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ค าน า 

สถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เป็นหน่วยงานที่ มีพันธกิจด้าน

การผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ พัฒนางานวิชาการและงานวิจัย บริการวิชาการเพ่ือตอบสนองความต้องการแก่

สังคม ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม และสร้างนวัตกรรมตามวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย ได้ด าเนินการจัดการเรียน

การสอนในระดับปริญญาตรีมาตั้งแต่ปีการศึกษา 2550 เห็นสมควรให้ มีการพัฒนาหลักสูตรในระดับ

บัณฑิตศึกษา สาขาวิชาอิสลามศึกษา เพ่ือยกระดับการศึกษาและการพัฒนาคนให้ก้าวทันความเปลี่ยนแปลง

และการพัฒนาของประเทศ 

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอิสลามศึกษา ที่จัดท าขึ้นเป็นหลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2564 

ด าเนินการจัดท าโดยค านึงถึงความต้องการของชุมชนและยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ผ่านการพิจารณา

วิพากษ์ โดยผู้ทรงคุณวุฒิทั้งในและต่างประเทศ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็นหลักสูตรที่สามารถรองรับผู้ส าเร็จ

การศึกษาในระดับปริญญาตรีทางด้านอิสลามศึกษา และสาขาที่สัมพันธ์ โดยมุ่งหวังให้ผู้ที่ส าเร็จการศึกษาใน

หลักสูตรนี้มีศักยภาพในการใช้ความรู้ทางด้านอิสลามศึกษา และกระบวนการวิจัยสู่การสร้างสรรค์นวัตกรรม

เพ่ือการพัฒนาคนในสังคมพหุวัฒนธรรม อันจะน ามาซึ่งความเจริญก้าวหน้าและสงบสุขอย่างยั่งยืน 

 

 

 

สถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา  

มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์



ข 
 

 
 

สารบัญ 

ค าน า           ก 

สารบัญ           ข 

หมวดที่  1 ข้อมูลทั่วไป        1 

หมวดที่  2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร       8 

หมวดที่  3 ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร  11 

หมวดที่  4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและประเมินผล    32 

หมวดที่  5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา     43 

หมวดที่  6 การพัฒนาคณาจารย์       45 

หมวดที่  7 การประกันคุณภาพหลักสูตร      46 

หมวดที่  8 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร   51 

ภาคผนวก 

ภาคผนวก ก ประวัติและผลงานของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์   52 

           ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 

ภาคผนวก ข ความสอดคล้องระหว่างผลการเรียนรู้ที่คาดหวังและความต้องการของ  63 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ภาคผนวก ค ความสอดคล้องระหว่างผลการเรียนรู้ที่คาดหวังกับรายวิชาในหลักสูตรฯ 66 

ภาคผนวก ง สรุปการวิพากษ์หลักสูตรฯของผู้ทรงคุณวุฒิ     70 

ภาคผนวก จ สรุปการวิพากษ์หลักสูตรฯของคณะกรรมการสภาวิชาการมหาวิทยาลัย 77 

นราธิวาสราชนครินทร์ 

ภาคผนวก ฉ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์    84 

ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2557 

ภาคผนวก ช ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิต  108 

ภาคผนวก ซ ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินโครงการพัฒนาหลักสูตร   122  
           ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต    

ภาคผนวก ฌ ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการร่างหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  125 

ภาคผนวก ญ ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการวิพากษ์หลักสูตร   128 

           ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 



1 
 

 
 

รายละเอียดของหลักสูตร 

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาอิสลามศึกษา 

หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2564 

 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา  :  มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 

วิทยาเขต / คณะ / ภาควิชา :  สถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา 

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

1. ชื่อหลักสูตร 

(ภาษาไทย)  :  หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอิสลามศึกษา 

(ภาษาอังกฤษ)  :  Master of Arts Program in Islamic Studies 

(ภาษาอาหรับ)  :  برانمج الدراسات العليا قسم الدراسات اإلسالمية 
(ภาษามลายู)  :   Ijazah Sarjana Jabatan Pengajian Islam  

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
2.1 ชื่อเต็ม       
            (ภาษาไทย) :  ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (อิสลามศึกษา) 
             (ภาษาอังกฤษ) :  Master of Arts (Islamic Studies) 

 2.2 ชื่อย่อ  
    (ภาษาไทย) :  ศศ.ม. (อิสลามศึกษา) 

     (ภาษาอังกฤษ) :  M.A. (Islamic Studies) 
3. วิชาเอก (ถ้ามี)  
 - ไม่มี 
4. จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 

4.1 แผน ก แบบ ก1 ประกอบด้วย รายวิชาวิทยานิพนธ์ จ านวน 36 หน่วยกิต และมีการเรียนรายวิชา
อ่ืนในหลักสูตรแต่ไม่นับหน่วยกิต 

4.2 แผน ก แบบ ก2 ประกอบด้วย รายวิชาไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต และรายวิชาวิทยานิพนธ์ ไม่
น้อยกว่า 18 หน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต 

5. รูปแบบของหลักสูตร 

5.1 รูปแบบ: หลักสูตรระดับปริญญาโท แผน ก แบบ ก1 และ แผน ก แบบ ก2 
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5.2 ภาษาที่ใช้ 

     การจัดการเรียนการสอนโดยใช้ภาษาอาหรับเป็นหลัก และเสริมด้วยภาษาไทย ภาษามาลายู หรือ

ภาษาอังกฤษ ส่วนการเขียนวิทยานิพนธ์ นักศึกษาสามารถเขียนโดยใช้ภาษาไทย ภาษามาลายู ภาษาอาหรับ 

หรือภาษาอังกฤษได้ 

5.3 การรับเข้าศึกษา 

     รับทั้งนักศึกษาไทยและต่างชาติ โดยเปิดรับนักศึกษาต่างชาติในหลักสูตร แผน ก แบบ ก1 

5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น 

     เป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยที่จัดการเรียนการสอน 

5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 

     ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 

6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 

6.1 เป็นหลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2564 

6.2 เวลาที่เริ่มใช้หลักสูตรภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2564 

6.3 สภาวิชาการมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เห็นชอบหลักสูตรในการประชุมครั้งที่ 5/2563 

      เมื่อวันที่ 14 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2563 

6.4 สภามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ อนุมัติหลักสูตรในการประชุมครั้งท่ี 6/2563 

      เมื่อวันที่ 14 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 

7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 

หลักสูตรมีความพร้อมในการเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐานตามกรอบคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

แห่งชาติ 2552 ในปีการศึกษา 2565  

8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา 

8.1 นักวิชาการอิสลามศึกษา 

8.2 นักวิจัยทางสังคมศาสตร์ 

8.3 อาจารย์มหาวิทยาลัย 

8.4 ผู้ประกอบอาชีพอิสระที่เกี่ยวข้องกับอิสลามศึกษา เช่น ผู้สอน ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ปรึกษาด้านอิสลาม

แก่หน่วยงานภาครัฐและเอกชน เป็นต้น 
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9. ชื่อ ต าแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

ล า 

ดับ 
ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่งวิชาการ คุณวุฒิการศึกษา สถาบัน 

ปีที่

ส าเร็จ 

1 นายมูฮัมมัด  อูมูดี   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ -Ph.D. in Islamic 
Studies  
(Islamic Pedagogy) 
-กศ.ม. (การบริหาร
การศึกษา) 
-ประกาศนียบัตรบัณทิต
วิชาชีพครู 
-B.A. in Islamic Studies 

-Sultan Idris 
Education University, 
Malaysia   
-มหาวิทยาลัยทักษิณ 
 
-มหาวิทยาลัยฟาฏอนี 
 
-University of Zarqa, 
Jordan     

2011 
 

 
2550 

 
2547 

 
2000 

2 นายมะนะพียะ  เมาตี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ -Ph.D. in Islamic 
Studies (Islamic Family 
Law) 
-M.A. in Islamic 
Studies (Islamic 
Political Law) 
-B.A. in Islamic Law 

-Universiti Sains  
Malaysia, Malaysia 
 
-Universitas 
Muhammadiyah 
Surakarta, Indonesia 
-Islamic University 
for Science and 
Technology, Pakistan 

2011 
 

 
1998 

 
 
1995 

3 นายอานิส พัฒนปรีชาวงศ์ 

 

รองศาสตราจารย์ -Ph.D.  in Islamic  Law 
 
-ศศ.ม. (อิสลามศึกษา)   
 
-B.A. in Islamic  Law 

-International Islamic 
University, Malaysia 
-มหาวิทยาลัยสงขลา 
นครินทร์   
-Islamic University of 
Madinah, Kingdom of 
Saudi Arabia  

2014 
 
2547 

 
2001 

 

10. สถานที่จัดการเรียนการสอน 

อาคารเรียนรวม สถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 
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11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 

11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ   

       สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจทั่วโลกในปัจจุบันตกอยู่ในภาวะถดถอยทั้งประเทศ

เศรษฐกิจหลักและประเทศที่ก าลังพัฒนา เนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

ประเทศไทยแม้จะเป็นประเทศที่ได้รับค าชื่นชมว่าสามารถควบคุมโรคระบาดได้ดี แต่ในทางเศรษฐกิจได้รับ

ผลกระทบอย่างหนักเช่นเดียวกัน เนื่องจากเป็นระบบเศรษฐกิจของไทยที่ต้องพ่ึงพาเศรษฐกิจของต่างประเทศ 

และปัจจัยโครงสร้างพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจก่อนเกิดวิกฤตโควิด-19 ที่มีความเปราะบาง ทั้งการลงทุนในระดับต่ า

ยาวนาน แรงงานส่วนใหญ่ไม่สามารถแข่งขันได้และมีปัญหาหนี้สินครัวเรือนสูง รัฐบาลได้ก าหนดนโยบาย

เปลี่ยนจากฐานเศรษฐกิจเกษตรเข้มข้นเป็นฐานการผลิตอุตสาหกรรม และพัฒนาไปสู่ฐานการบริการสมัยใหม่ 

เพ่ือขับเคลื่อนประเทศให้หลุดพ้นจากประเทศรายได้ปานกลางไปสู่ประเทศรายได้สูง และจากความไม่เท่า

เทียมกันของคนในชาติไปสู่การพัฒนาอย่างสมดุลโดยใช้โมเดล Thailand 4.0 ที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของ

ประเทศไปสู่ Value Base Economy หรือการขับเคลื่อนประเทศด้วยนวัตกรรม แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) จึงมุ่งเน้นการพัฒนาคนที่สมบูรณ์ มีคุณธรรมจริยธรรม มี

ระเบียบวินัยค่านิยมที่ดี และมีความสุข โดยยึดหลัก “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” เพ่ือให้เกิดการบูรณาการการ

พัฒนาในทุกมิติอย่างสมเหตุสมผล มีความพอดีและพอประมาณ  

ในสถานการณ์เช่นนี้ การพัฒนาเศรษฐกิจบนพ้ืนฐานแห่งหลักธรรมค าสอนในอิสลาม การพัฒนา

สถาบันการเงินอิสลาม ธุรกิจปลอดดอกเบี้ย และธุรกิจฮาลาล เป็นแนวคิดการพัฒนาธุรกิจอย่างสมดุลบน

พ้ืนฐานการช่วยเหลือเกื้อกูล มีแนวโน้มที่ส าคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและเป็นที่นิยมทั้งในและต่างประเทศ 

เป็นระบบเศรษฐกิจที่ต้องใช้พลังสมองและศักยภาพของประชากร ต้องอาศัยบุคลากรทางอิสลามศึกษา ดังนั้น 

การพัฒนาการศึกษาอิสลามที่บูรณาการศาสตร์ร่วมสมัยในระดับสูง จึงเป็นมีส าคัญต่อการส่งเสริมการพัฒนา

กระบวนการทางเศรษฐกิจยุคใหม่ที่ให้ความส าคัญกับการพัฒนาอย่างเป็นระบบในทุกมิติอย่างครอบคลุม 

วิกฤตโควิด-19 ให้บทเรียนแก่มนุษย์ว่าปัญหาเรื่องสุขภาพ สังคม และเศรษฐกิจไม่ใช่เป็นเรื่องแยกส่วนกันอีก

ต่อไป จึงเป็นการสมควรอย่างยิ่งที่สถาบันอิสลามและอาหรับศึกษาจะได้ท าการพัฒนาหลักสูตรเพ่ือเพ่ิม

ศักยภาพและขีดความสามารถในด้านอิสลามศึกษาที่สามารถส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคนในอนาคตให้

เป็นคนที่ดี เก่ง และมีคุณภาพ มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคม เรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอด

ชีวิตสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมให้มีความม่ันคงและยั่งยืน 
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11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 

       ปัจจุบันความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและอิทธิพลของกระแสโลกาภิวัตน์  ท าให้โลก

เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิต ระบบเศรษฐกิจ การเมือง การศึกษาและสังคม ตลอดจน

วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณีและความเชื่อ สังคมในพ้ืนที่ชายแดนภาคใต้ประชาชนส่วนใหญ่เป็นชาว

ไทยมลายูมุสลิม มีวัฒนธรรมมลายูผสมผสานกับวัฒนธรรมอิสลาม และมีชาวไทยพุทธและศาสนิกอ่ืนอาศัย

รวมอยู่ด้วย ท าให้พ้ืนที่แห่งนี้กลายเป็นพ้ืนที่หลากหลายวัฒนธรรม ยิ่งกว่านั้นในปัจจุบันด้วยอิทธิพลของความ

เจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีท าให้โลกสามารถเชื่อมโยงติดต่อกันได้อย่างรวดเร็วจนกล่าวได้ว่าทุกพ้ืนที่มีความ

หลากหลายทางวัฒนธรรม ผู้คนหลากหลายเชื้อชาติและศาสนามีการปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันได้อย่างรวดเร็ว 

ประกอบกับการตีความบทบัญญัติศาสนาโดยขาดความรอบรู้ บางครั้งน าไปสู่การขัดแย้งทางวัฒนธรรมที่อาจ

น าไปสู่ปัญหาความรุนแรง จึงจ าเป็นที่ทุกคนในสังคมจะต้องรู้เท่าทันและไม่ยุติปัญหาด้วยวิธีการใช้ความรุนแรง

โดยใช้หลักการตีความบทบัญญัติศาสนา เนื่องจากมนุษย์ได้ถูกบังเกิดให้เป็นผู้มีภารกิจส าคัญเพ่ือสร้างสรรค์

จรรโลงและสร้างความสงบสุขบนผืนแผ่นดิน 

องค์ความรู้อิสลามศึกษามีคุณค่าต่อมนุษยชาติ หากน ามาศึกษาวิเคราะห์และจัดการให้เหมาะสมกับ

ยุคสมัยจะเป็นพลังส าคัญในการบริหารและพัฒนาสังคมในยุคปัจจุบัน เพราะเป็นองค์ความรู้ในทางศาสนาที่มา

จากพระผู้เป็นเจ้า สามารถผสมผสานบูรณาการกับองค์ความรู้ที่เป็นข้อค้นพบของมนุษย์สู่การพัฒนาคนให้

สามารถสร้างสรรค์จรรโลงโลกและสังคมมนุษยชาติได้ จึงมีความจ าเป็นส าหรับสถาบันอิสลามและอาหรับ

ศึกษาที่จะต้องพัฒนาหลักสูตรเพ่ือพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพมนุษย์ให้สามารถรู้เท่าทันความเปลี่ยนแปลงและ

สามารถน าความรู้และประสบการณ์ไปใช้ในการแก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 

12. ผลกระทบจาก ข้อ 11 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 

12.1 การพัฒนาหลักสูตร 

หลักสูตรมีการพัฒนาและออกแบบโดยมุ่งเน้นการเพ่ิมศักยภาพในการผลิตและพัฒนา 

มหาบัณฑิตให้มีคุณภาพ คุณธรรม มีสมรรถนะสากล มีความรู้ความเข้าใจในทางวัฒนธรรมและศาสนาของ

ตนเองและของเพ่ือนมนุษย์ทั้งหลักการและเจตนารมณ์ มีศักยภาพในการพัฒนาโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง เน้นการจัดการเรียนรู้ที่สามารถน าความรู้ไปปฏิบัติและประยุกต์ใช้อย่างถูกต้อง มีเหตุผลและ

เหมาะสมกับยุคสมัย มีทักษะในการใช้เทคโนโลยีพ้ืนฐานสามารถร่วมแก้ปัญหาสังคมและวิกฤติเศรษฐกิจของ

ประเทศ มีทักษะในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งโดยสันติวิธี มีโลกทัศน์เชิงบวก และสามารถสื่อสารด้วยภาษา

ที่หลากหลาย โดยตระหนักว่าหลักสูตรและการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรเป็นปัจจัยส าคัญของการพัฒนา

การศึกษาให้สามารถตอบสนองความต้องการของสังคมและตลาดแรงงานทั้งภาครัฐและเอกชน สถาบันอิสลาม
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และอาหรับศึกษา จึงได้ด าเนินการพัฒนาหลักสูตรให้เป็นไปตามขั้นตอนของการประกันคุณภาพ การวิพากษ์

โดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในด้านอิสลามศึกษาทั้งในและต่างประเทศ 

12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 

สภามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ได้อนุมัติแผนกลยุทธ์พัฒนามหาวิทยาลัย   

นราธิวาสราชนครินทร์ (พ.ศ. 2560 - 2564) ซึ่งประกอบด้วยพันธกิจ 5 ด้าน และ 5 ประเด็นยุทธศาสตร์ โดย

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ผลิตบัณฑิตทุกระดับให้มีคุณภาพทางด้านวิชาชีพและนวัตกรรม เป้าประสงค์ที่ 1 

บัณฑิตมีคุณภาพทางด้านวิชาชีพและนวัตกรรมมีมาตรฐานในระดับสากลและมีนโยบายส่งเสริมให้มีการพัฒนา

หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาเพ่ือตอบสนองความต้องการของสังคมและประเทศชาติ สถาบันอิสลามและ

อาหรับศึกษา ได้ด าเนินการภายใต้พันธกิจและยุทธศาสตร์ดังกล่าวโดยด าเนินโครงการและกิจกรรมการพัฒนา

หลักสูตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอิสลามศึกษา ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับศาสตร์ทางด้านอิสลาม

ศึกษาเชิงบูรณาการกับศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง และสนับสนุนพันธกิจของมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ให้มี

ความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น 

13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน 

13.1 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอื่น 

ไม่มี 

13.2 การบริหารจัดการ 

 เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามท่ีหลักสูตรก าหนดไว้ หลักสูตรได้ก าหนดแนวทางในการบริหาร 
หลักสูตรดังต่อไปนี้ 

       13.2.1 มีคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ซึ่งได้รับการแต่งตั้งโดยอธิการบดีมหาวิทยาลัย 
นราธิวาสราชนครินทร์ โดยมีจ านวนกรรมการ 5 คน  

13.2.2 มีการศึกษาปัญหา อุปสรรคและแนวทางพัฒนา เพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพการท าวิจัย 
เพ่ือการเรียนการสอนและการท าวิทยานิพนธ์ปีละ 2 ครั้ง 

      13.2.3 มีการประเมินหลักสูตรและน าผลมาพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยอย่างต่อเนื่อง 
อย่างน้อยทุก ๆ 5 ปี 

       13.3 การจัดการเรียนการสอน 
        หลักสูตรด าเนินการจัดการเรียนการสอน มีดังนี้ 

         13.3.1  มีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจ าหลักสูตร อาจารย์ผู้สอน อาจารย์พิเศษ  
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์  และอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์  มีคุณสมบัติตามตามข้อก าหนดของกรอบ
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มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2558 หรือตามระเบียบมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ว่า
ด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2557 

           13.3.2  มีการประเมินการสอนและควบคุมวิทยานิพนธ์ของอาจารย์โดยนักศึกษาปีละ 2 ครั้ง
เพ่ือน าไปปรับปรุงและพัฒนาประสิทธิภาพการสอนในรายวิชาต่าง ๆ และการคุมวิทยานิพนธ์ 

           13.3.3  มีการเปิดสอนแบบโมดูลเพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้ที่ไม่สามารถลาศึกษาต่อได้ โดยเฉพาะ
การศึกษาแผน ก แบบ ก2  

          13.4  การประกันคุณภาพวิทยานิพนธ์ 
             เพ่ือให้การท าวิทยานิพนธ์สามารถด าเนินภายในเวลาที่ก าหนดและมีประสิทธิภาพหลักสูตร

ได้ก าหนดแนวทาง ดังนี้  
     13.4.1  อาจารย์ที่ปรึกษามีตารางนัดพบกับนักศึกษาเดือนละ  2 ครั้ง  

               13.4.2  สรรหาอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญตามหัวข้อ
วิทยานิพนธ์ของนักศึกษา 

           13.4.3  ภายในปีการศึกษาแรกนักศึกษาจะต้องน าเสนอและสอบผ่านโครงร่างวิทยานิพนธ์   
           13.4.4  นักศึกษาจะต้องเสนอความก้าวหน้าของวิทยานิพนธ์อย่างน้อยภาคการศึกษาละ 1 

ครั้ง ตลอดระยะเวลาการท าวิทยานิพนธ์ 
           13.4.5   มีการจัดกิจกรรมหรือจัดสัมมนาทางวิชาการเพ่ือน าเสนอทฤษฎีหรือเอกสารที่

เกี่ยวข้องภายใต้การควบคุมของอาจารย์ที่ปรึกษา  เพ่ือได้ข้อเสนอแนะหรือแนวคิดในการด าเนินการจัดท า
วิทยานิพนธ์ที่มีคุณภาพและคุณประโยชน์ต่อสังคม 

           13.4.6  จัดกิจกรรมเพ่ือศึกษาปัญหา อุปสรรคและแนวทางพัฒนาในการท าวิจัยเพ่ือ
วิทยานิพนธ์ปีละ 2 ครั้งภายใต้การควบคุมของอาจารย์ที่ปรึกษา 

