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สารบัญ 

 

เร่ือง            หน้า 

หมวดที ่1 ข้อมูลทัว่ไป 

1) รหสัและช่ือหลกัสูตร            1 

2) ช่ือปริญญาและสาขาวชิา            1 

3) วชิาเอก               1 

4) จาํนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลกัสูตร          1 

5) รูปแบบของหลกัสูตร            1    

6) สถานภาพของหลกัสูตรและการพิจารณาอนุมติั/เห็นชอบหลกัสูตร       2 

7) ความพร้อมในการเผยแพร่หลกัสูตรคุณภาพและมาตรฐาน        2 

8) อาชีพท่ีสามารถประกอบไดห้ลงัสาํเร็จการศึกษา         2 

9) ช่ือ นามสกุล เลขประจาํตวับตัรประชาชน ตาํแหน่ง และคุณวฒิุการศึกษาของอาจารย ์     2          

ผูรั้บผดิชอบหลกัสูตร    

10) สถานท่ีจดัการเรียนการสอน           3 

11) สถานการณ์ภายนอกหรือการพฒันาท่ีจาํเป็นตอ้งนาํมาพิจารณาในการวางแผนหลกัสูตร    3 

12) ผลกระทบจาก ขอ้ 11.1 และขอ้ 11.2 ต่อการพฒันาหลกัสูตรและความเก่ียวขอ้งกบัพนัธกิจ    4              

ของสถาบนั 

13) ความสัมพนัธ์ (ถา้มี) กบัหลกัสูตรอ่ืนท่ีเปิดสอนในคณะ/ภาควชิาอ่ืนของสถาบนั     5                   

หมวดที ่2 ข้อมูลเฉพาะของหลกัสูตร 

1) ปรัชญา ความสาํคญั และวตัถุประสงคข์องหลกัสูตร        7 

2) แผนพฒันาปรับปรุง            8 

หมวดที ่3 ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสร้างของหลกัสูตร 

1) ระบบการจดัการศึกษา            10 

2) การดาํเนินการหลกัสูตร            10 

3) หลกัสูตรและอาจารยผ์ูส้อน           12 

4) ขอ้กาํหนดเก่ียวกบัการทาํโครงงานหรืองานวจิยั           25 

หมวดที ่4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 

1) การพฒันาคุณลกัษณะพิเศษของนกัศึกษา          27 

2) การพฒันาผลการเรียนรู้ในแต่ละดา้น          28 

3) แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผดิชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลกัสูตรสู่รายวชิา    32       
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หมวดที ่5 หลกัเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 

1) กฎระเบียบหรือหลกัเกณฑ ์ในการใหร้ะดบัคะแนน (เกรด)        38 

2) กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนกัศึกษา        38 
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6) ความตอ้งการของตลาดแรงงาน สังคมและหรือความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ณัฑิต        42 

7) ตวับ่งช้ีผลการดาํเนินงาน (Key Performance Indicators)        43 

หมวดที ่8 การประเมิน และปรับปรุงการดําเนินการของหลกัสูตร 

1) การประเมินประสิทธิผลของการสอน          44 

2) การประเมินหลกัสูตรในภาพรวม           44 

3) การประเมินผลการดาํเนินงานตามรายละเอียดหลกัสูตร        45 

4) การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลกัสูตรและแผนกลยทุธ์การสอน     45 

ภาคผนวก 

ก. คาํอธิบายรายวชิา            47 

ข. มาตรฐานการเรียนรู้  กลยทุธ์การสอน กลยทุธ์การประเมินผลและCurriculum  Mapping     68 

ของรายวชิาศึกษาทัว่ไป 

ค. ภาระงานสอนและผลงานทางวชิาการ  การคน้ควา้วจิยัหรือการแต่งตาํราของอาจารย ์     71 

ประจาํหลกัสูตร   

ง.  ตารางเปรียบเทียบช่ือหลกัสูตร ช่ือปริญญาและวตัถุประสงคข์องหลกัสูตรเดิมกบั     75 

หลกัสูตรปรับปรุง  
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ฉ. เอกสารเปรียบเทียบโครงสร้างหลกัสูตรเดิม พ.ศ.2547 กบัหลกัสูตรปรับปรุง 2553                 79  

ช. เอกสารเปรียบเทียบรายวชิาหลกัสูตรเดิม พ.ศ.2547 กบัหลกัสูตรปรับปรุง 2553    80 

ซ. ขอ้คิดเห็นและขอ้เสนอแนะผูท้รงคุณวุฒิกบัการดาํเนินการของผูรั้บผดิชอบหลกัสูตร    84 

ฌ. ระเบียบมหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ วา่ดว้ยการศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ.2552    89   
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รายละเอยีดของหลกัสูตร 

หลกัสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 

  สาขาวชิาตะวนัออกกลางศึกษา 

หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553 
 

 

ช่ือสถาบันอุดมศึกษา       มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ วทิยาเขตปัตตานี                                                       

   วทิยาลยัอสิลามศึกษา   ภาควชิาอสิลามศึกษา 

 

หมวดที ่1 ข้อมูลทัว่ไป 

1. รหัสและช่ือหลกัสูตร   

 ภาษาไทย:    หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต  สาขาวชิาตะวนัออกกลางศึกษา 

   หลกัสูตรปรับปรุง  พ.ศ.2553 

ภาษาองักฤษ:    Bachelor of Arts Program in Middle East Studies  
 

2. ช่ือปริญญาและสาขาวชิา   

 ภาษาไทย        ช่ือเตม็ (ไทย):     ศิลปศาสตรบณัฑิต (ตะวนัออกกลางศึกษา) 

                     ช่ือยอ่ (ไทย):     ศศ.บ. (ตะวนัออกกลางศึกษา) 

 ภาษาองักฤษ    ช่ือเตม็ (องักฤษ):    Bachelor of Arts (Middle East Studies) 

                ช่ือยอ่ (องักฤษ):      B.A. (Middle East Studies) 
 

3. วชิาเอก  

 ตะวนัออกกลางศึกษา 

 

4. จํานวนหน่วยกติทีเ่รียนตลอดหลกัสูตร 

  ไม่นอ้ยกวา่ 135 หน่วยกิต 
 

5. รูปแบบของหลกัสูตร 

5.1 รูปแบบ  

หลกัสูตรระดบัปริญญาตรี หลกัสูตร 4 ปี 

5.2 ภาษาทีใ่ช้ 

ภาษาไทย   
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5.3 การรับนักศึกษา 

รับนกัศึกษาไทย   

5.4 ความร่วมมือกบัสถาบันอ่ืน  

เป็นหลกัสูตรเฉพาะของคณะท่ีจดัการเรียนการสอนโดยตรง 

5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้สําเร็จการศึกษา 

ใหป้ริญญาเพียงสาขาวชิาเดียว 
 

6. สถานภาพของหลกัสูตรและการพจิารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลกัสูตร  

 หลกัสูตรใหม่ พ.ศ..................  

  หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553  ปรับปรุงมาจากหลกัสูตร เดิม พ.ศ. 2548 

      ไดรั้บอนุมติัจากสภาวิชาการในคราวประชุมวาระพิเศษ เม่ือวนัท่ี 10 มีนาคม 2553 

 ไดรั้บความเห็นชอบจากสภามหาวทิยาลยั ในคราวประชุมคร้ังท่ี........... เม่ือวนัท่ี .................. 
 

เปิดสอนภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2553 

 

7.  ความพร้อมในการเผยแพร่หลกัสูตรคุณภาพและมาตรฐาน   

               หลกัสูตรมีความพร้อมในการเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวฒิุระดบัปริญญา

ตรี สาขาวชิาตะวนัออกกลางศึกษา ในปีการศึกษา  2555     
 

8. อาชีพทีส่ามารถประกอบได้หลงัสําเร็จการศึกษา  

1) บุคลากรหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เช่น นกัวชิาการ นกัการทูต เจา้หนา้ท่ีบุคคล เป็นตน้ 

2) ทาํงานดา้นวจิยัดา้นตะวนัออกกลางศึกษา 

3) ท่ีปรึกษา เจา้หน้าท่ี หรือ เจา้พนักงานในองค์กรเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง ท่ีเก่ียวขอ้งกบั

ตะวนัออกกลาง 
 

9.  ช่ือ นามสกุล เลขประจําตัวบตัรประชาชน ตําแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผดิชอบ

หลกัสูตรและอาจารย์ประจําหลกัสูตร 

9.1 อาจารย์ผู้รับผดิชอบหลกัสูตร   

ช่ือ-สกุล ตําแหน่ง วุฒิการศึกษา (สาขา) ปีที ่

จบ 

เลขประจําตัว 

บัตรประชาชน 

1. นาย ซาฝีอี อาดาํ อาจารย ์ Ph.D. (West Asian 

Studies, Politics) 

2003 3910100092710 

2. นาย อบัดุลรอนิง สือแต อาจารย ์ Ph.D. (West Asian 

Studies, Politics) 

2006 3940300045138 

3. นาย มูหมัมดัรอฟลี  แวหะมะ   อาจารย ์ M.A. (Islamic History and 

Arts) 

1997 3960100436117 
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9.2  อาจารย์ประจําหลกัสูตร 
  

ช่ือ-สกุล ตําแหน่ง วุฒิการศึกษา (สาขา) ปีที ่

จบ 

เลขประจําตัว 

บัตรประชาชน 

1. นาย ซาฝีอี อาดาํ อาจารย ์ Ph.D. (West Asian 

Studies, Politics) 

2003 3910100092710 

2. นาย อบัดุลรอนิง สือแต อาจารย ์ Ph.D. (West Asian 

Studies, Politics) 

2006 3940300045138 

3. นาย มูหมัมดัรอฟลี  แวหะมะ   อาจารย ์ M.A. (Islamic History and 

Arts) 

1997 3960100436117 

4. นาย ญาดุลฮกั สาและ อาจารย ์ Ph.D. (Islamic Studies)  2009 3949900318761 

5. นายกาเดร์ สะอะ อาจารย ์ M.A. (Arabic as a Second 

Language) 

1994 3950100483646 

 

10. สถานทีจั่ดการเรียนการสอน   

      10.1 อาคารเรียนรวม (อาคาร 19) ของมหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ วทิยาเขตปัตตานี 

 10.2 อาคารเรียนของวทิยาลยัอิสลามศึกษา มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ วทิยาเขตปัตตานี 

10.3 อาคารวทิยอิสลามนานาชาติ วทิยาลยัอิสลามศึกษา มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ วทิยาเขต

ปัตตานี  

11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพฒันาทีจํ่าเป็นต้องนํามาพจิารณาในการวางแผนหลกัสูตร 

11.1 สถานการณ์หรือพฒันาการทางการเมือง และเศรษฐกจิ 

          การพฒันาหลกัสูตรจะสอดคลอ้งกบัแผนพฒันาฯ ฉบบัท่ี 10 (พ.ศ.2550-2554) ผลกระทบจากการ

เคล่ือนยา้ยของคนอย่างเสรีท่ีเกิดจากความก้าวหน้าของเทคโนโลยีการขนส่งและกระแสโลกาภิวตัน์ 

ส่งผลให้มีการเดินทางทั้งเพื่อการท่องเท่ียวและการทาํธุรกิจในท่ีต่างๆทัว่โลกมากข้ึน รวมทั้งสังคมและ

เศรษฐกิจฐานความรู้ ทาํให้ประเทศต่างๆตระหนักถึงความสําคญัของบุคลากรท่ีมีองค์ความรู้สูงต่อขีด

ความสามารถในการแข่งขนัของประเทศ ในขณะท่ีกฎ ระเบียบ ท่ีเก่ียวกบัการรวมตวัของกลุ่มเศรษฐกิจ

มุ่งสู่การส่งเสริมใหมี้การเคล่ือนยา้ยแรงงานและผูป้ระกอบการเพื่อไปทาํงานในต่างประเทศไดส้ะดวกข้ึน 

ประเทศไทยภายใตบ้ริบทการเปล่ียนแปลงท่ีประเทศไทยตอ้งเผชิญในอนาคต การทบทวนสถานะของ

ประเทศในดา้นการเมือง สังคม เศรษฐกิจ ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม และการบริหารจดัการ 
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ประเทศ ซ่ึงประเทศไทยมีโอกาสการปรับตวัและได้รับประโยชน์จากกระแสโลกาภิวตัน์ แต่ยงัต้อง

พฒันาโครงสร้างทางสังคม เศรษฐกิจและการเมืองในหลายประการ จึงจาํเป็นตอ้งมีการพฒันาคุณภาพคน

ดา้นการศึกษาให้ขยายตวัเชิงปริมาณและคุณภาพอยา่งรวดเร็ว เพื่อนาํองค์ความรู้ไปใช้ประโยชน์ในเชิง

พาณิชยแ์ละเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขนักบัต่างประเทศ ส่งผลให้ประเทศไทยสามารถดาํเนิน

นโยบายการคา้ในเชิงรุก ทั้งการหาตลาดเพิ่มและการผลกัดนัให้ผูผ้ลิตในประเทศปรับตวัให้สามารถ

แข่งขนัไดบ้นฐานความรู้ ฐานทรัพยากรธรรมชาติและความเป็นไทย   ดงันั้น ประเทศไทยจึงตอ้งคาํนึงถึง

มาตรการสร้างบุคลากรท่ีสอดคล้องกบัแนวนโยบายของประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งบุคลากรท่ีมีความ

เช่ียวชาญเก่ียวกบัประเทศในตะวนัออกลาง ซ่ึงจะเป็นคู่คา้ท่ีสาํคญัของไทยทั้งในปัจจุบนัและในอนาคต 

11.2 สถานการณ์หรือการพฒันาทางสังคมและวฒันธรรม  

การวางแผนและปรับปรุงหลกัสูตรตะวนัออกกลางศึกษาจะคาํนึงถึงพฒันาการและกระแสการ

เปล่ียนแปลงในมิติต่างๆทางด้านสังคมและวฒันธรรมท่ีเกิดข้ึนในประเทศไทยและภูมิภาคตะวนัออก

กลางเป็นหลกัและภูมิภาคอ่ืนๆของโลกเป็นส่วนเสริม ความเหมือนและความคลา้ยระหว่างตะวนัออก

กลางและไทยในมิติดา้นสังคม วฒันธรรม และวิถีชีวิตเป็นเหตุให้อีกฝ่ายไดรั้บอิทธิพลและผลกระทบ

โดยตรงจากปรากฏการณ์ท่ีเกิดข้ึนในฝายใดฝ่ายหน่ึง ในสมยัปัจจุบนัท่ีการส่ือสารไร้พรมแดน การใชส่ื้อ 

อุปกรณ์ องค์ความรู้ และเครือข่ายท่ีก้าวหน้าและมีประสิทธิภาพเป็นเคร่ืองมือในการช้ีนําและ

เปล่ียนแปลงสังคมนั้ นย่อมดําเนินการได้อย่างรวดเร็ว การขาดแคลนการแลกเปล่ียนเรียนรู้ ติดตาม 

วิเคราะห์และประเมินกระแสการเปล่ียนแปลงไดอ้ย่างถูกตอ้งแม่นยาํ นอกจากจะเป็นเหตุให้สังคมไม่

สามารถรับคุณูปการจากการเปล่ียนแปลงดงักล่าวไดเ้ตม็ท่ีแลว้ ทั้งยงัไม่สามารถยบัย ั้งผลกระทบดา้นลบท่ี

แอบแฝงมาพร้อมกบัการเปล่ียนแปลงไดท้นัเวลา การเสริมสร้างสังคมแห่งชาติอนัเขม้แข็งท่ีวางอยู่บน

รากฐานของการให้ความสําคญัต่อองค์ความรู้ การเกาะติดสถานการณ์ การมีจิตสาธารณะ การยอมรับ

หลกัศีลธรรม ความรักเมตตาเพื่อนมนุษย ์และความผูกพนักบัประเทศชาตินั้นจาํเป็นตอ้งใช้บุคคลท่ีมี

ความรู้ความเช่ียวชาญเฉพาะดา้นและมีประสบการณ์เพียงพอ การรีบเร่งหาลู่ทางสร้างบุคลากรในชาติเพื่อ

ช้ีนาํทิศทางการเปล่ียนสังคมให้เป็นไปอย่างสร้างสรรค์และมีประสิทธิภาพแต่เน่ินๆจะช่วยประหยดั

ตน้ทุนไดม้ากกว่าการขจดัปัญหาผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงดา้นลบท่ีสังคมตอ้งประสบในภายภาค

หนา้ โดยเหตุดงักล่าว องคก์รและสถาบนัทางวิชาการทั้งในประเทศไทยและประเทศต่างๆในตะวนัออก

กลางจาํเป็นจะตอ้งใหก้ารส่งเสริมการสร้างความรู้ความเขา้ใจในภูมิภาคศึกษาอยา่งจริงจงัและต่อเน่ือง  

 

12. ผลกระทบจาก ข้อ 11.1 และข้อ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของ

สถาบัน 

12.1 การพฒันาหลกัสูตร  

จากผลกระทบจากสถานการณ์ภายนอกในการพฒันาหลกัสูตรจึงจาํเป็นตอ้งพฒันาหลกัสูตรใน

เชิงรุกท่ีมีศกัยภาพและสามารถปรับเปล่ียนไดต้ามสถานการณ์ พฒันาการ และกระแสการเปล่ียนแปลงใน
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มิติดา้นการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และวฒันธรรม ท่ีเกิดข้ึนในภูมิภาคตะวนัออกกลางและทัว่โลก และ

สร้างความพร้อมในการรองรับการปฏิสัมพนัธ์และการแข่งขันในด้านต่างๆทั้ งในประเทศไทยและ

ต่างประเทศ โดยการผลิตบุคลากรทางดา้นตะวนัออกกลางศึกษามีศกัยภาพสูงในการพฒันาตนเอง ความ

เช่ียวชาญดา้นภูมิภาคศึกษาเชิงบูรณาการและบุคลิกภาพใหเ้ขา้กบัลกัษณะงานทั้งดา้นวชิาการและวชิาชีพ 

รวมถึงความเขา้ใจในผลประโยชน์ท่ีสังคม ชาติ และโลกจะไดรั้บจากการนาํความรู้ทางดา้นน้ีไปปฏิบติั

ใชอ้ยา่งจริงจงั โดยยึดมัน่ในจรรยาบรรณ คุณธรรม จริยธรรม ซ่ึงเป็นไปตามนโยบายและวิสัยทศัน์ของ

มหาวทิยาลยัดา้นมุ่งสู่ความเป็นเลิศในการศึกษาคน้ควา้ การวจิยัและการผลิตบณัฑิตท่ีดีและเก่ง 

12.2 ความเกีย่วข้องกบัพนัธกจิของสถาบัน  

จากท่ีมหาวทิยาสงขลานครินทร์ มีพนัธกิจมุ่งเนน้สู่การเป็นสถาบนัอุดมศึกษาชั้นนาํ หลกัสูตรน้ีจึง

นบัเป็นกลไกสําคญัในการผลิตบณัฑิตท่ีมีคุณภาพและสร้างองค์ความรู้ในศาสตร์ต่างๆ ท่ีมีความจาํเป็น

ต่อการพฒันาประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเก่ียวกบัภูมิภาคศึกษาตะวนัออกกลาง ซ่ึงมีปฏิสัมพนัธ์ทาง

การเมือง สงัคม และเศรษฐกิจต่อประเทศไทยเป็นอยา่งยิง่  

 

13. ความสัมพนัธ์กบัหลกัสูตรอ่ืนทีเ่ปิดสอนในคณะ/ภาควชิาอ่ืนของสถาบัน   

13.1 กลุ่มวชิา/รายวชิาในหลกัสูตรนีท้ีเ่ปิดสอนโดยคณะ/ภาควชิา/หลกัสูตรอ่ืน  

จาํนวน  22  รายวชิา   ไดแ้ก่ 

1) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์    จาํนวน  10     รายวชิา คือ 

411-101 ภาษากบัความคิดและการส่ือสาร 

417-101 ภาษาองักฤษ 1  

417-102  ภาษาองักฤษ 2   

425-101  มนุษยก์บัอารยธรรม 

437-101 ปรัชญาชีวติ 

438-101 ศาสนวถีิ 

427-103 มนุษยก์บัสังคม 

426-101 ส่ิงแวดลอ้มกบัสังคม 

427-104 อนาคตศึกษา 

428-101 วถีิชีวติชุมชนชายแดนใต ้

         2)    คณะศึกษาศาสตร์   จาํนวน 4  รายวชิา  คือ 

 261-201   ทกัษะการคิด 

264-102   ทกัษะชีวติ 

 282-201    ชีวติและสุขภาพ 

299-101   วฒันวถีิแห่งการดาํรงชีวติ 
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3)   คณะศิลปกรรมศาสตร์   จาํนวน  2 รายวชิา  คือ 

914-101 วฒันธรรมและศิลปะไทย 

914-102 สุนทรียภาพในงานศิลปะ 

4)   คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี   จาํนวน  4  รายวชิา  คือ 

746-101 คณิตศาสตร์ในชีวติประจาํวนั 

748-101 เทคโนโลยสีารสนเทศ 

724-101 วทิยาศาสตร์ในชีวติประจาํวนั 

724-103 วทิยาศาสตร์กบัสังคม 

          5)   คณะรัฐศาสตร์    จาํนวน 1 รายวชิา คือ 

196-101 สังคม เศรษฐกิจ การเมือง การปกครองของไทย 

          6)   คณะวทิยาการส่ือสาร  จาํนวน  1  รายวชิา  คือ 

870-101 ความรู้เท่าทนัส่ือและการใชส้ารสนเทศ         

13.2 กลุ่มวชิา/รายวชิาในหลกัสูตรนีท้ีเ่ปิดสอนให้ภาควชิา/หลกัสูตรอ่ืน 

ไม่มี 

13.3 การบริหารจัดการ 

1)  แต่งตั้งหวัหนา้แผนกตะวนัออกกลางศึกษาเป็นผูป้ระสานงานรายวชิาทุกรายวิชา เพื่อทาํหนา้ท่ี

ประสานงานกบัภาควิชา อาจารยผ์ูส้อนและนกัศึกษาในการพิจารณารายวิชา การจดัการเรียนการสอน

และการประเมินผล 

2)  มอบหมายคณะกรรมการประจาํหลักสูตรสาขาตะวนัออกกลางศึกษาดาํเนินการเก่ียวกับ

กระบวนการจดัการเรียนการสอนเพื่อใหบ้รรลุเป้าหมายรายวชิา 

3)  หวัหนา้ภาควิชาอิสลามศึกษา และหวัหนา้แผนกตะวนัออกกลางศึกษาประสานงานกบัอาจารย์

ผูส้อน ดา้นเน้ือหาสาระใหส้อดคลอ้งกบัมาตรฐานผลการเรียนรู้  
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หมวดที ่2 ข้อมูลเฉพาะของหลกัสูตร 

1. ปรัชญา ความสําคัญ และวตัถุประสงค์ของหลกัสูตร  

1.1 ปรัชญา 

ผลิตบณัฑิตระดบัปริญญาตรีท่ีมีความรู้ ความสามารถ และความเขา้ใจเก่ียวกบัภูมิภาค

ศึกษาตะวนัออกกลาง  มีความคิดริเร่ิม สร้างสรรค ์มีวิจารณญาณในการแกไ้ขปัญหา มีคุณธรรม 

จริยธรรม  ตลอดจนมีความรับผดิชอบต่อตนเองและสังคมส่วนรวม 

1.2 ความสําคัญ 

1) หลกัสูตรน้ีสามารถตอบสนองความตอ้งการของชุมชนในดา้นการพฒันาองคค์วามรู้และความ

เช่ียวชาญดา้นภูมิภาคศึกษา  

2) หลกัสูตรน้ีมีความสาํคญัต่อการพฒันาคุณภาพชีวิตของประชาชนบนพื้นฐานการเรียนรู้และ

เขา้ใจเก่ียวกบัการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และวฒันธรรม  

3) หลกัสูตรน้ีสามารถตอบสนองการเปล่ียนแปลงทางดา้นการเมือง เศรษฐกิจ สงัคม และ

วฒันธรรม โดยการสังเกต ติดตาม วเิคราะห์ และประเมินภูมิภาคหน่ึงเพื่อบรรลุฐานขอ้มูลท่ีเป็น

ปัจจุบนัไดอ้ยา่งต่อเน่ือง 

4) หลกัสูตรน้ีสามารถแกปั้ญหาความขาดแคลนของบุคลากรในวชิาชีพได ้
 

1.3 วตัถุประสงค์  

เพื่อผลิตบณัฑิตใหมี้คุณลกัษณะต่อไปน้ี 

1) มีความรู้ ความเขา้ใจเก่ียวกบัภูมิภาคศึกษาตะวนัออกกลางในมิติดา้นการเมือง เศรษฐกิจ 

สังคม วฒันธรรมและวรรณกรรม ตลอดจนสามารถวเิคราะห์และประเมินสถานการณ์ในดา้น

ต่างๆ ไดอ้ยา่งมีวจิารณญาณ 

2) มีความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศและประยกุตใ์ชใ้นงานวชิาการและอาชีพได้

อยา่งเหมาะสม 

3) มีความสามารถในการประสานระหวา่งเจตคติท่ีแตกต่างในสังคมพหุวฒันธรรม 

4) มีคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนมีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคมส่วนรวม 

5) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ สงัเคราะห์อยา่งเป็นระบบและแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค ์

6) มีความสามารถในการเรียนรู้ศาสตร์ใหม่ๆไดด้ว้ยตนเอง 

7) เป็นพื้นฐานในการศึกษาคน้ควา้วจิยัดา้นตะวนัออกกลางศึกษาในระดบัสูง 
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2. แผนพฒันาปรับปรุง  

   คาดวา่จะดาํเนินการแลว้เสร็จภายในรอบการศึกษา (2 ปี) 

แผนการพฒันา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลกัฐาน/ตัวบ่งช้ี 

1. ปรับปรุงหลกัสูตรตามเกณฑ ์ 

มาตรฐานของ สกอ.   

1. ติดตามการปรับปรุงหลกัสูตรอยา่ง

สมํ่าเสมอ 

2. ประชุม/สมัมนาผูรั้บผดิชอบหลกัสูตร  

อาจารยป์ระจาํหลกัสูตร 

3. ติดตามความกา้วหนา้ขององคค์วามรู้

ในสาขาวชิา 

4. ติดตามความคาดหวงัของสงัคมตอ่

บณัฑิต 

1. รายงานการประเมินหลกัสูตร 

2. เอกสารการปรับปรุงหลกัสูตร 

3. ผลสรุปและผลการประเมินการ

ประชุมสมัมนา 

4. รายวชิาในหลกัสูตรท่ีสอดคลอ้ง

กบัการเปล่ียนแปลงทางการเมือง 

สงัคม เศรษฐกิจ และวฒันธรรม

ในภูมิภาคตะวนัออกกลาง 

2. ส่งเสริมการจดัการเรียนการ

สอนใหเ้ป็น active learning 

1. เพ่ิมพนูทกัษะอาจารยใ์นการจดัการ

เรียน   การสอนแบบ active learning 

2. แลกเปล่ียนเรียนรู้ระหวา่งอาจารย์

ผูส้อนในรายวชิาต่างๆ  

3. ประเมินประสิทธิภาพการเรียนการ

สอนแบบ active learning 

 

1. จาํนวนอาจารยท่ี์ร่วมกิจกรรมการ

เพ่ิมพนูทกัษะการจดัการเรียน  

การสอนแบบ active learning 

2. ผลการประเมินประสิทธิภาพ  

การเรียนการสอนแบบ active 

learning 

3. ความพึงพอใจของผูเ้รียนต่อการ

เรียนการสอนแบบ active 

learning 

3. ส่งเสริมการเรียนรู้ท่ีเนน้

ผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลาง 

1. เพ่ิมพนูทกัษะอาจารยใ์นการจดัการ

เรียน  การสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็น

ศูนยก์ลาง 

2. แลกเปล่ียนเรียนรู้ระหวา่งผูส้อนจาก 

best practice มาเป็นการเรียนการสอน

ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลาง 

3. กาํหนดกิจกรรมการเรียนรู้ดว้ยตนเอง 

และการประเมินผลท่ีเนน้พฒันาการ

ของผูเ้รียนในแผนการจดัทาํ

รายละเอียดของรายวชิา 

4. ประเมินประสิทธิภาพการเรียนการ

สอน      ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั 

 

1. จาํนวนอาจารยท่ี์ร่วมกิจกรรมการ

เพ่ิมพนูทกัษะการจดัการเรียน    

การสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็น

ศูนยก์ลาง 

2. ผลการประเมินประสิทธิภาพการ

เรียนการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็น

ศูนยก์ลาง 

3. ความพึงพอใจของผูเ้รียนต่อการ

เรียนการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็น

ศูนยก์ลาง 

4. จาํนวนรายวชิาท่ีกาํหนดกิจกรรม

การเรียนรู้ดว้ยตนเอง 
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แผนการพฒันา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลกัฐาน/ตัวบ่งช้ี 

4. ปรับปรุงวธีิการวดัและการ

ประเมินผล 

1. เพ่ิมพนูทกัษะอาจารยเ์ก่ียวกบัวธีิการ

วดัและประเมินผล 

2. กาํหนดใหมี้คณะกรรมการวเิคราะห์

ขอ้สอบในทุกรายวชิา 

3. กาํหนดเกณฑใ์นการวดัและประเมิน

แต่ละรายวชิา 

1. จาํนวนอาจารยท่ี์ร่วมกิจกรรมการ

เพ่ิมพนูทกัษะในการวดัและ

ประเมินผล 

2. รายงานการวเิคราะห์ขอ้สอบ 

3. ผลการวเิคราะห์ขอ้สอบ 

4. เกณฑก์ารวดัและประเมินผล 

5. จาํนวนรายวชิาท่ีใชว้ธีิการวดัและ

ประเมินผลตามเกณฑท่ี์กาํหนด 

6. ความพึงพอใจของผูเ้รียนต่อ

ระบบการวดัและประเมินผล 

5. ส่งเสริมการจดัการเรียนรู้

เพ่ือใหบ้รรลุมาตรฐานผลการ

เรียนรู้   ทุกดา้น 

1. พัฒนาทักษะอาจารย์ในการจัดการ

เรียนรู้และการประเมินผลการเรียนรู้

ด้านคุณธรรม จริยธรรม ด้านความรู้ 

ด้าน ทักษ ะท างปั ญ ญ า ด้าน ทักษ ะ

ความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลและความ

รับผิดชอบ ทกัษะในการวิเคราะห์เชิง

ตั ว เล ข  ก า ร ส่ื อ ส าร  แ ล ะ ก าร ใ ช้

เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเก่ียวขอ้งกับ

สาขาวชิา  

2. ติดตามประเมินทักษะอาจารยใ์นการ

จดัการเรียนรู้ และการประเมินผลการ

เรียนรู้ของนักศึกษาตามมาตรฐานผล

การเรียนรู้ในแต่ละดา้น 

 

1. จาํนวนอาจารยท่ี์ร่วมกิจกรรมการ

เพ่ิมพนูทกัษะการจดัการเรียนรู้

ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ 

2. ผลการประเมินประสิทธิภาพการ

จดัการเรียนรู้ ตามมาตรฐานผล

การเรียนรู้แต่ละดา้น 

3. ความพึงพอใจของผูเ้รียนต่อการ

จดัการเรียนรู้ของอาจารย ์

4. ผลการประเมินนกัศึกษาในแต่ละ

มาตรฐานผลการเรียนรู้ 

6. ส่งเสริมการจดัการเรียนรู้

ภาษาองักฤษ 

1. ใช้ภาษาอังกฤษ 20 % ในการสอน 4 

รายวชิาของแต่ละปีการศึกษา 

1.  เอกสารเป็นภาษาองักฤษ 
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หมวดที ่3 ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสร้างของหลกัสูตร 

 

1. ระบบการจัดการศึกษา 

1.1 ระบบ   

จดัการศึกษาระบบทวิภาค ขอ้กาํหนดต่างๆ เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ ว่า

ดว้ยการศึกษาขั้นปริญญาตรี (ภาคผนวก ก) 

1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน 

มีการจดัการเรียนการสอนภาคฤดูร้อน ทั้งน้ีข้ึนอยู่กบัการพิจารณาของคณะกรรมการประจาํ

หลกัสูตร  

1.3 การเทยีบเคียงหน่วยกติในระบบทวภิาค   

ไม่มี 
 

2. การดําเนินการหลกัสูตร 

2.1 วนั-เวลาในการดําเนินการเรียนการสอน   

ภาคตน้  เดือนมิถุนายน – กนัยายน 

ภาคปลาย เดือนตุลาคม – กุมภาพนัธ์ 

ภาคฤดูร้อน เดือนมีนาคม – พฤษภาคม  

2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 

1) ตอ้งสาํเร็จการศึกษาไม่ตํ่ากวา่มธัยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 

2) หรือผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และ/หรือ

เป็นไปตามระเบียบขอ้บงัคบัของการคดัเลือกของมหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์หรือ 

3)   ผา่นการคดัเลือกตามเกณฑ์การคดัเลือกภายใตโ้ครงการนกัเรียนท่ีมีผลการเรียนดี โครงการ

ส่งเสริมเด็กดีมีคุณธรรม โครงการบุคคลท่ีมีความสามารถพิเศษทางดา้นกีฬาและโครงการรับนักศึกษา

ชาวไทยท่ีนบัถือศาสนาอิสลามจงัหวดัชายแดนภาคใตใ้หเ้ขา้ศึกษาในมหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์  

