
 
 

 

๑ 

รายละเอียดของหลักสูตร 
ศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาอิสลามศึกษา 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา   มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา  สถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา   
 

หมวดที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป 

๑. ชื่อหลักสูตร 
ภาษาไทย :   หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาอิสลามศึกษา 
ภาษาอาหรับ :   قسم الدراسات اإلسالميةب اآلداب  ليسانس  
ภาษาอังกฤษ :   Bachelor of Arts Program in Islamic Studies 

๒.  ชื่อปริญญาและสาขาวิชา  
ชื่อเต็ม (ไทย):              ศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาอิสลามศึกษา  

  ชื่อย่อ (ไทย):   ศศ.บ. ( อิสลามศึกษา) 
  ชื่อเต็ม (อาหรับ)  قسم الدراسات اإلسالميةب ليسانس  اآلداب  

ชื่อเต็ม (อังกฤษ):  Bachelor of Arts (Islamic Studies) 
ชื่อย่อ (อังกฤษ):   B.A. (Islamic Studies) 

๓.  วิชาเอก (ถ้ามี) 
ไม่มี 

๔.  จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 
๑๓๖ หน่วยกิต 

 

๕.  รูปแบบของหลักสูตร 
๕.๑ รูปแบบ 

หลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตร ๔ ปี 
๕.๒ ภาษาท่ีใช้  

การจัดการเรียนการสอนใช้ภาษาไทย ภาษามลายู และภาษาอาหรับ 
 ๕.๓ การรับเข้าศึกษา  

รับทั้งนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างประเทศที่สามารถพูด ฟัง อ่าน เขียน และเข้าใจภาษาไทย
อย่างดี 

 ๕.๔ ความร่วมมือกับสถาบันอ่ืน  
เป็นหลักสูตรเฉพาะของสถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร ์

 ๕.๕ การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 
ให้ปริญญาสาขาวิชาเดียว 

๖. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 
 ๖.๑  เป็นหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ปรับปรุงมาจากหลักสูตร ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา 

อิสลามศึกษา หลักสูตรใหม่ ๒๕๕๕ 
 ๖.๒  เริ่มใช้ในภาคเรียนที่ ๑ ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๐ เป็นต้นไป 



 
 

 

๒ 

 ๖.๓  คณะกรรมการสภาวิชาการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตร ในการประชุมครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๐  
  เมื่อวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๐ 

 ๖.๔  คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยอนุมัติหลักสูตรในการประชุมครั้งที่   ๒ / ๒๕๖๐ 
  เมื่อวันที่ ๒๕ / มีนาคม / ๒๕๖๐ 
 
๗. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรคุณภาพและมาตรฐาน 
  หลักสูตรมีความพร้อมในการเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐานตามกรอบคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
ในปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
 
๘. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา 

๘.๑  วิทยากร ผู้สอนและท่ีปรึกษาด้านอิสลามศึกษา 
๘.๒  ผู้ช่วยนักวิจัย นักผลิตสื่อและนวัตกรรมด้านอิสลามศึกษา 
๘.๓  ผู้ประสานงานระหว่างประเทศ โดยเฉพาะประเทศอาเซียนและโลกมุสลิม 
๘.๔  พนักงานสถาบันการเงิน สหกรณ์ท่ีให้บริการตามระบบอิสลาม 
๘.๕  พนักงานในหน่วยงานของรัฐและเอกชน 
๘.๖  ผู้น าชุมชน ท้องถิ่นและองค์กรมุสลิมต่างๆ   

 
 

๙. ชื่อ นามสกุล ต าแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 

ที ่ ชื่อ – นามสกุล 
ต าแหน่ง

ทางวิชาการ 
คุณวุฒกิารศึกษา  สถาบัน 

ปี่ท่ี 
ส าเร็จ 

๑ ดร.มะนะพียะ  
เมาตี 

อาจารย์ 
 

Ph.D. in Islamic Studies  
(Islamic Family Law) 

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

University Sains,  Malaysia   
 
Universitas Muhammadiyah  
Surakarta, Central of Jawa  
Indonesia 
Islamic University for  
Science and Technology,  
Pakistan 

๒๕๕๔ 
 
๒๕๔๑ 
 
 
๒๕๓๘ 
 
 

๒ นายรอมลี  ฮาละ อาจารย์ 
 
 

 

ปริญญาโท  ศศ.ม.อิสลาม 
ศึกษา. 
B.A. in Islamic Law  
(Shari’ah)  

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
วิทยาเขตปัตตานี   
International University of    
Africa, Khartoum The  
Republic of the Sudan  

๒๕๕๐ 
 
๒๕๔๐ 

๓ ดร.อับดุลรอฮีม  
วายะโยะ 

อาจารย์ Ph.D. in Islamic Studies 

(Islamic History and 
Civilization) 
M.A. in Islamic Studie 
(Islamic Thehology) 

Abdel Malik Es-Saadi  
University, Morocco 
University Al-Quaraouiyine, 
Morocco 
International Islamic  

๒๕๕๓ 
 
๒๕๔๕ 
 
๒๕๔๑ 



 
 

 

๓ 

ที ่ ชื่อ – นามสกุล 
ต าแหน่ง

ทางวิชาการ 
คุณวุฒกิารศึกษา  สถาบัน 

ปี่ท่ี 
ส าเร็จ 

B.A. in Arabic Linguistic University, Pakistan  
๔ ดร.มูฮัมมัด  อูมูดี อาจารย์ 

 
Ph.D. in Islamic Studies 
(Islamic Pedagogy) 
M.A. in Educational  
Administration  
B.A. in Islamic Studies 

Sultan Idris Education  
University, Malaysia 
Thaksin University, Thailand 
 
University of Zarqa, Jordan     

๒๕๕๔ 
 
๒๕๕๐ 
 
๒๕๔๓ 

๕ ดร.มุสลิม คาเรง อาจารย์ 
 

Ph.D. in Islamic Studies  
(Theology and  
Philosophy) 
M.A. in Islamic Studies  
(Theology and  
Philosophy). 
B.A. in Islamic Studies 
(Theology and  
Philosophy)  

The National University of  
Malaysia (UKM) 
 
The National University of 
Malaysia (UKM) 
 
Al-Azhar University,Egypt 

๒๕๕๙ 
 
 
๒๕๕๕ 
 
 
๒๕๕๓ 

 
๑๐.  สถานที่จัดการเรียนการสอน  

อาคาร สถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา  มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ (ศูนย์ราชการใหม่) 
 

๑๑. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 
๑๑.๑  สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 

๑๑.๑.๑  สถานการณ์ในจังหวัดชายแดนภาคใต้เกิดความไม่สงบยื้อเยื้อมากว่าสิบปี สืบเนื่องจาก
หลายปัจจัย ทั้งปัจจัยทางด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และศาสนา ซึ่งส่งผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของ
ประชาชนในพื้นท่ี ตลอดจนความมั่นคงและความเจริญก้าวหน้าของประเทศชาติ รัฐบาลได้พยายามแก้ไขและ
เรียกร้องให้ทุกฝุายมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาและร่วมพัฒนาประเทศอย่างเร่งด่วน ทั้งด้วยการจัดสรร
งบประมาณเพ่ือการด าเนินโครงการต่าง ๆการพัฒนาเศรษฐกิจ พัฒนาการศึกษา และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
และศาสนาตามอัตลักษณ์และความต้องการของชุมชนและท้องถิ่น โดยยึดหลัก“การพัฒนาอย่างมีดุลยภาพใน
ทุกมิติ” หลัก “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” และมุ่งสร้างความพร้อมสู่การเป็นประชาคมอาเซียน การ
ปรับปรุงหลักสูตรสาขาวิชาอิสลามศึกษาจึงได้มุ่งเน้นให้ผู้เรียนเข้าใจวิธีการใช้ชีวิต มีความคิดเชิงบวกมีส่วนร่วม
ในการแก้ปัญหาโดยยึดหลักสันติวิธีและสามัคคีเป็นน้ าหนึ่งใจเดียวในการสร้างความสงบสุขในสังคม 

๑๑.๑.๒  ประเทศไทยมีความร่วมมือทางเศรษฐกิจอย่างกว้างขวางกับประเทศมุสลิม ไม่เฉพาะ
แต่ในประเทศประชาคมอาเซียนดังจะเห็นได้จากการค้าระหว่างประเทศไทยกับตะวันออกกลางที่เพ่ิมสูงขึ้น
ความร่วมมือด้านการลงทุนระหว่างประเทศไทยและโลกมุสลิมยังสามารถเติบโตได้ต่อไป ทั้งในด้านของ
ปริมาณและลู่ทาง การขยายความร่วมมือในรูปแบบใหม่ ๆ นอกจากจะช่วยวิกฤตด้านราคาน้ ามันยังช่วยสร้าง
ความมั่นคงด้านพลังงานในประเทศไทยสร้างสัมพันธ์ไมตรีและยังช่วยขับเคลื่อนไทยให้เป็นศูนย์กลางด้าน
การค้าพลังงานซึ่งถือเป็นกลยุทธ์ที่ส าคัญและเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจต่อไปการปรับปรุงหลักสูตร



 
 

 

๔ 

สาขาวิชาอิสลามศึกษาจึงมีความส าคัญเพ่ือการพัฒนานักศึกษาให้มีความรู้ ความเข้าใจและมีทักษะในด้านการ
พัฒนาเศรษฐกิจและการประสานความสัมพันธ์กับประเทศต่าง ๆ ในประชาคมอาเซียนและโลกมุสลิม 
 

  ๑๑.๒  สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 
 พัฒนาการทางสังคมและวัฒนธรรมในปัจจุบันมีความเชื่อมโยงกับวัฒนธรรมจากนานา

อารยประเทศที่มีความหลากหลายมากขึ้น เศรษฐกิจและสังคมโลกที่ได้ปรับเปลี่ยนจาก “สังคมเกษตรกรรม”  
“สังคมอุตสาหกรรม” เป็น “สังคมฐานความรู้” ท าให้วัฒนธรรมของโลกแพร่เข้าสู่ประเทศไทยผ่านกระแส
โลกาภิวัตน์อย่างรวดเร็ว เป็นปัจจัยส าคัญที่ส่งผลต่อวัฒนธรรมไทยทั้งทางด้านวิถีชีวิต ทัศนคติ ความเชื่อ 
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล กระบวนการเรียนรู้ และพฤติกรรมการบริโภค คนไทยมุ่งแสวงหาความสุขและ
สร้างอัตลักษณ์ส่วนตัวมากขึ้น มีแนวโน้มการสร้างเครือข่ายทางสังคมผ่านโลกไซเบอร์ เกิดเป็นวัฒนธรรมย่อย
ร่วมสมัยมากมาย ในขณะที่วัฒนธรรมไทย ประเพณทีี่บ่งบอกความเป็นไทย และความเป็นมลายูของไทยค่อยๆ 
เสื่อมคลายลง รัฐบาลจึงได้รณรงค์ให้ทุกหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนอนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีอันดี
งามของไทยให้ด ารงอยู่อย่างยั่งยืนท่ามกลางวัฒนธรรมต่างชาติทั้งหลายสืบไป  

จังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นพ้ืนที่ที่มีความหลากหลายทางด้านศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญา 
ภาษา และศาสนา เป็นพ้ืนที่พหุวัฒนธรรมที่มีเอกลักษณ์เฉพาะแตกต่างจากพ้ืนที่ อ่ืนของประเทศ มี
สถานศึกษาทั้งของรัฐและเอกชน ประชาชนในพ้ืนที่มีการติดต่อสัมพันธ์กับประชาชนในประเทศมาเลเซีย 
สิงคโปร์ บรูไน และอินโดนีเซียซึ่งส่วนใหญ่เป็นมุสลิมที่ยึดหลักกฎหมายอิสลามเป็นวิถีในการด าเนินชีวิต
คล้ายคลึงกัน ดังนั้น การปรับปรุงหลักสูตรอิสลามศึกษาจึงได้มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้และก้าวทันต่อความ
เปลี่ยนทางสังคมและวัฒนธรรมเพ่ือตอบสนองนโยบายแห่งรัฐและความต้องการของผู้เรียน มีทักษะ
ความสัมพันธ์และการอยู่ในกันในสังคมพหุวัฒนธรรมอย่างสงบสุขและพัฒนา  

 
 

๑๒. ผลกระทบจาก ข้อ ๑๑ ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 
๑๒.๑  การพัฒนาหลักสูตร 

 จากผลกระทบของสถานการณ์ภายนอกในการพัฒนาหลักสูตรจึงจ าเป็นต้องพัฒนาหลักสูตรในเชิงรุก
ที่มีศักยภาพในการผลิตและพัฒนาบัณฑิตที่มีคุณภาพ มีสมรรถนะสากล ส าหรับมุสลิมจะต้องมีความรู้ใน
หลักการของอิสลามอย่างลึกซึ้ง ทั้งหลักการและเจตนารมณ์ เน้นกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่สามารถน า
ความรู้ไปปฏิบัติและประยุกต์ใช้อย่างถูกต้อง มีเหตุผล และเหมาะสมกับยุคสมัย สามารถร่วมแก้ปัญหาสังคม
และวิกฤติเศรษฐกิจของประเทศ การยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง รวมถึงความเข้าใจในผลกระทบของการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นต่อสังคมทั้งในระดับท้องถิ่น ภูมิภาค และสังคมโลก เน้นกิจกรรมการเรียนรู้ที่เสริมสร้าง
ทักษะในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งโดยสันติวิธี และเพ่ิมศักยภาพในการสื่อสารด้วยภาษาที่หลากหลาย               
สร้างบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ สร้างทักษะด้านการใช้เทคโนโลยี ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอด
ชีวิต เพ่ือให้เป็นผู้ใฝุเรียนรู้ สามารถปรับตัวในการท างาน มีความคิดเชิงระบบ สามารถพัฒนาความรู้สู่การ
สร้างนวัตกรรมทางอิสลามศึกษา และสามารถด ารงตนอยู่ในประชาคมภูมิภาคและในโลกได้อย่างมีความสุข
และสร้างสรรค์ 

๑๒.๒  ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 
การด าเนินการจัดการเรียนการสอนสาขาวิชา อิสลามศึกษามุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ 

ความสามารถทางวิชาการที่ครอบคลุมศาสตร์ต่าง ๆ ทางด้านอิสลามศึกษามีทักษะวิชาชีพ คิดอย่างมีเหตุผล มี
คุณธรรม จริยธรรม และสามารถต่อยอดความรู้สู่การพัฒนานวัตกรรมทางอิสลามศึกษา ซึ่งเกี่ยวข้องและ
สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และพันธกิจของมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ที่มุ่งเน้นการให้การศึกษาวิจัย



 
 

 

๕ 

วิชาชีพด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพและสังคมศาสตร์เป็นรากฐานในการพัฒนาคนชุมชน
สังคมของสามจังหวัดชายแดนภาคใต้มีความโดดเด่นในด้านการผลิตนวัตกรรมภายใต้พหุวัฒนธรรมสู่สากล
มุ่งเน้นอาเซียน 

 
๑๓. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะหรือภาควิชาอื่นของสถาบัน  

๑๓.๑  กลุ่มวิชาหรือรายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปิดสอนโดยคณะภาควิชาหรือหลักสูตรอ่ืน 
กลุ่มวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปิดสอนโดยคณะภาควิชาหรือหลักสูตรอื่น ได้แก่ 

(๑) กลุ่มวิชาภาษา     รับผิดชอบโดยคณะศิลปศาสตร์ 
(๒) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ รับผิดชอบโดยคณะศิลปศาสตร์ 
(๓) กลุม่วิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  รับผิดชอบโดยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
(๔) กลุ่มวิชากีฬา พลศึกษาและนันทนาการ  รับผิดชอบโดยคณะศิลปะศาสตร์ 

 
 

 
๑๓.๒  กลุ่มวิชาหรือรายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้ภาควิชาหรือหลักสูตรอื่น  

  รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้ภาควิชาหรือหลักสูตรอื่น ได้แก่  
๐๙-๐๓๔-๒๐๑ ศาสนบัญญัติว่าด้วยอิบาดาต    ๓(๓-๐-๖) 
๐๙-๐๓๔-๒๐๒ อรรถาธิบายอัลกุรอาน ๑    ๓(๓-๐-๖)     
๐๙-๐๓๔-๒๐๔ ศาสนบัญญัติว่าด้วยการท าธุรกรรม   ๓(๓-๐-๖) 
๐๙-๐๓๔-๒๐๖ หะดีษ๑      ๓(๓-๐-๖) 
๐๙-๐๓๔-๒๐๘ จริยธรรมของท่านนบี    ๓(๓-๐-๖ 
๐๙-๐๓๔-๒๐๙ ประวัติศาสตร์อิสลาม๑    ๓(๓-๐-๖)      
๐๙-๐๓๔-๒๑๑ บทบัญญัติเกี่ยวกับครอบครัวและมรดกอิสลาม ๓(๓-๐-๖) 

 ๐๙-๐๓๔-๒๑๔ ระบบการเมืองการปกครองเปรียบเทียบ  ๓(๓-๐-๖)   
๐๙-๐๓๔-๒๑๗ อารยธรรมอิสลามและโลกาภิวัตน์   ๓(๓-๐-๖)      
๐๙-๐๓๔-๒๒๐ อิสลามกับปัญหาร่วมสมัย    ๓(๓-๐-๖)      
 
๑๓.๓  การบริหารจัดการ  

  ๑๓.๓.๑ การบริหารจัดการหลักสูตร ด าเนินการโดยคณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ภายใต้
การก ากับติดตามของรองผู้อ านวยการฝุายวิชาการเพ่ือให้การด าเนินการเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน และการ
ประกันคุณภาพการศึกษา ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

๑๓.๓.๒  การเปิดรายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปิดสอนโดยคณะหรือหลักสูตรอ่ืน ด าเนินการโดย
คณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและงานวิชาการของสถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา เป็นผู้รับผิดชอบ
ประสานงานกับอาจารย์ผู้สอนจากในคณะอ่ืนที่เกี่ยวข้อง ทั้งด้านเนื้อหาสาระ การจัดตารางเรียนและตาราง
สอบ และกระบวนการจัดกระบวนการเรียนรู้ เพ่ือให้สอดคล้องกับมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาอิสลามศึกษา 



 
 

 

๖ 

๑๓.๓.๓ งานวิชาการและงานทะเบียนของสถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา ท าหน้าที่เป็น
ผู้ช่วยฝุายเลขานุการให้กับสาขาวิชาอิสลามศึกษา ในการประสานงานข้อมูลวิชาการและการจัดการเรียนการ
สอนกับกองส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนของมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 

 

 

 

 

 

หมวดที ่๒ ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
 

๑. ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
๑.๑ ปรัชญาของหลักสูตร 
มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถด้านอิสลามศึกษา มีทักษะด้านการสื่อสารและการใช้

เทคโนโลยีมีคุณธรรม  จริยธรรม มีจิตสาธารณะ ก้าวน าความเปลี่ยนแปลง พร้อมพัฒนาคุณภาพ ชีวิตตนเอง
และสังคมอย่างสมดุล ด้วยกระบวนการศึกษาท่ีมีคุณภาพทันสมัยและบูรณาการ 

 

๑.๒ ความส าคัญของหลักสูตร 
 สังคมโลกปัจจุบันได้พัฒนาไปสู่สังคมฐานความรู้ ซึ่งสอดคล้องกับหลักศาสนาอิสลามที่ได้เรียกร้องให้
มนุษย์ปฏิรูปสังคมด้วยความรู้ คัมภีร์อัลกุรอานเป็นแหล่งวิทยาการอันยิ่งใหญ่และท้าทายปัญญาของมนุษย์ 
ประกาศให้มนุษย์ศึกษา ค้นคว้า คัมภีร์อัลกุรอานประมวลไว้ด้วยความรู้ที่เป็นสูตรส าเร็จและความรู้ที่เปิดโลก
ทัศน์ให้สามารถต่อยอดด้วยกระบวนการคิด ศึกษา ค้นคว้า และวิจัย มหาวิทยาลัยหลายแห่งทั่วโลก ได้น า
เนื้อหาสาระในคัมภีร์อัลกุรอานไปเป็นรากฐานทางด้านการศึกษาสาขาวิชาต่าง ๆ รวมทั้งสาขาวิชาอิสลาม
ศึกษา ซึ่งเป็นมาตรฐานส าคัญส าหรับการด าเนินชีวิตของมุสลิมทุกคน ไม่ว่าจะอาศัยอยู่ในประเทศ ใด 
การศึกษาอิสลามศึกษาจึงมีความส าคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสังคมปัจจุบันที่มีความเจริญก้าวหน้าทางด้าน
เทคโนโลยี มีการเปลี่ยนแปลงเชื่อมโยงกับวัฒนธรรมที่หลากหลาย ยิ่งมีความจ าเป็นที่จะต้องรู้และเข้าใจ
หลักการของอิสลามอย่างลึกซึ้ง เพ่ือสามารถปรับตัวในการอยู่ร่วมกันภายใต้กรอบแห่งอิสลามอันเป็นสากล 
ยืดหยุ่น และเหมาะสมกับทุกยุคทุกสมัย รวมทั้งการใช้เทคโนโลยีในการผลิตนวัตกรรมทางอิสลามศึกษา หาไม่
แล้วอาจจะน าไปสู่การใช้ชีวิตอย่างคับแคบ ขัดแย้ง และเกิดความแตกแยกขึ้นได้ การจัดการเรียนการสอน
สาขาวิชาอิสลามศึกษาจึงมีนัยส าคัญต่อการสร้างความสงบสุขและความเจริญก้าวหน้าของสังคมและ
ประเทศชาติ 

 

๑.๓ วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาอิสลามศึกษา มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีคุณสมบัติดังนี้ 

๑. อธิบายบทบัญญัติอิสลามที่เก่ียวข้องกับการด าเนินชีวิตประจ าวันได้อย่างถูกต้อง 



 
 

 

๗ 

๒. คิดวิเคราะห์และเชื่อมโยงศาสตร์ด้านอิสลามศึกษากับศาสตร์อ่ืนเพ่ือการประยุกต์ใช้ได้อย่าง
เหมาะสม 

๓. มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัย และความรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อ่ืนภายใต้บริบท
สังคมพหุวัฒนธรรม 

๔. สามารถใช้เทคโนโลยีในการสืบค้นข้อมูล สื่อสาร และถ่ายทอดองค์ความรู้ทางอิสลามศึกษา
ได้ ทั้งด้วยภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ 

๕. สามารถสร้างนวัตกรรมทางอิสลามศึกษาที่เหมาะสมกับยุคสมัยในสังคมพหุวัฒนธรรมแห่ง
ประชาคมอาเซียน 



 
 

 

๘ 

๒. แผนพัฒนาปรับปรุง 
แผนการพัฒนา/

เปลี่ยนแปลง 
กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 

-ป รั บ ป รุ ง ห ลั ก สู ต ร ใ ห้ มี
มาตรฐานตามเกณฑ์ที่ สกอ. 
ก าหนด 

- ติดตามประเมินหลักสูตรอย่างสม่ าเสมอ 
- ปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรโดยมีพ้ืนฐาน

ต า ม ก ร อ บ ม า ต ร ฐ า น คุ ณ วุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ 

- เ อ ก ส า ร ก า ร ป รั บ ป รุ ง
หลักสูตร 
- รายงานผลการประเมิน

หลักสูตร 
-ป รั บ ป รุ ง ห ลั ก สู ต ร ใ ห้
สอดคล้องกับความต้องการ
ของผู้ใช้บัณฑิต 

- ติดตามความเปลี่ ยนแปลงในความ
ต้องการของผู้ ใช้บัณฑิตด้านอิสลาม
ศึกษา 

- รายงานผลการประเมิน
ความพึงพอใจในการใช้
บั ณ ฑิ ต ข อ ง ส ถ า น
ประกอบการ 
- รายงานความพึงพอใจใน

ทั ก ษ ะ  ค ว า ม รู้ 
ความสามารถในการท างาน
ของบัณฑิต  

- พัฒนาบุคลากรด้านการ
เรียนการสอนและบริการ
วิชาการให้มีความรู้ และ
ประสบการณ์ทางวิชาชีพ   

- ส่งเสริมสนับสนุนบุคลากรให้ได้รับการ
เรียน การสอน  และการใช้เทคโนโลยีที่
ทันสมัย 
- สนับสนุนบุคลากรด้านการเรียนการ

สอนที่บูรณาการกับการบริการวิชาการ
แก่องค์กรภายนอก 

- ร า ย ง า น ส รุ ป ป ริ ม า ณ
โ ค ร ง ก า ร  /  กิ จ ก ร ร ม
พัฒนาการเรียน การสอน 
- ปริมาณงานบริการวิชาการ

ต่ออาจารย์ในหลักสูตร 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมวดที่ ๓ ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 
 



 
 

 

๙ 

๑. ระบบการจัดการศึกษา 
๑.๑ ระบบ 
ระบบการศึกษาใช้ระบบทวิภาค โดย ๑ ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น ๒ ภาคการศึกษา ภาคการศึกษาต้น 

และภาคการศึกษาปลาย หนึ่งภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า ๑๕ สัปดาห์ข้อก าหนดต่าง ๆ ให้
เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์  ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรีพ.ศ. ๒๕๕๗
(ภาคผนวก ค) 

๑.๒ การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน 
การจัดการเรียนการสอนภาคฤดูร้อนขึ้นอยู่กับการพิจารณาของคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

โดยให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๗
(ภาคผนวก ค) 
 

๑.๓ การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค 
ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 

๒๕๕๗ (ภาคผนวก ค) 
 

๒. การด าเนินการหลักสูตร 
๒.๑วัน-เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน  
      ให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 
๒.๒ คุณสมบัติของผู้เข้าเป็นนักศึกษา 

               ๒.๒.๑ เป็นผู้ที่ส าเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือก าลังศึกษาอยู่ใน
ภาคสุดท้ายของการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 
               ๒.๒.๒ เป็นผู้มีความรู้พ้ืนฐานด้านอิสลามศึกษาและภาษาอาหรับ 
               ๒.๒.๓ คุณสมบัติอ่ืนๆให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ว่าด้วย
การศึกษาระดับปริญญาตรีพ.ศ. ๒๕๕๗ (ภาคผนวก ค) 
 

๒.๓ การรับบุคคลเข้าเป็นนักศึกษา 
          ๒.๓.๑ การรับโดยผ่านระบบคัดเลือกของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
          ๒.๓.๒ การรับโดยวิธีรับตรงและวิธีพิเศษ ณ สถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา มหาวิทยาลัย

นราธิวาสราชนครินทร์ 
          ๒.๓.๓ การรับเข้าศึกษาตามข้อตกลงความร่วมมือระหว่างสถาบันหรือข้อตกลงของเครือข่ายความ

ร่วมมือระหว่างสถาบัน 
          ๒.๓.๔ การรับโดยวิธีอ่ืน ๆ ตามที่มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ก าหนดโดยความเห็นชอบ

ของสภามหาวิทยาลัยฯ 
 

 
๒.๔ ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า  

       ๒.๔.๑ ทักษะพ้ืนฐานด้านภาษา (ไทย อาหรับ อังกฤษ) ต่ ากว่าเกณฑ์มาตรฐาน 
       ๒.๔.๒ การปรับตัวในการเรียนระดับอุดมศึกษาซึ่งแตกต่างจากการเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอน 

ปลาย 
                ๒.๔.๓ สถานะทางเศรษฐกิจของครอบครัว เนื่องจากนักศึกษาบางส่วนมาจากครอบครัวที่มีฐานะ
ยากจนและไม่ได้รับทุนการศึกษา 



 
 

 

๑๐ 

 
         ๒.๕  กลยุทธ์ในการด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา / ข้อจ ากัดของนักศึกษาในข้อ ๒.๔ 

       ๒.๕.๑ ก าหนดมาตรฐานในการสอบเข้าศึกษาต้องผ่านเกณฑ์มาตรฐานที่หลักสูตรก าหนด 
       ๒.๕.๒ จัดให้มีโครงการปฐมนิเทศและปรับพ้ืนฐานด้านภาษาอาหรับแก่นักศึกษาใหม่ 
       ๒.๕.๓ จัดให้มีโครงการเสริมทักษะภาษาอาหรับ ทั้งในรูปของการเรียนการสอนและกิจกรรม 
       ๒.๕.๔ จัดให้มีโครงการสอนเสริมความรู้ด้านการใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยเน้นในด้านการ

จัดกิจกรรม 
       ๒.๕.๕ จัดระบบอาจารย์ที่ปรึกษาและส่งเสริมกิจกรรมสโมสรนักศึกษา 
       ๒.๕.๖ ส ารวจนักศึกษาที่มีปัญหาฐานะทางการเงิน พร้อมทั้งประสานแหล่งทุน แนะน า และ

อ านวยความสะดวกในการขอทุนการศึกษา 
       ๒.๕.๗ ส่งเสริมและสนับสนุนการท างานระหว่างเรียน 
 

๒.๖  แผนการรับนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ ๕ ปี  

จ านวนนักศึกษา 
จ านวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา 

๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 
ชั้นปีที่ ๑ ๕๐ ๕๐ ๕๐ ๕๐ ๕๐ 
ชั้นปีที่ ๒ - ๕๐ ๕๐ ๕๐ ๕๐ 
ชั้นปีที่ ๓ - - ๕๐ ๕๐ ๕๐ 
ชั้นปีที่ ๔ - - - ๕๐ ๕๐ 
รวม ๕๐ ๑๐๐ ๑๕๐ ๒๐๐ ๒๐๐ 
คาดว่าจะจบการศึกษา - - - - ๕๐ 

 

 

 

 

 

๒.๗  งบประมาณตามแผน 
                ๒.๗.๑ งบประมาณรายรับ 

รายการ 
ปีงบประมาณ 

๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 
ค่ าบ า รุ ง การศึ กษา
และค่ าล งทะ เบียน
( เ ห ม า จ่ า ย ) ภ า ค
การศึกษาละ ๙,๐๐๐ 
บาท 

๔๕๐,๐๐๐ ๙๐๐,๐๐๐ ๑,๓๕๐,๐๐๐ ๑,๘๐๐,๐๐๐ ๑,๘๐๐,๐๐๐ 



 
 

 

๑๑ 

รวมรายรับ ๔๕๐,๐๐๐ ๙๐๐,๐๐๐ ๑,๓๕๐,๐๐๐ ๑,๘๐๐,๐๐๐ ๑,๘๐๐,๐๐๐ 

 
๒.๗.๒ งบประมาณรายจ่าย 

รายการ 
ปีงบประมาณ 

๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 
งบด าเนินงาน      

- งบบุคลากร ๙๑๖,๓๐๑ ๙๓๐,๕๑๗ ๙๔๕,๙๖๕ ๙๖๒,๗๕๕ ๙๖๒,๗๕๕ 
- งบด าเนินงาน ๑,๔๐๖,๑๙๓ ๒,๘๑๒,๓๘๖ ๔,๒๑๘,๕๗๙ ๕,๖๒๔๗๗๒ ๕,๖๒๔,๗๗๒ 
รวมทั้งสิ้น ๒,๓๒๒,๔๙๔ ๓,๗๔๒,๙๐๓ ๕,๒๖๔,๕๔๔ ๖,๕๘๗,๕๒๗ ๖,๕๘๗,๕๒๗ 
จ านวนนักศึกษา (คน) ๕๐ ๑๐๐ ๑๕๐ ๒๐๐ ๒๐๐ 

ค่าใช้จ่ายต่อหัว
นักศึกษา ๔๖,๔๕๐ ๓๗,๔๒๙ ๓๕,๐๙๗ ๓๒,๙๓๘ ๓๒,๙๓๘ 

 

 

๒.๘ ระบบการศึกษา  
๒.๘.๑ ระบบการศึกษาเป็นแบบชั้นเรียน และเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยนราธิวาสราช

นครินทร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรีพ.ศ.๒๕๕๗(ภาคผนวก ค) 
๒.๘.๒ การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามสถาบันอุดมศึกษา 
หลักเกณฑ์การเทียบโอนให้เป็นไปตามประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑ์การเทียบโอน

ผลการเรียนระดับปริญญาเพ่ือเข้าสู่การศึกษาในระบบ พ.ศ. ๒๕๔๕ และให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย
นราธิวาสราชนครินทร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.๒๕๕๗(ภาคผนวก ค) 
 

 
 
๓. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 

๓.๑หลักสูตร 
๓.๑.๑ จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร๑๓๖หน่วยกิต  
๓.๑.๒ โครงสร้างหลักสูตร 

 

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ๓๑     หน่วยกิต 

๑) กลุ่มวิชาภาษา ๑๒     หนว่ยกิต 

๒) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ ๖     หนว่ยกิต 

๓) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ ๖     หนว่ยกิต 

๔) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ๖     หนว่ยกิต 

๕) กลุ่มวิชากีฬาพลศึกษา ๑     หนว่ยกิต 

  

ข. หมวดวิชาเฉพาะ ๙๙     หน่วยกิต 

๑) กลุ่มวิชาแกน           ๑๗     หนว่ยกิต 

๒) กลุ่มวิชาเอก(แบบเอกเดี่ยว)           ๘๒     หนว่ยกิต 



 
 

 

๑๒ 

    ๒.๑)  วิชาเอกบังคับ ๕๖     หนว่ยกิต 

    ๒.๒)  วิชาเอกเลือก     ไม่น้อยกว่า      ๒๖     หนว่ยกิต 

๓) กลุ่มวิชาเอก(แบบเอก-โท)           ๘๒     หนว่ยกิต 

    ๓.๑)  วิชาเอกบังคับ ๕๖     หนว่ยกิต 

    ๓.๒)  วิชาเอกเลือ      ไม่น้อยกว่า        ๑๑     หนว่ยกิต 

    ๓.๓)  วิชาโท            ไม่น้อยกว่า ๑๕     หนว่ยกิต 
 

  

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี ๖     หน่วยกิต 

  

ง. หมวดวิชาโท (ส าหรับนักศึกษาหลักสูตรอ่ืน)  ไม่น้อยกว่า ๑๘    หน่วยกิต 

๑) กลุ่มวิชาโทบังคับ  ๑๒    หน่วยกิต 

๒) กลุ่มวิชาโทเลือก ๖    หน่วยกิต 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๓.๑.๓ รายวิชา 
ก.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป     ๓๑หน่วยกิต 

๑)  กลุ่มวิชาภาษา ๑๒ หน่วยกิต ประกอบด้วย 
๑.๑  ภาษาไทย ๓ หน่วยกิต ให้เลือกศึกษาจากรายวิชาต่อไปนี้ 

๑๑-๐๓๔-๑๐๑ การใช้ภาษาไทย      ๓(๒-๒-๕) 
    (اللغة التايالندية)          

  (Thai Usage) 
๑๑-๐๓๔-๑๐๕ ภาษาไทยร่วมสมัย     ๓(๓-๐-๖) 

 (اللغة التايالندية ادلعاصرة)           
            (Contemporary Thai Language) 

๑.๒  ภาษาอังกฤษ ๖ หน่วยกิต ให้เลือกศึกษาจากรายวิชาต่อไปนี้ 
๑๑-๐๓๔-๑๐๒  ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน    ๓(๒-๒-๕) 
 (اللغة اإلجنليزية يف احلياة اليومية)                      

(English for Daily Life)  
๑๑-๐๓๔-๑๐๓ การสนทนาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร   ๓(๒-๒-๕) 
 (اللغة اإلجنليزية لالتصال)   

(Spoken English for Communication) 
๑๑-๐๓๔-๑๐๖ การเรียนรู้ภาษาอังกฤษผ่านทางวัฒนธรรม   ๓(๓-๐-๖) 

 (اللغة اإلجنليزية من خالل الثقافة)



 
 

 

๑๓ 

(Learning  English Through Cultures) 
๑.๓  ภาษามลายู ๓ หน่วยกิต ให้เลือกศึกษาจากรายวิชาต่อไปนี้ 

๑๑-๐๓๔-๑๐๔  การใช้ภาษามาลายูในชีวิตประจ าวัน   ๓(๒-๒-๕)   
   ( يف احلياة اليوميةاللغة ادلاليووية  ) 
   (Malay for Daily Life) 
๑๑-๐๓๔-๑๐๗ ภาษามลายูเพ่ือการสื่อสาร     ๓(๒-๒-๕) 
 (اللغة ادلاليووية لالتصال)   

           (Spoken Malay for Communication) 
 

๒)  กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ๑๒ หน่วยกิต 
๒.๑  กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ ๖ หน่วยกิต ให้เลือกศึกษาจากรายวิชาต่อไปนี้ 

๐๙-๐๐๔-๑๐๓ ทักษะชีวิตมุสลิม      ๓(๒-๒-๕) 
  ( دلسلم وادلهارات  احلياتيةا ) 

   (Muslim Life Skills) 
๐๙-๐๐๔-๑๐๔ มโนทัศน์การศึกษาในอิสลาม    ๓(๓-๐-๖) 
 )الفكر الرتبوي يف اإلسالم(   

(Concept of Education in Islam) 
๑๑-๐๒๔-๑๐๘  สหวิทยาการทางมนุษยศาสตร์    ๓(๓-๐-๖) 

 (تكامل العلوم  اإلنسانية)  
(Integrated Humanities) 

๑๑-๐๒๔-๑๐๙  การพูดเพ่ือสังคม      ๓(๒-๒-๕) 
  (فن اخلطابة)   

(Social Speaking) 
๑๑-๐๒๔-๑๑๐  การค้นคว้าสารสนเทศและการเขียนรายงานทางวิชาการ ๓(๒-๒-๕) 
   ( البحثادلكتبة ومناهج  ) 

(Information Searching and Academic Writing) 
๑๑-๐๒๔-๑๑๑  วิถีชีวิตมุสลิมและสุขภาพ     ๓(๓-๐-๖)     

 (أسلوب ادلسلم يف احلياة والصحة)                     
(Muslim Way of Life and Health) 

๑๑-๐๒๔-๑๑๒             ทักษะการคิด      ๓(๒-๒-๕) 
 (مهارة التفكري)   
   (Thinking Skill) 

๒.๒  กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ ๖  หน่วยกิตให้เลือกศึกษาจากรายวิชาต่อไปนี้ 
09-004-105 วิทยาการอิสลามเบื้องต้น     ๓(๓-๐-๖) 

    اإلسالمية( العلومدراسة )ادلدخل إىل                                                     

(Introduction to Islamic Sciences) 
09-004-106 ศาสนาและปรัชญาชีวิต     ๓(๓-๐-๖) 



 
 

 

๑๔ 

   )الدين وفلسفة احلياة(   
   (Religion and Philosophy for Life) 

09-004-107 สันติศึกษา      ๓(๓-๐-๖) 
 )دراسة السالم(   
   (Peace Studies) 
๑๑- ๐๑๔-๑๑๒ โลกและเหตุการณ์ปัจจุบัน                        ๓(๓-๐-๖) 
 )العامل والقضااي ادلعاصرة(           
                            (World and Current Events) 
 
 
๑๑-๐๑๔-๑๑๓ สหวิทยาการด้านสังคมศาสตร์    ๓(๓-๐-๖)   
(تكامل العلوم االجتماعية)     

(Integrated Social Sciences) 
๑๑-๐๑๔-๑๑๔ วิถีชีวิตและวัฒนธรรม     ๓(๓-๐-๖)  
(والثقافة أسلوب احلياة)     

(Ways of Life and Culture) 
๑๑-๐๑๔-๑๑๕ ศาสนาและวัฒนธรรมไทย     ๓(๓-๐-๖)  
ندية()الدين والثقافة التايال     

(Religion and Thai Culture) 
๑๑-๐๑๔-๑๑๖ มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม     ๓(๓-๐-๖)   
  )اإلنسان والبيئة(   

(Man and Environment) 
๑๑-๐๑๔-๑๑๗    กฎหมายในชีวิตประจ าวัน     ๓(๓-๐-๖)  
   ( اليومية احلياةيف القانون  ) 

(Law for Daily Life)    
๑๑-๐๑๔-๑๑๘           สังคมวิทยาจังหวัดชายแดนใต ้    ๓(๓-๐-๖)    
            ( جتماعية للوالايت اجلنوبيةعلوم ا ) 

(Sociology of the Southern Border Provinces) 
 

๓)  กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ๖    หน่วยกิต 
๓.๑ กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ๖ หน่วยกิตให้เลือกศึกษาจากรายวิชา
ต่อไปนี้ 

๐๙-๐๐๔-๑๐๘  อิสลามกับวิทยาศาสตร์     ๓(๓-๐-๖)  
  )اإلسالم والعلوم(   
   (Islam and Science) 
๑๐-๐๓๔-๑๐๗   คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน    ๓(๓-๐-๖) 
(يف احلياة اليومية رايضيات)ال            



 
 

 

๑๕ 

 (Mathematics in Daily Life) 
๑๐-๐๓๔-๑๐๙ สถิติการวิจัย    ๓(๒-๒-๕) 

 )البحوث اإلحصائية(     
(Statistical Research) 
 
 

๑๐-๐๓๔–๒๐๔ ระเบียบวิธีการวิจัย   ๓(๒-๒-๕) 
 (مناهج البحث)                               
  (Research Methodology)    
๑๐-๐๖๔-๑๑๙           วิทยาศาสตร์กับโลกสีเขียว     ๓(๓-๐-๖)  
 (العلوم والعامل األخضر)                      
  (Science and Green World) 
๑๐-๐๒๔-๑๐๕            คอมพิวเตอร์ในชีวิตประจ าวัน    ๓(๒-๒-๕)   
(الكمبيوتر يف احلياة اليومية)     

   (Computer in Daily Life) 
 

     ๔)  กลุ่มวิชากีฬาพลศึกษา  ๑  หน่วยกิต   
๔.๑กลุ่มวิชากีฬาพลศึกษา ๑ หน่วยกิต ให้เลือกศึกษาจากรายวิชาต่อไปนี้ 

๑๑-๐๑๔-๑๑๙  การออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพ     ๑(๐-๒-๑) 
    ( البدنيةالرتبية  ) 

(Exercise for Health) 
๑๑-๐๑๔-๑๒๐  กิจกรรมพลศึกษา                                                 ๑(๐-๒-๑) 
          ( علوم الرايضة والنشاط)  

(Physical Education) 
 

 ข.  หมวดวิชาเฉพาะ ๙๙ หน่วยกิต 
๑)  กลุ่มวิชาแกน  ๑๗ หน่วยกิต ให้ศึกษาจากรายวิชาต่อไปนี้ 

