หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเศรษฐศาสตรและการจัดการในอิสลาม
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554

ภาควิชาอิสลามศึกษา วิทยาลัยอิสลามศึกษา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี
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สารบัญ
เรื่อง
หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป
1) รหัสและชื่อหลักสูตร
2) ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
3) วิชาเอก (ถามี)
4) จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร
5) รูปแบบของหลักสูตร
6) สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
7) ความพรอมในการเผยแพรหลักสูตรคุณภาพและมาตรฐาน
8) อาชีพที่สามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา
9) ชื่อ นามสกุล เลขประจําตัวบัตรประชาชน ตําแหนง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย
ผูรับผิดชอบหลักสูตร
10) สถานที่จัดการเรียนการสอน
11) สถานการณภายนอกหรือการพัฒนาที่จําเปนตองนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 3
12) ผลกระทบจาก ขอ 11.1 และขอ 11.2 ตอการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวของกับพันธกิจ
ของสถาบัน
13) ความสัมพันธกับหลักสูตรอื่นที่เปดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน
หมวดที่ 2 ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร
1) ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงคของหลักสูตร
2) แผนพัฒนาปรับปรุง
หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสรางของหลักสูตร
1) ระบบการจัดการศึกษา
2) การดําเนินการหลักสูตร
3) หลักสูตรและอาจารย
4) องคประกอบเกี่ยวกับประสบการณภาคสนาม (การฝกงาน หรือสหกิจศึกษา) (ถามี)
หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู กลยุทธการสอนและการประเมินผล
1) การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา
2) การพัฒนาผลการเรียนรูในแตละดาน
3) แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา
(Curriculum Mapping)

หนา
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
3
4
4
6
6
7
9
9
9
11
26
27
27
28
31
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สารบัญ (ตอ)

เรื่อง
หมวดที่ 5 หลักเกณฑในการประเมินผลนักศึกษา
1) กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ ในการใหระดับคะแนน (เกรด)
2) กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
3) เกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย
1) การเตรียมการสําหรับอาจารยใหม
2) การพัฒนาความรูและทักษะใหแกคณาจารย
หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร
1) การบริหารหลักสูตร
2) การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน
3) การบริหารคณาจารย
4) การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน
5) การสนับสนุนและการใหคําแนะนํานักศึกษา
6) ความตองการของตลาดแรงงาน สังคม และหรือความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต
7) ตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators)
หมวดที่ 8 การประเมิน และปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร
1) การประเมินประสิทธิผลของการสอน
2) การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
3) การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
4) การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธการสอน
ภาคผนวก
ก. คําอธิบายรายวิชา
ข. มาตรฐานการเรียนรู กลยุทธการสอน กลยุทธการประเมินผล ของรายวิชาศึกษาทั่วไป
ค. ภาระงานสอนและผลงานทางวิชาการ การคนควาวิจัยหรือการแตงตํารา
ของอาจารยประจําหลักสูตร
ง. ตารางเปรียบเทียบชื่อหลักสูตร ชื่อปริญญาและวัตถุประสงคของหลักสูตรเดิม พ.ศ. 2550
กับหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554
จ. เอกสารแสดงรายวิชาที่ตอบสนองตอวัตถุประสงคแตละขอ
ฉ. เอกสารเปรียบเทียบโครงสรางหลักสูตรเดิม พ.ศ.2550 กับหลักสูตรปรับปรุง 2554
ช. เอกสารเปรียบเทียบรายวิชาหลักสูตรเดิม พ.ศ. กับหลักสูตรปรับปรุง 2554
ซ. ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะผูทรงคุณวุฒิกับการดําเนินการของผูรับผิดชอบหลักสูตร
ฌ. ระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วาดวยการศึกษาขั้นปริญญาตรี
ญ. คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร ศศ.บ.สาขาวิชาเศรษฐศาสตรและ
การจัดการในอิสลาม

หนา
38
38
38
38
38
38
38
39
39
39
40
40
41
41
41
42
42
43
43
43
44
45
73
75
80
82
84
85
89
94
104
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รายละเอียดของหลักสูตร
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเศรษฐศาสตรและการจัดการในอิสลาม
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี
วิทยาลัยอิสลามศึกษา ภาควิชาอิสลามศึกษา

หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย:
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตรและการจัดการในอิสลาม
ภาษาอังกฤษ: Bachelor of Arts Program in Islamic Economics and Management
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ภาษาไทย
ชื่อเต็ม (ไทย): ศิลปศาสตรบัณฑิต (เศรษฐศาสตรและการจัดการในอิสลาม)
ชื่อยอ (ไทย): ศศ.บ. (เศรษฐศาสตรและการจัดการในอิสลาม)
ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม (อังกฤษ):Bachelor of Arts (Islamic Economics and Management)
ชื่อยอ (อังกฤษ): B.A. (Islamic Economics and Management)
3. วิชาเอก (ถามี)
เศรษฐศาสตรและการจัดการในอิสลาม
4. จํานวนหนวยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
ไมนอยกวา 139 หนวยกิต
5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ
หลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ป
5.2 ภาษาที่ใช
ภาษาไทย และภาษาอังกฤษรอยละ 20*
*

วิชาที่สอนคือ

763-432 เศรษฐศาสตรระหวางประเทศ
763-435 เศรษฐศาสตรวาดวยความเจริญเติบโตและการพัฒนา
763-433 ทฤษฏีและนโยบายการเงิน
763-419 จริยธรรมธุรกิจในอิสลาม
763-343 การบริหารทรัพยากรมนุษย
763-323 เศรษฐศาสตรมหภาค 2
763-319 ภาษาอังกฤษสําหรับเศรษฐศาสตรและการจัดการ
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5.3 การรับนักศึกษา
รับนักศึกษาไทย
5.4 ความรวมมือกับสถาบันอื่น
เปนหลักสูตรเฉพาะของคณะที่จัดการเรียนการสอนโดยตรง
5.5 การใหปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษา
ใหปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
 หลักสูตรใหม พ.ศ. ............
 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 ปรับปรุงมาจากหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาเศรษฐศาสตรและการ
จัดการในอิสลาม พ.ศ. 2550
ไดรับอนุมัติจากสภาวิชาการ ในคราวประชุมครั้งที่ 119(1/2554) เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2554
ไดรับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครัง้ ที่ 329(2/2554) เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2554
เปดสอนภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 2555
7. ความพรอมในการเผยแพรหลักสูตรคุณภาพและมาตรฐาน
หลักสูตรมีความพรอมในการเผยแพรวาเปนหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ ในปการศึกษา 2557
8. อาชีพที่สามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา
1) สถาบันการเงิน เชน ธนาคารอิสลามแหงประเทศไทย ธนาคารพาณิชย สหกรณอิสลาม บริษัทประกันชีวิต
เปนตน
2) หนวยงานภาครัฐและรัฐวิสาหกิ จ เชน เจาหน าที่ การคลัง เจ าหนาที่บ ริห ารงานทั่วไป พนักงานเทศบาล
องคการบริหารสวนจังหวัด องคการบริหารสวนตําบล เปนตน
3) พนักงานในหนวยงานเอกชน เชน บริษัท หางหุนสวน โรงงานอุตสาหกรรม เปนตน
4) ครู อาจารย ผูสอนทางดานเศรษฐศาสตรและการจัดการในอิสลาม
5) เปนผูประกอบการธุรกิจขนาดยอม
9. ชื่อ นามสกุล เลขประจําตัวบัตรประชาชน ตําแหนง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
ชื่อ-สกุล
ตําแหนง
วุฒิการศึกษา (สาขา) ปที่ จบ
เลขประจําตัว
บัตรประชาชน
1. นายอับดุลเลาะ อับรู รองศาสตราจารย
2. นายอําภร สงัดศัพท อาจารย
3. Mr.Darwish
อาจารย
Mustafa Yacoub
Moawad

M.A.(Economics)
M.S.(Economics)
M.A.(Economics)

1978
1987
1982

3940100251656
3100700188278
E3047870
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10. สถานที่จัดการเรียนการสอน
10.1 อาคารเรียนรวม (อาคาร 19) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี
10.2 อาคารเรียนของวิทยาลัยอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี
11. สถานการณภายนอกหรือการพัฒนาที่จําเปนตองนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
11.1 สถานการณหรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
1.) ความร ว มมื อ ทางเศรษฐกิ จ ทั้ งด า นการค า การลงทุ น และการเงิน ระหวางประเทศในกลุ ม อาเซี ย น
กับประเทศในกลุมประเทศตะวันออกกลาง มีแนวโนมขยายตัวเพิ่มสูงขึ้น และประชากรสวนใหญทั้งสอง
กลุมนับถือศาสนาอิสลาม
2.) การรวมตัวทางเศรษฐกิจของกลุมประชาคมอาเซียนซึ่งเริ่มมีผลผูกพันระหวางประเทศสมาชิก และจะทํา
ใหตลาดสินคาและบริการมีขนาดใหญขึ้น ตลอดจนการเคลื่อนยายทรัพยากรระหวางประเทศเปนไปอยาง
เสรีมากขึ้น
3.) แผนพั ฒ นาพื้ น ที่ พิ เ ศษ 5 จั ง หวั ด ชายแดนภาคใต (สงขลา สตู ล ป ต ตานี ยะลา และ นราธิ ว าส)
ของรั ฐ บาล ( 2552-2555) ที่ เน น ทั้ งด า นการเพิ่ ม รายได แ ละคุ ณ ภาพชี วิ ต ให กั บ ประชากรในพื้ น ที่
และสงเสริมการคา การลงทุนในอุตสาหกรรมดานตาง ๆ ที่สอดคลองกับศักยภาพทางภูมิศาสตรของพื้นที่
โดยเฉพาะการทําใหพื้นที่ดังกลาวเปนศูนยกลางอุตสาหกรรมอาหารฮาลาลเพื่อปอนตลาดอาเซียนและ
ตลาดในกลุมประเทศตะวันออกกลาง
4.) การขยายตัวทางเศรษฐกิจระบบอิสลามในประเทศไทยไดมีการพัฒนาอยางรวดเร็ว การประกอบธุรกิจ
และการลงทุนตามหลักการศาสนาอิสลามหรือบนหลักชารีอะฮฺ ( Shariah) มีแนวโนมขยายตัวเพิ่มมาก
ขึ้น มีสถาบันการเงินปลอดดอกเบี้ยถูกตองตามหลักการศาสนาอิสลามรองรับ อยางเปนรูป ธรรม เชน
ธนาคารอิส ลามแห งประเทศไทย ประกัน ชี วิตตามหลักอิ สลามหรือตะกาฟุ ล ตลอดจนระบบสหกรณ
อิสลาม ที่ตั้งขึ้นเพื่อรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจในระบบอิสลามและระบบทั่วไป เพื่อเพิ่มศักยภาพ
การลงทุ น ที่ ห ลากหลายให กั บ ประเทศไทย ในทางกลั บ กั น ก็ มี ค วามต อ งการบุ ค ลากรที่ มี ค วามรู
ความสามารถทางดานนี้รองรับเชนกัน
11.2 สถานการณหรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
1.) การติดตอสื่อสารและการแลกเปลี่ยนวัฒ นธรรม ระหวางประชากรไทยมุสลิมในเขตพื้นที่ 5 จังหวัด
ชายแดนภาคใตกับประชากรในกลุมประเทศอาเซียน และกลุมประเทศอาหรับมีแนวโนมสูงขึ้น
2.) การเคลื่อนยายทรัพยากรมนุษยระหวางประเทศภายในกลุมอาเซียน ซึ่งสวนใหญเปนประชากรที่นับถือ
ศาสนาอิสลามจะมีจํานวนเพิ่มมากขึ้น ทําใหสภาวะการแขงขันดานแรงงานมีแนวโนมสูงขึ้น
3.) นโยบายเร งรั ด พั ฒ นาการศึ ก ษาของรัฐ บาลให ป ระชาชนในพื้ น ที่ พิ เศษ 5 จั งหวั ด ชายแดนภาคใต
จะสงผลใหความตองการศึกษาตอในระดับอุดมศึกษาซึ่งมีแนวทางสอดคลองกับวิถีมุสลิมมีแนวโนมเพิ่ม
มากขึ้น
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12. ผลกระทบจาก ขอ 11.1 และขอ 11.2 ตอการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวของกับพันธกิจของสถาบัน
12.1 การพัฒนาหลักสูตร
1.) หลักสูตรตองมีการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง และพัฒนาใหสอดคลองกับสถานการณทางเศรษฐกิจ สังคม
และวัฒนธรรมที่เปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา
2.) หลักสูตรตองมีมาตรฐานเปนที่ยอมรับทั้งภายในและตางประเทศ
3.) หลักสูตรตองมีแนวทางในการที่จะใหผูสําเร็จการศึกษาเปนที่ตองการขององคกรซึ่งยึดถือหลักการทํา
ธุรกิจในแนวทางอิสลามและแนวทางทั่วไป
4.) หลั กสูตรตองพั ฒ นาให ผูเรีย นใหมีความสามารถในการคน ควา ทําวิจัย เพื่ อพั ฒ นาประเทศและสังคม
รวมทั้งชุมชน
5.) หลักสูตรตองพัฒนาใหผูเรียนมีจรรยาบรรณในวิชาชีพ มีความรูที่เปนมาตรฐาน แกปญหาและดํารงชีวิต
รวมกับผูอื่นในสังคมได
12.2 ความเกี่ยวของกับพันธกิจของสถาบัน
1.) เปนแหลงเรียนรูของประชาชนในพื้นที่ชายแดนภาคใตในระดับอุดมศึกษาทางดานอิสลามศึกษา
ตามพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัยในการพัฒนามหาวิทยาลัยใหเปนสังคมฐานความรูบนพื้นฐานพหุ
วัฒนธรรมเพื่อใหโอกาสผูใฝรูเขาถึงความรูในหลากหลายรูปแบบ
2.) เปนแหลงผลิตบุคลากรที่มีความรูความสามารถในดานธุรกิจตามวิถีมุสลิม ทั้งในเชิงวิชาการ และ
ปฏิบัติเพื่อรองรับการขยายตัวทางดานการคาและการลงทุนกับกลุมประเทศที่นับถือศาสนาอิสลาม
และเศรษฐกิจภายใน 5จังหวัดชายแดนภาคใต
3.) พัฒนาใหมีการแลกเปลี่ยนเชิงวิชาการระหวางคณาจารย ผูเรียน กับสถาบันในตางประเทศตลอดจน
นานาชาติ เพื่อสรางปญญา คุณธรรม และโลกทัศนสากลใหกับบัณฑิต
13. ความสัมพันธ (ถามี) กับหลักสูตรอื่นที่เปดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน
13.1 กลุมวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอื่น
จํานวน 24 รายวิชา ไดแก
1) คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร จํานวน 11 รายวิชา คือ
411-101 ภาษากับความคิดและการสื่อสาร
417-100 ภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนในระดับมหาวิทยาลัย
417-101 ภาษาอังกฤษ 1
417-102 ภาษาอังกฤษ 2
425-101 มนุษยกับอารยธรรม
437-101 ปรัชญาชีวิต
438-101 ศาสนาวิถี
427-103 มนุษยกับสังคม
426-101 สิ่งแวดลอมกับสังคม
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427-104 อนาคตศึกษา
428-101 วิถีชีวิตชุมชนชายแดนใต
2) คณะศึกษาศาสตร จํานวน 4 รายวิชา คือ
261-201 ทักษะการคิด
264-102 ทักษะชีวิต
282-201 ชีวิตและสุขภาพ
299-101 วัฒนวิถีแหงการดํารงชีวิต
3) คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี จํานวน 5 รายวิชา คือ
746-105 คณิตศาสตรสําหรับสังคมศาสตร
748-101 เทคโนโลยีสารสนเทศ
724-101 วิทยาศาสตรในชีวิตประจําวัน
724-103 วิทยาศาสตรกับสังคม
724-210 วิทยาศาสตรโลก
4) คณะศิลปกรรมศาสตร จํานวน 2 รายวิชา คือ
914-101 วัฒนธรรมและศิลปะไทย
914-102 สุนทรียภาพในงานศิลปะ
5) คณะวิทยาการสื่อสาร จํานวน 1 รายวิชา คือ
870-101 ความรูเ ทาทันสื่อและการใชสารสนเทศ
6) คณะรัฐศาสตร จํานวน 1 รายวิชา คือ
196-101 สังคม เศรษฐกิจ การเมือง การปกครองของไทย
13.2 กลุมวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปดสอนใหภาควิชา/หลักสูตรอื่น
ไมมี
13.3 การบริหารจัดการ
1) แตงตั้งหัวหนาแผนกเศรษฐศาสตรและการจัดการในอิสลามเปนผูประสานงานรายวิชาทุกรายวิชา เพื่อทํา
หนาที่ประสานงานกับภาควิชา อาจารยผูสอนและนักศึกษาในการพิจารณารายวิชา การจัดการเรียนการ
สอน และการประเมินผล
2) มอบหมายคณะกรรมการประจําหลักสูตรเศรษฐศาสตรและการจัดการในอิสลาม ดําเนิน การเกี่ยวกับ
กระบวนการจัดการเรียนการสอนเพื่อใหบรรลุเปาหมายรายวิชา
3) หัวหนาภาควิชาอิสลามศึกษา และหัวหนาแผนกเศรษฐศาสตรและการจัดการในอิสลามประสานงานกับ
อาจารยผูสอน ดานเนื้อหาสาระใหสอดคลองกับมาตรฐานผลการเรียนรู
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หมวดที่ 2 ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงคของหลักสูตร
1.1 ปรัชญา
ผลิตบัณฑิตสาขาเศรษฐศาสตรและการจัดการในอิสลามใหเปนผูมีความรู มีคุณธรรมและจริยธรรม
สามารถนําความรูไปประยุกตใชจริงในสังคม สอดคลองกับหลักการของอิสลาม และการดํารงตนในพหุสังคม
ไดอยางเหมาะสม
1.2 ความสําคัญ
1) ตอบสนองความตองการของชุมชนในดานการพัฒนาองคความรู ความเชี่ยวชาญในสาขาเศรษฐศาสตร
และการจัดการในอิสลาม
2) พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนบนพื้นฐานการเรียนรูและเขาใจเกี่ยวกับสังคม เศรษฐกิจ และ
วัฒนธรรมในสังคมพหุวัฒนธรรม
3) ตอบสนองการเปลี่ยนแปลงทางดานสังคม เศรษฐกิจ และวัฒนธรรม ในเชิงวิเคราะหปญหาทางเศรษฐกิจ
และการจัดการรวมสมัย และสามารถนําเสนอแนวทางแกปญหาทางเศรษฐกิจและการจัดการตาม
แนวทางอิสลาม
4) แกปญหาความขาดแคลนของบุคลากรในวิชาชีพทางเศรษฐศาสตรและการจัดการในอิสลาม
1.3 วัตถุประสงค
เพื่อผลิตบัณฑิตใหมีคุณลักษณะตอไปนี้
1) มีความรอบรูทางวิชาการและทักษะทางวิชาชีพในศาสตรทางเศรษฐศาสตรและการจัดการในอิสลาม และ
สามารถเรียนรูศาสตรใหมไดดวยตนเอง
2) มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตอาสาและความรับผิดชอบตอสังคมตามจรรยาบรรณวิชาชีพ
3) มีความรูความสามารถในการคิดวิเคราะหปญหาทางเศรษฐกิจและการจัดการในอิสลามอยางเปนระบบ
และสามารถนําเสนอแนวทางแกปญหาทางเศรษฐกิจและการจัดการตามแนวทางอิสลามอยางสรางสรรค
4) มีความสามารถในการทํางานกับผูอื่นไดทุกระดับอยางเหมาะสม สามารถพัฒนาตนเอง ทั้งดานความรู
และคุณธรรมอยางตอเนื่อง และประสานเจตคติในสังคมไดอยางสมดุล
5) มีความรูและความสามารถในการใชเทคนิคพื้นฐานทางคณิตศาสตรในการประมวลและวิเคราะหขอมูล
เพื่อการวางแผน การจัดการและการพัฒนา
6) มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและประยุกตใชในงานไดอยางเหมาะสม
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2. แผนพัฒนาปรับปรุง
คาดวาจะดําเนินการแลวเสร็จภายในรอบการศึกษา (5ป)
แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง
กลยุทธ
1. ปรับปรุงหลักสูตรตามเกณฑ 1. ติดตามการปรับปรุงหลักสูตรอยาง
มาตรฐานของ สกอ. และ
สม่ําเสมอ
มาตรฐานวิชาชีพ
2. ประชุม/สัมมนาผูรับผิดชอบหลักสูตร
อาจารยประจําหลักสูตร
3. ติดตามความกาวหนาขององคความรูใน
วิชาชีพ
4. ติดตามความคาดหวังของสังคมตอ
บัณฑิต

หลักฐาน/ตัวบงชี้
1. รายงานการประเมินหลักสูตร
2. เอกสารการปรับปรุงหลักสูตร
3. ผลสรุปและผลการประเมิน
การประชุมสัมมนา
4. รายวิชาในหลักสูตรที่
สอดคลองกับการเปลี่ยนแปลง
ของวิชาชีพ

-------------------------------------- ------------------------------------------------2. สงเสริมการจัดการเรียนการ 1. เพิ่มพูนทักษะอาจารยในการจัดการ
สอนใหเปน active learning
เรียน การสอนแบบ active learning

--------------------------------------1. จํานวนอาจารยที่รวมกิจกรรม
การเพิ่มพูนทักษะการจัดการ
เรียน การสอนแบบ active
learning
2. แลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางอาจารยผูสอน 2. ผลการประเมินประสิทธิภาพ
ในรายวิชาตางๆ
การเรียนการสอนแบบ active
learning
3. ประเมินประสิทธิภาพการเรียนการสอน 3. ความพึงพอใจของผูเรียนตอ
แบบ active learning
การเรียนการสอนแบบ active
learning

------------------------------------3. สงเสริมการเรียนรูที่เนน
ผูเรียนเปนศูนยกลาง

----------------------------------------------1. เพิ่มพูนทักษะอาจารยในการจัดการ
เรียน การสอนที่เนนผูเรียนเปน
ศูนยกลาง

-------------------------------------1. จํานวนอาจารยที่รวมกิจกรรม
การเพิ่มพูนทักษะการจัดการ
เรียน การสอนที่เนนผูเรียน
เปนศูนยกลาง
2. แลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางผูสอนจาก
2. ผลการประเมินประสิทธิภาพ
best practice การเรียนการสอนที่เนน
การเรียนการสอนที่เนนผูเรียน
ผูเรียนเปนศูนยกลาง
เปนศูนยกลาง
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แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง

กลยุทธ
3. กําหนดกิจกรรมการเรียนรูดวยตนเอง
และการประเมินผลที่เนนพัฒนาการของ
ผูเรียนในแผนการจัดทํารายละเอียดของ
รายวิชา
4. ประเมินประสิทธิภาพการเรียนการสอน
ที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
------------------------------------------------1. เพิ่มพูนทักษะอาจารยเกี่ยวกับวิธีการวัด
และประเมินผล

หลักฐาน/ตัวบงชี้
3. ความพึงพอใจของผูเรียนตอ
การเรียนการสอนที่เนนผูเรียน
เปนศูนยกลาง

4. จํานวนรายวิชาที่กําหนด
กิจกรรมการเรียนรูดวยตนเอง
--------------------------------------------------------------------------4. ปรับปรุงวิธีการวัดและการ
1. จํานวนอาจารยที่รวมกิจกรรม
ประเมินผล
การเพิ่มพูนทักษะในการวัดและ
ประเมินผล
2. กําหนดใหมีคณะกรรมการวิเคราะห
2.รายงานผลการวิเคราะห
ขอสอบในทุกรายวิชา
ขอสอบ
3. กําหนดเกณฑในการวัดและประเมินแต 3.1 ประกาศเรื่องเกณฑการวัด
ละรายวิชา
และประเมินผล
3.2 จํานวนรายวิชาที่ใชวิธีการวัด
และประเมินผลตามเกณฑที่
กําหนด
3.3 ความพึงพอใจของผูเรียนตอ
ระบบการวัดและประเมินผล
-------------------------------------- ------------------------------------------------- --------------------------------------5. สงเสริมการจัดการเรียนรู
1.พัฒนาทักษะอาจารยในการจัดการ
1.1 จํานวนอาจารยที่รวม
เพื่อใหบรรลุมาตรฐานผลการ
เรียนรูและการประเมินผลการเรียนรู
จัดการเรียนรูตามมาตรฐาน
เรียนรูทุกดาน
ตามมาตรฐานทั้ง 5 ดาน
ผลการเรียนรู
1.2 ผลการประเมินประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู ตาม
มาตรฐานผลการเรียนรู
แตละดาน
2.ติดตามประเมินทักษะอาจารยในการ
2. ผลการประเมินความพึงพอใจ
จัดการเรียนรู และการประเมินผลการ ของนักศึกษาในแตละมาตรฐาน
เรียนรูของนักศึกษาตามมาตรฐานผล
ผลการเรียนรู
การเรียนรูในแตละดาน
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสรางของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
จัดการศึกษาระบบทวิภาค ขอกําหนดตางๆ เปนไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วาดวยการศึกษา
ขั้นปริญญาตรี (ภาคผนวก ฌ)
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูรอน
มีการจัดการเรียนการสอนภาคฤดูรอน ทั้งนี้ขึ้นอยูกับการพิจารณาของคณะกรรมการประจําหลักสูตร
1.3 การเทียบเคียงหนวยกิตในระบบทวิภาค
ไมมี
2. การดําเนินการหลักสูตร
2.1วัน-เวลาในการดําเนินการเรียนการสอน
วิชาภาคทฤษฎี เรียนวันจันทร ถึงวันศุกร เวลา 08.00-17.00 น.
วิชาภาคปฏิบัติ เรียนวันจันทร ถึงวันศุกร 08.00-17.00 น.
ภาคตน เดือนมิถุนายน – กันยายน
ภาคปลาย เดือนตุลาคม – กุมภาพันธ
ภาคฤดูรอน เดือนมีนาคม – พฤษภาคม
2.2 คุณสมบัติของผูเขาศึกษา
1) ตองสําเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายในแผนการเรียนของวิทยาศาสตร- คณิตศาสตร หรือศิลปคํานวณ หรือเทียบเทา
2) ผานการคัดเลือกตามเกณฑของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และหรือเปนไปตามระเบียบ
ขอบังคับของการคัดเลือกของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
3) ผานการคัดเลือกตามเกณฑการคัดเลือกภายใตโครงการนักเรียนที่มีผลการเรียนดี โครงการสงเสริมเด็ก
ดีมีคุณธรรม โครงการบุคคลที่มีความสามารถพิเศษทางดานกีฬา โครงการรับนักศึกษาชาวไทยที่นับถือ
ศาสนาอิส ลามในจังหวัด ชายแดนภาคใตให เขาศึกษาในมหาวิทยาลัย สงขลานคริน ทรและโครงการ
คัดเลือกโดยตรงที่วิทยาลัยอิสลามศึกษาเปนผูดําเนินการ
2.3 ปญหาของนักศึกษาแรกเขา
1) ความรูและทักษะพื้นฐานดานภาษาอังกฤษและภาษาอาหรับคอนขางต่ํา
2) ความรูพื้นฐานดานคณิตศาสตรและเทคโนโลยีสารสนเทศคอนขางต่ํา
3) ขาดทักษะในการปรับตัวเขากับระบบการเรียนในระบบมหาวิทยาลัย
4) ขาดแคลนทุนทรัพย
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2.4 กลยุทธในการดําเนินการเพื่อแกไขปญหา/ขอจํากัดของนักศึกษาในขอ 2.3
1) นักศึกษาที่มีผลการเรียนภาษาอังกฤษต่ํากวาเกณฑที่กําหนด ใหลงทะเบียนเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษ
เตรียมความพรอม และจัดกิจกรรมการสอนเสริมภาษาอังกฤษและภาษาอาหรับแกนักศึกษาแรกเขา
2) จัดกิจกรรมเตรียมความพรอมใหแกนักศึกษาที่มีความรูพื้นฐานดานคณิตศาสตรและเทคโนโลยีสารสนเทศ
คอนขางต่ํา
3) แตงตั้งอาจารยที่ปรึกษา
4) จัดหาแหลงทุนตามความเหมาะสมแกนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย
2.5 แผนการรับนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาในระยะ 5 ป
จํานวนนักศึกษา
ชั้นปที่ 1
ชั้นปที่ 2
ชั้นปที่ 3
ชั้นปที่ 4
รวม
คาดวาจะจบการศึกษา

2555
60
60
-

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

2559
60
60
60
60
240
60

2.6 งบประมาณตามแผน
2.6.1 งบประมาณรายรับ (หนวยบาท)
รายละเอียดรายรับ
คาธรรมเนียมเหมาจายรายหัว

ปงบประมาณ
2555

2556

2557

2558

2559

600,000

1,200,000

1,800,000

2,400,000 3,000,000

600,000

1,200,000

1,800,000

2,400,000 3,000,000

เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
รวมรายรับ
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2.6.2 งบประมาณรายจาย (หนวยบาท)
หมวด เงิน
ก. งบดําเนินการ
1. คาใชจายบุคลากร
2. คาใชจายดําเนินงาน (ไมรวม 3)
3. ทุนการศึกษา
รวม (ก)
ข. งบลงทุน

ปงบประมาณ
2557

2555

2556

2558

2559

1,245,000
160,000

1,307,250
210,000

1,369,500
260,000

1,431,750 1,494,000
310,000 310,000

1,405,000

1,517,250

1,629,500

1,741,750 1,804,000

1,405,000

1,517,250

1,629,500

1,741,750 1,804,000

60

120

180

240

240

23,417

12,644

9,053

7,257

7,517

คาครุภัณฑ
รวม (ข)
รวม (ก) + (ข)
จํานวนนักศึกษา
คาใชจายตอหัวนักศึกษา

2.7 ระบบการศึกษา
 แบบชั้นเรียน
 แบบทางไกลผานสื่อสิ่งพิมพเปนหลัก
 แบบทางไกลผานสื่อแพรภาพและเสียงเปนสื่อหลัก
 แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกสเปนสื่อหลัก (E-learning)
 แบบทางไกลทางอินเตอรเนต
 อื่นๆ (ระบุ)
2.8 การเทียบโอนหนวยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนขามสถาบันอุดมศึกษา (ถามี)
เปนไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วาดวยการศึกษาขั้นปริญญาตรี
3. หลักสูตรและอาจารย
3.1 หลักสูตร
3.1.1 จํานวนหนวยกิต
3.1.2

โครงสรางหลักสูตร
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1) กลุมวิชาภาษา
2) กลุมวิชามนุษยศาสตร
3) กลุมวิชาสังคมศาสตร

รวมตลอดหลักสูตรไมนอยกวา 139 หนวยกิต หรือ
ไมนอยกวา 145 หนวยกิต(กรณีเลือกสหกิจศึกษา)
30
9
6
6

หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
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4) กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
9 หนวยกิต
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
ไมนอยกวา
103 หนวยกิต
1) กลุมวิชาแกน
31 หนวยกิต
2) กลุมวิชาเอกบังคับ
51 หนวยกิต
3) กลุมวิชาเอกเลือก
21 หนวยกิต
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี
6 หนวยกิต
ง. ฝกงาน (ไมนับหนวยกิต)
300 ชั่วโมง
หรือ สหกิจศึกษา
6 หนวยกิต
3.1.3 รายวิชา
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ไมนอยกวา
30 หนวยกิต
1) กลุมวิชาภาษา
จํานวน
9 หนวยกิต
ภาษาไทย
จํานวน
3 หนวยกิต
411-101 ภาษากับความคิดและการสื่อสาร
3(3-0-6)
Language, Thought and Communication
ภาษาอังกฤษ
จํานวน
6 หนวยกิต
บังคับเลือก 3 หนวยกิต
417-100 ภาษาอังกฤษพื้นฐานเพื่อการเรียนในระดับมหาวิทยาลัย 3(3-0-6) *
Preparatory English for University Study
บังคับ 6 หนวยกิต
417-101 ภาษาอังกฤษ 1
3(3-0-6)
English I
417-102 ภาษาอังกฤษ 2
3(3-0-6)
English II

*

บังคับให้เรี ยนวิชา 417-100 ภาษาอังกฤษพื้นฐานเพื่อการเรี ยนในระดับมหาวิทยาลัย สําหรับนักศึ กษาที่มีคะแนนสอบภาษาอังกฤษ O-

NET ตํ่ากว่า 30 และให้เรี ยนก่ อนวิชา 417-101 ภาษาอังกฤษ 1 โดยมีผลการประเมิ นผลเป็ น S และ U นักศึ กษาต้องสอบได้ S เท่านั้น จึงมีสิทธิ์
ลงทะเบียนเรี ยนวิชา 417-101 และ 417-102

นักศึกษาที่มีคะแนนสอบ O-NET วิชาภาษาอังกฤษอยูใ่ นช่วง 30-65 สามารถเรี ยนวิชา 417-101 ภาษาอังกฤษ 1 และ 417-102 ตามลําดับ
ที่เปิ ดสอน

นักศึกษาที่ มีคะแนนสอบ O-NET วิชาภาษอังกฤษ อยูใ่ นช่ วง 66-75 ให้ ลงทะเบี ยนเรี ยนเฉพาะวิชา 417-102 ภาษาอังฤกษ 2 เนื่ องจาก

