บรรยาย 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 

  การอานบทอานในสาขาท่ีเก่ียวของ เนนการอานเชิงวิชาการและแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับบทอาน  

 Analytical reading and responding to academic texts in related fields 
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427-003  มนุษยกับสังคม 3(3-0-6) 

 Man and Society 

มนุษยในฐานะสมาชิกของสังคมโลก วิวัฒนาการและโครงสรางของสังคมมนุษย ความเก่ียวพันกับ

ระบบสิ่งแวดลอม เศรษฐกิจ กฎหมาย การเมือง การปกครอง การเปลี่ยนแปลงทางสังคมวัฒนธรรม

และผลกระทบ การดํารงชีวิต และความสําคัญของการปรับตัวในสังคม เนนบริบทสังคมโลก  

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 

แนวคิดเก่ียวกับวัฒนธรรม ความหลากหลายทางวัฒนธรรม การคิดวิเคราะหและแกปญหาท่ีมี

มูลเหตุซับซอนจากหลายมิติ การเรียนรูขามวัฒนธรรม ปฏิสัมพันธทางวัฒนธรรม ตลอดจนการ

สื่อสารขามวัฒนธรรม 

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 

การบูรณาการความรูแบบสหวิทยาการเก่ียวกับสงครามและสันติภาพ ความรุนแรง และการไมใช

ความรุนแรง ความขัดแยงและการแปรเปลี่ยนความขัดแยง เพ่ือหาหนทางใหชีวิตความเปนอยูของ

มนุษยดีข้ึน 

Integration of interdisciplinary knowledge related to war and peace, violence and 

non-violence, conflict, converting conflict to improve living condition of mankind 

437-001  มนุษยและการรูจักตนเอง             3(3-0-6) 

 Man and Self-Knowledge 

มนุษยทัศน ความเขาใจชีวิต และการดํารงชีวิตอยางมีคุณคาตามแนวคิดทางปรัชญา ศาสนาและ

วิทยาศาสตร 

Human concepts, life understanding, ways of living based on philosophical, 

religious and scientific concepts 
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438-001 ศาสนวิถี 3(3-0-6) 

 Religious Paths 

หลักศาสนาตางๆ และจริยธรรม เนนความเขาใจและการปฏิบัติท่ีเหมาะสมสําหรับการอยูรวมกันอยาง

สันติ 

Principles of various religions and ethics; emphasis on mutual understanding and 

proper practice for peaceful co-existence 

724-004 วิทยาศาสตรสภาวะแวดลอม 3(2-3-4)
 Environmental Science 

กําเนิดและวิวัฒนาการของโลกและชีวิต ความจุและความจํากัดของโลก หลักการสําคัญทาง
นิเวศวิทยา ความสัมพันธระหวางมนุษยกับระบบนิเวศ ปญหาสิ่งแวดลอม วิกฤตสิ่งแวดลอมโลก 
แนวคิดและกระบวนการแกปญหา 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 environmental crisis, concepts and processes of problem-solving, 

sustainable resources,  environmental ethics  

747-001  สถิติในชีวิตยุคใหม 3(2-2-5) 
 Statistics in Modern Life 

การออกแบบการศึกษา การตั้งคําถามท่ีสนใจศึกษา ประชากรเปาหมาย วิธีการวิจัย ประเภทของ
การศึกษา ขอมูลชนิดตางๆ การเขียนกราฟ เทคนิคการนําเสนอและสื่อสารขอมูล การสรุปขอมูล 
การแจกแจงแบบปกติ การแจกแจงคาเฉลี่ยและสัดสวน การสุมตัวอยาง ชวงความเชื่อม่ันและการ
ทดสอบสมมติฐาน การเปรียบเทียบขอมูลท่ีมีหลายกลุม 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 

ความรูเบื้องตนเก่ียวกับคอมพิวเตอร ฐานขอมูลและการประยุกต การจัดการระบบสารสนเทศ 
เครือขายคอมพิวเตอรการสื่อสารผานอินเตอรเน็ตกฎหมายและจริยธรรมท่ีเก่ียวของกับการใช
คอมพิวเตอร หลักการโปรแกรม 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 
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761-104 กิจกรรมประกอบหลักสูตร               1(0-0-3) 

 Co-Curricular Activities 

การทํากิจกรรมเชิงบูรณาการองคความรู เนนประโยชนสังคม และประโยชนเพ่ือนมนุษยเปนกิจท่ี

หนึ่ง ปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม จิตสํานึกสาธารณะ การทํางานเปนทีมท้ังในสาขาวิชาและหรือ

ระหวางสาขาวิชา ภายใตคําแนะนําของอาจารยท่ีปรึกษา 

Knowledge integration activities, emphasis on the benefits to society and mankind 

as first priority; cultivation of morality, ethics, and public mind, team working within 

and/or across disciplines under supervision of advisors 
 

กลุมวิชาแกน 

761-100 โลกทัศนอิสลาม  3(3-0-6) 

 Islamic Worldview 

 โครงสรางศาสนาอิสลามโดยสังเขป หลักอะกีดะฮ อิบาดะฮ อัคลาก เปนตน  

 Brief structure of Islam; principles of Aqidah, Ibadah, Akhlaq, etc 

761-101 อัลกุรอานและซูนนะฮ 3(3-0-6) 

 Al-Qur’an and Sunnah 

นิยาม ความเปนมา โครงสราง ลักษณะเนื้อหา ความมหัศจรรย ตลอดจนความสําคัญของอัลกุรอาน

และซุนนะฮในฐานะแหลงท่ีมาของอิสลาม  

Definition, historical background, structure, content, miracle and the importance of 

al-Qur’an and Sunnah as the sources of Islam   

761-200 สีเราะฮศึกษา 3(3-0-6) 

 Sirah Studies 

วิธีการศึกษาสี เราะฮ  การวิ เคราะหและวิพากษ เนื้ อหาสี เราะฮฺ ท้ั งในยุคมักกะฮและยุค 

มะดีนะฮ ตลอดจนการประยุกตใชบทเรียนจากสีเราะฮในการดําเนินชีวิต 

Methods of Sirah studies; analysis and critiques of Sirah contents in both Meccan 

and Medinan era; in addition to lessons derived from its Sirah applications in daily 

life  

761-300 วะสะฏียะฮในอิสลาม  3(3-0-6) 

Wasatiyah in Islam  

นิยาม ลักษณะเฉพาะ ขอบขาย หลักการและความสําคัญของวะสะฏียะฮในอิสลาม ตลอดจนการ

นําวะสะฏียะฮมาใชในสังคมปจจุบัน  

Definition, characteristics, scope, principle and significance of Wasatiyah in Islam, 

including its application in the contemporary society 
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763-200  การเปนผูประกอบการเบ้ืองตน                                                     3(3-0-6) 

        Introduction to Entrepreneurship 

         แนวคิดการเปนผูประกอบการ การประยุกตทฤษฏีของการเปนผูประกอบการ  วิธีการเริ่มธุรกิจ       

หรือพัฒนาธุรกิจใหมการวิเคราะหและประเมินโอกาสทางธุรกิจ  การศึกษาความเปนไปไดการ        

ออกแบบเกณฑสําหรับการวางแผน การจัดทําแผนธุรกิจและการพัฒนาธุรกิจ การรับผิดชอบตอ 

         สังคม หลักจริยธรรมในการดําเนินธุรกิจในอิสลาม  

  The concept of entrepreneurship, application of entrepreneurship theory, how to 

             start a  business  or  develop  a  new  business, analyzing and evaluating business 

             opportunities, feasibility  study;  planning  design,  business  plan  and  business  

             development;  corporate  social  responsibility;  Islamic  business  ethics  

 

กลุมวิชาภาษา 

780-100  ภาษาอาหรับเพ่ืออิสลามศึกษา 1                           8(6-4-14) 

 Arabic for Islamic Studies I  

ระบบเสียง  การออกเสียงพยัญชนะ  สระ  คํา  วลี   โครงสรางประโยคภาษาอาหรับและทักษะทาง

ภาษาระดับพ้ืนฐานดานการฟง การพูด การอาน การเขียน ประโยคและสํานวนภาษาอาหรับ

พ้ืนฐาน การสรางประโยค เชื่อมประโยคชนิดตางๆ เรียงความสั้นๆ เก่ียวกับอิสลามและท่ัวไป  

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  ภาษาอาหรับเพ่ืออิสลามศึกษา 2                         8(6-4-14) 

 Arabic for Islamic Studies II    

ฝกทักษะการใชภาษาอาหรับทางวิชาการอิสลามศึกษาระดับกลาง  การอานและการทําความเขาใจ

ประโยค เรียงความ เรื่องสั้น เนื้อหาบทความทางวิชาการ  ความหมายเชิงวาทศาสตร  เชน 

เก่ียวกับอุปมา อุปมัยและสํานวนโวหารตางๆ   ฝกทักษะการพูด การเขียน เพ่ือวัตถุประสงคการ

นําเสนอ การเลาเรื่องสัน้  การสรุป การบรรยายและการอภิปราย   

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 telling, summarizing, describing, discussion 
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780-102  ภาษาอาหรับเพ่ืออิสลามศึกษา 3            8(6-4-14) 

             Arabic for Islamic Studies III    

พัฒนาทักษะภาษาอาหรับเก่ียวกับอิสลามศึกษาและท่ัวไป ไวยากรณระดับสูงและหลักการการพูด 

อาน เขียนภาษาอาหรับประเภทตางๆและตําราเก่ียวกับวิชาการอิสลามศึกษาระดับสูง ท้ังใน

รูปแบบคลาสิกและรวมสมัยและการใชภาษาทางสื่อตางๆ ฝกทักษะการนําเสนอบทความวิชาการใน

รูปแบบตางๆ ท่ีตอเนื่องจากภาษาอาหรับเพ่ืออิสลามศึกษา 2 พรอม  ท้ังศึกษาหลักภาษาอาหรับใน

ระดับสูง     

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, including advance Arabic grammar 

780-103 ภาษาอังกฤษเพ่ืออิสลามศึกษา  8(6-4-14) 

 English for Islamic Studies  

วจีวิภาค  วลี  โครงสรางประโยคความเดียวและความรวม  ทักษะภาษาอังกฤษระดับพ้ืนฐานดาน

การฟง การพูด การอาน และการเขียนท่ีเก่ียวกับอิสลามและท่ัวไป 

Parts of speech, phrases, basic English sentence structure – simple and compound; 

basic skills at listening, speaking, reading, and writing on Islam and other topics 

 

กลุมวิชาเอกบังคับ 

 

780-111  อุลูม อัลกุรอาน 1 3(3-0-6) 

 Ulum al-Qur’an I  

ประวัติความเปนมาของอุลูม อัลกุรอาน วะหฺยู การรวบรวมและการบันทึกอัลกุรอาน โครงสราง

ของเลม แนวเนื้อหา การประทานและสาเหตุการประทาน และศึกษาความแตกตางระหวางสูเราะฮฺ 

มักกียะฮฺและมะดะนียะฮฺ    

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 
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780-112 อุลูม อัลหะดีษ             3(3-0-6)  

 Ulum al-Hadith  

ประวัติ พัฒนาการ อุลูมอัลหะดีษ ความหมายและความสําคัญของหะดีษ การบันทึกหะดีษ สายสืบ 

(sanad) และตัวบท (Matn)  หะดีษ  การจําแนกประเภท  และชนิดตางๆของหะดีษ    ตลอดจน   

มุศฏอละห อัลหะดีษ  

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) 

780-113  ฟกฮเบ้ืองตน             3(3-0-6)  

Introduction to Fiqh 

ความหมายของฟกฮและชะรีอะฮ ลักษณะเฉพาะของฟกฮ กําเนิดและพัฒนาการของฟกฮ ฐานะ

และบทบาทของฟกฮในยุคตางๆ แนวคิด (มัซฮับ) ตางๆ ของฟกฮ 

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 

780-121  อะกีดะฮอิสลามียะฮ 3 (3-0-6) 

Aqidah Islamiyah 

ความหมาย ขอบขาย ความสําคัญและประวัติความเปนมาของวิชาอะกีดะฮ  อีมาน อิสลาม และอิห

สาน สิ่งท่ีทําใหเสียอีมาน การบารออและการวาลาอ การศรัทธาตออัลลอฮ การศรัทธาตอบรรดา 

มะลาอิกะฮ บรรดากิตาบ บรรดาศาสดาและความเปนศาสดา วันอาคิเราะฮ  เกาะฎออ และ

เกาะดัร    

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, Destiny 

(belief in fate and divine decree) 

780-122  หลักการฟกฮ             3(3-0-6)  

Principle of Fiqh  

ความหมาย สาระสําคัญ และประวัติความเปนมาของวิชาอุศูลุลฟกฮ ความแตกตางระหวางฟกฮ 

เกาะวาอิดุลฟกฮ และอุศูลุลฟกฮ บทบัญญัติ (หุกม) ประเภทของหุกม และแหลงท่ีมาของหุกม 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 
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780-123  อุลูมอัลกุรอาน  2             3(3-0-6) 

Ulum al-Qur’an II  

การขยายความ (Bayan) การอรรถาธบิาย (Tafsir) การตีความ (Ta’wil)  การถอดความ (Istinbat) 

การเขาใจ (Fahm)  และการแปลความหมายอัลกุรอาน  อายาตมุหฺกะมาตและมุตะชาบิฮาต นาสิค

และมันสูค 

Clarification (Bayan), exegesis (Tafsir), interpretation (ta’wil), extraction (Istinbat), 

understanding, and translation of al-Qur’an;  Muhkamat and Mutashabihat verses; 

abrogator verses ( Nasikh) and abrogatedverses(Mansukh) 

780-124 หะดีษเกี่ยวกับอะกีดะฮ 3(3-0-6)  

Hadith Bearing on Aqidah 

ประเภทของหนังสืออัลหะดีษท่ีวาดวยเรื่องหลักการศรัทธา ตัวบทอัลหะดีษท่ีเก่ียวของกับคุณคาของ

หลักเตาฮีด (การใหเอกภาพตออัลลอฮ) ตัวบทอัลหะดีษ ท่ีเก่ียวของกับขอควรระมัดระวังจากการ

กระทําชิริก (การตั้งภาคีตออัลลอฮ) และชนิดตางๆ ของชิริก ตัวบทอัลหะดีษเก่ียวของกับหลักการ

ศรัทธาท้ัง 6 ประการ และตัวบทอัลหะดีษท่ีเก่ียวของกับประเด็นความจงรักภักดีและการเปน

ปฏิปกษตอผูนํา 

The different types of publication works on hadith of faith: the hadith of faith 

relates to the monotheism of Allah; the caution of polytheism and their types; the 

six pillars of faith, and the question of loyalty and disavowal 

780-211  อารยธรรมอิสลาม 3(3-0-6) 

  Islamic Civilization 

ความหมาย ขอบขาย และการกําเนิดอารยธรรมอิสลาม อารยธรรมเชิงจิตวิญญาณและอารยธรรม

เชิงวัตถุ สถาบันการปกครอง สถาบันเศรษฐกิจ สถาบันการทหารและสถาบันการศึกษา การบูรณะ

อารยธรรมในยุคสมัยตาง ๆ  อิทธิพลของอารยธรรมอิสลามท่ีมีตออารยธรรมอ่ืนๆ 

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 

780-125 ตจัญวีดและอัลกุรอาน 1    1(1-0-2)  

 Tajwid and al-Qur’an I  

กฎเกณฑตาง ๆ ในการอานอัลกุรอาน (หุกมนูนสากีนะฮฺ ตันวีน มีมสากีนะฮฺ และ มัด)ใหถูกตอง 

พรอมกับทองจําอัลกุรอาน สูเราะฮฺอัลอะลา และสูเราะฮฺอัลฆอชียะฮ  

Hukum Nun Sakinah, Tanwin, Mim Sakinah, Mad and other rules of reading al-

Qur’an correctly, memorizing al-Qur’an surah al-‘Ala’ and surah al- Ghasyiah  
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780-212  ตัจญวีดและอัลกุรอาน 2    1(1-0-2) 

  Tajwid and al-Qur’an II  

หลักเกณฑในการอานสั้นยาว (หุกมมัด ชนิดของมัด และ กฎเกณฑตาง ๆ) ในการอานอัลกุรอานให

ถูกตอง พรอมกับ ทองจําอัลกุรอาน สูเราะฮฺอันนาบะอ และสูเราะฮฺอัลบุรูช  

Hukum of Mad, kinds of mad and rules of reading al- Qur’an, memorizing al-Qur’an 

surah al- Naba’ and surah al- Buruj  

780-213 หลักการปฏิบัติศาสนกิจในอิสลาม 3(3-0-6) 

Fiqh al-Ibadat 

ฟกฮฺในสวนท่ีเก่ียวกับศาสนพิธีตางๆ (อิบาดาต)เชน การทําความสะอาด การละหมาด การถือศีลอด  

การจายซะกาต และการประกอบพิธีฮัจญ  

Fiqh and all religious rituals (‘Ibadat): cleanliness, prayer (Salat), fasting (Siyam), 

giving alms (Zakat), and performing Hajj 

780-214 อรรถาธิบายอัลกุรอาน 3(3-0-6) 

Tafsiral-Qur’an 

อายะฮท่ีเก่ียวกับอะหกามตางๆ เชน ซีนา ลิอาน กลาวหาผูอ่ืนทําซีนา ขโมย และอายะฮท่ี เก่ียวกับ

มารยาทตางๆ ท่ีปรากฏในซูเราะหอัลนูรและอัลหุุร็อต   

Qur’anic verses on Ahkam such as Zina, Li‘an,  acausing someone do Zina, thief  

etc. and Qur’anic verses on  moral ethics as describing in surah al- Nur  and al- 

Hujurat 

780-215 ประวัติศาสตรอิสลาม 1 3 (3-0-6) 

 Islamic History I 

การกําเนิด วิวัฒนาการ ระเบียบวิธี และหลักฐานทางประวัติศาสตรอิสลามโดยสังเขปประวัติศาสตร  

อิสลามในสมัยของเคาะลีฟะฮอัรรอชิดูนท้ังสี่  ไดแก  อบูบักร  อุมัร อุษมาน และอาลี  

Origin, development, methodology and historical sources of Islamic history in brief; 

Islamic history during the period of four righteous Caliphs: Abu Bakr, ‘Umar, 

‘Uthman, and ‘Ali   

780-221 ฟกฮ อัลมูอามาลาต 3(3-0-6)  

Fiqh al-Muamalat 

ความหมายของฟกฮฺอัลมุอามาลาต ฟกฮฺในสวนท่ีเก่ียวกับทรัพยสิน ธุรกรรมการเงินและธุรกรรม

สัญญา เชน  การซ้ือ-ขาย  สิทธิในการบอกเลิกสัญญา การซ้ือขายลวงหนา (สะลัม) การซ้ือขายแบบ

ผอน การจํานําจํานอง ชุฟอะฮฺ มุเฎาะเราะบะฮฺ มุซาเราะกะฮฺ และมุสากอฮฺ 

Definition of Fiqh Al-Mua’malat, Fiqh in relation to property, financial transaction 

and contract agreement: buying and selling, right of canceling contract, forward 
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trading (al-Salam); installment sale and purchase, pawn and mortgage (al-Rahn), 

al-Shuf‘ah, al-Mudarabah, al-Musharakah, and  al-Musaqah 

780-222 ตัครีจญ อัลหะดีษ 3(3-0-6)   

Takhrijal- Hadith 

การกําเนิด พัฒนาการ และความสําคัญของวิชาตัครีจญ อัลหะดีษ แนวทาง และกระบวนวิธีการ 

ตัครีจญ แผนภูมิสะนัด ตําราและนักปราชญท่ีเก่ียวของ 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 

780-223  อิสลามกับแนวคิดรวมสมัย 2 (2-0-4) 

Islam and Contemporary Thoughts 

ความหมายเก่ียวกับความเขาใจของกลุมแนวคิดสมัยใหม ปจจัยท่ีกอใหเกิดอิทธิพลตอโลกอิสลาม 

การศึกษาแนวคิดรวมสมัยโดยสังเขป ประกอบดวย ความหมายการกําเนิด ผูกอตั้ง และหลักการ

พ้ืนฐาน จุดยืนของอิสลามตอกลุมวัฎอีย บารอญามาตียะห วุูดียะห ทุนนิยม ประชาธิปไตย  เผด็จ

การ อัลมานียะห มาซูนียะห และโลกาภิวัฒน 

Introducing and understanding the modern doctrines thought, agents of 

emergence, and shared to Islamic world; the brief of subject important of 

doctrines, trending of doctrines from side by sides: definition, emergent, 

foundation, and agent of foundation; the Islamic position to doctrines: Positive 

doctrines, Pragmatism, Existentialism, Capitalism, Democracy Marxism, Secularism, 

Freemasonry, Globalization 

780-224 การเมืองและเศรษฐกิจระหวางประเทศ 2 (2-0-4) 

  International Political Economy  

ความหมาย ท่ีมา พ้ืนฐาน และโครงสรางของระบบเศรษฐศาสตรอิสลาม ประเด็นปญหาตางๆ ทาง

เศรษฐกิจ แนวทางแกไขตามแนวทางเศรษฐศาสตรอิสลาม กรรมสิทธิ์  ระบบดอกเบี้ย ระบบ

ธนาคารอิสลาม และระบบการประกันสังคมในอิสลาม 

Definition, 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 

780-311  ตัจญวีดและอัลกุรอาน 3    1(1-0-2)  

Tajwid and al-Qur’an III  

กฎเกณฑตาง ๆ ในการอานอัลกุรอาน เชน หุกมรออฺ อัสสักตะอฺ อัลอิดฆอม มาครัจญและ ซีฟต 

อัลหุรูฟ เปนตน พรอมกับทองจําอัลกุอาน สูเราะฮฺ อัลหุุร็อต อัลมุลกและอัลกอลัม 
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Rules of reading al- Qur’-an such as hukum Ra’, al- Saktah, al- Idgham, al- Makhraj 

and sifat al- Huruf; memorize al- Qur’an surah al- Hujurat, al- Mulkand Al-Qalam 

780-312 กฎหมายอาญาอิสลาม 2 (2-0-4) 

Criminal Fiqh  

ฟกฮฺในสวนท่ีเก่ียวกับคดีอาญาตางๆ บทลงโทษ และความผิดท่ีไมมีการกําหนดบทลงโทษ (ตะอฺซีร) 

Fiqh in relation to crimes, penalties and Ta’zir 

780-321 หลักการและวิธีการดะอวะฮ 2(2-0-4)

 Principle and Methods of Da‘wah 

ความหมาย เปาหมาย ความสําคัญของการดะวะฮ วิธีการและหลักการดะอวะฮฺในอิสลาม ประวัติ

การดะอวะฮของบรรดาศาสดา กระบวนทัศนอิสลามในการดะอวะฮ และการดะอวะฮฺในมิติสากล 

วิถีทาง และเทคนิคการดะอวะฮในสังคมปจจุบัน 

Definition, aims, significance, methods and principle 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 

780-322 วิธีวิทยาการวิจัยทางอิสลาม                                  3(3-0-6)  

 Research Methodology in Islam   

ความหมายของการวิจัย แนวคิดการวิจัยในอิสลาม ระเบียบวิธีวิจัยทางอิสลาม เครื่องมือ และ

เทคนิคการวิจัย  การวิจัยเอกสารและวิจัยภาคสนาม การเลือกหัวขอวิจัย การตั้งสมมุติฐาน  การ

ทบทวนวรรณกรรม  การเก็บรวบรวมขอมูล การวิเคราะห  และตีความขอมูล ตลอดจนการเขียน

รายงานวิจัย  

Islamic Definitions and 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 

780-411 สัมมนาทางอิสลาม 2(2-0-4) 

Seminar on Islam 

สัมมนาเก่ียวกับอิสลามและสังคมมุสลิม  เชน บทบาทผูนําศาสนา ในการพัฒนาสถานภาพสตรี

มุสลิม เปนตน 

Seminar on issues related to Islam and Muslim societies, such as the role of Muslim 

leaders in development, Muslim women status, etc. 
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780-412  กลุมแนวคิดในอิสลาม 2 (2-0-4) 

Sectarian Thought in Islam 

การกําเนิด วิวัฒนาการ และแนวคิดสําคัญ ของสํานึกคิดตางๆในอิสลาม เชน อะฮลุสุนนะฮวัลญะ

มาอะฮ คอวาริจญ ชีอะฮ มุรญิอะฮ ญะบาริยะฮ กอดะริยะฮ และมุอตะซิละฮ 

Origin, development and concept of various schools in Islam: Ahl al-Sunnah wa al-

Jama‘ah, al-Khawarij, Shi‘ah, al-Murji‘ah, al-Jabriyah, al-Qadariyah and al-

Mu‘tazilah 

780-413 แนวคิดทางการเมืองในอิสลาม 2 (2-0-4) 

 Political Thoughts in Islam 

พ้ืนฐานแนวคิดทางการเมืองในอิสลาม ทฤษฎี และระบบการเมืองในอิสลาม อํานาจอธิปไตย 

ระบบซูรอ (Shura) ความเสมอภาค การคัดเลือกผูนํา อะหลุลฮัลล วัลอักด (Ahl al-Hall wa al-

‘Aqd) การบัยอะฮ (Pledge of Allegiance) ประวัติการจัดตั้งรัฐอิสลาม แนวคิดทางการเมืองของ

นักปราชญมุสลิมในยุคตน โดยเปรียบเทียบกับแนวคิดทางการเมืองของนักคิดมุสลิมสมัยใหม เชน 

ชาห วะลียุลลอฮ  ญะมาลุดดีน  อัลอัฟฆอนีย  มุหัมมัด อับดุฮและรอชีด รีฎอ  ตลอดจน

เปรียบเทียบระบบการเมืองอิสลามกับระบบการเมืองสมัยใหม 

Basic political concepts 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; such as Shah 

Waliyullah, Jamaluddin al Afghani Muhammad Abduh, Rashid Rida: and comparison 

of the Islamic and modern political systems 

 

กลุมวิชาเลือก 

 

780-231 สังคมมุสลิม             2(2-0-4) 

Muslim Society 

ความหมาย ความเปนมาและพัฒนาการของสังคมมนุษย แนวคิดและปรัชญาทางสังคมของนัก

สังคมวิทยามุสลิม กําเนิดและพัฒนาการของสังคมอิสลาม การจัดระบบทางสังคม  สถาบันทาง

สังคม สวัสดิการและการพัฒนาสังคม การเปลี่ยนแปลงทางสังคม ปญหาทางสังคม  แนวทางการ

สรางสังคมอิสลามยุคใหมและสภาพสังคมมุสลิมปจจุบันโดยเนนสังคมมุสลิมในประเทศไทยและ

กลุมประเทศอาเซียน 
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Definition, historical background and development of human society; social 

concept 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 management, with special emphasis on Muslim society in Thailand and 

ASEAN countries 

780-232 ศาสนาและการสรางสันติภาพ 3 (3-0-6) 

Religion and Peace Building 

สันติภาพในทัศนะของอัลกุรอานและอัลหะดีษ สันติวิธีในแนวทางของอิสลาม แนวคิดของ

นักปราชญมุสลิมตอเหตุการณความรุนแรง การจัดการความขัดแยงในอิสลาม การตอตานลัทธิการ

กอการราย และแนวทางการอยูรวมกันในพหุสังคม ตลอดจนวิเคราะหสถานภาพและบทบาทของ

ศาสนาในการสรางสันติภาพในโลกปจจุบัน 

Peace according to al- Qur’an and al- Hadith; means of peace in Islam; Muslim 

scholars’ views about violence; conflict solving  in Islam; anti-terrorism and co-

existence in pluralistic society; analysis of religious status and its role in creating 

peace in contemporary world 

780-233  เพศสภาวะในอิสลาม             2(2-0-4) 

 Gender Issues in Islam 

แนวคิดอิสลามวาดวยความแตกตางทางเพศสภาวะ เสรีภาพและความเสมอภาคระหวางเพศ 

กฎหมายอิสลามท่ีเก่ียวกับการละเมิดสิทธิของเพศตรงขาม อิทธิพลของสตรีนิยมท่ีมีตอสังคมมุสลิม 

เปรียบเทียบสถานภาพสตรีมุสลิมในอดีตกับสตรีในสังคมปจจุบัน 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 

780-234  ตัรบียะหอิสลามียะฮ  2(2-0-4) 

 Islamic Education 

ความหมาย มโนทัศน ความสําคัญ แหลงท่ีมา วัตถุประสงค คุณลกัษณะของการศึกษาในอิสลาม

และแนวคิดทางการศึกษาของนักปราชญมุสลิม 

Definition, concept, significance, source, goals, characteristic of education in Islam, 

and educational thoughts of Muslim scholars  
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780-235 ประวัติศาสตรอิสลาม 2 2 (2-0-4) 

Islamic History II 

ประวัติศาสตรอิสลามในราชวงศอุมัยยะฮ  อับบาซียะฮ อุษมานียะฮและโมกุล ในดานการปกครอง 

เศรษฐกิจ สังคม ความเจริญของวิทยาการดานตาง ๆ และความสัมพันธกับตางประเทศ  

Islamic history during the Umayyad, the Abbasid, the Ottoman and the Mogul 

Dynasties in administration, economy, society, knowledge advancements and 

international relations 

780-331 กฎหมายมรดกอิสลาม 3(3-0-6) 

Islamic Law of Inheritance 

หลักการแบงมรดกในอิสลาม ผูมีสิทธิรับมรดก การตัดสิทธิในกองมรดก วิธีการแบงมรดก การทํา

พินัยกรรม พรอมกับศึกษาทัศนะการแบงมรดกของชาวอาหรับกอนอิสลาม 

Principles of dividing inheritance in Islam; heir of inheritance; deprivation of 

inheritance; ways of dividing inheritance; will  (Wasiyat); pre-Islamic Arabs’ views on 

dividing inheritance 

780-332 เจตนารมณกฎหมายอิสลาม    3(3-0-6) 

Maqasid Shari’ah 

เจตนารมณและประเภทของกฎหมายอิสลาม โดยศึกษาจากแหลงท่ีมา จนสามารถพัฒนาไปสูการ

นําไปสังเคราะหบทบัญญัติ พรอมท้ังฝกฝนผูเรียนใหศึกษาคนควาการหาหลักฐานท่ีสามารถอธิบาย

ความสัมพันธของบทบัญญัติฟกฮและเจตนารมณของกฎหมายอิสลาม 

The objectives of the Shari’ah and its divisions, addressing an extensive study of 

the original sources, and the development of his talents in deriving the coverts and 

rules of legal provisions; training on the search for texts that indicate the 

correlation of jurisprudence and objectives of Shari’ah 

780-333 วิทยาการสอนอิสลาม 3(3-0-6) 