๐๙-๐๐๔-๒๐๑  ความรู้เกี่ยวกับอัลกุรอาน               ๓(๓-๐-๖)      
                                 )علوم القرآن(

  (Introduction to al Qur’an) 
๐๙-๐๐๔-๒๐๒  ความรู้เกี่ยวกับอัลหะดีษ     ๓(๓-๐-๖)      

                                    )علوم احلديث(
  (Introduction to al Hadith) 
๐๙-๐๐๔-๒๐๓  หลักการศรัทธา      ๓(๓-๐-๖)   

                                 (العقيدة)
  (Islamic Creed)  

๐๙-๐๐๔-๒๐๔  ประวัติศาสตร์กฎหมายอิสลาม    ๓(๓-๐-๖)      



 
 

 

๑๖ 

                                 سالمي()اتريخ التشريع اإل
 (History of Islamic Law) 
๐๙-๐๐๔-๒๐๕  ชีวประวัติท่านนบี     ๓(๓-๐-๖)      

                                  )السرية النبوية(
  (Biography of the Prophet) 

๐๙-๐๐๔-๒๐๖  อัลกุรอานและตัจญ์วีด     ๒(๑-๒-๒) * 
                                    )القرآن والتجويد(

  (Al-Qur’an and Tajwid)   
 

* หมายเหตุ: ส าหรับนักศึกษาที่มีทักษะอย่างเชี่ยวชาญในการอ่านออกเสียงอัลกุรอานตามหลัก
วิชาตัจญ์วีด สามารถขอสอบประเมินความรู้โดยไม่ต้องเข้าชั้นเรียน แต่ต้องได้คะแนนร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป 

๒) กลุ่มวิชาเอก  (แบบเอกเดี่ยว) ๘๒ หน่วยกิต 
   ๒.๑วิชาเอกบังคับ ๕๖ หน่วยกิต ให้ศึกษาจากรายวิชาต่อไปนี้ 

๐๙-๐๓๔-๒๐๑  ศาสนบัญญัติว่าด้วยอิบาดาต     ๓(๓-๐-๖) 
     )فقه العبادات(

     (Jurisprudence of Ibadah) 
๐๙-๐๓๔-๒๐๒  ศาสนบัญญัติว่าด้วยการท าธุรกรรม    ๓(๓-๐-๖) 

ادلعامالت()فقه         
 (Jurisprudence of Transaction) 

๐๙-๐๓๔-๒๐๓  หลักศาสนบัญญัติ      ๓(๓-๐-๖) 
     (أصول الفقه)                                

  (Fundamentals of Jurisprudence) 
๐๙-๐๓๔-๒๐๔  บทบัญญัติเกี่ยวกับครอบครัวและมรดกอิสลาม  ๓(๓-๐-๖)   

                                   وادلرياث()أحكام األسرة 
  (Provision of Islamic Family and Inheritance) 

๐๙-๐๓๔-๒๐๗  การเงิน การธนาคารในอิสลาม    ๓(๓-๐-๖)   
                                (ادلصرفية يف اإلسالم)

(Islamic Finance and Banking) 
๐๙-๐๓๔-๒๐๘  อรรถาธิบายอัลกุรอาน ๑     ๓(๓-๐-๖)     
                                ( 1التفسري التحليلي  ) 

                                                (Analytic Exegesis 1)          
๐๙-๐๓๔-๒๑๐  หะดีษ๑                  ๓(๓-๐-๖) 

 (                               (1احلديث النبوي 
                               (Hadith1  )  
       
๐๙-๐๓๔-๒๑๒  จริยธรรมของท่านนบี     ๓(๓-๐-๖)     



 
 

 

๑๗ 

     (                               (اذلدي النبوي يف اآلداب والرقائق
           (Prophetic Guidance in Ethics Pity) 

๐๙-๐๓๔-๒๑๔           ประวัติศาสตร์อิสลาม๑     ๓(๓-๐-๖)      
)                               1 )التاريخ اإلسالمي        
(Islamic History 1) 

๐๙-๐๓๔-๒๑๖  ภาษาอาหรับ ๑      ๓(๓-๐-๖)      
    (1)اللغة العربية 

   (Arabic 1) 
๐๙-๐๓๔-๒๑๗  ภาษาอาหรับ ๒      ๓(๓-๐-๖)      

                             ( 2)اللغة العربية     
(Arabic 2) 

๐๙-๐๓๔-๒๑๘  ระบบการเมืองการปกครองเปรียบเทียบ   ๓(๓-๐-๖) 
                                )السياسة ادلقارنة(

   (Comparative  Politics) 
๐๙-๐๓๔-๒๑๙  วิธีการวิจัยทางอิสลามศึกษา    ๓(๒-๒-๕)      

                                     البحث يف الدراسات اإلسالمية(هج ا)من
     (Research Methodology in Islamic Studies) 

๐๙-๐๓๔-๒๒๐  อารยธรรมอิสลาม และโลกาภิวัตน ์                ๓(๓-๐-๖) 
              (        والعودلة اإلسالمية احلضارة) 

  (Islamic  Civilization and Globalization) 
๐๙-๐๓๔-๒๒๑  ระบบอิสลาม       ๓(๓-๐-๖)   

                                           (النظم اإلسالمية)

           (Islamic Systems)  
๐๙-๐๓๔-๒๒๒  หลักและวิธีการเผยแผ่     ๓(๓-๐-๖)     

                                   الدعوة( )فقه
                               (Methods of Preaching) 
๐๙-๐๓๔-๒๒๓  อิสลามกับประเด็นร่วมสมัย    ๓(๓-๐-๖)      

                                   قضااي ادلعاصرة(اإلسالم وال)
(Islamand Contemporary Issues) 

             ๐๙-๐๓๔-๒๒๔  หลักการสอน       ๓(๒-๒-๕) 
                                               )مبادئ طرق التدريس(

                                   (Methods of Teaching) 
๐๙-๐๓๔-๒๒๖  การบริหารและการจัดการในอิสลาม   ๒(๒-๐-๔) 

                                      (اإلسالميف  التنظيم واإلدارة )مبادئ                                                 
   (Administration and Management in Islam) 

   ๒.๒ วิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า ๒๖ หน่วยกิต ให้ศึกษาจากรายวิชาต่อไปนี้ 



 
 

 

๑๘ 

๐๙-๐๓๔-๒๐๕  เศรษฐศาสตร์อิสลาม            ๓(๓-๐-๖)      
                                    قتصاد اإلسالمي(اال)

(Islamic Economics) 
๐๙-๐๓๔-๒๐๖  ศาสนบัญญัติเปรียบเทียบ     ๒(๒-๐-๔) 

                                             )الفقه ادلقارن(
              (Comparative Jurisprudence) 
๐๙-๐๓๔-๒๐๙  อรรถาธิบายอัลกุรอาน๒     ๓(๓-๐-๖)   
                         ( 2التفسري التحليلي  ) 

   (Analytic Exegesis 2) 
๐๙-๐๓๔-๒๑๑  หะดีษ ๒                 ๓(๓-๐-๖)      

 (                               (2احلديث النبوي 
                     (Hadith 2  )  

๐๙-๐๓๔-๒๑๓  หลักการพิสูจน์หะดีษ     ๓(๒-๒-๕)      
                                    )مناهج ختريح احلديث(
(Hadith Authentication) 

๐๙-๐๓๔-๒๑๕  ประวัติศาสตร์อิสลาม ๒      ๓(๓-๐-๖)      
)                                2 )التاريخ اإلسالمي         
(Islamic History 2) 

๐๙-๐๓๔-๒๒๕  การสัมมนาทางอิสลามศึกษา    ๒(๑-๒-๒) 
                                  ندوة عن الدراسات اإلسالمية(ل)ا

                               (Seminar in Islamic Studies) 
๐๙-๐๑๔-๒๒๖  เจตนารมณ์กฎหมายอิสลาม    ๒(๒-๐-๔)      

                                      ()مقاصد الشريعة
  (Maqasid al-Shari-ah) 

๐๙-๐๓๔-๒๒๘  หลักการเสวนา      ๓(๓-๐-๖)      
                                ( احلوار وادلناظرةأدب )  

  (Propriety of Argument & Dialogue) 
 
 

๐๙-๐๓๔-๒๒๙  โลกมุสลิมปัจจุบัน     ๓(๓-๐-๖)      
                                    ()حاضر العامل اإلسالمي

  (Muslim in Contemporary World) 
๐๙-๐๑๔-๒๒๙  สถานภาพสตรีในอิสลาม     ๒(๒-๐-๔) 

                                    )مكانة ادلرأة يف اإلسالم(
  (Woman Status in Islam) 

๐๙-๐๑๔-๒๒๔  ศาสนาโลก        ๓(๓-๐-๖)      



 
 

 

๑๙ 

                                    )األداين(
            (World Religion)   
๐๙-๐๑๔- ๒๓๑  กฎหมายว่าด้วยกิจการอิสลามในประเทศไทย  ๒(๒-๐-๔)   

       (اتيالند يف قانون للشؤون اإلسالمية)
(Law on Islamic Affairs in Thailand) 

๐๙-๐๓๔-๔๒๗  สารนิพนธ์      ๓(๒-๒-๕) * 
                                                   )البحث التكميلي(

     (Thematic Paper) 
๐๙-๐๓๔-๒๓๐  การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา    ๑(๐-๒-๑) 
 (اإلعداد للتعليم التعاوين)   

(Co- Operative Education Preparation)  
๐๙-๐๓๔-๔๓๑  สหกิจศึกษา      ๖(๐-๑๘-๐) * 
  )التعليم التعاوين(   
   (Co-operative Education) 
*หมายเหตุ : นักศึกษาจะต้องเลือกเรียนวิชาสารนิพนธ์หรือสหกิจศึกษา วิชาใดวิชาหนึ่ง 
 

๓)  กลุ่มวิชาเอก(แบบเอก-โท) ๘๒ หน่วยกิต 
   ๓.๑วิชาเอกบังคับ ๕๖ หน่วยกิต ให้ศึกษาจากรายวิชาต่อไปนี้ 

๐๙-๐๓๔-๒๐๑  ศาสนบัญญัติว่าด้วยอิบาดาต     ๓(๓-๐-๖) 
    )فقه العبادات(

     (Jurisprudence of Ibadah) 
๐๙-๐๓๔-๒๐๒  ศาสนบัญญัติว่าด้วยการท าธุรกรรม    ๓(๓-๐-๖) 

       )فقه ادلعامالت(
 (Jurisprudence of Transaction) 
 
 

๐๙-๐๓๔-๒๐๓  หลักศาสนบัญญัติ      ๓(๓-๐-๖) 
     (أصول الفقه)                                

  (Fundamentals of Jurisprudence) 
๐๙-๐๓๔-๒๐๔  บทบัญญัติเกี่ยวกับครอบครัวและมรดกอิสลาม  ๓(๓-๐-๖)   

                                    )أحكام األسرة وادلرياث(
  (Provision of Islamic Family and Inheritance) 

๐๙-๐๓๔-๒๐๗  การเงิน การธนาคารในอิสลาม    ๓(๓-๐-๖)   
                                 (ادلصرفية يف اإلسالم)

(Islamic Finance and Banking) 
๐๙-๐๓๔-๒๐๘  อรรถาธิบายอัลกุรอาน ๑     ๓(๓-๐-๖)     



 
 

 

๒๐ 

                                                                     (1تحليليالتفسري ال)

      (Analytic Exegesis 1)     
๐๙-๐๓๔-๒๑๐  หะดีษ ๑                  ๓(๓-๐-๖) 

 (                                (1احلديث النبوي 
                               ( Hadith 1  )        
๐๙-๐๓๔-๒๑๒  จริยธรรมของท่านนบี     ๓(๓-๐-๖)     

      (                                (اذلدي النبوي يف اآلداب والرقائق
  (Prophetic Guidance in Ethics Pity) 

๐๙-๐๓๔-๒๑๔          ประวัติศาสตร์อิสลาม ๑        ๓(๓-๐-๖)      
)                               1 سالميإل)التاريخ ا        
(Islamic History 1) 

๐๙-๐๓๔-๒๑๖  ภาษาอาหรับ ๑      ๓(๓-๐-๖)      
   (1)اللغة العربية 

   (Arabic 1) 
๐๙-๐๓๔-๒๑๗  ภาษาอาหรับ ๒      ๓(๓-๐-๖)      

 ( 2)اللغة العربية

(Arabic 2) 
๐๙-๐๓๔-๒๑๘  ระบบการเมืองการปกครองเปรียบเทียบ   ๓(๓-๐-๖) 

                                )السياسة ادلقارنة(
   (Comparative  Politics) 
๐๙-๐๓๔-๒๑๙  วิธีการวิจัยทางอิสลามศึกษา    ๓(๒-๒-๕)      

                                     هج البحث يف الدراسات اإلسالمية(ا)من
     (Research Methodology in Islamic Studies) 

๐๙-๐๓๔-๒๒๐  อารยธรรมอิสลาม และโลกาภิวัตน ์             ๓(๓-๐-๖) 
(والعودلة اإلسالمية احلضارة)                              

  (Islamic  Civilization and Globalization) 
๐๙-๐๓๔-๒๒๑  ระบบอิสลาม       ๓(๓-๐-๖)   

 (النظم اإلسالمية)
            (Islamic Systems)  

๐๙-๐๓๔-๒๒๒  หลักและวิธีการเผยแผ่     ๓(๓-๐-๖)     
                                   الدعوة( فقه)

                               (Methods of Preaching) 
๐๙-๐๓๔-๒๒๓  อิสลามกับประเด็นร่วมสมัย    ๓(๓-๐-๖)      

                                    قضااي ادلعاصرة(اإلسالم وال)
(Islamand Contemporary Issues) 

             ๐๙-๐๓๔-๒๒๔  หลักการสอน       ๓(๒-๒-๕) 



 
 

 

๒๑ 

                                               )مبادئ طرق التدريس(
                                           (Methods of Teaching) 

๐๙-๐๓๔-๒๒๖  การบริหารและการจัดการในอิสลาม   ๒(๒-๐-๔) 
                      (التنظيم واإلدارةيف اإلسالم )مبادئ

   (Administration and Management in Islam) 
   ๓.๒)  วิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า  ๑๑  หนว่ยกิต ให้เลือกศึกษาจากรายวิชาต่อไปนี้ 
๐๙-๐๓๔-๒๐๕  เศรษฐศาสตร์อิสลาม            ๓(๓-๐-๖)      

                                    قتصاد اإلسالمي(اال)
(Islamic Economics) 

๐๙-๐๓๔-๒๐๖  ศาสนบัญญัติเปรียบเทียบ     ๒(๒-๐-๔) 
                                       )الفقه ادلقارن(           

            (Comparative Jurisprudence) 
๐๙-๐๓๔-๒๐๙  อรรถาธิบายอัลกุรอาน๒     ๓(๓-๐-๖)   

 ( 2التفسري التحليلي  ) 
           (Analytic Exegesis 2) 

๐๙-๐๓๔-๒๑๑  หะดีษ ๒      ๓(๓-๐-๖)      
 (                               (2احلديث النبوي 

                    (Hadith 2  )  
 
 

๐๙-๐๓๔-๒๑๓  หลักการพิสูจน์หะดีษ     ๓(๒-๒-๕)      
                                    )مناهج ختريح احلديث(
(Hadith Authentication) 

๐๙-๐๓๔-๒๑๕  ประวัติศาสตร์อิสลาม๒     ๓(๓-๐-๖)      
)                                2 سالميإل)التاريخ ا       
(Islamic History 2) 

๐๙-๐๑๔-๒๒๖  เจตนารมณ์กฎหมายอิสลาม    ๒(๒-๐-๔)      
                                   )مقاصد الشريعة(

  (Maqasid al-Shari-ah) 
๐๙-๐๓๔-๒๒๕  การสัมมนาทางอิสลามศึกษา    ๒(๑-๒-๒) 

                                 ندوة عن الدراسات اإلسالمية( ل)ا
                                (Seminar in Islamic Studies) 
๐๙-๐๓๔-๒๒๘  หลักการเสวนา      ๓(๓-๐-๖)      

                                 ( وادلناظرةاحلوار أدب ) 
  (Propriety of Argument & Dialogue) 

๐๙-๐๓๔-๒๒๙  โลกมุสลิมปัจจุบัน     ๓(๓-๐-๖)      



 
 

 

๒๒ 

                                    ()حاضرالعامل اإلسالمي

  (Muslim in Contemporary World) 
๐๙-๐๑๔-๒๒๙  สถานภาพสตรีในอิสลาม     ๒(๒-๐-๔) 

                                   )مكانة ادلرأة يف اإلسالم(
  (Woman Status in Islam) 

๐๙-๐๑๔-๒๒๔  ศาสนาโลก        ๓(๓-๐-๖)      
                                   )األداين(

                        (World Religion)   
๐๙-๐๑๔- ๒๓๑  กฎหมายว่าด้วยกิจการอิสลามในประเทศไทย  ๒(๒-๐-๔)   

  (اتيالند يف قانون للشؤون اإلسالمية)
(Law on Islamic Affairs in Thailand)  

๐๙-๐๓๔-๔๒๗  สารนิพนธ์      ๓(๒-๒-๕)      
                                                   )البحث التكميلي(

     (Thematic Paper) 
๐๙-๐๓๔-๒๓๐  การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา    ๑(๐-๒-๑) 
 (اإلعداد للتعليم التعاوين)   

(Co - Operative Education Preparation ) 
๐๙-๐๓๔-๔๓๑  สหกิจศึกษา      ๖(๐-๑๘-๐) 
  )التعليم التعاوين(   
   (Co-operative Education) 
 

๔)กลุ่มวิชาโท  ไม่น้อยกว่า  ๑๕ หน่วยกิต 
   นักศึกษาสาขาวิชาอิสลามศึกษา ต้องเรียนวิชาโทในหลักสูตรสาขาวิชาอ่ืนที่เปิดสอน
ในมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ไม่น้อยกว่า๑๕หน่วยกิต(หรือเป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนดในสาขาวิชา
นั้นๆ)  

ค.  หมวดวิชาเลือกเสรี ๖  หน่วยกิต 
ให้นักศึกษาเลือกศึกษาจากรายวิชาใดๆ ที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

โดยความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษา 
 

ง. หมวดวิชาโท  ไม่น้อยกว่า  ๑๘ หน่วยกิต 
หมวดวิชาโทสาขาวิชาอิสลามศึกษาเปิดสอนให้กับนักศึกษาทุกสาขาวิชา นอกจากสาขาวิชา

อิสลามศึกษา นักศึกษาที่เลือกเรียนสาขาวิชาอิสลามศึกษาเป็นวิชาโทจะต้องลงทะเบียนเรียนจ านวนไม่น้อย
กว่า ๑๘  หน่วยกิต จากกลุ่มรายวิชาบังคับและกลุ่มรายวิชาเลือกดังต่อไปนี้ 

๑) กลุ่มวิชาโทบังคับ๑๒หน่วยกิต   ให้ศึกษาจากรายวิชาต่อไปนี้ 
๐๙-๐๓๔-๒๐๑  ศาสนบัญญัติว่าด้วยอิบาดาต     ๓(๓-๐-๖) 

                                                           )فقه العبادات(
     (Jurisprudence of Ibadah) 



 
 

 

๒๓ 

๐๙-๐๓๔-๒๐๘  อรรถาธิบายอัลกุรอาน ๑     ๓(๓-๐-๖)                   
( 1التفسريالتحليلي  )              

 (Analytic Exegesis 1)      
๐๙-๐๓๔-๒๑๐  หะดีษ ๑                  ๓(๓-๐-๖) 

 (                               (1احلديث النبوي 
                               (Hadith 1  )  
๐๙-๐๓๔-๒๑๔           ประวัติศาสตร์อิสลาม๑     ๓(๓-๐-๖)      

)                               1 سالميإل)التاريخ ا   
(Islamic History 1) 
   

๒) กลุ่มวิชาโทเลือก  ๖ หน่วยกิต  ให้เลือกศึกษาจากรายวิชาต่อไปนี้ 
๐๙-๐๓๔-๒๐๒  ศาสนบัญญัติว่าด้วยการท าธุรกรรม               ๓(๓-๐-๖) 

         )فقه ادلعامالت(
(Jurisprudence of Transaction) 

๐๙-๐๓๔-๒๑๒  จริยธรรมของท่านนบี     ๓(๓-๐-๖)     
(اذلدي النبوي يف اآلداب والرقائق )        

  (Prophetic Guidance in Ethics Pity) 
 
๐๙-๐๓๔-๒๐๔  บทบัญญัติเกี่ยวกับครอบครัวและมรดกอิสลาม  ๓(๓-๐-๖)   

                                   )أحكام األسرة وادلرياث(
  (Provision of Islamic Family and Inheritance) 

๐๙-๐๓๔-๒๑๘  ระบบการเมืองการปกครองเปรียบเทียบ   ๓(๓-๐-๖) 
                                )السياسة ادلقارنة(

   (Comparative  Politics) 
๐๙-๐๓๔-๒๒๐  อารยธรรมอิสลามและโลกาภิวัตน์                 ๓(๓-๐-๖)     

                                   (والعودلة اإلسالمية احلضارة)
  (Islamic  Civilization and Globalization) 

๐๙-๐๓๔-๒๒๓  อิสลามกับประเด็นร่วมสมัย    ๓(๓-๐-๖)      
                                   قضااي ادلعاصرة(اإلسالم وال)

(Islamand Contemporary Issues)  



 
 

 

๒๔ 

๓.๑.๔ความหมายของเลขรหัสวิชา 
การก าหนดรหัสวิชา 

 

        -        
 
         ล าดับวิชา 
      หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป   = ๑ 
      หมวดวิชาเฉพาะ    = ๒ 
      หมวดวิชาเลือกเสรี    = ๓ 
      หมวดวิทยานิพนธ์    = ๔  
     หลักสูตรพิเศษหรือหลักสูตรระยะสั้น   = ๑ 
     หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช. )  = ๒ 
     หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) = ๓ 
     หลักสูตรปริญญาบัณฑิต     = ๔ 
     หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต    = ๕ 
     หลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต    = ๖ 
     หลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต    = ๗ 
 

     วิชาเรียนร่วม     = ๐๐ 
     สาขาวิชากฎหมายอิสลาม    = ๐๑ 
     สาขาวิชาภาษาอาหรับ    = ๐๒  
     สาขาวิชาอิสลามศึกษา    = ๐๓ 
 

  วิทยาลัยเทคนิคนราธิวาส     = ๐๑ 
  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนราธิวาส    = ๐๒ 
  วิทยาลัยการอาชีพตากใบ     = ๐๓ 
  คณะพยาบาลศาสตร์      = ๐๔ 
  คณะวิศวกรรมศาสตร์      = ๐๕ 
  คณะเกษตรศาสตร์      = ๐๖ 
  คณะวิทยาการจัดการ      = ๐๗ 
  คณะแพทย์ศาสตร์     = ๐๘ 
  สถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา    = ๐๙ 
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี     = ๑๐ 
  คณะศิลปศาสตร์      = ๑๑ 
รหัสสาขาคณะศิลปศาสตร์ 
๐๑ = สังคมศาสตร์     

๐๒ = มนุษยศาสตร์   
๐๓ = ภาษาศาสตร์   
 

รหัสสาขาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

X X X X X X X X 



 
 

 

๒๕ 

๐๑ = คณิตศาสตร์   

๐๒ = สถิติ    
๐๓ = ฟิสิกส์    
๐๔ = เคมี    
๐๕ = ชีววิทยา    
๐๖ = คอมพิวเตอร์   

 



 
 

 

๒๖ 

แผนการศึกษาแบบ เอก-โท (สารนิพนธ์) 
ปีการศึกษาที่  ๑ 

 
ภาคการศึกษาต้น 
 
 
รหัสวิชา   ชื่อวิชา   หน่วยกิต  (ทฤษฎี - ปฏิบัติ - ศึกษาด้วยตนเอง) 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  
๑๑-๐๓๔-๑๐๒  ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน    ๓ (๒-๒-๕) 
   หรือรายวิชาอ่ืน ๆ ในกลุ่มวิชาภาษา 
๑๑-๐๒๔-๑๑๐  การค้นคว้าสารสนเทศและการเขียนรายงานทางวิชาการ ๓ (๒-๒-๕) 
   หรือรายวิชาอ่ืน ๆ ในกลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 
 
หมวดวิชาเฉพาะ 
          กลุ่มวิชาแกน 
๐๙-๐๐๔-๒๐๑  ความรู้เกี่ยวกับอัลกุรอาน      ๓ (๓-๐-๖)        
๐๙-๐๐๔-๒๐๓  หลักการศรัทธา      ๓ (๓-๐-๖)      
๐๙-๐๐๔-๒๐๔  ประวัติศาสตร์กฎหมายอิสลาม    ๓ (๓-๐-๖)      
๐๙-๐๐๔-๒๐๖  อัลกุรอานและตัจญ์วีด     ๒ (๑-๒-๒) 
 กลุ่มวิชาเอก 
  กลุ่มวิชาเอกบังคับ 
 
   รวม/Total     ๑๗ หน่วยกิต 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

๒๗ 

ปีการศึกษาที่  ๑ 
 
ภาคการศึกษาปลาย 
 
 
รหัสวิชา   ชื่อวิชา   หน่วยกิต  (ทฤษฎี - ปฏิบัติ - ศึกษาด้วยตนเอง) 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
๑๑-๐๓๔-๑๐๑  การใช้ภาษาไทย      ๓ (๒-๒-๕) 
๑๑-๐๓๔-๑๐๓  การสนทนาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร   ๓ (๒-๒-๕) 
   หรือรายวิชาอ่ืน ๆ ในกลุ่มวิชาภาษา 
 
 
หมวดวิชาเฉพาะ 
          กลุ่มวิชาแกน 
๐๙-๐๐๔-๒๐๒  ความรู้เกี่ยวกับอัลหะดีษ     ๓ (๓-๐-๖)      
๐๙-๐๐๔-๒๐๕  ชีวประวัติท่านนบี     ๓ (๓-๐-๖)      
 
          กลุ่มวิชาเอก 
                    กลุ่มวิชาเอกบังคับ 
๐๙-๐๓๔-๒๐๑  ศาสนบัญญัติว่าด้วยอิบาดาต     ๓(๓-๐-๖) 
๐๙-๐๓๔-๒๑๖  ภาษาอาหรับ ๑      ๓(๓-๐-๖)  
 
  รวม/Total      ๑๘   หน่วยกิต 

 
 



 
 

 

๒๘ 

ปีการศึกษาที่    ๒ 
 

ภาคการศึกษาต้น 
 
 
รหัสวิชา   ชื่อวิชา   หน่วยกิต  (ทฤษฎี - ปฏิบัติ - ศึกษาด้วยตนเอง) 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
๑๑-๐๓๔-๑๐๗  ภาษามลายูเพ่ือการสื่อสาร    ๓ (๒-๒-๕) 
   หรือรายวิชาอ่ืน ๆ ในกลุ่มวิชาภาษา 
๑๑-๐๑๔-๑๑๘  สังคมวิทยาจังหวัดชานแดนใต้    ๓(๓-๐-๖)      
   หรือรายวิชาอ่ืน ๆ ในกลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 

 
 
หมวดวิชาเฉพาะ 
          กลุ่มวิชาเอก  
                    กลุ่มวิชาเอกบังคับ 
๐๙-๐๓๔-๒๐๘  อรรถาธิบายอัลกุรอาน ๑     ๓(๓-๐-๖) 
๐๙-๐๓๔-๒๐๓  หลักศาสนบัญญัติ      ๓(๓-๐-๖) 
๐๙-๐๓๔-๒๑๔           ประวัติศาสตร์อิสลาม ๑     ๓(๓-๐-๖) 
๐๙-๐๓๔-๒๑๗  ภาษาอาหรับ ๒      ๓(๓-๐-๖)       
 
  รวม/Total      ๑๘  หน่วยกิต 
 

 



 
 

 

๒๙ 

ปีการศึกษาที่    ๒ 
 

ภาคการศึกษาปลาย 
 
 
รหัสวิชา   ชื่อวิชา   หน่วยกิต  (ทฤษฎี - ปฏิบัติ - ศึกษาด้วยตนเอง) 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
๑๑-๐๑๔-๑๑๗  กฎหมายในชีวิตประจ าวัน     ๓ (๓-๐-๖)      
   หรือรายวิชาอ่ืน ๆ ในกลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 
๑๐-๐๒๔-๑๐๕  คอมพิวเตอร์ในชีวิตประจ าวัน    ๓ (๒-๒-๕) 
   หรือรายวิชาอ่ืน ๆ ในกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
 
หมวดวิชาเฉพาะ 
          กลุ่มวิชาเอก 
                    กลุ่มวิชาเอกบังคับ 
๐๙-๐๓๔-๒๐๒  ศาสนบัญญัติว่าด้วยการท าธุรกรรม    ๓(๓-๐-๖) 
๐๙-๐๓๔-๒๑๐  หะดีษ๑       ๓(๓-๐-๖) 
๐๙-๐๓๔-๒๐๔  บทบัญญัติเกี่ยวกับครอบครัวและมรดกอิสลาม  ๓(๓-๐-๖)   
๐๙-๐๓๔-๒๒๐  อารยธรรมอิสลามและโลกาภิวัตน์    ๓(๓-๐-๖)       
 
  รวม/Total      ๑๘   หน่วยกิต 
 



 
 

 

๓๐ 

ปีการศึกษาที่    ๓ 
 

ภาคการศึกษาต้น 
 
 
รหัสวิชา   ชื่อวิชา   หน่วยกิต  (ทฤษฎี - ปฏิบัติ - ศึกษาด้วยตนเอง) 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
๑๑-๐๑๔-๑๑๙  การออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพ    ๑ (๐-๒-๑) 
   หรือรายวิชาอ่ืน ๆ ในกลุ่มวิชาพละศึกษา 
๑๑-๐๒๔-๑๐๙  การพูดเพ่ือสังคม      ๓(๒-๒-๕)  

 
หมวดวิชาเฉพาะ 
กลุ่มวิชาเอก 
                    กลุ่มวิชาเอกบังคับ 
๐๙-๐๓๔-๒๑๒  จริยธรรมของท่านนบี     ๓(๓-๐-๖)   
๐๙-๐๓๔-๒๑๙  วิธีการวิจัยทางอิสลามศึกษา    ๓(๒-๒-๕)       
๐๙-๐๓๔-๒๒๑  ระบบอิสลาม                   ๓(๓-๐-๖)      
๐๙-๐๓๔-๒๒๓  อิสลามกับประเด็นร่วมสมัย    ๓(๓-๐-๖) 
 กลุ่มวิชาเอกเลือก 
๐๙-๐๓๔-๒๒๘  หลักการเสวนา      ๓(๓-๐-๖) 
   หรือรายวิชาอ่ืน ๆ ในกลุ่มวิชาเอกเลือก 
 
  รวม/Total      ๑๙ หน่วยกิต 
 

 
 

 
 
 
 
 
 



 
 

 

๓๑ 

ปีการศึกษาที่    ๓ 
 

ภาคการศึกษาปลาย 
 
รหัสวิชา   ชื่อวิชา   หน่วยกิต  (ทฤษฎี - ปฏิบัติ - ศึกษาด้วยตนเอง) 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
๑๐-๐๒๔-๑๐๔  ระเบียบวิธีการวิจัย     ๓ (๒-๒-๕) 
   หรือรายวิชาอ่ืน ๆ ในกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
 
หมวดวิชาเฉพาะ 
 
          กลุ่มวิชาเอก 
                    กลุ่มวิชาเอกบังคับ  
๐๙-๐๓๔-๒๑๘  ระบบการเมืองการปกครองเปรียบเทียบ   ๓(๓-๐-๖)  
๐๙-๐๓๔-๒๒๔  หลักการสอน      ๓(๒-๒-๕) 
   
                    กลุ่มวิชาเอกเลือก 
๐๙-๐๓๔-๒๒๙  โลกมุสลิมปัจจุบัน     ๓(๓-๐-๖)  
   หรือรายวิชาอ่ืน ๆ ในกลุ่มวิชาเอกเลือก 
 
                   กลุ่มวิชาโท 
   *************      ๙ 
  
   รวม/Total     ๒๑ หน่วยกิต 
 

 
 
 

 



 
 

 

๓๒ 

ปีการศึกษาที่    ๔ 
 

ภาคการศึกษาต้น 
 
 
รหัสวิชา   ชื่อวิชา   หน่วยกิต  (ทฤษฎี - ปฏิบัติ - ศึกษาด้วยตนเอง) 
หมวดวิชาเฉพาะ 
กลุ่มวิชาเอก 

กลุ่มวิชาเอกบังคับ 
๐๙-๐๓๔-๒๒๖  การบริหารและการจัดการในอิสลาม   ๒(๒-๐-๔)      
  กลุ่มวิชาเอกเลือก 
๐๙-๐๓๔-๔๒๗  สารนิพนธ์      ๓(๒-๒-๕)      
 
กลุ่มวิชาโท 

กลุ่มวิชาโทบังคับ 
***************       ๓ 
กลุ่มวิชาโทเลือก 

  ***************       ๓ 
 
หมวดวิชาเลือกเสรี 
  ***************       ๓ 

      
 รวม/Total       ๑๔ หน่วยกิต 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

๓๓ 

ปีการศึกษาที่    ๔ 
 

ภาคการศึกษาปลาย 
 
 
รหัสวิชา   ชื่อวิชา   หน่วยกิต  (ทฤษฎี - ปฏิบัติ - ศึกษาด้วยตนเอง) 
หมวดวิชาเฉพาะ 
กลุ่มวิชาเอก 
 กลุ่มวิชาเอกบังคับ 
๐๙-๐๓๔-๒๒๒  หลักและวิธีการเผยแผ่     ๓(๓-๐-๖) 
๐๙-๐๓๔-๒๐๗  การเงิน การธนาคารในอิสลาม    ๓(๓-๐-๖)  
  กลุ่มวิชาเอกเลือก 
๐๙-๐๓๔-๒๒๕  การสัมมนาทางอิสลามศึกษา    ๒(๑-๒-๒) 
   หรือรายวิชาอ่ืน ๆ ในกลุ่มวิชาเอกเลือก 
 
กลุ่มวิชาโท 

กลุ่มวิชาโทบังคับ 
***************       ๓ 
กลุ่มวิชาโทเลือก 

   
หมวดวิชาเลือกเสรี 
  ***************       ๓ 

     
  รวม/Total      ๑๔ หน่วยกิต 
 
 
 
 
 



 
 

 

๓๔ 

แผนการศึกษาแบบ เอก-โท (สหกิจศึกษา) 
ปีการศึกษาที่  ๑ 

 
ภาคการศึกษาต้น 
 
 
รหัสวิชา   ชื่อวิชา   หน่วยกิต  (ทฤษฎี - ปฏิบัติ - ศึกษาด้วยตนเอง) 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  
๑๑-๐๓๔-๑๐๒  ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน    ๓ (๒-๒-๕) 
   หรือรายวิชาอ่ืน ๆ ในกลุ่มวิชาภาษา 
๑๑-๐๒๔-๑๑๐  การค้นคว้าสารสนเทศและการเขียนรายงานทางวิชาการ ๓ (๒-๒-๕) 
   หรือรายวิชาอ่ืน ๆ ในกลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 
 
หมวดวิชาเฉพาะ 
          กลุ่มวิชาแกน 
๐๙-๐๐๔-๒๐๑  ความรู้เกี่ยวกับอัลกุรอาน      ๓ (๓-๐-๖)        
๐๙-๐๐๔-๒๐๓  หลักการศรัทธา      ๓ (๓-๐-๖)      
๐๙-๐๐๔-๒๐๔  ประวัติศาสตร์กฎหมายอิสลาม    ๓ (๓-๐-๖)      
๐๙-๐๐๔-๒๐๖  อัลกุรอานและตัจญ์วีด     ๒ (๑-๒-๒) 
 กลุ่มวิชาเอก 
  กลุ่มวิชาเอกบังคับ 
 
   รวม/Total     ๑๗   หน่วยกิต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

๓๕ 

ปีการศึกษาที่  ๑ 
 
ภาคการศึกษาปลาย 
 
 
รหัสวิชา   ชื่อวิชา   หน่วยกิต  (ทฤษฎี - ปฏิบัติ - ศึกษาด้วยตนเอง) 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
๑๑-๐๓๔-๑๐๑  การใช้ภาษาไทย      ๓ (๒-๒-๕) 
๑๑-๐๓๔-๑๐๓  การสนทนาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร   ๓ (๒-๒-๕) 
   หรือรายวิชาอ่ืน ๆ ในกลุ่มวิชาภาษา 
 
หมวดวิชาเฉพาะ 
          กลุ่มวิชาแกน 
๐๙-๐๐๔-๒๐๒  ความรู้เกี่ยวกับอัลหะดีษ     ๓ (๓-๐-๖)      
๐๙-๐๐๔-๒๐๕  ชีวประวัติท่านนบี     ๓ (๓-๐-๖)      
 
          กลุ่มวิชาเอก 
                    กลุ่มวิชาเอกบังคับ 
๐๙-๐๓๔-๒๐๑  ศาสนบัญญัติว่าด้วยอิบาดาต     ๓(๓-๐-๖) 
๐๙-๐๓๔-๒๑๖    ภาษาอาหรับ ๑      ๓(๓-๐-๖)  
 
  รวม/Total      ๑๘   หน่วยกิต 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

๓๖ 

ปีการศึกษาที่    ๒ 
 

ภาคการศึกษาต้น 
 
 
รหัสวิชา   ชื่อวิชา   หน่วยกิต  (ทฤษฎี - ปฏิบัติ - ศึกษาด้วยตนเอง) 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
๑๑-๐๓๔-๑๐๗  ภาษามลายูเพ่ือการสื่อสาร    ๓ (๒-๒-๕) 
   หรือรายวิชาอ่ืน ๆ ในกลุ่มวิชาภาษา 
๑๑-๐๑๔-๑๑๘   สังคมวิทยาจังหวัดชานแดนใต้    ๓(๓-๐-๖)      
   หรือรายวิชาอ่ืน ๆ ในกลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 

 
หมวดวิชาเฉพาะ 
          กลุ่มวิชาเอก  
                    กลุ่มวิชาเอกบังคับ 
๐๙-๐๓๔-๒๐๘  อรรถาธิบายอัลกุรอาน ๑     ๓(๓-๐-๖)      
๐๙-๐๓๔-๒๐๓  หลักศาสนบัญญัติ      ๓(๓-๐-๖)      
๐๙-๐๓๔-๒๑๔             ประวัติศาสตร์อิสลาม ๑     ๓(๓-๐-๖) 
๐๙-๐๓๔-๒๑๗    ภาษาอาหรับ ๒      ๓(๓-๐-๖)            
 
  รวม/Total       ๑๘  หน่วยกิต 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 
 

 

๓๗ 

ปีการศึกษาที่    ๒ 
 

ภาคการศึกษาปลาย 
 
 
รหัสวิชา   ชื่อวิชา   หน่วยกิต  (ทฤษฎี - ปฏิบัติ - ศึกษาด้วยตนเอง) 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
๑๑-๐๑๔-๑๑๗  กฎหมายในชีวิตประจ าวัน     ๓ (๓-๐-๖)      
   หรือรายวิชาอ่ืน ๆ ในกลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 
๑๐-๐๒๔-๑๐๕  คอมพิวเตอร์ในชีวิตประจ าวัน    ๓ (๒-๒-๕) 
   หรือรายวิชาอ่ืน ๆ ในกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
 
หมวดวิชาเฉพาะ 
          กลุ่มวิชาเอก 
                    กลุ่มวิชาเอกบังคับ 
๐๙-๐๓๔-๒๐๒  ศาสนบัญญัติว่าด้วยการท าธุรกรรม    ๓(๓-๐-๖)   
๐๙-๐๓๔-๒๑๐  หะดีษ๑       ๓(๓-๐-๖)      
๐๙-๐๓๔-๒๐๔  บทบัญญัติเกี่ยวกับครอบครัวและมรดกอิสลาม  ๓(๓-๐-๖)     
๐๙-๐๓๔-๒๒๐  อารยธรรมอิสลามและโลกาภิวัตน์    ๓(๓-๐-๖)       
 
  รวม/Total      ๑๘   หน่วยกิต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

๓๘ 

ปีการศึกษาที่    ๓ 
 

ภาคการศึกษาต้น 
 
 
รหัสวิชา   ชื่อวิชา   หน่วยกิต  (ทฤษฎี - ปฏิบัติ - ศึกษาด้วยตนเอง) 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
๑๑-๐๑๔-๑๑๙  การออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพ    ๑ (๐-๒-๑) 
   หรือรายวิชาอ่ืน ๆ ในกลุ่มวิชาพละศึกษา 
๑๑-๐๒๔-๑๐๙  การพูดเพ่ือสังคม      ๓(๒-๒-๕)  

 
หมวดวิชาเฉพาะ 
กลุ่มวิชาเอก 
                    กลุ่มวิชาเอกบังคับ 
๐๙-๐๓๔-๒๑๒  จริยธรรมของท่านนบี     ๓(๓-๐-๖)   
๐๙-๐๓๔-๒๑๘  ระบบการเมืองการปกครองเปรียบเทียบ   ๓(๓-๐-๖)    
๐๙-๐๓๔-๒๒๑  ระบบอิสลาม                   ๓(๓-๐-๖)           
๐๙-๐๓๔-๒๒๓  อิสลามกับประเด็นร่วมสมัย    ๓(๓-๐-๖) 
๐๙-๐๓๔-๒๒๖  การบริหารและการจัดการในอิสลาม   ๒(๒-๐-๔)      
 กลุ่มวิชาเอกเลือก 
๐๙-๐๓๔-๒๒๘  หลักการเสวนา      ๓(๓-๐-๖) 
   หรือรายวิชาอ่ืน ๆ ในกลุ่มวิชาเอกเลือก 
 
  รวม/Total      ๒๑ หน่วยกิต 
 

 
 

 
 
 
 
 
 



 
 

 

๓๙ 

ปีการศึกษาที่    ๓ 
 

ภาคการศึกษาปลาย 
 
รหัสวิชา   ชื่อวิชา   หน่วยกิต  (ทฤษฎี - ปฏิบัติ - ศึกษาด้วยตนเอง) 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
๑๐-๐๒๔-๑๐๔  ระเบียบวิธีการวิจัย     ๓ (๒-๒-๕) 
   หรือรายวิชาอ่ืน ๆ ในกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
 