ได้รับการยกเว้นไม่ตอ้ งเข้าชั้นเรี ยนวิชา 417-101 ภาษาอังกฤษ 1 เพื่อนับหน่วยกิ ตรายวิชาดังกล่าวเป็ นหน่วยสะสม 3 หน่ วยกิต แต่ไม่นาํ มาคํานวณแต้ม
คะแนนเฉลี่ยสะสม
นักศึกษาที่มีคะแนนสอบ O-NET วิชาภาษาอังกฤษ 76 คะแนนขึ้นไปได้รับการยกเว้นไม่ตอ้ งเข้าชั้นเรี ยนวิชา 417-101 ภาษาอังกฤษ 1 และ
417-102 ภาษาอังกฤษ 2 แต่ตอ้ งลงทะเบี ยนเรี ยนวิชา 417-101 ภาษาอังกฤษ 1 และ 417-102 ภาษาอังกฤษ 2 เพื่อนับหน่ วยกิ ตสองรายวิชาดังกล่าวเป็ น
หน่วยกติสะสม 6 หน่วยกิต แต่ไม่นาํ มาคํานวณแต้มเฉลี่ยสะสม
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2) กลุมวิชามนุษยศาสตร
จํานวน
6 หนวยกิต
บังคับ 3 หนวยกิต
425-101 มนุษยกับอารยธรรม
3(3-0-6)
Man and Civilization
เลือก 3 หนวยกิต จากรายวิชาตอไปนี้
261-201 ทักษะการคิด
3(2-2-5)
Thinking Skills
264-102 ทักษะชีวิต
3(3-0-6)
Life Skills
282-201 ชีวิตและสุขภาพ
3(2-2-5)
Life and Health
437-101 ปรัชญาชีวิต
3(3-0-6)
Philosophy of Life
438-101 ศาสนวิถี
3(3-0-6)
Religious Paths
914-101 วัฒนธรรมและศิลปะไทย
3(3-0-6)
Thai Culture and Arts
914-102 สุนทรียภาพในงานศิลปะ
3(3-0-6)
Aesthetics in Artistic Works
และนั ก ศึ ก ษาสามารถเลื อ กเรี ย นรายวิ ช าศึ ก ษาทั่ ว ไปที่ เ ป ด สอนในวิ ท ยาลั ย อื่ น /
มหาวิทยาลัยอื่น ที่คณะกรรมการวิชาการวิทยาเขตปตตานีพิจารณาแลววาเทียบเทารายวิชาบูรณา
การตามนโยบายของมหาวิทยาลัย สามารถนํามาเทียบเทาแทนวิชาบังคับในหลักสูตรนี้ได
3) กลุมวิชาสังคมศาสตร
จํานวน
6 หนวยกิต
บังคับ 3 หนวยกิต
427-103 มนุษยกับสังคม
3(3-0-6)
Man and Society
เลือก 3 หนวยกิต จากรายวิชาตอไปนี้
196-101 สังคม เศรษฐกิจ การเมือง การปกครองของไทย
3(3-0-6)
Society, Economy, Politics and Government of Thailand
299-101 วัฒนวิถีแหงการดํารงชีวิต
3(2-2-5)
Life Style Enhancement
426-101 สิ่งแวดลอมกับสังคม
3(2-2-5)
Environment and Society
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427-104 อนาคตศึกษา*
3(3-0-6)
Future Study
428-101 วิถีชีวิตชุมชนชายแดนใต
3(3-0-6)
Ways of Southern Border Community Life
870-101 ความรูเทาทันสื่อและการใชสารสนเทศ
3(3-0-6)
Media Literacy and Utilization of Information
และนั ก ศึ ก ษาสามารถเลื อ กเรี ย นรายวิ ช าศึ ก ษาทั่ ว ไปที่ เ ป ด สอนในวิ ท ยาลั ย อื่ น /
มหาวิทยาลัยอื่น ที่คณะกรรมการวิชาการวิทยาเขตปตตานีพิจารณาแลววาเทียบเทารายวิชาบูรณา
การตามนโยบายของมหาวิทยาลัย สามารถนํามาเทียบเทาแทนวิชาบังคับในหลักสูตรนี้ได*
4) กลุมวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
จํานวน 9
หนวยกิต
บังคับ จํานวน 6 หนวยกิต ดังนี้
746-105 คณิตศาสตรสําหรับสังคมศาสตร
3(3-0-6)
Mathematics for Social Sciences
748-101 เทคโนโลยีสารสนเทศ
3(2-2-5)
Information Technology
เลือก 3 หนวยกิต จากรายวิชาตอไปนี้
724-101 วิทยาศาสตรในชีวิตประจําวัน
3(3-0-6)
Science in Daily life
724-103 วิทยาศาสตรกับสังคม
3(3-0-6)
Science and Society
724-210 วิทยาศาสตรโลก
3(3-0-6)
Earth Science
นอกจากนักศึกษาเรียนวิชาศึกษาทั่วไปที่จัดใหไมนอยกวา 30 หนวยกิตแลว จะตองทํากิจกรรม
ตามเงื่อนไขการเรียนวิชาศึกษาทั่วไปอีก 60 ชั่วโมง ดังนี้
1. นักศึกษาตองเขารวมกิจกรรมเสริมหลักสูตร ที่มหาวิทยาลัย วิทยาเขต หรือหนวยงาน
อื่นจัดขึ้น ไดแก กิจกรรมดานพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน กิจกรรมพัฒนาวิชาการ ไม
นอยกวา 30 ชั่วโมง ทั้งนี้กิจกรรมดังกลาวตองไดรับความเห็นชอบจากอาจารยที่ปรึกษาและคณะ และนักศึกษาตอง
มีใบผานกิจกรรมที่ไดรับการรับรองจากผูจัดกิจกรรม/อาจารยที่ปรึกษา
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* ใหลงทะเบียนเรียนในชั้นปที่ 3 และชั้นปที่ 4

15

2. นักศึกษาตองทํากิจกรรมออกกําลังกาย/กีฬา เพื่อพัฒนาสุขภาพและบุคลิกภาพ ไม
นอยกวา 30 ชั่วโมง หรือจะลงทะเบียนรายวิชากีฬาประเภทตางๆ (รหัส 281-XXX) 1 หนวยกิต โดยนับหนวยกิตใน
หมวดวิชาเลือกเสรีก็ได ทั้งนี้กิจกรรมดังกลาวตองไดรับความเห็นชอบจากอาจารยที่ปรึกษาและคณะ และนักศึกษา
ตองมีใบผานกิจกรรมที่ไดรับการรับรองจากผูจัดกิจกรรม/อาจารยที่ปรึกษา
3. หรือนักศึกษาลงทะเบียนกิจกรรมประกอบหลักสูตร(Co-curricula Activities ) แทน
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
จํานวน
103 หนวยกิต
1) กลุมวิชาแกน
จํานวน
31
หนวยกิต
761-101 โลกทัศนอิสลาม
2(2-0-4)
Islamic Worldview
761-102 ชีวประวัตินบีมุหัมมัด
3(3-0-6)
Life Story of the Prophet Muhammad
761-103 จริยธรรมอิสลาม
2(2-0-4)
Islamic Ethics
761-201 ภาษาอัลกุรอาน 1
2(2-0-4)
Qur’anic Language I
761-202 ภาษาอัลกุรอาน 2
2(2-0-4)
Qur’anic Language II
761-203 ภาษาอัลกุรอาน 3
2(2-0-4)
Qur’anic Language III
761-205 อุลูมอัลกรุอาน
3(3-0-6)
‘Ulum al-Qur’an
761-206 อุลูม อัลหะดีษ
3(3-0-6)
‘Ulum al-Hadith
761-207 อะกีดะฮ อิสลามียะฮ
3(3-0-6)
Aqidah Islamiyah
761-208 ประวัติศาสตรอิสลาม1
3(3-0-6)
Islam History 1
766-101 กฎหมายอิสลามเบื้องตน
3(3-0-6)
Introduction to Fiqh
766-102 หลักกฎหมายอิสลาม 1
3(3-0-6)
Priciples of Fiqh I
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2) กลุมวิชาเอกบังคับ จํานวน
51
หนวยกิต
763-14 องคการและการจัดการในอิสลาม
3(3-0-6)
Organization and Management in Islam
763-210 เศรษฐศาสตรจุลภาค 1
3(3-0-6)
Microeconomics I
763-211 เศรษฐศาสตรมหภาค 1
3(3-0-6)
Macroeconomics I
763-212 เศรษฐศาสตรอิสลาม
3(3-0-6)
Islamic Economics
763-213 คอมพิวเตอรสําหรับเศรษฐศาสตรและการจัดการ 3(2-2-5)
Computer for Economics and Management
763-214 สถิติสําหรับเศรษฐศาสตรและการจัดการ
3(3-0-6)
Statistics for Economics and Management
763-315 สังคมเศรษฐกิจจังหวัดชายแดนใต
3(3-0-6)
Socio Economic of Southern Border Province of Thailand
763-316 ฟกฮสําหรับเศรษฐศาสตรและการจัดการ
3(3-0-6)
Fiqh for Economics and Management
763-317 คณิตศาสตรสําหรับเศรษฐศาสตรและการจัดการ 3(3-0-6)
Mathematics for Economics and Management
763-318 ทฤษฏีและการประยุกตใชเศรษฐศาสตรอิสลาม 3(3-0-6)
Theory and Application in Islamic Economics
763-319 ภาษาอังกฤษสําหรับเศรษฐศาสตรและ
3(3-0-6)
การจัดการในอิสลาม
English for Islamic Economics and Management
763-341 การจัดการการตลาด
3(3-0-6)
Marketing Management
763-342 หลักการบัญชีในอิสลาม
3(3-0-6)
Principle of Accounting in Islam
763-344 การจัดการการเงิน
3(3-0-6)
Financial Management
763-419 จริยธรรมธุรกิจในอิสลาม
3(3-0-6)
Business Ethics in Islam
763-420 วิธีวิทยาการวิจัยทางเศรษฐศาสตร
3(2-2-5)
และการจัดการในอิสลาม
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Research Methodology in Islamic Economics and Management
763-421 เศรษฐศาสตรการจัดการในอิสลาม
3(3-0-6)
Managerial Economics in Islam
3) กลุมวิชาเอกเลือก จํานวน
21
หนวยกิต
เลือกจากรายวิชาจาก 2 กลุมวิชาตอไปนี้ตามความสนใจไมนอยกวา 21 หนวยกิต
กลุมเศรษฐศาสตร เลือกจากรายวิชาตอไปนี้
763-322 เศรษฐศาสตรจุลภาค 2
3(3-0-6)
Microeconomics II
763-323 เศรษฐศาสตรมหภาค 2
3(3-0-6)
Macroeconomics II
763-324 ประวัติแนวคิดเศรษฐศาสตรอิสลาม
3(3-0-6)
History of Islamic Economic Thought
763-325 เศรษฐกิจไทยและระบบเศรษฐกิจเปรียบเทียบ 3(3-0-6)
Thai Economy and Comparative Economic Systems
763-326 เศรษฐศาสตรการเงินและการธนาคารในอิสลาม 3(3-0-6)
Monetary Economics and Banking in Islam
763-327 การคลังสาธารณะในอิสลาม
3(3-0-6)
Public Finance in Islam
763-328 เศรษฐกิจประเทศเอเซีย
3(3-0-6)
Asian Economics
763-329 เศรษฐมิติเบื้องตน
3(3-0-6)
Introduction to Econometrics
763-429 ประเด็นรวมสมัยในเศรษฐศาสตรอิสลาม
3(3-0-6)
Contemporary Issues in Islamic Economics
763-430 การบูรณาการกลุมทางเศรษฐกิจและความรวมมือ 3(3-0-6)
ทางเศรษฐกิจระหวางประเทศมุสลิม
Economic Integration and Cooperation
among Muslim Countries
763-431 เศรษฐศาสตรการเกษตรในอิสลาม
3(3-0-6)
Agricultural Economics in Islam
763-432 เศรษฐศาสตรระหวางประเทศ
3(3-0-6)
International Economics
763-433 ทฤษฏีและนโยบายการเงิน
3(3-0-6)
Monetary Theory and Policy
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763-434เศรษฐกิจการเมืองในอิสลาม
Political Economic in Islam
763-435 เศรษฐศาสตรวาดวยความเจริญเติบโต
และการพัฒนา
Growth and Development Economics
763-436 เศรษฐศาสตรแรงงานในอิสลาม
Labor Economics in Islam
763-437 เศรษฐศาสตรสหกรณในอิสลาม
Cooperative Economics in Islam
กลุมการจัดการ เลือกจากรายวิชาตอไปนี้
763-343 การบริหารทรัพยากรมนุษย
Human Resources Management
763-345 กฎหมายธุรกิจ
Business Law
763-346 การจัดการการลงทุนในอิสลาม
Investment Management in Islam
763-347 การจัดการการผลิตในอิสลาม
Production Management in Islam
763-348 การจัดการสินเชื่อ
Credit Management
763-349 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
Management Information Systems
763-350 การวางแผนและการควบคุมงานบริหาร
Management Planning and Controlling
763-351 หลักการและการปฏิบัติตะกาฟูล
Principle and Practice of Takaful
763-451 การจัดการธุรกิจขนาดยอมและการคาปลีก
Small Business Management and Retailing
763-452 ซะกาตและการภาษีอากร
Zakat and Taxation
763-453 การจัดการสถาบันการเงินในอิสลาม
Monetary Institution Management in Islam
763-454 การจัดการโครงการ
Project Management

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

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

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

19

763-455 การบัญชีบริหาร
Managerial Accounting
763-456 การจัดการเชิงกลยุทธ
Strategic Management
763-457 สนทนามลายูเพื่อธุรกิจ 1*
Malay Conversation in Business I
763-458 สนทนามลายูเพื่อธุรกิจ 2
*
Malay Conversation in Business II

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

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี จํานวน
6
หนวยกิต
นักศึกษาสามารถเลือกเรียนรายวิชาตางๆ ที่เปดสอนในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขต
ปตตานี ซึ่งเจาของรายวิชากําหนดใหเปนวิชาเลือกเสรีได โดยความเห็นชอบของอาจารยที่ปรึกษา
ง. 763-460 การฝกงาน (ไมนับหนวยกิต)/
763-461 สหกิจศึกษา

300 ชั่วโมง หรือ
6(0-0-18)

จ. วิชาโทเศรษฐศาสตรและการจัดการในอิสลาม
นักศึกษาที่เลือกเรียนวิชาโทเศรษฐศาสตรและการจัดการในอิสลาม ตองเรียนรายวิชาตอไปนี้ ไมนอยกวา
20 หนวยกิต
วิชาโทบังคับ จํานวน 18 หนวยกิต
763-140 องคการและการจัดการในอิสลาม
3(3-0-6)
Organization and Management in Islam
763-210 เศรษฐศาสตรจุลภาค 1
3(3-0-6)
Microeconomics I
763-211 เศรษฐศาสตรมหภาค 1
3(3-0-6)
Macroeconomics I
763-212 เศรษฐศาสตรอิสลาม
3(3-0-6)
Islamic Economics
763-316 ฟกฮสําหรับเศรษฐศาสตรและการจัดการ
3(3-0-6)
Fiqh for Economics and Management
763-419 จริยธรรมธุรกิจในอิสลาม
3(3-0-6)
Business Ethics in Islam
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* เลือกเรียนไดทั้งกลุมเศรษฐศาสตรและกลุมการจัดการ
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วิชาโทเลือก จํานวน 2 หนวยกิต
เลือกเรียนรายวิชาอื่นๆ จากกลุมวิชาเอกเลือกสาขาวิชาเศรษฐศาสตรและการจัดการในอิสลาม
ซึ่งเปนวิชาเลือกเสรีที่เปดสอนใหคณะอื่น ๆ
ความหมายของเลขรหัสประจํารายวิชาที่ใชในหลักสูตรและหนวยกิต
เลขรหัสประจํารายวิชาที่ใชในหลักสูตร ประกอบดวยเลข 6 หลัก เชน 763-140 มีความหมายดังนี้
เลขรหัส 3 ตัวแรก
หมายถึง
รหัสภาควิชา /สาขาวิชา
เลขรหัส ตัวที่ 4
หมายถึง
ชั้นป
เลขรหัส ตัวที่ 5
หมายถึง
กลุมวิชา
0
หมายถึง กลุมวิชาแกน
1,2,3 หมายถึง กลุมวิชาเศรษฐศาสตร
4,5
หมายถึง กลุมวิชาการจัดการ
เลขรหัส ตัวที่ 6
หมายถึง
ลําดับวิชา
ความหมายของจํานวนหนวยกิต
เชน 3(3-0-6)
เลขตัวที่ 1
หมายถึง
จํานวนหนวยกิตรวม
เลขตัวที่ 2
หมายถึง
จํานวนชั่วโมงทฤษฎีตอสัปดาห
เลขตัวที่ 3
หมายถึง
จํานวนชั่วโมงปฏิบัติตอสัปดาห
เลขตัวที่ 4
หมายถึง
จํานวนชั่วโมงศึกษาดวยตนเองตอสัปดาห
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3.1.4

แสดงแผนการศึกษา
ปที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 1
จํานวนหนวยกิตรวม (ทฤษฎี- ปฏิบัติ –ศึกษาดวยตนเอง)
417-100 ภาษาอังกฤษพื้นฐานเพื่อการเรียนในระดับมหาวิทยาลัย*
417-101 ภาษาอังกฤษ 1
425-101 มนุษยกับอารยธรรม
761-101 โลกทัศนอิสลาม
761-102 ชีวประวัตินบีมุหัมมัด
761-201 ภาษาอัลกุรอาน 1
761-205 อุลูมอัลกุรอาน

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

เลือกเรียน 3 หนวยกิต จากหมวดศึกษาทั่วไปกลุมวิชาสังคมศาสตร
196-101
299-101
426-101
428-101
870-101

สังคม เศรษฐกิจ การเมือง การปกครองของไทย
3(3-0-6)
วัฒนวิถีแหงการดํารงชีวิต
3(2-2-5)
สิ่งแวดลอมกับสังคม
3(2-2-5)
วิถีชีวิตชุมชนชายแดนใต
3(3-0-6)
ความรูเทาทันสื่อและการใชสารสนเทศ
3(3-0-6)
รวม
19-22
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* บังคับใหเรียนวิชา 417-100 ภาษาอังกฤษพื้นฐานเพื่อการเรียนในระดับมหาวิทยาลัย สําหรับนักศึกษาที่มีคะแนนสอบภาษาอังกฤษ O-NET

ต่ํากวา 30 และใหเรียนกอนวิชา 417-101 ภาษาอังกฤษ 1 โดยมีผลการประเมินผลเปน S และ U นักศึกษาตองสอบได S เทานั้น จึงมีสิทธิ์ลงทะเบียน
เรียนวิชา 417-101 และ 417-102
นั ก ศึก ษาที่ มี ค ะแนนสอบ O-NET วิช าภาษาอั งกฤษอยู ในช ว ง 30-65 สามารถเรี ย นวิ ช า 417-101 ภาษาอั งกฤษ 1 และ 417-102
ตามลําดับที่เปดสอน
นักศึกษาที่มีคะแนนสอบ O-NET วิชาภาษอังกฤษ อยูในชวง 66-75 ใหลงทะเบียนเรียนเฉพาะวิชา 417-102 ภาษาอังฤกษ 2 เนื่องจาก
ไดรับการยกเวนไมตองเขาชั้นเรียนวิชา 417-101 ภาษาอังกฤษ 1 เพื่อนับหนวยกิตรายวิชาดังกลาวเปนหนวยสะสม 3 หนวยกิต แตไมนํามาคํานวณแตม
คะแนนเฉลี่ยสะสม
นักศึกษาที่มีคะแนนสอบ O-NET วิชาภาษาอังกฤษ 76 คะแนนขึ้นไปไดรับการยกเวนไมตองเขาชั้นเรียนวิชา 417-101 ภาษาอังกฤษ 1 และ
417-102 ภาษาอังกฤษ 2 แตตองลงทะเบียนเรียนวิชา 417-101 ภาษาอังกฤษ 1 และ 417-102 ภาษาอังกฤษ 2 เพื่อนับหนวยกิตสองรายวิชาดังกลาวเปน
หนวยกติสะสม 6 หนวยกิต แตไมนํามาคํานวณแตมเฉลี่ยสะสม
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ปที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 2
จํานวนหนวยกิตรวม (ทฤษฎี- ปฏิบัติ –ศึกษาดวยตนเอง)
411-101 ภาษากับความคิดและการสื่อสาร
417-102 ภาษาอังกฤษ 2
427-103 มนุษยกับสังคม
761-202 ภาษาอัลกุรอาน 2
763-140 องคการและการจัดการในอิสลาม
766-101 กฎหมายอิสลามเบื้องตน

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

เลือกเรียน จํานวน 3 หนวยกิต หมวดศึกษาทั่วไปกลุมวิชามนุษยศาสตร
261-201 ทักษะการคิด
264-102 ทักษะชีวิต
282-201 ชีวิตและสุขภาพ
437-101 ปรัชญาชีวิต
438-101 ศาสนวิถี
914-101 วัฒนธรรมและศิลปะไทย
914-102 สุนทรียภาพในงานศิลปะ
รวม

3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
20
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ปที่ 2
ภาคการศึกษาที่ 1
จํานวนหนวยกิตรวม (ทฤษฎี- ปฏิบัติ –ศึกษาดวยตนเอง)
761-103 จริยธรรมอิสลาม
2(2-0-4)
761-203 ภาษาอัลกุรอาน 3
2(2-0-4)
761-206 อุลูม อัลหะดีษ
3(3-0-6)
763-210 เศรษฐศาสตรจุลภาค 1
3(3-0-6)
763-212 เศรษฐศาสตรอิสลาม
3(3-0-6)
766-102 กฎหมายอิสลาม 1
3(3-0-6)
เลือกเรียน จํานวน 3 หนวยกิต หมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
724-101 วิทยาศาสตรในชีวิตประจําวัน
3(3-0-6)
724-103 วิทยาศาสตรกับสังคม
3(3-0-6)
724-210 วิทยาศาสตรโลก
3(3-0-6)
รวม
19
ปที่ 2
ภาคการศึกษาที่ 2
จํานวนหนวยกิตรวม (ทฤษฎี- ปฏิบัติ –ศึกษาดวยตนเอง)
746-105 คณิตศาสตรสําหรับสังคมศาสตร
748-101 เทคโนโลยีสารสนเทศ
761-207 อะกีดะฮ อิสลามิยะฮ
761-208 ประวัติศาสตรอิสลาม1
763-211 เศรษฐศาสตรมหภาค 1
763-213 คอมพิวเตอรสําหรับเศรษฐศาสตรและการจัดการ
763-214 สถิติสําหรับเศรษฐศาสตรและการจัดการ
รวม

3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
21

24

ปที่ 3
ภาคการศึกษาที่ 1
จํานวนหนวยกิตรวม (ทฤษฎี- ปฏิบัติ –ศึกษาดวยตนเอง)
763-317
คณิตศาสตรสําหรับเศรษฐศาสตรและการจัดการ
763-318
ทฤษฏีและการประยุกตใชเศรษฐศาสตรอิสลาม
763-341
การจัดการการตลาด
763-342
หลักการบัญชีในอิสลาม
763-344
การจัดการการเงิน
วิชาเอกเลือก
รวม
ปที่ 3
ภาคการศึกษาที่ 2
จํานวนหนวยกิตรวม (ทฤษฎี- ปฏิบัติ –ศึกษาดวยตนเอง)
763-315 สังคมเศรษฐกิจจังหวัดชายแดนใต
763-316 ฟกฮสําหรับเศรษฐศาสตรและการจัดการ
763-319 ภาษาอังกฤษสําหรับเศรษฐศาสตรและการจัดการ
ในอิสลาม
วิชาเอกเลือก
วิชาเลือกเสรี
รวม

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

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
9
3
21
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ปที่ 4
ภาคการศึกษาที่ 1
จํานวนหนวยกิตรวม (ทฤษฎี- ปฏิบัติ –ศึกษาดวยตนเอง)
763-419 จริยธรรมธุรกิจในอิสลาม
3(3-0-6)
763-420 วิธีวิทยาการวิจัยทางเศรษฐศาสตรและการจัดการในอิสลาม 3(2-2-5)
763-421 เศรษฐศาสตรการจัดการในอิสลาม
3(3-0-6)
วิชาเอกเลือก
9
วิชาเลือกเสรี
3
รวม
21
ปที่ 4
ภาคการศึกษาที่ 2
จํานวนหนวยกิตรวม (ทฤษฎี- ปฏิบัติ –ศึกษาดวยตนเอง)
763-460 ฝกงาน
300 ชั่วโมง
763-461 สหกิจศึกษา*
รวม

ไมมีหนวยกิต
6(0-0-18)
6

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* กรณีนักศึกษาเลือกวิชาสหกิจศึกษาแทนการฝกงาน
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3.2 ชื่อ สกุล เลขประจําตัวบัตรประชาชน ตําแหนงและคุณวุฒิของอาจารย
3.2.1 อาจารยประจําหลักสูตร
ชื่อ – นามสกุล
ลําดับ

1

เลขบัตรประจําตัว
ประชาชน
นายอับดุลเลาะ อับรู
3940100251656

ตําแหนง

คุณวุฒิ/สาขาวิชา/

ทางวิชาการ

สถาบัน

รองศาตราจารย M.A. (Ecomonics)

ภาระการสอน ช.ม./ป
การศึกษา
2555 2556 2557 2558
270

270

270

270

Lucknow University,
India.

2

นายอําภร สงัดศัพท
3100700188278

อาจารย

M.S. (Economics)
University of Uppsala,
Sweden.

270

270

270

270

3

Mr.Darwish Mustafa
Yacoub Moawas

อาจารย

M.A. (Economics) Aligarh
Muslim University, India

270

270

270

270

4

E3047870
นายหมะหมูด หะยีหมัด
3901100867402

อาจารย

270

270

270

5

นายธวัช นุยผอม

อาจารย

ว ท .ม .( ธุ ร กิ จ เ ก ษ ต ร ) 270
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
M.Sc. (Finance) University 270
Putra, Malaysia.
M.A.(International
Relations) University of
Durham,United Kingdom

270

270

270

3930400115561

3.5.2 อาจารยพิเศษ
ชื่อ-สกุล
1.นายนายือมิง มาหามะ
2.นายเกษตรชัย และหีม

ตําแหนง
นักวิชาการสรรพากร
ชํานาญการ
อาจารย

วุฒิการศึกษา (สาขา)

ปที่ จบ

เลขประจําตัว
บัตรประชาชน

ศ.ม.(เศรษฐศาสตร)

2005

ปร.ด.(วิธีวิทยาการวิจัย)

2009

394070024221
6
390030050257
1
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ชื่อ-สกุล

ตําแหนง

3.นายดลมนรรจน บากา รองศาสตราจารย
4.นางสาวดลยรัตน บากา นักวิชาการอิสระ
5.นายอริศ หัสมา
6.นางโศรดา หะลี
7. นางสักกีนะ หวันสกุล

8.นางกุลฤดี หะยีสาและ

วุฒิการศึกษา (สาขา)

ปที่ จบ

อ.ม. (ศาสนาเปรียบเทียบ)
บธ.ม.(การจัดการเทคโนโลยี
สารสนเทศ)
M. Econ.
M. Econ.
วท.บ.(คอมพิวเตอร)

1980
2009

เลขประจําตัว
บัตรประชาชน
3940100279020
3949900228878

2010
2008
1997

3910500350856
3960100288614
3809900416292

1999

3909800476918

นักวิชาการอิสระ
นักวิชาการอิสระ
นักวิชาการ
คอมพิวเตอรชํานาญ
การ 8
นักวิชาการอิสระ
ศ.ม.(เศรษฐศาสตรธุรกิจ)

4. องคประกอบเกี่ยวกับประสบการณภาคสนาม (การฝกงาน หรือสหกิจศึกษา)
1.1 มาตรฐานผลการเรียนรูของประสบการณภาคสนาม
1) มีทักษะในการปฏิบัติในสถานประกอบการ องคกรภาครัฐและหนวยงานเอกชน
2) บูรณาการความรูเพื่อนําไปแกปญหาทางสําหรับการฝกประสบการณภาคสนาม ไดอยางเหมาะสม
3) มี ม นุ ษ ยสั ม พั น ธ แ ละทํ า งานร ว มกั บ ผู อื่ น ได ดี รวมทั้ ง สามารถปรั บ ตั ว เข า กั บ ผู ร ว มงาน/สถาน
ประกอบการได
4) มีความสามารถในการเปนผูนํา และผูตาม รวมทั้งแกปญหาที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติงานอยางสรางสรรค
5) มีระเบียบวินัย ตรงเวลา และมีความซื่อสัตยในการปฏิบัติงาน
6) เขาใจความแตกตางทางวัฒนธรรม
7) มีความกลาในการแสดงออก และมีความคิดริเริ่มสรางสรรคในการพัฒนางานใหมีคุณภาพยิ่งขึ้น
1.2 ชวงเวลา
ภาคการศึกษา 2 ของปการศึกษาที่ 4
1.3 การจัดเวลาและตารางสอน
กําหนดใหนักศึกษาฝกงานจํานวนไมนอยกวา 300 ชั่วโมง หรือ 4 เดือนสําหรับผูที่เลือกวิชาสหกิจศึกษา ใน
ภาคการศึกษา 2 ของปการศึกษาที่ 4 และกําหนดใหมีนักศึกษาอยางนอยรอยละ 5 เลือกเรียนวิชาสหกิจ
ศึกษา
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู กลยุทธการสอนและการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา
คุณลักษณะพิเศษ
1. มีความสามารถในการคิดเชิงเหตุผลและ
สามารถวิเคราะหสถานการณตางๆอยาง
มีวิจารณญาณ มีสมรรถนะสากลและ
เขาใจพหุวัฒนธรรม

กลยุทธหรือกิจกรรมของนักศึกษา
1. จัดกิจกรรมเสริมทักษะการคิดอยางมีเหตุผล
2. จัดการเรียนการสอนที่เนนการวิเคราะหประเด็นปญหา
3. สงเสริมใหนักศึกษาเขารวมกิจกรรมในระดับตางๆ ทั้งที่จัดขึ้นใน
มหาวิทยาลัยและนอกมหาวิทยาลัย
4. จัดกิจกรรมพัฒนาทักษะทางภาษาตางประเทศ เชน ภาษาอังกฤษ
และภาษาอาหรับ
5. สนับสนุนใหนักศึกษามีประสบการณดูงานหรือฝกงานทั้งในและ
ตางประเทศ
6. จัดกิจกรรมสงเสริมการเขาใจพหุวัฒนธรรม

2. มีความสามารถดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 1. จัดอบรมเพื่อพัฒนาทักษะดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
2. มีรายวิชาคอมพิวเตอรสําหรับเศรษฐศาสตรและการจัดการ และ
รายวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ เพื่อพัฒนาทักษะดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศเชิงการจัดการ
3. จัดการเรียนการสอนที่สงเสริมการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ เชน
การสืบคนจากหองสมุด จากฐานขอมูลตางๆ การจัดการเรียนแบบ
e-learning
3. มีจิตวิญญาณของการถือประโยชนของ
เพื่อนมนุษยเปนกิจที่หนึ่ง

1. จัดกิจกรรมในรายวิชากิจกรรมเสริมหลักสูตรที่เนนการถือประโยชน
ของเพื่อนมนุษยเปนกิจที่หนึ่ง
2. สนับสนุนการรวมโครงการในวันถือประโยชนของเพื่อนมนุษยเปน
กิจที่หนึ่งของคณะ/มหาวิทยาลัย
3. สอดแทรกจิตสํานึกของการถือประโยชนของเพื่อนมนุษยเปนกิจที่
หนึ่งในการเรียนการสอน และการทํากิจกรรมของนักศึกษา
4. สนับสนุนการเขารวมกิจกรรมเพื่อชวยเหลือสังคม
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2. การพัฒนาผลการเรียนรูในแตละดาน
2.1 คุณธรรม จริยธรรม
2.1.1 ผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม
1) ตระหนักถึงความสําคัญในการใชชีวิตภายใตกรอบคุณธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรมในสังคมไทย
2) มีวินัย ตรงตอเวลา ซื่อสัตยสุจริต มีสัมมาคารวะ ใหเกียรติ และยอมรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น
รวมทั้งเคารพในสิทธิมนุษยชน และศักดิ์ศรีความเปนมนุษยของผูอื่น
3) เคารพกฎ ระเบียบ และขอบังคับตางๆ ขององคกรและสังคม มีความรับผิดชอบตอหนาที่และสังคม
ตลอดจนมีสวนรวมในกิจกรรมเพื่อการพัฒนาตนเอง และวิชาชีพ
4) ตัดสินใจบนพื้นฐานของจริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ และประโยชนของสังคม
5) มีทัศนคติที่ดีตอวิชาชีพและแสดงออกถึงคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน
2.1.2 กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม
1) ปลูกฝงใหนักศึกษามีระเบียบวินัยตามขอบังคับมหาวิทยาลัย
2) มอบหมายใหนักศึกษาทํางานเปนกลุม ฝกการเปนผูนํา สมาชิกกลุม ฝกความรับผิดชอบ
3) อาจารยผูสอนสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมในการสอน
4) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เนนการเรียนรูจากสถานการณจริง บทบาทสมมติ กรณีตัวอยาง
5) จัดกิจกรรมสงเสริมการปลูกฝงจิตวิญญาณในการถือประโยชนสังคมเปนที่ตั้ง
6) จัดกิจกรรมยกยองนักศึกษาที่มีคุณธรรม จริยธรรม ทําประโยชนตอสังคม
2.1.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม
1) ประเมินจากความรับผิดชอบของนักศึกษาในการเขาชั้นเรียนตามเวลา การสงงานที่ไดรับมอบหมาย
และการเขารวมกิจกรรม
2) สังเกตและบันทึกความมีวินัยและความพรอมเพรียงของนักศึกษาในการเขารวมกิจกรรมเสริม
หลักสูตร
3) สังเกตพฤติกรรมชวงการเรียนและการสอบ
4) ผลประเมินจากการฝกงานโดยองคกรที่ผูเรียนเขาฝกงาน
2.2 ความรู
2.2.1 ผลการเรียนรูดานความรู
1) มีความรู ความเขาใจในแนวคิด หลักการและทฤษฎีที่เกี่ยวของกับสาขาวิชาเศรษฐศาสตรและการ
จัดการในอิสลาม ทั้งภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติอยางกวางขวาง เปนระบบ เปนสากล และทันสมัยตอ
สถานการณโลก
2) มีความรูความสามารถในการนําทฤษฎีไปประยุกตใชในการวางแผนและแกปญหาในชีวิตประจําวัน
และการประกอบอาชีพบนหลักการอิสลามไดอยางสรางสรรคและเหมาะสม
3) มีความรูที่เกิดจากการบูรณาการความรูในศาสตรตาง ๆ ที่เกี่ยวของ
4) ติด ตามการเปลี่ ย นแปลงทางวิช าการในศาสตรทางเศรษฐศาตรและการจั ดการในอิ ส ลาม และ
ศาสตรที่เกี่ยวของ
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5) ตระหนั กในธรรมเนี ยมปฏิ บั ติ กฎ ระเบี ยบ ขอกํ าหนดทางวิชาการ รวมถึ งการปรับ เปลี่ ยนตาม
กาลเวลาเพื่อตอบสนองตอสถานการณที่เปลี่ยนแปลงไป
6) มีความรูในกระบวนการและหลักการการวิจัยเพื่อแกไขปญหาและพัฒนาองคความรูในงานอาชีพ
2.2.2 กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานความรู
1) เนนการเรียนการสอนที่เปน active learning
2) จัดใหมีการเรียนรูจากสถานการณจริง
3) จัดบรรยายพิเศษโดยวิทยากรภายนอกที่มีความเชี่ยวชาญ หรือมีประสบการณตรง
4) จัดใหมีรายวิชาวิจัยและการฝกปฏิบัติงานในสถานประกอบการ
2.2.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานความรู
ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการปฏิบัติงานของนักศึกษาในดานตาง ๆ คือ
1) การทดสอบยอย
2) การสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน
3) การรายงาน/แผนงาน/โครงการ
4) การนําเสนอผลงาน
5) ประเมินจากผลงานการปฏิบัติการฝกงาน
2.3 ทักษะทางปญญา
2.3.1 ผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา
1) มีทักษะในการประมวลความคิดอยางเปนระบบ มีความสามารถในการคนหาขอเท็จจริง ทําความ
เขาใจ และประเมินขอมูลสารสนเทศ แนวคิดและหลักฐานใหม ๆ จากแหลงขอมูลที่หลากหลาย
และใชขอสรุปที่ไดสําหรับการวางแผนและประกอบการตัดสินใจตลอดจนแกไขไดอยางเหมาะสม
2) สามารถสาธิตทักษะในการแกปญหา ที่ใชเหตุผลเชิงวิเคราะหใหผูอื่นเขาใจได
3) มีความสามารถในการวิเคราะหสถานการณและประยุกตความรู ความเขาใจในแนวคิด หลักการ
ทฤษฎี และกระบวนการตางๆ ไปใชแกปญหาไดอยางสรางสรรคบนหลักการอิสลาม
4) สามารถประยุ กตใช น วัต กรรมในเชิงธุรกิจและบู รณาการกับ ศาสตรอื่น ๆ ที่เกี่ย วของมาพั ฒ นา
ทักษะการทํางานใหเกิดประสิทธิผล
2.3.2 กลยุทธการสอนที่ใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะทางปญญา
1) จัดกระบวนการเรียนการสอนที่ฝกทักษะการคิด ทั้งในระดับบุคคลและกลุม เชน การทํากรณีศึกษา
การฝกทําแผนธุรกิจ การศึกษาดูงาน การสัมมนา เปนตน
2) จัดกิจกรรมใหนักศึกษามีโอกาสปฏิบัติงานจริง
2.3.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา
1) การเขียนรายงานของนักศึกษา
2) การนําเสนอผลงาน
3) การใชขอสอบหรือแบบฝกหัดที่ใหนักศึกษาคิดแกปญหา
4) การใชแบบทดสอบ/สัมภาษณที่ใหนักศึกษาไดฝกคิดแกปญหา
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2.4 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
2.4.1 ผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
1) ตระหนักในหนาที่รับผิดชอบของตน และรับผิดชอบในการกระทําของตน
2) มีความรับผิดชอบตองานที่ไดรับมอบหมาย ทั้งงานรายบุคคลและงานกลุม
3) สามารถปรับตัวและทํางานรวมกับผูอื่นทั้งในฐานะผูนําและผูตามไดอยางมีประสิทธิภาพ
4) มีรับผิดชอบในการพัฒนาตนเองและสังคมอยางตอเนื่อง
5) มีมนุษยสัมพันธที่ดีกับผูรวมงานในองคกร และกับบุคคลทั่วไป
2.4.2 กลยุทธการสอนที่ใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความ
รับผิดชอบ
1) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เนนการทํางานเปนกลุมและงานที่ตองมีปฎิสัมพันธระหวางบุคคล
2) จัดประสบการณการเรียนรูในภาคปฏิบัติ
3) สอดแทรกเรื่องความรับผิดชอบ การมีมนุษยสัมพันธ การเขาใจวัฒนธรรมขององคกรในรายวิชา
ตางๆ
2.4.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
1) สังเกตพฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษาขณะทํากิจกรรมกลุม
2) การนําเสนอผลงานเปนกลุม
3) ประเมินความสม่ําเสมอการเขารวมกิจกรรมกลุม
4) ประเมินความรับผิดชอบในหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย
5) ประเมินโดยเพื่อนรวมชั้น
2.5 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
2.5.1 ผลการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
1) สามารถระบุและเลือกใชเทคนิคทางสถิติหรือคณิตศาสตรที่เกี่ยวของทางดานเศรษฐศาสตรและการ
จัดการมาใชในการวางแผน แกปญหา และประกอบการตัดสินใจเชิงธุรกิจไดอยางเหมาะสม
2) มีทักษะในการสื่อสารทั้งการพูดและการเขียนเชิงเศรษฐศาสตรและการจัดการและใชรูปแบบของ
การนําเสนอไดอยางสรางสรรค โดยสามารถสื่อสารเปนภาษาอังกฤษอยางนอยรอยละ 20
3) มีความสามารถในการแสวงหา และคัดเลือกความรูที่เกี่ยวของกับเศรษฐศาสตรและการจัดการใน
อิสลามจากแหลงขอมูลสารสนเทศทั้งในระดับชาติและนานาชาติ
4) สามารถประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศ และมีวิจารณญาณในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารที่เหมาะสม
2.5.2 กลยุทธการสอนที่ใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการ
ใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
1) จัดการเรียนการสอนที่เนนการฝกทักษะการสื่อสาร ในระหวางผูเรียน ผูสอน และผูเกี่ยวของอื่นๆ
2) จัดประสบการณการเรียนรูที่สงเสริมใหผูเรียนเลือกใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ที่
หลากหลายและเหมาะสม
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3) จัดประสบการณใหผูเรียนนําเสนอผลงานโดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
2.5.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ประเมินจาก
1) ทักษะการสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการนําเสนอผลงาน
2) ความสามารถในการใชทักษะทางคณิตศาสตรและสถิติทางสังคมศาสตรเพื่ออธิบาย อภิปราย
ผลงานไดอยางเหมาะสม
3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum
Mapping) ดังนี้
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping)
ความรับผิดชอบหลัก
oความรับผิดชอบรอง