           13.4.7  นักศึกษาจะต้องมีการสัมมนากลุ่มย่อย (colloquium) ก่อนที่จะมีการสอบ
วิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ ภายใต้การควบคุมของอาจารย์ที่ปรึกษา 

13.5 การประกันคุณภาพของบัณฑิตนักศึกษาจะส าเร็จการศึกษาได้ต้อง 
          13.5.1  สอบผ่านภาษาอังกฤษ  รายวิชา 09-036-102 

               13.5.2  นักศึกษาแผน ก แบบ ก1 อาจต้องลงทะเบียนเรียน (Audit) รายวิชาที่จะช่วยเสริม
ให้วิทยานิพนธ์มีความลุ่มลึกมากขึ้น โดยไม่คิดเป็นน้ าหนักในการส าเร็จ การศึกษา ทั้งนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจของ
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
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หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 

1. ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

1.1 ปรัชญาของหลักสูตร 

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอิสลามศึกษา  มุ่งผลิตมหาบัณฑิตให้เป็น

นักวิชาการ และนักวิจัยทางอิสลามศึกษาที่สามารถคิดค้นองค์ความรู้ใหม่ โดยอาศัยกระบวนการวิจัย 

การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ และบูรณการศาสตร์สู่การสร้างสรรค์ผลงานวิชาการ และนวัตกรรมบนรากฐาน

ความคิดแห่งคัมภีร์ อัลกุรอานและอัสซุนนะฮฺ เป็นแบบอย่างที่ดีในด้านการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม 

มีจรรยาบรรณทางวิชาการ และการสร้างสันติสุขในสังคมพหุวัฒนธรรม 

1.2 ความส าคัญของหลักสูตร 

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอิสลามศึกษา สถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา 

เป็นหลักสูตรที่มีความส าคัญต่อการพัฒนาคนและสังคมตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ และการ

พัฒนาวิชาการอิสลามในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นการศึกษาวิเคราะห์และสังเคราะห์

องค์ความรู้เกี่ยวกับหลักธรรมค าสอนทางศาสนาอิสลามและบูรณาการศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง เพื่อการปรับใช้อย่าง

เหมาะสมกับยุคสมัยและสถานการณ์ความเปลี่ยนแปลง การประยุกต์องค์ความรู้ที่เหมาะสมกับบริบทสังคมพหุ

วัฒนธรรม รวมทั้งการอนุรักษ์และพัฒนาภูมิปัญญาอิสลามในท้องถิ่น พัฒนาบัณฑิตให้มีคุณภาพและคุณธรรม

จริยธรรมอันสูงส่ง มีทักษะการคิดวิเคราะห์และความเชี่ยวชาญด้านการวิจัยและวิชาการอิสลามศึกษา สามารถ

แก้ไขปัญหาและเป็นที่พ่ึงทางวิชาการในการพัฒนาคนและสังคม 

1.3 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

1.3.1 เพ่ือผลิตบัณฑิตให้มีความรู้และวิเคราะห์ศาสตร์อิสลามศึกษาเชิงทฤษฏีและปฏิบัติ ภูมิ

ปัญญาอิสลามในท้องถิ่น และศาสตร์ร่วมสมัยที่เก่ียวข้อง 

1.3.2 เพ่ือผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญในการวิจัยด้านอิสลามศึกษา สามารถ

พัฒนาองค์ความรู้ใหมท่ีส่อดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงและบริบทสังคมพหุวัฒนธรรม  

1.3.3 เพ่ือผลิตบัณฑิตให้มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี ประยุกต์องค์ความรู้อิสลาม

ศึกษาและบูรณาการศาสตร์ร่วมสมัย สู่การสร้างสรรค์นวัตกรรม การพัฒนาคน และสังคม 

1.3.4 เพ่ือผลิตบัณฑิตให้มีความซื่อสัตย์สุจริต มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี มีความสามารถในการใช้

ภาษาในการสื่อสาร และความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม  
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1.4 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 

เมื่อส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอิสลามศึกษา นักศึกษา

จะมีผลการเรียนรู้ที่คาดหวังสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหลักสูตร โดยจ าแนกผลการเรียนรู้ที่คาดหวังเป็น

ความรู้ทักษะเฉพาะทาง และด้านความรู้ทักษะทั่วไป ซึ่งหลักสูตรได้ก าหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวังในการผลิต

บัณฑิตให้มีคุณลักษณะด้านต่อไปนี้ 

1.4.1 อธิบายองค์ความรู้อิสลามศึกษาเชิงทฤษฏีและปฏิบัติได ้ 

1.4.2 ท าการวิจัย และบูรณาการศาสตร์ร่วมสมัย สู่การสร้างแนวคิดและองค์ความรู้ใหม่

ทางด้านอิสลามศึกษาได ้ 

1.4.3 ใช้เทคโนโลยี วิเคราะห์องค์ความรู้อิสลามศึกษา และภูมิปัญญาอิสลามในท้องถิ่นสู่ 

การสร้างสรรค์นวัตกรรมได ้

1.4.4 ใช้ภาษาในการสื่อสาร พัฒนาและประยุกต์ความรู้ที่เกิดจากกระบวนการศึกษาและ

วิจัย ไปพัฒนาคนและสังคมได้ 

1.4.5 มีความซื่อสัตย์สุจริต มีมนุษยส์ัมพันธ์ที่ดี และความรับผิดชอบต่อตนเอง และสังคมได ้

        1.5 แผนพัฒนาปรับปรุง 
แผนการพัฒนา/

เปลี่ยนแปลง 
กลยุทธ์ หลักฐาน/ดัชนีชี้วัด 

1 ) พั ฒ น า /ป รั บ ป รุ ง
หลักสูตรให้มีมาตรฐาน
ตาม กรอบ ม าต รฐ าน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่ งช าติ  พ .ศ . 2558 
ห รื อ ม า ต ร ฐ า น ที่
ส า นั ก ง าน ก รรม ก า ร
อุดมศึกษาก าหนด 

1) แต่ งตั้ งอาจารย์ผู้ รับผิดชอบและ
ติดตามประเมินหลักสูตรอย่างสม่ าเสมอ 
2) ประเมินรายวิชา 
3) ประเมินการสอนของอาจารย์ 
4) วิเคราะห์ข้อสอบ 
5) ติดตามควบคุมวิทยานิพนธ์ให้ได้ตาม
เก ณ ฑ์ ก าร เขี ย น วิ ท ย านิ พ น ธ์ ข อ ง
นักศึกษา 

1) รายงานผลการประเมินหลักสูตร 
 
2) ผลการประเมินรายวิชา  
3) ผลการประเมินการสอนของอาจารย์  
4) ผลการวิเคราะห์ข้อสอบ  
5) ผลการควบคุมวิทยานิพนธ์ของ
อาจารย์และผลการเขียนวิทยานิพนธ์
ของนักศึกษา 
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แผนการพัฒนา/
เปลี่ยนแปลง 

กลยุทธ์ หลักฐาน/ดัชนีชี้วัด 

2) พัฒนาบุคลากรด้าน
การเรียนการสอน 
 

1) สนับสนุนบุคลากรทั้งสายวิชาการ
และสายสนับสนุนวิชาการ ให้ได้รับการ
พัฒนาตามเกณฑ์ที่ สกอ. ก าหนดและค่า
เป้าหมายของตัวชี้วัดการพัฒนาหลักสูตร 
2 ) ส่ ง เส ริม การท าวิ จั ย และตี พิ ม พ์
ผลงานวิจัยในระดับชาติและนานาชาติ 
เพ่ือพัฒนาหลักสูตรให้มีมาตรฐานสากล 
3) สนับสนุนบุคลากรสายวิชาการให้
ออกบริการวิชาการแก่ชุมชน  

1) รายงานการจัดการเรียนการสอนการ
และบันทึ กการพัฒนาอาจารย์ และ
บุคคลากรสายสนับสนุน (ทุกคน)  
 
2) ร า ย ง า น ก า ร วิ จั ย แ ล ะ จ า น ว น
ผลงานวิจัย 
 
3) หนังสือขอบคุณจากผู้น าศาสนา 

3) ปรับปรุงหลักสูตรให้
ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ ค ว า ม
เปลี่ยนแปลงของสังคม
เห ม า ะ ส ม กั บ ค ว า ม
ต้องการของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย 

1) ติดตามและประเมินความพึงพอใจ
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
2) ทบทวนหลักสูตรจากผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย 

1) รายงานผลการส ารวจระดับความพึง
พอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/มหาบัณฑิต
ใหม่ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่
น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 
2) รายงานผลการส ารวจระดับความพึง
พอใจของผู้ใช้มหาบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่
น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 
3) รายงานการประเมินความพึงพอใจ
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นๆ 

 4) พัฒนาความร่วมมือ
กับสถานประกอบการ 
องค์กรหรือหน่วยงานที่
จัดการเรียนการสอนใน
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้องทั้ง
ในและต่างประเทศ 

1) ส่งเสริมกิจกรรมความร่วมมือทาง
วิชาการกับสถาบันการศึกษาที่มีข้อตกลง
ความร่วมมือ (MOU) 
2 ) ส ร้ า ง ค ว า ม สั ม พั น ธ์ กั บ ส ถ า น
ประกอบการต่ างๆ เพ่ื อการบริการ
วิชาการ การวิจัยและการได้งานท า 

1) จ านวนบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ 
(MOU) ไม่น้อยกว่า ปีละ 1 ฉบับ 
2 ) จ าน วน สถาน ป ระกอบ การที่ มี
ความสัมพันธ์ ไม่น้อยกว่า 5 แห่งตลอด
หลักสูตร 

 

 

 

 

 



11 

 

 
 

หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 

1. ระบบการจัดการศึกษา 

1.1 ระบบ  

การจัดการศึกษาแบบระบบทวิภาค เป็นตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยนราธิวาสรานครินทร์  
ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2557  

  1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน 
             ไม่มีภาคฤดูร้อน 

 1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค 

เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับ

บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2557 

2. การด าเนินการหลักสูตร 

2.1 วัน-เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน 

จัดการด าเนินการเรียนการสอนตามรายละเอียดต่อไปนี้ 

  ภาคการศึกษาต้น เดือนมิถุนายน – พฤศจิกายน 

ภาคการศึกษาปลาย เดือนธันวาคม – พฤษภาคม 

แผน ก แบบ ก1 เรียน วันเสาร์และวันอาทิตย์ 

แผน ก แบบ ก2  เรียน วันเสาร์และวันอาทิตย์ 

 2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 

2.2.1 แผน ก แบบ ก1 

2.2.1.1 เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาอิสลามศึกษา หรือสาขา    

ที่สัมพันธ์ โดยมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 2.70 หรือ มีประสบการณ์ในการวิจัยในสาขาวิชาอิสลาม

ศึกษาหรือสาขาที่สัมพันธ์ หรือ มีผลงานทางวิชาการในสาขาที่เก่ียวข้อง 

   2.2.1.2 คุณสมบัติอ่ืน ๆ ที่นอกเหนือจากข้อ 2.2.1.1 โดยให้อยู่ในดุลยพินิจของ 

ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ทั้งนี้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ว่าด้วยการศึกษาระดับ

บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2557 
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  2.2.2 แผน ก แบบ ก2  

   2.2.2.1 เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาอิสลามศึกษา หรือสาขา

ที่สัมพันธ์โดยมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมในระดับปริญญาตรีไม่ต่ ากว่า 2.50 หรือมีประสบการณ์การท างานใน

สาขาที่เก่ียวข้องไม่น้อยกว่า 1 ปี  

2.2.2.2 คุณสมบัติ อ่ืนๆ ที่นอกเหนือจากข้อ 2.2.2.1 โดยให้อยู่ในดุลยพินิจของ

ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ทั้งนี้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ว่าด้วยการศึกษาระดับ

บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2557 

 2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า 

ปัญหาที่คาดว่าจะเกิดขึ้นกับนักศึกษาแรกเข้าเป็นปัญหาเกี่ยวกับความรู้พ้ืนฐานทางการวิจัยที ่

แตกต่าง ตลอดจนขาดแคลนทุนทรัพย์ 

2.4 กลยุทธ์ในการด าเนินการเพื่อแก้ปัญหา/ข้อจ ากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3 

ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า กลยุทธ์ในการด าเนินการแก้ไขปัญหา 
ความรู้เกี่ยวกับการท าวิจัย 1. ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาวิธีวิทยาการวิจัยทางอิสลามศึกษา 

2. จัดกิจกรรมเสริมความรู้ เกี่ยวกับการท าวิจัย โดยเปิดโอกาสให้
นักศึกษาปรึกษาเรื่องการเขียนวิทยานิพนธ์กับผู้เชี่ยวชาญ 
 

ขาดแคลนทุนทรัพย ์ 1. ส่งเสริมให้นักศึกษาเป็นผู้ช่วยสอนระดับปริญญาตรีในรายวิชาที่มี

ความเชี่ยวชาญโดยให้ได้รับค่าตอบแทนในอัตราที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

2. ส่งเสริมให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรประสานกับแหล่งทุน

ภายนอกในการสนับสนุนทุนการท าวิจัย 

 

2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี 

จ านวนนักศึกษาในแต่ละปีการศึกษาตามแผน ก แบบ ก1 มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

ระดับชั้นปี 
ปีการศึกษา (พ.ศ.) 

2564 2565 2566 2567 2568 
ชั้นปีที่ 1 10 10 10 10 10 
ชั้นปีที่ 2 - 10 10 10 10 

รวมจ านวนนักศึกษา 10 20 20 20 20 
จ านวนที่คาดว่าจะส าเร็จศึกษา - 10 10 10 10 
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จ านวนนักศึกษาในแต่ละปีการศึกษาตามแผน ก แบบ ก2 มีรายละเอียดดังต่อไปนี้  

ระดับชั้นปี 
ปีการศึกษา (พ.ศ.) 

2564 2565 2566 2567 2568 
ชั้นปีที่ 1 10 10 10 10 10 
ชั้นปีที่ 2 - 10 10 10 10 

รวมจ านวนนักศึกษา 10 20 20 20 20 
จ านวนที่คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา - 10 10 10 10 

 

2.6 งบประมาณตามแผน   

2.6.1 งบประมาณรายรับ (หน่วย: บาท) 

รายละเอียดรายรับ 
ปีงบประมาณ (พ.ศ.) 

2564 2565 2566 2567 2568 

ค่าธรรมเนียมการศึกษา/ปี

การศึกษา 

800,000 800,000 800,000 800,000 800,000 

รวมทั้งสิ้น 800,000 800,000 800,000 800,000 800,000 

 

2.6.2 งบประมาณรายจ่าย (หน่วย : บาท) 

หมวดเงิน 
ปีงบประมาณ (พ.ศ.) 

2564 2565 2566 2567 2568 

1. ค่าตอบแทนการสอน 247,500 412,500 412,500 412,500 412,500 

2. ค่าใช้สอย 30,000 60,000 60,000 60,000 60,000 

3. ค่าสาธารณูปโภค 15,000 30,000 30,000 30,000 30,000 

รวมทั้งสิ้น 292,500 502,500 502,000 502,000 502,000 

จ านวนนักศึกษา 20 40 40 40 40 

ค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษา/ปี

การศึกษา 

14,685 12,562.5 12,562.5 12,562.5 12,562.5 
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2.7 ระบบการศึกษา 

แบบชั้นเรียน      
 

2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย 

นักศึกษาอาจขอเทียบรายวิชาที่เคยศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษากับรายวิชาที่ต้องการศึกษาใน

หลักสูตร โดยการเทียบและโอนหน่วยกิตให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ว่า

ด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2557  

3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 

3.1 หลักสูตร 

                3.1.1 จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 

    3.1.1.1 แผน ก แบบ ก1   36  หน่วยกิต 
       3.1.1.2 แผน ก แบบ ก2   36  หน่วยกิต 

                3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร 

       โครงสร้างของหลักสูตรตามท่ีก าหนดไว้ในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ 
ดังนี้ 

หมวดวิชา แผน ก แบบ ก1 แผน ก แบบ ก2 

หมวดวิชาบังคับ ไม่น้อยกว่า - 6 หน่วยกิต 

หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า - 12 หน่วยกิต 

หมวดวิทยานิพนธ์  36 หน่วยกิต 18 หน่วยกิต 

รวมหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 36 หน่วยกิต 36 หน่วยกิต 
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3.1.3 รายวิชาในหลักสูตร  

          3.1.3.1 แผน ก แบบ ก1 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา 
จ านวนหน่วยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
1) หมวดวิชาปรับพื้นฐาน (ไม่นับหน่วยกิต) 
09-036-101 บทอ่านอังกฤษเพ่ืออิสลามศึกษา* 

(English Reading for Islamic Studies) 
0(2-0-3) 

09-036-202 วิธีวิทยาการวิจัยทางอิสลามศึกษา* 
(Research Methodology in Islamic Studies) 

2(1-2-3) 
 

หมายเหตุ *นักศึกษา แผน ก แบบ ก1 ต้องลงทะเบียนวิชา  09-036-101 และ 09-036-202 โดยไม่นับหน่วยกิต 
               และได้ผลการเรียนผ่าน (ค่าระดับคะแนน S) 
 
2) วิทยานิพนธ์ 
หมวดรายวิชาวิทยานิพนธ์ แผน ก แบบ ก2 
09-036-401 วิทยานิพนธ์ แผน ก แบบ ก1 

(Thesis)  
จ านวน  36 หน่วยกิต 

36(0-108-0) 

 
 

      3.1.3.2 แผน ก แบบ ก2              

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา 
จ านวนหน่วยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
1) หมวดวิชาปรับพื้นฐาน (ไม่นับหน่วยกิต) 
09-036-101 บทอ่านอังกฤษเพ่ืออิสลามศึกษา* 

(English Reading for Islamic Studies) 
0(2-0-3) 

หมายเหตุ *นักศึกษา แผน ก แบบ ก2 ต้องลงทะเบียนวิชา 09-036-101 โดยไม่นับหน่วยกิตและได้ผลการเรียน 
               ผ่าน (ค่าระดับคะแนน S) 
 
2) หมวดวิชาบังคับ  
09-036-201 
 
09-036-202 

การศึกษาอัลกุรอานและอัสซุนนะฮฺ 
(Al-Quran and Al-Sunnah Studies) 
วิธีวิทยาการวิจัยทางอิสลามศึกษา 
(Research Methodology in Islamic Studies) 

2(1-2-3) 
 
2(1-2-3) 
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09-036-203 สัมมนาด้านอิสลามศึกษากับประเด็นร่วมสมัย  
(Seminar on Islam and Current Issues) 
จ านวน  6 หน่วยกิต 

2(1-2-3) 
 

3) หมวดวิชาเลือก 
09-036-301 อะกีดะฮฺ อิสลามียะฮฺ  

(Islamic Creeds) 
2(1-2-3) 
 

09-036-302 
 

อิสลามในพหุวัฒนธรรม  
(Islam in Multicultural Society)  

2(1-2-3) 
 

09-036-303 ฟิกฮฺมุอามาลาตในสังคมปัจจุบัน  
(Fiqh Muamalat in Present Society) 

2(1-2-3) 
 

09-036-304 
 
09-036-305 
 
 
09-036-306 
 
09-036-307 
 

ชารีอะฮฺกับจริยธรรม 
(Shari`ah and Ethics)  
การจัดการฝึกอบรมและนวัตกรรมทางอิสลามศึกษา
(Management of Training and Innovation in Islamic 
Studies) 
ศาสตร์การสอนทางอิสลาม 
(Pedagogy in Islamic Studies) 
ภาษาอาหรับเพ่ือการสืบค้น  
 (Arabic Language for Searching) 

2(1-2-3) 
 
2(1-2-3) 
 
 
2(1-2-2) 
 
2(1-2-3) 
 

09-036-308 หลักการใช้และการตีความบทบัญญัติอิสลาม 
(Rules of Extraction and Application in Islamic 
Jurisprudence) 
จ านวน  12 หน่วยกิต 

2(1-2-3) 
 
 

4) วิทยานิพนธ์ 
หมวดรายวิชาวิทยานิพนธ์ แผน ก แบบ ก1 
09-036-401 วิทยานิพนธ์ แผน ก แบบ ก1 

(Thesis)  
จ านวน  36 หน่วยกิต 

36(0-108-0) 

หมวดรายวิชาวิทยานิพนธ์ แผน ก แบบ ก2 
09-036-402 วิทยานิพนธ์แผน ก แบบ ก2 

(Thesis)  
จ านวน  18 หน่วยกิต 

 18(0-54-0) 
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๓.๑.๔  ความหมายเลขรหัสวิชา             

การก าหนดรหัสวิชา 

 

         

 

       

       

  

  

   

           

      

      

      

 

 

     

      

 

 

 

 

   

   

   

 

 

 

X X X X X X X X 

หลักสูตรพิเศษหรือหลักสูตรระยะสั้น   = 1 

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)   = 2 

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)= 3 

หลักสูตรปริญญาบัณฑิต     = 4 

หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต    = 5 

หลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต    = 6 

หลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต    = 7 

ล ำดับวิชำ 

หมวดวิชาปรับพื้นฐาน = 1 
หมวดวิชาบังคับ  = 2 

หมวดวิชาเลือก  = 3 

หมวดวิทยานิพนธ์ = 4 

วิชำเรียนร่วม     = 00 

สาขาวิชากฎหมายอิสลาม    = 01 

สาขาวิชาภาษาอาหรับ    = 02 

สาขาวิชาอิสลามศึกษา    = 03 

 วิทยาลัยเทคนิคนราธิวาส    = 01 

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนราธิวาส   = 02 

วิทยาลัยการอาชีพตากใบ    = 03 

คณะพยาบาลศาสตร์     = 04 

คณะวิศวกรรมศาสตร์                        = 05 

คณะเกษตรศาสตร์     = 06 

คณะวิทยาการจัดการ     = 07 

คณะแพทย์ศาสตร์    = 08 

สถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา   = 09 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    = 10 