หมวดวิชาเฉพาะ 
 
          กลุ่มวิชาเอก 
                    กลุ่มวิชาเอกบังคับ  
๐๙-๐๓๔-๒๑๙  วิธีการวิจัยทางอิสลามศึกษา    ๓(๒-๒-๕)      
๐๙-๐๓๔-๒๒๔  หลักการสอน      ๓(๒-๒-๕) 
      
 
                    กลุ่มวิชาเอกเลือก 
๐๙-๐๓๔-๒๓๐  การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา    ๑(๐-๒-๑) 
 
                   กลุ่มวิชาโท 
   *************      ๑๒ 
หมวดวิชาเลือกเสรี 
  - 
   รวม/Total     ๒๒ หน่วยกิต 
 

 
 
 
 

 



 
 

 

๔๐ 

ปีการศึกษาที่    ๔ 
 

ภาคการศึกษาต้น 
 
 
รหัสวิชา   ชื่อวิชา   หน่วยกิต  (ทฤษฎี - ปฏิบัติ - ศึกษาด้วยตนเอง) 
หมวดวิชาเฉพาะ 
กลุ่มวิชาเอก 

กลุ่มวิชาเอกบังคับ 
- 

  กลุ่มวิชาเอกเลือก 
๐๙-๐๓๔-๔๓๑  สหกิจศึกษา      ๖(๐-๑๘-๐)  
 
กลุ่มวิชาโท 

 - 
  

 
หมวดวิชาเลือกเสรี 
  - 
 
 
  รวม/Total      ๖ หน่วยกิต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

๔๑ 

ปีการศึกษาที่    ๔ 
 

ภาคการศึกษาปลาย 
 
 
รหัสวิชา   ชื่อวิชา   หน่วยกิต  (ทฤษฎี - ปฏิบัติ - ศึกษาด้วยตนเอง) 
หมวดวิชาเฉพาะ 
กลุ่มวิชาเอก 
 กลุ่มวิชาเอกบังคับ 
๐๙-๐๓๔-๒๒๒  หลักและวิธีการเผยแผ่     ๓(๓-๐-๖) 
๐๙-๐๓๔-๒๐๗  การเงิน การธนาคารในอิสลาม    ๓(๓-๐-๖)  
  กลุ่มวิชาเอกเลือก 
๐๙-๐๓๔-๒๒๕  การสัมมนาทางอิสลามศึกษา    ๒(๑-๒-๒) 
   หรือรายวิชาอ่ืน ๆ ในกลุ่มวิชาเอกเลือก 
 
กลุ่มวิชาโท 

กลุ่มวิชาโทบังคับ 
          - 
กลุ่มวิชาโทเลือก 
***************       ๖ 

 
หมวดวิชาเลือกเสรี 
    ***************        ๖ 

     
  รวม/Total      ๒๐ หน่วยกิต 
 
 
 
 



 
 

 

๔๒ 

แผนการศึกษาแบบ เอกเดี่ยว (สารนิพนธ์) 
ปีการศึกษาที่  ๑ 

 
ภาคการศึกษาต้น 
 
 
รหัสวิชา   ชื่อวิชา   หน่วยกิต  (ทฤษฎี - ปฏิบัติ - ศึกษาด้วยตนเอง) 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  
๑๑-๐๓๔-๑๐๒  ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน    ๓ (๒-๒-๕) 
   หรือรายวิชาอ่ืน ๆ ในกลุ่มวิชาภาษา 
๑๑-๐๒๔-๑๑๐  การค้นคว้าสารสนเทศและการเขียนรายงานทางวิชาการ ๓ (๒-๒-๕) 
   หรือรายวิชาอ่ืน ๆ ในกลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 
 
หมวดวิชาเฉพาะ 
          กลุ่มวิชาแกน 
๐๙-๐๐๔-๒๐๑  ความรู้เกี่ยวกับอัลกุรอาน     ๓ (๓-๐-๖)         
๐๙-๐๐๔-๒๐๓  หลักการศรัทธา      ๓ (๓-๐-๖)      
๐๙-๐๐๔-๒๐๔  ประวัติศาสตร์กฎหมายอิสลาม    ๓ (๓-๐-๖)      
๐๙-๐๐๔-๒๐๖  อัลกุรอานและตัจญ์วีด     ๒ (๑-๒-๒) 
 กลุ่มวิชาเอก 
  กลุ่มวิชาเอกบังคับ 
 
   รวม/Total     ๑๗   หน่วยกิต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

๔๓ 

ปีการศึกษาที่  ๑ 
 
ภาคการศึกษาปลาย 
 
 
รหัสวิชา   ชื่อวิชา   หน่วยกิต  (ทฤษฎี - ปฏิบัติ - ศึกษาด้วยตนเอง) 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
๑๑-๐๓๔-๑๐๑  การใช้ภาษาไทย      ๓ (๒-๒-๕) 
๑๑-๐๓๔-๑๐๓  การสนทนาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร   ๓ (๒-๒-๕) 
   หรือรายวิชาอ่ืน ๆ ในกลุ่มวิชาภาษา 
 
หมวดวิชาเฉพาะ 
          กลุ่มวิชาแกน 
๐๙-๐๐๔-๒๐๒  ความรู้เกี่ยวกับอัลหะดีษ     ๓ (๓-๐-๖)      
๐๙-๐๐๔-๒๐๕  ชีวประวัติท่านนบี     ๓ (๓-๐-๖)      
 
          กลุ่มวิชาเอก 
                    กลุ่มวิชาเอกบังคับ 
๐๙-๐๓๔-๒๐๑  ศาสนบัญญัติว่าด้วยอิบาดาต     ๓(๓-๐-๖) 
๐๙-๐๓๔-๒๑๖    ภาษาอาหรับ ๑      ๓(๓-๐-๖)  
 
  รวม/Total      ๑๘   หน่วยกิต 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

๔๔ 

ปีการศึกษาที่    ๒ 
 

ภาคการศึกษาต้น 
 
 
รหัสวิชา   ชื่อวิชา   หน่วยกิต  (ทฤษฎี - ปฏิบัติ - ศึกษาด้วยตนเอง) 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
๑๑-๐๓๔-๑๐๗  ภาษามลายูเพ่ือการสื่อสาร    ๓(๒-๒-๕) 
   หรือรายวิชาอ่ืน ๆ ในกลุ่มวิชาภาษา 
๑๑-๐๑๔-๑๑๘ สังคมวิทยาจังหวัดชานแดนใต้     ๓(๓-๐-๖)      
   หรือรายวิชาอ่ืน ๆ ในกลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 

 
 
หมวดวิชาเฉพาะ 
          กลุ่มวิชาเอก  
                    กลุ่มวิชาเอกบังคับ 
๐๙-๐๓๔-๒๐๘  อรรถาธิบายอัลกุรอาน ๑     ๓(๓-๐-๖)      
๐๙-๐๓๔-๒๐๓  หลักศาสนบัญญัติ      ๓(๓-๐-๖)      
๐๙-๐๓๔-๒๑๔             ประวัติศาสตร์อิสลาม ๑     ๓(๓-๐-๖) 
๐๙-๐๓๔-๒๑๗    ภาษาอาหรับ ๒      ๓(๓-๐-๖)            
 
  รวม/Total      ๑๘  หน่วยกิต 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
 

 

๔๕ 

ปีการศึกษาที่    ๒ 
 

ภาคการศึกษาปลาย 
 
 
รหัสวิชา   ชื่อวิชา   หน่วยกิต  (ทฤษฎี - ปฏิบัติ - ศึกษาด้วยตนเอง) 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
๑๑-๐๑๔-๑๑๗  กฎหมายในชีวิตประจ าวัน     ๓(๓-๐-๖)      
   หรือรายวิชาอ่ืน ๆ ในกลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 
๑๐-๐๒๔-๑๐๕  คอมพิวเตอร์ในชีวิตประจ าวัน    ๓(๒-๒-๕) 
   หรือรายวิชาอ่ืน ๆ ในกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
 
หมวดวิชาเฉพาะ 
          กลุ่มวิชาเอก 
                    กลุ่มวิชาเอกบังคับ 
๐๙-๐๓๔-๒๐๒  ศาสนบัญญัติว่าด้วยการท าธุรกรรม    ๓(๓-๐-๖)   
๐๙-๐๓๔-๒๑๐  หะดีษ๑       ๓(๓-๐-๖)      
๐๙-๐๓๔-๒๐๔  บทบัญญัติเกี่ยวกับครอบครัวและมรดกอิสลาม  ๓(๓-๐-๖)     
๐๙-๐๓๔-๒๒๐  อารยธรรมอิสลามและโลกาภิวัตน์    ๓(๓-๐-๖)       
 
  รวม/Total      ๑๘   หน่วยกิต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

๔๖ 

ปีการศึกษาที่    ๓ 
 

ภาคการศึกษาต้น 
 
 
รหัสวิชา   ชื่อวิชา   หน่วยกิต  (ทฤษฎี - ปฏิบัติ - ศึกษาด้วยตนเอง) 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
๑๑-๐๑๔-๑๑๙  การออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพ    ๑ (๐-๒-๑) 
   หรือรายวิชาอ่ืน ๆ ในกลุ่มวิชาพละศึกษา 
๑๑-๐๒๔-๑๐๙  การพูดเพ่ือสังคม      ๓(๒-๒-๕)  

 
หมวดวิชาเฉพาะ 
กลุ่มวิชาเอก 
                    กลุ่มวิชาเอกบังคับ 
๐๙-๐๓๔-๒๑๒  จริยธรรมของท่านนบี     ๓(๓-๐-๖)   
๐๙-๐๓๔-๒๑๙  วิธีการวิจัยทางอิสลามศึกษา    ๓(๒-๒-๕)       
๐๙-๐๓๔-๒๒๑  ระบบอิสลาม                   ๓(๓-๐-๖)           
๐๙-๐๓๔-๒๒๓  อิสลามกับประเด็นร่วมสมัย    ๓(๓-๐-๖) 
 กลุ่มวิชาเอกเลือก 
๐๙-๐๓๔-๒๒๙  โลกมุสลิมปัจจุบัน     ๓(๓-๐-๖) 
   หรือรายวิชาอ่ืน ๆ ในกลุ่มวิชาเอกเลือก 
 
  รวม/Total      ๑๙   หน่วยกิต 
 

 
 

 
 
 
 
 
 



 
 

 

๔๗ 

ปีการศึกษาที่    ๓ 
 

ภาคการศึกษาปลาย 
 
รหัสวิชา   ชื่อวิชา   หน่วยกิต  (ทฤษฎี - ปฏิบัติ - ศึกษาด้วยตนเอง) 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
๑๐-๐๒๔-๑๐๔  ระเบียบวิธีการวิจัย     ๓ (๒-๒-๕) 
   หรือรายวิชาอ่ืน ๆ ในกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
 
หมวดวิชาเฉพาะ 
 
          กลุ่มวิชาเอก 
                    กลุ่มวิชาเอกบังคับ  
๐๙-๐๓๔-๒๒๔  หลักการสอน      ๓(๒-๒-๕) 
๐๙-๐๓๔-๒๑๘  ระบบการเมืองการปกครองเปรียบเทียบ   ๓(๓-๐-๖) 
      
 
                    กลุ่มวิชาเอกเลือก 
๐๙-๐๓๔-๒๐๙  อรรถาธิบายอัลกุรอาน 2                ๓(๓-๐-๖)  
๐๙-๐๓๔-๒๐๙ ประวัติศาสตร์อิสลาม 2                                              ๓(๓-๐-๖) 
๐๙-๐๓๔-๒๐๙             เศรษฐ์ศาสตร์อิสลาม                                                  ๓(๓-๐-๖) 
            หรือรายวิชาอ่ืน ๆ ในกลุ่มวิชาเอกเลือก 
 
                   กลุ่มวิชาโท 
    - 
  
   รวม/Total     ๑๘ หน่วยกิต 
 

 
 

 



 
 

 

๔๘ 

ปีการศึกษาที่    ๔ 
 

ภาคการศึกษาต้น 
 
รหัสวิชา   ชื่อวิชา   หน่วยกิต  (ทฤษฎี - ปฏิบัติ - ศึกษาด้วยตนเอง) 
หมวดวิชาเฉพาะ 
กลุ่มวิชาเอก 

กลุ่มวิชาเอกบังคับ 
๐๙-๐๓๔-๒๒๖  การบริหารและการจัดการในอิสลาม   ๒(๒-๐-๔)      
  กลุ่มวิชาเอกเลือก 
๐๙-๐๓๔-๒๑๑  หะดีษ  2        ๓(๓-๐-๖)  
๐๙-๐๓๔-๒๑๓  หลัการพิสูจน์หะดีษ     ๓(๒-๒-๕)      
๐๙-๐๓๔-๒๒๔  ศาสนาโลก      ๓(๓-๐-๖) 
๐๙-๐๓๔-๔๒๗  สารนิพนธ์      ๓(๒-๒-๕)      
 
กลุ่มวิชาโท 

กลุ่มวิชาโทบังคับ 
 - 

กลุ่มวิชาโทเลือก 
  - 

 
หมวดวิชาเลือกเสรี 
   -       

  
 
  รวม/Total      ๑๔   หน่วยกิต 
 
 
 
 
 



 
 

 

๔๙ 

ปีการศึกษาที่    ๔ 
 

ภาคการศึกษาปลาย 
 
 
รหัสวิชา   ชื่อวิชา   หน่วยกิต  (ทฤษฎี - ปฏิบัติ - ศึกษาด้วยตนเอง) 
หมวดวิชาเฉพาะ 
กลุ่มวิชาเอก 
 กลุ่มวิชาเอกบังคับ 
๐๙-๐๓๔-๒๒๒  หลักและวิธีการเผยแผ่     ๓(๓-๐-๖) 
๐๙-๐๓๔-๒๐๗  การเงิน การธนาคารในอิสลาม    ๓(๓-๐-๖)  
  กลุ่มวิชาเอกเลือก 
๐๙-๐๓๔-๒๒๕  การสัมมนาทางอิสลามศึกษา    ๒(๑-๒-๒) 
   หรือรายวิชาอ่ืน ๆ ในกลุ่มวิชาเอกเลือก 
 
 
กลุ่มวิชาโท 

กลุ่มวิชาโทบังคับ 
 - 
กลุ่มวิชาโทเลือก 

   - 
 
หมวดวิชาเลือกเสรี 
    ***************        ๖ 

 
 
  รวม/Total       ๑๔  หน่วยกิต 
 
 
 
 
 



 
 

 

๕๐ 

แผนการศึกษาแบบ เอกเดี่ยว (สหกิจศึกษา) 
ปีการศึกษาที่  ๑ 

 
ภาคการศึกษาต้น 
 
 
รหัสวิชา   ชื่อวิชา   หน่วยกิต  (ทฤษฎี - ปฏิบัติ - ศึกษาด้วยตนเอง) 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  
๑๑-๐๓๔-๑๐๒  ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน    ๓ (๒-๒-๕) 
   หรือรายวิชาอ่ืน ๆ ในกลุ่มวิชาภาษา 
๑๑-๐๒๔-๑๑๐  การค้นคว้าสารสนเทศและการเขียนรายงานทางวิชาการ ๓ (๒-๒-๕) 
   หรือรายวิชาอ่ืน ๆ ในกลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 
 
 
หมวดวิชาเฉพาะ 
          กลุ่มวิชาแกน 
๐๙-๐๐๔-๒๐๑  ความรู้เกี่ยวกับอัลกุรอาน     ๓ (๓-๐-๖)            
๐๙-๐๐๔-๒๐๓  หลักการศรัทธา     ๓ (๓-๐-๖)      
๐๙-๐๐๔-๒๐๔  ประวัติศาสตร์กฎหมายอิสลาม   ๓ (๓-๐-๖)      
๐๙-๐๐๔-๒๐๖  อัลกุรอานและตัจญ์วีด    ๒ (๑-๒-๒) 
 กลุ่มวิชาเอก 
  กลุ่มวิชาเอกบังคับ 
 
   รวม/Total     ๑๗   หน่วยกิต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

๕๑ 

ปีการศึกษาที่  ๑ 
 
ภาคการศึกษาปลาย 
 
 
รหัสวิชา   ชื่อวิชา   หน่วยกิต  (ทฤษฎี - ปฏิบัติ - ศึกษาด้วยตนเอง) 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
๑๑-๐๓๔-๑๐๑  การใช้ภาษาไทย      ๓ (๒-๒-๕) 
๑๑-๐๓๔-๑๐๓  การสนทนาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร   ๓ (๒-๒-๕) 
   หรือรายวิชาอ่ืน ๆ ในกลุ่มวิชาภาษา 
 
หมวดวิชาเฉพาะ 
          กลุ่มวิชาแกน 
๐๙-๐๐๔-๒๐๒  ความรู้เกี่ยวกับอัลหะดีษ     ๓ (๓-๐-๖)      
๐๙-๐๐๔-๒๐๕  ชีวประวัติท่านนบี     ๓ (๓-๐-๖)      
 
          กลุ่มวิชาเอก 
                    กลุ่มวิชาเอกบังคับ 
๐๙-๐๓๔-๒๐๑  ศาสนบัญญัติว่าด้วยอิบาดาต     ๓(๓-๐-๖) 
๐๙-๐๓๔-๒๑๖    ภาษาอาหรับ ๑      ๓(๓-๐-๖)  
 
  รวม/Total      ๑๘   หน่วยกิต 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

๕๒ 

ปีการศึกษาที่    ๒ 
 

ภาคการศึกษาต้น 
 
 
รหัสวิชา   ชื่อวิชา   หน่วยกิต  (ทฤษฎี - ปฏิบัติ - ศึกษาด้วยตนเอง) 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
๑๑-๐๓๔-๑๐๗  ภาษามลายูเพ่ือการสื่อสาร    ๓ (๒-๒-๕) 
   หรือรายวิชาอ่ืน ๆ ในกลุ่มวิชาภาษา 
๑๑-๐๑๔-๑๑๘   สังคมวิทยาจังหวัดชานแดนใต้    ๓(๓-๐-๖)      
   หรือรายวิชาอ่ืน ๆ ในกลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 

 
 
หมวดวิชาเฉพาะ 
          กลุ่มวิชาเอก  
                    กลุ่มวิชาเอกบังคับ 
๐๙-๐๓๔-๒๐๘  อรรถาธิบายอัลกุรอาน ๑     ๓(๓-๐-๖)      
๐๙-๐๓๔-๒๐๓  หลักศาสนบัญญัติ      ๓(๓-๐-๖)      
๐๙-๐๓๔-๒๑๔             ประวัติศาสตร์อิสลาม ๑     ๓(๓-๐-๖) 
๐๙-๐๓๔-๒๑๗    ภาษาอาหรับ ๒      ๓(๓-๐-๖)            
 
  รวม/Total      ๑๘  หน่วยกิต 
 

 
 
 
 
 
 

 
 



 
 

 

๕๓ 

ปีการศึกษาที่    ๒ 
 

ภาคการศึกษาปลาย 
 
 
รหัสวิชา   ชื่อวิชา   หน่วยกิต  (ทฤษฎี - ปฏิบัติ - ศึกษาด้วยตนเอง) 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
๑๑-๐๑๔-๑๑๗  กฎหมายในชีวิตประจ าวัน     ๓ (๓-๐-๖)      
   หรือรายวิชาอ่ืน ๆ ในกลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 
๑๐-๐๒๔-๑๐๕  คอมพิวเตอร์ในชีวิตประจ าวัน    ๓ (๒-๒-๕) 
   หรือรายวิชาอ่ืน ๆ ในกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
 
หมวดวิชาเฉพาะ 
          กลุ่มวิชาเอก 
                    กลุ่มวิชาเอกบังคับ 
๐๙-๐๓๔-๒๐๒  ศาสนบัญญัติว่าด้วยการท าธุรกรรม    ๓(๓-๐-๖)   
๐๙-๐๓๔-๒๑๐  หะดีษ๑       ๓(๓-๐-๖)      
๐๙-๐๓๔-๒๐๔  บทบัญญัติเกี่ยวกับครอบครัวและมรดกอิสลาม  ๓(๓-๐-๖)     
๐๙-๐๓๔-๒๒๐  อารยธรรมอิสลามและโลกาภิวัตน์    ๓(๓-๐-๖)       
 
  รวม/Total      ๑๘   หน่วยกิต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

๕๔ 

ปีการศึกษาที่    ๓ 
 

ภาคการศึกษาต้น 
 
 
รหัสวิชา   ชื่อวิชา   หน่วยกิต  (ทฤษฎี - ปฏิบัติ - ศึกษาด้วยตนเอง) 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
๑๑-๐๑๔-๑๑๙  การออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพ    ๑ (๐-๒-๑) 
   หรือรายวิชาอ่ืน ๆ ในกลุ่มวิชาพละศึกษา 
๑๑-๐๒๔-๑๐๙  การพูดเพ่ือสังคม      ๓(๒-๒-๕)  

 
หมวดวิชาเฉพาะ 
กลุ่มวิชาเอก 
                    กลุ่มวิชาเอกบังคับ 
๐๙-๐๓๔-๒๑๒  จริยธรรมของท่านนบี     ๓(๓-๐-๖)   
๐๙-๐๓๔-๒๑๘  ระบบการเมืองการปกครองเปรียบเทียบ   ๓(๓-๐-๖)    
๐๙-๐๓๔-๒๒๑  ระบบอิสลาม                   ๓(๓-๐-๖)           
๐๙-๐๓๔-๒๒๓  อิสลามกับประเด็นร่วมสมัย    ๓(๓-๐-๖) 
 กลุ่มวิชาเอกเลือก 
๐๙-๐๓๔-๒๒๙  โลกมุสลิมปัจจุบัน     ๓(๓-๐-๖) 
   หรือรายวิชาอ่ืน ๆ ในกลุ่มวิชาเอกเลือก 
 
  รวม/Total      ๑๙   หน่วยกิต 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

๕๕ 

ปีการศึกษาที่    ๓ 
 

ภาคการศึกษาปลาย 
 
รหัสวิชา   ชื่อวิชา   หน่วยกิต  (ทฤษฎี - ปฏิบัติ - ศึกษาด้วยตนเอง) 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
๑๐-๐๒๔-๑๐๔  ระเบียบวิธีการวิจัย     ๓ (๒-๒-๕) 
   หรือรายวิชาอ่ืน ๆ ในกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
 
หมวดวิชาเฉพาะ 
 
          กลุ่มวิชาเอก 
                    กลุ่มวิชาเอกบังคับ  
๐๙-๐๓๔-๒๑๙  วิธีการวิจัยทางอิสลามศึกษา    ๓(๒-๒-๕)      
๐๙-๐๓๔-๒๒๔  หลักการสอน      ๓(๒-๒-๕) 
๐๙-๐๓๔-๒๒๖  การบริหารและการจัดการในอิสลาม   ๒(๒-๐-๔)     
      
 
 
                    กลุ่มวิชาเอกเลือก 
๐๙-๐๓๔-๒๐๙  อรรถาธิบายอัลกุรอาน 2     ๓(๓-๐-๖)  
๐๙-๐๓๔-๒๐๙ ประวัติศาสตร์อิสลาม 2                                            ๓(๓-๐-๖) 
๐๙-๐๓๔-๒๐๕            เศรษฐศาสตร์อิสลาม                                                 ๓(๓-๐-๖) 
๐๙-๐๓๔-๒๐๕  การเตรียมพร้อมสหกิจศึกษา     ๑(๐-๒-๑) 
   หรือรายวิชาอ่ืน ๆ ในกลุ่มวิชาเอกเลือก 
 
                   กลุ่มวิชาโท 
    - 
  
   รวม/Total     ๒๑ หน่วยกิต 
 
 



 
 

 

๕๖ 

ปีการศึกษาที่    ๔ 
 

ภาคการศึกษาต้น 
 
 
รหัสวิชา   ชื่อวิชา   หน่วยกิต  (ทฤษฎี - ปฏิบัติ - ศึกษาด้วยตนเอง) 
หมวดวิชาเฉพาะ 
กลุ่มวิชาเอก 

กลุ่มวิชาเอกบังคับ 
 - 

  กลุ่มวิชาเอกเลือก 
๐๙-๐๓๔-๔๓๑  สหกิจศึกษา      ๖(๐-๑๘-๐)  
 
กลุ่มวิชาโท 

กลุ่มวิชาโทบังคับ 
 - 

กลุ่มวิชาโทเลือก 
  - 

 
หมวดวิชาเลือกเสรี 
   -       
 
 
  รวม/Total      ๖ หน่วยกิต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

๕๗ 

ปีการศึกษาที่    ๔ 
 

ภาคการศึกษาปลาย 
 
 
รหัสวิชา   ชื่อวิชา   หน่วยกิต  (ทฤษฎี - ปฏิบัติ - ศึกษาด้วยตนเอง) 
หมวดวิชาเฉพาะ 
กลุ่มวิชาเอก 
 กลุ่มวิชาเอกบังคับ 
๐๙-๐๓๔-๒๒๒  หลักและวิธีการเผยแผ่     ๓(๓-๐-๖) 
๐๙-๐๓๔-๒๐๗  การเงิน การธนาคารในอิสลาม    ๓(๓-๐-๖)  
  กลุ่มวิชาเอกเลือก 
๐๙-๐๓๔-๒๑๓  หลักการพิสูจน์หะดีษ     ๓(๒-๒-๕)      
๐๙-๐๓๔-๒๒๔  ศาสนาโลก      ๓(๓-๐-๖) 
๐๙-๐๓๔-๒๒๕  การสัมมนาทางอิสลามศึกษา    ๒(๑-๒-๒) 
   หรือรายวิชาอ่ืน ๆ ในกลุ่มวิชาเอกเลือก 
 
กลุ่มวิชาโท 

กลุ่มวิชาโทบังคับ 
 - 
กลุ่มวิชาโทเลือก 

   - 
หมวดวิชาเลือกเสรี 
        ************      ๖ 
 

 
 
  รวม/Total      ๒๐ หน่วยกิต



 
 

 

๕๘ 

๓.๑.๖  ค าอธิบายรายวิชา  
ค าอธิบายรายวิชา (ภาคผนวกก) 

๓.๒  ชื่อ สกุล  คุณวุฒิ และ ต าแหน่งวิชาการของอาจารย์  

๓.๒.๑  อาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตร 

ที ่ ชื่อ – นามสกุล 
คุณ 
วุฒิ 

สาขาวิชาเอก 
ต าแหน่ง 
วิชาการ 

ส าเร็จการศึกษา 
จากสถาบัน 

ปีท่ีส าเร็จ
การศึกษา 

ภาระการสอน ชม./สัปดาห์ 

๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ 
๑ ดร.มะนะพียะ  

เมาตี 
Ph.D 

 
M.A. 

 
 

Certifi
cate 
B.A. 

 
Certifi
cate 

Islamic Studies (Islamic 
Family Law) 
Islamic Studies (Islamic  
Political Law) 
 
Educational 
Administration 
Islamic Law 
 
Arabic and English  
Language Level 

อาจารย์ University Sains Malaysia 
 
Universitas Muhammadiyah  
Surakarta, Central of Jawa, 
Indonesia 
Thaksin University, Songkhla,  
Thailand 
Islamic University for Science and  
Technology, Pakistan 
Sayyed Maudoodi International 
Islamic Educational Institute,  
Pakistan 

๒๕๕๔ 
 

๒๕๔๑ 
 
 

๒๕๔๓ 
 

๒๕๓๘ 
 

๒๕๓๒ 

๙ ๙ ๙ ๙ 

๒ นายรอมลี  หะละ 
 

ป.โท 
 

B.A. 
 

ศศ.ม.อิสลามศึกษา 
 

Islamic Law (Shari’ah) 
 

อาจารย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขต
ปัตตานี   
International University  of  Africa  
Khartoum The Republic of Sudan 

๒๕๕๐ 
 

๒๕๔๐ 

๖ ๖ ๖ ๖ 

๓ ดร . อับดุ ลรอฮีม           Ph.D. Islamic  Studies อาจารย์ Abdelmalik Essaadi University, ๒๕๕๓ ๑๔ ๑๔ ๑๔ ๑๔ 



 
 

 

๕๙ 

ที ่ ชื่อ – นามสกุล 
คุณ 
วุฒิ 

สาขาวิชาเอก 
ต าแหน่ง 
วิชาการ 

ส าเร็จการศึกษา 
จากสถาบัน 

ปีท่ีส าเร็จ
การศึกษา 

ภาระการสอน ชม./สัปดาห์ 

๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ 
วายะโยะ  

 
M.A. 

 
 
B.A. 

(Islamic History and 
Civilization) 
Islamic  Studies 
(Islamic Theology) 
 
Arabic Linguistic 
 

Morocco   
 
University Al-Quaraouiyine, 
Morocco 
 
International Islamic University, 
Pakistan  

 
 

๒๕๔๕ 
 

๒๕๔๑ 

๔ ดร.มูฮัมมัด  อูมูดี 
 

Ph.D   
 

M.A 

 
 

B.A.   

Islamic Studies (Islamic  
Pedagogy) 
Educational  
Administration  
Islamic Studies   

อาจารย์ Sultan Idris  Education University   
Malaysia  
Thaksin University, Thailand 
 
University of Zarqa Jordan     

๒๕๕๔ 
 

๒๕๕๐ 
 

๒๕๔๔ 

๑๒ ๑๒ ๑๒ ๑๒ 

๕ ดร.มุสลิม  คาเรง Ph.D. 
 

M.A. 
 

B.A. 
 

Islamic Studies (Theology  
and Philosophy) 
Islamic Studies (Theology  
and Philosophy) 
Islamic Studies (Theology 
and Philosophy) 

อาจารย์ The National University of  
Malaysia  (UKM) 
The National University of  
Malaysia  (UKM) 
Al-Azhar University (Egypt) 

๒๕๕๙ 
 

๒๕๕๕ 
 

๒๕๕๓ 
 

๑๒ ๑๒ ๑๒ ๑๒ 

 

๓.๒.๒  อาจารย์ประจ า 



 
 

 

๖๐ 

ที ่ ชื่อ – นามสกุล 
คุณ 
วุฒิ 

สาขาวิชาเอก 
ต าแหน่ง 
วิชาการ 

ส าเร็จการศึกษา 
จากสถาบัน 

ปีท่ีส าเร็จ
การศึกษา 

ภาระการสอน ชม./สัปดาห์ 

๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ 
๑ ดร.มะนะพียะ  

เมาตี 
Ph.D 

 
M.A. 

 
 

Certifi
cate 
B.A. 

 
Certifi
cate 

Islamic Studies (Islamic 
Family Law) 
Islamic Studies (Islamic  
Political Law) 
 
Educational 
Administration 
Islamic Law 
 
Arabic and English  
Language Level 

อาจารย์ University Sains Malaysia 
 
Universitas Muhammadiyah  
Surakarta, Central of Jawa, 
Indonesia 
Thaksin University, Songkhla,  
Thailand 
Islamic University for Science and  
Technology, Pakistan 
Sayyed Maudoodi International 
Islamic Educational Institute,  
Pakistan 

๒๕๕๔ 
 

๒๕๔๑ 
 
 

๒๕๔๓ 
 

๒๕๓๘ 
 

๒๕๓๒ 

๙ ๙ ๙ ๙ 

๒ นายรอมลี  หะ
ละ 
 

ป.โท 
 

B.A. 
 

ศศ.ม.อิสลามศึกษา 
 

Islamic Law (Shari’ah) 
 

อาจารย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขต
ปัตตานี   
International University  of  Africa  
Khartoum The Republic of Sudan 

๒๕๕๐ 
 

๒๕๔๐ 

๖ ๖ ๖ ๖ 

๓ ดร.อับดุลรอฮีม           
วายะโยะ 

Ph.D. 
 
 

M.A. 
 

Islamic  Studies 
(Islamic History and 
Civilization) 
Islamic  Studies 
(Islamic Theology) 

อาจารย์ Abdelmalik Essaadi University, 
Morocco   
 
University Al-Quaraouiyine, 
Morocco 

๒๕๕๓ 
 
 

๒๕๔๕ 
 

๒๕๔๑ 

๑๔ ๑๔ ๑๔ ๑๔ 



 
 

 

๖๑ 

ที ่ ชื่อ – นามสกุล 
คุณ 
วุฒิ 

สาขาวิชาเอก 
ต าแหน่ง 
วิชาการ 

ส าเร็จการศึกษา 
จากสถาบัน 

ปีท่ีส าเร็จ
การศึกษา 

ภาระการสอน ชม./สัปดาห์ 

๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ 
B.A. Arabic Linguistic 

 
International Islamic University, 
Pakistan  

๔ ดร.มูฮัมมัด  อูมู
ดี 
 

Ph.D   
 

M.A 

 
 

B.A.   

Islamic Studies (Islamic  
Pedagogy) 
Educational  
Administration  
Islamic Studies   

อาจารย์ Sultan Idris  Education University   
Malaysia  
Thaksin University, Thailand 
 
University of Zarqa Jordan     

๒๕๕๔ 
 

๒๕๕๐ 
 

๒๕๔๔ 

๑๒ ๑๒ ๑๒ ๑๒ 

๕ ดร.มุสลิม  
คาเรง 

Ph.D. 
 

M.A. 
 

B.A. 
 

Islamic Studies (Theology  
and Philosophy) 
Islamic Studies (Theology  
and Philosophy) 
Islamic Studies (Theology 
and Philosophy) 

อาจารย์ The National University of  
Malaysia  (UKM) 
The National University of  
Malaysia  (UKM) 
Al-Azhar University (Egypt) 

๒๕๕๙ 
 

๒๕๕๕ 
 

๒๕๕๓ 
 

๑๒ ๑๒ ๑๒ ๑๒ 

๖ ดร. อับดุลรอ
เซะหะมีแย 
 

Ph.D. 
M.A. 
B.A.  

Arabic Linguistics  
Arabic Linguistics 
Arabic Linguistics 

อาจารย์ Al-Azhar University, Cairo, Egypt 
Al-Azhar University, Cairo, Egypt 
Al-Azhar University, Cairo, Egypt 

๒๕๔๗ 
๒๕๔๑ 
๒๕๓๔ 

๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐ 

๗ ดร. มูฮ ามัด  วา
เล็ง 
 

Ph.D. 
 

M.A. 
 

B.A. 

Curricula & Methodology 
 of Teaching  
Teaching Arabic to Non- 
Arabic Speakers  
Arabic Linguistics 

อาจารย์ International University of  
Africa, Khartoum, Sudan 
Khartoum International Institute  
for Arabic Language, Sudan 
Al-Azhar University, Cairo, Egypt 

๒๕๔๗ 
 

๒๕๔๒ 
 

๒๕๓๘ 

๑๔ ๑๔ ๑๔ ๑๔ 



 
 

 

๖๒ 

ที ่ ชื่อ – นามสกุล 
คุณ 
วุฒิ 

สาขาวิชาเอก 
ต าแหน่ง 
วิชาการ 

ส าเร็จการศึกษา 
จากสถาบัน 

ปีท่ีส าเร็จ
การศึกษา 

ภาระการสอน ชม./สัปดาห์ 

๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ 
๘ นางอาอีชะห์ 

แวมามะ 
 

M.A. 
 

B.A. 

Arabic  Rhetoric and 
Criticism 
Arabic Linguistics 
 

อาจารย์ Al-Azhar University, Cairo, Egypt 
 
Al-Azhar University, Cairo,Egypt 
 

๒๕๔๘ 
 

๒๕๔๒ 

๑๔ ๑๔ ๑๔ ๑๔ 

            
๙ ผศ.เจ๊ะเหล๊าะ 

แขกพงศ์ 
 

M.A. 
 

B.A. 
น.บ. 

Islamic Law  
 
Islamic Law  
นิติศาสตร์ 

ผู้ช่วย
ศาสตรา
จารย์ 

High of Islamic Studies 
Institute  (Zamalek) , Cairo, Egypt. 
Al-Azhar University 
มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

๒๕๔๓ 
 

๒๕๓๘ 
๒๕๓๐ 

๓ ๓ ๓ ๓ 

๑๐ ด ร .  อ า นี ส 
พัฒนปรีชาวงศ ์
 

Ph.D. 
 

ศศ.ม. 
 

B.A. 

Islamic Law 
 
อิสลามศึกษา   
 
Islamic Law   

อาจารย์ International Islamic 
University, Malaysia  
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขต
ปัตตานี 
Islamic University of 
Madinah K.S.A.  

๒๕๕๗ 
 

๒๕๔๗ 
 

๒๕๔๔ 

๖ ๖ ๖ ๖ 

๑๑ นายอับดุลรอยะ 
บินเซ็ง 

M.A.  
 