Islamic Pedagogy 

แนวคิด จิตวิญญาณความเปนครู คุณลักษณะความเปนครู และเทคนิควิธีการสอนตามแบบฉบับ

ของทานนบีมูฮัมหมัด (ศ็อลฯ) 

Concepts, the spirit of teachership, teacher characteristics, and Islamic pedagogy 

based on the practices of the Prophet Muhammad (peace be upon him) 
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780-334 สังคมวิทยาในอิสลาม  2(2-0-4) 

 Sociology in Islam 

สังคมมนุษยวัฒนธรรมและปฏิสัมพันธทางสังคม การขัดเกลาทางสังคม, วิธีการวิจัยความ

หลากหลายและความไมเทาเทียมกัน ความรวมมือและความขัดแยง การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและ

สถาบันทางสังคมและองคกร 

Humansociety, culture, and social interactions, socialization, research methods on 

diversity and inequality, cooperation and conflict, social change, social institutions 

and organizations 

780-335  กฎเกณฑและทฤษฎีในกฎหมายอิสลาม 2(2-0-4) 

Qawa‘id al-Fiqh 

ความหมาย และประวัติความเปนมาของเกาะวาอิดุลฟกฮฺ  สุภาษิต ประมวลกฎหมายอิสลาม 

ทฤษฎีฟกฮฺเก่ียวกับสิทธิ สัญญาและกรรมสิทธิ์ 

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 

780-336  หะดีษเกี่ยวกับกฎหมาย 2(2-0-4) 

  Hadith Bearing on Fiqh 

วิเคราะหหะดีษตางๆ ท่ีเก่ียวกับกฎหมายแพงและพาณิชยการลมละลาย การจํานําจํานอง และการ

คํ้าประกันหะดีษตางๆ ท่ีเก่ียวกับกฎหมายอาญา และการพิจารณาคดีอาญา 

An analysis of Hadith related to civil and commercial law; bankruptcy; pawn; 

mortgage and suretyship; Hadith related to criminal law and criminal trial 

780-337  หะดีษเกี่ยวกับจริยธรรม   2(2-0-4) 

  Hadith Bearing on Ethics 

ประเภทของหนังสืออัลหะดีษท่ีเก่ียวของกับอัคลาก (มารยาท) ตัวบทอัลหะดีษตางๆท่ีเก่ียวของกับ

มารยาทตออัลลอฮฺ (ตะอาลา) มารยาทตอทานเราะซูล (ศ็อลฯ) มารยาทตอตนเอง มารยาทตอ

เพ่ือนมนุษย มารยาทตอสิ่งมีชีวิตท่ีอยูรอบตัว  

The different types of publication books on Hadith of ethics: the Hadith of ethics 

which are related to Almighty Allah, soul, people, irrational living beings, and the 

Prophet (peace be upon him) 

780-338 อิสลามในโลกปจจุบัน    2(2-0-4) 

Islam in Contemporary World 

สถานภาพของโลกมุสลิมตั้งแตสงครามโลกครั้งท่ี 2 จนถึงปจจุบัน รวมท้ังสาเหตุของความตกต่ําของ

โลกมุสลิม 
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Status of the Muslim world since World War II until the present time including 

causes of degradation of the Muslim world 

780-431  ประวัติศาสตรและอารยธรรมอิสลามในอาเซียน    2(2-0-4) 

 Islamic History and Civilization in ASEAN 

ความสัมพันธระหวางภูมิภาคเอเชียอาคเนยกับโลกตะวันออกกลางในยุคกอนและหลังอิสลาม 

ทฤษฏีการเขามาของศาสนาอิสลามสูภูมิภาคเอเชียอาคเนย อิทธิพลของอารยธรรมอิสลามท่ีมีตอ

โครงสรางทางสังคม การเมือง เศรษฐกิจ และการศึกษา  ประวัติศาสตรราชวงศมุสลิมตางๆใน

ภูมิภาคนี้ 

Relationship between Southeast Asia and Middle East world in pre-and post-Islamic 

periods; theories of advent of Islam to Southeast Asia; influence of Islamic 

civilization on social, political, economic and educational structures of this region; 

local history of Muslim dynasties 

780-432 จิตวิทยาศาสนา 2 (2-0-4) 

Psychology of Religion 

ความเปนมาของวิชาจิตวิทยาศาสนา แนวคิดวิธีการศึกษาศาสนาของนักจิตวิทยาและทฤษฎีทาง

จิตวิทยาศาสนา อารมณ พฤติกรรม บุคลิกภาพและทัศนคติ ตลอดจนประสบการณทางศาสนา 

Background of religious psychology, concept, theories, methodology of religious 

studies of psychologists, concepts and theories of psychology of religion, emotion, 

behavior, personality, and attitude as well as religious experiences 

780-433 อิสลามและวัฒนธรรม  2 (2-0-4) 

 Islam and Culture 

หลักฐานตางๆจากอัลกุรอานหะดีษและตามแนวคิดของปวงปราชญมุสลิม ท่ีเก่ียวกับวัฒนธรรมเชน

การอะกีเกาะฮ การกลาวสลาม การคิตาน (การขลิบ) การแตงกาย อาหาร วันสําคัญตางๆและพิธี

การเก่ียวกับศพ 

Evidences from the Qur’an, Hadith and Muslim scholars in relating to culture for 

example ‘Aqiqah, greeting (giving Salam), Khitan (circumcision), dressing, food, 

important days, and corpse ceremony arrangement 

780-434 กฎหมายครอบครัวอิสลาม 3(3-0-6)  

Islamic Family Law 

การหม้ันการสมรสสิทธิและหนาท่ีของคูสมรส การสิ้นสุดของการสมรส การเลี้ยงบุตรและการ

ปกครองสิทธิของบุตรและสิทธิของบิดามารดา 
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Engagement; marriage; rights and responsibilities of the married couple; 

cancellation of marriage; child rearing and guardianship; rights of a child and 

parents 

780-435 อิสลามและมนุษยสัมพันธ   2(2-0-4) 

 Islam and Human Relations 

วิเคราะหบทบัญญัติอิสลามท่ีเก่ียวกับมนุษยสัมพันธ เพ่ือนําไปประยุกตใชในสังคม 

Analytical study of the Islamic principles relating to human relations which are 

applicable in the society 

780-436  ศิลปะอิสลาม 2(2-0-4)  

Islamic Arts  

ประวัติ วิวัฒนาการ ลักษณะของศิลปะอิสลาม อิทธิพลของศาสนาอิสลามท่ีมีตอศิลปะ 

History, development, characteristics of Islamic arts as well as the influences of 

Islam on arts 

780-441 ภาคนิพนธ        3 (0-9-0) 

  Senior Project 

การศึกษาคนควาเก่ียวกับอิสลามในหัวขอท่ีนักศึกษาสนใจ โดยมีอาจารยท่ีปรึกษาภาคนิพนธเปน

ผูใหคําแนะนําพรอมกับนาเสนอผลการคนควาในรูปรายงาน 

Independent study on any aspect of Islam that is of interest to the students and 

under the supervision of an advisor; written report required 

780-446 การฝกงาน 3 (0-9-0) 

Field Work 

การฝกงานในหนวยงานตางๆท่ีเก่ียวของกับอิสลามศึกษา นักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนแลวไมนอย

กวา 6 ภาคการเรียน ตองติดตอเขารับการฝกงานในภาคฤดูรอนไมนอยกวา 300 ชั่วโมง แลวทํา

รายงานเสนอ 

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          

780-447  สหกิจศึกษา               6 (0-36-0) 

Cooperative Education 

การฝกงานวิชาชีพของนักศึกษาดานอิสลามศึกษา เนนการปฏิบัติงานดานวิชาชีพในสถาน

ประกอบการอยางเปนระบบ  โดยวิทยาลัยและสถานประกอบการตางๆ รวมกันในการคัดเลือก

นักศึกษาใหออกไปปฏิบัติงานจริง ณ สถานประกอบการนั้นๆ  
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A systematic work practice on work site in field of Islamic Studies; the college and 

contracting employment site jointly selecting qualified students for practicing on 

the employers’ site, where the students are able to learn a real work experience 
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 3.2 ช่ือ สกุล เลขประจําตัวบัตรประชาชน ตําแหนงและคุณวุฒิของอาจารย 

        3.2.1 อาจารยประจําหลักสูตร 

 

ลําดับ

ที่ 

เลขประจําตัว

ประชาชน 

ตําแหนง

ทาง

วิชาการ 

ชื่อ – สกุล 

คุณวุฒิ

ระดับอุดม

ศึกษา 

สาขาวิชา 

สําเร็จการศึกษาจาก ภาระการสอน ช.ม./ปการศึกษา 

สถาบัน 
ป 

พ.ศ. 
2560 2561 2562 2563 

1. 3-9501-

00655-70-6 

อาจารย นายอีสมาแอ   

กาเตะ 

- Ph.D. 

 

- ศศ.ม. 

 

- B.A.  

 

- Islamic 

Studies 

- อิสลามศึกษา 

 

- Islamic 

Studies 

-Universiti Sains 

Malaysia, Malaysia  

-มหาวิทยาลัยสงขลา 

นครินทร 

-The Islamic 

University of Madina, 

Saudi Arabia 

2011 

 

2005 

 

1996 

290 290 290 290 

2. 3-9601-

00093-66-0 

อาจารย นายอาลี สาเมาะ  - Ph.D.  

 

 

 

- M.A 

 

- Islamic Call 

and Culture  

 

 

- Islamic 

Studies 

 

The Islamic 

University of 

Madinah, Saudi 

Arabia  

-The Islamic 

University of 

Madinah, Saudi 

2013 

 

 

 

2005 

 

 

300 300 300 300 
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ลําดับ

ที่ 

เลขประจําตัว

ประชาชน 

ตําแหนง

ทาง

วิชาการ 

ชื่อ – สกุล 

คุณวุฒิ

ระดับอุดม

ศึกษา 

สาขาวิชา 

สําเร็จการศึกษาจาก ภาระการสอน ช.ม./ปการศึกษา 

สถาบัน 
ป 

พ.ศ. 
2560 2561 2562 2563 

 

- B.A. 
 

- Al-Hadith 

 

Arabia 

- The Islamic 

University of 

Madinah, Saudi 

Arabia 

 

1998 

 

3. 5-9402-

01034-16-9 

อาจารย นายรุชดี  ตาเห  Ph.D.  

 

 

 

-MA 

 

 

 

-BA 

- Islamic  

Education 

 

 

- Islamic  

Education 

 

 

-  Islamic 

Education 

- The Islamic 

University of 

Madinah, Saudi 

Arabia  

- The Islamic 

University of 

Madinah, Saudi 

Arabia 

- The Islamic 

University of 

Madinah, Saudi 

Arabia  

2014 

 

 

 

2007 

 

 

 

2000 

300 300 300 300 



58 

ลําดับ

ที่ 

เลขประจําตัว

ประชาชน 

ตําแหนง

ทาง

วิชาการ 

ชื่อ – สกุล 

คุณวุฒิ

ระดับอุดม

ศึกษา 

สาขาวิชา 

สําเร็จการศึกษาจาก ภาระการสอน ช.ม./ปการศึกษา 

สถาบัน 
ป 

พ.ศ. 
2560 2561 2562 2563 

4. L093284 อาจารย Mr. Abdulai M. 

Kaba 

- Ph.D  

 

 

-  M.H.Sc 

 

 

-  B.A 

 

-Islamic 

Sciences  

- Clinical and 

Counseling 

Phychology  

 

-Usul al-Din& 

Comparative 

Religion 

- International 

Islamic University 

Malaysia, Malaysia 

-International Islamic 

University Malaysia, 

Malaysia  

- International 

Islamic University 

Malaysia, Malaysia 

2007 

 

2002 

 

 

 

1998 

 

300 300 300 300 
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ลําดับ

ที่ 

เลขประจําตัว

ประชาชน 

ตําแหนง

ทาง

วิชาการ 

ชื่อ – สกุล 

คุณวุฒิ

ระดับอุดม

ศึกษา 

สาขาวิชา 

สําเร็จการศึกษาจาก ภาระการสอน ช.ม./ปการศึกษา 

สถาบัน 
ป 

พ.ศ. 
2560 2561 2562 2563 

5. R03538797 

 

อาจารย Mr.Ibrahima 

Lamine Sano  

- M.H.Sc.  

 

 

- B.H.Sc.  

 

 

- B.A.  

 

 

 

 

- Political 

Science 

(Honours)   

Human  

Science 

(Honours)  

- Islamic 

Revealed 

Knowledge 

and Heritage 

( Fiqh and 

Usul Al- Fiqh) 

 

- International  

Islamic University  

Malaysia  

- International  

Islamic University 

Malaysia, Malaysia  

-International  

Islamic University 

Malaysia,Malaysia  

-International  

Islamic University 

Malaysia,Malaysia 

2005 

 

 

2003 

 

 

2002 

300 300 300 300 
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3.2.2  อาจารยประจํา 

  อาจารยชุดเดียวกับอาจารยประจําหลักสูตร 

 

3.2.3 อาจารยพิเศษ 

  

ลําดับ

ท่ี 

เลขประจําตัว

ประชาชน 

ตําแหนง

ทาง

วิชาการ 

ช่ือ – สกุล 

คุณวุฒิ

ระดับอุดม

ศึกษา   
สาขาวิชา 

สําเร็จการศึกษาจาก ภาระการสอน ช.ม./ป

การศึกษา 

สถาบัน ป  2553 2554 2555 2556 

1 R0488716 อาจารย Mr. 

Mohamed 

Lamine Sylla 

 

- M.A  

 

 

- B.A.  

-Teaching Arabic 

to non-Arabic 

speakers 

- Arabic 

Language 

-Khartoum International 

Institute for Arabic 

Language, Sudan 

-The Islamic University of 

Madinah, Saudi Arabia 

2009 

 

 

2002 

300 300 300 300 

2 3-9501-

00483-64-6 

ผูชวย

ศาสตรา 

จารย 

นายกาเดร    

สะอะ 

- Ph.D. 

 

- M.A. 

 

 

- Islamic Studies 

 

- Arabic  as  a  

Second 

Language 

-University Utara Malaysia, 

Malaysia  

-International  Islamic 

University  Malaysia, 

Malaysia 

2010 

 

1994 

 

 

90 90 90 90 



61 

ลําดับ

ท่ี 

เลขประจําตัว

ประชาชน 

ตําแหนง

ทาง

วิชาการ 

ช่ือ – สกุล 

คุณวุฒิ

ระดับอุดม

ศึกษา   
สาขาวิชา 

สําเร็จการศึกษาจาก ภาระการสอน ช.ม./ป

การศึกษา 

สถาบัน ป  2553 2554 2555 2556 

- B.A -Dawah and 

Usuluddin 

- Islamic  University  of 

Madinah, Saudi Arabia 

1992 

3 R607162 อาจารย 

 

 

Mr. 

Souleymane 

Diallo 

 

- M.A 

 

 

- B.A    

 

 

- Library and  

Information 

Sciences 

- Islamic 

Revealed 

Knowledge and 

Human Sciences 

-International Islamic 

University Malaysia, 

Malaysia 

- International Islamic 

University Malaysia, 

Malaysia 

2013 

 

 

2007 

300 300 300 300 

4 5-9699-

00015-18-8 

อาจารย นายประเสรฐิ 

ผันแปร  

 

- M.A.  

 

 

- B.A.  

 

-Teaching Arabic 

to non-Arabic 

speakers 

- Arabic 

Language 

-Kha toum International 

Institute for Arabic 

Language, Sudan 

 -The Islamic University of 

Madinah, Saudi Arabia 

2009 

 

 

2002 

300 300 300 300 

10 3-9105-

00350-85-6 

อาจารย นายอายุ คางา 

 

-PhD 

 

-Philosophy of 

Arabic Language 

-Kolej University Insaniah, 

Malaysia 

2016 

 

300 300 300 300 
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ลําดับ

ท่ี 

เลขประจําตัว

ประชาชน 

ตําแหนง

ทาง

วิชาการ 

ช่ือ – สกุล 

คุณวุฒิ

ระดับอุดม

ศึกษา   
สาขาวิชา 

สําเร็จการศึกษาจาก ภาระการสอน ช.ม./ป

การศึกษา 

สถาบัน ป  2553 2554 2555 2556 

- ศศ.ม. 

- B.A 

 

- อิสลามศึกษา 

-Arabic Language 

-Azhar, Egypt  

-มหาวิทยาลัย 

สงขลานครินทร  

 

1999 

2003 

11 5-9410-

00021-20-6 

อาจารย นายอิลยาส  

สิเดะ 

 

-ปร.ด. 

 

- ศศ.ม. 

 

- B.A. 

- อิสลามศึกษา  

 

- อิสลามศึกษา 

 

-Arabic Language 

-มหาวิทยาลัย 

สงขลานครินทร 

-The Islamic University of 

Madinah, Saudi Arabia 

-มหาวิทยาลัย 

สงขลานครินทร 

2012 

 

2007 

 

2000 

300 300 300 300 
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4.องคประกอบเกี่ยวกับประสบการณภาคสนาม (การฝกงาน หรือสหกิจศึกษา) 

4.1 มาตรฐานผลการเรียนรูของประสบการณภาคสนาม 

1) มีทักษะในการปฏบิัติในสถานประกอบการ องคกรภาครัฐและหนวยงานเอกชน   
2) บูรณาการความรูเพ่ือนําไปแกปญหา เม่ือฝกประสบการณภาคสนามไดอยางเหมาะสม  
3) มีมนุษยสัมพันธและทํางานรวมกับผูอ่ืนไดดี รวมท้ังสามารถปรับตัวเขากับผูรวมงาน สถาน

ประกอบการได  
4) มีความสามารถในการเปนผูนําและผูตาม รวมท้ังแกปญหาท่ีเกิดข้ึนในการปฏิบัติงาน 

อยางสรางสรรค  
5) มีระเบียบวินัย ตรงเวลาและมีความซ่ือสัตยในการปฏิบัติงาน  
6) เขาใจความแตกตางทางวัฒนธรรม   
7) มีความกลาในการแสดงออกและมีความคิดริเริ่มสรางสรรค  ในการพัฒนางานใหมี

คุณภาพยิ่งข้ึน 

4.2 ชวงเวลา  

ภาคการศึกษาท่ี 3 ของปการศึกษา 3 หรือภาคการศึกษาท่ี 2 ของปการศึกษา 4 สําหรับ 

นักคึกษาเลือกสหกิจศึกษา 

4.3 การจัดเวลาและตารางสอน 

จัด 3 วันตอสัปดาหเปนเวลา 4 สัปดาห 

 จัดเต็มเวลาใน 1 ภาคการศึกษา 
4.3.1 นักศึกษากลุมฝกงานจะตองฝกงานในหนวยงานตางๆ ท่ีเก่ียวของกับอิสลามศึกษา 

นักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนแลวไมนอยกวา 6 ภาคการเรียน ตองติดตอเขารับการฝกงานในภาคฤดู

รอนไมนอยกวา 300 ชั่วโมง แลวทํารายงานเสนอ  

4.3.2 นักศึกษากลุมสหกิจศึกษา จะตองฝกงานวิชาชีพดานอิสลามศึกษาหรือท่ีเก่ียวของกับ

มุสลิม เนนการปฏิบัติงานดานวิชาชีพในสถานประกอบการ สํานักงานของรัฐ เอกชนและรัฐวิสาหกิจ

อยางเปนระบบโดยวิทยาลัยและสถานประกอบการตางๆ รวมกันในการคัดเลือกนักศึกษาใหออกไป

ปฏิบัติงานจริง ณ สถานประกอบการนั้นๆ แลวทํารายงานเสนอ 

5.ขอกําหนดเกี่ยวกับการทําโครงงานหรืองานวิจัย 

ขอกําหนดในการทําวิจัยในสาขาวิชาอิสลามศึกษานั้นจัดใหมีข้ึนเพ่ือการฝกฝน ปฏิบัติ
งานวิจัย โดยกําหนดเปนรายวิชาภาคนิพนธ ซ่ึงนักศึกษากลุมฝกงานและภาคนิพนธจะตองทําวิจัยท่ี
เก่ียวของกับอิสลามศึกษาในมิติดานการเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ประวัติศาสตรและ
วรรณกรรม นักศึกษาท่ีเรียนรายวิชานี้จะตองทําวิจัยและนําสงรายงานตามรูปแบบและระยะเวลาท่ี
หลักสูตรกําหนดไว  
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5.1 คําอธิบายโดยยอ 
โครงงานวิจัยสาขาอิสลามศึกษา ฝกนักศึกษาใหมีทักษะในการทําวิจัยในสาขาอิสลามศึกษา 

สามารถในการเขียนรายงานการวิจัยและนําเสนอผลงานวิจัยท่ีประชุมได  
5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู 

1) สามารถทํางานเปนปจเจกหรือเปนกลุมได 
2) มีความรูความเขาใจในกระบวนการวิจัยดานอิสลามศึกษา 
3) มีความเชี่ยวชาญในการใชเครื่องมือ โปรแกรม ในการทําโครงงานวิจัย 
4) สามารถเขียนรายงานการวิจัยและนําเสนอท่ีประชุมได 
5) โครงงานสามารถเปนตนแบบในการพัฒนาได 

5.3 ชวงเวลา  

ภาคการศึกษาท่ี 2 ของชั้นปท่ี 4 

5.4 จํานวนหนวยกิต  6 หนวยกิต 

5.5 การเตรียมการ 

1) มอบหมายอาจารยท่ีปรึกษาโครงการใหนักศึกษาเปนรายกลุม 

2) กําหนดชั่วโมงการใหคําปรึกษา ใหขอมูลขาวสารเก่ียวกับโครงงานทางเว็บไซตและ

ปรับปรุงใหทันสมัยเสมอ 

3) อาจารยท่ีปรึกษาใหคําปรึกษาในการเลือกหัวขอกระบวนการศึกษาคนควาและ

ประเมินผล 

4) อาจารยท่ีปรึกษาจัดทําบันทึกการใหคําปรึกษา 

5) จัดสรรงบประมาณสนับสนุนการวิจัย จัดสิ่งอํานวยความสะดวก และเครื่องมือท่ีใช

ในการวิจัย 

6) จัดใหนักศึกษานําเสนอผลการศึกษาปากเปลาตออาจารยประจําวิชา 

7) จัดกิจกรรมเพ่ือใหนักศึกษานําเสนอผลงานตออาจารยประจํารายวิชา 

5.6 กระบวนการประเมินผล 

1) ประเมินผลจากความกาวหนาในการทําโครงงาน  

2) ประเมินผลจากการนําเสนอปากเปลา และจากการเขียนรายงาน 

3) ผูเรียนประเมินผลการเรียนรูดวยตนเองตามแบบฟอรม  

4) ผูสอนประเมินผลการเรียนรูของผูเรียนตามแบบฟอรม  

5) ผูสอนและผูเรียนประเมินผลการเรียนรูรวมกัน  

6) การเขารวมกิจกรรมของผูเรียนในการนําเสนอผลงาน 

7) ผูรับผิดชอบหลักสูตรประเมินผลการเรียนของผูเรียนตามเกณฑท่ีกําหนด โดยความ   

เห็นชอบของอาจารยประจํารายวิชา 
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หมวดที ่4  ผลการเรียนรูกลยุทธการสอนและการประเมินผล 
 

การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 
 
คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธหรือกิจกรรมของนักศึกษา 

1. มีความสามารถดานการใชอาหรับ

โดยผานการสอบและอบรมจาก

สถาบันทดสอบภาษาอาหรับและ

ภาษาอังกฤษ ผานการทดสอบ 

ภาษาอังกฤษ (Exit Exam) ตาม

ประกาศมหาวิทยาลัย 

1. เขาคายฝกทักษะการใชภาษาอังกฤษ 

2. รวมกิจกรรมชมรมภาษาอังกฤษ 

3. พัฒนาสื่อการเรียนการสอนท่ีหลากหลาย 

4. จัดกิจกรรมท้ังในชั้นเรียน และนอกชั้นเรียนโดยใช

ภาษาอังกฤษรวมดวยไมนอยกวารอยละ 50 

5. รวมกิจกรรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของคณะ/

มหาวิทยาลัย ผานทางโปรแกรม Tell Me More 

6. สนับสนุนใหนักศึกษามีประสบการณดูงานหรือฝกงาน

ในตางประเทศ 

7. นักศึกษาบางสวนเขารวมโครงการศึกษาแลกเปลี่ยน

ตางประเทศ ผานทางโครงการ International Islamic 

Studies Networking :IISN 

2. มีความสามารถดานเทคโนโลยี

สารสนเทศสําหรับการวิจัยและท่ี

เก่ียวของกับอิสลามศึกษา 

 

 

 

 

1. จัดอบรมเพ่ือพัฒนาทักษะดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

2. จัดการเรียนการสอนท่ีสงเสริมการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ เชน การสืบคนจากหองสมุด จากฐานขอมูล

ตางๆ การจัดการเรียนแบบ e-learning 

3. ใชเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน เชน 

ClassStart, Google Classroom, Kahoot, LMS1, 

LMS2 

4. สงเสริมใหนักศึกษาใชเทคโนโลยีในการนําเสนอผลงาน 

เชน Powerpoint, Prezi, VDO clip, Facebook Live 

3. มีจิตวิญญาณของการดําเนินการ

เพ่ือประโยชนของเพ่ือนมนุษยเปน

กิจท่ีหนึ่ง มีลักษณะของบัณฑิต

มาตรฐานสากล (I-WiSe) 

1. จัดกิจกรรมในรายวิชากิจกรรมเสริมหลักสูตรท่ีเนน

ประโยชนของเพ่ือนมนุษยเปนกิจท่ีหนึ่ง 

2. สนับสนุนงบประมาณในการทําโครงการท่ีเนนประโยชน

ของเพ่ือนมนุษยเปนกิจท่ีหนึ่ง 
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3. จัดกิจกรรมในการนําเสนอโครงการท่ีเนนประโยชนของ

เพ่ือนมนุษยเปนกิจท่ีหนึ่ง 

4. สนับสนุนการรวมโครงการในวันประโยชนของเพ่ือน

มนุษยเปนกิจท่ีหนึ่งของคณะ/มหาวิทยาลัย 

5. สอดแทรกจิตสํานึกของการดําเนินการเพ่ือประโยชน

ของเพ่ือนมนุษยเปนกิจท่ีหนึ่งในการเรียนการสอน และ

การทํากิจกรรมของนักศึกษา 

5. สนับสนุนการเขารวมกิจกรรมเพ่ือชวยเหลือและพัฒนา

เศรษฐกิจชุมชน ผานทางโครงการ Social Enterprise 

for Economic Development (SEED) 

 

2. การพัฒนาผลการเรียนรูในแตละดาน 

2.1 ผลการเรียนรูคาดหวังของหลักสูตร    

1) ประพฤติตนในทางวิชาการและการทํางานในลักษณะท่ีสะทอนคุณธรรมจริยธรรมอิสลาม 

มีความรับผิดชอบ มีบุคลิกความเปนผูนําและการอุทิศตนเองเพ่ือประโยชนของผูอ่ืนเปน

ท่ีตั้ง 

2) มีความเขาใจในองคความรูทางอิสลามศึกษา ท้ังในภาคปฏิบัติ ภาคทฤษฎี และหลักการใน

การวิเคราะหอยางมีวิจารณญาณ  ตลอดจนการประยุกตแนวคิดดังกลาวในบริบทสังคม

ปจจุบันและบูรณาการกับศาสตรอ่ืนๆท่ีเก่ียวของได   

3) ออกแบบวิธีการแกไขปญหาตางๆท่ีเกิดข้ึนในสังคมโดยใชหลักการทางอิสลามศึกษาได

อยางสรางสรรค มีทักษะในการวิเคราะหปรากฏการณตางๆทางสังคม ผานทางศาสตรทาง

อิสลามศึกษา ตลอดจนการประยุกตใชกับสังคมไดอยางถูกตองและเหมาะสม 

4) มีทักษะการนําเสนอท้ังโดยวาจาและงานเขียน ทํางานรวมกับผูอ่ืน ทักษะการคิดแกไข

ปญหา ทักษะการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ และทักษะการเรียนรูตลอดชีวิต มีความพรอม

ในการทํางานไดอยางเหมาะสม 
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2.2 ผลการเรียนรูคาดหวัง กลยุทธการจัดเรียนการสอน และกลยุทธการประเมินผล 

ผลการเรียนรูคาดหวัง กลยุทธการจัดเรียนการสอน กลยุทธการประเมินผล 

ดานคุณธรรม จริยธรรม 

 (Transferable Skills) 

1) ตระหนักถึงความสําคัญ

ในการใชชีวิตภายใตกรอบ

คุณธรรม และจรยิธรรม

อิสลาม 

2) มีวินัย ตรงตอเวลา และ

ซ่ือสัตย สุจริต 

3) มีสัมมาคารวะ ใหเกียรติ

และยอมรับฟงความคิดเห็น

ของผูอ่ืน 

4) เคารพในสิทธิมนุษยชน 

และศักดิ์ศรีความเปนมนุษย

ของผูอ่ืน มีสัมมาคารวะ ให

เกียรติ และยอมรับฟงความ

คิดเห็นของผูอ่ืน 

5) มีความรับผิดชอบตอ

หนาท่ีและสังคม ตลอดจนมี

วินัย ตรงตอเวลา ซ่ือสัตย

สุจริตและสามารถใชชีวิต

พหุวัฒนธรรมในสังคมไทย

ไดอยางมีความสุข 

6) เคารพกฎ ระเบียบ และ

ขอบังคับตางๆ ขององคกร

และสังคม มีความ

รับผิดชอบตอสังคม 

1) กําหนดใหมีวัฒนธรรมองคกร

เพ่ือปลูกฝงใหนักศึกษามีกรอบ

คุณธรรมและจริยธรรมอิสลาม 

2) เนนการเขาชั้นเรียนตรงเวลา

และการแตงกายใหเปนตาม

ระเบียบของมหาวิทยาลัย 

3) มอบหมายใหนักศึกษาทํางาน

เปนกลุมฝกการเปนผูนําสมาชิก

กลุมฝกความรับผิดชอบ 

4) อาจารยผูสอนสอดแทรก

คุณธรรมจรยิธรรมในการสอน 

5) จัดรายวิชาท่ีเก่ียวกับ

คุณธรรมจริยธรรมอิสลาม

โดยตรง 

6) มีสื่อการเรียนการสอนท่ีเนน

คุณธรรมจรยิธรรม 

7) จัดกิจกรรมสงเสริมการ

ปลูกฝงจิตวิญญาณในการถือ

ประโยชนสังคมเปนท่ีตั้ง 

8) การเปนแบบอยางท่ีดีของ

อาจารย 

9) จัดกิจกรรมยกยองนักศึกษาท่ี

มีคุณธรรมจริยธรรมมีจิตสํานึก

สาธารณะ 

 