2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า 

1) ความรู้และทกัษะพื้นฐานดา้นภาษาต่างประเทศค่อนขา้งนอ้ยโดยเฉพาะ  ภาษาองักฤษ และ

ภาษาอาหรับ  

2) ขาดทกัษะในการปรับตวัเขา้กบัระบบการเรียนในระบบมหาวทิยาลยั 
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2.4 กลยุทธ์ในการดําเนินการเพ่ือแก้ไขปัญหา/ข้อจํากดัของนักศึกษาในข้อ 2.3 

1) จดักิจกรรมสอนเสริมภาษาอาหรับและภาษาองักฤษแก่นกัศึกษาแรกเขา้ 

2)  นกัศึกษาท่ีมีผลการเรียนภาษาองักฤษตํ่ากวา่เกณฑท่ี์กาํหนด ใหล้งทะเบียนเรียนรายวชิา

ภาษาองักฤษพื้นฐานสาํหรับการศึกษาในระดบัมหาวทิยาลยั  

  3)  จดักิจกรรมเสริมทกัษะการศึกษาในระบบมหาวทิยาลยั 

  4)  แต่งตั้งอาจารยท่ี์ปรึกษา 

2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้สําเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี   

 

จํานวนนักศึกษา 
จํานวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา 

2553 2554 2555 2556 2557 

ชั้นปีท่ี 1 60 60 60 60 60 

ชั้นปีท่ี 2  60 60 60 60 

ชั้นปีท่ี 3   60 60 60 

ชั้นปีท่ี 4    60 60 

รวม 60 120 180 240 240 

คาดว่าจะจบการศึกษา - - - - 60 
 

 

2.6 งบประมาณตามแผน 

2.6.1 งบประมาณรายรับ (หน่วยบาท) 

 

รายละเอยีดรายรับ 
ปีงบประมาณ 

2553 2554 2555 2556 2557 

ค่าธรรมเนียมเหมาจ่ายรายหวั 600,000 1,200,000 1,800,000 2,400,000 3,000,000 

เงินอุดหนุนจากรัฐบาล      

รวมรายรับ 600,000 1,200,000 1,800,000 2,400,000 3,000,000 
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2.6.2 งบประมาณรายจ่าย (หน่วยบาท) 
     

หมวดเงิน 
ปีงบประมาณ 

2553 2554 2555 2556 2557 

ก. งบดาํเนินการ           

1. ค่าใชจ่้ายบุคลากร 1,245,000 1,307,250 1,369,500 1,431,750 1,494,000 

2. ค่าใชจ่้ายดาํเนินงาน (ไม่

รวม 3) 160,000 210,000 260,000 310,000 310,000 

3. ทุนการศึกษา           

รวม (ก) 1,405,000 1,517,250 1,629,500 1,741,750 1,804,000 

ข. งบลงทุน           

      ค่าครุภณัฑ ์      

รวม (ก) + (ข) 1,405,000 1,517,250 1,629,500 1,741,750 1,804,000 

จาํนวนนกัศึกษา 60 120 180 240 240 

ค่าใชจ่้ายต่อหวันกัศึกษา 23,417 12,644 9,053 7,257 7,257 
 

2.7 ระบบการศึกษา 

  แบบชั้นเรียน 

 แบบทางไกลผา่นส่ือส่ิงพิมพเ์ป็นหลกั 

 แบบทางไกลผา่นส่ือแพร่ภาพและเสียงเป็นส่ือหลกั 

 แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นส่ือหลกั (E-learning) 

 แบบทางไกลทางอินเตอร์เน็ต 

 อ่ืนๆ (ระบุ) 

2.8 การเทยีบโอนหน่วยกติ รายวชิาและการลงทะเบียนเรียนข้ามสถาบันอุดมศึกษา (ถ้ามี) 

เป็นไปตามระเบียบมหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ วา่ดว้ยการศึกษาขั้นปริญญาตรี 

 

3. หลกัสูตรและอาจารย์ 

3.1 หลกัสูตร 

3.1.1 จํานวนหน่วยกติ  รวมตลอดหลกัสูตร จํานวนไม่น้อยกว่า   135  หน่วยกติ 

3.1.2  โครงสร้างหลกัสูตร  

ก. หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป  จํานวน      30   หน่วยกติ  

                      1) กลุ่มวชิาภาษา             9       หน่วยกิต        

                     2) กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์                                                      6       หน่วยกิต        
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  3) กลุ่มสังคมศาสตร์                                     6     หน่วยกิต         

                  4) กลุ่มวชิาวทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร์           9       หน่วยกิต       

                      ข. หมวดวชิาเฉพาะ           จํานวนไม่น้อยกว่า        99        หน่วยกติ 

                     1) กลุ่มวชิาแกน             จาํนวนไม่นอ้ยกวา่ 18        หน่วยกิต                   

            2) กลุ่มวชิาเอกบงัคบั           จาํนวนไม่นอ้ยกวา่ 43        หน่วยกิต 

            3) กลุ่มวชิาเอกเลือก                    จาํนวนไม่นอ้ยกวา่ 18        หน่วยกิต 

  4) กลุ่มวชิาโท             จาํนวนไม่นอ้ยกวา่ 20       หน่วยกิต          

                     ค. หมวดวชิาเลือกเสรี  จํานวน             6       หน่วยกติ 
                     

3.1.3 รายวชิา 

  ก. หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป                         30 หน่วยกติ 

         ประกอบดว้ยกลุ่มวชิาต่อไปน้ี 

1) กลุ่มวชิาภาษา                  จํานวน           9 หน่วยกติ 

    ภาษาไทย    จํานวน           3 หน่วยกติ 

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

Language, Thought and Communication  

   ภาษาองักฤษ    จํานวน         6 หน่วยกติ 

  417-101 ภาษาองักฤษ 1      3(3-0-6) 

   English I 

  417-102 ภาษาองักฤษ 2      3(3-0-6)      

   English II  

  417-100 ภาษาองักฤษเพื่อการเรียนในระดบัมหาวทิยาลยั ∗   3(3-0-6) 

   Preparatory English for University Study  

                                                 
∗ บงัคบัให้เรียนวิชา 417-100 ภาษาองักฤษพ้ืนฐานเพ่ือการเรียนในระดบัมหาวิทยาลยั สาํหรับนกัศึกษาท่ีมีคะแนนสอบ

ภาษาองักฤษ O-NET  ตํ่ากวา่ 30 และให้เรียนก่อนวิชา 417-101 ภาษาองักฤษ 1 โดยมีผลการประเมินผลเป็น S และ U นกัศึกษาตอ้งสอบได ้

S เท่านั้น จึงมีสิทธ์ิลงทะเบียนเรียนวิชา 417-101 และ 417-102 

      นกัศึกษาท่ีมีคะแนนสอบ O-NET  วิชาภาษาองักฤษอยูใ่นช่วง 30-65  สามารถเรียนวิชา 417-101 ภาษาองักฤษ 1 และ 417-102 

ตามลาํดบัท่ีเปิดสอน 

      นกัศึกษาท่ีมีคะแนนสอบ O-NET  วิชาภาษาองักฤษ อยูใ่นช่วง 66-75 ให้ลงทะเบียนเรียนเฉพาะวิชา 417-102 ภาษาองักฤษ 2 

เน่ืองจากไดรั้บการยกเวน้ไม่ตอ้งเขา้ชั้นเรียนวิชา 417-101 ภาษาองักฤษ 1แต่ตอ้งลงทะเบียนวิชา 417-101 ภาษาองักฤษ 1 เพ่ือนบั                     

หน่วยกิตรายวิชาดงักล่าวเป็นหน่วยกิตสะสม 3 หน่วยกิต แต่ไม่นาํมาคาํนวณแตม้คะแนนเฉล่ียสะสม 

       นกัศึกษาท่ีมีคะแนนสอบ O-NET วิชาภาษาองักฤษ 76 คะแนนข้ึนไปไดรั้บการยกเวน้ไม่ตอ้งเขา้ชั้นเรียนวิชา 417-101 

ภาษาองักฤษ 1 และ 417-102 ภาษาองักฤษ 2 แต่ตอ้งลงทะเบียนเรียนวิชา 417-101ภาษาองักฤษ 1 และ 417-102 ภาษาองักฤษ 2 เพ่ือนบัหน่วย

กิตสองรายวิชาดงักล่าวเป็นหน่วยกิตสะสม 6 หน่วยกิต แต่ไม่นาํมาคาํนวณแตม้คะแนนเฉล่ียสะสม 
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2.) กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์                จํานวน        6   หน่วยกติ 

      บังคับ 3 หน่วยกติ    

  425-101 มนุษยก์บัอารยธรรม     3(3-0-6) 

   Man and Civilization 

       เลือก  3 หน่วยกติจากรายวชิาต่อไปนี ้  

  261-201 ทกัษะการคิด      3(2-2-5) 

     Thinking Skills 

  264-102 ทกัษะชีวติ      3(3-0-6) 

     Life Skills 

  282-201 ชีวติและสุขภาพ            3(2-2-5)  

     Life and Health 

  437-101 ปรัชญาชีวติ                            3(3-0-6) 

     Philosophy of Life 

  438-101 ศาสนวถีิ      3(3-0-6) 

     Religious Paths  

  914-101 วฒันธรรมและศิลปะไทย     3(3-0-6) 

     Thai Culture and Arts 

  914-102 สุนทรียภาพในงานศิลปะ      3(3-0-6) 

     Aesthetics in Artistic Works  

  3) กลุ่มวชิาสังคมศาสตร์                              จํานวน      6    หน่วยกติ 

       บังคับ 3 หน่วยกติ  

  427-103 มนุษยก์บัสังคม      3(3-0-6) 

     Human and Society 

       เลือก  3 หน่วยกติ จากรายวชิาต่อไปนี ้* 

  196-101  สังคม เศรษฐกิจ การเมือง การปกครองของไทย      3(3-0-6) 

     Society, Economy, Politics and Government of Thailand    

  299-101 วฒันวถีิแห่งการดาํรงชีวติ     3(2-2-5) 

     Life Style Enhancement 

 

                                                 
* นกัศึกษาสามารถเลือกเรียนรายวิชาศึกษาทัว่ไปท่ีเปิดสอนในวิทยาเขตอ่ืน/มหาวิทยาลยัอ่ืน  แลว้นาํมาเทียบเป็นรายวิชาเลือกในหมวดวิชา

น้ีไดโ้ดยความเห็นชอบของอาจารยท่ี์ปรึกษาและคณะท่ีนกัศึกษาสงักดั 
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   426-101 ส่ิงแวดลอ้มกบัสังคม         3(2-2-5) 

     Environment and Society 

   427-104 อนาคตศึกษา          3(3-0-6) 

     Future Study 

 428-101 วถีิชีวติชุมชนชายแดนใต ้      3(3-0-6)  

    Ways of Southern Border Community Life  

 870-101  ความรู้เท่าทนัส่ือและการใชส้ารสนเทศ         3(3-0-6) 

    Media Literacy and Utilization of Information 
 

4) กลุ่มวชิาวทิยาศาสตร์และคณติศาสตร์                   จํานวน       9   หน่วยกติ 

      บังคับ 6 หน่วยกติ 

  746-101 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจาํวนั        3(3-0-6) 

    Mathematics in Daily Life 

  748-101 เทคโนโลยสีารสนเทศ     3(2-2-5) 

     Information Technology 

 เลือก 3 หน่วยกิต จากรายวชิาต่อไปน้ี 

  724-101 วทิยาศาสตร์ในชีวิตประจาํวนั    3(3-0-6) 

     Science in Daily Life 

  724-103 วทิยาศาสตร์กบัสังคม     3(3-0-6) 

     Science and Society 

 นอกจากนกัศึกษาเรียนวชิาศึกษาทัว่ไปท่ีจดัใหไ้ม่นอ้ยกวา่ 30 หน่วยกิตแลว้ จะตอ้งทาํ 

กิจกรรมตามเง่ือนไขการเรียนวชิาศึกษาทัว่ไปอีก 60 ชัว่โมง  ดงัน้ี 

              1.  นักศึกษาต้องเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร ท่ีมหาวิทยาลัย  วิทยาเขต หรือ

หน่วยงานอ่ืนจดัข้ึน ไดแ้ก่ กิจกรรมดา้นพฒันาคุณธรรม  จริยธรรม กิจกรรมบาํเพญ็ประโยชน์  กิจกรรม

พฒันาวิชาการ  ไม่น้อยกว่า 30 ชั่วโมง ทั้งน้ีกิจกรรมดังกล่าวต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ท่ี

ปรึกษาและคณะ และนักศึกษาต้องมีใบผ่านกิจกรรมท่ีได้รับการรับรองจากผูจ้ดักิจกรรม/อาจารย์ท่ี

ปรึกษา 

             2.  นกัศึกษาตอ้งทาํกิจกรรมออกกาํลงักาย/กีฬา  เพื่อพฒันาสุขภาพและบุคลิกภาพ ไม่

นอ้ยกวา่ 30 ชัว่โมง  หรือจะลงทะเบียนรายวิชากีฬาประเภทต่างๆ (รหัส 281-XXX) 1 หน่วยกิต โดยนบั

หน่วยกิตในหมวดวิชาเลือกเสรีก็ได ้ทั้งน้ีกิจกรรมดงักล่าวตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากอาจารยท่ี์ปรึกษา

และคณะ และนกัศึกษาตอ้งมีใบผา่นกิจกรรมท่ีไดรั้บการรับรองจากผูจ้ดักิจกรรม/อาจารยท่ี์ปรึกษา 
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ข.  หมวดวชิาเฉพาะ             จํานวนไม่น้อยกว่า     99    หน่วยกติ 

ประกอบดว้ยกลุ่มวชิาต่อไปน้ี 

         1)  กลุ่มวชิาพืน้ฐานวชิาเอก                               จํานวน    18   หน่วยกติ 

761-102 ชีวประวติัศาสดามุหมัมดั                              3(3-0-6) 

  Sirah  

761-205 อุลูม อลักุรอาน                                3(3-0-6) 

  Ulum al-Qur’an 

761-206 อุลูม อลัหะดีษ                               3(3-0-6) 

  Ulum al-Hadith                                    

761-207 อะกีดะฮ ์อิสลามียะฮ ์                               3(3-0-6) 

  Aqidah Islamiyah  

          765-101 สังเขปตะวนัออกกลาง                   3(3-0-6) 

                                                     Outline of  Middle East 

          765-203 ประวติัศาสตร์และอารยธรรมตะวนัออกกลาง   3(3-0-6) 

  History and Civilization of Middle East 

 

2)  กลุ่มวชิาเอกบังคับ          จํานวน     43   หน่วยกติ  

 765-102    ภูมิศาสตร์ตะวนัออกกลาง       2(2-0-4) 

                     Geography of  Middle East 

  765-204    ระบบการเมืองการปกครองในตะวนัออกกลางสมยัใหม่     3 (3-0-6) 

 Political and Governmental Systems in Modern Middle East   

           765-205   ตะวนัออกกลางในโลกร่วมสมยั    3(3-0-6) 

                         Middle East in Contemporary World 

            765- 206  ชาติพนัธ์ุในตะวนัออกกลาง                                                             3(3-0-6) 

                          Ethnicity in Middle East 

          765- 226  แนวคิดสมยัใหม่และร่วมสมยัในตะวนัออกกลาง       3(3-0-6) 

                         Modern and Contemporary Thoughts in  Middle East    

             765-307  ความสัมพนัธ์ระหวา่งกลุ่มประเทศตะวนัออกกลาง              3(3-0-6)  

                         กบัประเทศไทย 

                         Relations between Middle East Countries and Thailand   

             765-308   ความสัมพนัธ์อาหรับ-อิสราเอล    2(2-0-4) 

          Arab-Israel Relation  



17 
 

             765-309    ขบวนการเคล่ือนไหวทางการเมืองและศาสนาในตะวนัออกกลาง  3(3-0-6) 

                              Religio-Political Movements in Middle East 

           765-310    วธีิวทิยาการวจิยั     3(3-0-6) 

                              Research Methodology 

             765- 325    เศรษฐกิจของประเทศในตะวนัออกกลาง     3(3-0-6) 

                              Economy of Middle East Countries   

              765-328   ลทัธิจกัรวรรดินิยมยโุรปในตะวนัออกกลาง    2(2-0-4) 

                           European Imperialism in Middle East 

               765-411   สัมมนาตะวนัออกกลางศึกษา    2(1-2-3) 

                                Seminar on Middle East Studies  

               765-412   ภาคนิพนธ์      3(0-6-3)  

                                               Senior Project 

            

 เลือกเรียนภาษาในกลุ่มประเทศตะวนัออกกลางภาษาใดภาษาหน่ึง          จํานวน     8     หน่วยกติ 

   กลุ่มภาษาอาหรับ 2

* 

              765-313 บทอ่านภาษาอาหรับเก่ียวกบัตะวนัออกกลางศึกษา       2(2-0-4)   

                           Arabic Readings in Middle East Studies 

               765-314  การแปลภาษาอาหรับขั้นพื้นฐาน         3(3-0-6) 

                           Elementary Arabic Translation   

             765-315  การแปลภาษาอาหรับขั้นกลาง         3(2-2-5) 

                           Intermediate Arabic Translation   

 กลุ่มภาษาตุรก ี   

   

             765- 316     ภาษาตุรกี 1 3(3-0-6) 

                                 Turkish I 

             765- 317     ภาษาตุรกี 2 3(3-0-6) 

                                 Turkish II  

             765- 318     การฟัง-พูดภาษาตุรกี 2(1-2-3) 

                                 Turkish Listening-Speaking  

                                                 
* สาํหรับผูท่ี้ไม่มีพ้ืนฐานความรู้ภาษาอาหรับตอ้งลงทะเบียนเรียน วิชา 761-201 ภาษาอลักุรอาน 1 หรือ 761-202 ภาษาอลักุรอาน 2 โดยไม่

นบัเป็นหน่วยกิตสะสม  
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                        กลุ่มภาษาเปอร์เซีย  

      765- 319      ภาษาเปอร์เซีย 1 3(3-0-6) 

                      Farsi I 

 765- 320     ภาษาเปอร์เซีย 2 3(3-0-6) 

                     Farsi II  

 765- 321     การฟัง-พูดภาษาเปอร์เซีย 2(2-1-3) 

                      Farsi Listening-Speaking  

  กลุ่มภาษาฮิบรู   

 765-322     ภาษาฮิบรู 1 3(3-0-6) 

                     Hebrew I 

 765- 323    ภาษาฮิบรู 2 3(3-0-6) 

                     Hebrew II  

 765- 324    การฟัง-พูดภาษาฮิบรู   2(1-2-3) 

                     Hebrew Listening-Speaking 

   

        3)  กลุ่มวชิาเอกเลือก                                           จํานวนไม่น้อยกว่า    18   หน่วยกิต 

 765-247 การปรับใชก้ฎหมายในตะวนัออกกลาง 3(3-0-6) 

                  Application of Laws in Middle East 

          765-327   ศิลปะการทูตและการจดัการความขดัแยง้   3(3-0-6) 

            Art of Diplomacy and Conflict Management 

 765-329     ประวติัศาสตร์และวฒันธรรมทางการเมืองของอิสราเอล    2(2-0-4)  

                 History and Political Culture of Israel   

 765-330     บทบาทมหาอาํนาจในตะวนัออกกลาง 2(2-0-4) 

  Roles of the Super Powers in Middle East    

 765-331 สิทธิมนุษยชนในตะวนัออกกลาง 2(2-0-4) 

  Human Rights in Middle East   

 765-332 พฒันาการทางการเมืองและการปฏิวติัของอิหร่าน                               2(2-0-4) 

  Political Development and Revolution of Iran                           

 765-333 ประวติัศาสตร์เปอร์เซียในยคุอิสลาม 3(3-0-6) 

  Persian History in  Islamic Period  

 765-334 องคก์ารทางเศรษฐกิจและการเมืองในตะวนัออกกลางสมยัใหม่ 3(3-0-6) 
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  Economic and Political Organizations in Modern Middle East   

  765-335 การศึกษาในตะวนัออกกลาง 2(2-0-4)  

  Education in Middle East   

 765-336 ประวติัศาสตร์ชาวเตอร์กและคูรด์ 2(2-0-4) 

  History of Turks and Kurds   

 765-337 สถานภาพสตรีในตะวนัออกกลาง 2(2-0-4) 

  Status of Women in  Middle East   

 765-338 วฒันธรรมตะวนัออกกลาง 2(2-0-4) 

  Culture of Middle East   

 765-339 ประวติัศาสตร์ศิลปะในตะวนัออกกลาง 2(2-0-4) 

  History of Arts in Middle East  

 765-340 ประวติัวรรณคดีตะวนัออกกลาง 2(2-0-4) 

  History of Middle East Literature  

 765-341 วรรณคดีตะวนัออกกลางสมยัใหม่ 2(2-0-4) 

  Modern Contemporary Middle East Literature 

 765-342 วรรณกรรมอาหรับสมยัใหม่ในบริบททางสังคม 3(3-0-6) 

                        Modern Arabic Literature in its Social Context 

 765-443 ความสัมพนัธ์ระหวา่งตะวนัออกกลางกบัประเทศใน 

  เอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้ 2(2-0-4) 

  Relations between Middle East and South East Asian Countries  

 765-444 โบราณคดีในตะวนัออกกลาง 2(2-0-4) 

  Middle East Archeology  

 765-445 การเมืองระหวา่งประเทศวา่ดว้ยนํ้ามนัปิโตรเลียม 2(2-0-4) 

  International Politics on Petroleum   

 765-446 วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยใีนตะวนัออกกลาง 2(2-0-4) 

  Science and Technology in  Middle East 

 4)  กลุ่มวชิาโท                                                      จํานวนไม่น้อยกว่า 20     หน่วยกติ 

 ใหน้กัศึกษาเลือกเรียนอยา่งนอ้ยตามหน่วยกิตขั้นตํ่าของแต่ละสาขาวชิาโทต่างๆ ท่ีเปิดใหแ้ก่

นกัศึกษาวชิาเอกตะวนัออกกลางศึกษา ในมหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ วทิยาเขตปัตตานี ซ่ึงแต่ละวชิาโท

มีจาํนวนหน่วยกิตท่ีแตกต่างกนั    
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ค.  หมวดวชิาเลือกเสรี                        จํานวน       6      หน่วยกติ 

 นกัศึกษาสามารถเลือกเรียนรายวชิาท่ีเปิดสอนในมหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์และมหาวทิยาลยั

อ่ืนๆทั้งในและต่างประเทศ โดยความเห็นชอบของอาจารยท่ี์ปรึกษา 

  ง.  ฝึกงาน   

      ไม่มี 

3.1.4  หลกัสูตรวชิาโท (สําหรับสาขาวชิาอ่ืน) 

 นกัศึกษาท่ีเลือกเรียนสาขาวชิาตะวนัออกกลางศึกษาเป็นวิชาโทจะตอ้งเรียนจาํนวนไม่นอ้ยกวา่ 

20 หน่วยกิต แยกเป็นกลุ่มวชิาดงัน้ี 

 กลุ่มวชิาโทบังคับ           จํานวน       11     หน่วยกติ  

 765-101    สังเขปตะวนัออกกลาง                 3 (3-0-6) 

                    Outline of  Middle East   

 765-102    ภูมิศาสตร์ตะวนัออกกลาง 2(2-0-4) 

                    Geography of Middle East  

 765-203     ประวติัศาสตร์และอารยธรรมตะวนัออกกลาง 3(3-0-6) 

                     History and Civilization of  Middle East  

 765-204     ระบบการเมืองการปกครองในตะวนัออกกลางสมยัใหม่ 3 (3-0-6) 

                                              Political and Governmental Systems in Modern Middle East   

 กลุ่มวชิาโทเลือก      จํานวนไม่น้อยกว่า   9      หน่วยกติ  

 โดยเลือกจากเอกบงัคบัหรือเอกเลือกท่ีเปิดสอนในสาขาวิชาตะวนัออกกลางศึกษา 

 3.1.5 ความหมายของเลขรหัสประจํารายวชิาทีใ่ช้ในหลกัสูตรและหน่วยกติ 

เลขรหสัประจาํรายวชิาท่ีใชใ้นหลกัสูตร  ประกอบดว้ยเลข 6 หลกั เช่น 765-102 มีความหมาย

ดงัน้ี 

 เลขรหสั 3 ตวัแรก    หมายถึง รหสัภาควชิา /สาขาวชิา  

 เลขรหสั  ตวัท่ี 4 หมายถึง ชั้นปี 

 เลขรหสั  ตวัท่ี 5 หมายถึง กลุ่มวชิา 

 เลขรหสั  ตวัท่ี 6 หมายถึง ลาํดบัวชิา 

 ความหมายของจํานวนหน่วยกติ เช่น 3(3-0-6) 

 เลขตวัท่ี 1 หมายถึง จาํนวนหน่วยกิตรวม 

 เลขตวัท่ี 2 หมายถึง จาํนวนชัว่โมงทฤษฎีต่อสัปดาห์ 

 เลขตวัท่ี 3 หมายถึง จาํนวนชัว่โมงปฏิบติัต่อสัปดาห์ 

 เลขตวัท่ี 4 หมายถึง จาํนวนชัว่โมงศึกษาดว้ยตนเองต่อสัปดาห์ 
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3.1.6 แสดงแผนการศึกษา 

ปีที ่1 

ภาคการศึกษาที ่1 

รหัสวชิา ช่ือรายวชิา หน่วยกติ 

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

417-100 ภาษาองักฤษเพื่อการเรียนในระดบัมหาวทิยาลยั  ∗ 3(3-0-6) 

417-101 ภาษาองักฤษ 1 ∗ 3(3-0-6) 

427-103 มนุษยก์บัสังคม 3(3-0-6) 

761-102 ชีวประวติัศาสดามุหมัมดั 3(3-0-6) 

761-205 อุลูม อลักุรอาน 3(3-0-6) 

765-101 สังเขปตะวนัออกกลาง 3(3-0-6) 

 รวม  18 

ปีที ่1 

ภาคการศึกษาที ่2 

รหัสวชิา ช่ือรายวชิา หน่วยกติ 

 หมวดศึกษาทัว่ไป กลุ่มวชิาสังคมศาสตร์ ∗∗ 3 

 หมวดศึกษาทัว่ไป กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์ ∗∗∗ 3 

417-101 ภาษาองักฤษ 1 ∗∗∗∗  3(3-0-6) 

417-102 ภาษาองักฤษ 2   ∗∗∗∗   3(3-0-6) 

425-101 มนุษยก์บัอารยธรรม 3(3-0-6) 

761-207 อะกีดะฮ ์อิสลามียะฮ ์ 3(3-0-6) 

765-102  ภูมิศาสตร์ตะวนัออกกลาง 2(2-0-4) 

 รวม 17 

                                                 
∗  วิชาใดวิชาหน่ึง สาํหรับผูท่ี้ไดค้ะแนนสอบเขา้ภาษาองักฤษ < 30 คะแนน ตอ้งเรียนรายวิชา 417-100 ภาษาองักฤษเพ่ือการเรียน 

ในระดบัมหาวิทยาลยั (Preparatory English for University Study) 3 (3-0-6) โดยไม่นบัเป็นหน่วยกิตสะสม ก่อนเรียนรายวิชา 417-101 

ภาษาองักฤษ 1 (English 1) 
 

∗∗  หมวดศึกษาทัว่ไป กลุ่มวิชาสงัคมศาสตร์ ให้เลือกเรียนจากรายวิชา 196-101, 299-101, 426-101, 427-104, 428-101, 870-101 จาํนวน 3 

หน่วยกิต 

∗∗∗ หมวดศึกษาทัว่ไป กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ ให้เลือกเรียนจากรายวิชา 261-201, 264-102, 282-201,437-101, 438-101, 914-101, 914-102, 

จาํนวน 3 หน่วยกิต 

∗∗∗∗ วิชาใดวิชาหน่ึง 
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ปีที ่2 

ภาคการศึกษาที ่1 

รหัสวชิา ช่ือรายวชิา หน่วยกติ 

417-102 ภาษาองักฤษ 2   ∗  3(3-0-6) 

724-101 วทิยาศาสตร์ในชีวติประจาํวนั∗∗    3(3-0-6) 

748-101 เทคโนโลยสีารสนเทศ 3(2-2-5) 

761-206 อุลูม อลัหะดีษ 3(3-0-6) 

765-203  ประวติัศาสตร์และอารยธรรมตะวนัออกกลาง  3(3-0-6) 

765-204 ระบบการเมืองการปกครองในตะวนัออกกลางสมยัใหม่ 3(3-0-6) 

 765-205 ตะวนัออกกลางในโลกร่วมสมยั 3(3-0-6) 

 รวม 18-20 
 

 

ปีที ่2 

ภาคการศึกษาที ่ 2 

รหัสวชิา ช่ือรายวชิา หน่วยกติ 

746-101 คณิตศาสตร์ในชีวติประจาํวนั 3(3-0-6) 

765- 206      ชาติพนัธ์ุในตะวนัออกกลาง 3 (3-0-6) 

765-226 แนวคิดสมยัใหม่และร่วมสมยัในตะวนัออกกลาง 3 (3-0-6) 

…-…  กลุ่มภาษาตะวนัออกกลาง  3 

 วชิาเลือกเอก/โท 6 

 รวม            18 
 

 

 

 

 

 

 

                                                 
∗     สาํหรับผูท่ี้ไม่ไดเ้รียนในชั้นป่ีท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 2  

∗∗ หมวดศึกษาทัว่ไป กลุ่มวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ เลือกเรียนระหวา่งวิชา 724-101 หรือ 724-103 จาํนวน 3 หน่วยกิต 
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    ปีที ่3 

     ภาคการศึกษาที ่1 

รหัสวชิา ช่ือรายวชิา หน่วยกติ 

765-307 ความสัมพนัธ์ระหวา่งกลุ่มประเทศตะวนัออกกลางกบั

ประเทศไทย 

3(3-0-6) 

 

765-308 ความสัมพนัธ์อาหรับ-อิสราเอล  2 (2-0-4) 

765-310  วธีิวทิยาการวจิยั  3(3-0-6) 

…-…  กลุ่มภาษาตะวนัออกกลาง  3 

….-… วชิาเอกเลือก/วชิาโท 7 

 รวม 18 

 

      ปีที ่3 

      ภาคการศึกษาที ่2 

รหัสวชิา ช่ือรายวชิา หน่วยกติ 

765-309 ขบวนการเคล่ือนไหวทางการเมือง ศาสนาในตะวนัออก

กลาง  

3(3-0-6) 

765-325 เศรษฐกิจของประเทศในตะวนัออกกลาง 3(3-0-6) 

765-328 ลทัธิจกัรวรรดินิยมยโุรปในตะวนัออกกลาง 2(2-0-4) 

 …-…  กลุ่มภาษาตะวนัออกกลาง 3 

….-… วชิาเอกเลือก/ วชิาโท 7 

 รวม 18 
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ปีที ่4 

ภาคการศึกษาที ่1 

รหัสวชิา ช่ือรายวชิา หน่วยกติ 

  765-411  สัมมนาตะวนัออกกลางศึกษา   2(1-2-3) 

765-412 ภาคนิพนธ์    3(0-6-3) 

…-… วชิาเอกเลือก/ วชิาโท 11 

 รวม 16 

 

ปีที ่4 

ภาคการศึกษาที ่2 

รหัสวชิา ช่ือรายวชิา หน่วยกติ 

….-… วชิาเอกเลือก/ วชิาโท 7 

…-… วชิาเลือกเสรี 6 

 รวม 13 

  

3.1.7 คําอธิบายรายวชิา 

 อยูใ่นภาคผนวก  ก 
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3.2 ช่ือ สกุล เลขประจําตัวบัตรประชาชน ตําแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์ 

3.2.1  อาจารย์ประจําหลกัสูตร 

ลาํดบั 

ช่ือ – นามสกลุ ตาํแหน่ง 

ทางวชิาการ 
คุณวุฒิ/สาขาวชิา/ สถาบัน 

ภาระการสอน ช.ม./ปี

การศึกษา 

เลขบัตรประจาํตวัประชาชน 2553 2554 2555 2556 

1 นายซาฝีอี อาดาํ 

39101100092710 

อาจารย ์ Ph.D. (West Asian Studies       

-Politics). Aligarh Muslim 

University, India.  

12 12 12 12 

2 นายอบัดุลรอนิง สือแต 

3940300045138 

อาจารย ์ Ph.D. (West Asian Studies       

-Politics). Aligarh Muslim 

University, India.  

12 12 12 12 

3 นายมูหมัมดัรอฟลี  แวหะมะ 

3960100436117 

อาจารย ์ M.A. (Islamic History and 

Arts), Turkey University, 

Turkey. 

12 12 12 12 

4 นายญาดุลฮกั สาและ 

3949900318761 

อาจารย ์ Ph.D. (Islamic Studies) 

University Sidi 

Mohamed Ben 

Abdellah, Morocco.   

6 6 6 6 

5 นายกาเดร์ สะอะ 

3950100483646 

อาจารย ์ M.A. (Arabic as a Second 

Language).  International 

Islamic University 

Malaysia, Malaysia. 