B.A 

Comparative  
Jurisprudence  
Islamic Law   

อาจารย์ The Islamic University 
Baghdad  Iraq 
Saddam University, Baghdad, Iraq 

๒๕๔๗ 
 

๒๕๔๓ 

๑๒ ๑๒ ๑๒ ๑๒ 

 
 



 
 

 

๖๓ 

๔. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (สหกิจศึกษาหรือประสบการณ์วิชาชีพ) (ถ้ามี) 
 บัณฑิตจ าเป็นต้องมีประสบการณ์ในวิชาชีพก่อนเข้าสู่การท างานจริง แต่เนื่องจากสถานประกอบการหรือ
หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องยังไม่แพร่หลายมากนัก ดังนั้น หลักสูตรได้ก าหนดรายวิชา๐๙-๐๓๔-๔๓๑สหกิจศึกษาไว้
ในหลักสูตรโดยจัดกลุ่มไว้ในวิชาเอกเลือก อย่างไรก็ตามในทางปฏิบัติอาจารย์ที่ปรึกษาจะเป็นผู้แนะน าส่งเสริมให้
นักศึกษาลงทะเบียนรายวิชานี้ และสาขาวิชาฯ จะด าเนินการประสานกับหน่วยงานและองค์กรต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
เพ่ือให้นักศึกษาทีม่ีความประสงค์จะลงทะเบียนเรียน สามารถลงทะเบียนเรียนวิชานี้ได้ทุกคน ซึ่งเป็นการปฏิบัติงานใน
สถานประกอบการเชิงวิชาการหรือวิชาชีพ เสมือนหนึ่งเป็นภาระงานเต็มเวลาในสถานประกอบการมีลักษณะเป็น
พนักงานชั่วคราวในสถานประกอบการ หน่วยงานของรัฐหรือเอกชนที่เกี่ยวข้องกับอิสลามศึกษา โดยได้รับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการประจ าหลักสูตร นักศึกษาที่ลงทะเบียนในรายวิชานี้จะต้องลงทะเบียนมาแล้วไม่น้อยกว่า 
๕ ภาคการศึกษา ในระหว่างการปฏิบัติงาน ๑ ภาคการศึกษา ผู้ลงทะเบียนเรียนรายวิชานี้จะต้องได้รับการประเมิน
โดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบร่วมกับเจ้าของสถานประกอบการ นักศึกษาที่ผ่านการปฏิบัติงานต้องรวบรวมความรู้ที่ได้จาก
การปฏิบัติงาน มาน าเสนอให้อาจารย์ประจ าวิชาเพ่ือประเมินผลการปฏิบัติงาน 

4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม 
  ความคาดหวังในผลการเรียนรู้ประสบการณ์ภาคสนามของนักศึกษา มีดังนี้ 
  4.1.1 ทักษะในการปฏิบัติงานด้านอิสลามศึกษาจากสถานประกอบการ หน่วยงานราชการหรือ
เอกชน 
  4.1.2 มีมนุษยสัมพันธ์และสามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้ดี 
  4.1.3 มีระเบียบวินัย ตรงเวลา สามารถปรับตัวเข้ากับสถานประกอบการได ้
  4.1.4 มีความกล้าในการแสดงออกและน าความคิดสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์ในการท างานได ้
  4.1.5 เข้าใจชีวิตการท างานและวัฒนธรรมองค์กร 
  4.1.6 เข้าใจกระบวนการ ขั้นตอน และวิธีการน าความรู้ด้านอิสลามศึกษามาประยุกต์ใช้ในการ
ท างาน   
 4.2 ช่วงเวลา 
  รายวิชา 09-034-431 สหกิจศึกษา ภาคการศึกษาต้น ของปีการศึกษาท่ี  4 
 4.3 การจัดเวลาใน 1 ภาคการศึกษา 
  จัดเต็มเวลาใน 1 ภาคการศึกษา 
 4.4 จ านวนหน่วยกิต 
  รายวิชา 09-034-431 สหกิจศึกษา   6  หน่วยกิต  
 
๕. ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงานหรืองานวิจัย (ถ้ามี)  

๕.๑ ค าอธิบายโดยย่อ  
  โครงงานสารนิพนธ์ทางด้านอิสลามศึกษา  หรือสังคมมุสลิมที่นักศึกษาสนใจ  เพ่ือพัฒนานักศึกษาให้
มีความสามารถและมีทักษะด้านการวิจัย สามารถอธิบายอัลกุรอาน และอัลหะดีษ ทฤษฎีทางอิสลาม หรือทฤษฎีที่
เกี่ยวข้องอ่ืน ๆ ในการท าโครงงานควรสะท้อนประโยชน์ที่คาดหวังและมีขอบเขตโครงงานที่สามารถท าเสร็จภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนด 
 

๕.๒  มาตรฐานผลการเรียนรู้  
  มีความสามารถในการก าหนดประเด็นปัญหาที่ต้องการศึกษา สามารถรวบรวมข้อมูล น าประมวลผล
วิเคราะห์และสรุป หรือหาแนวทางเพ่ือใช้ประโยชน์จากผลการศึกษา 



 
 

 

๖๔ 

 
๕.๓  ช่วงเวลา  

ภาคการศึกษาต้นหรือปลาย ของปีการศึกษาที่ ๔ 
 

๕.๔ จ านวนหน่วยกิต 
 ๓หน่วยกิต 
 

๕.๕  การเตรียมการ  
  หลักสูตรได้ก าหนดให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนรายวิชา ๐๙-๐๓๔-๒๑๙  วิธีการวิจัยทางอิสลาม
ศึกษา และรายวิชา ๑๐-๐๒๔-๑๐๔ ระเบียบวิธีการวิจัย ในแผนการศึกษา อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการท าสารนิพนธ์ 
ส่งเสริมให้มีการศึกษาดูงานเกี่ยวกับการการท าสารนิพนธ์ แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาคอยแนะน า ก าหนดชั่วโมงการให้
ค าปรึกษา จัดท าบันทึกการให้ค าปรึกษา พร้อมทั้งมีตัวอย่างสารนิพนธ์และงานวิจัยให้ศึกษาเป็นแนวทาง 
 

๕.๖  กระบวนการประเมินผล 
  ประเมินผลการท าโครงงานสารนิพนธ์จากรายงานความก้าวหน้าที่ได้ก าหนดรูปแบบการน าเสนอ
ตามระยะเวลา โดยอาจารย์ผู้สอนและอาจารย์ที่ปรึกษา ซึ่งโครงงานดังกล่าวต้องมีประโยชน์ต่อนักศึกษา องค์กร 
สถานประกอบการ หรือสังคม และการจัดสอบประเมินผลการน าเสนอสารนิพนธ์ โดยมีกรรมการสอบไม่น้อยกว่า ๒ 
คน 
 

หมวดที่ ๔ผลการเรียนรู้กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 

๑. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 
 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา 
๑.๑ความสามารถด้านการใช้ภาษาไทย ภาษามลายู ภาษา
อาหรับและภาษาอังกฤษ  

(๑)จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาไทย  และภาษาต่างประเทศ 
(๒)จัดโครงการสอนเสริมความรู้ด้านการใช้ภาษาไทย  และ
ภาษาต่างประเทศ 
(๓) จัดค่ายฝึกทักษะการใช้ภาษาไทย ภาษามลายู ภาษา
อาหรับ และภาษาอังกฤษ  
(๔) ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนา
ทักษะภาษาอังกฤษและภาษาอาหรับของคณะ/มหาวิทยาลัย 
(๕) ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษามีประสบการณ์ดูงานหรือ
ฝึกทักษะภาษาอังกฤษ/ภาษาอาหรับ/ภาษามลายูทั้งในและ
ต่างประเทศ 
(๖) จัดให้มีการพัฒนาทักษะภาษาอาหรับ/ภาษาอังกฤษโดย
อาจารย์ชาวต่างประเทศ 

๑.๒ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (๑) จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(๒) จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้โปรแกรมส าเร็จรูป
พ้ืนฐานต่าง ๆ เพ่ือส่งเสริมการผลิตผลงานหรือนวัตกรรมทาง
อิสลามศึกษา 
(๓) จัดการเรียนการสอนแต่ละรายวิชาให้มีการใช้เทคโนโลยี



 
 

 

๖๕ 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา 
สารสนเทศ เช่น การสืบค้นข้อมูลต่าง ๆ จากห้องสมุด 
อินเทอร์เน็ต / การจัดการเรียนแบบ e-learning 

๑.๓ด้านความรับผิดชอบ  คุณธรรม จริยธรรมและ
จรรยาบรรณทางศาสนาในสังคมพหุวัฒนธรรม 

(๑) ก าหนดให้แต่ละรายวิชาสอดแทรกจิตส านึกและความ
ตระหนักในการปฏิบัติตามความรู้และจรรยาบรรณทางศาสนา
ในสังคมพหุวัฒนธรรม 
(๒) จัดกิจกรรมในรายวิชาและกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่เน้น
ความรับผิดชอบ ความเสียสละ และการถือประโยชน์ส่วนรวม
มากกว่าส่วนตน 
(๓) สนับสนุนงบประมาณในการท าโครงการที่เน้นคุณธรรม
จริยธรรม กิจกรรมทางศาสนา การท างานเป็นทีม และความ
สามัคคีในหมู่คณะ 
(๔) สนับสนุนการร่วมโครงการด้านคุณธรรมจริยธรรมทั้งใน
และนอกมหาวิทยาลัยฯ 

๑.๔ ด้านการคิดวิเคราะห์อย่างมีวิจารณญาณและการน า
ความรู้ที่ได้ไปใช้ในการผลิตสื่อหรือนวัตกรรมทางอิสลาม
ศึกษา 

(๑) จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้นักศึกษาได้ใช้ทักษะการ
คิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบและมีวิจารณญาณ  
(๒) ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนที่พัฒนาให้นักศึกษา
สามารถน าความรู้ที่ได้ไปใช้ในการผลิตสื่อและนวัตกรรมทาง
อิสลามศึกษา 
(๓) ส่งเสริมให้นักศึกษาร่วมแข่งขันและทดสอบความสามารถ
ด้านนวัตกรรมทางอิสลามศึกษาทั้งภายในและภายนอก 
(๔) ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาจัดท าสารนิพนธ์หรือ
โครงงานในรูปแบบของสื่อหรือนวัตกรรมทางอิสลามศึกษา 

 

๒.  การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้านหมวดวิชาเฉพาะ (กลุ่มวิชาแกน กลุ่มวิชาเอกบังคับ กลุ่มวิชาเอกเลือก 
กลุ่มวิชาโท) ของสถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา 

๒.๑ คุณธรรม จริยธรรม 
 ๒.๑.๑  ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

(๑)   มีจิตส านึกและตระหนักในคุณค่า คุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตย์สจุริต  
(๒)   มีวินัย ตรงต่อเวลา และรบัผิดชอบต่อตนเอง และสงัคม 
(๓)   มีภาวะความเป็นผู้น าและผู้ตามสามารถท างานเป็นทีมและเป็นแบบอย่างที่ดีในการด ารงตน

และการปฏิบตัิงาน 
(๔)   เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความ

เป็นมนุษย ์
(๕)   เคารพกฎ ระเบียบ และขอ้บังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสงัคม 

 

๒.๑.๒  กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม  จริยธรรม 
(๑)บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบด้วยหลักค าสอนที่สอดแทรกเรื่องคุณธรรมจริยธรรม 
(๒)  อภิปรายประเด็นคุณธรรม จริยธรรมที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานอัลกุรอาน และอัลซุนนะฮฺ  
(๓)  ใช้สถานการณ์จริง เช่น การปฏิบัติศาสนกิจ และการบ าเพ็ญประโยชน์ส่วนรวม  



 
 

 

๖๖ 

(๔)  การแสดงบทบาทสมมติในกรณีต่างๆ ที่ครอบคลุมปัญหาทางด้านคุณธรรมจริยธรรม 
(๕)  การท างานกลุ่ม การแบ่งหน้าที่ การเป็นผู้น ากลุ่มและการเป็นสมาชิกกลุ่ม 

  

๒.๑.๓  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม  จริยธรรม 
(๑)  การประเมินระหว่างเรียน  โดยการประเมินจากตนเอง  เพ่ือน  และอาจารย์  โดยใช้

แบบสอบถาม  สังเกต  แบบบันทึก  แบบประเมิน  หรือแบบวัดที่เก่ียวข้อง 
(๒)การประเมินภายหลังส าเร็จการศึกษาโดยให้บัณฑิตประเมินตนเอง  ประเมินจากผู้ใช้

บัณฑิต  โดยใช้แบบสอบถาม หรือการสัมภาษณ์ 
   

๒.๒ ความรู้ 
๒.๒.๑ ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 

   (๑) มีความรู้ ความเข้าใจในศาสตร์ทางด้านอิสลามศึกษาอย่างลึกซึ้ง 
(๒) มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับอัลกุรอานอัซซุนนะฮฺ และหลกัการที่ส าคัญในเนื้อหาสาขาวชิา

อิสลามศึกษา 
(๓) สามารถวิเคราะห์ปัญหาทางอิสลามศึกษา  เข้าใจและมีกระบวนการคิด ประยุกต์ความรู้ 

ทักษะ และการใช้เคร่ืองมือที่เหมาะสมกับการแก้ไขปัญหา 
(๔) สามารถติดตามความก้าวหน้าเก่ียวกับพัฒนาการด้านอิสลามศึกษาร่วมสมัย  รวมทั้งการ

น าไปประยุกต์ใช้ 
   (๕) สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาอิสลามศึกษากับความรู้ในศาสตร์อื่น ๆ ที่เก่ียวข้อง 

๒.๒.๒กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้ 
(๑) บรรยายและแนะน าแหล่งความรู้ที่เก่ียวข้อง 
(๒) มอบหมายงานให้ผู้เรียนไดเ้รียนรู้ด้วยตนเอง   
(๓) จัดกลุ่มอภิปรายจัดสัมมนาและท ากรณีศึกษา   
(๔) น าเสนอประเด็นที่ผู้เรียนสนใจ  เพื่อการเรียนรู้ร่วมกันของกลุ่ม     
(๕) ศึกษาดูงานและเชิญผู้เชี่ยวชาญมาเป็นวิทยากรพิเศษเฉพาะเรื่อง  
(๖) รายงานผลการศึกษาค้นคว้า 

๒.๒.๓ กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
(๑)  สังเกตการมีสวนร่วมในชั้นเรียน 
(๒) ทดสอบวัดความรู้โดยใช้แบบทดสอบ 
(๓)  จัดสอบกลางภาคการศึกษาและปลายภาคการศึกษา 
(๔)  วิเคราะห์กรณีศึกษาหรืองานที่ได้รับมอบหมาย 
(๕)  ประเมินรายงานการศึกษาค้นคว้าโครงงานงานวิจัย หรือการจัดสัมมนาทาง

อิสลามศึกษา 
 
๒.๓ ทักษะทางปัญญา 

๒.๓.๑ ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
   (๑)  คิดอย่างมีวิจารณญาณ  คิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบและสร้างสรรค์   

(๒)  สามารถค้นคว้าหาข้อเท็จจริง  ท าความเข้าใจ  ประเมินข้อมูลจากหลักฐานแล้วน ามาสรุปได้ 
(๓)  สามารถประยุกต์ความรู้และทักษะในการผลิตนวัตกรรมทางอิสลามศึกษาได้อย่างเหมาะสม 



 
 

 

๖๗ 

(๔)  มีทักษะภาคปฏิบัติตามท่ีได้รับการฝึกฝนและการปฏิบัติงานจริงทางอิสลามศึกษา 

๒.๓.๒ กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

(๑)เน้นการสอนให้นักศึกษารู้จักบูรณาการและการประยุกต์ใช้บทบัญญัติแห่ง 
อัลกรอานอัซซุนนะฮฺ และทฤษฎีความรู้ต่างๆผ่านการท ารายงานและงานที่มอบหมายใน
รายวิชาต่างๆ 

(๒)การท าโครงงานสารนิพนธ์เพ่ือวิเคราะห์ปัญหาทางด้านอิสลามศึกษาหรือสังคม
มุสลิม โดยสามารถน าความรู้ที่ได้จากการเรียนมาบูรณาการในการผลิตสื่อหรือนวัตกรรม
ทางด้านอิสลามศึกษา 

   (๓)  การจัดกิจกรรม อภิปราย สัมมนาเชิงปฏิบัติการวิชาการทางอิสลามศึกษา 
๒.๓.๓ กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

(๑)  การวัดความสามารถในทักษะการคิดวิเคราะห์และแก้ปัญหา  
(๒)  การประเมินตามสภาพจริงจากผลงาน นวัตกรรม และการปฏิบัติของนักศึกษา  

  
 ๒.๔ ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

๒.๔.๑ ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคลและความรับผิดชอบ 
  (๑)สามารถสื่อสารกับกลุ่มคนหลากหลายทัง้ด้วยภาษาไทยและภาษาตา่งประเทศได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 
(๒)  สามารถใช้ความรู้ด้านอิสลามศึกษาชีน้ าสังคมในประเด็นตา่ง ๆ ตามความเหมาะสม 
(๓)  สามารถริเริ่มแสดงความคิดเห็นในการแก้ไขปัญหาต่างๆ ในกลุ่มทั้งในบทบาทของผูน้ าและผู้

ร่วมทีมงาน 
(๔)  มีความรับผดิชอบในการกระท าของตนเองและของกลุ่ม 
(๕)  มีความรับผดิชอบในการพฒันาการเรียนรู้ทั้งของตนเองและของกลุ่มอย่างต่อเนื่อง 

 
๒.๔.๒  กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ

ความรับผิดชอบ 
(๑) จัดกิจกรรมกลุ่มในการศึกษาหรือวิเคราะห์ปัญหาและการน าเสนอ 
(๒) ฝึกทักษะการใช้ภาษาและการสัมภาษณ์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ือการศึกษาวิจัย 
(๓) จัดศึกษาดูงานและการเรียนรู้นอกชั้นเรียน  
(๔) จัดอภิปราย สัมมนา 
(๕) ฝึกแสดงความคิดเห็นหรือจุดยืนอย่างพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุ่ม 

 

๒.๔.๓ กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
  (๑) ประเมินผลการจัดกิจกรรมกลุ่ม 
  (๒) ประเมินผลการท างานเป็นทีม 
  (๓) สังเกตจากพฤติกรรมที่แสดงออกในการร่วมกิจกรรมต่าง ๆ 

   (๔) ตรวจประเมินจากการน าเสนอรายงานและสรุปผลการด าเนินงานต่าง ๆ 
 
  

๒.๕  ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 



 
 

 

๖๘ 

๒.๕.๑ ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
(๑) สามารถประยุกตใ์ช้หลักตรรกะ คณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจ าวันได้อย่าง

เหมาะสม 
(๒) สามารถวิเคราะห์ข้อมูลและแปลความหมายของข้อมูลทั้งเชิงปริมาณและ

คุณภาพเป็นข่าวสารแก่ผู้อ่ืนได้อย่างเข้าใจ 
(๓) สามารถใช้ภาษาในการสื่อสารได้อย่างหลากหลายและมีประสิทธิภาพ ทั้งการพูด 

การอ่าน การฟังและการเขียน 
(๔) สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเข้าถึงแหล่งข้อมูลสารสนเทศเพ่ือ

การศึกษาค้นคว้าและการเผยแพร่ 
(๕) มีทักษะในการเลือกและใช้เทคโนโลยีในการผลิตสื่อและนวัตกรรมทางอิสลาม

ศึกษาอย่างเหมาะสม 
 

๒.๕.๒ กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

(๑) ฝึกทักษะการใช้สถิติในการเก็บรวบรวม วิเคราะห์ข้อมูล และน าเสนอข้อมูล 
(๒) ฝึกฝนกระบวนการคิดโดยใช้หลักตรรกศาสตร์ 
(๓) ฝึกทักษะทักษะทางภาษา ทั้งการพูด  การฟัง การอ่าน และการเขียน 
(๔) จัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้เลือกและใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม 
(๕)จัดกิจกรรมการเรียนรู้เทคนิคการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสู่การสร้างนวัตกรรม

ทางอิสลามศึกษา 
 

๒.๕.๓ กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

(๑) การตรวจประเมินจากโครงงานหรือสารนิพนธ์ 
(๒) ประเมินจากการเลือกใช้เครื่องมือและการน าเสนอด้วยสื่อทางเทคโนโลยี 
(๓) ประเมินสื่อ นวัตกรรม หรือผลการปฏิบัติกิจกรรมที่ได้รับมอบหมาย 
(๔) ประเมินผลงานโดยใช้แบบสังเกต แบบทดสอบ และแบบประเมิน 

 



 
 

 

๖๙ 

๓. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
 ความรับผิดชอบหลัก  o ความรับผิดชอบรอง 

๓.๑ แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
 ความรับผิดชอบหลัก  o ความรับผิดชอบรอง 

1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู ้
1) มีวินัย ตรงต่อเวลา รู้จักกาลเทศะ มีสัมมาคารวะซื่อสัตย์สุจริต   รับผิดชอบต่อตนเอง

และสังคม 
2) เข้าใจสังคมพหุวัฒนธรรม และเคารพสิทธิ กฎระเบียบขององค์กร 
3) รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น มภีาวะความเป็นผู้น าและผู้ตาม รู้คณุค่าและศักดิ์ศรีของ

ความเป็นมนุษย์  
4) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 

1) มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกบักระบวนการสื่อสารของศาสตรท์ี่ศึกษา  และสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิต   

2) สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและทางวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง 
ตลอดจนงานวิจยัใหม่ๆ ท่ีมีการพฒันาอย่างต่อเนื่อง 

3) สามารถวิเคราะห์ปญัหาของศาสตร์ที่ศึกษา และบรูณาการความรู้ในศาสตร์ที่เกีย่วข้องได้  
4) มีความรู้ ความเข้าใจในวัฒนธรรมของศาสตร์ที่ศึกษา และสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงของ

ประเทศและสังคมโลก  
3. ทักษะทางปัญญา 4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบคุคลและความรับผิดชอบ 
1) สามารถค้นคว้าหาความรู้ในศาสตร์ที่ศึกษา  จากแหล่งเรยีนรู้ในท้องถิ่นหรือ

แหล่งข้อมูลที่หลากหลายได้ด้วยตนเอง 
2) สามารถคิดวิเคราะห์ และแปลความหมายข้อมลูที่ได้จากการศึกษาค้นคว้าอย่างเป็น

ระบบ 
3) สามารถประยุกต์ความรู้ในศาสตร์ที่ศึกษา และน าไปใช้ได้เหมาะสม 
4) มีทักษะการแก้ปญัหาในห้องเรยีน ห้องปฏิบัติการตามที่ได้รับความรู้ และการฝึกฝน 

สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับสถานการณ์ที่เป็นจริง 

1) มีความสามารถในการปรับตัวและมีปฏิสมัพันธ์อย่างสร้างสรรคก์ับบุคคล สามารถท างานเป็น
ทีม และรู้จักบทบาทของผู้น า/สมาชิกในกลุ่ม  
2) สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์ที่ศกึษามาชี้น าสังคมในประเด็นที่เหมาะสม 
3) มีการพัฒนาการเรยีนรู้เพื่อพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
4) มีความรับผดิชอบต่อหน้าท่ี ตอ่สังคม สามารถเสนอแนะแนวทางเพื่อการแก้ปัญหา และมี

ความรับผิดชอบท้ังส่วนตัวและส่วนรวม 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
1) สามารถประยุกต์ใช้หลักตรรกะ คณิตศาสตร์ สถติิ การใช้คอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยสีารสนเทศ ในชีวิตประจ าวันได้อย่างเหมาะสม 
2) มีความสามารถในการวิเคราะห์ แปลความหมายข้อมลูเชิงตัวเลข และใช้เทคโนโลยีสารสนเทศไดถู้กต้อง 
3) สามารถใช้ภาษาสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งการพูด การฟัง การเขียน และการถ่ายทอดข้อมลูข่าวสารแก่ผู้อื่นได้อย่างเข้าใจ 
4) สามารถเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเข้าถึงแหล่งข้อมูลในศาสตร์ที่ศึกษา และน าเสนอสารสนเทศได้อย่างเหมาะสม  

 

 



 
 

 

๗๐ 

รายวิชา 
1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห ์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช้เทคโนโลยี 

สารสนเทศ 

 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
1. กลุม่วิชาภาษา 
     11-034-101 การใช้ภาษาไทย                     

     11-034-102 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน                     

    11-034-103 การสนทนาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร                     

    11-034-104 การใช้ภาษามลายูในชีวิตประจ าวัน                     

    11-034-105 ภาษาไทยร่วมสมัย                     

    11-034-106 การเรียนรูภ้าษาอังกฤษผ่านทางวัฒนธรรม                     

    11-034-107 ภาษามลายูเพื่อการสื่อสาร                     

2 . กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 
  ๒.๑ กลุ่มวิชาสังคมศาสตร ์

 11-014-112 โลกและเหตุการณ์ปัจจุบัน                     

  11-014-113 สหวิทยาการด้านสังคมศาสตร ์                     

  11-014-114 วิถีชีวิตและวัฒนธรรม                     

  11-014-115 ศาสนาและวัฒนธรรมไทย                     

  11-014-116 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม                     

    11-014-117 กฎหมายในชีวิตประจ าวัน                     

  11-014-118 สังคมวิทยาจังหวัดชายแดนภาคใต้                     

  09-004-105 วิทยาการอิสลามเบื้องต้น                     

  09-004-106 ศาสนาและปรัชญาชีวิต                     

  09-004-107 สันติศึกษา                     

 ๒.๒ กลุ่มวิชามนุษยศาสตร ์

  11-024-108 สหวิทยาการทางมนุษยศาสตร ์                     

    11-024-109 การพูดเพื่อสังคม                     



 
 

 

๗๑ 

รายวิชา 
1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห ์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช้เทคโนโลยี 

สารสนเทศ 

 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
    11-024-110 การค้นคว้าสารสนเทศและการเขียน 
                      งานทางวิชาการ 

                    

 11-024-111 วิถีชีวิตมสุลมิและสุขภาพ                     

 11-024-112 ทักษะการคิด                     

 09-004-103 ทักษะชีวิตมุสลิม                     

 09-004-104 มโนทัศน์การศึกษาในอิสลาม                     

3. กลุม่วิชาวิทยาศาสตร์และคณติศาสตร์ 
    ๑๐-๐๓๔-๑๐๗ คณติศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน                       

 10-034-109 สถิติการวจิัย                     

    ๑๐-๐๓๔–๒๐๔ระเบียบวิธีการวิจัย   ๓(๒-๒-๕)                     

 10-024-105  คอมพิวเตอร์ในชีวิตประจ าวัน                     

 10-064-119 วิทยาศาสตร์กับโลกสีเขยีว                     

 09-004-108 อิสลามกับวิทยาศาสตร ์                     

4. กลุ่มวิชาพลศึกษา 

 11-014-119 การออกก าลังเพือ่สุขภาพ                     

  11-014-120 กิจกรรมพลศึกษา                     

 
 

 

 

 

 



 
 

 

๗๒ 

๓.๒ แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา หมวดวิชาเฉพาะและวิชาเลือก 
 ความรับผิดชอบหลัก  o ความรับผิดชอบรอง 

1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู ้
(๑)   มีจิตส านึกและตระหนักในคุณค่า คุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซ่ือสัตย์สุจริต  
(๒)   มีวินัย ตรงต่อเวลา และรับผิดชอบต่อตนเอง และสังคม 
(๓)   มีภาวะความเป็นผู้น าและผู้ตามสามารถท างานเป็นทีมและเป็นแบบอย่างที่ดีในการ
ด ารงตนและการปฏิบัติงาน 
(๔)   เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมท้ังเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของ
ความเป็นมนุษย์ 
(๕)   เคารพกฎ ระเบียบ และข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม 

(๑) มีความรู้ ความเข้าใจในศาสตร์ทางด้านอิสลามศึกษาอย่างลึกซึ้ง 
(๒) มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับอัลกุรอาน อัซซุนนะฮฺ และหลักการท่ีส าคัญในเนื้อหาสาขาวิชาอิสลาม
ศึกษา 
(๓) สามารถวิเคราะห์ปัญหาทางอิสลามศึกษา  เข้าใจและมีกระบวนการคิด ประยุกต์ความรู้ ทักษะ และ
การใช้เครื่องมือที่เหมาะสมกับการแก้ไขปัญหา 
(๔) สามารถติดตามความก้าวหน้าเกี่ยวกับพัฒนาการด้านอิสลามศึกษาร่วมสมัย  รวมท้ังการน าไป
ประยุกต์ใช้ 
 (๕) สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาอิสลามศึกษากับความรู้ในศาสตร์อื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 

3. ทักษะทางปัญญา 4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบคุคลและความรับผิดชอบ 
(๑)  คิดอย่างมีวิจารณญาณ  คิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบและสร้างสรรค์   
(๒)  สามารถค้นคว้าหาข้อเท็จจริง  ท าความเข้าใจ  ประเมินข้อมูลจากหลักฐานแล้วน ามา
สรุปได้ 
(๓)  สามารถประยุกต์ความรู้และทักษะในการผลิตนวัตกรรมทางอิสลามศึกษาได้อย่าง
เหมาะสม 
(๔)  มีทักษะภาคปฏิบัติตามท่ีได้รับการฝึกฝนและการปฏิบัติงานจริงทางอิสลามศึกษา 

(๑)  สามารถสื่อสารกับกลุ่มคนหลากหลายท้ังด้วยภาษาไทยและภาษาต่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
(๒)  สามารถใช้ความรู้ด้านอิสลามศึกษาชี้น าสังคมในประเด็นต่าง ๆ ตามความเหมาะสม 
(๓)  สามารถริเริ่มแสดงความคิดเห็นในการแก้ไขปัญหาต่างๆ ในกลุ่มท้ังในบทบาทของผู้น าและผู้
ร่วมทีมงาน 
(๔)  มีความรับผิดชอบในการกระท าของตนเองและของกลุ่ม 
(๕)  มีความรับผิดชอบในการพัฒนาการเรียนรู้ทั้งของตนเองและของกลุ่มอย่างต่อเนื่อง 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
(๑) สามารถประยุกต์ใชห้ลักตรรกะ คณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจ าวันได้อย่างเหมาะสม 
(๒) สามารถวิเคราะห์ข้อมูลและแปลความหมายของข้อมูลท้ังเชิงปริมาณและคุณภาพเป็นข่าวสารแก่ผู้อื่นได้อย่างเข้าใจ 
(๓) สามารถใช้ภาษาในการสื่อสารได้อย่างหลากหลายและมีประสิทธิภาพ ท้ังการพูด การอ่าน การฟังและการเขียน 
(๔) สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเข้าถึงแหล่งข้อมูลสารสนเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้าและการเผยแพร่ 
(๕) มีทักษะในการเลือกและใช้เทคโนโลยีในการผลิตส่ือและนวัตกรรมทางอิสลามศึกษาอย่างเหมาะสม 

 
 

รายวิชา 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 
3. ทักษะทาง

ปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห ์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช้เทคโนโลยี 

สารสนเทศ 



 
 

 

๗๓ 

 1 2 3 4 ๕ 1 2 3 4 ๕ 1 2 3 4 1 2 3 4 ๕ 1 2 3 4 ๕ 
1. หมวดวิชาเฉพาะ 
๑.๑ กลุ่มวชิาแกน 
๐๙-๐๐๔-๒๐๑   ความรู้เกี่ยวกับอัลกุรอาน                           

๐๙-๐๐๔-๒๐๒ ความรูเ้กี่ยวกับอัลหะดีษ                         

๐๙-๐๐๔-๒๐๓หลักการศรัทธา                         

๐๙-๐๐๔-๒๐๔   ประวัติศาสตร์กฎหมายอสิลาม                          

๐๙-๐๐๔-๒๐๕  ชีวประวัติท่านนบ ี                         

๐๙-๐๐๔-๒๐๖  อัลกุรอานและตจัญ์วีด                         

๑.๒ กลุ่มวิชาเอก(บังคับ) 
๐๙-๐๓๔-๒๐๑ศาสนบัญญัติว่าด้วยอิบาดาต                         

๐๙-๐๓๔-๒๐๒ ศาสนบัญญัติว่าด้วยการท าธุรกรรม                         

๐๙-๐๓๔-๒๐๓ หลักศาสนบัญญัติ                         

๐๙-๐๓๔-๒๐๔ บทบัญญัติเก่ียครอบครัวและมรดกอิสลาม                         

๐๙-๐๓๔-๒๐๗  การเงิน การธนาคารในอิสลาม                         

๐๙-๐๓๔-๒๐๘ อรรถาธิบายอัลกุรอาน 1                         

๐๙-๐๓๔-๒๑๐หะดีษ 1                          

๐๙-๐๓๔-๒๑๒ จริยธรรมของท่านนบี                         

๐๙-๐๓๔-๒๑๔ ประวตัศิาสตรอิ์สลาม 1                         

๐๙-๐๓๔-๒๑๖  ภาษาอาหรับ ๑                         

๐๙-๐๓๔-๒๑๗  ภาษาอาหรับ ๒                         

๐๙-๐๓๔-๒๑๘ ระบบการเมืองการปกครองเปรียบเทียบ                         

๐๙-๐๓๔-๒๑๙ วิธีการวิจัยทางอิสลามศึกษา                          

๐๙-๐๓๔-๒๒๐ อารยธรรมอิสลามและโลกาภิวัตน์                         

๐๙-๐๓๔-๒๒๑ ระบบอิสลาม                          



 
 

 

๗๔ 

รายวิชา 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 
3. ทักษะทาง

ปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห ์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช้เทคโนโลยี 

สารสนเทศ 
 1 2 3 4 ๕ 1 2 3 4 ๕ 1 2 3 4 1 2 3 4 ๕ 1 2 3 4 ๕ 

๐๙-๐๓๔-๒๒๒ หลักและวิธีการเผยแผ่                          

๐๙-๐๓๔-๒๒๓ อิสลามกับประเด็นร่วมสมัย                          

๐๙-๐๓๔-๒๒๔ หลักการสอน                         

๐๙-๐๓๔-๒๒๖  หลักการบริหารและการจัดการในอิสลาม                         

กลุ่มวิชาเอกเลือก                         

๐๙-๐๓๔-๒๐๕ เศรษฐศาสตร์อิสลาม                          

๐๙-๐๓๔-๒๐๖ ศาสนบัญญัติเปรียบเทียบ                          

๐๙-๐๓๔-๒๐๙ อรรถาธิบายอัลกุรอาน๒                         

๐๙-๐๓๔-๒๑๑หะดีษ๒                         

๐๙-๐๓๔-๒๑๓หลกัการพิสจูนห์ะดีษ                         

๐๙-๐๓๔-๒๑๕ประวตัิศาสตรอิ์สลาม๒                         

๐๙-๐๓๔-๒๒๕ การสัมมนาทางอิสลามศึกษา                         

๐๙-๐๑๔-๒๒๖เจตนารมณ์กฎหมายอิสลาม                         

๐๙-๐๓๔-๒๒๙ โลกมสุลิมปัจจบุนั                         

๐๙-๐๓๔-๒๒๘ หลักการเสวนา                         

๐๙-๐๑๔-๒๒๙ สถานภาพสตรีในอิสลาม                         

๐๙-๐๑๔-๒๒๔  ศาสนาโลก                         

๐๙-๐๑๔-๒๓๑ กฎหมายว่าด้วยกิจการอิสลามในประเทศ
ไทย 

                        

๐๙-๐๓๔-๔๒๗สารนิพนธ์                         



 
 

 

๗๕ 

รายวิชา 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 
3. ทักษะทาง

ปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห ์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช้เทคโนโลยี 

สารสนเทศ 
 1 2 3 4 ๕ 1 2 3 4 ๕ 1 2 3 4 1 2 3 4 ๕ 1 2 3 4 ๕ 

๐๙-๐๓๔-๔๓๐ การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา                         

๐๙-๐๓๔-๔๓๑ สหกิจศึกษา                         

 
 



 
 

 

๗๖ 

หมวดที่ ๕ หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 
 

๑. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ ในการให้ระดับคะแนน (เกรด) 
 ใช้ระบบระดับคะแนน (เกรด) ๘ระดับคือ A, B+, B, C+, C, D+, D และ F คิดเป็นคะแนน๔.o, ๓.๕, ๓.
o, ๒.๕, ๒.o, ๑.๕, ๑.o และ o ตามล าดับการแบ่งระดับคะแนนเป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยนราธิวาส
ราชนครินทร์ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรีพ.ศ. ๒๕๕๗(ภาคผนวก ค) 
 
๒. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 

๒.๑  การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่ส าเร็จการศึกษา 
๒.๑.๑ แต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประจ าหลักสูตร 
๒.๑.๒ อาจารย์ผู้สอนรายวิชาด าเนินการทวนสอบผลสัมฤทธิ์รายวิชาที่สอนตามความเหมาะสม 
๒.๑.๓ คณะกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์คัดเลือกรายวิชาเพ่ือทวนสอบไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒๕ 

ของรายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษา 
๒.๑.๔ คณะกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตรวจสอบผลการให้คะแนนกับข้อสอบ รายงาน 

โครงงาน และอ่ืน ๆ ที่ผู้เรียนได้รับมอบหมาย 
๒.๑.๕ คณะกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์วิ เคราะห์และสรุปผลการด าเนินงานเสนอ

คณะกรรมการประจ าสถาบันฯ เพ่ือปรับปรุงพัฒนาต่อไป   
 

๒.๒  การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาส าเร็จการศึกษา 
ก าหนดให้มีวิธีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนักศึกษาหลังส าเร็จการศึกษา ตาม

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ในมุมมองของชุมชนและ
ผู้ใช้บัณฑิตเป็นส าคัญ 
 
๓. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
 ๓.๑ ใช้เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ว่าด้วย
การศึกษาระดับปริญญาตรีพ.ศ. ๒๕๕๗ (ภาคผนวก ค ) 
 ๓.๒ ผ่านการท่องจ าอัลกุรอาน ๓ ยุซ (ยุซท่ี ๒๘-๓๐) 

๓.๓ เข้าร่วมกิจกรรมการฝึกทักษะด้านภาษาอาหรับและภาษาอังกฤษหรือกิจกรรมอ่ืนๆที่สถาบัน
อิสลามและอาหรับศึกษาก าหนดไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐  
 

 

 

 

หมวดที่ ๖  การพัฒนาคณาจารย์และบุคลากร 

๑. การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 
๑.๑ ก าหนดคุณวุฒิและความเชี่ยวชาญของอาจารย์ใหม่สอดคล้องกับหลักสูตรและรายวิชาที่สอน 



 
 

 

๗๗ 

๑.๒ จัดปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ทุกคนที่เข้ามาปฏิบัติหน้าที่ในหลักสูตรต่าง ๆ ของสถาบันอิสลามและ
อาหรับศึกษา โดยมีเนื้อหาส าคัญประกอบด้วย บทบาทหน้าที่ของอาจารย์ สิทธิประโยชน์ของอาจารย์ หลักสูตร
และการจัดการเรียนการสอน กฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ของมหาวิทยาลัยที่เก่ียวข้องกับอาจารย์ 

๑.๓ จัดให้อาจารย์อาวุโสเป็นอาจารย์พี่เลี้ยงที่คอยให้ค าแนะน าวิธีการสอนและการประเมินผล   
รวมทั้งวัฒนธรรมองค์กรของมหาวิทยาลัยฯ และสถาบันฯ 
 ๑.๔ ส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์เข้ารับการฝึกอบรม  ร่วมประชุม  สัมมนาและดูงานทางวิชาการ
และวิชาชีพในหน่วยงานอื่นพัฒนาความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพ่ือพัฒนาการสอนและการวิจัยอย่างต่อเนื่อง   

๑.๕ ส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์ศึกษาต่อ และเข้าร่วมและน าเสนอผลงานวิจัยทั้งในและ
ต่างประเทศ  

๑.๖ จัดให้มีการประเมินและติดตามความก้าวหน้าในการปฏิบัติงานด้านการสอนของอาจารย์ใหม่ 
 
๒. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์ 

๒.๑  การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 
๒.๑.๑ จัดให้มีระบบประเมินผลด้านการสอนและการประเมินผลอย่างมีส่วนร่วมระหว่าง

ผู้เรียนผู้สอนและผู้บริหาร 
๒.๑.๒ จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพ่ือทบทวน/ประเมินผลการจัดการเรียนการสอนประจ าภาค 

การศึกษา 
๒.๑.๓ สนับสนุนอาจารย์เข้าร่วมประชุมวิชาการและดูงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน 

และวัดผลประเมินผล 
๒.๑.๔ สนับสนุนให้มีการจัดท าวิจัยชั้นเรียนและพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษา 

 

๒.๒  การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอ่ืน ๆ 
๒.๒.๑ ส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์เพ่ิมพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพ่ือพัฒนาการ

สอนและการวิจัยอย่างต่อเนื่อง   
๒.๒.๒ สนับสนุนให้อาจารย์เข้ารับการฝึกอบรม  ร่วมประชุม  สัมมนาและดูงานทางวิชาการ

และวิชาชีพทั้งในและต่างประเทศ  
๒.๒.๓ จัดสรรงบประมาณส าหรับการท าวิจัย และจัดให้อาจารย์ทุกคนเข้าร่วมกลุ่มวิจัยและ

เวทีการน าเสนอผลงานวิจัยต่าง ๆ ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ 

 

 

หมวดที่ ๗  การประกันคุณภาพหลักสูตร 

๑. การบริหารหลักสูตร 
๑.๑ สถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา มีหน้าที่ก ากับให้การด าเนินงานหลักสูตรเป็นไปอย่างมี

ประสิทธิภาพ ตั้งแต่การควบคุมคุณภาพการติดตามตรวจสอบคุณภาพและการพัฒนาคุณภาพดังนี้ 
๑.๑.๑ จัดให้มีระบบและกลไกในการก ากับการด าเนินการประกันคุณภาพหลักสูตรให้เป็นไป

ตามองค์ประกอบการประกันคุณภาพหลักสูตร 



 
 

 

๗๘ 

๑.๑.๒แต่งตั้งคณะกรรมการวิชาการและพัฒนาหลักสูตรท าหน้าที่ก ากับติดตามการด าเนินงาน
ให้เป็นไปตามระบบที่ก าหนดและรายงานผลการติดตามให้กรรมการบริหารสถาบันฯ และกรรมการประจ า
สถาบันฯ เพ่ือพิจารณาทกุภาคการศึกษา 

๑.๒.๓ จัดให้มีการประเมินคุณภาพหลักสูตรตามก าหนดเวลาและรายงานผลการประเมินให้
กรรมการประจ าสถาบันฯ เพ่ือพิจารณา 

๑.๑.๔น าผลการประเมินและข้อเสนอแนะจากกรรมการประจ าสถาบันฯ มาปรับปรุงหลักสูตร
ให้มีคุณภาพดีข้ึนอย่างต่อเนื่อง 

๑.๑.๕ ควบคุมก ากับการบริหารจัดการหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่
ก าหนดโดยส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.) 