1

2

3

4

5

6

1 2

3

4

5. ทักษะการ
4. ทักษะความสัมพันธ วิเคราะหเชิงตัวเลข
ระหวางบุคคล
การสื่อสาร และ
และความรับผิดชอบ การใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ
1 2 3 4 5 1 2 3 4

1. คุณธรรม
จริยธรรม

รายวิชา

3. ทักษะทาง
ปญญา

2. ความรู

1 2 3 4 5
กลุมวิชาในหมวดศึกษาทั่วไป *
กลุมวิชาแกน
761-101 โลกทัศนอิสลาม



O

O



O



O





O

O



O



O

O

O





O

O



O

O

761-102 ชีวประวัตินบีมุหัมมัด



O

O



O

O

O



O

O

O



O



O

O

O





O

O



O

O

761-103 จริยธรรมอิสลาม



  







O

O

O

O



O

O



O

O







O



O

O

761-201 ภาษาอัลกุรอาน 1



 O

O

O

O

O





O

O

O

O

O







O

O

O

O





O

761-202 ภาษาอัลกุรอาน 2



 O

O

O

O

O





O

O

O

O

O







O

O

O

O





O

761-202 ภาษาอัลกุรอาน 3



 O

O

O

O

O





O

O

O

O









O

O

O

O





O

761-205 อุลูมอัลกรุอาน



 O

O

O

O

O





O

O

O

O









O

O

O

O





O

761-206 อุลูม อัลหะดีษ



 O



O





O

O

O

O

O

O





O

O



O



O

O

O

O

* ภาคผนวก ข.
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1

2

3

4

5

6

1 2

3

4

5. ทักษะการ
4. ทักษะความสัมพันธ วิเคราะหเชิงตัวเลข
ระหวางบุคคล
การสื่อสาร และ
และความรับผิดชอบ การใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ
1 2 3 4 5 1 2 3 4

1. คุณธรรม
จริยธรรม

รายวิชา

3. ทักษะทาง
ปญญา

2. ความรู

1 2 3 4 5


 O

O

O

O

O





O

O

O

O

O







O

O

O

O

O

O





 O

O

O

O





O

O

O

O

O

O







O

O

O

O



O



766-101 กฎหมายอิสลามเบื้องตน



O



O

O



O

O



O

O

O

O







O

O

O







O

766-102 หลักกฎหมายอิสลาม 1



O



O

O



O

O

O



O





O

O

O





O

O



O



O

763-140 องคการและการจัดการในอิสลาม





o o o

o





o

o

o

o





o

o





o

o

o



o

O

763-210 เศรษฐศาสตรจุลภาค 1

o



o o o





o

o

o

o



o

o

o





o

o

o



o

o

O

763-211 เศรษฐศาสตรมหาภาค 1

o



o



o





o

o

o

o





o

o





o

o

o



o

o

O

763-212 เศรษฐศาสตรอิสลาม





o



o

o







o

o



o



o

o





o

o

o





O

o



o o o

o





o

o

o

o o

o







o

o

o



o

o



o



o





o

o

o





o

o

o





o

o

o



o

o

O

761-207 อะกีดะฮ อิสลามียะฮ
761-208 ประวัติศาสตรอิสลาม 1

กลุมวิชาเอกบังคับ

763-213 คอมพิวเตอรสําหรับเศรษฐศาสตร
และการจัดการ
763-214 สถิติสําหรับเศรษฐศาสตรและการ
จัดการ



o
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1. คุณธรรม
จริยธรรม

รายวิชา

763-315สังคมเศรษฐกิจจังหวัดชายแดนใต
763-316ฟกฮสําหรับเศรษฐศาสตรและการ
จัดการ
763-317 คณิตศาสตรสําหรับเศรษฐศาสตร
และการจัดการ
763-318 ทฤษฏีและการประยุกตใช
เศรษฐศาสตรอิสลาม
763-319 ภาษาอังกฤษสําหรับเศรษฐศาสตร
และการจัดการในอิสลาม
763-341การจัดการการตลาด



5
o

6
o

1 2
o 

3
o

4
o

5. ทักษะการ
4. ทักษะความสัมพันธ วิเคราะหเชิงตัวเลข
ระหวางบุคคล
การสื่อสาร และ
และความรับผิดชอบ การใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ
1 2 3 4 5 1 2 3 4
o o   o o   O

3. ทักษะทาง
ปญญา

2. ความรู

1 2 3 4 5
 o o  o

1
o

2


3
o

4



o o



o

o







o

o



o



o

o



o

o



o





O

o

 

o o





o

o

o

o



o

o

o





o

o

o



o

o

O

o o

 

o

o







o

o



o



o

o





o

o

o





O





o o o

o



o



o

o





o

o



o



o

o

o





O

o



o



o





o

o

o

o





o

o

o





o

o

o



o

O

763-342 หลักการบัญชีในอิสลาม

o



o



o





o

o

o

o





o

o





o

o

o



o

o

O

763-344 การจัดการการเงิน

o



o



o





o

o

o

o





o

o





o

o

o





o

O

763-419 จริยธรรมธุรกิจในอิสลาม



  





o



o

o

o



o



o

o

o





o

o





O

o

o

o

o











o

o

o



o

o











763-420 วิธีวิทยาการวิจัยทางเศรษฐศาสตร
o o
และการจัดการในอิสลาม
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4
o

5. ทักษะการ
4. ทักษะความสัมพันธ วิเคราะหเชิงตัวเลข
ระหวางบุคคล
การสื่อสาร และ
และความรับผิดชอบ การใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ
1 2 3 4 5 1 2 3 4
o   o o   o O



o

o

o





o

o



o

o

O





o

o

o





o

o



o

o

O

o



o



o

o





o

o

o





O

o

o





o

o

o





o

o

o



o
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o
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o

o





o

o

o



o

O





o

o



o



o

o





o

o

o



o

O



o



o

o





o

o

o





o

o

o





O



o

o

o







o

o

o





o

o





o

O

1. คุณธรรม
จริยธรรม

รายวิชา

1 2 3 4 5
o o   o

1
o

2

3

4





763-322 เศรษฐศาสตรจุลภาค 2

o



o



o





763-323 เศรษฐศาสตรมหภาค 2

o



o



o



763-324 ประวัตแิ นวคิดเศรษฐศาสตรอิสลาม o
763-325 เศรษฐกิจไทยและระบบเศรษฐกิจ
o
เปรียบเทียบ
763-326 เศรษฐศาสตรการเงินและการ
o
ธนาคารในอิสลาม
763-327 การคลังสาธารณะในอิสลาม
o
763-328 เศรษฐกิจประเทศเอเซีย




o



o

  


o



o

763-329 เศรษฐมิติเบื้องตน

763-421 เศรษฐศาสตรการจัดการในอิสลาม

3. ทักษะทาง
ปญญา

2. ความรู



5
o

6
o

1 2
o o

o

o

o

o





o

o

o

o

o



o



o

o

o



o









o

o







o



o o o

o



o o o



3

กลุมวิชาเอกเลือก
กลุมเศรษฐศาสตร

o
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1 2 3 4 5

1

2

3

4

5

6

1 2

3

4

5. ทักษะการ
4. ทักษะความสัมพันธ วิเคราะหเชิงตัวเลข
ระหวางบุคคล
การสื่อสาร และ
และความรับผิดชอบ การใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ
1 2 3 4 5 1 2 3 4

o

1. คุณธรรม
จริยธรรม

รายวิชา

763-429
ประเด็นรวมสมัยใน
เศรษฐศาสตรอิสลาม
763-430
การบูรณาการกลุมทาง
เศรษฐกิจและความรวมมือทางเศรษฐกิจ
ระหวางประเทศมุสลิม
763-431
เศรษฐศาสตรการเกษตรใน
อิสลาม
763-432
เศรษฐศาสตรระหวาง
ประเทศ
763-433
ทฤษฏีและนโยบายการเงิน
763-434เศรษฐกิจการเมืองในอิสลาม
763-435
เศรษฐศาสตรวาดวยความ
เจริญเติบโตและการพัฒนา
763-436
เศรษฐศาสตรแรงงานใน
อิสลาม

3. ทักษะทาง
ปญญา

2. ความรู



o

o



o



o

o

o





o

o





o



o





O

o o

 

o

o
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o
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o



o

o





o

o

o



o

O
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1. คุณธรรม
จริยธรรม

รายวิชา

763-437 เศรษฐศาสตรสหกรณในอิสลาม

1

2

3





o o





4
o



o

o



o



o

o

o



o

O

3. ทักษะทาง
ปญญา

2. ความรู

1 2 3 4 5
o o   o

5. ทักษะการ
4. ทักษะความสัมพันธ วิเคราะหเชิงตัวเลข
ระหวางบุคคล
การสื่อสาร และ
และความรับผิดชอบ การใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ
1 2 3 4 5 1 2 3 4
     o   O

5
o

6
o

1 2

3



4
o







o

o

o

o



กลุมการจัดการ
763-343 การบริหารทรัพยากรมนุษย

o

 

763-345 กฎหมายธุรกิจ



o

 

o



o



o

o

o





o

o



o

o



o

o



o

O

763-346 การจัดการการลงทุนในอิสลาม

o



o



o

o





o

o

o



o



o

o





o

o

o



o



763-347 การจัดการการผลิตในอิสลาม

o



o



o

o





o

o

o



o



o

o





o

o

o



o

O

763-348 การจัดการสินเชื่อ



o



o o



o



o

o

o





o

o

o





o

o

o



o

O

763-349 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ





o o o

o

o



o

o

o



o

o







o

o

o

o



o





o o o



o



o



o

o





o

o

o





o

o

o



o

O

o

  

o



o





o

o



o



o

o




o



o

o





O

o

o





o

o

o





o

o

o







o

o



o



763-350 การวางแผนและการควบคุมงาน
บริหาร
763-351หลักการและการปฏิบัติตะกาฟูล
763-451 การจัดการธุรกิจขนาดยอมและ
การคาปลีก

o o
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1. คุณธรรม
จริยธรรม

รายวิชา

763-452 ซะกาตและการภาษีอากร
763-453 การจัดการสถาบันการเงินใน
อิสลาม
763-454 การจัดการโครงการ

1
o

2

3

4





o



4
o

3. ทักษะทาง
ปญญา

2. ความรู

1 2 3 4 5
 o  o o

5. ทักษะการ
4. ทักษะความสัมพันธ วิเคราะหเชิงตัวเลข
ระหวางบุคคล
การสื่อสาร และ
และความรับผิดชอบ การใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ
1 2 3 4 5 1 2 3 4
o  o  o o   O



5
o

6
o

1 2
o o

3







o



o

o

o



o



o

o





o

o

o



o

O

o o

 

o

o



o

o

o

o





o

o

o



o



o





o

O

763-455 การบัญชีบริหาร

o o

 

o

o



o

o

o

o





o

o





o

o

o





o

O

763-456 การจัดการเชิงกลยุทธ

o

  

o





o

o

o



o





o

o







o

o







763-457 สนทนามลายูเพื่อธุรกิจ 1

o



o



o

o

o





o



o o







o

o

o



o





O

763-458 สนทนามลายูเพื่อธุรกิจ 2

o



o



o

o

o





o



o o







o

o

o



o





O



  









o



o





o



o



o



o



o





o

ฝกงาน
763-460 ฝกงาน/763-461 สหกิจศึกษา
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑในการประเมินผลนักศึกษา
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ ในการใหระดับคะแนน (เกรด)
เปนไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วาดวยการศึกษาขั้นปริญญาตรี
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
1) อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาประเมินความสอดคลองของขอสอบ ถึงผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐาน
หลักสูตร
2) ภาควิชาประเมินความสอดคลองของขอสอบกับวัตถุประสงคของรายวิชา
3) คณะกรรมการประจําวิทยาลัยอิสลามศึกษารับรองผลการประเมินของรายวิชา
4) ประเมินผลการฝกงานในสถานประกอบการ จากอาจารยผูสอน ผูเกี่ยวของในสถานประกอบการ ผลงาน
ของนักศึกษา
5) ความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต
3. เกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
1) เปนไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วาดวยการศึกษาขั้นปริญญาตรี
2) เขารวมกิจกรรมตามขอกําหนดของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย
1. การเตรียมการสําหรับอาจารยใหม
การเตรียมการในระดับมหาวิทยาลัย
1) อาจารยใหมทุกคนตองเขารับการปฐมนิเทศอาจารยใหม
2) อาจารยใหมทุกคนตองไดรับการฝกอบรมตามโครงการสมรรถนะการสอนของอาจารย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
การเตรียมการในระดับคณะ
1) วิทยาลัยฯ ชี้แจงระเบียบหลักเกณฑและภาระงานสอนของอาจารยใหม
2) สนับสนุนและสงเสริมอาจารยใหมใหเขารวมกิจกรรมการพัฒนาทักษะและคุณภาพการเรียนการสอน
2. การพัฒนาความรูและทักษะใหแกคณาจารย
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล
การพัฒนาระดับมหาวิทยาลัย
1) จัดแลกเปลี่ยนเรียนรูในหัวขอตาง ๆ ที่เกี่ยวของ เชน การจัดการเรียนการสอนรายวิชาพื้นฐาน การสราง
ครูมืออาชีพ การสอนแบบ active learning
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2) มีโครงการพัฒนาสมรรถนะการสอนอาจารยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ซึ่งครอบคลุมทักษะการจัดการ
เรียนการสอนขั้นพื้นฐาน และขั้นสูง การผลิตสื่อการสอน รวมทั้งการวัดและการประเมินผล
การพัฒนาระดับคณะ
1) มีการแลกเปลี่ยน เรียนรู หัวขอตางๆ เชน การจัดการเรียนสอนตามแนวทางอิสลามที่ตองเนนบูรณาการ
สอนดานอิสลามศึกษา การวัดและการประเมินผล เปนตน
2) ใหทุนสนับ สนุนการผลิตสื่อการสอน ไดแก ทุ นแตง/แปลและเรียบเรียงตํารา ทุน สนับสนุ นการสราง
บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพดานอื่น ๆ
การพัฒนาในระดับมหาวิทยาลัย
1) มหาวิทยาลัยใหทุนสนับสนุนการไปเขารวมประชุมเพื่อเสนอผลงานทางวิชาการในตางประเทศ
2) มหาวิทยาลัยมีโครงการพัฒนาผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก โดยการใหทุนสนับสนุนเงินคาใชจาย
รายเดือนสําหรับผูเขารวมโครงการที่นําเสนอผลงานพัฒนาการเรียนการสอน และทําวิจัย
การพัฒนาระดับคณะ
1) วิทยาลัยสนับสนุนทุนการเขารวมประชุมเพื่อนําเสนอผลงานวิชาการทั้งในและตางประเทศ
2) วิทยาลัยสนับสนุนทุนอาจารยเพื่อศึกษาตอในระดับปริญญาเอกทั้งในและตางประเทศ
หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร
1. การบริหารหลักสูตร
1) กรรมการวิชาการระดับคณะดูแลคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรในภาพรวม
2) มีคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ทําหนาที่ วางแผน ดําเนินการควบคุมคุณภาพการจัดการเรียนการสอน
ประเมินผล ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร
3) มีอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร ทําหนาที่ จัดทํา มคอ.3 เพื่อใหหัวหนาแผนกวิชาประจําหลักสูตรตรวจสอบ
4) หัวหนาแผนกวิชาประจําหลักสูตร ทําหนาที่ วางแผนการจัดการเรียนการสอนรวมกับอาจารยผูสอน
ดําเนินการจัดการเรียนการสอน และติดตามประเมินผลรายวิชาที่รับผิดชอบเปนไปอยางมีคุณภาพ
2. การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน
2.1 การบริหารงบประมาณ
คณะ/หลักสูตรจัดสรรงบประมาณแผนดินและงบประมาณเงินรายไดเพื่อจัดซื้อตํารา สื่อการเรียนการสอน
โสตทัศนูปกรณและวัสดุครุภัณฑคอมพิวเตอรอยางเพียงพอเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนในชั้นเรียนและสราง
สภาพแวดลอมใหเหมาะสมกับการเรียนรูดวยตนเองของนักศึกษา
2.2 ทรัพยากรการเรียนรูที่มีอยูเดิม
1) หนังสือ/ตํารา/เอกสารประกอบการสอน
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2) สื่อการเรียนรู
3) ครุภณ
ั ฑ
2.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม
1) มีคณะกรรมการวางแผน จัดหา และติดตามการใชทรัพยากรการเรียนการสอน
2) อาจารยผูสอนและผูเรียนเสนอรายชื่อหนังสือ สื่อ และตํารา ไปยังคณะกรรมการ
3) จัดสรรงบประมาณ
4) จัดระบบการใชทรัพยากรการเรียนการสอน
2.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร
1) ประเมินความเพียงพอจากผูสอน ผูเรียน และบุคลากรที่เกี่ยวของ
2) จัดระบบติดตามการใชทรัพยากร เพื่อเปนขอมูลประกอบการประเมิน
3. การบริหารคณาจารย
3.1 การรับอาจารยใหม
คัดเลือกอาจารยใหมตามระเบียบและหลักเกณฑของมหาวิทยาลัย โดยอาจารยใหมตองมีวุฒิการศึกษา
ระดับปริญญาโทและ/หรือปริญญาเอก ในสาขาเศรษฐศาสตรและการจัดการในอิสลาม หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวของ
3.2 การมีสวนรวมของคณาจารยในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร
คณาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร และผูสอนจะตองปรับปรุงรวมกันในการวางแผนจัดการเรียนการสอน
ประเมินผลและใหความเห็นชอบการประเมินผลทุกรายวิชา เก็บรวบรวมขอมูลเพื่อเตรียมไวสําหรับการปรับปรุง
หลักสูตร ตลอดจนปรึกษาหารือ หาแนวทางที่จะทําใหบ รรลุเปาหมายตามหลักสูตร และไดบัณฑิตเปน ไปตาม
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค
3.3 คณาจารยที่สอนบางเวลาและคณาจารยพิเศษ
การแต งตั้งคณาจารยที่ส อนบางเวลาและอาจารยพิเศษ จะคํานึ งถึ งคุณ วุฒิ ประสบการณ และความรู
ความสามารถในรายวิชาที่จะแตงตั้ง โดยตองไดรับความเห็นชอบจากกรรมการประจําหลักสูตร ผูบริหารระดับ
ภาควิชาและผูบริหารระดับวิทยาลัยฯ
4. การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน
4.1 การกําหนดคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
ควรมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาที่เกี่ยวของกับภาระงานที่รับผิดชอบในหลักสูตร
4.2 การเพิ่มทักษะความรูเพื่อการปฏิบัติงาน
ตองเขารับการฝกอบรม/ประชุม/สัมมนาในสาขาวิชาที่รับผิดชอบในหลักสูตรอยางนอยคนละ 1 ครั้งตอป
5. การสนับสนุนและการใหคําแนะนํานักศึกษา
5.1 การใหคําปรึกษาดานวิชาการ และอื่นๆ แกนักศึกษา
1) มีระบบอาจารยที่ปรึกษาดานวิชาการโดยมีระบบอาจารยที่ปรึกษาประจําชั้นป
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2) มีคณาอาจารยที่ปรึกษาในการทํากิจกรรมของนักศึกษา
5.2 การอุทธรณของนักศึกษา
1) นักศึกษาสามารถยื่นคํารองเพื่อขออุทธรณในกรณีที่มีขอสงสัยเกี่ยวกับการสอบ ผลคะแนนและวิธีการ
ประเมินผล
2) จัดชองทางรับคํารองเพื่อการขออุทธรณของนักศึกษา
3) จัดตั้งคณะกรรมการในการพิจารณาการอุทธรณของนักศึกษา
6. ความตองการของตลาดแรงงาน สังคม และหรือความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต
1) มีการสํารวจความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตทุกปเพื่อนําขอมูลไปปรับปรุงหลักสูตร
2) มีการสํารวจการไดงานทําของบัณฑิตทุกป
3) มีการสํารวจเพื่อประเมินความตองการของตลาดงาน สังคม
7. ตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators)
ดัชนีบงชี้ผลการดําเนินงาน

ปที่ 1

(1) อาจารยประจําหลักสูตรอยางนอยรอยละ 80 มีสวนรวมในการ

ประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการดําเนินงานหลักสูตร
(2) มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคลองกับกรอบ 
มาตรฐานคุณวุฒิแหงชาติ หรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา
(ถามี)
(3) มีรายละเอียดของรายวิชาและรายละเอียดของประสบการณ

ภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อยางนอยกอน
การเปดสอนในแตละภาคการศึกษาใหครบทุกวิชา
(4) จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชาและรายงานผลการ

ดําเนินการของประสบการณภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ มคอ.5
และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษา
ที่เปดสอนใหครบทุกรายวิชา
(5) จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตรตามแบบ มคอ.7

ภายใน 60 วันหลังสิ้นสุดปการศึกษา
(6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรูที 
กําหนดใน มคอ.3 และมคอ.4 (ถามี) อยางนอยรอยละ 25 ของ
รายวิชาที่เปดสอนในแตละปการศึกษา
(7) มีการพัฒนา/ปรับปรุง การจัดการเรียนการสอน กลยุทธการสอน
หรือการประเมินผลการเรียนรูจากผลการดําเนินงานที่รายงานใน

ปที่ 2

ปที่ 3

ปที่ 4

ปที่ 5
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ดัชนีบงชี้ผลการดําเนินงาน
มคอ.7 ปที่แลว
(8) อาจารยใหม (ถามี) ทุกคนไดรับการปฐมนิเทศหรือคําแนะนําดาน
การจัดการเรียนการสอน
(9) อาจารยประจําทุกคนไดรับการพัฒนาทางวิชาการและ/หรือ
วิชาชีพอยางนอยปละ 1 ครั้ง
(10) จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน(ถามี) ไดรับการพัฒนา
ทางวิชาการและ/หรือวิชาชีพไมนอยกวารอยละ 50 ตอป
(11) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปสุดทาย/บัณฑิตใหมที่มีตอ
คุณภาพหลักสูตรเฉลี่ยไมนอยกวา 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
(12) ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตที่มีตอบัณฑิตใหมเฉลี่ย ไม
นอยกวา 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0

ปที่ 1

ปที่ 2

ปที่ 3

ปที่ 4

ปที่ 5




































ผลการดําเนินการบรรลุตามเปาหมายตัวบงชี้ทั้งหมดอยูในเกณฑดีตอเนื่อง 2 ปการศึกษาเพื่อติดตามการ
ดําเนินการตาม TQF ตอไป ทั้งนี้เกณฑการประเมินผาน คือ มีการดําเนินงานตามขอ 1–5 และอยางนอยรอยละ 80
ของตัวบงชี้ผลการดําเนินงานที่ระบุไวในแตละป
หมวดที่ 8 การประเมิน และปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
1.1 การประเมินกลยุทธการสอน
1) ประเมินรายวิชา โดยนักศึกษา
2) ประเมินกลยุทธการสอนโดยทีมผูสอนหรือระดับภาควิชา
3) ประเมินจากผลการเรียนของนักศึกษา
4) ประเมินจากพฤติกรรมของนักศึกษาในการอภิปราย การซักถามและการตอบคําถามในชั้นเรียน
5) ดําเนินการวิจัยเพื่อการพัฒนากลยุทธการสอน

1.2 การประเมินทักษะของอาจารยในการใชแผนกลยุทธการสอน
1) นักศึกษาประเมินอาจารยผูสอนในแตละรายวิชา
2) สังเกตการณ โดยผูรับผิดชอบหลักสูตร/หัวหนาแผนกวิชา/คณะผูสอน
3) รายงานผลการประเมินทักษะอาจารยใหแกอาจารยผูสอนและผูรับผิดชอบหลักสูตรเพื่อใชในการ
ปรับปรุงกลยุทธการสอนของอาจารยตอไป
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4) คณะรวบรวมผลการประเมินทักษะของอาจารยในการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนา/ปรับปรุงทักษะ
กลยุทธการสอน
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
1) ผูรับผิดชอบหลักสูตรประเมินหลักสูตรหลังสิ้นสุดการสอนแตละปโดยนักศึกษาในชั้นปนั้นๆ
2) มหาวิทยาลัยประเมินหลักสูตรจากบัณฑิตใหมและผูใชบัณฑิต
3) คณะประเมินหลักสูตรโดยผูทรงคุณวุฒิจากภายนอก
3. การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
คณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน ดําเนินการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ (Key Performance
Indicators) ในหมวดที่ 7 ขอ 7
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธการสอน
1) ผูรับผิดชอบหลักสูตรจัดทํารายงานการประเมินผลหลักสูตร
2) ผูรับผิดชอบหลักสูตร และผูสอน จัดประชุม สัมมนา เพื่อนําผลการประเมินมาวางแผนปรับปรุงหลักสูตร
และกลยุทธการสอน
3) เชิญผูทรงคุณวุฒิพิจารณาและใหขอเสนอแนะในการปรับปรุงหลักสูตรและกลยุทธการสอน
*************************************
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ภาคผนวก
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ภาคผนวก ก
คําอธิบายรายวิชา
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
196-101 สังคม เศรษฐกิจ การเมือง การปกครองของไทย
3(3-0-6)
Society, Economy, Politics and Government of Thailand
ประวัติศาสตรไทย ระบบสังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ และการเมืองไทย แนวโนมการเปลี่ยนแปลง
ทางสั งคม เศรษฐกิ จ การบริห ารจัดการ และพฤติกรรมการเมืองไทย วิเคราะห สัมพั น ธภาพระหวาง
การเมืองกับปจจัยทางสังคม เศรษฐกิจ สํารวจปญหาที่เกี่ยวของในยุคการเปลี่ยนแปลง
Thai history, social, cultural, economic and political systems; trends of socioeconomic changes, as well as administration and political behaviors; relationship between
politics and socio-economic factors; survey of social, related problems during transition
261-201 ทักษะการคิด
3(2-2-5)
Thinking Skill
ความสําคัญของการคิดอยางเปนระบบ การใชปญญาหาเหตุผลเพื่อปองกันและแกไขปญหา การ
ริเริ่มแนวคิดใหมที่เปนสัมมาทิฐิในระดับบุคคลและสถาบัน ฝกปฏิบัติวิธีคิด สรางกิจกรรมเพื่อพัฒนา
ความสามารถในการคิดวิจารณญาณ คิดวิเคราะห คิดสังเคราะห คิดสรางสรรค และการตัดสินใจ
Significance of systematic thinking; problem solution and prevention through
logical thinking; initiative of new positive ideas at personal and institutional levels;
organizing activities to enhance critical, analytical, synthetic and creative thinking; decision
making; practice of different kinds of thinking
264-102 ทักษะชีวิต
3(3-0-6)
Life Skills
ความสําคัญ และความหมายของทักษะชีวิต สภาพปญหา และความเปนไปในสังคมยุคปจจุบัน
คุณคาของชีวิต และศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย การเขาใจความรูสึกของตนเองและผูอื่น การแกปญหา
อยางสรางสรรค ทักษะการปฏิเสธ และการตอบรับ คานิยมกับการเลือกบริโภคสื่อ การวางตัวตอเพื่อนตาง
เพศ ทักษะการแกปญหาชีวิตเมื่อเผชิญภาวะวิกฤต การปรับตัว การเสริมสรางคุณคาชีวิตและสังคม
Significance and meaning of life skills; contemporary life problems and human
situation; value of life and human dignity; understanding of oneself and others;
constructive problem solving; refusing and accepting skills; values relating to media
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consumption selection; behavior toward persons of the opposite sex; skills in approaching
life crisis; adjustment; enhancement of life and social values
282-201 ชีวิตและสุขภาพ
3(2-2-5)
Life and Health
องคประกอบที่ชวยใหบุคคลมีสุขภาพดีทั้งรางกาย จิตใจ อารมณ สังคมจิตวิญญาณ การปฏิบัติที่
ถูกตองในการดูแลสุขภาพ หลักการเลือกกิจกรรมทางพลศึกษาและนันทนาการเพื่อสงเสริมคุณภาพชีวิต การ
เลือกบริโภคในชีวิตประจําวัน การปองกันอุบัติภัยและการปฐมพยาบาล พฤติกรรมเสี่ยงตอเพศสัมพันธ
Good health factors : physical, mental, emotional, social and spiritual; Appropriate health
care; considerations in selecting activities and recreation to enhance quality of life; selection
of daily consumption; accident prevention and first aid; sexually precarious behaviors
299-101 วัฒนวิถีแหงการดํารงชีวิต
3(2-2-5)
Life Style Enhancement
การสรางเสริมสุขภาวะแบบองครวม การพัฒนาบุคลิกภาพ การบริหารจัดการเพื่อการดํารงตนบน
พื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง สมดุลแหงชีวิต และกระบวนการนวสมัยภายใตสังคมพหุวัฒนธรรม การมีจิต
สาธารณะ และรักษสิ่งแวดลอม มีคุณธรรม จริยธรรม และเคารพศักดิ์ศรีความเปนมนุษย
Development of holistic health and personality; management for Living on
sufficiency economy; balance of life and modernistic process in pluralistic society; publicmindedness and preservation of environment; raising awareness on ethical issues and
human dignity
411-101 ภาษากับความคิดและการสื่อสาร
3(3-0-6)
Language, Thought and Communication
ภาษากับความคิดและการนําเสนอความคิด ทักษะทั้ง 4 ของการสื่อสาร เนน การฝกทักษะการ
อาน และการเขียนเพื่อคนควา แสดงความรูความคิดอยางมีขั้นตอนและเปนเหตุผลและสามารถเขียน
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
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417- 100 ภาษาอังกฤษพื้นฐานเพื่อการเรียนในระดับมหาวิทยาลัย
3(3-0-6)
Preparatory English for University Study
สําหรับผูมีคะแนนสอบเขาภาษาอังกฤษต่ํากวา 30 คะแนน (ไมเปดใหผูเรียน 417-101 หรือ 417102 แลว)
ไวยากรณภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐาน การเขียนประโยคสื่อความหมายและถูกตองตามหลักไวยากรณ
การอานเพื่อความเขาใจฝกหัดออกเสียงและสนทนาสั้น ๆ
(For those with O-NET scores below 30; not offered to those who have taken 417101 or 417-102)
Basic English grammar; writing grammatical and meaningful sentences; reading for
comprehension; pronunciation drill and practice of simple conversation
417-101 ภาษาอังกฤษ 1
3(3-0-6)
English I
(นักศึกษาที่มีคะแนนสอบเขาภาษาอังกฤษ 30-65 คะแนน)
ภาษาอังกฤษที่ใชในการสื่อสารเปนเครื่องมือในการศึกษาคนควา หนังสืออานนอกเวลาในระดับ
ความยากของศัพทประมาณ 2,500 คํา
(For those with O-NET scores between 30-65)
English for communication and as study tool; external reading with maximum
reading level of 2,500 words
417-102 ภาษาอังกฤษ 2
3(3-0-6)
English II
(รายวิชาบังคับกอน 417-101 ภาษาอังกฤษ 1 หรือคะแนน O-NET 66 คะแนน ขึ้นไป)
ภาษาอังกฤษที่ใชในการสื่อสารและเปนเครื่องมือในการศึกษาคนควาตอเนื่องจากรายวิชา 417101 ภาษาอังกฤษ 1 หนังสืออานนอกเวลาในระดับความยากของศัพทประมาณ 3,000 คํา
(Prerequisite: 417-101 English I or with at least 66 scores in O-NET or by permission
of the Department)
English for communication and as a study tool; continuation of 417-101; external
reading with maximum reading level: 3,000 words
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425-101 มนุษยกับอารยธรรม
3(3-0-6)
Man and Civilization
อารยธรรมและความหลากหลาย อิทธิพลตอการดํารงชีวิต ความเปนมนุษย การแสวงหาสันติสุข
ของมนุษยชาติในศาสนาสําคัญของโลก และวิถีชีวิตที่พึงประสงคในโลกปจจุบัน
Civilization and its varieties; its influence on human existence; humanity; search
for peace of world major; desirable way of religion life in the present world
426-101 สิ่งแวดลอมกับสังคม
3(2-2-5)
Environment and Society
ความสําคัญของสิ่งแวดลอมตอคุณภาพชีวิต การใชสิ่งแวดลอมเปนปจจัยการพัฒนา กฎหมาย
และกระบวนการทางการเมืองกับสิ่งแวดลอม หลักการจัดการ สิ่งแวดลอม การมีสวนรวมของประชาชน
การสื่ อสารและรณรงค การตั ดสิ นใจและจริยธรรมทางสิ่ งแวดลอม ภัย พิ บัติ สิ่งแวดลอม กรณี ตัวอยาง
ปญหาและแนวทางแกไข
Environment and quality of life; environment as factor In development; law,
political process and environment; principles of environmental management: people’s
participation, communication, campaigns, decision-making, and ethical issues;
environmental disasters; case-study of problems and solutions
427-103 มนุษยกับสังคม