คณะศิลปศาสตร์                              = 11 
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3.1.5 แผนการศึกษา 

แผน ก แบบ ก1 
ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาต้น หน่วยกิต 
09-036-101 บทอ่านภาษาอังกฤษเพื่ออิสลามศึกษา* 0 (2-0-3) 
09-036-202 วิธีวิทยาการวิจัยทางอิสลามศึกษา* 0 (1-2-3) 
09-036-401 วิทยานิพนธ์ แผน ก แบบ ก1 6(0-18-0) 
                                        รวม 6 
ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาปลาย 
09-036-401 วิทยานิพนธ์ แผน ก แบบ ก1 9(0-27-0) 
                                        รวม 9 
ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาต้น  
09-036-401 วิทยานิพนธ์ แผน ก แบบ ก1 9(0-27-0) 
                                        รวม 9 
ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาปลาย  
09-036-401 วิทยานิพนธ์ แผน ก แบบ ก1 12(0-36-0) 
                                        รวม 12 

   
หมายเหตุ  *1) วิชา 09-036-102, 09-036-202 เป็นรายวิชาไม่นับหน่วยกิต จะต้องได้ผลการเรียนผ่าน 
                   (ค่าระดับคะแนน S) 
              2)  ส าหรับ แผน ก แบบ ก1 การสอบหัวข้อและโครงร่างวิทยานิพนธ์ภายในชั้นปีที่ 1 ของภาคการ 
                   ศึกษาปลาย (ถ้าเกินก าหนดดังกล่าวให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ) 
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แผน ก แบบ ก2 
ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาต้น หน่วยกิต 
09-036-101 บทอ่านภาษาอังกฤษเพื่ออิสลามศึกษา* 0(2-0-3) 
09-036-201 การศึกษาอัลกุรอานและอัสซุนนะฮฺ 2(1-2-3) 
09-036-202 วิธีวิทยาการวิจัยทางอิสลามศึกษา 2(1-2-3) 
09-036-203 สัมมนาอิสลามกับประเด็นปัญหาร่วมสมัย 2(1-2-3) 
                                         รวม 6 
ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาปลาย 
09-036-301 อะกีดะฮฺ อิสลามียะฮฺ 2(1-2-3) 
09-036-302 อิสลามในพหุวัฒนธรรม 2(1-2-3) 
09-036-303 ฟิกฮฺมุอามาลาตในสังคมปัจจุบัน 2(1-2-3) 
09-036-402 วิทยานิพนธ์ แผน ก แบบ ก2  6(0-18-0) 
                                         รวม 12 
ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาต้น 
09-036-304 ชารีอะฮฺกับจริยธรรม 2(1-2-3) 
09-036-305 การจัดการฝึกอบรมและนวัตกรรมทางอิสลามศึกษา 2(1-2-3) 
09-036-306 
09-036-402 

ศาสตร์การสอนทางอิสลามศึกษา   
วิทยานิพนธ์ แผน ก แบบ ก2 

2(1-2-3) 
6(0-18-0) 

                                         รวม 12 
ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาปลาย  
09-036-402 วิทยานิพนธ์ แผน ก แบบ ก2  6(0-18-0) 

            รวม 8 
 
หมายเหตุ *1) วิชา 09-036-101 เป็นวิชาที่ไม่นับหน่วยกิต นักศึกษาแผน ก แบบ ก2 จะต้องได้ผลการเรียนผ่าน 
                   (ค่าระดับคะแนน S) และเริ่มลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ตั้งแต่ภาคการศึกษาปลายของชั้นปีที่ 1 
               2) ส าหรับ แผน ก แบบ ก2 การสอบหัวข้อและโครงร่างวิทยานิพนธ์ภายในชั้นปีที่ 2 ของภาคการ 
                   ศึกษาต้น (ถ้าเกินก าหนดดังกล่าวให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ) 
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3.1.6 ค าอธิบายรายวิชา   

1) หมวดวิชาปรับพื้นฐาน 

09-036-101 บทอ่านภาษาอังกฤษเพื่ออิสลามศึกษา                        0(2-0-3) 

 (English Reading for Islamic Studies) 

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ไม่มี 

Pre requisite course   : No Course recommendations 

บทอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจในการศึกษา  ค้นคว้าต ารา ตลอดจนเอกสาร สารสนเทศ 
ทางวิชาการที่เกี่ยวกับอิสลามศึกษา 

English reading comprehension in studying and researching literature, information  
related to Islamic studies 

2) หมวดวิชาบังคับ         

09-036-201 การศึกษาอัลกุรอานและอัสซุนนะฮฺ        2(1-2-3) 

  (Al-Quran and Al-Sunnah Studies) 

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ไม่มี 

Pre requisite course   : No Course recommendations 

ภูมิหลังการประทานอัลกุรอาน วิวัฒนาการของการศึกษาและการอรรถาธิบายอัลกุรอาน

และอัสซุนนะฮฺ บทบาทของคัมภีร์อัลกุรอานและอัสซุนนะฮฺต่อพัฒนาการของวิชาการร่วมสมัย เลือกวิเคราะห์

วิจารณ์ประเด็นส าคัญที่มีอิทธิพลต่อวิชาการอิสลามและภูมิปัญญาอิสลามในท้องถิ่นเป็นกรณีศึกษา โดยเฉพาะ

อย่างยิ่งจากกลุ่มหนังสืออรรถาธิบายอัลกุรอาน และกลุ่มหนังสือบันทึกอัลฮะดีษทั้งหก 

Background of revealing Al-Quran, the evolution of education and 
explanations Al-Quran and Al-Sunnah, the role of the Al-Quran and Al-Sunnah on the 
development of various academic contemporary, choosing to criticize, analyze the relevant 
issues that have influenced Islamic Studies and Islamic Intellectual of local, a case study 
especially from the compiled books explaining Al-Quran and the group of six Al-Hadith 
books. 
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09-036-202 วิธีวิทยาการวิจัยทางอิสลามศึกษา                 2(1-2-3) 

  (Research Methodology in Islamic Studies) 

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ไม่มี 

Pre requisite course   : No Course recommendations 

แนวคิด หลักการ การวิจัยด้านอิสลามศึกษาทั้งแบบดั้งเดิมและแบบใหม่ในการพัฒนาองค์ความ

รู และการประยุกต์ใช้ทางอิสลามศึกษา การวิเคราะห์ปัญหา การก าหนดกรอบความคิดและการก าหนดวิธี

วิทยาการวิจัย การประยุกต์และบูรณาการความรู้อิสลามศึกษาสู่นวัตกรรม ตลอดจนการใช้เครื่องมือการ

สื่อสารสมัยใหม่เพ่ือท าการวิจัย เลือกศึกษาประเด็นปัญหาภายใต้การควบคุมดูแลของอาจารย์ประจ าวิชา การ

เขียนโครงร่าง 3 บทและน าเสนอต่อผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือท าการวิพากษ์ตลอดจน มีจรรยาบรรณในการวิจัย 

Concepts, principles of research in Islamic Studies, both traditional and new 

approach in developing knowledge and applied in Islamic Studies, problem analysis,  

defining the conceptual framework and determining the research methodology, applying 

and integrate Islamic knowledge for innovation, use of modern communication tools for 

research purpose, choose to study the issues under the supervision of the lecturer, writing 3 

chapters and presenting to experts for reviewing as well as  developing research ethics. 

 

09-036-203 สัมมนาอิสลามกับประเด็นปัญหาร่วมสมัย        2(1-2-3) 

                     (Seminar on Islam and Current Issues)                       

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ไม่มี 

Pre requisite course   : No Course recommendations 

สัมมนาประเด็น ปัญหา และความท้าทายเกี่ยวกับการพัฒนาคนและสังคม ตลอดจนภูมิปัญญา

อิสลามในท้องถิ่น ภายใต้กระแสแห่งความเปลี่ยนแปลงของโลกยุคใหม่ ปัญหาและอุปสรรคต่อการพัฒนาคน

และสังคม ประเด็นปัญหาคุณธรรมจริยธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคม ปัญหาการจัดการก าลังคนในสังคม

พหุวัฒนธรรม การจัดการข้ามวัฒนธรรม โดยการจัดสัมมนา อภิปราย วิเคราะห์ สังเคราะห์องค์ความรู้อิสลาม 

แนวคิดนักวิชาการมุสลิมและแนวคิดสมัยใหม่ น าเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาการพัฒนาคนและสังคม  

Seminar issues, problems and challenging relating to human and society and 

Islamic Intellectual of local under modern world trend changing, problems and difficulties to 

human and society, issues of morality ethics and social responsibility, problems of human 
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and society in a multicultural society, cross cultures management through seminar, 

discussion, analysis, synthesis of Islamic knowledge, Muslim scholars concepts and modern 

concepts, presenting solutions to the problems of human and society. 

3) หมวดวิชาเลือก    

09-036-301 อะกีดะฮฺ อิสลามียะฮฺ                                                               2(1-2-3) 
                     (Islamic Creeds) 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ไม่มี 

Pre requisite course   : No Course recommendations 

วิเคราะห์และเปรียบเทียบแนวการอธิบายหลักการความเชื่อในอิสลามตามแนวทางของชาว

สะลัฟและเคาะลัฟ ศึกษาภูมิปัญญาอิสลามในท้องถิ่นเกี่ยวกับความเชื่อและความศรัทธา อิทธิพลของความเชื่อ

และความศรัทธาต่อการเปลี่ยนแปลงสังคมในอดีตและปัจจุบัน  

The context of beliefs and faith of Asian society, causes and factors Influence 

the change, analyze and compare the concepts of Islamic Beliefs in accordance with the 

Salaf and Khalaf approaches Islamic Intellectual of local on beliefs and faith context. 

09-036-302 อิสลามในพหุวัฒนธรรม                                                2(1-2-3) 

                     (Islam in Multicultural Society) 

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ไม่มี 

Pre requisite course   : No Course recommendations 

ความหมาย ที่มา พื้นฐาน และโครงสร้างของพหุวัฒนธรรม วิเคราะห์กระบวนการปฏิสัมพันธ์

ของศาสนาอิสลามกับสังคมที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม พหุวัฒนธรรมในท้องถิ่นชายแดนใต้ การ

สร้างสรรค์สังคมและการอยูร่วมกันอย่างสันติในสังคมพหุวัฒนธรรม 

The meaning, background, and structure of multiculturalism, analyzing the 

interaction of Islam in a multicultural society in southern border to build up, creative society 

and peaceful coexistence in a multicultural society. 
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09-036-303 ฟิกฮฺมุอามาลาตในสังคมปัจจุบัน                                     2(1-2-3) 

                     (Fiqh Muamalat in Present Society) 

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ไม่มี 

Pre requisite course   : No Course recommendations 

พัฒนาการด้านการเงิน การธนาคาร สหกรณ์อิสลาม การประกันภัย ตลอดจนผลิตภัณฑ์ฮาลาล 

การฟ้ืนฟูการศึกษาวิจัยทางด้านฟิกฮฺมุอามาลาต การจัดตั้งองค์กรการเงินการธนาคารโลกมุสลิม บทบาทของ

ฟิกฮฺในสังคมปัจจุบัน และปัญหาด้านฟิกฮฺมุอามาลาตอ่ืนๆ 

Development of financial, banking, Islamic cooperative insurance and Halal 

products development, revitalize Islamic Law's research studies, establishment of Islamic 

Law's organizations in Muslim world, role of Islamic Law in modern society, and other issues. 

09-036-304 ชารีอะฮฺกับจริยธรรม                                                2(1-2-3) 

                     (Shari`ah and Ethics) 

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ไม่มี 

Pre requisite course   : No Course recommendations 

วิเคราะห์เปรียบเทียบบรรทัดฐานการด าเนินชีวิตของมนุษย์ ครอบครัวและสังคม ตามค าสอน

อิสลาม โดยพิจารณาในแง่กฎหมายและจริยธรรม รวมทั้งความสัมพันธ์ระหว่างกฎหมายและจริยธรรม และ

การส่งเสริมบทบาทของบรรทัดฐานทั้งสองในการแก้ไขปัญหาครอบครัวและสังคม ตลอดจนพัฒนาภูมิปัญญา

อิสลามในท้องถิ่น 

Comparative analysis of human life’s norm, family and society, Islamic 

teachings with regard to the law and ethics including the relationship between law and 

ethics and promoting the role of both norms in solving out social problems and local Islamic 

Intellectual. 
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09-036-305 การจัดการฝึกอบรมและนวัตกรรมทางอิสลามศึกษา       2(1-2-3) 

(Management of Training and Innovation in Islamic Studies) 

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ไม่มี 

Pre requisite course   : No Course recommendations 

แนวคิด ทฤษฎี หลักการในการฝึกอบรมในทัศนะของปราชญ์มุสลิม การวิเคราะห์ประเมิน

ความจ าเป็นในการฝึกอบรม การวางแผนการฝึกอบรมอย่างเป็นกลยุทธ์ การออกแบบหลักสูตร การด าเนินการ

ฝึกอบรม การประเมินผลการฝึกอบรม การพัฒนานวัตกรรม นวัตกรรมทางอิสลามศึกษาและอุตริกรรม       

สื่อมัลติมีเดียและเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีจ าเป็นต่อการผลิตนวัตกรรมทางอิสลามศึกษา ตัวอย่างนวัตกรรมทาง

อิสลามศึกษา อิทธิพลและคุณค่าของนวัตกรรมทางอิสลามศึกษาที่มีต่อสังคมและโลกปัจจุบัน 

Concepts, theories, principles in training from Muslim Scholars, analysis and 

evaluate a training needs, strategically training plan, curriculum design training operation, 

training evaluation, development of Islamic Studies innovation and Bid’ah, multimedia and 

information technology that are needed for producing Islamic Studies innovation, model,  

Influence and value of Islamic Studies innovation on society and globally. 

09-036-306 ศาสตร์การสอนทางอิสลามศึกษา                            2(1-2-3) 

                     (Pedagogy in Islamic Studies) 

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ไม่มี 

Pre requisite course   : No Course recommendations 

ที่มาของการศึกษา ปรัชญาการศึกษาในอัลกุรอานและอัลฮะดีษ จิตวิทยาการศึกษาใน          

อัลกุรอาน และอัลฮะดีษ แนวคิด ทฤษฎี และหลักการบริหารและพัฒนาการเรียนการสอนในศาสตร์ร่วมสมัย 

วิทยาการสอนของท่านศาสนทูตมุฮัมมัด (ศ็อลลัลอฮุอลัยฮิวะสัลลัม) เศาะหาบะฮฺ และตาบีอีน ตลอดจน

นักปราชญ์มุสลิมในท้องถิ่น 

Background of education, educational philosophy in Al-Quran and Al-Hadith, 

educational psychology in Al-Quran and Al-Hadith, concepts, theories and principles of 

administration and Instruction’s development of contemporary sciences, science of teaching 

of the Prophet Muhammad, Sahabah, Tabieen and local Muslim Scholars. 



25 

 

 
 

09-036-307 ภาษาอาหรับเพื่อการสืบค้น                                    2(1-2-3) 

                    (Arabic language for Searching) 

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ไม่มี 

Pre requisite course   : No Course recommendations 

วรรณกรรมและต ารานิพนธ์ภาษาอาหรับ ประโยคภาษาอาหรับที่มีโครงสร้างซับซ้อน พร้อมทั้ง

การใช้พจนานุกรมในการสืบค้นข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกที่เป็นภาษาอาหรับ  

Arabic literature compilation, Arabic complex sentences, using dictionaries for 

searching electronic data in Arabic Language. 

09-036-308 หลักการใช้และการตีความบทบัญญัติอิสลาม                          3(2-2-5) 

Rules of Extraction and Application in Islamic Jurisprudence 

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ไม่มี 

Pre requisite course   : No Course recommendations 

ความหมายของการใช้และการตีความบทบัญญัติอิสลาม แนวทางการใช้และการตีความบัญญัติ

ของนักปราชญ์หลักศาสนบัญญัติ นักอรรถาธิบายอัลกุรอานและนักวิชาการอัลฮะดีษ ประเภทของบทบัญญัติ

อิสลาม วิธีการใช้บทบัญญัติ หลักอัลบะยาน หลักอิสติดรอกอัลอุศูลี หลักการวิเคราะห์และวินิจฉัยบทบัญญัติที่

ขัดกัน (อัตตะอารุฏ) หลักการใช้ดุลพินิจในการให้น้ าหนัก (อัตตัรญีฮฺ) ความส าคัญของเจตนารมณ์ในการ

ตีความบทบัญญัติ การประยุกต์ใช้กฎและทฤษฏีทางกฎหมายอิสลามในกรณีไม่มีบัญญัติ การใช้หลักจารีต

ประเพณีในการตีความบทบัญญัต ิภูมปิัญญาอิสลามในท้องถิ่น และวิธีการประยุกต์ใช้ 
 

The definition of implementation and interpretation of Islamic Provisions, 

guidelines for implementation and interpretation of the commandments by the expert in 

Islamic Principle, Al-Quran explanations and Al-Hadith scholars, types of Islamic Provisions, 

applying of provisions, principle of analysis and decision of contradictory provisions, 

principles of discretion in weighting, importance of intention in interpreting the provisions, 

application of rules and theories in Islamic Law without evident, using of customary 

interpretations to interpret provisions, methods of application and interpretation of 

provisions. 
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แผน ก แบบ ก1 
09-036-401 วิทยานิพนธ์ แผน ก แบบ ก1                          36(0-108-0) 
  (Thesis)  

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน :  รายวิชาวิธีวิทยาการวิจัยทางอิสลามศึกษา 

Pre requisite course :    Research Methodology in Islamic Studies 

นักศึกษา แผน ก แบบ ก1 เสนอโครงร่างวิจัยที่สนใจเป็นรายบุคคลด้านอิสลามศึกษาการ  

บูรณาการศาสตร์ร่วมสมัย และภูมิปัญญาอิสลามในท้องถิ่น ศึกษาตามระเบียบวิธีการวิจัยที่ถูกต้อง โดยการให้

ค าปรึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษา  การสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ การน าเสนอและเผยแพร่ผลงานวิจัยของ

นักศึกษา 

Student Plan A (A1) propose topic of research, problem, objective, 

methodology, research project in Islamic studies area, integrate present science and Islamic 

intellectual of local, and correct research methodology, consultation of supervisor, 

defending thesis and presentation and publication of research findings of Student 

แผน ก แบบ ก2 

09-036-402 วิทยานิพนธ์ แผน ก แบบ ก2                  18(0-54-0) 

(Thesis) 

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน :  รายวิชาวิธีวิทยาการวิจัยทางอิสลามศึกษา 
Pre requisite course :   Research Methodology in Islamic Studies 

นักศึกษา แผน ก แบบ ก2 เสนอโครงร่างวิจัยที่สนใจเป็นรายบุคคลด้านอิสลามศึกษา     

การบูรณาการศาสตร์ร่วมสมัย และภูมิปัญญาอิสลามในท้องถิ่น ศึกษาตามระเบียบวิธีการวิจัยที่ถูกต้อง  โดย

การให้ค าปรึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษา  การสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ การน าเสนอและเผยแพร่ผลงานวิจัยของ

นักศึกษา 

  Student Plan A (A2) propose a research project in Islamic studies area, integrating 
present science and local Islamic intellectual and correct research methodology, 
consultation of supervisor, defending thesis and presentation and publication of research 
findings of Student  
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3.2 ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่ง คุณวุฒกิารศึกษา สถาบัน และปีที่ส าเร็จของอาจารย์ 

3.2.1 อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
ล า 
ดับ 

ชื่อ – นามสกุล 
ต าแหน่งทาง

วิชาการ 
คุณวุฒิการศึกษา สถาบัน 

ปีที่
ส าเร็จ 

1 นายมฮูัมมัด  อูมูดี ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ - Ph.D. in Islamic 
Studies  
(Islamic Pedagogy) 
- กศ.ม.(การบริหาร
การศึกษา) 

- ประกำศนียบัตรบัณทิต
วิชำชีพครู 
- B.A. in Islamic Studies 

- Sultan Idris 
Education University, 
Malaysia   
- มหาวิทยาลยัทักษิณ 

 
- มหำวิทยำลัยฟำฏอนี 
 
- University of Zarqa, 
Jordan     

2011 
 
 

2550 
 

2547 
 

2000 

2 นายมะนะพยีะ เมาต ี ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ - Ph.D in Islamic Studies  
(Islamic Family Law) 
- M.A. in Islamic Studies 
(Islamic Political Law) 
 
- B.A. in Islamic Law 

- Universiti Sains  
Malaysia, Malaysia 
- Universitas 
Muhammadiyah 
Surakarta, Indonesia 
- Islamic University 
for Science and 
technology, Pakistan 

2011 
 

1998 
 
 
1995 

3 นายอานิส พฒันปรีชาวงศ ์
 

รองศาสตราจารย ์ - Ph.D  in Islamic Law 
 
 
- ศศ.ม. (อิสลามศึกษา)   
 
- B.A. in Islamic Law 

- International 
Islamic University, 
Malaysia 
- มหาวิทยาลยัสงขลา 
นครินทร์  
- Islamic University 
of Madinah, 
Kingdom of Saudi 
Arabia 

2014 
 
 

2547 
 

2001 

4 นายอับดลุรอยะ  บนิเซ็ง 
   

ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ - ปรด. (อิสลามศึกษา) 
 
- M.A. Comparative 
Jurisprudence  

- มหาวิทยาลยัสงขลา 
นครินทร์   
- The Islamic 
University Iraq 

2561 
 

2004 
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ล า 
ดับ 

ชื่อ – นามสกุล 
ต าแหน่งทาง

วิชาการ 
คุณวุฒิการศึกษา สถาบัน 

ปีที่
ส าเร็จ 

- ประกาศนียบัตรบัณฑิต
วิชาชีพครู 
- B.A. in Islamic law  

- มหาวิทยาลยันราธวิาส
ราชนครินทร์   
- Sadam  University 
Iraq 

 2552 
 
2000 

5 นายเจ๊ะเหล๊าะ  แขกพงศ์ รองศาสตราจารย ์ - M.A.  in Islamic Law 
(Shari’ah) 
 