 

 

1) ประเมินจากการตรงตอเวลา

ของนักศึกษาในการเขาเรียน

การสงงานท่ีไดรับมอบหมาย

การเขารวมกิจกรรม 

2) ความมีวินัยและความพรอม

เพรียงของนักศึกษาในการเขา

รวมกิจกรรมเสริมหลักสูตร 

3) การรับผิดชอบในหนาท่ีท่ี

ไดรับมอบหมาย 

4) พฤติกรรมการเรียนและการ

สอบ 
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ดานความรู 

(Discipline specific knowledge and competencies) 

ความเขาใจในองคความรู 

1) มีความรูในสาขาวิชาอิสลาม

ศึ ก ษ า ท้ั งภ าค ท ฤ ษ ฎี แ ล ะ

ภาคปฏิบัติอยางกวางขวางเปน

ระบบเปนสากลและทันสมัยตอ

สถานการณโลก 

2) รูและเขาใจหลักการและ

ทฤษฎีพ้ืนฐานดานอิสลาม

ศึกษาและสามารถนาไป

ประยุกตไดในการวางแผนและ

แกปญหาในกิจกรรมดาน

อิสลามศึกษา 

3) มีความรูท่ีเกิดจากการบูรณา

การความรูในศาสตรตางๆท่ี

เก่ียวของ 

4) มีความรูในกระบวนการและ

เทคนิคการวิจัยเพ่ือแกไขปญหา

และตอยอดองคความรูในงาน

อาชีพ 

5) มีความรูความเขาใจ

ความสามารถในการอธิบาย

กระบวนการทางอิสลามศึกษา 

6) สามารถใชความรู

ความสามารถในสาขาวิชาใน

การประยุกตใชและแกไข

ปญหาในการใชชีวิตในสังคมได 

 

 

1) เนนการเรียนการสอนท่ี

เปน active learning  

2) จัดใหมีการเรียนรูจาก

สถานการณจริง 

3) จัดบรรยายพิเศษโดย

วิทยากรภายนอกท่ีมีความ

เชี่ยวชาญหรือมี

ประสบการณตรง 

4) จัดใหมีรายวิชาวิจัยและ

ภาคนิพนธ 

 

1) การทดสอบยอยและสอบ

ปากเปลา 

2) การสอบกลางภาคเรียนและ

ปลายภาคเรียน 

3) มอบหมายใหทํารายงาน

คนควาหาขอมูล 

4) การนําเสนอผลงาน 

5) ประเมินจากภาคนิพนธ 

วิจัย 
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การนําความรูและเทคนิคไปใช 

1) อธิบายศาสตรทาง

อิสลามศึกษาและนําไปใชได

อยางเหมาะสม 

2) วิเคราะหปรากฏการณ

ทางสังคมและนําไปใชได

อยางเหมาะสม 

1) การบรรยาย  

2) การอภิปรายในชั้นเรียน 

3) การใหผลสะทอนกลับ

ระหวางเรียน 

4) การเรียนการสอนเชิงรุก 

(Active learning) 

5) หองเรียนกลับดาน(Flipped 

classroom) 

6) การเรียนในหองปฏิบัติการ

คอมพิวเตอร 

7) การสัมมนา 

8) จัดใหมีการเรียนรูจาก

สถานการณจริง  

9) จัดบรรยายพิเศษโดยวิทยากร

ภายนอกท่ีมีความเชี่ยวชาญ 

หรือมีประสบการณตรง 

1) การประเมินผลระหวาง

เรียน (Formative 

coursework) 

2) การประเมินผลสรุป 

(Summative coursework) 

3) การทดสอบยอย 

4) การสอบกลางภาคเรียนและ

ปลายภาคเรียน 

5) รายงานวิจัย 

6) ประเมินโดยผูมีสวนไดสวน

เสียในกิจกรรมนั้นๆ 

ทักษะการเรียนรูตลอดชีวิต 

1) แสดงใหเห็นถึงความรูใน

ศาสตรอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของได 

2) ทําความเขาใจความรูและ

วิธีการใหมๆ 

3) สาธิตและผลิตงาน

วิชาการและงานวิจัยได 

1) การบรรยาย  

2) การอภิปรายในชั้นเรียน 

3) การใหผลสะทอนกลับ

ระหวางเรียน 

4) รายงานกลุมและรายบุคคล 

การเรียนการสอนเชิงรุก 

(Active learning) 

5) หองเรียนกลับดาน(Flipped 

classroom) 

6) การเรียนในหองปฏิบัติการ

คอมพิวเตอร 

7) การสัมมนา 

1) การประเมินผลระหวาง

เรียน (Formative 

coursework) 

2) การประเมินผลสรุป 

(Summative coursework) 

3) การทดสอบยอย 

4) การสอบกลางภาคเรียนและ

ปลายภาคเรียน 

5) โครงงาน หรอืรายงานวิจัย 

6) ประเมินโดยผูมีสวนไดสวน

เสียในกิจกรรมนั้นๆ 
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จัดใหมีการเรียนรูจาก

สถานการณจริง  

จัดบรรยายพิเศษโดยวิทยากร

ภายนอกท่ีมีความเชี่ยวชาญ 

หรือมีประสบการณตรง 

 

 

ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 

 (Transferable skills) 

ทักษะการทํางานเปนทีม 

1) ตระหนักในหนาท่ี

รับผิดชอบของตนและ

รับผิดชอบในการกระทําของ

ตน 

2) วางตัวไดเหมาะสมกับ

บทบาทหนาท่ีและความ

รับผิดชอบ 

3) มีความรับผิดชอบตองาน

ท่ีไดรับมอบหมายท้ังงาน

รายบุคคลและงานกลุม 

4) สามารถปรับตัวและ

ทํางานรวมกับผูอ่ืนท้ังใน

ฐานะผูนาและผูตามไดอยาง

มีประสิทธิภาพ 

5) มีความรับผิดชอบในการ

พัฒนาตนเองและสังคมอยาง

ตอเนื่อง 

6) มีมนุษยสัมพันธท่ีดีกับ

ผูรวมงานในองคกรและกับ

บุคคลท่ัวไป 

1) จัดกิจกรรมการเรียนการ

สอนท่ีเนนการทํางานเปนกลุม

และงานท่ีตองมีปฎิสัมพันธ

ระหวางบุคคล 

2) จัดประสบการณการเรียนรู

ในภาคปฏิบัติ 

3) สอดแทรกเรื่องความ

รับผิดชอบการมีมนุษยสัมพันธ

การเขาใจวัฒนธรรมขององคกร

ในรายวิชาตางๆ 

 

1) สังเกตพฤติกรรมและการ

แสดงออกของนักศึกษาขณะทํา

กิจกรรมกลุม 

2) การนําเสนอผลงานเปนกลุม 

3) ประเมินความสมํ่าเสมอการ

เขารวมกิจกรรมกลุม 

4) ประเมินความรับผิดชอบใน

หนาท่ีท่ีไดรับมอบหมาย 

5) ประเมินโดยเพ่ือนรวมชั้น 
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ทักษะการแกไขปญหา 

1) แสดงใหเห็นถึงการ

กําหนดปญหาและ

กระบวนการแกปญหา 

2) รูถึงวิธีการแกไขการ

ทํางานกลุมไดอยางถูกตอง 

แกไขปญหาการทํางานใน

องคกรไดอยางเหมาะสม 

ปรับตัวเขากับเพ่ือนรวมงาน

ไดอยางถูกตองตามศาสตร

ทางอิสลามศึกษา 

1) การบรรยาย  

2) การอภิปรายในชั้นเรียน 

3) การใหผลสะทอนกลับ

ระหวางเรียน 

4) การเรียนการสอนเชิงรุก 

(Active learning) 

5) หองเรียนกลับดาน(Flipped 

classroom) 

6) การเรียนในหองปฏิบัติการ

คอมพิวเตอร 

7) การสัมมนา  

8) การทําโครงงานกลุม 

1) การประเมินผลระหวาง

เรียน (Formative 

coursework) 

2) การประเมินผลสรุป 

(Summative coursework) 

3) การทดสอบยอย 

4) การสอบกลางภาคเรียนและ

ปลายภาคเรียน 

5) โครงงาน หรอืรายงานวิจัย 

6) ประเมินโดยผูมีสวนไดสวน

เสียในกิจกรรมนั้นๆ 

ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

(Transferable skills) 

ทักษะการสื่อสารท้ังการเขียนและทางวาจา 

1) สามารถสื่อสารท้ังการพูด

และการเขียนไดอยางมี

ประสิทธิภาพ 

2) รูจักเลือกและใชรูปแบบ

ของการนําเสนอท่ีเหมาะสม

สาหรับเรื่องและผูฟงท่ี

แตกตางกันไดอยางมี

ประสิทธิภาพ 

3) สามารถเขาถึงและ

คัดเลือกความรูท่ีเก่ียวของ

กับอิสลามศึกษาจาก

แหลงขอมูลสารสนเทศท้ัง

ในระดับชาติและนานาชาติ 

4) มีวิจารณญาณในการใช

1) จัดการเรียนการสอนท่ีเนน

การฝกทักษะการสื่อสารท้ังการ

พูดการฟงการเขียนในระหวาง

ผูเรียนผูสอนและผูเก่ียวของ

อ่ืนๆ 

2) จัดประสบการณการเรียนรูท่ี

สงเสริมใหผูเรียนเลือกใช

เทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สื่อสารท่ีหลากหลายและ

เหมาะสม 

3) จัดประสบการณใหผูเรียน

นําเสนอผลงานโดยใชเทคโนโลยี

สารสนเทศใชเทคโนโลยี

สารสนเทศทางคณิตศาสตรและ

1) ทักษะการพูดในการ

นําเสนอผลงาน 

2) ทักษะการเขียนรายงาน 

3) ทักษะการนําเสนอโดยใช

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

4) ความสามารถในการใช

ทักษะทางคณิตศาสตรและ

สถิติเพ่ืออธิบายอภิปราย

ผลงานไดอยางเหมาะสม 

5) เทคนิคการวิเคราะหขอมูล

สารสนเทศทางคณิตศาสตรใน

การแกปญหาเชิงตัวเลข 
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เทคโนโลยีสารสนเทศและ

การสื่อสารท่ีเหมาะสม 

5) ใชเทคโนโลยีสารสนเทศ

อยางสมํ่าเสมอเพ่ือการ

รวบรวมขอมูลแปล

ความหมายและสื่อสาร

ขอมูลขาวสารและ

แนวความคิด 

6) สามารถประยุกตใช

เทคโนโลยีสารสนเทศได

อยางเหมาะสม 

7) สามารถติดตาม

ความกาวหนาทาง

เทคโนโลยีนวัตกรรมและ

สถานการณโลกโดยใช

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

สถิต ิ

 

ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข 

1) ใชทักษะทางคณิตศาสตร

และสถิติในการวิเคราะหเชิง

ปริมาณได 

2) ใชเทคโนโลยีสารสนเทศ

ในการวิเคราะหขอมูลได

อยางเหมาะสม 

3) ใชเทคโนโลยีสารสนเทศ

ในการสืบคนขอมูลทาง

อิสลามศึกษาในระดับ

นานาชาติไดอยางชํานาญ 

1) การบรรยาย  

2) การอภิปรายในชั้นเรียน 

3) การใหผลสะทอนกลับ

ระหวางเรียน 

4) การเรียนการสอนเชิงรุก 

(Active learning) 

5) หองเรียนกลับดาน(Flipped 

classroom) 

6) การเรียนในหองปฏิบัติการ

คอมพิวเตอร 

7) การสัมมนา  

8) การทําโครงงานกลุม 

9) การทําโครงงานรายบุคคล 

1) การประเมินผลระหวางเรียน  

(Formative coursework) 

2) การประเมินผลสรุป 

(Summative coursework) 

3) การทดสอบยอย 

4) การสอบกลางภาคเรียนและ

ปลายภาคเรียน 

5) โครงงาน หรอืรายงานวิจัย 
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ทักษะการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

1) ใชโปรแกรมในการ

ประมวลคําในการทํางาน

เขียน 

2) ใชอินเตอรเน็ตในการ

เขาถึงขอมูลอยางเหมาะสม 

3) ใชโปรแกรมกระดาษ

คํานวณในการวิเคราะหและ

นําเสนอขอมูล 

3) ใชโปรแกรมทางสถิติใน

การวิเคราะหขอมูล 

4) คนหาและใชขอมูลท่ี

เหมาะสมจากท่ีมา

หลากหลายได 

1) การบรรยาย  

2) การอภิปรายในชั้นเรียน 

3) การเรียนการสอนเชิงรุก 

(Active learning) 

4) หองเรียนกลับดาน(Flipped 

classroom) 

5) การเรียนในหองปฏิบัติการ

คอมพิวเตอร 

6) การทําโครงงาน 

1) การประเมินผลระหวางเรียน 

(Formative coursework) 

2) การประเมินผลสรุป 

(Summative coursework) 

3) การทดสอบยอย 

4) โครงงาน หรอืรายงานวิจัย 

 

3.  แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา 

(Curriculum Mapping) 

ผลการเรียนรูในตารางมีความหมายดังนี้ 

ดานคุณธรรม จริยธรรม  

1) ตระหนักถึงความสําคัญในการใชชีวิตภายใตกรอบคุณธรรมและจริยธรรมอิสลาม 

2) มีวินัยตรงตอเวลาและซ่ือสัตยสุจริต 

3) มีสัมมาคารวะใหเกียรติและยอมรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน 

4) เคารพในสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีความเปนมนุษยของผูอ่ืน มีสัมมาคารวะใหเกียรติและยอมรับ

ฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน 

5) มีความรับผิดชอบตอหนาท่ีและสังคมตลอดจนมีวินัย ตรงตอเวลา ซ่ือสัตยสุจริตและสามารถใชชีวิต

พหุวัฒนธรรมในสังคมไทยไดอยางมีความสุข 

6) เคารพกฎระเบียบและขอบังคับตางๆขององคกรและสังคมมีความรับผิดชอบตอสังคม 

ดานความรู  

1) มีความรูในสาขาวิชาอิสลามศึกษาท้ังภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติอยางกวางขวางเปนระบบเปน

สากลและทันสมัยตอสถานการณโลก 
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2) รูและเขาใจหลักการและทฤษฎีพ้ืนฐานดานอิสลามศึกษาและสามารถนาไปประยุกตไดในการ

วางแผนและแกปญหาในกิจกรรมดานอิสลามศึกษา 

3) มีความรูท่ีเกิดจากการบูรณาการความรูในศาสตรตางๆท่ีเก่ียวของ 

4) มีความรูในกระบวนการและเทคนิคการวิจัยเพ่ือแกไขปญหาและตอยอดองคความรูในงานอาชีพ 

5) มีความรูความเขาใจความสามารถในการอธิบายกระบวนการทางอิสลามศึกษา 

6) สามารถใชความรูความสามารถในสาขาวิชาในการประยุกตใชและแกไขปญหาในการใชชีวิตใน

สังคมได 

ทักษะทางปญญา 

1) มีทักษะในการประมวลความคิดอยางเปนระบบ 

2) มีความสามารถในการคนหาขอเท็จจริงทาความเขาใจแนวคิดและหลักฐานใหมๆจากแหลงขอมูลท่ี

หลากหลายอันนําไปสูขอสรุปท่ีถูกตองและเปนประโยชน 

3) สามารถศึกษาวิเคราะหปญหาและเสนอแนวทางการแกไขไดอยางสรางสรรค โดยคํานึงถึงความรู

ทางทฤษฎีท่ีเก่ียวของประสบการณในภาคปฏิบัติและผลกระทบท่ีตามมาจากการตัดสินใจนั้น 

4) มีความสามารถในการวิเคราะหสถานการณและประยุกตความรูความเขาใจในแนวคิดหลักการ

ทฤษฎีและกระบวนการตางๆไปใชในการแกปญหาไดอยางสรางสรรค โดยเฉพาะสามารถแกปญหา

ทางสังคมไดอยางเหมาะสม 

5) มีความสามารถศึกษาขอมูลเพ่ือวิเคราะหสาเหตุของปญหาและขอโตแยงรวมท้ังหาแนวทางปองกัน 

และแกไขปญหาไดอยางเหมาะสม ท้ังเชิงกวางและเชิงลึก 

6) มีความสามารถประยุกตใชความรูภาคทฤษฎีและการปฏิบัติงานจริง ตามสถานการณไดอยาง

เหมาะสม 

ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ  

1) ตระหนักในหนาท่ีรับผิดชอบของตนและรับผิดชอบในการกระทําของตน 

2) วางตัวไดเหมาะสมกับบทบาทหนาท่ีและความรับผิดชอบ 

3) มีความรับผิดชอบตองานท่ีไดรับมอบหมายท้ังงานรายบุคคลและงานกลุม 

4) สามารถปรับตัวและทางานรวมกับผูอ่ืนท้ังในฐานะผูนําและผูตามไดอยางมีประสิทธิภาพ 

5) มีความรับผิดชอบในการพัฒนาตนเองและสังคมอยางตอเนื่อง 

6) มีมนุษยสัมพันธท่ีดีกับผูรวมงานในองคกรและกับบุคคลท่ัวไป 

ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ  

1) สามารถสื่อสารท้ังการพูดและการเขียนไดอยางมีประสิทธิภาพ 
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2) รูจักเลือกและใชรูปแบบของการนําเสนอท่ีเหมาะสมสําหรับเรื่องและผูฟงท่ีแตกตางกันไดอยางมี

ประสิทธิภาพ 

3) สามารถเขาถึงและคัดเลือกความรูท่ีเก่ียวของกับอิสลามศึกษาจากแหลงขอมูลสารสนเทศ ท้ังใน

ระดับชาติและนานาชาติ 

4) มีวิจารณญาณในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารท่ีเหมาะสม 

5) ใชเทคโนโลยีสารสนเทศอยางสมํ่าเสมอเพ่ือการรวบรวมขอมูลแปลความหมายและสื่อสารขอมูล

ขาวสารและแนวความคิด 

6) สามารถประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศไดอยางเหมาะสม 

7) สามารถติดตามความกาวหนาทางเทคโนโลยีนวัตกรรมและสถานการณโลก โดยใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 
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3.  แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum  Mapping) รายวิชาศึกษาท่ัวไปและรายวิชาของวิทยาลัยอิสลาม

ศึกษา 

       แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum  Mapping) รายวิชาศึกษาท่ัวไป พ้ืนฐานวิชาเอก เอกบังคับและเอกลือก 

 ความรับผิดชอบหลัก        ความรับผิดชอบรอง 

 

มาตรฐานผลการเรียนรู 5 ดาน/ 

รายละเอียดมาตรฐานการเรียนรู 

แตละดาน 

1.คุณธรรมจริยธรรม 2.  ความรู 3.  ทักษะทางปญญา 4.  ทักษะความสมัพันธ 

ระหวางบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5.ทักษะกาวิเคราะห  

เชิงตัวเลขและการใช

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

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

รายวิชาศึกษาท่ัวไป                   

281-xxx  กิจกรรมพลศึกษา   O   
 

  O O     O  O O 

299-001  วัฒนวิถีแหงการดํารงชีวิต  O    O       O     O 

411-001  ภาษาไทยสําหรบันักศกึษา

ตางชาติ 
         O   O O O  O O 

411-101  ภาษากับความคดิและการ

สื่อสาร 
         O   O O O  O O 

417-001  ภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษา

หลักสตูรนานาชาติ 1 
  O       O        O 
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       แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum  Mapping) รายวิชาศึกษาท่ัวไป พ้ืนฐานวิชาเอก เอกบังคับและเอกลือก 

 ความรับผิดชอบหลัก        ความรับผิดชอบรอง 

 

มาตรฐานผลการเรียนรู 5 ดาน/ 

รายละเอียดมาตรฐานการเรียนรู 

แตละดาน 

1.คุณธรรมจริยธรรม 2.  ความรู 3.  ทักษะทางปญญา 4.  ทักษะความสมัพันธ 

ระหวางบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5.ทักษะกาวิเคราะห  

เชิงตัวเลขและการใช

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

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

รายวิชาศึกษาท่ัวไป                   

417-002  ภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษา

หลักสตูรนานาชาติ 2 
  O       O        O 

417-003  การอานเชิงวิชาการ   O      O   O  O   O  O O 

427-006  การศึกษาขามวัฒนธรรม   O     O  O O   O O  O O 

724-004  วิทยาศาสตรสภาวะแวดลอม  O O   O  O O O  O O O O  O O 

761-104  กิจกรรมประกอบหลักสูตร  O  O O    O O       O O 

780-100  ภาษาอาหรับเพ่ืออิสลาม  

ศึกษา 1 
  O       O        O 

780-101  ภาษาอาหรับเพ่ืออิสลาม  

ศึกษา 2 

 

  O       O        O 
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       แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum  Mapping) รายวิชาศึกษาท่ัวไป พ้ืนฐานวิชาเอก เอกบังคับและเอกลือก 

 ความรับผิดชอบหลัก        ความรับผิดชอบรอง 

 

มาตรฐานผลการเรียนรู 5 ดาน/ 

รายละเอียดมาตรฐานการเรียนรู 

แตละดาน 

1.คุณธรรมจริยธรรม 2.  ความรู 3.  ทักษะทางปญญา 4.  ทักษะความสมัพันธ 

ระหวางบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5.ทักษะกาวิเคราะห  

เชิงตัวเลขและการใช

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

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

รายวิชาศึกษาท่ัวไป                   

780-102  ภาษาอาหรับเพ่ืออิสลาม  

ศึกษา 3 
  O       O        O 

264-001  ทักษะชีวิต    O  O O O       O O O O 

282-002  ชีวิตและสุขภาพ  O     O   O      O  O 

427-003  มนุษยกับสังคม O  O O  O  O O  O O O  O  O O 

428-002  สันติศึกษา         O      O  O O 

437-001  มนุษยกับการรูจักตนเอง  O O   O  O O  O O   O  O O 

438-001  ศาสนวิถี          O    O O O O O 

747-001  สถิติในชีวิตยุคใหม  O O O   O   O  O O O  O   

748-001  เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 
 O O O   O   O O O  O    O 
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       แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum  Mapping) รายวิชาศึกษาท่ัวไป พ้ืนฐานวิชาเอก เอกบังคับและเอกลือก 

 ความรับผิดชอบหลัก        ความรับผิดชอบรอง 

 

มาตรฐานผลการเรียนรู 5 ดาน/ 

รายละเอียดมาตรฐานการเรียนรู 

แตละดาน 

1.คุณธรรมจริยธรรม 2.  ความรู 3.  ทักษะทางปญญา 4.  ทักษะความสมัพันธ 

ระหวางบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5.ทักษะกาวิเคราะห  

เชิงตัวเลขและการใช

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

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

รายวิชาศึกษาท่ัวไป                   

780-103  ภาษาอังกฤษเพ่ืออิสลามศึกษา   O       O        O 

วิชาแกน                   

761-100  โลกทัศนอิสลาม  O O   O  O O  O O   O  O O 

761-101  อัลกุรอานและซุนนะฮ  O O O   O   O  O O O  O   

761-200  สีเราะฮศึกษา  O O   O  O O  O O   O  O O 

761-300  วะสะฏียะฮในอิสลาม  O O   O  O O  O O   O  O O 

763-200  การเปนผูประกอบการเบ้ืองตน  O O O   O   O O O  O    O 
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รายวิชา 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู 3. ทักษะทางปญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ

ระหวางบุคคล 

และความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะหเชิง

ตัวเลข การสื่อสาร และการใช

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 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 

กลุมวิชาพ้ืนฐานวิชาเอก                                

780-111  อุลูมอัลกุรฺอาน 1    o o   o  o   o  o o  o  o  o o  o o   o o O 

780-112  อุลูมอัลหะดีษ     o o     o O   o  o    o  o o   o  o  o O 

780-113  ฟกฮเบ้ืองตน o o o o   o o  o O o  o o o o o o o  o o o o   o  o O 

780-121  อะกีดะฮอิสลามียะฮ   o  o O    o    o  o    o  o o  o o   o o O 

780-122  หลักการฟกฮ o o  o o O    o o  o o o o   o o  o o  o o   o  o 

780-123  อุลูมอัลกุรฺอาน 2    o o     o O   o  o    o  o o  o o   o o O 

780-211  อารยธรรมอิสลาม    o o     o O   o  o    o  o o  o o o  o  o 

780-124  หะดีษเก่ียวกับอะกีดะฮ    o o     o O   o  o    o  o o  o o o  o  o 

780-125  ตัจญวีดและอัลกุรอาน 1   o  o o O    o O  o o  o   o o   o  o o   o o o 

780-212  ตัจญวีดและอัลกุรอาน 2  o  o o O    o O  o o  o   o o   o  o o   o o o 

780-311  ตัจญวีดและอัลกุรอาน 3  o  o o O    o O  o o  o   o o   o  o o   o o o 
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รายวิชา 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู 3. ทักษะทางปญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ

ระหวางบุคคล 

และความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะหเชิง

ตัวเลข การสื่อสาร และการใช

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 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 

780-213  หลักการปฏิบัติศาสนกิจในอิสลาม o   o o  o   o o  o   o    o  o o  o o   o o o 

780-214  อรรถาธิบายอัลกุรอาน    o o     o O   o  o    o  o o  o o o  o  o 

780-221  กฎหมายธุรกิจอิสลาม    o o     o O   o  o    o  o o  o o o  o  o 

780-222  ตัครีจญ อัลหะดีษ o o o o      o O   o    o o o  o o   o  o   o 

780-223  อิสลามกับแนวคิดรวมสมัย    o o   
 
 o   o  o o  o  o o  o  o o   o o o 

780-224  การเมืองและเศรษฐกิจระหวาง

ประเทศ 
   o o   o  o   o  o o  o  o o  o  o o   o o O 

780-215  ประวัติศาสตรอิสลาม 1 o o   o O  o   o  o o o     o  o o  o o o  o  o 

780-412  กลุมแนวคิดในอิสลาม   o o  O  o   O  o o o  
 
  o  o o   o o  o  o 

780-312  กฏหมายอาญาอิสลาม o   o o  o   o   o  o     o  o o  o o   o 
 

o 

780-413  การเมืองในอิสลาม o  o o  O  
 
  O  o o o     o  o o  o o o  o  o 

780-321  หลักการและวิธีการดะอวะฮ   o    O  o  o O  o  o o 
 
   o   o o o   o  o 

780-322  วิธีวิทยาการวิจัยทางอิสลาม  o  o o  O  o   O  o o o     o  o o  o o o  o  o 

780-411  สัมมนาทางอิสลาม 

 
o  o o  O  o   O  o o  o     o  o o  o o o  o  o 
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รายวิชา 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู 3. ทักษะทางปญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ

ระหวางบุคคล 

และความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะหเชิง

ตัวเลข การสื่อสาร และการใช

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 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 

กลุมวิชาเอกเลือก 
                               

780-231  สังคมมุสลิม o   o o  o   o   o  o   o  o  o o  o o o  o  o 

780-232  ศาสนาและการสรางสนัติภาพ  o  o o     o O     o    o  o o  o o o  o  o 

780-233  เพศสภาวะในอิสลาม    o o   o  o o   o  o    o  o o  o o o  o  o 

780-234  ตัรบียะหอิสลามียะฮ o  o o  O  o   O  o o o  
 
  o  o o   o o  o  o 

780-235  ประวัติศาสตรอิสลาม 2  o o   o O  o  o O  o   o   o  o  o  o o o  o  o 

780-331  กฏหมายมรดกอิสลาม    o o   o  o o  o   o   o    o  o o o  o  o 

780-332  เจตนารมณกฎหมายอิสลาม o o  o o O    o o  o o o o   o o  o o  o o o  o  o 

780-333  วิทยาการสอนอิสลาม o  o o  O  o   o  o o o  o   o  o o   o o  o  o 

780-334  สงัคมวิทยาในอิสลาม o  o o  O  o   o  o o o  o  o o  o o   o o  o  o 

780-335  กฎเกณฑและทฤษฎีในกฎหมาย

อิสลาม 
o o  o o O    o o  o o o o   o o  o o  o o o  o  o 

780-336  หะดีษเก่ียวกับกฎหมายอิสลาม o  o o  O  o   o  o o o  o   o  o o   o o  o  o 

780-337  หะดีษเก่ียวกับจริยธรรม o  o o  O  o   o  o o o  o   o  o o   o o  o  o 

780-338  อิสลามในโลกปจจุบัน o  o o  O  o   o  o o o  o   o  o o   o o  o  o 
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รายวิชา 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู 3. ทักษะทางปญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ

ระหวางบุคคล 

และความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะหเชิง

ตัวเลข การสื่อสาร และการใช

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 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 

780-431  ประวัติศาสตรและอารยธรรม

อิสลามในอาเซียน 
o o   o O  o  o o  o   o   o  o  o o o o o  o  o 

780 -432  จิตวิทยาศาสนา o o o  o  o o   o  o   o   o o  o o  o o o  o  o 

780-433   อิสลามและวัฒนธรรม o  o o  O  o   o  o o o  o   o  o o   o o  o  o 

780-434  กฎหมายครอบครัวอิสลาม o  o o  O  o   o  o o o     o  o o  o o o  o  o 

780-435  อิสลามและมนุษยสมัพันธ  o   o o  o   o   o  o   o  o  o o  o o o  o  o 

780-436  ศิลปะอิสลาม o   o o  o   o   o  o   o  o  o o  o o o  o  o 

3) ประสบการณภาคสนาม0 
                               

780-441  ภาคนิพนธ o  o o  O  o   O  o o o   o  o  o o  o o o  o  o 

780-446  ฝกงาน 

780-447  สหกิจศึกษา 
o  o o o O   O    o  o o o  o o  o o o o o  o o o o 

 

หมายเหตุ ผลการเรียนรูในทักษะดานตางๆ ของรายวิชาแกน วิทยาลัยอิสลามศึกษา แจกแจงไดดังนี้ 
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 ดานคุณธรรม จริยธรรม ไดแก 1) มีวินัย ซ่ือสัตย สุจริต รับผิดชอบตอตนเองและผูอ่ืนสํานึกในหนาท่ีของตนเองและผูอ่ืน รวมท้ังเคารพในสิทธิ และศักดิ์ศรี

ความเปนมนุษย 2) ตระหนักและเห็นคุณคาในความตางและหลากหลายของวัฒนธรรมทองถ่ินและนานาชาติ 3) มีความเสียสละและจิตสาธารณะท่ีถูกตองและดี