12 12 12 12 

 

  

4. ข้อกาํหนดเกี่ยวกบัการทาํโครงงานหรืองานวจัิย  

ขอ้กาํหนดในการทาํโครงงานสาขาวิชาตะวนัออกกลางศึกษานั้นจดัให้มีข้ึนเพื่อการฝึกฝนปฏิบติั

งานวจิยั ตอ้งเป็นหวัขอ้วจิยัของรายวชิาภาคนิพนธ์ (765-412) ท่ีเก่ียวขอ้งกบัภูมิภาคตะวนัออกกลางในมิติ

ดา้นการเมือง เศรษฐกิจ สังคม วฒันธรรม ประวติัศาสตร์ และวรรณกรรม       เป็นการศึกษาเร่ืองราวใน

เชิงลึกเพื่อเขา้ใจเหตุการณ์ในอดีต และปัจจุบนัของตะวนัออกกลาง ทั้งยงัสามารถคาดการณ์อนาคตของ

ภูมิภาคน้ีได ้ซ่ึงจะทาํให้สามารถปฏิสัมพนัธ์กบัภูมิภาคน้ีไดทุ้กระดบัอย่างมีประสิทธิภาพ นักศึกษาท่ี

เรียนรายวชิาน้ีตอ้งทาํวจิยันาํส่งรายงานตามรูปแบบและระยะเวลาท่ีหลกัสูตรกาํหนดอยา่งเคร่งครัด  
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4.1  คําอธิบายโดยย่อ 

โครงงานวิจยัสาขาตะวนัออกกลางศึกษา สามารถฝึกฝนผูเ้รียนให้มีทกัษะในการดาํเนินงานวิจยั

รูปแบบต่างๆไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ ภายในระยะเวลาท่ีกาํหนด ผลท่ีจะไดรั้บจากการทาํโครงงานวิจยั

สามารถนาํไปสู่การปฏิบติัจริงได ้ 

4.2  มาตรฐานผลการเรียนรู้ 

1) สามารถทาํงานเป็นปัจเจกหรือเป็นกลุ่มได ้

2) มีความเช่ียวชาญในการใชเ้คร่ืองมือ โปรแกรม ในการทาํโครงงานวจิยั 

3) โครงงานสามารถเป็นตน้แบบในการพฒันาได ้

4) มีความรู้ความเขา้ใจในกระบวนการวจิยั 

5) สามารถทาํงานวจิยัเบ้ืองตน้เพื่อใชใ้นการแกปั้ญหาต่างๆได ้

6) สามารถเขียนผลงานวจิยั 

4.3  ช่วงเวลา  ภาคการศึกษาท่ี 1 ของชั้นปีท่ี 4 

         4.4  จํานวนหน่วยกติ  3 หน่วยกิต 

4.5 การเตรียมการ 

1) มอบหมายอาจารยท่ี์ปรึกษาโครงการใหน้กัศึกษาเป็นรายบุคคล 

2) อาจารย์ท่ีปรึกษาให้ค ําปรึกษาในการเลือกหัวข้อ และกระบวนการศึกษาค้นคว้าและ

ประเมินผล 

3) อาจารยท่ี์ปรึกษาจดัทาํบนัทึกการใหค้าํปรึกษา 

4) จดัสรรงบประมาณสนบัสนุนการวจิยั จดัส่ิงอาํนวยความสะดวก และเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั 

5) จดัใหน้กัศึกษานาํเสนอผลการศึกษาปากเปล่าต่ออาจารยท่ี์ปรึกษาประจาํวชิา 

6) จดักิจกรรมเพื่อใหน้กัศึกษานาํเสนอผลงานต่ออาจารยป์ระจาํรายวชิา 

4.6  กระบวนการประเมินผล 

1) ประเมินผลจากความกา้วหนา้ในการทาํโครงการ  

2) ประเมินผลจากการนาํเสนอปากเปล่า และจากการเขียนรายงาน 

3) ผูเ้รียนประเมินผลการเรียนรู้ดว้ยตนเองตามแบบฟอร์ม  

4) ผูส้อนประเมินผลการเรียนรู้ของผูเ้รียนตามแบบฟอร์ม  

5) ผูส้อนและผูเ้รียนประเมินผลการเรียนรู้ร่วมกนั  

6) การเขา้ร่วมกิจกรรมของผูเ้รียนในการนาํเสนอผลงาน 
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หมวดที ่4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล  

1. การพฒันาคุณลกัษณะพเิศษของนักศึกษา 

คุณลกัษณะพเิศษ กลยุทธ์หรือกจิกรรมของนักศึกษา 

1.  มีความสามารถในการคิดเชิงเหตุผล 

และ สามารถวเิคราะห์สถานการณ์ต่างๆ 

อยา่งมีวจิารณญาณ มีสมรรถนะสากล 

และเขา้ใจพหุวฒันธรรม  

 

 

 

 

2 .  มี ค วาม ส าม ารถ ด้าน เท ค โน โล ยี

ส ารส น เท ศ สํ าห รับ ก ารวิจัย  แ ล ะ ท่ี

เก่ียวขอ้งกบัตะวนัออกกลางศึกษา 

 

 

 

 

3. มีจิตวิญญาณของการถือประโยชน์ของ

เพื่อนมนุษยเ์ป็นกิจท่ีหน่ึง 

1. จดักิจกรรมเสริมทกัษะการคิดอยา่งมีเหตุผล 

2. จดัการเรียนการสอนท่ีเนน้การวเิคราะห์ประเด็นปัญหา 

3. ส่งเสริมใหน้กัศึกษาเขา้ร่วมสัมมนาในระดบัต่างๆ ทั้งท่ีจดั

ข้ึนในมหาวทิยาลยัและนอกมหาวทิยาลยั 

4. จดักิจกรรมพฒันาทกัษะภาษาต่างประเทศ เช่นภาษาองักฤษ 

และภาษาอาหรับ 

5. จดักิจกรรมท่ีส่งเสริมการเขา้ใจพหุวฒันธรรม 

 

1. จดัอบรมเพื่อพฒันาทกัษะดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ 

2. เขา้รับการทดสอบทกัษะดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศของศูนย์

คอมพิวเตอร์ 

3. จดัการเรียนการสอนท่ีส่งเสริมการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 

เช่น การสืบคน้จากหอ้งสมุด จากฐานขอ้มูลต่างๆ การจดัการ

เรียนแบบ e-learning 

 

1. จดักิจกรรมเสริมหลกัสูตร สนบัสนุนงบประมาณ และจดั

กิจกรรมในการนาํเสนอโครงการท่ีเนน้การถือประโยชน์

ของเพื่อนมนุษยเ์ป็นกิจท่ีหน่ึง 

2. สนบัสนุนการร่วมโครงการในวนัถือประโยชน์ของเพื่อน

มนุษยเ์ป็นกิจท่ีหน่ึงของคณะ/มหาวทิยาลยั 

3. สอดแทรกจิตสาํนึกของการถือประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์

เป็นกิจท่ีหน่ึงในการเรียนการสอน และการทาํกิจกรรมของ

นกัศึกษา 

4. สนบัสนุนการเขา้ร่วมกิจกรรมเพื่อช่วยเหลือสังคม 
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2. การพฒันาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน  

2.1 คุณธรรม จริยธรรม 

2.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

1) ตระหนกัถึงความสาํคญัในการใชชี้วติภายใตก้รอบคุณธรรม จริยธรรม และวฒันธรรม

ในสังคมไทยและโลก 

2) มีวนิยั ตรงต่อเวลา และซ่ือสัตยสุ์จริต  

3) มีสัมมาคารวะ ใหเ้กียรติ และยอมรับฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้น 

4) เคารพในสิทธิมนุษยชน และศกัด์ิศรีความเป็นมนุษยข์องผูอ่ื้น 

5) เคารพกฎ ระเบียบ และขอ้บงัคบัต่างๆ ขององคก์รและสังคม รวมทั้งมีความรับผิดชอบ

ต่อสังคม 

6) มีความรับผดิชอบต่อหนา้ท่ี และมีส่วนร่วมในกิจกรรมเพื่อการพฒันาตนเอง   

7) มีความสามารถในการแกไ้ขปัญหาดา้นจริยธรรม   

8) ตดัสินใจบนพื้นฐานของจริยธรรม  และประโยชน์ของสังคม มากกวา่ผลประโยชน์ส่วน

ตน   

2.1.2 กลยุทธ์การสอนทีใ่ช้พฒันาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

1) กาํหนดใหมี้วฒันธรรมองคก์ร เพื่อปลูกฝังใหน้กัศึกษามีระเบียบวนิยั 

2) เนน้การเขา้ชั้นเรียนตรงเวลาและการแต่งกายใหเ้ป็นตามระเบียบของมหาวทิยาลยั 

3) มอบหมายใหน้กัศึกษาทาํงานเป็นกลุ่ม ฝึกการเป็นผูน้าํและผูต้ามท่ีดี ฝึกความรับผิดชอบ 

4) อาจารยผ์ูส้อนสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมในการสอน 

5) จดักิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเนน้การเรียนรู้จากสถานการณ์จริง บทบาทสมมุติ กรณี

ตวัอยา่ง 

6) มีส่ือการเรียนการสอนท่ีเนน้คุณธรรม จริยธรรม 

7) จดักิจกรรมส่งเสริมการปลูกฝังจิตวิญญาณในการถือประโยชน์สังคมเป็นท่ีตั้ง 

8) การเป็นแบบอยา่งท่ีดีของอาจารย ์

9) จดักิจกรรมยกยอ่งนกัศึกษาท่ีมีคุณธรรม  จริยธรรม ทาํประโยชน์ต่อสังคม 

2.1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

1) ประเมินจากการตรงต่อเวลาของนกัศึกษาในการเขา้เรียน การส่งงานท่ีไดรั้บมอบหมาย 

การเขา้ร่วมกิจกรรม 

2) ความมีวนิยัและความพร้อมเพรียงของนกัศึกษาในการเขา้ร่วมกิจกรรมเสริมหลกัสูตร 

3) การรับผดิชอบในหนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมาย 

4) พฤติกรรมการเรียนและการสอบ 
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2.2 ความรู้   

2.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 

1) มีความรู้ในสาขาวชิาตะวนัออกกลางศึกษาทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบติัอยา่งกวา้งขวาง 

เป็นระบบ เป็นสากล และทนัสมยัต่อสถานการณ์โลก 

2) มีความรู้ในสาขาวชิาอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งไดแ้ก่ กฎหมายอิสลาม เศรษฐศาสตร์อิสลาม 

รัฐศาสตร์ ประวติัศาสตร์และอารยธรรมอิสลามและทัว่ไป  สังคมศาสตร์ และ

ภาษาศาสตร์ เป็นตน้   

3) ทนัต่อความกา้วหน้าทางวิชาการในสาขาวิชาตะวนัออกกลางศึกษา รวมถึงงานวิจยัท่ี

เก่ียวขอ้งกบัภูมิภาคศึกษาและการต่อยอดองคค์วามรู้ 

4) รู้และเขา้ใจหลกัการและทฤษฎีพื้นฐานดา้นการเมือง เศรษฐกิจ สังคม วฒันธรรม และ

วรรณกรรมโดยสามารถนาํไปประยกุตใ์ชใ้นการวางแผนและแกปั้ญหาในการประกอบ

อาชีพ 

5) ติดตามความเปล่ียนแปลงทางวชิาการ อนัเกิดจากการวิจยัทั้งในดา้นตะวนัออกกลางศึกษา

และศาสตร์อ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้ง 

6) มีความรู้ท่ีเกิดจากการบูรณาการความรู้ในศาสตร์ต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

7) มีความรู้ ความเขา้ใจ ความสามารถในการอธิบายกระบวนการทางดา้นการวิจยัภูมิภาค

ตะวนัออกกลาง 

8) มีความรู้ ความเขา้ใจในการใชเ้คร่ืองมือ อุปกรณ์อ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปฏิบติังาน

โครงงานวจิยัในสาขาตะวนัออกกลางศึกษา 

9) สามารถใชค้วามรู้ ความสามารถในการประยกุตใ์ช ้ และแกไ้ขปัญหาในการปฏิบติังาน

ได ้

2.2.2 กลยุทธ์การสอนทีใ่ช้พฒันาการเรียนรู้ด้านความรู้ 

1) เนน้การเรียนการสอนท่ีเป็น active learning 

2) จดัใหมี้การเรียนรู้จากสถานการณ์จริง 

3) จดับรรยายพิเศษโดยวทิยากรภายนอกท่ีมีความเช่ียวชาญ หรือมีประสบการณ์ตรง 

4) จดัใหมี้รายวชิาโครงงานวจิยัและภาคนิพนธ์ 

2.2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 

 ประเมินจากผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและการปฏิบติังานของนกัศึกษาในดา้นต่าง ๆ คือ 

1) การทดสอบยอ่ย  

2) การสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน 

3) การรายงาน/แผนงาน/โครงการ 
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4) การนาํเสนอผลงาน 

5) ประเมินจากผลงานวจิยัและภาคนิพนธ์ 

2.3 ทกัษะทางปัญญา 

2.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทกัษะทางปัญญา  

1) มีทกัษะเช่ือมโยงหลกัเหตุผล  มีการประมวลความคิดอยา่งเป็นระบบ 

2) มีความสามารถในการคน้หาขอ้เทจ็จริง ทาํความเขา้ใจแนวคิดและหลกัฐานใหม่ๆ จาก

แหล่งขอ้มูลท่ีหลากหลาย อนัจะนาํไปสู่ขอ้สรุปท่ีถูกตอ้งและเป็นประโยชน์  

3) สามารถศึกษา วิเคราะห์ปัญหาและเสนอแนวทางการแก้ไขได้อย่างสร้างสรรค์ โดย

คาํนึงถึงความรู้ทางทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งและผลกระทบท่ีตามมาจากการตดัสินใจนั้น 

4) มีความสามารถในการวเิคราะห์สถานการณ์และประยกุตค์วามรู้ ความเขา้ใจในแนวคิด 

หลกัการ ทฤษฎี และกระบวนการต่าง ๆ ไปใชใ้นการแกปั้ญหาไดอ้ยา่งสร้างสรรค ์

โดยเฉพาะสามารถแกปั้ญหาทางสังคมไดอ้ยา่งเหมาะสม 

5) มีความสามารถในการประมวลและศึกษาขอ้มูล เพื่อวเิคราะห์สาเหตุของปัญหาและขอ้

โตแ้ยง้  รวมทั้งหาแนวทางป้องกนัและแกไ้ขปัญหาไดอ้ยา่งเหมาะสมทั้งเชิงกวา้งและ

เชิงลึก 

6) มีความสามารถประยกุตใ์ชค้วามรู้ภาคทฤษฎี และการปฏิบติังานจริง ตามสถานการณ์ได้

อยา่งเหมาะสม 

2.3.2 กลยุทธ์การสอนทีใ่ช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทกัษะทางปัญญา 

1) จดักระบวนการเรียนการสอนท่ีฝึกทกัษะการคิด ทั้งในระดบับุคคลและกลุ่ม เช่น 

สะทอ้นความคิด อภิปรายกลุ่ม การทาํกรณีศึกษา การโตว้าที สัมมนา การจดัทาํโครงการ            

ภาคนิพนธ์ เป็นตน้ 

2) จดักิจกรรมใหน้กัศึกษามีโอกาสปฏิบติังานจริง 

2.3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทกัษะทางปัญญา 

1) การเขียนรายงานของนกัศึกษา 

2) การนาํเสนอผลงาน 

3) การใชข้อ้สอบหรือแบบฝึกหดัท่ีใหน้กัศึกษาคิดแกปั้ญหา 

4) การตั้งคาํถามใหน้กัศึกษา  ไดฝึ้กคิดวเิคราะห์ 

2.4 ทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ 

2.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ 

1) ตระหนกัในหนา้ท่ีรับผดิชอบของตน และรับผดิชอบในการกระทาํของตน 

2) วางตวัไดเ้หมาะสมกบับทบาทหนา้ท่ีและความรับผิดชอบ 

3) มีความรับผดิชอบต่องานท่ีไดรั้บมอบหมาย ทั้งงานรายบุคคลและงานกลุ่ม 
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4) สามารถปรับตวัและทาํงานร่วมกบัผูอ่ื้นทั้งในฐานะผูน้าํและผูต้ามไดอ้ยา่งมี

ประสิทธิภาพ 

5) มีมนุษยสัมพนัธ์ท่ีดีกบัผูร่้วมงานในองคก์ร และกบับุคคลทัว่ไป 

2.4.2  กลยุทธ์การสอนทีใ่ช้ในการพฒันาการเรียนรู้ด้านทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและ

ความรับผดิชอบ 

1) จดักิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเนน้การทาํงานเป็นกลุ่มและงานท่ีตอ้งมีปฎิสัมพนัธ์

ระหวา่งบุคคล 

2) จดัประสบการณ์การเรียนรู้ในภาคปฏิบติั 

3) สอดแทรกเร่ืองความรับผดิชอบ การมีมนุษยสัมพนัธ์ การเขา้ใจวฒันธรรมขององคก์ร 

ในรายวชิาต่างๆ 

2.4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความ

รับผดิชอบ 

1) สังเกตพฤติกรรมและการแสดงออกของนกัศึกษาขณะทาํกิจกรรมกลุ่ม 

2) การนาํเสนอผลงานเป็นกลุ่ม 

3) ประเมินความสมํ่าเสมอในการเขา้ร่วมกิจกรรมกลุ่ม 

4) ประเมินความรับผดิชอบในหนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมาย 

5) ประเมินโดยเพื่อนร่วมชั้น 

2.5 ทกัษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 

2.5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทกัษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 

1) สามารถส่ือสารทั้งการพูดและการเขียน ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

2) รู้จกัเลือกและใชรู้ปแบบของการนาํเสนอท่ีเหมาะสมแต่ละกรณีอยา่งมีประสิทธิภาพ 

3) สามารถเขา้ถึง และคดัเลือกความรู้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัตะวนัออกกลางศึกษาจากแหล่งขอ้มูล

สารสนเทศทั้งในระดบัชาติและนานาชาติ 

4) มีวจิารณญาณในการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารท่ีเหมาะสม  

5) ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศอยา่งสมํ่าเสมอ เพื่อการรวบรวมขอ้มูล แปลความหมาย และ

ส่ือสารขอ้มูลข่าวสารและแนวความคิด 

6) สามารถประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศไดอ้ยา่งเหมาะสม 

7) สามารถติดตามความกา้วหนา้ทางเทคโนโลยนีวตักรรม และสถานการณ์โลก โดยใช้

เทคโนโลยสีารสนเทศ 

2.5.2 กลยุทธ์การสอนทีใ่ช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทกัษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร 

และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 
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1) จดัการเรียนการสอนท่ีเน้นการฝึกทักษะการส่ือสารทั้งการพูด การฟัง การเขียน ใน

ระหวา่งผูเ้รียน ผูส้อน และผูเ้ก่ียวขอ้งอ่ืนๆ 

2) จดัประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีส่งเสริมใหผู้เ้รียนเลือกใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศและการ

ส่ือสาร ท่ีหลากหลายและเหมาะสม 

3) จดัประสบการณ์ให้ผูเ้รียนนาํเสนอผลงานโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศทางคณิตศาสตร์และสถิติ 

 

2.5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทกัษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้

เทคโนโลยสีารสนเทศ 

ประเมินจาก 

1) การนาํเสนอผลงาน 

2) การเขียนรายงาน 

3) การนาํเสนอโดยใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 

4) ความสามารถในการใชท้กัษะทางคณิตศาสตร์และสถิติท่ีเก่ียวขอ้งกบัสังคมศาสตร์เพื่อ

อธิบาย อภิปรายผลงานไดอ้ยา่งเหมาะสม 

5) เทคนิคการวิเคราะห์ขอ้มูลสารสนเทศทางคณิตศาสตร์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัสังคมศาสตร์ใน

การแกปั้ญหาเชิงตวัเลข 

 

3. แผนทีแ่สดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา  (Curriculum 

Mapping)   
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แผนทีแ่สดงการกระจายความรับผดิชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลกัสูตรสู่รายวชิา (Curriculum Mapping) 

 

 ความรับผดิชอบหลกั    ความรับผดิชอบรอง 

 

รายวชิา 1.คุณธรรม จริยธรรม 2.ความรู้ 3.ทักษะทางปัญญา 

4.ทักษะความสัมพนัธ์

ระหว่างบุคคลและความ

รับผดิชอบ 

5.ทักษะการวเิคราะห์เชิงตวัเลข 

การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 

กลุ่มวชิาพื้นฐานวชิาเอก                                    

765-101  สงัเขปตะวนัออกกลาง                      
  


  

                             

765-203  ประวติัศาสตร์และ           

อารยธรรมตะวนัออกกลาง 

     
  


  

                            

กลุ่มวชิาเอกบงัคบั                                    

765-102 ภูมิศาสตร์ตะวนัออก

กลาง 

                                   

765-204 ระบบการเมืองการ 

ปกครองในตะวนัออกกลาง

สมยัใหม่ 

                                   

765-205  ตะวนัออกกลางในโลก

ร่วมสมยั 

                                   

765- 206  ชาติพนัธุ์ในตะวนัออก

กลาง                                                                     

                                   

765- 226   แนวคิดสมยัใหม่และ

ร่วมสมยัในตะวนัออกกลาง 
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รายวชิา 1.คุณธรรม จริยธรรม 2.ความรู้ 3.ทักษะทางปัญญา 

4.ทักษะความสัมพนัธ์

ระหว่างบุคคลและความ

รับผดิชอบ 

5.ทักษะการวเิคราะห์เชิงตวัเลข 

การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 

765-307  ความสมัพนัธ์ระหว่าง

กลุ่มประเทศตะวนัออกกลาง                 

กบัประเทศไทย  

                                   

765-308  ความสมัพนัธ์อาหรับ-

อิสราเอล 

                                   

765-309   ขบวนการเคล่ือนไหว

ทางการเมืองและศาสนาใน

ตะวนัออกกลาง 

                                   

765-310   วิธีวิทยาการวิจยั                                    

765- 325   เศรษฐกิจของประเทศ

ในตะวนัออกกลาง 

                                   

765-328 ลทัธิจกัรวรรดินิยมยโุรป 

ในตะวนัออกกลาง 

                                   

765-411   สมัมนาตะวนัออก

กลางศึกษา 

                                   

765-412  ภาคนิพนธ์                                    

วชิาเลือกกลุ่มภาษา                                    

765-313   บทอ่านภาษาอาหรับ

เก่ียวกบัตะวนัออกกลางศึกษา 

                                   

765-314   การแปลภาษาอาหรับ

ขั้นพ้ืนฐาน 
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รายวชิา 1.คุณธรรม จริยธรรม 2.ความรู้ 3.ทักษะทางปัญญา 

4.ทักษะความสัมพนัธ์

ระหว่างบุคคลและความ

รับผดิชอบ 

5.ทักษะการวเิคราะห์เชิงตวัเลข 

การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 

765-315   การแปลภาษาอาหรับ

ขั้นกลาง   

                                   

765- 316    ภาษาตุรกี 1                                    

765- 317  ภาษาตุรกี 2                                    

765- 318  การฟัง-พดูภาษาตุรกี                                    

765- 319   ภาษาเปอร์เซีย 1                                    

765- 320  ภาษาเปอร์เซีย 2                                    

765- 321 การฟัง-พดูภาษาเปอร์เซีย                                    

765-322  ภาษาฮิบรู 1                                    

765- 323  ภาษาฮิบรู 2                                    

765- 324   การฟัง-พดูภาษาฮิบรู                                      

กลุ่มวชิาเอกเลือก                                    

765-247  การใชก้ฎหมายใน

ตะวนัออกกลาง 

                                   

765-327  ศิลปะการทูตและการ

จดัการความขดัแยง้ 

                                   

765-329   ประวติัศาสตร์และ

วฒันธรรมทางการเมืองของ

อิสราเอล 

                                   

765-330  บทบาทมหาอาํนาจใน

ตะวนัออกกลาง 
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รายวชิา 1.คุณธรรม จริยธรรม 2.ความรู้ 3.ทักษะทางปัญญา 

4.ทักษะความสัมพนัธ์

ระหว่างบุคคลและความ

รับผดิชอบ 

5.ทักษะการวเิคราะห์เชิงตวัเลข 

การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 

765-331  สิทธิมนุษยชนใน

ตะวนัออกกลาง 

                                   

765-332   พฒันาการทางการเมือง

และการปฏิวติัของอิหร่าน                                

                                   

765-333  ประวติัศาสตร์เปอร์เซีย

ในยคุอิสลาม 

                                   

765-334   องคก์ารทางเศรษฐกิจ

และการเมืองในตะวนัออกกลาง

สมยัใหม ่

                                   

765-335  การศึกษาในตะวนัออก

กลาง 

                                   

765-336  ประวติัศาสตร์ชาวเตอร์ก

และครูด ์

                                   

765-337   สถานภาพสตรีใน

ตะวนัออกกลาง 

                                   

765-338  วฒันธรรมตะวนัออก

กลาง 

                                   

765-339 ประวติัศาสตร์ศิลปะใน

ตะวนัออกกลาง 

                                   

765-340  ประวติัวรรณคดี

ตะวนัออกกลาง 
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รายวชิา 1.คุณธรรม จริยธรรม 2.ความรู้ 3.ทักษะทางปัญญา 

4.ทักษะความสัมพนัธ์

ระหว่างบุคคลและความ

รับผดิชอบ 

5.ทักษะการวเิคราะห์เชิงตวัเลข 

การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 

765-341  วรรณคดีตะวนัออก

กลางสมยัใหม ่

                                   

765-342  วรรณกรรมอาหรับ

สมยัใหม่ในบริบททางสงัคม 

                                   

765-443  ความสมัพนัธ์ระหว่าง

ตะวนัออกกลางกบัประเทศใน

เอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้

                                   

765-444  โบราณคดีใน

ตะวนัออกกลาง 

                                   

765-445  การเมืองระหวา่งประเทศ

วา่ดว้ยนํ้ามนัปิโตรเลียม 

                                   

765-446  วิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยใีนตะวนัออกกลาง 
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หมวดที ่5 หลกัเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 

1. กฎระเบียบหรือหลกัเกณฑ์ ในการให้ระดับคะแนน (เกรด)  

เป็นไปตามระเบียบมหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ วา่ดว้ยการศึกษาขั้นปริญญาตรี 
 

2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษา  

1) อาจารยผ์ูรั้บผิดชอบรายวิชาประเมินความสอดคล้องของขอ้สอบ ถึงผลการเรียนรู้ตาม

กรอบมาตรฐานหลกัสูตร 

2) ภาควชิาประเมินความสอดคลอ้งของขอ้สอบกบัวตัถุประสงคข์องรายวชิา 

3) คณะกรรมการประจาํวทิยาลยัอิสลามศึกษารับรองผลการประเมินของรายวชิา 

4) ความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ณัฑิต 

3. เกณฑ์การสําเร็จการศึกษาตามหลกัสูตร 

1) เป็นไปตามระเบียบมหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ วา่ดว้ยการศึกษาขั้นปริญญาตรี 

2) เขา้ร่วมกิจกรรมตามขอ้กาํหนดของมหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ 

3) เขา้ร่วมกิจกรรมตามขอ้กาํหนดของแผนกวชิาและวทิยาลยัอิสลามศึกษา 

4) ส่งภาคนิพนธ์ 

หมวดที ่6 การพฒันาคณาจารย์ 

1. การเตรียมการสําหรับอาจารย์ใหม่      

การเตรียมการในระดบัมหาวิทยาลยั  

1) อาจารยใ์หม่ทุกคนตอ้งเขา้รับการปฐมนิเทศอาจารยใ์หม่  

2) อาจารยใ์หม่ทุกคนตอ้งไดรั้บการฝึกอบรมตามโครงการสมรรถนะการสอนของอาจารย ์

มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ 

    การเตรียมการในระดบัคณะ/วทิยาลยั  

1)  อาจารยใ์หม่ทุกคนตอ้งเขา้รับการปฐมนิเทศ 

2)  อาจารยใ์หม่ทุกคนตอ้งไดรั้บการฝึก/อบรม ดา้นสมรรถนะการสอน การจดัทาํเอกสารการ

สอนและการวจิยั 

2. การพฒันาความรู้และทกัษะให้แก่คณาจารย์ 

2.1 การพฒันาทกัษะการจัดการเรียนการสอน การวดัและการประเมินผล 

การพฒันาระดบัมหาวทิยาลยั 

1) จดัแลกเปล่ียนเรียนรู้ในหัวข้อต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น การจดัการเรียนการสอนรายวิชา

พื้นฐาน การสร้างครูมืออาชีพ การสอนแบบ active learning  
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2) มีโครงการพฒันาสมรรถนะการสอนอาจารยม์หาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ ซ่ึงครอบคลุม

ทกัษะการจดัการเรียนการสอนขั้นพื้นฐาน และขั้นสูง การผลิตส่ือการสอน รวมทั้งการวดัและ การ

ประเมินผล 

การพฒันาระดบัคณะ 

1) มีการแลกเปล่ียน เรียนรู้ หวัขอ้ต่าง ๆ เช่น  การจดัการเรียนการสอนตามแนวทางอิสลามท่ี

ตอ้งเนน้การบูรณาการสอนดา้นอิสลามศึกษา 

2) ให้ทุนสนับสนุนการเขารวมประชุมเพื่อนาํเสนอผลงานวิชาการทั้งในและตาง

ประเทศ 

3) การอบรมสัมมนาทางดา้นภาษาอาหรับและภาษาองักฤษสาํหรับอาจารยผ์ูส้อน 

2.2 การพฒันาวชิาการและวชิาชีพด้านอ่ืนๆ 

การพฒันาในระดบัมหาวทิยาลยั 

1) มหาวทิยาลยัใหทุ้นสนบัสนุนการไปเขา้ร่วมประชุมเพื่อเสนอผลงานทางวชิาการใน

ต่างประเทศ 

2) มหาวิทยาลัยมีโครงการพัฒนาผู ้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก โดยการให้ทุน

สนบัสนุนเงินค่าใชจ่้ายรายเดือนสาํหรับผูเ้ขา้ร่วมโครงการท่ีนาํเสนอผลงานพฒันาการเรียนการสอน และ

ทาํวจิยั 

การพฒันาระดบัวทิยาลยัฯ 

1) ส่งเสริมอาจารยใ์ห้มีการเพิ่มพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพื่อส่งเสริมการสอนและ

การวิจยัอยา่งต่อเน่ืองโดยผ่านการทาํวิจยัสายตรงในสาขาท่ีเก่ียวขอ้งเป็นอนัดบัแรก การสนบัสนุนดา้น

การศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองค์กรต่าง ๆ การประชุมทางวิชาการทั้ งใน

ประเทศและ/หรือต่างประเทศ หรือการลาเพือ่เพิ่มพูนประสบการณ์ 

2) มีการปฐมนิเทศแนะแนวการเป็นครูแก่อาจารยใ์หม่ ให้มีความรู้และเขา้ใจนโยบายของ

มหาวทิยาลยั/สถาบนั คณะตลอดจนในหลกัสูตรท่ีสอน 

3) การเพิ่มพูนทกัษะการจดัการเรียนการสอนและการประเมินผลใหท้นัสมยั 

 

หมวดที ่7 การประกนัคุณภาพหลกัสูตร 

1. การบริหารหลกัสูตร 

1) กรรมการวชิาการระดบัคณะดูแลคุณภาพการจดัการเรียนการสอนของหลกัสูตรใน

ภาพรวม 

2) มีคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร ทาํหนา้ท่ีวางแผน ดาํเนินการควบคุมคุณภาพการจดัการ

เรียนการสอนประเมินผล ปรับปรุงและพฒันาหลกัสูตร 

3) มีอาจารยผ์ูรั้บผดิชอบหลกัสูตร ทาํหนา้ท่ีจดัทาํและประเมินการใชห้ลกัสูตร  
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4) มีอาจารยผ์ูป้ระสานงานรายวิชา ทาํหน้าท่ี จดัทาํ มคอ.3 วางแผนการจดัการเรียนการ

สอนร่วมกบัอาจารยผ์ูส้อน ดาํเนินการจดัการเรียนการสอน และติดตามประเมินผลรายวิชาท่ีรับผิดชอบ

เป็นไปอยา่งมีคุณภาพ 

 

2. การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน 

2.1 การบริหารงบประมาณ 

คณะ/หลกัสูตรจดัสรรงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายไดเ้พื่อจดัซ้ือตาํรา ส่ือการ

เรียนการสอน โสตทศันูปกรณ์ และวสัดุครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์อย่างเพียงพอเพื่อสนบัสนุนการเรียนการ

สอนในชั้นเรียนและสร้างสภาพแวดลอ้มใหเ้หมาะสมกบัการเรียนรู้ดว้ยตนเองของนกัศึกษา 

2.2 ทรัพยากรการเรียนรู้ทีม่ีอยู่เดิม 

1) จาํนวนหนงัสือ ตาํรา วารสาร ดา้นตะวนัออกกลางศึกษาท่ีมีอยูใ่นหอสมุด                                 

จอห์น เอฟ เคนเนด้ี  มีดงัน้ี  

หนงัสือภาษาไทย              จาํนวน  113      ช่ือเร่ือง 

หนงัสือภาษาต่างประเทศ  จาํนวน  183    ช่ือเร่ือง 

   วารสารภาษาไทย  จาํนวน           5 ช่ือเร่ือง 

วารสารภาษาต่างประเทศ              จาํนวน         10   ช่ือเร่ือง         

                     

2)    ใชป้ระโยชน์จากหอ้งสมุดประจาํวทิยาลยัอิสลามศึกษา ซ่ึงมีหนงัสือ ตาํรา และวารสาร

โดยประมาณ ดงัน้ี 

หนงัสือภาษาไทย  ประมาณ    100 ช่ือเร่ือง 

หนงัสือภาษาต่างประเทศ  ประมาณ    300 ช่ือเร่ือง 

วารสารภาษาต่างประเทศ              จาํนวน               3   ช่ือเร่ือง 

วทิยานิพนธ์                                   จาํนวน                     10    ช่ือเร่ือง 

วจิยั                                                จาํนวน                       7    ช่ือเร่ือง 

โสตทศันูปกรณ์                             จาํนวน                     20    ช่ือเร่ือง 