๑.๑.๖จัดให้มีการประเมินหลักสูตรอย่างต่อเนื่องเพ่ือการน าผลการประเมินไปปรับปรุง
หลักสูตรให้มีความทันสมัยอย่างน้อยทุกๆ ๕ปี 

๑.๑.๗ อาจารย์ประจ าหลักสูตรมีหน้าที่ด าเนินการตามเกณฑ์ที่ก าหนดอย่างน้อยครอบคลุม
องค์ประกอบ ๖ ด้านดังต่อไปนี้ 

 (๑) การก ากับมาตรฐาน 
 (๒) บัณฑิต 
 (๓) นักศึกษา 
 (๔) อาจารย์ 
 (๕) หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 

  (๖) สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

๒. การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน 

๒.๑  การบริหารงบประมาณ 
สถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา จัดสรรงบประมาณประจ าปี ทั้งงบประมาณแผ่นดินและเงิน

รายได้เพ่ือจัดซื้อต ารา สื่อการเรียนการสอน โสตทัศนูปกรณ์ และวัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์อย่างเพียงพอเพ่ือ
สนับสนุนการเรียนการสอนในชั้นเรียน และสร้างสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับการเรียนรู้ด้วยตนเองของ
นักศึกษา 

 
 
๒.๒  ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม 

  สถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา  ได้จัดเตรียมความพร้อมด้านหนังสือ ต ารา และการสืบค้น
ผ่านฐานข้อมูลโดยมีห้องสมุดประจ าสถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา และศูนย์วิทยบริการมหาวิทยาลัย
นราธิวาสราชนครินทร์ที่มีหนังสือด้านกฎหมายอิสลาม อิสลามศึกษา สังคมมุสลิมห้องเรียน และ ห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ ดังนี้ 
  ๒.๒.๑ สถานที่จัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

- ห้องเรียนขนาด  ๕๐  คน     จ านวน  ๒๐ ห้อง  
- ห้องเรียนขนาด  ๙๐  คน     จ านวน ๔ ห้อง  
- ห้องสโมสรนักศึกษาสถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา   ๑  ห้อง 
- ห้องปฏิบัติศาสนกิจ ๒ ห้อง ชาย ๑ ห้อง และหญิง ๑ ห้อง 
- ห้องประชุมใหญ่ขนาด ๕๐๐  คน   จ านวน  ๒  ห้อง 

  ๒.๒.๒ สถานที่ศึกษาค้นคว้า 



 
 

 

๗๙ 

- ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  ขนาด ๔๐  ที่นั่ง จ านวน   ๑ ห้อง  
- ห้องสมุดสถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา   ๑  ห้อง 
- ห้องสมุดอาคารศูนย์วิทยบริการ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 

  ๒.๒.๓ วัสดุอุปกรณ์การศึกษา 
- เครื่องฉายทึบแสง    
- เครื่องฉายภาพข้ามศีรษะ  
- เครื่องขยายเสียง  
- เครื่องบันทึกเสียง  
- เครื่องคอมพิวเตอร์  
- เครื่องปริ้นเตอร ์
- เครื่องถ่ายเอกสาร 
- ระบบเน็ตเวอร์คไร้สาย (Wireless) 

๒.๒.๔ ห้องสมุด 
ห้องสมุดสถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา มีหนังสือ ต ารา และซีดีรอมเพ่ือบริการให้กับ

นักศึกษาสาขาวิชากฎหมายอิสลามและสาขาวิชาต่าง ๆ จ านวน ๒๔๑๘เล่ม และแผ่นซีดี ๓๘แผ่น ดังนี้     
- หนังสือภาษาอาหรับสาขาวิชาภาษาอาหรับ จ านวน ๒๒๐ เล่ม 
- หนังสือภาษาอาหรับสาขาวิชาอิสลามศึกษา จ านวน ๔๖๘ เล่ม 
-หนังสือภาษาอาหรับสาขาวิชากฎหมายอิสลาม จ านวน ๑๐๐๐ เล่ม 
- หนังสือภาษาไทย   จ านวน ๖๙๒  เล่ม 

   - หนังสือภาษามลายู   จ านวน ๒๕  เล่ม 
- หนังสือภาษาอังกฤษ  จ านวน ๑๕  เล่ม 
-ซีดีรอม สื่อการเรียนการสอน  จ านวน ๔๘  ชุด/แผ่น 

๒.๓ การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม 

๒.๓.๑ สถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดหาและพัฒนาสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้เพ่ือด าเนินการส ารวจความต้องการของนักศึกษาและอาจารย์ประจ าหลักสูตร พร้อมทั้ง
ส ารวจสิ่งที่มีอยู่ในแต่ละปีเพ่ือการจัดซื้อเพ่ิมเติมตามความเหมาะสม 

๒.๓.๒ จัดท าแผนการจัดซื้อจัดหาวัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอนและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
เพ่ิมเติมในแต่ละปีการศึกษาตามผลการส ารวจและการประเมินของนักศึกษาและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

๒.๓.๓ ประสานแจ้งข้อมูลไปยัง ศูนย์วิทยบริการ กองส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เพ่ือจัดหาหนังสือและสื่อการศึกษาในส่วนที่เกินความสามารถของสถาบันฯ 
ทั้งนี้โดยอาจารย์ผู้สอนแต่ละรายวิชาเป็นผู้เสนอแนะรายชื่อหนังสือตลอดจนสื่ออ่ืน ๆ ที่จ าเป็น 

๒.๓.๔ จัดให้มีการประเมินความพึงพอใจสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้เพ่ือปรับปรุงพัฒนาอย่างเป็น
ระบบและต่อเนื่อง 

๒.๔  การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร 
๒.๔.๑ สถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา จัดให้มีระบบการติดตามและประเมินความเพียงพอ

ของทรัพยากรที่ใช้ในการเรียนการสอน 
๒.๔.๒จัดให้มีการส ารวจและจัดท าสถิติผู้เข้าใช้ทรัพยากรในหมวดต่าง ๆ ทั้งในรูปแบบของการ

ประเมินความพึงพอใจโดยใช้แบบสอบถาม กล่องรับความคิดเห็น และอ่ืน ๆ 
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๓. การบริหารคณาจารย์ 
๓.๑ การรับอาจารย์ใหม่ 

๓.๑.๑ สถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา วางแผนระยะยาวด้านอัตราก าลังอาจารย์ให้เป็นไป
ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 

๓.๑.๒ จัดให้มีการรับอาจารย์ใหม่เพ่ือบรรจุแต่งตั้งเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรตามระบบและ
ขั้นตอนที่ก าหนด 

๓.๑.๓  อาจารย์ใหม่จะต้องมีวุฒิการศึกษาอย่างน้อยระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่าใน
สาขาวิชาอิสลามศึกษาหรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง และเป็นหลักสูตรที่เน้นการท าวิทยานิพนธ์หรือปริญญานิพนธ์ 
และต้องมีคะแนนทดสอบความรู้ความสามารถภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาเรื่องมาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษของอาจารย์ประจ าหรือประกาศของมหาวิทยาลัยนราธิวาส
ราชนครินทร์   
 

๓.๒ การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร 
๓.๒.๑อาจารย์ผู้สอนมีหน้าที่รายงานผลการด าเนินการรายวิชาและข้อเสนอแนะเพ่ือการ

ปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน ใน มคอ. ๕  
๓.๒.๒ คณาจารย์ประจ าหลักสูตร และอาจารย์ผู้สอนร่วมจัดท ารายงานผลด าเนินงานหลักสูตร 

มคอ. ๗   
๓.๒.๓ อาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกคนจะต้องประชุมร่วมกันในการวางแผนจัดการเรียนการ

สอน การควบคุมคุณภาพ การติดตามประเมินผลและการพัฒนาหลักสูตร รวมทั้งเก็บรวบรวมข้อมูลต่างๆ เพ่ือ
เตรียมไว้ส าหรับการปรับปรุงหลักสูตร ตลอดจนปรึกษาหารือแนวทางที่จะท าให้บรรลุเปูาหมายตามหลักสูตร 
และได้บัณฑิตเป็นไปตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 

 
๓.๓ การแต่งตั้งคณาจารย์พิเศษ 

๓.๓.๑ อาจารย์พิเศษ หมายถึง ผู้สอนที่ไม่ใช่อาจารย์ประจ าซึ่งถือว่ามีความส าคัญมาก เพราะ
จะเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ความเชียวชาญและประสบการณ์ตรงจากการปฏิบัติให้กับนักศึกษา  

๓.๓.๒ สถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา ได้ก าหนดนโยบายให้สาขาวิชาพิจารณาบางรายวิชามี
การเชิญอาจารย์พิเศษหรือวิทยากร มาบรรยายอย่างน้อย ๓ชั่วโมงหรือสอนทั้งรายวิชาแล้วแต่กรณี และอาจารย์
พิเศษนั้น ไม่ว่าจะสอนทั้งรายวิชาหรือบางชั่วโมงจะต้องเป็นผู้มีความเชี่ยวชาญในรายวิชาหรือหัวข้อที่สอนนั้น
และหรือเป็นผู้มีประสบการณ์ตรง  
 
๔. การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน 

๔.๑ การก าหนดคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
  บุคลากรสายสนับสนุนต้องมีคุณวุฒิและคุณสมบัติที่เกี่ยวข้องกับภาระงานที่รับผิดชอบ 
สอดคล้องกับความต้องการของสถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา และนโยบายของมหาวิทยาลัยนราธิวาสราช
นครินทร์ 
 

๔.๒ การเพิ่มทักษะความรู้เพื่อการปฏิบัติงาน 
๔.๒.๑ บุคลากรสายสนับสนุนวางแผนพัฒนาตนเองเพ่ือให้มีความรู้ความสามารถที่เหมาะสม

กับงานตามนโยบายและแผนพัฒนาบุคลากรของสถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา 
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๔.๒.๒ มีการก าหนดนโยบายและแผนพัฒนาบุคลากรที่ชัดเจนและสอดคล้องกับความต้องการ
ของแต่ละบุคคลและหลักสูตร 

๔.๒.๓ สนับสนุนบุคลากรให้ท าวิจัยเพ่ือพัฒนางาน โดยสถาบันฯ จัดสรรงบประมาณให้ตาม
ความเหมาะสม 

๔.๒.๔ จัดให้มีโครงการหรือกิจกรรมการอบรม สัมมนาเพ่ือพัฒนางานที่เพียงพอกับความ
ต้องการ  

๔.๒.๕ จัดให้มีการรายงานผลและประเมินผลการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนที่ส่งผลต่อการ
พัฒนางาน 

 

๕. การสนับสนุนและการให้ค าแนะน านักศึกษา 
๕.๑ การให้ค าปรึกษาด้านวิชาการและอ่ืน ๆ แก่นักศึกษา 

๕.๑.๑ แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการและการใช้ชีวิตให้แก่นักศึกษาทุกคน เพ่ือให้
นักศึกษาท่ีมีปัญหาในการเรียนหรือการใช้ชีวิตสามารถปรึกษาอาจารย์ที่ปรึกษาได้ 

๕.๑.๒ การให้ค าปรึกษาแนะน าครอบคลุมด้านวิชาการ ด้านการเงินและทุนการศึกษา ด้าน
หอพัก ด้านการบริการผู้เรียน ด้านการนันทนาการ กีฬา สุขภาพอนามัย ด้านการจ้างงานและด้านการประกอบ
อาชีพ 

๕.๑.๓ จัดให้มีการประเมินคุณภาพของการให้ค าปรึกษาแนะน า เพ่ือให้มั่นใจว่าผู้เรียนพอใจใน
สภาพแวดล้อม ทั้งด้านกายภาพ สังคม และจิตใจ 

๕.๑.๔ จัดให้มีการน าผลการประเมินมาปรับปรุงพัฒนาการให้ค าปรึกษาแนะน าให้เป็นไปตาม
ความคาดหวังของนักศึกษามากยิ่งขึ้น 

๕.๒  การอุทธรณ์ของนักศึกษา 
๕.๒.๑ สถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา มีการจัดระบบที่เปิดโอกาสให้นักศึกษาอุทธรณ์ในเรื่อง

ต่าง ๆ ตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยนราธิวาสนราชนครินทร์ ว่าด้วยการศึกษา ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๗ 
๕.๒.๒ มีการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการข้อร้องเรียนหรือการอุทธรณ์ของนักศึกษา มีหน้าที่

ด าเนินการจัดการข้อร้องเรียนหรืออุทธรณ์ให้เป็นไปตามข้ันตอนที่ก าหนดเพื่อแก้ไขปัญหาและรักษาความถูกต้อง
เที่ยงธรรม  

๕.๒.๓ นักศึกษาสามารถอุทธรณ์หรือร้องเรียนได้หลายช่องทาง เช่น อาจารย์ที่ปรึกษา ตู้รับ
ความคิดเห็น เฟสบุ๊ค และอีเมล์สถาบันฯ รวมทั้งทางเว็บบอร์ดของเว็บไซต์สถาบันฯ ได้  

๕.๒.๔ จัดให้มีการประเมินผลการจัดการข้อร้องเรียนหรือการอุทธรณ์ เพ่ือปรับปรุงแก้ไขและ
พัฒนาให้มีประสิทธิภาพมายิ่งข้ึน 

 
๖. ความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม และหรือความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 
 สังคมในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ส่วนใหญ่เป็นมุสลิมที่มีความต้องการศึกษาหาความรู้ด้านศาสนาให้
มีความลึกซึ้งและสามารถน าความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์ในการด าเนินชีวิตรายงานการวิจัยการปรับปรุงหลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาอิสลามศึกษาพบว่า สังคมต้องการให้เปิดการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรอิสลาม
ศึกษา ผลิตบัณฑิตที่สามารถบูรณาการความรู้กับการท างานทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพ สามารถสื่อสารด้วย
ภาษาที่หลากหลาย และมีทักษะการท างานเป็นทีม มีความพร้อมในการร่วมคิดแก้ไขปัญหาสังคมและชุมชน มี
ความรอบรู้ด้านเทคโนโลยี ก้าวทันความเปลี่ยนแปลง และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการท างาน สถาบัน
อิสลามและอาหรับศึกษา จึงได้ท าการปรับปรุงหลักสูตรโดยตระหนักถึงความส าคัญในการผลิตบัณฑิตที่มี



 
 

 

๘๒ 

คุณภาพ ตรงต่อความต้องการของสังคม และผู้ใช้บัณฑิต เพ่ือสามารถออกไปสู่สังคมและตลาดแรงงานได้
กว้างขวางยิ่งขึน้  
 
๗. ตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) 
 ผลการด าเนินการบรรลุตามเปูาหมายตัวบ่งชี้ทั้งหมดอยู่ในเกณฑ์ดีต่อเนื่อง ๒ ปีการศึกษาเพ่ือติดตาม
การด าเนินการตาม TQF ต่อไป ทั้งนี้เกณฑ์การประเมินผ่าน คือ มีการด าเนินงานตามข้อ ๑–๕ และอย่างน้อย
ร้อยละ ๘๐ ของตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานที่ระบุไว้ในแต่ละปี 
 

ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน 
ปีท่ี 
๑ 

ปีท่ี 
๒ 

ปีท่ี 
๓ 

ปีท่ี 
๔ 

ปีท่ี 
๕ 

(๑)  มีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของ
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

     

(๒)  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ ๘๐ มีส่วนร่วมในการ
ประชุมเพ่ือวางแผน ติดตาม และทบทวนการด าเนินงานหลักสูตร 

     

(๓)  มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.๒ ที่สอดคล้องกับมาตรฐาน
คุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา 

     

(๔)  มีรายละเอียดของรายวิชา และประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตาม
แบบ มคอ.๓ และ มคอ.๔ อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาค
การศึกษาให้ครบทุกรายวิชา 

     

(๕)  จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา และประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.๕ และมคอ.๖ ภายใน ๓๐วัน หลังสิ้นสุด
ภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา 

     

(๖)  จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.๗ ภายใน 
๖๐วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา 

     

(๗) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่
ก าหนดในมคอ.๓และมคอ.๔ (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ๒๕ของรายวิชาที่เปิด
สอนในแต่ละปีการศึกษา 
 

     

(๘)  มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือ 
การประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการด าเนินงานที่รายงานใน 
มคอ.๗ ปีที่แล้ว 

     

(๙)  อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือค าแนะน าด้านการ
จัดการเรียนการสอน  

     

(๑๐)  อาจารย์ประจ าทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ 
อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 

     

(๑๑)  จ านวนบุคลากรสายสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับการ
พัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ต่อปี 

     

(๑๒)  ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพ
หลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า ๓.๕ จากคะแนน ๕.๐ 

     

(๑๓)ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 
๓.๕ จากคะแนนเต็ม ๕.๐ 

     



 
 

 

๘๓ 

 
 

หมวดที่ ๘ การประเมิน และปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 
 

๑. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 
๑.๑ การประเมินกลยุทธ์การสอน 

๑.๑.๑ คณาจารย์ในหลักสูตรร่วมกันพิจารณาและก าหนดกลยุทธ์การจัดการเรียนการสอนที่
ชัดเจนเพื่อมุ่งให้เกิดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

๑.๑.๒ กลยุทธ์การเรียนการสอนมีความเหมาะสมกับผู้เรียนและลักษณะของรายวิชาสามารถ
ท าให้ผู้เรียนได้ความรู้และสามารถใช้ความรู้ในเชิงวิชาการ 

๑.๑.๓ กลยุทธ์การเรียนการสอนกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้จากการปฏิบัติและสนับสนุนให้เกิด
การเรียนรู้เพ่ือการเรียนรู้ และเป็นผู้ใฝุรู้ตลอดชีวิต 

๑.๑.๔ จัดให้มีการประเมินกลยุทธ์การสอนและประเมินผลสัมฤทธิ์ของแต่ละรายวิชา โดยทีม
คณาจารย์ประจ าหลักสูตรและทีมผู้สอน และจัดให้มีการวิเคราะห์ผลการประเมินการสอนโดยนักศึกษาและการ
วิเคราะห์ผลการเรียนของนักศึกษาช่วงหลังจากการสอน โดยเปรียบเทียบกับมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 
รายละเอียดหลักสูตรและรายวิชา  

๑.๑.๕ คณาจารย์ประจ าหลักสูตรมีหน้าที่น าผลการประเมินไปปรับปรุงและพัฒนากลยุทธ์
อย่างต่อเนื่อง 

๑.๒  การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 
๑.๒.๑ ผู้เรียนประเมินผลการสอนของอาจารย์ทุกรายวิชาเมื่อสิ้นสุดการสอน โดยประเมินผ่าน

ระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยและอาจารย์ผู้สอนสามารถดูผลการประเมินทุกรายวิชาที่สอนได้ในระบบ
สารสนเทศของมหาวิทยาลัย 

๑.๒.๒ คณะกรรมการนิเทศการสอนท าการประเมินผลการสอนและการใช้แผนกลยุทธ์การ
สอนของอาจารย์ทุกคนและรายงานผลต่อมหาวิทยาลัย 

๑.๒.๓ ฝุายวชิาการรวบรวมผลการประเมินที่เป็นความต้องการในการปรับปรุงทักษะการสอน
และวางแผนการพัฒนาให้สอดคล้องและหรือปรับปรุงกลยุทธ์การสอนให้เหมาะสมกับรายวิชา และศักยภาพของ
สถาบันฯ 
 
๒. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 

๒.๑ แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินหลักสูตรเพ่ือด าเนินการวางแผนการประเมินหลักสูตรอย่างเป็น
ระบบ 

๒.๒ ด าเนินการประเมินหลักสูตรโดยส ารวจข้อมูลจากนักศึกษาปีสุดท้าย บัณฑิตใหม่  ผู้ใช้บัณฑิต  และ
อาจารย์ผู้สอน โดยการสนทนากลุ่ม สัมภาษณ์ และใช้แบบสอบถาม  

๒.๓ ประเด็นการประเมินหลักสูตรในภาพรวมอย่างน้อยต้องครอบคลุมถึงข้อก าหนดของหลักสูตรที่
แสดงถึงผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง โครงสร้างและเนื้อหาของหลักสูตรที่มีสัดส่วนเหมาะสมระหว่างความรู้และ
ทักษะทั่วไปกับความรู้และทักษะเฉพาะทาง มีความสอดคล้องระหว่างวิสัยทัศน์กับพันธกิจของสถาบัน และมี
เนื้อหาที่มีความทันสมัย 

๒.๔ มีการน าเสนอผลการประเมินและแนวทางการปรับปรุงเพื่อการวิพากษ์โดยผู้ทรงคุณวุฒิ 
 

๓. การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 



 
 

 

๘๔ 

 ๓.๑ ด าเนินการประเมินตามตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพหลักสูตรและจัดการเรียนการสอนตาม
มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี ที่ก าหนดไว้ในหมวด ๗ ข้อ ๗ โดยคณะกรรมการประเมินอย่างน้อย  ๓  คน 
ซึ่งผ่านการอบรมหรือเป็นผู้มีรายชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อผู้ประเมินของ สกอ. 
 ๓.๒ ด าเนินการประเมินตามองค์ประกอบที่ ๑ การก ากับมาตรฐานในคู่มือประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในระดับอุดมศึกษา (สกอ.) อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง 
 ๓.๓ ด าเนินการตรวจประเมินเพ่ือพัฒนาตามเกณฑ์ AUN-QA ระดับหลักสูตร (ภาคภาษาไทย) ตามรอบ
ระยะเวลาที่ก าหนดอย่างน้อย ๑ ครั้งในรอบ ๕ ปี หรือตามเกณฑ์อ่ืน ๆ ที่สภามหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบ 
 ๓.๔ รายงานผลการประเมินตามข้อ ๓.๒ และข้อ ๓.๓ ต่อส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
(สกอ.) พร้อมทั้งข้อมูลพ้ืนฐาน (CDS) ผ่านระบบ CHE-QA Online หรือระบบอ่ืนตามที่ สกอ. ก าหนด 
   
๔. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธ์การสอน 
 ๔.๑ คณะกรรมการประเมินหลักสูตรของสถาบันฯ จัดท ารายงานการประเมินผล และเสนอประเด็นที่
จ าเป็นในการปรับปรุงหลักสูตรต่อคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร 
 ๔.๒ สถาบันฯ จัดประชุมสัมมนาคณาจารย์เพ่ือการปรับปรุงหลักสูตร เพ่ือให้คณาจารย์มีส่วนร่วมในการ
ปรับปรุงหลักสูตร 
 ๔.๓ เชิญผู้เชี่ยวชาญจากภายนอกและผู้ทรงคุณวุฒิจากสถาบันการศึกษาที่มีการจัดการเรียนการสอน
หลักสูตรที่คล้ายคลึงกันและตัวแทนองค์กรอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้องมาร่วมประชุมพิจารณาหลักสูตรและให้ข้อเสนอแนะ
เพ่ือการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรและกลยุทธ์ในการจัดการเรียนรู้ 
 



 
 

 

๘๕ 

ภาคผนวก 
 

- ภาคผนวก ก :  ค าอธิบายรายวิชา 
- ภาคผนวก ข :  ตารางเปรียบเทียบ 
- ภาคผนวก ค :  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 
- ภาคผนวก ง :  ประวัติอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 

 
 

 
  



 
 

 

๘๖ 

 
 

ค าอธิบายรายวิชาสาขาวิชาอิสลามศึกษา 
 

๑) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  
๑.๑กลุ่มวิชาภาษา  

11-034-101 การใช้ภาษาไทย 
 (اللغة التايالندية)
(Thai Usage) 

๓(๒-๒-๕)  

          การใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้องเหมาะสม  หลักการพูด การฟัง  การอ่าน และการเขียน เน้นฝึกปฏิบัติเพ่ือ
การน าไปใช้ 

 

๑๑-๐๓๔-๑๐๒       ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน  
 (اللغة اإلجنليزية يف احلياة اليومية)
(English for Daily Life)  

๓(๒-๒-๕)  

การใช้ภาษาอังกฤษในการทักทาย  แนะน า  บอกทิศทางพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียนในชีวิตประจ าวัน 
 

 

๑๑-๐๓๔-๑๐๓       การสนทนาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 
 (اللغة اإلجنليزية لالتصال)
(Spoken English for  Communication) 

๓(๒-๒-๕)  

พัฒนาทักษะการฟังและการพูดภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในโอกาสต่าง ๆ  ฝึกการสนทนาเป็นกลุ่ม 
 

 

๑๑-๐๓๔-๑๐๔       การใช้ภาษามลายูในชีวิตประจ าวัน   
 (اللغة ادلاليووية يف احلياة اليومية)
(Malay for Everyday Use) 

๓(๒-๒-๕)               

การใช้ภาษามลายูกลางอย่างถูกต้องเหมาะสม  หลักการพูด การฟัง  การอ่าน และการเขียน เน้นฝึก
ปฏิบัติเพื่อการน าไปใช้ 

 

๑๑-๐๓๔-๑๐๕  ภาษาไทยร่วมสมัย   
 (اللغة التايالندية ادلعاصرة)
(Contemporary Thai Language) 

๓(๒-๒-๕)  

การใช้ภาษาไทยร่วมสมัยประเภทต่างๆ ในสังคมไทย เน้นการวิเคราะห์วิจารณ์การใช้ภาษาไทยในสังคม
ปัจจุบัน 

 

 
 
 
๑๑-๐๓๔-๑๐๖      

 
 
 
การเรียนรู้ภาษาอังกฤษผ่านทางวัฒนธรรม                     ๓(๒-๒-๕) 
 (اللغة اإلجنليزية من خالل الثقافة)
(Learning  English Through Cultures) 

 

ภาคผนวก ก 



 
 

 

๘๗ 

การใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการเรียนรู้  และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับวัฒนธรรมประเพณีแนวคิด 
ความเชื่อ ส านวน ภาษาท่าทางในบริบทของชาติต่างๆ 

 

๑๑-๐๓๔-๑๐๗       ภาษามลายูเพ่ือการสื่อสาร                                               ๓(๒-๒-๕) 
 (اللغة ادلاليووية لالتصال)                          
                          (Spoken Malay for Communication) 

พัฒนาทักษะการฟังและการพูดภาษามลายู เพ่ือการสื่อสารในโอกาสต่างๆ  ฝึกการสนทนาเป็นกลุ่ม 
 

  
๓(๒-๒-๕) 

๑.๒ กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 
 

๐๙-๐๐๔-๑๐๓ ทักษะชีวิตมุสลิม      ๓(๒-๒-๕) 
  ( احلياتية ادلسلم وادلهارات ) 

   (Muslim  Life Skills) 
คุณค่าและเปูาหมายของชีวิตทักษะที่จ าเป็นในชีวิตประจ าวัน คุณลักษณะของมุสลิม การพัฒนา

บุคลิกภาพทั้งภายในและภายนอก การฝึกทักษะการท างานเป็นทีมที่ เน้นการเป็นผู้น าและผู้ตามที่ดี การพัฒนา
บุคคลให้มีจิตสาธารณะและการพัฒนาคุณสมบัติด้านต่างๆ ของบุคคล มารยาททางสังคม การด ารงชีวิตอยู่ใน
สังคมท่ีหลากหลาย โดยมีการฝึกปฏิบัติและศึกษาชีวิตจริงในสังคมเชื่อมโยงกับหลักการทางศาสนาและทฤษฎีที่
ได้ศึกษา เพ่ือมุ่งให้เกิดการพัฒนาบุคคลที่สมบูรณ์ 
 

๐๙-๐๐๔-๑๐๔ มโนทัศน์การศึกษาในอิสลาม    ๓(๓-๐-๖) 
اإلسالم()الفكر الرتبوي يف      

(Concept of Education in Islam) 
ศึกษาความหมายความส าคัญขอบเขตหลักการวิธีการเปูาหมายจุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์การศึกษา

ในอิสลามมโนทัศน์เกี่ยวกับมนุษย์มโนทัศน์เกี่ยวกับความรู้ความส าคัญเปูาหมายของความรู้การจ าแนกองค์
ความรู้การบูรณาการองค์ความรู้ในอิสลามคุณลักษณะหน้าที่และบทบาทของผู้สอนคุณลักษณะของผู้ศึกษาหา
ความรู้ความสัมพันธ์ระหว่างการศึกษาศาสนาและสังคมการศึกษาเพ่ือการพัฒนาตนเองครอบครัวและสังคมที่
ยั่งยืน 

 

๑๑-๐๒๔-๑๐๘      สหวิทยาการทางมนุษยศาสตร์ 
 (تكامل العلوم  اإلنسانية)
(Integrated  Humanities) 

๓(๓-๐-๕)  

การผสมผสาน ปรัชญา ความคิด ศิลปะ ดนตรี ประวัติศาสตร์ ตั้งแต่ยุคโบราณจนถึงยุคปัจจุบัน   
ตลอดจนศึกษาถึงความสัมพันธ์ของอารยธรรมตะวันตกที่มีส่วนเกี่ยวข้องและมีอิทธิพลต่อโลกตะวันออก 

 

 

๑๑-๐๒๔-๑๐๙      การพูดเพ่ือสังคม 
 (فن اخلطابة)
(Social Speaking) 

๓(๒-๒-๕)  

หลักการและเทคนิคการพูดเพ่ือสังคม  ได้แก่  การพูดติดต่อธุรกิจ  การพูดจูงใจ  การพูดในฐานะเป็น
โฆษก  พิธีกร  การประชาสัมพันธ์  การออกค าสั่ง  การปราศรัย  สุนทรพจน์  โอวาท การกล่าวสดุดี  กล่าวไว้
อาลัย  การเปิดปิดงาน  กล่าวต้อนรับ  กล่าวขอบคุณ  กล่าวอวยพร  กล่าวมอบสิ่งของ  และกล่าวแนะน าสรุป
ความ 
 

 

๑๑-๐๒๔-๑๑๐  การค้นคว้าสารสนเทศและการเขียนรายงานทางวิชาการ ๓(๒-๒-๕)   



 
 

 

๘๘ 

 (ادلكتبة ومناهج البحث)   
(Information Searching and Academic Writing) 

แหล่งทรัพยากรสารสนเทศ การค้นคว้าและรวบรวมสารสนเทศ การบันทึกเพ่ือวิเคราะห์และสังเคราะห์
ข้อมูล การเรียบเรียงงานวิชาการ และการเขียนเอกสารอ้างอิงในงานวิชาการ   
 

๑๑-๐๒๔-๑๑๑ วิถีชีวิตมุสลิมและสุขภาพ 
 (أسلوب ادلسلم يف احلياة والصحة) 
(Muslim Way of Life and Health) 

๓(๓-๐-๖)     

วิถีอิสลามที่เกี่ยวกับหลักศรัทธา หลักการปฏิบัติ หลักจริยธรรม  หลักสุขอนามัยขนบธรรมเนียม
ประเพณี  ศิลปะและนันทนาการ ตลอดจนการดูแลสุขภาพในการด าเนินชีวิตของมุสลิม ทั้งทางด้านส่วนตัวและ
สังคม 
 

  

๑๑-๐๒๔-๑๑๒ ทักษะการคิด 
 (مهارة التفكري)
(Thinking Skill) 

๓(๒-๒-๕) 

ความส าคัญของการคิดอย่างมีระบบการใช้ปัญญาหาเหตุผลเพ่ือปูองกันและแก้ไขปัญหาการริเริ่ม
แนวความคิดใหม่ที่ เป็นสัมมาทิฐิ ในระดับบุคคลและสถาบันฝึกปฏิบัติวิธีคิดสร้างกิจกรรมเพ่ือพัฒนา
ความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณคิดวิเคราะห์คิดสังเคราะห์คิดสร้างสรรค์และการตัดสินใจ           
   

๑.๓ กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 
09-004-105 วิทยาการอิสลามเบื้องต้น     ๓(๓-๐-๖) 

    )ادلدخل إىل الدراسة اإلسالمية(

   (Introduction to Islamic Science) 
ความรู้เบื้องต้นในอิสลามเก่ียวกับมนุษย์และความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับอัลลอฮฺความสัมพันธ์

ระหว่างมนุษย์กับมนุษย์ (อิบาดาต และมุอามะลาต) การประกอบอาชีพ ระบบการศึกษา ครอบครัว สังคม 
เศรษฐกิจ กฎหมาย การเมือง การปกครอง การเกษตร การอุตสาหกรรม การแพทย์ การรักษาสุขภาพอนามัย 
และสิ่งแวดล้อมที่เชื่อมโยงวิทยาการอิสลามกับวิถีชีวิตมุสลิมในสังคมพหุวัฒนธรรม 
09-004-106 ศาสนาและปรัชญาชีวิต     ๓(๓-๐-๖) 
   )الدين وفلسفة احلياة(   
   (Religion and Philosophy for life) 

ก าเนิดและความหมายของศาสนาต่างๆ ในโลก เปรียบเทียบหลักค าสอน จริยธรรมจุดมุ่งหมายสูงสุด
หลักศรัทธาและหลักปฏิบัติในศาสนาอิสลามพุทธฮินดู ยูดายและคริสต์ แนวคิดทางปรัชญาตะวันตกและ
ตะวันออก ลักษณะแนวคิดเชิงปรัชญาในศาสนาต่างๆ  ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ปรัชญาชีวิต และวิถีการ
ด าเนินชีวิตของนักปรัชญาหรือศาสนา  โดยเน้นการวิเคราะห์เ พ่ือค้นหาแนวทางในการสร้างสรรค์ชีวิตที่มี
คุณภาพ มีประโยชน์ และมีคุณค่าต่อสังคม 

 

09-004-107 สันติศึกษา      ๓(๓-๐-๖) 
 )دراسة السالم(   
   (Peace Studies) 

ความหมายและแนวคิดหลักเกี่ยวกับสันติภาพและสันติศึกษาปัญหาความขัดแย้งและความรุนแรงใน



 
 

 

๘๙ 

ระดับครอบครัวชุมชนระดับชาติและระว่างประเทศการจัดการความขัดแย้งโดยสันติวิธี 
 

๑๑- ๐๑๔-๑๑๒ โลกและเหตุการณ์ปัจจุบัน                        ๓(๓-๐-๖) 
 )العامل والقضااي ادلعاصرة(           
                            (World and Current Events) 

ศึกษาสถานการณ์โลกปัจจุบันและผลกระทบที่เกิดจากความแตกต่างด้านสังคม เศรษฐกิจ และ
วัฒนธรรม ตลอดจนแนวทางแก้ไขความขัดแย้งทางสังคมเพ่ือให้ผู้เรียนมีกระบวนการสร้างความรู้และคิด
วิเคราะห์ข้อมูลข่าวสารได้อย่างเป็นระบบ เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสถานการณ์โลกด้านต่างๆ และ
เข้าใจบทบาทของตนเองที่มีต่อผู้ อ่ืนที่มีความแตกต่างทางด้านสังคม เศรษฐกิจ การเมือง วัฒนธรรม และ
สามารถประยุกต์ใช้ปรับปรุงแก้ไขปัญหาต่างๆ ระดับท้องถิ่น ระดับชาติต่อไป 
 

๑๑-๐๑๔-๑๑๓ สหวิทยาการด้านสังคมศาสตร์    ๓(๓-๐-๖)   
االجتماعية()تكامل العلوم      

(Integrated Social Sciences) 
พัฒนาการทางสังคมศาสตร์  แนวคิด ทฤษฎีทางสังคม การวิเคราะห์สถานการณ์สังคมปัจจุบัน ทั้ง

รูปแบบ ผลกระทบ และการปรับตัว ในสังคมไทยและสังคมโลก 
 

๑๑-๐๑๔-๑๑๔ วิถีชีวิตและวัฒนธรรม     ๓(๓-๐-๖)  
(أسلوب احلياة والثقافة)     

(Ways of Life and Culture) 
แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรม  การจัดระเบียบทางสังคม  ระบบคุณค่าในสังคม  วิถีชีวิต

และวัฒนธรรมไทย   การพัฒนาวิถีชีวิตไทยในบริบทของการเปลี่ยนแปลงทางสังคม 
 

๑๑-๐๑๔-๑๑๕ ศาสนาและวัฒนธรรมไทย     ๓(๓-๐-๖)  
 )الدين والثقافة التايلندية(   

(Religion and Thai Culture) 
ระบบความเชื่อ ก าเนิด ความหมาย ลักษณะค าสอนและองค์ประกอบของศาสนา อิทธิพลของศาสนาที่

มีต่อวัฒนธรรม โดยเน้นถึงศาสนาและวัฒนธรรมในประเทศไทย 
 

๑๑-๐๑๔-๑๑๖ มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม     ๓(๓-๐-๖)   
  )اإلنسان والبيئة(   

(Man and Environment) 
ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม ระบบนิเวศน์  วิกฤตการณ์สิ่งแวดล้อม ภาวะโลกร้อน 

สาเหตุ  ผลกระทบ และการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม การสร้างจริยธรรมและจิตส านึกทางสิ่งแวดล้อม 
 

๑๑-๐๑๔-๑๑๗    กฎหมายในชีวิตประจ าวัน     ๓(๓-๐-๖)  
   ( اليومية احلياةيف القانون  ) 

(Law for Daily Life) 
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไปและกฎหมายอิสลาม กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสิทธิมนุษยชน และ

การคุ้มครองผู้บริโภค เพ่ือให้สามารถอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุข  
   



 
 

 

๙๐ 

๑๑-๐๑๔-๑๑๘           สังคมวิทยาจังหวัดชายแดนใต ้    ๓(๓-๐-๖)    
   ( جتماعية للوالايت اجلنوبيةاالالعلوم  ) 

(Sociology of the southern Border Provinces) 
ลักษณะทางสังคมและวัฒนธรรมสภาพปัญหาความขัดแย้งในพ้ืนที่พัฒนาการของนโยบายความมั่นคง

การจัดองค์กรในการแก้ปัญหาและแผนการพัฒนาพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 
 

๑.๔ กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  
๐๙-๐๐๔-๑๐๘  อิสลามกับวิทยาศาสตร์     ๓(๓-๐-๖)  
 )اإلسالم والعلوم(   
   (Islam and Science) 

ความส าคัญของวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์ในอัลกุรอานชีวประวัตินักวิทยาศาสตร์มุสลิมผลงานและ
บทบาทของนักวิทยาศาสตร์มุสลิมที่มีอิทธิพลต่อวงการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในปัจจุบันแนวคิดอิสลาม
ในอัลกุรอานเกี่ยวกับระบบจักรวาลสิ่งแวดล้อมและมลภาวะ 

 
 
 
 

๑๐-๐๓๔-๑๐๗ คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน      ๓(๓-๐-๖) 
                          (يف احلياة اليومية الرايضيات)

 (Mathematics in Daily Life) 
 เซต ตรรกศาสตร์เบื้องต้น ความน่าจะเป็น สถิติเบื้องต้น ลอการิทึม เมตริก ลิมิต ความ 

ต่อเนื่อง อัตราการเปลี่ยนแปลงและอนุพันธ์ การจัดล าดับ การจัดหมู่ ล าดับและอนุกรมของจ านวนจริง 
และการประยุกต์ใช้คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน 
 

๑๐-๐๓๔-๑๐๙ สถิติการวิจัย    ๓(๒-๒-๕) 
(البحوث اإلحصائية)        

 (Statistical Research) 
ความหมายและความสัมพันธ์ระหว่างสถิติกับการวิจัยความส าคัญของสถิติเชิงอนุมาน  การจัดระเบียบ

ข้อมูล  การจัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลาง   ทฤษฎีความน่าจะเป็น  การประมาณค่า การทดสอบสมมติฐาน  การ
วิเคราะห์การถดถอยและสหสัมพันธ์   การวิเคราะห์ความแปรปรวน 
 

๑๐-๐๓๔–๒๐๔ ระเบียบวิธีการวิจัย   ๓(๒-๒-๕) 
 (مناهج البحث)                               
  (Research Methodology) 

ศึกษาความส าคัญของการวิจัย ขั้นตอนในการท าวิจัย การก าหนดปัญหาส าหรับการวิจัย การคัดเลือก
ตัวแปร การตั้งสมมติฐาน การออกแบบวิจัย การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล เลือกเขียนรายงานวิจัย
ทางการเกษตรหรือการเขียนรายงานวิจัยในชั้นเรียน 
    

๑๐-๐๖๔-๑๑๙           วิทยาศาสตร์กับโลกสีเขียว     ๓(๓-๐-๖)  
 (                  (األخضر  العلوم والعامل 



 
 

 

๙๑ 

  (Science and Green World) 
ความรู้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมความสัมพันธ์ระหว่าง

วิทยาศาสตร์กับสิ่งแวดล้อมการมีส่วนร่วมในการจัดการพลังงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมการส่งเสริม
และการบ ารุงรักษาคุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตามหลักการพัฒนาที่ยั่งยืน 
 

๑๐-๐๒๔-๑๐๕           คอมพิวเตอร์ในชีวิตประจ าวัน    ๓(๒-๒-๕)   
(الكمبيوتر يف احلياة اليومية  )     

   (Computer in Daily Life) 
ศึกษาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ที่มีอิทธิพลและมีผลกระทบต่อชีวิตและสังคม ความหมายความเป็นมา

และองค์ประกอบของคอมพิวเตอร์หลักการท างานทั่วไปอุปกรณ์และสื่อบันทึกข้อมูลการแทนข้อมูลและการ
จัดการข้อมูลคอมพิวเตอร์ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และเครือข่ายอินเตอร์เน็ตจริยธรรมอาชญากรรมและ
ความปลอดภัยในการใช้คอมพิวเตอร์ในชีวิตประจ าวันและศึกษาการใช้ซอฟแวร์ส าเร็จรูปส าหรับประยุกต์ใช้ใน
งานที่เก่ียวข้องกับสาขาวิชาของนักศึกษา 
 

๑.๕ กลุ่มวิชากีฬาพลศึกษา  ๑  หน่วยกิต  ให้เลือกศึกษาจากรายวิชาต่อไปนี้ 
๑๑-๐๑๔-๑๑๙  การออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพ     ๑(๐-๒-๑) 
 (الرتبية البدنية)    

(Exercise for Health) 
ความมุ่งหมาย คุณค่า และประโยชน์ของการออกก าลังกายสรีรวิทยาการออกก าลังกาย การเสริมสร้าง

และการทดสอบสมรรถภาพทางกาย  หลักเกณฑ์และรูปแบบของกิจกรรมการออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพ แนว
ทางการเลือกรูปแบบของการออกก าลังกายที่เหมาะสมและการน าไปใช้เพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

 
๑๑-๐๑๔-๑๒๐  กิจกรรมพลศึกษา                                                 ๑(๐-๒-๑) 
           (علوم الرايضة والنشاط)  

(Physical Education) 
ความรู้เบื้องต้น และทักษะในกีฬา (ปัญจสีลัต  ตะกร้อ  บาสเก็ตบอล ฯลฯ) การฝึกปฏิบัติและการ

แข่งขัน 
 
๒) หมวดวิชาเฉพาะ 

๒.๑ กลุ่มวิชาแกน 
 
๐๙-๐๐๔-๒๐๑   ความรู้เกี่ยวกับอัลกุรอาน 

 )علوم القرآن(
(Introduction to al Qur’an) 

๓(๓-๐-๖)      

ความประเสริฐและประวัติของอัลกุรอาน วิวรณ์(วะฮฺยู) สาเหตุของการประทานโองการอัลกุรอาน          
ความแตกต่างระหว่างสูเราะฮฺหรืออายะฮฺมักกียะฮฺกับมะดะนียะฮฺ  การยกเลิกโองการอัลกุรอาน (อัลนาสิควัล
มันสู๊ค) ตลอดจนศึกษากฎเกณฑ์และมารยาทของมนุษย์ต่ออัลกุรอานพร้อมทั้งหลักการอรรถาธิบายอัลกุรอาน 
 
 
 
 

๐๙-๐๐๔-๒๐๒   ความรู้เกี่ยวกับอัลหะดีษ ๓(๓-๐-๖)      



 
 

 

๙๒ 

(علوم احلديث)  
(Introduction to al-Hadith) 

ความหมายของหะดีษ คอบัรฺ อะษัรฺและสุนนะฮฺ สถานภาพของสุนนะฮฺในอิสลาม ประวัติการบันทึก         
การรวบรวม การจ าแนกประเภทของหะดีษที่รับฟังได้และท่ีรับฟังไม่ได้ และศึกษาประวัติของผู้รายงานหะดีษรุ่น
เศาะหาบะฮฺและผู้รายงานรุ่นต่างๆ ตลอดจนผู้รายงานทั้งหกท่าน 

 
 

 

๐๙-๐๐๔-๒๐๓   หลักการศรัทธา  
(عقيدةال)  

(Islamic Creed) 

๓(๓-๐-๖)      

ความหมาย ขอบข่าย ความส าคัญ และประวัติความเป็นมาของวิชาอะกีดะฮฺ อีมาน อิสลาม และอิหฺ
สาน สิ่งที่ท าให้เสียการอีมาน การวาลาอฺ และการบารออฺ การศรัทธาต่ออัลลอฮฺ การศรทัธาต่อบรรดามะลาอิ
กะฮฺ  บรรดากิตาบ บรรดาศาสนทูต วันอาคิเราะฮฺ กอฏอและกอดัรอิซรออฺ มิอฮรอจ อัชรอฏุซซ่อะฮการอมาตุล
เอาลียาอฺ นาอีมุลญันนะอ์ อะซาบูลกอบรฺและศึกษาแนวทางของอะฮฺลุซซุนนะหวัลญะมาอะฮฺต่อวิชาอะกีดะฮฺ 
 

 
๐๙-๐๐๔-๒๐๔    

 
ประวัติศาสตร์กฎหมายอิสลาม 

(اتريخ التشريع اإلسالمي)  
(History of Islam Law) 

 
๓(๓-๐-๖)      

ความหมายของฟิกฮฺและชะรีอะฮฺ ลักษณะเฉพาะของฟิกฮฺ ก าเนิดและพัฒนาการของฟิกฮฺ ฐานะและ
บทบาทของฟิกฮฺในยุคต่างๆ รวมทั้งศึกษาแนวคิดทางฟิกฮฺของส านักคิด (มัซฮับ)ต่างๆ โดยเน้นส านักคิดชาฟิอีย์ 
 

๐๙-๐๐๔-๒๐๕   ชีวประวัติท่านนบ ี
النبوية()السرية   

(Biography  of  the  Prophet) 

๓(๓-๐-๖)      

การก าเนิด  วิวัฒนาการ  และแหล่งข้อมูลเกี่ยวกับชีวประวัติท่านนบีในมักกะฮและมะดีนะฮ วิพากษ์
ประเด็นชีวประวัติท่านนบี ในหัวข้อส าคัญ ๆ ตลอดจนบทบาท และผลงานของนบีมุหัมมัด (ซ.ล.)ต่อการพัฒนา
สังคมมนุษย ์
 

๐๙-๐๐๔-๒๐๖   อัลกุรอานและตัจญ์วีด 
(القرآن والتجويد)  

(al-Qur’an and al–Tajwid)   

๒(๑-๑-๒)   

ประวัติความเป็นมาและความหมายของวิชาตัจญวีด ศาสนบัญญัติเกี่ยวกับการศึกษาและการปฏิบัติการ
อ่านอัลกุรอาน ความส าคัญของวิชาตัจญ์วีด หลักการอ่านบัสมะละฮฺ  และอิสติอาซะฮฺ  หุกมฺนูนสากีนะฮฺ มีม
สากีนะฮฺ รออาต ลามาต และมุดูด ฐานเสียงและลักษณะของพยัญชนะ หลักการหยุด การอ่านและการเริ่มต้น 
(อัลวักฟฺ อัลอิบติดาอฺ) 
 