งามและถือประโยชนของเพ่ือนมนุษยเปนกิจท่ีหนึ่ง 

 ดานความรู ไดแก 1) เขาใจความรูพ้ืนฐานของศาสตรสาขาตางๆ ท่ีเก่ียวของกับการดํารงชีวิต 2) มีความรอบรู โดยการผสมผสานเนื้อหาในศาสตรตางๆ ทัน 

ตอการเปลี่ยนแปลงของสังคมวัฒนธรรมและสิ่งแวดลอม 3) แสวงหาความรูจากงานวิจัยหรือแหลงเรียนรูอ่ืนๆ 

 ดานทักษะทางปญญา ไดแก 1) สามารถบูรณาการความรูในศาสตรตางๆ ใหเกิดประโยชนแกตนเองและสวนรวม 2) สามารถสืบคนและประเมินขอมูลจาก

แหลงเรียนรูท่ีหลากหลาย 3) สามารถคิดวิเคราะห รูเทาทันสถานการณและแกปญหาอยางสรางสรรค 4) สามารถนําความรูไปเชื่อมโยงกับภูมิปญญาทองถ่ินเพ่ือ

ทําความเขาใจและสรางสรรคสังคม 

 ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบไดแก1) มีความสามารถปรับตัว รับฟง ยอมรับความคิดเห็น และทํางานรวมกับผูอ่ืนได ท้ังในฐานะ 

ผูนําและผูตาม 2) มีความรับผิดชอบตอหนาท่ีในฐานะพลเมืองของสังคมไทยและสังคมโลก 3) มีความคิดริเริ่ม วางแผนและตัดสินใจแกปญหาไดอยางเหมาะสม 

รวมท้ังดํารงชีวิตไดอยางมีความสุข 5) มีมนุษยสัมพันธท่ีดีกับผูรวม งานและบุคคลท่ัวไป 

 ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ ไดแก 1) เขาใจปญหา หรือสถานการณ สามารถวิเคราะหและเลือกใช

กระบวนการทางคณิตศาสตรและสถิติท่ีเหมาะสมในการแกปญหา 2) สามารถใชภาษาเพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจําวันไดอยางมีประสิทธิภาพ ท้ังการฟง พูด อาน

และเขียน 3) กาวทันเทคโนโลยีปจจุบันและสามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเหมาะสมกับสถานการณ เพ่ือการสืบคน ศึกษาดวยตนเอง นําเสนอ และสื่อสาร 
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หมวดที ่5  หลักเกณฑในการประเมินผลนักศึกษา 

 

1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ ในการใหระดับคะแนน (เกรด) 

    เปนไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรวาดวยการศึกษาข้ันปริญญาตรี 

2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 

1) อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาประเมินความสอดคลองของขอสอบและผลการเรียนรูตาม

กรอบมาตรฐานหลักสูตร 

2) ผูรับผิดชอบหลักสูตรประเมินความสอดคลองของขอสอบกับวัตถุประสงคของรายวิชา

และจัดทํารายงานการประเมินผลหลักสูตร 

3) ภาควิชาผูรับผิดชอบหลักสูตรและผูสอนจัดประชุมเพ่ือนําผลการประเมินมาวางแผน

ปรับปรุงหลักสูตรและกลยุทธการสอน 

4) เชิญผูทรงคุณวุฒิพิจารณาและใหขอเสนอแนะในการปรับปรุงหลักสูตรและกลยุทธการ

สอน 

5) คณะกรรมการประจําวิทยาลัยอิสลามศึกษารับรองผลการประเมินของหลักสูตร      

6) ความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต 

3. เกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

1) เปนไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรวาดวยการศึกษาข้ันปริญญาตรี 

2) เขารวมกิจกรรมตามขอกําหนดของแผนกวิชาและวิทยาลัยอิสลามศึกษา 

 

หมวดที ่6 การพัฒนาคณาจารย 
 
1. การเตรียมการสําหรับอาจารยใหม 

การเตรียมการในระดับมหาวิทยาลัย  

1) อาจารยใหมทุกคนตองเขารับการปฐมนิเทศอาจารยใหม  

2) อาจารยใหมทุกคนตองไดรับการฝกอบรมตามโครงการสมรรถนะการสอนของอาจารย 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

การเตรียมการในระดับคณะ/วิทยาลัย 

1) วิทยาลัยฯ ชี้แจงระเบียบหลักเกณฑและภาระงานสอนของอาจารยใหม 

2) สนับสนุนและสงเสริมอาจารยใหมใหเขารวมกิจกรรมการพัฒนาทักษะและคุณภาพ

การเรียนการสอน 
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2. การพัฒนาความรูและทักษะใหแกคณาจารย 

2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 

การพัฒนาระดับมหาวิทยาลัย 

1) จัดแลกเปลี่ยนเรียนรูในหัวขอตาง ๆ ท่ีเก่ียวของ เชน การจัดการเรียนการสอนรายวิชา

พ้ืนฐาน การสรางครูมืออาชีพ การสอนแบบ active learning 

2) มีโครงการพัฒนาสมรรถนะการสอนอาจารยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรซ่ึงครอบคลุม

ทักษะการจัดการเรียนการสอนข้ันพ้ืนฐาน และข้ันสูง การผลิตสื่อการสอน รวมท้ังการ

วัดและการประเมินผล 

การพัฒนาระดับคณะ/วิทยาลัย 

1) มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูในหัวขอตางๆ เชน การจัดการเรียนการสอนตามแนวทาง

อิสลามท่ีเนนการบูรณาการสอนดานอิสลามศึกษา 

2) มีโครงการพัฒนาสมรรถนะการสอน การนําเสนอผลงานวิจัยทางวิชาการท้ังในและ

ตางประเทศ 

3) การอบรมสัมมนาในดานภาษาอาหรับและภาษาอังกฤษสําหรับอาจารยผูสอน 

2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพดานอ่ืน ๆ 

การพัฒนาในระดับมหาวิทยาลัย 

1) มหาวิทยาลัยใหทุนสนับสนุนการไปเขารวมประชุมเพ่ือเสนอผลงานทางวิชาการใน

ตางประเทศ 

2) มหาวิทยาลัยมีโครงการพัฒนาผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก โดยการใหทุน

สนับสนุนเงินคาใชจายรายเดือนสําหรับผูเขารวมโครงการท่ีนําเสนอผลงานพัฒนาการ

เรียนการสอนและทําวิจัย 

การพัฒนาระดับคณะ/วิทยาลัย 

1) สงเสริมใหมีการเพ่ิมพูนความรู สรางเสริมประสบการณในการสอนและการวิจัยใน  

สาขาอิสลามศึกษา การตีพิมพและเผยแพรงานวิจัย 

2) สนับสนุนการศึกษาตอ ฝกอบรม ดูงานทางวิชาการ 

3) สนับสนุนการไปเขารวมประชุมเพ่ือเสนอผลงานทางวิชาการในและตางประเทศ 
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หมวดที ่7   การประกันคุณภาพหลักสูตร 

 

1. การกํากับมาตรฐาน การบริหารหลักสูตร 

   กํากับมาตรฐานหลักสูตรตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑมาตรฐานหลักสูตร 

และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาแหงชาติ  

 (ผลการบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร: ปริญญาตรี เกณฑ 3 ขอ สวน

ปริญญาโท เกณฑ 11 ขอ) 
1) มีกรรมการวิชาการระดับคณะดูแลคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรในภาพรวม 

2) มีคณะกรรมการบริหารหลักสูตรทําหนาท่ีวางแผน ดําเนินการควบคุมคุณภาพการจัดการ

เรียนการสอนประเมินผล ปรบัปรุงและพัฒนาหลักสูตร 

3) มีอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร ทําหนาท่ีจัดทําและประเมินการใชหลักสูตร  

4) มีอาจารยผูประสานงานรายวิชา ทําหนาท่ี จัดทํา มคอ.3 และมคอ.5 วางแผนการจัดการ

เรียนการสอนรวมกับอาจารยผูสอนดําเนินการจัดการเรียนการสอน และติดตามประเมินผล

รายวิชาท่ีรับผิดชอบเปนไปอยางมีคุณภาพ 

2. บัณฑิต 

      1)  มีการสํารวจความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตทุกปเพ่ือนําขอมูลไปปรับปรุงหลักสูตร 

      2)  มีการสํารวจการไดงานทําของบัณฑิตทุกป 

3. นักศึกษา 

    3.1 การรับนักศึกษา 

          - การรับนักศึกษา 

          - การเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษา 

    3.2 การสงเสริมและพัฒนานักศึกษา 

          - การควบคุมการดูแลการใหคําปรึกษาวิชาการ และแนะแนวแกนักศึกษาในระดับปริญญาตรี 

          - การพัฒนาศักยภาพนักศึกษา และการเสริมสรางทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 

   3.3 ผลท่ีเกิดกับนักศึกษา 

         - มีการติดตามและรายงานผลการคงอยูของนักศึกษา 

         - มีการสํารวจความพึงพอใจของนักศึกษาตอการบริหารหลักสูตรหลังสําเร็จการศึกษา 

         - มีการระบบการจัดการขอรองเรียน และมีการสํารวจความพึงพอใจตอผลการจักการขอ

รองเรียนของนักศึกษา 

4.  อาจารย 

     4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย 
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           - ระบบการรับและแตงตั้งอาจารยประจําหลักสูตร 

           - ระบบการบริหารอาจารย 

           - ระบบการสงเสริมและพัฒนาอาจารย  

     4.2 คุณภาพอาจารย 

           - มีการติดตามและรายงานรอยละของอาจารยท่ีมีตําแหนงทางวิชาการ 

           - มีการติดตามและรายงานการเผยแพรผลงานทางวิชาการของอาจารย 

     4.3 ผลท่ีเกิดกับอาจารย 

           - มีการรายงานอัตราการคงอยูของอาจารย     

           - มีการสํารวจความพึงพอใจของอาจารยตอการบริหารงานของหลักสูตร 

5.  หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน 

      5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร 

            - มีระบบ กลไก หรือแนวทางการออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตร 

      5.2 การวางระบบผูสอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 

            - การพิจารณากําหนดผูสอน 

            - การกํากับกระบวนการเรียนการสอนและตรวจสอบการจัดทํา มคอ. 3 4 และ มคอ. 5 6 

            - การสนับสนนุและการใหคําแนะนํานักศึกษา 

            - การอุทธรณของนักศึกษา 

   5.3 การประเมินผูเรียน 

        การประเมินผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (เชน การ

ตรวจสอบรายละเอียดรายวิชา (มคอ. 3 และมคอ.4 ) การประเมินผลการเรียนรูของนักศึกษา การ

กํากับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและประเมินรายวิชาในหลักสูตร (มคอ.5 และ มคอ.6)  

การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา เปนตน 

6.  ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู 

     6.1 การบริหารงบประมาณ 

          วิทยาลัย/หลักสูตรจดัสรรงบประมาณแผนดินและงบประมาณเงินรายไดเพ่ือจัดซ้ือตํารา สื่อ

การเรียนการสอน โสตทัศนูปกรณและวัสดุครุภัณฑคอมพิวเตอรอยางเพียงพอ เพ่ือสนับสนุนการเรียน

การสอนในชั้นเรียนและสรางสภาพแวดลอมใหเหมาะสมกับการเรียนรูดวยตนเองของนักศึกษา 

     6.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนท่ีมีอยูเดิม 

            1) หนังสือ/ตํารา 

            2) สื่อการเรียนรู 

            3) ครุภัณฑ 
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   6.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพ่ิมเติม 

            1) มีคณะกรรมการวางแผน จัดหา และติดตามการใชทรัพยากรการเรียนการสอน 

            2) อาจารยผูสอนและผูเรียนเสนอรายชื่อหนังสือ สื่อและตํารา ไปยังคณะกรรมการ 

            3) จัดสรรงบประมาณ 

            4) จัดระบบการใชทรัพยากรการเรียนการสอน 

     6.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากรการเรียนรู 

            1) ประเมินความเพียงพอจากผูสอน ผูเรียนและบุคลากรท่ีเก่ียวของ 

            2) จัดระบบติดตามการใชทรัพยากร เพ่ือเปนฐานขอมูลประกอบการประเมิน 

7. ตัวบงช้ีผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators) 
 

ดัชนีบงช้ีผลการดําเนินงาน ปท่ี 1 ปท่ี 2 ปท่ี 3 ปท่ี 4 ปท่ี 5 

1. อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรอยางนอยรอยละ 80 มีการประชุม

หลักสูตรเพ่ือวางแผน ติดตามและทบทวนการดําเนินงาน

หลักสูตรอยางนอยปการศึกษาละสองครั้ง  โดยตองบันทึกการ

ประชุมทุกครั้ง 

 

∕ 
 

∕ 
 

∕ 
 

∕ 
 

∕ 

2. มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ.2 ท่ีสอดคลองกับกรอบ

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 

ท่ีเปดสอนใหครบทุกรายวิชา 

 

∕ 
 

∕ 
 

∕ 
 

∕ 
 

∕ 

5. จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตรตามมหาวิทยาลัย/

สภาวิชาชีพกําหนด ภายใน 60 วันหลังสิ้นสุดปการศึกษา 

∕ ∕ ∕ ∕ ∕ 

6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรูที

กําหนดใน มคอ.3 และมคอ.4 (ถามี) อยางนอยรอยละ 25 ของ

รายวิชาท่ีเปดสอนในแตละปการศึกษา 

 

∕ 
 

∕ 
 

∕ 
 

∕ 
 

∕ 

7. มีการพัฒนา/ปรับปรุง การจัดการเรียนการสอน กลยุทธการสอน

หรือการประเมินผลการเรียนรูจากผลการดําเนินงานท่ีรายงานใน

ผลการดําเนินการของหลักสูตรปท่ีผานมา 

 

∕ 
 

∕ 
 

∕ 
 

∕ 
 

∕ 
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ดัชนีบงช้ีผลการดําเนินงาน ปท่ี 1 ปท่ี 2 ปท่ี 3 ปท่ี 4 ปท่ี 5 

8. อาจารยใหม (ถามี) ทุกคนไดรับการปฐมนิเทศหรือคําแนะนําดาน

การจัดการเรียนการสอน 

∕ ∕ ∕ ∕ ∕ 

9. อาจารยประจําทุกคนไดรับการพัฒนาทางวิชาการและ/หรือ

วิชาชีพอยางนอยปละ 1 ครั้ง 

∕ ∕ ∕ ∕ ∕ 

10. จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถามี) ไมนอยกวารอย

ละ 50 ไดรับการพัฒนาทางวิชาการและ/หรือวิชาชีพ  

อยางนอยปละ 1 ครั้ง 

 

∕ 
 

∕ 
 

∕ 
 

∕ 
 

∕ 

11. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปสุดทาย/บัณฑิตใหมท่ีมีตอ

คุณภาพหลักสูตรเฉลี่ยไมนอยกวา 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0 

   ∕ ∕ 

12. ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตท่ีมีตอบัณฑิตใหมเฉลี่ย  ไม

นอยกวา 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0 

    ∕ 

 

ผลการดําเนินการบรรลุตามเปาหมายตัวบงชี้ท้ังหมดอยูในเกณฑดีตอเนื่อง 2 ปการศึกษา  

เพ่ือติดตามการดําเนินการตาม TQF ตอไป ท้ังนี้เกณฑการประเมินผาน คือ มีการดําเนินงานตามขอ 

1–5 และอยางนอยรอยละ 80 ของตัวบงชี้ผลการดําเนินงานท่ีระบุไวในแตละป 

 

หมวดที ่8  การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร 
 
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 

1.1 การประเมินกลยุทธการสอน 

1) ประเมินรายวิชา โดยนักศึกษา 

2) ประเมินกลยุทธการสอนโดยทีมผูสอนหรือระดับภาควิชา 

3) ประเมินจากผลการเรียนของนักศึกษา  

4) ประเมินจากพฤตกิรรมของนักศึกษาในการอภิปราย การซักถามและการตอบคําถามในชั้น

เรียน 

5) ดําเนินการวิจัยเพ่ือการพัฒนากลยุทธการสอน 

1.2 การประเมินทักษะของอาจารยในการใชแผนกลยุทธการสอน 

1) นักศึกษาประเมินอาจารยผูสอนในแตละรายวิชา 

2) สังเกตการณ โดยผูรับผิดชอบหลักสูตร/ประธานหลักสูตร/ทีมผูสอน 

3) รายงานผลการประเมินทักษะอาจารยใหแกอาจารยผูสอนและผูรับผิดชอบหลักสูตรเพ่ือ

ใชในการปรับปรุงกลยุทธการสอนของอาจารยตอไป 
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4) วิทยาลัยรวบรวมผลการประเมินทักษะของอาจารยในการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนา 

ปรับปรุงทักษะกลยุทธการสอน 

2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 

1) ผูรับผิดชอบหลักสูตรประเมินหลักสูตรหลังสิ้นสุดการสอนแตละปโดยนักศึกษาในชั้นป

นั้นๆ 

2) วิทยาลัยประเมินหลักสูตรโดยนักศึกษาชั้นปสุดทาย 

3) มหาวิทยาลัยประเมินหลักสูตรบัณฑิตใหม 

4) มหาวิทยาลัยประเมินหลักสูตรโดยผูใชบัณฑิต 

5) วิทยาลัยประเมินหลักสูตรโดยผูทรงคุณวุฒิจากภายนอก 

3. การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 

    คณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน ดําเนินการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ (Key 

Performance Indicators) ในหมวดท่ี 7 ขอ 7  

4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธการสอน 

1) ผูรับผิดชอบหลักสูตรจัดทํารายงานการประเมินผลหลักสูตร 

2) ผูรับผิดชอบหลักสูตรและผูสอน จัดประชุม สัมมนา เพ่ือนําผลการประเมินมาวางแผน

ปรับปรุงหลักสูตรและกลยุทธการสอน 

3) เชิญผูทรงคุณวุฒิและผูใชบัณฑิตพิจารณาและใหขอเสนอแนะในการปรับปรุงหลักสูตร

และกลยุทธการสอน 
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ภาคผนวก 
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ภาระงานสอนและผลงานทางวิชาการ การคนควาวิจัยหรือการแตงตําราของอาจารยประจํา

หลักสูตร 

1.ภาระงานสอนของอาจารยดร. อีสมาแอ กาเตะ 

780-113   ฟกฮเบื้องตน    3 (3-0-6) 

                                       Introduction to Fiqh 

   780-122    หลักการฟกฮ    3 (3-0-6) 

                                       Princeple of fiqh 

   780-212    ตัจญวีดและอัลกุรอาน 2   1(1-0-2) 

                                       Tajwid and al-Qur’an II 

780-213   หลักปฏิบัติศาสนกิจในอิสลาม  3 (3-0-6) 

                                       Fiqh al-Ibadat 

780-221   ฟกฮ อัลมูอามาลาต    3 (3-0-6) 

                                       Fiqh al-Muamalat 

    780-312   กฏหมายอาญาอิสลาม   2(2-0-4) 

         Criminal Fiqh 

  780-332   เจตนารมณกฎหมายอิสลาม 3 (3-0-6) 

               Maqasid  Shari’ah 

     780-335   กฎเกณฑและทฤษฎีในกฎหมาย  2 (2-0-4) 

                                       Qawa’id al-Fiqh 

                        780-441   ภาคนิพนธ 3 (0-9-0) 

              Senior Project 

   780-446   ฝกงาน     3 (0-9-0) 

                                      Field Work 

   780-447   สหกิจศึกษา    6 (0-36-0)    

          Cooperative Education      
ผลงานทางวิชาการ การคนควาวิจัย หรือการแตงตํารา 5 ปยอนหลัง 

งานวิจัย 

- มะรอนิง สาแลมิง และอีสมาแอ กาเตะ.(2555). แนวคิดบิดเบือนของกลุมตัสลีมและ

ผลกระทบตอสังคมมุสลิมในรัฐปนัง มาเลเซีย. (สกว.) 50% 
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- วิชิต  เรืองแปน  นุมาน  หะยีมะแซ  อีสมาแอ  กาเตะ  ดวงพร  หนูจันทร.(2556). การ

พัฒนาการใชประโยชนจากน้ําและแนวทางการจัดการคุณภาพน้ําอยางยั่งยืนในลุมน้ํา

ปตตานี. มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา.สนับสนุนโดย สํานักบริหารโครงการวิจัยในอุดมศึกษา 

และพัฒนามหาวิทยาลัยวิจัยแหงชาติ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา. 20% 

- อัสมัน  แตอาลี มะรอนิง สาแลมิง อะหมัด ยี่สุนทรง นิเลาะ แวอูเซ็ง นุมาน หะยีมะแซ   

ซัยนูรดิน นิมา ฆอซาลี เบ็ญหมัดและอีสมาแอ กาเตะ (2556) การปรับปรุงระบบและเพ่ิม

ศักยภาพการไกลเกลี่ยขอพิพาทครอบครัวและมรดกตามบทบัญญัติศาสนาอิสลามในจังหวัด

ชายแดนภาคใต พ.ศ.2556. 10% 

- อิบราเฮ็ม ณรงครักษาเขต นุมาน หะยีมะแซ และ อีสมาแอ กาเตะ.(2556). คติชนวิทยาของ

มลายูมุสลิมจังหวัดปตตานี:ศึกษาผานสุภาษิตและสํานวนสอนสั่ง.สนับสนุนโดยศูนยศึกษา

ภ าษ าและวัฒ น ธรรม ใน ภ าวะวิ ก ฤตสถาบั น วิ จั ยภ าษ าและวัฒ น ธรรม เอ เชี ย  

มหาวิทยาลัยมหิดล. 30% 

- มะรอนิง สาแลมิง อะหมัด ยี่สุนทรง นิเลาะ แวอูเซ็ง นุมาน หะยีมะแซ ซัยนูรดิน นิมา       

ฆอซาลี เบ็ญหมัด อัสมัน แตอาลีและอีสมาแอ กาเตะ (2557) การพัฒนาประสิทธิภาพ

ระบบการไกลเกลี่ยขอพิพาทครอบครัวและมรดกตามบทบัญญัติแหงศาสนาอิสลามในพ้ืนท่ี

จังหวัดชายแดนภาคใต พ.ศ.2557 10% 

- นุมาน หะยีมะแซและอีสมาแอ กาตะ (2558) การศึกษาพฤติกรรมและสถานการณการสูบ

บุหรี่ในสถานศึกษามุสลิมจังหวัดชายแดนภาคใต(สสม) 50% 

- อับดุลฮาดี สะบูดิง อับดุลรอชีด เจะมะและอีสมาแอ กาเตะ (2558) ความรูและทัศนะของ

นักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทรตออะกีดะฮฺสลัฟ. วิทยาลัยอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัย

สงขลานรินทร วิทยาเขตปตตานี. 10% 

งานวิจัยกําลังดําเนินการ 

- นุมาน หะยีมะแซ, ไพซอล ดาโอะ และอีสมาแอ กาเตะ. (2558) พลวัตความเขาใจและ

ตีความศาสนาอิสลามและวัฒนธรรมของสังคมมุสลิมจังหวัดชายแดนภาคใต:ศึกษาการ

เปลี่ยนแปลงกับสถานภาพปจจุบัน(งบประมาณแผนดิน)20% 

บทความ 

- VechitRuangpan, NumanHayimasae, Isma-ie Katih. (2012).Role Of Cultural 

Diversity In The Pattani Watershed.วารสาร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (Journal of 

Science and Technology Yala Rajafat Universsity, ป ท่ี  16 ฉบับ ท่ี  1 พุทธศักราช 

2555 เนื่องในสัปดาหวิทยาศาสตรแหงชาติ หนา 11-22. 
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- วิชิต เรืองแปง, อีสมาแอ กาเตะ, นุมาน หะยีมะแซ, ดวงพร หนูจันทร และรอมสัน หมาด

มานัง.(2512). การมีสวนรวมของประชาชนในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอมในพ้ืนท่ีลุมน้ําปตตานี. วารสาร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (Journal of 

Science and Technology Yala Rajafat University) ป ท่ี  16 ฉบับ ท่ี  1 พุทธศักราช  

2555เนื่องในสัปดาหวิทยาศาสตรแหงชาติ หนา 29-38. 

- อีสมาแอ กาแตะ. (2556). แนวคิดบิดเบือนของกลุมตับลีมในรัฐปนัง ประเทศมาเลเซีย. 

การนําเสนอผลงานวิชาการเรื่อง:การประชุมวิชาการนําเสนอผลงานระดับชาติ วันท่ี 14 

พฤษภาคม 2556  ณ หองประชุมชั้น 3 คณะศิลปศาสตรและสังคมศาสตร  มหาวิทยาลัย

อิสลามยะลา  จัดโดย มหาวิทยาลัยอิสลามยะลารวมกับ  ISESSCO.หนา 569-582 

- อีสมาแอ กาเตะ. (2557) กระบวนการภาคประชาอาสาเพ่ือความยุติธรรม (al-Hisbah): 

กรณีศึกษาการมีสวนรวมของภาคประชาชนในการตรวจสอบผูปกครองในอิสลาม. 

รายงานการสั มมนาวิช าการ. อัล ฮิสบะห องค ความรู เ พ่ื อการพัฒ นาการศึกษา.

มหาวิทยาลัยฟาฤอนี. 1 มกราคม 2557. หนา 115-133 

- อีสมาแอ กาเตะ (2557) ดุลยภาพอิสลามดานความเช่ือและความคิดในการอยูรวมกัน

ทามกลางสังคมพหุวัฒนธรรม. Presented title “Al-Wasatiyyah in Belief and The 

Idea of Co-Existence: Among Plural Society” Paper at Al-Wasatiyyah: From 

Principle to Practice in Plural Society Seminar, Prince Of Songkla University at 

CIS. Thailand. Page 133-149.  18 Monday August 2014. ในสัมมนา อัลวะสะฏียะฮฺ: 

จากหลักการสูการปฏิบัติในสังคมพหุวัฒนธรรม. 

- อีสมาแอ กาเตะ (2557). المدارس في االسالمیة التربویة القیم تطبیقات 
تایالند جنوب یوالیات ىف الحكومیة  24 March  2015 (Tuesday) The Third 

International Islamic Studies Conference “Islamic Values in A Changing World” 

23-25  March 2015 venue: College of Islamic Studies. 