3)    เวบ็ไซตท่ี์เก่ียวกบัตะวนัออกกลาง    ประมาณ         100,000   เวบ็ไซต ์

4)    ฐานขอ้มูลออนไลน์ ไดแ้ก่   

 4.1) ProQuest Dissertation Abstract Online 

 4.2) H. W. Willson Full Text 

 4.3) Science Direct 

 4.4) Springer Link 
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 4.5) Grolier Online 

 4.6) Lexis 

 4.7) Nexis  

 4.8) Journal Link  

 4.9) Aljazeera.net 

 4.10) arabnews.com 

 4.11) middle eastern studies .com 

 4.12) Jerusalempost.com 

5)  การยมืคืนระหวา่งสถาบนั (Interlibrary Loan) โดยผา่น WEBPAC และ PULINET เป็นตน้ 

6)   อุปกรณ์การสอนและวสัดุ ใชข้องส่วนกลางของอาคารเรียนรวมและภาควชิาอิสลามศึกษา  

วทิยาลยัอิสลามศึกษา 

2.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิม่เติม 

1) มีคณะกรรมการวางแผน จดัหา และติดตามการใชท้รัพยากรการเรียนการสอน 

2) อาจารยผ์ูส้อนและผูเ้รียนเสนอรายช่ือหนงัสือ ส่ือ และตาํรา ไปยงัคณะกรรมการ 

3) จดัสรรงบประมาณ 

4) จดัระบบการใชท้รัพยากรการเรียนการสอน 

2.4 การประเมินความเพยีงพอของทรัพยากร 

1) ประเมินความเพียงพอจากผูส้อน ผูเ้รียน และบุคลากรท่ีเก่ียวขอ้ง 

2) จดัระบบติดตามการใชท้รัพยากร เพื่อเป็นขอ้มูลประกอบการประเมิน 

 

3. การบริหารคณาจารย์ 

3.1 การรับอาจารย์ใหม่ 

คดัเลือกอาจารยใ์หม่ตามระเบียบและหลกัเกณฑ์ของมหาวิทยาลยั โดยอาจารยใ์หม่ตอ้งมีวุฒิ

การศึกษาระดบัปริญญาโทเป็นอยา่งนอ้ยในสาขาตะวนัออกกลางศึกษาหรือสาขาวชิาอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

3.2 การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลกัสูตร 

คณาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลกัสูตร และผูส้อนจะตอ้งปรับปรุงร่วมกนัในการวางแผนจดัการเรียน

การสอน ประเมินผลและให้ความเห็นชอบการประเมินผลทุกรายวิชา เก็บรวบรวมขอ้มูลเพื่อเตรียมไว้

สาํหรับการปรับปรุงหลกัสูตร ตลอดจนปรึกษาหารือ หาแนวทางท่ีจะทาํให้บรรลุเป้าหมายตามหลกัสูตร 

และไดบ้ณัฑิตเป็นไปตามคุณลกัษณะบณัฑิตท่ีพึงประสงค ์

3.3 คณาจารย์ทีส่อนบางเวลาและคณาจารย์พเิศษ 
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 การแต่งตั้งคณาจารยท่ี์สอนบางเวลาและอาจารยพ์ิเศษ จะคาํนึงถึงคุณวุฒิ ประสบการณ์ และ

ความรู้ความสามารถในรายวิชาท่ีจะแต่งตั้ งโดยต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะและมีสัดส่วนต่อ

คณาจารยใ์นหลกัสูตร ไม่เกิน 30 % 

 

4. การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน 

4.1 การกาํหนดคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 

ควรมีวุฒิการศึกษาระดบัปริญญาตรีในสาขาท่ีเก่ียวขอ้งกบัภาระงานท่ีรับผดิชอบในหลกัสูตร 

4.2 การเพิม่ทกัษะความรู้เพ่ือการปฏิบัติงาน 

ตอ้งเขา้รับการฝึกอบรม/ประชุม/สัมมนาในดา้นการบริหารหลกัสูตรอยา่งนอ้ยคนละ 1 คร้ังต่อปี 

 

5. การสนับสนุนและการให้คําแนะนํานักศึกษา 

5.1  การให้คําปรึกษาด้านวชิาการ และอ่ืนๆ แก่นักศึกษา 

1) มีระบบอาจารยท่ี์ปรึกษาดา้นวิชาการเพื่อทาํหน้าท่ีให้คาํปรึกษาและแนะแนวแก่นกัศึกษา

ทุกชั้นปี 

2) มีอาจารยท่ี์ปรึกษาในการทาํกิจกรรมของนกัศึกษา 

5.2 การอุทธรณ์ของนักศึกษา 

1) นกัศึกษาสามารถยืน่คาํร้องเพื่อขออุทธรณ์ในกรณีท่ีมีขอ้สงสัยเก่ียวกบัการสอบ ผล

คะแนนและวธีิการประเมินผล 

2) จดัช่องทางรับคาํร้องเพื่อการขออุทธรณ์ของนกัศึกษา 

3) จดัตั้งคณะกรรมการในการพิจารณาการอุทธรณ์ของนกัศึกษา 

 

6. ความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม และหรือความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 

1) มีการสาํรวจความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ณัฑิตทุกปีเพื่อนาํขอ้มูลไปปรับปรุงหลกัสูตร 

2) มีการสาํรวจการไดง้านทาํของบณัฑิตทุกปี 

3) มีการสาํรวจเพื่อประเมินความตอ้งการของตลาดแรงงาน สังคม ทุก ๆ 3 ปี 
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7. ตัวบ่งช้ีผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators) 
 

ดัชนีบ่งช้ีผลการดําเนินงาน ปีที ่1 ปีที ่2 ปีที ่3 ปีที ่4 ปีที ่5 

(1) อาจารยป์ระจาํหลกัสูตรอยา่งนอ้ยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการ

ประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการดาํเนินงาน

หลกัสูตร 

     

(2) มีรายละเอียดของหลกัสูตรตามแบบ มคอ.2 ท่ีสอดคลอ้งกบั

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ หรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/

สาขาวชิา  

     

(3) มีรายละเอียดของรายวชิาและรายละเอียดของประสบการณ์

ภาคสนาม (ถา้มี)  ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อยา่งนอ้ยก่อน

การเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาใหค้รบทุกวชิา 

     

(4) จดัทาํรายงานผลการดาํเนินการของรายวชิาและรายงานผลการ

ดาํเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถา้มี) ตามแบบ มคอ.5 

และ มคอ.6 ภายใน 30 วนั หลงัส้ินสุดภาคการศึกษา 

        ท่ีเปิดสอนใหค้รบทุกรายวชิา 

     

(5) จดัทาํรายงานผลการดาํเนินการของหลกัสูตรตามแบบ มคอ.7 

ภายใน 60 วนัหลงัส้ินสุดปีการศึกษา 

     

(6) มีการทวนสอบผลสมัฤทธ์ิของนกัศึกษาตามมาตรฐานผลการ

เรียนรู้ท่ีกาํหนดใน มคอ.3 และมคอ.4 (ถา้มี) อยา่งนอ้ยร้อยละ 25 

ของรายวชิาท่ีเปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 

     

(7) มีการพฒันา/ปรับปรุง การจดัการเรียนการสอน กลยทุธ์การสอน

หรือการประเมินผลการเรียนรู้จากผลการดาํเนินงานท่ีรายงาน

ใน มคอ.7  ปีท่ีแลว้ 

     

(8) อาจารยใ์หม่ทุกคนไดรั้บการปฐมนิเทศหรือคาํแนะนาํดา้นการ

จดัการเรียนการสอน 
     

(9) อาจารยป์ระจาํหลกัสูตรทุกคนไดรั้บการพฒันาทางวชิาการและ/

หรือวชิาชีพอยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง 
     

(10) บุคลากรสนบัสนุนการเรียนการสอนไดรั้บการพฒันาทางวชิาการ

และ/หรือวชิาชีพไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 50 ต่อปี 
     

(11) ระดบัความพึงพอใจของนกัศึกษาปีสุดทา้ย/บณัฑิตใหม่ท่ีดีต่อ

คุณภาพหลกัสูตรเฉล่ียไม่นอ้ยกวา่ 3.5 จากคะแนนเตม็ 5.0 
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ดัชนีบ่งช้ีผลการดําเนินงาน ปีที ่1 ปีที ่2 ปีที ่3 ปีที ่4 ปีที ่5 

(12) ระดบัความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ณัฑิตท่ีมีต่อบณัฑิตใหม่เฉล่ีย  

ไม่นอ้ยกวา่ 3.5 จากคะแนนเตม็ 5.0 
     

ผลการดาํเนินการบรรลุตามเป้าหมายตวับ่งช้ีทั้งหมดอยูใ่นเกณฑ์ดีต่อเน่ือง 2 ปีการศึกษาเพื่อ

ติดตามการดาํเนินการตาม TQF ต่อไป ทั้งน้ีเกณฑ์การประเมินผา่น คือ มีการดาํเนินงานตามขอ้ 1–5 และ

อยา่งนอ้ยร้อยละ 80 ของตวับ่งช้ีผลการดาํเนินงานท่ีระบุไวใ้นแต่ละปี 

หมวดที ่8 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของหลกัสูตร 

1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 

1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน 

1)  ประเมินรายวชิา โดยนกัศึกษา 

2)  ประเมินกลยทุธ์การสอนโดยทีมผูส้อนหรือระดบัภาควชิา 

3)  ประเมินจากผลการเรียนของนกัศึกษา  

4)  ประเมินจากพฤติกรรมของนกัศึกษาในการอภิปราย การซกัถามและการตอบคาํถามใน

ชั้นเรียน 

5)  ดาํเนินการวจิยัเพื่อการพฒันากลยทุธ์การสอน 

1.2 การประเมินทกัษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 

1)  นกัศึกษาประเมินอาจารยผ์ูส้อนในแต่ละรายวชิา 

2)  สังเกตการณ์ โดยผูรั้บผดิชอบหลกัสูตร/หวัหนา้แผนกวชิา/คณะผูส้อน 

3)  รายงานผลการประเมินทกัษะอาจารยใ์หแ้ก่อาจารยผ์ูส้อนและผูรั้บผิดชอบหลกัสูตรเพื่อ 

ใชใ้นการปรับปรุงกลยทุธ์การสอนของอาจารยต่์อไป 

4)  คณะรวบรวมผลการประเมินทกัษะของอาจารยใ์นการจดักิจกรรมเพื่อพฒันา/ปรับปรุง

ทกัษะ กลยทุธ์การสอน 
 

2. การประเมินหลกัสูตรในภาพรวม 

1) ผูรั้บผดิชอบหลกัสูตรประเมินหลกัสูตรหลงัส้ินสุดการสอนแต่ละปีโดยนกัศึกษาในชั้นปี

นั้นๆ 

2) ประเมินหลกัสูตรโดยนกัศึกษาชั้นปีสุดทา้ย 

3) มหาวทิยาลยัประเมินหลกัสูตรโดยบณัฑิตใหม่ 

4) มหาวทิยาลยัประเมินหลกัสูตรโดยผูใ้ชบ้ณัฑิต 

5) ประเมินหลกัสูตรโดยผูท้รงคุณวฒิุจากภายนอก 
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3. การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอยีดหลกัสูตร 

คณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน ดําเนินการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบ่งช้ี                            

(Key Performance Indicators) ในหมวดท่ี 7 ขอ้ 7  
 

4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลกัสูตรและแผนกลยุทธ์การสอน 

1) ผูรั้บผดิชอบหลกัสูตรจดัทาํรายงานการประเมินผลหลกัสูตร 

2) ผูรั้บผดิชอบหลกัสูตร และผูส้อน จดัประชุม สัมมนา เพื่อนาํผลการประเมินมาวางแผน

ปรับปรุงหลกัสูตร และกลยทุธ์การสอน 

3) เชิญผูท้รงคุณวุฒิพิจารณาและใหข้อ้เสนอแนะในการปรับปรุงหลกัสูตรและกลยทุธ์การ

สอน 
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ภาคผนวก 
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ภาคผนวก ก 

คําอธิบายรายวชิา 

22.1 หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป 

196-101 สังคม เศรษฐกจิ การเมือง การปกครองของไทย   3(3-0-6) 

             Thai Society, Economy, Politics and Government  

ประวติัศาสตร์ไทย ระบบสังคม วฒันธรรม เศรษฐกิจ และการเมืองไทย แนวโน้มการ

เปล่ียนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจ  การบริหารจดัการ และพฤติกรรมการเมืองไทย สัมพนัธภาพระหวา่ง

การเมืองกบัปัจจยัทางสังคม เศรษฐกิจ ปัญหาท่ีเก่ียวขอ้งในยคุการเปล่ียนแปลง 

Thai history, social, cultural, economic and political systems; trends of socio-economic 

changes, administration, and political behaviors; relationship between politics and socio-economic 

factors; related problems during transition 

 

261-101  ทกัษะการคิด       3(3-0-6) 

  Thinking Skills 

ความสําคญัของการคิดอย่างเป็นระบบ การใช้ปัญญาหาเหตุผลเพื่อป้องกนัและแกไ้ขปัญหา 

การริเร่ิมแนวคิดใหม่ท่ีเป็นสัมมาทิฐิในระดบับุคคลและสถาบนั ฝึกปฏิบติัวธีิคิด สร้างกิจกรรมเพื่อพฒันา

ความสามารถในการคิดวจิารณญาณ คิดวเิคราะห์ คิดสังเคราะห์ คิดสร้างสรรค ์และการตดัสินใจ 

Significance of systematic thinking; problem solution and prevention through logical 

thinking; initiative of new positive ideas at personal and institutional levels; practice of different kinds 

of thinking; organizing activities to enhance critical, analytical, synthetic and creative thinking, and 

decision making  

  

 264-102  ทกัษะชีวติ               3(3-0-6) 

 Life Skills 

ความสําคญั และความหมายของทกัษะชีวิต สภาพปัญหาและความเป็นไปในสังคมยคุปัจจุบนั 

คุณค่าของชีวิต และศกัด์ิศรีของความเป็นมนุษย ์การเขา้ใจความรู้สึกของตนเองและผูอ่ื้น  การแกปั้ญหา

อย่างสร้างสรรค์ ทกัษะการปฏิเสธและการตอบรับ ค่านิยมกบัการเลือกบริโภคส่ือ  การวางตวัต่อเพื่อน

ต่างเพศ ทกัษะการแกปั้ญหาชีวติเม่ือเผชิญภาวะวกิฤต การปรับตวั การเสริมสร้างคุณค่าชีวติและสังคม 

Significance and meaning of life skills; contemporary society and its  problems; value of life 

and human dignity; self-understanding and understanding of others; constructive problem solving; 
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refusing and accepting skills; values and media consumption selection; behaviors toward persons of 

opposite sex; skills in approaching life crisis; adjustment; enhancement of life and social values 

 282-201    ชีวติและสุขภาพ 3(2-2-5) 

    Life and Health 

องคป์ระกอบท่ีช่วยให้บุคคลมีสุขภาพดีทั้งร่างกาย  จิตใจ อารมณ์  สังคม จิตวิญญาณ  การปฏิบติัท่ี

ถูกตอ้งในการดูแลสุขภาพ  หลกัการเลือกกิจกรรมทางพลศึกษาและนนัทนาการเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิต  การ

เลือกบริโภคในชีวิตประจาํวนั  การป้องกนัอุบติัภยัและการปฐมพยาบาล  พฤติกรรมเส่ียงต่อเพศสัมพนัธ์  

Factors affecting physical, mental, emotional health and social and spiritual well-being; 

appropriate health care; considerations in selecting activities and recreation to enhance quality of life; 

consumption selection in daily life; accident prevention and first aid; sexual risk behaviors 

 

299-101 วฒันวถิีแห่งการดํารงชีวติ 3(2-2-5) 

                    Life Style Enhancement 

การสร้างเสริมสุขภาวะแบบองคร์วม การพฒันาบุคลิกภาพ การบริหารจดัการเพื่อการดาํรงตน

บนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง สมดุลแห่งชีวติ และกระบวนการนวสมยัภายใตส้ังคมพหุวฒันธรรม การมี

จิตสาธารณะ และรักษส่ิ์งแวดลอ้ม มีคุณธรรม จริยธรรม และเคารพศกัด์ิศรีความเป็นมนุษย ์

Holistic well-being enhancement and personality development; living management based on 

sufficiency economy; balance of life and modernistic process in pluralistic society; public-mindedness 

and environment preservation; ethics and human dignity 

 

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

 Language, Thought and Communication 

 

ภาษากบัความคิดและการนาํเสนอความคิด ทกัษะทั้ง 4 ของการส่ือสาร เนน้ การฝึกทกัษะการ

อ่าน และการเขียนเพื่อคน้ควา้ แสดงความรู้ความคิดอย่างมีขั้นตอนและเป็นเหตุผลและสามารถเขียน

รายงานไดอ้ยา่งเป็นระบบ 

Language and thought; presentation of ideas through 4 communicative skills; emphasis on 

reading and writing skills, systematic and logical presentation of ideas, and report writing  

 

417-100   ภาษาองักฤษพืน้ฐานเพ่ือการเรียนในระดับมหาวิทยาลัย     3(3-0-6) 

 Preparatory English for University Study 
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 สาํหรับผูมี้คะแนนสอบเขา้ภาษาองักฤษตํ่ากวา่ 30 คะแนน (ไม่เปิดใหผู้เ้รียน 417-101  หรือ 417-

102 แลว้)   

 ไวยากรณ์ภาษาองักฤษขั้นพื้นฐาน การเขียนประโยคส่ือความหมายและถูกตอ้งตามหลกั

ไวยากรณ์ การอ่านเพื่อความเขา้ใจ  ฝึกหดัออกเสียง และสนทนาสั้น ๆ 

 (For those with O-NET scores below 30; not offered to those who have taken 417-101 or 

417-102) 

  Basic English grammar; writing grammatical and meaningful sentences; reading for 

comprehension; pronunciation drill and practice of simple conversation     

 

417-101  ภาษาองักฤษ 1       3(3-0-6) 

 English I 

   (นกัศึกษาท่ีมีคะแนนสอบเขา้ภาษาองักฤษ 30-65 คะแนน)   

ภาษาองักฤษท่ีใชใ้นการส่ือสารเป็นเคร่ืองมือในการศึกษาคน้ควา้ หนงัสืออ่านนอกเวลาใน

ระดบัความยากของศพัทป์ระมาณ 2,500 คาํ 

(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  ภาษาองักฤษ 2       3(3-0-6)    

 English II 

 (รายวชิาบงัคบัก่อน 417-101 ภาษาองักฤษ 1 หรือคะแนน O-NET 66 คะแนน ข้ึนไป) 

ภาษาองักฤษท่ีใชใ้นการส่ือสารและเป็นเคร่ืองมือในการศึกษาคน้ควา้ต่อเน่ืองจากรายวิชา 417-

101 ภาษาองักฤษ 1 หนงัสืออ่านนอกเวลาในระดบัความยากของศพัทป์ระมาณ   3,000 คาํ    

(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 of 3,000 words 

 

 425-101   มนุษย์กบัอารยธรรม  3(3-0-6) 

               Man and Civilization 

                   อารยธรรมและความหลากหลาย อิทธิพลต่อการดาํรงชีวติ ความเป็นมนุษย ์การแสวงหาสันติ

สุขของมนุษยชาติในศาสนาสาํคญัของโลก และวถีิชีวติท่ีพึงประสงคใ์นโลกปัจจุบนั 
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                    Civilization and its diversity; its influence on human existence; humanity; search for peace 

of the world’s major religions; desirable way of  life in the present world 

426-101 ส่ิงแวดล้อมกบัสังคม 3(2-2-5) 

            Environment and Society 

  ความสาํคญัของส่ิงแวดลอ้มต่อคุณภาพชีวติ การใชส่ิ้งแวดลอ้มเป็นปัจจยัการพฒันา กฎหมาย

 และกระบวนการทางการเมืองกบัส่ิงแวดลอ้ม หลกัการจดัการส่ิงแวดลอ้ม การมีส่วนร่วมของ 

ประชาชน การส่ือสารและรณรงค ์การตดัสินใจและจริยธรรมทางส่ิงแวดลอ้ม ภยัพบิติั ส่ิงแวดลอ้ม กรณี

ตวัอยา่งปัญหาและแนวทางแกไ้ข 

Environment and quality of life; environment as factor for development; law, political 

process and environment; principles of environmental management: people’s participation, 

communication, campaigns, decision-making, and ethical issues; environmental disasters:  problems 

and solution                                                                                                                                                                                                 

 

427-103   มนุษย์กบัสังคม                              3(3-0-6) 

 Human and Society                                                                                                                 

มนุษยใ์นฐานะสมาชิกของสังคม โครงสร้างและววิฒันาการของสังคมมนุษย ์ระบบเศรษฐกิจ 

กฎหมาย การเมือง การปกครองและส่ิงแวดลอ้ม การเปล่ียนแปลงทางสังคม วฒันธรรมและผลกระทบ 

การปรับตวัและการดาํรงชีวติในสังคม วฒันธรรม เนน้บริบทภาคใต ้                              

Man as a social member; structure and evolution of human society; economic, legislative, 

political, governmental and environmental systems; socio-cultural changes and their impacts; 

adaptation and living in society and culture; emphasis on  southern context 

 

427-104  อนาคตศึกษา       3(3-0-6) 

            Future Studies 

พลวตั ผลกระทบ รูปแบบกระบวนทศัน์เชิงอนาคตในบริบทสังคมโลกและสังคมไทย เน้น

แนวโน้มปัญหาประชากร  ส่ิงแวดลอ้ม พลงังาน เทคโนโลยี เศรษฐกิจ การเมือง สังคม วฒันธรรมและ

จริยธรรมเพื่อนาํไปสู่การดาํรงอยูข่องสงัคมอยา่งสันติและย ัง่ยนื 

  (หมายเหตุ  ควรลงทะเบียนเรียนในชั้นปีท่ี 3 ,ชั้นปีท่ี 4) 

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 

for peaceful and sustainable social living 
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428-101  วถิชีีวติชุมชนชายแดนใต้ 3(3-0-6) 

  Ways of Southern Border Community Life 

ความหลากหลายทางวฒันธรรม วิถีชีวิต เอกลกัษณ์  ความขดัแยง้ การปรับตวั  ทุนทางสังคม                         

ภูมิปัญญา  เศรษฐกิจพอเพียง กรณีศึกษาชุมชน  ปัญหาและทางเลือกเชิงนโยบายภาครัฐเพื่อการพฒันา 

Cultural diversity, ways of life, identities, conflicts, adaptation, social capital, local wisdom, 

sufficiency economy; a community study: problems and state development policy alternatives  

 

437-101   ปรัชญาชีวติ 3(3-0-6) 

             Philosophy of Life 

 ความคิดพื้นฐานทางปรัชญา หลกัเกณฑ์การตดัสินคุณค่าของชีวิต เพื่อไปสู่คุณค่าทางสังคม โดย

นาํวธีิการทางจริยศาสตร์มาประยกุตใ์ชใ้ห้เกิดแนวทางท่ีเหมาะสม 

Basic concepts in philosophy; ethics-based judging criteria of life values for social values 

development 

 

438-101 ศาสนวถิ ี 3(3-0-6) 

              Religious Paths 

หลกัศาสนาต่าง ๆ และจริยธรรม เนน้ความเขา้ใจและการปฏิบติัท่ีเหมาะสมสําหรับทุกศาสนิกเพื่อ

การอยูร่่วมกนัอยา่งสันติ 

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

peaceful co-existence  

 

724-101  วทิยาศาสตร์ในชีวติประจําวนั 3(3-0-6) 

 Science in Daily Life 

ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ องค์ประกอบของวิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ประยุกต ์เทคโนโลยี

พลังงานและระบบพลังงาน การจัดการส่ิงแวดล้อม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเก่ียวกับอาหาร 

เทคโนโลยีส่ิงทอ วิทยาศาสตร์ท่ีอยู่อาศยั โรคและยารักษาโรค ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยทีางเลือก 

Nature of science and its component; applied science;  energy technology and energy 

system; environmental management; food science  and  technology; textile technology; household 

science; diseases and medicines; scientific progress and alternative technology 
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724-103  วทิยาศาสตร์กบัสังคม      3(3-0-6) 

  Science and Society 

แนวคิดทางวิทยาศาสตร์ พฒันาการ และวิธีการวิทยาศาสตร์ ผลกระทบของวิทยาศาสตร์และ 

เทคโนโลยีต่อสังคมมนุษย  ์พลงังานทดแทน ส่ิงแวดล้อมและมลพิษ ความสัมพนัธ์ระหว่างมนุษยก์ับ

ส่ิงมีชีวิตอ่ืน ๆ โภชนาการกบัปัญหาทางโภชนาการและสุขภาพ ความก้าวหน้าทาง วิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลย ีการส่ือสารโทรคมนาคม การขนส่ง การเกษตรและอุตสาหกรรม 

Scientific concept, development and method; impacts of science and                technology on 

human society; alternative energy; environment and pollution; relationship between man and other 

living organisms; nutrition, nutritional and health problems; advances in science and technology; 

telecommunication; transportation; agriculture and industry 

 

746-101  คณติศาสตร์ในชีวติประจําวนั       3(3-0-6) 

  Mathematics in Daily Life 

        การใหเ้หตุผล วธีิคาํนวณอตัรากาวหนา คณิตศาสตรการเงินและบญัชีเบ้ืองตน 

คณิตศาสตรสาํหรับเศรษฐศาสตรเบ้ืองตน ดชันี หลกัการนบัเบ้ืองตนและสถิติเบ้ืองตน 

คณิตศาสตรกบัปรากฏการณธรรมชาติ 

        Reasoning; calculation of progressive rate; financial mathematics and elementary 

accounting; mathematics for basic economics; index; principles of basic counting and basic statistics; 

mathematics and natural phenomena 

 

748-101  เทคโนโลยสีารสนเทศ      3(2-2-5) 

Information Technology 

ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัคอมพิวเตอร์ ฐานขอ้มูลและการประยุกต ์การจดัการระบบสารสนเทศ 

เครือข่ายคอมพิวเตอร์ การส่ือสารผ่านอินเตอร์เน็ต กฎหมายและจริยธรรมท่ีเก่ียวข้องกับการใช้

คอมพิวเตอร์  หลกัการโปรแกรม  การแกปั้ญหาดว้ยหลกัการโปรแกรม การใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูป 

Introduction to computers, database and applications; information system management; 

computer networks; internet communications; computer law and ethics; programming; problem solving 

with programming; use of software packages  

 

870-101  ความรู้เท่าทนัส่ือและการใช้สารสนเทศ 3(3-0-6)  

               Utilization of Information and Media Literacy 
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ความสําคญัของส่ือและสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต ลกัษณะและรูปแบบ แหล่งและ

การเขา้ถึง  การใชป้ระโยชน์จากส่ือและสารสนเทศ ความรู้เท่าทนัส่ือ อิทธิพลของข่าวสารและส่ือท่ีมีต่อ

ชีวิตประจาํวนั  สังคมและวฒันธรรม ค่านิยมและความหมายท่ีแฝงเร้นในเน้ือหาสาระผ่านส่ือมวลชน  

จริยธรรมและกฎหมายลิขสิทธ์ิ   

Significance of media and information for life-long learning; characteristics , forms, 

resources and access; utilization of media and information; media literacy; news and media impacts on 

daily life, society and culture; values and implicit messages in mass communication; ethics and 

copyright law 

 

914-101 วฒันธรรมและศิลปะไทย    3(3-0-6) 

  Thai Culture and Arts    

 คุณค่า ความงามและความซาบซ้ึงในวฒันธรรมและศิลปะไทย สภาพทางการเมือง เศรษฐกิจ

และสังคมท่ีมีอิทธิพลต่อการสร้างสรรคง์านศิลปะในแต่ละยคุสมยั                                             

  Value, beauty and appreciation of Thai culture and arts; socio-economic and political 

influences on artistic works in each period 

 

914-102 สุนทรียภาพในงานศิลปะ   3(3-0-6) 

 Aesthetics in Artistic Works 

องค์ประกอบ รูปแบบและเน้ือหา เอกภาพ ความประสาน และความขดักนั ความงามในงาน

ทศันศิลป์ นาฏศิลป์ และคีตศิลป์ 

Composition, form, content, unity, harmony and contrast, and  aesthetics in visual art, dance 

and music 

 

22.2 หมวดวชิาเฉพาะ 

 ก. กลุ่มวชิาพืน้ฐานวชิาเอก 

 

761-102   ชีวประวตัิศาสดามุหัมมัด 3 (3-0-6) 

                 Sirah   

การกาํเนิด วิวฒันาการและแหล่งขอ้มูลของสีเราะฮ ์ นกับูรพาคดีกบัการศึกษาสีเราะฮ ์ ชีวติ                     

ของศาสดามุหมัมดั  ในยคุมกักะฮแ์ละยคุมะดีนะฮ ์วพิากษสี์เราะฮใ์นหวัขอ้สาํคญัๆ บทบาทและผลงาน

ของศาสดามุหมัมดัต่อการพฒันาสังคมมนุษย ์ 
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Origin, evolution and sources of Sirah; orientalists and the study of Sirah; life of the Prophet 

Muhammad (PBUH.) in the period of Makkah and Madinah; critique on some  major topics of Sirah; 

the Prophet’s role and works in relation to human society development 

 

761-205   อุลูม อลักุรอาน  3 (3-0-6) 

         ‘Ulum al-Qur’an                                                                                      

ประวติัความเป็นมาของอุลูม อัลกุรอาน วะห์ยู การรวบรวมและการบันทึกอัลกุรอาน  

โครงสร้างและเน้ือหา การประทานและสาเหตุการประทาน ความแตกต่างระหวา่งสูเราะฮม์กักิยะฮ์และ

มะดะนิยะฮ ์                                                                               

 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; distinction between 

Makkiah and Madaniah 

 

761-206  อุลูม อลัหะดีษ  3 (3-0-6)  

                ‘Ulum al-Hadith   

ประวติัพฒันาการอุลูมอลัหะดีษ ความหมายและความสําคญัของหะดีษ การบันทึกหะดีษ 

สายสืบ(Sanad) และตวับท (Matn) หะดีษ การจาํแนกประเภทและชนิดต่างๆ ของหะดีษ ตลอดจนมุศฏอ

ละห์ อลัหะดีษ (Mustalah al-Hadith) 

Historical development of ‘Ulum al-Hadith (sciences of Hadith); definition, significance, and 

record of al-Hadith; chain (sanad) and text (Matn) of al-Hadith; classifications and types of Hadith, and 

Hadith terminology (Mustalah al-Hadith)       

 

761-207   อะกดีะฮ์ อสิลามียะฮ์  3 (3-0-6)  

         ‘Aqidah Islamiyah 

ความหมาย ขอบข่าย ความสําคญัและประวติัความเป็นมาของวิชาอากีดะฮ์ อีมาน อิสลาม                 

และอิหสาน ส่ิงท่ีทาํใหเ้สียอีมาน การบารออแ์ละการวาลาอ ์การศรัทธาต่ออลัลอฮฺ การศรัทธา ต่อบรรดา

มะลาอิกะฮ ์บรรดากิตาบ บรรดาศาสดาและความเป็นศาสดา วนัอาคิเราะฮ ์ เกาะฎออ ์ และเกาะดรั 

Definition, scope, significance and historical background of ‘Aqidah;  Iman, Islam and 

Ihsan; causes of deterioration of Iman; Bara’ and Wala’; belief in Allah and His angels, Holy Books, 

prophets and prophethood; belief in the Hereafter, Qada’ and  Qadar (fate and divine desire) 
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765-101   สังเขปตะวนัออกกลาง                  3 (3-0-6) 

                                   Outline of the Middle East 
 

ความหมายและขอบข่ายของ “ตะวนัออกกลาง”   สภาพภูมิศาสตร์ กลุ่มชาติพนัธ์ุ  ศาสนา   

ภาษา  ความเช่ือและวฒันธรรม 

 Definition and scope of the Middle East; its geographical features, ethnic groups, religions, 

languages, beliefs and cultures 

 

765-203    ประวตัิศาสตร์และอารยธรรมตะวนัออกกลาง     3(3-0-6) 

  History and Civilization of the Middle East 
 

ประวติัศาสตร์และอารยธรรมตะวนัออกกลางในยคุก่อนและหลงัอิสลาม ความเจริญรุ่งเรืองทาง

ศิลปะ สถาปัตยกรรมและวทิยาการดา้นต่าง ๆ  และอิทธิพลต่ออารยธรรมโลก  

              History and civilization of the Middle East in pre-Islam and post Islam periods; artistic, 

architectural and intellectual heritages; their impacts on world civilization 

  

 ข.  กลุ่มวชิาเอกบังคับ 

                765-102    ภูมิศาสตร์ตะวนัออกกลาง   2(2-0-4) 

                                 Geography of the Middle East  

สภาพภูมิศาสตร์ของตะวนัออกกลาง  เนน้เร่ืองส่ิงแวดลอ้มและระบบนิเวศของแต่ละประเทศ 

                Topography of the Middle East; emphasis on environment and ecological system of each 

country 

                   765-204  ระบบการเมืองการปกครองในตะวนัออกกลางสมัยใหม่       3 (3-0-6) 

                                     Political and Governmental Systems in Modern Middle East   

แนวคิดการพฒันาทางการเมือง  พรรคการเมืองและการปกครองสมยัใหม่ในตะวนัออกกลาง 

กฎหมายรัฐธรรมนูญและรูปแบบการจดัตั้งรัฐบาล  สิทธิและหน้าท่ีของพลเมือง   ความขดัแยง้ระหวา่ง

ความทนัสมยัและอิสลามในระบบการเมืองการปกครองสมยัใหม่ในตะวนัออกกลาง 

Concepts of political development; political parties and modern administration in the Middle 

East; constitutional laws and forms of government; civic rights and duties; dialectical conflict between 

modernism and Islam in modern political and governmental systems in the Middle  East 
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                765-205    ตะวนัออกกลางในโลกร่วมสมัย   3(3-0-6) 