3(3-0-6)

Man and Society
มนุ ษ ย ในฐานะสมาชิ ก ของสั งคม โครงสร างและวิ วั ฒ นาการของสั ง คมมนุ ษ ย เศรษฐกิ จ
กฎหมาย การเมือง การปกครองและสิ่งแวดลอม การเปลี่ยนแปลงทางสังคมวัฒนธรรมและผลกระทบ การ
ปรับตัวและการดํารงชีวิตในสังคม วัฒนธรรม เนนบริบทภาคใต
Man as a social member; structure and evolution of social human, economic,
legislative, political, governmental and environmental systems; socio-culture change and
their impacts; adaptation and living in society culture; emphasis on southern context
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427-104 อนาคตศึกษา

3(3-0-6)

Future Studies
พลวั ต ผลกระทบ รูป แบบกระบวนทั ศ น เชิ งอนาคตในบริ บ ทสั งคมโลกและสั งคมไทย เน น
แนวโนมปญหาประชากร สิ่งแวดลอม พลังงาน เทคโนโลยี เศรษฐกิจ การเมือง สังคม วัฒ นธรรมและ
จริยธรรมเพื่อนําไปสูการดํารงอยูของสังคมอยางสันติและยั่งยืน
Dynamism and its impact; futuristic paradigms in world and Thai social contexts;
analysis of trends in population, environment, energy, technology, economy, politics,
society, culture, and ethics to search for peaceful and sustainable social living
428-101 วิถีชีวิตชุมชนชายแดนใต
3(3-0-6)
Ways of Southern Border Community Life
ความหลากหลายทางวัฒนธรรม วิถีชีวิต เอกลักษณ ความขัดแยง การปรับตัว ทุนทางสังคม
ภูมิปญญา เศรษฐกิจพอเพียง กรณีศึกษาชุมชน ปญหาและทางเลือกเชิงนโยบายภาครัฐเพื่อการพัฒนา
Cultural diversity, ways of life, identities, conflicts, adaptation, social capital,
local wisdom, sufficiency economy; case study of a community: problems, state policy
alternatives in development
437-101 ปรัชญาชีวิต
3(3-0-6)
Philosophy of Life
ความคิดพื้นฐานทางปรัชญา หลักเกณฑการตัดสินคุณคาของชีวิต เพื่อไปสูคุณคาทางสังคม โดยนํา
วิธีการทางจริยศาสตรมาประยุกตใชใหเกิดแนวทางที่เหมาะสม
Basic concepts in philosophy; criteria for judging life and social values based on
ethical approaches
438-101 ศาสนวิถี
3(3-0-6)
Religious Paths
หลักศาสนาตาง ๆ และจริยธรรม เนนความเขาใจและการปฏิบัติที่เหมาะสมสําหรับทุกศาสนิกเพื่อ
การอยูรวมกันอยางสันติ
Principles of various religions and ethics; emphasis on mutual understanding and
proper practice for peaceful co-existence of believers of different religions
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724-101 วิทยาศาสตรในชีวิตประจําวัน
3(3-0-6)
Science in Daily Life
ธรรมชาติ ของวิทยาศาสตร องค ป ระกอบของวิทยาศาสตรวิทยาศาสตรประยุกต เทคโนโลยี
พลังงานและระบบพลังงาน การจัดการสิ่งแวดลอม วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเกี่ยวกับอาหาร เทคโนโลยี
สิ่ งทอ วิ ท ยาศาสตร ที่ อ ยู อ าศั ย โรคและยารัก ษาโรค ความก าวหน าทางวิ ท ยาศาสตรแ ละเทคโนโลยี
ทางเลือก
Nature of science and its component; applied science; technology; energy and
its system; environmental management; food science and technology; textile
technology; household science; diseases and medicines; progress of alternative science
and technology
724-103 วิทยาศาสตรกับสังคม
3(3-0-6)
Science and Society
แนวคิดทางวิทยาศาสตร พัฒ นาการ และวิธีการวิทยาศาสตร ผลกระทบของวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีตอสังคมมนุษย พลังงานทดแทน สิ่งแวดลอมและมลพิษ ความสัมพันธระหวางมนุษยกับสิ่งมีชีวิต
อื่น ๆ โภชนาการกับปญหาทางโภชนาการและสุขภาพ ความกาวหนาทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี การ
สื่อสารโทรคมนาคม การขนสง การเกษตรและอุตสาหกรรม
Concept and development of science; scientific methods; impacts of science and
technology on human society; alternative energy; environment and pollution; relationship
between man and other living organisms; nutrition, its problems and health;
breakthroughs in science and technology; telecommunication; transportation; agriculture
and industry
724-210 วิทยาศาสตรโลก
3(3-0-6)
Earth Sciences
สมมุติฐานเกี่ยวกับการกําเนิดเอกภพ การแลกซีและดาวฤกษ ระบบสุริยะและดาวเคราะหโลก
ธรรมชาติและโครงสรางองคประกอบโลก การเปลี่ยนแปลงของเปลือกโลก การสํารวจทางธรณีและ
ทรัพยากรธรรมชาติดวยวิธีทางธรณีฟสิกสและเทคนิคสมัยใหม การสํารวจทางสมุทรศาสตร วิทยาศาสตร
บรรยากาศ ชีวมวล ธรณีประวัติ หลักฐานสิ่งมีชีวิตที่พบจากซากดึกดําบรรพและวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต
บนโลก
Hypotheses about the universe, galaxies, stars, solar system and the earth; nature
and structure of the earth interior; changing of the earth, structural geology, geological
and natural resource survey through geophysics methods and modern technology;
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oceanographic surveys, atmospheric science, biosphere, earth history, fossils and
evolution of life
746-105 คณิตศาสตรสําหรับสังคมศาสตร
3(3-0-6)
Mathematics for Social Sciences
ฟ งก ชั น ทางคณิ ต ศาสตร แ ละกราฟ สมการเชิ งเส น และการประยุ ก ต ระบบสมการเชิ ง เส น
คณิ ตศาสตรการเงิน อนุ พั น ธและการหาคาเหมาะสมที่สุด ปริพั น ธและการประยุกตโดยทุกหัวขอเน น
ประยุกตปญหาทางธุรกิจ เศรษฐศาสตรและสังคมศาสตร
Mathematical functions and graphs; linear equations; its systems and applications;
mathematics of finance; derivatives and optimization; integral and its applications;
emphasis on applications for business, economics and social sciences
748-101 เทคโนโลยีสารสนเทศ
3(2-2-5)
Introduction to Information Technology
ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับคอมพิวเตอร ฐานขอมูลและการประยุกต การจัดการระบบสารสนเทศ
เครื อ ข า ยคอมพิ ว เตอร การสื่ อ สารผ า นอิ น เตอร เน็ ต กฎหมายและจริ ย ธรรมที่ เกี่ ย วข อ งกั บ การใช
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
870-101 ความรูเทาทันสื่อและการใชสารสนเทศ
3(3-0-6)
Utilization of Information and Media Literacy
ความสําคัญของสื่อและสารสนเทศเพื่อการเรียนรูตลอดชีวิต ลักษณะและรูปแบบ แหลงและการ
เข าถึ ง การใช ป ระโยชน จ ากสื่ อ และสารสนเทศ ความรูเท าทั น สื่อ อิทธิพ ลของข าวสารและสื่อที่ มีต อ
ชีวิต ประจําวั น สั งคมและวัฒ นธรรม คานิ ยมและความหมายที่ แฝงเรน ในเนื้ อหาสาระผ านสื่ อมวลชน
จริยธรรมและกฎหมายลิขสิทธิ์
Significances of information for life-long learning; nature and form of information;
resources and access; utilization of media and information; media literacy; influence of
news and media on daily life; social and cultural value and hidden meaning in message
of mass communication; ethical issues and copyright law
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914-101 วัฒนธรรมและศิลปะไทย
3(3-0-6)
Thai Culture and Arts
คุณคาความงามและความซาบซึ้งในวัฒ นธรรมและศิลปะ ไทย สภาพทางการเมือง เศรษฐกิจ
และสังคมที่มีอิทธิพลตอการสรางสรรคงานศิลปะในแตละยุคสมัย
Value, beauty and appreciation of Thai culture and arts; socio-economic and
political influences on artistic works in particular periods
914-102 สุนทรียภาพในงานศิลปะ
3(3-0-6)
Aesthetics in Artistic Works
องคป ระกอบ รูป แบบและเนื้อหา เอกภาพ ความประสาน และความขัดกัน ความงามในงาน
ทัศนศิลป นาฏศิลป และคีตศิลป
Composition; form and content; unity, harmony and contrast; aesthetics in visual
art, dance and music
หมวดวิชาเฉพาะ
761-101 โลกทัศนอิสลาม
2(2-0-4)
Islamic Worldview
โครงสรางของอิสลามโดยสังเขป เชน หลักการศรัทธา หลักการปฏิบัติ
Structure of Islam in brief: principles of belief and principles of practice
761-102 ชีวประวัตินบีมุหัมมัด
3 (3-0-6)
Biography of Prophet Muhammad
กําเนิด วิวัฒนาการและแหลงขอมูลของสีเราะฮ นักบูรพาคดีกับการศึกษาสีเราะฮ ชีวิตของ
ศาสดามุ ฮัมมั ดในยุคมักกะฮและยุคมะดี นะฮ วิพากษ สีเราะฮในหัวขอสําคัญๆ บทบาทและผลงานของ
ศาสดามุหัมมัดตอการพัฒนาสังคมมนุษย
Origin, development and historical sources of Sirah; orientalists and study of
Sirah; life of Prophet Muhammad (PBUH.) in Makkah and Madinah periods; critique on
major topics of Sirah; Prophet’s role and works in development of human society
761-103 จริยธรรมอิสลาม
2(2-0-4)
Islamic Ethics
จริยธรรมและบทบาทของจริยธรรมในการพัฒนาบุคลิกภาพ การปองกันและการแกปญหา
สังคม จริยธรรมสวนบุคคลและจริยธรรมสังคมในอิสลาม
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Ethics and its role in personality development, protecting and solving social
problems; individual and social ethics in Islam
761- 201 ภาษาอัลกุรอาน 1
2(2-0-4)
Qur’anic Language I
โครงสราง หนวยเสียง รากศัพท การประกอบคํา และการสรางประโยคแบบตางๆ
Structure, phoneme, etymology, word formation and construction of different
types of sentences
761-202 ภาษาอัลกุรอาน 2
2(2-0-4)
Qur’anic Language II
รายวิชาบังคับกอน : 761-201 ภาษาอัลกุรอาน 1
วิเคราะหขอเขียน ลีลาและสํานวนภาษาอัลกุรอานในระดับกลาง
(Prerequisite: 761-201 Qur’anic Language I)
Analysis of text, style and idioms of intermediate Qur’anic language
761-203 ภาษาอัลกุรอาน 3
2(2-0-4)
Qur’anic Language III
รายวิชาบังคับกอน: 761-202 ภาษาอัลกุรอาน 2
ภาษาอัลกุรอานในระดับสูง เนนสํานวนโวหาร อุปมาอุปมัย ฝกอานขอเขียนทางประวัติศาสตร
ปรัชญา วัฒนธรรมและวรรณกรรม ฝกเขียนความเรียงและรายงานทางวิชาการ
(Prerequisite: 761-202 Qur’anic Language II)
Advanced Qur’anic language; emphasis on literary style and figure of speech;
reading historical, philosophical, cultural and literary texts; composition and academic
report writing
761-205 อุลูม อัลกุรอาน
3 (3-0-6)
‘Ulum al-Qur’an
ประวัติความเปนมาของอุลูม อัลกุรอาน วะหยู การรวบรวมและการบันทึกอัลกุรอาน
โครงสรางและเนื้อหาของเลม การประทานและสาเหตุการประทาน ความแตกตางระหวางสูเราะฮ มักกิ
ยะฮและมะดะนิยะฮ
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Historical background of ‘Ulum al-Qur’an; Wahy; compilation and transcription of
al-Qur’an; structure and contents of the Holy Scripture; revelation and its causes;
differences between Makkiah and Madaniah
761-206 อุลูม อัลหะดีษ
3 (3-0-6)
‘Ulum al-Hadith
ประวัติพัฒนาการอุลูม อัลหะดีษ ความหมายและความสําคัญของหะดีษ การบันทึกหะดีษ
สายสืบ(Sanad) และตัวบท (Matn)หะดีษ การจําแนกประเภทและชนิดตางๆ ของหะดีษ มุศฏอละห อัล
หะดีษ (Mustalah al-Hadith)
Historical development of ‘Ulum al-Hadith (sciences of Hadith); definition,
significance, record, chain (sanad) and text (Matn) of al-Hadith; classification and types of
Hadith; Hadith terminology (Mustalah al-Hadith).
761-207 อะกีดะฮ อิสลามิยะฮ
3 (3-0-6)
‘Aqidah Islamiyah
ความหมาย ขอบขาย ความสําคัญและประวัติความเปนมาของวิชาอากีดะฮ อีมาน อิสลาม
และอิหสาน สิ่งที่ทําใหเสียอีมาน การบารออและการวาลาอ การศรัทธาตออัลลอฮ มะลาอิกะฮ กิตาบ
ศาสดาและความเปนศาสดา วันอาคิเราะฮ เกาะฎออ และเกาะดัร
Definition, scope, significance and historical background of ‘Aqidah; Iman, Islam
and Ihsan; causes of deterioration of Iman; Bara’ and wala’; belief in Allah and His
angels, Holy Books, prophets and prophethood, the Hereafter, Qada’ and Qadar (fate
and divine desire)
761-208 ประวัติศาสตรอิสลาม 1
3(3-0-6)
Islamic History I
กํ า เนิ ด วิ วั ฒ นาการ ระเบี ย บวิ ธี และหลั ก ฐานทางประวั ติ ศ าสตร อิ ส ลามโดยสั ง เขป
ประวัติศาสตรอิสลามในสมัยของเคาะลีฟะฮอัรรอชิดูนทั้งสี่ ไดแก อบูบักร อุมัร อุษมาน และอาลี
Origin, development, methodology and historical evidence of Islamic history in
brief; Islamic history during the periods of four righteous Caliphs: Abu Bakar, ‘Umar,
‘Uthman, and ‘Ali
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766-101 กฎหมายอิสลามเบื้องตน
3(3-0-6)
Introduction to Fiqh
ความหมายของฟกฮและชะรีอะฮ กําเนิดและพัฒนาการของฟกฮ ฐานะและบทบาทของฟกฮใน
ยุคตาง ๆ แนวคิด (มัซฮับ) ของฟกฮ โดยเนนมัซฮับชาฟอีย
Definition of Fiqh and Shari’ah; origin and development of Fiqh; status and roles
of Fiqh in each period; schools of thoughts (Madhahib) in Fiqh, with special reference to
Mazhab Shafi’e
766-102 หลักกฎหมายอิสลาม 1
3(3-0-6)
Principles of Fiqh I
ประวัติความเปนมาของวิชาอุศูลุลฟกฮ บทบัญญัติ (หุกม) ประเภทและแหลงที่มาของหุกม เชน
อัลกุรอาน หะดีษ อิจมาอฺ และกิยาส
Historical background of Usul al-Fiqh; Hukm: classification and sources such as
al-Qur’an, Hadith, Ijma’, and Qiyas
763-140 องคการและการจัดการในอิสลาม
3(3-0-6)
Organization and Management in Islam
ความหมาย แนวคิด ทฤษฎีตางๆเกี่ยวกับการจัดองคการ หลักการและวิธีการจัดองคการใน
อิสลาม การกําหนดอํานาจหนาที่ หนาที่สําคัญ ๆ ของการจัดการในอิสลาม เชน การวางแผน การตัดสินใจ
การจัดกําลังคน การอํานวยการ การควบคุมงาน การสื่อสารและการประเมินผล
Definition, concepts and theories of organization management; principles and
methods of organization management in Islam; power and authority determination; major
functions in Islamic management: planning, decision-making, staffing and human resource
management, direction, controlling, communication and evaluation
763-210 เศรษฐศาสตรจุลภาค 1
3(3-0-6)
Microeconomics I
หลักทั่ ว ไปของเศรษฐศาสตรจุลภาค กฎอุป สงค และอุ ป ทาน ความยืดหยุ น ของอุป สงค และ
อุปทาน การกําหนดราคา พฤติกรรมของผูบริโภค ทฤษฎีอรรถประโยชนและเสนแหงความพอใจเทากัน
ทฤษฎีวาดวยมูลคา ราคา คาจาง คาเชา กําไร ดอกเบี้ย การผลิต ตนทุน ปจจัยตาง ๆ ที่ใชในการผลิตและ
ผลตอบแทนจากการใชปจจัยเหลานั้น การกําหนดราคาในตลาดแขงขันสมบูรณและไมสมบูรณ
General principles of microeconomics; law of demand and supply and its
elasticity; price determination; consumer behavior; utility theory and indifference curve
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analysis; theory of value: price, wages, rent, profit, interest, production and costs; factors
of production and returns; price determination under perfect and imperfect competition
763-211 เศรษฐศาสตรมหภาค 1
3(3-0-6)
Macroeconomics I
หลักทั่วไปของเศรษฐศาสตรมหภาค ความหมายของรายไดประชาชาติ การกําหนดรายไดและ
ผลิตภัณฑมวลรวมประชาชาติ พฤติกรรมการใชจายของรัฐบาลทางดานการบริโภค การออม การลงทุน
การจางงาน การเงินและการธนาคาร นโยบายการเงินและการคลัง เงินเฟอ เงินฝด การคาระหวางประเทศ
ดุลการชําระเงิน วงจรเศรษฐกิจ และการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
General principles of macroeconomics; definition of national income; gross
national income and product determination; government expenditure on consumption,
saving, investment and employment; finance and banking; monetary and fiscal policy;
inflation and deflation; international trade; balance of payment; business cycle and
economic growth
763-212 เศรษฐศาสตรอิสลาม
3(3-0-6)
Islamic Economics
ความหมาย ขอบข า ย ความสํ า คั ญ ความเป น มา จริ ย ธรรม และลั ก ษณะเฉพาะของ
เศรษฐศาสตรอิสลาม ความรูทั่วไปวาดวยเศรษฐศาสตรจุลภาคและมหภาคในอิสลาม กฎเศรษฐศาสตร
และกฎหมายอิสลาม ระบบเศรษฐกิจ พฤติกรรมผูบริโภค การอุปโภคบริโภค การผลิตและการจําหนาย
กรรมสิทธิ์ ตลาด การคลังและสถาบันการเงินในอิสลาม การพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางอิสลาม
Definition, scope, significance, history, ethics and special aspects of Islamic
economics, general knowledge on Islamic micro and macro economics; law of economics
and Islamic Juriprudence; economic systems; consumer behavior; consumption;
production and distribution; ownership; markets; finance and financial institute; Islamic
economic development
763-213 คอมพิวเตอรสําหรับเศรษฐศาสตรและการจัดการ
3(2-2-5)
Computer for Economics and Management
ซอฟตแวรที่มีความเหมาะสมในเศรษฐศาสตรและการจัดการในอิสลาม
Appropriate software programs for economics and management in Islam
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763-214 สถิติสําหรับเศรษฐศาสตรและการจัดการ
3(3-0-6)
Statistics for Economics and Management
ความรูทั่วไปเกี่ยวกับสถิติ การจัดระเบียบและวิเคราะหขอมูล การหาสถิติเชิงพรรณนา การเก็บ
ตัวอยาง การคาดคะเนทางคณิตศาสตร การประมาณคา การทดสอบสมมุติฐาน การทดสอบไคสแควร การ
วิเคราะหความแปรปรวน การวิเคราะหการถดถอยและสหสัมพันธ วิธีการแบบนอน พาราเมตริก วิธีการ
คํานวณและการใชเลขดัชนีแบบตางๆ การวิเคราะหอนุกรมเวลา การตัดสินใจภายใตความไมแนนอนตาม
ทฤษฎีของเบย
General knowledge of statistics; data arrangement and analysis; descriptive
statistics; sampling techniques; expectations in mathematics; estimation procedure;
hypothesis testing; chi-square test; analysis of variance; linear regression and correlation
analysis; non-parametric statistics; calculation and application of various indices; time
series analysis; decision making under uncertainty according to Bay’s theory
763-315 สังคมเศรษฐกิจจังหวัดชายแดนภาคใต
3(3-0-6)
Socio-Economics of Southern Border Provinces of Thailand
ความหมาย ทฤษฎี นโยบายและการวางแผนเพื่อพัฒนาภูมิภาค โดยเฉพาะอยางยิ่งใน 5 จังหวัด
ชายแดนภาคใต ทางดานการกระจายรายได การตั้งถิ่นฐาน การขยายตัวของชุมชน การเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจ โครงการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจทั้งจากองคกรของรัฐและเอกชน โครงการพัฒนาเศรษฐกิจ
สามฝายระหวางไทย อินโดนีเซีย และมาเลเซีย ภูมิปญญาชาวบานในโครงสรางสังคมเศรษฐกิจ เชน การ
จัดการซะกาต การสหกรณ สถาบั นการเงินที่ ปราศจากดอกเบี้ย เป นตน ปญหาและแนวทางแกปญหา
สังคมเศรษฐกิจจังหวัดชายแดนภาคใต
Definition, theory, policy and planning of regional development, especially in
five southern border provinces, with emphasis on income distribution, settlement,
community expansion and economic growth; social and economic development
projects of private and government organizations, Indonesia-Malaysia-Thailand Growth
Triangle Development project (IMT-GT); local wisdom in socio-economic structure, such
as Zakat management, cooperative, interest-free financial institute; socio-economic
problems and solutions
763-316 ฟกฮสําหรับเศรษฐศาสตรและการจัดการ
3(3-0-6)
Fiqh for Economics and Management
ความสําคัญของฟกฮในดานเศรษฐศาสตรและการจัดการ หลักฟกฮวาดวยกรรมสิทธิ์ อะกัด
การจํานํา จํานอง ดอกเบี้ย กําไร การเชา คาจาง ซะกาต การเปนหุนสวน การประกอบธุรกิจประเภทตาง
ๆ ที่อิสลามอนุมัติและไมอนุมัติ
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Significance of Fiqh in economics and management; principles of Fiqh on
ownership, akads, pawn, mortgage, interest, profit, rent, wage, zakat, partnership, as well
as permitted and prohibited business in Islam
763-317 คณิตศาสตรสําหรับเศรษฐศาสตรและการจัดการ
3(3-0-6)
Mathematics for Economics and Management
แนวคิดและทฤษฎีทางคณิตศาสตร ฟงกชันและอนุพันธประเภทตาง ๆ การหาคาต่ําสุดและ
สูงสุด คาเชิงอนุพันธและปริพันธ ลักษณะความสัมพันธของตัวแปรตาง ๆ ทางเศรษฐศาสตรและธุรกิจ เนน
ความสัมพันธระหวางตัวแปรของผลรวม คาเฉลี่ย และอัตราการเพิ่มหนวยสุดทาย ของฟงกชันตาง ๆ อาทิ
ฟงกชันตนทุน รายรับ ผลผลิต และการบริโภค เปนตน
Concepts and theories of mathematics; function and derivatives; maximization
and minimization approach; differentiation and integration; relationship of variables in
economics and business, emphasis on relationship between total, average and marginal
variable of various functions such as cost, revenue, output and consumption function
763-318 ทฤษฎีและการประยุกตใชเศรษฐศาสตรอิสลาม
3(3-0-6)
Theory and Application of Islamic Economics
พฤติกรรมของผูบริโภค ความสําคัญและปจจัยของการผลิตในอิสลาม ทฤษฎี ราคา คาเช า
คาจาง ดอกเบี้ยและกําไร ความสัมพันธระหวางทุนและแรงงาน ตลาดและการแขงขัน การกระจายรายได
และความมั่งคั่งในอิสลาม การคาและพาณิชยกรรม อะกัดประเภทตาง ๆ การวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
เศรษฐศาสตรสวัสดิการในอิสลาม
Consumer behavior; significance and factors of production in Islam; theories of
price, wage, rent, interest and profit; relationship between capital and labor; market and
competition; income and wealth distribution in Islam; trade and commerce; kinds of
contracts (akads); economic development planning; welfare economics in Islam