- B.A. in Islamic Law 
 
- น.บ. สาขาวิชานิติศาสตร ์

- High of Islamic 
Studies Institute, 
Egypt   
- Al-Azhar University, 
Egypt 
- มหาวิทยาลยั
รามค าแหง 

2000 
 

 
1995 

 
2530 

 

3.2.2 อาจารย์ผู้สอน 

 

ล า 
ดับ 

ชื่อ – นามสกุล 
ต าแหน่งทาง

วิชาการ 
คุณวุฒิการศึกษา สถาบัน 

ปีที่
ส าเร็จ 

1 นายมฮูัมมัด  อูมูดี ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ - Ph.D. in Islamic 
Studies  
(Islamic Pedagogy) 
- กศ.ม.(การบริหาร
การศึกษา) 

- ประกำศนียบัตรบัณทิต 
- B.A. in Islamic Studies 

- Sultan Idris 
Education University, 
Malaysia   
- มหาวิทยาลยัทักษิณ 

 
- มหำวิทยำลัยฟำฏอนี 
- University of Zarqa, 
Jordan     

2011 
 
 

2550 
 

2547 
2000 

2 นายมะนะพยีะ เมาต ี
 
 
 
 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ - Ph.D in Islamic Studies  
(Islamic Family Law) 
- M.A. in Islamic Studies 
(Islamic Political Law) 
 
- B.A. in Islamic Law 

- Universiti Sains  
Malaysia, Malaysia 
- Universitas 
Muhammadiyah 
Surakarta, Indonesia 
- Islamic University 
for Science and 
technology, Pakistan 

2011 
 

1998 
 
 
1995 
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ล า 
ดับ 

ชื่อ – นามสกุล 
ต าแหน่งทาง

วิชาการ 
คุณวุฒิการศึกษา สถาบัน 

ปีที่
ส าเร็จ 

3 นายอานิส พฒันปรีชาวงศ ์
 

รองศาสตราจารย ์ - Ph.D  in Islamic Law 
 
 
- ศศ.ม. (อิสลามศึกษา)   
 
- B.A. in Islamic Law 

- International 
Islamic University, 
Malaysia 
- มหาวิทยาลยัสงขลา 
นครินทร์  
- Islamic University of 
Madinah, Kingdom of 
Saudi Arabia 

2014 
 
 

2547 
 

2001 

4 นายอับดลุรอเซะ  หะมีแย ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ - Ph.D. Arabic Linguistics     
 
- M.A  Arabic Linguistics   
 
- B.A Arabic Linguistic    

- Al-Azhar University, 
Egypt 
- Al-Azhar University, 
Egypt 
- Al-Azhar University, 
Egypt 

2004 
  
1998 

 
1991 

5 นายอับดลุรอยะ  บนิเซ็ง ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ -ปรด. (อิสลามศึกษา) 
 
-M.A. Comparative 
Jurisprudence  
- ประกาศนียบัตรบัณฑิต
วิชาชีพครู 
-B.A. in Islamic law  

-มหาวิทยาลยัสงขลา 
นครินทร์   
-The Islamic 
University Iraq 
-มหาวิทยาลยันราธวิาส
ราชนครินทร์   
-Sadam University  

2561 
 

2004 
 

 2552 
 
2000 

6 นายเจ๊ะเหล๊าะ  แขกพงศ์ รองศาสตราจารย ์ - M.A.  in Islamic Law 
(Shari’ah) 
 
- B.A. in Islamic Law 
 
- น.บ. สาขาวิชานิติศาสตร ์

- High of Islamic 
Studies Institute, 
Egypt   
- Al-Azhar University, 
Egypt 
- มหาวิทยาลยั
รามค าแหง 

2000 
 

 
1995 

 
2530 

7 นายมฮู ามัด    วาเล็ง ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ - Ph.D. Curricula & 
Methodology of  
Teaching   
 
- M.A. Teaching Arabic 

- International 
University  of Africa, 
The Republic of the 
Sudan   
- Khartoum 

2004 
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ล า 
ดับ 

ชื่อ – นามสกุล 
ต าแหน่งทาง

วิชาการ 
คุณวุฒิการศึกษา สถาบัน 

ปีที่
ส าเร็จ 

to non-Arabic Speakers  
 
 
 
 
- B.A. Arabic Linguistics   

International 
Institute For Arabic 
Language, The 
Republic of the 
Sudan   
- Al-Azhar University, 
Egypt 

1999 
 
 
 
 
 

1995 
8 นายอิบรอเฮง   ดอเลาะ อาจารย ์ - Ph.D. in Islamic Law 

 
- M.A. Comparative 
Jurisprudence 

- B.A. in Islamic Law 

- Universiti Utara, 
Malaysia   
- Al-Azhar 
University, Egypt 
- Al-Azhar University, 
Egypt. 

2019 
 

2010 
 

2004 

9 นายแวอัมแร แวปา อาจารย์ - Ph.D in Islamic Law 
 
 
- M.A. in Political 
Science 

- Diploma Political 
Science 

 
- B.A. in Islamic Law 

- Universiti 
Kebangsaan 
Malaysia, Malaysia 

- Al-Neelain 
University, Sudan 
- Al-Neelain 
University, Sudan 
International 
 - University of 
Africa, Sudan 

2019 
 
 

2008 
 

2004 
 

 
2000 

 
4.  องค์ประกอบเกี่ยวกับการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม  

ไม่มีการฝึกภาคสนาม การฝึกงาน หรือ สหกิจศึกษา 

5.  ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงานหรืองานวิจัย 
5.1 ค าอธิบายโดยย่อ  
เป็นงานวิจัยที่ เน้นการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี  เพ่ือสร้างนวัตกรรมทางอิสลามศึกษา โดยผ่าน

กระบวนการการวิจัยบนพื้นฐานของการจัดการที่ควบคู่กับคุณธรรม จริยธรรม 
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5.2   มาตรฐานผลการเรียนรู้  
5.2.1 มีองค์ความรู้จากการท าวิจัย 
5.2.2 สามารถด าเนินการวิจัยได้ด้วยตนเอง ทั้งนี้โดยกระบวนการทางวิทยาการวิจัย 
5.2.3 สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล 
5.2.4 สามารถปรับตัวในการท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
5.2.5 สามารถน าเสนอและสื่อสารด้วยภาษาพูด และภาษาเขียน ในการเผยแพร่งานวิจัย 

5.3 ช่วงเวลา:  แผน ก แบบ ก1 มี 4 ภาคการศึกษา (ปกติ) 
แผน ก แบบ ก2 มี 4 ภาคการศึกษา (ปกติ) 

5.4 จ านวนหน่วยกิต: 36 หน่วยกิต (แผน ก แบบ ก1) 
36 หน่วยกิต (แผน ก แบบ ก2) 

5.5 การเตรียมการ:   
5.5.1 จัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่โดยให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรแนะน าแผนการเรียน

แก่นักศึกษาทุกคน  
5.5.2 มอบหมายภาระงานแก่อาจารย์ผู้สอนรายวิชาวิธีวิทยาการวิจัยทางอิสลามศึกษา    

และแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาแก่นักศึกษา 
5.5.3 วางแผนและก ากับติดตามให้นักศึกษาสอบผ่านโครงร่างวิทยานิพนธ์ ส าหรับ แผน ก 

แบบ ก1 การสอบหัวข้อและโครงร่างวิทยานิพนธ์ภายในชั้นปีที่ 1 ของภาคการศึกษาปลาย และแผน ก แบบ2 
การสอบหัวข้อและโครงร่างวิทยานิพนธ์ภายในชั้นปีที่ 2 ของภาคการศึกษาต้น (ถ้าเกินก าหนดดังกล่าวให้อยู่ใน
ดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ)  

5.6 กระบวนการประเมินผล:   
5.6.1 นักศึกษาต้องรายงานความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ให้กับอาจารย์ที่ปรึกษา อย่างน้อยภาค

การศึกษาละ 1 ครั้งตลอดระยะเวลาการท าวิทยานิพนธ์ 
5.6.2 นักศึกษาต้องเสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบโดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

จากภายในและภายนอก 
5.6.3 อาจารย์ที่ปรึกษาประเมินผลการวิจัย ตามสัดส่วนและคุณภาพเมื่อสิ้นภาคการศึกษา

โดยระบุจ านวนหน่วยกิตผ่านและไม่ผ่านจากหน่วยกิตท่ีลงทะเบียนในแต่ภาคการศึกษา 
5.6.4 ข้อก าหนดอ่ืนให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ว่าด้วย

การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2557 และประกาศอ่ืนๆที่เกี่ยวข้องจากทางมหาวิทยาลัยนราธิวาส       
ราชนครินทร์ 
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา 
 

1. มหาบัณฑิตมีความรู้ความสามารถทางวิจัย

อิสลามศึกษา บูรณาการศาสตร์ร่วมสมัย และ

ภูมิปัญญาอิสลามในท้องถิ่น  

 

2. สร้างสรรค์ความก้าวหน้าทางวิชาการที่ด้าน

อิสลามศึกษาได้มาตรฐาน บนฐานคิดของ     

อัลกุรอาน อัสซุนนะฮฺ และอิจญ์มาอฺอุละมาอฺ  

 

 

 
 

3.เป็นนักวิจัยที่มีคุณธรรมจริยธรรมและมี

มนุษย์สัมพันธ์ที่ดี สามารถสร้างนวัตกรรมสู่การ

พัฒนาคนและสังคมท่ียั่งยืน 

 

1. เน้นการเรียนการสอนแบบ Active Learning  ผ่านสถานการณ์ 

จริง จัดบรรยายพิเศษโดยวิทยากรภายนอกที่มีความเชี่ยวชาญ 

หรือมีประสบการณ์ตรง และกิจกรรมการบริการความรู้ (Service 

Learning) ที่สอดคล้องกับวิถีท้องถิ่น 

1. 2. ก าหนดการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ภาษาอาหรับเป็นหลัก 

และเสริมด้วยภาษาไทย ภาษามาลายู  ภาษาอาหรับ หรือ

ภาษาอังกฤษ ส่วนการเขียนวิทยานิพนธ์ นักศึกษาสามารถเขียน

โดยใช้ภาษาไทย ภาษามาลายู ภาษาอาหรับ หรือภาษาอังกฤษได้ 

2. ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับได้รับ

การตีพิมพ์ฐานข้อมูล TCI หรือ ในที่ประชุมวิชาการระดับชาติ หรือ

นานาชาติ  

3. 3. ส่งเสริมและสร้างความตระหนักด้านคุณธรรม จรรยาบรรณ 

ทางวิชาการ สู่การสร้างนวัตกรรมเพ่ือพัฒนาคนและสังคมท่ียั่งยืน  

 

 
 
2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน  

2.1 คุณธรรม จริยธรรม 
2.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
(1) ตระหนักถึงความส าคัญในวิถชีีวิตภายใต้กรอบคุณธรรม และจริยธรรมอิสลาม 
(2) เคารพในสิทธิมนุษยชน มีสัมมาคารวะ ให้เกียรติ และยอมรับฟังความคิดเห็น 

ของผู้อ่ืน 
(3) มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่และสังคม มีวินัย ตรงต่อเวลา และสามารถใช้ชีวิตพหุ 

วัฒนธรรมในสังคมไทยได้อย่างมีความสุข 
(4) มคีวามซื่อสัตย์สุจริต มีจรรยาบรรณทางวิชาการ และภาวะความเป็นผู้น าในการด ารงตน 

และการปฏิบัติงาน 
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(5) สามารถเคารพกฎ ระเบียบ และข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม ไม่ลอกเลียนแบบ  
ผลงานวิชาการ 

2.1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
(1) ก าหนดให้มีวัฒนธรรมองค์กรเพ่ือปลูกฝังให้นักศึกษามีความบริสุทธ์ใจ ตรงต่อเวลา โดย

เน้นการเป็นแบบอย่างที่ดีของอาจารย์ 
(2) มอบหมายงานให้นักศึกษาท างานเป็นกลุ่ม ฝึกการเป็นผู้น า และผู้ตามที่ดี มีสื่อการเรียน

การสอนที่เน้นความชื่อสัตย์สุจริต ความรับผิดชอบ 
(3) สอดแทรกสื่อในการเรียนการสอนด้านความซื่อสัตย์สุจริต และความรับผิดชอบต่อตนเอง 

และสังคม 
(4) จัดกิจกรรมการเรียนรู้ประสบการณ์ตรงจากบุคคลต้นแบบ (Learning from model  

persons) โดยการเชิญบุคคลดังกล่าวมาแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์แก่นักศึกษา  
(5) จัดกิจกรรมส่งเสริมการปลูกฝังจิตวิญญาณในการถือประโยชน์สังคมเป็นที่ตั้ง 

                     (6) จัดการเสวนา และการสะท้อนความคิด (Reflective Thinking) 
(7) จัดกิจกรรมยกย่องนักศึกษาที่มีคุณธรรม จริยธรรม ท าประโยชน์ต่อสังคม 
2.1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
(1) ประเมินจากการแสดงพฤติกรรมการเรียนการสอนในชั้นเรียน และนอกชั้นเรียน โดยการ

ประเมินตนเอง เพื่อน และอาจารย์ โดยใช้แบบสอบถาม แบบสังเกตพฤติกรรม แบบบันทึก หรือแบบ ประเมิน
ที่เก่ียวข้อง 

(2) ประเมินจากการตรงต่อเวลาของนักศึกษาในการเข้าเรียน การส่งงานที่ได้รับมอบหมาย 
การเข้าร่วมกิจกรรม 

(3) ประเมินความมีวินัยและความพร้อมเพียงของนักศึกษาในการเข้าร่วมกิจกรรมเสริม 
หลักสูตร 

(4) ประเมินความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 
(5) ประเมินจากการสอบ 

2.2  ความรู้ 
2.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 

     (1) มีความเข้าใจในองค์ความรู้ทางอิสลามศึกษา ทั้งภาคทฤษฏี และภาคปฏิบัติ สามารถ
สร้างเสริมองค์ความรู้ได้ด้วยตนเองอย่างเป็นระบบ เป็นสากล และทันสมัยต่อสถานการณ์โลก 

(2) สามารถวิเคราะห์และสังเคราะห์ตัวบทอัลกุรอานและอัสซุนนะฮฺอย่างเป็นระบบเพ่ือ
แก้ปัญหาทางจริยธรรมและปัญหาต่างๆ ในสังคมพหุวัฒนธรรม 

(3) มีความรู้ที่เกิดจากการบูรณาการความรู้ในศาสตร์ต่างๆ ที่เก่ียวข้อง 
(4) มีความรู้ในกระบวนการและวิธีวิทยาการวิจัย เพ่ือแก้ปัญหาและต่อยอดองค์ความรู้ 

เดิม สู่การสร้างองค์ความรู้ใหม่  
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2.2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้ 
(1) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนเน้น Active Learning ดัวยหลัก "สอนให้น้อยลง เรียนรู้ให้

มากขึ้น" ด้วยการกระตุ้นให้ผู้เรียนใฝ่รู้ รู้จักแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง คิดอย่างมีวิจารณญาณ และสามารถใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

(2) จัดให้มีการเรียนการสอนออนไลน์ (Online Learning) 
(3) จัดให้มีการเพ่ิมพูนความรู้เฉพาะทางระยะสั้น 
(4) จัดให้มีการเรียนการสอนจากสถานการณ์จริง สัมมนา หรือเสวนา 
(5) จัดบรรยายพิเศษโดยวิทยากรภายนอกที่มีความเชี่ยวชาญ หรือมีประสบการณ์ตรง 
(6) จัดให้มีรายวิชาวิจัยและวิทยานิพนธ์เชิงปฏิบัติการ หรือกรณีศึกษา  
(7) จัดการเรียนการสอนที่เป็นการบริการความรู้ (Service Learning) 
2.2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้  
(1) ประเมินจากการทดสอบย่อย และสอบปากเปล่า 
(2) ประเมินจากการสอบกลางภาคเรียน และปลายภาคเรียน 
(3) ประเมินจากการมอบหมายให้ท ารายงาน 
(4) ประเมินจากการน าเสนอผลงาน 
(5) ประเมินจากวิทยานิพนธ์ 

2.3 ทักษะทางปัญญา 
2.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
(1) มีแนวคิดริเริ่มและสร้างสรรค์ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาประเด็นทางวิชาการโดยใช้

ความรู้ด้านอิสลามศึกษาและศาสตร์อ่ืนๆ ร่วมสมัย 
(2) มีความสามารถในการสังเคราะห์ตัวบทและใช้ผลงานวิจัย สิ่งตีพิมพ์ทางวิชาการที่มีมา

ก่อนสู่การพัฒนาความคิดใหม่ๆ โดยการบูรณาการให้เข้ากับองค์ความรู้เดิมหรือเสนอเป็นความรู้ใหม่ที่
สร้างสรรค ์

(3) มีความสามารถในการวิเคราะห์ประเด็นหรือปัญหาความขัดแย้งได้อย่างสร้างสรรค์ 
รวมถึงการผลิตงานวิจัยและนวัตกรรมทางอิสลามศึกษา 

(4) มีความสามารถด าเนินการค้นคว้าทางวิชาการและวิจัย โดยการใช้ความรู้ด้านอิสลาม
ศึกษาและศาสตร์อื่นๆร่วมสมัย ตลอดถึงการใช้วิธีวิทยาการวิจัย และใช้ข้อสรุปที่ขยายองค์ความรู้เดิมหรือเพ่ิม
องค์ความรู้ใหม่ และการปฏิบัติงานจริง ตามสถานการณ์ได้อย่างเหมาะสมในการพัฒนาคนและสังคม 

2.3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
(1) จัดกระบวนการเรียนการสอนที่ฝึกทักษะการคิด ทั้งในระดับบุคคลและกลุ่ม เช่น การ

สะท้อนความคิด อภิปรายกลุ่ม การท ากรณีศึกษา การจัดท าโครงการ วิทยานิพนธ์  
(2)  จัดกิจกรรมให้นักศึกษามีโอกาสปฏิบัติจริง 
(3)  จัดกิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการวิชาการทางอิสลามศึกษา 
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2.3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา  
(1) ประเมินจากการเขียนรายงานของนักศึกษา 
(2) ประเมินจากการน าเสนอผลงาน 
(3) ประเมินจากการใช้ข้อสอบหรือแบบฝึกหัดที่ให้นักศึกษาคิดวิเคราะห์ และแก้ปัญหา 
(4) ประเมินจากการใช้แบบทดสอบหรือสัมภาษณ์ที่ให้นักศึกษาได้ฝึกคิดวิเคราะห์และ 

แก้ปัญหา 
2.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

   2.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคลและความรับผิดชอบ 
(1) สามารถสร้างความสัมพันธ์และแก้ไขปัญหาความขัดแย้งระหว่างบุคคลและองค์กรได้ 
(2) สามารถประเมินสถานการณ์ วางแผนและตัดสินใจในการด าเนินงานของตนเองและ

องค์กรให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานระดับสูงได้ 
(3) มีความรับผิดชอบในหน้าที่ของตนเองและให้ความร่วมมือกับผู้อ่ืนอย่ างเต็มที่ในการ

จัดการปัญหาความขัดแย้งและปัญหาต่างๆ 
(4) มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี  แสดงทักษะการเป็นผู้น าได้อย่างเหมาะสมตามโอกาสและ

สถานการณ์เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการท างานของกลุ่ม 
2.4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง 

บุคคลและความรับผิดชอบ 
(1) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นการท างานเป็นกลุ่มและงานที่ต้องมีปฏิสัมพันธ์                

ระหว่างบุคคล 
(2) จัดประสบการณ์การเรียนการสอนในภาคปฏิบัติ 
(3) สอดแทรกเรื่องความรับผิดชอบ การมีมนุษยส์ัมพันธ์ การเข้าใจวัฒนธรรมขององค์กรใน 

รายวิชาต่างๆ 
(4) เชิญผู้ทรงวุฒิจากภายนอกมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์การจัดการความขัดแย้ง แล้วให้ 

นักศึกษาร่วมอภิปรายและซักถาม 
 

2.4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ            
ความรับผิดชอบ 

(1) ประเมินผลการวิเคราะห์ปัญหาและการน าเสนอ 
(2) ประเมินจากงานที่มอบหมายเป็นรายกลุ่ม 
(3) สังเกตจากการมีส่วนร่วมในอภิปราย ซักถาม และการมีภาวะผู้น าและผู้ตามท่ีดี  
(4) ประเมินจากการน าเสนอและตรวจรายงานและสรุปผล 
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2.5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
2.5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 
(1) สามารถสื่อสารทั้งการพูดและการเขียนภาษามลายูได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
(2) รู้จักเลือกและใช้รูปแบบของการน าเสนอที่เหมาะสมส าหรับเรื่องและผู้ฟังที่แตกต่างกันได้

อย่างมีประสิทธิภาพ 
(3) สามารถเข้าถึง และคัดเลือกความรู้ที่ เกี่ยวข้องกับอิสลามศึกษา จากแหล่งข้อมูล

สารสนเทศทั้งในระดับชาติและนานาชาติ 
(4) ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมในการเผยแผ่องค์ความรู้และการผลิตสื่อหรือ 

นวัตกรรมทางอิสลามศึกษา 
 
        2.5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

(1) จัดการเรียนการสอนที่เน้นการฝึกทักษะการสื่อสารทั้งการพูด การฟัง การเขียน ใน
ระหว่างผู้เรียน ผู้สอน และบุคคลที่เกี่ยวข้องในสถานการณ์ท่ีหลากหลาย 

(2) จัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร ที่หลากหลาย และเหมาะสม 