                             Middle East in Contemporary World 
 

 สถานการณ์ทางการเมือง สังคมและเศรษฐกิจในกลุ่มประเทศตะวนัออกกลางในปัจจุบนั ท่ีมี

ผลกระทบต่อสันติภาพของโลก 

  Political, social and economic situations in modern Middle East; their impacts on world peace   

 

                  765- 206    ชาตพินัธ์ุในตะวนัออกกลาง  3(3-0-6) 

                                Ethnicity in the Middle East 

              ชาติพนัธ์ุหลกัในตะวนัออกกลาง เช่น อาหรับ เปอร์เซีย เตอร์ก คูรด ์อาร์เมเนียน  ยวิ และเบอร์เบอร์ 

การตั้งถ่ินฐานและการยา้ยถ่ิน สถานภาพของชนกลุ่มนอ้ย  ปัญหาและความขดัแยง้ทางชาติ พนัธ์ุในตะวนัออก

กลาง  

                 Major ethnic groups in the Middle East: Arabs, Persians, Turks, Kurds, Armenians,   Jews 

and Berbers; settlements, migration and status of minority groups; ethnic  conflicts in the Middle East 

 

                    765-226     แนวคิดสมัยใหม่และร่วมสมัยในตะวนัออกกลาง   3(3-0-6) 

                                  Modern and Contemporary Thoughts in  Middle East 

     แนวคิดสมยัใหม่และแนวคิดตามจารีตในตะวนัออกกลาง  รูปแบบอุดมการณ์อิสลาม ความ

ขดัแยง้ระหวา่งอุดมการณ์อิสลามกบัลทัธิสมยัใหม่ในตะวนัออกกลาง  

                  Modern and conventional thoughts in the Middle East; patterns of Islamic ideology, conflict 

between Islamic ideology and modernism in the region             

 

 

                 765-307     ความสัมพนัธ์ระหว่างกลุ่มประเทศตะวนัออกกลางกบัประเทศไทย     3(3-0-6)  

                              Relations between Middle East Countries and Thailand    

ความสัมพนัธ์ทางเศรษฐกิจ การเมือง วฒันธรรมและการศึกษาระหวา่งประเทศไทยกบัประเทศ

ในตะวนัออกกลางจากอดีตจนถึงปัจจุบนั 

                Economical, political, cultural and educational relationships between Thailand and Middle 

Eastern countries up to the present   

 

765-308    ความสัมพนัธ์อาหรับ-อสิราเอล                                                    2(2-0-4)  

  Arab-Israeli Relation  
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                       กระบวนการสันติภาพในตะวนัออกกลาง   ปัญหาอาหรับ-อิสราเอล  เน้นความขดัแยง้ระหว่าง

ประเทศอียิปต ์จอร์แดน  ซีเรีย  ซาอุดีอาระเบีย  ตุรกีและอิสราเอล  ชนชาติปาเลสไตน์กบัขบวนการพีแอลโอ 

และการจดัตั้งรัฐปาเลสไตน์   บทบาทของมหาอาํนาจในกระบวนการสันติภาพ 

 Peace process in the Middle East; Arab-Israeli conflicts; emphasis on conflicts between  

Egypt, Jordan, Syria, Saudi Arabia, Turkey and Israel; Palestine and the PLO, Hamas; establishment  of 

Palestinian State; roles of Big Powers in peace process             

 

                  765-309   ขบวนการเคล่ือนไหวทางการเมืองและศาสนาในตะวนัออกกลาง  3(3-0-6) 

           Religio-Political Movements in  Middle East       

                 ความหมาย  พฒันาการของขบวนการเคล่ือนไหวทางการเมืองและศาสนาในตะวนัออกกลาง 

เป้าหมาย ยุทธศาสตร์ ผูน้าํและลกัษณะเด่นของแต่ละขบวนการ ความสัมพนัธ์ กบัรัฐบาลทั้งในเชิงบวก

และเชิงลบ  ปัจจยัท่ีทาํให้ขบวนการประสบความสําเร็จและลม้เหลว แนวโน้มของขบวนการในแต่ละ

ประเทศในตะวนัออกกลาง 

                Definition and development of religio-political movements in the Middle East;  aims, 

strategies, leaders and characteristics of each movement; positive and negative  relationships with the 

governments; factors  leading to achievements and failures of the movements;   trends of movements in 

each country  

 

                  765-310    วธีิวทิยาการวจัิย    3(3-0-6) 

                                 Research Methodology   

                   ระเบียบวิธี  เคร่ืองมือและเทคนิคการวจิยั    การวจิยัเอกสารและวิจยัภาคสนาม    การวเิคราะห์และ  

ตีความขอ้มูล    การเขียนรายงานการวจิยั   งานวจิยัท่ีสาํคญัเก่ียวกบัตะวนัออกกลาง 

                 Research methods, tools and techniques; documentary and field research; data analysis and 

interpretation; research report writing; significant research on the Middle East 

 

                 765-313    บทอ่านภาษาอาหรับเกีย่วกบัตะวนัออกกลางศึกษา   2(2-0-4)   

                               Arabic Readings in Middle East Studies 
 

                ทกัษะการอ่านขอ้เขียนและเอกสารวชิาการภาษาอาหรับท่ีเก่ียวขอ้งกบัตะวนัออกกลาง    

              Skills in reading Arabic scholarly writings and documents on the Middle East      
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 765-314    การแปลภาษาอาหรับข้ันพืน้ฐาน  3(3-0-6) 

                                        Elementary Arabic Translation   

 ทฤษฎีการแปลเบ้ืองตน้  ทกัษะการแปลภาษาอาหรับขั้นพื้นฐาน  ฝึกแปลประโยคสั้ น ๆ     

สุภาษิต นิทานและขอ้เขียนท่ีไม่ซบัซอ้นจากภาษาอาหรับเป็นภาษาไทย 

                      Introduction to translation theories; elementary Arabic  translation skills; practice of 

Arabic-Thai translation of short sentences, proverbs, tales and simple writings  

 

   765-315   การแปลภาษาอาหรับข้ันกลาง       3(2-2-5) 

                             Intermediate Arabic Translation 

               รายวชิาบงัคบัก่อน : 765-314 Elementary Arabic Translation 
 

                ทกัษะการแปลภาษาอาหรับมาตรฐาน  ฝึกแปลข่าว ขอ้เขียนสั้น ๆ เก่ียวกบัตะวนัออกกลาง 

                      Prerequisite: 765-314 Elementary Arabic Translation  

                Translation Skills in Standard Arabic; practice of Arabic-Thai translation of news and short 

writings on the Middle East    

 

 765-316    ภาษาตุรก ี1         3(3-0-6) 

                                          Turkish I 

                   ระบบเสียงภาษาตุรกี   ฝึกการฟัง  ออกเสียงและจาํแนกเสียง   ศพัท์พื้นฐานในชีวิตประจาํวนั 

โครงสร้างประโยคพื้นฐาน      ฝึกการอ่านและเขียนประโยคความเดียวสั้น ๆ 

                    Turkish phonological system; practice of listening, pronouncing and discriminating Turkish  

phonemes; basic vocabularies and sentence patterns; practice of reading and writing  short simple sentences        

 

                      765-317   ภาษาตุรก ี2   3(3-0-6) 

                                          Turkish II  

                            รายวชิาบงัคบัก่อน : 765-316 Turkish I 

                   โครงสร้างและความซบัซอ้นของประโยค    คาํและการประกอบรูปคาํ    ฝึกการสนทนาโตต้อบใน

หวัขอ้ท่ีเก่ียวกบัชีวติประจาํวนั   ฝึกการอ่านและเขียนอนุเฉทสั้น ๆ 

                                       Prerequisite: 765-316 Turkish I 

                    Compound and complex sentence patterns; words and word formation; practice of conversation on  

everyday’s topics; practice of reading and writing short paragraphs      
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                    765-318    การฟัง-พูดภาษาตุรก ี   2(1-2-3) 

                                          Turkish Listening-Speaking  

                                        รายวชิาบงัคบัก่อน: 765-317 Turkish II 

                 ทกัษะการฟังเพื่อความเขา้ใจ   ฝึกสรุปความจากเร่ืองท่ีฟัง  บรรยายภาพ สถานท่ี วตัถุ  และเล่าเร่ือง 

                                        Prerequisite: 765-317 Turkish II 

 Listening comprehension skills; practice of summarizing what is listened to; describing 

pictures, places and objects; narrating  

 

                    765-319   ภาษาเปอร์เซีย 1   3(3-0-6) 

                                          Farsi I 

                  ระบบเสียงและตวัอกัษรภาษาเปอร์เซีย   ฝึกการฟัง  ออกเสียงและจาํแนกเสียง   คาํและการ

ประกอบรูปคาํ ศพัทพ์ื้นฐานในชีวติประจาํวนั  โครงสร้างประโยคพื้นฐาน   ฝึกการอ่านและเขียนประโยคความ

เดียวสั้น ๆ  

                  Farsi phonological system and scripts; practice of listening, pronouncing and discriminating Farsi 

phonemes; words and word formation; basic vocabularies and sentence patterns; practice of reading and 

writing short simple sentences  

 

                 765-320   ภาษาเปอร์เซีย 2   3(3-0-6) 

                                         Farsi II  

                        รายวชิาบงัคบัก่อน : 765-319  Farsi I 

                 โครงสร้างประโยคความรวมและความซ้อน    คาํและการประกอบรูปคาํ    ฝึกการสนทนาโตต้อบ

ใน หวัขอ้ท่ีเก่ียวกบัชีวติประจาํวนั    ฝึกการอ่านและเขียนอนุเฉทสั้น ๆ 

 

                          Prerequisite: 765-319 Farsi I  

                   Compound and complex sentences patterns; words and word formation; practice of 

conversation on  every day’s topics; practice of reading and writing short paragraphs 

 

                   765-321   การฟัง-พูดภาษาเปอร์เซีย           2(1-2-3) 

                                         Farsi Listening-Speaking  

                 รายวชิาบงัคบัก่อน: 765-320 Farsi II  

                 ทกัษะการฟังเพื่อความเขา้ใจ   ฝึกสรุปความจากเร่ืองท่ีฟัง  บรรยายภาพ  สถานท่ี วตัถุและเล่า เร่ือง          

 Prerequisite: 765-320 Farsi II  
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Listening comprehension skills; practice of summarizing what is listened to; describing 

pictures,  places and objects; narrating  

 

                  765-322   ภาษาฮิบรู 1   3(3-0-6) 

                                         Hebrew I 

                   ระบบเสียงและตวัอกัษรภาษาฮิบรู    ฝึกการฟัง  ออกเสียงและจาํแนกเสียง   คาํและการประกอบ

รูปคาํศพัทพ์ื้นฐานในชีวติประจาํวนั  โครงสร้างประโยคพื้นฐาน  ฝึกการอ่านและเขียนประโยคความเดียวสั้น ๆ  

                   Hebrew phonological system and scripts; practice of listening, pronouncing and  

discriminating Hebrew phonemes; words and word formation; basic vocabularies  and sentence 

patterns; practice of  reading and writing short simple sentences  

 

                765-323    ภาษาฮิบรู  2   3(3-0-6) 

                                          Hebrew II  

                                 รายวชิาบงัคบัก่อน : 765-322 Hebrew I 

                 โครงสร้างประโยคความรวมและความซ้อน    คาํและการประกอบรูปคาํ    ฝึกการสนทนาโตต้อบ

ในหวัขอ้ท่ีเก่ียวกบัชีวติประจาํวนั   ฝึกการอ่านและเขียนอนุเฉทสั้น ๆ 

                                    Prerequisite: 765-322 Hebrew I   

                    Compound and complex sentence patterns; words and word formation; practice of 

conversation on every day’s topics; practice of reading and writing short paragraphs 

 

                 765-324   การฟัง-พูดภาษาฮิบรู    2(1-2-3) 

                                         Hebrew Listening-Speaking 

                                    รายวชิาบงัคบัก่อน: 765-323 Hebrew II  

                 ทกัษะการฟังเพื่อความเขา้ใจ ฝึกสรุปความจากเร่ืองท่ีฟัง ฝึกบรรยายภาพ สถานท่ีและวตัถุ ฝึกเล่า

เร่ือง 

                                    Prerequisite: 765-323 Hebrew II  

 Aural comprehension skills; practice of summarizing what is listened to; describing pictures,   

places and objects; narrating 

 

 765-325   เศรษฐกจิของประเทศในตะวนัออกกลาง   3(3-0-6) 

                                     Economy of  Middle East Countries   
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 ทรัพยากรท่ีสําคญั ๆ ในตะวนัออกกลาง  ความสัมพนัธ์ของสถาบนัทางเศรษฐกิจและองคก์าร

ทางเศรษฐกิจทั้งภาครัฐและเอกชน   นโยบายและอุปสรรคในการพฒันาเศรษฐกิจในตะวนัออก กลาง  

   Major resources of the Middle East; interrelationships of public and private economic 

institutions and organizations; economic development policies and obstacles in the Middle East           

 

                  765-328    ลทัธิจักรวรรดินิยมยุโรปในตะวนัออกกลาง 2(2-0-4) 

             European Imperialism in  Middle East   

 การแทรกแซงของชาวยุโรปในตะวนัออกกลาง  ยุทธศาสตร์ของลทัธิจกัรวรรดินิยมยโุรป   การ 

สนบัสนุนการจดัตั้งรัฐชาติยิวในปาเลสไตน์ขององักฤษ   ขบวนการต่อตา้นการล่าอาณานิคมของ ยุโรป   

การยอมรับแนวคิดตะวนัตกของชนชั้นผูน้าํมุสลิม   การกาํเนิดรัฐชาติมุสลิมและการแผ่ อิทธิพลของ

อเมริกาและการสูญเสียอาํนาจขององักฤษในตะวนัออกกลาง 

European intervention in the Middle East; strategies of European imperialism,  British support 

of the Jewish State establishment in Palestine; anti-European colonialism movements; adoption of 

Western ideas by Muslim elites; emergence of Muslim nation-states, spread of American influences, 

and collapse of British power in the Middle East 

 

                   765-411     สัมมนาตะวนัออกกลางศึกษา   2(1-2-3) 

                                 Seminar on Middle East Studies 

  สัมมนาประเด็นปัญหาต่าง ๆ ในปัจจุบนัท่ีเก่ียวขอ้งกบัตะวนัออกกลาง    

                Seminar on contemporary issues about the Middle East 

 

                    765-412   ภาคนิพนธ์   3(0-6-3)  

                                 Senior Project 

 การศึกษาคน้ควา้เก่ียวกบัตะวนัออกกลางในหัวขอ้ท่ีนักศึกษาสนใจ โดยมีอาจารยท่ี์ปรึกษา

เป็นผูใ้หค้าํแนะนาํ  นาํเสนอผลการคน้ควา้ในรูปรายงาน 

   Independent study on any aspect of the Middle East Studies that is of interest to students, 

under supervision of an advisor; written report required 

 

 

 

 

 



62 
 

   ค. กลุ่มวชิาเอกเลือก 

 

 765-247   การปรับใช้กฎหมายในตะวนัออกกลาง  3(3-0-6) 

                     Application of Laws in Middle East 
 

 ประวติัความเป็นมาของการใชก้ฎหมายในตะวนัออกกลาง การใชก้ฎหมายอิสลาม กฎ

หมายยวิ และกฎหมายอ่ืนๆในตะวนัออกกลาง    อิทธิพลของกฎหมายตะวนัตกในกระบวนการยติุธรรม

ในตะวนัออกกลาง   ความพยายามท่ีจะใชก้ฎหมายอิสลามในตะวนัออกกลาง 

        Historical background of laws application in the Middle East; application of Islamic, 

Jewish and other laws in the Middle East; influences of  Western laws on judicial systems in the 

Middle East; struggle for application of Islamic laws in the Middle East 

 

 765-327    ศิลปะการทูตและการจัดการความขัดแย้ง 3(3-0-6) 

  Art of Diplomacy and Conflict Management 

ประวติัความเป็นมา แนวคิด ทฤษฎีทางการทูต  การบริหารจดัการความขดัแยง้ โดยเนน้ 

ความขดัแยง้ในมิติดา้นต่างๆในตะวนัออกกลางเพื่อเสริมสร้างความสัมพนัธ์ท่ีดีในสังคมทุกระดบั 

 History, concept, theory of diplomacy; conflict management, emphasizing different aspects of 

conflicts in the Middle East in order to promote good relationship at all levels of human society 

 

                    765-329    ประวตัิศาสตร์และวฒันธรรมทางการเมืองของอสิราเอล  2(2-0-4)  

               History and Political Culture of Israel 

 ประวติัความเป็นมาและวฒันธรรมทางการเมืองของอิสราเอลตั้งแต่ยุคคมัภีร์พนัธะสัญญาเก่า  

โครงสร้างทางการเมืองของอิสราเอลภายหลงัการก่อตั้งรัฐยวิสมยัใหม่จนกระทัง่ยคุปัจจุบนั 

                 Historical background and political culture of Israel in ancient time; Israel’s political 

structures after the establishment of modern Jewish State         

                    765-330     บทบาทมหาอาํนาจในตะวนัออกกลาง  2(2-0-4) 

                 Role of the Big Powers in Middle East 

     ปัจจยัท่ีทาํใหม้หาอาํนาจเขา้ไปมีบทบาทในตะวนัออกกลาง  นโยบายและบทบาทใน

ตะวนัออกกลางของสหรัฐอเมริกา  รัสเซีย จีน และกลุ่มสหภาพยโุรป 

    Factors enabling the Big Powers to take roles in the Middle East; policies and roles of 

America, Russia, China and the European Union in the Middle East              
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                    765-331     สิทธิมนุษยชนในตะวนัออกกลาง  2(2-0-4) 

                 Human Rights in Middle East 

 ประวติัและปรัชญาการพฒันาหลกัการและบรรทดัฐาน “สิทธิมนุษยชน” ในกรอบแนวคิด 

ของตะวนัตก  เปรียบเทียบกบักฎหมายอิสลามและชนบทางศาสนา บทบาทของสถาบนัศาสนา  สถาบนั

การเมือง สถาบนัสังคมและสถาบนัทางเศรษฐกิจในประเทศตะวนัออกกลางในการกาํหนดแนวคิดเร่ือง

สิทธิมนุษยชน    องคก์ารสิทธิมนุษยชนระดบัชาติและนานาชาติ  วเิคราะห์ประเด็นปัญหาสิทธิมนุษยชน

ในตะวนัออกกลางในปัจจุบนั 

          Historical and philosophical background behind the development of principles and norms 

of “Human Rights” in Western thought, in comparison with Islamic legal and religious traditions; roles 

of religious, political, social and economic institutions in the Middle East in formulating human rights 

conception; national and international  human rights organizations; analysis of current human rights 

issues in the Middle East        

 

 765-332     พฒันาการทางการเมืองและการปฏิวตัิของอหิร่าน   2(2-0-4) 

                  Political Development and Revolution of Iran  

          พฒันาการทางการเมืองของอิหร่านก่อนและหลงัการปฏิวติั   พฒันาการและปัจจยัท่ี

ก่อใหเ้กิดการปฏิวติัและความสาํเร็จ  แนวคิดการปฏิวติัอิสลามของอิหร่าน  ปัญหาและกระทบต่อ

ตะวนัออกกลาง โลกมุสลิมและนานาชาติ 

                 Iran’s political development before and after the Revolution; evolutions and causes of the 

Revolution and its success; concepts of Islamic Revolution of Iran; problems and impacts of  the 

Revolution on the Middle East, Muslim world,  and its global impact 

 

 765-333     ประวตัิศาสตร์เปอร์เซียในยุคอสิลาม  2(2-0-4) 

                      Persian History in Islamic Period  

 เปอร์เซียในยคุก่อนอิสลาม   การปฎิสัมพนัธ์กบัรัฐอิสลามในยคุตน้   ประวติัศาสตร์เปอร์เซีย

ภายใตก้ารปกครองของราชวงศอุ์มยัยะฮ ์ อบับาสียะฮ ์ ซลัจูกและมองโกล  ราชวงศมุ์สลิมอ่ืนๆ ท่ีปกครอง

เปอร์เซียจนถึงปี  ค.ศ. 1800       

 Pre-Islamic Persia; its first contact with early Islamic State; history of Persia under the 

rules of Umayyad, Abbasid, Seljukid and Mongol dynasties; other Muslim dynasties ruling Persia after  

the Mongols up to 1800 A.D.       
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    765-334    องค์การทางเศรษฐกจิและการเมืองในตะวนัออกกลางสมัยใหม่             3(3-0-6) 

               Economic and Political Organizations in Modern Middle East   

                      แนวคิดในการพัฒนาองค์การทางเศรษฐกิจและการเมืองในตะวนัออกกลางสมัยใหม่   

ความสัมพนัธ์ ระหวา่งองคก์ารภาครัฐและเอกชนและผลกระทบต่อการพฒันาประเทศ   ความร่วมมือของ

องคก์ารทางเศรษฐกิจและการเมืองวา่ดว้ยสังคมเศรษฐกิจ 

      Concepts of economic and political organizations development in modern Middle East; 

interrelationship of public and private organizations and their impacts on country development; 

economic and political cooperations among Middle Eastern countries in relation to socio-economic 

affairs 

     765-335    การศึกษาในตะวนัออกกลาง     2(2-0-4) 

                      Education in  Middle East 

 ระบบการศึกษาในตะวนัออกกลาง  นโยบายของรัฐเร่ืองการศึกษา  สถาบนัการศึกษา   เสรีภาพ

ทางการศึกษา ผลกระทบเร่ืองสวสัดิการของรัฐต่อการศึกษา และโอกาสทางการศึกษาในภูมิภาค

ตะวนัออกกลาง  

                  Educational systems in the Middle East; state policies toward education; educational 

institutions;  educational freedom; impacts of state welfare on education; and educational opportunities 

in  the Middle East    

 

                      765-336     ประวตัศิาสตร์ชาวเตอร์กและคูรด์ 2(2-0-4) 

                                 History of Turks and Kurds 

 ประวติัศาสตร์และการตั้งถ่ินฐานของชาวเตอร์กและคูรดก่์อนและหลงัอิสลาม   ราชวงศต่์างๆ 

ของชาวเตอร์กและคูรด์  บทบาทของชาวเตอร์กและคูรด์ในประวติัศาสตร์อิสลาม และอิทธิพลต่ออารย

ธรรมอิสลาม   สถานภาพของชาวคูรด์และเตอร์กหลงัจากการล่มสลายของอาณาจกัรออตโตมาน ปัญหา

ชาวคูรดใ์นประเทศตุรกี ซีเรีย อิรักและอิหร่าน  และขบวนการเรียกร้องเพื่อจดัตั้งรัฐคูรด ์ 

History and settlement of Turks and Kurds before and after Islam; dynasties established by 

Turks and Kurds; their roles in Islamic history, and their impacts on Islamic civilization; status of 

Kurds and Turks after the collapse of the Ottoman Empire; Kurdish issues in Turkey, Syria, Iraq and 

Iran; movements for the establishment of Kurdish State 

 

                 765-337      สถานภาพสตรีในตะวนัออกกลาง  2(2-0-4) 

                                Status of Women in Middle East 
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สถานภาพสตรีในสังคมตะวนัออกกลาง    บทบาทของสตรีในการเมือง  การศึกษาและกิจการ

สาธารณะ  อิทธิพลของแนวคิดสตรีนิยมในตะวนัตกต่อการเคล่ือนไหวสิทธิสตรีในตะวนัออกกลาง  ปัญหา

เร่ืองการละเมิดสิทธิสตรีในตะวนัออกกลาง  

                    Women’s status in Middle Eastern societies; their roles in politics, education, and public 

affairs; influences of Western feminism on women’s rights movement in the Middle East; major issues 

on women’s rights violations in the Middle East             

 

 765-338    วฒันธรรมตะวนัออกกลาง  2(2-0-4) 

                    Middle Eastern Cultures  

       ความหลากหลายทางวฒันธรรมในตะวนัออกกลาง   บทบาทของศาสนา สังคมและการเมือง

ในการกาํหนดรูปแบบวฒันธรรม ความเช่ือ อุดมคติและความเป็นอยู่ของคนตะวนัออกกลาง วิกฤตทาง

วฒันธรรมและการแทรกซึมของวฒันธรรมต่างชาติในตะวนัออกกลาง    

      Cultural diversity in the Middle East; roles of religion, society and politics in  shaping the 

cultures, beliefs, ideologies, and lives of Middle Eastern peoples;  cultural crisis and permeation of 

foreign cultures into the Middle East  
 

 765-339       ประวตัิศาสตร์ศิลปะในตะวนัออกกลาง  2(2-0-4) 

                                             History of Arts in Middle East 

 ท่ีมาและพฒันาการของศิลปะในตะวนัออกกลาง   การถ่ายทอดอุดมคติอิสลามผา่นงาน

วจิิตรศิลป์ ลกัษณะเด่นและอิทธิพลของวจิิตรศิลป์อิสลามในโลกมุสลิมนอกดินแดนตะวนัออกกลาง  

Origin and development of arts in the Middle East; expression of Islamic ideologies in the 

fine arts; salient features of Islamic art and its influences in the Muslim world outside the Middle East 

 

 765-340 ประวตัิวรรณคดีตะวนัออกกลาง  2(2-0-4) 

                      History of Middle East Literature 

      ท่ีมาและพฒันาการของวรรณคดีอาหรับ    ลกัษณะเด่นของวรรณคดีอาหรับแต่ละประเภท 

ศึกษาผลงานช้ินเอกคดัสรรของนกัเขียนและกวเีอกในแต่ละยคุ 

 Origin and development of Arabic literature; salient characteristics of each genre of Arabic 

literature; analysis of selected masterpieces of major authors and poets of each period 

 

  765-341   วรรณคดีตะวนัออกกลางสมัยใหม่  2(2-0-4) 

                   Modern Middle East Literature 
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 วรรณคดีร่วมสมยัของตะวนัออกกลาง แนวคิดเร่ืองการฟ้ืนฟูสงัคมผา่นวรรณกรรม  บทบาท

ของวรรณคดีในการทาํใหส้ังคมตะวนัออกกลางมีความต่ืนตวัทางวชิาการ 

               Contemporary literature in the Middle East; concepts of social revival via literary works; 

roles of literature in directing the Middle East society towards academic alertness  

 
 765-342 วรรณกรรมอาหรับสมัยใหม่ในบริบททางสังคม  3(3-0-6) 

                        Modern Arabic Literature in its Social Context  

 รูปแบบและเน้ือหาวรรณกรรมอาหรับประเภทต่าง ๆ อิทธิพลตะวนัตกในวรรณกรรม

อาหรับ  การวเิคราะห์วรรณกรรมอาหรับในบริบทของสังคมตะวนัออกกลางสมยัใหม่ 

 Forms and contents of various genres of Arabic literature; Western influences on Arabic 

literature; analysis of Arabic literature in modern Middle East’s social context 

 

 765-443 ความสัมพนัธ์ระหว่างตะวนัออกกลางกบัประเทศในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้2(2-0-4) 

                   Relations between Middle East and South East Asian Countries 

                     พื้นฐานนโยบายต่างประเทศของกลุ่มประเทศในตะวนัออกกลางและประเทศในเอเชีย

ตะวนัออกเฉียงใต ้   ความสัมพนัธ์ทางสงัคม เศรษฐกิจ การเมืองการปกครองและการทูตของประเทศใน

ตะวนัออกกลางกบักลุ่มประเทศในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้

 Fundamental foreign policies of Middle Eastern and South East Asian countries; their 

social, economic, political and diplomatic relationships  

 

         765-444   โบราณคดีในตะวนัออกกลาง        2(2-0-4) 

   Middle East Archeology  

 แหล่งโบราณคดี สถานท่ีทางประวติัศาสตร์ ศาสนาท่ีสาํคญัๆ ท่ีบ่งบอกถึงอารยธรรมอนั

เก่าแก่ของตะวนัออกกลาง 

        Major archeological sites and historical and religious places which reflect the ancient 

civilization of the Middle East 

 

          765-445    การเมืองระหว่างประเทศว่าด้วยนํา้มันปิโตรเลยีม   2(2-0-4) 

                                            International Politics on Petroleum  

      ภูมิศาสตร์บ่อนํ้ามนัในตะวนัออกกลาง   บริษทันํ้ามนัสําคญัๆ และโครงสร้างทางอาํนาจ

ระหวา่งประเทศโอเปค  ผลทางการเมืองภายในและภายนอกชาติสมาชิกจากการใชน้โยบายนํ้ามนั   

ยทุธศาสตร์การพฒันาเศรษฐกิจระดบัชาติและนานาชาติเร่ืองนํ้ามนั  
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      Geography of Middle Eastern oil industry; major oil companies and their international 

power structures; the OPEC; regional and global effects of its petroleum policies; national and 

international development strategies for oil industry 

 

 765-446   วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยใีนตะวนัออกกลาง  2(2-0-4) 

                  Science and Technology in Middle East 

 วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยขีองประเทศต่าง  ๆ ในตะวนัออกกลาง  การพฒันา การปรับตวัและการ

เปล่ียนแปลงของสงัคมในตะวนัออกกลาง   อิทธิพลและผลกระทบของการพฒันาทางวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ต่อสังคมตะวนัออกกลาง 

         Science and technology of countries in the Middle East; their social developments,   

adaptations and changes; influences and impacts of scientific and technological developments on  the 

Middle East societies 
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ภาคผนวก ค 

ภาระงานสอนและผลงานทางวชิาการ  การค้นคว้าวจัิยหรือการแต่งตําราของอาจารย์ประจําหลกัสูตร 

อาจารย์ ดร.ซาฝีอ ี อาดํา 

1. ภาระงานสอน 

 ช่ือรายวชิา       จาํนวนหน่วยกิต 

 765-101  Outline of  Middle East      3(3-0-6) 

 765-307  Relations between Middle East Countries and Thailand  3(3-0-6) 

 765-309   Religio-Political Movements in the Middle East                   3(3-0-6) 

 765-325  Economy of Middle East Countries    3(3-0-6) 

 765-333  Persian History in Islamic Period    3(3-0-6) 

 765-334  Economic and Political Organizations in Modern Middle East    3(3-0-6) 

 765-412  Senior  Project       3(0-6-3) 

 765-445  International Politics on Petroleum    3(3-0-6) 

 765-205 Middle East in Contemporary World     3(3-0-6) 

 ผลงานทางวชิาการ การคน้ควา้วจิยั หรือการแต่งตาํรา 5 ปียอ้นหลงั 

หนงัสือ 

-ภูมิศาสตร์ตะวนัออกกลาง (ผา่นการตรวจคุณภาพทางวชิาการแลว้) 

-การศึกษาในมโนทศัน์ของปราชญอ์บัดุฮฺ (กาํลงัแปลบทสรุป) 

ตาํรา 

-สังเขปตะวนัออกกลาง (กาํลงัดาํเนินการ โครงการพฒันาอาจารย ์พ.ศ.2552) 

งานวจิยั 

งานวจิยัท่ีทาํเสร็จแลว้: 

 นกัวจิยัร่วม 

 รูปแบบสถาบนัอุดมศึกษานานาชาติ กรณีศึกษา สถาบนัอุดมศึกษาในประเทศบรูไน. ปัตตานี: 

วทิยาลยัอิสลามศึกษา. 2548. 

 การศึกษาศกัยภาพในการพฒันาสันติวธีิของมุสลิมท่ีสาํเร็จการศึกษาจากประเทศมุสลิม. กทม : 

ศูนยศึ์กษาและพฒันาสันติวธีิ (ศศพ.) มหาวทิยาลยัมหิดล. 2549. 