763-319 ภาษาอังกฤษสําหรับเศรษฐศาสตรและการจัดการในอิสลาม
3(3-0-6)
English for Islamic Economics and Management
ทักษะการอานเบื้ องตน อ านตํ าราและบทความทางวิชาการที่เกี่ยวกับ เศรษฐศาสตรและการ
จัดการในอิสลาม
Basic reading skills; reading of books and academic articles about Islamic
economics and management
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763-322 เศรษฐศาสตรจุลภาค 2
3(3-0-6)
Microeconomics II
ทฤษฎี พ ฤติ ก รรมผู บ ริ โ ภค วิ เคราะห เส น แห งความพอใจเท า กั น แบบนั บ หน ว ยและแบบ
เรียงลําดับ หลักการสรางเสนอุปสงคและเสนอุปทาน ทฤษฎีการผลิต หลักการผสมปจจัย การผลิตที่เสีย
ตนทุนต่ําที่สุด หลักการเลือกผลผลิตรวม ทฤษฎีตนทุน การผลิตโดยเนนสวนประกอบตนทุน การผลิตใน
ระยะสั้นและระยะยาว โครงสรางของตลาดประเภทตาง ๆ ดุลยภาพของตลาดประเภทตาง ๆ รวมทั้ง
ดานวิภาคกรรม
Consumer behavior theory; cardinal and ordinal measurement of indifference
curve; demand and supply curves; production theory; least cost combination method;
joint product selection; cost theory; production emphasizing cost proportions; long-term
and short-term production; market structures under different conditions; market
equilibrium, including distribution
763-323 เศรษฐศาสตรมหภาค 2
3(3-0-6)
Macroeconomics II
การคํานวณรายไดป ระชาชาติ รายจ าย ผลผลิตและมูลคาเพิ่ม ระบบบั ญ ชีสั งคม ทฤษฎี การ
กําหนดรายได ส วนประกอบของอุป สงคและอุ ปทานรวม ดุลยภาพของระบบเศรษฐกิจที่เกี่ย วข องกั บ
ปจจัยดานการผลิต ปริมาณเงินและการจางงาน แนวทางการวิเคราะหเศรษฐศาสตรแบบคลาสสิค แบบ
เคนส และแบบอิสลาม ความเจริญและการรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ การแกปญหาเศรษฐกิจดวย
นโยบายทางการเงินและการคลัง
Measuring national income and expenditure; product and added value; social
accounting system; income determination theory; composition of aggregate demand and
supply; economic equilibrium with emphasis on factors of production, money supply and
employment; comparative analysis on classical, Keynesian and Islamic economics;
economic growth and stabilization; monetary and fiscal policy in solving economic
problems
763-324 ประวัติแนวคิดเศรษฐศาสตรอิสลาม
3(3-0-6)
History of Islamic Economic Thought
แนวคิ ด ทางเศรษฐศาสตร ในคั ม ภี ร อั ล กุ ร อานและอั ล หะดี ษ แนวคิ ด ทางเศรษฐศาสตร ข อง
นักปราชญมุสลิม เชน อบูยุซุฟ อัลมาวัรดี อิบนุตัยมียะฮ อิบนุ ค็อลดูน อัล ฆอซาลี ชาฮ วาลิยุลอลอฮ อัด
ดะฮลาวี เปนตน แนวคิดเศรษฐศาสตรอิสลามรวมสมัย
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Economic concept in Qu’ran and Al-hadith; economic thoughts of Muslim
scholars, such as Abu Yusuf, Al-Mawardi, Ibn Taimiyah, Ibn Khaldun, Al-Ghazali, Shah
Waliyullah Al-Dahlawi; contemporary Islamic economic thoughts
763-325 เศรษฐกิจไทยและระบบเศรษฐกิจเปรียบเทียบ
3(3-0-6)
Thai Economy and Comparative Economic Systems
โครงสรางพื้นฐานของระบบเศรษฐกิจไทยทั้งในอดีตและปจจุบัน การพัฒนาดานเกษตรกรรม
อุตสาหกรรมและ พาณิ ชยกรรม การคากับตางประเทศ โดยเฉพาะอยางยิ่งกับประเทศมุสลิม ประชากร
และแรงงาน นโยบายการเงินและการคลัง การกระจายรายได แนวคิดและอุปสรรคในการพัฒนาเศรษฐกิจ
เปรียบเทียบระบบเศรษฐกิจแบบตางๆ โดยเนนการจัดองคกร สถาบัน คานิยมและเปาหมาย
Past and present economic structures of Thailand; agricultural, industrial, and
commercial development; international trade, especially with Muslim countries;
population and labor; monetary and fiscal policy; income distribution; concepts and
obstacles in economic development; comparison of economic systems, with emphasis
on organization management, institution, value and goal
763-326 เศรษฐศาสตรการเงินและการธนาคารในอิสลาม
3(3-0-6)
Monetary Economics and Banking in Islam
บทบาทของเงินและสินเชื่อในระบบเศรษฐกิจ การออมและการลงทุน ทฤษฎีเงินตรา และอัตรา
ดอกเบี้ย หนาที่ของธนาคารกลาง ธนาคารพาณิชยและสถาบันการเงินอื่น ๆ ทฤษฎีและแนวปฏิบัติของ
ธนาคารอิสลาม บทบาทของสถาบันการเงินที่ปราศจากดอกเบี้ยในการพัฒนาเศรษฐกิจ
Role of money and credit in economic system; saving and investment; theory of
money and interest; functions of central bank, commercial bank and other financial
institutions; theory and practice of Islamic bank; role of interest-free financial institution in
economic development
763-327 การคลังสาธารณะในอิสลาม
3(3-0-6)
Public Finance in Islam
นโยบายการคลังและการจัดทํางบประมาณแผนดินของรัฐบาลอิสลามในชวง ฮ.ศ.1-651
(ค.ศ.623-1281) ยุคศาสดามุฮัมมัด คุลาฟาอุรรอชีดีน มุอาวียะฮและอับบาซิยะฮ บทบาทของซะกาต บัย
ตุลมาล ทั้งที่เปนภาระและเครื่องมือของรัฐในการแกปญหาความยากจน ความแตกตางและคลายคลึงกัน
ระหวางซะกาตและการภาษีอากร รัฐอิสลามกับการจัดทํางบประมาณสมัยใหม
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Fiscal policy and budget procedure of Islamic government in A.H. 1-651 (A.D.6231281), during periods of Prophet Muhammad, kulafaurashideen, Muawiyah and abbasiyah;
roles of Zakat and Baitulmal as commitment and instrument in solving poverty;
difference and similarity between Zakat and taxation; Islamic state and modern budget
procedure
763-328 เศรษฐกิจประเทศเอเชีย
3(3-0-6)
Asian Economies
โครงสรางทางเศรษฐกิจของประเทศในเอเชีย สถาบันและปจจัยตาง ๆที่มีผลตอการเปลี่ยนแปลง
ทางเศรษฐกิจ นโยบายและวิธีการแกปญหาเศรษฐกิจ ความสัมพันธทางเศรษฐกิจของประเทศไทยกับ
ประเทศที่เกี่ยวของ โดยเนนศึกษาประเทศมาเลเซีย อินโดนีเซีย สิงคโปร บรูไน ฟลิปปนส เวียดนาม
กัมพูชา จีนและอินเดีย
Economic sructures of Asian countries; institutes and factors influencing their
economic changes; policy and solution of economic problems; economic relation
between Thailand and other countries, especially Malaysia, Indonesia, Singapore, Brunei,
Philippines, Vietnam, Cambodia, China and India
763-329 เศรษฐมิติเบื้องตน
3(3-0-6)
Introduction to Econometrics
การสรางแบบจําลองทางเศรษฐศาสตรและธุรกิจ โดยใชสมการถดถอยแบบงาย และสมการ
ถดถอยพหุคูณ การตรวจสอบปญหาที่เกี่ยวของกับสมการถดถอย คาผิดพลาดที่สัมพันธกัน การแปลง
สภาพสมการที่ไมเปนเสนตรง การสรางสมการเชิงซอน ตัวแปรหุน การสรางสมการระบบ และการ
ประยุกตใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําหรับการหาคาตัวแปรทางเศรษฐศาสตรและธุรกิจ
Economic and business model construction with simple regression and multiple
regression models; investigating problems relating to linear regressions; heteroscedasticity;
autocorrelation and multicollinearity; transforming of non-linear equations; complex
equation construction, dummy variables , construction of simultaneous equation
systems; application of computer program for estimating economic and business
variables
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763-341 การจัดการการตลาด
3(3-0-6)
Marketing Management
บทบาทและหนาที่ของตลาด ตลาดประเภทตาง ๆ การแบงสวนตลาด การพยากรณโอกาส
ทางการตลาด การวางแผนและการจัดการผลิตภัณฑ การจัดจําหนาย การสงเสริมการขาย และการกําหนด
ราคา พฤติกรรมของผูบริโภคในแตละวัฒนธรรม บทบาทและวัตถุประสงคของการโฆษณา
Role and function of marketing; types of market; market shares; market
opportunity forecast; planning, packaging, distribution, sale promotion and pricing;
consumer behavior in different cultures; role and objective of advertising
763-342 หลักการบัญชีในอิสลาม
3(3-0-6)
Principles of Accounting in Islam
แนวคิดเบื้องตนและวัตถุประสงคของการบัญชี งบดุล งบกําไรขาดทุน ระบบบัญชีและวิธีการ
บันทึกรายการบัญชี การจัดรายไดทรัพยสินถาวร การคํานวณคาเสื่อมราคา การจัดกําไรในการผลิต การ
วิเคราะหงบการเงิน การจัดทํางบทดลองและงบประมาณตาง ๆ รายการปรับปรุงบัญชี ความสัมพันธ
ระหวางตนทุน ปริมาณ กําไร การวิเคราะหเพื่อการตัดสินใจ บัญชีภาษีอากรและการบัญชีราชการ บัญชีซะ
กาตและบัญชีสถาบันการเงินในอิสลาม
Basic concept and objective of accounting, balance sheet, income statement,
accounting system and recording; fixed income management; calculation of depreciated
value; profit management; financial statement analysis; preparation of trial balance and
statement of cash flow; accounting adjustment; relationship between cost, volume and
profit; analysis for decision making; tax account and government account; Zakat account
and financial institution account in Islam
763-343 การบริหารทรัพยากรมนุษย
3(3-0-6)
Human Resources Management
ความสํ า คั ญ ทฤษฎี แ ละหลั ก การการบริ ห ารงานบุ ค คล ระบบคุ ณ ธรรมและระบบอุ ป ถั ม ภ
กระบวนการตาง ๆ ในการบริหารงานบุคคล เชน การวางแผนกําลังคน การสรรหา การกําหนดตําแหนง
และอัตราเงินเดือน การจัดสวัสดิการ ปญหาในการบริหารงานบุคคล กฎหมายและองคกรที่เกี่ยวของกับ
การบริหารงานบุคคล ความสัมพันธระหวางการบริหารบุคคลและการจัดการสภาพแวดลอม การพัฒนา
ทักษะการบริหารงานบุคคลและภาวะผูนําในอิสลาม
Significance, theory, and principle of personnel management; moral and
patronage systems; personnel management process: personnel planning, recruitment,
determination of position and salary; welfare management; personnel management
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problems; laws and organizations involving personnel management; relationship between
personnel management and environment management; development of personnel
management skills and leadership in Islam
763-344 การจัดการการเงิน
3(3-0-6)
Financial Management
เปาหมายและหนาที่ทางการเงิน ตลาดเงินและสถาบันการเงิน เทคนิคและวิธีการในการบริหาร
การเงิน ทั้งในดานการจัดหาและจัดสรรเงินทุนระยะสั้น ระยะปานกลางและระยะยาว การตัดสินใจ
ลงทุน นโยบายเงินปนผล การตัดสินใจเกี่ยวกับการเงิน
Financial aims and roles; monetary market and financial institutions; techniques
and processes of financial management: acquisition and allocation of short-, mediumand long-term capital; investment decision; structure and dividend policy; financial
decision making
763-345 กฎหมายธุรกิจ
3(3-0-6)
Business Law
ความรูเกี่ยวกับกฎหมาย ที่มา ชนิด การใช การตีความ และการยกเลิกกฎหมาย หลักทั่วไปของ
กฎหมายแพงและพาณิชยวาดวยบุคคล นิติกรรม หนี้สัญญา การละเมิดสัญญา หลักกฎหมายวาดวยหาง
หุนสวนและบริษัท รวมทั้งเอกเทศสัญญาที่สําคัญ ๆ
Knowledge of law: history, kinds, enforcement, interpretation and nullification of
law; general principles of civil code and commercial law regarding personnel, legal act,
obligation contract, and contract transgression; legal principles concerning partnership
and company, including specific contracts
763-346 การจัดการลงทุนในอิสลาม
3(3-0-6)
Investment Management in Islam
ความสําคัญของการลงทุนในอิสลาม ความแตกตางระหวางกําไรและดอกเบี้ย การลงทุนกับการ
เก็งกําไร สิ่งจูงใจใหเกิดการลงทุน วิธีวิเคราะหการลงทุน ผลตอบแทนจากการลงทุน การวิเคราะหภาวะ
เศรษฐกิจและภาวะอุตสาหกรรม แนวคิดเกี่ยวกับมูลคาปจจุบัน การวิเคราะหแนวคิดอิสลามเกี่ยวกับหุนกู
หุนสามัญ หุนบุ ริมสิทธิ์ หุน แปลงสภาพ และสิทธิในการซื้อหุน การวิเคราะห การเปลี่ยนแปลงราคาหุ น
สามัญ
Significance of Islamic investment; differences between profit and interest;
investment and speculation; motivations for investment; investment analysis methods;
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return on investment; analysis of economic and industrial position; concept of present
value; analysis of Islamic concepts about loan-stock, common-stock, preferred stock,
transform stock, and stock warrants; analysis of change in common stock price
763-347 การจัดการการผลิตในอิสลาม
3(3-0-6)
Production Management in Islam
ความสําคัญของการผลิตในอิสลาม ปจจัยเกี่ยวกับการตัดสินใจดานการผลิต ระบบการผลิต การ
จัดองคการเพื่อการผลิต การวางแผนกระบวนการผลิต การควบคุมคุณภาพและปริมาณ การบํารุงรักษา
การจัดซื้อและระบบการควบคุมสินคาคงเหลือ
Significance of production in Islam; factors affecting decision-making in production;
production system; management of production organization; production planning; quality
and quantity control; maintenance; purchasing and inventory control
763-348 การจัดการสินเชื่อ
3(3-0-6)
Credit Management
ความหมาย ขอบเขตและประเภทของสิ น เชื่ อ การตั ด สิ น ใจในการให สิ น เชื่ อ การกํ า หนด
หลักเกณฑ และนโยบายการใหสินเชื่อของสถาบันการเงิน การพิจารณาโครงการ การควบคุมและติดตาม
หนี้ วิธีปฏิบัติกับหนี้สูญ ขอปฏิบัติทางกฎหมายเกี่ยวกับสินเชื่อ การใชสินเชื่อตางประเทศ การแลกเปลี่ยน
เงินตราตางประเทศ การเรียกเก็บเงินตางประเทศ การใชระบบขอมูลในการบริหารสินเชื่อ
Definition, scope, and types of credit; loan decision; credit determination and
policy of financial institutions; project consideration; debt control and follow up; bad
debt management; legal practice on credit; international credit; foreign exchange; foreign
collection; information system for credit management
763-349 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
3(2-2-5)
Management Information System
แนวคิดในการจัดระบบขอมูลเพื่อการจัดการ กระบวนการจัดขอมูล พัฒนาการของการจัดระบบ
ข อ มู ล ความรู เกี่ ย วกั บ ระบบคอมพิ ว เตอร โครงสร างคลั งข อ มู ล ระบบคอมพิ ว เตอร ที่ ใช กั บ ระบบ
สารสนเทศเพื่อการจัดการ การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอรเพื่อประยุกตใชในการจัดการสารสนเทศ
Concept of management information system; data processing; development of
data organization; knowledge of computer system; data warehouse structure; computer
system for MIS; development of computer program for MIS
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763-350 การวางแผนและควบคุมงานบริหาร
3(3-0-6)
Management Planning and Controlling
ความหมายและความสําคัญของการวางแผน แผนประเภทตาง ๆ กระบวนการในการวางแผน
และควบคุม กระบวนการตัดสินใจในการบริหารองคการ เทคนิคและแนวคิด เกี่ยวกับการวางแผนและ
ควบคุมงานบริหาร วิธีการและการออกแบบระบบการควบคุม การนําแผนไปใชและการประเมินผลการ
ปฏิบัติการ
Definition and significance of planning; various types of planning; planning and
controlling processes; decision-making process in organization management; techniques
and concepts of planning and controlling; methods and designs of controlling system;
implementation and evaluation
763-351 หลักการและการปฏิบัติตะกาฟูล
3(3-0-6)
Principle and Practice of Takaful
หลักการของตะกาฟุล และการนําไปใชในปจจุบัน ผลกระทบทางสังคมและเศรษฐกิจของตะกา
ฟูล การประเมินสถาบันตะกาฟูล และปญหาที่เกี่ยวของ
Principle of Takaful and current practice; social and economic impact of Takaful;
evaluation of Takaful organization and related problems
763-419 จริยธรรมธุรกิจในอิสลาม
3(3-0-6)
Business Ethics in Islam
พฤติกรรมมนุษยในกรอบจริยธรรมอิสลาม จริยธรรมอิสลามกับกระบวนการทางธุรกิจ ไดแก
จริยธรรมดานการอุปโภคบริโภค การผลิต การโฆษณา และการจําหนาย ความรับผิดชอบขององคกรธุรกิจ
ตอสังคม จริยธรรมธุรกิจระหวางประเทศ ปญหาและการพัฒนาจริยธรรมทางธุรกิจ
Human behavior under Islamic ethics; Islamic ethics and business process: ethics
of consumption, production, advertising and distribution; social responsibility of business
organizations; international business ethics; problems and development in business ethics
763-420 วิธีวิทยาการวิจัยทางเศรษฐศาสตรและการจัดการในอิสลาม 3(2-2-5)
Research Methodology in Islamic Economics and Management
ระเบียบวิธีวิจัยทั้งในแงทฤษฎีและปฏิบัติ กระบวนการจัดทําขอมูล การเลือกกลุมตัวอยาง การ
ออกแบบการวิจัย การวิเคราะหและตีความขอมูล การฝกทําวิจัยเกี่ยวกับเศรษฐศาสตรและการจัดการใน
อิสลาม การประยุกตใชผลงานวิจัย
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Research methodology: theory and practice; data processing; sampling; research
design; data analysis and interpretation; research practice on economics and
management in Islam; research application
763-421 เศรษฐศาสตรการจัดการในอิสลาม
3(3-0-6)
Managerial Economics in Islam
หลักการและทฤษฎีทางเศรษฐศาสตรอิสลามในการวิเคราะห การแก ปญหา การวางนโยบาย การ
บริหารและการตัดสินใจเกี่ยวกับการดําเนินธุรกิจ แนวความคิดเกี่ยวกับดอกเบี้ยและกําไร ทฤษฎีการผลิต
การตั้งราคา การวิเคราะหตนทุน ปจจัยการผลิต นโยบายการผลิตและการตลาด การตัดสินใจเพื่อการ
ลงทุนและการบริหารเงินทุน
Principles and theories in Islamic economics for analyzing business activities,
problem-solving, policy planning, administration and decision making; concept of interest
and profit; production theory; pricing; cost analysis; factors of production; production
policy and marketing; investment decision and capital management
763-429 ประเด็นรวมสมัยในเศรษฐศาสตรอิสลาม
3(3-0-6)
Contemporary Issues in Islamic Economics
ประเด็นที่ถกเถียงในทางทฤษฎีและปฏิบัติของนักเศรษฐศาสตรมุสลิม เชน การจัดตั้งสถาบัน
การเงินที่ปราศจากดอกเบี้ย การประกัน การสหกรณ ตลาดหลักทรัพย สถานธนานุบาล เปนตน
Controversial issues about theory and practice among Muslim economists, such as
establishment of interest-free financial institutions, insurance, cooperative, stock
exchange, and pawnshop
763-430 การบูรณาการกลุมทางเศรษฐกิจและความรวมมือทางเศรษฐกิจระหวางประเทศ
มุสลิม
3(3-0-6)
Economic Integration and Cooperation among Muslim Countries
สาเหตุและทฤษฎีการรวมกลุมทางเศรษฐกิจ การรวมกลุมทางเศรษฐกิจที่ สําคัญ การพัฒ นา
เศรษฐกิ จ การค า ขาย และการช วยเหลื อทางเศรษฐกิจ ระหวางประเทศมุส ลิ ม การจัดตั้งองคก รทาง
เศรษฐกิจ ความสําเร็จและความลมเหลวในการรวมกลุมทางเศรษฐกิจระหวางประเทศมุสลิม
Reasons and theories of economic integration; major economic integration;
economic development, trading, and economic assistance among Muslim countries;
establishment of economic organization; success and failure in economic integration
among Muslim countries
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763-431 เศรษฐศาสตรการเกษตรในอิสลาม
3(3-0-6)
Agricultural Economics in Islam
ประวัติ ขอบเขต และความสําคัญของเศรษฐศาสตรการเกษตรในอิสลาม แขนงตาง ๆ ของ
เศรษฐศาสตรการเกษตร การเปลี่ยนแปลงเทคนิคการผลิต ทฤษฎีหนวยผลิตและการจัดการหนวยผลิตทาง
การเกษตร เงินทุนทางการเกษตร โครงสรางตลาดและสถาบันทางการเกษตร
History, scope, and significance of agricultural economics in Islam, branches of
agricultural economics; change in production techniques; theory of production unit and
management of agricultural product unit; agricultural capital; structure of agricultural
market and agricultural institution
763-432 เศรษฐศาสตรระหวางประเทศ
3(3-0-6)
International Economics
ทฤษฎีการคาระหวางประเทศ นโยบายการกีดกันทางการคาและผลที่มีตอระบบเศรษฐกิจ การ
รวมกลุมทางเศรษฐกิจ การลงทุนระหวางประเทศ ตลาดเงินตรา ดุลการคา และดุลการชําระเงิน การ
แกไขดุลการคาและดุลการชําระเงิน การคาและการเงินระหวางประเทศกับการพัฒนาเศรษฐกิจ องคการ
ทางเศรษฐกิ จ ระหว า งประเทศ โครงสรางสิ น คาเข าและออกที่ สํ าคัญ ของไทย ป ญ หาดุ ล การค าและ
ดุลการชําระเงินของไทย ความเปนไปไดและความสําคัญในการทําการคาระหวางประเทศไทยกับประเทศ
มุสลิม
Theories of international trade; trade barriers and their effects on economic
system; economic integration; international investment; currency market; balance of
trade and payments and solutions; international trade and finance and economic
development; international economic organization; structure of Thai major imports and
exports; problems of balance of trade and payment in Thailand; feasibility and
significance of international trading between Thailand and Muslim countries
763-433 ทฤษฎีและนโยบายการเงิน
3(3-0-6)
Monetary Theory and Policy
บทบาท และหนาที่ของเงิน ทฤษฎีอุปสงคและอุปทานของเงิน ระบบธนาคารพาณิชย แหลงและ
การใชเงินทุน ลักษณะของสถาบันการเงิน กลไกการควบคุมเงินในระบบเศรษฐกิจ ระบบการเงินระหวาง
ประเทศ บทบาทของสถาบันการเงินในการพัฒนาเศรษฐกิจ นโยบายการเงินของประเทศไทย
Role and function of money; theory of money demand and supply; commercial
bank system; source and use of capital; types of financial institution; money control
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mechanism in economic system; international financial system; role of financial institution
in economic development; monetary policy of Thailand
763-434 เศรษฐกิจการเมืองในอิสลาม
3(3-0-6)
Political Economy in Islam
คําจํากัดความ พัฒนาการและขอบขายเศรษฐศาสตรการเมืองในประวัติศาสตรอิสลาม โครงสราง
หลักการ กลไก และเครื่องมือของระบบเศรษฐกิจการเมืองในอิสลาม วิเคราะหเศรษฐกิจการเมืองในยุค
ศาสดามุฮัมมัด (ศ็อลฯ) และคุลาฟาอ อัรรอชิดีน ศึกษาเปรียบเทียบเศรษฐกิจการเมืองของประเทศมุสลิม
หลังยุคอาณานิคม
Definition, development and scope of political economy in Islamic history;
structure, principle, mechanism, and instrument of political economy in Islam; analysis of
political economy in periods of Prophet Muhammad and Four Rightly Guided Caliphs;
comparative study of political economy of post-colonial Muslim countries
763-435 เศรษฐศาสตรวาดวยความเจริญเติบโตและการพัฒนา
3(3-0-6)
Growth and Development Economics
ทฤษฎีเกี่ยวกับการพัฒนาและความจําเริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ปจจัยทางดานสังคม เศรษฐกิจ
และการเมืองที่มีผลตอการพัฒนาเศรษฐกิจ ปญหาและนโยบายเกี่ยวกับการพัฒนาเศรษฐกิจ การวาง
แผนพัฒนาเศรษฐกิจ บทบาทของรัฐกับเอกชนในการพัฒนาเศรษฐกิจ การประสานงานในการใชทรัพยากร
ใหมีประสิทธิภาพ การประเมินโครงการพัฒนาเศรษฐกิจ
Theories of economic growth and development; socio-economic and political
factors influencing economic development; problems and policy of economic
development; economic development planning; role of government and private sectors
in economic development; coordination for efficient resource allocation; evaluation of
economic development project
763-436 เศรษฐศาสตรแรงงานในอิสลาม
3(3-0-6)
Labor Economics in Islam
ความหมายและความสําคัญของแรงงานในอิสลาม ตลาดแรงงานในประเทศมุสลิม คาจางและ
ชั่วโมงการทํางาน บทบาทของสหภาพแรงงานและองคการแรงงานระหวางประเทศ
Definition and significance of labor in Islam; labor market in Muslim countries;
wage and work hours; role of labor union and International Labour Organization--ILO
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763-437 เศรษฐศาสตรสหกรณในอิสลาม

3(3-0-6)

Cooperative Economics in Islam
ความหมายและความสําคัญของสหกรณ ประวัติสหกรณในไทยและตางประเทศ หลักการและ
ประเภทของสหกรณ รวมทั้งสหกรณออมทรัพยอิสลาม การสงเสริม การบริหารงานและการจัดการสหกรณ
เงื่อนไขและขอจํากัดของสหกรณ หลักเศรษฐศาสตรและธุรกิจสหกรณ
Definition and significance of cooperative; history of cooperative in Thailand and
other countries; principles and types of cooperative, including Islamic saving cooperative;
cooperative promotion, administration and management; conditions and limitations of
cooperative; principles of cooperative economics and business
763-451 การจัดการธุรกิจขนาดยอมและการคาปลีก
3(3-0-6)
Small Business Management and Retailing
แนวคิดและขั้นตอนในการวางแผนและการจัดการธุรกิจขนาดยอม การควบคุมการเงินและแหลง
เงินทุน การสํารวจตลาด การสงเสริมการขายและการควบคุมสินคาคงเหลือ การใหสินเชื่อ การพยากรณ
ตลาด การบริหารการคาปลีก การจัดราน การบริหารบุคคลและสินคา การบริหารการขายและการควบคุม
ในการคาปลีก
Concept and process of small business planning and management; financial
control and source of capital; market survey, sales promotion and inventory control;
credit; market forecasting; retailing management; store arrangement; personal and
product management; sales and retail management
763-452 ซะกาตและการภาษีอากร
3(3-0-6)
Zakat and Taxation
ความหมาย แนวคิดและพัฒนาการของการจัดการซะกาต ทรัพยสินประเภทตาง ๆ ที่ตองจายซะ
กาต พิกัดต่ําสุด และอัตราการจายซะกาต ผูมีสิทธิไดรับซะกาต บทบาทของซะกาตที่เกี่ยวเนื่องกับ
สวัสดิการสังคม หลักเกณฑและวิธีการจัดการซะกาตสมัยใหม การภาษีอากร แนวคิดและบทบาทของภาษี
อากรในนโยบายการคลังของรัฐ วิธีการจัดเก็บภาษีอากร
ผลกระทบของภาษีอากรตอการตัดสินใจใน
วงการธุรกิจ ความแตกตางระหวางซะกาตและการภาษีอากรทั้งในเรื่องความหมาย วิธีการและเปาหมาย
Definition, concept, and evolution of zakat management; assets subject to zakat;
minimum rate and distribution of zakat; eligible recipients of zakat; role of zakat in social
welfare; principle and method of modern zakat management; taxation; concept and role
of taxation in government’s fiscal policy; methods of tax collection; tax impact on
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business decision; differences between zakat and taxation in terms of meaning,
procedure and objective
763-453 การจัดการสถาบันการเงินในอิสลาม
3(3-0-6)
Management of Monetary Institution in Islam
แนวคิดและหลักการในการจัดโครงสรางสถาบันการเงินและการธนาคารในอิสลาม ระบบงาน
บัญชี ลักษณะงานและการใหบริการ บทบาทของสถาบันการเงินในอิสลามตอระบบเศรษฐกิจของประเทศ
ปญหาและแนวทางแกไขสถาบันการเงินในอิสลาม กฎหมายที่เกี่ยวของกับสถาบันการเงินตาง ๆ และ
สถาบันการเงินในอิสลาม การพัฒนาของสถาบันการเงินตามแนวทางอิสลาม
Concept and principle of Islamic monetary institution and banking establishment;
accounting system; practice and service; role of Islamic monetary institution in national
economic system; problems and solutions of monetary institution; laws concerning
monetary institution and Islamic financial institution; development of monetary institution
according to Islam
763-454 การจัดการโครงการ
3(3-0-6)
Project Management
ความสําคัญของการบริหารโครงการ การวิเคราะหความเปนไปไดของโครงการ การประเมินคา
ของโครงการ การแกไขปญหาการบริหารโครงการ การวางแผน การติดตามผลและการรายงานผลจากงาน
ภาคสนาม
Significance of project management; project feasibility analysis; project evaluation;
problem-solving of project management; planning, follow-up and field report
763-455 การบัญชีบริหาร
3(3-0-6)
Managerial Accounting
รายวิชาบังคับกอน : 763-342 หลักการบัญชีในอิสลาม
ความสําคัญของการบัญชีบริหาร การวิเคราะหตนทุน-ปริมาณ-กําไร ตนทุนผันแปร ตนทุนฐาน
กิจกรรม ตนทุนมาตรฐาน งบประมาณ การวิเคราะหงบการเงิน การตัดสินใจภายใตความไมแนนอน การ
ใชเทคนิคเชิงปริมาณ
Prerequisite: 763-342 Principle of Accounting in Islam
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Significance of managerial accounting; cost-volume-profit analysis; variable costing;
activity-based costing; standard costs; budgets; financial statement analysis; decision
making under uncertainty; quantitative method
763-456 การจัดการเชิงกลยุทธ
3(3-0-6)
Strategic Management
แนวคิดพื้นฐานของการจัดการเชิงกลยุทธ บรรัทภิบาลและความรับผิดชอบตอสังคม การวิเคราะห
สภาพแวดลอมของธุรกิจ การกําหนดกลยุทธ การนํากลยุทธไปใช การประเมินผลและการควบคุมกลยุทธ
การวิเคราะหกรณีศึกษา
Basic concepts of strategic management; corporate governance and social
responsibility; environmental scanning; strategy formulation, implementation, evaluation
and control; analysis of case study
763-457 สนทนามลายูเพื่อธุรกิจ 1
Malay Conversation for Business I
3(3-0-6)
ระบบเสียงและการออกเสียงภาษามลายู การเขียนคํามลายูดวยอักษรโรมัน การสราง ประโยคพื้นฐาน
สํานวนที่ใชในชีวิตประจําวัน และการสนทนาดานธุรกิจ
Phonetic system and pronunciation of Malay language; Malay writing with Roman
alphabets; basic sentence construction; daily expressions and business conversation
763-458 สนทนามลายูเพื่อธุรกิจ 2
3(3-0-6)
Malay Conversation for Business II
ภาษามลายูที่เกี่ยวของกับการติดตอสื่อสารดานธุรกิจทั่วไป การนําเสนอขอมูล การใหและ
สอบถามขอมูล การประชุม การสัมภาษณงาน การพูดโทรศัพท การแสดงความคิดเห็นและติดตอกับลูกคา
Malay language for business communication: presenting information, giving and
getting information, meeting, job interview, telephone conversation, expressing opinions
and contact with customers
763-460 การฝกงาน
300 ชั่วโมง
Field Work
(เงื่อนไขบังคับรายวิชา: เรียนวิชาเอกในสาขาครบถวน)
(Prerequisite: Completely studied major subjects)
การฝกงานที่เกี่ยวของกับสาขาที่เรียนในหนวยงานตางๆ ไมนอยกวา 300 ชั่วโมง
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A minimum of 300 hours of field work related to field of study
763-461 สหกิจศึกษา
6(0-0-18)
Cooperarative Education
เงื่อนไขบังคับรายวิชา : เรียนวิชาเอกในสาขาครบถวน)
(Prerequisite: Completely studied major subjects)
การฝกงานวิชาชีพดานเศรษฐศาสตรหรือการจัดการในสถานประกอบการอยางเปน ระบบ
A semester of internship in field of economics or management
in business sectors
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ภาคผนวก ข
ผลการเรียนรู กลยุทธการสอน และการประเมินผล ของรายวิชาศึกษาทั่วไป
1. ผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม
1) มีวินัย ซื่อสัตย สุจริต รับผิดชอบตอตนเองและผูอื่นสํานึกในหนาที่ของตนเองและผูอื่น
รวมทั้งเคารพในสิทธิ และศักดิ์ศรีความเปนมนุษย
2) ตระหนักและเห็นคุณคาในความตางและหลากหลายของวัฒนธรรมทองถิ่น และนานาชาติ
3) มีความเสียสละและจิตสาธารณะที่ถูกตองและดีงาม
2. ผลการเรียนรูดานความรู
1) เขาใจความรูพื้นฐานของศาสตรสาขาตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการดํารงชีวิต
2) มีความรอบรู โดยการผสมผสานเนื้อหาในศาสตรตาง ๆ ทันตอการเปลี่ยนแปลงของสังคมวัฒนธรรม
และสิ่งแวดลอม
3) แสวงหาความรูจากงานวิจัย หรือแหลงเรียนรูอื่น ๆ
3. ผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา
1) สามารถบูรณาการความรูในศาสตรตาง ๆ ใหเกิดประโยชนแกตนเองและสวนรวม
2) สามารถสืบคนและประเมินขอมูลจากแหลงเรียนรูที่หลากหลาย
3) สามารถคิดวิเคราะห รูเทาทันสถานการณและแกปญหาอยางสรางสรรค
4) สามารถนําความรูไปเชื่อมโยงกับภูมิปญญาทองถิ่นเพื่อทําความเขาใจและสรางสรรคสังคม
4. ผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
1) มีความรับผิดชอบตอหนาที่ในฐานะผูนําหรือสมาชิกของกลุม
2) สามารถปรับตัว รับฟง ยอมรับความคิดเห็น และทํางานรวมกับผูอื่นได ทั้งในฐานะผูนําและ
สมาชิกของ กลุม
3) มีมนุษยสัมพันธที่ดีกับผูรวมงานในองคกรและกับบุคคลทั่วไป
4) สามารถรวมกลุมคิดริเริ่ม วางแผน และตัดสินใจแกปญหาไดอยางเหมาะสม รวมทั้งดํารงชีวิตได
อยางมีความสุข
5)รับผิดชอบในการเรียนรูอยางตอเนื่อง
5. ผลการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
1) สามารถใชภาษาเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจําวันไดอยางมีประสิทธิภาพ ทั้งการฟง พูด อานและเขียน
2) กาวทันเทคโนโลยีปจจุบันและสามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมกับสถานการณ เพื่อการ
สืบคน ศึกษาดวยตนเอง นําเสนอ และสื่อสาร
3) เขาใจปญหา วิเคราะห และเลือกใชกระบวนการทางคณิตศาสตรและสถิติที่เหมาะสมในการแกปญหา
6. ผลการเรียนรูดานทักษะพิสัย (พลศึกษา)

74

1) มีทักษะการเคลื่อนไหวเบื้องตนที่ถูกตอง
2) มีทักษะเบื้องตนในการออกกําลังกาย เลนกีฬา ดนตรี หรือศิลปะ
3) มีทักษะการเสริมสรางและการดูแลสุขภาพเบื้องตน
4) ตระหนักและเห็นคุณคาในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการออกกําลังกายใหสอดคลอง
กับชีวิตประจําวัน
กลยุทธการสอน และกลยุทธการประเมินผลที่สอดคลองกับมาตรฐานผลการเรียนรู
หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
มาตรฐานผลการเรียนรู
1. ดานคุณธรรม จริยธรรม
1) มีวินัย ซื่อสัตย สุจริต
รับผิดชอบตอตนเองและผูอื่น
สํานึกในหนาที่ของตนเองและ
ผูอื่น รวมทั้งเคารพในสิทธิ
และศักดิ์ศรีความเปนมนุษย
2) ตระหนักและเห็น
คุณคาในความตางและ
หลากหลายของวัฒนธรรม
ทองถิ่น และนานาชาติ
3) มีความเสียสละและ
จิตสาธารณะที่ถูกตองและดี
งาม

กลยุทธการสอน

กลยุทธการประเมินผล

1) เนนการเขาชั้นเรียน การตรง
ตอเวลา ความซื่อสัตยและความ
รับผิดชอบในงานที่ไดรับ
มอบหมาย และการแตงกายให
เปนไปตามระเบียบของ
มหาวิทยาลัย
2) จัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนที่เนนการเรียนรูจาก
สถานการณจริง บทบาทสมมติ
กรณีตัวอยาง สถานการณ
จําลอง และสื่อตางๆ
3) มอบหมายงานกลุมและหรือ
งานรายบุคคลใหคิดทํากิจกรรม
บําเพ็ญประโยชนแกเพื่อน
มนุษย
4)มอบหมายงานกลุมหรืองาน
รายบุคคลใหศึกษาบุคคลที่มี
ความเสียสละและจิตสาธารณะ
ตอสังคม
5)เขารวมกิจกรรมในวันถือ
ประโยชนของเพื่อนมนุษยเปน
กิจที่หนึ่ง(เชน ใหคิดคําขวัญ

1) ประเมินจากการเขาชั้นเรียน
สม่ําเสมอ การตรงตอเวลาของ
นักศึกษาในการเขาชั้นเรียน การ
เขารวมกิจกรรม ความซื่อสัตย
และการสงงานที่ไดรับมอบหมาย
ตรงเวลา
2) ประเมินจากการมอบหมายงาน
เดี่ยวและงานกลุมที่มีการคนหา
ขอมูลจากแหลงเรียนรูตาง ๆโดย
จะตองมีการอางอิงที่มาของขอมูล
อยางครบถวน
3)ประเมินจาก ความรับผิดชอบใน
หนาที่ที่ไดรับมอบหมาย
4) สังเกตจากพฤติกรรมการเรียน
5) ประเมินจากการทํางานกลุม
และผลงานของกลุม
6) ประเมินจากคะแนนจิตพิสัย
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2. ดานความรู
1) เขาใจความรูพื้นฐาน
ของศาสตรสาขาตาง ๆ ที่
เกี่ยวของกับการดํารงชีวิต
2) มีความรอบรู โดยการ
ผสมผสานเนื้อหาในศาสตร
ตาง ๆ ทันตอการเปลี่ยนแปลง
ของสังคมวัฒนธรรมและ
สิ่งแวดลอม
3) แสวงหาความรูจาก
งานวิจัย หรือแหลงเรียนรูอื่น
ๆ

กลยุทธการสอน
และจัดทําโปสเตอรเกี่ยวกับ
ความเสียสละและจิตสาธารณะ
ที่ถูกตองและดีงาม)
6) อบรมจริยธรรม/บรรยาย
และนําเสนอกรณีศึกษาที่
เกี่ยวของกับเทคโนโลยี
สารสนเทศ(เชน การใช
เทคโนโลยีสารสนเทศที่มี
วัตถุประสงคไมสุจริต หรือจาก
มิจฉาชีพ เปนตน )

กลยุทธการประเมินผล

ประเมินความรูของนักศึกษาจาก
1) ใหความรูครอบคลุมทฤษฎี ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการ
และหลักการที่ควรจัดในกลุม ปฏิบัติงานของนักศึกษาในดานตาง
ภาษา กลุมมนุษยศาสตร กลุม ๆ จากสิ่งตอไปนี้
สังคมศาสตร และกลุม
1) การนําเสนอผลงาน
วิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 2) งานที่ไดรับมอบหมาย
2) จัดใหมีการเรียนรูจากสื่อที่ 3) ประเมินผลดวยผลการตรวจ
ทันตอเหตุการณปจจุบัน
ผลงานการทดสอบยอย การสอบ
3) จัดบรรยายพิเศษโดย
กลางภาค และการสอบไล
วิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญ
หรือมีประสบการณตรง
4)มอบหมายงานใหคนควาจาก
สื่อ/งานวิจัยและแหลงเรียนรูที่
หลากหลาย
5) จัดใหมีการเรียนรูจากสภาพ ประเมินผลโดยใชหลักการประเมิน
จริง
ตามสภาพจริง เชน การนําเสนอ
ผลงาน แฟมสะสมผลงาน การ
ทัศนศึกษา การทดสอบ เปนตน

3. ดานทักษะทางปญญา
1) สามารถบูรณาการ
1) จัดกระบวนการเรียนการ
1)ประเมินจากการรวมแสดงความ
ความรูในศาสตรตาง ๆ ใหเกิด สอนที่ฝกทักษะการคิด(ที่เนน คิดเห็น
ประโยชนแกตนเองและ
การบูรณาการความรูในศาสตร 2) ประเมินจากการทํางานกลุม
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สวนรวม
2) สามารถสืบคนและ
ประเมินขอมูลจากแหลงเรียนรู
ที่หลากหลาย
3) สามารถคิดวิเคราะห
รูเทาทันสถานการณและ
แกปญหาอยางสรางสรรค
4) สามารถนําความรูไป
เชื่อมโยงกับภูมิปญญาทองถิ่น
เพื่อทําความเขาใจและ
สรางสรรคสังคม

4. ดานทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและความ
รับผิดชอบ

กลยุทธการสอน
ตาง ๆ)ทั้งรายบุคคลและเปน
กลุม เชน สะทอนคิด
อภิปรายกลุม วิเคราะห
กรณีศึกษาจากสื่อประเภทตาง
ๆ การโตวาที การจัดทํา
โครงการ
2) จัดกิจกรรมที่นักศึกษามี
โอกาสคิดวิเคราะหจาก
กรณีศึกษา บทบาทสมมุติ
สถานการณจริง
3) จัดกิจกรรมใหนักศึกษามี
โอกาสปฏิบัติจริงและเรียนรูจาก
แหลงเรียนรู
ในทองถิ่น
4) อภิปรายกลุมยอยจากสื่อตาง
ๆ เชน ภาพถาย โปสเตอร ขาว
5)สํารวจปญหาเกี่ยวกับบทเรียน
ในภาคสนาม
6) ใหนักศึกษาสืบคนจากแหลง
เรียนรูที่หลากหลาย
7) สอนใหคิดแบบวิทยาศาสตร
และฝกวิธีการแกปญหาแบบ
วิทยาศาสตร
8) ใชการสอนแบบ PBL
9) สอนใหคิดแบบวิเคราะห
แยกแยะองคประกอบของ
กระบวนการผลิตสื่อประเภทตาง
ๆ
10) ฝกแกโจทยปญหา

กลยุทธการประเมินผล
3)ประเมินจากการนําเสนอผลงาน
4)ประเมินจากการเขียนรายงาน
ของนักศึกษา
5) ประเมินจากขอสอบ/การ
สัมภาษณ/การสังเกต /การทํา
แบบฝกหัด/แบบทดสอบ/ที่ให
นักศึกษาไดฝกแกปญหา
6)วัดและประเมินความสามารถใน
การปรับเปลี่ยนตนเองใหเปนผูรับ
สารที่รูเทาทันสื่อ
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1) มีความรับผิดชอบตอ
หนาที่ในฐานะผูนําหรือสมาชิก
ของกลุม
2) สามารถปรับตัว รับฟง
ยอมรับความคิดเห็น และ
ทํางานรวมกับผูอื่นได ทั้งใน
ฐานะผูนําและสมาชิกของกลุม
3) มีมนุษยสัมพันธที่ดีกับ
ผูรวมงานในองคกรและกับ
บุคคลทั่วไป
4) สามารถรวมกลุมคิด
ริเริ่ม วางแผน และตัดสินใจ
แกปญหาไดอยางเหมาะสม
รวมทั้งดํารงชีวิตไดอยางมี
ความสุข
5) รับผิดชอบในการ
เรียนรูอยางตอเนื่อง

5. ดานทักษะการวิเคราะห
เชิงตัวเลข การสื่อสาร และ
การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
1) สามารถใชภาษาเพื่อ
การสื่อสารในชีวิตประจําวันได
อยางมีประสิทธิภาพ ทั้งการ
ฟง พูด อานและเขียน
2) กาวทันเทคโนโลยี
ปจจุบันและสามารถใช
เทคโนโลยีสารสนเทศที่

กลยุทธการสอน
1) มอบหมายใหนักศึกษา
ทํางานเปนกลุม ฝกการเปน
ผูนํา สมาชิกกลุม ฝกความ
รับผิดชอบและปฏิสัมพันธ
ระหวางกัน และ/หรือนําเสนอ
หนาชั้นเรียน
2)มอบหมายงานรายบุคคลและ
งานกลุมใหนักศึกษาติดตามสื่อ
ขาวสารอยางตอเนื่องจากแหลง
เรียนรูประเภทตาง ๆ
3)เสนอผลงานโดยการจัดบอรด
นิทรรศการ
4)ศึกษาภาคสนามและนําผล
การศึกษาภาคสนามมาจัดแสดง
และอภิปรายในชั้นเรียน
5)ทัศนศึกษาและมอบหมายงาน
ใหสรุปผลการทัศนศึกษาเปน
กลุม
6) จัดสถานการณที่เปนปญหา
ใหนักศึกษารวมกลุมกันแกไข
ปญหา
7)มอบหมายงานรายบุคคล

กลยุทธการประเมินผล
1) สังเกตพฤติกรรมและการ
แสดงออกของนักศึกษาขณะทํา
กิจกรรมกลุม
2) ประเมินความสม่ําเสมอของการ
เขารวมกิจกรรมกลุม
3) ประเมินความรับผิดชอบใน
หนาที่ที่ไดรับมอบหมาย
4) ประเมินการทํางานกลุม
5) ประเมินการนําเสนอผลงาน
กลุม
6) จัดโอกาสใหเพื่อนรวมชั้น
ประเมินการทํางานกลุม
7) จัดใหมีแบบทดสอบความรูจาก
การทัศนศึกษา