๒.๒ กลุ่มวิชาเอก  
๐๙-๐๓๔-๒๐๑ ศาสนบัญญัติว่าด้วยอิบาดาต   

 )فقه العبادات( 
๓(๓-๐-๖)      



 
 

 

๙๓ 

(Jurisprudence of Ibadah) 
บทบัญญัติเกี่ยวกับความสะอาด การท าความสะอาด น้ าและประเภทของน้ า สิ่งสกปรก (นะยิส) 

ประเภทของนะยิสและวิธีการช าระล้าง การอาบน้ าละหมาด การอาบน้ าญุนุบ สิ่งที่ท าให้เสียน้ าละหมาด  โลหิต
ประจ าเดือน โลหิตคลอดบุตร โลหิตอิสติหาเฎาะฮฺ การตะยัมมุม การละหมาดฟัรฎู ละหมาดย่อและรวม 
ละหมาดอัลนะวาฟิล สิ่งที่ท าให้เสียละหมาด  การละหมาดและการจัดการศพ การจ่ายซะกาต ประเภทของซะ
กาต ทรัพย์สินที่ต้องจ่ายซะกาต กฎเกณฑ์และเงื่อนไขของผู้ที่ต้องจ่ายซะกาต ผู้มีสิทธิรับซะกาต การถือศีลอด 
สิ่งที่ท าให้เสียศีลอด การถือศีลอดชด การจ่ายกัฟฟาเราะฮฺศีลอด การอิอฺติกาฟ ฮัจญ์ ประเภทของฮัจญ์ 
กฎเกณฑ์การท าฮัจญ์แทน 
 
๐๙-๐๓๔-๒๐๒ 

 
ศาสนบัญญัติว่าด้วยการท าธุรกรรม 
 )فقه ادلعامالت(
(Jurisprudence of Transaction) 

 
๓(๓-๐-๖)      

นิยาม วิทยปัญญา และหลักฐานในการบัญญัติการท านิติกรรมสัญญา นิติกรรมและสัญญาต่าง ๆ เช่น 
การซื้อขาย สิทธิในการยกเลิกการซื้อขาย (คิยาร) การซื้อขายล่วงหน้า (สะลัม) การจ าน าจ านอง หนี้ การ
หุ้นส่วน การมุฏอเราะบะฮฺ การเช่า การจ้าง การมุซาเราะอะฮฺ การมุสากอฮฺ และการชุฟอะฮฺ รวมทั้งบทบัญญัติ
ว่าด้วยความผิดและบทลงโทษทางอาญาอิสลามตามตัวบทกฎหมาย (ฮัด) และบทลงโทษตามดุลพินิจของศาล
(ตะซีร) 
๐๙-๐๓๔-๒๐๓ หลักกฎหมายอิสลาม 

 )أصول الفقه)
(Fundamentals of Jurisprudence) 

๓(๓-๐-๖)      

นิยาม และประวัติการก าเนิดวิชาอุศุลุลฟิกฮฺ ขอบข่ายบทบัญญัติ ประเภทต่างๆ ของบทบัญญัติ แหล่งที่มาของ
ทบบัญญัติ อัลกุรอาน หะดีษ อิจญมาอ์ กิยาส และแหล่งที่มาของบทบัญญัติที่บรรดาปราชญ์มีทัศนะแตกต่างกัน 
อัลอิสติหฺซาน อัลมะศอลิหอัลมุรสะละฮฺ อัลอุรฟ อิสติศหาบ ทัศนะของเศาะฮาบีย์ บทบัญญัติของประชาชาติใน
ยุคก่อน และซัดอัซซะรออิอฺ 

๐๙-๐๓๔-๒๐๔           บทบัญญัตเิกี่ยวกับครอบครัวและมรดกอิสลาม                ๓(๓-๐-๖)    
                                    )أحكام األسرة وادلرياث(

                             (Provision of Islamic Family and Inheritance) 
ประโยชน์ ความส าคัญ และหุกมของการหมั้นและการสมรส  เงื่อนไข และองค์ประกอบของการหมั้น

และการสมรส บุคคลที่อนุมัติและไม่อนุมัติท าการการหมั้นและการสมรสกัน ผลจากการการหมั้นและการสมรส 
สิทธิหน้าที่ภายหลังการสมรส  หลักเกณฑ์ในการสร้างครอบครัวสุขสันต์ การหย่า ประเภทของการหย่า สิทธิ
และหน้าที่สืบเนื่องจากการหย่า  ทรัพย์สินระหว่างสามีภริยา มรดก หลักเกณฑ์การแบ่งปันมรดกตามสัดส่วน
ต่าง ๆ ประเภทของทายาท พินัยกรรมและเงื่อนไขในการท าพินัยกรรม รูปแบบและประเภทการท าพินัยกรรม
ตามหลักกฎหมายอิสลามว่าด้วยครอบครัวและมรดกในปัจจุบัน 

 
 
 

๐๙-๐๓๔-๒๐๗ การเงิน การธนาคารในอิสลาม 
(ادلصرفية يف اإلسالم)  

๓(๓-๐-๖)    



 
 

 

๙๔ 

(Islamic Finance and Banking) 

ความหมาย และลักษณะของเงิน สภาพแวดล้อมทางการเงินทฤษฎีการเงินเบื้องต้น การออมและการ
ลงทุน การธนาคาร ธนาคารกลาง ธนาคารพาณิชย์ ธนาคารอิสลาม ทฤษฏีและแนวปฏิบัติของธนาคารอิสลาม 
ผลิตพันธ์และบริการของธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย  สินเชื่อ เงินฝาก การบริการทางการเงิน การบริการ
ด้านการค้าระหว่างประเทศ บทบาทของธนาคารอิสลามและสถาบันการเงินที่ปราศจากดอกเบี้ยในการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคม 
 

๐๙-๐๓๔-๒๐๘ อรรถาธิบายอัลกุรอาน ๑ 
(1التفسري التحليلي)  

(Analytic Exegesis 1) 

๓(๓-๐-๖)   

ความหมายและหลักการอรรถาธิบายอัลกุรอานเชิงวิจักษ์ (ตัฟซีรตะหฺลีลีย์) การอรรถาธิบายเชิงวิจักษ์ซู
เราะฮฺอัลอันอาม ศึกษาความหมายโดยรวมของซูเราะฮฺ สาเหตุของการประทานอายะฮฺต่างๆ ในซูเราะฮฺอัลอัน
อาม การแปลความหมายที่ถูกต้อง โดยน าหลักฐานมาสนับสนุน ประกอบด้วยความคิดเห็นของนักอรรถาธิบาย
ชาวสะลัฟและนักปราชญ์อ่ืนๆ ทั้งในอดีตและปัจจุบันอธิบายวิเคราะห์ประเด็นที่นักอรรถาธิบายมีความคิดเห็น
ต่างกัน และเทียบเคียงบทบัญญัติต่าง ๆ ในซูเราะฮฺกับประเด็นปัญหาร่วมสมัย 
 

๐๙-๐๓๔-๒๑๐ หะดีษ ๑ 
( 1احلديث النبوي  ) 
 (Hadith 1) 

๓(๓-๐-๖) 
     

ศึกษา วิเคราะห์หะดีษของท่านนบี เกี่ยวกับพฤติกรรมต่างๆ ของมนุษย์ จากหะดีษอัรบาอีน และหะดีษ
เกี่ยวกับสัญญาณแห่งวันสิ้นโลก มนุษย์กลับสู่สภาพอนารยชน (ญาฮิลียะฮฺ) และบูชาเจว็ด หะดีษเกี่ยวกับวันกิยา
มะฮฺ ค าพยากรณ์ต่าง ๆ ของท่านนบีมุฮัมมัด (ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม) การช่วยเหลือของท่านนบี (อัช
ชะฟาอะฮฺ)ในวันกิยามะฮฺ สวรรค์ สภาพของชาวสวรรค์ นรก สภาพของชาวนรก 
๐๙-๐๓๔-๒๑๒ จริยธรรมของท่านนบี 

( اذلدي النبوي يف اآلداب والرقائق)  
(Prophetic Guidance in Ethics Pity) 

๓(๓-๐-๖)      

ความหมายและความส าคัญของจริยธรรม ศึกษาจริยธรรมในการพัฒนาบุคลิกภาพส่วนบุคคล สังคม
และการอยู่รวมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมตามแบบอย่างท่านนบีวิเคราะห์และออกแบบสื่อการปูองกันและการ
แก้ปัญหาสังคมให้สอดคล้องกับหลักจริยธรรมท่านนบี 

 
 
 
 

 

๐๙-๐๓๔-๒๑๔ ประวัติศาสตร์อิสลาม ๑ 
 (1)التاريخ اإلسالمي  

(Islamic History 1) 

๓(๓–๐–๖) 

ประวัติความเป็นมาของคุละฟาอุรรอซิดูน การแต่งตั้งและการบริหารในสมัยอบูบักรฺ อุมัร อุสมาน 
และอะลี วิกฤตทางการเมืองช่วงปลายของยุคคุละฟาอุรรอซิดูน สาเหตุการเปลี่ยนแปลงจากระบบคุละฟาอุรรอ
ซิดูนสู่ราชวงศ์อุมัยยะฮ และการบริหารของกษัตริย์ในสมัยราชวงค์อุมัยยะฮฺ ผลงานของคุละฟาอุรรอซิดูนและ



 
 

 

๙๕ 

ราชวงค์อุมัยยะฮฺต่อการพัฒนาการศึกษา เศรษฐกิจ สังคม และการเมือง 
 

๐๙-๐๓๔-๒๑๖ ภาษาอาหรับ ๑ 
 (1)اللغة العربية

(Arabic 1) 

๓(๓–๐–๖) 

ศึกษาความหมายและประเภทของค า วลี  โครงสร้างและประเภทของประโยค ความหมายของอัลบิ
นาอฺ วัลอิอฺรอบ ความหมายของค านามไม่ชี้เฉพาะ (อัลนะกิเราะห์) และค านามชี้เฉพาะ (อัลมะริฟะห์) และ
ประเภทของอัลมะรฟิะห์ ศึกษานิยามของอัฃระวิธี (ศอรฟฺ) แหล่งก าเนิด การพัฒนาการของศอรฟฺ ความสัมพันธ์
กับวิชาภาษาอาหรับอ่ืนๆ ประเภทของค า การผันค า การแปลงค า และญัมอัลตักซีร 
 

๐๙-๐๓๔-๒๑๗ ภาษาอาหรับ ๒  
( 2اللغة العربية)                                         

(Arabic 2) 

๓(๓-๐-๖)  
 
 

ศึกษาเก่ียวกับค านามที่อยู่ในสถานะอัลมัรฟูอาต เช่น ฟาอิล นาอิบฟาอิล มุบตาดา คอบัร และอ่ืนๆ ใน
สถานะอัลมันซุบาต เช่น มัฟอูลประเภทต่างๆและอ่ืนๆ และในสถานะอัลมัคฟูฎอต อัฃระวิธี ศึกษาความหมาย
ของค ากริยา (ฟิอล) ประเภท ลักษณะ และรูปแบบต่างๆ ของการผันค ากริยา 
 

๐๙-๐๓๔- ๒๑๘ ระบบการเมืองการปกครองเปรียบเทียบ 
(السياسة ادلقارنة)  

(Comparative  Politics) 

๓(๓-๐-๖)       

แนวคิดและวิธีการในการศึกษาการเมืองและการปกครองเปรียบเทียบแนวคิดและหลักการชูรอใน
อิสลาม แนวคิดและทฤษฏีประชาธิปไตย เผด็จการอุดมการณ์ทางการเมือง วัฒนธรรมทางการเมืองและมติ
มหาชนกระบวนการใช้อ านาจและความชอบธรรมทางการเมือง กระบวนการและปฏิสัมพันธ์ระหว่างสถาบันต่าง 
ๆ ในระบบการเมืองโดยศึกษาเปรียบเทียบประเทศที่พัฒนาแล้ว ประเทศที่ก าลังพัฒนา ประเทศไทย และ
ประเทศมุสลิมเฉพาะบางประเทศท่ีส าคัญโดยเน้นเกี่ยวกับการเปลี่ยนทางการเมือง โครงสร้างองค์ประกอบ และ
หน้าที่ของระบบการเมืองการปกครองในประเทศเหล่านั้น 

 
 
 

 

๐๙-๐๓๔-๒๑๙ วิธีการวิจัยทางอิสลามศึกษา 
هج البحث يف الدراسات اإلسالمية(ا)من  

(Research Methodology in Islamic Studies) 

๓(๒-๒-๕)      

ความหมาย จุดมุ่งหมายและขอบเขตของการวิจัยทางอิสลามศึกษา จรรยาบรรณและจริยธรรมของ
ผู้วิจัย ความส าคัญของปัญหาวิจัย ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง กรอบแนวคิดการวิจัย วิธีวิทยาการวิจัย 
พร้อมทั้งเขียนโครงร่างสารนิพนธ์ ๓ บท  
 

๐๙-๐๓๔-๒๒๐ อารยธรรมอิสลามและโลกาภิวัตน์  
 (والعودلةاإلسالمية  احلضارة)

(Islamic  Civilization and Globalization) 

๓(๓-๐-๖)      

ความหมาย ความเป็นมา ขอบข่าย และความส าคัญของอารยธรรมอิสลาม ประเภทและเอกลักษณ์ของ



 
 

 

๙๖ 

อารยธรรมอิสลาม โลกาภิวัตน์ความเป็นมาของโลกาภิวัตน์ อารยธรรมอิสลามกับชีวิตมนุษย์ในด้านการพัฒนา
ความคิด การศึกษา ด้านการพัฒนาสังคม การทหาร และการเมืองขบวนการมิชชันนารีและนักบูรพาคดีต่ออารย
ธรรมอิสลาม การฟื้นฟูอารยธรรมในสมัยต่างๆ โดยเน้นอิทธิพลของอารยธรรมอิสลามที่มีต่อโลกและศึกษาความ
แตกต่างระหว่างอารยธรรมอิสลามกับอารยธรรมอ่ืนในยุคโลกาภิวัตน์บทบัญญัติอิสลามต่อโลกาภิวัตน์  อิทธิพล
และความสัมพันธ์ของโลกาภิวัตน์กับการด าเนินชีวิตของสังคมมุสลิม  
 

๐๙-๐๓๔-๒๒๑ ระบบอิสลาม 
(النظم اإلسالمية)  

(Islamic Systems) 

๓(๓-๐-๖)      

ความหมาย แนวคิด และวิวัฒนาการของระบบต่างๆ ในอิสลาม ความครอบคลุมของระบบอิสลาม 
ระบบอิสลามท่ีส าคัญ เช่น ระบบความเชื่อ ระบบครอบครัว ระบบเศรษฐกิจ ระบบการเงินการคลัง ระบบญีฮาด 
ระบบการเมืองการปกครอง ระบบการบริหารจัดการ ระบบกฎหมายและศาล ระบบการลงโทษ และระบบ
สังคมสงเคราะห์ โดยเน้นการศึกษาวิเคราะห์เชิงระบบและเปรียบเทียบกับระบบต่างๆ ที่ปรากฏอยู่ในสังคมไทย
และในสังคมโลก 
 

๐๙-๐๓๔-๒๒๒ หลักและวิธีการเผยแผ่ 
 الدعوة( فقة)

(Methods of Preaching) 

๓(๓-๐-๖)      

ความหมาย ความส าคัญของหลักการและวิธีการเผยแผ่ (ฟิกฮฺอัดดะอฺวะฮฺ) ก าเนิดวิชาหลักการเผยแผ่ 
องค์ประกอบของการเผยแผ่หลักการเผยแผ่(ดะอฺวะฮฺ)ของบรรดานบีศึกษาตัวอย่างการเผยแผ่ของท่านนบีนูหฺน
บีอิบรอฮีมนบีมูซานบีอีซา(อะลัยฮิมุสสลาม) และนบีมูฮัมมัด (ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม) ศึกษาสุนทรพจน์
ของท่านนบีมูฮัมมัด (ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม) และฝึกทักษะการเขียนและกล่าวสุนทรพจน์(คุฏบะฮฺ)ศึกษา
คุณสมบัติที่ส าคัญของนักเผยแผ่ (ดาอี)วิธีการและรูปแบบของการเผยแผ่ที่ส าคัญวิเคราะห์วิธีการเผยแผ่ที่มี
ประสิทธิภาพศึกษาตัวอย่างการเผยแผ่ผ่านสื่อเทคโนโลยีสมัยใหม่ พร้อมทั้งผลิตสื่อที่สอดคล้องกับยุคปัจจุบัน 

 

๐๙-๐๓๔-๒๒๓ อิสลามกับประเด็นร่วมสมัย 
 (قضااي ادلعاصرةاإلسالم وال)

(Islamand Contemporary Issues)  

๓(๓-๐-๖)      

 

ประเด็นปัญหาต่าง ๆ ร่วมสมัยในทัศนะของอิสลาม เช่น การผสมเทียม การวางแผนครอบครัว การ
ท าแท้ง การสูบบุหรี่  การปลูกถ่ายอวัยวะ  การซื้อขายอวัยวะ การวินิจฉัยการตาย  การอุ้มบุญ  การ
ท าศัลยกรรมเสริมแต่งความงาม และอ่ืนๆ โดยเน้นการศึกษาในรูปแบบการใช้กระบวนการกลุ่มและ
กระบวนการฝึกวิเคราะห์วินิจฉัยอย่างเป็นระบบ ให้นักศึกษาสามารถน าไปประยุกต์เป็นแนวทางในการ
วิเคราะห์ปัญหาและชี้น าสังคมร่วมสมัย 
 

๐๙-๐๓๔-๒๒๔ หลักการสอน 
(مبادئ طرق التدريس)  

(Methods of Teaching) 

๓(๓-๐-๖)      

ความหมาย ความส าคัญจรรยาบรรณของผู้สอน วิเคราะห์รูปแบบการสอนในอัลกุรอาน วิธีการและ
เทคนิคการสอนของท่านนบีมูฮัมมัด(ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม) แนวคิดและทฤษฏีการเรียนรู้  องค์ประกอบ
ของขั้นเตรียมการสอน ขั้นด าเนินการสอน ขั้นประเมินการสอน และการเขียนแผนการสอนฉบับสมบูรณ์ 
พร้อมผลิตนวัตกรรมเพ่ือประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนจริง การศึกษาในจังหวัดชายใต้  



 
 

 

๙๗ 

 
๐๙-๐๓๔-๒๒๖ 

 
การบริหารและการจัดการในอิสลาม 

 (التنظيم واإلدارةيف اإلسالم مبادئ)
(Administration and Management in Islam) 

 
๒(๒-๐-๔) 

ความหมายและความส าคัญของการบริหารและการจัดการในอิสลามประวัติความเป็นมาของการ
บริหารและการจัดการในอิสลามหลักการและทฤษฎีพื้นฐานทางการบริหารและการจัดการในอิสลาม หลักการ
วางแผนการเป็นผู้น าองค์กรหลักการจัดการและการบริหารองค์กรการก ากับติดตามการควบคุมและการ
ประเมินในอิสลาม โดยมีการศึกษากรณีตัวอย่าง เพ่ือมุ่งให้เกิดการพัฒนานักบริหารที่ดีมีคุณธรรมจริยธรรม
ตามหลักศาสนา 
 

๒.๓ วิชาเอกเลือก 
 

๐๙-๐๓๔-๒๐๕    เศรษฐศาสตร์อิสลาม   
قتصاد اإلسالمي(اال)  

(Islamic Economics) 

๓(๓-๐-๖)      

นิยาม ขอบข่าย ความส าคัญ ความเป็นมา จริยธรรม และลักษณะเฉพาะของเศรษฐศาสตร์อิสลาม 
ปัญหาทางเศรษฐกิจและแนวทางแก้ไขตามแนวทางเศรษฐศาสตร์อิสลาม การกักตุนสินค้า (อัลอิหฺติก้าร) การ
ก าหนดเพดานราคาสินค้า (อัตัสอีร) เปรียบเทียบหลักเศรษฐศาสตร์อิสลามกับหลักเศรษฐศาสตร์ทั่วไป 
กรรมสิทธิ์ ระบบดอกเบี้ย ตลาดหุ้น และสหกรณ์ในอิสลาม 
 
๐๙-๐๓๔-๒๐๖             ศาสนบัญญัติเปรียบเทียบ                                            ๒(๒-๐-๔)  
 (الفقه ادلقارن)                               
                                (Comparative Jurisprudence) 

ความหมายและความส าคัญของการศึกษาศาสนบัญญัติในเชิงเปรียบเทียบ สาเหตุความแตกต่างของ
แนวความคิดท่ีเกี่ยวข้องกับศาสนบัญญัติ ตลอดถึงความแตกต่างทางความคิดของนักกฎหมายอิสลามในเรื่องที่
เกี่ยวกับอิบาดาต และมุนากะฮาต แนวคิด  โครงสร้าง  และตัวบทของกฎหมายอิสลามกับกฎหมายสากล  
โดยเน้นการวิเคราะห์เปรียบเทียบแนวคิดทางกฎหมายของส านักคิด  และนักนิติศาสตร์ที่ส าคัญในอิสลาม 
 

๐๙-๐๓๔-๒๐๙ อรรถาธิบายอัลกุรอาน๒ 
 ( 2تحليليال تفسريال)

(Analytic Exegesis 2) 

๓(๓-๐-๖)      

ความหมายของการอรรถาธิบายอัลกุรอานเชิงวิจักษ์ (ตัฟซีรตะหฺลีลีย์) หลักการอรรถาธิบายเชิงวิจักษ์
ในซูเราะฮฺอัตเตาบะฮฺ ศึกษาความหมายโดยรวมของซูเราะฮฺและสาเหตุของการประทานอายะฮฺต่างๆ ในซู
เราะฮฺอัตเตาบะฮฺ การแปลความหมายที่ถูกต้องโดยน าหลักฐานมาสนับสนุน ประกอบด้วยความคิดเห็นของนัก
อรรถาธิบายชาวสะลัฟและนักปราชญ์อ่ืน ๆ ทั้งในอดีตและปัจจุบัน ตลอดจนอธิบายวิเคราะห์ประเด็นที่นัก
อรรถาธิบายมีความคิดเห็นต่างกัน  
๐๙-๐๓๔-๒๑๑ หะดีษ ๒  

)2 احلديث النبوي)  
(Hadith 2) 

๓(๓-๐-๖)      



 
 

 

๙๘ 

ศึกษาวิเคราะห์และเปรียบเทียบระหว่างหะดีษในต าราอีหม่ามอัลบุคอรีย์และมุสลิม เกี่ยวกับการ
ศรัทธาของมนุษย์ในยุคแรกของอิสลาม ผู้ปกครองที่อยุติธรรม มนุษย์ที่มีจิตใจที่ไม่มั่นคง ชอบสะสมความ
ร่ ารวยโดยไม่บริจาคทานและไม่จ่ายซากาต ตลอดจนละเลยต่อการใช้จ่ายที่มีความจ าเป็น 
 

๐๙-๐๓๔-๒๑๓   
 

หลักการพิสูจน์หะดีษ  
احلديث( )مناهج ختريح  

(Hadith Authentication) 

 

๓(๒-๒-๕)      

ความหมาย ความส าคัญ ต้นก าเนิดหลักการและเงื่อนไขพิสูจน์หะดีษ ที่มาของรากฐานและกฎเกณฑ์
หลักการพิสูจน์หะดีษในทัศนะของนักวิชาการหะดีษ ล าดับความส าคัญและการจัดกลุ่มหนังสือที่แพร่หลายใน
วิชาหลักการพิสูจน์หะดีษ พร้อมศึกษาและปฏิบัติการพิสูจน์หะดีษของนักวิชาการหะดีษที่มีชื่อเสียง 
 
 

๐๙-๐๓๔-๒๑๕ ประวัติศาสตร์อิสลาม ๒  
)2 سالمي)اإل التاريخ  
(Islamic History 2) 

๓(๓-๐-๖)      

ความเป็นมาและวิวัฒนาการทางการเมือง การปกครอง การศึกษา ศาสนา และการพัฒนาอาณาจักร
อับบาซียะฮฺ และอุษมานียะอฺ สาเหตุของการล่มสลายของอาณาจักรอับบาซียะฮฺ และอุษมานียะอฺ รัฐอิสลาม
ในอันดาลูเซีย และผลงานของราชวงษ์อับบาซียะฮฺ อุสมานียะฮฺ รัฐอิสลามอันดาลูเซียต่อการการศึกษา 
เศรษฐกิจ สังคม และการเมือง โดยรวมถึงประวัติความเป็นมาของอิสลามในประเทศไทยและเอเชียตะวันออก
เฉียงใต ้
 

๐๙-๐๓๔- ๒๒๕  การสัมมนาทางอิสลามศึกษา    ๒(๑-๒-๒) 
ة عن الدراسات اإلسالمية(ندو ال)  

(Seminar in Islamic Studies) 
บูรณาการความรู้ที่ได้ศึกษามากับการปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการที่ให้ความร่วมมือในการจัด

กระบวนการเรียนรู้อย่างเป็นระบบร่วมกันโดยเริ่มตั้งแต่การวางแผนปฏิบัติงานการคัดเลือกนิสิตการเตรียม
ความพร้อมการนิเทศงานและการประเมินผลการปฏิบัติงานเพ่ือให้เกิดทักษะการปฏิบัติงานทางด้านอิสลาม
ศึกษา การประสานงาน การใช้เทคโนโลยีพ้ืนฐาน และการใช้ภาษาในการสื่อสารทั้งภาษาไทยและต่างประเทศ 
 

๐๙-๐๑๔-๒๒๖ เจตนารมณ์กฎหมายอิสลาม 
 (مقاصد الشريعة)     

(Maqasid al-Shari-ah) 

๒(๒-๐-๔)      

ความหมาย และความเป็นมาของมะกอศิดอัซชะรีอะฮฺ  เปูาหมายหรือเจตนารมณ์ของการบัญญัติ
กฎหมายอิสลาม  เจตนารมณ์ทั่วไป  เจตนารมณ์เฉพาะ แนวทางการหยั่งรู้ ถึงเจตนารมณ์ของบทบัญญัติ
อิสลาม หลักการเกี่ยวกับอัฏฏอรูรียาต  อัลหาญีญาตและอัตตะหฺสีนาต 
 

๐๙-๐๓๔-๒๒๘ หลักการเสวนา 
احلوار وادلناظرة(أدب )      

(Propriety of Argument & Dialogue) 

๓(๓-๐-๖)      

ความหมาย และความส าคัญของการเสวนา ขั้นตอน รูปแบบ และเทคนิควิธีของการเสวนา 
กระบวนการจัดประชุมและการสร้างบรรยากาศที่เอ้ือต่อการสานเสวนา วิเคราะห์รูปแบบ หลักเกณฑ์ และ
เทคนิคการเสวนาในคัมภีร์อัลกุรอานและซุนนะฮฺ การเสวนากับแนวทางอ่ืนๆ ในการแก้ไขปัญหาขัดแย้งโดย



 
 

 

๙๙ 

สันติวิธีโดยเน้นการฝึกปฏิบัติและศึกษากรณีการเสวนาต่างๆ เพ่ือน าไปใช้เป็นเครื่องมือในการประสานการ
เรียนรู้และสร้างสัมพันธภาพภายในชุมชนและสังคมพหุวัฒนธรรม 
 

๐๙-๐๓๔-๒๒๙ โลกมุสลิมปัจจุบัน 
)حاضر العامل اإلسالمي(   

(Muslim in Contemporary World) 

 
๓(๓-๐-๖)      

ความหมายของประเทศมุสลิม โลกมุสลิม สภาพการณ์ทางการเมือง การปกครอง ภูมิประเทศ 
ประชากร เศรษฐกิจ ทรัพยากรธรรมชาติ กลุ่มและองค์กรทางศาสนาในประเทศมุสลิมในคาบสมุทรอาหรับ 
ทวีปเอเชีย แอฟริกา ยุโรป แหลมมลายู และประเทศที่มีมุสลิมเป็นชนส่วนน้อย เช่น ประเทศไทย จีน รัสเซีย  
อินเดีย ฟิลิปปินส์ และอ่ืน ๆ 
 
 

๐๙-๐๑๔-๒๒๙ สถานภาพสตรีในอิสลาม 
 )مكانة ادلرأة يف اإلسالم(
(Woman Status in Islam) 

๒(๒-๐-๔)      

สถานภาพและบทบาทของสตรีในสมัยญาฮิลียะฮฺ และในอิสลาม เปรียบเทียบสถานภาพระหว่างบุรุษ
กับสตรี ศาสนบัญญัติต่างๆ เกี่ยวกับสตรีทั้งในด้านอิบาดาตมุอามะลาตมุนากะหาตและญินายาตสตรีที่ถูก
กล่าวถึงในคัมภีร์อัลกุรอาน และสตรีตัวอย่างในประวัติศาสตร์ เปรียบเทียบสถานภาพของสตรีมุสลิมกับ
สถานภาพสตรีในปัจจุบัน โดยเน้นประเด็นที่มักจะท าให้เกิดความเข้าใจผิดต่อสถานภาพสตรีในอิสลาม 

 
๐๙-๐๑๔-๒๒๔ 
 

ศาสนาโลก   
(األداين)  

(World Religion) 

๓(๓-๐-๖)      

ทฤษฏีการก าเนิดศาสนาวิวัฒนาการของศาสนาประวัติศาสตร์และหลักธรรมค าสอนของลัทธิและ
ศาสนาที่ส าคัญๆของโลกโดยเน้นการวิเคราะห์เพ่ือค้นคว้าแนวทางในการสร้างสรรค์ชีวิตที่มีคุณภาพประโยชน์ 
และมีคุณค่าต่อสังคม 
 

๐๙-๐๓๔-๒๓๑  
กฎหมายว่าด้วยกิจการอิสลามในประเทศไทย 

 (اتيالند يف قانون للشؤون اإلسالمية)
 (Law on Islamic Affairs in Thailand) 

 
 
๓(๓-๐-๖)      
 

พระราชบัญญัติพระราชกฤษฎีกาพระราชก าหนดกฎกระทรวงกฎและระเบียบต่างๆที่เกี่ยวข้องกับ
กิจการอิสลามในประเทศไทยเช่นพระราชบัญญัติว่าด้วยการใช้กฎหมายอิสลามในเขตจังหวัดปัตตานีนราธิวาส
ยะลาและสตูลพ.ศ. ๒๔๘๙พระราชบัญญัติบริหารองค์กรอิสลามพ.ศ. ๒๕๔๐พระราชบัญญัติส่งเสริมกิจการ
ฮัจญ์พ.ศ. ๒๕๒๔พระราชบัญญัติส่งเสริมกิจการฮัจญ์ (ฉบับที่๒) พ.ศ. ๒๕๓๒และพระราชบัญญัติธนาคาร
อิสลามแห่งประเทศไทยพ.ศ. ๒๕๔๕พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภครวมทั้งกฎกระทรวงระเบียบและอ่ืนๆที่
ออกตามกฎหมายเหล่านี้และผลกระทบของการมีและใช้กฎหมายดังกล่าวต่อวิถีชีวิตของประชาชนโดยเฉพาะ
ชาวไทยมุสลิม 
 

๐๙-๐๓๔-๔๒๗   สารนิพนธ์ 
 (البحث التكميلي)  
  (Thematic Paper) 

๓(๓-๐-๖)      



 
 

 

๑๐๐ 

เสนอโครงร่างสารนิพนธ์ที่สมบูรณ์เพ่ือได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและเขียน
รายงานสารนิพนธ์ที่สมบูรณ์ โดยยึดหลักคู่มือสารนิพนธ์พร้อมน าเสนอต่อคณะกรรมการสอบที่ได้รับการ
แต่งตั้งโดยสถาบันฯ 

 
 
 

๐๙-๐๓๔-๔๓๐ การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา 
 (اإلعداد للتعليم التعاوين)
(Co - Operative Education Preparation) 

๑(๐-๒-๑) 
 

หลักการ แนวคิด กระบวนการสหกิจศึกษา ระเบียบข้อปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง การเตรียมตัวเพ่ือการ
ฝึกงานในสถานประกอบการที่เหมาะสม ความรู้พ้ืนฐานในการปฏิบัติงานในสถานประกอบการเพ่ือน าไป
พัฒนาตนเองตามมาตรฐานวิชาชีพของสาขาวิชาเช่นการพัฒนาบุคลิกภาพ ภาษาอังกฤษ เทคโนโลยี
สารสนเทศ การสื่อสาร มนุษยสัมพันธ์ การท างานเป็นทีม เป็นต้น ตลอดจนการน าเสนอโครงงานและการ
เขียนรายงานวิชาการ 
๐๙-๐๓๔-๔๓๑  สหกิจศึกษา      ๖(๐-๑๘-๐) 
  )التعليم التعاوين(   
   (Co-operative Education) 

การปฏิบัติงานในสถานประกอบการในลักษณะพนักงานชั่วคราว เพ่ือให้ได้ประสบการณ์จากการไป
ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย โดยนักศึกษาต้องเสนอโครงงานและผลการปฏิบัติงาน 
 
 
 ภาคผนวก ข 



 
 

 

๑๐๑ 

 
 

ตารางเปรียบเทียบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาอิสลามศึกษา 
 

หลักสูตรใหม่พ.ศ. ๒๕๕๕ หลักสูตรปรับปรุงพ.ศ. ๒๕๖๐ เหตุผลในการแก้ไข 
ชื่อหลักสูตร 
ศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาอิสลามศึกษา 
 Bachelor of Arts Program in Islamic Studies 

ชื่อหลักสูตร 
คงเดิม 

 

ชื่อปริญญา 
ศิลปศาสตรบัณฑิต  (สาขาวิชาอิสลามศึกษา) 
Bachelor of Arts ( Islamic Studies) 
ศศ.บ.  (อิสลามศึกษา) 
 B.A. (Islamic Studies) 

ชื่อปริญญา 
 
 
คงเดิม     

 

โครงสร้างหลักสูตร 
หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป                          ๓๑ หน่วยกิต 
หมวดวิชาเฉพาะ                                ๙๙ หน่วยกิต 
        กลุ่มวิชาแกน                            ๑๗  หน่วยกิต 
        กลุ่มวิชาเอก                             ๖๗  หน่วยกิต 
          วชิาเอกบังคับ                         ๕๘  หน่วยกิต 
 วิชาเอกเลือก   ไม่น้อยกว่า           ๙  หนว่ยกิต 
        กลุ่มวิชาโท           ไม่น้อยกว่า      ๑๕ หน่วยกิต 
หมวดวิชาเลือกเสรี                               ๖  หนว่ยกิต 
                รวม                             ๑๓๖  หน่วยกิต 
หมวดวิชาโท               ไม่นอ้ยกว่า        ๑๘  หนว่ยกิต 
 
 

โครงสร้างหลักสูตร 
หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป                 ๓๑ หน่วยกิต 
หมวดวิชาเฉพาะ                       ๙๙ หน่วยกิต 
    กลุ่มวิชาแกน                       ๑๗ หน่วยกิต 
    กลุ่มวิชาเอก (แบบเอกเดี่ยว)     ๘๒  หน่วยกิต 
          วชิาเอกบังคับ                ๕๖ หน่วยกิต 
 วิชาเอกเลือกไม่น้อยกว่า   ๒๖ หน่วยกิต 
   กลุ่มวิชาเอก (แบบเอก-โท)        ๘๒  หนว่ยกิต 
          วชิาเอกบังคับ                ๕๖  หน่วยกิต 
          วชิาเอกเลือกไม่น้อยกว่า    ๑๑  หนว่ยกิต 
          วชิาโท        ไม่น้อยกว่า   ๑๕  หน่วยกิต 
หมวดวิชาเลือกเสรี                      ๖ หนว่ยกิต 
รวม                                    ๑๓๖ หน่วยกิต 
หมวดวิชาโท    ไม่น้อยกว่า          ๑๘  หน่วยกิต 

 

เพ่ิมแผนการศึกษาแบบเอกเดี่ยว 
เพ่ือเปิดโอกาสให้นักศึกษาเลือก
แผนที่ชอบ 

ภาคผนวก ข 



 
 

 

๑๐๒ 

หลักสูตรใหม่พ.ศ. ๒๕๕๕ หลักสูตรปรับปรุงพ.ศ. ๒๕๖๐ เหตุผลในการแก้ไข 
ปรัชญาหลักสูตร 
มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถด้านอิสลามศึกษา มีทักษะด้านการ
สื่อสารและการใช้เทคโนโลยี มีคุณธรรม  จริยธรรม มีจิตส านึกสาธารณะ
ก้าวน าความเปลี่ยนแปลง พร้อมพัฒนาคุณภาพ ชีวิตตนเองและสังคมอย่าง 

ปรัชญาหลักสูตร 
คงเดิม 

 

สมดุล ด้วยกระบวนการศึกษาท่ีมีคุณภาพทันสมัยและบูรณาการ   
ความส าคัญของหลักสูตร 
สังคมโลกปัจจุบันได้พัฒนาไปสู่สังคมฐานความรู้ ซึ่งสอดคล้องกับหลัก
ศาสนาอิสลามที่ได้ เรียกร้องให้มนุษย์ปฏิรูปสังคมด้วยความรู้มาเป็น
เวลานานกว่า ๑๔๐๐ กว่าปี คัมภีร์อัลกุรอานเป็นแหล่งวิทยาการอันยิ่งใหญ่
และท้าทายปัญญาของมนุษย์ ชี้ชวนให้มนุษย์ศึกษา ค้นคว้า คัมภีร์อัลกุ
รอานประมวลไว้ด้วยความรู้ที่เป็นสูตรส าเร็จและความรู้ที่เปิดโลกทัศน์ให้
มนุษย์ต่อยอดด้วยกระบวนการคิด ศึกษา ค้นคว้า และวิจัย มหาวิทยาลัย
หลายแห่งทั่วโลก ได้น าเนื้อหาสาระในคัมภีร์อัลกุรอานไปเป็นรากฐาน
ทางด้านการศึกษาสาขาวิชาต่าง ๆ รวมทั้งสาขาวิชาอิสลามศึกษา ซึ่งเป็น
มาตรฐานส าคัญส าหรับการด าเนินชีวิตของมุสลิมทุกคน ไม่ว่าจะอาศัยอยู่
ในประเทศใด การศึกษาอิสลามศึกษาจึงมีความส าคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ในสังคมปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงเชื่อมโยงกับวัฒนธรรมที่หลากหลาย 
ยิ่งมีความจ าเป็นที่จะต้องรู้และเข้าใจหลักการของอิสลามอย่างลึกซึ้ง เพ่ือ
สามารถปรับตัวในการอยู่ร่วมกันภายใต้กรอบแห่งอิสลามอันเป็นสากล 
ยืดหยุ่น และเหมาะสมกับทุกยุคทุกสมัย หาไม่แล้วอาจจะน าไปสู่การใช้ชีวิต
อย่างคับแคบ ขัดแย้ง และเกิดความแตกแยกขึ้นได้ การจัดการเรียนการ
สอนสาขาวิชาอิสลามศึกษาจึงมีนัยส าคัญต่อการสร้างความสงบสุขและ
ความเจริญก้าวหน้าของสังคมและประเทศชาติ 

ความส าคัญของหลักสูตร 
คงเดิม 
 

 

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร  
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาอิสลามศึกษามุ่งผลิต

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร  
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาอิสลามศึกษามุ่ง

เพ่ือให้สอดคล้องกับข้อเสนอของผู้
มีส่วนได้ส่วนเสียและวิสัยทัศน์ของ 



 
 

 

๑๐๓ 

หลักสูตรใหม่พ.ศ. ๒๕๕๕ หลักสูตรปรับปรุงพ.ศ. ๒๕๖๐ เหตุผลในการแก้ไข 
บัณฑิตที่มีคุณสมบัติดังนี้ ผลิตบัณฑิตที่มีคุณสมบัติดังนี้ 

๑.มีความรู้ความเข้าใจอย่างลึกซึ้งถึงแก่นแท้ของอิสลามอันเป็น
รากฐานส าคัญส าหรับการด าเนินชีวิตของมนุษย์ 

๒ .มีความตื่นตัวก้าวทันความเปลี่ยนแปลงและสามารถอยู่ร่วมกับ
ผู้อื่นในสังคมที่หลากหลายทางวัฒนธรรมอย่างสร้างสรรค์ 

๓ .มีความคิดเชิงระบบสามารถวิเคราะห์สังเคราะห์และ
เปรียบเทียบระหว่างแนวคิดที่แตกต่างกันของบรรดานักปราชญ์ทั้งในอดีต
และปัจจุบันได้อย่างมีเหตุผล 

๔ .มีทักษะด้านการใช้เทคโนโลยีพ้ืนฐานและสามารถสื่อสารได้
หลายภาษามีจิตสาธารณะพร้อมให้บริการวิชาการด้านอิสลามศึกษาแก่
บุคคลและหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน 

 

1. เข้าใจและอธิบายบทบัญญัติอิสลามท่ีเกี่ยวข้องกับ
การด าเนินชีวิตประจ าวันได้ 
2. คิดวิเคราะห์และเชื่อมโยงศาสตร์ด้านอิสลามศึกษา
กับศาสตร์อ่ืนเพื่อการประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม 
3. มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัย และความ
รับผิดชอบต่อตนเองและผู้อ่ืนภายใต้วิถีแห่งสังคมพหุ
วัฒนธรรม 
4. สามารถใช้เทคโนโลยีในการสืบค้นข้อมูลสื่อสาร และ
ถ่ายทอดองค์ความรู้ทางอิสลามศึกษาได้ ทั้งด้วย
ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ 
5. มีทักษะด้านการผลิตนวัตกรรมการเรียนรู้ทางอิสลาม
ศึกษาที่เหมาะสมกับยุคสมัยในสังคมพหุวัฒนธรรมแห่ง
ประชาคมอาเซียน 
 

มหาวิทยาลัย รวมทั้งข้อเสนอแนะ
ของผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์หลักสูตร 

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป(รวม  ๓๑  หน่วยกิต) หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป(รวม  ๓๑ หน่วยกิต) 
คงเดิม 

 

กลุ่มวิชาภาษา       ๑๒ หนว่ยกิต กลุ่มวิชาภาษา  ๑๒ หน่วยกิต 
คงเดิม 

 

         ภาษาไทย     ๓   หนว่ยกิต ภาษาไทย   ๓   หน่วยกิต 
คงเดิม 

 