งานวจิยัท่ีกาํลงัดาํเนินการ:  

 นกัวจิยัหวัหนา้โครงการ 

 บทบาทสันนิบาตอาหรับในแกปั้ญหาชาวปาเลสไตน์ (โครงการพฒันาอาจารย ์พ.ศ.2552) 

 

 



72 
 

อาจารย์ ดร.อบัดุลรอนิง  สือแต 

1.ภาระงานสอน  

ช่ือรายวชิา       จาํนวนหน่วยกิต 

765-102  Geography of Middle East     2(2-0-4) 

 765-204  Political and Governmental Systems in Modern Middle   3(3-0-6) 

                 East and Thailand 

 765-206 Ethnicity in Middle East      3(3-0-6) 

 765-226  Modern and Contemporary Thoughts in Middle East  3(3-0-6) 

765-308  Arab-Israel Relation      2(2-0-4) 

 765-325  Economy of Middle East     3(3-0-6) 

765-328  European Imperialism in Middle East    2(2-0-4) 

 765-329  History and Political Culture of  Israel    3(3-0-6) 
 

2. ผลงานทางวชิาการ การคน้ควา้วจิยั หรือการแต่งตาํรา 5 ปียอ้นหลงั 

หนงัสือ 

ภูมิศาสตร์ตะวนัออกกลาง (ผา่นการตรวจคุณภาพทางวชิาการแลว้) 

การศึกษาในมโนทศัน์ของปราชญอ์บัดุฮฺ (กาํลงัแปลบทสรุป) 

งานวจิยั 

งานวจิยัท่ีทาํเสร็จแลว้: 

 นกัวจิยัร่วม 

1. รูปแบบการส่งเสริมพฤติกรรมกรรมทางเพศท่ีพึ่งประสงคข์องวยัรุ่นมุสลิมใน 3 จงัหวดัชายแดนภาคใต ้

(สนบัสนุนทุนโดย สถาบนัวจิยัและพฒันาสุขภาพภาคใต ้2552) 

2. การส่งเสริมบทบาทเยาวชนระดบัอุดมศึกษาเพื่อพฒันากระบวนการยติุธรรมชุมชนในพื้นท่ีจงัหวดั

ชายแดนภาคใต ้(สนบัสนุนทุนโดย กระทรวงยติุธรรม 2552) 

3. ความสมัพนัธ์เชิงชาติพนัธ์บริเวณชายแดนประเทศไทย-มาเลเซีย (สนบัสนุนทุนโดย                                 

สาํนกังานคณะกรรมการการวจิยัแห่งชาติ 2552) 
 

อาจารย์ มูหัมมัดรอฟล ี แวหะมะ 

1. ภาระงานสอน 

ช่ือรายวชิา       จาํนวนหน่วยกิต 

 765-203  History and Civilization of Middle East    3(3-0-6) 

 765-307  Relations between Middle East Countries and Thailand  3(3-0-6) 

 765-310  Research Methodology      3(3-0-6) 
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 765-411  Seminar on the Middle East Studies     3(3-0-6) 

2. ผลงานทางวชิาการ การคน้ควา้วจิยั หรือการแต่งตาํรา 5 ปียอ้นหลงั 

หนงัสือ 

ประวติัศาสตร์อิสลาม : ราชวงศมุ์สลิม 

งานวจิยั 

งานวจิยัท่ีทาํเสร็จแลว้: 

 นกัวจิยัร่วม 

1. รูปแบบการส่งเสริมพฤติกรรมกรรมทางเพศท่ีพึ่งประสงคข์องวยัรุ่นมุสลิมใน 3 จงัหวดัชายแดนภาคใต ้

(สนบัสนุนทุนโดย สถาบนัวจิยัและพฒันาสุขภาพภาคใต ้2552) 

2. การส่งเสริมบทบาทเยาวชนระดบัอุดมศึกษาเพื่อพฒันากระบวนการยติุธรรมชุมชนในพื้นท่ีจงัหวดั

ชายแดนภาคใต ้(สนบัสนุนทุนโดยกระทรวงยติุธรรม 2552) 

3. ความสมัพนัธ์เชิงชาติพนัธ์บริเวณชายแดนประเทศไทย-มาเลเซีย (สนบัสนุนทุนโดย                                 

สาํนกัคณะกรรมการการวจิยัแห่งชาติ 2552) 

 

อาจารย์กาเดร์  สะอะ 

1. ภาระงานสอน 

ช่ือรายวชิา       จาํนวนหน่วยกิต 

 765-313  Arabic Readings in Middle East Studies    2(2-0-4) 

 765-314  Elementary Arabic Translation     3(3-0-6) 

 765-315  Intermediate Arabic Translation     3(2-2-5) 

หนงัสือ   - 
 

งานวจิยั  - 

 

อาจารย์ ดร.ญาดุลฮัก  สาและ 

1. ภาระงานสอน 

ช่ือรายวชิา       จาํนวนหน่วยกิต 

 765-247  Application of Law in Middle East    3(3-0-6) 

 765-327  Art of Diplomacy and conflict Management   3(3-0-6) 

 765-330 Role of the Super Powers in Middle East    2(2-0-4) 

หนงัสือ    - 

งานวจิยั   - 
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อาจารย์พเิศษ 

1. ภาระงานสอน 

ช่ือรายวชิา       จาํนวนหน่วยกิต 

765- 316  Turkish I       3(3-0-6) 

765- 317  Turkish II      3(3-0-6) 

765- 318  Turkish Listening-Speaking     2(1-2-3) 

 765- 319 Farsi I       3(3-0-6) 

765- 320  Farsi II 3(3-0-6) 

765- 321    Farsi Listening-Speaking 2(2-1-3) 

765-322    Hebrew I 3(3-0-6) 

765- 323    Hebrew II 3(3-0-6)  

765- 324    Hebrew Listening-Speaking 2(1-2-3) 

765-335    Education in Middle East 2(2-0-4)  

765-336    History of Turks and Kurds 2(2-0-4) 

765-337    Status of Women in  Middle East 2(2-0-4) 

765-338   Culture of Middle East 2(2-0-4) 

765-339     History of Arts in Middle East 2 (2-0-4) 

765-340     History of Middle East Literature 2(2-0-4) 

765-341     Modern Contemporary Middle East Literature 2(2-0-4)                

765-342      Modern Arabic Literature in its Social Context 3(3-0-6)  

765-443     Relations between Middle East and South East Asian Countries 2(2-0-4) 

765-444     Middle East Archeology 2(2-0-4) 

765-445     International Politics on Petroleum 2(2-0-4) 

765-446     Science and Technology in  Middle East 2(2-0-4) 
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ภาคผนวก ง 

ตารางเปรียบเทียบช่ือหลกัสูตร  ช่ือปริญญา  และวตัถุประสงค์ 

หลกัสูตรเดิม พ.ศ. 2547 กบัหลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553 

หลกัสูตรเดมิ พ.ศ. 2547 หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553 

1. ช่ือหลกัสูตร  

หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาตะวนัออกกลาง

ศึกษา 

(Bachelor of Arts Program in Middle East Studies) 

1. ช่ือหลกัสูตร  

หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาตะวนัออกกลาง

ศึกษา 

(Bachelor of Art  Program  in Middle East Studies) 

2. ช่ือปริญญา 

ช่ือเตม็ภาษาไทย  : ศิลปศาสตรบณัฑิต (ตะวนัออกกลาง

ศึกษา) 

ช่ือย่อภาษาไทย            : ศศ.บ (ตะวนัออกกลางศึกษา) 

ช่ือเตม็ภาษาองักฤษ     : Bachelor of Arts (Middle East 

Studies) 

ช่ือย่อภาษาองักฤษ       : B.A. (Middle East Studies) 

2. ช่ือปริญญา 

ช่ือเตม็ภาษาไทย : ศิลปศาสตรบณัฑิต (ตะวนัออกกลาง

ศึกษา) 

ช่ือย่อภาษาไทย            : ศศ.บ (ตะวนัออกกลางศึกษา) 

ช่ือเตม็ภาษาองักฤษ     : Bachelor of Arts (Middle East 

Studies) 

ช่ือย่อภาษาองักฤษ       : B.A. (Middle East Studies) 

3. ปรัชญา                                                                                 

หลกัสูตรตะวนัออกกลางศึกษา วทิยาลยัอิสลามศึกษา 

มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ จะมุ่งเนน้ผลิตบณัฑิต

ระดบัปริญญาตรีท่ีมีความรู้ ความสามารถ และความ

เขา้ใจเก่ียวกบัภูมิภาคศึกษาตะวนัออกกลาง  มี

ความคิดริเร่ิม สร้างสรรค ์มีวจิารณญาณในการแกไ้ข

ปัญหา มีคุณธรรม จริยธรรม และมีเจตดติท่ีดีต่อ

วชิาชีพ ตลอดจนมีความรับผิดชอบต่อตนเองและ

สงัคมส่วนรวม 

3.   ปรัชญา 

 ผ ลิ ต บัณ ฑิ ต ร ะ ดับ ป ริ ญ ญ าต รี ท่ี มี ค วาม รู้ 

ความสามารถ และความเข้าใจเก่ียวกับภูมิภาคศึกษา

ตะวนัออกกลาง  มีความคิดริเร่ิม สร้างสรรค ์มีวจิารณญาณ

ในการแก้ไขปัญหา มีคุณธรรม จริยธรรม  ตลอดจนมี

ความรับผิดชอบต่อตนเองและสงัคมส่วนรวม 

 

   4.  วตัถุประสงค์ 

   เพ่ือผลิตบณัฑิตสาขาวชิาตะวนัออกกลางศึกษาท่ีมี

คุณลกัษณะดงัน้ี 

   4.1 มีความรู้ ความเขา้ใจเก่ียวกบัประวติัศาสตร์ อารย

ธรรม สงัคม เศรษฐกิจ การเมือง และวฒันธรรมของกลุ่ม

ประเทศตะวนัออกกลาง ตลอดจนสามารถวเิคราะห์และ

ประเมินสถานการณ์ในดา้นต่างๆ ไดอ้ยา่งมีวจิารณญาณ 

4.2 มีความรู้ ความเขา้ใจเก่ียวกบัความสมัพนัธ์ระหวา่ง

กลุ่มประเทศในตะวนัออกกลาง เอเชียกลาง เอเชีย

ตะวนัออกเฉียงใต ้มหาอาํนาจ ตลอดจน

ความสมัพนัธ์กบัประเทศไทย พร้อมกบัเขา้ใจ

บทบาทของกลุ่มประเทศตะวนัออกกลางท่ีมีต่อโลก

4.  วตัถุประสงค์ 

เพ่ือผลิตบณัฑิตใหมี้คุณลกัษณะต่อไปน้ี 

1.  มีความรู้ ความเขา้ใจเก่ียวกบัภูมิภาคศึกษาตะวนัออก

กลางในมิติดา้นการเมือง เศรษฐกิจ สงัคม วฒันธรรมและ

วรรณกรรม ตลอดจนสามารถวเิคราะห์และประเมิน

สถานการณ์ในดา้นต่างๆ ไดอ้ยา่งมีวจิารณญาณ 

2. มีความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศและ

ประยกุตใ์ชใ้นงานวชิาการและอาชีพไดอ้ยา่งเหมาะสม 

3. มีความสามารถในการประสานระหวา่งเจตคติท่ีแตกต่าง

ในสงัคมพหุวฒันธรรม 

4.  มีคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนมีความรับผดิชอบต่อ

ตนเองและสงัคมส่วนรวม 
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ปัจจุบนั 

4.3 มีคุณธรรม จริยธรรม และเจตคติท่ีดีต่อวชิาชีพ 

ตลอดจนมีความรับผดิชอบต่อตนเองและสงัคม

ส่วนรวม 

4.4 มีความสามารถในการศึกษา คน้ควา้ วจิยัเก่ียวกบั

ภูมิภาคตะวนัออกกลางได ้

 

5. มีความสามารถในการคิดวเิคราะห์ สงัเคราะห์อยา่งเป็น

ระบบและแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค ์

6. มีความสามารถในการเรียนรู้ศาสตร์ใหม่ๆ ไดด้ว้ย

ตนเอง 

7. เป็นพ้ืนฐานในการศึกษาคน้ควา้วจิยัดา้นตะวนัออก

กลางศึกษาในระดบัสูง 
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ภาคผนวก  จ 

เอกสารแสดงรายวชิาทีต่อบสนองต่อวตัถุประสงค์แต่ละข้อ 

วตัถุประสงค์ของหลกัสูตร รายวชิาทีต่อบสนองวตัถุประสงค์ 

1.  มีความรู้ ความเขา้ใจเก่ียวกบัภูมิภาคศึกษา

ตะวนัออกกลางในมิติดา้นการเมือง เศรษฐกิจ สงัคม 

วฒันธรรมและวรรณกรรม ตลอดจนสามารถ

วเิคราะห์และประเมินสถานการณ์ในดา้นต่างๆ ได้

อยา่งมีวจิารณญาณ 

 

765-101    สงัเขปตะวนัออกกลาง         3 (3-0-6) 

765-102    ภูมิศาสตร์ตะวนัออกกลาง         2(2-0-4) 

765-203    ประวติัศาสตร์และอารยธรรมตะวนัออกกลาง    

                                                                                   3(3-0-6) 

765-204    ระบบการเมืองการปกครองในตะวนัออกกลาง             

                  สมยัใหม่                     3 (3-0-6) 

765- 205   ตะวนัออกกลางโลกร่วมสมยั    3(3-0-6) 

765- 206   ชาติพนัธ์ุในตะวนัออกกลาง      3(3-0-6) 

765-309  ขบวนการเคล่ือนไหวทางการเมืองและศาสนาในตะวนัออก  

                  กลาง      3(3-0-6) 

765-313  บทอ่านภาษาอาหรับเก่ียวกบัตะวนัออกกลางศึกษา       

                 2(2-0-4)   

765-325   เศรษฐกิจของประเทศในตะวนัออกกลาง  3(3-0-6) 

765-329     ประวติัศาสตร์และวฒันธรรมทางการเมืองของอิส 

                    ราเอล                                                           2(2-0-4)  

765-332    พฒันาการทางการเมืองและการปฏิวติัของอิหร่าน 

                  2(2-0-4) 

765-333     ประวติัศาสตร์เปอร์เซียในยคุอิสลาม   2(2-0-4) 

765-334    องคก์ารทางเศรษฐกิจและการเมืองในตะวนัออก 

                   กลางสมยัใหม่                                           3(3-0-6) 

765-335    การศึกษาในตะวนัออกกลาง                   2(2-0-4) 

765-336     ประวติัศาสตร์ชาวเตอร์กและคูรด ์   2(2-0-4) 

765-444  โบราณคดีในตะวนัออกกลาง            2(2-0-4) 

765-445    การเมืองระหวา่งประเทศวา่ดว้ยนํ้ ามนัปิโตรเลียม 

                                                                                         2(2-0-4) 

2. มีความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ

และประยกุตใ์ชใ้นงานวชิาการและอาชีพไดอ้ยา่ง

เหมาะสม 

 

765-314  การแปลภาษาอาหรับขั้นพ้ืนฐาน   3(3-0-6) 

765-315  การแปลภาษาอาหรับขั้นกลาง       3(2-2-5) 

765- 316   ภาษาตรุกี  1                                             3(3-0-6) 

765- 317   ภาษาตรุกี  2                                              3(3-0-6) 

765- 318    การฟัง-พดูภาษาภาษาตุรกี                    2(1-2-3) 

765- 319    ภาษาเปอร์เซีย 1                                      3(3-0-6) 

765- 320     ภาษาเปอร์เซีย  2                                    3(3-0-6) 

765- 321    การฟัง-พดูภาษาเปอร์เซีย                     2(1-2-3) 

765-322     ภาษาฮิบรู  1                                           3(3-0-6) 
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765-323     ภาษาฮิบรู  2                                           3(3-0-6) 

765-324     การฟัง-พดูภาษาฮิบรู                            2(1-2-3) 

765-446   วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยใีนตะวนัออกกลาง                                                                                          

                                                                                             2(2-0-4) 

3. มีความสามารถในการประสานระหวา่งเจตคติท่ี

แตกต่างในสงัคมพหุวฒันธรรม 

 

765-327  ศิลปะการทูตและการจดัการความขดัแยง้  3(3-0-6) 

765-331    สิทธิมนุษยชนในตะวนัออกกลาง           2(2-0-4) 

765-337    สถานภาพสตรีในตะวนัออกกลาง          2(2-0-4) 

765-338  วฒันธรรมตะวนัออกกลาง                 2(2-0-4) 

765-339  ประวติัศาสตร์ศิลปะในตะวนัออกกลาง2(2-0-4) 

765-340  ประวติัวรรณคดีตะวนัออกกลาง         2(2-0-4) 

765-341  วรรณคดีตะวนัออกกลางสมยัใหม่        2(2-0-4) 

4.  มีคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนมีความรับผดิชอบ

ต่อตนเองและสงัคมส่วนรวม 

 

761-102   ชีวประวติัศาสดามุหมัมดั                   3(3-0-6) 

761-205   อุลูมอลั อลักรุอาน                              3(3-0-6) 

761- 206  อุลูมอลั หะดีษ                                    3(3-0-6) 

761-207   อะกีดะห์อิสลามียะห์                          3(3-0-6) 

765-247  การปรับใชก้ฎหมายในตะวนัออกกลาง  3(3-0-9) 

765-342   วรรณกรรมอาหรับสมยัใหม่ในบริบททางสงัคม   

                                                                                                   3 (3-0-6) 

5. มีความสามารถในการคิดวเิคราะห์ สงัเคราะห์

อยา่งเป็นระบบและแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค ์

 

765-326   แนวคิดสมยัใหม่และร่วมสมยัในตะวนัออกกลาง      

                                                                                                  3(3-0-6) 

765-307   ความสมัพนัธ์ระหวา่งกลุ่มประเทศตะวนัออก  

               กลางกบัประเทศไทย                                 3(3-0-6)  

765-308   ความสมัพนัธ์อาหรับ-อิสราเอล                      2(2-0-4) 

765-328   ลทัธิจกัรวรรดินิยมยโุรปในตะวนัออกกลาง   2(2-0-4             

765-330    บทบาทมหาอาํนาจในตะวนัออกกลาง            2(2-0-4) 

765-443   ความสมัพนัธ์ระหวา่งตะวนัออกกลางกบั 

                ประเทศในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้          2(2-0-4) 

6. มีความสามารถในการเรียนรู้ศาสตร์ใหม่ๆ ไดด้ว้ย

ตนเอง 

765-411    สมัมนาตะวนัออกกลางศึกษา                    2(1-2-3) 

765-412    ภาคนิพนธ์                                                  3(0-6-3) 

7. เป็นพ้ืนฐานในการศึกษาคน้ควา้วจิยัดา้น

ตะวนัออกกลางศึกษาในระดบัสูง 

 

765-310   วธีิวทิยาการวจิยั                                                    3(3-0-6) 

765-411    สมัมนาตะวนัออกกลางศึกษา                    2(1-2-3) 

765-412    ภาคนิพนธ์                                                 3(0-6-3) 

 

 

 

 



79 
 

ภาคผนวก  ฉ 

เอกสารเปรียบเทยีบโครงสร้างหลกัสูตรเดิม พ.ศ. 2547 กบัหลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553 

 

หลกัสูตรเดิม พ.ศ. 2547 หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553 

1. หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป 30 หน่วยกติ 1. หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป 30 หน่วยกติ 

2. หมวดวชิาเฉพาะ 

     1) วชิาแกน 

     2) วชิาเอก 

         - กลุ่มวชิาเอกบงัคบั 

          - กลุ่มวชิาเอกเลือก 

98  หน่วยกติ 

17 หน่วยกิต 

61  หน่วยกิต 

     43 หน่วยกิต 

18 หน่วยกิต 

 2. หมวดวชิาเฉพาะ 

        1) วชิาแกน 

        2) วชิาเอก 

           - กลุ่มวชิาเอกบงัคบั            

           - กลุ่มวชิาเอกเลือก 

99 หน่วยกติ 

18 หน่วยกิต 

61 หน่วยกิต 

43 หน่วยกิต 

18 หน่วยกิต 

    3) วชิาโท 20  หน่วยกิต       3) วชิาโท 20 หน่วยกิต 

3. หมวดวชิาเลือกเสรี  6   หน่วยกติ 3. หมวดวชิาเลือกเสรี 6 หน่วยกติ 
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ภาคผนวก  ช 

เอกสารเปรียบเทยีบรายวชิาหลกัสูตรเดิม พ.ศ. 2547 กบัหลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553 

หลกัสูตรเดมิ พ.ศ. 2547 หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553 

1. หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป 30 หน่วยกติ 1. หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป 30 หน่วยกติ 

  คงเดิมตามหลกัสูตรหมวดวิชาศึกษาทัว่ไป ฉบบั

ปรับปรุง พ.ศ. 2550 

 

2. หมวดวชิาเฉพาะ 98  หน่วยกติ 2. หมวดวชิาเฉพาะ 99 หน่วยกติ 

1) วชิาแกน 
 

761-102  ชีวประวติัศาสดา          

761-205 อลักรุอานเบ้ืองตน 

761-206 หะดีษเบ้ืองตน 

761-207 เตาฮีด 

 

 

765-101 สงัเขปตะวนัออกกลาง 

765-203 ประวัติศาสตร์และอารยธรรม

ตะวนัออกกลาง 

17 หน่วยกติ 
 

3(3-0-6) 

2(2-0-4) 

3(3-0-6) 

3(3-0-6) 

 

 

3(3-0-6) 

     3(3-0-6) 

 

        1) วชิาแกน 
 

-761-102 ชีวประวติัศาสดามุหมัมดั∗   

 - 761-205 อุลูม อลักรุอาน∗   

-761-206 อุลูม อลัหะดีษ∗   

-761-207 อะกีดะฮ ์อิสลามมียะฮ∗์   
∗  เป็ น ร าย วิ ช าป รั บ ป รุ ง ต าม ก าร ป รั บ ป รุ ง

หลกัสูตรศศ.บ.(อิสลามศึกษา) 

- คงเดิม 

- คงเดิม 

18 หน่วยกติ 
 

3(3-0-6) 

3(3-0-6) 

3(3-0-6) 

3(3-0-6) 

 

 

3(3-0-6) 

   3(3-0-6) 

2) วชิาเอก 61  หน่วยกติ    2) วชิาเอก 61 หน่วยกติ 

         - กลุ่มวชิาเอกบังคบั 

 

43 หน่วยกติ            - กลุ่มวชิาเอกบังคบั 43 หน่วยกติ 

765-102    ภูมิศาสตร์ตะวนัออกกลาง      3(3-0-6) - คงเดิม  

765-204   ระบบการเมืองการปกครองใน

ตะวนัออกกลางสมยัใหม่  

 

3(3-0-6) 

 

- คงเดิม 

 

765-205 ตะวนัออกกลางในโลกร่วมสมยั  3(3-0-6) - คงเดิม  

765- 206  ชาติพนัธ์ุในตะวนัออกกลาง                                                                     3(3-0-6) - คงเดิม  

765- 226  แนวคิดสมยัใหม่และร่วมสมยัใน

ตะวนัออกกลาง      

3(3-0-6) - คงเดิม  

765-247 การใชก้ฎหมายในตะวนัออกกลาง  3(3-0-6) -ยา้ยไปเป็นรายวชิาเอกเลือกและปรับช่ือเป็นการ

ปรับใชก้ฎหมายในตะวนัออกกลางและนาํ

รายวชิาเอกเลือก คือรายวชิา 765-325 เศรษฐกิจ

ของประเทศในตะวนัออกกลาง มาจดัเป็นวชิาเอก

บงัคบัแทน 

3(3-0-6) 

765-307  ความสมัพนัธ์ระหวา่งกลุ่มประเทศ

ตะวนัออกกลางกบัประเทศไทย    

 

              

3(3-0-6) - คงเดิม  
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765-308  ความสมัพนัธ์อาหรับ-อิสราเอล  2(2-0-4) - คงเดิม  

765-309  ขบวนการเคล่ือนไหวทางการเมือง

และศาสนาในตะวนัออกกลาง       

3(3-0-6)  

- คงเดิม 

 

765-310  วธีิวทิยาการวจิยั       3(3-0-6) - คงเดิม  

765-328 ลทัธิจกัรวรรดินิยมยโุรปใน

ตะวนัออกกลาง    

2(2-0-4) - คงเดิม  

765-411  สมัมนาตะวนัออกกลางศึกษา       2(1-2-3) - คงเดิม  

765-412  ภาคนิพนธ์       3(3-6-6) - คงเดิม  

            - ภาษาในกลุ่มประเทศตะวนัออกกลาง    

โดยเลือกเรียนภาษาใดภาษาหนึ่ง   8 หน่วยกติ - คงเดิม  

  1) ภาษาอาหรับ    

765-313  บทอ่านภาษาอาหรับเก่ียวกบั

ตะวนัออกกลางศึกษา 

2(2-0-4) 

 

- คงเดิม  

765-314  การแปลภาษาอาหรับขั้นพ้ืนฐาน 3(3-0-6) - คงเดิม  

765-315  การแปลภาษาอาหรับขั้นกลาง   3(2-2-5) - คงเดิม  

   2) ภาษาตุรก ี    

765- 316 ภาษาตรุกี 1  3(3-0-6) - คงเดิม  

765- 317 ภาษาตรุกี 2 3(3-0-6) - คงเดิม  

765- 318 การฟัง-พดูภาษาตรุกี 2(1-2-3) - คงเดิม  

   3)  ภาษาเปอร์เซีย 3(3-0-6)   

765- 319  ภาษาเปอร์เซีย 1 3(3-0-6) - คงเดิม  

765- 320  ภาษาเปอร์เซีย 2 3(3-0-6) - คงเดิม  

765- 321 การฟัง-พดูภาษาเปอร์เซีย 2(1-2-3) - คงเดิม  

   4) ภาษาฮิบรู    

765-322     ภาษาฮิบรู 1 3(3-0-6) - คงเดิม  

765- 323    ภาษาฮิบรู 2 3(3-0-6) - คงเดิม  

765- 324    การฟัง-พดูภาษาฮิบรู   

 

2(1-2-3) - คงเดิม  

          - กลุ่มวชิาเอกเลือก  18 หน่วยกติ             - กลุ่มวชิาเอกเลือก 18 หน่วยกติ 

เลือกเรียนจากรายวชิาต่อไปน้ี    เลือกเรียนจากรายวชิาต่อไปน้ี  

                       เดิมเอกบงัคบั  -765-247 การปรับใชก้ฎหมายในตะวนัออกกลาง  3(3-0-6) 

765-327 ลทัธิจกัรวรรดินิยม ชาตินิยมและ

อิสลามนิยมในตะวนัออกกลาง 

3(3-0-6) -ปิดรายวิชาเดิมและเปิดวิชาใหม่ ศิลปะการทูต

และการจดัการความขัดแย้ง โดยยงัคงใชร้หสัเดิม 

3(3-0-6) 

765-329 ประวติัศาสตร์ และวฒันธรรม

ทางการเมืองของอิสราเอล 

 

2(2-0-4) - คงเดิม  
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765-330  บทบาทมหาอาํนาจในตะวนัออก

กลาง 

2(2-0-4) - คงเดิม  

765-331  สิทธิมนุษยชนในตะวนัออกกลาง  2(2-0-4) - คงเดิม  

765-332  การปฏิวติัในอิหร่าน(ค.ศ.1978-

1979) 

 

2(2-0-4) 

-เปล่ียนช่ือเป็น พัฒนาการทางการเมืองและการ

ปฏิวัติของอิห ร่าน  พร้อมเพ่ิมเติมคําอธิบาย

รายวชิา 

2(2-0-4) 

765-333  ประวติัศาสตร์เปอร์เซียในยคุ

อิสลาม 

3(3-0-6) - คงเดิม  

765-334  องคก์ารทางเศรษฐกิจและ

การเมืองในตะวนัออกกลางสมยัใหม่ 

 

3(3-0-6) 

- คงเดิม  

765-335  การศึกษาในตะวนัออกกลาง  2(2-0-4) - คงเดิม  

765-325  เศรษฐกิจของประเทศใน

ตะวนัออกกลาง 

3(3-0-6) - ยา้ยเป็นวชิาเอกบงัคบั  

765-327  ลทัธิจกัรวรรดินิยม ชาตินิยมและ

อิสลามนิยมในตะวนัออกกลาง 

3(3-0-6) - คงเดิม  

765-336  ประวติัศาสตร์ชาวเตอร์กและ

เคอร์ด  

2(2-0-4) - แกเ้ป็น 765-336  ประวติัศาสตร์ชาวเตอร์กและ

คูรด ์

 

765-337  สถานภาพสตรีในตะวนัออกกลาง  2(2-0-4) - คงเดิม  

765-338  วฒันธรรมตะวนัออกกลาง  2(2-0-4) - คงเดิม  

765-339  ประวติัศาสตร์ศิลปะใน 

ตะวนัออกกลาง  

2(2-0-4) - คงเดิม  

765-340 ประวติัวรรณคดีตะวนัออกกลาง  2(2-0-4) - คงเดิม  

765-341 วรรณคดีตะวนัออกกลาง 2(2-0-4) - ปรับ ช่ือวิชาเป็นวรรณคดีตะวันออกกลาง

สมยัใหม่เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัคาํอธิบายรายวชิา 

 

765-342 วรรณกรรมอาหรับสมยัใหม่ 

ในบริบททางสงัคม  

3(3-0-6) - คงเดิม  

765-443  ความสมัพนัธ์ระหวา่งตะวนัออก

กลางกบัประเทศในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้

2(2-0-4) - คงเดิม  

765-444  โบราณคดีในตะวนัออกกลาง  2(2-0-4) - คงเดิม  

765-445  การเมืองระหวา่งประเทศวา่ดว้ย

นํ้ ามนัปิโตรเลียม  

2(2-0-4) - คงเดิม  

765-446  วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยใีน

ตะวนัออกกลาง  

 

 

 

2(2-0-4) 

 

 

 

 

- คงเดิม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



83 
 

หลกัสูตรเดมิ พ.ศ. 2547 หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553 

    2) วชิาโท 20  หน่วยกติ    2) วชิาโท 20 หน่วยกติ 

-นกัศึกษาสามารถเลือกเรียนอยา่งนอ้ยตาม

หน่วยกิตขั้นตํ่าของแต่ละสาขาวชิาโทต่างๆ

ท่ีเปิดใหแ้ก่นกัศึกษาวชิาเอกตะวนัออก

กลางศึกษาในหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ 

วทิยาเขตปัตตานี 

  - นักศึกษาสามารถเลือกเรียนอย่างน้อยตาม

หน่วยกิตขั้นตํ่าของแต่ละสาขาวิชาโทต่างๆท่ีเปิด

ให้แก่นักศึกษาวิชาเอกตะวนัออกกลางศึกษาใน

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

ซ่ึงแต่ละวชิาโทมีจาํนวนหน่วยกิตท่ีแตกต่างกนั 

 

3. หมวดวชิาเลือกเสรี  6 หน่วยกติ 3. หมวดวชิาเลือกเสรี 6 หน่วยกติ 

นกัศึกษาสามารถเลือกเรียนรายวชิาใด ๆ ท่ี

สนใจท่ีเปิดสอนใน 

มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์   

  นกัศึกษาสามารถเลือกเรียนรายวชิาใด ๆ ท่ีสนใจ

ท่ีเปิดสอนใน มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์  หรือ

มหาวทิยาลยัอ่ืน ๆทั้งในประเทศและต่างประเทศ

โดยความเห็นชอบของอาจารยท่ี์ปรึกษา 
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ภาคผนวก ซ 

ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะผู้ทรงคุณวุฒิกบัการดําเนินการของผู้รับผดิชอบหลกัสูตร 
 

ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ คําช้ีแจงและการดําเนินการ 

ผู้ทรงคุณวุฒิท่านที ่1  ดร.อณสั  อมาตยกุล 

1) ในหนา้ 3  ขอ้ 11.1  ควรระบุ 

       - การเขา้สู่ยคุโลกาภิวตัน์ 

       - อิทธิพลของตะวนัออกกลางต่อเศรษฐกิจ สังคม 

การเมือง การระหวา่งประเทศ 

       - ความจาํเป็นในการผลิตบุคลากร ตอบสนอง 

มูลเหตุ ปัจจยัดงักล่าว 
 

2) หนา้ 5  ขอ้  12.2   

บรรทดัท่ี  1  “หลกัสูตรน้ีเป็นกลไกสาํคญั” แกเ้ป็น 

“หลกัสูตรน้ีจึงนบัเป็นกลไกสาํคญั” 

บรรทดัสุดทา้ย “เศรษฐกิจอยา่งใกลชิ้ดกบัประเทศ

ไทย” แกเ้ป็น “เศรษฐกิจต่อประเทศไทยเป็นอยา่งยิง่” 
 

3) หนา้ 57 รายวชิา 765-101 

บรรทดัท่ี  1 “ขอบข่ายของคาํวา่ “ตะวนัออกกลาง”” 

แกเ้ป็น “ขอบข่ายของ “ตะวนัออกกลาง”” 

รายวชิา 765-203 “สังเขปประวติัศาสตร์” แกเ้ป็น 

“ศึกษาประวติัศาสตร์” 
 

4) หนา้ 58 รายวชิา 768-204   

บรรทดัท่ี  1  “แนวคิดเร่ืองการพฒันาทางการเมือง”  

แกเ้ป็น “แนวคิดการพฒันาทางการเมือง”  

รายวชิา 765-206  “ชาติพนัธ์สาํคญั ๆ ในตะวนัออก

กลาง” แกเ้ป็น “ชาติพนัธ์หลกัในตะวนัออกกลาง” 

คาํวา่ “อาร์มิเนีย” แกเ้ป็น  “อาร์เมเนียน” 
 

5) หนา้  59 รายวชิา 765-307  คาํอธิบายวชิา 

บรรทดัท่ี  2  “ในยคุต่างๆ จนถึงปัจจุบนั”  แกเ้ป็น 

“จากอดีตจนถึงปัจจุบนั” 

ถา้เป็นยคุต่างๆ ตอ้งเรียนแบ่งตามยคุแต่จากอดีต
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ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ คําช้ีแจงและการดําเนินการ 

สามารถเป็นภาพรวม 
 

6) หนา้ 60  ในรายวชิา  765-313  บทอ่านArabic 

Reading ตรวจดูการแปล English Reading  Erencd วา่

ใชภ้าษาวา่อะไร 

ในรายวชิา วชิา 765-317 คาํวา่ “โครงสร้างประโยค 

ความรวมและความซอ้น” แกเ้ป็น “โครงสร้างและ

ความซบัซอ้นของประโยค”  
 

7) หนา้ 61 ในรายวชิา  765-318  “ฝึกบรรยายภาพ

สถานท่ีและวตัถุฝึกเล่าเร่ือง” แกเ้ป็น “บรรยายภาพ

สถานท่ี วตัถุ และเล่าเร่ือง”  

ในรายวชิา 765-320 ใหเ้วน้วรรคระหวา่ง “ประโยค” 

และ “ความรวม” 

 

8) หนา้ 62 รายวชิา 765-321 “ฝึกบรรยายภาพ สถานท่ี

และวตัถุฝึกเล่าเร่ือง แกเ้ป็น “บรรยายภาพ สถานท่ี 

วตัถุ และเล่าเร่ือง” 

รายวชิา 765-323 ใหเ้วน้วรรคระหวา่ง “ประโยค” และ 

“ความรวม” 
 

9) หนา้ 63  ในรายวชิา 765-328  

บรรทดัท่ี 1 “จกัรวรรดิยโุรป” แกเ้ป็น “ลทัธิจกัรวรรดิ

นิยมยโุรป”  