(3) จัดประสบการณ์ให้ผู้เรียนน าเสนอผลงานโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศทางคณิตศาสตร์และสถิติ 
 
         2.5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

(1) ประเมินจากทักษะการพูด และการสื่อสารในการน าเสนอผลงาน 
(2) ประเมินจากทักษะการเขียนรายงาน 
(3) ประเมินจากทักษะการน าเสนอโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
(4) ประเมินจากความสามารถในการใช้ทักษะคณิตศาสตร์และสถิติเพ่ืออธิบาย อภิปราย

ผลงานได้อย่างเหมาะสม 
(5) ประเมินจากเทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศทางคณิตศาสตร์ในการแก้ปัญหาเชิง 

ตัวเลข



 

 
 

3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
    3.1 แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา หมวดวิชาบังคับและวิชาเลือก 

 หมายถึง  ความรับผิดชอบหลัก   หมายถึง ความรับผิดชอบรอง 
 

ตารางสรุปผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 

1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 
4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 
1) ตระหนักถึงความส าคัญในการ
ด าเนินชีวิตภายใต้กรอบคุณธรรม 
และจริยธรรมอิสลาม 
2) เคารพในสิทธิมนุษยชน มีสัมมา
คารวะ ให้เกียรติ และยอมรับฟัง
ความคิดเห็นของผู้อื่น 
3) มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่และ
สังคม มีวินัย ตรงต่อเวลา และ
สามารถใช้ชีวิตพหุวัฒนธรรมใน
สังคมไทยได้อย่างมีความสุข 
4 ) มี ค ว า ม ซื่ อ สั ต ย์ สุ จ ริ ต  มี
จรรยาบรรณทางวิชาการ  และ
ภาวะความเป็นผู้น าในการด ารงตน

1) มีความเข้าใจในองค์ความรู้
ท าง อิสล ามศึ กษ า ทั้ งภ าค
ทฤษฏี และภาคปฏิบัติสามารถ
สร้างเสริมองค์ความรู้ได้ด้วย
ตนเองอย่างเป็นระบบ เป็น
ส า ก ล  แ ล ะ ทั น ส มั ย ต่ อ                        
สถานการณ์โลก 
2 ) ส าม ารถ วิ เค ร าะห์ แ ล ะ
สังเคราะห์ตั วบทอัลกุรอาน
และอัสซุนนะฮฺอย่างเป็นระบบ
เพ่ือแก้ปัญหาทางจริยธรรม
และปัญหาต่างๆในสังคม 
พหุวัฒนธรรม 

1) มีแนวคิดริเริ่มและสร้างสรรค์
ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนา
ประเด็นทางวิชาการโดยใช้ความรู้
ด้านอิสลามศึกษาและศาสตร์อื่นๆ
ร่วมสมัย 
2 ) มี ค ว า ม ส า ม า ร ถ ใน ก า ร
สั ง เ ค ร า ะ ห์ ตั ว บ ท แ ล ะ ใ ช้
ผลงานวิจัย สิ่งตีพิมพ์ทางวิชาการ
ที่มีมาก่อนสู่การพัฒนาความคิด
ใหม่ๆ โดยการบูรณาการให้เข้า
กับองค์ความรู้เดิมหรือเสนอเป็น
ความรู้ใหม่ที่สร้างสรรค์ 
3 ) มี ค ว า ม ส า ม า ร ถ ใน ก า ร

1) สามารถสร้างความสัมพันธ์
และแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง
ระหว่างบุคคลและองค์กรได ้
2) สามารถประเมินสถานการณ์ 
วางแผนและตัดสินใจในการ
ด า เนิ น งานของตน เองและ
องค์กรให้มีประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานระดับสูงได ้
3) มีความรับผิดชอบในหน้าที่
ของตนเองและให้ความร่วมมือ
กั บ ผู้ อ่ื น อย่ า ง เต็ มที่ ใน การ
จัดการปัญหาความขัดแย้งและ
ปัญหาต่างๆ 

1) สามารถสื่อสารทั้งการพูดและการ
เ ขี ย น ภ า ษ า ม ล า ยู ไ ด้ อ ย่ า ง มี
ประสิทธิภาพ 
2) รู้จักเลือกและใช้รูปแบบของการ
น าเสนอที่เหมาะสมส าหรับเรื่องและ
ผู้ ฟั ง ที่ แ ต ก ต่ า ง กั น ไ ด้ อ ย่ า ง มี
ประสิทธิภาพ 
3) สามารถเข้าถึง และคัดเลือกความรู้
ที่ เกี่ ย วข้ องกับ อิสลามศึกษา จาก
แหล่งข้อมูลสารสนเทศทั้งในระดับชาติ
และนานาชาติ 
4) ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม
ในการเผยแผ่องค์ความรู้และการผลิต
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และการปฏิบัติงาน 
5 ) เค า รพ ก ฎ  ร ะ เบี ย บ  แ ล ะ
ข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและ
สังคม ไม่ลอกเลียนแบบผลงาน
วิชาการ 

3 ) มี ค ว าม รู้ ที่ เกิ ด จ ากการ  
บู รณาการความรู้ ในศาสตร์
ต่างๆ ที่เก่ียงข้อง                                       
4) มีความรู้ในกระบวนการและ
วิธีวิทยาการวิจัย เพ่ือแก้ปัญหา
และต่อยอดองค์ความในงาน 
 

วิ เคราะห์ประเด็นหรือปัญหา
ความขัดแย้งได้อย่างสร้างสรรค์ 
รวมถึ งการผลิ ต งานวิ จั ยและ
นวัตกรรมทางอิสลามศึกษา 
4) มีความสามารถด าเนินการ
ค้นคว้าทางวิชาการและวิจัย โดย
การใช้ความรู้ด้านอิสลามศึกษา
และศาสตร์อ่ืนๆร่วมสมัย ตลอด
ถึงการใช้วิธีวิทยาการวิจัย และใช้
ข้อสรุปที่ขยายองค์ความรู้ เดิม
หรือเพ่ิมองค์ความรู้ใหม่ และการ
ปฏิบัติงานจริง ตามสถานการณ์
ได้อย่างเหมาะสมในการพัฒนา
คนและสังคม 

4)มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี  แสดง
ทักษะการเป็ นผู้ น าได้อย่ าง
เห ม าะสม ต าม โอก าส แล ะ
ส ถ า น ก า ร ณ์ เ พ่ื อ เ พ่ิ ม
ประสิทธิภาพการท างานของ
กลุ่ม 
 

สื่อหรือนวัตกรรมทางอิสลามศึกษา 
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รายวิชา 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 
4. ทักษะความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์ 
เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช้เทคโนโลยี 

สารสนเทศ 
 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
หมวดวิชาปรับพื้นฐาน 
09-036-101  บทอ่านภาษาอังกฤษ
เพ่ืออิสลามศึกษา 

                     

หมวดวิชาบังคับ 
09-036-201 การศึกษาอัลกุรอาน
และอัลซุนนะฮฺ 

                     

09-036-202 วิธีวิทยาการวิจัยทาง
อิสลามศึกษา 

                     

09-036-203  สัมมนาอิสลาม
ประเด็นปัญหาร่วมสมัย 

                     

หมวดวิชาเลือก 
09-036-301  อะกีดะฮ อิสลามียะฮ                      

0 9 -0 3 6 -3 0 2  อิ ส ล า ม ใ น                
พหุวัฒนธรรม 

                     

09-036-303 ฟิกฮมุอามาลาตใน
สังคมปัจจุบัน 
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รายวิชา 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 
4. ทักษะความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์ 
เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช้เทคโนโลยี 

สารสนเทศ 
 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
09-036-304  ซารีอะฮกับจริยธรรม                      

0 9 -0 3 6 -3 0 5  ก าร จั ด ก า รก า ร
ฝึกอบรมและนวัตกรรมทางอิสลาม
ศึกษา 

                     

09-036-306  ศาสตร์การสอนทาง
อิสลามศึกษา  

                     

09-036-307 ภาษาอาหรับเพ่ือการ
สืบค้น 

                     

09-036-308 หลักการใช้และการ
ตีความบทบัญญัติอิสลาม 

                     

หมวดรายวิชาวิทยานิพนธ์ 
09-036-401 วิทยานิพนธ์ แผน ก 
แบบ ก1 

                     

09-036-402 วิทยานิพนธ์ แผน ก 
แบบ ก2 
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ความคาดหวังของผลลัพธ์การเรียนรู้เม่ือสิ้นปีการศึกษา 
 

ปีการศึกษาที่ ความคาดหวังชองผลลัพธ์การเรียนรู้เม่ือสิ้นปีการศึกษา 
1 - สามารถอธิบายและพัฒนาองค์ความรู้อิสลามศึกษาเชิงทฤษฏีและปฏิบัติ   

      
- มีพฤติกรรมที่สะท้อนความซื่อสัตย์สุจริต มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี และความรับผิดชอบต่อ
ตนเอง และสังคม 
 

2 - สามารถท าการวิจัย และบูรณาการศาสตร์ร่วมสมัย สู่การสร้างแนวคิดและองค์ความรู้
ใหม่ทางด้านอิสลามศึกษา  
 
- สามารถวิเคราะห์องค์ความรู้ อิสลามศึกษา และภูมิปัญญาอิสลามในท้องถิ่น              
สู่การสร้างสรรค์นวัตกรรม 
 
- สามารถประยุกต์ความรู้ที่เกิดจากกระบวนการศึกษาและวิจัยไปพัฒนาคน และสังคม 
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หมวดที่  5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 
 
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด) 

เป็ น ไป ต ามข้ อบั งคั บ ม ห าวิท ยาลั ย น ราธิ ว าส ราชน คริ น ท ร์  ว่ าด้ ว ย การจั ด ก ารศึ กษ า  
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2557 

2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา : 
2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่ส าเร็จการศึกษา  

2.1.1 มีคณะกรรมการก าหนดมาตรฐานผลการเรียนรู้รายวิชาและผลการเรียนระดับหลักสูตร  
2.1.2 มีคณะกรรมการพิจารณาการทวนสอบในระดับรายวิชาและการทวนสอบในระดับ

หลักสูตร มีการประเมินทั้งในภาคทฤษฎีและปฏิบัติเพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้
ของนักศึกษา  

2.1.3 มีคณะกรรมการนิเทศการสอนและการประเมินการสอนโดยนักศึกษาเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพการสอนของผู้สอนและการเรียนรู้ของนักศึกษา  

2.1.4 มีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่เป็นอาจารย์พิเศษหรือผู้ประเมินหลักสูตรให้ความคิดเห็นต่อ
ความพร้อมของนักศึกษาในการเรียนและคุณสมบัติอ่ืนๆที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาองค์
ความรู้ของนักศึกษา 

 
2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาส าเร็จการศึกษา  

2.2.1 ภาวะการมีงานท าของมหาบัณฑิต ประเมินจากมหาบัณฑิตแต่ละรุ่นที่จบการศึกษาใน
ด้านของระยะเวลาในการหางานท า ด้านความรู้ ความสามารถ และความมั่นใจของมหาบัณฑิตในการ
ประกอบการงานอาชีพ  

2.2.2 ความพึงพอใจของผู้ใช้มหาบัณฑิต โดยการสัมภาษณ์ หรือ การส่งแบบสอบถาม เพ่ือ
ประเมินความพึงพอใจต่อความรู้ ความสามารถ คุณภาพและคุณธรรมของมหาบัณฑิตที่จบการศึกษาและเข้า
ท างานในสถานประกอบการต่างๆ  

2.2.3 การได้รับการยอมรับของมหาบัณฑิตในชุมชนหรือองค์กร โดยการประเมินจาก
ต าแหน่งหน้าที่ท่ีได้รับมอบหมาย และหรือความก้าวหน้าในสายงานของมหาบัณฑิต  

2.2.4 การน าไปใช้ประโยชน์จากการเผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์ 
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3. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร  
ใช้เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามระเบียบมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ว่าด้วยการศึกษาระดับ

บัณฑิตศึกษา นักศึกษาจะส าเร็จการศึกษาได้ต้องมีคุณสมบัติต่อไปนี้  
3.1 สอบผ่านรายวิชาต่าง ๆ ครบถ้วนตามหลักสูตร 
3.2 สอบเทียบหรือสอบผ่านความรู้ภาษาต่างประเทศตามที่บัณฑิตวิทยาลัยก าหนด 
3.3 แผน ก แบบ ก1 สอบผ่านโครงร่างวิทยานิพนธ์ น าเสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบปาก

เปล่าขั้นสุดท้าย โดยคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ และจะต้องเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้ และ
ผลงานวิทยานิพนธ์จะต้องได้รับการตีพิมพ์  หรือด าเนินการให้ผลงานได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ ตามประกาศคณะกรรมการอุดมศึกษา เรื่องหลักเกณฑ์การ
พิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานวิชาการ 

3.4 แผน ก แบบ ก2 ศึกษารายวิชาครบตามที่ก าหนดในหลักสูตร ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม
ไม่ต่ ากว่า 3.00 สอบผ่านโครงร่างวิทยานิพนธ์ น าเสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้น
สุดท้าย โดยคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ และจะต้องเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้ และผลงาน
วิทยานิพนธ์จะต้องได้รับการตีพิมพ์ หรือด าเนินการให้ผลงานได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 
หรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการระดับชาติหรือระดับนานาชาติตามประกาศคณะกรรมการอุดมศึกษา เรื่อง
หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ หรือเสนอต่อที่ประชุม
วิชาการ และบทความที่น าเสนอฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)  ที่มีรายงานการประชุม (Proceedings) โดยมี
การเผยแพร่ไปยังสถาบันอุดมศึกษา  

3.5 ปฏิบัติตามเงื่อนไขอ่ืน ๆ ตามที่คณะ หลักสูตรก าหนด เช่น สามารถท่องจ าอัลกุรอานพร้อม
ความหมายในซูเราะฮฺที่ก าหนด (ยาซีน อัลวากีอะฮฺ อัสสะจฺดะฮฺ อัลอินซาน อัลมุลกฺ อัลมุซซัมมิล อัลญุ
มุอะฮฺ อัรเราะหฺมาน และอัลหุญุรอต) ไม่น้อยกว่า 5 ซูเราะฮฺโดยปากเปล่ากับอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
ส าหรับนักศึกษาต่างศาสนิกท่องจ าความหมายอัลฮะดีษ จาก 40 ฮะดีษอันนะวาวีย์ ไม่น้อยกว่า 5 บท 
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หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์ 
 

1. การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่    
1.1 จัดให้มีการปฐมนิเทศและแนะแนวการเป็นครูแก่อาจารย์ใหม่ ส่งเสริมให้มีอาจารย์พ่ีเลี้ยง จัด

อบรมให้ความรู้และความเข้าใจในนโยบายของมหาวิทยาลัยและสถาบัน ตลอดจนผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 
รายละเอียดของหลักสูตรและรายวิชาที่รับผิดชอบในหลักสูตรที่สอน  

1.2 การมอบหมายให้อาจารย์ใหม่ศึกษาค้นคว้า จัดท าเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการสอนในหัวข้อหนึ่ง
หรือหลายหัวข้อที่อาจารย์ใหม่มีความรู้และถนัด เพ่ือทดลองท าการสอนภายใต้ค าแนะน าของอาจารย์พ่ีเลี้ยง
หรือประธานหลักสูตร 

2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่อาจารย์ :  
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดผลและการประเมินผล  

            2.1.1 ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพ่ิมพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพ่ือส่งเสริมการสอน
และการวิจัยอย่างต่อเนื่อง การสนับสนุนด้านการศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองค์กร
ต่างๆ การประชุมทางวิชาการท้ังในประเทศและ/หรือต่างประเทศ หรือการลาเพ่ือเพ่ิมพูนประสบการณ์  
            2.1.2 ส่งเสริมการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ด้านการจัดการเรียนการสอน
ระหว่างอาจารย์ในหลักสูตรและจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
            2.1.3 กระตุ้นให้อาจารย์ใช้งานวิจัยมาปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนการสอน การวัด
และการประเมินผลเพ่ือให้การจัดการเรียนการสอนมีความทันสมัย 

2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอ่ืน ๆ   
            2.2.1 ส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์ท าวิจัยอย่างต่อเนื่อง 
           2.2.2 ส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์ได้น าเสนอหรือเผยแพร่ผลงานวิจัย และการน า
ผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
  2.2.3 ส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์พัฒนาผลงานทางวิชาการในรูปแบบของเอกสาร
ประกอบการสอน เอกสารค าสอน หนังสือ ต าราเป็นนวัตกรรมการสอนที่ทันสมัย 
  2.2.4 ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมในกิจกรรมการให้บริการวิชาการต่างๆ 
  2.2.5 เพิ่มทักษะการใช้ภาษาและเทคโนโลยีที่จ าเป็นให้กับอาจารย์ 
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หมวดที่  7  การประกันคุณภาพหลักสูตร 
 

1.  การก ากับมาตรฐาน 
การก ากับมาตรฐานหลักสูตรประกอบด้วย การด าเนินงานต่างๆ ดังนี้ 
1.1 สถาบันอิสลามและอาหรับศึกษาแต่งตั้งคณะกรรมการประจ าหลักสูตรรับผิดชอบวางแผนก ากับ

ควบคุมคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและการด าเนินงานของหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานและ
วัตถุประสงค์ของหลักสูตรโดยมีการประเมินผลตามตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานตามตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ 

1.2 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจัดท า มคอ. ต่าง ๆ และจัดการเรียนการสอนในรายวิชาที่ได้รับ
มอบหมายรวบรวมข้อมูลส าหรับใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรของแต่ละภาคการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
โดยแต่งตั้งประธานหลักสูตรเพื่อรับผิดชอบและก ากับติดตาม 

1.3 คณะกรรมการวิชาการและพัฒนาหลักสูตร สถาบันอิสลามและอาหรับศึกษาควบคุม ก ากับ 
ติดตาม และประเมินผลการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ให้มีคุณภาพและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ 
สอดคล้องกับผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของรายวิชาและหลักสูตร 

1.4 จัดให้มีการประเมินหลักสูตรและประเมินความพึงพอใจต่อหลักสูตรและการเรียนการสอนโดย
มหาบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างสม่ าเสมอ 

1.5 การก าหนดอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ที่มีความรู้ความสามารถตามหัวข้อที่นักศึกษาสนใจ 
และก ากับติดตามให้การท าวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาเป็นไปตามเป้าหมาย และการประเมินผลการเรียนให้
เป็นไปตามคุณภาพการศึกษาระดับปริญญาโทของนักศึกษา 

2. บัณฑิต 
2.1 คุณภาพของมหาบัณฑิตเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับการศึกษาแห่งชาติโดยประเมิน

จากผลลัพธ์การเรียนรู้ มีการควบคุมคุณภาพมหาบัณฑิตให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับการศึกษา
แห่งชาติและผลลัพธ์การเรียนรู้ตามที่ก าหนดไว้โดยก าหนดคะแนนประเมินคุณภาพมหาบัณฑิตจากการ
ประเมินของผู้ใช้มหาบัณฑิตไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.00 ทั้งนี้เพ่ือน าข้อมูลมาใช้ประกอบการ
ปรับปรุงหลักสูตรรวมถึงการพัฒนาการเรียนการสอนและการประมาณความต้องการของสังคมและ
ตลาดแรงงานเพื่อน าไปใช้ในการวางแผนรับนักศึกษาใหม่ 

2.2 มหาบัณฑิตมีงานท าหรือน าความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์ มีการติดตามและรวบรวมข้อมูลอัตราร้อย
ละของมหาบัณฑิตท่ีได้งานท า ประกอบอาชีพอิสระ หรือน าความรู้ที่ได้ไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ที่รับผิดชอบให้
เกิดประโยชน์ และน าข้อมูลที่เก็บรวบรวมมาใช้ประกอบการปรับปรุงหลักสูตรและประกันคุณภาพการศึกษา 

2.3 ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษาหรือมหาบัณฑิตได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ มีการติดตามและประเมิน
คุณภาพผลงานวิทยานิพนธ์ เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนให้มีผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้อง
ได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ ฐานข้อมูล TCI หรือ สิ่งพิมพ์ทางวิชาการ หรือ 
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เสนอต่อที่ประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม (Proceedings) ที่มีคุณภาพตามประกาศของคณะกรรมการ
อุดมศึกษาเรื่องหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ  

3.1 การรับนักศึกษาและการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 
3.1.1 คณะกรรมการรับนักศึกษาที่ประกอบด้วยอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร พิจารณา    

ใบสมัครและคุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษาให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการของมหาวิทยาลัย ด้วยการ
สอบสัมภาษณ์ความเหมาะสม และสมรรถนะของเป็นนักศึกษา 

3.1.2 การเทียบโอนหน่วยกิตรายวิชาและการลงทะเบียนเรียนสถาบันอุดมศึกษา เป็นไปตาม
ประกาศ/ข้อบังคับ/ระเบียบที่เกี่ยวข้องของกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ และนวัตกรรม/มหาวิทยาลัย
นราธิวาสราชนครินทร์ที่มีผลบังคับใช้ในปัจจุบัน 

3.1.3 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ประเมินผลการรับศึกษาและเสนอการวิธีปฏิบัติให้
เหมาะสมหลักสูตร เพ่ือหลักสูตรจะได้น าไปใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงคุณภาพการศึกษาในปีถัดไปอย่าง
ต่อเนื่อง 

3.1.4 จัดให้มีการปฐมนิเทศก่อนเปิดภาคการศึกษา เพ่ือชี้แจงกฎระเบียบในการศึกษา      
สิ่งอ านวยความสะดวกในการจัดการศึกษาที่คณะและหลักสูตรให้ และมีการแนะน าคณาจารย์และเจ้าหน้าที่
ประจ าสถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา  

3.2 การควบคุมดูแลการให้ค าปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
3.2.1 ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการให้แก่นักศึกษาทุกคน