ประเมินจาก
1) จัดกิจกรรมการเรียนการ
1) การมีสวนรวมในชั้นเรียน
สอนภาษาไทยและ
2) ทักษะในการเขียนรายงาน
ภาษาอังกฤษที่เนนการฝก
3) ใบงาน
ทักษะทั้ง 4 ของการสื่อสารใน 4) ทักษะในการพูด
ระหวางผูเรียน ผูสอน
5) ทักษะการนําเสนอโดยใช
2)จัดกิจกรรมการเรียนการสอน เทคโนโลยีสารสนเทศ
ที่ใหนักศึกษาสามารถพูด เขียน 6) ความสามารถในการใชทักษะ
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เหมาะสมกับสถานการณ เพื่อ
การสืบคน ศึกษาดวยตนเอง
นําเสนอ และสื่อสาร
3) เขาใจปญหา
วิเคราะห และเลือกใช
กระบวนการทางคณิตศาสตร
และสถิติที่เหมาะสมในการ
แกปญหา

กลยุทธการสอน
วิเคราะหและแสดงความคิดเห็น
จากสื่อที่นําเสนอ
3)ฝกปฏิบัติการฟงจากสื่อประเภท
ตาง ๆ
4)ฝกเขียนเพื่อการสื่อสารใน
รายงานกลุมและรายงานเดี่ยว
5) บรรยาย สาธิต และฝก
ปฏิบัติการพูดภาษาไทย
วิจารณการฝกปฏิบัติและรวม
อภิปรายเสนอแนะขอบกพรอง
6) ฝกปฏิบัติการเปดรับสื่อและ
ขาวสารประเภทตาง ๆ
7) จัดโอกาสใหนักศึกษานําเสนอ
ผลงานโดยใชเทคโนโลยี
สารสนเทศทางคณิตศาสตรและ
สถิติ
8)บรรยาย สาธิต ฝกปฏิบัติ
9)ฝกใชโปรแกรมคอมพิวเตอร
วิเคราะหขอมูลและนําเสนอ
ขอมูลทางสถิติ

กลยุทธการประเมินผล
ทางคณิตศาสตรและสถิตเพื่อ
อธิบาย ผลงานไดอยางเหมาะสม
7) ประเมินจากรายงานและ
รูปแบบการนําเสนอดวยสื่อ
เทคโนโลยี
8) การสังเกตพฤติกรรม

10) มอบหมายใหศึกษาคนควา
ดวยตนเองจากเว็บไซตสื่อการ
สอน e-learning และทํารายงาน
โดยเนนการคนควาจาก
แหลงที่มาของขอมูลที่นาเชื่อถือ
6. ดานทักษะพิสัย (พล
ศึกษา)
1) มีทักษะการ
เคลื่อนไหวเบื้องตนที่ถูกตอง
2) มีทักษะเบื้องตนใน
การออกกําลังกาย เลนกีฬา

1) บรรยาย อภิปราย สาธิต
และฝกปฏิบัติ
2) มอบหมายงานใหศึกษา
คนควาจากแหลงเรียนรูตาง ๆ

1) ประเมินจากการฝกปฏิบัติ
2) ประเมินจากงานที่ไดรับ
มอบหมาย
3) ประเมินจากการสอบ
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ดนตรี หรือศิลปะ
3) มีทักษะการเสริมสราง
และการดูแลสุขภาพเบื้องตน
4) ตระหนักและเห็น
คุณคาในการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมการออกกําลังกาย
ใหสอดคลองกับชีวิตประจําวัน

กลยุทธการสอน
และนําเสนอ
3) การฝกปฏิบัติกิจกรรมและ
การออกกําลังกาย
4) การเขารวมการแขงขันใน
เกมและกีฬาเพื่อสุขภาพ
5)มอบหมายใหเขารวมกิจกรรม
เสริมสรางสุขภาพที่หลากหลาย

กลยุทธการประเมินผล
4) การทดสอบสมรรถภาพทาง
กาย
5)สังเกตพฤติกรรมของนักศึกษา
ในการเขารวมกิจกรรม

72

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping) วิทยาเขตปตตานี
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง
5. ทักษะการวิเคราะหเชิง
1.คุณธรรม
2. ความรู
3. ทักษะทาง
4. ทักษะความสัมพันธ
ตัวเลข การสื่อสารและ
จริยธรรม
ปญญา
ระหวางบุคคลและความ
การ
รายวิชาศึกษาทั่วไป
รับผิดชอบ

6. ทักษะพิสัย

ใชเทคโนโลยีสารสนเทศ

รายวิชาบังคับ
411-101 ภาษากับความคิดและการสื่อสาร
417-101 ภาษาอังกฤษ 1
417-102 ภาษาอังกฤษ 2
425-101 มนุษยกับอารยธรรม
427-103 มนุษยกับสังคม
724-103 วิทยาศาสตรกับสังคม (ICT)
724-104 วิทยาศาสตรสภาวะแวดลอม (ศษ วิทย)
746-101 คณิตศาสตรในชีวิตประจําวัน
746-105 คณิตศาสตรสําหรับสังคมศาสตร(ภูม/ิ ICT)
747-101 สถิติในชีวิตยุคใหม
748-101 เทคโนโลยีสารสนเทศ
เงื่อนไขการเรียนวิชาศึกษาทั่วไป
กิจกรรมเสริมหลักสูตร
เรียนพลศึกษาวิชารหัส 281-xxx /ออกกําลังกาย เลน
กีฬา
วิชาเลือก
411-102 ความคิดกับทักษะการฟงและการพูด
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รายวิชาศึกษาทั่วไป
411-103 ชีวิตและวรรณกรรม
411-104 ภาษาไทยมาตรฐาน
417-100 ภาษาอังกฤษพื้นฐานเพื่อการเรียนใน
ระดับมหาวิทยาลัย
417-191 พัฒนาการอาน
417-201 ภาษาอังกฤษสําหรับวิทยาศาสตร 1
417-202 ภาษาอังกฤษสําหรับวิทยาศาสตร 2
196-101 สังคม เศรษฐกิจ การเมือง การปกครอง
ของไทย
261-201 ทักษะการคิด
264-102 ทักษะชีวิต
282-201 ชีวิตและสุขภาพ
299-101 วัฒนวิถีแหงการดํารงชีวิต
426-101 สิ่งแวดลอมกับสังคม
427-104 อนาคตศึกษา
428-101 วิถีชีวิตชุมชนชายแดนใต
วิชาเลือก (ตอ)
437-101 ปรัชญาชีวิต
438-101 ศาสนวิถี
761-105 วิถีชีวิตมุสลิม

1.คุณธรรม
จริยธรรม

2. ความรู

3. ทักษะทาง
ปญญา

4. ทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและความ
รับผิดชอบ
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6. ทักษะพิสัย

5. ทักษะการวิเคราะหเชิง
ตัวเลข การสื่อสารและ
การ
ใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
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O
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รายวิชาศึกษาทั่วไป
870-101 ความรูเทาทันสื่อและการใชสารสนเทศ
914-101 วัฒนธรรมและศิลปะไทย
914-102 สุนทรียภาพในงานศิลปะ
724-101 วิทยาศาสตรในชีวิตประจําวัน
724-103 วิทยาศาสตรกับสังคม
724-104 วิทยาศาสตรสภาวะแวดลอม (วทท)
724-210 วิทยาศาสตรโลก

1.คุณธรรม
จริยธรรม

2. ความรู

3. ทักษะทาง
ปญญา
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4. ทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและความ
รับผิดชอบ

O

6. ทักษะพิสัย

5. ทักษะการวิเคราะหเชิง
ตัวเลข การสื่อสารและ
การ
ใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
O
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-
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ภาคผนวก ค
ภาระงานสอนและผลงานทางวิชาการ การคนควาหรือการแตงตําราของอาจารยประจําหลักสูตร
1. รองศาสตราจารยอับดุลเลาะ อับรู
ชื่อรายวิชา
จํานวนหนวยกิต
763-212 เศรษฐศาสตรอิสลาม
3(3-0-6)
763-315 สังคมเศรษฐกิจจังหวัดชายแดนใต
3(3-0-6)
763-318 ทฤษฏีและการประยุกตใชเศรษฐศาสตรอิสลาม
3(3-0-6)
763-324 ประวัติแนวคิดเศรษฐศาสตรอิสลาม
3(3-0-6)
763-327 การคลังสาธารณะในอิสลาม
3(3-0-6)
763-452 ซะกาตและการภาษีอากร
3(3-0-6)
763-316 ฟกฮสําหรับเศรษฐศาสตรและการจัดการ
3(3-0-6)
763-325 เศรษฐกิจไทยและระบบเศรษฐกิจเปรียบเทียบ
3(3-0-6)
763-326 เศรษฐศาสตรการเงินและการธนาคารในอิสลาม
3(3-0-6)
763-429 ประเด็นรวมสมัยในเศรษฐศาสตรอิสลาม
3(3-0-6)
763-434 เศรษฐกิจการเมืองในอิสลาม
3(3-0-6)
763-460 การฝกงาน /763-461 สหกิจศึกษา
300 hr./
6(0-0-18)
ตํารา
ตีพิมพแลว :
1. อับดุลเลาะ อับรู, 2549, เศรษฐศาสตรอิสลาม. โครงการแปลและเรียบเรียงตําราลําดับที่ 20 วิทยาลัย
อิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี
2. อับดุลเลาะ อับรู, ระบบเศรษฐศาสตรอิสลามเบื้องตน,โครงการแปลและเรียบเรียงตําราลําดับที่ 21
วิทยาลัยอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี
3. อับดุลเลาะ อับรู, อิสลามและมุสลิม,โครงการแปลและเรียบเรียงตํารา วิทยาลัยอิสลามศึกษา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี
อยูระหวางรอการตีพิมพ:
1. การศึกษาศาสนาเบื้องตน.
2. ศาสนาอียิปตโบราณ.
3. ความเปนพระเจาตามทัศนะของอีมามฆอซาลีย.
4. โองการอัลกุรอานวาดวยศาสนบัญญัติ (เลมที่ 1).
5. ชะเราะหฺ เศาะเฮียะหฺ อิมามมุสลิม โดยอิมามนะวาวีย (เลม 1).
อยูระหวางการแปลและเรียบเรียง:
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การผาตัดตามทัศนะการแพทยอิสลาม. (ประมาณ 85% จะแลวเสร็จ)
งานวิจัย
งานวิจัยที่ทําเสร็จแลว:
1. อับดุลเลาะ อับรู และคณะ, 2547, ทัศนคติตอตํารวจของชาวไทยมุสลิมในสามจังหวัดชายแดน
ภาคใต. สํานักงานตํารวจแหงชาติ..
2. อับดุลเลาะ อับรู และคณะ, 2548, รายงานการประเมินผลเรื่องการประเมินผลโครงการตํารวจ
ชุมชนสัมพันธในสามจังหวัดชายแดนภาคใต. สํานักงานตํารวจแหงชาติ.
3. อับดุลเลาะ อับรู และคณะ, 2548, การมีสวนรวมในการพัฒนาเศรษฐกิจแบบพอเพียงของชาว
ชนบทในการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนในสามจังหวัดชายแดนภาคใต. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร.
4. อับดุลเลาะ อับรู และคณะ, 2548, การจัดการซะกาตของชุมชนมุสลิมในสี่จังหวัดชายแดนภาคใต.
กองทุนมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรเพื่อวิจัยและพัฒนาภาคใต. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร.
5. อับดุลเลาะ อับรู และคณะ, 2548, พฤติกรรมบริการของบุคลากรที่หนวยฝากครรภตามการรับรู
ของหญิงตั้งครรภ โรงพยาบาลชุมชน จังหวัดปตตานี. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
6. อับดุลเลาะ อับรู และคณะ, 2550, ทัศนคติของประชาชนตอความไมสงบในสามจังหวัดชายแดน
ภาคใต. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
2. อาจารยอําภร สงัดศัพท
ชื่อรายวิชา
จํานวนหนวยกิต
763-210 เศรษฐศาสตรจุลภาค 1
3(3-0-6)
763-211 เศรษฐศาสตรมหภาค 1
3(3-0-6)
763-214 สถิติสําหรับเศรษฐศาสตรและการจัดการ
3(3-0-6)
763-317 คณิตศาสตรสําหรับเศรษฐศาสตรและการจัดการ
3(3-0-6)
763-322 เศรษฐศาสตรจุลภาค 2
3(3-0-6)
763-323 เศรษฐศาสตรมหภาค 2
3(3-0-6)
763-328 เศรษฐกิจประเทศเอเซีย
3(3-0-6)
763-329 เศรษฐมิติเบื้องตน
3(3-0-6)
763-454 การจัดการโครงการ
3(3-0-6)
763-460 การฝกงาน /763-461 สหกิจศึกษา
300 hr./
6(0-0-18)
ตํารา -ไมมี
งานวิจัย -ไมมี
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3. อาจารย หมะหมูด หะยีหมัด
ชื่อรายวิชา
763-341 การจัดการการตลาด
763-346 การจัดการการลงทุนในอิสลาม
763-348 การจัดการสินเชื่อ
763-350 การวางแผนและการควบคุมงานบริหาร
763-451 การจัดการธุรกิจขนาดยอมและการคาปลีก
763-453 การจัดการสถาบันการเงินในอิสลาม
763-431 เศรษฐศาสตรการเกษตรในอิสลาม
763-347 การจัดการการผลิตในอิสลาม
763-456 การจัดการเชิงกลยุทธ
763-460 การฝกงาน /763-461 สหกิจศึกษา

จํานวนหนวยกิต
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)
300 hr./
6(0-0-18)

ตํารา -ไมมี
งานวิจัย
งานวิจัยที่ทําเสร็จแลว:
1. หมะหมูด หะยีหมัด, 2552 , พฤติกรรมสงเสริมสุขภาพของผูสูงอายุศูนยบริการสาธารณสุข1 เทศบาล
นครตรัง จังหวัดตรัง. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี.
4. อาจารย Darwish Mustafa Yacoub Moawad
ชื่อรายวิชา
763-319 ภาษาอังกฤษสําหรับเศรษฐศาสตรและการจัดการใน
อิสลาม
763-343 การบริหารทรัพยากรมนุษย
763-419 จริยธรรมธุรกิจในอิสลาม
763-432 เศรษฐศาสตรระหวางประเทศ
763-433 ทฤษฏีและนโยบายการเงิน
763-435 เศรษฐศาสตรวาดวยความเจริญเติบโตและ
การพัฒนา
763-430 การบูรณาการกลุมทางเศรษฐกิจและความรวมมือ
ทางเศรษฐกิจระหวางประเทศมุสลิม

จํานวนหนวยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
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ตํารา
1. Darwish Mustafa Yacoub Moawad, 2007, Strategic Peace in Islam , the College of
Islamic Studies
2. Darwish Mustafa Yacoub Moawad, Business Ethics in Capitalism, 2010 Socialism and
Islamic Economics College of Islamic Studies, (under publishing)
งานวิจัย
งานวิจัยที่ทําเสร็จแลว:
1. Darwish,Mustafa Yacoub Moawad, 2005, Southernmost Thailand Violence: Illiteracy,
Poverty, Policics, Illicit Drugs Trafficking, Smuggling and Nationalist Separatists – not Religions and
Cultures the Issue. Presentation on the Occasion of the UNESCO Conference on “Religion in
Peace and Conflict” Melbourne, Australia 12 April 2005
2. Darwish,Mustafa Yacoub Moawad, 2008,The Trade Liberalization and Economic
Intergration between Thailand and Malaysia Under WTO and FTAs (Academic paper published at
Hat Yai Campus Journal)
5. อาจารยธวัช นุยผอม
ชื่อรายวิชา
763-140 องคการและการจัดการในอิสลาม
763-342 หลักการบัญชีในอิสลาม
763-344 การจัดการการเงิน
763-420 วิธีวิทยาการวิจัยทางเศรษฐศาสตรและการจัดการใน
อิสลาม
763-421 เศรษฐศาสตรการจัดการในอิสลาม
763-455 การบัญชีบริหาร
763-436 เศรษฐศาสตรแรงงานในอิสลาม
763-437 เศรษฐศาสตรสหกรณในอิสลาม
763-345 กฎหมายธุรกิจ
763-351หลักการและการปฏิบัติตะกาฟูล
763-460 Field Work/763-461Cooperative education

จํานวนหนวยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
300 hr./
6(0-0-18)
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ตํารา -ไมมี
งานวิจัย
งานวิจัยที่ทําเสร็จแลว:
1. ธวัช นุยผอม, 2548, รูปแบบสถาบันอุดมศึกษานานาชาติ กรณีศึกษาประเทศมาเลเซีย
วิทยาลัยอิสลามศึกษา ทุนยุทธศาสตรจังหวัดปตตานี. 2548.
2. ธวัช นุยผอม, 2548, รูปแบบสถาบันอุดมศึกษานานาชาติ กรณีศึกษาประเทศบรูไน วิทยาลัย
อิสลามศึกษา ทุนยุทธศาสตรจังหวัดปตตานี
6. นางสักกินะ หวันสกุล (อาจารยพิเศษ)
ชื่อรายวิชา
763-213 คอมพิวเตอรสําหรับเศรษฐศาสตรและการจัดการ
763-349
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
763-457 สนทนามลายูเพื่อธุรกิจ 1
763-458 สนทนามลายูเพื่อธุรกิจ 2
ตํารา -ไมมี
งานวิจัย : ไมมี

จํานวนหนวยกิต
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
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ภาคผนวก ง
ตารางเปรียบเทียบชื่อหลักสูตร ชื่อปริญญา และวัตถุประสงค
หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2550 กับหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554
หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2550
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554
1. ชื่อหลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตรและการจัดการ
ในอิสลาม
คงเดิม
Bachelor of Art Program in Islamic Economics and
Management
2. ชื่อปริญญา
ชื่อเต็มภาษาไทย : ศิลปศาสตรบัณฑิต (เศรษฐศาสตร
และการจัดการในอิสลาม)
ชื่อยอภาษาไทย : ศศ.บ (เศรษฐศาสตรและการจัดการ
ในอิสลาม)
คงเดิม
ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ : Bachelor of Arts (Islamic
Economics and Management)
ชื่อยอภาษาอังกฤษ
: B.A. (Islamic Economics
and Management)
2. ปรัชญา
3. ปรัชญา
ผลิตบัณฑิตสาขาเศรษฐศาสตรและการจัดการใน
ผลิตบัณฑิตสาขาเศรษฐศาสตรและการจัดการ
อิสลามใหเปนผูม ีความรู มีคุณธรรมและจริยธรรม สามารถ ในอิ ส ลามให เป น ผู มี ค วามรู มี คุ ณ ธรรมและจริ ย ธรรม
นําความรูไ ปประยุกตใชจริงในสังคม สอดคลองกับหลักการ สามารถนําความรูไปประยุกตใชจริงในสังคม สอดคลองกับ
หลักการของอิสลาม และการดํารงตนในพาหุสังคมไดอยาง
ของอิสลาม และการดํารงในสังคมไดอยางเหมาะสม
เหมาะสม
4. วัตถุประสงค
4.1 เพื่อผลิตบัณฑิตในสาขาเศรษฐศาสตรและการ
จัดการในอิสลามที่มคี วามรู ความสามารถ และมีคุณธรรม
จริยธรรมในวิชาชีพ
4.2 เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรูความสามารถใน
เชิงวิเคราะหปญหาทางเศรษฐกิจและการจัดการรวมสมัย
และสามารถนําเสนอแนวทางแกปญหาทางเศรษฐกิจและ
การจัดการตามแนวทางอิสลาม

4. วัตถุประสงค
เพื่อผลิตบัณฑิตใหมีคุณลักษณะตอไปนี้
4.1 มีความรอบรูทางวิชาการและทักษะทางวิชาชีพใน
ศาสตรท างเศรษฐศาสตรและการจัด การในอิส ลาม และ
สามารถเรียนรูศาสตรใหมไดดวยตนเอง
4.2 มี คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม มี จิ ต อาสาและความ
รับผิดชอบตอสังคมตามจรรยาบรรณวิชาชีพ
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หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2550
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554
4.3 เพื่อสงเสริมการศึกษา คนควา วิจัยดานตางๆ
4.3 มีความรูความสามารถในการคิดวิเคราะหปญหา
ที่เกี่ยวของกับสาขาวิชานี้
ทางเศรษฐกิจและการจัดการในอิสลามอยางเปนระบบ และ
สามารถนําเสนอแนวทางแกปญหาทางเศรษฐกิจและการ
จัดการตามแนวทางอิสลามอยางสรางสรรค
4.4 มีความสามารถในการทํางานกับผูอื่นไดทุกระดับ
อยางเหมาะสม สามารถพัฒนาตนเอง ทั้งดานความรู และ
คุณ ธรรมอยา งตอ เนื่ อง และประสานเจตคติ ในสั งคมพหุ
วัฒนธรรมไดอยางสมดุล
4.5 มี ค วามรู แ ละความสามารถในการใช เทคนิ ค
พื้นฐานทางคณิตศาสตรในการประมวลและวิเคราะหขอมูล
เพื่อการวางแผน การจัดการและการพัฒนา
4.6 มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
และประยุกตใชในงานไดอยางเหมาะสม
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ภาคผนวก จ
เอกสารแสดงรายวิชาที่ตอบสนองตอวัตถุประสงคแตละขอ
วัตถุประสงคของหลักสูตร

รายวิชาที่ตอบสนองวัตถุประสงค

1. มีความรอบรูท างวิชาการและทักษะทางวิชาชีพใน 763-140องคการและการจัดการในอิสลาม
3(3-0-6)
ศาสตรทางเศรษฐศาสตรและการจัดการในอิสลาม และ 763-210 เศรษฐศาสตรจุลภาค 1
3(3-0-6)
สามารถเรียนรูศาสตรใหมไดดวยตนเอง
763-211เศรษฐศาสตรมหภาค 1
3(3-0-6)
763-212 เศรษฐศาสตรอิสลาม
3(3-0-6)
763-316 ฟกฮสําหรับเศรษฐศาสตรและการจัดการ 3(3-0-6)
763-319 ภาษาอังกฤษสําหรับเศรษฐศาสตรและ 3(3-0-6)
การจัดการในอิสลาม
763-322เศรษฐศาสตรจุลภาค 2
3(3-0-6)
763-323เศรษฐศาสตรมหภาค2
3(3-0-6)
763-324ประวัติแนวคิดเศรษฐศาสตรอิสลาม
3(3-0-6)
763-327การคลังสาธารณะในอิสลาม
3(3-0-6)
763-341การจัดการการตลาด
3(3-0-6)
763-343การบริหารทรัพยากรมนุษย
3(3-0-6)
763-344การจัดการการเงิน
3(3-0-6)
763-346การจัดการการลงทุนในอิสลาม
3(3-0-6)
763-347การจัดการการผลิตในอิสลาม
3(3-0-6)
763-348การจัดการสินเชื่อ
3(3-0-6)
763-350การวางแผนและการควบคุมงานบริหาร 3(3-0-6)
763-457สนทนามลายูเพื่อธุรกิจ1
3(3-0-6)
763-458สนทนามลายูเพื่อธุรกิจ2
3(3-0-6)
2. มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตอาสาและความรับผิดชอบ 763-342หลักการบัญชีในอิสลาม
3(3-0-6)
ตอสังคมตามจรรยาบรรณวิชาชีพ
763-345กฎหมายธุรกิจ
3(3-0-6)
763-419จริยธรรมธุรกิจในอิสลาม
3(3-0-6)
3. มีความรูความสามารถในการคิดวิเคราะหปญหาทาง 763-315 สังคมเศรษฐกิจจังหวัดชายแดนใต
3(3-0-6)
เศรษฐกิจและการจัดการในอิสลามอยางเปนระบบ และ 763-318 ทฤษฏีและการประยุกตใช
สามารถนํ าเสนอแนวทางแกป ญ หาทางเศรษฐกิจและ
เศรษฐศาสตรอิสลาม
3(3-0-6)
การจัดการตามแนวทางอิสลามอยางสรางสรรค
763-325เศรษฐกิจไทยและระบบเศรษฐกิจ
เปรียบเทียบ
3(3-0-6)
763-326 เศรษฐศาสตรการเงินและการธนาคาร
ในอิสลาม
3(3-0-6)
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วัตถุประสงคของหลักสูตร

รายวิชาที่ตอบสนองวัตถุประสงค

763-328 เศรษฐกิจประเทศเอเชีย
3(3-0-6)
763-351 หลักการและการปฏิบัติตะกาฟุล
3(3-0-6)
763-420 วิธวี ิทยาการวิจัยทางเศรษฐศาสตรและ
การจัดการในอิสลาม
3(2-2-5)
763-429ประเด็นรวมสมัยในเศรษฐศาสตรอิสลาม 3(3-0-6)
763-430การบูรณาการกลุมทางเศรษฐกิจและความ
รวมมือทางเศรษฐกิจระหวางประเทศมุสลิม 3(3-0-6)
763-431 เศรษฐศาสตรการเกษตรในอิสลาม
3(3-0-6)
763-432เศรษฐศาสตรระหวางประเทศ
3(3-0-6)
763-433ทฤษฏีและนโยบายการเงิน
3(3-0-6)
763-434 เศรษฐกิจการเมืองในอิสลาม
3(3-0-6)
763-435เศรษฐศาสตรวาดวยความเจริญเติบโต
และการพัฒนา
3(3-0-6)
763-436 เศรษฐศาสตรแรงงานในอิสลาม
3(3-0-6)
763-437 เศรษฐศาสตรสหกรณในอิสลาม
3(3-0-6)
763-451การจัดการธุรกิจขนาดยอมและการคาปลีก 3(3-0-6)
763-452ซะกาตและการภาษีอากร
3(3-0-6)
763-453 การจัดการสถาบันการเงินในอิสลาม
3(3-0-6)
763-454การจัดการโครงการ
3(3-0-6)
763-456 การจัดการเชิงกลยุทธ
3(3-0-6)
4. มี ค วามสามารถในการทํ า งานกั บ ผู อื่ น ได ทุ ก ระดั บ 763-460 การฝกงาน
300 ชั่วโมง
อยางเหมาะสม สามารถพั ฒ นาตนเอง ทั้ งดานความรู 763 -461 สหกิจศึกษา
6(0-0-18)
และคุณธรรมอยางตอเนื่อง และประสานเจตคติในสังคม
ไดอยางสมดุล
5. มีความรูและความสามารถในการใชเทคนิคพื้นฐาน 763-214 สถิติสําหรับเศรษฐศาสตรและการจัดการ 3(3-0-6)
ทางคณิตศาสตรในการประมวลและวิเคราะหขอมูลเพื่อ 763-317 คณิตศาสตรสําหรับเศรษฐศาสตรและ
การวางแผน การจัดการและการพัฒนา
การจัดการ
3(3-0-6)
763-329 เศรษฐมิติเบื้องตน
3(3-0-6)
763-421 เศรษฐศาสตรการจัดการในอิสลาม
3(3-0-6)
763-455 การบัญชีบริหาร
3(3-0-6)
6. มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและ 763-213 คอมพิวเตอรสําหรับเศรษฐศาสตรและ
ประยุกตใชในงานไดอยางเหมาะสม
การจัดการ
3(2-2-5)
763-349 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
3(3-0-6)
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ภาคผนวก ฉ
เอกสารเปรียบเทียบโครงสรางหลักสูตรเดิม พ.ศ. 2550 กับหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554
หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2550
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
30 หนวยกิต 1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
30 หนวยกิต
2. หมวดวิชาเฉพาะ
103 หนวยกิต 2. หมวดวิชาเฉพาะ
103 หนวยกิต
1) วิชาแกน
31 หนวยกิต
1) วิชาแกน
31 หนวย
2) วิชาเอก
72 หนวยกิต
2) วิชาเอก
กิต
- กลุมวิชาเอกบังคับ
51 หนวยกิต
- กลุมวิชาเอกบังคับ
72 หนวย
- กลุมวิชาเอกเลือก
- กลุมวิชาเอกเลือก
21 หนวยกิต
กิต
51 หนวย
กิต
21 หนวย
กิต
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
6 หนวยกิต 3. หมวดวิชาเลือกเสรี
6 หนวยกิต
4. ฝกงาน
300 ชั่วโมง 4. ฝกงาน หรือ
300 ชั่วโมง/
สหกิจศึกษา
6 หนวยกิจ
รวม

139 หนวยกิต

รวม
139 หนวยกิต/
*สําหรับสหกิจศึกษาไมนอยกวา 145 หนวยกิต

85

ภาคผนวก ช
เอกสารเปรียบเทียบรายวิชาหลักสูตรเดิม พ.ศ. 2550 กับหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554
หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2550
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
30 หนวยกิต 1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
30 หนวยกิต
คงเดิมตามหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบั บ
ปรับปรุง พ.ศ. 2550
2. หมวดวิชาเฉพาะ
103 หนวย 2. หมวดวิชาเฉพาะ
103 หนวยกิต
กิต
1) วิชาแกน
31 หนวยกิต 1) วิชาแกน
31 หนวยกิต
761-101 โลกทัศนอิสลาม
2(2-0-4)
- คงเดิมทั้งหมด
761-102 ชีวประวัตินบีมุหัมมัด
3(3-0-6)
761-103 จริยธรรมอิสลาม
2(2-0-4)
761-201 ภาษาอัลกุรอาน 1
2(2-0-4)
761-202 ภาษาอัลกุรอาน 2
2(2-0-4)
761-205 อุลูมอัลกุรอาน
3(3-0-6)
761-206 อุลูมอัลหะดีษ
3(3-0-6)
761-207 อะกีดะฮ อิสลามียะฮ
3(3-0-6)
761-208 ประวัติศาสตรอิสลาม 1
3(3-0-6)
761-212 อัล หะดีษ 1
3(3-0-6)
766-101 กฎหมายอิสลามเบื้องตน
3(3-0-6)
766-201 หลักกฎหมายอิสลาม 1
3(3-0-6)
2) วิชาเอก
72 หนวยกิต 2) วิชาเอก
72 หนวยกิต
-กลุมวิชาเอกบังคับ
51 หนวยกิต
-กลุม วิชาเอกบังคับ
51 หนวยกิต
763-140 องคการและการจัดการในอิสลาม 3(3-0-6)
-คงเดิม
763-210 เศรษฐศาสตรจุลภาค 1
3(3-0-6)
-คงเดิม
763-211 เศรษฐศาสตรมหภาค 1
3(3-0-6)
-คงเดิม
763-212 เศรษฐศาสตรอสิ ลาม
3(3-0-6)
-คงเดิม
763-213 คอมพิวเตอรสําหรับเศรษฐศาสตร 3(2-2-5)
-คงเดิม
และการจัดการ
763-214 สถิตสิ ําหรับเศรษฐศาสตรและการ 3(3-0-6)
-คงเดิม
จัดการ
763-315 สังคมเศรษฐกิจจังหวัดชายแดนใต 3(3-0-6)
-คงเดิม
763-316 ฟกฮสําหรับเศรษฐศาสตรและ
3(3-0-6)
-คงเดิม
การจัดการ
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หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2550
763-317 คณิตศาสตรสําหรับเศรษฐศาสตร
และการจัดการ
763-318 ทฤษฏีและหลักการปฏิบัติใน
เศรษฐศาสตรอสิ ลาม
- เดิมไมมี

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554
3(3-0-6)

-คงเดิม

3(3-0-6) 763-318 ทฤษฎีและหลักการประยุกตใช
เศรษฐศาสตรอิสลาม
763-319 ภาษาอังกฤษสําหรับเศรษฐศาสตรและ
การจัดการในอิสลาม
3(3-0-6)
-คงเดิม
3(3-0-6)
-คงเดิม
3(3-0-6)
-ยายไปกลุมวิชาเอกเลือกกลุมการจัดการ
3(3-0-6)
-คงเดิม
3(3-0-6)
-คงเดิม
3(2-2-5)
-คงเดิม

763-341 การจัดการการตลาด
763-342 หลักการบัญชีในอิสลาม
763-343 การบริหารทรัพยากรมนุษย
763-344 การจัดการการเงิน
763-419 จริยธรรมธุรกิจในอิสลาม
763-420วิธีวิทยาการวิจัยทางเศรษฐศาสตร
และการจัดการในอิสลาม
763-421 เศรษฐศาสตรการจัดการใน
3(3-0-6)
-คงเดิม
อิสลาม
-กลุมวิชาเอกเลือก
21 หนวยกิต -กลุมวิชาเอกเลือก
กลุมเศรษฐศาสตร
กลุม เศรษฐศาสตร
763-322 เศรษฐศาสตรจุลภาค 2
3(3-0-6)
-คงเดิม
763-323 เศรษฐศาสตรมหภาค 2
3(3-0-6)
-คงเดิม
763-324 ประวัติแนวคิดเศรษฐศาสตร
3(3-0-6)
-คงเดิม
อิสลาม
763-325เศรษฐกิจไทยและระบบเศรษฐกิจ 3(3-0-6)
-คงเดิม
เปรียบเทียบ
763-326 เศรษฐศาสตรการเงินและการ
3(3-0-6)
-คงเดิม
ธนาคารในอิสลาม
763-327 การคลังสาธารณะในอิสลาม
3(3-0-6)
-คงเดิม
763-328 เศรษฐกิจประเทศเอเซีย
3(3-0-6)
-คงเดิม
- เดิมไมมี
763-329 เศรษฐมิติเบื้องตน
763-429ประเด็นรวมสมัยในเศรษฐศาสตร 3(3-0-6)
-คงเดิม
อิสลาม
763-430 การบูรณาการกลุมทางเศรษฐกิจ
3(3-0-6)
และความรวมมือทางเศรษฐกิจ
-คงเดิม
ระหวางประเทศมุสลิม

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

21 หนวยกิต

3(3-0-6)
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763-431 เศรษฐศาสตรการเกษตรและ
สหกรณในอิสลาม
763-432 เศรษฐศาสตรระหวางประเทศ
763-433 ทฤษฏีและนโยบายการเงิน
763-434 เศรษฐกิจการเมืองในอิสลาม
763-435 เศรษฐศาสตรวาดวยความ
เจริญเติบโตและการพัฒนา
763-436 เศรษฐศาสตรแรงงานในอิสลาม

3(3-0-6)

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

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554
763-431 เศรษฐศาสตรการเกษตรในอิสลาม
763-437 เศรษฐศาสตรสหกรณในอิสลาม
-คงเดิม
-คงเดิม
-คงเดิม
-คงเดิม

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

-คงเดิม
3(3-0-6)

กลุมการจัดการ
-เดิมไมมี
763-345 กฎหมายธุรกิจ
763-346 การจัดการการลงทุนในอิสลาม
763-347 การจัดการการผลิตในอิสลาม
763-348 การจัดการสินเชื่อ
763-349 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
763-350 การวางแผนและการควบคุมงาน
บริหาร
- เดิมไมมี
763-451 การจัดการธุรกิจขนาดยอมและ
การคาปลีก
763-452 ซะกาตและการภาษีอากร
763-453 การจัดการสถาบันการเงินใน
อิสลาม
763-454 การจัดการโครงการ
763-455 การบัญชีบริหาร
- เดิมไมมี
- เดิมไมมี
- เดิมไมมี

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

763-351หลักการและการปฏิบัติตะกาฟูล
-คงเดิม

3(3-0-6)

3(3-0-6)

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

-คงเดิม
-คงเดิม

-คงเดิม
3(3-0-6)
-คงเดิม
3(3-0-6) 763-456 การจัดการเชิงกลยุทธ
763-457 สนทนามลายูเพื่อธุรกิจ 1
763-458 สนทนามลายูเพื่อธุรกิจ 2

3. หมวดวิชาเลือกเสรี
6 หนวยกิต
นักศึกษาสามารถเลือกเรียนรายวิชาใด ๆ ที่
สนใจที่เปดสอนใน
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
4. ฝกงาน

กลุมการจัดการ
763-343 การบริหารทรัพยากรมนุษย
-คงเดิม
-คงเดิม
-คงเดิม
-คงเดิม
-คงเดิม
-คงเดิม