ถา้ใชจ้กัรวรรดิหมายถึงอาณาจกัรเดียว ยุโรป รวมตวั

เป็นหน่ึงเดียว  

บรรทดัท่ี  2  “จดัตั้งชาติยวิ” แกเ้ป็น “จดัตั้งรัฐชาติยวิ” 

คาํแปลภาษาองักฤษควรเปล่ียนเป็นคาํท่ีง่ายกวา่เดิม

จาก คาํวา่ “Jewish National Home” แกเ้ป็น “Jewish 

State” 
 

10) หนา้ 64  รายวชิา 765-329 ประวติัศาสตร์และ

วฒันธรรมทางการเมืองอิสราแอล “Israel history and 

 

 

-ดาํเนินการแลว้ 

 

 

 

 

 

-ดาํเนินการแลว้ 

 

 

 

 

 

-ดาํเนินการแลว้ 

 

 

 

 

 

-ดาํเนินการแลว้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-ดาํเนินการแลว้ 



86 
 

ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ คําช้ีแจงและการดําเนินการ 

Political culture” ควรปรับรายช่ือวชิาเป็น “History 

And Political Culture of Israel” 

คาํแปลภาษาองักฤษตดัคาํวา่ “Since the Old testament 

Period” แกเ้ป็น “In Ancient time and” และตดัคาํวา่ 

“influences of Judaism on Christianity and Islam” แก้

เป็น “after ก่อตั้งรัฐยวิสมยัใหม่ up to present”  

ถา้คงเน้ือหาไวด้งัน้ีจะส่งผลใหค้วามเป็นรัฐของ                  

อิสราเอลเป็นพลวตัรมีการสืบต่อโดยมิไดข้าดหายไป

แต่ในความเป็นจริงรัฐน้ีเคยแตกเป็น จูดาห์ และ

อิสราเอลและลม้สลาย หรือ เป็นเมืองข้ึนกรีกและ

โรมนัมานานนบัพนัปีและสูญหายใน 2000 ปี จึง

กลบัมาเกิดใหม่ภายใตจ้กัรวรรดินิยมองักฤษ 
 

11) หนา้ 65 รายวชิา 765-332  ช่ือวชิา “การพฒันาทาง

การเมืองและการปฏิวติัในอิหร่าน” แกเ้ป็น “การ

พฒันาทางการเมืองและการปฏิวติัของอิหร่าน” 

รายวชิา 765-333 

บรรทดัท่ี 1  คาํวา่ “การสัมผสัคร้ังแรก” แกเ้ป็น 

“การปฎิสัมพนัธ์”  

บรรทดัท่ี 2  คาํวา่ “มงโกล” แกเ้ป็น “มองโกล” 
 

12) หนา้ 67 ในรายวชิา 765-339  

บรรทดัท่ี 1 คาํวา่ “อุดมการณ์” แกเ้ป็น “อุดมคติ” 

บรรทดัท่ี 2  ใหเ้วน้วรรคระหวา่งคาํวา่ “วจิิตรศิลป์” 

และ “ลกัษณะเด่น” 
 

13) หนา้ 68  รายวชิา 765-341 “วรรณคดีตะวนัออก

กลาง” ควรเป็น “สมยัใหม่หรือร่วมสมยั”                              

จะสอดคลอ้งกบัเน้ือหาในคาํอธิบายรายวชิา    

ไม่เช่นนั้น ควรเปล่ียนคาํอธิบายรายวชิา  

ช่ือรายวชิาภาษาองักฤษควรเปล่ียนเป็น “Modern 

Contemporary Middle East Literature” 

รายวชิา 765-342  
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ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ คําช้ีแจงและการดําเนินการ 

บรรทดัท่ี 1  เพิ่ม “อิทธิพลตะวนัตกในวรรณกรรม

อาหรับ” หลงัคาํวา่ “ประเภทต่าง ๆ” 

คาํอธิบายรายวชิาภาษาองักฤษเพิ่มคาํวา่ “Westerns 

impacts in critical analysis”  

รายวชิา 765-444  บรรทดัท่ี 1  คาํวา่ “ประวติัศาสตร์

และปูชณียสถานสาํคญัๆ”  แกเ้ป็น “ประวติัศาสตร์

ศาสนาท่ีสาํคญัๆ” 
 

 

ผู้ทรงคุณวุฒิท่านที ่ 2  รศ.ดร.จรัญ  มะลูลมี 

1) หนา้ 4   ขอ้ 11.1  บรรทดัท่ี  6 คาํวา่ “ท่ีสาํคญักบั

ไทย” แกเ้ป็นเปล่ียน “ท่ีสาํคญัของไทยทั้งในปัจจุบนั

และในอนาคต” 

 ขอ้ 11.2  บรรทดัท่ี  5  คาํวา่ “ในยคุปัจจุบนั” แกเ้ป็น 

“สมยัปัจจุบนั” 
 

2) หนา้ 58  รายวชิา 765-206  บรรทดัท่ี 1 คาํวา่ 

“เคอร์ด” แกเ้ป็น “คูรด์” 
 

3) หนา้ 59  รายวชิา  765-308  บรรทดัท่ี  5  เพิ่มคาํวา่ 

“Hamas” หลงัคาํวา่ “the PLO” 
 

4)  หนา้ 61 รายวชิา 765-319 และ 765-320 ภาษา

เปอร์เซีย 1 และภาษาเปอร์เซีย 2 ช่ือภาษาองักฤษ จาก 

“Parsi I” แกเ้ป็น “Farsi I” และ “Parsi II” แกเ้ป็น 

“Farsi II”  

และแกใ้นคาํวา่อธิบายรายวชิาภาษาองักฤษทั้งสอง

รายวชิา 
 

5) หนา้ 64 รายวชิา 765-329 บรรทดัท่ี 2 คาํวา่            

“ยดูาย” แกเ้ป็น “ยดูาห์” 
 

6) หนา้ 66 รายวชิา 765-336  บรรทดัท่ี 1-4  คาํวา่ 

“เคอร์ด” แกเ้ป็น “คูรด์” 
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ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ คําช้ีแจงและการดําเนินการ 

7) หนา้ 72 รายวชิา 765-336 คาํวา่ “เคอร์ด” แกเ้ป็น 

“คูรด์” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



89 
 

ภาคผนวก ฌ 

ระเบียบมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 

ว่าด้วยการศึกษาข้ันปริญญาตรี พ.ศ. 2552 
 

 ดว้ยมหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์  ไดพิ้จารณาเห็นสมควรปรับปรุงระเบียบวา่ดว้ยการศึกษาขั้นปริญญาตรีเสีย

ใหม่  ดงันั้น อาศยัอาํนาจตามความในมาตรา  15(2)   แห่งพระราชบญัญติัมหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ พ.ศ.2522 และโดยมติสภา

มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ ในคราวประชุมคร้ังท่ี 313(2/2552) เม่ือวนัท่ี 21 มีนาคม 2552 จึงใหก้าํหนดระเบียบวา่ดว้ยการศึกษา

ขั้นปริญญาตรีไวด้งัน้ี 

 

 ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า "ระเบียบมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ.2552 

 ข้อ 2 ให้ใช้ระเบียบนี้สําหรับนักศึกษาตามหลกัสูตรขั้นปริญญาตรี ซ่ึงเข้าศึกษาในมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 

ต้ังแต่ 

   ปีการศึกษา 2552 เป็นต้นไป 

 ข้อ 3 บรรดาความในระเบียบ ข้อบังคับ คําส่ัง หรือประกาศอ่ืนใด ท่ีมีอยู่ก่อนระเบียบฉบับนี ้และมีความกล่าวไว้ใน 

   ระเบยีบนี ้หรือท่ีระเบียบนี้กล่าวเป็นอย่างอ่ืน หรือท่ีขัดหรือแย้งกบัความในระเบียบนี ้ให้ใช้ระเบียบนี้แทน 

 ข้อ 4 ในระเบียบนี ้เว้นแต่จะมีข้อความให้เห็นเป็นอย่างอ่ืน 

  "มหาวิทยาลยั"  หมายความวา่  มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ 

  "คณะ”  หมายความวา่  คณะหรือวทิยาลยัหรือหน่วยงานท่ีนกัศึกษาสังกดัอยู ่

  "คณบด"ี หมายความวา่ คณบดีของคณะหรือผูอ้าํนวยการวทิยาลยั หรือผูบ้ริหารหน่วยงานท่ีนกัศึกษาสังกดั

อยู ่

  "คณะกรรมการประจําคณะ" หมายความวา่ คณะกรรมการประจาํคณะของคณะหรือคณะกรรมการประจาํ

วทิยาลยัหรือหน่วยงานท่ีนกัศึกษาสังกดัอยู ่

  "ภาควิชา"  หมายความวา่  ภาควชิาหรือหน่วยงานท่ีรับผดิชอบหลกัสูตรสาขาวชิาเอกท่ีนกัศึกษาศึกษาอยู ่

  "หน่วยกติสะสม"  หมายความวา่  หน่วยกิตท่ีนกัศึกษาเรียนสะสมเพ่ือใหค้รบตามหลกัสูตรสาขาวชิานั้น 

 ข้อ 5 การรับนักศึกษา 

  มหาวทิยาลยัรับนกัศึกษาเขา้ศึกษาหลกัสูตรขั้นปริญญาตรี  โดยวธีิดงัน้ี 

  5.1 การรับผา่นสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ซ่ึงเป็นไปตามระเบียบการ

คดัเลือกเพ่ือเขา้ศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษา 

  5.2 การรับตามท่ีมหาวทิยาลยักาํหนด ไดแ้ก่ 

   5.2.1 การคดัเลือกโดยวธีิรับตรง 

   5.2.2 การสอบคดัเลือกเขา้ศึกษาหลกัสูตรต่อเน่ือง 

  5.3 วธีิอ่ืนๆ ท่ีสภามหาวทิยาลยักาํหนด 

 ข้อ 6 คุณสมบัติของผู้มีสิทธ์ิขึน้ทะเบียนเป็นนักศึกษา 

  6.1 สาํเร็จการศึกษาขั้นสูงสุดของการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน หรือการศึกษาอ่ืนท่ีเทียบเท่า 

  6.2 ผา่นการรับเขา้เป็นนกัศึกษาตามความในขอ้ 5 

  6.3 ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง เร้ือรังท่ีแพร่กระจายได ้หรือโรคท่ีเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 

 ข้อ 7 การรายงานตัวเป็นนักศึกษา 

  ผูมี้สิทธ์ิข้ึนทะเบียนเป็นนกัศึกษา ตอ้งรายงานตวัและข้ึนทะเบียนเป็นนกัศึกษาตามกาํหนด  และรายละเอียด

ท่ีมหาวทิยาลยัจะประกาศเป็นคราวๆ ไป  มิฉะนั้นจะถือวา่ สละสิทธ์ิ 
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 ข้อ 8 ค่าธรรมเนียมการศึกษา 

  ค่าธรรมเนียมการศึกษาท่ีตอ้งชาํระใหแ้ก่มหาวทิยาลยั ใหเ้ป็นไปตามรายละเอียดท่ีมหาวทิยาลยักาํหนด 

 ข้อ 9 ระบบการศึกษา 

  9.1 มหาวทิยาลยัอาํนวยการศึกษาดว้ยวิธีประสานงานทางวชิาการระหวา่งคณะและภาควชิาต่างๆ คณะหรือ 

ภาควชิาใด มีหนา้ท่ีเก่ียวกบัวชิาการดา้นใด  มหาวทิยาลยัจะส่งเสริมให้อาํนวยการศึกษาในวชิาการดา้นนั้นแก่นกัศึกษาทั้ง

มหาวทิยาลยั 

  9.2 มหาวิทยาลยัจดัการศึกษาโดยใชร้ะบบทวิภาคเป็นหลกั โดยปีการศึกษาหน่ึงๆ มี 2 ภาคการศึกษาปกติ 

ซ่ึงเป็นภาคการศึกษาบงัคบั คือภาคการศึกษาท่ีหน่ึง และภาคการศึกษาท่ีสอง โดยแต่ละภาคการศึกษาปกติ มีระยะเวลาศึกษาไม่

นอ้ยกวา่ 15 สัปดาห์ และมหาวทิยาลยัอาจเปิดภาคฤดูร้อนเพ่ิมอีกได ้ซ่ึงเป็นภาคการศึกษาท่ีไม่บงัคบั มีระยะเวลาศึกษาไม่นอ้ยกว่า 

7 สัปดาห์ แต่ใหมี้จาํนวนชัว่โมงเรียนของแต่ละรายวชิาเท่ากบัภาคการศึกษาปกติ   

  มหาวิทยาลยัอาจจดัการศึกษาระบบอ่ืนได ้เช่น ระบบไตรภาค หรือระบบจตุรภาค โดยให้มีจาํนวนชัว่โมง

เรียนของแต่ละรายวชิาเท่ากบัภาคการศึกษาปกติของระบบทวภิาค 

  9.3 การกาํหนดปริมาณการศึกษาของแต่ละรายวชิาใหก้าํหนดเป็นหน่วยกิตตามลกัษณะการจดัการเรียน

การสอนดงัน้ี    

   9.3.1 ภาคทฤษฎี ใชเ้วลาบรรยายหรืออภิปรายปัญหาหน่ึงชัว่โมงต่อสัปดาห์ ตลอดหน่ึงภาคการศึกษา

ปกติ  หรือจาํนวนชัว่โมงรวมไม่นอ้ยกวา่ 15 ชัว่โมง ใหน้บัเป็นหน่ึงหน่วยกิต 

   9.3.2 ภาคปฏิบติั ใชเ้วลาฝึกหรือทดลอง 2-3 ชัว่โมงต่อสัปดาห์ ตลอดหน่ึงภาคการศึกษาปกติ หรือ

จาํนวนชัว่โมงรวมระหวา่ง 30-45 ชัว่โมง  ใหน้บัเป็นหน่ึงหน่วยกิต 

   9.3.3 การฝึกงาน การฝึกภาคสนามหรือการฝึกอ่ืนๆ ใชเ้วลา 3-6 ชัว่โมงต่อสัปดาห์ ตลอดหน่ึงภาค

การศึกษาปกติ  หรือจาํนวนชัว่โมงรวมระหวา่ง 45-90 ชัว่โมงหรือเทียบเท่า  ใหน้บัเป็นหน่ึงหน่วยกิต 

   9.3.4 การศึกษาดว้ยตนเอง เป็นการศึกษาท่ีนกัศึกษาตอ้งศึกษาหรือวเิคราะห์ดว้ยตนเองเป็นหลกั โดย

มีอาจารยผ์ูส้อนใหค้าํปรึกษา เช่น รายวชิาโครงงานนกัศึกษา ปัญหาพิเศษ  ใชเ้วลา  2-3  ชัว่โมงต่อสัปดาห์ตลอดหน่ึงภาค

การศึกษาปกติ หรือเทียบเท่าทั้งในหอ้งปฏิบติัการและนอกหอ้งเรียน ใหน้บัเป็นหน่ึงหน่วยกิต 

   9.3.5 การศึกษาบางรายวชิาท่ีมีลกัษณะเฉพาะ มหาวทิยาลยัอาจกาํหนดหน่วยกิตโดยใชห้ลกัเกณฑอ่ื์น

ไดต้ามความเหมาะสม 

  9.4 คณะอาจกาํหนดเง่ือนไขการลงทะเบียนเรียนบางรายวชิาเพ่ือใหน้กัศึกษาสามารถเรียนรายวชิานั้นได้

อยา่งมีประสิทธิภาพ การลงทะเบียนเรียนท่ีผดิเง่ือนไข ใหถื้อเป็นโมฆะในรายวชิานั้น 

 ข้อ 10 การลงทะเบียนเรียน 

  10.1 กาํหนดวนั เวลา สถานท่ี และวธีิการลงทะเบียนเรียนในแต่ละภาคการศึกษา ใหเ้ป็นไปตามท่ี

มหาวทิยาลยักาํหนด 

  10.2 นกัศึกษาท่ีไม่ไดล้งทะเบียนเรียน เม่ือพน้กาํหนด สัปดาห์แรกนบัจากวนัเปิดภาคการศึกษาปกติ หรือ 

ภาคฤดูร้อน จะหมดสิทธ์ิในการลงทะเบียนเรียนสาํหรับภาคการศึกษานั้น 

  10.3 ในภาคการศึกษาปกติใด หากนกัศึกษาไม่ไดล้งทะเบียนเรียน ตอ้งยืน่คาํร้องขอลาพกัการศึกษาภายใน 

30 วนั  นบัจากวนัเปิดภาคการศึกษานั้น  หากไม่ปฏิบติัดงักล่าว มหาวทิยาลยัจะถอนช่ือนกัศึกษาผูน้ั้นออกจากทะเบียนนกัศึกษา 

  10.4 การลงทะเบียนเรียนรายวชิาต่างๆ ตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากอาจารยท่ี์ปรึกษา มิฉะนั้นจะถือวา่การ 

ลงทะเบียนเรียนดงักล่าวเป็นโมฆะ 

  10.5 ในภาคการศึกษาปกติ นกัศึกษาตอ้งลงทะเบียนเรียนไม่ตํ่ากวา่ 9 หน่วยกิต  และไม่เกิน 22 หน่วยกิต  

ยกเวน้นกัศึกษาในภาวะรอพินิจและนกัศึกษาในภาวะวกิฤต ตามนยัแห่งขอ้ 12 ของระเบียบน้ี ตอ้งลงทะเบียนเรียนไม่เกิน 16 
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หน่วยกิต และสาํหรับภาคฤดูร้อนนกัศึกษาลงทะเบียนเรียนไดไ้ม่เกิน 9 หน่วยกิต  ยกเวน้นกัศึกษาในภาวะรอพินิจ และนกัศึกษา

ในภาวะวกิฤตลงทะเบียนเรียนไดไ้ม่เกิน 6 หน่วยกิต 

  10.6 การลงทะเบียนเรียนโดยมีจาํนวนหน่วยกิตมากกวา่หรือนอ้ยกวา่ท่ีกาํหนดไวใ้นขอ้ 10.5 ตอ้งขออนุมติั

คณบดี โดยผา่นอาจารยท่ี์ปรึกษา ยกเวน้ภาคการศึกษาสุดทา้ยท่ีนกัศึกษาจะสาํเร็จการศึกษาตามหลกัสูตร และจาํเป็นตอ้ง

ลงทะเบียนเรียนโดยมีจาํนวนหน่วยกิตรวมกนัไม่ถึงเกณฑข์ั้นตํ่าตามขอ้ 10.5 มิฉะนั้นจะถือวา่การลงทะเบียนเรียนดงักล่าวเป็น

โมฆะ 

  10.7 ในกรณีท่ีมีเหตุอนัควร  มหาวทิยาลยัอาจประกาศงดการสอนรายวชิาใดรายวชิาหน่ึง  หรือจาํกดัจาํนวน

นกัศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนในรายวชิาใดก็ได ้

  10.8 การลงทะเบียนเรียนรายวชิาเพ่ิมเติม ตอ้งกระทาํภายใน  สัปดาห์แรกของภาคการศึกษาปกติ  

  10.9 การถอนการลงทะเบียนเรียนรายวชิาใด  ใหมี้ผลดงัน้ี 

   10.9.1 ถา้ถอนภายใน 2 สัปดาห์แรกของภาคการศึกษาปกติ  หรือภายในสัปดาห์แรกของภาคฤดูร้อน  

รายวชิานั้นจะไม่ปรากฏในใบแสดงผลการศึกษา 

   10.9.2 ถา้ถอนเม่ือพน้กาํหนด 2 สัปดาห์แรก แต่ยงัอยูภ่ายใน 12 สัปดาห์ หรือเม่ือพน้กาํหนดสัปดาห์

แรก  แต่ยงัอยูภ่ายใน 5 สัปดาห์แรกของภาคฤดูร้อน จะตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากอาจารยท่ี์ปรึกษา และผา่นอาจารยผ์ูส้อน และ

รายวชิานั้นจะปรากฏในใบแสดงผลการศึกษา โดยจะไดสั้ญลกัษณ์ W 

   10.9.3 เม่ือพน้กาํหนดการถอนรายวชิาโดยไดสั้ญลกัษณ์ W ตามขอ้ 10.9.2 แลว้ นกัศึกษาจะถอนการ

ลงทะเบียนเฉพาะรายวชิาไม่ได ้ยกเวน้กรณีท่ีมีความจาํเป็น 

  10.10 การลงทะเบียนเรียนรายวชิาเพ่ิม จนมีจาํนวนหน่วยกิตสูงกวา่ หรือการถอนการลงทะเบียนรายวชิา จน

เหลือจาํนวนหน่วยกิตตํ่ากวา่ท่ีระบุไวใ้นขอ้ 10.5 จะกระทาํมิได ้เวน้แต่จะไดรั้บการอนุมติัจากคณบดี มิฉะนั้นจะถือวา่การ

ลงทะเบียนเรียนดงักล่าวเป็นโมฆะ 

 ข้อ 11 การวัดและประเมินผล 

  11.1 มหาวทิยาลยัดาํเนินการวดัและประเมินผลแต่ละรายวชิาท่ีนกัศึกษาไดล้งทะเบียนเรียนในทุกภาค

การศึกษา     การวดัและประเมินผลเป็นหนา้ท่ีและความรับผดิชอบของอาจารยผ์ูส้อนหรือผูท่ี้คณะเจา้ของรายวชิาจะกาํหนด ซ่ึง

อาจกระทาํโดยพิจารณาจากพฒันาการของผูเ้รียน ความประพฤติ การสังเกตพฤติกรรมการเรียน การร่วมกิจกรรม การสอบหรือ

วธีิอ่ืน ตามท่ีคณะเจา้ของรายวชิาจะกาํหนดในแต่ละรายวชิา ซ่ึงการสอบอาจมีไดห้ลายคร้ัง  และการสอบไล่ หมายถึง การสอบ

คร้ังสุดทา้ยของรายวชิานั้น 

  11.2 ทุกรายวชิาท่ีลงทะเบียนเรียน นกัศึกษาตอ้งมีเวลาศึกษาไม่นอ้ยกวา่ร้อยละแปดสิบของเวลาศึกษา

ทั้งหมดหรือ ไดท้าํงานในรายวชิานั้นจนเป็นท่ีเพียงพอตามท่ีอาจารยผ์ูส้อนกาํหนด จึงจะมีสิทธ์ิไดรั้บการวดัและประเมินผล เวน้

แต่จะไดรั้บการอนุมติัเป็นกรณีพิเศษจากคณบดี เม่ือคณบดีเห็นวา่เวลาศึกษาท่ีไม่ครบนั้นเน่ืองมาจากเหตุอนัจะโทษนกัศึกษาผูน้ั้น

มิได ้

  11.3 การวดัและประเมินผลในแต่ละรายวชิา ใหว้ดัและประเมินผลเป็นระดบัคะแนนหรือสัญลกัษณ์ 

   11.3.1 การวดัและประเมินผลเป็นระดบัคะแนน มี 8 ระดบั มีความหมายดงัน้ี 

     ระดบัคะแนน ความหมาย ค่าระดบัคะแนน (ต่อหน่ึงหน่วยกิต) 

     A ดีเยีย่ม (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+ อ่อน (Poor)  1.5 

     D อ่อนมาก (Very Poor)  1.0 
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     E ตก (Fail)  0.0 

   11.3.2 การวดัและประเมินผลเป็นสัญลกัษณ์ มีความหมายดงัน้ี 

     G (Distinction)   หมายความวา่ ผลการศึกษาอยูใ่นขั้นดี 

     P (Pass)   หมายความวา่ ผลการศึกษาอยูใ่นขั้นพอใช ้

     F  (Fail)    หมายความวา่ ผลการศึกษาอยูใ่นขั้นตก  

     ใชส้าํหรับรายวชิาท่ีไม่มีจาํนวนหน่วยกิต และรายวชิาท่ีมีจาํนวนหน่วยกิตท่ีหลกัสูตรกาํหนดให้

มีการวดัและประเมินผลเป็นสัญลกัษณ์  G  P  F  เช่น รายวชิาสหกิจศึกษา 

     S  (Satisfactory)    หมายความวา่ ผลการศึกษาเป็นท่ีพอใจ  ใชส้าํหรับรายวชิาท่ีไม่นบั

หน่วยกิต เป็นหน่วยกิตสะสม 

     U  (Unsatisfactory) หมายความวา่   ผลการศึกษาไม่เป็นท่ีพอใจใชส้าํหรับรายวชิาท่ีไม่นบั

หน่วยกิตเป็นหน่วยกิตสะสม 

   11.3.3 สัญลกัษณ์อ่ืนๆ  มีความหมายดงัน้ี 

     I (Incomplete) หมายความวา่  การวดัและประเมินผลยงัไม่สมบูรณ์ ใชเ้ม่ืออาจารยผ์ูส้อนโดย

ความเห็นชอบของหวัหนา้ภาควชิาท่ีรับผดิชอบรายวชิานั้น เห็นสมควรให้รอการวดัและประเมินผลไวก่้อน เน่ืองจากนักศึกษายงั

ปฏิบติังานซ่ึงเป็นส่วนประกอบการศึกษารายวิชานั้นยงัไม่สมบูรณ์  หรือใช้เม่ือนักศึกษาไดรั้บการอนุมติัให้ไดสั้ญลกัษณ์ I จาก

คณะกรรมการประจาํคณะตามความในขอ้ 16.1.2 แห่งระเบียบน้ี  เม่ือไดสั้ญลกัษณ์ I ในรายวิชาใด นักศึกษาตอ้งติดต่ออาจารย์

ผูส้อนเพ่ือดาํเนินการให้มีการวดัและประเมินผลภายใน 1 สัปดาห์แรกของภาคการศึกษาปกติถดัไป หรือ 1 สัปดาห์แรกของภาค

ฤดูร้อน หากว่านักศึกษาผูน้ั้นลงทะเบียนเรียนในภาคฤดูร้อนดว้ย  เม่ือพน้กาํหนดดงักล่าว ยงัไม่สามารถวดัและประเมินผลได ้

สัญลกัษณ์ I  จะเปล่ียนเป็นระดบัคะแนน E หรือสัญลกัษณ์ F หรือ U หรือ W หรือ R แลว้แต่กรณีทนัที 

     W (Withdrawn) หมายความวา่   ถอนหรือยกเลิกการลงทะเบียนเรียน ใชเ้ม่ือนกัศึกษาไดรั้บการ

อนุมัติให้ถอนหรือยกเลิกการลงทะเบียนเรียนวิชานั้ น ตามความในข้อ   10.9.2  หรือข้อ  16.1.2  แห่งระเบียบน้ี หรือเม่ือ

คณะกรรมการประจาํคณะอนุมติัใหน้กัศึกษาท่ีไดสั้ญลกัษณ์ I อยู ่ ลาพกัการศึกษาในภาคการศึกษาปกติถดัไป 

    R (Deferred) หมายความว่า เล่ือนกาํหนดการวดัและประเมินผลไปเป็นภาคการศึกษาปกติ

ถดัไป ใชส้าํหรับรายวิชาท่ีนักศึกษาไดสั้ญลกัษณ์ I อยู ่และมิใช่รายวชิาภาคทฤษฎีและภาคปฏิบติั  ซ่ึงอาจารยผ์ูส้อนมีความเห็นว่า

ไม่สามารถวดัและประเมินผลไดก่้อนส้ิน 1   สัปดาห์แรกของภาคการศึกษาปกติถดัไป โดยมีสาเหตุอนัมิใช่ความผดิของนกัศึกษา   

    การให้สัญลกัษณ์ R ตอ้งไดรั้บการอนุมติัจากคณะกรรมการประจาํคณะของคณะท่ีรับผิดชอบ

รายวิชานั้น และนักศึกษาท่ีไดสั้ญลกัษณ์ R ตอ้งลงทะเบียนเรียนรายวิชานั้นใหม่ในภาคการศึกษาปกติถดัไป จึงจะมีสิทธ์ิไดรั้บ

การวดัและประเมินผล หากนกัศึกษาไม่ลงทะเบียนเรียนภายใน 2 สัปดาห์แรกของภาคการศึกษาปกติ สัญลกัษณ์ R จะเปล่ียนเป็น

ระดบัคะแนน E ทนัที 

  11.4 นกัศึกษาท่ีไดร้ะดบัคะแนน E หรือระดบัคะแนนอ่ืนท่ีหลกัสูตรกาํหนด หรือสัญลกัษณ์ F ในรายวชิาใด 

ตอ้งลงทะเบียนเรียนรายวชิานั้นซํ้า เวน้แต่รายวชิาดงักล่าวเป็นรายวชิาในหมวดวชิาเลือกตามหลกัสูตร 

  11.5 นกัศึกษาจะลงทะเบียนเรียนซํ้ารายวชิาท่ีไดร้ะดบัคะแนนตั้งแต่ 2.00 ข้ึนไป หรือไดสั้ญลกัษณ์ G หรือ 

P หรือ S มิได ้เวน้แต่จะเป็นรายวชิาท่ีมีการกาํหนดไวใ้นหลกัสูตรเป็นอยา่งอ่ืน การลงทะเบียนเรียนรายวชิาใดท่ีผดิเง่ือนไขน้ีถือ

เป็นโมฆะ 

  11.6 การลงทะเบียนเรียนโดยไม่นบัหน่วยกิตเป็นหน่วยกิตสะสม 

   11.6.1 นกัศึกษาอาจลงทะเบียนเรียนรายวชิาท่ีมิใช่วชิาบงัคบัของหลกัสูตร โดยไม่นบัหน่วยกิตเป็น

หน่วยกิตสะสมได ้การวดัและประเมินผลรายวชิานั้น ใหว้ดัและประเมินผลเป็นสัญลกัษณ์ S หรือ U 

   11.6.2 การนบัจาํนวนหน่วยกิตสูงสุดท่ีนกัศึกษามีสิทธ์ิลงทะเบียนเรียนไดใ้นแต่ละภาคการศึกษา ตาม

ความในขอ้ 10.5 ใหน้บัรวมจาํนวนหน่วยกิตของรายวชิาท่ีนกัศึกษาลงทะเบียนเรียน โดยไม่นบัหน่วยกิตเป็นหน่วยกิตสะสมเขา้

ดว้ย  แต่จะไม่นาํมานบัรวมในการคิดจาํนวนหน่วยกิตตํ่าสุดท่ีนกัศึกษาตอ้งลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาปกติ 



93 
 

   11.6.3 นกัศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนรายวชิาใด  โดยไม่นบัหน่วยกิตเป็นหน่วยกิตสะสม  ท่ีไดสั้ญลกัษณ์ 

S หรือ U แลว้ ภายหลงัจะลงทะเบียนเรียนซํ้า โดยใหมี้การวดัและประเมินผลเป็นระดบัคะแนนอีกมิได ้ เวน้แต่ในกรณีท่ีมีการยา้ย

คณะหรือประเภทวชิา หรือยา้ยสาขาวชิา และรายวชิานั้นเป็นวชิาบงัคบัในหลกัสูตรใหม่ 

  11.7 การนบัจาํนวนหน่วยกิตสะสม ใหน้บัรวมเฉพาะหน่วยกิตของรายวชิาตามหลกัสูตรท่ีไดร้ะดบัคะแนน

ไม่ตํ่ากวา่ 1.00  หรือไดสั้ญลกัษณ์ G หรือ P แต่บางหลกัสูตรอาจกาํหนดใหไ้ดร้ะดบัคะแนนสูงกวา่ 1.00 จึงจะนบัหน่วยกิตของ

รายวชิานั้นเป็นหน่วยกิตสะสมก็ได ้

  11.8 ในกรณีท่ีนกัศึกษาไดศึ้กษารายวชิาใดมากกวา่หน่ึงคร้ัง  ใหน้บัหน่วยกิตของรายวชิานั้นเป็นหน่วยกิต

สะสมตามหลกัสูตรไดเ้พียงคร้ังเดียว โดยพิจารณาจากการวดัและประเมินผลคร้ังหลงัสุด 

  11.9 มหาวทิยาลยัจะประเมินผลการศึกษาของนกัศึกษาทุกคนท่ีไดล้งทะเบียนเรียน โดยคาํนวณผลตาม

หลกัเกณฑ ์ดงัน้ี 

   11.9.1 หน่วยจุดของรายวชิาหน่ึงๆ  คือ  ผลคูณระหวา่งจาํนวนหน่วยกิตกบัค่าระดบัคะแนนท่ีไดจ้าก

การประเมินผลรายวชิานั้น 

   11.9.2 แตม้ระดบัคะแนนเฉล่ียประจาํภาค คือ ค่าผลรวมของหน่วยจุดของทุกรายวชิาท่ีไดศึ้กษาในภาค

การศึกษานั้น หารดว้ยหน่วยกิตรวมของรายวชิาดงักล่าว เฉพาะรายวชิาท่ีมีการประเมินผลเป็นระดบัคะแนน 

   11.9.3 แตม้ระดบัคะแนนเฉล่ียสะสม คือ ค่าผลรวมของหน่วยจุดของทุกรายวชิาท่ีไดศึ้กษามา ตั้งแต่

เร่ิมเขา้ศึกษาในมหาวทิยาลยั  หารดว้ยจาํนวนหน่วยกิตรวมของรายวชิาดงักล่าว  เฉพาะรายวชิาท่ีมีการประเมินผลเป็นระดบั

คะแนน และในกรณีท่ีมีการเรียนรายวชิาท่ีไดร้ะดบัคะแนน D+, D หรือ E มากกวา่หน่ึงคร้ัง ใหน้าํผลการศึกษาและหน่วยกิตคร้ัง

หลงัสุดมาคาํนวณแตม้ระดบัคะแนนเฉล่ียสะสม 

   11.9.4 แตม้ระดบัคะแนนเฉล่ียประจาํภาค  และแตม้ระดบัคะแนนเฉล่ียสะสม  ใหค้าํนวณเป็นค่าท่ีมี