โดยนักศึกษาสามารถปรึกษากับอาจารย์ที่ปรึกษาในการวางแผนการเรียน การแนะน าแผนการเรียนใน
หลักสูตร 

3.2.2 อาจารย์ที่ปรึกษาต้องก าหนดชั่วโมงให้ค าปรึกษาเพ่ือให้นักศึกษาเข้าปรึกษาได้ 
3.2.3 นักศึกษาต้องรายงานความก้าวหน้าของการเขียนวิทยานิพนธ์ต่อผู้รับผิดชอบหลักสูตร

ตามแผนการศึกษา 
3.3 กระบวนการแสดงผลการด าเนินงาน 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีการติดตามและรายงานข้อมูลอัตราการคงอยู่  การส าเร็จ
การศึกษา ความพึงพอใจและการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษาประจ าปี โดยติดตามและรายงานผลในการ
ประเมินคุณภาพการศึกษา ทั้งนี้ เพ่ือน าข้อมูลมาใช้ในการด าเนินการเพ่ือปรับปรุงคุณภาพของหลักสูตรให้ได้
มาตรฐาน 

4. คณาจารย์ 
4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์สถาบันอิสลามและอาหรับศึกษามีการคัดเลือกอาจารย์ใหม่ตาม

ระเบียบและหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยและก าหนดคุณสมบัติของอาจารย์ให้ได้ตามเกณฑ์ขั้นต่ าตาม
มาตรฐานคุณวุฒิระดับบัณฑิตศึกษาโดยต้องส าเร็จการศึกษาอย่างน้อยระดับปริญญาเอก หรือ ระดับปริญญา
โทที่มีต าแหน่งวิชาการไม่ต่ ากว่าระดับรองศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาต่างๆที่สามารถเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
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หลักสูตรและส าเร็จการศึกษาในหลักสูตรที่เน้นการท าวิทยานิพนธ์หรือปริญญานิพนธ์ รวมถึงการจัดสรร
งบประมาณเพ่ือจัดท าโครงการต่างๆ ที่จะพัฒนางานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน การพัฒนาวิชาการ การ
พัฒนาทักษะในด้านต่าง ๆ ของอาจารย์ 

4.2 คุณสมบัติของอาจารย์ในหลักสูตรมีความเหมาะสมและเพียงพอ มีความรู้ความเชี่ยวชาญทาง
สาขาวิชา ความก้าวหน้าในการผลิตผลงานทางวิชาการอย่างต่อเนื่องอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีหน้าที่ใน
การก าหนดคุณสมบัติของอาจารย์ในหลักสูตรให้มีความเหมาะสมและเพียงพอเพ่ือให้เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานของส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม
โดยพิจารณาจากความรู้ ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชา และความก้าวหน้าในการผลิตผลงานทางวิชาการอย่าง
ต่อเนื่อง 

4.3 การแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ สถาบันอิสลามและอาหรับศึกษาแต่งตั้งอาจารย์พิเศษที่มีคุณวุฒิ 
ประสบการณ์ ความรู้ความสามารถในรายวิชาที่ท าการสอนและเป็นไปตามความจ าเป็นตามที่คณะกรรมการ
ประจ าหลักสูตรเสนอเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ 

5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน  
 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรท าหน้าที่ ในการบริหารจัดการหลักสูตรให้มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลอย่างต่อเนื่องในด้านต่าง ๆ ที่ส าคัญ ดังนี้ 

1) พัฒนาและปรับปรุงเนื้อหาหลักสูตรและรายวิชาให้มีความทันสมัยอยู่เสมอ 
2) จัดหาและก าหนดอาจารย์ผู้สอนรายวิชาในหลักสูตร ที่มีความรู้ความสามารถและคุณสมบัติตรง

ตามรายวิชาที่สอน 
3) จัดตารางการเรียนการสอน ตารางสอบ ตารางการฝึกปฏิบัติ ตามท่ีก าหนดในหลักสูตร 
4) การประเมินผู้เรียน ก ากับ ติดตามให้มีการประเมินตามสภาพจริง มีวิธีการประเมินที่หลากหลาย 
5) การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์การเรียนรู้ 
6) การด าเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติและมีการประเมิน 

คุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรประจ าปี อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรท าการรวบรวมข้อมูลจากการประเมิน
การเรียนการสอนของอาจารย์ นักศึกษา และผู้ใช้มหาบัณฑิต และข้อมูลจาก มคอ. 5, 6 เพ่ือทราบปัญหาของ
การบริหารหลักสูตร ทั้งในภาพรวมและในแต่ละรายวิชา สามารถน าไปสู่การปรับปรุงรายวิชาและหลักสูตร 
มคอ. 2 ต่อไป ส าหรับการปรับปรุงหลักสูตรนั้น จะกระท าทุก ๆ 5 ปี ทั้งนี้ เพ่ือให้หลักสูตรมีความทันสมัยและ
สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 
6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

6.1 ระบบการด าเนินงานเพ่ือเตรียมความพร้อมของสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ทั้งความพร้อมทาง
กายภาพและความพร้อมทางเทคโนโลยีและสิ่งอ านวยความสะดวกหรือทรัพยากรที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนการ
สอนโดยการมีส่วนร่วมของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
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มหาวิทยาลัยได้จัดสรรงบประมาณจากเงินรายได้หน่วยงานสถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา โดย
สถาบันอิสลามและอาหรับศึกษามีการจัดสรรงบประมาณประจ าปีทั้งงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้เพ่ือ
จัดซื้อต าราสื่อการเรียนการสอนโสตทัศนูปกรณ์และวัสดุครุภัณฑ์ตามความจ าเป็นอย่างเพียงพอต่อการ
สนับสนุนการเรียนรู้ การสอน และการวิจัย และการสร้างสภาพแวดล้อมให้เหมาะกับการเรียนรู้ 

6.2 จ านวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน 
มีการประเมินสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอนในแต่ละ

รายวิชาที่เปิดสอนและน าผลการประเมินมาใช้ในการพิจารณาและจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ให้เพียงพอและ
เหมาะสม 

6.3 การด าเนินการปรับปรุงจากผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์  
ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

มีการน าผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  
โดยการสรุปผลและน าเสนอต่อสถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา ในการปรับปรุงจ านวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
ที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอนต่อไป 

7. ตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงาน ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ (Key Performance Indicators) 
 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอิสลามศึกษามีตัวบ่งชี้บังคับตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติดังนี้ 
 

ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน 
ปีท่ี 
1 

ปีท่ี 
2 

ปีท่ี 
3 

ปีท่ี 
4 

ปีท่ี 
5 

1. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการ
ประชุมเพ่ือวางแผนติดตามและทบทวนการด าเนินงานหลักสูตร 

     

2. มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบมคอ.2 ที่สอดคล้องกับมาตรฐาน
คุณวุฒิ 

     

3. มีรายละเอียดของรายวิชาและประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ 
มคอ.3 และมคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้
ครบทุกรายวิชา 

     

4. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชาและประสบการณ์ภาคสนาม 
(ถ้ามี) ตามแบบมคอ.5 และมคอ.6 ภายใน 30 วันหลังสิ้นสดุภาคการศึกษาที่
เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา 

     

5. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตรตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 
วันหลังสิ้นสุดปีการศึกษา 

     

6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่
ก าหนดใน มคอ.3 และ 4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 50 ของรายวิชาที่เปิด
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ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน 
ปีท่ี 
1 

ปีท่ี 
2 

ปีท่ี 
3 

ปีท่ี 
4 

ปีท่ี 
5 

สอนในแต่ละปีการศึกษา 
7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนกลยุทธ์การสอนหรือการ
ประเมินผลการเรียนรู้จากผลการประเมินการด าเนินงานที่รายงานใน มคอ.7  
ปีที่แล้ว 

     

8. อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคนได้รับการปฐมนิเทศหรือค าแนะน าด้านการ
จัดการเรียนการสอน 

     

9. อาจารย์ประจ าทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการและ/หรือวิชาชีพอย่าง
น้อยปีละหนึ่งครั้ง 

     

10. จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับการพัฒนา
วิชาการและ/หรือวิชาชีพไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี 

     

11. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/มหาบัณฑิตใหม่ที่มีต่อ
คุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.00 

     

12. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อมหาบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่น้อย
กว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.00 

     

หมายเหตุ 
ข้อ 1 - 5  ต้องด าเนินการครบทุกข้อ 
ข้อ 6 - 12  ต้องด าเนินการอย่างน้อย 5 ข้อ 
 

เกณฑ์การประเมิน 
1. ผ่านในระดับดีมากหมายถึงดัชนีบ่งชี้ผ่านทั้งหมดอย่างครบถ้วนทั้ง  12 ข้อ (เฉพาะที่สามารถ

ด าเนินงานได้ในแต่ละรอบปีการศึกษา)  
2. ผ่านระดับดีหมายถึงดัชนีบ่งชี้ข้อ 1-5 ผ่านครบถ้วนทุกข้อและข้อ 6-12 ผ่านไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

(เฉพาะที่สามารถด าเนินงานได้ในแต่ละรอบปีการศึกษา)  
3. ไม่ผ่านหมายถึงดัชนีบ่งชี้ข้อ 1-5 ผ่านไม่ครบทุกข้อหรือข้อ 1-5 ผ่าน 

และข้อ 6-12 ผ่านรวมกันแล้วไม่ถึงร้อยละ 80 (เฉพาะที่สามารถด าเนินงานได้ในแต่ละรอบปีการศึกษา) 
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หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 

1.  การประเมินประสิทธิผลของการสอน 
1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน: หลักสูตรมีการประเมินกลยุทธ์การสอนได้แก่ 

1.1.1 ประเมินการสอนโดยนักศึกษา 
  1.1.2 ประเมินโดยคณะกรรมการบริหารงานหลักสูตร 
  1.1.3 ประเมินโดยพิจารณาผลการเรียนของนักศึกษา 
  1.1.4 ประเมินโดยพิจารณาการด าเนินการวิจัยของนักศึกษา การเผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์ 
เข้ารับการอบรมการน ากลยุทธ์การสอนไปใช้ การปรึกษาหารือกับผู้เชี่ยวชาญด้านหลักสูตร 
 1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน : หลักสูตรมีการประเมินทักษะของ
อาจารย์ได้แก่ 
  1.2.1 ประเมินการสอนโดยนักศึกษา 
  1.2.2 ประเมินการสอนของอาจารย์ โดยคณะกรรมการนิเทศการสอน  

2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 
 2.1 การประเมินหลักสูตรโดยคณะกรรมการบริหารงานหลักสูตร 
 2.2 การประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 
 2.3 การประเมินจากประสิทธิผลของนักศึกษาในหลักสูตรจากการท าวิทยานิพนธ์ 
 2.4 การประเมินผลโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหลักสูตร 
 2.5 การวิพากษ์ผลการประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย  

3. การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดของหลักสูตร 
ประเมินตามตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานที่ระบุในหมวดที่  7 ข้อ 7 โดยคณะกรรมการประเมินอย่างน้อย 

3 คน ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขา/สาขาวิชาเดียวกันอย่างน้อย  1  คน  (ควรเป็นคณะกรรมการ
ประเมินชุดเดียวกับการประกันคุณภาพภายใน) 

4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 
 4.1 น าข้อมูลจากรายงานผลการด าเนินการของรายวิชา มคอ. 5 และ มคอ.7 มาทบทวนผลการ
ประเมินและการวางแผนเพื่อพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรในแต่ละปีการศึกษา 
 4.2 ผู้รับผิดชอบหลักสูตรรวบรวมผลการด าเนินการของหลักสูตร เพ่ือน ามาวางแผนการปรับปรุง
หลักสูตร 
 4.3 จัดให้มีประชุมสัมมนา โดยเชิญผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกมาร่วมเป็นกรรมการพิจาณาและให้
ข้อเสนอแนะ 
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ภาคผนวก ก 
ประวัติและผลงานของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

และอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
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ประวัติและผลงานของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 
1. ชื่อ – นามสกุล (ภาษาไทย)    : มูฮัมมัด  อูมูดี 
    ชื่อ – นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)  : Muhammad Umudee 
 
2. ต าแหน่งทางวิชาการ    : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
 
3. หน่วยงานและสถานที่อยู่ที่ติดต่อได้สะดวกพร้อมหมายเลขโทรศัพท์ โทรสาร และไปรษณีย์
อิเล็กทรอนิกส์ : 
 สถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ อ าเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส 
96000 โทรศัพท์มือถือ 0831965777 Email : Muhammad.u@pnu.ac.th   
 
4. ประวัติการศึกษา (จากสูงสุดไปต่ าสุด) 

วุฒิการศึกษา ชื่อสถาบัน ปีท่ีส าเร็จการศึกษา 
Ph.D  in Islamic Studies  
(Islamic Pedagogy) 

Sultan Idris Education University,  
Malaysia. 

2011  

กศ.ม. (การบริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยทักษิณ 2550 

ประกำศนียบัตรบัณทิตวิชาชีพครู มหำวิทยำลัยฟำฏอนี 2547 

B.A. in Islamic Studies   University of Zarqa, Jordan.     2000 
5. สาขาวิชาการที่มีความช านาญพิเศษ :  
 - อิสลามศึกษา 
 
6. หลักสูตรที่มีความช านาญพิเศษ :  
 - อิสลามศึกษา 
 
7. ประสบการณ์ที่ท างาน (งานที่รับผิดชอบ) 
 พ.ศ. 2556 – ปัจจุบัน  - ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสาขาวิชาอิสลามศึกษา  
                                                      มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 

พ.ศ. 2556 – ปัจจุบัน  - อาจารย์ประจ าสาขาวิชาอิสลามศึกษา  
                                                      มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 

พ.ศ. 2550 – 2551  - อาจารย์พิเศษสาขาวิชาประกำศนียบัตรบัณทิต  
                                                      มหำวิทยำลัยฟำฏอนี 
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ประเทศสู่ความมั่งคง มั่งคั่ง และยั่งยืนในยุคไทยแลนด์ 4.0 ครั้งที่ 7 (น. 196 - 205). นราธิวาส: มหาวิทยาลัย
นราธิวาสราชนครินทร์. 
           4. Umudee. M. (2019). Learning method MTRU. In Ethical course towards the Ethic of 
grade 4 students “International Conference on Islam, development and social Harmony in 
Southeast Asia (ICDIS)” th2 (pp. 254 – 265). Malaysia: Universiti Kebangsaan Malaysia. 
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ประวัติและผลงานของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 
1. ชื่อ – นามสกุล (ภาษาไทย)    : มะนะพียะ เมาตี 
    ชื่อ – นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)  : Manapiyah Maoti 
 
2. ต าแหน่งทางวิชาการ    : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
 
3. หน่วยงานและสถานที่อยู่ที่ติดต่อได้สะดวกพร้อมหมายเลขโทรศัพท์ โทรสาร และไปรษณีย์
อิเล็กทรอนิกส์ : 
 สถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ อ าเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส 
96000 โทรศัพท์มือถือ 0892953322 Email : maoti_pnu@yahoo.co.th   
 
4. ประวัติการศึกษา (จากสูงสุดไปต่ าสุด) 

วุฒิการศึกษา ชื่อสถาบัน ปีท่ีส าเร็จการศึกษา 
Ph.D. in Islamic Studies (Islamic 
Family Law) 

Universiti Sains Malaysia, 
Malaysia. 

2011  

M.A. in Islamic Studies (Islamic 
Political Law) 

Universitas Muhammadiyah 
Surakarta, Indonesia. 

1998  

B.A. in Islamic Law     Islamic University for Science 
and Technology, Pakistan.     

 1995  

 
5. สาขาวิชาการที่มีความช านาญพิเศษ :  
 - อิสลามศึกษา 
 
6. หลักสูตรที่มีความช านาญพิเศษ :  
 - อิสลามศึกษา 
7. ประสบการณ์ที่ท างาน (งานที่รับผิดชอบ) 
 พ.ศ. 2561 – ปัจจุบัน - ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสาขาวิชาอิสลามศึกษา  
                                            สถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 

พ.ศ. 2554 – 2561 - ประธานหลักสูตรสาขาวิชาอิสลามศึกษา  
                                  สถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 

พ.ศ. 2559 – 2560       - กรรมการสภามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 
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8. ผลงานทางวิชาการ 

 
1. Maoti, M. (2019). Fungsi Institusi Agama Dalam Pentadbiran Hal Ehwal Agama di 

Selatan Thailand. “International Conference on Islam, development and social Harmony In 
Southeast Asia (ICDIS)” th2 (pp. 79-91). Malaysia: Universiti Kebangsaan Malaysia. 

2. Maoti, M. (2019). Mosques as an Agent for Community Development in History of 
Islam. “International Journal of Academic Research in Business & Social Sciences”, 8(9), 763-
772. 

3 . Maoti, M. ( 2019). Peranan Institusi Agama di Selatan Thailand: Satu Kajian 
Terhadap Sejarah dan Kuat kuasa Institusi Agama dalam Pentadbiran Zakat. “The 1st 
Kedah International Zakat Conference (KEIZAC 2019)” Menara Zakat (pp. 74-84). Malaysia: 
Kedah.  

4. มะนะพียะ เมาตี. (2562). ผลสัมฤทธิ์จากการอบรมก่อนสมรสต่อความรู้ ความเข้าใจของเยาวชน
มุสลิมในจังหวัดนราธิวาส. ในการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติด้านอิสลามศึกษาและการศึกษาเพ่ือ
การพัฒนา ครั้งที่ 2 (น. 596-610). ยะลา: มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. 
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ประวัติและผลงานของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 
1. ชื่อ – นามสกุล (ภาษาไทย)    : อานิส พัฒนปรีชาวงศ์ 
    ชื่อ – นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)  : Anis Pattanaprichawong 
 
2. ต าแหน่งทางวิชาการ    : รองศาสตราจารย์ 
 
3. หน่วยงานและสถานที่อยู่ที่ติดต่อได้สะดวกพร้อมหมายเลขโทรศัพท์ โทรสาร และไปรษณีย์
อิเล็กทรอนิกส์ : 
 สถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ อ าเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส 
96000 โทรศัพท์มือถือ 0814782872 Email : anis.p@pnu.ac.th   
 
4. ประวัติการศึกษา (จากสูงสุดไปต่ าสุด) 
 

วุฒิการศึกษา ชื่อสถาบัน ปีท่ีส าเร็จการศึกษา 
Ph.D  in Islamic  Law International Islamic University, 

Malaysia.   
2014   

ศศ.ม. อิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2547 
B.A. in Islamic Law Islamic University of Madinah, 

Kingdom of Saudi Arabia. 
 2001  

 
 
5. สาขาวิชาการที่มีความช านาญพิเศษ :  
 - กฎหมายอิสลามว่าด้วยครอบครัวและมรดก  
 - กฎหมายอิสลามว่าด้วยนิติกรรมสัญญา 
 
6. หลักสูตรที่มีความช านาญพิเศษ :  
 - กฎหมายอิสลาม/อิสลามศึกษา 
 
7. ประสบการณ์ที่ท างาน (งานที่รับผิดชอบ) 
 พ.ศ. 2559 – ปัจจุบัน  - ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสาขาวิชากฎหมายอิสลาม สถาบันอิสลาม 

และอาหรับศึกษา มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 
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8. ผลงานทางวิชาการ 

 
 1. อานิส พัฒนปรีชาวงศ์. (2559). ศึกษาปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหาการใชกฎหมายอิสลาม
ลักษณะ มรดกของมุสลิมในจังหวัดนราธิวาส . ในการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ เรื่อง Islamic 
Education and Education Development: Future and Challenges ครั้งที่  4 (น. 502-512). ยะลา: 
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา.  
 2.อานิส  พัฒนปรีชาวงศ์ . (2560). ศึกษาพฤติกรรมการอบรมบุตรของครอบครัวอาจารย์
มหาวิทยาลัยฟาฏอนีและมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ .  ในการประชุมวิชาการระดับชาติ เรื่อง 
สร้างสรรค์งานวิจัยเพ่ือขับเคลื่อนประเทศสู่ความยั่งยืนในยุค ไทยแลนด์ 4.0 (น. 126-136). ปัตตานี : 
มหาวิทยาลัยฟาฏอนี. 
  3. อานิส พัฒนปรีชาวงศ์. (2561). ศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการของสถานเลี้ยงเด็กก าพร้า
มูลนิธิอบูฮูรอยเราะห์ ต าบลบางนาค อ าเภอเมืองจังหวัดนราธิวาส .  ในการประชุมวิชาการระดับชาติ เรื่อง 
the Stability, Prosperity and Sustainability of Thailand 4.0 (น. 778-788). นราธิวาส: มหาวิทยาลัย
นราธิวาสราชนครินทร์. 
 4. อานิส พัฒนปรีชาวงศ์ . (2562). ศึกษาแนวทางการบริหารจัดการซะกาตฟิตร์ของส านักงาน
คณะกรรมการอิสลามในสามจังหวัดชายแดนใต้ .  ในการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ เรื่อง 
Islamic Education and Education for Development ครั้งที่ 2 (น. 130-146). ยะลา: มหาวิทยาลัยราช
ภัฏยะลา.  
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ประวัติและผลงานของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 
1. ชื่อ – นามสกุล (ภาษาไทย)    : อับดุลรอยะ  บินเซ็ง 
    ชื่อ – นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)  : Abdulroya  Benseng 
 
2. ต าแหน่งทางวิชาการ    : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
 
3. หน่วยงานและสถานที่อยู่ที่ติดต่อได้สะดวกพร้อมหมายเลขโทรศัพท์ โทรสาร และไปรษณีย์
อิเล็กทรอนิกส์ : 
 สถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ อ าเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส 
96000 โทรศัพท์มือถือ 0896571634 Email : abdulroya.b@pnu.ac.th  / abido_b@hotmail.com 
 
4. ประวัติการศึกษา (จากสูงสุดไปต่ าสุด) 

วุฒิการศึกษา ชื่อสถาบัน ปีท่ีส าเร็จการศึกษา 
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  (อิสลามศึกษา) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2561 
M.A. in Comparative Jurisprudence The Islamic University, Iraq. 2004 

ประกำศนียบัตรบัณฑิตวิชำชีพครู มหำวิทยำลัยนรำธิวำสรำชนครินทร์   2552 
B.A. in Islamic law Sadam University, Iraq. 2000 
 
5. สาขาวิชาการที่มีความช านาญพิเศษ :  
 - กฎหมายอิสลาม 
 
6. หลักสูตรที่มีความช านาญพิเศษ :  
 - กฎหมายอิสลาม 
7. ประสบการณ์ที่ท างาน (งานที่รับผิดชอบ) 
 พ.ศ. 2556 – ปัจจุบัน  - ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสาขาวิชากฎหมายอิสลาม  
                                                      สถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา   

 มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 
          พ.ศ. 2561 –2562                   - หัวหน้าสาขากฎหมายอิสลาม  สถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา  

มหาวิทยาลัย นราธิวาสราชนครินทร์   
พ.ศ. 2551 – ปัจจุบัน  - อาจารย์ประจ าสาขาวิชากฎหมายอิสลาม   

                                                      มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 
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8. ผลงานทางวิชาการ 
 

1. อับดุลรอยะ บินเซ็ง. (2560). กฎหมายลักษณะการหย่าร้างของชาวซูเมเรียนกับกฎหมาย 
อิสลาม. ในการประชุมระดับชาติ สร้างสรรค์งานวิจัยเพ่ือขับเคลื่อนประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั้งยืน  
ด้านยุทธศาสตร์วิจัยเชิงพ้ืนที่ ในหัวข้อ “บทบาทของมหาวิทยาลัยกับไทยแลนด์ 4.0” ครั้งที่ 6 (น. 87–103). 
ปัตตานี: มหาวิทยาลัยฟาฏอนี.   