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
6 หนวยกิต

3. หมวดวิชาเลือกเสรี
นักศึกษาสามารถเลือกเรียนรายวิชาใด ๆ ที่สนใจ
ที่เปดสอนใน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร หรือ
มหาวิทยาลัยอื่น ๆทั้งในประเทศและตางประเทศ
โดยความเห็นชอบของอาจารยที่ปรึกษา
300 ชั่วโมง 4. ฝกงาน หรือ
300 ชั่วโมง
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5. วิชาโทเศรษฐศาสตรและการ

จัดการในอิสลาม

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554
763-461 สหกิจศึกษา

6(0-0-18)

20 หนวยกิต 5. วิชาโทเศรษฐศาสตรและการจัดการใน 20 หนวยกิต

อิสลาม

วิชาโทบังคับ
18 หนวยกิต วิชาโทบังคับ
763-140 องคการและการจัดการใน
3(3-0-6)
อิสลาม
763-210 เศรษฐศาสตรจุลภาค 1
3(3-0-6)
763-211 เศรษฐศาสตรมหภาค 1
3(3-0-6)
763-212 เศรษฐศาสตรอสิ ลาม
3(3-0-6)
763-316 ฟกฮสําหรับเศรษฐศาสตร
3(3-0-6)
และการจัดการ
763-419 จริยธรรมธุรกิจในอิสลาม
3(3-0-6)
วิชาโทเลือก
2 หนวยกิต วิชาโทเลือก
เลือกเรียนรายวิชาอื่นๆจากกลุม วิชาเอก
เลือกสาขาเศรษฐศาสตรและการจัดการใน
อิสลาม

18 หนวยกิต
-คงเดิมทั้งหมด

2 หนวยกิต
-คงเดิมทั้งหมด
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ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะผูทรงคุณวุฒิกับการดําเนินการของผูรับผิดชอบหลักสูตร
ความคิดเห็น ขอเสนอแนะของผูทรงคุณวุฒิ
ผูทรงคุณวุฒิทานที่ 1 รศ.ดร.อิศรา ศานติศาสน
1. วิชา 763-214 คําวา “การสุมตัวอยาง (Random Sampling)”
ดูจะจํากัดตัวเกินไป นาใชเปน .การเก็บตัวอยาง (Sampling
Techniques)” มากกวา และคําวา“Verying index” อาจสราง
ความสับสน นาจะใช “Various indices” มากกวา
2. วิชา 763-328 เลือกหลายประเทศในอาเซียนมาศึกษา แตกลับ
มองขามเวียดนาม กัมพูชา และโดยเฉพาะกลุมประเทศอื่น เชน
จีนและอินเดีย ที่กําลังจะมีบทบาททางเศรษฐกิจมากขึ้นและมี
ประชากรมุสลิมอยูไมนอย ในสวนตัวผมยังไมเห็นความจําเปน
เรงดวนที่จะตองศึกษาอิสตติมอร
3. วิชา 763-329 แมพอจะเดาไดวานาจะครอบคลุมเนื้อหา
Classical Assumptions ของสมการอยางงาย แตก็ควรระบุให
ชัดเจน นอกจากนี้ควรมีเนื้อหาเกี่ยวกับ Dummy variables,
Specification problem, Error in Variables, Causes of
disturbant(Error)items
4. วิชา 763-315 เปนหัวขอที่กวาง นาจะเปนวิชาสัมมนามากกวา

5. รายวิชา 763-212 เปนวิชาที่นาสนใจ แตเนื้อหาที่เขียนดูกวาง
ยากแกการใหขอคิดเห็น

คําชี้แจงและการดําเนินการ
-ดําเนินการตามขอเสนอแนะ

-ดําเนินการตามขอเสนอแนะ

-ดําเนินการตามขอเสนอแนะ

-ยังคงเดิม เนื่องจากวิชา 763-315
สังคมเศรษฐกิจจังหวัดชายแดนใต
เปนวิชาผลิตบัณฑิตใหมีความรูเขาใจ
สังคมเศรษฐกิจในพื้นที่สอดคลองกับ
พหุวัฒนธรรม สวนเนื้อหาที่เปน
ประเด็นสัมมนาอยูในรายวิชา 763429 ประเด็นรวมสมัยใน
เศรษฐศาสตรอิสลาม อยูแลว
- ยังคงเดิม เพราะรายวิชา 763-212
เศรษฐศาสตรอิสลาม เปนวิชาเฉพาะ
ทาง และเปนวิชาพื้นฐานสูวิชาอื่นๆ
เนื้อหารายวิชาจึงครอบคลุมและกวาง
ในสาขาวิชาเศรษฐศาสตรและการ
จัดการในอิสลาม
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6. วิชา 763-420 และอีกหลายๆ วิชามีคําวา “ในอิสลาม”และ
“Islamic” โดยไมจําเปน คําๆ นี้ควรใชเมื่อเนื้อหาในวิชานั้นๆ
เปน “ในอิสลาม”และ “Islamic” จริงๆ
ผูทรงคุณวุฒิทานที่ 2 รศ.อาหวัง ลานุย
1. อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรตองมี 3 รายชื่อ
2. อาจารย Darwish ตรวจสอบดวย ไมแนใจ
3. ควรมีรายชื่ออาจารยพิเศษที่เชี่ยวชาญเฉพาะดานที่วิทยาลัยเชิญ
มาสอนใสไวดวย
4. รายวิชา 417-100 ควรอยูกอน รายวิชา 417-101, 417-102
5. รายวิชาเลือกกลุมมนุษยศาสตร จะไมใหนักศึกษากลุมนี้เลือก
เรียนรายวิชา 761-105 วิถีชีวิตมุสลิมเลยหรือ ถึงไมไดกําหนดไว
ในโครงสราง รายวิชานี้เปนวิชาศึกษาทั่วไปของวิทยาเขต
นักศึกษาจึงมีสิทธิที่ไดเรียน แมวาจะเรียนวิชาเอกที่เนนเกี่ยวกับ
อิสลาม/มุสลิม
6. รายวิชา 763-318 นาจะใชชื่อ ทฤษฎีและหลักการประยุกตใช
เศรษฐศาสตรอิสลาม
7. รายวิชา 763-341 การจัดการการตลาด ควรใชชื่อหลักการตลาด
เพราะคําอธิบายรายวิชายังไมมีสวนใดแสดงใหเห็นถึง การ
จัดการการตลาด และรายวิชานี้ควรเรียนหลังจาก หลักการตลาด
เพราะถานักศึกษายังไมรูเขาใจ หลักการตลาดก็จะไมสามารถ
เขาใจการจัดการการตลาดได

คําชี้แจงและการดําเนินการ
-ยังคงเดิม เนื่องจากสาขาวิชา
เศรษฐศาสตรและการจัดการใน
อิสลาม เปนสาขาเฉพาะทาง จึงยังคง
ตองมีบริบท“ในอิสลาม”คงอยู
-ดําเนินการตามขอเสนอแนะ
-ดําเนินการตามขอเสนอแนะ
-ดําเนินการตามขอเสนอแนะ
-ดําเนินการตามขอเสนอแนะ
-ยังคงเดิม เนื่องจากรายวิชาบังคับ
แกนของวิทยาลัยอิสลามศึกษาเนน
เกี่ยวกับอิสลาม/มุสลิม เพียงพอมาก
แลว
-ดําเนินการตามขอเสนอแนะ

-ยังคงเดิม เพราะหากปรับใหเรียน
วิชาหลักการตลาดกอน จึงมาเรียน
รายวิชาการจัดการการตลาดนั้นเกิน
ความจําเปนสาขาวิชาเศรษฐศาสตร
และการจัดการในอิสลาม และ
เจตนารมณของหลักสูตรตองการให
ศึกษารูหลักการจัดการตลาดซึ่ง
เนื้อหาวิชาก็เหมาะสมอยูแลว
-ในรายวิชาบังคับก็มีวิชา 763-315
8. รายวิชาบังคับควรจะเพิ่มรายวิชาการศึกษา (Independent
Study) เพื่อฝกใหนักศึกษารูวิธีการแสวงหา สรางองคความรูใหม สังคมเศรษฐกิจจังหวัดชายแดนใต
หลังจากเรียนรายวิชา 763-420 วิธีวิจัยทางเศรษฐศาสตรและ และรายวิชา 763-318 ทฤษฎีและ
การหลักการปฏิบัติในเศรษฐศาสตร
การจัดการในอิสลาม เพราะรายวิชา 763-420 เพียงรายวิชา
อิสลาม ใหนักศึกษารูวิธีการแสวงหา
เดียว ยังไมเพียงพอในการพัฒนาทักษะใหนักศึกษาทําวิจัย
สรางองคความรูอยูแลวอีกทั้งมีวิชา
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คําชี้แจงและการดําเนินการ
เลือก 763-429 ประเด็นรวมสมัยใน
เศรษฐกิจอิสลาม

9. ความหมายของเลขรหัสประจํารายวิชา เลขรหัสตัวที่ 5 หมายถึง -ดําเนินการตามขอเสนอแนะ
กลุมวิชา ตองใหความหมายไวดวย
10. วิชาโทเศรษฐศาสตรและการจัดการในอิสลาม สําหรับนักศึกษา
วิชาอื่น หลักสูตรนี้ไดกําหนดไวหรือไม ถายังไมมี ควรกําหนด
รายวิชาโทเศรษฐศาสตรและการจัดการในอิสลาม เพื่อเปด
โอกาสใหนักศึกษาที่สนใจไดเรียนรูดวย เพราะการรับนักศึกษา
วิชาโท ไมนาจะสงผลตอการบริหารจัดการและคาใชจายเพิ่มขึ้น
แตวิทยาลัยจะไดผูที่มีความรูความเขาใจในเศรษฐศาสตรและ
การจัดการในอิสลามเพิ่มขึ้น
11. รายวิชาที่มี * หรือ ** หรือ *** ตองใสไวในแผนการเรียนทุก
รายวิชา ไมควรเอารายวิชาอื่นๆไวที่ footnote เพราะจะทําให
นักศึกษาเขาใจวาเปนรายวิชาที่ไมสําคัญ การเรียงรายวิชา กรณี
นี้ใหเรียงตามลําดับรหัสวิชาดวย
12. ควรเรียงลําดับตามรหัส ไมตองแยกกลุมวิชาเอกบังคับ/วิชาเอก
เลือก เพราะในโครงสรางหลักสูตรไดกําหนดไวแลว วาวิชาใดเปน
เอกบังคับ วิชาใดเปนเอกเลือก
13. รายวิชา 763-431 เศรษฐศาสตรการเกษตรและสหกรณใน
อิสลาม รายวิชานี้ควรแยกออกเปน 3 วิชา คือ เศรษฐศาสตร
การเกษตรในอิสลาม/เศรษฐศาสตรสหกรณในอิสลาม/การ
บริหารงานสหกรณในอิสลาม เพราะในสถานการณปจจุบัน
กิจการสหกรณอิสลาม มีพัฒนาการกาวหนามากทั้งในดานองค
ความรู การบริหารจัด การใหบริการ ถาวิทยาลัย สามารถพัฒนา
ทักษะดานสหกรณใหกับนักศึกษาไดตรงกับความตองการของ
สหกรณอิสลาม ที่ดําเนินการในพื้นที่ตางๆจะชวยใหนักศึกษาเขา
สูตลาดแรงงานไดอยางมีประสิทธิภาพ
14. รายวิชา 763-419 จริยธรรมธุรกิจในอิสลาม ควรจัดเปนวิชาเอก
เลือก เพราะรายวิชาแกน/รายวิชาเอกบังคับ มีรายวิชา 763-103

-มีอยูแลว และดําเนินการแลว

-ดําเนินการตามขอเสนอแนะ

-ดําเนินการตามขอเสนอแนะ

-แยกเปน 2 รายวิชา คือ รายวิชา
763-431 เปน เศรษฐศาสตร
การเกษตรในอิสลาม และรายเพิ่มอีก
รายวิชา 763- 437 เศรษฐศาตร
สหกรณในอิสลาม สําหรับอีกรายวิชา
การบริหารงานสหกรณในอิสลาม
เนื้อหามีเพียงพอในรายวิชา 763-453
การจัดการสถาบันการเงินในอิสลาม
อยูแลว
-ยังคงเดิม เนื่องรายวิชา 763-103
จริยธรรมอิสลาม ไมไดเนนในเรื่อง
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จริยธรรมอิสลาม 763-212 เศรษฐศาสตรอิสลาม 763-310 ฟกฮฺ
สําหรับเศรษฐศาสตรและการจัดการ 763-318 ทฤษฎีและหลัก
ปฏิบัติในเศรษฐศาสตรอิสลาม ซึ่งมีเนื้อหาครอบคลุมรายวิชา
763-419 จริยธรรมธุรกิจในอิสลามแลว สวนหนวยกิตที่หายไป
ใหเพิ่มรายวิชา 763-xxx การศึกษาอิสระ (Independent
Study) จํานวน 3 หนวยกิต
15. รายวิชา 763-328 เศรษฐกิจประเทศเอเชีย (Asian
Economics) ควรปรับเปนเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN
Economy) เพื่อใหสอดคลองกับสถานการณหรือการพัฒนา
เศรษฐกิจ ซึ่งเปนแนวโนมที่นักศึกษาตองรูและเขาใจ ASEAN ที่
ประเทศสมาชิกจะกลายเปน ASEAN Community ในป 2015
ผูทรงคุณวุฒิทานที่ 3 ดร.ปรีดา ประพฤติชอบ
1. หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 เกือบทั้งหมดไมแตกตางไปจาก
หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2550 จะแตกตางเฉพาะในรายวิชาเอกบังคับ
ที่เพิ่มวิชา 763-319 ภาษาอังกฤษสําหรับเศรษฐศาสตรและการ
จัดการในอิสลาม จํานวน 3 หนวยกิตและไดยายรายวิชา 763343 การบริหารทรัพยากรมนุษยไปอยูในกลุมวิชาเอกเลือกใน
กลุมการจัดการ ซึ่งโครงสรางกลุมวิชาเอกบังคับยังคงเทาเดิม
จํานวน 51 หนวยกิต และไดมีการเพิ่มวิชา 763-329 เศรษฐมิติ
เบื้องตน จํานวน 3 หนวยกิต และในกลุมวิชาเอกเลือกวิชา
เศรษฐศาสตร และอีก 2 วิชา ในกลุมวิชาเอกเลือกกลุมการ
จัดการ คือ วิชา 763-351 หลักการและการปฏิบัติตะกาฟุล และ
วิชา 763-456 การจัดการเชิงกลยุทธ รวม 6 หนวยกิต ซึ่ง
นักศึกษาจะไมมีผลกระทบแตประการใดถาไมเลือกเรียนในวิชา
ใหมในกลุมวิชาเอกเลือกทั้ง 3 วิชาที่เปดเพิ่มขึ้น

คําชี้แจงและการดําเนินการ
จริยธรรมธุรกิจ สําหรับรายวิชา 763212,763-310,763-318 เนื้อหาเนน
ในทฤษฏีเปนหลัก หลักสูตรตองการ
ใหนักศึกษาเขาใจจริยธรรรมธุรกิจใน
เพื่อใหบัณฑิตมีความรูคูคุณธรรมเพิ่ม
มากขึ้น
-ยังคงเดิม เนื่องจากรายวิชา 763328 เนนกลุมประเทศโดยเฉพาะอยู
แลว แตประเทศจีนและอินเดียก็
สําคัญทางเศรษฐกิจในปจจุบัน

-เปดวิชาเพิ่มขึ้นเพื่อใหเปนทางเลือก
สําหรับนักศึกษามากขึ้นและรายวิชา
เลือกเสรีใหนักศึกษาที่สนใจ อีกทั้ง
วิชาที่เปดเพิ่มเปนวิชาที่นาสนใจ
สําหรับสาขาวิชาเศรษฐศาสตรและ
การจัดการในอิสลาม

2. จํานวนวิชาที่เปดสอนโดยสาขาวิชาแบงเปนกลุมวิชาเอกบังคับ -รายวิชาเอกเลือกเปดสอนตามความ
17 วิชา และเปนกลุมวิชาเลือก 31 วิชา รวมทั้งสิ้น 48 วิชา แต ตองการของนักศึกษาที่สนใจจะเรียน
จํานวนอาจารยประจําหลักสูตรมีเพียง 5 ทาน โดยเฉลี่ยอาจารย และมีการจางอาจารยพิเศษในบาง

93

ความคิดเห็น ขอเสนอแนะของผูทรงคุณวุฒิ
แตละทานจะตองสอนไมต่ํากวา 9 วิชา ซึ่งเปนไปไดยากที่
อาจารยแตละทานจะตองแบกรับภาระสอนขนาดนี้ เวนแตไมได
เปดสอนจริงโดยเฉพาะวิชาเลือกที่ระบุไวในหลักสูตร
3. ประเด็นสําหรับกรอบคุณวุฒิกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษา
แหงชาติ ก็คือ ความรูความสามารถของบัณฑิตในระดับปริญญา
ตรีในสาขาวิชาเศรษฐศาสตรและการจัดการในอิสลามจะตองมี
อะไรบาง ในระดับไหน จริงอยูรางหลักสูตรไดมีการระบุ
คุณสมบัติของบัณฑิตที่พึงประสงครวมถึงการพัฒนาการเรียนรูใน
ดานตางๆ รวมถึงในดานจริยธรรม คุรธรรม ความรูทักษะทาง
ปญญา ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล และความรับผิดชอบ
ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ แตที่ระบุไวคอนขางจะเปนประเด็นกวางๆ ความจริง
แลวสําหรับสาขาเศรษฐศาสตรและการจัดการในอิสลาม นา
จะตองมีลักษณะเฉพาะของสาขาวิชา และตองเชื่อมั่นวาบัณฑิต
ที่สําเร็จการศึกษาในสาขานี้จะตองรูอะไรและทําอะไรไดบาง
เพื่อจะไดเห็นวาบัณฑิตที่จบสาขานี้มีมาตรฐาน
4. ในการจัดพิมพเอกสารมีคําผิดอยูหลายแหงซึ่งไดแกไขใหแลวใน
เอกสาร

คําชี้แจงและการดําเนินการ
รายวิชาที่เกินโหลดอาจารยประจํา
หลักสูตร
-คุณลักษณะและผลการพัฒนาการ
เรียนรูในแตละดานในหลักสูตรชัดเจน
และเหมาะสมสําหรับสาขาวิชา
เศรษฐศาสตรและการจัดการใน
อิสลามเพียงพอแลว

-ดําเนินการแกไขตามเสนอ
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ภาคผนวก ฌ
ระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
วาดวยการศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2552
ดวยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ไดพิจารณาเห็นสมควรปรับปรุงระเบียบวาดวยการศึกษาขั้นปริญญาตรีเสียใหม ดังนั้น อาศัย
อํานาจตามความในมาตรา 15(2) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร พ.ศ.2522 และโดยมติสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
ในคราวประชุมครั้งที่ 313(2/2552) เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2552 จึงใหกําหนดระเบียบวาดวยการศึกษาขั้นปริญญาตรีไวดังนี้
ขอ 1
ขอ 2

ระเบียบนี้เรียกวา "ระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วาดวยการศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ.2552
ใหใชระเบียบนี้สําหรับนักศึกษาตามหลักสูตรขั้นปริญญาตรี ซึ่งเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ตั้งแต
ปการศึกษา 2552 เปนตนไป
ขอ 3 บรรดาความในระเบียบ ขอบังคับ คําสั่ง หรือประกาศอื่นใด ที่มีอยูกอนระเบียบฉบับนี้ และมีความกลาวไวใน
ระเบียบนี้ หรือที่ระเบียบนี้กลาวเปนอยางอื่น หรือที่ขัดหรือแยงกับความในระเบียบนี้ ใหใชระเบียบนี้แทน
ขอ 4 ในระเบียบนี้ เวนแตจะมีขอความใหเห็นเปนอยางอื่น
"มหาวิทยาลัย" หมายความวา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
"คณะ” หมายความวา คณะหรือวิทยาลัยหรือหนวยงานที่นักศึกษาสังกัดอยู
"คณบดี" หมายความวา คณบดีของคณะหรือผูอํานวยการวิทยาลัย หรือผูบริหารหนวยงานที่นักศึกษาสังกัดอยู
"คณะกรรมการประจําคณะ" หมายความวา คณะกรรมการประจําคณะของคณะหรือคณะกรรมการประจําวิทยาลัย
หรือหนวยงานที่นักศึกษาสังกัดอยู
"ภาควิชา" หมายความวา ภาควิชาหรือหนวยงานที่รับผิดชอบหลักสูตรสาขาวิชาเอกที่นักศึกษาศึกษาอยู
"หนวยกิตสะสม" หมายความวา หนวยกิตที่นักศึกษาเรียนสะสมเพื่อใหครบตามหลักสูตรสาขาวิชานั้น
ขอ 5 การรับนักศึกษา
มหาวิทยาลัยรับนักศึกษาเขาศึกษาหลักสูตรขั้นปริญญาตรี โดยวิธีดังนี้
5.1 การรับผานสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งเปนไปตามระเบียบการคัดเลือกเพื่อเขา
ศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา
5.2 การรับตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด ไดแก
5.2.1 การคัดเลือกโดยวิธีรับตรง
5.2.2 การสอบคัดเลือกเขาศึกษาหลักสูตรตอเนื่อง
5.3 วิธีอื่นๆ ที่สภามหาวิทยาลัยกําหนด
ขอ 6 คุณสมบัติของผูมีสิทธิ์ขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษา
6.1 สําเร็จการศึกษาขั้นสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือการศึกษาอื่นที่เทียบเทา
6.2 ผานการรับเขาเปนนักศึกษาตามความในขอ 5
6.3 ไมเปนโรคติดตอรายแรง เรื้อรังที่แพรกระจายได หรือโรคที่เปนอุปสรรคตอการศึกษา
ขอ 7 การรายงานตัวเปนนักศึกษา
ผูมีสิทธิ์ขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษา ตองรายงานตัวและขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษาตามกําหนด และรายละเอียดที่
มหาวิทยาลัยจะประกาศเปนคราวๆ ไป มิฉะนั้นจะถือวา สละสิทธิ์
ขอ 8