เลขทศนิยม 2 ตาํแหน่ง  โดยไม่มีการปัดเศษจากทศนิยมตาํแหน่งท่ี 3 

  11.10 การทุจริตในการวดัผล 

   เม่ือมีการตรวจพบว่านักศึกษาทุจริตในการวดัผล เช่น การสอบรายวิชาใด ให้ผูท่ี้รับผิดชอบการวดัผล

คร้ังนั้น หรือผูค้วบคุมการสอบ รายงานการทุจริตพร้อมส่งหลกัฐานการทุจริตไปยงัคณะท่ีนักศึกษาผูน้ั้นสังกดัอยู ่ ตลอดจนแจง้

ให้อาจารยผ์ูส้อนรายวชิานั้นทราบ  และให้คณะกรรมการดาํเนินงานวนิัยนักศึกษาท่ีนกัศึกษาผูน้ั้นสังกดั พิจารณาโทษแลว้เสนอ

ต่อมหาวทิยาลยัเพ่ือดาํเนินการต่อไป โดยให้นักศึกษาท่ีทุจริตในการวดัผลดงักล่าว ไดร้ะดบัคะแนน E หรือสัญลกัษณ์ F หรือ U 

ในรายวิชานั้น พร้อมทั้งภาคทณัฑ์ไวต้ลอดการมีสภาพเป็นนักศึกษา และถา้หากมีความผิดร้ายแรงก็อาจพิจารณาโทษทางวินัย

ประการหน่ึงประการใด หรือหลายประการไดอี้กดงัน้ี 

   11.10.1 ใหพ้กัการศึกษาไม่นอ้ยกวา่หน่ึงภาคการศึกษา 

   11.10.2 ใหไ้ดร้ะดบัคะแนน E หรือสัญลกัษณ์ F หรือ U ทุกรายวชิาท่ีไดล้งทะเบียนเรียนในภาค

การศึกษานั้น 

   11.10.3 ใหอ้อก 

   11.10.4 ไล่ออก 

  11.11 ระเบียบและขอ้พึงปฏิบติัอ่ืนๆ เก่ียวกบัการสอบท่ีมิไดร้ะบุไวใ้นระเบียบน้ี  ใหค้ณะเป็นผูพิ้จารณา

ประกาศเพ่ิมเติมได ้ตามความเหมาะสมกบัสภาพและลกัษณะการศึกษาของแต่ละคณะ 

 ข้อ 12 สถานภาพนักศึกษา 

  มหาวทิยาลยัจะจาํแนกสถานภาพนกัศึกษาตามผลการศึกษาในทุกภาคการศึกษา ทั้งน้ีไม่นบัภาคการศึกษาท่ีได้

ลาพกัหรือถูกใหพ้กั  สถานภาพนกัศึกษามี 3 ประเภท คือ นกัศึกษาปกติ นกัศึกษาในภาวะวกิฤต และนกัศึกษาในภาวะรอ

พินิจ 

  12.1 นกัศึกษาปกติ  คือ  นกัศึกษาท่ีไดแ้ตม้ระดบัคะแนนเฉล่ียสะสม ตั้งแต่ 2.00 ข้ึนไป 
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  12.2  นกัศึกษาในภาวะวกิฤต คือ นกัศึกษาท่ีไดรั้บแตม้ระดบัคะแนนเฉล่ียสะสมตั้งแต่ 1.00-1.99 ในภาค

การศึกษาแรกท่ีเขา้ศึกษาในมหาวทิยาลยั 

  12.3 นกัศึกษาในภาวะรอพินิจ  คือ  นกัศึกษาท่ีไดแ้ตม้ระดบัคะแนนเฉล่ียสะสมตํ่ากวา่  2.00  โดยใหจ้าํแนก

นกัศึกษาในภาวะรอพินิจ ดงัน้ี 

   12.3.1 นกัศึกษาท่ีไดศึ้กษาในมหาวทิยาลยัครบ 2 ภาคการศึกษาแลว้ และไดแ้ตม้ระดบัคะแนนเฉล่ีย

สะสมในภาคการศึกษาท่ีสอง ตั้งแต่ 1.25 แต่ไม่ถึง 2.00 หรือนกัศึกษาปกติท่ีไดแ้ตม้ระดบัคะแนนเฉล่ียสะสมตั้งแต่ 1.50 แต่ไม่ถึง 

2.00 ในภาคการศึกษาถดัไป  จะไดรั้บภาวะรอพินิจคร้ังท่ี 1 

   12.3.2 นกัศึกษาท่ีอยูใ่นภาวะรอพินิจคร้ังท่ี 1 ท่ีไดแ้ตม้ระดบัคะแนนเฉล่ียสะสมตั้งแต่ 1.70 แต่ไม่ถึง 

2.00 ในภาคการศึกษาถดัไป จะไดรั้บภาวะรอพินิจคร้ังท่ี 2 

   12.3.3 นกัศึกษาท่ีอยูใ่นภาวะรอพินิจคร้ังท่ี 2 ท่ีไดแ้ตม้ระดบัคะแนนเฉล่ียสะสมตั้งแต่ 1.90 แต่ไม่ถึง 

2.00 ในภาคการศึกษาถดัไป จะไดรั้บภาวะรอพินิจคร้ังท่ี 3 

 ข้อ 13 การย้ายคณะหรือประเภทวิชา หรือสาขาวิชา 

  13.1 การยา้ยคณะหรือประเภทวชิา หรือสาขาวชิา ตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากผูป้กครองและอาจารยท่ี์

ปรึกษา และไดรั้บการอนุมติัจากคณะกรรมการประจาํคณะท่ีเก่ียวขอ้ง ในการพิจารณาอนุมติัใหย้ึดหลกัเกณฑด์งัน้ี 

   13.1.1 นกัศึกษาท่ีขอยา้ยคณะหรือประเภทวชิา หรือสาขาวชิา ตอ้งไดศึ้กษาอยูใ่นคณะหรือประเภท

วชิาหรือสาขาวชิาเดิม ไม่นอ้ยกวา่ 1 ภาคการศึกษาปกติ  ทั้งน้ีไม่นบัรวมภาคการศึกษาท่ีลาพกัหรือถูกใหพ้กั 

   13.1.2 การกาํหนดเง่ือนไขหลกัเกณฑก์ารใหน้กัศึกษายา้ยเขา้ศึกษา ใหอ้ยูใ่นดุลยพินิจของ

คณะกรรมการประจาํคณะท่ีนกัศึกษาขอยา้ยเขา้ 

  13.2 นกัศึกษาท่ีไดรั้บการอนุมติัใหย้า้ยคณะหรือประเภทวชิา หรือสาขาวชิา อาจมีสิทธ์ิไดรั้บการเทียบโอน 

หรือรับโอนบางรายวชิา  รายวชิาท่ีไดรั้บการเทียบโอนหรือรับโอน ใหไ้ดสั้ญลกัษณ์หรือระดบัคะแนนเดิม และใหน้บัหน่วยกิ

ตรายวชิาดงักล่าวเป็นหน่วยกิตสะสม และนาํมาคาํนวณแตม้ระดบัคะแนนเฉล่ียสะสม โดยนกัศึกษาตอ้งดาํเนินการขอเทียบโอน

ใหแ้ลว้เสร็จภายในภาคการศึกษาแรกท่ีไดรั้บอนุมติัใหย้า้ยคณะหรือประเภทวชิาหรือสาขาวชิา 

  13.3   การรับโอนรายวชิา ท่ีเป็นรายวชิาเดียวกนักบัรายวชิาในหลกัสูตรหรือสาขาวชิาใหม่ รายวชิานั้นจะตอ้ง

มีระดบัคะแนนตั้งแต่ D ข้ึนไป ส่วนการเทียบโอนรายวชิา ท่ีมีเน้ือหาเทียบเท่ากนักบัรายวชิาในหลกัสูตรหรือสาขาวชิาใหม่ ให้มี

หลกัเกณฑต์ามความในขอ้ 14.6 

 ข้อ 14 การเทียบโอนและการรับโอนรายวิชา 

  14.1 ผูท่ี้เคยศึกษาในมหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ และผา่นการคดัเลือกเขา้ศึกษาในมหาวทิยาลยัไดอี้ก อาจ

มีสิทธ์ิไดรั้บการเทียบโอนหรือรับโอนบางรายวชิา โดยนกัศึกษาตอ้งดาํเนินการขอเทียบโอนใหแ้ลว้เสร็จภายในภาคการศึกษาแรก

ท่ีเขา้ศึกษา 

  14.2 นกัศึกษาท่ีรับโอนมาจากสถาบนัอุดมศึกษาอ่ืน มีสิทธ์ิไดรั้บการพิจารณาเทียบโอนบางรายวชิา โดย

นกัศึกษาตอ้งดาํเนินการขอเทียบโอนใหแ้ลว้เสร็จภายในภาคการศึกษาแรกท่ีเขา้ศึกษา 

  14.3 การเทียบโอนหรือรับโอนรายวชิาจากสถาบนัอุดมศึกษาอ่ืนทั้งภายในและต่างประเทศ ตอ้งไดรั้บการ

อนุมติัจากคณะกรรมการประจาํคณะก่อน 

  14.4 รายวชิาท่ีไดรั้บการเทียบโอนหรือรับโอน ใหไ้ดสั้ญลกัษณ์หรือระดบัคะแนนเดิม ใหน้บัหน่วยกิตราย

วชิาดงักล่าวเป็นหน่วยกิตสะสม และนาํมาคาํนวณแตม้ระดบัคะแนนเฉล่ียสะสม 

  14.5 นกัศึกษาไม่มีสิทธ์ิลงทะเบียนเรียนรายวชิาท่ีไดสั้ญลกัษณ์หรือระดบัคะแนนเดิมอีก เวน้แต่เม่ือผล

การศึกษารายวชิาท่ีสัมพนัธ์กบัรายวชิาท่ีไดสั้ญลกัษณ์  หรือระดบัคะแนนเดิม  ตํ่ากวา่มาตรฐานท่ีคณะหรือภาควชิากาํหนด ให้

ลงทะเบียนเรียนรายวชิาท่ีไดสั้ญลกัษณ์หรือระดบัคะแนนเดิมนั้นซํ้าอีกได ้ และใหน้บัหน่วยกิตรายวชิาดงักล่าวเป็นหน่วยกิต

สะสมไดเ้พียงคร้ังเดียว 
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  14.6 การเทียบโอนหรือรับโอนรายวชิาตอ้งไดรั้บการอนุมติัจากภาควชิาท่ีเก่ียวขอ้ง โดยมีหลกัเกณฑใ์นการ

พิจารณาดงัน้ี 

   14.6.1 รายวชิาเดิมท่ีนาํมาเทียบโอนหรือรับโอนได ้จะตอ้งมีเน้ือหาวชิาอยูใ่นระดบัเดียวกนั และมี

ปริมาณเท่ากนัหรือไม่นอ้ยกวา่สามในส่ีของรายวชิาในหลกัสูตรใหม่ 

   14.6.2 รายวชิาท่ีจะนาํมาพิจารณาเทียบโอนหรือรับโอน ตอ้งมีผลการศึกษาตามท่ีภาควชิากาํหนด โดย

ตอ้งไดร้ะดบัคะแนน 2.00 หรือเทียบเท่าข้ึนไป 

   14.6.3 ใหมี้การเทียบโอนหรือรับโอนรายวิชาไดไ้ม่เกินสามในส่ีของจาํนวนหน่วยกิตรวมของ

หลกัสูตรใหม่ 

  14.7 การเทียบโอนความรู้และการใหห้น่วยกิตจากการศึกษานอกระบบ และ/หรือการศึกษาตามอธัยาศยัเขา้

สู่การศึกษาในระบบ 

   14.7.1 การเทียบความรู้ จะเทียบเป็นรายวชิาหรือกลุ่มรายวชิาตามหลกัสูตรท่ีมหาวทิยาลยัเปิดสอน 

   14.7.2 การเทียบประสบการณ์จากการทาํงาน จะคาํนึงถึงความรู้ท่ีไดจ้ากประสบการณ์เป็นหลกั 

   14.7.3 วธีิการประเมินเพ่ือการเทียบความรู้ในแต่ละรายวชิาหรือกลุ่มรายวชิา และเกณฑก์ารตดัสิน ให้

อยูใ่นดุลยพินิจของภาควชิาท่ีนกัศึกษาขอเทียบโอนความรู้ 

   14.7.4 ผลการประเมินตอ้งเทียบไดไ้ม่ตํ่ากวา่ระดบัคะแนน 2.00 หรือเทียบเท่า จึงจะใหจ้าํนวนหน่วยกิ

ตของรายวชิาหรือกลุ่มรายวชิานั้น แต่ไม่ใหเ้ป็นระดบัคะแนน และไม่นาํมาคาํนวณแตม้ระดบัคะแนนเฉล่ียสะสม 

   14.7.5 การบนัทึกผลการเรียน ใหบ้นัทึกตามวธีิการประเมิน ดงัน้ี 

    14.7.5.1 ถา้ไดห้น่วยกิตจากการทดสอบมาตรฐานใหบ้นัทึก CS (credits from standardized 

test) 

    14.7.5.2 ถา้ไดห้น่วยกิตจากการทดสอบท่ีไม่ใช่การทดสอบมาตรฐาน ใหบ้นัทึก CE (credits 

from  exam) 

    14.7.5.3 ถา้ไดห้น่วยกิตจากการประเมินการศึกษา หรือการอบรมท่ีจดัโดยหน่วยงานอ่ืน ให้

บนัทึก  CT (credits from training) 

    14.7.5.4 ถา้ไดห้น่วยกิตจากการเสนอแฟ้มสะสมผลงาน ใหบ้นัทึก CP (credits from 

portfolio) 

   14.7.6 ใหเ้ทียบรายวชิาหรือกลุ่มรายวชิาจากการศึกษานอกระบบและหรือการศึกษาตามอธัยาศยัไดไ้ม่

เกินสามในส่ีของจาํนวนหน่วยกิตรวมของหลกัสูตร และตอ้งใชเ้วลาศึกษาอยูใ่นมหาวทิยาลยัอยา่งนอ้ยหน่ึงปีการศึกษา 

 ข้อ 15 การรับโอนนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน 

  15.1 มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ อาจรับโอนนกัศึกษาจากสถาบนัอุดมศึกษาอ่ืนท่ีสภา

มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์รับรอง 

  15.2 การรับโอนนกัศึกษา  ตอ้งไดรั้บการอนุมติัจากคณะกรรมการประจาํคณะท่ีนกัศึกษาขอโอนเขา้ศึกษา  

และอธิการบดี หรือผูท่ี้อธิการบดีมอบหมาย  โดยมีหลกัเกณฑด์งัน้ี 

   15.2.1 นกัศึกษาตอ้งศึกษาอยูใ่นสถาบนัเดิมมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่  2 ภาคการศึกษาปกติ โดยไม่นบัภาค

การศึกษาท่ีลาพกัหรือถูกใหพ้กั 

   15.2.2 มีรายวชิาท่ีสามารถนาํมาเทียบโอนตามความในขอ้ 14.6  คิดเป็นหน่วยกิตตามหลกัสูตรใหม่ได้

ไม่นอ้ยกวา่ 24 หน่วยกิต   และตอ้งมีแตม้ระดบัคะแนนเฉล่ียของรายวชิาท่ีเทียบโอนไม่ตํ่ากวา่ 2.50 หรือเทียบเท่า 

  15.3การสมคัรขอโอนยา้ยให้ยื่นคาํร้องถึงมหาวิทยาลยัอย่างน้อย 2 เดือนก่อนกาํหนดวนัลงทะเบียนเรียนของ 

ภาคการศึกษาท่ีจะโอนเขา้ศึกษา พร้อมทั้งติดต่อสถาบนัเดิมใหจ้ดัส่งใบแสดงผลการศึกษา และคาํอธิบายรายวชิาของหลกัสูตรเดิม

มายงัมหาวทิยาลยัโดยตรงดว้ย 

 ข้อ 16 การลา 
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  16.1 การลาป่วยหรือลากิจ 

   16.1.1 การลาไม่เกิน 7 วนั ในระหว่างเปิดภาคการศึกษา ตอ้งไดรั้บการอนุมติัจากอาจารยผ์ูส้อนและ

แจง้อาจารยท่ี์ปรึกษาทราบ  ถา้เกิน 7 วนั ตอ้งไดรั้บการอนุมติัจากคณบดี โดยผ่านอาจารยท่ี์ปรึกษา สําหรับงานหรือการสอบท่ี

นักศึกษาไดข้าดไปในช่วงเวลานั้น ให้อยู่ในดุลยพินิจของอาจารยผ์ูส้อน  ซ่ึงอาจจะอนุญาตให้ปฏิบติังานหรือสอบทดแทน หรือ

ยกเวน้ได ้

   16.1.2 ในกรณีท่ีป่วยหรือมีเหตุสุดวิสัย ทาํให้ไม่สามารถเขา้สอบไล่ได ้นักศึกษาตอ้งขอผ่อนผนัการ

สอบไล่ต่อคณะภายในวนัถดัไป หลงัจากท่ีมีการสอบไล่รายวชิานั้นเวน้แต่จะมีเหตุผลอนัสมควร    คณะกรรมการประจาํคณะเป็น

ผูพิ้จารณาการขอผ่อนผนัดงักล่าว โดยอาจอนุมติัให้ไดสั้ญลกัษณ์ I หรือให้ยกเลิกการลงทะเบียนเรียนรายวิชานั้นเป็นกรณีพิเศษ 

โดยใหไ้ดสั้ญลกัษณ์ W หรือไม่อนุมติัการขอผอ่นผนั โดยใหถื้อวา่ขาดสอบก็ได ้

  16.2 การลาพกัการศึกษา 

   16.2.1 การลาพกัการศึกษาเป็นการลาพกัทั้งภาคการศึกษา และถา้ไดล้งทะเบียนไปแลว้ เป็นการยกเลิก

การลงทะเบียนเรียน โดยรายวชิาท่ีไดล้งทะเบียนเรียนทั้งหมดในภาคการศึกษานั้น จะไม่ปรากฏในใบแสดงผลการศึกษา 

   16.2.2 การขอลาพกัการศึกษา ใหแ้สดงเหตุผลความจาํเป็นพร้อมกบัมีหนงัสือรับรองของผูป้กครอง 

ผา่นอาจารยท่ี์ปรึกษา  การลาพกัการศึกษาตอ้งไดรั้บการอนุมติัจากคณบดี 

   16.2.3 การลาพกัการศึกษา จะลาพกัเกิน 2 ภาคการศึกษาปกติติดต่อกนัไม่ได ้

   16.2.4 ในสองภาคการศึกษาปกติแรกท่ีไดเ้ขา้ศึกษาในมหาวทิยาลยั นักศึกษาจะลาพกัการศึกษาไม่ได ้

เวน้แต่กรณีท่ีป่วย หรือถูกเกณฑห์รือระดมเขา้รับราชการทหารกองประจาํการ และหรือไดรั้บทุนต่างๆ  ท่ีมหาวิทยาลยัเห็นวา่เป็น

ประโยชน์กบันกัศึกษา 

   16.2.5 การลาพกัการศึกษา นอกเหนือจากหลกัเกณฑต์ามความในขอ้ 16.2.3 และขอ้ 16.2.4 ตอ้งไดรั้บ

การอนุมติัจากอธิการบดีเป็นกรณีพิเศษ  โดยการเสนอของคณบดี 

   16.2.6 นกัศึกษาจะตอ้งชาํระค่ารักษาสถานภาพนกัศึกษาทุกภาคการศึกษาท่ีไดรั้บการอนุมติัใหล้าพกั 

ตามอตัราท่ีมหาวทิยาลยักาํหนด  ยกเวน้ภาคการศึกษาท่ีไดล้งทะเบียนเรียนไปก่อนแลว้ 

  16.3 ในการลาป่วยและการลาพกัการศึกษาเน่ืองจากป่วย นกัศึกษาตอ้งแสดงใบรับรองแพทยด์ว้ยทุกคร้ัง 

  16.4 การให้พักการศึกษา ในกรณีท่ีคณะกรรมการแพทย์ซ่ึงอธิการบดีแต่งตั้ งข้ึน วินิจฉัยว่าป่วย และ

คณะกรรมการประจาํคณะเห็นว่าโรคนั้นเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา และหรือเป็นอนัตรายต่อผูอ่ื้น คณะกรรมการประจาํคณะอาจ

เสนอใหน้กัศึกษาผูน้ั้นพกัการศึกษาได ้

  16.5 การลาออก  นกัศึกษายืน่ใบลาออก พร้อมหนงัสือรับรองของผูป้กครองผา่นอาจารยท่ี์ปรึกษา เพ่ือขอ

อนุมติัต่ออธิการบดี  ผูท่ี้จะไดรั้บการอนุมติัใหล้าออกไดต้อ้งไม่มีหน้ีสินกบัมหาวทิยาลยั 

 ข้อ 17 การเสนอช่ือเพ่ือรับปริญญาและการอนุมัติให้ปริญญา 

  17.1 นกัศึกษาท่ีจะไดรั้บการเสนอช่ือเพ่ือรับปริญญา ตอ้งมีคุณสมบติัครบถว้นดงัน้ี 

   17.1.1 ไดศึ้กษาและผา่นการวดัและประเมินผลรายวชิาต่างๆ ครบถว้นตามหลกัสูตรและขอ้กาํหนด

ของสาขาวชิาท่ีจะรับปริญญา โดยไม่มีรายวชิาใดท่ีไดสั้ญลกัษณ์ I หรือ R คา้งอยู่ ทั้งน้ีนบัรวมถึงรายวชิาท่ีไดรั้บการเทียบโอนและท่ี

รับโอน และนกัศึกษาจะตอ้งผ่านการเขา้ร่วมกิจกรรมเสริมหลกัสูตร เพ่ือพฒันานกัศึกษาตามท่ีมหาวทิยาลยักาํหนดดว้ย 

   17.1.2 ยงัมีสถานภาพเป็นนกัศึกษาอยูแ่ละไดแ้ตม้ระดบัคะแนนเฉล่ียสะสมไม่ตํ่ากวา่ 2.00   หากเป็น

นกัศึกษาท่ีโอนยา้ยมาจากสถาบนัอุดมศึกษาอ่ืน จะตอ้งศึกษาอยูใ่นมหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์อยา่งนอ้ยหน่ึงปีการศึกษา 

   17.1.3 ระยะเวลาการสาํเร็จการศึกษา 

    17.1.3.1 หลกัสูตร 4 ปี สาํเร็จการศึกษาไดไ้ม่ก่อน 6 ภาคการศึกษาปกติ สาํหรับการลงทะเบียน

เรียนเตม็เวลา และไม่ก่อน 14 ภาคการศึกษาปกติ สาํหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา 

    17.1.3.2 หลกัสูตร 5 ปี สาํเร็จการศึกษาไดไ้ม่ก่อน 8 ภาคการศึกษาปกติ สาํหรับการลงทะเบียน

เรียนเตม็เวลา และไม่ก่อน 17 ภาคการศึกษาปกติ สาํหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา 
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    17.1.3.3 หลกัสูตร 6 ปี สาํเร็จการศึกษาไดไ้ม่ก่อน 10 ภาคการศึกษาปกติ สาํหรับการ

ลงทะเบียนเรียนเตม็เวลา และไม่ก่อน 20 ภาคการศึกษาปกติ สาํหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา 

   17.1.4 ไม่อยูใ่นระหวา่งการรอรับโทษทางวนิยัท่ีระบุใหง้ดการเสนอช่ือเพ่ือรับปริญญาชัว่ระยะเวลา

หน่ึง 

   17.1.5 ไดป้ฏิบติัตามระเบียบต่างๆ ครบถว้น และไม่มีหน้ีสินใดๆ ต่อมหาวทิยาลยั 

   17.1.6 ไดด้าํเนินการเพ่ือขอรับปริญญาตามท่ีมหาวทิยาลยักาํหนด 

  17.2 นกัศึกษาท่ีจะไดรั้บการเสนอช่ือเพ่ือรับปริญญาเกียรตินิยมอนัดบัหน่ึง ตอ้งมีคุณสมบติัครบถว้นดงัน้ี  

   17.2.1 มีคุณสมบติัตามความในขอ้ 17.1 

   17.2.2 ไดแ้ตม้ระดบัคะแนนเฉล่ียสะสมตั้งแต่ 3.50 ข้ึนไป 

   17.2.3 ไม่เคยไดร้ะดบัคะแนนตํ่ากวา่ 2.00  หรือสัญลกัษณ์  F หรือ U ในรายวชิาใดๆ 

   17.2.4 ใชเ้วลาศึกษาไม่เกินจาํนวนปีการศึกษาต่อเน่ืองกนัตามแผนการศึกษาของสาขาวชิาท่ีจะไดรั้บ

ปริญญา 

   17.2.5 ไม่เคยเป็นผูมี้ประวติัไดรั้บการลงโทษ เน่ืองจากผดิวนิยัอยา่งร้ายแรง 

  17.3 นกัศึกษาท่ีจะไดรั้บการเสนอช่ือเพ่ือรับปริญญาเกียรตินิยมอนัดบัสองตอ้งมีคุณสมบติัครบถว้น ดงัน้ี 

   17.3.1 มีคุณสมบติัตามความในขอ้ 17.1 

   17.3.2 ไดแ้ตม้ระดบัคะแนนเฉล่ียสะสมตั้งแต่ 3.25 ข้ึนไป  แต่เป็นผูไ้ม่มีสิทธ์ิไดรั้บปริญญาเกียรตินิยม

อนัดบัหน่ึง 

   17.3.3 ไม่เคยไดร้ะดบัคะแนนตํ่ากวา่ 2.00 ในรายวชิาเอกใดๆ ของหลกัสูตรสาขาวชิานั้น  

   17.3.4 ไม่เคยไดร้ะดบัคะแนน E หรือสัญลกัษณ์ F หรือ U ในรายวชิาใดๆ 

   17.3.5 มีคุณสมบติัตามความในขอ้ 17.2.4 

   17.3.6 มีคุณสมบติัตามความในขอ้ 17.2.5 

  17.4 มหาวทิยาลยัจะเสนอรายช่ือนกัศึกษาท่ีมีสิทธ์ิไดรั้บการเสนอช่ือเพ่ือรับปริญญา หรือปริญญาเกียรติ

นิยมในสาขาวชิาต่างๆ เพ่ือขออนุมติัปริญญาต่อสภามหาวทิยาลยั 

  17.5 ในกรณีท่ีนกัศึกษามีคุณสมบติัครบถว้นตามความในขอ้ 17.1  แต่ประสงคจ์ะขอเล่ือนการเสนอช่ือเพ่ือ

รับปริญญาออกไป โดยตอ้งการลงทะเบียนเรียนบางรายวชิาอีก อธิการบดีโดยการเสนอของคณะกรรมการประจาํคณะ อาจอนุมติั

ใหน้กัศึกษาลงทะเบียนเรียนบางรายวชิา โดยไม่นบัเป็นหน่วยกิตสะสมได ้

 ข้อ 18 การขอเข้าศึกษาเพ่ือปริญญาท่ีสอง 

  18.1 นกัศึกษาท่ีสาํเร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรี จากมหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ หรือสถาบนัอุดมศึกษาอ่ืน

ท่ี 

เทียบเท่า อาจขอเขา้ศึกษาต่อในหลกัสูตรปริญญาตรี สาขาวชิาอ่ืนเป็นการเพิ่มเติมได ้

  18.2 การรับเขา้ศึกษา ตอ้งไดรั้บการอนุมติัจากคณะกรรมการประจาํคณะท่ีนกัศึกษาขอเขา้ศึกษา และ

อธิการบดี 

  18.3 การเทียบโอนและการรับโอนรายวชิา 

   18.3.1 รายวชิาท่ีนักศึกษาไดศึ้กษาในสาขาวิชาท่ีสําเร็จการศึกษา จะไดรั้บการพิจารณาเทียบโอนและ

รับโอน โดยรายวิชาท่ีได้รับการเทียบโอนและรับโอน ให้ได้สัญลักษณ์หรือระดับคะแนนเดิม  และให้นับหน่วยกิตรายวิชา

ดงักล่าวเป็นหน่วยกิตสะสม แต่ไม่นาํมาคาํนวณแตม้ระดบัคะแนนเฉล่ียสะสม 

   18.3.2 นกัศึกษาไม่มีสิทธ์ิลงทะเบียนเรียนรายวชิาท่ีไดสั้ญลกัษณ์หรือระดบัคะแนนเดิม เวน้แต่เม่ือผล

การศึกษารายวิชาท่ีสัมพนัธ์กับรายวิชาท่ีได้สัญลักษณ์หรือระดับคะแนนเดิมตํ่ากว่ามาตรฐาน   คณะหรือภาควิชากาํหนดให้

ลงทะเบียนเรียนรายวชิาท่ีไดสั้ญลกัษณ์หรือระดบัคะแนนเดิมซํ้ าอีกได ้และให้นับหน่วยกิตรายวิชาดงักล่าว  เป็นหน่วยกิตสะสม

ไดเ้พียงคร้ังเดียว 
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   18.3.3 การเทียบโอนและการรับโอนรายวชิา  ตอ้งไดรั้บการอนุมติัจากคณะกรรมการประจาํคณะ  

โดยมี 

หลกัเกณฑใ์นการพิจารณาตามความในขอ้ 14.6 

 ข้อ 19 การศึกษาสองปริญญาพร้อมกนั 

  19.1 นกัศึกษาท่ีเขา้ศึกษาในมหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ อาจขอศึกษาสองปริญญาพร้อมกนัได ้

  19.2 รายละเอียดต่างๆ ใหเ้ป็นไปตามท่ีมหาวทิยาลยักาํหนด 

 ข้อ 20 การพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา 

  20.1 ตายหรือลาออก 

  20.2 ถูกใหอ้อก หรือไล่ออก เน่ืองจากตอ้งโทษทางวนิยั 

  20.3 ไม่ไดล้งทะเบียนเรียนภายใน 30 วนั นบัจากวนัเปิดภาคการศึกษาปกติ โดยมิไดรั้บการอนุมติัใหล้าพกั

การศึกษา 

  20.4 ไดแ้ตม้ระดบัคะแนนเฉล่ียสะสมตํ่ากวา่ 1.00  ในภาคการศึกษาแรกท่ีเขา้ศึกษาในมหาวทิยาลยั ทั้งน้ี ไม่

นบัภาคการศึกษาท่ีลาพกั หรือถูกใหพ้กั 

  20.5 ไดแ้ตม้ระดบัคะแนนเฉล่ียสะสมตํ่ากวา่ 1.25 ในภาคการศึกษาปกติท่ีสองท่ีเขา้ศึกษาในมหาวทิยาลยั 

ทั้งน้ีไม่นบัภาคการศึกษาท่ีลาพกัหรือถูกใหพ้กั 

  20.6 ไดแ้ตม้ระดบัคะแนนเฉล่ียสะสมตํ่ากวา่ 1.50 ยกเวน้นกัศึกษาท่ีเร่ิมเขา้ศึกษาในมหาวทิยาลยัในสองภาค

การศึกษาแรก 

  20.7 ไดแ้ตม้ระดบัคะแนนเฉล่ียสะสมตํ่ากวา่ 1.70 ในภาคการศึกษาปกติถดัไป หลงัจากไดรั้บภาวะรอพินิจ

คร้ังท่ี 1 

  20.8 ไดแ้ตม้ระดบัคะแนนเฉล่ียสะสมตํ่ากวา่ 1.90 ในภาคการศึกษาปกติถดัไป หลงัจากไดรั้บภาวะรอพินิจ

คร้ังท่ี 2 

  20.9 ไดแ้ตม้ระดบัคะแนนเฉล่ียสะสมตํ่ากวา่ 2.00 ในภาคการศึกษาปกติถดัไป หลงัจากไดรั้บภาวะรอพินิจ

คร้ังท่ี 3 

  20.10 ไดข้ึ้นทะเบียนเป็นนกัศึกษามหาวทิยาลยัมาแลว้ เป็นระยะเวลาเกิน 2 เท่าของจาํนวนปีการศึกษา

ต่อเน่ืองกนั   

ท่ีไดก้าํหนดไวใ้นแผนกาํหนดการศึกษาของสาขาวชิาท่ีศึกษาอยู ่ สาํหรับนกัศึกษาท่ีรับโอนใหน้บัเวลาท่ีเคยศึกษาอยูใ่นสถาบนั

เดิมรวมเขา้ดว้ย 

  20.11 ไดรั้บการอนุมติัปริญญา 

  20.12 ไดรั้บการวนิิจฉยัโดยคณะกรรมการแพทยซ่ึ์งแต่งตั้งโดยอธิการบดี วา่ป่วย จนเป็นอุปสรรคต่อ

การศึกษา หรือเป็นอนัตรายต่อผูอ่ื้น ทั้งน้ีตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจาํคณะ 
 

 ข้อ 21 ให้อธิการบดีรักษาการตามระเบียบนี้  ในกรณีท่ีจะต้องมีการดําเนินการใดๆ ท่ีมิได้กาํหนดไว้ในระเบียบนี้  หรือ

กําหนดไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีท่ีมีความจําเป็นต้องผ่อนผันข้อกําหนดในระเบียบนี้เป็นกรณีพิเศษ เพ่ือให้การดําเนินการจัด

การศึกษาขั้นปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยเป็นไปโดยเรียบร้อย ให้อธิการบดีมีอํานาจตีความ วินิจฉัยส่ังการ และปฏิบัติตามท่ี

เห็นสมควร และให้ถือเป็นท่ีสุด แล้วรายงานให้สภามหาวิทยาลยัทราบ 
 

   ประกาศ  ณ  วนัท่ี    4 พ.ค. 2552 

 

เกษม   สุวรรณกุล 

(ศาสตราจารยเ์กษม สุวรรณกุล) 

นายกสภามหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ 
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