- อี สมาแอ  กา เต ะ  (2557 ) السالمیة الوسطیة قیم س في ا  الحكومیة المدار
 International  Conference  On دراسة والیات جنوب تایلند نموذجا: التایلندیة

Malay World. 12-14-  2015. Sep: College Of Islamic Studies. หนา 1049-1031 

- อีสมาแอ กาเตะ (2558). การจัดการเรียนการสอนอิสลามศึกษาของโรงเรียนรัฐในเขต

พ้ืนท่ีการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต (ปญหาและอุปสรรค) การประชุมวิชาการ

ระดับชาติครั้งท่ี 2 วันพฤหัสบดีท่ี 4 มิถุนายน 2558 The 2nd National Conference 

2015 on “Knowledge Integration for Peaceful Society and The ASEAN 

Community Development” มหาวิทยาฟาฎอนี หนา 154-169 
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- Safari Hohbai & Isma-ie Katih (2016) การอนุญาโตตุลาการในกฎหมายอิสลาม : 

ศึ ก ษ าห ลั ก ก าร เบ้ื อ งต น . International Conference on Islamic Jurisprudence 

(ICIJ2016)“The Sanctity Of Divine Islamic Law In Facing Current Challenges”  

29 October 2016 (Saturday) VENUE Krabi Front Bay Resort Krabi, Thailand 

(719-737) 

- Isma-ie Katih & Numan Hayimasae (2016) Kedudukan Merukuk di Kalangan 

Guru dan Pelajar dalam Institutsi Pendidikan Pondok di Selatan Thailand. 
International Conference on Islamic Jurisprudence (ICIJ2016)“The Sanctity Of 

Divine Islamic Law In Facing Current Challenges”  29 October 2016 (Saturday) 

VENUE Krabi Front Bay Resort Krabi, Thailand (719-737)(ICIJ2016) “The 

Sanctity Of Divine Islamic Law In Facing Current Challenges”  29 October 

2016 (Saturday) VENUE Krabi Front Bay Resort Krabi, Thailand (144-154) 

 

2.  ภาระงานสอนของอาจารย ดร.อาลี สาเมาะ 

780-101   ภาษาอาหรับเพ่ืออิสลามศึกษา 2           8 (6-4-14) 

         Arabic for Islamic Studies II   

780-102   ภาษาอาหรับเพ่ืออิสลามศึกษา 3                 8 (6-4-14) 

                                            Arabic for Islamic Studies III    

761-300   วะสะฏียะฮในอิสลาม    3 (3-0-6) 

                                       Wasatiyah in Islam  

780-112   อุลูมอัลหะดีษ     3 (3-0-6) 

                                       Ulum al-Hadith  

780-121   อะกีดะฮอิสลามียะฮ     3 (3-0-6) 

                                       Aqidah Islamiyah  

780-124   หะดีษเก่ียวกับอะกีดะฮ    3 (3-0-6) 

                                       Hadith Bearing on Aqidah 

    780-211   อารยธรรมอิสลาม     3 (3-0-6) 

                                       Islamic Civilization 

780-222   ตัครีจญอัลหะดีษ     3 (3-0-6) 

                                       Takhrij al- Hadith 
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   780-336   หะดีษเก่ียวกับกฎหมายอิสลาม   2 (2-0-4) 

                                       Hadith Bearing on Fiqh 

    780-337   หะดีษเก่ียวกับจริยธรรม    2 (2-0-4) 

                                       Hadith Bearing on Ethics 

ผลงานทางวิชาการ การคนควาวิจัย หรือการแตงตํารา 5 ปยอนหลัง 

บทความวิจัยตีพิมพในวารสารวิชาการ 
 عقیدة على ومخاطرھا العلمیة المصطلحات على الجنایة " ، ( م 2011 ) ساموه علي .1

 المنورة، بالمدینة اإلسالمیة الجامعة العقدیة، الدراسات ،مجلة " المسلموفكره
 ،الصفحاتISSN1658516ھـ،1433 الرابعة،محرم ،السنة7 السعودیة،العدد

266).-(223 
 مجلة ،"الدعوة مسار على وخطرھا لحاكمیة مسألةا " ،(م2012) ساموه علي .2

 العدد السعودیة، المنورة، بالمدینة اإلسالمیة الجامعة العقدیة، الدراسات
  137)-.(187الصفحاتISSN1658516 ھـ، 1434محرم ،السنةالخامسة،9

 مجلةأمارابك، ،"والسنة الكتاب ضوء على األخالق وسطیة " ،(م2014) ساموه علي .3
 ،عام(4) ،المجلد14والتكنولوجیا،العدد للعلوم العربیة األمریكیة األكادیمیة

  137)-.(187،الصفحاتISSN21613621م،2014
 مجلة ،"ىتحقیقھا عل المعینة والوسائل العبادة على المداومة " ،(م2014) ساموه علي .4

 ،عام7العدد4 السنة تایالند، فطاني، جامعة الحكمة،
  )101-112.(،الصفحاتISSN08590001م،2014

 مجلة ،"الشرعیة النصوص ضوء في العلمي التفكیر منھجیة " ،(م2014) ساموه علي .5
 السنة ،مالیزیا،(USIM)  المالیزیة اإلسالمیة العلوم جامعة والسنة، القرآن الم مع
  )91--114.(،الصفحاتISSN18234356م، 2014عام ،10 العدد9

บทความตีพิมพใน Proceedings 
 

 السنةالقض���ایاا م���ع التعام���ل ف���ي الش���افعي اإلم���ام م���نھج " ، ( م2013 )  س���اموه عل���ي .1
 اإلم��ام جھ��ود ::العلمی��ة الن��دوة م،2013 أكت��وبر 10 -9 الفت��رة خ��الل  " لعقدی��ةأنموذجا

 مكت��ب  14-2: ونصرةالصحابةالكرام،الص��فحات النبوی��ة الس��نة عظ��یم فی��ت الش��افعي
 . تایلند فطاني، الشریفین، الحرمین خادم بسفارةاإلسالم  المستشار

 ضوءالدراسات على متغیر عالم في العلمي التفكیر منھجیة " ، ( م2013 ) ساموه علي .2
 الدراس��ات :الث��اني الع��المي الم��ؤتم م،2013 ین��ایر 16 -14 الفت��رة خ��الل  "اإلس��المیة

-146: ،الص�����������فحات (فرص�����������وتحدیات) متغی�����������ر ع�����������الم ف�����������ي اإلس�����������المیة
 . جامعةاألمیرسونكال،فطاني،تایلند160

 نوفمبر 27-26 ،خالاللفترة "وتطبیقاتھ العبادة التوسطفي" ، ( م2014 )  ساموه علي .3
 401-382 األمة،الص��فحات متط��ور ومل��ھ وس��طیة أساس��ال الس��نة م��ؤتمر م،2014

 .مالیزیا المالیزیة، اإلسالمیة ،جامعةالعلوم
 مجتمع في الوسطیة تعزیز في اإلسالمیة دوركلیةالدراسات" ، ( م2015 ) ساموه علي .4

 الثال��ث،القیم المؤتمرالع��المي م2015 م��ارس 25-23 الفت��رة خ��الل  "( تایالن��د جن��وب
جامع�ة األمی�ر س�ونكال ،   ... : ،،الص�فحات (فرص�وتحدیات) تغیر عالمم في اإلسالمیة

 .فطاني ، تایلند 
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 :تایالند جنوب مجتمع في والمفاسد المصالح بین الموازنة " ، ( م2015 ) ساموه علي .5
-12   الفت�������رة ،خ�������الل " أنموذج�������ا التعام�������ل ف�������ي للمخ�������الف ال�������دعاة م�������داراة

 الوس�طیةفي–المالی�و ع�الم ف�ي اإلس�الم " الخ�امس الع�المي م،الم�ؤتمر2015سبتمبر14
 .،فطاني،تایلند1031-1012 : ،الجزءالثاني،الصفحات" اإلسالم

 لكلی��ة الت��ابع العربی��ة اللغ��ة واختب��ار اللغ��ات مرك��ز جھ��ود "، ( م2015 ) س��اموه عل��ي .6
 بجن��وب العربی��ة نش��راللغة ف��ي ش��طرفطاني األمیرس��ونكال بجامع��ة یةاإلس��الم الدراس��ات

 اللغوی���ة المھ���ارات) م،المؤتمرالع���المي2015أكت���وبر14-13الفت���رة ،خ���الل" تایالن���د
 256-244 : ،الص����فحات  (واآلم����ال الواق����ع :باللغ����ةاألمتعلیماوتعلّما لغیرالن����اطقین

 . برونایدارالسالم ،بندریسریبقوان،
 مجتم�ع ف�ي الس�الم تحقی�ق ف�ي اإلس�المیة دوركلیةالدراسات "، ( م2016 ) ساموه علي .7

 " الس��ادس الع��المي م،الم��ؤتمر2016 س��بتمبر 22 -19الفت��رة ،خ��الل " - جنوبتایالن��د
 22-12 "  اإلس����������الم عمارةاألرض����������في–مالی����������و عالم����������ال ف����������ي اإلس����������الم

 . ،بندریسریبقوان،برونایدارالسالم
 الفت�رة ،خالل" الحدیثیة كتابةاألبحاث في العلمیة المنھجیة "، ( م2016 )  ساموه علي .8

 Islamic Sciences Research) ،الم����ؤتمر م2016أغس����طس 9-10
Methodology (تنظ��������������������یم179-159 : ،الص��������������������فحات،: 

 .كلیةالدراساتاإلسالمیة،بانكوك،فندقالمیراث
 30-29 الفترة ،خالل" العبادة فيئ وأثر التربوي الترویح "، ( م2016 ) ساموه علي .9

 بالتع�اونمع الوطنی�ة مالی�ا جامع�ة :تنظ�یم الدولي، اإلسالمي م،مؤتمرالفقھ2016 أكتوبر
 .كرأبي،تایالند كلیةالدراساتاإلسالمیة،

 
3. ภาระงานสอนของอาจารย ดร.รุชดี ตาเห 

761-101  อัลกุรอานและซุนนะฮ    3 (3-0-6) 

                                      Al-Qur’an and Sunnah   

763-100  การเปนผูประกอบการเบื้องตน   3 (3-0-6) 

                                      Introduction to Entrepreneurship 

780-111  อุลูมอัลกุรฺอาน 1     3 (3-0-6) 

                                      Ulum Al-Quran I 

780-215  ประวัติศาสตรอิสลาม 1    3 (3-0-6) 

                                      Islamic History I 

780-234  ตัรบียะหอิสลามียะฮ     2 (2-0-4) 

        Islamic Education 

780-235   ประวัติศาสตรอิสลาม 2    3 (3-0-6) 

                                       Islamic History II     

780-334   สังคมวิทยาในอิสลาม    2 (2-0-4) 

                                       Sociology in Islam 
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780-431   ประวัติศาสตรและอารยธรรมอิสลามในอาเซียน 2 (2-0-4) 

                                       Islamic History and Civilization in ASEAN 

780-112   อุลูมอัลกุรฺอาน 2     3 (3-0-6) 

                                       Ulum Al-Qur’-an II 

    780-214   อรรถาธิบายอัลกุรอาน    3 (3-0-6) 

         Tafsir al-Qur’an 

 780-125    ตัจญวีดและอัลกุรอาน 1  1(1-0-2) 

                Tajwid and al-Qur’-an I 
 780-212    ตัจญวีดและอัลกุรอาน 2  1(1-0-2) 

                                       Tajwid and al-Qur’an II 

 780-311    ตัจญวีดและอัลกุรอาน 3  1(1-0-2) 

                Tajwid and al-Qur’an III 

ผลงานทางวิชาการ การคนควาวิจัย หรือการแตงตํารา 5 ปยอนหลัง 

บทความ 
-14 خالاللفت���رة " (الواقعوالم���أمول ) مدوناتالمصادراإلس���المیة " ،( م2013 )رش���دیطاھر .1

 ع�������������الممتغیر الدراساتاإلس�������������المیةفي :المؤتمرالعالمیالث�������������اني م،2013 ین�������������ایر16
 .فطاني،تایلند ،جامعةاألمیرسونكال،357-303 : ،الصفحات(فرصوتحدیات)

 دراس�ة– ( والتح�دیات الواق�ع) المس�لمة لألقلی�ات الغ�ذائي األم�ن" ، ( م2015 )ط�اھر رشدي .2
 م،المنتدى2015 مارس18-17  الفترة ،خالل "-تایلند جنوب في المسلمة األقلیة على میدانیة

 .تركیا–،جامعةصكاریا300 -270الحالل، لمنتجات العالمي االقتصادي
 الغ�ذائي األمن "اإلنسانیة المجتمعات في المسلمة األقلیات حقوق" ، ( م2015 )طاھر رشدي .3

 ً -23 الفت�رة خ�الل  "( المس�لمة لألقلی�ات الغذائي األمن لتحقیق مقترحة استراتیجیة)" أنموذجا
 (فرص��وتحدیات) فیع��الممتغیر اإلس��المیة الثال��ث،القیم الع��المي الم��ؤتمر م2015 م��ارس 25

 . جامعةاألمیرسونكال،فطاني،تایلند ،35-300 : ،،الصفحات
 الھوی���ة عل���ى الحف���اظ ف���ي " قراءت���ي" القرآنی���ة دورالحلق���ات "، ( م2015 )ط���اھر رش���دي .4

 القراءات " األول م،المؤتمرالعالمي2015 إبریل 4 -1  خالاللفترة"جنوبتایالند في اإلسالمیة
 . الزادالعراقیة،السلیمانیةـجمھوریةالعراق جمعیة ،137-124 ، "-والطموح الواقع–القرآنیة

 " داعی�ة وحاج�ة واس�عة آف�اق ... یةفیعالمالمالیوالتربیةالوس�ط " ، ( م2015 )ط�اھر رشدي .5
–المالیو عالم في اإلسالم " الخامس م،المؤتمرالعالمي2015 سبتمبر14-12   الفترة ،خالل

 .،فطاني،تایلند1084-1062 : ،الجزءالثاني،الصفحات" اإلسالم الوسطیةفي
 الفترة ،خالل" التربیةاإلسالمیة منظور من مھنةالتعلیم أخالقیات" ، ( م2015 )طاھر رشدي .6

 تأص�����یاللمناھجالجامعیة،مناھج " الثال�����ث الع�����المي م،الم�����ؤتمرالعلمي2015 ن�����وفمبر 3-5 
-319 : ،الجزءاألول،الص������فحات " أنموذج������ا) العل������وم وتأص������یل الك������ریم جامع������ةالقرآن

 . ،الخرطوم،السودان345
 لكلیةالدراس�ات التابع العربیة اللغة واختبار اللغات مركز جھود " ، ( م2015 )طاھر رشدي .7

 تایالن����د بجن����وب نش����راللغةالعربیة ف����ي ش����طرفطاني س����ونكال األمی����ر بجامع����ة اإلس����المیة
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 لغیرالناطقین���ب اللغوی���ة المھ���ارات) م،المؤتمرالع���المي2015أكت���وبر 14-13 ،خالاللفت���رة"
 ،بندریس��������ریبقوان، 256-244 : ،الص��������فحات  (الواقعواآلم��������ال :اللغ��������ةاألمتعلیماوتعلّما

 . برونایدارالسالم
 العنكبوتی�ة الش�بكة عل�ى العربیةالرقمی�ة المصادر مستقیلفھرس " ، ( م2016 )طاھر رشدي .8

 الرقمی�ة المكتب�ات " العلمیةالدولی�ة م،الن�دوة2016 م�ارس 17-16 الفت�رة ،خ�الل (اإلنترنت)
 التخص���������ص متع���������ددة ،الكلی���������ة33-17 ،  "قضایاوإش���������كاالت : الرقم���������ي والتوثی���������ق

 .اتبخریبكة،جامعةالحسناألول،المملكةالمغربیة
-23 ،خالاللفترة " أسالیبالقرآنالكریمفیتنمیةالقیماألسریةوتثبیتھا " ، ( م2016 )طاھر رشدي .9

 ،38-19: ،الص�فحات "القیماألس�ریةفیالقرآنالكریم " م،الندوةالعلمیةالدولی�ة2016 مارس 24
 .الثاني،المملكةالمغربیة ضاء،جامعةالحسناإلنسانیة،عینالشق،الدارالبی كلیةاآلدابوالعلوم

 ) المسلم المالیوي المجتمع في المرأة ضد رالعنف مظاه " ، ( م2016 )طاھر رشدي.10
 22 -19  الفترة ،خالل " - جنوبتایالند مجتمع على میدانیة دراسة – (والحلول األسباب
 اإلسالم عمارةاألرضفي–المالیو عالم في اإلسالم " السادس م،المؤتمرالعالمي2016 سبتمبر

 . ،بندریسریبقوان،برونایدارالسالم12-22 " 
ي. 11 ھر  رشد ت "، ( م2016 )طا ریة العالقا ن سلطنة بین التجا  ومملكةتایالند عما
 شرق العمانیةبجنوب العالقات العالقات ) م،المؤتمرالعالمي2016أكتوبر 6-5 ،خالاللفترة"

لصین آسیا ا ن و با لیا ا ت( و لصفحا ا ، :  4 8 7 -
 .،الجامعةاإلسالمیةالعالمیة،كوااللمبور،مالیزیا518

 جن��وب ف��ي العربی��ة اللغ��ة الكریم��و الق��رآن تعل��یم محاض��ن "، ( م2016 )ط��اھر رش��دي. 12
 31-30 الفت������رة ،خ������الل"  الص������حیحة العقی������دة عل������ى الحف������اظ وأثرھ������افي تایالن������د،
-478 اإلس�������المیة، األقلی�������ات فق�������ھ : م،مؤتمرالفقھاإلس�������المیالدولیالثالث2016أكت�������وبر

 .محمدبنسعوداإلسالمیة،الریاض،المملكةالعربیةالسعودیة ،جامعةاإلمام306
 

4. ภาระงานสอนของอาจารย Dr. Ibrahima Lamine Sano 

    780-103   ภาษาอังกฤษเพ่ืออิสลามศึกษา          8 (6-4-14) 

                            English for Islamic Studies 

780-223   อิสลามกับแนวคิดรวมสมัย   3 (3-0-6) 

Islam and Contemporary Thoughts                

780-413   การเมืองในอิสลาม    2 (2-0-4) 

                                       Political Thoughts in Islam    

780-232   ศาสนาและการสรางสันติภาพ  3 (3-0-6) 

                                      Religion and Peace Building   

    780-233  เพศสภาวะในอิสลาม   2 (2-0-4) 

                                      Gender Issue in Islam 

780-321  หลักการและวิธีการดะอวะฮฺ   2 (2-0-4) 

                                      Principle and Methods of Da‘wah 
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    780-331   กฎหมายมรดกอิสลาม   3 (3-0-6) 

                                       Islamic Law of Inheritance 

780-333   วิทยาการสอนอิสลาม   3 (3-0-6) 

                                       Islamic Pedagogy 

ผลงานทางวิชาการ การคนควาวิจัย หรือการแตงตํารา 5 ปยอนหลัง 

บทความ 

1.Ibrahima Lamine Sano & Yusof Talek (2014) “Peaceful Co-existence of the 

Minorities: A comparative Study of Muslim-Buddhist Relations in Thailand and 

Malaysia” Date: 2-3 June 2014 PSU-USM-NSTRU International Conference on Arts 

and Sciences Page: 452-496 Venue: Thailand 

2.Ibrahima Lamine Sano (2014) “Peace and Conflict Resolution in Ethno-Religious 

Survival of Minorities: A Comparative and Critical Study of Malay Muslims in Southern 

Thailand and Siam Buddhists in Malaysia”  Date: 26- 30 May 2015 International 

Journal of Arts and Sciences, Harvard University, Page: 277-297Venue: United 

State of America 

3.Ibrahima Lamine Sano (2015) “Minority-Majority Peace Building Relations: A Case 

Study of Thai South and Malay North” Date: 24- 30 May  International Journal of 

Arts and Sciences, Harvard University, (2015) Page: 331-350 Venue: United State of 

America 

4.Ibrahima Lamine Sano (2015) األقلیات بین السلمي التعایس والحلول العقابات :  
Date: 23-25 March 2015 International Conference at the College of Islamic Studies, 

Prince of Songkla University 

5.Ibrahima Lamine Sano (2015) “Religious Harmony in Diversity and Justly 

Balanced Community: Thai Buddhists and Thai Muslims” International 

Conference on Islam in Malay Word (ICON IMAD) Date: 12-14 September 2015Page: 

889-908 Venue: Thailand 

6.Ibrahima Lamine Sano (2016) “The Socio-Economic and Political Cooperation in 

Thai-Malaysian Border: Opportunities and Obstacles” Date: 29 October 

International Conference on Islamic Jurisprudence (ICJI) Page: 562-573Venue: 

Thailand 
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5. ภาระงานสอนของอาจารย Dr.Abdulai M. Kaba 

780-100 ภาษาอาหรับเพ่ืออิสลามศึกษา 2   8 (6-4-14) 

                                      Arabic for Islamic Studies I   

780-126  ตัจญวีดและอัลกุรอาน 2    1 (1-0-2) 

       Tajwid and al-Qur’an II 

780-224   การเมืองและเศรษฐกิจระหวางประเทศ  2 (2-0-4) 

                                     International Political Economy 

780-322   วิธีวิทยาการวิจัยทางอิสลาม    3 (3-0-6) 

                                     Research Methodology in Islam  

780-411   สัมมนาทางอิสลาม    2 (2-0-4) 

                                     Seminar on Islam 

780-412   กลุมแนวคิดสมัยใหม    2 (2-0-4) 

                                     Sectarian Thought in Islam 

780-231   สังคมมุสลิม     2 (2-0-4) 

                                     Muslim Society 

780-432   จิตวิทยาศาสนา  2 (2-0-4) 

 Psychology of Religion 

780-433 อิสลามและวัฒนธรรม  2 (2-0-4) 

         Islam and Culture 

780-434  กฎหมายครอบครัวอิสลาม 3(3-0-6)  

 Islamic Family Law 

780-435 อิสลามและมนุษยสัมพันธ  2(2-0-4) 

             Islam and Human Relations 

ผลงานทางวิชาการ การคนควาวิจัย หรือการแตงตํารา 5 ปยอนหลัง 

บทความ 

1. Abdulai M. Kaba & Yusof Talek (2015) Self-Concept and Academic Success 

among University Students” International Journal of Arts and Sciences Date: 26 – 

30 May Pages: 89–102 Venue: Harvard University, United States of America 

2. Abdulai M. Kaba & Yusof Talek (2015) “Muslim and Non-Muslim Relationships: A 

Survey of Popular West African Muslim Preachers’ Positions” Humanities and 
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Social Sciences Review Date: 26 – 30 May 2015 Pages: 273–282 Venue: Harvard 

University, United States of America 

3. Abdulai M. Kaba (2014) “Muslim and Non-Muslim Relationships: A Survey of 

Popular West African” International Journal of Arts & Sciences Date: 26 – 30 May 

2014 Pages: 273–282.Venue: Harvard University, United States of America 

4. Abdulai M. Kaba (2013) “The Contribution of Islamic Education in Non-Arabic 

Speaking and Muslim Minority Societies” International Journal of Multidisciplinary 

Thought Date: 26 – 30 May 2013Pages: 169–178 Venue: Harvard University, United 

States of America 

5. Abdulai M. Kaba (2012) “Occupational Stress and Job Satisfaction: A Case Study 

of Expatriate Lecturers at IIUM” International Journal of Arts & Sciences Date: 26 – 

30 May 2012 Pages: 273–303. Venue: Harvard University, United States of America 
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ภาคผนวก ข ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะของกรรมการผูทรงคุณวุฒิและการดําเนินการตาม

ขอเสนอแนะของกรรมการผูทรงคุณวุฒิ 

ความเห็นของกรรมการผูทรงคุณวุฒ ิ การดําเนินการ 

ผูทรงคุณวุฒิคนท่ี 1 

ผศ.ดร.อาหามะกอซี กาซอ 

1. 780-321 หลักการและวิธีการดะวะฮฺ ควร

เพ่ิมความสําคัญของการดะวะฮฺ 

2. คําอธิบายรายวิชา 780-223 อิสลามกับ

แนวคิดรวมสมัยกับ 780-311 กลุมแนวคิด

สมัยใหม ซํ้ากัน 

3. ชื่อวิชา Al-Miras ควรปรับเปลี่ยน เปนชื่อ 

อัลฟารออิดและอัลมีรอส 

4. หนา 40 ควรยอหนาใหม 

 

 

1. ไดแกไขตามท่ีเสนอ 

 

 

2. ไดแกไขและเพ่ิมคําอธิบายรายวิชา 

780-223 อิสลามกับแนวคิดรวม

สมัย 

3. ไดแกไขตามท่ีเสนอ 

4. ไดแกไขตามท่ีเสนอ 

 

ความเห็นของกรรมการผูทรงคุณวุฒ ิ การดําเนินการ 

ผูทรงคุณวุฒิคนท่ี 2 

อ.ดร.อานิส พัฒนปรีชาวงค 

1. ภาษาท่ีใช อาหรับและอังกฤษ ควรเปน 

50:50 หรือ 60:40 หรือ 40:60 แตในหลักสูตรเขียน

วา รอยละ100 

2. อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร ตรงสาขา

อิสลามศึกษาโดยตรงอยางนอย 3 คนจาก 5 คน  

 

3. อาจารยประจําหลักสูตร ตรงสาขาวิชา

อิสลามศึกษาโดยตรงอยางนอย 3 คนจาก 5 คน 

(หนา47-49)  

4. ควรใชขอมูลของอาจารยพิเศษใหครบดาน  

 

 

 

1. ไดแกไขตามท่ีเสนอ 

 

 

2. อาจารยประจําหลักสูตรท้ัง 5 คน

ตรงสาขาอิสลาศึกษาและสัมพันธกัน 

 

3. อาจารยประจําหลักสูตรท้ัง 5 คน

ตรงสาขาอิสลาศึกษาและสัมพันธกัน 

 

4. ไดแกไขตามท่ีเสนอ 
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ภาคผนวก ค ตารางเปรียบเทียบปรัชญา ความสําคัญและวัตถุประสงคของหลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ. 2554 กับหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 
 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 

ปรัชญาของหลักสูตร 

ผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีมีองคความรู และความเขาใจ

เก่ียวกับศาสตรอิสลามในระดับนานาชาติอยางครอบคลุม เพ่ือพัฒนา

คุณภาพชีวิตของตนเอง สังคมและโลกกวางอยางสมดุล รวมถึง

ประยุกตใชในชีวิตประจําวันในพหุสังคมอยางมีความสุข มีความคิด

ริเริ่ม มีวิจารณญานในการสรางสรรคสังคม ตลอดจนมีความ

รับผิดชอบตอตนเองและสังคมสวนรวม 

คงเดิม 

ความสําคัญของหลักสูตร 

1) หลักสูตรนี้สามารถตอบสนองความตองการของชุมชนในดานการ

พัฒนาองคความรูและความเชี่ยวชาญดานวิทยาการอิสลามจาก

แหลงความรูท่ีหลากหลาย 

2) หลักสูตรนี้มีความสําคัญตอการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

บนพ้ืนฐานการเรียนรูและเขาใจเก่ียวกับวิทยาการอิสลาม 

3) หลักสูตรนี้สามารถตอบสนองอัตลักษณในพ้ืนท่ีและเชื่อมโยงกับ

กับกลุมประเทศอาหรับและโลกมุสลิม 

4) หลักสูตรนี้สามารถแกปญหาความขาดแคลนของบุคลากรในสาขา

อิสลามศึกษาหลักสูตรนานาชาติได 

คงเดิม 

วัตถุประสงคของหลักสูตร 

1) เพ่ือผลิตบัณฑิตสาขาวิชาอิสลามศึกษาท่ีมีองคความรูในศาสตร

อิสลาม โดยการเขาถึงแหลงความรูจากอัลกุรอานและอัลหะดีษซ่ึง

เปนภาษาอาหรับ และสามารถนําไปใชในการพัฒนาคุณภาพชีวิต

ของตนเองและสังคมได 

2) มีความสามารถในการเรียนรูศาสตรใหมๆ โดยการใชภาษาอาหรับ

และภาษาอังกฤษเปนสื่อหลักในการศึกษาคนควา วิจัยทางดาน

อิสลามศึกษาใหกวางขวางยิ่งข้ึน ตลอดจนสามารถถายทอดองค

ความรูเก่ียวกับวิทยาการอิสลามไดอยางถูกตอง 

3) มีคุณธรรม จริยธรรมในกรอบของศาสนาอิสลาม 

คงเดิม 
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 

4) มีความสามารถในการประยุกตใชความรูและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ในการใชชีวิตในพหุสังคมอยางมีความสุข และมีความสามารถใน

การคิดวิเคราะหอยางเปนระบบและแกปญหาอยางสรางสรรค  
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ภาคผนวก ง ตารางแสดงรายวิชาท่ีตอบสนองตอวัตถุประสงคแตละขอ 
 

วัตถุประสงคของ 

หลักสูตร 

รายวิชา 

รหัส ชื่อรายวิชา หนวยกิต 

1.มีองคความรูในศาสตร

อิสลามโดยการเขาถึง

แหลงความรูจากอัล-      

กุรอานและอัลหะดีษซ่ึง

เปนภาษาอาหรับ และ

สามารถนําไปใชในการ

พัฒนาคุณภาพชีวิตของ

ตนเองและสังคมได 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

780-111 

780-112 

780-113 

780-121 

780-122 

780-123 

780-124  

780-125  

780-211  

780-212  

780-213 

780-214 

780-215 

780-221 

780-222 

780-223 

780-224 

 

780-311  

780-312 

780-321 

780-322 

780-412 

780-413  

780-231 

780-232 

780-233 

อุลูมอัลกุรฺอาน 1 

อุลูมอัลหะดีษ   

ฟกฮเบื้องตน 

อะกีดะฮอิสลามียะฮ  

หลักการฟกฮ   

อุลูมอัลกุรอาน 2 

หะดีษเก่ียวกับอะกีดะฮ 

ตัจญวีดและอัลกุรอาน 1 

อารยธรรมอิสลาม 

ตัจญวีดและอัลกุรอาน 2 

หลัการปฏิบัติศาสนกิจในอิสลาม 

อรรถาธิบายอัลกุรอาน 

ประวัติศาสตรอิสลาม 1 

ฟกฮอัลมูอามาลาต 

ตัครีจญ อัลหะดีษ 

อิสลามกับแนวคิดรวมสมัย 

การเมืองและเศรษฐกิจระหวาง 

ประเทศ 

ตัจญวีดและอัลกุรอาน 3 

กฏหมายอาญาอิสลาม 

หลักการและวิธีการดะอวะฮ 

วิธีวิทยาการวิจัยทางอิสลาม  

กลุมแนวคิดในอิสลาม 

แนวทางการเมืองในอิสลาม 

สังคมมุสลิม 

ศาสนาและการสรางสันติภาพ 

เพศสภาวะในอิสลาม 

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) 

1 (1-0-2) 

3 (3-0-6) 

1 (1-0-2) 

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) 

 

1 (1-0-2) 

2 (2-0-4) 

2 (2-0-4) 

3 (3-0-6) 

2 (2-0-4) 

2 (2-0-4) 

2 (2-0-4) 

3 (3-0-6) 

2 (2-0-4) 
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วัตถุประสงคของ 

หลักสูตร 

รายวิชา 

รหัส ชื่อรายวิชา หนวยกิต 

 

 

 

 

 

 

780-234 

780-235 

780-331 

780-332 

780-333 

780-334 

780-335 

 

780-336 

780-337 

780-338 

780-431 

 

780-432 

780-433 

780-434 

780-435 

780-436          

ตัรบียะหอิสลามียะฮ 

ประวัติศาสตรอิสลาม 2  

กฏหมายมรดกอิสลาม  

เจตนารมณกฎหมายอิสลาม 

วิทยาการสอนอิสลาม 

สังคมวิทยาในอิสลาม 

กฎเกณฑและทฤษฎีในกฎหมาย

อิสลาม 

หะดีษเก่ียวกับกฏหมายอิสลาม  

หะดีษเก่ียวกับจริยธรรม 

อิสลามในโลกปจจุบัน 

ประวัติศาสตรและอารยธรรมอิสลาม

ในอาเซียน 

จิตวิทยาศาสนา   

อิสลามและวัฒนธรรม 

กฎหมายครอบครัวอิสลาม 

อิสลามและมนุษยสัมพันธ 

ศิลปะอิสลาม  

2 (2-0-4) 

2 (2-0-4) 

3 (3-0-6) 

3 (3-0-6) 

3 (3-0-6) 

2 (2-0-4) 

2 (2-0-4) 

 

2 (2-0-4) 

2 (2-0-4) 

2 (2-0-4) 

2 (2-0-4) 

 

2 (2-0-4) 

2 (2-0-4) 

3 (3-0-6) 

2 (2-0-4) 

2 (2-0-4) 

2.มีความสามารถในการ

เรียนรูศาสตรใหมๆ โดย

การใชภาษาอาหรับและ

ภาษาอังกฤษเปนสื่อหลัก

ในการศึกษา คนควา วิจัย

ทางดานอิสลามศึกษาให

กวางขวางยิ่งข้ึน ตลอดจน

สามารถถายทอดองค

ความรูเก่ียวกับวิทยาการ

อิสลามไดอยางถูกตอง 

780-222 

780-223 

780-231 

780-321 

780-322 

780-334 

780-411 

780-441   

ตัครีจญ อัลหะดีษ 

อิสลามกับแนวคิดรวมสมัย 

สังคมอิสลาม 

หลักการและวิธีการดะอวะฮ 

วิธีวิทยาการวิจัยทางอิสลาม  

สังคมวิทยาในอิสลาม 

สัมมนาทางอิสลาม 

ภาคนิพนธ 

 

3 (3-0-6)  

3 (3-0-6)  

2 (2-0-4) 

2 (2-0-4) 

3 (3-0-6) 

2 (2-0-4) 

2 (2-0-4) 

3 (0-9-0) 
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วัตถุประสงคของ 

หลักสูตร 

รายวิชา 

รหัส ชื่อรายวิชา หนวยกิต 

3.มีคุณธรรม จริยธรรมใน

กรอบของศาสนาอิสลาม  

 

 

780-121 

780-124 

780-125 

780-212 

780-311 

780-337 

780-321 

780-234 

780-232 

780-432 

อะกีดะฮอิสลามียะฮ  

หะดีษเก่ียวกับอะกีดะฮ 

ตัจญวีดและอัลกุรอาน 1 

ตัจญวีดและอัลกุรอาน 2 

ตัจญวีดและอัลกุรอาน 3 

หะดีษเก่ียวกับจริยธรรม 

หลักการและวิธีการดะอวะฮ 

ตัรบียะหอิสลามียะฮ 

ศาสนาและการสรางสันติภาพ 

จิตวิทยาศาสนา 

3 (3-0-6) 

3 (3-0-6) 

1 (1-0-2) 

1 (1-0-2) 

1 (1-0-2) 

3 (3-0-6) 

2 (2-0-4) 

2 (2-0-4) 

3 (3-0-6)     

2 (2-0-4) 

4.มีความสามารถในการ

ประยุกตใชความรูและ

เทคโนโลยีสารสนเทศใน

การใชชีวิตในพหุสังคมอยาง

มีความสุข และมี

ความสามารถในการคิด

วิเคราะหอยางเปนระบบ

และแกปญหาอยาง

สรางสรรค 

 

780-222 

780-231 

780-412 

780-322 

780-334 

780-433 

780-411 

780-441  

780-434 

780-446 

780-447 

ตัครีจฺ อัลหะดีษ 

สังคมมุสลิม 

กลุมแนวคิดในอิสลาม 

วิธีวิทยาการวิจัยทางอิสลาม  

สังคมวิทยาในอิสลาม 

อิสลามและวัฒนธรรม 

สัมมนาทางอิสลาม 

ภาคนิพนธ 

กฎหมายครอบครัวอิสลาม 

ฝกงาน  

สหกิจศึกษา 

  

3 (3-0-6) 

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

3 (3-0-6) 

2 (2-0-4) 

2 (2-0-4) 

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

3 (3-0-6) 

3 (0-9-0) 

6 (0-36-0) 
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ภาคผนวก จ เอกสารเปรียบเทียบโครงสรางหลักสูตรเดิมกับหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 และ

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 

 

หมวดวิชา/กลุมวิชา 

เกณฑข้ันต่ํา ของ 

สกอ. 