2. อับดุลรอยะ บินเซ็ง. (2561). ทัศนะนักวิชาการอิสลามในการก าหนดอายุครรภ์ที่ส่งผลต่อการรับ 
รองบุตรชอบด้วยกฎหมายอิสลาม [ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์]. วารสารอัล-นูร มหาวิทยาลัยฟาฏอนี, 13(24). 

3. อับดุลรอยะ บินเซ็ง. (2561). ทัศนะนักวิชาการอิสลามต่อการสืบวงศ์ตระกูลของบุตรจากบิดา 

ผู้มีองคชาตหรือถุงอัณฑะขาดด้วน [ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์]. วารสารอัล-ฮิกมะฮฺ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี, 8(15).  
  4. อับดุลรอยะ บินเซ็ง. (2562). วิถีการด าเนินชีวิตของสัปบุรุษมัสยิดหะยีดาวูดผ่านกระบวนการ  

ฮะละเกาะฮ์อัลกุรอาน [ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์]. วารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์, 6(2).  
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ประวัติและผลงานของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 

1. ช่ือ – นามสกุล (ภาษาไทย)    : เจ๊ะเหล๊าะ  แขกพงศ ์
   ชื่อ – นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)            : Cheloh  Kheakphong 

 
2. ต าแหน่งทางวิชาการ    : รองศาสตราจารย์ 

 
3. หน่วยงานและสถานที่อยู่ที่ติดต่อได้สะดวกพร้อมหมายเลขโทรศัพท์ โทรสาร และไปรษณีย์
อิเล็กทรอนิกส์ : 

สถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ อ าเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส 
96000 โทรศัพท์มือถอื 0918485132 Email : Cheloh.k@pnu.ac.th   

 
4. ประวัติการศึกษา (จากสูงสุดไปต่ าสุด) 
 

วุฒิการศึกษา ชื่อสถาบัน ปีท่ีส าเร็จการศึกษา 
M.A. in Islamic Law (Shari’ah) High of Islamic Studies Institute, 

Egypt. 
2000 

B.A. in Islamic Law Al-Azhar University, Egypt. 1995 
น.บ. สาขาวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค าแหง 2530 
 
5. สาขาวิชาการที่มีความช านาญพิเศษ :  

- กฎหมายอิสลาม และอิสลามศึกษา 
 

6. หลักสูตรที่มีความช านาญพิเศษ :  
 - กฎหมายอิสลาม และอิสลามศึกษา 

 
7. ประสบการณ์ที่ท างาน (งานที่รับผิดชอบ) 

พ.ศ. 2563 – ปัจจุบัน  - ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 
พ.ศ. 2550 – ปัจจุบัน  - อาจารย์ประจ าหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา 
                                            กฎหมายอิสลาม สถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา    
                                            มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 
พ.ศ. 2560 – ปัจจุบัน  - ประจ ากองบรรณาธิการวารสารอิสลามศึกษา  
                                            มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
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พ.ศ. 2560 – ปัจจุบัน  - กรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี 
พ.ศ. 2561 – ปัจจุบัน  - ประจ ากองบรรณาธิการวารสารอันนูร มหาวิทยาลัยฟาฎอนี  
พ.ศ. 2550 – 2563  - ผู้อ านวยการสถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา  
                                            มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 
 
8. ผลงานทางวิชาการ 
 
1. เจ๊ะเหล๊าะ  แขกพงศ์. (2559). อิสรภาพของผู้พิพากษาในระบบกฎหมายอิสลามและกฎหมายไทย. 

(บทความวิชาการ). วารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ Vol.3, 
No 1. (pp. 82-93). 
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                                               ภาคผนวก ข 

ความสอดคล้องระหว่างผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 
และความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

 
 

ความสอดคล้องระหว่างผลการเรียนรู้ที่คาดหวังและความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

 

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 
 
 

มาตรฐานการเรียนรู้ 5 ด้าน วิสัยทัศน์ 
และ 

พันธกิจ
สถาบันฯ 

ปรัชญา 
หลัก 
สูตร 

สถาน
ประ 
กอบ 
การ 

ชุม
ชน 
ท้อง 
ถิ่น 

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

1.  อธิบายองค์ความรู้อิสลามศึกษาเชิง
ทฤษฏีและปฏิบัติ  

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓    ✓     ✓  ✓    ✓ ✓ ✓ ✓ 

2. ท าการวิจัย และบูรณาการศาสตร์ร่วม
สมัย สู่การสร้างแนวคิดและองค์ความรู้
ใหม่ทางด้านอิสลามศึกษา  

✓ ✓ ✓   ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓   ✓    ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

3. ใช้ เทคโนโลยี  วิ เคราะห์องค์ความรู้
อิสลามศึกษา และภูมิปัญญาอิสลามใน
ท้องถิ่น สู่การสร้างสรรค์นวัตกรรม 

✓ ✓ ✓   ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓   ✓    ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

4. ใช้ภาษาในการสื่อสาร และประยุกต์
ความรู้ที่เกิดจากกระบวนการศึกษาและ
วิจัยไปพัฒนาคน และสังคม 

✓ ✓ ✓   ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓   ✓    ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

5. มีความซื่อสัตย์สุจริต มีมนุษย์สัมพันธ์ที่
ดี และความรับผิดชอบต่อตนเอง และ
สังคม 

✓ ✓ ✓ ✓    ✓ ✓ ✓    ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
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ภาคผนวก ค 
ความสอดคล้องระหว่างผลการเรียนรู้ที่คาดหวังกับรายวิชาในหลักสูตรฯ 
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ความสอดคล้องระหว่างผลการเรียนรู้ที่คาดหวังกับรายวิชาในหลักสูตรฯ 

รายวิชา 

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 

1.อธิบายองค์ความรู้
อิ ส ล า ม ศึ ก ษ า เชิ ง
ทฤษฏีและปฏิบัติ 

2. ท าการวิจัย และบูรณา
การศาสตร์ร่วมสมัย สู่การ
ส ร้ า งแ น วคิ ด แ ล ะอ งค์
ความรู้ใหม่ทางด้านอิสลาม
ศึกษา 

3. ใช้เทคโนโลยีวิเคราะห์

องค์ความรู้อิสลามศึกษา 

และภูมิปัญญาอิสลามใน

ท้องถิ่น สู่การสร้างสรรค์

นวัตกรรม 

4. ใช้ภาษาในการสื่อสาร 

และประยุกต์ความรู้ที่เกิด

จากกระบวนการศึกษา

และวิจัยไปพัฒนาคน และ

สังคม 

5. มีความซื่อสัตย์สุจริต มี

มนุษย์ สัม พันธ์ที่ ดี  และ

ความรับผิดชอบต่อตนเอง 

และสังคม 

หมวดวิชาปรับพื้นฐาน   

09-036-101 บทอ่านภาษาอังกฤษ
เพ่ืออิสลามศึกษา 

 ✓ ✓ ✓ ✓ 

หมวดวิชาบังคับ   

09-036-201 การศึกษาอัลกุรอาน 
และอัสซุนนะฮฺ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

09-036-202 วิธีวิทยาการวิจยัทาง
อิสลามศึกษา ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

09-036-203 สัมมนาอิสลามกับ
ประเด็นปัญหาร่วมสมัย ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

หมวดวิชาเลือก   

09-036-301อะกีดะฮ อิสลามียะฮ   ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

0 9 -0 3 6 -3 0 2  อิ ส ล าม ใน พ หุ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 67 



 
 

 
 

รายวิชา 

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 

1.อธิบายองค์ความรู้
อิ ส ล า ม ศึ ก ษ า เชิ ง
ทฤษฏีและปฏิบัติ 

2. ท าการวิจัย และบูรณา
การศาสตร์ร่วมสมัย สู่การ
ส ร้ า งแ น วคิ ด แ ล ะอ งค์
ความรู้ใหม่ทางด้านอิสลาม
ศึกษา 

3. ใช้เทคโนโลยีวิเคราะห์

องค์ความรู้อิสลามศึกษา 

และภูมิปัญญาอิสลามใน

ท้องถิ่น สู่การสร้างสรรค์

นวัตกรรม 

4. ใช้ภาษาในการสื่อสาร 

และประยุกต์ความรู้ที่เกิด

จากกระบวนการศึกษา

และวิจัยไปพัฒนาคน และ

สังคม 

5. มีความซื่อสัตย์สุจริต มี

มนุษย์ สัม พันธ์ที่ ดี  และ

ความรับผิดชอบต่อตนเอง 

และสังคม 

วัฒนธรรม 
09-036-303 ฟิกฮมุอามาลาตใน
สังคมปัจจุบัน ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

09-036-304 ซารีอะฮกับจริยธรรม ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

09-036-305 การจัดการฝึกอบรม
และนวัตกรรมทางอิสลามศึกษา ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

09-036-306 ศาสตร์การสอนทาง
อิสลามศึกษา ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

09-036-307 ภาษาอาหรับเพ่ือ
การสืบค้น ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

09-036-308 หลักการใช้และการ
ตีความบทบัญญัติอิสลาม ✓ ✓ ✓ ✓ 

✓ 

หมวดรายวิชาวิทยานิพนธ์   

09-036-401 วิทยานิพนธ์ แผน ก 
แบบ ก1 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

68 



 
 

 
 

รายวิชา 

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 

1.อธิบายองค์ความรู้
อิ ส ล า ม ศึ ก ษ า เชิ ง
ทฤษฏีและปฏิบัติ 

2. ท าการวิจัย และบูรณา
การศาสตร์ร่วมสมัย สู่การ
ส ร้ า งแ น วคิ ด แ ล ะอ งค์
ความรู้ใหม่ทางด้านอิสลาม
ศึกษา 

3. ใช้เทคโนโลยีวิเคราะห์

องค์ความรู้อิสลามศึกษา 

และภูมิปัญญาอิสลามใน

ท้องถิ่น สู่การสร้างสรรค์

นวัตกรรม 

4. ใช้ภาษาในการสื่อสาร 

และประยุกต์ความรู้ที่เกิด

จากกระบวนการศึกษา

และวิจัยไปพัฒนาคน และ

สังคม 

5. มีความซื่อสัตย์สุจริต มี

มนุษย์ สัม พันธ์ที่ ดี  และ

ความรับผิดชอบต่อตนเอง 

และสังคม 

09-036-402 วิทยานิพนธ์ แผน ก 
แบบ ก2 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
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ภาคผนวก ง 

สรุปการวิพากษ์หลักสูตร ฯ ของผู้ทรงคุณวุฒิ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 

ประเด็น ข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ 
การพิจารณาปรับปรุงของ

คณะกรรมการ 
ร่างหลักสูตร 

การด าเนินการ 

หมวดที่ 1 

อาชีพที่สามารถประกอบ
ได้หลังส าเร็จการศึกษา 

- ไม่ชัดเจน 
- ความสามารถของนักศึกษา  

เห็นด้วย ที่จะปรับปรุงให้มีอาชีพที่
สอดคล้องสาขาวิชา 

ได้ด าเนินการปรับแล้ว 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร 
 

- ให้เพ่ิมผลงานวิชาการและให้เป็นไปตาม
เกณฑ์ สกอ.และเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยด้วย
กฎกระทรวงก าหนดไว้ว่า กรรมการผู้สอบ
วิทยานิ พนธ์ภ ายนอกต้ องมี ผลงานทาง
วิชาการที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อวิทยานิพนธ์ไม่
น้อยกว่า 10 เรื่อง 
- ยั งมี การใช้ ค าปะปนระหว่ างอาจารย์
ผู้รับผิดชอบและอาจารย์ประจ า 

เห็นด้วยกับข้อเสนอของคณะกรรมการ ได้ด าเนินการปรับตามมติที่ประชุม  

สถานการณ์หรือการการ
พัฒนาทางเศรษฐกิจ 

- ยังขาดข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนาประเทศ
ไทยยุคไทยแลนด์ 4.0 /แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (ปัจจุบัน) และ
ข้อมูลเชิงประจักษ์ท่ีแสดงถึงความจ าเป็นต้อง
จัดท าหลักสูตรนี้ 
- ควรเพิ่มแผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติและ

เห็นด้วยที่จะน าข้อมูลมาปรับปรุง
ตามท่ีกรรมการวิพากษ์เสนอ 

ได้ด าเนินการปรับแล้ว 
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ประเด็น ข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ 
การพิจารณาปรับปรุงของ

คณะกรรมการ 
ร่างหลักสูตร 

การด าเนินการ 

อ่ืนๆในหลักสูตรตามเกณฑ์ของสกอ. 
หมวดที่ 2  

ปรัชญา  ไม่ชัดเจน - เนื่องจากวัตถุประสงค์กับชื่อหลักสูตร
ยังไม่สอดคล้อง /ปรัชญาหลักสูตรไม่
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 
- ให้ปรับปรัชญาและวัตถุประสงค์ของ
หลักสูตรให้มีความสอดคล้องและบ่งชี้
ถึงและมุ่งเน้นความเป็นอิสลามศึกษา/
(ให้ศึกษาเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 
2558 ของกระทรวงศึกษาธิการ )
แผนพัฒนาอุดมศึกษา 15 เห็นด้วย 

ได้ด าเนินการปรับแล้ว 

ความส าคัญ ไม่ชัดเจน ส ร้ า งอ งค์ ค ว าม รู้  น วั ต ก ร รม บ น พ้ื น ฐ าน ขอ ง
กระบวนการวิจัย อีกทั้งสร้างมหาบัณฑิตที่มีคุณธรรม 
จริยธรรม 

วัตถุประสงค์ของ
หลักสูตร 

- ไม่ชัดเจน 
- ควรปรับวัตถุประสงค์ให้มีความเหมาะสม
กับความต้องการและบริบทของสังคม 

เพ่ิมค า 
1.3.4 …....มีมนุษยส์ัมพันธ์ที่ดี มีภาวะผู้น า…. 

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
ของหลักสูตร 

ไม่ชัดเจน ได้ด าเนินการปรับแล้ว 

แผนพัฒนาปรับปรุง 
 

ควรระบุระยะเวลาการปรับปรุง เห็นด้วย ได้ด าเนินการปรับแล้ว 

หมวดที่ 3  

ระบบการจัดการศึกษา 
 

ควรเขียนให้สมบูรณ์ขึ้น เห็นด้วย (หน้า 13) 1.1 ระบบ 
แผนการศึกษา แผน ก แบบ ก 1 และแผน ก แบบ ก 
2 

การด าเนินการหลักสูตร - ควรมีการทบทวน คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา เห็นด้วย (หน้า 13)2.2.1 แผน ก แบบ ก 1  
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ประเด็น ข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ 
การพิจารณาปรับปรุงของ

คณะกรรมการ 
ร่างหลักสูตร 

การด าเนินการ 

ข้อ 2.2.1.3 ใหม่ 
 

2.2.1.1 …หรือในสาขาที่เกี่ยวข้องโดยให้อยู่ในดุลย
พินิจของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
2.2.1.2 ป.ตรีไม่ต่ ากว่า 2.45  
หรือมีประสบการณ์การท างานไม่น้อยกว่า 1 ป ี
2.2.1.4 เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือ
เทียบเท่าในหลักสูตรมี่ส านักงานงานคณะกรรมการ
อุดมศึกษากระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะ 
ส าหรับผู้จบการศึกษาจากสถาบันการศึกษาในต่าง
ประประเทศใหเ้ป็นไปตามเกณฑ์ของ กพ. 
2.2.1 แผน ก แบบ ก 2 
ป.ตรีไม่ต่ ากว่า 2.25 

แผนการรับนักศึกษา 
 

- ควรมีการทบทวน การวิเคราะห์ปัญหาแรก
เข้า ใหม่ 
- แผนการรับนักศึกษา  
หลักสูตรควรก าหนดจ านวนนักศึกษาในแต่ละ
แผนให้ชัดเจน 
- แผน ก 2 ควรมีจ านวนนักศึกษามากกว่า 
10 คนเพ่ือให้คุ้มทุน  
- ควรมีการเพ่ิมจ านวนการรับนักศึกษาเป็น 

เห็นด้วย ได้ด าเนินการปรับแล้ว 
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ประเด็น ข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ 
การพิจารณาปรับปรุงของ

คณะกรรมการ 
ร่างหลักสูตร 

การด าเนินการ 

20 คน 
งบประมาณตามแผน   - ควรมีการวิเคราะห์รายจ่ายให้ชัดเจนด้วย เห็นด้วย ได้ด าเนินการปรับแล้ว 

โครงสร้างของหลักสูตร 
 

-เสนอให้มีการทบทวนรายวิชาใหม่เพ่ือให้
บรรลุถึงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ควรมี
การเพ่ิมรายวิชาให้มากขึ้น โดยเฉพาะส าหรับ
นักศึกษาแผน ก1 
- ควรมี รายวิ ช า อิ สลามกั บ การพั ฒ นา
ทรัพยากรมนุษย ์
- ค าอธิบายรายวิชา สัมมนาอิสลามศึกษาด้าน
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มีความคล้ายกับ
รายวิช าสั มมนาประ เด็ นปั ญ ห าพัฒ นา
ทรัพยากรมนุษย์ร่วมสมัย  
- ควรมีการหลอมรวมกัน 

เห็นด้วย ได้ด าเนินการปรับแล้ว 
 
 
ได้ด าเนินการปรับแล้ว 

โครงสร้างรายวิชา 
 

- ควรมีการปรับโครงสร้างรายวิชาใหม่ เห็นด้วย ได้ด าเนินการปรับแล้ว 

หมวดที่ 4 

คุณลักษณะพิเศษ หน้า 28 ควรเพิ่มคุณลักษณะพิเศษในด้าน
ความสามารถในการใช้ภาษา 

เห็นด้วย ได้ด าเนินการปรับแล้ว 

จุดด า-จุดขาว - รายวิชาวิทยานิพนธ์ควรมีการใส่จุดด าทุก เห็นด้วย ปรับ Mapping ให้อยู่ในรูปแนวนอน 74 



 
 

 
 

ประเด็น ข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ 
การพิจารณาปรับปรุงของ

คณะกรรมการ 
ร่างหลักสูตร 

การด าเนินการ 

 ด้าน 
-รศ.เจ๊ ะเหล๊ าะแขกพงศ์  เสนอว่า แต่ละ
รายวิชาควรมีการใส่จุดด าไม่น้อยกว่า 3 ด้าน 

 
เห็นด้วย 

- รายวิชาวิทยานิพนธ์ควรมีการใส่จุดด าทุกจุดทั้ง 5 
ด้าน 
ได้ด าเนินการปรับแล้ว 

หมวดที่  5  

เกณฑ์การส าเร็จ
การศึกษา 

- หน้า 46 ควรทบทวนเกณฑ์การส าเร็จข้อ 
3.7 ใหม ่
- หน้า 46 ควรทบทวนเกณฑ์การส าเร็จข้อ 
3.4 การก าหนดให้มีการตีพิมพ์ในวารสาร 
ใหม่(ควรเป็นไปตามประกาศกระทรวงและ
ประกาศมหาวิทยาลัย) ข้อ 3.7 ควร 
-ควรระบุหรือไม่ว่า การท่องจ าอัลกุรอานโดย
ปากเปล่าต่ออาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 

เห็นด้วย 3.7 ท่องจ าอัลกุรอานในซูเราะห์ที่ก าหนด (ยาซีนอัล
วากีอะฮฺอัสสะจฺดะฮฺอัลอินซาน อัลมุลกฺ) โดยปาก
เปล่ากับอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
- ส าหรับคนต่างศาสนิกต้องท่องจ าหะดีษพร้อม
ความหมาย  

หมวดที่  7  

ก ารป ระกั น คุ ณ ภ าพ
หลักสูตร 
 

- ควรมีการระบุ การประกันคุณภาพ/การ
ควบคุมให้นักศึกษาเขียนวิทยานิพนธ์โดยมี
เนื้อหาที่มีคุณภาพและเหมาะสมกับระดับ
ปริญญาโทเพ่ือรักษาไว้ซึ่งชื่อเสียงของสถาบัน 