        ภาษาอังกฤษ   ๖   หน่วยกิต ภาษาอังกฤษ  ๖  หน่วยกิต 
คงเดิม 

 

       ภาษามลายู     ๓  หนว่ยกิต ภาษามลายู   ๓  หน่วยกิต 
คงเดิม 

 



 
 

 

๑๐๔ 

หลักสูตรใหม่พ.ศ. ๒๕๕๕ หลักสูตรปรับปรุงพ.ศ. ๒๕๖๐ เหตุผลในการแก้ไข 
วิชาเลือกโดยเลือกจาก  ๓  ภาษา  คือ  ภาษาไทยภาษาอังกฤษ  ภาษา
มลายู   อีก ๓  หน่วยกิต 

วิชาเลือกโดยเลือกจาก  ๓  ภาษา  คือ  ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ  ภาษามลายู   อีก ๓  หน่วยกิต 
คงเดิม 

 

กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ๑๒   หน่วยกิต กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ๑๒ หน่วยกิต  

กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์   ( ๖ หน่วยกิต)  กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์   ( ๖ หน่วยกิต)  

 ๐๙-๐๐๔-๑๐๓  ทักษะชีวิตมุสลิม  ๓(๒-๒-๕) 
         คุณค่าและเปูาหมายของชีวิต ทักษะชีวิตที่
จ าเป็นในชีวิตประจ าวัน คุณลักษณะของมุสลิม การ
พัฒนาบุคลิกภาพทั้งภายในและภายนอก การฝึกทักษะ
การท างานเป็นทีมที่เน้นการเป็นผู้น าและผู้ตามที่ดี  การ
พัฒนาบุคคลให้มีจิตสาธารณะและการพัฒนาคุณสมบัติ
ด้านต่างๆ ของบุคคล มารยาททางสังคม การด ารงชีวิต
อยู่ในสังคมที่หลากหลาย โดยมีการฝึกปฏิบัติและศึกษา
ชีวิตจริงในสังคมเชื่อมโยงกับหลักการทางศาสนาและ
ทฤษฎีที่ ได้ศึกษา เพ่ือมุ่ งให้เกิดการพัฒนาบุคคลที่
สมบูรณ์ 

เ พ่ือเ พ่ิมเนื้อหาสาระรายวิชาที่
ตอบสนองวัตถุประสงค์ข้อที่  ๑ 
และข้อที่ ๓ ให้นักศึกษาที่สนใจได้
มีโอกาสเลือกเรียนได้มากข้ึน 

 ๐๙-๐๐๔-๑๐๔  มโนทัศน์การศึกษาในอิสลาม๓(๓-๐-
๖) 
             ศึกษาความหมายความส าคัญขอบเขต
หลักการวิธีการเปูาหมายจุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
การศึกษาในอิสลามมโนทัศน์เกี่ยวกับมนุษย์มโนทัศน์
เกี่ยวกับความรู้ความส าคัญเปูาหมายของความรู้การ
จ าแนกองค์ความรู้การบูรณาการองค์ความรู้ในอิสลาม
คุณลักษณะหน้าที่และบทบาทของผู้สอนคุณลักษณะ
ของผู้ศึกษาหาความรู้ความสัมพันธ์ระหว่างการศึกษา

เพ่ือเ พ่ิมเนื้อหาสาระรายวิชาที่
ตอบสนองวัตถุประสงค์ข้อที่ ๒ ให้
นักศึกษาที่สนใจได้มีโอกาสเลือก
เรียนได้มากขึ้น 



 
 

 

๑๐๕ 

หลักสูตรใหม่พ.ศ. ๒๕๕๕ หลักสูตรปรับปรุงพ.ศ. ๒๕๖๐ เหตุผลในการแก้ไข 
ศาสนาและสังคมการศึกษาเพ่ือการพัฒนาตนเอง
ครอบครัวและสังคมที่ยั่งยืน 

๑๑-๐๒๔-๑๐๘  สหวิทยาการทางมนุษยศาสตร์           ๓(๓-๐-๖) 
การผสมผสาน ปรัชญา ความคิด ศิลปะ ดนตรี ประวัติศาสตร์  ตั้งแต่ยุค
โบราณจนถึงยุคปัจจุบัน   ตลอดจนศึกษาถึงความสัมพันธ์ของอารยธรรม
ตะวันตกที่มีส่วนเกี่ยวข้องและมีอิทธิพลต่อโลกตะวันออก 

 คงเดิม     
 

 

๑๑-๐๒๔-๑๐๙  การพูดเพื่อสังคม                        ๓(๒-๒-๕) 
หลักการและเทคนิคการพูดเพ่ือสังคม  ได้แก่  การพูดติดต่อธุรกิจ   การพูด
จูงใจ  การพูดในฐานเป็นโฆษก  พิธีกร  การประชาสัมพันธ์  การออกค าสั่ง  
การปราศรัย  สุนทรพจน์  โอวาท การกล่าวสดุดี  กล่าวไว้อาลัย  การเปิด
ปิดงาน  กล่าวต้อนรับ  กล่าวขอบคุณ  กล่าวอวยพร  กล่าวมอบสิ่งของ  
และกล่าวแนะน าสรุปความ 

คงเดิม      

๑๑-๐๒๔-๑๑๐  การคน้คว้าสารสนเทศและการเขียนงานทางวิชาการ   
๓ (๒-๒-๕) 
แหล่งทรัพยากรสารสนเทศ การค้นคว้าและรวบรวมสารสนเทศ การบันทึก
เพ่ือวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูล การเรียบเรียงงานวิชาการ และการ
เขียนเอกสารอ้างอิงในงานวิชาการ 

คงเดิม      

๑๑-๐๒๔-๑๑๑  วิถีชีวิตมุสลิมและสุขภาพ        ๓(๓-๐-๖)      คงเดิม      



 
 

 

๑๐๖ 

หลักสูตรใหม่พ.ศ. ๒๕๕๕ หลักสูตรปรับปรุงพ.ศ. ๒๕๖๐ เหตุผลในการแก้ไข 
วิถีอิสลามท่ีเกี่ยวกับหลักศรัทธา หลักการปฏิบัติ หลักจริยธรรม  หลัก
สุขอนามัยขนบธรรมเนียมประเพณี  ศิลปะและสันทนาการตลอดจนการ
ดูแลสุขภาพในการด าเนินชีวิตของมุสลิม ทั้งทางด้านส่วนตัวและสังคม 
๑๑-๐๒๔-๑๑๒ ทักษะการคิด ๓(๒-๒-๕) 
           ความส าคัญของการคิดอย่างมีระบบการใช้ปัญญาหาเหตุผลเพื่อ
ปูองกันและแก้ไขปัญหาการริเริ่มแนวความคิดใหม่ที่เป็นสัมมาทิฐิในระดับ
บุคคลและสถาบันฝึกปฏิบัติวิธีคิดสร้างกิจกรรมเพ่ือพัฒนาความสามารถใน
การคิดวิจารณญาณคิดวิเคราะห์คิดสังเคราะห์คิดสร้างสรรค์และการ
ตัดสินใจ           

 
คงเดิม     

 

กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์  ( ๖ หน่วยกิต) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์  (  ๖ หน่วยกิต)  
 ๐๙ – ๐๐๔ -๑๐๕วิทยาการอิสลามเบื้องต้น ๓(๓-๐-๖) 

ความรู้เบื้องต้นในอิสลามเก่ียวกับมนุษย์และ
ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับอัลลอฮฺ ความสัมพันธ์
ระหว่างมนุษย์กับมนุษย์ (อิบาดาต และมุอามะลาต) 
การประกอบอาชีพ ระบบการศึกษา ครอบครัว สังคม 
เศรษฐกิจ กฎหมาย การเมือง การปกครอง การเกษตร 
การอุตสาหกรรม การแพทย์ การรักษาสุขภาพอนามัย 
และสิ่งแวดล้อมที่เชื่อมโยงวิทยาการอิสลามกับวิถีชีวิต
มุสลิมในสังคมพหุวัฒนธรรม 

เ พ่ื อ เ พ่ิ ม ร ายวิ ช าที่ ต อบสนอง
วัตถุประสงค์ข้อที่ ๒ และข้อที่ ๓ 
ให้นักศึกษาที่สนใจได้มีโอกาสเลือก
เรียนได้มากขึ้น 

 ๐๙ – ๐๐๔ -๑๐๖ ศาสนาและปรัชญาชีวิต ๓(๓-๐-๖) 
ก าเนิดและความหมายของศาสนาต่างๆ ในโลก 
เปรียบเทียบหลักค าสอน จริยธรรมจุดมุ่งหมายสูงสุด
หลักศรัทธาและหลักปฏิบัติในศาสนาอิสลามพุทธฮินดู ยู
ดายและคริสต์ แนวคิดทางปรัชญาตะวันตกและ
ตะวันออก ลักษณะแนวคิดเชิงปรัชญาในศาสนาต่างๆ  

เ พ่ื อ เ พ่ิ ม ร ายวิ ช าที่ ต อบสนอง
วัตถุประสงค์ข้อที่ ๑ และข้อที่ ๓ 
ให้นักศึกษาที่สนใจได้มีโอกาสเลือก
เรียนได้มากขึ้น 



 
 

 

๑๐๗ 

หลักสูตรใหม่พ.ศ. ๒๕๕๕ หลักสูตรปรับปรุงพ.ศ. ๒๕๖๐ เหตุผลในการแก้ไข 
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ปรัชญาชีวิต และวิถีการ
ด าเนินชีวิตของนักปรัชญาหรือศาสนา  โดยเน้นการ
วิเคราะห์เพื่อค้นหาแนวทางในการสร้างสรรค์ชีวิตที่มี
คุณภาพ มีประโยชน์ และมีคุณค่าต่อสังคม 

 ๐๙ – ๐๐๔ –๑๐๗  สันติศึกษา ๓(๓-๐-๖) 
ความหมายและแนวคิดหลักเกี่ยวกับสันติภาพและสันติ
ศึกษาปัญหาความขัดแย้งและความรุนแรงในระดับ
ครอบครัวชุมชนระดับชาติและระว่างประเทศการจัดการ
ความขัดแย้งโดยสันติวิธี 
 

เ พ่ื อ เ พ่ิ ม ร ายวิ ช าที่ ต อบสนอง
วัตถุประสงค์ข้อที่ ๓ ให้นักศึกษาที่
สนใจได้มีโอกาสเลือกเรียนได้มาก
ขึ้น 

๑๑-๐๑๔-๑๑๒  โลกและเหตุการณ์ปัจจุบัน ๓(๓-๐-๖ 
ศึกษาสถานการณ์โลกปัจจุบันและผลกระทบที่เกิดจากความแตกต่างด้าน
สังคม เศรษฐกิจ และวัฒนธรรม ตลอดจนแนวทางแก้ไขความขัดแย้งทาง
สังคมเพ่ือให้ผู้เรียนมีกระบวนการสร้างความรู้และคิดวิเคราะห์ข้อมูล
ข่าวสารได้อย่างเป็นระบบ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสถานการณ์
โลกด้านต่าง ๆ และเข้าใจบทบาทของตนเองที่มีต่อผู้อ่ืนที่มีความแตกต่าง
ทางด้านสังคม เศรษฐกิจ การเมือง วัฒนธรรม และสามารถประยุกต์ใช้
ปรับปรุงแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ระดับท้องถิ่น ระดับชาติต่อไป 

คงเดิม      

๑๑-๐๑๔-๑๑๓  สหวิทยาการด้านสังคมศาสตร์            ๓(๓-๐-๖)    
          พัฒนาการทางสังคมศาสตร์  แนวคิด ทฤษฎีทางสังคม การ
วิเคราะห์สถานการณ์สังคมปัจจุบัน ทั้งรูปแบบ ผลกระทบ และการปรับตัว 
ในสังคมไทยและสังคมโลก 

คงเดิม      

๑๑-๐๑๔-๑๑๔  วิถีชีวิตและวัฒนธรรม                   ๓(๓-๐-๖)     
          แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรม  การจัดระเบียบทาง
สังคม  ระบบคุณค่าในสังคม  วิถีชีวิตและวัฒนธรรมไทย   การพัฒนาวิถี

คงเดิม      



 
 

 

๑๐๘ 

หลักสูตรใหม่พ.ศ. ๒๕๕๕ หลักสูตรปรับปรุงพ.ศ. ๒๕๖๐ เหตุผลในการแก้ไข 
ชีวิตไทยในบริบทของการเปลี่ยนแปลงทางสังคม 
๑๑-๐๑๔-๑๑๕  ศาสนาและวัฒนธรรมไทย            ๓(๓-๐-๖)   
          ระบบความเชื่อ ก าเนิด ความหมาย ลักษณะค าสอนและ
องค์ประกอบของศาสนา อิทธิพลของศาสนาที่มีต่อวัฒนธรรม โดยเน้นถึง
ศาสนาและวัฒนธรรมในประเทศไทย 
 

คงเดิม      

๑๑-๐๑๔-๑๑๖  มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม                 ๓(๓-๐-๖)    
          ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม ระบบนิเวศน์  
วิกฤตการณ์สิ่งแวดล้อม ภาวะโลกร้อน สาเหตุ  ผลกระทบ และการแก้ไข
ปัญหาสิ่งแวดล้อม การสร้างจริยธรรมและจิตส านึกทางสิ่งแวดล้อม 

คงเดิม      

๑๑-๐๑๔-๑๑๗ กฎหมายในชีวิตประจ าวัน            ๓(๓-๐-๖)      
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไปและกฎหมายอิสลาม กฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับสิทธิมนุษยชน และการคุ้มครองผู้บริโภค เพ่ือให้สามารถอยู่
ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุข 

คงเดิม      

๑๑-๐๑๔-๑๑๘ สังคมวิทยาจังหวัดชานแดนใต้ ๓(๓-๐-๖) 
         ลักษณะทางสังคมและวัฒนธรรมสภาพปัญหาความขัดแย้งในพ้ืนที่
พัฒนาการของนโยบายความมั่นคงการจัดองค์กรในการแก้ปัญหาและ
แผนการพัฒนาพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 

คงเดิม      

 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์สถิติ และวิทยาศาสตร์ ( ๖หน่วยกิต) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  ( ๖ หน่วยกิต)   

 
 

๐๙-๐๐๔-๑๐๘  อิสลามกับวิทยาศาสตร์ ๓(๓-๐-๖)   
            ความส าคัญของวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์
ในอัลกุรอานชีวประวัตินักวิทยาศาสตร์มุสลิมผลงานและ
บทบาทของนักวิทยาศาสตร์มุสลิมที่มีอิทธิพลต่อวงการ
ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในปัจจุบันแนวคิด
อิสลามในอัลกุรอานเกี่ยวกับระบบจักรวาลสิ่งแวดล้อม

เ พ่ื อ เ พ่ิ ม ร ายวิ ช าที่ ต อบสนอง
วัตถุประสงค์ข้อที่ ๒ ให้นักศึกษาที่
สนใจได้มีโอกาสเลือกเรียนได้มาก
ขึ้น 



 
 

 

๑๐๙ 

หลักสูตรใหม่พ.ศ. ๒๕๕๕ หลักสูตรปรับปรุงพ.ศ. ๒๕๖๐ เหตุผลในการแก้ไข 
และมลภาวะ 
 

๑๐-๐๒๔-๑๐๒ สถิติการวิจัย  ๒(๒-๒-๕) 
ความหมายและความสัมพันธ์ระหว่างสถิติกับการวิจัย  ความส าคัญของ
สถิติเชิงอนุมาน  การจัดระเบียบข้อมูล  การจัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลาง   
ทฤษฎีความน่าจะเป็น  การประมาณค่า การทดสอบสมมติฐาน  การ
วิเคราะห์การถดถอย และสหสัมพันธ์   การวิเคราะห์ความแปรปรวน 

คงเดิม      

๑๐-๐๒๔-๑๐๓  การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ  
๓(๒-๒-๕) 
การใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล  ปฏิบัติการใช้
โปรแกรมส าเร็จรูปในการวิเคราะห์ข้อมูลที่นิยมใช้ในปัจจุบัน  การแปล
ความหมายและสรุปผลที่ได้จากการวิเคราะห์ 
 

ปรับออก เนื่องจากเป็นวิชาเฉพาะของ
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ไม่สมควร
น ามาเป็นวิชาศึกษาทั่วไปใน
สาขาวิชานี้ 

๑๐-๐๒๔-๑๐๔ ระเบียบวิธีการวิจัย  ๓(๒-๒-๕) 
ศึกษาความส าคัญของการวิจัย ขั้นตอนในการท าวิจัย การก าหนดปัญหา
ส าหรับการวิจัย การคัดเลือกตัวแปร การตั้งสมมติฐาน การออกแบบวิจัย 
การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล เลือกเขียนรายงานวิจัยทางการ
เกษตรหรือการเขียนรายงานวิจัยในชั้นเรียน 

คงเดิม    

๑๐-๐๓๔-๑๐๗ คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน  ๓(๓-๐-๖)   
                  เซตตรรกศาสตร์เบื้องต้นความน่าจะเป็นสถิติเบื้องต้น
ลอการิทึมเมตริกลิมิตความต่อเนื่องอัตราการเปลี่ยนแปลงและอนุพันธ์การ
จัดอันดับการจัดหมู่ล าดับและอนุกรมของจ านวนจริง และการประยุกต์ใช้
คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน 

ปรับออก เนื่องจากมีเนื้อหาสาระที่เกี่ยวข้อง
กับอิสลามศึกษาค่อนข้างน้อยจึง
ปรับออกตามความคิดเห็นของผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย 

๑๐-๐๖๔-๑๑๙ วิทยาศาสตร์กับโลกสีเขียว ๓(๓-๐-๖)   
ความรู้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีผลกระทบต่อสังคมและ

คงเดิม      



 
 

 

๑๑๐ 

หลักสูตรใหม่พ.ศ. ๒๕๕๕ หลักสูตรปรับปรุงพ.ศ. ๒๕๖๐ เหตุผลในการแก้ไข 
สิ่งแวดล้อมความสัมพันธ์ระหว่างวิทยาศาสตร์กับสิ่งแวดล้อมการมีส่วนร่วม
ในการจัดการพลังงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมการส่งเสริมและ
การบ ารุงรักษาคุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตาม
หลักการพัฒนาที่ยั่งยืน 
๑๐-๐๒๔-๑๐๕ คอมพิวเตอร์ในชีวิตประจ าวัน  ๓(๒-๒-๕)   
ศึกษาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ที่มีอิทธิพลและมีผลกระทบต่อชีวิตและสังค
ความหมายความเป็นมาและองค์ประกอบของคอมพิวเตอร์หลักการท างาน
ทั่วไปอุปกรณ์และสื่อบันทึกข้อมูลการแทนข้อมูลและการจัดการ
ข้อมูลคอมพิวเตอร์ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
จริยธรรมอาชญากรรมและความปลอดภัยในการใช้คอมพิวเตอร์ใน
ชีวิตประจ าวันและ ศึกษาการใช้ซอฟแวร์ส าเร็จรูปส าหรับประยุกต์ใช้ในงาน
ที่เก่ียวข้องกับสาขาวิชาของนักศึกษา 

คงเดิม     
 

 

กลุ่มวิชากีฬาพลศึกษา   ๑  หน่วยกิต กลุ่มวิชากีฬาพลศึกษา   ๑  หน่วยกิต  

๑๑-๐๑๔-๑๑๙ การออกก าลังกายเพื่อสุขภาพ      ๑ (๐-๒-๑) 
   ความมุ่งหมาย คุณค่า และประโยชน์ของการออกก าลังกายสรีรวิทยาการ
ออกก าลังกาย   การเสริมสร้างและการทดสอบสมรรถภาพทางกาย  
หลักเกณฑ์และรูปแบบของกิจกรรมการออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพ แนว
ทางการเลือกรูปแบบของการออกก าลังกายท่ีเหมาะสมและการน าไปใช้
เพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

คงเดิม    

๑๑-๐๑๔-๑๒๐ กิจกรรมพลศึกษา      ๑(๐-๒-๑) 
ความรู้เบื้องต้น และทักษะในกีฬา (ปัญจสีลัต  ตะกร้อ  บาสเก็ตบอล ฯลฯ) 
การฝึกปฏิบัติและการแข่งขัน 

คงเดิม   

หมวดวิชาเฉพาะ (รวม  ๙๙  หน่วยกิต)  คงเดิม      

กลุ่มวิชาแกน    ๑๗ หน่วยกิต คงเดิม      

 ๐๙-๐๐๔-๒๐๑  ความรู้เกี่ยวกับอัลกุรอาน                ๓(๓-๐-๖)        



 
 

 

๑๑๑ 

หลักสูตรใหม่พ.ศ. ๒๕๕๕ หลักสูตรปรับปรุงพ.ศ. ๒๕๖๐ เหตุผลในการแก้ไข 
 ความประเสริฐและประวัติของอัลกุรอาน วะฮฺยู สาเหตุของการประทาน
โองการอัลกุรอาน ความแตกต่างระหว่างสูเราะฮฺหรืออายะฮฺมักกียะฮฺ 
มะดานียะฮฺ  การยกเลิกโองการอัลกุรอาน (อัลนาสิควัลมันซู๊ค) ตลอดจน
ศึกษากฎเกณฑ์และมารยาทของมนุษย์ต่ออัลกุรอานพร้อมทั้งการ
อรรถาธิบายอัลกุรอาน 

คงเดิม                

 ๐๙-๐๐๔-๒๐๒ ความรู้เกี่ยวกับอัลหะดีษ          ๓(๓-๐-๖)        

          ความหมายของหะดีษ คอบัรฺ อะซัรฺและสุนนะฮฺ สถานภาพของสุน
นะฮฺในอิสลาม ประวัติการบันทึก การรวบรวม การจ าแนกประเภทของหะ
ดีษท่ีรับได้และรับไม่ได้ และศึกษาประวัติของผู้รายงานหะดีษรุ่นเศาะ
หาบะฮฺและรุ่นต่าง ๆ ตลอดจนผู้รายงานทั้งหก 

 คงเดิม      

  ๐๙-๐๐๔-๒๐๓   หลักการศรัทธา                    ๓(๓-๐-๖)        

          ความหมาย ขอบข่าย ความส าคัญ ประวัติ ความเป็นมาของวิชา
เตาฮีด อิหม่าน อิสลามและอิหฺสาน สิ่งที่ท าให้เสียอีหม่าน การบารอฮฺและ
การวาลาฮฺ การศรัทธาต่ออัลลอฮฺ การศัรทธาต่อบรรดามะลาอิกะฮฺ  
บรรดากิตาบ บรรดาศาสดา ความเป็นศาสดา วันอาคิเราะฮฺ กอฏอและ กอ
ดาร์ 

ความหมาย ขอบข่าย ความส าคัญ และประวัติความ
เป็นมาของวิชาอะกีดะฮฺ อีมาน อิสลาม และอิหฺสาน สิ่ง
ที่ท าให้เสียการอีมาน การวะลาอฺและการบะรออฺ การ
ศรัทธาต่ออัลลอฮฺ การศรัทธาต่อบรรดามะลาอิกะฮฺ  
บรรดากิตาบ บรรดาศาสนทูต วันอาคิเราะฮฺ กอฏอและ
กอดัรอิซรออฺ มิอฮรอจ อัชรอฏุซซ่อะฮการอมาตุลเอาลี
ยาอฺ นาอีมุลญันนะอ์ อะซาบูลกอบรฺ และศึกษาแนวทาง
ของอะฮฺลุซซุนนะหวัลญะมาอะฮฺต่อวิชาอะกีดะฮฺ 

เพ่ือให้มีเนื้อหาครอบคลุมมากขึ้น
ตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ
วิพากษ์หลักสูตร 

 ๐๙-๐๐๔-๒๐๔  ประวัติศาสตร์กฎหมายอิสลาม  ๓(๓-๐-๖)        

          ความหมายของฟิกฮฺและชารีอะฮฺ ลักษณะเฉพาะ   ฟิกฮฺ ก าเนิด
และพัฒนาการของฟิกฮฺ ฐานะและบทบาทของฟิกฮฺในยุคต่างๆ รวมทั้ง
ศึกษาส านักแนวคิด  (มัซฮับ)  ต่างๆ ของฟิกฮฺ โดยเน้นมัซฮับชาฟิอีย์ 

 คงเดิม      

 ๐๙-๐๐๔-๒๐๕  ชีวประวัติท่านนบี   ๓(๓-๐-๖)        

          การก าเนิด  วิวัฒนาการ  และแหล่งข้อมูลเกี่ยวกับชีวประวัติของ  คงเดิม   



 
 

 

๑๑๒ 

หลักสูตรใหม่พ.ศ. ๒๕๕๕ หลักสูตรปรับปรุงพ.ศ. ๒๕๖๐ เหตุผลในการแก้ไข 
ท่านศาสดามุหัมมัดในเมกกะฮและมาดีนะฮ วิพากษ์ประเด็นชีวประวัติ
ท่านนบี ในหัวข้อส าคัญ ๆ ตลอดจนบทบาท และผลงานของศาสดามุหัม
มัดต่อการพัฒนาสังคมมนุษย์ 
๐๙-๐๐๔-๒๐๖  อัลกุรอานและตัจญ์วีด ๒(๑-๒-๒) ๐๙-๐๐๔-๒๐๖ อัลกุรอานและตัจญ์วีด ๒(๑-๒-๒)  

ประวัติความเป็นมาและความหมายของวิชาตัจญวีด ศาสนบัญญัติเกี่ยวกับ
การศึกษาและการปฏิบัติการอ่านอัลกุรอาน ความคิดเห็นของนักปราชญ์
มุสลิมเก่ียวกับวิชาตัจญวีด ความส าคัญและรูปแบบของการจัดการศึกษา
วิชาตัจญ์วีด หลักการอ่านท่ีถูกต้องระดับต่าง ๆ ของการอ่าน และ
บทบัญญัติที่เกี่ยวกับบัสมะละฮฺ  และอิสติอาซะฮฺ  หลักการอ่านนูนสากี
นะฮฺ ตันวีน มีมสากีนะฮฺ มีมและนูนที่มีเครื่องหมายซับดูหรือชัดดะฮฺ 
หลักการอ่านเสียงยาว(อัลมัด) เสียงสั้น(อัลกอศรฺ) รูปแบบและสาเหตุของ
การอ่านเสียงยาว ประเภทของการอ่านเสียงยาว (อัลมัมดูด) การอ่านค าที่มี
สระเหมือนกัน (อิดฆอมมุตามาซิลัยน์) ค าท่ีมีเสียงเหมือนกัน  (มูตาญานิ
สัยน์) ค าที่มีรูปใกล้เคียงกัน (มูตากอริบัยน์) หลักเกณฑ์ของลาม อัลกอมาริ
ยะฮฺ ชัมชิยะฮฺ ลามอัลฟิอฺลุ ล าดับขั้นต่าง ๆ ของการอ่าน หลักการอ่านค า
สุดท้าย  การออกเสียงพยัญชนะและลักษณะเสียง การหยุดอ่านและการ
เริ่มต้น อักษรย่อ  เครื่องหมายและสัญลักษณ์ต่างๆ ในอัลกุรอานมุศหัฟอุ
ษมานีย์  ฮัมเซาะห์อัลวัสลฺและ ฮัมเซาะห์อัลก็อตอฺ ประวัติโดยย่อของนัก
อ่านอัลกุรอาน(กูรออฺ)ท้ังเจ็ดท่าน การอ่านที่ไม่เป็นที่นิยม (ชาซฺ)และ
ปฏิบัติการอ่านอัลกุรอานตามหลักอัลตัจญวีด 

           ประวัติความเป็นมาและความหมายของ
วิชาตัจญวีด ศาสนบัญญัติเกี่ยวกับการศึกษาและการ
ปฏิบัติการอ่านอัลกุรอาน ความส าคัญของวิชาตัจญ์วีด 
หลักการอ่านบัสมะละฮฺ  และอิสติอาซะฮฺ  หุกมฺนูนสากี
นะฮฺ มีมสากีนะฮฺ รออาต ลามาต และมุดูด ฐานเสียง
และลักษณะของพยัญชนะ หลักการหยุด การอ่านและ
การเริ่มต้น (อัลวักฟฺ อัลอิบติดาอฺ) 
 
 
 
 
 
 
 

เพ่ือความกระชับ ชัดเจน และสอด
รับกับวัตถุประสงค์ของรายวิชา 

 กลุ่มวิชาเอก           ๖๗   หน่วยกิต( แบบเอก - โท)  กลุ่มวิชาเอก           ๘๒  หน่วยกิต( แบบเอก - โท)  

      วิชาเอกบังคับ    ๕๘  หน่วยกิต        วิชาเอกบังคับ   ๕๖  หน่วยกิต  

      วิชาเอกเลือก       ๙  หน่วยกิต        วิชาเอกเลือก    ๑๑  หน่วยกิต  

กลุ่มวิชาโทไม่น้อยกว่า ๑๕  หน่วยกิต  คงเดิม  

  กลุ่มวิชาเอก           ๘๒   หน่วยกิต( แบบเอกเดี่ยว) เพ่ิมแผนการศึกษาแบบเอกเดี่ยว



 
 

 

๑๑๓ 

หลักสูตรใหม่พ.ศ. ๒๕๕๕ หลักสูตรปรับปรุงพ.ศ. ๒๕๖๐ เหตุผลในการแก้ไข 
เพ่ือเปิดโอกาสให้นักศึกษาที่สนใจ
เลือก 

        วิชาเอกบังคับ   ๕๖  หน่วยกิต  

         วิชาเอกเลือก   ๒๖  หน่วยกิต  

๐๙-๐๓๔-๒๐๑ ศาสนบัญญัติว่าด้วยอิบาดาต ๓(๓-๐-๖)      
          บทบัญญัติเก่ียวกับความสะอาด การท าความสะอาด น้ าและ
ประเภทของน้ า สิ่งสกปรก (นะยิส) ประเภทของนะยิสและวิธีการช าระ 

คงเดิม  

 ล้าง การอาบน้ าละหมาด การอาบน้ าญุนุบ สิ่งที่ท าให้เสียน้ าละหมาด  
โลหิตประจ าเดือน โลหิตคลอดบุตร โลหิตอิสติหาเฎาะฮฺ การตะยัมมุม การ
ละหมาดฟัรฎู ละหมาดย่อและรวม ละหมาดอัลนะวาฟิล สิ่งที่ท าให้เสีย
ละหมาด  การละหมาดและการจัดการศพ การจ่ายซะกาต ประเภทของซะ
กาต ทรัพย์สินที่ต้องจ่ายซะกาต กฎเกณฑ์และเงื่อนไขของผู้ที่ต้องจ่ายซะ
กาต ผู้มีสิทธิรับซะกาต การถือศีลอด สิ่งที่ท าให้เสียศีลอด การถือศีลอดชด 
การจ่ายกัฟฟาเราะฮฺศีลอด การอิอฺติกาฟ ฮัจญ์ ประเภทของฮัจญ์ กฎเกณฑ์
การท าฮัจญ์แทน 

  

๐๙-๐๓๔-๒๐๒  ศาสนบัญญัติว่าด้วยการท าธุรกรรม ๓(๓-๐-๖)   
นิยาม วิทยปัญญา และหลักฐานในการบัญญัติการท านิติกรรมสัญญา นิติ
กรรมและสัญญาต่าง ๆ เช่น การซื้อขาย สิทธิในการยกเลิกการซื้อขาย (คี
ยาร) การซื้อขายล่วงหน้า (สะลัม) การจ าน าจ านอง หนี้ การหุ้นส่วน การ
มุฏอเราะบะฮฺ การเช่า การจ้าง การมุซาเราะอะฮฺ การมุสากอฮฺ และการ
ชุฟอะฮฺ รวมทั้งบทบัญญัติว่าด้วยความผิดและบทลงโทษทางอาญาอิสลาม
ตามตัวบทกฎหมาย (ฮัด) และบทลงโทษตามดุลพินิจของศาล (ตะซีร) 

คงเดิม  

๐๙-๐๓๔-๒๐๓  หลักกฎหมายอิสลาม    ๓ (๓-๐-๖)    
                      นิยาม และประวัติการก าเนิดวิชาอุศุลุลฟิกฮฺ ขอบข่าย
บทบัญญัติ ประเภทต่างๆ ของบทบัญญัติ แหล่งที่มาของทบบัญญัติ อัลกุ

คงเดิม  



 
 

 

๑๑๔ 

หลักสูตรใหม่พ.ศ. ๒๕๕๕ หลักสูตรปรับปรุงพ.ศ. ๒๕๖๐ เหตุผลในการแก้ไข 
รอาน หะดีษ อิจญมาอ์ กิยาส และแหล่งที่มาของบทบัญญัติที่บรรดา
ปราชญ์มีทัศนะแตกต่างกัน อัลอิสติหฺซาน อัลมะศอลิหอัลมุรสะละหฮฺ อัล
อุรฟ อิสติศหาบ ทัศนะของเศาะฮาบีย์ บทบัญญัติของประชาชาติในยุค
ก่อน และซัดอัซซะรออิอฺ 
๐๙-๐๓๔-๒๐๔บทบัญญัติเกี่ยวกับครอบครัวและมรดกอิสลาม 

๓(๓–๐–๖)  
 ประโยชน์ ความส าคัญ และหุกมของการหมั้นและการสมรส  

เงื่อนไข และองค์ประกอบของการหมั้นและการสมรส บุคคลที่อนุมัติและไม่
อนุมัติท าการการหมั้นและการสมรสกัน ผลจากการการหมั้นและการสมรส 
สิทธิหน้าที่ภายหลังการสมรส  หลักเกณฑ์ในการสร้างครอบครัวสุขสันต์ 
การหย่า ประเภทของการหย่า สิทธิและหน้าที่สืบเนื่องจากการหย่า  
ทรัพย์สินระหว่างสามีภริยา มรดก หลักเกณฑ์การแบ่งปันมรดกตามสัดส่วน
ต่าง ๆ ประเภทของทายาท พินัยกรรมและเงื่อนไขในการท าพินัยกรรม 
รูปแบบและประเภทการท าพินัยกรรมตามหลักกฎหมายอิสลามว่าด้วย
ครอบครัวและมรดกในปัจจุบัน 

คงเดิม  

 
 

๐๙-๐๓๔-๒๐๗  การเงิน การธนาคารในอิสลาม๓(๓-
๐-๖)  
ความหมาย และลักษณะของเงิน สภาพแวดล้อมทาง
การเงินทฤษฎีการเงินเบื้องต้น การออมและการลงทุน 
การธนาคาร ธนาคารกลาง ธนาคารพาณิชย์ ธนาคาร
อิสลาม ทฤษฏีและแนวปฏิบัติของธนาคารอิสลาม ผลิต
พันธ์และบริการของธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย  
สินเชื่อ เงินฝาก การบริการทางการเงิน การบริการด้าน
การค้าระหว่างประเทศ บทบาทของธนาคารอิสลามและ
สถาบันการเงินที่ปราศจากดอกเบี้ยในการพัฒนา

ปรับจากวิชาเอกเลือก ให้ เป็น
วิชา เอกบั งคับ  เ พ่ือตอบสนอง
วัตถปุระสงค์ข้อที่ ๑และขยายพ้ืนที่
หรือสถานประกอบการในการ
ฝึ ก ง า น แ ล ะส ห กิ จ ศึ ก ษ า ข อ ง
นักศึกษาให้มากขึ้น 



 
 

 

๑๑๕ 

หลักสูตรใหม่พ.ศ. ๒๕๕๕ หลักสูตรปรับปรุงพ.ศ. ๒๕๖๐ เหตุผลในการแก้ไข 
เศรษฐกิจและสังคม 

๐๙-๐๓๔-๒๐๘ อรรถาธิบายอัลกุรอาน ๑๓(๓-๐-๖)  
ความหมายของการอรรถาธิบายอัลกุรอานเชิงวิจักษ์ (ตัฟซีรตะหฺลีลีย์) 
หลักการอรรถาธิบายเชิงวิจักษ์ซูเราะฮฺอัลอันอาม ศึกษาความหมายโดยรวม
ของซูเราะฮฺและสาเหตุของการประทานอายะฮฺต่าง ๆ ในซูเราะฮฺอัลอันอาม 
การแปลความหมายที่ถูกต้องโดยน าหลักฐานมาสนับสนุน ประกอบด้วย
ความคิดเห็นของนักอรรถาธิบายชาวสาลัฟและนักปราชญ์อ่ืน ๆ ทั้งในอดีต
และปัจจุบัน ตลอดจนอธิบายวิเคราะห์ประเด็นที่นักอรรถาธิบายมีความ
คิดเห็นต่างกัน 

๐๙-๐๓๔-๒๐๘ อรรถาธิบายอัลกุรอาน ๑๓(๓-๐-๖) 
ความหมายและหลักการอรรถาธิบายอัลกุรอานเชิงวิ
จักษ์ (ตัฟซีรตะหฺลีลีย์) การอรรถาธิบายเชิงวิจักษ์ซู
เราะฮฺอัลอันอาม ศึกษาความหมายโดยรวมของซูเราะฮฺ 
สาเหตุของการประทานอายะฮฺต่างๆ ในซูเราะฮฺอัลอัน
อาม การแปลความหมายที่ถูกต้อง โดยน าหลักฐานมา
สนับสนุน ประกอบด้วยความคิดเห็นของนักอรรถาธิบาย
ชาวสะลัฟและนักปราชญ์อ่ืน ๆ ทั้งในอดีตและปัจจุบัน
อธิบายวิเคราะห์ประเด็นที่นักอรรถาธิบายมีความคิดเห็น
ต่างกัน และเทียบเคียงบทบัญญัติต่าง ๆ ในซูเราะฮฺกับ
ประเด็นปัญหาร่วมสมัย 

เพ่ือเสริมศักยภาพการเรียนรู้เชิง
วิเคราะห์แก่นักศึกษา ตามข้อเสนอ
ของอาจารย์ผู้สอน 
 

๐๙-๐๓๔-๒๑๐  หะดีษ๑     ๓(๓-๐-๖)  
ศึกษาวิเคราะห์และเปรียบเทียบระหว่างหะดีษในต าราอีหม่ามอัลบูคอรีย์
และมุสลิม เกี่ยวกับการศรัทธาของมนุษย์ในยุคแรกของอิสลาม ผู้ปกครอง
ที่อยุติธรรม มนุษย์ที่มีจิตใจที่ไม่ม่ันคง ชอบสะสมความร่ ารวยโดยไม่บริจาค
ทานและไม่จ่ายซากาต ตลอดจนละเลยต่อการใช้จ่ายที่มีความจ าเป็น 

๐๙-๐๓๔-๒๑๐  หะดีษ๑       ๓(๓-๐-๖)  
ศึกษา วิเคราะห์หะดีษของท่านนบี เกี่ยวกับพฤติกรรม
ต่างๆ ของมนุษย์ จากหะดีษอัรบาอีน และหะดีษ
เกี่ยวกับสัญญาณแห่งวันสิ้นโลก มนุษย์กลับสู่สภาพอ
นารยชน (ญาฮิลียะฮฺ) และบูชาเจว็ด หะดีษเก่ียวกับวันกิ
ยามะฮฺ ค าพยากรณ์ต่าง ๆ ของท่านนบีมุฮัมมัด 
(ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม) การช่วยเหลือของท่าน 

เพ่ือให้เนื้อหาสาระการเรียนรู้มี
ความครอบคลุมยิ่งขึ้นตามข้อเสนอ
ของอาจารย์ผู้สอนและผู้ทรงคุณวุฒิ
วิพากษ์หลักสูตร 
 

๐๙-๐๓๔-๒๑๒  จริยธรรมของท่านนบี   ๓(๓-๐-๖)   
ความหมายและความส าคัญของจริยธรรม บทบาทของจริยธรรมในการ

๐๙-๐๓๔-๒๑๒  จริยธรรมของท่านนบี   ๓(๓-๐-๖)   
ความหมายและความส าคัญของจริยธรรมจริยธรรมใน

เพ่ือความกระชับและส่งเสริมการ
ผลิตนวัตกรรมสอดคล้องกับ



 
 

 

๑๑๖ 

หลักสูตรใหม่พ.ศ. ๒๕๕๕ หลักสูตรปรับปรุงพ.ศ. ๒๕๖๐ เหตุผลในการแก้ไข 
พัฒนาบุคลิกภาพส่วนบุคคล และสังคม การปูองกันและการแก้ปัญหา
สังคมตลอดจนศึกษาจริยธรรมส่วนบุคคลและจริยธรรมสังคมในอิสลามตาม
แบบอย่างของท่านศาสดามูฮัมหมัด (ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม)วิเคราะห์
หะดีษในหมวดจริยธรรมอันดีงามของท่านศาสดา(กีตาบรอกออิกอฺ) ตาม
เงื่อนไขของการรวบรวมหะดีษโดยการยึดหลักหะดีษที่ ถูกต้องทั้งหก 
(เศาะฮีหุสสิตตะฮฺ) 

การพัฒนาบุคลิกภาพส่วนบุคคล สังคมและการอยู่
รวมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมตามแบบอย่างท่านนบี 
วิเคราะห์และออกแบบสื่อการปูองกันและการแก้ปัญหา
สังคมให้สอดคล้องกับหลักจริยธรรมท่านนบี 
 

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

๐๙-๐๓๔-๒๑๔     ประวัติศาสตร์อิสลาม ๑            ๓(๓-๐-๖)   
          ประวัติความเป็นมาของคุละฟาอุรรอซิดูน การแต่งตั้งและการ
บริหารในสมัยอบูบักรฺ อุมัร อุสมาน และอะลี วิกฤตทางการเมืองช่วงปลาย
ของยุคคุละฟาอุรรอซิดูน สาเหตุการเปลี่ยนแปลงจากระบบคุละฟาอุรรอซิ
ดูนสู่ราชวงศ์อุมัยยะฮ และการบริหารของกษัตริย์ในสมัยราชวงค์อุมัยยะฮฺ 
ผลงานของคุละฟาอุรรอซิดูนและราชวงค์อุมัยยะฮฺต่อการพัฒนาการศึกษา 
เศรษฐกิจ สังคม และการเมือง 