(หนวยกิต) 

หลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ. 2554 

หลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ. 2560 

1. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 

1) กลุมวิชาภาษา 

2) กลุมวิชามนุษยศาสตร 

3) กลุมวิชาสังคมศาสตร 

4) กลุมวิทยาศาสตรและ

คณิตศาสตร 

2. หมวดวิชาเฉพาะ ไมนอยกวา 

2.1 วิชาพ้ืนฐานวิชาแกนคณะ 

2.2 วิชาเอกไมนอยกวา 

- วิชากลุมพ้ืนฐานวิชาเอก 

- วิชาเอกบังคับ 

- วิชาเอกเลือกไมนอยกวา 

- วิชาชีพ 

2.3 วิชาโท 

2.4 ฝกงาน / สหกิจศึกษา 

3. หมวดวิชาเลือกเสรีไมนอยกวา 

รวมไมนอยกวา 

30 

- 

- 

- 

- 

 

84 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

6 

120-150 

31 

11 

 

14 

 

6 

98 

30 

68 

- 

50/36 

18/12 

- 

20 

300 ชม./6 หนวยกิต 

6 

135 

 

31 

11 

7 

7 

 

6 

98 

15 

77 

- 

59 

18 

- 

- 

6 หนวยกิต 

6  

135 
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ภาคผนวก ฉ เอกสารเปรียบเทียบรายวิชาในหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 กับหลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ.2560 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาอิสลามศึกษา 

(หลักสูตรนานาชาติ) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 

2554) 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาอิสลาม

ศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ. 2560 

1. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 

หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 

สําหรับหลักสูตรนานาชาติ 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยา

เขตปตตานี (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 

2551) 

31หนวยกิต 

 

 

 

1. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 

คงเดิม 

31หนวยกิต 

2. หมวดวิชาเฉพาะ 98 หนวยกิต 2. หมวดวิชาเฉพาะ   98 หนวยกิต 

    1) วิชาแกน 30หนวยกิต      1) วิชาแกน 15 หนวยกิต 

780-120 

780-121 

780-122 

780-123  

780-220 

780-221 

780-222 

 

780-223 

780-224 

780-225 

Ulum al-Qur’an 1 

Ulum al-Hadith1 

Introduction to Fiqh 

Aqidah Islamiyah 

Ulum al-Qur’an 2 

Ulum al-Hadith 2 

Biography of the 

ProphetMuhammad  

Principles of Fiqh 1 

Fiqh I 

Takhrij al-Hadith 

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) 

กลุมวิชาแกน (หลักสูตรพ.ศ. 

2554) ยายเปนกลุมวิชาเอก

บังคับ 

เปดรายวิชาใหมดังนี้ 

761-100 Islamic Worldview 

761-101 Al-Qur’an and 

Sunnah  

761-200 Sirah Studies  

761-300 Wasatiyah in Islam 

763-200 Introduction to  

Entrepreneurship 

  

 

 

 

 
3(3-0-6) 

3(3-0-6) 

 

3(3-0-6) 

3(3-0-6) 

3(3-0-6) 

2) วิชาเอก 68 หนวยกิต 2) วิชาเอก 77 หนวยกิต 

2.1 กลุมวิชาเอกบังคับ หนวยกิต         2.1 กลุมวิชาบังคับ  59 หนวยกิต 

780-230 Tafsir al-Qur’an 3(3-0-6) ปรับรหัสวิชาเปน 780-212 3(3-0-6) 
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หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาอิสลามศึกษา 

(หลักสูตรนานาชาติ) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 

2554) 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาอิสลาม

ศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ. 2560 

780-231 Al-Hadith 3(3-0-6) ปรับเปนวิชาหะดีษเก่ียวกับ 

อะกีดะฮและปรับรหัสวิชาเปน 

780-124 

3(3-0-6) 

780-232 Principles of Fiqh II 3(3-0-6) ไมนํามาจัดในหลักสูตร  

780-233 World Religions 3(3-0-6) ปรับชื่อวิชาเปน Religion and 

Peace Building  

และปรับรหัสวิชาเปน780 - 232 

 

780-334 

 

 

780-235 

 

780-330 

 

780-331 

780-332 

 

780-333 

780-334 

Islamic History 

 

 

Principle and 

Methods of Da‘wah 

Sectarian Thoughts in 

Islam 

Administration and 

Management in Islam 

Movement 

Islamic Economics 

Islamic Family Law 

3(3-0-6) 

 

 
3(3-0-6) 

 

3(3-0-6) 

 

2(2-0-4) 

2(2-0-4) 

 

 

3(3-0-6) 

3(3-0-6) 

 

ปรับเปนรายวิชา Islamic 

History I และปรับรหัสวิชาเปน

780-215 

ปรับรหัสวิชาเปน 780 - 321 

 

ปรับรหัสวิชาเปน 780 - 412 

 

ไมนํามาจัดในหลักสูตร 

ไมนํามาจัดในหลักสูตร 

 

ไมนํามาจัดในหลักสูตร 

ปรับเปนรายวิชา Fiqh al- 

Muamalat และปรับรหัสวิชา

เปน 780 –221 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

780-335 Islamic Research 

Methodology I 

2(2-0-4) ปรับเปนรายวิชา Research 

Methodology in Islam  

และรับรหัสวิชาเปน 780 - 322 

 

 

780-336 Islam and 

Contemporary Issues 

3(3-0-6) ปรับเปนรายวิชา Islam and 

Contemporary Thoughts 

และปรับรหัสวิชาเปน 780-223 

 



113 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาอิสลามศึกษา 

(หลักสูตรนานาชาติ) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 

2554) 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาอิสลาม

ศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ. 2560 

780-337 Psychology of 

Religion 

3(3-0-6) ไมนํามาจัดในหลักสูตร  

780-43 Seminar on Islam 3(1-4-4) ปรับรหัสวิชาเปน 780- 411  

   เปดรายวิชาใหม  

   

 

780-412 Criminal  Fiqh 

780-413 Political Thoughts 

in Islam 

780-125 Tajwid and Al-

Qur’-an I 

780-212 Tajwid and Al-

Qur’-an II 

780-311 Tajwid and Al-

Qur’-an III 

 

 

 

 

 
2.2 กลุมวิชาเอกเลือก   ไมนอยกวา 

 
15 หนวยกิต 

 
2.2 กลุมวิชาเอกเลือกไมนอยกวา 

 

18 หนวยกิต 

780-240 Islamic Literature 3(3-0-6) ไมนํามาจัดในหลักสูตร  

780-241 Islam and Peace 2(2-0-4) ไมนํามาจัดในหลักสูตร  

780-242 Muslim Society 2(2-0-4) ปรับรหัสวิชาเปน 780- 231  

780-340 Islamic Philosophy 3(3-0-6) ไมนํามาจัดในหลักสูตร  

780-341 Political Thought in 

Islam 

3(3-0-6) ปรับรหัสวิชาเปน 780-412  

780-342 Islamic Research 

Methodology II 

3(1-4-4) ไมนํามาจัดในหลักสูตร  

780-343 Gender Issues in 

Islam 
 

2(2-0-4) ปรับรหัสวิชาเปน 780- 233  
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หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาอิสลามศึกษา 

(หลักสูตรนานาชาติ) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 

2554) 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาอิสลาม

ศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ. 2560 

780-344 Fiqh II 3(3-0-6) ไมนํามาจัดในหลักสูตร  

780-345 Umayyad History 3(3-0-6) ไมนํามาจัดในหลักสูตร  

780-346 Principles of Fiqh  III 3(3-0-6) ไมนํามาจัดในหลักสูตร  

780-347 Fiqh III 3(3-0-6) ไมนํามาจัดในหลักสูตร  

780-348 Abbasid History 3(3-0-6) ปรับเปนรายวิชา Islamic 

History II 

และปรับรหัสวิชาเปน 780- 235 

 

780-349 Islamic Innovation 3(3-0-6) ไมนํามาจัดในหลักสูตร  

780-440 Law of Inheritance 

and the Living Will in 

Islam 

3(3-0-6) ปรับเปนรายวิชา Islamic Law 

of Inheritance 

และปรับรหัสวิชาเปน 780 -331 

 

780-441 

 

780-442 

 

780-444 

 

Qawa’id and Theory 

of Fiqh 

Philosophy of Islamic 

Law 

Islamic History of 

Spain 

3(3-0-6) 

 

3(3-0-6) 

3(3-0-6) 

3(3-0-6) 
 

ไมนํามาจัดในหลักสูตร 

 

ไมนํามาจัดในหลักสูตร 

ปรับรหัสวิชาเปน 780–235 

ไมนํามาจัดในหลักสูตร 

 

 

 

 

 

3) ฝกงานและสหกิจศึกษา                                  
780-431 ภาคนิพนธ                                   

780-446 ฝกงาน (300 ชั่วโมง) ไมนับหนวยกิต 

780-447 สหกิจศึกษา       

3) ฝกงานและภาคนิพนธหรือสหกจิศึกษา                                  

-นักศึกษาท่ีเลือกฝกงานและภาคนิพนธ 

ลงทะเบียนรายวิชาดังตอไปนี้ 

780-441   ภาคนิพนธ          3 (0-9-0)      

780-446    การฝกงาน          3 (0-9-0)    

-นักศึกษาท่ีเลือกสหกิจศึกษาลงทะเบียนรายวิชา

ดังตอไปนี้ 

780-447  สหกิจศึกษา        6(0-36-0)             

4) วิชาเลือกเสรี                           6 หนวยกิต 

 นักศึกษาสามารถเลือกเรียนรายวิชาท่ีเปด

4) วิชาเลือกเสรี   6  หนวยกิต 

       คงเดิม 
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หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาอิสลามศึกษา 

(หลักสูตรนานาชาติ) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 

2554) 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาอิสลาม

ศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ. 2560 

สอนเปนภาษาอังกฤษหรืออาหรับในมหาวิทยาลัย 

สงขลานครินทร หรือมหาวิทยาลัยอ่ืนๆ ท้ังในและ

ตางประเทศ  

วิชาโทอิสลามศึกษา(หลักสูตรนานาชาติ)  ไมนอย

กวา  20 หนวยกิต 
 

 

เดิมหลักสูตรนี้เปนหลักสูตรเอก-โทและเอกเดี่ยว

ปรับเปนหลักสูตรเอกเดี่ยว 
และหลักสูตรเปดสาขาวิชาโทใหนักศึกษาสาขาวิชา

อ่ืน 

นักศึกษาท่ีเลือกเรียนสาขาวิชาอิสลามศึกษา 

(หลักสูตรนานาชาติ) เปนวิชาโทจะตองลงทะเบียน

เรียนจํานวน 21 หนวยกิต แยกเปนกลุมวิชาดังนี้ 

          กลุมวิชาโทบังคับ  15  หนวยกิต  ดังนี้ 

780-120  ‘Ulum al-Qur’an 1  3 (3-0-6)  

780-121  ‘Ulum al-Hadith 1  3 (3-0-6) 

780-123  ‘Aqidah Islamiyah     3 (3-0-6)  

780-223   Principles of Fiqh I   3 (3-0-6)    

780-234   Islamic History         3 (3-0-6)   

กลุมวิชาโทเลือก จํานวน  6  หนวยกิต โดยเลือกจาก

รายวิชาดังนี้ 

780-220 ‘Ulum al-Qur’an II    3 (3-0-6) 

780-221  ‘Ulum al-Hadith II    3 (3-0-6)   

780-222  Biography of the Prophet 

Muhammad             3 (3-0-6) 

 

 

วิชาโทอิสลามศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ) 

สําหรับสาขาวิชาอ่ืน 

 นักศึกษาท่ีเลือกเรียนสาขาวิชาอิสลาม

ศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ) เปนวิชาโทจะตอง

ลงทะเบียนเรียนจํานวนไมนอยกวา 21 หนวยกิต 

แยกเปนกลุมวิชาดังนี้ 

2.1 กลุมวิชาโทบังคับ จํานวนไมน อยกวา                   

15 หนวยกิต 

780-111  อุลูมอัลกุรฺอาน 1       3(3-0-6)       

             Ulum al-Qur’an I  

780-112  อุลูมอัลหะดีษ      3(3-0-6)      

             Ulum al-Hadith 

780-113  ฟกฮเบื้องตน      3(3-0-6)      

             Introduction to Fiqh  

780-121  อะกีดะฮอิสลามียะฮ      3(3-0-6)     

             Aqidah Islamiyah   

780-211  หลักการปฏิบัติศาสนกิจในอิสลาม 
              Fiqh al –Ibadat      3 (3-0-6) 

2.2 กลุมวิชาโทเลือก จํานวนไมนอยกวา 6 

หนวยกิต โดยใหเลือกจากรายวิชาตางๆ ใน

กลุมวิชาเอกบังคับหรือเอกเลือกในหลักสูตร 
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ภาคผนวก ช แบบฟอรมแสดงรอยละของกระบวนการจัดการเรียนรูของแตละรายวิชาในหลักสูตรท่ีสะทอน Active Learning 

 
 

รหัสรายวิชา/ชื่อรายวิชา/หนวยกิต 

รอยละของกระบวนการจดัการเรียนรูแบบบรรยาย และการจัดการเรียนการสอนท่ีเนน Active Learning 

รอยละของการสอนแบบ

บรรยายของจํานวน

ชั่วโมงตามหนวยกิต 

รอยละของการจัดการเรียนรูแบบตาง ๆ 

รวมรอย

ละ100 

ใชสื่อ/วิดีโอสั้นๆ 

ประกอบการจัดการ

เรียนรู การอภิปราย  

คนควาในชั้นเรียน 

แบบโครงงาน 

 

 

แบบใชปญหา 

เปนฐาน 

 

แบบเนนทักษะ

กระบวนการ

คิด 

 

แบบอ่ืนๆ 

  ระบุ

จํานวน 

ชั่วโมง

บรรยาย 

 ระบุ 

รอยละ 

ระบุ 

การจัดการเรียนรู 

ระบุ 

รอยละ 

1 780-111 อุลูมอัลกุรฺอาน 1   3(3-0-6) 23 49 10 - 10 21 Work-integrated 

Learning 

10 100 

2 780-112  อุลูมอัลหะดีษ      3(3-0-6) 23 49 10 10 10 21 - - 100 

3 780-113  ฟกฮเบ้ืองตน       3(3-0-6) 23 49 10 10 10 21 - - 100 

4 780-121 อะกีดะฮอิสลามียะฮ  

                                   3(3-0-6) 

23 49 10 10 10 21 - - 100 

5 780-122 หลักการฟกฮ       3(3-0-6) 23 49 - 10 20 21 - - 100 

6 780-122  อุลูมอัลกุรฺอาน 2  3(3-0-6) 23 49 - 10 20 21 - - 100 

7 780-124  หะดีษเก่ียวกับอะกีดะฮ 

                                   3(3-0-6) 

23 49 - 10 20 21 - - 100 
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รหัสรายวิชา/ชื่อรายวิชา/หนวยกิต 

รอยละของกระบวนการจดัการเรียนรูแบบบรรยาย และการจัดการเรียนการสอนท่ีเนน Active Learning 

รอยละของการสอนแบบ

บรรยายของจํานวน

ชั่วโมงตามหนวยกิต 

รอยละของการจัดการเรียนรูแบบตาง ๆ 

รวมรอย

ละ100 

ใชสื่อ/วิดีโอสั้นๆ 

ประกอบการจัดการ

เรียนรู การอภิปราย  

คนควาในชั้นเรียน 

แบบโครงงาน 

 

 

แบบใชปญหา 

เปนฐาน 

 

แบบเนนทักษะ

กระบวนการ

คิด 

 

แบบอ่ืนๆ 

  ระบุ

จํานวน 

ชั่วโมง

บรรยาย 

 ระบุ 

รอยละ 

ระบุ 

การจัดการเรียนรู 

ระบุ 

รอยละ 

8 780-125  ตัจญวีจและอัลกุรอาน 1 

                                  1(1-0-2) 

23 49 - 10 20 21 - - 100 

9 780-211  อารยธรรมอิสลาม 3(3-0-6) 23 49 - 10 20 21 - - 100 

10 780-212  ตัจญวีจและอัลกุรอาน 2  

                                 1(1-0-2) 

23 49 - 10 20 21 - - 100 

11 780-213  หลัการปฏิบัติศาสนกิจใน

อิสลาม                        3(3-0-6) 

23 49 10 - 10 21 Work-integrated 

Learning 

10 100 

12 780-215 ประวัติศาสตรอิสลาม 1  

                                   3(3-0-6) 

23 49 10 10 10 11 Work-integrated 

Learning 

10 100 

13 780-311 ตัจญวีจและอัลกุรอาน 3  

                                 1(1-0-2) 

23 49 - 10 20 21 - - 100 
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รหัสรายวิชา/ชื่อรายวิชา/หนวยกิต 

รอยละของกระบวนการจดัการเรียนรูแบบบรรยาย และการจัดการเรียนการสอนท่ีเนน Active Learning 

รอยละของการสอนแบบ

บรรยายของจํานวน

ชั่วโมงตามหนวยกิต 

รอยละของการจัดการเรียนรูแบบตาง ๆ 

รวมรอย

ละ100 

ใชสื่อ/วิดีโอสั้นๆ 

ประกอบการจัดการ

เรียนรู การอภิปราย  

คนควาในชั้นเรียน 

แบบโครงงาน 

 

 

แบบใชปญหา 

เปนฐาน 

 

แบบเนนทักษะ

กระบวนการ

คิด 

 

แบบอ่ืนๆ 

  ระบุ

จํานวน 

ชั่วโมง

บรรยาย 

 ระบุ 

รอยละ 

ระบุ 

การจัดการเรียนรู 

ระบุ 

รอยละ 

14 780-312  กฏหมายอาญาอิสลาม 2   

                                    (2-0-4)  

23 49 10 - 10 21 Work-integrated 

Learning 

10 100 

15 780-321 หลกัการและวิธีการดะอวะฮ 

                                 2(2-0-4) 

 

30 65 - 10 10 15 - - 100 

16 780-322 วิธีวิทยาการวิจัยทางอิสลาม 

                                 3(3-0-6) 

23 49 10 - 10 21 Work-integrated 

Learning 

10 100 

17 780-411 สัมมนาทางอิสลาม 2(2-0-4) 23 49 10 10 10 21 - - 100 

18 780-412 กลุมแนวคิดในอิสลาม 

                                   2(2-0-4) 

23 49 10 10 10 21 - - 100 

19 780-413  แนวทางการเมืองในอิสลาม 

                                  3(3-0-6) 

30 65 - 10 10 15 - - 100 
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รหัสรายวิชา/ชื่อรายวิชา/หนวยกิต 

รอยละของกระบวนการจดัการเรียนรูแบบบรรยาย และการจัดการเรียนการสอนท่ีเนน Active Learning 

รอยละของการสอนแบบ

บรรยายของจํานวน

ชั่วโมงตามหนวยกิต 

รอยละของการจัดการเรียนรูแบบตาง ๆ 

รวมรอย

ละ100 

ใชสื่อ/วิดีโอสั้นๆ 

ประกอบการจัดการ

เรียนรู การอภิปราย  

คนควาในชั้นเรียน 

แบบโครงงาน 

 

 

แบบใชปญหา 

เปนฐาน 

 

แบบเนนทักษะ

กระบวนการ

คิด 

 

แบบอ่ืนๆ 

  ระบุ

จํานวน 

ชั่วโมง

บรรยาย 

 ระบุ 

รอยละ 

ระบุ 

การจัดการเรียนรู 

ระบุ 

รอยละ 

20 780-231  สังคมมุสลิม        2(2-0-4) 23 49 10 10 10 11 Work-integrated 

Learning 

10 100 

21 780-232  ศาสนาและการสราง

สันติภาพ                       3(3-0-6) 

23 49 10 - 10 21 Work-integrated 

Learning 

10 100 

22 780-233  เพศสภาวะในอิสลาม 

                                  2(2-0-4) 

23 49 10 10 10 21 - - 100 

23 780-234  ตัรบียะหอิสลามียะฮ 

                                 2(2-0-4) 

23 49 10 10 10 21 - - 100 

24 780-235  ประวัติศาสตรอิสลาม 2   

                                2(2-0-4) 

23 49 10 - 10 21 Work-integrated 

Learning 

10 100 

25 780-332  เจตนารมณกฎหมายอิสลาม 

                               3(3-0-6) 

23 49 10 - 10 21 Work-integrated 

Learning 

10 100 



120 

 

รหัสรายวิชา/ชื่อรายวิชา/หนวยกิต 

รอยละของกระบวนการจดัการเรียนรูแบบบรรยาย และการจัดการเรียนการสอนท่ีเนน Active Learning 

รอยละของการสอนแบบ

บรรยายของจํานวน

ชั่วโมงตามหนวยกิต 

รอยละของการจัดการเรียนรูแบบตาง ๆ 

รวมรอย

ละ100 

ใชสื่อ/วิดีโอสั้นๆ 

ประกอบการจัดการ

เรียนรู การอภิปราย  

คนควาในชั้นเรียน 

แบบโครงงาน 

 

 

แบบใชปญหา 

เปนฐาน 

 

แบบเนนทักษะ

กระบวนการ

คิด 

 

แบบอ่ืนๆ 

  ระบุ

จํานวน 

ชั่วโมง

บรรยาย 

 ระบุ 

รอยละ 

ระบุ 

การจัดการเรียนรู 

ระบุ 

รอยละ 

26 780-333  วิทยาการสอนอิสลาม 

                               3(3-0-6) 

23 49 10 - 10 21 Work-integrated 

Learning 

10 100 

27 780-334   สังคมวิทยาในอิสลาม 

                               2(2-0-4) 

23 49 10 10 10 21 - - 100 

28 780-335  กฎเกณฑและทฤษฎีใน

กฎหมายอิสลาม           2(2-0-4) 

23 49 10 10 10 21 - - 100 

29 780-336  หะดีษเก่ียวกับกฎหมาย 

                               2(2-0-4) 

23 49 10 10 10 21 - - 100 

30 780-337  หะดีษเก่ียวกับจริยธรรม  

                               2(2-0-4) 

 

23 49 10 10 10 21 - - 100 



121 

 

รหัสรายวิชา/ชื่อรายวิชา/หนวยกิต 

รอยละของกระบวนการจดัการเรียนรูแบบบรรยาย และการจัดการเรียนการสอนท่ีเนน Active Learning 

รอยละของการสอนแบบ

บรรยายของจํานวน

ชั่วโมงตามหนวยกิต 

รอยละของการจัดการเรียนรูแบบตาง ๆ 

รวมรอย

ละ100 

ใชสื่อ/วิดีโอสั้นๆ 

ประกอบการจัดการ

เรียนรู การอภิปราย  

คนควาในชั้นเรียน 

แบบโครงงาน 

 

 

แบบใชปญหา 

เปนฐาน 

 

แบบเนนทักษะ

กระบวนการ

คิด 

 

แบบอ่ืนๆ 

  ระบุ

จํานวน 

ชั่วโมง

บรรยาย 

 ระบุ 

รอยละ 

ระบุ 

การจัดการเรียนรู 

ระบุ 

รอยละ 

31 780-338  อิสลามในโลกปจจุบัน 

                                  2(2-0-4) 

23 49 10 10 10 21 - - 100 

32 780-431  ประวัติศาสตรและอารย

ธรรมอิสลามในอาเซียน     2(2-0-4) 

23 49 10 10 10 21 - - 100 

33 780 -432  จิตวิทยาศาสนา 2(2-0-4) 23 49 10 - 10 21 Work-integrated 

Learning 

10 100 

34 780-433  อิสลามและวัฒนธรรม 

                                2(2-0-4) 

23 49 10 10 10 21 - - 100 

35 780-434  กฎหมายครอบครัวอิสลาม 

                               3(3-0-6) 

23 49 10 10 10 21 - - 100 

36 780-435  อิสลามและมนุษยสมัพันธ  

                                2(2-0-4) 

23 49 10 10 10 21 - - 100 
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รหัสรายวิชา/ชื่อรายวิชา/หนวยกิต 

รอยละของกระบวนการจดัการเรียนรูแบบบรรยาย และการจัดการเรียนการสอนท่ีเนน Active Learning 

รอยละของการสอนแบบ

บรรยายของจํานวน

ชั่วโมงตามหนวยกิต 

รอยละของการจัดการเรียนรูแบบตาง ๆ 

รวมรอย

ละ100 

ใชสื่อ/วิดีโอสั้นๆ 

ประกอบการจัดการ

เรียนรู การอภิปราย  

คนควาในชั้นเรียน 

แบบโครงงาน 

 

 

แบบใชปญหา 

เปนฐาน 

 

แบบเนนทักษะ

กระบวนการ

คิด 

 

แบบอ่ืนๆ 

  ระบุ

จํานวน 

ชั่วโมง

บรรยาย 

 ระบุ 

รอยละ 

ระบุ 

การจัดการเรียนรู 

ระบุ 

รอยละ 

37 780-436  ศิลปะอิสลาม    2(2-0-4) 23 49 10 10 10 21 - - 100 

 

38 780-441  ภาคนิพนธ       3(0-9-0) 23 49 10 10 10 21 - - 100 

36 

37 

780-446  ฝกงาน            3(0-12-6) 

780-447  สหกิจศึกษา 

0 0 - 30 - - Work-integrated 

Learning 

70 100 

หมายเหตุ     - หลักสตูรน้ีมีการจัดการเรียนการสอนท่ีเนน active learning ในรอยละ 70 ของรายวิชาท้ังหมด โดยแตละรายวิชาจัดการเรียนการสอนท่ีเนน active learning 

ไมนอยกวารอยละ 50 ของจํานวนช่ัวโมงบรรยาย 

- ทุกรายวิชาในหลักสตูรน้ีใชภาษาอังกฤษรวมในการจัดการเรยีนการสอนไมนอยกวารอยละ 50 ของการจัดการเรียนการสอนในรายวิชา  

- หลักสตูรน้ีมรีายวิชาท่ีสอดแทรก Work Integrated Learning ไมนอยกวารอยละ 30 ของรายวิชาในหลักสตู



123 

ภาคผนวก ซ คําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตร 

(สําเนา) 

คําส่ังมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

ท่ี   50135/2559 

เรื่อง  แตงตั้งคณะกรรมการปรับปรุงและพัฒนาหลักสตูรศลิปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาอิสลามศึกษา หลักสูตรนานาชาต ิ

 

  เพ่ือใหการดําเนินปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาอิสลามศึกษา 

หลักสูตรนานาชาติเปนไปดวยความเรียบรอยและมีประสิทธิภาพ อาศัยอํานาจตามคําสั่งมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  

ท่ี 0955/2558  ลงวันท่ี  1 มิถุนายน  2558  จึงแตงตั้งคณะกรรมการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชาอิสลามศึกษา หลักสูตรนานาชาติ ดังตอไปน้ี 

  คณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิ 

1.   ผูชวยศาสตราจารย  ดร.อาหะมะกอซี  กาซอ มหาวิทยาลยัฟาฎอนี 

2.   ดร.อานิส  พัฒนปรีชาวงศ  มหาวิทยาลยันราธิวาสราชนครินทร 

 

ผูใชบัณฑิต 

1. นายมูฮมัมัดนาเซ  หะบาแย  ผูอํานวยการสถาบันอัสสลาม 

2. นายหวันอับดุลรอณี  เหละดุหวี  ผูจัดการสหกรณอิบนูอัฟฟาน   

  คณะกรรมการจัดทําหลักสูตร 

1.   ดร.อีสมาแอ  กาเตะ   ประธานกรรมการ 

     หัวหนาแผนกวิชาอิสลามศึกษา  หลักสูตรนานาชาต ิ  

2.   นายรุสดี  ตาเห   กรรมการ 

3.   นายอิลยาส  สิเดะ   กรรมการ 

4.   Mr.Ibrahima  Lamine Sano  กรรมการ 

5.   ดร.อาลี  สาเมาะ   กรรมการและเลขานุการ 

   

  ท้ังน้ี ตั้งแตบัดน้ีเปนตนไป 

   

   สั่ง  ณ  วันท่ี   25    มีนาคม  พ.ศ.  2559 

 (ลงช่ือ)      พัชรียา  ไชยลังกา 

  (ผูชวยศาสตราจารย พัชรียา  ไชยลังกา) 

รองอธิการบดีฝายวิชาการ  วิทยาเขตปตตานี  ปฎิบัติราชการแทน 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

 

 

ซาฟนี ราง/พิมพ/ทาน 

สําเนาถูกตอง 

            ซาฟนี  ลาเตะ 

(นางสาวซาฟนี  ลาเตะ) 

นักวิชาการอุดมศึกษา 
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ภาคผนวก ฌ ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร เรื่องเกณฑมาตรฐานและแนวปฏิบัติการสอบ

วัดความรูภาษาอังกฤษเพ่ือรับปริญญาของนักศึกษาหลักสูตรปริญญาตรี 
 

(สําเนา) 

ประกาศ มหาวิทยาลัยสงขลานครนิทร 

เรื่อง เกณฑมาตรฐานและแนวปฏบัิติการสอบวัดความรูภาษาอังกฤษ 

เพ่ือรับปริญญาของนักศึกษาหลักสูตรระดับปรญิญาตร ี

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

 ตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนดนโยบายและเปาหมายใหนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทรสามารถใช

ภาษาอังกฤษสื่อสารในชีวิตประจําวันและในการทํางานไดในระดับดี ซึ่งหมายถึงนักศึกษาสามารถอานและฟง

ภาษาอังกฤษเขาใจและสามารถสื่อสารใหผูอ่ืนเขาใจไดอยางถูกตองท้ังการพูดและการเขียน โดยท่ีประชุมสภา

มหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งท่ี 364(2/2558) เมื่อวันท่ี 14 มีนาคม 2558เห็นชอบการกําหนดเปาหมายดังกลาว 

และเห็นชอบการกําหนดเง่ือนไขความสามารถดานภาษาอังกฤษเพ่ือใหสอดคลองกับเปาหมายคือ กําหนดให

นักศึกษาใหมท่ีจะเขาศึกษาตั้งแตปการศึกษา2559 เปนตนไป ตองสอบวัดความรูภาษาอังกฤษผานในระดับคะแนนท่ี

มหาวิทยาลัยกําหนดจึงจะมีสิทธ์ิไดรับปริญญาจากมหาวิทยาลัย น้ัน 

 เพ่ือดําเนินการตามมติขางตน มหาวิทยาลัยจึงกําหนดเกณฑมาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษท่ี

นักศึกษาตองสอบผานเพ่ือรับปรญิญาของนักศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรี และแนวปฎบัิติดังน้ี 

1. เกณฑมาตรฐานผลการทดสอบความรูภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยจึงกําหนดเกณฑมาตรฐานผลการสอบ

วัดความรูคภาษาอังกฤษท่ีนักศึกษาตองสอบผานตามเกณฑใดเกณฑหน่ึงเพ่ือรับปริญญาสาํหรับนักศึกษาท่ี

จะเขาศึกษาตั้งแตปการศึกษา2559เปนตนไป ดังน้ี 

ประเภทของการทดสอบ ระดับคะแนนท่ีผาน 

PSU-Test ไมนอยกวารอยละ 50 

TOEIC ไมนอยกวาระดับคะแนน 390 

Tell Mc More: Placement/Progress Test ไมนอยกวาระดับคะแนน 5 

Tell Mc More:Achievement Test ไมนอยกวาระดับคะแนน 380 

TOEFL ไมนอยกวาระดับคะแนน 450 

IELTS ไมนอยกวาระดับคะแนน 5 

 

หมายเหตุ ผลการทดสอบความรูภาษาอังกฤษประเภทอ่ืนท่ีนอกเหนือจากท่ีกําหนด ใหเสนอมหาวิทยาลัย

พิจารณาเปนรายกรณ ี
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2. แนวปฏิบัติ มหาวิทยาลัยกําหนดแนวปฏิบัติในการดําเนินการ ดังน้ี 

2.1 คณะจัดกระบวนการพัฒนาภาษาอังกฤษใหแกนักศึกษาอยางตอเน่ือง และใหนักศึกษาทดสอบ

ภาษาอังกฤษตามเกณฑใดเกณฑหน่ึงขางตน โดยระดับคะแนนท่ีถือวาผานตองไมนอยกวาเกณฑมาตรฐาน

ท่ีกําหนด 

2.2 นักศึกษายื่นการผลทดสอบภาษาอังกฤษในระดับผานพรอมหลกัฐานท่ีคณะตนสังกัดไดตั้งแตช้ันปท่ี2 

ภาคการศึกษาท่ี 2 เปนตนไปโดยตองเปนผลการทดสอบท่ีสอบมาแลวไมเกินสองปนับถึงวันท่ียื่นผลการ

ทดสอบ 

2.3 คณะตรวจสอบความถูกตอง ครบถวน และรับรองผลการทดสอบ 

2.4 คณะรวบรวมรายช่ือนักศึกษาและแจงผลการทดสอบพรอมหลักฐานแสดงผลการทดสอบไปยัง

มหาวิทยาลยั ในกรณีวิทยาเขตขอใหรวบรวมสงในภาพรวม 

2.5 มหาวิทยาลัยตรวจสอบความถูกตอง และแจงรายช่ือไปยังกองทะเบียนและประมวลผลเพ่ือบันทึก

ขอมูลผูสอบผานและมีสิทธ์ิรับปรญิญา 

 

 ประกาศ ณ วันท่ี 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 

        (ลงช่ือ) จุฑามาส ศตสุข 

   (รองศาสตราจารย ดร.จุฑามาส ศตสุข) 

รองอธิการบดีฝายการศึกษา ปฏิบัติการแทน 

   อธิการบดีมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร 
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ภาคผนวก ญ อัตลักษณนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
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ภาคผนวก ฎ ระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วาดวยการศึกษาข้ันปริญญาตรี พ.ศ. 2558 

(สําเนา) 

ระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครนิทร 

วาดวยการศึกษาข้ันปริญญาตร ี

พ.ศ. 2558 

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

ดวยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรไดพิจารณาเห็นสมควรปรับปรุงระเบียบวาดวยการศึกษาข้ันปริญญาตรี

เสียใหมดังน้ันอาศัยอํานาจตามความในมาตรา 15 (2) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร พ.ศ. 2522 

และโดยมติสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทรในคราวประชุมครั้งท่ี 367(5)/2558 เมื่อวันท่ี 25 กรกฎาคม 2558 จึง

ใหกําหนดระเบียบวาดวยการศึกษาข้ันปริญญาตรีไวดังน้ี 

 

ขอ 1 ระเบียบน้ีเรียกวา  “ระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรวาดวยการศึกษาข้ันปริญญาตรีพ.ศ. 

2558” 

 

ข อ  2 ให ใช ร ะ เ บี ย บ น้ี สํ า ห รั บ นั ก ศึ ก ษ า ต า ม ห ลั ก สู ต ร ข้ั น ป ริ ญ ญ าต รี ซึ่ ง เข า ศึ ก ษ า ใน

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรตั้งแตปการศึกษา2558 เปนตนไป 

 

ขอ 3 ใหยกเลิกระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วาดวยการศึกษาข้ันปริญญาตรีพ.ศ. 2547 และ 

พ.ศ. 2552 บรรดาความในระเบียบขอบังคับคําสั่งหรือประกาศอ่ืนใดท่ีมีอยูกอนระเบียบฉบับน้ีและมีความกลาวไว

ในระเบียบน้ีหรือท่ีระเบียบน้ีกลาวเปนอยางอ่ืนหรือท่ีขัดหรือแยงกับความในระเบียบน้ีใหใชระเบียบน้ีแทน 

 

ขอ 4 ในระเบียบน้ีเวนแตจะมีขอความใหเห็นเปนอยางอ่ืน 

“มหาวิทยาลัย”  หมายความวา มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร 

“อธิการบด”ี  หมายความวา อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

“คณะ”  หมายความวา คณะหรือวิทยาลัยหรือหนวยงานท่ีนักศึกษาสังกัดอยู 

“คณบดี” หมายความวา คณบดีของคณะหรือผูอํานวยการวิทยาลัยหรือผูบริหารหนวยงาน

ท่ีนักศึกษาสังกัดอยู 

“คณะกรรมการประจําคณะ” หมายความวาคณะกรรมการประจําคณะของคณะหรือ

คณะกรรมการประจําวิทยาลัยหรือหนวยงานท่ีนักศึกษาสังกัดอยู 

“ภาควิชา” หมายความวา ภาควิชาหรือหนวยงานท่ีรับผิดชอบหลักสูตรสาขา

วิชาเอกท่ีนักศึกษาศึกษาอยู 

“หนวยกิตสะสม”หมายความวา หนวยกิตท่ีนักศึกษาเรียนสะสมเพ่ือใหครบตามหลักสูตร

สาขาวิชาน้ัน 

“สถาบันอุดมศึกษาอ่ืน” หมายความวา สถาบันอุดมศึกษาของรัฐหรือเอกชนท่ีมีคุณภาพและ

มาตรฐาน จัดตั้งถูกตองตามกฎหมาย ท้ังในหรือตางประเทศ หรือองคการระหวางประเทศ 
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ขอ 5 การรับนักศึกษา 

มหาวิทยาลยัรับนักศึกษาเขาศึกษาหลักสตูรข้ันปริญญาตรโีดยวิธีดังน้ี 

5.1 การคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในระบบกลาง (Admissions) ซึ่ ง

ดําเนินการโดยองคกรหรือหนวยงานของรัฐท่ีรับผิดชอบ 

5.2การรับตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด ไดแก 

5.2.1 การคัดเลือกโดยวิธีรับตรง 

5.2.2 การสอบคดัเลือกเขาศึกษาหลักสตูรตอเน่ือง 

5.3 การรับตามขอตกลงความรวมมือระหวางสถาบันหรือขอตกลงของเครือขายความรวมมือ

ระหวางสถาบัน 

5.4 การรับนักศึกษาเปนผูรวมเรียน ใหเปนไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรวาดวย

การศึกษาของผูรวมเรียนและประกาศผูรวมเรียนน้ัน ๆ 

5.5 วิธีอ่ืนๆ ท่ีสภามหาวิทยาลัยกําหนด 

 

ขอ 6คุณสมบัติของผูมีสิทธ์ิข้ึนทะเบียนเปนนักศึกษา 

6.1 สําเร็จการศึกษาข้ันสูงสุดของการศึกษาข้ันพ้ืนฐานหรือการศึกษาอ่ืนท่ีเทียบเทา 

6.2 ผานการรับเขาเปนนักศึกษาตามความในขอ 5 

6.3 ไมเปนโรคติดตอรายแรง เรื้อรังท่ีแพรกระจายไดหรือโรคท่ีเปนอุปสรรคตอการศึกษา 

 

ขอ 7การรายงานตัวเปนนักศึกษา 

ผูมีสิทธ์ิข้ึนทะเบียนเปนนักศึกษาตองรายงานตัวและข้ึนทะเบียนเปนนักศึกษาตามกําหนดและ

รายละเอียดท่ีมหาวิทยาลัยจะประกาศเปนคราวๆไปมิฉะน้ันจะถือวาสละสิทธ์ิ 

 

 ขอ 8  คาธรรมเนียมการศึกษา 

คาธรรมเนียมการศึกษาท่ีตองชําระใหแกมหาวิทยาลัยใหเปนไปตามรายละเอียดท่ีมหาวิทยาลัย

กําหนด 

 

ขอ 9  ระบบการศึกษา 

9.1 มหาวิทยาลัยอํานวยการศึกษาดวยวิธีประสานงานทางวิชาการระหวางคณะและภาควิชา

ตางๆคณะหรือภาควิชาใดมีหนาท่ีเก่ียวกับวิชาการดานใดมหาวิทยาลัยจะสงเสริมใหอํานวยการศึกษาในวิชาการดาน

น้ันแกนักศึกษาท้ังมหาวิทยาลัย 

9.2มหาวิทยาลัยจัดการศึกษาโดยใชระบบทวิภาคเปนหลัก โดยปการศึกษาหน่ึงๆ มี 2 ภาค

การศึกษาปกติ ซึ่งเปนภาคการศึกษาบังคับคือภาคการศึกษาท่ีหน่ึงและภาคการศึกษาท่ีสองโดยแตละภาคการศึกษา

ปกติมีระยะเวลาศึกษาไมนอยกวา 15 สัปดาหและมหาวิทยาลยัอาจเปดภาคฤดูรอนเพ่ิมอีกไดซึ่งเปนภาคการศึกษาท่ี

ไมบังคับมีระยะเวลาศึกษาไมนอยกวา 7 สัปดาหแตใหมีจํานวนช่ัวโมงเรียนของแตละรายวิชาเทากับภาคการศึกษา

ปกต ิ
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มหาวิทยาลัยอาจจัดการศึกษาระบบอ่ืนไดเชนระบบไตรภาคหรือระบบจตุรภาคโดยใหมีจํานวน

ช่ัวโมงเรียนของแตละรายวิชาเทากับภาคการศึกษาปกติของระบบทวิภาค 

9.3 การกําหนดปริมาณการศึกษาของแตละรายวิชาใหกําหนดเปนหนวยกิตตามลักษณะการ

จัดการเรียนการสอน ดังน้ี 

9.3.1 ภาคทฤษฎีใชเวลาบรรยายหรอือภิปรายปญหาหน่ึงช่ัวโมงตอสัปดาห ตลอดหน่ึง

ภาคการศึกษาปกติหรือจํานวนช่ัวโมงรวมไมนอยกวา 15 ช่ัวโมงใหนับเปนหน่ึงหนวยกิต 

9.3.2ภาคปฏิบัติใชเวลาฝกหรือทดลอง2 – 3ช่ัวโมงตอสัปดาห ตลอดหน่ึงภาค

การศึกษาปกติหรือจํานวนช่ัวโมงรวมระหวาง 30 - 45 ช่ัวโมงใหนับเปนหน่ึงหนวยกิต 

9.3.3 การฝกงานการฝกภาคสนามหรือการฝกอ่ืนๆ ใชเวลา 3 - 6 ช่ัวโมงตอสัปดาห

ตลอดหน่ึงภาคการศึกษาปกติหรือจํานวนช่ัวโมงรวมระหวาง 45 - 90 ช่ัวโมงหรือเทียบเทาใหนับเปนหน่ึงหนวยกิต 

9.3.4 สหกิจศึกษาเปนการศึกษาท่ีใชเวลาปฏิบัติงาน ในสถานประกอบการอยาง

ตอเน่ือง ไมนอยกวา 16 สัปดาหและไมนอยกวา 6 หนวยกิต ท้ังน้ีตองผานการเตรียมความพรอมกอนออกปฏิบัติสห

กิจศึกษาไมนอยกวา 30 ช่ัวโมง    

    9.3.5 การศึกษาดวยตนเองเปนการศึกษาท่ีนักศึกษาตองศึกษาหรือวิเคราะหดวย

ตนเองเปนหลักโดยมีอาจารยผูสอนใหคําปรึกษาเชนรายวิชาโครงงานนักศึกษาปญหาพิเศษใชเวลา 2 – 3 ช่ัวโมงตอ

สัปดาหตลอดหน่ึงภาคการศึกษาปกติ หรือเทียบเทาท้ังในหองปฏิบัติการและนอกหองเรียนใหนับเปนหน่ึงหนวยกิต 

9.3.6การศึกษาบางรายวิชาท่ีมีลักษณะเฉพาะมหาวิทยาลัยอาจกําหนดหนวยกิตโดย

ใชหลักเกณฑอ่ืนไดตามความเหมาะสม 

9.4 คณะอาจกําหนดเง่ือนไขการลงทะเบียนเรียนบางรายวิชาเพ่ือใหนักศึกษาสามารถเรียน

รายวิชาน้ันไดอยางมีประสิทธิภาพ การลงทะเบียนเรียนท่ีผิดเง่ือนไขใหถือเปนโมฆะในรายวิชาน้ัน 

   

ขอ 10 การลงทะเบียนเรียน 

10.1 กําหนดวันเวลาสถานท่ีและวิธีการลงทะเบียนเรียนในแตละภาคการศึกษาใหเปนไปตามท่ี

มหาวิทยาลยักําหนด 

10.1.2 นักศึกษาท่ีไมไดลงทะเบียนเรียน เมื่อพนกําหนดสัปดาหแรกนับจากวันเปด

ภาคการศึกษาปกติ หรือพนกําหนดสองวันแรกภาคฤดูรอน จะหมดสิทธ์ิในการลงทะเบียนเรียนสําหรับภาค

การศึกษาน้ัน 

10.1.3 ในภาคการศึกษาปกติใดหากนักศึกษาไมไดลงทะเบียนเรียน ตองยื่นคํารองขอ

ลาพักการศึกษาภายใน 30 วันนับจากวันเปดภาคการศึกษาน้ันหากไมปฏิบัติดังกลาวมหาวิทยาลัยจะถอนช่ือ

นักศึกษาผูน้ันออกจากทะเบียนนักศึกษา 

10.1.4 การลงทะเบียนเรียนรายวิชาตางๆ ตองไดรับความเห็นชอบจากอาจารยท่ี

ปรึกษามิฉะน้ันจะถือวาการลงทะเบียนเรียนดังกลาวเปนโมฆะ 

10.1.5 ในภาคการศึกษาปกตินักศึกษาตองลงทะเบียนเรียนไมต่ํากวา 9หนวยกิตและ

ไมเกิน 22 หนวยกิต ยกเวนนักศึกษาในภาวะรอพินิจตามนัยแหงขอ 12 ของระเบียบน้ีตองลงทะเบียนเรียนไมเกิน16 

หนวยกิตและสําหรับภาคฤดูรอนนักศึกษาลงทะเบียนเรียนไดไมเกิน 9 หนวยกิตยกเวนนักศึกษาในภาวะรอพินิจ

ลงทะเบียนเรียนไดไมเกิน 6 หนวยกิต 



131 

10.1.6 ภาคฤดูรอน นักศึกษาลงทะเบียนเรียนไดไมเกิน 9 หนวยกิต ยกเวนนักศึกษา

ในภาวะรอพินิจ และนักศึกษาในภาวะวิกฤตตามนัยแหงขอ 12 ของระเบียบน้ี ลงทะเบียนเรียนไดไมเกิน 6 หนวยกิต 

10.1.7 การลงทะเบียนเรียนโดยมีจํานวนหนวยกิตมากกวาหรือนอยกวาท่ีกําหนดไวใน

ขอ 10.1.5 และ 10.1.6 ตองขออนุมัติคณบดีโดยผานอาจารยท่ีปรึกษา มิฉะน้ันจะถือวาการลงทะเบียนเรียนดงักลาว

เปนโมฆะ 

10.1.8 ในกรณีมีเหตุอันควร มหาวิทยาลัยอาจประกาศงดการสอนรายวิชาใดวิชาหน่ึง 

หรือจํากัดจํานวนนักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนในรายวิชาใดก็ได 

10.1.9 การลงทะเบียนเรียนรายวิชาเพ่ิม ตองกระทําภายในสัปดาหแรกของภาค

การศึกษาปกติ และภายใน 2 วันแรกของภาคฤดูรอน 

10.2 การถอน 

10.2.1 การถอนการลงทะเบียนเรียนรายวิชาใด ใหมีผลดังน้ี 

10.2.1.1 ถาถอนภายใน 2 สัปดาหแรกของภาคการศึกษาปกติหรือภายใน

สัปดาหแรกของภาคฤดูรอนรายวิชาน้ันจะไมปรากฏในใบแสดงผลการศึกษา 

10.2.1.2 ถาถอนเมื่อพนกําหนด 2 สัปดาหแรก แตยังอยูภายใน 12 สัปดาห

หรือเมื่อพนกําหนดสัปดาหแรก แตยังอยูภายใน 5 สัปดาหแรกของภาคฤดูรอนจะตองไดรับความเห็นชอบจาก

อาจารยท่ีปรึกษาและผานอาจารยผูสอนและรายวิชาน้ันจะปรากฏในใบแสดงผลการศึกษา โดยจะไดสัญลักษณW 

10.2.1.3 เมื่อพนกําหนดการถอนรายวิชาโดยไดสัญลักษณ  Wตามขอ

10.2.1.2 แลวนักศึกษาจะถอนการลงทะเบียนเฉพาะรายวิชาไมไดยกเวนกรณีความผิดพลาดไมไดเกิดจากนักศึกษา 

 

ขอ 11  การวัดและประเมินผล 

11.1 มหาวิทยาลัยดําเนินการวัดและประเมินผลแตละรายวิชาท่ีนักศึกษาไดลงทะเบียนเรียนใน

ทุกภาคการศึกษา การวัดและประเมินผลเปนหนาท่ีและความรับผิดชอบของอาจารยผูสอนหรือผูท่ีคณะเจาของ

รายวิชาจะกําหนด ซึ่งอาจกระทําโดยพิจารณาจากพัฒนาการของผูเรียน ความประพฤติการสังเกตพฤติกรรมการ

เรียน การรวมกิจกรรม การสอบหรือวิธีอ่ืน ตามท่ีคณะเจาของรายวิชาจะกําหนดในแตละรายวิชา ซึ่งการสอบอาจมี

ไดหลายครั้ง และการสอบไล หมายถึง การสอบครั้งสุดทายของรายวิชาน้ัน 

11.2 ทุกรายวิชาท่ีลงทะเบียนเรียน นักศึกษาตองเขารับการวัดและประเมินผลตามกิจกรรมท่ี

อาจารยผูสอนรายวิชาน้ัน ๆ กําหนด และตองเขาเรียนตามแผนการสอนท่ีอาจารยผูสอนกําหนด 

11.3 การวัดและประเมินผลในแตละรายวิชาใหวัดและประเมินผลเปนระดับคะแนนหรือ

สัญลักษณ 

11.3.1 การวัดและประเมินผลเปนระดับคะแนนม ี8 ระดับมีความหมายดังน้ี 

ระดับคะแนน ความหมาย  คาระดบัคะแนน (ตอหน่ึงหนวยกิต) 

 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 
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 D+            ออน (Poor)   1.5 

 D              ออนมาก (Very Poor)   1.0 

 E               ตกออก (Fail)   0.0 

  

11.3.2 การวัดและประเมินผลเปนสัญลักษณมคีวามหมายดังน้ี 

11.3.2.1 รายวิชาท่ีไมมีจํานวนหนวยกิต เชน รายวิชาฝกงานและรายวิชาท่ี

มีจํานวนหนวยกิต แตหลักสูตรกําหนดใหมีการวัดและประเมินผลเปนสัญลักษณ เชน รายวิชาสหกิจศึกษา หรือ

รายวิชาท่ีกําหนดในระเบียบฯ ของคณะ กําหนดสัญลักษณ ดังน้ี 

 G (Distinction) หมายความวา ผลการศึกษาอยูในข้ันด ี

 P (Pass)  หมายความวา ผลการศึกษาอยูในข้ันพอใช  

 F (Fail)  หมายความวา ผลการศึกษาอยูในข้ันตก 

11.3.2.2 รายวิชาท่ีไมนับหนวยกิตเปนหนวยกิตสะสม กําหนดสญัลกัษณ 

ดังน้ี  

 S (Satisfactory) หมายความวา ผลการศึกษาเปนท่ีพอใจ 

 U (Unsatisfactory) หมายความวา ผลการศึกษาไมเปนท่ีพอใจ 

 

11.3.3 สัญลักษณอ่ืนๆ มีความหมายดังน้ี 

 I (Incomplete) หมายความวาการวัดและประเมินผลยังไมสมบูรณใช

เมื่ออาจารยผูสอนโดยความเห็นชอบของหัวหนาภาควิชาท่ีรับผิดชอบรายวิชาน้ันเห็นสมควรใหรอการวัดและ

ประเมินผลไวกอนเน่ืองจากนักศึกษายังปฏิบัติงานซึ่งเปนสวนประกอบการศึกษารายวิชาน้ันยังไมสมบูรณหรือใชเมื่อ

นักศึกษาไดรับการอนุมัติใหไดสญัลักษณ Iจากคณะกรรมการประจําคณะตามความในขอ16.1.2แหงระเบียบน้ีเมื่อได

สัญลักษณ I ในรายวิชาใดนักศึกษาตองติดตออาจารยผูสอนเพ่ือดําเนินการใหมีการวัดและประเมินผลภายใน 1 

สัปดาหแรกของภาคการศึกษาปกติถัดไปหรือ 1 สัปดาหแรกของภาคฤดูรอนหากวานักศึกษาผูน้ันลงทะเบียนเรียน

ในภาคฤดูรอนดวยเมื่อพนกําหนดดังกลาวยังไมสามารถวัดและประเมินผลไดสัญลักษณ I จะเปลี่ยนเปนระดับ

คะแนน E หรือสัญลักษณ F หรือ U หรือ W หรือ R แลวแตกรณีทันที 

 W  (Withdrawn) หมายความวาถอนหรือยกเลิกการลงทะเบียนเรียน ใช

เมื่อนักศึกษาไดรับการอนุมัติใหถอนหรือยกเลิกการลงทะเบียนเรียนวิชาน้ันตามความในขอ 10.2.1.2หรือขอ 16.1.2 

แหงระเบียบน้ี หรือเมื่อคณะกรรมการประจําคณะอนุมัติใหนักศึกษาท่ีไดสัญลักษณ I อยูลาพักการศึกษาในภาค

การศึกษาปกติถัดไป 

 R (Deferred) หมายความวาเลื่อนกําหนดการวัดและประเมินผลไปเปนภาค

การศึกษาปกติถัดไปใชสําหรับรายวิชาท่ีนักศึกษาไดสัญลักษณ I อยูและมิใชรายวิชาภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ซึ่ง

อาจารยผูสอนมีความเห็นวาไมสามารถวัดและประเมินผลไดกอนสิ้น 1สัปดาหแรกของภาคการศึกษาปกติถัดไปโดย

มีสาเหตุอันมิใชความผิดของนักศึกษา 

 การใหสัญลักษณ R ตองไดรับการอนุมัติจากคณะกรรมการประจําคณะของคณะ

ท่ีรับผิดชอบรายวิชาน้ันและนักศึกษาท่ีไดสัญลักษณ R ตองลงทะเบียนเรียนรายวิชาน้ันใหมในภาคการศึกษาปกติ
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ถัดไปจึงจะมีสิทธ์ิไดรับการวัดและประเมินผลหากนักศึกษาไมลงทะเบียนเรียนภายใน 2 สัปดาหแรกของภาค

การศึกษาปกติสัญลักษณ R จะเปลี่ยนเปนระดับคะแนน  E ทันที 

11.4 นักศึกษาท่ีไดระดับคะแนน E หรือระดับคะแนนอ่ืนท่ีหลักสูตรกําหนด หรือสัญลักษณ Fใน

รายวิชาใดตองลงทะเบียนเรียนรายวิชาน้ันซ้ําเวนแตรายวิชาดังกลาวเปนรายวิชาในหมวดวิชาเลือกตามหลักสูตร 

11.5 นักศึกษาจะลงทะเบียนเรียนซ้ํารายวิชาท่ีไดระดับคะแนนตั้งแต 2.00 ข้ึนไปหรือได

สัญลักษณ Gหรือ P หรือ Sมิไดเวนแตจะเปนรายวิชาท่ีมีการกําหนดไวในหลักสูตรเปนอยางอ่ืนการลงทะเบียนเรียน

รายวิชาใดท่ีผิดเง่ือนไขน้ีถือเปนโมฆะ 

11.6 การลงทะเบียนเรียนโดยไมนับหนวยกิตเปนหนวยกิตสะสม 

11.6.1 นักศึกษาอาจลงทะเบียนเรียนรายวิชาท่ีมิใชวิชาบังคับของหลักสูตร โดยไมนับ

หนวยกิตเปนหนวยกิตสะสมไดการวัดและประเมินผลรายวิชาน้ัน ใหวัดและประเมินผลเปนสัญลักษณ S หรือ U 

11.6.2 การนับจํานวนหนวยกิตสูงสุดท่ีนักศึกษามีสทิธ์ิลงทะเบียนเรียนไดในแตละภาค

การศึกษาตามความในขอ 10.1.5 และ 10.1.6 ใหนับรวมจํานวนหนวยกิตของรายวิชาท่ีนักศึกษาลงทะเบียนเรียน 

โดยไมนับหนวยกิตเปนหนวยกิตสะสมเขาดวย แตจะไมนํามานับรวมในการคิดจํานวนหนวยกิตต่ําสุดท่ีนักศึกษาตอง

ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาปกต ิ

11.6.3 นักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนรายวิชาใดโดยไมนับหนวยกิตเปนหนวยกิตสะสมท่ี

ไดสัญลักษณ SหรือU แลวภายหลังจะลงทะเบียนเรียนซ้ําโดยใหมีการวัดและประเมินผลเปนระดับคะแนนอีกมิได

เวนแตในกรณีท่ีมีการยายคณะหรือประเภทวิชาหรือยายสาขาวิชาและรายวิชาน้ันเปนวิชาบังคับในหลักสูตรใหม 

11.7 การนับจํานวนหนวยกิตสะสมใหนับรวมเฉพาะหนวยกิตของรายวิชาตามหลักสูตรท่ีได

ระดับคะแนนไมต่ํากวา 1.00 หรือไดสัญลักษณ G หรือ P แตบางหลักสูตรอาจกําหนดใหไดระดับคะแนนสูงกวา 

1.00จึงจะนับหนวยกิตของรายวิชาน้ันเปนหนวยกิตสะสมก็ได 

11.8 ในกรณีท่ีนักศึกษาไดศึกษารายวิชาใดมากกวาหน่ึงครั้งใหนับหนวยกิตของรายวิชาน้ันเปน

หนวยกิตสะสมตามหลักสูตรไดเพียงครั้งเดียวโดยพิจารณาจากการวัดและประเมินผลครั้งหลังสุด 

11.9 มหาวิทยาลัยจะประเมินผลการศึกษาของนักศึกษาทุกคนท่ีไดลงทะเบียนเรียนโดยคํานวณ

ผลตามหลักเกณฑดังน้ี 

11.9.1 หนวยจุดของรายวิชาหน่ึงๆคือผลคูณระหวางจํานวนหนวยกิตกับคาระดับ

คะแนนท่ีไดจากการประเมินผลรายวิชาน้ัน 

.9.2 แตมระดับคะแนนเฉลี่ยประจําภาคคือคาผลรวมของหนวยจุดของทุกรายวิชาท่ีได

ศึกษาในภาคการศึกษาน้ันหารดวยหนวยกิตรวมของรายวิชาดังกลาวเฉพาะรายวิชาท่ีมีการประเมินผลเปนระดับ

คะแนน 

11.9.3 แตมระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมคือ คาผลรวมของหนวยจุดของทุกรายวิชาท่ีได

ศึกษามาตั้งแตเริ่มเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยหารดวยจํานวนหนวยกิตรวมของรายวิชาดังกลาวเฉพาะรายวิชาท่ีมีการ

ประเมินผลเปนระดับคะแนนและในกรณีท่ีมีการเรียนรายวิชาท่ีไดระดับคะแนน D หรือ E มากกวาหน่ึงครั้งใหนําผล

การศึกษาและหนวยกิตครั้งหลังสุดมาคํานวณแตมระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม 

11.9.4 แตมระดับคะแนนเฉลี่ยประจําภาคและแตมระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมให

คํานวณเปนคาท่ีมีเลขทศนิยม 2 ตําแหนงโดยไมมีการปดเศษจากทศนิยมตําแหนงท่ี 3 

11.10 การทุจริตในการวัดผล 
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เมื่อมีการตรวจพบวา นักศึกษาทุจริตในการวัดผล เชน การสอบรายวิชาใดใหผู ท่ี

รับผิดชอบการวัดผลครั้งน้ัน หรือผูควบคุมการสอบ รายงานการทุจริตพรอมสงหลักฐานการทุจริตไปยังคณะท่ี