เห็นด้วย ได้ด าเนินการปรับแล้ว 
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ประเด็น ข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ 
การพิจารณาปรับปรุงของ

คณะกรรมการ 
ร่างหลักสูตร 

การด าเนินการ 

- หลักสูตรควรให้ความรู้และใบปริญญาควบคู่
กันเพ่ือให้นักศึกษาได้น าความรู้ไปประยุกต์ใช้ 

หมวดที่ 8  

การประเมินการ
ด าเนินการของหลักสูตร 

-รศ.ดร.อับดุลเลาะ ให้เพ่ิมค าอธิบายรายวิชา
ในภาษาอังกฤษให้ครบทุกรายวิชา 
- แก้ไขค าพิมพ์ผิดและปรับปรุงส านวนให้
สมบูรณ์ 
-การจัดย่อหน้า ปรับปรุงเทคนิคการพิมพ์ให้
เหมาะสม 

เห็นด้วย 
 

เห็นด้วย 

ได้ด าเนินการปรับแล้ว 
 
ได้ด าเนินการปรับแล้ว 

 - ผศ.ดร.มูฮัมมัด อูมูดี ข้อเสนอแนะ ควรใช้
ชื่อรายวิชาวิทยานิพนธ์เหมือนกันทั้งสองแผน 
เพราะท้ังสองแผนอยู่ในแผน ก ไม่ใช่แผน ข 
แต่มีความแตกต่างหลายด้าน เช่น เนื้อหา 
ธรรมชาติของการศึกษา  วิธีด า เนิ นการ 
จ านวนเนื้อหา  

เห็นด้วย ได้ด าเนินการปรับแล้ว 
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ภาคผนวก จ 

สรุปการวิพากษ์หลักสูตร ฯ ของคณะกรรมการสภาวิชาการ 

มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

สรุปการวิพากษ์ของคณะกรรมการสภาวิชาการมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 

ในการประชุมครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที ่6 ธันวาคม พ.ศ. 2562 

 

ประเด็น 
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสภาวิชาการ 

มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 
การด าเนินการปรับปรุง 

1. ชื่อหลักสูตรและคุณสมบัติผู้รับผิดชอบ
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาอิสลาม
ศึกษาเพ่ือการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
 

ทบทวนชื่ อหลักสู ตรศิลปศาสตรมหาบัณ ฑิ ต
สาขาวิชาอิสลามศึกษาเพ่ือการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ ไม่ตรงคุณสมบัติผู้รับผิดชอบหลักสูตรฯ/หา
อาจารย์สาขาวิชา เพ่ือการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
เพ่ิม และให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหลักสูตร    

ได้ด าเนินการเปลี่ยนชื่อหลักสูตร เป็นหลักสูตรศิลปศาสตรมหา
บัณฑิต สาขาวิชาอิสลามศึกษา เชยๆ ท าให้คุณสมบัติของอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรครบถ้วน  
และได้ปรับแก้เกี่ยวกับความคล้องชื่อหลักสูตรกับวัตถุประสงค์ และ
ผลการเรียนที่คาดหวัง ตลอดจนรายวิชาและอ่ืนๆ ปรับให้สอดคล้อง
กับหลักสูตรฯ  

2.จ านวนหน่วยกิตของวิทยานิพนธ์แผน ก 
แบบ ก2 จ านวน 14 หน่วยกิต ควรจะเป็น 
18 หน่วยกิต และค าอธิบายวิชาวิทยานิพนธ์
ระหว่างแผนการศึกษา แผน ก แบบ ก1 
และ แบบ ก2 ไม่ควรเหมือนกัน 

ควรจะเป็น 18 หน่วยกิต 
ค าอธิบายวิชาวิทยานิพนธ์ระหว่างแผนการศึกษา   
แผน ก แบบ ก1 และ แบบ ก2  
ไม่ควรเหมือนกัน 

ได้ปรับวิทยานิพนธ์แผน ก แบบ ก2 เป็น 18 หน่วยกิต และได้
ด าเนินการปรับค าอธิบายวิชาวิทยานิพนธ์ระหว่างแผนการศึกษา 
แผน ก แบบ ก1 และ แบบ ก โดยให้มีความแตกต่างในด้านเนื้อหา 
วิธีการด าเนิน ธรรมชาติของการศึกษา 

3. วิชาเรียนแผน ก แบบ ก1 มีวิชาบังคับ
เพียงวิชาเดียว 

มีวิชาบังคับเพียงวิชาเดียว สาระเนื้อหาการเรียน
อาจจะน้อยไป 

ได้ปรับและเพ่ิมอีกวิชา ทั้ง 2 แผน เป็นสามรายวิชาในหมวดวิชา
บังคับ ได้แก่ 1)การศึกษาอัลกุรอานและอัสซุนนะฮ 2) สัมมนา
อิสลามกับประเด็นปัญหาร่วมสมัย 3) วิธีวิทยาการวิจัยทางอิสลาม
ศึกษา 
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ประเด็น 
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสภาวิชาการ 

มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 
การด าเนินการปรับปรุง 

4. กระบวนการจัดการเรียนการสอนตาม 
แผน ก แบบ ก1 และแผน ก แบบ ก2 

ควรจะใช้วิธีการสอนแบบ Active Learning ได้ปรับเพ่ิมชั่วโมงปฏบิัติและปรับวิธีการเรียนการสอนให้เป็น Active 
Learning ทั้งแผน ก แบบ ก1 และแผน ก แบบ ก2 ด้วยหลักสอน 
"ให้น้อยลง เรียนรู้ให้มากขึ้น" ด้วยการกระตุ้นให้ผู้เรียนใฝ่รู้ รู้จัก
แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง คิดอย่างมีวิจารณญาน และสามารถใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

5. ลักษณะที่โดดเด่นหลักสูตรฯ 
ส าหรับพื้นที่ชายแดนใต้ 

การฟ้ืนฟูภูมิปัญญาอิสลามในท้องถิ่น  
พหุวัฒนธรรม ภาษาและวัฒนธรรมมาลายู 
 

มหาบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถทางอิสลามศึกษา บูรณาการ
ศาสตร์ร่วมสมัย และภูมิปัญญาอิสลามในท้องถิ่น สร้างสรรค์
ความก้าวหน้าทางวิชาการได้มาตรฐานระดับชาติที่บนฐานคิดของ 
อัลกุรอานและอัสซุนนะฮฺ ตลอดจน เป็นนักวิจัยที่มีคุณธรรม
จริยธรรมและจรรยบรรณทางวิชาการ สามารถสร้างนวัตกรรมสู่การ
พัฒนาคนและสังคมท่ียั่งยืน 

6. การเขียนภาษาอังกฤษในค าอธิบาย
รายวิชา 

ควรปรับปรุงค าอธิบายภาษาอังกฤษให้ถูกต้อง
เหมาะสม 

ได้ปรับปรุงและมอบให้ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจทานแล้ว 

7. ทบทวนรายจ่าย ทบทวนงบประมาณรายจ่าย (หน้า 14) ข้อ 4 ไม่ควร
ระบุ 

ได้ด าเนินการแล้ว 
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สรุปการวิพากษ์ของคณะกรรมการสภาวิชาการมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 

ในการประชุมครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที ่19 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 

 

ประเด็น 
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสภาวิชาการ 

มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 
การด าเนินการ 

1. ห น้ า  6 ข้ อ  8  อ า ชี พ ที่
สามารถประกอบได ้
 

8.5 ผู้ประกอบวิชาชีพอิสระ ไม่สัมพันธ์กับหลักสูตร ปรับแก้เป็น ผู้ประกอบอาชีพอิสระที่เกี่ยวข้องกับอิสลามศึกษา 
เช่น ผู้สอน ผู้ทรงคุณวุฒิและที่ปรึกษาด้านอิสลามแก่หน่วยงาน
ภาครัฐและเอกชน เป็นต้น  

2. หน้า 10 ความส าคัญชอง
หลักสูตร  

ทบทวนการเขียนความส าคัญของหลักสูตร และวัตถุประสงค์ของ
หลักสูตร (ว่าส าคัญอย่างไร ปัญหาอะไร เกิดขึ้นอะไร จะพัฒนาอย่างไร)
ไม่ควรเขียนเรื่องการบริการวิชาการ 

ได้ด าเนินการปรับแก้แล้ว  

3. หน้า 11 ข้อ 1.5 แผนการ
พัฒนาปรับปรุง 
 

แผนการการพัฒนาไม่สอดคล้องกับกลยุทธ์ ได้ด าเนินการปรับแก้แล้ว 

4. หน้า 13 ทบทวนการเขียน
คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
 

เนื่องจาก แผน ก แบบ ก1 และแผน ก แบบ ก2  
ต้องมีคุณสมบัติแตกต่างกันอย่างชัดเจน  

ได้ด าเนินการปรับแก้แล้ว 

5 . ห น้ า  1 5  งบ ป ระม าณ
รายจ่าย  

ให้ระบุว่าค่าใช้จ่ายของนักศึกษาต่อภาคการศึกษาหรือต่อปีการศึกษา ได้ด าเนินการปรับแก้แล้ว 

6. หน้า 16 โครงสร้างหลักสูตร  ควรระบุให้ชัดเจนว่านักศึกษาแผนใดเป็นผู้เรียนในรายวิชาปรับพื้นฐาน ได้ด าเนินการปรับแก้แล้ว โดยเพิ่มรายละเอียดลงในหมายเหตุ  
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ประเด็น 
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสภาวิชาการ 

มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 
การด าเนินการ 

7. หน้า 16 หมวดปรับพื้นฐาน ทบทวนชั่วโมงบรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเองในรายวิชา ได้ด าเนินการปรับแก้แล้ว 
8. รายวิชาปรับพื้นฐาน 
 

ประกอบด้วย รายวิชา 
บทอ่านภาษาอังกฤษเพ่ืออิสลามศึกษา  
ตัวฝึกทักษะ ต้องมีการปฏิบัติ แต่ไม่มี ซ.ม.ปฏิบัติ 
 

ได้ด าเนินการปรับแก้แล้ว 

9. หน้า 21 ค าอธิบายรายวิชา  ทบทวนชื่อรายวิชาภาไทยและชื่อรายวิชาภาษาอังกฤษให้ตรงกัน และ
รูปแบบการพิมพ์ชื่อรายวิชาภาษาอังกฤษ ในค าขึ้นต้นควรใช้ตัวอังกฤษ
ตัวพิมพ์ ใหญ่  

ได้ด าเนินการปรับแก้แล้ว 

10. หน้า 28 วิทยานิพนธ์ แผน 
ก แบบ ก2 และแผน ก แบบ  
ก1  

แก้ไขการเขียนค าอธิบายรายวิชา ไม่ควรรายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  
 

ได้ด าเนินการปรับแก้แล้ว ทั้งวิทยานิพนธ์ แผน ก แบบ ก1 
และแผน ก แบบ ก2 ดังนี้ 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : มี 1 รายวิชาคือ 
รายวิชาวิธีวิทยาการวิจัย 

11. ห น้ า  32 ข้ อ  5.5 ใ ห้
ทบทวนการเขียนของ  
 

ข้อ 5.5.1 เนื่องจากในหลักสูตรได้ระบุให้นักศึกษาเป็นผู้เลือกอาจารย์ที่
ปรึกษา ควรปรับแก้ใหม่ ไม่ควรระบุให้นักศึกษาเป็นผู้เลือกอาจารย์ที่
ปรึกษา 

ได้ด าเนินการปรับแก้แล้ว 

12. หน้ า 33 หมวดที่  4  ผล
การเรียนรู้ 

กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล ข้อ 1 การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษ
ของนักศึกษา ในส่วนของกลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา ควรระบุว่า
ระดับ “นานาชาติ” ด้วย  

ได้ด าเนินการปรับแก้แล้ว  

13. หน้า 37 ข้อ2.5 ทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข 

ไม่มีปรากฏทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขในหัวข้อย่อยทั้งใน 4 ข้อ  ได้ด าเนินการปรับแก้แล้ว  81 



 
 

 
 

ประเด็น 
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสภาวิชาการ 

มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 
การด าเนินการ 

14. หน้า 40 เกณฑ์การส าเร็จ
การศึกษาตามหลักสูตร  

ทบทวนเกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ได้ด าเนินการปรับแก้แล้ว  
 

15. หน้า 50 การเขียนผลงาน
วิชาการ 

การเขียนผลงานวิชาการให้เป็นรูปแบบ APA เวอร์ชั่น 6 ได้ด าเนินการปรับแก้แล้ว  

16. หน้า 63 ให้ทบทวน 
ภาคผนวก ง 

การเรียงหน้า และการด าเนินการ เนื่องจากในเล่มหลักสูตรยังไม่ระบุ
วิธีการด าเนินการ 

ได้ด าเนินการปรับแก้แล้ว  

17. ค าสั่งที่แนบในภาคผนวก ให้เปลี่ยนค าสั่งที่แนบในภาคผนวกของเล่มหลักสูตร ได้ด าเนินการปรับแก้แล้ว  
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สรุปการวิพากษ์ของคณะกรรมการสภาวิชาการมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 

ในการประชุมครั้งที่ 5/2563 เมื่อวันที ่14 ตุลาคม พ.ศ. 2563 

ประเด็น 
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสภาวิชาการ 

มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 
การด าเนินการปรับปรุง 

1. ภาษาท่ีใช้ในการจัดการเรียนการสอน (หน้า 1) ภาษาท่ีใช้ในการจัดการเรียนการสอนเป็น 4 ภาษา อย่างไร ได้ด าเนินการปรับแก้แล้ว  
2. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร และผลการเรียนที่คาดหวัง  (หน้า 7)     ELO ต้องระบุ การสื่อสาร เทคโนโลยี  ให้สอดคล้องกัน TQF ได้ด าเนินการปรับแก้แล้ว  
3. ภาษาอังกฤษ (หน้า 19) ค าอธิบายยังไม่เป็นแนวเดียวกัน  ได้ด าเนินการปรับแก้แล้ว  
4. วิทยานิพนธ์ แผนก แบบ1  และ แผนก แบบ2 (หน้า 25) ทั้ง 2 แผน มีหน่วยกิตต่างกัน ค าอธิบายต้องต่างกันด้วย ได้ด าเนินการปรับแก้แล้ว  
5. กลยุทธ์การสอน (หน้า 32) เขียนให้เห็นการออกแบบการสอนทักษะทางปัญญา  ได้ด าเนินการปรับแก้แล้ว 
6. เกณฑ์การส าเร็จ (หน้า 42) แสดงความแตกต่างระหว่าง แผนก แบบ1 และแผนก แบบ2 ได้ด าเนินการปรับแก้แล้ว  
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ภาคผนวก ฉ 

ขอบังคับมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 

ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2557 
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ภาคผนวก ช 

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิต 
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ภาคผนวก ซ 

ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินโครงการพัฒนาหลักสูตร 

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 
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ภาคผนวก ฌ 

แต่งตั้งคณะกรรมการร่างหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 

สถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา 
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ค าสั่งสถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา  
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 

ที่ 073 / 2563 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการร่างหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 

สถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา  
……………………………………………………………………………. 

   เพ่ือให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ว่าด้วยคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร 
สถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
   อาศัยอ านาจตามค าสั่งที่ 2140 / 2558 ลงวันที่ 27 ตุลาคม 2558  เรื่อง มอบหมายอ านาจให้คณบดี  
ผู้อ านวยการวิทยาลัย  ผู้อ านวยการสถาบัน  สังกัดมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ข้อ 5 ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามระเบียบข้อบังคับฯ  จึงแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนิน
โครงการหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอิสลามศึกษา สถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา ดังต่อไปนี้ 

   ๑.  คณะกรรมการอ านวยการ  มีหน้าที่ ให้ค าปรึกษา  แก้ไขปัญหา และข้อเสนอแนะ สนับสนุนการ
ด าเนินงานฝ่ายต่าง ๆ เพื่อให้การด าเนินโครงการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  ประกอบด้วย 

1.1  รศ.ดร.อานิส  พัฒนปรีชาวงศ์ ประธานกรรมการ  
1.2   ผศ.ดร.อับดุลรอยะ  บินเซ็ง          กรรมการ 
1.3   ผศ.ดร.มะนะพียะ  เมาตี             กรรมการ 
1.4   ผศ.ดร.มูฮัมมัด  อูมูดี              กรรมการ 
1.5   นางวาสนา   มะเจะแน         กรรมการและเลขานุการ  

   2.  คณะกรรมการด าเนินงาน  มีหน้าที่ วางแผนก าหนดรูปแบบและด าเนินโครงการ และประสานงาน
กับฝ่ายต่าง ๆ เพ่ือให้การด าเนินโครงการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามขั้นตอนการปรับปรุงหลักสูตรที่ก าหนดโดยส านัก
ศึกษาคณะกรรมการอุดมศึกษาและมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์  ประกอบด้วย 

2.1   ผศ.ดร.มูฮัมมัด  อูมูดี               ประธานกรรมการ  
2.2   รศ.เจ๊ะเหล๊าะ  แขกพงศ์  กรรมการ 
2.3   ผศ.ดร.อับดุลรอเซะ  หะมีแย  กรรมการ 
2.4   ผศ.ดร.ตัรมีซี  สาและ             กรรมการ 
2.5   ดร.อิบรอเฮง  ดอเลาะ  กรรมการ 
2.6   ดร.แวอัมแร  แวปา  กรรมการ 
2.7   ผศ.ดร.มูฮ ามัด  วาเล็ง  กรรมการ 

  / 2.8 นายแวลียะห์... 
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2.8  นายแวลียะห์  รอนิง             กรรมการ 
2.9  นางนูรอาซีกีน  มะแร           กรรมการและเลขานุการ  

  3.  คณะกรรมการฝ่ายการเงิน  มีหน้าที่ เบิก – จ่ายเงิน ในการจัดโครงการพัฒนาหลักสูตรและควบคุม
การเบิกจ่ายเงิน ให้เป็นไปตามกฎระเบียบของทางราชการ ประกอบด้วย 
     3.1 นางวาสนา   มะเจะแน         ประธานและกรรมการ 
   3.2 นางสาวซีตีมาเรีย  กาเดร ์  กรรมการ 
   3.3 นางสาวฟูรีดา  หะมะ  กรรมการและเลขานุการ  

  4.  คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล  มีหน้าที่ ประเมินผลการปฏิบัติโครงการ และจัดท าเอกสารสรุปผล
การด าเนินงานเป็นรูปเล่ม ประกอบด้วย 
     4.1 ผศ.ดร.มูฮัมมัด  อูมูดี               ประธานกรรมการ 
   4.2 นายอับดุลรอฮิม  มามะ  กรรมการ 
   4.3 นายนิมูฮัมหมัดฟิตรี  อาแว  กรรมการ 
   4.3 นายดลรามาน  พันหวัง  กรรมการและเลขานุการ  

                        ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ เพื่อให้การด าเนินงาน
บรรลุตามวัตถุประสงค์ และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่สถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา และมหาวิทยาลัยนราธิวาสราช
นครินทร์ต่อไป 

สั่ง  ณ วันที่   6  เดือน  สิงหาคม พ.ศ.  2563 
 
 

 
 

(รองศาสตราจารย์ ดร.อานิส   พัฒนปรีชาวงศ์) 
ผู้อ านวยการสถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา 

ปฏิบัติราชการแทน 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 
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ภาคผนวก ญ 

ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการวิพากษ์หลักสูตร 

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 
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ค าสั่ง มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 
ที่ 2016 / 2563 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการวิพากษ์หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  
สาขาวิชาอิสลามศึกษา หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2564 

……………………………………………………………………………. 
   ตามท่ี  มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ มีนโยบายส่งเสริมให้ส่วนราชการในสังกัดพัฒนาหลักสูตรใน
ระดับบัณฑิตศึกษา เพ่ือพัฒนาองค์ความรู้และวิชาการที่สามารถตอบสนองความต้องการของสังคมและการพัฒนา
ประเทศนั้น ในการนี้  เพ่ือให้การด าเนินการปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอิสลามศึกษา หลักสูตร
ใหม่ พ.ศ. 2564 ด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย มีความทันสมัยและสอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัยนราธิวาสราช
นครินทร์ อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 31 แห่งพระราชบัญญัติ พ.ศ. 2548 จึงแต่งตั้ งคณะกรรมการด าเนินการ
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอิสลามศึกษา หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2564 ประกอบด้วย 

1. รองศาสตราจารย์เจ๊ะเหล๊าะ แขกพงศ ์  ประธานกรรมการ   
2. รองศาสตราจารย์ ดร.อับดุลเลาะ การีนา   กรรมการ 
3. รองศาสตราจารย์ ดร.อิบรอฮีม ณรงค์รักษาเขต  กรรมการ 
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จารุวัจน์ สองเมือง  กรรมการ 
5. อาจารย์ ดร.ฆอซาลี  เบ็ญหมัด  กรรมการ 
6. อาจารย์ ดร.อับดุลรอแม  สุหลง   กรรมการ 
7. อาจารย์ ดร.อาหมัดไซนี  ดาโอะ   กรรมการ 
8. อาจารย์ ดร.ธมยันตี  ประยูรพันธ์  กรรมการ 
9. รองศาสตราจารย์ ดร.อานิส พัฒนปรีชาวงศ์  กรรมการและเลขานุการ 
10.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มูฮัมมัด อูมูดี    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

    ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ เพ่ือให้การด าเนินงาน
บรรลุตามวัตถุประสงค์ และเกิดประโยชน์สูงสุดในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
อิสลามศึกษาให้มีความทันสมัย สอดคล้องกับความต้องการของสังคมและประเทศชาติต่อไป 

สั่ง  ณ วันที่  29  เดือน  กันยายน พ.ศ.  2563 

 

(รองศาสตราจารย์ ดร.รสสุคนธ์   แสงมณี) 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 