คาธรรมเนียมการศึกษา
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คาธรรมเนียมการศึกษาที่ตองชําระใหแกมหาวิทยาลัย ใหเปนไปตามรายละเอียดที่มหาวิทยาลัยกําหนด
ขอ 9 ระบบการศึกษา
9.1 มหาวิทยาลัยอํานวยการศึกษาดวยวิธีประสานงานทางวิชาการระหวางคณะและภาควิชาตางๆ คณะหรือ
ภาควิชาใด มีหนาที่เกี่ยวกับวิชาการดานใด มหาวิทยาลัยจะสงเสริมใหอํานวยการศึกษาในวิชาการดานนั้นแกนักศึกษาทั้งมหาวิทยาลัย
9.2 มหาวิทยาลัยจัดการศึกษาโดยใชระบบทวิภาคเปนหลัก โดยปการศึกษาหนึ่งๆ มี 2 ภาคการศึกษาปกติ ซึ่งเปนภาค
การศึกษาบังคับ คือภาคการศึกษาที่หนึ่ง และภาคการศึกษาที่สอง โดยแตละภาคการศึกษาปกติ มีระยะเวลาศึกษาไมนอยกวา 15 สัปดาห
และมหาวิทยาลัยอาจเปดภาคฤดูรอนเพิ่มอีกได ซึ่งเปนภาคการศึกษาที่ไมบังคับ มีระยะเวลาศึกษาไมนอยกวา 7 สัปดาห แตใหมีจํานวนชั่วโมง
เรียนของแตละรายวิชาเทากับภาคการศึกษาปกติ
มหาวิทยาลัยอาจจัดการศึกษาระบบอื่นได เชน ระบบไตรภาค หรือระบบจตุรภาค โดยใหมีจํานวนชั่วโมงเรียนของแตละ
รายวิชาเทากับภาคการศึกษาปกติของระบบทวิภาค
9.3 การกําหนดปริมาณการศึกษาของแตละรายวิชาใหกําหนดเปนหนวยกิตตามลักษณะการจัดการเรียนการสอนดังนี้
9.3.1 ภาคทฤษฎี ใชเวลาบรรยายหรืออภิปรายปญหาหนึ่งชั่วโมงตอสัปดาห ตลอดหนึ่งภาคการศึกษาปกติ หรือ
จํานวนชั่วโมงรวมไมนอยกวา 15 ชั่วโมง ใหนับเปนหนึ่งหนวยกิต
9.3.2 ภาคปฏิบัติ ใชเวลาฝกหรือทดลอง 2-3 ชั่วโมงตอสัปดาห ตลอดหนึ่งภาคการศึกษาปกติ หรือจํานวนชั่วโมง
รวมระหวาง 30-45 ชั่วโมง ใหนับเปนหนึ่งหนวยกิต
9.3.3 การฝกงาน การฝกภาคสนามหรือการฝกอื่นๆ ใชเวลา 3-6 ชั่วโมงตอสัปดาห ตลอดหนึ่งภาคการศึกษาปกติ
หรือจํานวนชั่วโมงรวมระหวาง 45-90 ชั่วโมงหรือเทียบเทา ใหนับเปนหนึ่งหนวยกิต
9.3.4 การศึกษาดวยตนเอง เปนการศึกษาที่นักศึกษาตองศึกษาหรือวิเคราะหดวยตนเองเปนหลัก โดยมีอาจารย
ผูสอนใหคําปรึกษา เชน รายวิชาโครงงานนักศึกษา ปญหาพิเศษ ใชเวลา 2-3 ชั่วโมงตอสัปดาหตลอดหนึ่งภาคการศึกษาปกติ หรือเทียบเทา
ทั้งในหองปฏิบัติการและนอกหองเรียน ใหนับเปนหนึ่งหนวยกิต
9.3.5 การศึกษาบางรายวิชาที่มีลักษณะเฉพาะ มหาวิทยาลัยอาจกําหนดหนวยกิตโดยใชหลักเกณฑอื่นไดตาม
ความเหมาะสม
9.4 คณะอาจกําหนดเงื่อนไขการลงทะเบียนเรียนบางรายวิชาเพือ่ ใหนักศึกษาสามารถเรียนรายวิชานั้นไดอยางมี
ประสิทธิภาพ การลงทะเบียนเรียนที่ผิดเงื่อนไข ใหถือเปนโมฆะในรายวิชานั้น
ขอ 10 การลงทะเบียนเรียน
10.1 กําหนดวัน เวลา สถานที่ และวิธีการลงทะเบียนเรียนในแตละภาคการศึกษา ใหเปนไปตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด
10.2 นักศึกษาที่ไมไดลงทะเบียนเรียน เมื่อพนกําหนด สัปดาหแรกนับจากวันเปดภาคการศึกษาปกติ หรือ ภาคฤดูรอน
จะหมดสิทธิ์ในการลงทะเบียนเรียนสําหรับภาคการศึกษานั้น
10.3 ในภาคการศึกษาปกติใด หากนักศึกษาไมไดลงทะเบียนเรียน ตองยื่นคํารองขอลาพักการศึกษาภายใน 30 วัน นับ
จากวันเปดภาคการศึกษานั้น หากไมปฏิบัติดังกลาว มหาวิทยาลัยจะถอนชื่อนักศึกษาผูนั้นออกจากทะเบียนนักศึกษา
10.4 การลงทะเบียนเรียนรายวิชาตางๆ ตองไดรับความเห็นชอบจากอาจารยที่ปรึกษา มิฉะนั้นจะถือวาการ
ลงทะเบียนเรียนดังกลาวเปนโมฆะ
10.5 ในภาคการศึกษาปกติ นักศึกษาตองลงทะเบียนเรียนไมต่ํากวา 9 หนวยกิต และไมเกิน 22 หนวยกิต ยกเวน
นักศึกษาในภาวะรอพินิจและนักศึกษาในภาวะวิกฤต ตามนัยแหงขอ 12 ของระเบียบนี้ ตองลงทะเบียนเรียนไมเกิน 16 หนวยกิต และสําหรับ
ภาคฤดูรอนนักศึกษาลงทะเบียนเรียนไดไมเกิน 9 หนวยกิต ยกเวนนักศึกษาในภาวะรอพินิจ และนักศึกษาในภาวะวิกฤตลงทะเบียนเรียนไดไม
เกิน 6 หนวยกิต
10.6 การลงทะเบียนเรียนโดยมีจํานวนหนวยกิตมากกวาหรือนอยกวาที่กําหนดไวในขอ 10.5 ตองขออนุมัติคณบดี โดย
ผานอาจารยที่ปรึกษา ยกเวนภาคการศึกษาสุดทายที่นักศึกษาจะสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร และจําเปนตองลงทะเบียนเรียนโดยมีจํานวน
หนวยกิตรวมกันไมถึงเกณฑขั้นต่ําตามขอ 10.5 มิฉะนั้นจะถือวาการลงทะเบียนเรียนดังกลาวเปนโมฆะ
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10.7 ในกรณีที่มีเหตุอันควร มหาวิทยาลัยอาจประกาศงดการสอนรายวิชาใดรายวิชาหนึ่ง หรือจํากัดจํานวนนักศึกษาที่
ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาใดก็ได
10.8 การลงทะเบียนเรียนรายวิชาเพิ่มเติม ตองกระทําภายใน สัปดาหแรกของภาคการศึกษาปกติ
10.9 การถอนการลงทะเบียนเรียนรายวิชาใด ใหมีผลดังนี้
10.9.1 ถาถอนภายใน 2 สัปดาหแรกของภาคการศึกษาปกติ หรือภายในสัปดาหแรกของภาคฤดูรอน รายวิชานั้น
จะไมปรากฏในใบแสดงผลการศึกษา
10.9.2 ถาถอนเมื่อพนกําหนด 2 สัปดาหแรก แตยังอยูภายใน 12 สัปดาห หรือเมื่อพนกําหนดสัปดาหแรก แตยัง
อยูภายใน 5 สัปดาหแรกของภาคฤดูรอน จะตองไดรับความเห็นชอบจากอาจารยที่ปรึกษา และผานอาจารยผูสอน และรายวิชานั้นจะปรากฏ
ในใบแสดงผลการศึกษา โดยจะไดสัญลักษณ W
10.9.3 เมื่อพนกําหนดการถอนรายวิชาโดยไดสัญลักษณ W ตามขอ 10.9.2 แลว นักศึกษาจะถอนการลงทะเบียน
เฉพาะรายวิชาไมได ยกเวนกรณีที่มีความจําเปน
10.10 การลงทะเบียนเรียนรายวิชาเพิ่ม จนมีจํานวนหนวยกิตสูงกวา หรือการถอนการลงทะเบียนรายวิชา จนเหลือจํานวน
หนวยกิตต่ํากวาที่ระบุไวในขอ 10.5 จะกระทํามิได เวนแตจะไดรับการอนุมัติจากคณบดี มิฉะนั้นจะถือวาการลงทะเบียนเรียนดังกลาวเปน
โมฆะ
ขอ 11 การวัดและประเมินผล
11.1 มหาวิทยาลัยดําเนินการวัดและประเมินผลแตละรายวิชาที่นักศึกษาไดลงทะเบียนเรียนในทุกภาคการศึกษา การ
วัดและประเมินผลเปนหนาที่และความรับผิดชอบของอาจารยผูสอนหรือผูที่คณะเจาของรายวิชาจะกําหนด ซึ่งอาจกระทําโดยพิจารณาจาก
พัฒนาการของผูเรียน ความประพฤติ การสังเกตพฤติกรรมการเรียน การรวมกิจกรรม การสอบหรือวิธีอื่น ตามที่คณะเจาของรายวิชาจะ
กําหนดในแตละรายวิชา ซึ่งการสอบอาจมีไดหลายครั้ง และการสอบไล หมายถึง การสอบครั้งสุดทายของรายวิชานั้น
11.2 ทุกรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียน นักศึกษาตองมีเวลาศึกษาไมนอยกวารอยละแปดสิบของเวลาศึกษาทั้งหมดหรือ ได
ทํางานในรายวิชานั้นจนเปนที่เพียงพอตามที่อาจารยผูสอนกําหนด จึงจะมีสิทธิ์ไดรับการวัดและประเมินผล เวนแตจะไดรับการอนุมัติเปนกรณี
พิเศษจากคณบดี เมื่อคณบดีเห็นวาเวลาศึกษาที่ไมครบนั้นเนื่องมาจากเหตุอันจะโทษนักศึกษาผูนั้นมิได
11.3 การวัดและประเมินผลในแตละรายวิชา ใหวัดและประเมินผลเปนระดับคะแนนหรือสัญลักษณ
11.3.1 การวัดและประเมินผลเปนระดับคะแนน มี 8 ระดับ มีความหมายดังนี้
ระดับคะแนน
ความหมาย
คาระดับคะแนน (ตอหนึ่งหนวยกิต)
A
ดีเยี่ยม (Excellent)
4.0
B+
ดีมาก (Very Good)
3.5
B
ดี (Good)
3.0
C+
พอใช (Fairly Good)
2.5
C
ปานกลาง (Fair)
2.0
D+
ออน (Poor)
1.5
D
ออนมาก (Very Poor)
1.0
E
ตก (Fail)
0.0
11.3.2 การวัดและประเมินผลเปนสัญลักษณ มีความหมายดังนี้
G (Distinction) หมายความวา ผลการศึกษาอยูใ นขั้นดี
P (Pass)
หมายความวา ผลการศึกษาอยูในขั้นพอใช
F (Fail)
หมายความวา ผลการศึกษาอยูในขั้นตก
ใชสําหรับรายวิชาที่ไมมีจํานวนหนวยกิต และรายวิชาที่มีจํานวนหนวยกิตที่หลักสูตรกําหนดใหมีการวัดและ
ประเมินผลเปนสัญลักษณ G P F เชน รายวิชาสหกิจศึกษา
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S (Satisfactory) หมายความวา ผลการศึกษาเปนที่พอใจ ใชสําหรับรายวิชาที่ไมนับหนวยกิต เปน
หนวยกิตสะสม
U (Unsatisfactory) หมายความวา ผลการศึกษาไมเปนที่พอใจใชสําหรับรายวิชาที่ไมนับหนวยกิตเปน
หนวยกิตสะสม
11.3.3 สัญลักษณอื่นๆ มีความหมายดังนี้
I (Incomplete)
หมายความวา การวัด และประเมิ น ผลยั ง ไม ส มบู รณ ใช เมื่ อ อาจารย
ผูสอนโดยความเห็นชอบของหัวหนาภาควิชาที่รับผิดชอบรายวิชานั้น เห็นสมควรใหรอการวัดและประเมินผลไวกอน เนื่องจากนักศึกษายัง
ปฏิบัติงานซึ่งเปนสวนประกอบการศึกษารายวิชานั้นยังไมสมบูรณ หรือใชเมื่อนักศึกษาไดรับการอนุมัติใหไดสัญลักษณ I จากคณะกรรมการ
ประจําคณะตามความในขอ 16.1.2 แหงระเบียบนี้ เมื่อไดสัญลักษณ I ในรายวิชาใด นักศึกษาตองติดตออาจารยผูสอนเพื่อดําเนินการใหมีการ
วัดและประเมินผลภายใน 1 สัปดาหแรกของภาคการศึกษาปกติถัดไป หรือ 1 สัปดาหแรกของภาคฤดูรอน หากวานักศึกษาผูนั้นลงทะเบียน
เรีย นในภาคฤดูรอ นดวย เมื่อ พนกําหนดดั งกลาว ยังไมสามารถวัดและประเมิน ผลได สัญ ลัก ษณ I จะเปลี่ย นเปนระดั บคะแนน E หรือ
สัญลักษณ F หรือ U หรือ W หรือ R แลวแตกรณีทันที
W (Withdrawn) หมายความวา ถอนหรือยกเลิกการลงทะเบียนเรียน ใชเมื่อนักศึกษาไดรับการอนุมัติให
ถอนหรือยกเลิกการลงทะเบียนเรียนวิชานั้น ตามความในขอ 10.9.2 หรือขอ 16.1.2 แหงระเบียบนี้ หรือเมื่อคณะกรรมการประจําคณะ
อนุมัติใหนักศึกษาที่ไดสัญลักษณ I อยู ลาพักการศึกษาในภาคการศึกษาปกติถัดไป
R (Deferred) หมายความวา เลื่อ นกํ าหนดการวั ดและประเมิ นผลไปเป นภาคการศึก ษาปกติ ถัด ไป ใช
สําหรับรายวิชาที่นักศึกษาไดสัญลักษณ I อยู และมิใชรายวิชาภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ซึ่งอาจารยผูสอนมีความเห็นวาไมสามารถวัดและ
ประเมินผลไดกอนสิ้น 1 สัปดาหแรกของภาคการศึกษาปกติถัดไป โดยมีสาเหตุอันมิใชความผิดของนักศึกษา
การใหสัญลักษณ R ตองไดรับการอนุมัติจากคณะกรรมการประจําคณะของคณะที่รับผิดชอบรายวิชานั้น
และนักศึกษาที่ไดสัญลักษณ R ตองลงทะเบียนเรียนรายวิชานั้นใหมในภาคการศึกษาปกติถัดไป จึงจะมีสิทธิ์ไดรับการวัดและประเมินผล หาก
นักศึกษาไมลงทะเบียนเรียนภายใน 2 สัปดาหแรกของภาคการศึกษาปกติ สัญลักษณ R จะเปลี่ยนเปนระดับคะแนน E ทันที
11.4 นักศึกษาที่ไดระดับคะแนน E หรือระดับคะแนนอื่นที่หลักสูตรกําหนด หรือสัญลักษณ F ในรายวิชาใด ตอง
ลงทะเบียนเรียนรายวิชานั้นซ้ํา เวนแตรายวิชาดังกลาวเปนรายวิชาในหมวดวิชาเลือกตามหลักสูตร
11.5 นักศึกษาจะลงทะเบียนเรียนซ้ํารายวิชาที่ไดระดับคะแนนตั้งแต 2.00 ขึ้นไป หรือไดสัญลักษณ G หรือ P หรือ S
มิได เวนแตจะเปนรายวิชาที่มีการกําหนดไวในหลักสูตรเปนอยางอื่น การลงทะเบียนเรียนรายวิชาใดที่ผิดเงื่อนไขนี้ถือเปนโมฆะ
11.6 การลงทะเบียนเรียนโดยไมนับหนวยกิตเปนหนวยกิตสะสม
11.6.1 นักศึกษาอาจลงทะเบียนเรียนรายวิชาที่มิใชวิชาบังคับของหลักสูตร โดยไมนับหนวยกิตเปนหนวยกิตสะสม
ได การวัดและประเมินผลรายวิชานั้น ใหวัดและประเมินผลเปนสัญลักษณ S หรือ U
11.6.2 การนับจํานวนหนวยกิตสูงสุดที่นักศึกษามีสิทธิ์ลงทะเบียนเรียนไดในแตละภาคการศึกษา ตามความในขอ
10.5 ใหนับรวมจํานวนหนวยกิตของรายวิชาที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียน โดยไมนับหนวยกิตเปนหนวยกิตสะสมเขาดวย แตจะไมนํามานับรวม
ในการคิดจํานวนหนวยกิตต่ําสุดที่นักศึกษาตองลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาปกติ
11.6.3 นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาใด โดยไมนับหนวยกิตเปนหนวยกิตสะสม ที่ไดสัญลักษณ S หรือ U
แลว ภายหลังจะลงทะเบียนเรียนซ้ํา โดยใหมีการวัดและประเมินผลเปนระดับคะแนนอีกมิได เวนแตในกรณีที่มีการยายคณะหรือประเภทวิชา
หรือยายสาขาวิชา และรายวิชานั้นเปนวิชาบังคับในหลักสูตรใหม
11.7 การนับจํานวนหนวยกิตสะสม ใหนับรวมเฉพาะหนวยกิตของรายวิชาตามหลักสูตรที่ไดระดับคะแนนไมต่ํากวา 1.00
หรือไดสัญลักษณ G หรือ P แตบางหลักสูตรอาจกําหนดใหไดระดับคะแนนสูงกวา 1.00 จึงจะนับหนวยกิตของรายวิชานั้นเปนหนวยกิตสะสมก็
ได
11.8 ในกรณีที่นักศึกษาไดศึกษารายวิชาใดมากกวาหนึ่งครั้ง ใหนับหนวยกิตของรายวิชานั้นเปนหนวยกิตสะสมตาม
หลักสูตรไดเพียงครั้งเดียว โดยพิจารณาจากการวัดและประเมินผลครั้งหลังสุด
11.9 มหาวิทยาลัยจะประเมินผลการศึกษาของนักศึกษาทุกคนที่ไดลงทะเบียนเรียน โดยคํานวณผลตามหลักเกณฑ ดังนี้
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11.9.1 หนวยจุดของรายวิชาหนึ่งๆ คือ ผลคูณระหวางจํานวนหนวยกิตกับคาระดับคะแนนที่ไดจากการ
ประเมินผลรายวิชานั้น
11.9.2 แตมระดับคะแนนเฉลี่ยประจําภาค คือ คาผลรวมของหนวยจุดของทุกรายวิชาที่ไดศึกษาในภาคการศึกษา
นั้น หารดวยหนวยกิตรวมของรายวิชาดังกลาว เฉพาะรายวิชาที่มีการประเมินผลเปนระดับคะแนน
11.9.3 แตมระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม คือ คาผลรวมของหนวยจุดของทุกรายวิชาที่ไดศึกษามา ตั้งแตเริ่มเขาศึกษา
ในมหาวิทยาลัย หารดวยจํานวนหนวยกิตรวมของรายวิชาดังกลาว เฉพาะรายวิชาที่มีการประเมินผลเปนระดับคะแนน และในกรณีที่มีการ
เรียนรายวิชาที่ไดระดับคะแนน D+, D หรือ E มากกวาหนึ่งครั้ง ใหนําผลการศึกษาและหนวยกิตครั้งหลังสุดมาคํานวณแตมระดับคะแนนเฉลี่ย
สะสม
11.9.4 แตมระดับคะแนนเฉลี่ยประจําภาค และแตมระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม ใหคํานวณเปนคาที่มีเลขทศนิยม 2
ตําแหนง โดยไมมีการปดเศษจากทศนิยมตําแหนงที่ 3
11.10 การทุจริตในการวัดผล
เมื่อมีการตรวจพบวานักศึกษาทุจริตในการวัดผล เชน การสอบรายวิชาใด ใหผูที่รับผิดชอบการวัดผลครั้งนั้น หรือผู
ควบคุมการสอบ รายงานการทุจริตพรอมสงหลักฐานการทุจริตไปยังคณะที่นักศึกษาผูนั้นสังกัดอยู ตลอดจนแจงใหอาจารยผูสอนรายวิชานั้น
ทราบ และใหคณะกรรมการดําเนินงานวินัยนักศึกษาที่นักศึกษาผูนั้นสังกัด พิจารณาโทษแลวเสนอตอมหาวิทยาลัยเพื่อดําเนินการตอไป โดย
ใหนักศึกษาที่ทุจริตในการวัดผลดังกลาว ไดระดับคะแนน E หรือสัญลักษณ F หรือ U ในรายวิชานั้น พรอมทั้งภาคทัณฑไวตลอดการมีสภาพ
เปนนักศึกษา และถาหากมีความผิดรายแรงก็อาจพิจารณาโทษทางวินัยประการหนึ่งประการใด หรือหลายประการไดอีกดังนี้
11.10.1 ใหพักการศึกษาไมนอยกวาหนึ่งภาคการศึกษา
11.10.2 ใหไดระดับคะแนน E หรือสัญลักษณ F หรือ U ทุกรายวิชาที่ไดลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษานั้น
11.10.3 ใหออก
11.10.4 ไลออก
11.11 ระเบียบและขอพึงปฏิบัติอื่นๆ เกี่ยวกับการสอบที่มิไดระบุไวในระเบียบนี้ ใหคณะเปนผูพิจารณาประกาศเพิ่มเติม
ได ตามความเหมาะสมกับสภาพและลักษณะการศึกษาของแตละคณะ
ขอ 12 สถานภาพนักศึกษา
มหาวิทยาลัยจะจําแนกสถานภาพนักศึกษาตามผลการศึกษาในทุกภาคการศึกษา ทั้งนี้ไมนับภาคการศึกษาที่ไดลาพักหรือ
ถูกใหพัก สถานภาพนักศึกษามี 3 ประเภท คือ นักศึกษาปกติ นักศึกษาในภาวะวิกฤต และนักศึกษาในภาวะรอพินิจ
12.1 นักศึกษาปกติ คือ นักศึกษาที่ไดแตมระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม ตั้งแต 2.00 ขึ้นไป
12.2 นักศึกษาในภาวะวิกฤต คือ นักศึกษาที่ไดรับแตมระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต 1.00-1.99 ในภาคการศึกษาแรกที่
เขาศึกษาในมหาวิทยาลัย
12.3 นักศึกษาในภาวะรอพินิจ คือ นักศึกษาที่ไดแตมระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ํากวา 2.00 โดยใหจําแนกนักศึกษาใน
ภาวะรอพินิจ ดังนี้
12.3.1 นักศึกษาที่ไดศึกษาในมหาวิทยาลัยครบ 2 ภาคการศึกษาแลว และไดแตมระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมในภาค
การศึกษาที่สอง ตั้งแต 1.25 แตไมถึง 2.00 หรือนักศึกษาปกติที่ไดแตมระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต 1.50 แตไมถึง 2.00 ในภาคการศึกษา
ถัดไป จะไดรับภาวะรอพินิจครั้งที่ 1
12.3.2 นักศึกษาที่อยูในภาวะรอพินิจครั้งที่ 1 ที่ไดแตมระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต 1.70 แตไมถึง 2.00 ในภาค
การศึกษาถัดไป จะไดรับภาวะรอพินิจครั้งที่ 2
12.3.3 นักศึกษาที่อยูในภาวะรอพินิจครั้งที่ 2 ที่ไดแตมระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต 1.90 แตไมถึง 2.00 ในภาค
การศึกษาถัดไป จะไดรบั ภาวะรอพินิจครั้งที่ 3
ขอ 13 การยายคณะหรือประเภทวิชา หรือสาขาวิชา
13.1 การยายคณะหรือประเภทวิชา หรือสาขาวิชา ตองไดรับความเห็นชอบจากผูปกครองและอาจารยที่ปรึกษา และ
ไดรับการอนุมัติจากคณะกรรมการประจําคณะที่เกี่ยวของ ในการพิจารณาอนุมัติใหยึดหลักเกณฑดงั นี้
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13.1.1 นักศึกษาที่ขอยายคณะหรือประเภทวิชา หรือสาขาวิชา ตองไดศึกษาอยูในคณะหรือประเภทวิชาหรือ
สาขาวิชาเดิม ไมนอยกวา 1 ภาคการศึกษาปกติ ทั้งนี้ไมนับรวมภาคการศึกษาที่ลาพักหรือถูกใหพัก
13.1.2 การกําหนดเงื่อนไขหลักเกณฑการใหนักศึกษายายเขาศึกษา ใหอยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการประจํา
คณะที่นักศึกษาขอยายเขา
13.2 นักศึกษาที่ไดรับการอนุมัติใหยายคณะหรือประเภทวิชา หรือสาขาวิชา อาจมีสิทธิ์ไดรับการเทียบโอน หรือรับโอน
บางรายวิชา รายวิชาที่ไดรับการเทียบโอนหรือรับโอน ใหไดสัญลักษณหรือระดับคะแนนเดิม และใหนับหนวยกิตรายวิชาดังกลาวเปนหนวยกิต
สะสม และนํามาคํานวณแตมระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม โดยนักศึกษาตองดําเนินการขอเทียบโอนใหแลวเสร็จภายในภาคการศึกษาแรกที่ไดรับ
อนุมัติใหยายคณะหรือประเภทวิชาหรือสาขาวิชา
13.3 การรับโอนรายวิชา ที่เปนรายวิชาเดียวกันกับรายวิชาในหลักสูตรหรือสาขาวิชาใหม รายวิชานั้นจะตองมีระดับ
คะแนนตั้งแต D ขึ้นไป สวนการเทียบโอนรายวิชา ที่มีเนื้อหาเทียบเทากันกับรายวิชาในหลักสูตรหรือสาขาวิชาใหม ใหมีหลักเกณฑตามความ
ในขอ 14.6
ขอ 14 การเทียบโอนและการรับโอนรายวิชา
14.1 ผูที่เคยศึกษาในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร และผานการคัดเลือกเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยไดอีก อาจมีสิทธิ์ไดรับ
การเทียบโอนหรือรับโอนบางรายวิชา โดยนักศึกษาตองดําเนินการขอเทียบโอนใหแลวเสร็จภายในภาคการศึกษาแรกที่เขาศึกษา
14.2 นักศึกษาที่รับโอนมาจากสถาบันอุดมศึกษาอื่น มีสิทธิ์ไดรับการพิจารณาเทียบโอนบางรายวิชา โดยนักศึกษาตอง
ดําเนินการขอเทียบโอนใหแลวเสร็จภายในภาคการศึกษาแรกที่เขาศึกษา
14.3 การเทียบโอนหรือรับโอนรายวิชาจากสถาบันอุดมศึกษาอื่นทั้งภายในและตางประเทศ ตองไดรับการอนุมัติจาก
คณะกรรมการประจําคณะกอน
14.4 รายวิชาที่ไดรับการเทียบโอนหรือรับโอน ใหไดสัญลักษณหรือระดับคะแนนเดิม ใหนับหนวยกิตรายวิชาดังกลาวเปน
หนวยกิตสะสม และนํามาคํานวณแตมระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม
14.5 นักศึกษาไมมีสิทธิ์ลงทะเบียนเรียนรายวิชาที่ไดสัญลักษณหรือระดับคะแนนเดิมอีก เวนแตเมื่อผลการศึกษารายวิชา
ที่สัมพันธกับรายวิชาที่ไดสัญลักษณ หรือระดับคะแนนเดิม ต่ํากวามาตรฐานที่คณะหรือภาควิชากําหนด ใหลงทะเบียนเรียนรายวิชาที่ได
สัญลักษณหรือระดับคะแนนเดิมนั้นซ้ําอีกได และใหนับหนวยกิตรายวิชาดังกลาวเปนหนวยกิตสะสมไดเพียงครั้งเดียว
14.6 การเทียบโอนหรือรับโอนรายวิชาตองไดรับการอนุมัติจากภาควิชาที่เกี่ยวของ โดยมีหลักเกณฑในการพิจารณาดังนี้
14.6.1 รายวิชาเดิมที่นํามาเทียบโอนหรือรับโอนได จะตองมีเนื้อหาวิชาอยูในระดับเดียวกัน และมีปริมาณเทากัน
หรือไมนอยกวาสามในสี่ของรายวิชาในหลักสูตรใหม
14.6.2 รายวิชาที่จะนํามาพิจารณาเทียบโอนหรือรับโอน ตองมีผลการศึกษาตามที่ภาควิชากําหนด โดยตองได
ระดับคะแนน 2.00 หรือเทียบเทาขึ้นไป
14.6.3 ใหมีการเทียบโอนหรือรับโอนรายวิชาไดไมเกินสามในสี่ของจํานวนหนวยกิตรวมของหลักสูตรใหม
14.7 การเทียบโอนความรูและการใหหนวยกิตจากการศึกษานอกระบบ และ/หรือการศึกษาตามอัธยาศัยเขาสูการศึกษา
ในระบบ
14.7.1 การเทียบความรู จะเทียบเปนรายวิชาหรือกลุมรายวิชาตามหลักสูตรที่มหาวิทยาลัยเปดสอน
14.7.2 การเทียบประสบการณจากการทํางาน จะคํานึงถึงความรูที่ไดจากประสบการณเปนหลัก
14.7.3 วิธีการประเมินเพื่อการเทียบความรูในแตละรายวิชาหรือกลุมรายวิชา และเกณฑการตัดสิน ใหอยูในดุลย
พินิจของภาควิชาที่นักศึกษาขอเทียบโอนความรู
14.7.4 ผลการประเมินตองเทียบไดไมต่ํากวาระดับคะแนน 2.00 หรือเทียบเทา จึงจะใหจํานวนหนวยกิตของ
รายวิชาหรือกลุมรายวิชานั้น แตไมใหเปนระดับคะแนน และไมนํามาคํานวณแตมระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม
14.7.5 การบันทึกผลการเรียน ใหบันทึกตามวิธีการประเมิน ดังนี้
14.7.5.1 ถาไดหนวยกิตจากการทดสอบมาตรฐานใหบันทึก CS (credits from standardized test)
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14.7.5.2 ถาไดหนวยกิตจากการทดสอบที่ไมใชการทดสอบมาตรฐาน ใหบันทึก CE (credits from
exam)
14.7.5.3 ถาไดหนวยกิตจากการประเมินการศึกษา หรือการอบรมที่จัดโดยหนวยงานอื่น ใหบันทึก CT
(credits from training)
14.7.5.4 ถาไดหนวยกิตจากการเสนอแฟมสะสมผลงาน ใหบันทึก CP (credits from portfolio)
14.7.6 ใหเทียบรายวิชาหรือกลุมรายวิชาจากการศึกษานอกระบบและหรือการศึกษาตามอัธยาศัยไดไมเกินสามใน
สี่ของจํานวนหนวยกิตรวมของหลักสูตร และตองใชเวลาศึกษาอยูในมหาวิทยาลัยอยางนอยหนึ่งปการศึกษา
ขอ 15 การรับโอนนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอื่น
15.1 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร อาจรับโอนนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่สภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
รับรอง
15.2 การรับโอนนักศึกษา ตองไดรับการอนุมัติจากคณะกรรมการประจําคณะที่นักศึกษาขอโอนเขาศึกษา และ
อธิการบดี หรือผูที่อธิการบดีมอบหมาย โดยมีหลักเกณฑดังนี้
15.2.1 นักศึกษาตองศึกษาอยูในสถาบันเดิมมาแลวไมนอยกวา 2 ภาคการศึกษาปกติ โดยไมนับภาคการศึกษาที่
ลาพักหรือถูกใหพัก
15.2.2 มีรายวิชาที่สามารถนํามาเทียบโอนตามความในขอ 14.6 คิดเปนหนวยกิตตามหลักสูตรใหมไดไมนอยกวา
24 หนวยกิต และตองมีแตมระดับคะแนนเฉลี่ยของรายวิชาที่เทียบโอนไมต่ํากวา 2.50 หรือเทียบเทา
15.3การสมั ค รขอโอนย า ยให ยื่ น คํ า ร อ งถึ ง มหาวิ ท ยาลั ย อย า งน อ ย 2 เดื อ นก อ นกํ า หนดวั น ลงทะเบี ย นเรี ย นของ
ภาคการศึกษาที่จ ะโอนเขาศึกษา พรอมทั้งติดตอสถาบันเดิมใหจัดสงใบแสดงผลการศึกษา และคําอธิบายรายวิชาของหลัก สูตรเดิมมายัง
มหาวิทยาลัยโดยตรงดวย
ขอ 16 การลา
16.1 การลาปวยหรือลากิจ
16.1.1 การลาไมเกิน 7 วัน ในระหวางเปดภาคการศึกษา ตองไดรับการอนุมัติจากอาจารยผูสอนและแจงอาจารยที่
ปรึก ษาทราบ ถาเกิน 7 วัน ตองไดรับการอนุมัติจากคณบดี โดยผานอาจารยที่ปรึก ษา สําหรับ งานหรือการสอบที่นัก ศึก ษาไดขาดไปใน
ชวงเวลานั้น ใหอยูในดุลยพินิจของอาจารยผูสอน ซึ่งอาจจะอนุญาตใหปฏิบัติงานหรือสอบทดแทน หรือยกเวนได
16.1.2 ในกรณีที่ปวยหรือมีเหตุสุดวิสัย ทําใหไมสามารถเขาสอบไลได นักศึกษาตองขอผอนผันการสอบไลตอคณะ
ภายในวันถัดไป หลังจากที่มีการสอบไลรายวิชานั้นเวนแตจะมีเหตุผลอันสมควร คณะกรรมการประจําคณะเปนผูพิจารณาการขอผอนผัน
ดังกลาว โดยอาจอนุมัติใหไดสัญลักษณ I หรือใหยกเลิกการลงทะเบียนเรียนรายวิชานั้นเปนกรณีพิเศษ โดยใหไดสัญลักษณ W หรือไมอนุมัติ
การขอผอนผัน โดยใหถือวาขาดสอบก็ได
16.2 การลาพักการศึกษา
16.2.1 การลาพักการศึกษาเปนการลาพักทั้งภาคการศึกษา และถาไดลงทะเบียนไปแลว เปนการยกเลิกการ
ลงทะเบียนเรียน โดยรายวิชาที่ไดลงทะเบียนเรียนทั้งหมดในภาคการศึกษานั้น จะไมปรากฏในใบแสดงผลการศึกษา
16.2.2 การขอลาพักการศึกษา ใหแสดงเหตุผลความจําเปนพรอมกับมีหนังสือรับรองของผูปกครอง ผานอาจารยที่
ปรึกษา การลาพักการศึกษาตองไดรับการอนุมัติจากคณบดี
16.2.3 การลาพักการศึกษา จะลาพักเกิน 2 ภาคการศึกษาปกติติดตอกันไมได
16.2.4 ในสองภาคการศึกษาปกติแรกที่ไดเขาศึกษาในมหาวิทยาลัย นักศึกษาจะลาพักการศึกษาไมได เวนแตกรณี
ที่ปวย หรือถูกเกณฑหรือระดมเขารับราชการทหารกองประจําการ และหรือไดรับทุนตางๆ ที่มหาวิทยาลัยเห็นวาเปนประโยชนกับนักศึกษา
16.2.5 การลาพักการศึกษา นอกเหนือจากหลักเกณฑตามความในขอ 16.2.3 และขอ 16.2.4 ตองไดรับการอนุมัติ
จากอธิการบดีเปนกรณีพิเศษ โดยการเสนอของคณบดี
16.2.6 นักศึกษาจะตองชําระคารักษาสถานภาพนักศึกษาทุกภาคการศึกษาที่ไดรับการอนุมัติใหลาพัก ตามอัตราที่
มหาวิทยาลัยกําหนด ยกเวนภาคการศึกษาที่ไดลงทะเบียนเรียนไปกอนแลว
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16.3 ในการลาปวยและการลาพักการศึกษาเนื่องจากปวย นักศึกษาตองแสดงใบรับรองแพทยดวยทุกครั้ง
16.4 การใหพัก การศึก ษา ในกรณี ที่คณะกรรมการแพทยซึ่งอธิการบดีแ ตงตั้งขึ้น วินิจฉัยวาปวย และคณะกรรมการ
ประจําคณะเห็นวาโรคนั้นเปนอุปสรรคตอการศึกษา และหรือเปนอันตรายตอผูอื่น คณะกรรมการประจําคณะอาจเสนอใหนักศึกษาผูนั้นพัก
การศึกษาได
16.5 การลาออก นักศึกษายื่นใบลาออก พรอมหนังสือรับรองของผูปกครองผานอาจารยที่ปรึกษา เพื่อขออนุมัติตอ
อธิการบดี ผูที่จะไดรับการอนุมัติใหลาออกไดตองไมมีหนี้สินกับมหาวิทยาลัย
ขอ 17 การเสนอชื่อเพื่อรับปริญญาและการอนุมัติใหปริญญา
17.1 นักศึกษาที่จะไดรับการเสนอชื่อเพื่อรับปริญญา ตองมีคุณสมบัติครบถวนดังนี้
17.1.1 ไดศึกษาและผานการวัดและประเมินผลรายวิชาตางๆ ครบถวนตามหลักสูตรและขอกําหนดของสาขาวิชาที่
จะรับปริญญา โดยไมมีรายวิชาใดที่ไดสัญลักษณ I หรือ R คางอยู ทั้งนี้นับรวมถึงรายวิชาที่ไดรับการเทียบโอนและที่รับโอน และนักศึกษาจะตอง
ผานการเขารวมกิจกรรมเสริมหลักสูตร เพื่อพัฒนานักศึกษาตามที่มหาวิทยาลัยกําหนดดวย
17.1.2 ยังมีสถานภาพเปนนักศึกษาอยูและไดแตมระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา 2.00 หากเปนนักศึกษาที่
โอนยายมาจากสถาบันอุดมศึกษาอื่น จะตองศึกษาอยูในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรอยางนอยหนึ่งปการศึกษา
17.1.3 ระยะเวลาการสําเร็จการศึกษา
17.1.3.1 หลักสูตร 4 ป สําเร็จการศึกษาไดไมกอน 6 ภาคการศึกษาปกติ สําหรับการลงทะเบียนเรียนเต็ม
เวลา และไมกอน 14 ภาคการศึกษาปกติ สําหรับการลงทะเบียนเรียนไมเต็มเวลา
17.1.3.2 หลักสูตร 5 ป สําเร็จการศึกษาไดไมกอน 8 ภาคการศึกษาปกติ สําหรับการลงทะเบียนเรียนเต็ม
เวลา และไมกอน 17 ภาคการศึกษาปกติ สําหรับการลงทะเบียนเรียนไมเต็มเวลา
17.1.3.3 หลักสูตร 6 ป สําเร็จการศึกษาไดไมกอน 10 ภาคการศึกษาปกติ สําหรับการลงทะเบียนเรียนเต็ม
เวลา และไมกอน 20 ภาคการศึกษาปกติ สําหรับการลงทะเบียนเรียนไมเต็มเวลา
17.1.4 ไมอยูในระหวางการรอรับโทษทางวินัยที่ระบุใหงดการเสนอชื่อเพื่อรับปริญญาชั่วระยะเวลาหนึ่ง
17.1.5 ไดปฏิบัติตามระเบียบตางๆ ครบถวน และไมมีหนี้สินใดๆ ตอมหาวิทยาลัย
17.1.6 ไดดําเนินการเพื่อขอรับปริญญาตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด
17.2 นักศึกษาที่จะไดรับการเสนอชื่อเพื่อรับปริญญาเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง ตองมีคุณสมบัติครบถวนดังนี้
17.2.1 มีคุณสมบัติตามความในขอ 17.1
17.2.2 ไดแตมระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต 3.50 ขึ้นไป
17.2.3 ไมเคยไดระดับคะแนนต่ํากวา 2.00 หรือสัญลักษณ F หรือ U ในรายวิชาใดๆ
17.2.4 ใชเวลาศึกษาไมเกินจํานวนปการศึกษาตอเนื่องกันตามแผนการศึกษาของสาขาวิชาที่จะไดรับปริญญา
17.2.5 ไมเคยเปนผูมีประวัติไดรับการลงโทษ เนื่องจากผิดวินัยอยางรายแรง
17.3 นักศึกษาที่จะไดรับการเสนอชื่อเพื่อรับปริญญาเกียรตินิยมอันดับสองตองมีคุณสมบัติครบถวน ดังนี้
17.3.1 มีคุณสมบัติตามความในขอ 17.1
17.3.2 ไดแตมระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต 3.25 ขึ้นไป แตเปนผูไมมีสิทธิ์ไดรับปริญญาเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
17.3.3 ไมเคยไดระดับคะแนนต่ํากวา 2.00 ในรายวิชาเอกใดๆ ของหลักสูตรสาขาวิชานั้น
17.3.4 ไมเคยไดระดับคะแนน E หรือสัญลักษณ F หรือ U ในรายวิชาใดๆ
17.3.5 มีคุณสมบัติตามความในขอ 17.2.4
17.3.6 มีคุณสมบัติตามความในขอ 17.2.5
17.4 มหาวิทยาลัยจะเสนอรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์ไดรับการเสนอชื่อเพื่อรับปริญญา หรือปริญญาเกียรตินิยมใน
สาขาวิชาตางๆ เพื่อขออนุมัติปริญญาตอสภามหาวิทยาลัย
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17.5 ในกรณีที่นกั ศึกษามีคุณสมบัติครบถวนตามความในขอ 17.1 แตประสงคจะขอเลื่อนการเสนอชื่อเพื่อรับปริญญา
ออกไป โดยตองการลงทะเบียนเรียนบางรายวิชาอีก อธิการบดีโดยการเสนอของคณะกรรมการประจําคณะ อาจอนุมัติใหนักศึกษาลงทะเบียน
เรียนบางรายวิชา โดยไมนับเปนหนวยกิตสะสมได
ขอ 18 การขอเขาศึกษาเพื่อปริญญาที่สอง
18.1 นักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรี จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร หรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่
เทียบเทา อาจขอเขาศึกษาตอในหลักสูตรปริญญาตรี สาขาวิชาอื่นเปนการเพิ่มเติมได
18.2 การรับเขาศึกษา ตองไดรับการอนุมัติจากคณะกรรมการประจําคณะที่นักศึกษาขอเขาศึกษา และอธิการบดี
18.3 การเทียบโอนและการรับโอนรายวิชา
18.3.1 รายวิชาที่นักศึกษาไดศึกษาในสาขาวิชาที่สําเร็จการศึกษา จะไดรับการพิจารณาเทียบโอนและรับโอน โดย
รายวิชาที่ไดรับการเทียบโอนและรับโอน ใหไดสัญลักษณหรือระดับคะแนนเดิม และใหนับหนวยกิตรายวิชาดังกลาวเปนหนวยกิตสะสม แตไม
นํามาคํานวณแตมระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม
18.3.2 นักศึกษาไมมีสิทธิ์ลงทะเบียนเรียนรายวิชาที่ไดสัญลักษณหรือระดับคะแนนเดิม เวนแตเมื่อผลการศึกษา
รายวิชาที่สัมพันธกับรายวิชาที่ไดสัญลักษณหรือระดับคะแนนเดิมต่ํากวามาตรฐาน คณะหรือภาควิชากําหนดใหลงทะเบียนเรียนรายวิชาที่ได
สัญลักษณหรือระดับคะแนนเดิมซ้ําอีกได และใหนับหนวยกิตรายวิชาดังกลาว เปนหนวยกิตสะสมไดเพียงครั้งเดียว
18.3.3 การเทียบโอนและการรับโอนรายวิชา ตองไดรับการอนุมัติจากคณะกรรมการประจําคณะ โดยมี
หลักเกณฑในการพิจารณาตามความในขอ 14.6
ขอ 19 การศึกษาสองปริญญาพรอมกัน
19.1 นักศึกษาที่เขาศึกษาในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร อาจขอศึกษาสองปริญญาพรอมกันได
19.2 รายละเอียดตางๆ ใหเปนไปตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด
ขอ 20 การพนสภาพการเปนนักศึกษา
20.1 ตายหรือลาออก
20.2 ถูกใหออก หรือไลออก เนื่องจากตองโทษทางวินัย
20.3 ไมไดลงทะเบียนเรียนภายใน 30 วัน นับจากวันเปดภาคการศึกษาปกติ โดยมิไดรับการอนุมัติใหลาพักการศึกษา
20.4 ไดแตมระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ํากวา 1.00 ในภาคการศึกษาแรกที่เขาศึกษาในมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ ไมนับภาค
การศึกษาที่ลาพัก หรือถูกใหพัก
20.5 ไดแตมระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ํากวา 1.25 ในภาคการศึกษาปกติที่สองที่เขาศึกษาในมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ไมนับ
ภาคการศึกษาที่ลาพักหรือถูกใหพัก
20.6 ไดแตมระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ํากวา 1.50 ยกเวนนักศึกษาที่เริ่มเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยในสองภาคการศึกษา
แรก
20.7 ไดแตมระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ํากวา 1.70 ในภาคการศึกษาปกติถัดไป หลังจากไดรับภาวะรอพินิจครั้งที่ 1
20.8 ไดแตมระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ํากวา 1.90 ในภาคการศึกษาปกติถัดไป หลังจากไดรับภาวะรอพินิจครั้งที่ 2
20.9 ไดแตมระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ํากวา 2.00 ในภาคการศึกษาปกติถัดไป หลังจากไดรับภาวะรอพินิจครั้งที่ 3
20.10 ไดขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษามหาวิทยาลัยมาแลว เปนระยะเวลาเกิน 2 เทาของจํานวนปการศึกษาตอเนื่องกัน
ที่ไดกําหนดไวในแผนกําหนดการศึกษาของสาขาวิชาที่ศึกษาอยู สําหรับนักศึกษาที่รับโอนใหนับเวลาที่เคยศึกษาอยูในสถาบันเดิมรวมเขาดวย
20.11 ไดรับการอนุมัติปริญญา
20.12 ไดรับการวินิจฉัยโดยคณะกรรมการแพทยซึ่งแตงตั้งโดยอธิการบดี วาปวย จนเปนอุปสรรคตอการศึกษา หรือเปน
อันตรายตอผูอื่น ทั้งนี้ตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะ
ขอ 21 ใหอ ธิการบดีรัก ษาการตามระเบีย บนี้ ในกรณี ที่จะตอ งมี การดําเนิ น การใดๆ ที่มิได กําหนดไวในระเบีย บนี้ หรือ
กําหนดไวไมชัดเจน หรือในกรณีที่มีความจําเปนตองผอนผันขอกําหนดในระเบียบนี้เปนกรณีพิเศษ เพื่อใหการดําเนินการจัดการศึกษาขั้น
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ปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยเปนไปโดยเรียบรอย ใหอธิการบดีมีอํานาจตีความ วินิจฉัยสั่งการ และปฏิบัติตามที่เห็นสมควร และใหถือเปน
ที่สุด แลวรายงานใหสภามหาวิทยาลัยทราบ
ประกาศ ณ วันที่ 4 พฤษภาคมคม 2552

เกษม สุวรรณกุล
(ศาสตราจารยเกษม สุวรรณกุล)
นายกสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
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ภาคผนวก ญ
คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร ศศ.บ.สาขาวิชาเศรษฐศาสตรและการจัดการในอิสลาม
(สําเนา)
คําสั่งมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
ที่ 50512/2553
เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตรและการจัดการ
ในอิสลาม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553
เพื่อใหการดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตรและการจัดการใน
อิสลาม เป นไปดวยความเรียบรอยและมีป ระสิทธิภาพ อาศัยอํานาจตามคําสั่งมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ที่
1118/2552 ลงวันที่ 17 มิถุนายน 2552 จึงแตงตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรดังกลาว ดังตอไปนี้
คณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิ
1. รองศาสตราจารย ดร.อิศรา ศานติศาสน
2. นายปรีดา ประพฤติชอบ
3. รองศาสตราจารยอาหวัง ลานุย
คณะกรรมการจัดทําหลักสูตร
1. รองผูอํานวยการฝายวิชาการ
ประธานกรรมการ
2. หัวหนาภาควิชาอิสลามศึกษา
รองประธานกรรมการ
3. นายอําภร สงัดศัพท
กรรมการ
4. ผูชวยศาสตราจารยอับดุลเลาะ อับรู
กรรมการ
5. นางฮุสนา อุษมานี
กรรมการ
6. นายหมะหมูด หะยีหมัด
กรรมการ
ทั้งนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป
สั่ง ณ วันที่
(ลงชื่อ)

สําเนาถูกตอง
ฮุสนา อุษมานี
(นางฮุสนา อุษมานี)
นักวิชาการศึกษา 6

17 กันยายน พ.ศ. 2553
ยูโซะ ตาเละ

(นายยูโซะ ตาเละ)
ผูอํานวยการวิทยาลัยอิสลามศึกษา ปฎิบัติราชการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
ฮุสนา/ราง แวรอบิยะ/ทาน
อับดุลเลาะห/พิมพ