นักศึกษาน้ันสังกัด ตลอดจนแจงใหอาจารยผูสอนรายวิชาน้ันทราบ โดยใหนักศึกษาท่ีทุจริตในการวัดผลดังกลาวได

ระดับคะแนน E หรือสัญลักษณ F หรือ U ในรายวิชาน้ัน และอาจพิจารณาโทษทางวินัยประการใดประการหน่ึง 

ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรวาดวยวินัยนักศึกษา 

11.11 ระเบียบและขอพึงปฏิบัติอ่ืนๆเก่ียวกับการสอบท่ีมิไดระบุไวในระเบียบน้ีใหคณะเปนผู

พิจารณาประกาศเพ่ิมเติมไดตามความเหมาะสมกับสภาพและลักษณะการศึกษาของแตละคณะ 

 

ขอ 12  สถานภาพนักศึกษา 

มหาวิทยาลยัจะจําแนกสถานภาพนักศึกษาตามผลการศึกษาในทุกภาคการศึกษาท้ังน้ี ไมนับ

ภาคการศึกษาท่ีไดลาพักหรือถูกใหพัก 

  สถานภาพนักศึกษาม ี3 ประเภทคือนักศึกษาปกตินักศึกษาในภาวะวิกฤตและนักศึกษาในภาวะ

รอพินิจ 

12.1 นักศึกษาปกติ คือ นักศึกษาท่ีไดแตมระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต 2.00 ข้ึนไป 

12.2 นักศึกษาในภาวะวิกฤต คือ นักศึกษาท่ีไดแตมระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต 1.00 – 1.99 

ในภาคการศึกษาแรกท่ีเขาศึกษาในมหาวิทยาลยั 

12.3 นักศึกษาในภาวะรอพินิจ คอืนักศึกษาท่ีไดแตมระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ํากวา 2.00 โดย

ใหจําแนกนักศึกษาในภาวะรอพินิจดังน้ี 

12.3.1 นักศึกษาท่ีไดศึกษาในมหาวิทยาลัยครบ 2 ภาคการศึกษาปกติแลวและไดแตม

ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมในภาคการศึกษาท่ีสองตั้งแต 1.25 แตไมถึง 2.00 หรือนักศึกษาปกติท่ีไดแตมระดับคะแนน

เฉลี่ยสะสมตั้งแต 1.50 แตไมถึง 2.00 ในภาคการศึกษาปกติถัดไปจะไดรับภาวะรอพินิจครั้งท่ี 1 

12.3.2นักศึกษาท่ีอยูในภาวะรอพินิจครั้งท่ี 1ท่ีไดแตมระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต 

1.70 แตไมถึง 2.00 ในภาคการศึกษาปกติถัดไปจะไดรับภาวะรอพินิจครั้งท่ี 2  

12.3.3 นักศึกษาท่ีอยูในภาวะรอพินิจครั้งท่ี 2ท่ีไดแตมระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต 

1.90 แตไมถึง 2.00 ในภาคการศึกษาปกติถัดไปจะไดรับภาวะรอพินิจครั้งท่ี 3 

 

ขอ 13  การยายคณะหรือประเภทวิชาหรือสาขาวิชา 

13.1 การยายคณะหรือประเภทวิชาหรือสาขาวิชาตองไดรับความเห็นชอบจากผูปกครองและ

อาจารยท่ีปรึกษาและไดรับการอนุมัติจากคณะกรรมการประจําคณะท่ีเก่ียวของในการพิจารณาอนุมัติใหยึด

หลักเกณฑดังน้ี 

13.1.1 นักศึกษาท่ีขอยายคณะหรือประเภทวิชาหรือสาขาวิชาตองไดศึกษาอยูในคณะ

หรือประเภทวิชาหรือสาขาวิชาเดิมไมนอยกวา 1 ภาคการศึกษาปกติท้ังน้ี ไมนับรวมภาคการศึกษาท่ีลาพักหรือถูกให

พัก 

13.1.2 การกําหนดเง่ือนไขหลักเกณฑการใหนักศึกษายายเขาศึกษาใหอยูในดุลยพินิจ

ของคณะกรรมการประจําคณะท่ีนักศึกษาขอยายเขา 
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13.2  นักศึกษาท่ีไดรับการอนุมัติใหยายคณะหรือประเภทวิชาหรือสาขาวิชาอาจมีสิทธ์ิไดรับการ

เทียบโอนหรือรับโอนบางรายวิชารายวิชาท่ีไดรับการเทียบโอนหรือรับโอนใหไดสัญลักษณหรือระดับคะแนนเดิมและ

ใหนับหนวยกิตรายวิชาดังกลาวเปนหนวยกิตสะสมแตไมนํามาคํานวณแตมระดับคะแนนเฉลีย่สะสมโดยนักศึกษาตอง

ดําเนินการยื่นขอรับโอนหรือเทียบโอนใหแลวเสร็จภายในสองสัปดาห หลังจากไดรับอนุมัติใหยายคณะ หรือประเภท

วิชาหรือสาขาวิชา และคณะตองแจงผลการพิจารณาใหมหาวิทยาลัยทราบ กอนสิ้นสุดการสอบกลางภาคของภาค

การศึกษาน้ัน ๆ 

13.3 การรับโอนรายวิชา ท่ีเปนรายวิชาเดียวกันกับรายวิชาในหลักสูตรหรือสาขาวิชาใหม หรือ

รายวิชาท่ีไมไดเปดสอนในมหาวิทยาลัย แตไดรับความเห็นชอบจากคณะท่ีนักศึกษาสังกัดรายวิชาน้ันจะตองมีระดับ

คะแนน D ข้ึนไป สวนการเทียบโอนรายวิชา ท่ีมีเน้ือหาเทียบเทากันกับรายวิชาในหลักสูตรหรือ สาขาวิชาใหม ใหมี

หลักเกณฑตามความในขอ 14.6 

   

ขอ 14  การเทียบโอนและการรับโอนรายวิชา 

14.1 ผู ท่ีเคยศึกษาในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรหรือสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน และผานการ

คัดเลือกเขาศึกษาในมหาวิทยาลัย มีสิทธ์ิไดรับการรับโอนหรือเทียบโอนบางรายวิชา โดยนักศึกษาตองดําเนินการยื่น

ขอรับโอนหรือเทียบโอนใหแลวเสร็จ ภายในสองสัปดาหแรกท่ีเขาศึกษาและคณะตองแจงผลการพิจารณาให

มหาวิทยาลัยทราบ กอนสิ้นสุดการสอบกลางภาคของภาคการศึกษาน้ัน ๆ 

14.2นักศึกษาท่ีรับโอนมาจากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนมีสิทธ์ิไดรับการพิจารณาเทียบโอนบาง

รายวิชาโดยนักศึกษาตองดําเนินการขอเทียบโอนใหแลวเสร็จภายในสองสัปดาหแรกท่ีเขาศึกษาและคณะตองแจงผล

การพิจารณาใหมหาวิทยาลัยทราบ กอนสิ้นสุดการสอบกลางภาคของภาคการศึกษาน้ัน ๆ 

14.3 การเทียบโอนหรือรับโอนรายวิชาจากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนท้ังภายในและตางประเทศ ตอง

ไดรับการอนุมัติจากคณะกรรมการประจําคณะกอน 

14.4 รายวิชาท่ีไดรับการรับโอนหรือเทียบโอนใหไดสัญลักษณหรือระดับคะแนนเดมิ และใหนับ

หนวยกิตรายวิชาดังกลาวเปนหนวยกิตสะสมและนํามาคํานวณแตมระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม 

14.5 นักศึกษาไมมีสิทธ์ิลงทะเบียนเรียนรายวิชาท่ีไดสัญลักษณหรอืระดับคะแนนเดิมอีกเวนแต

เมื่อผลการศึกษารายวิชาท่ีสัมพันธกับรายวิชาท่ีไดสัญลักษณหรือระดับคะแนนเดิมต่ํากวามาตรฐานท่ีคณะหรือ

ภาควิชากําหนดใหลงทะเบียนเรียนรายวิชาท่ีไดสัญลักษณหรือระดับคะแนนเดิมน้ันซ้ําอีกได และใหนับหนวยกิตราย

วิชาดังกลาวเปนหนวยกิตสะสมไดเพียงครั้งเดียว 

14.6 การเทียบโอนหรือรับโอนรายวิชาตองไดรับการอนุมัติจากภาควิชาท่ีเก่ียวของโดยมี

หลักเกณฑในการพิจารณาดังน้ี 

14.6.1 เปนรายวิชาหรือกลุมรายวิชาในหลักสูตรระดับอุดมศึกษา หรือเทียบเทา ท่ี

ไดรับการรับรองจากหนวยงานของรัฐท่ีมีอํานาจตามกฎหมายในการกํากับดูแล  

14.6.2 เปนรายวิชาหรือกลุมรายวิชา ท่ีมีเน้ือหาสาระอยูในระดับเดียวกันและมี

ปริมาณเทากัน หรือไมนอยกวาสามในสี่ของรายวิชา หรือกลุมรายวิชาท่ีขอเทียบ หรืออยูในดุลยพินิจของภาควิชา 

14.6.3 เปนรายวิชาหรือกลุมรายวิชา ท่ีมีผลการศึกษาไมต่ํากวาระดับคะแนน C หรือ

เทียบเทา หรือสัญลักษณ S  
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14.6.4 ใหมีการรับโอนหรือเทียบโอนรายวิชา หรือกลุมรายวิชา ไดไมเกินสามในสี่ของ

จํานวนหนวยกิตรวมของหลักสูตรใหม   

14.7การเทียบโอนความรูและการใหหนวยกิตจากการศึกษานอกระบบและหรือการศึกษาตาม

อัธยาศัยเขาสูการศึกษาในระบบ 

14.7.1 การเทียบความรูจะเทียบเปนรายวิชาหรือกลุมรายวิชาตามหลักสูตรท่ี

มหาวิทยาลัยเปดสอน 

14.7.2การเทียบประสบการณจากการทํางานจะคํานึงถึงความรูท่ีไดจากประสบการณ

เปนหลัก 

14.7.3 วิธีการประเมินเพ่ือการเทียบความรูในแตละรายวิชาหรือกลุมรายวิชา และ

เกณฑการตัดสินใหอยูในดุลยพินิจของภาควิชาท่ีนักศึกษาขอเทียบโอนความรู 

14.7.4 ผลการประเมินตองเทียบไดไมต่ํากวาระดับคะแนน 2.00หรือเทียบเทา จึงจะ

ใหจํานวนหนวยกิตของรายวิชาหรือกลุมรายวิชาน้ันแตไมใหเปนระดบัคะแนนและไมนํามาคํานวณแตมระดับคะแนน

เฉลี่ยสะสม 

14.7.5 การบันทึกผลการเรียนใหบันทึกตามวิธีการประเมินดังน้ี 

14.7.5.1 ถาไดหนวยกิตจากการทดสอบมาตรฐานใหบันทึกCS(credits 

from standardized test) 

14.7.5.2 ถาไดหนวยกิตจากการทดสอบท่ีไมใชการทดสอบมาตรฐานให

บันทึก CE (credits from exam) 

14.7.5.3 ถาไดหนวยกิตจากการประเมินการศึกษา หรือการอบรมท่ีจัดโดย

หนวยงานอ่ืนใหบันทึก CT (credits from training) 

14.7.5.4 ถาไดหนวยกิตจากการเสนอแฟมสะสมผลงานใหบันทึก CP 

(credits from portfolio) 

14.7.6 ให เทียบรายวิชาหรือกลุมรายวิชาจากการศึกษานอกระบบและหรือ

การศึกษาตามอัธยาศัยไดไมเกินสามในสี่ของจํานวนหนวยกิตรวมของหลักสูตร และตองใชเวลาศึกษาอยูใน

มหาวิทยาลัยอยางนอยหน่ึงปการศึกษา 

 

ขอ 15 การรับโอนนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน 

15.1 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร อาจรับโอนนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน 

15.2 การรับโอนนักศึกษา ตองไดรับการอนุมัติจากคณะกรรมการประจําคณะท่ีนักศึกษาขอโอน

เขาศึกษา และอธิการบดีหรือผูท่ีอธิการบดีมอบหมาย โดยนักศึกษาตองศึกษาอยูในสถาบันเดิมมาแลว ไมนอยกวา 1 

ภาคการศึกษาปกติ ท้ังน้ีไมนับภาคการศึกษาท่ีลาพักหรือถูกใหพัก 

15.3 การสมัครขอโอนยายใหยื่นคํารองถึงมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรอยางนอย 2 เดือน กอน

กําหนดการลงทะเบียนเรียนของภาคการศึกษาท่ีจะโอนเขาศึกษา 

 

ขอ 16 การลา 

16.1 การลาปวยหรือลากิจ 
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16.1.1 การลาไมเกิน 7 วัน ในระหวางเปดภาคการศึกษา ตองไดรับการอนุมัติจาก

อาจารยผูสอนและแจงอาจารยท่ีปรึกษาทราบ ถาเกิน 7 วันตองไดรับการอนุมัติจากคณบดีโดยผานอาจารยท่ีปรึกษา 

สําหรับงานหรือการสอบท่ีนักศึกษาไดขาดไปในชวงเวลาน้ัน ใหอยูในดุลยพินิจของอาจารยผูสอน ซึ่งอาจจะอนุญาต

ใหปฏิบัติงานหรือสอบทดแทน หรือยกเวนได 

16.1.2 ในกรณีท่ีปวยหรือมีเหตุสุดวิสัย ทําใหไมสามารถเขาสอบไลไดนักศึกษาตองขอ

ผอนผันการสอบไลตอคณะภายในวันถัดไป หลังจากท่ีมีการสอบไลรํายวิชาน้ัน เวนแตจะมีเหตุผลอันสมควร 

คณะกรรมการประจาคณะเปนผูพิจารณาการขอผอนผันดังกลาว โดยอาจอนุมัติใหไดสัญลักษณ I หรือใหยกเลิกการ

ลงทะเบียนเรียนรายวิชาน้ันเปนกรณีพิเศษ โดยใหสัญลักษณ W หรือไมอนุมัติการผอนผัน โดยใหถือวาขาดสอบก็ได 

16.2 การลาพักการศึกษา  

16.2.1 การลาพักการศึกษาเปนการลาพักท้ังภาคการศึกษา และถาไดลงทะเบียนไป

แลวเปนการยกเลิกการลงทะเบียนเรียนโดยรายวิชาท่ีไดลงทะเบียนเรียนท้ังหมดในภาคการศึกษาน้ันจะไมปรากฏใน

ใบแสดงผลการศึกษา 

16.2.2 การขอลาพักการศึกษาใหแสดงเหตุผลความจําเปนพรอมกับมีหนังสือรับรอง

ของผูปกครอง ผานอาจารยท่ีปรึกษาการลาพักการศึกษาตองไดรับการอนุมัติจากคณบดี 

16.2.3 การลาพักการศึกษาจะลาพักเกิน 2 ภาคการศึกษาปกติติดตอกันไมได 

16.2.4 ในสองภาคการศึกษาปกติแรกท่ีไดเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยนักศึกษาจะลาพัก

การศึกษาไมไดเวนแตกรณท่ีีปวย หรือถูกเกณฑหรือระดมเขารับราชการทหารกองประจําการและหรอืไดรบัทุนตางๆ

ท่ีมหาวิทยาลัยเห็นวาเปนประโยชนกับนักศึกษา 

16.2.5 การลาพักการศึกษานอกเหนือจากหลักเกณฑตามความในขอ 16.2.3 และขอ 

16.2.4 ตองไดรับการอนุมัติจากอธิการบดีเปนกรณีพิเศษ โดยการเสนอของคณบดี 

16.2.6 นักศึกษาจะตองชําระคารักษาสถานภาพนักศึกษาทุกภาคการศึกษาท่ีไดรับ

การอนุมัติใหลาพัก ตามอัตราท่ีมหาวิทยาลัยกําหนดยกเวนภาคการศึกษาท่ีไดลงทะเบียนเรียนไปกอนแลว 

16.3 การลาปวยและการลาพักการศึกษาเน่ืองจากปวย นักศึกษาตองแสดงใบรับรองแพทยจาก

สถานพยาบาลของรัฐดวยทุกครั้ง 

16.4 การใหพักการศึกษาในกรณีท่ีคณะกรรมการแพทยซึ่งอธิการบดีแตงตั้งข้ึนวินิจฉัยวาปวย

และคณะกรรมการประจําคณะเห็นวาโรคน้ันเปนอุปสรรคตอการศึกษาและหรือเปนอันตรายตอผูอ่ืนคณะกรรมการ

ประจําคณะอาจเสนอใหนักศึกษาผูน้ันพักการศึกษาได 

16.5 การลาออกนักศึกษายื่นใบลาออกพรอมหนังสือรับรองของผูปกครองผานอาจารยท่ีปรึกษา

เพ่ือขออนุมัติตออธิการบดีผูท่ีจะไดรับการอนุมัติใหลาออกไดตองไมมีหน้ีสินกับมหาวิทยาลัย 

16.6 นักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนรายวิชาครบถวนตามหลักสูตรกําหนดแลว แตมีผลสอบวัด

ระดับความรูภาษาอังกฤษ และ/หรือภาษาจนีไมถึงเกณฑสําเร็จการศึกษาท่ีกําหนดไวในหลักสูตร และ/หรือไมผาน

การเขารวมกิจกรรมเสริมหลักสูตรและอ่ืน ๆ ตามหลักสูตรกําหนด และ/หรือมหาวิทยาลัยกําหนดใหรักษา

สถานภาพนักศึกษาและชําระคารักษาสถานภาพ 

      

ขอ 17  การเสนอช่ือเพ่ือรับปรญิญาและการอนุมตัิใหปริญญา 

17.1 นักศึกษาท่ีจะไดรับการเสนอช่ือเพ่ือรับปริญญาตองมีคณุสมบัตคิรบถวนดังน้ี 
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17.1.1 ไดศึกษาและผานการวัดและประเมินผลรายวิชาตางๆครบถวนตามหลักสูตร

และขอกําหนดของสาขาวิชาท่ีจะรับปริญญาโดยไมมีรายวิชาใดท่ีไดสัญลักษณ I หรือ R คางอยูท้ังน้ีนับรวมถึง

รายวิชาท่ีไดรับการเทียบโอนและท่ีรับโอนดวย และนักศึกษาจะตองผานการเขารวมกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพ่ือ

พัฒนานักศึกษาตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนดดวย 

17.1.2ยังมีสถานภาพเปนนักศึกษาอยูและไดแตมระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา 

2.00 หากเปนนักศึกษาท่ีโอนยายมาจากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน ๆ จะตองศึกษาอยูในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

อยางนอยหน่ึงปการศึกษา 

17.1.3 ระยะเวลาการสาํเร็จการศกึษา 

17.1.3.1 หลักสูตร 4 ป สําเร็จการศึกษาไดไมกอน 6 ภาคการศึกษาปกติ 

สําหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไมกอน 14 ภาคการศึกษาปกติ สาหรับการลงทะเบียนเรียนไมเต็มเวลา 

17.1.3.2 หลักสูตร 5 ป สําเร็จการศึกษาไดไมกอน 8 ภาคการศึกษาปกติ 

สําหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไมกอน 17 ภาคการศึกษาปกติ สําหรับการลงทะเบียนเรียนไมเต็มเวลา 

17.1.3.3 หลักสูตรไมนอยกวา 6 ป สําเร็จการศึกษาไดไมกอน 10 ภาค

การศึกษาปกติ สําหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไมกอน 20 ภาคการศึกษาปกติ สํารับการลงทะเบียนเรียน

ไมเต็มเวลาท้ังน้ี ใหยกเวนนักศึกษาท่ีไดรับการรับโอนหรือเทียบโอนรายวิชา 

17.1.4 ไมอยูในระหวางการรอรับโทษทางวินัยท่ีระบุใหงดการเสนอช่ือเพ่ือ

รับปริญญาช่ัวระยะเวลาหน่ึง 

17.1.5 ไดปฏบัิติตามระเบียบตางๆครบถวนและไมมีหน้ีสินใดๆตอ

มหาวิทยาลยั 

17.1.6 ไดดําเนินการเพ่ือขอรับปรญิญาตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 

17.2 นักศึกษาท่ีจะไดรับการเสนอช่ือเพ่ือรับปริญญาเกียรตินิยมอันดบัหน่ึงตองมีคุณสมบัติ

ครบถวนดังน้ี 

17.2.1 มีคุณสมบัติตามความในขอ 17.1 

17.2.2ไดแตมระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต 3.50 ข้ึนไป 

17.2.3ไมเคยไดระดับคะแนนต่ํากวา 2.00 หรือสัญลักษณ F หรือ U ในรายวิชาใดๆ 

17.2.4 ใชเวลาศึกษาไมเกินจํานวนปการศึกษาตอเน่ืองกัน ตามแผนการศึกษาของ

สาขาวิชาท่ีจะไดรับปริญญา ท้ังน้ีไมนับรวมภาคการศึกษาท่ีไดรับอนุมัติใหลาพักการศึกษากรณีท่ีปวย หรือถูกเกณฑ

หรือระดมเขารับราชการทหารกองประจําการ หรือไดรับทุนตาง ๆ หรือไปศึกษารายวิชา หรือฝกอบรมจาก

สถาบันอุดมศึกษาอ่ืน ซึ่งมหาวิทยาลัยเห็นวาเปนประโยชนกับนักศึกษา 

17.2.5 ไมเคยเปนผูมีประวัติไดรับการลงโทษเน่ืองจากผิดวินัยอยางรายแรง 

17.3 นักศึกษาท่ีจะไดรับการเสนอช่ือเพ่ือรับปริญญาเกียรตินิยมอันดบัสองตองมีคุณสมบัติ

ครบถวนดังน้ี 

17.3.1 มีคุณสมบัติตามความในขอ 17.1 

17.3.2 ไดแตมระดับคะแนนเฉลีย่สะสมตั้งแต 3.25 ข้ึนไปแตเปนผูไมมีสิทธ์ิไดรับ

ปริญญาเกียรตินิยมอันดับหน่ึง 
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17.3.3 ไมเคยไดระดับคะแนนต่ํากวา 2.00 ในรายวิชาเอกใดๆของหลักสตูรสาขาวิชา

น้ัน 

17.3.4 ไมเคยไดระดบัคะแนน E หรือสัญลักษณ F หรือ U ในรายวิชาใดๆ 

17.3.5 มีคุณสมบัติตามความในขอ 17.2.4 

17.3.6 มีคุณสมบัติตามความในขอ 17.2.5 

17.4 มหาวิทยาลัยจะเสนอรายช่ือนักศึกษาท่ีมีสิทธ์ิไดรับการเสนอช่ือเพ่ือรับปริญญา หรือ

ปริญญาเกียรตินิยมในสาขาวิชาตางๆ เพ่ือขออนุมัติปริญญาตอสภามหาวิทยาลัย 

17.5 ปริญ ญ าท่ี ให สํ าหรับหลักสูตรรวม  ระหว างมหาวิทยาลั ยสงขลานครินทร กับ

สถาบันอุดมศึกษาตางประเทศ 

17.5.1 ปริญญารวม หมายความวา นักศึกษาไดปริญญา 1 ใบ ซึ่ งรับรองโดย

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรและสถาบันอุดมศึกษาตางประเทศท่ีรวมกันจัดหลักสูตร 

17.5.2 ปริญญา 2 ใบ หมายความวา นักศึกษาไดรับปริญญามากกวา 1 ใบโดย

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรและสถาบันอุดมศึกษาตางประเทศ ท่ีรวมกันจัดหลักสูตร เปนผูมอบใหสถาบันละ 1 ใบ 

 

ขอ 18  การขอเขาศึกษาเพ่ือปริญญาท่ีสอง 

18.1 นักศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษาข้ันปริญญาตรจีากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรหรือ

สถาบันอุดมศึกษาอ่ืนท่ีเทียบเทาอาจขอเขาศึกษาตอในหลักสูตรปรญิญาตรีสาขาวิชาอ่ืนเปนการเพ่ิมเติมได 

18.2 การรับเขาศึกษาตองไดรับการอนุมัติจากคณะกรรมการประจาํคณะท่ีนักศึกษาขอเขา

ศึกษาและอธิการบด ี

18.3การเทียบโอนและการรบัโอนรายวิชา 

18.3.1 รายวิชาหรือกลุมรายวิชาท่ีนักศึกษาไดศึกษาในสาขาวิชาท่ีสําเร็จการศึกษาจะ

ไดรับการพิจารณารับโอนและเทียบโอน โดยรายวิชาหรือกลุมรายวิชาท่ีไดรับการรับโอนและเทียบโอน ใหได

สัญลักษณหรือระดับคะแนนเดิม ใหนับหนวยกิตรายวิชาหรือกลุมรายวิชาดังกลาว เปนหนวยกิตสะสมและนํามา

คํานวณแตมระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม โดยนักศึกษาตองดําเนินการยื่นขอรับโอนหรือเทียบโอนใหแลวเสร็จ ภายใน

สองสัปดาหแรกท่ีเขาศึกษา และคณะตองแจงผลการพิจารณาใหมหาวิทยาลัยทราบ กอนสิ้นสุดการสอบกลางภาค

ของภาคการศึกษาน้ัน ๆ 

18.3.2นักศึกษาไมมีสิทธ์ิลงทะเบียนเรียนรายวิชาท่ีไดสัญลักษณหรือระดับคะแนนเดิม

เวนแตเมื่อผลการศึกษารายวิชาท่ีสัมพันธกับรายวิชาท่ีไดสัญลักษณหรือระดับคะแนนเดิมต่ํากวามาตรฐานคณะหรือ

ภาควิชากําหนดใหลงทะเบียนเรียนรายวิชาท่ีไดสัญลักษณหรือระดับคะแนนเดิมซ้ําอีกไดและใหนับหนวยกิตรายวิชา

ดังกลาว เปนหนวยกิตสะสมไดเพียงครั้งเดียว 

18.3.3 การเทียบโอนและการรับโอนรายวิชาตองไดรับการอนุมัติจากคณะกรรมการ

ประจําคณะโดยมีหลักเกณฑในการพิจารณาตามความในขอ 14.6 

 

ขอ 19  การศึกษาสองปริญญาพรอมกัน 
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  19.1 นักศกึษาท่ีเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร อาจขอศึกษาสองปริญญาพรอมกันได 

โดยตองเปนหลักสูตรระดับปริญญาตรี 2 หลักสูตร ท่ีใหผูเรียนศึกษาพรอมกัน โดยผูสําเร็จการศึกษาจะไดรับ

ปริญญาจากท้ังสองหลักสูตร 

19.2 รายละเอียดตางๆ ใหเปนไปตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 

 

ขอ 20  การพนสภาพการเปนนักศึกษา 

20.1 ตายหรือลาออก 

20.2ถูกใหออกหรือไลออกเน่ืองจากตองโทษทางวินัย 

20.3 ไมไดลงทะเบียนเรียนภายใน 30 วันนับจากวันเปดภาคการศึกษาปกติโดยมิไดรับการ

อนุมัติใหลาพักการศึกษา หรือไมไดรักษาสถานภาพ 

20.4 ไดแตมระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ํากวา 1.00   

20.5 ไดแตมระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ํากวา 1.25ในภาคการศึกษาแรกท่ีเขาศึกษาใน

มหาวิทยาลัยท้ังน้ีไมนับภาคการศึกษาท่ีลาพักหรือถูกใหพัก 

20.6ไดแตมระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ํากวา 1.50ยกเวนนักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียน ในสองภาค

การศึกษาแรกท่ีเขาศึกษาในมหาวิทยาลัย 

20.7 ไดแตมระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ํากวา 1.70ในภาคการศึกษาปกติถัดไปหลังจากไดรับ

ภาวะรอพินิจครั้งท่ี 1 

20.8 ไดแตมระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ํากวา 1.90 ในภาคการศึกษาปกติถัดไปหลังจากไดรับ

ภาวะรอพินิจครั้งท่ี 2 

20.9 ไดแตมระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ํากวา 2.00 ในภาคการศึกษาปกติถัดไป หลังจากไดรับ

ภาวะรอพินิจครั้งท่ี 3 

20.10 ไดข้ึนทะเบียนเปนนักศึกษามหาวิทยาลัยมาแลวเปนระยะเวลาเกิน 2 เทาของจํานวนป

การศึกษาตอเน่ืองกัน ท่ีไดกําหนดไวในแผนกําหนดการศึกษาของสาขาวิชาท่ีศึกษาอยูสําหรับนักศึกษาท่ีรับโอนให

นับเวลาท่ีเคยศึกษาอยูในสถาบันเดิมรวมเขาดวย 

20.11 ไดรับการอนุมัติปริญญา  

20.12ไดรับการวินิจฉัยโดยคณะกรรมการแพทยซึ่งแตงตั้งโดยอธิการบดีวาปวย จนเปนอุปสรรค

ตอการศึกษาหรือเปนอันตรายตอผูอ่ืนท้ังน้ีตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะ 

 

ขอ 21 ใหอธิการบดีรักษาการตามระเบียบน้ี ในกรณีท่ีจะตองมีการดําเนินการใด ๆ ท่ีมิไดกําหนดไวใน

ระเบียบน้ี หรือกําหนดไวไมชัดเจน หรือในกรณีท่ีมีความจําเปนตองผอนผันขอกําหนดในระเบียบน้ีเปนกรณีพิเศษ 

เพ่ือใหการดาเนินการจัดการศึกษาช้ันปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยเปนไปโดยเรียบรอย ใหอธิการบดีมีอาจตีความ 

วินิจฉัยสั่งการ และปฏิบัติตามท่ีเห็นสมควร และใหถือเปนท่ีสุด 
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บทเฉพาะกาล 

 

ใหนําระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรวาดวยการศึกษาข้ันปรญิญาตรี พ.ศ. 2547 และพ.ศ. 2552 มา

ใชบังคับนักศึกษาตามหลักสูตรข้ันปริญญาตรซีึ่งเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรกอนปการศกึษา 2558 ไป

จนกวาจะสําเร็จการศึกษา 

 

ประกาศ ณ วันท่ี 4 สิงหาคม 2558 

 

     (ลงช่ือ) จรัส สุวรรณเวลา 

(ศาสตราจารยจรสั สุวรรณเวลา) 

นายกสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

สําเนาถูกตอง         

วนิดา ตันติธรรมภูษิต       วนิดา/พิมพ/ทาน 

(นางสาววนิดา ตันติธรรมภูษิต)  

นักวิชาการศึกษาชํานาญการพิเศษ   
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