คงเดิม  

  ๐๙-๐๓๔-๒๑๖   ภาษาอาหรับ ๑                       ๓(๓-๐-๖)   
ศึกษาความหมายและประเภทของค า วลี  โครงสร้างและประเภทของ
ประโยค ความหมายของอัลบินาอฺ วัลอิอฺรอบ ความหมายของค านามไม่ชี้
เฉพาะ (อัลนากีเราะห์) และค านามชี้เฉพาะ (อัลมัอรีฟะห์)และประเภท
ของอัลมัอรีฟะห์  
           ศึกษานิยามของอัฃระวิธี (ศอรฟฺ) แหล่งก าเนิด การพัฒนาการของ
ศอรฟฺ ความสัมพันธ์กับวิชาภาษาอาหรับอ่ืนๆ ประเภทของค า การผันค า 
การแปลงค า และยัมอัลตักซีร 

คงเดิม  

 ๐๙-๐๓๔-๒๑๗    ภาษาอาหรับ ๒     ๓(๓-๐-๖) 
  ศึกษาเกี่ยวกับค านามที่อยู่ในสถานะอัลมัรฟูอาต เช่น ฟาอิล นาอิบฟาอิล 
มุบตาดา คอบัร และอ่ืนๆ ในสถานะอัลมันซุบาต เช่น มัฟอูลประเภทต่างๆ
และอ่ืนๆ และในสถานะ อัลมัคฟูฎอต  

คงเดิม  



 
 

 

๑๑๗ 

หลักสูตรใหม่พ.ศ. ๒๕๕๕ หลักสูตรปรับปรุงพ.ศ. ๒๕๖๐ เหตุผลในการแก้ไข 
อัฃระวิธี ศึกษาความหมายของค ากริยา (ฟิอล) ประเภท ลักษณะ และ
รูปแบบต่างๆ ของการผันค ากริยา 
 ๐๙-๐๓๔- ๒๑๘ ระบบการเมืองการปกครองเปรียบเทียบ ๓(๓-๐-๖)       
แนวคิดและวิธีการในการศึกษาการเมืองและการปกครองเปรียบเทียบ
แนวคิดและหลักการชูรอในอิสลาม แนวคิดและทฤษฏีประชาธิปไตย เผด็จ
การอุดมการณ์ทางการเมือง วัฒนธรรมทางการเมืองและมติมหาชน
กระบวนการใช้อ านาจและความชอบธรรมทางการเมือง กระบวนการและ
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างสถาบันต่าง ๆ ในระบบการเมืองโดยศึกษาเปรียบเทียบ
ประเทศที่พัฒนาแล้ว ประเทศที่ก าลังพัฒนา ประเทศไทย และประเทศ
มุสลิมเฉพาะบางประเทศที่ส าคัญโดยเน้นเกี่ยวกับการเปลี่ยนทางการเมือง 
โครงสร้างองค์ประกอบ และหน้าที่ของระบบการเมืองการปกครองใน
ประเทศเหล่านั้น 

คงเดิม  

๐๙-๐๓๔-๒๑๙ วิธีการวิจัยทางอิสลามศึกษา ๓(๓-๐-๖)  
ความหมายของการวิจัยจรรยาบรรณและจริยธรรมของนักวิจัยประเภทและ
ลักษณะของการวิจัยระเบียบวิธีและข้ันตอนต่าง ๆ ของการวิจัยทางอิสลาม
ศึกษา การเลือกหัวข้อการวิจัย ศึกษาทฤษฎีที่เกี่ยวข้องความเป็นมา
ประโยชน์ของการวิจัยกระบวนการวิจัยการออกแบบการวิจัยประชากรและ
กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยเครื่องมือการวิจัยการเก็บรวบรวมข้อมูล การ
วิเคราะห์และการตีความ หลักการพิสูจน์เอกสารข้อเขียน (ตะกีกมัคฏูฏอต) 
พร้อมทั้งการเขียนเค้าโครงงานวิจัยและรายงานวิจัยที่ถูกต้อง  

๐๙-๐๓๔-๒๑๙ วิธีการวิจัยทางอิสลามศึกษา๓(๒-๒-๕)  
ความหมายของการวิจัย จุดมุ่งหมายและขอบเขตของ
การวิจัยทางอิสลามศึกษา การเลือกหัวข้อการวิจัย การ
ก าหนดวัตถุประสงค์ ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่
เกี่ยวข้อง ความเป็นมา ประโยชน์ของการวิจัย ประเภท
และชนิดการวิจัย ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง เครื่องมือ
การวิจัย การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์และการ
ตีความ พร้อมทั้งการเขียนโครงร่างสารนิพนธ์ที่สมบูรณ์
บนพื้นฐานจรรยาบรรณและจริยธรรมอิสลาม 

เพ่ือความกระชับ เรียงหัวข้อจาก
ง่ายไปยาก ครอบคลุม เพ่ิมความ
ชัดเจน และความสมบูรณ์ และเน้น
ปฏิบัติให้สามารถผลิตนวัตกรรม
ทางอิสลามศึกษาได้ 

๐๙-๐๓๔-๒๒๐ อารยธรรมอิสลามและโลกาภิวัตน์  ๓(๓-๐-๖)   
ความหมาย ความเป็นมา ขอบข่าย และความส าคัญของอารยธรรมอิสลาม 
ประเภทและเอกลักษณ์ของอารยธรรมอิสลาม โลกาภิวัฒน์ ความเป็นมา
ของโลกาภิวัฒน์ อารยธรรมอิสลามกับชีวิตมนุษย์ในด้านการพัฒนา

คงเดิม  



 
 

 

๑๑๘ 

หลักสูตรใหม่พ.ศ. ๒๕๕๕ หลักสูตรปรับปรุงพ.ศ. ๒๕๖๐ เหตุผลในการแก้ไข 
ความคิด การศึกษา ด้านการพัฒนาสังคม การทหาร และการเมือง
ขบวนการมิชชันนารีและนักบูรพาคดีต่ออารยธรรมอิสลาม การฟ้ืนฟูอารย
ธรรมในสมัยต่าง ๆ โดยเน้นอิทธิพลของอารยธรรมอิสลามที่มีต่อโลกและ
ศึกษาความแตกต่างระหว่างอารยธรรมอิสลามกับอารยธรรมอื่นในยุค
โลกาภิวัฒน์   บทบัญญัติอิสลามต่อโลกาภิวัฒน์  อิทธิพลและความสัมพันธ์
ของโลกาภิวัตน์กับการด าเนินชีวิตของสังคมมุสลิม   
๐๙-๐๓๔-๒๒๑ ระบบอิสลาม  ๓(๓-๐-๖)  
         ความหมาย แนวคิด และวิวัฒนาการของระบบต่าง ๆ ในอิสลาม 
ความครอบคลุมของระบบอิสลาม ระบบอิสลามที่ส าคัญ เช่น ระบบความ
เชื่อ ระบบครอบครัว ระบบเศรษฐกิจ ระบบการเงินการคลัง ระบบ
การเมืองการปกครอง ระบบการบริหารจัดการ ระบบกฎหมายและศาล 
ระบบการลงโทษ และระบบสังคมสงเคราะห์ โดยเน้นการศึกษาวิเคราะห์
เชิงระบบและเปรียบเทียบกับระบบต่าง ๆ ที่ปรากฏอยู่ในสังคมไทยและใน
สังคมโลก 

๐๙-๐๓๔-๒๒๑ ระบบอิสลาม  ๓(๓-๐-๖)  
         ความหมาย แนวคิด และวิวัฒนาการของระบบ
ต่าง ๆ ในอิสลาม ความครอบคลุมของระบบอิสลาม 
ระบบอิสลามที่ส าคัญ เช่น ระบบความเชื่อ ระบบ
ครอบครัว ระบบเศรษฐกิจ ระบบการเงินการคลัง ระบบ
การเมืองการปกครอง การญิฮาด ระบบการบริหาร
จัดการ ระบบกฎหมายและศาล ระบบการลงโทษ และ
ระบบสังคมสงเคราะห์ โดยเน้นการศึกษาวิเคราะห์เชิง
ระบบและเปรียบเทียบกับระบบต่าง ๆ ที่ปรากฏอยู่ใน
สังคมไทยและในสังคมโลก 

เพ่ิมเรื่องการญิฮาด ตามข้อเสนอ
ของผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์หลักสูตร 

    ๐๙-๐๓๔-๒๒๒  หลักและวิธีการเผยแผ่    ๓(๓-๐-๖)    
        ความหมาย ความส าคัญของหลักการและวิธีการเผยแผ่ (ฟิกฮฺอัด
ดะอฺวะฮฺ) ก าเนิดวิชาหลักการเผยแผ่ องค์ประกอบของการเผยแผ่ หลักการ
เผยแผ่(ดะอฺวะฮฺ)ของบรรดานบีศึกษาตัวอย่างการเผยแผ่ของท่านนบี นูหฺน
บีอิบรอฮีมนบีมูซานบีอีซา(อะลัยฮิมุสสลาม) และนบีมุฮัมมัด (ศ็อลลัลลอ
ฮุอะลัยฮิวะสัลลัม) คุณสมบัติที่สาคัญของนักเผยแผ่ (ดาอี)วิธีการและ
รูปแบบของการเผยแผ่ที่ส าคัญวิเคราะห์และออกแบบวิธีการเผยแผ่ที่มี
ประสิทธิภาพฝึกทักษะการเขียนและกล่าวสุนทรพจน์(คุฏบะฮฺ) สุนทรพจน์
ของท่านนบีมุฮัมมัด (ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม) ศึกษาตัวอย่างและ

 ๐๙-๐๓๔-๒๒๒  หลักและวิธีการเผยแผ่    ๓(๓-๐-๖)    
ความหมาย ความส าคัญของหลักการและวิธีการเผยแผ่ 
(ฟิกฮฺอัดดะอฺวะฮฺ) ก าเนิดวิชาหลักการเผยแผ่ 
องค์ประกอบของการเผยแผ่หลักการเผยแผ่(ดะอฺวะฮฺ)
ของบรรดานบีศึกษาตัวอย่างการเผยแผ่ของท่านนบีนูหฺน
บีอิบรอฮีมนบีมูซานบีอีซา(อะลัยฮิมุสสลาม) และนบีมู
ฮัมมัด (ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม) ศึกษาสุนทรพจน์
ของท่านนบีมูฮัมมัด (ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม) และ
ฝึกทักษะการเขียนและกล่าวสุนทรพจน์(คุฏบะฮฺ)ศึกษา

เพ่ิมเนื้อหาสาระการเรียนรู้เพ่ือการ
ผลิตนวัตกรรมหรือชิ้นงานตาม
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 



 
 

 

๑๑๙ 

หลักสูตรใหม่พ.ศ. ๒๕๕๕ หลักสูตรปรับปรุงพ.ศ. ๒๕๖๐ เหตุผลในการแก้ไข 
เทคนิคในการเผยแผ่ด้วยสื่อเทคโนโลยีสมัยใหม่ คุณสมบัติที่ส าคัญของนักเผยแผ่ (ดาอี)วิธีการและ

รูปแบบของการเผยแผ่ที่ส าคัญวิเคราะห์วิธีการเผยแผ่ที่มี
ประสิทธิภาพศึกษาตัวอย่างการเผยแผ่ผ่านสื่อเทคโนโลยี
สมัยใหม่ พร้อมทั้งผลิตสื่อที่สอดคล้องกับยุคปัจจุบัน 

๐๙-๐๓๔-๒๒๓  อิสลามกับประเด็นร่วมสมัย  ๓(๓-๐-๖)      
       ประเด็นปัญหาต่าง ๆ ร่วมสมัยในทัศนะของอิสลาม เช่น การผสม
เทียม การวางแผนครอบครัว การท าแท้ง การสูบบุหรี่ การปลูกถ่ายอวัยวะ  
การซื้อขายอวัยวะ การวินิจฉัยการตาย  การอุ้มบุญ  การท าศัลยกรรมเสริม
แต่งความงาม และอ่ืน ๆ โดยเน้นการศึกษาในรูปแบบการใช้กระบวนการ
กลุ่มและกระบวนการฝึกวิเคราะห์วินิจฉัยอย่างเป็นระบบ ให้นักศึกษา
สามารถน าไปประยุกต์เป็นแนวทางในการวิเคราะห์ปัญหาและชี้น าสังคม
ร่วมสมัย 

คงเดิม 
 

 

 ๐๙-๐๓๔-๒๒๔  หลักการสอน     ๓(๓-๐-๖)      
       ความหมาย ความส าคัญ องค์ประกอบ วิธีการเตรียมการสอน 
ขั้นตอนการสอน การด าเนินการสอน การประเมินผล และจรรยาบรรณ
ของผู้สอนที่ดีวิเคราะห์รูปแบบการสอนในอัลกุรอานและสอนของท่านนบี
มุฮัมมัด (ศ๊อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม) 

๐๙-๐๓๔-๒๒๔  หลักการสอน     ๓(๓-๐-๖)      
ความหมาย ความส าคัญจรรยาบรรณของผู้ สอน 
วิเคราะห์รูปแบบการสอนในอัลกรุอาน วิธีการและ
เทคนิคการสอนของท่านนบีมุฮัมมัด (ซ.ล)แนวคิดและ
ทฤษฏีการเรียนรู้  องค์ประกอบของขั้นเตรียมการสอน 
ขั้นด าเนินการสอน ขั้นประเมินการสอน และการเขียน
แผนการสอนฉบับสมบูรณ์ พร้อมผลิตนวัตกรรมเพ่ือ
ประยุกต์ใข้ในการเรียนการสอนจริง 
 

เพ่ือเรียงหัวข้อจากง่ายไปยาก 
ครอบคลุม เพิ่มความชัดเจน และ
ความสมบูรณ์ตามข้อเสนอของ
อาจารย์ผู้สอน 

 ๐๙-๐๓๔-๒๒๖  การบริหารและการจัดการในอิสลาม   ๒(๒-๐-๔)  
ความหมายและความส าคัญของการบริหารและการจัดการในอิสลาม
ประวัติความเป็นมาของการบริหารและการจัดการในอิสลามหลักการและ
ทฤษฎีพื้นฐานทางการบริหารและการจัดการในอิสลาม หลักการวางแผน

คงเดิม 
 

 



 
 

 

๑๒๐ 

หลักสูตรใหม่พ.ศ. ๒๕๕๕ หลักสูตรปรับปรุงพ.ศ. ๒๕๖๐ เหตุผลในการแก้ไข 
การเป็นผู้น าองค์กรหลักการจัดการและการบริหารองค์กรการก ากับติดตาม
การควบคุมและการประเมินในอิสลาม โดยมีการศึกษากรณีตัวอย่าง เพ่ือ
มุ่งให้เกิดการพัฒนานักบริหารที่ดีมีคุณธรรมจริยธรรมตามหลักศาสนา 
   วิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า  ๙  หน่วยกิต วิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า  ๒๖ หน่วยกิต(แบบเอกเดี่ยว) 

วิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า  ๙  หน่วยกิต(แบบเอก-โท) 
 

 

๐๙-๐๓๔-๒๐๕   เศรษฐศาสตร์อิสลาม   ๓(๓-๐-๖)     
นิยาม ขอบข่าย ความส าคัญ ความเป็นมา จริยธรรม และลักษณะเฉพาะ
ของเศรษฐศาสตร์อิสลาม ปัญหาทางเศรษฐกิจและแนวทางแก้ไขตาม
แนวทางเศรษฐศาสตร์อิสลาม การกักตุนสินค้า (อัลอิหฺติก้าร) การก าหนด
เพดานราคาสินค้า (ตัสอีร) เปรียบเทียบหลักเศรษฐศาสตร์อิสลามกับหลัก
เศรษฐศาสตร์ทั่วไป กรรมสิทธิ์ ระบบดอกเบี้ย ตลาดหุ้น และสหกรณ์ใน
อิสลาม      

คงเดิม 
 

 

๐๙-๐๓๔-๒๐๖   ศาสนบัญญัติเปรียบเทียบ  ๒(๒-๐-๔)  
            ความหมายและความส าคัญของการศึกษาศาสนบัญญัติในเชิง
เปรียบเทียบ สาเหตุความแตกต่างของแนวความคิดที่เกี่ยวข้องกับศาสน
บัญญัติ ตลอดถึงความแตกต่างทางความคิดของนักกฎหมายอิสลามในเรื่อง
ที่เกี่ยวกับอิบาดาต และมุนากะฮาต แนวคิด  โครงสร้าง  และตัวบทของ
กฎหมายอิสลามกับกฎหมายสากล  โดยเน้นการวิเคราะห์เปรียบเทียบ
แนวคิดทางกฎหมายของส านักคิด  และนักนิติศาสตร์ที่ส าคัญในอิสลาม 

คงเดิม 
 

 

๐๙-๐๓๔-๒๐๙   อรรถาธิบายอัลกุรอาน๒   ๓(๓-๐-๖)  
ความหมายของการอรรถาธิบายอัลกุรอานเชิงวิจักษ์ (ตัฟซีรตะหฺลีลีย์) 
หลักการอรรถาธิบายเชิงวิจักษ์ในซูเราะฮฺอัตเตาบะฮฺ ศึกษาความหมาย
โดยรวมของซูเราะฮฺและสาเหตุของการประทานอายะฮฺต่าง ๆ ในซู
เราะฮฺอัตเตาบะฮฺ การแปลความหมายที่ถูกต้องโดยน าหลักฐานมา
สนับสนุน ประกอบด้วยความคิดเห็นของนักอรรถาธิบายชาวสาลัฟและ

คงเดิม 
 

 



 
 

 

๑๒๑ 

หลักสูตรใหม่พ.ศ. ๒๕๕๕ หลักสูตรปรับปรุงพ.ศ. ๒๕๖๐ เหตุผลในการแก้ไข 
นักปราชญ์อ่ืน ๆ ทั้งในอดีตและปัจจุบัน ตลอดจนอธิบายวิเคราะห์ประเด็น
ที่นักอรรถาธิบายมีความคิดเห็นต่างกัน 
๐๙-๐๓๔-๒๑๑  หะดีษ๒          ๓(๓-๐-๖) 
           ศึกษา วิเคราะห์หะดีษของท่านนบี เกี่ยวกับพฤติกรรมต่างๆ ของ
มนุษย์ จากหะดีษอัรบาอีน และหะดีษเกี่ยวกับสัญญาณแห่งวันสิ้นโลก 
มนุษย์กลับสู่สภาพอนารยชน (ญาฮิลียะฮฺ) และบูชาเจว็ด หะดีษเกี่ยวกับวัน
กิยามะฮฺ ค าพยากรณ์ต่าง ๆ ของท่านนบีมุฮัมมัด (ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิ
วะสัลลัม) การช่วยเหลือของท่านนบี (อัชชะฟาอะฮฺ)ในวันกิยามะฮฺ สวรรค์ 
สภาพของชาวสวรรค์ นรก สภาพของชาวนรก  

๐๙-๐๓๔-๒๑๑  หะดีษ๒          ๓(๓-๐-๖) 
ศึกษาวิเคราะห์และเปรียบเทียบระหว่างหะดีษในต าราอี
หม่ามอัลบูคอรีย์และมุสลิมเกี่ยวกับการศรัทธาของ
มนุษย์ในยุคแรกของอิสลาม ผู้ปกครองที่อยุติธรรม 
มนุษย์ที่มีจิตใจที่ไม่มั่นคง ชอบสะสมความร่ ารวยโดยไม่
บริจาคทานและไม่จ่ายซากาต ตลอดจนละเลยต่อการใช้
จ่ายที่มีความจ าเป็นการนะซารและการสาบาน 

เพ่ือให้สาระการเรียนรู้มีความ
ครอบคลุมยิ่งข้ึน 

๐๙-๐๓๔-๒๑๓  หลักการพิสูจน์หะดีษ๓(๓-๐-๖)  
ความหมาย ความส าคัญ ต้นก าเนิดหลักการและเงื่อนไขพิสูจน์หะดีษ ที่มา
ของรากฐานและกฎเกณฑ์หลักการพิสูจน์หะดีษในทัศนะของนักวิชาการหะ
ดีษ ล าดับความส าคัญและการจัดกลุ่มหนังสือที่แพร่หลายในวิชาหลักการ
พิสูจน์หะดีษ พร้อมศึกษาแนวทางการพิสูจน์หะดีษของนักวิชาการหะดีษที่
มีชื่อเสียง 

๐๙-๐๓๔-๒๑๓  หลักการพิสูจน์หะดีษ๓(๒-๒-๕)  
ความหมาย ความส าคัญ ต้นก าเนิดหลักการ

และเงื่อนไขพิสูจน์หะดีษ ที่มาของรากฐานและกฎเกณฑ์
หลักการพิสูจน์หะดีษในทัศนะของนักวิชาการหะดีษ 
ล าดับความส าคัญและการจัดกลุ่มหนังสือที่แพร่หลายใน
วิชาหลักการพิสูจน์หะดีษ พร้อมศึกษาและปฏิบัติการ
พิสูจน์หะดีษของนักวิชาการหะดีษท่ีมีชื่อเสียง 

เพ่ือความกระชับ ครอบคลุม เพ่ิม
ความชัดเจน และความสมบูรณ์
และเน้นปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ
ของผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์หลักสูตร 

 

 

 ๐๙-๐๓๔-๒๑๕  ประวัติศาสตร์อิสลาม ๒   ๓(๓-๐-๖)     
ความเป็นมาและวิวัฒนาการทางการเมือง การปกครอง การศึกษา ศาสนา 
และการพัฒนาอาณาจักรอับบาซียะฮฺ และอุสมานียะอฺ สาเหตุของการล่ม
สลายของอาณาจักรอับบาซียะฮฺและอุสมานียะอฺ รัฐอิสลามในอันดาลูเซีย 
และผลงานของอับบาซียะฮฺ อุสมานียะฮฺ รัฐอิสลามอันดาลูเซียต่อการ
การศึกษา เศรษฐกิจ สังคม และการเมือง โดยรวมถึงประวัติความเป็นมา
ของอิสลามในประเทศไทยและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

คงเดิม  

 ๐๙-๐๓๔- ๒๒๕ การสัมมนาทางอิสลามศึกษา  ๒(๑-
๒-๒) 

ปรับจากวิชาเอกบังคับให้เป็น
วิชาเอกเลือก เพ่ือให้สอดคล้องกับ



 
 

 

๑๒๒ 

หลักสูตรใหม่พ.ศ. ๒๕๕๕ หลักสูตรปรับปรุงพ.ศ. ๒๕๖๐ เหตุผลในการแก้ไข 
            บูรณาการความรู้ที่ได้ศึกษามากับการ
ปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการที่ให้ความร่วมมือใน
การจัดกระบวนการเรียนรู้อย่างเป็นระบบร่วมกันโดย
เริ่มตั้งแต่การวางแผนปฏิบัติงานการคัดเลือกนิสิตการ
เตรียมความพร้อมการนิเทศงานและการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดทักษะการปฏิบัติงานทางด้าน
อิสลามศึกษา การประสานงาน การใช้เทคโนโลยีพ้ืนฐาน 
และการใช้ภาษาในการสื่อสารทั้งภาษาไทยและ
ต่างประเทศ 

ความต้องการของผู้เรียน และเน้น
ปฏิบัติ ตามข้อเสนอของ
คณะกรรมการวิพากษ์ 

 ๐๙-๐๑๔-๒๒๖  เจตนารมณ์กฎหมายอิสลาม  ๒(๒-๐-๔)  
      ความหมาย และความเป็นมาของมะกอศิดอัซชะรีอะฮฺ  เปูาหมายหรือ
เจตนารมณ์ของการบัญญัติกฎหมายอิสลาม  เจตนารมณ์ทั่ ว ไป  
เจตนารมณ์เฉพาะ แนวทางการหยั่งรู้ถึงเจตนารมณ์ของบทบัญญัติอิสลาม  
หลักการเกี่ยวกับอัฏฏอรูรียาต  อัลฮาญีญาตและอัตตะหฺสีนาต 

คงเดิม  
 
 

๐๙-๐๓๔-๒๒๘ หลักการเสวนา ๓(๓-๐-๖) 
       ความหมาย และความส าคัญของการเสวนา ขั้นตอน รูปแบบ และ
เทคนิควิธีของการเสวนา กระบวนการจัดประชุมและการสร้างบรรยากาศที่
เอ้ือต่อสานเสวนา วิเคราะห์รูปแบบ หลักเกณฑ์ และเทคนิคการเสวนาใน
คัมภีร์อัลกุรอานและซุนนะฮฺ การเสวนากับแนวทางอ่ืน ๆ ในการแก้ไข
ปัญหาขัดแย้งโดยสันติวิธีโดยเน้นการฝึกปฏิบัติและศึกษากรณีการเสวนา
ต่าง ๆ เพื่อน าไปใช้เป็นเครื่องมือในการประสานการเรียนรู้และสร้าง
สัมพันธภาพภายในชุมชนและสังคมพหุลักษณ์  

๐๙-๐๓๔-๒๒๘ หลักการเสวนา ๓(๓-๐-๖) 
ความหมาย และความส าคัญของการเสวนา 

ขั้ นตอน รูปแบบ และเทคนิควิ ธี ของการ เสวนา 
กระบวนการจัดประชุมและการสร้างบรรยากาศที่เอ้ือต่อ
การสานเสวนา วิเคราะห์รูปแบบ หลักเกณฑ์ และ
เทคนิคการเสวนาในคัมภีร์อัลกุรอานและซุนนะฮฺ การ
เสวนากับแนวทางอ่ืนๆ ในการแก้ไขปัญหาขัดแย้งโดย
สันติวิธีโดยเน้นการฝึกปฏิบัติและศึกษากรณีการเสวนา
ต่างๆ เพ่ือน าไปใช้เป็นเครื่องมือในการประสานการ
เรียนรู้และสร้างสัมพันธภาพภายในชุมชนและสังคมพหุ
วัฒนธรรม 

เพ่ือความกระชับ ครอบคลุม เพ่ิม
ความชัดเจน และความสมบูรณ์
ยิ่งขึ้น 



 
 

 

๑๒๓ 

หลักสูตรใหม่พ.ศ. ๒๕๕๕ หลักสูตรปรับปรุงพ.ศ. ๒๕๖๐ เหตุผลในการแก้ไข 
  ๐๙-๐๓๔-๒๒๙ โลกมุสลิมปัจจุบัน   ๓(๓-๐-๖)   
ความหมายของประเทศมุสลิม โลกมุสลิม สภาพการณ์ทางการเมือง การ
ปกครอง ภูมิประเทศ ประชากร เศรษฐกิจ ทรัพยากรธรรมชาติ กลุ่มและ
องค์กรทางศาสนาในประเทศมุสลิมในคาบสมุทรอาหรับ ทวีปเอเชีย 
แอฟริกา ยุโรป แหลมมลายู และประเทศที่มีมุสลิมเป็นชนส่วนน้อยใน
ประเทศไทย จีน รัสเซีย  อินเดีย ฟิลิปปินส์ และอ่ืน ๆ 
 

คงเดิม  

๐๙-๐๑๔-๒๒๙  สถานภาพสตรีในอิสลาม  ๒(๒-๐-๔)      
       สถานภาพและบทบาทของสตรีในสมัยญาฮิลียะฮฺ และในอิสลาม 
เปรียบเทียบสถานภาพระหว่างบุรุษกับสตรี ศาสนบัญญัติต่างๆ เกี่ยวกับ
สตรีทั้งในด้านอิบาดาตมุอามะลาตมุนากะฮาตและญินายาตสตรีที่ถูก
กล่าวถึงในคัมภีร์อัลกุรอาน และสตรีตัวอย่างในประวัติศาสตร์ เปรียบเทียบ
สถานภาพของสตรีมุสลิมกับสถานภาพสตรีในปัจจุบัน โดยเน้นประเด็นที่
มักจะท าให้เกิดความเข้าใจผิดต่อสถานภาพสตรีในอิสลาม 

คงเดิม 
 

 

 

 ๐๙-๐๑๔-๒๒๔   ศาสนาโลก ๓(๓-๐-๖)      
        ทฤษฏีการก าเนิดศาสนา วิวัฒนาการของศาสนา ประวัติศาสตร์และ
หลักธรรมค าสอนของลัทธิและศาสนาที่ส าคัญ ๆ ของโลกโดยเน้นการ
วิเคราะห์เพื่อค้นคว้าแนวทางในการสร้างสรรค์ชีวิตที่มีคุณภาพ มีประโยชน์ 
และมีคุณค่าต่อสังคม  

คงเดิม  

๐๙-๐๔-๒๓๑ กฎหมายว่าด้วยกิจการอิสลามในประเทศไทย ๒(๒-๐-๔)    
            พระราชบัญญัติพระราชกฤษฎีกาพระราชก าหนดกฎกระทรวงกฎ
และระเบียบต่างๆที่เกี่ยวข้องกับกิจการอิสลามในประเทศไทยเช่น
พระราชบัญญัติว่าด้วยการใช้กฎหมายอิสลามในเขตจังหวัดปัตตานี
นราธิวาสยะลาและสตูลพ.ศ. ๒๔๘๙พระราชบัญญัติบริหารองค์กรอิสลาม
พ.ศ. ๒๕๔๐พระราชบัญญัติส่งเสริมกิจการฮัจญ์พ.ศ. ๒๕๒๔

คงเดิม  



 
 

 

๑๒๔ 

หลักสูตรใหม่พ.ศ. ๒๕๕๕ หลักสูตรปรับปรุงพ.ศ. ๒๕๖๐ เหตุผลในการแก้ไข 
พระราชบัญญัติส่งเสริมกิจการฮัจญ์ (ฉบับที่๒) พ.ศ. ๒๕๓๒และ
พระราชบัญญัติธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยพ.ศ. ๒๕๔๕
พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภครวมทั้งกฎกระทรวงระเบียบและอ่ืนๆที่
ออกตามกฎหมายเหล่านี้และผลกระทบของการมีและใช้กฎหมายดังกล่าว
ต่อวิถีชีวิตของประชาชนโดยเฉพาะชาวไทยมุสลิม         
 ๐๙-๐๓๔-๔๒๗  สารนิพนธ ์ ๓(๒-๒-๕)      

เสนอโครงร่างสารนิพนธ์ที่สมบูรณ์เพ่ือได้รับการอนุมัติ
จากคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและเขียนรายงาน
สารนิพนธ์ที่สมบูรณ์ โดยยึดหลักคู่มือสารนิพนธ์พร้อม
น าเสนอต่อคณะกรรมการสอบที่ได้รับการแต่งตั้งโดย
สถาบันฯ 

ปรับให้อยู่ในรายวิชาเอกเลือก
เพ่ือให้นักศึกษาเลือกระหว่างวิชา
สารนิพนธ์และวิชาสหกิจศึกษา 
และเน้นการปฏิบัติ 
 

 

 ๐๙-๐๓๔-๔๓๐  การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา๑
(๐-๒-๑) 
หลักการ แนวคิด กระบวนการสหกิจศึกษา ระเบียบข้อ
ปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง การเตรียมตัวเพ่ือการฝึกงานในสถาน
ประกอบการที่ เหมาะสม ความรู้ พ้ืนฐานในการ
ปฏิบัติงานในสถานประกอบการเพ่ือน าไปพัฒนาตนเอง
ตามมาตรฐานวิชาชีพของสาขาวิชา เช่น การพัฒนา
บุคลิกภาพ ภาษาอังกฤษ เทคโนโลยีสารสนเทศ การ
สื่อสาร มนุษยสัมพันธ์ การท างานเป็นทีม เป็นต้น 
ตลอดจนการน าเสนอโครงงานและการเขียนรายงาน
วิชาการ 

เพ่ิมส าหรับนักศึกษาที่จะลง
รายวิชา สหกิจศึกษา 

๐๙-๐๓๔-๒๐๘  สหกิจศึกษา    ๖(๐-๑๘-๐) 
๐๙-๐๓๔-๔๓๑  สหกิจศึกษา    ๖(๐-๑๘-๐) ปรับรหัสวิชาจากเดิม ๐๙-๐๓๔-

๒๐๘เป็น ๐๙-๐๓๔-๔๓๑เพ่ือให้
เป็นไปตามล าดับ 



 
 

 

๑๒๕ 

หลักสูตรใหม่พ.ศ. ๒๕๕๕ หลักสูตรปรับปรุงพ.ศ. ๒๕๖๐ เหตุผลในการแก้ไข 
การปฏิบัติงานในสถานประกอบการในลักษณะพนักงานชั่วคราว เพ่ือให้
ได้ประสบการณ์จากการไปปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย โดยนักศึกษา
ต้องเสนอโครงงานและผลการปฏิบัติงาน 

 

 

 



 
 

 

๑๒๖ 

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 
ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี 

พ.ศ. ๒๕๕๗ 
___________________ 

โดยที่เห็นเป็นการสมควรให้มีข้อบังคับมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรีอาศัย
อ านาจตามความในมาตรา๗ (๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์พ.ศ. ๒๕๔๘โดยมติสภา
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ในการประชุมครั้งที่๓/๒๕๔เมื่อวันที่๗มีนาคมพ.ศ. ๒๕๔๙ให้ออกข้อบังคับว่าด้วย
การศึกษาระดับปริญญาตรีพ.ศ. ๒๕๔๙ไว้ดังต่อไปนี้ 

ข้อ๑ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรีพ .ศ. 
๒๕๔๙ ’’ 

ข้อ๒ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับแก่นักศึกษาที่เข้าศึกษาในปีการศึกษา๒๕๔๘เป็นต้นไป 
ข้อ๓ในข้อบังคับนี้ 
“มหาวิทยาลัย” หมายถึงมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 
“อธิการบดี” หมายถึงอธิการบดีมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 
“คณะ” หมายถึงคณะหรือหน่วยงานที่มีหน้าที่จัดการศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรีที่นักศึกษาสังกัด 
“คณะกรรมการประจ าคณะ” ให้หมายรวมถึงคณะกรรมการประจ าหน่วยงานที่จัดการศึกษาระดับปริญญาตรีด้วย 
“อาจารย์ที่ปรึกษา” หมายถึงอาจารย์ที่คณะแต่งตั้งให้เป็นที่ปรึกษาเก่ียวกับการศึกษาของนักศึกษา 
“อาจารย์ผู้สอน” หมายถึงอาจารย์ที่คณะมอบหมายให้สอนรายวิชาในหลักสูตรระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัย

นราธิวาสราชนครินทร์ 
“นักศึกษา” หมายถึงนักศึกษาที่ศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรี 
“กองบริการการศึกษา” หมายถึงหน่วยงานที่ท าหน้าที่บริการการศึกษาของมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

หรือหน่วยงานที่มหาวิทยาลัยก าหนดให้รับผิดชอบ 
“การขึ้นทะเบียน” หมายถึงการที่มหาวิทยาลัยให้สภาพการเป็นนักศึกษาแก่ผู้ที่มหาวิทยาลัยรับเข้าศึกษาใหม่ 
“การรักษาสภาพ” หมายถึงการที่นักศึกษารักษาสภาพการเป็นนักศึกษา 
ข้อ๔ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการตามข้อบังคับนี้และให้มีอ านาจออกประกาศค าสั่งหรือระเบียบปฏิบัติซึ่งไม่ขัดหรือ

แย้งกับข้อบังคับนี้ในกรณีที่มีปัญหาการตีความหรือการปฏิบัติตามข้อบังคับนี้ให้อธิการบดีเป็นผู้วินิจฉัย 
 

 
 

ภาคผนวก ค 



 
 

 

๑๒๗ 

หมวดที่๑ 
ระบบการจดัการศึกษา 

ข้อ๕ระบบการจัดการศึกษาให้ใช้ระบบทวิภาคและคิดเป็นหน่วยกิต 
๕.๑ในระบบทวิภาคแบ่งปีการศึกษาหนึ่งๆออกเป็น๒ภาคการศึกษาปกติคือภาคการศึกษาต้น 

และภาคการศึกษาปลายและอาจมีภาคการศึกษาฤดูร้อน (Summer Sessions) ก็ได้หนึ่งภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลา
ศึกษาไม่น้อยกว่า๑๕สัปดาห์ส่วนภาคการศึกษาฤดูร้อนมีระยะเวลาไม่น้อยกว่า๘สัปดาห์ทั้งนี้ต้องมีชั่วโมงเรียนของแต่ละ
รายวิชาเท่ากับชั่วโมงเรียนในภาคการศึกษาปกติ 

๕.๒การคิดหน่วยกิตในระบบทวิภาคหนึ่งหน่วยกิตให้มีระยะเวลาศึกษาดังนี้ 
๕.๒.๑รายวิชาภาคทฤษฎีที่ใช้เวลาบรรยายหรืออภิปรายปัญหาไม่น้อยกว่า๑๕ชั่วโมงต่อภาคการศึกษา 

ปกติ 
 ๕.๒.๒รายวิชาภาคปฏิบัติที่ใช้เวลาฝึกหรือทดลองไม่น้อยกว่า๓๐ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ 

๕.๒.๓การฝึกงานการฝึกภาคสนามการท าโครงงานหรือกิจกรรมการเรียนอื่นใดที่ใช้เวลาไม่น้อย 
กว่า๔๕ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ 

๕.๒.๔การท าโครงงานหรือกิจกรรมการเรียนอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายที่เวลาท าโครงงานหรือ 
กิจกรรมนั้นๆไม่น้อยกว่า๔๕ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ 

ข้อ๖มหาวิทยาลัยอาจจัดให้มีระบบการจัดการศึกษาอื่นด้วยก็ได้เช่นระบบไตรภาคระบบชุดวิชาระบบการ 
สอนทางไกลและระบบอื่นๆโดยการจัดระบบการศึกษานั้นๆต้องมีระยะเวลาศึกษาและจ านวนหน่วยกิตในสัดส่วนที่
เทียบเคียงได้กับระบบทวิภาคและให้ออกเป็นประกาศของมหาวิทยาลัยอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาในระดับต่างๆให้
เป็นไปตามบัญชีท้ายข้อบังคับนี้ 

 
 

หมวดที่๒ 
การรับเข้าศึกษา 

ข้อ๗การรับบุคคลเข้าเป็นนักศึกษาสามารถด าเนินการได้ดังนี้ 
๗.๑การรับผ่านระบบคัดเลือกของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
๗.๒การรับโดยวิธีรับตรงและวิธีพิเศษ 
๗.๓การรับเข้าศึกษาตามข้อตกลงความร่วมมือระหว่างสถาบันหรือข้อตกลงของเครือข่ายความ 

ร่วมมือระหว่างสถาบัน 
๗.๔การรับโดยวิธีอื่นๆตามที่มหาวิทยาลัยก าหนดโดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย 

ข้อ๘คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าเป็นนักศึกษา 
๘.๑หลักสูตรปริญญาตรี (๔ปีหรือไม่น้อยกว่า๖ปี) จะต้องเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับ 

มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าหรือก าลังศึกษาอยู่ในภาคสุดท้ายของการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือ
เทียบเท่า 

๘.๒หลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) จะต้องเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง 
หรือเทียบเท่าหรือระดับอนุปริญญา (๓ปี) หรือเทียบเท่า 

๘.๓เป็นผู้มีคุณสมบัติอื่นตามเกณฑ์คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรระดับปริญญา 
ตรีสาขาวิชานั้นๆและหรือตามประกาศมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ที่เกี่ยวข้องกับการรับเข้าศึกษาในหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรีสาขาวิชานั้นๆ 

หมวดที่๓ 
การขึ้นทะเบียนและการรักษาสภาพ 
ข้อ๙การขึ้นทะเบียน 

๙.๑คุณสมบัติของผู้ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา 
๙.๑.๑เป็นผู้ที่มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์รับเข้าศึกษาเรียบร้อยแล้ว 



 
 

 

๑๒๘ 

๙.๑.๒เป็นผู้ยินยอมปฏิบัติตามข้อบังคับค าสั่งและประกาศต่างๆของมหาวิทยาลัยและ 
ของคณะทุกประการ 

๙.๒ผู้ที่มหาวิทยาลัยรับเข้าศึกษาแล้วจะต้องรายงานตัวและขึ้นทะเบียนและช าระเงินค่าขึ้นทะเบียน 
และค่าธรรมเนียมอื่นๆตามวันและเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนดมิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์ 

๙.๓หนังสือรับรองความประพฤติและหนังสือค้ าประกันที่น ามายื่นในวันรายงานตัวจะต้องให้ผู้รับ 
รองและผู้ค้ าประกันพร้อมกับพยานอีกสองคนลงลายมือชื่อให้เรียบร้อยก่อนน ามายื่นและถ้าปรากฏในภายหลังว่าเป็น
ลายมือชื่อปลอมมหาวิทยาลัยจะสั่งให้นักศึกษาผู้นั้นพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา 

ข้อ๑๐การรักษาสภาพ 
๑๐.๑นักศึกษาต้องรักษาสภาพเป็นประจ าทุกปีการศึกษาและช าระเงินค่ารักษาสภาพและค่าธรรมเนียม 

อื่นๆภายในวันและเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
๑๐.๒กรณีที่นักศึกษารักษาสภาพแล้วปรากฏในภายหลังว่าต้องพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาเนื่องจากตก 

ออกตามข้อ๒๗แห่งข้อบังคับนี้ให้ถือว่าการรักษาสภาพนั้นเป็นโมฆะและมหาวิทยาลัยจะคืนเงิค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพ
ให้กับนักศึกษา 

๑๐.๓นักศึกษาจะต้องเป็นผู้ยินยอมปฏิบัติตามข้อบังคับค าสั่งและประกาศต่างๆของมหาวิทยาลัย 
และของคณะทุกประการ 

 
หมวดที่๔ 

การลงทะเบียนเรียน 
ข้อ๑๑การลงทะเบียนเรียน 

๑๑.๑นักศึกษาทุกคนต้องลงทะเบียนเรียนและช าระเงินค่าธรรมเนียมในแต่ละภาคการศึกษาให้เสร็จสิ้น 
ภายในวันและเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

๑๑.๒ในกรณีที่มีเหตุอันสมควรมหาวิทยาลัยอาจจะประกาศงดการสอนรายวิชาใดรายวิชาหนึ่งหรือ 
จ ากัดจ านวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนในรายวิชาใดรายวิชาหนึ่ง 

๑๑.๓ในแต่ละภาคการศึกษาปกติให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนได้ไม่ต่ ากว่า๙หน่วยกิตและไม่เกิน 
๒๒หน่วยกิตส าหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา 

๑๑.๔การลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาฤดูร้อนให้ลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน๙หน่วยกิต 
๑๑.๕ในกรณีที่มีความจ าเป็นการลงทะเบียนเรียนมากกว่าหรือน้อยกว่าที่ก าหนดไว้ในข้อ๑๑.๓และ๑๑.๔

อาจจะกระท าได้โดยความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาและได้รับอนุมัติจากคณบดี 
๑๑.๖การลงทะเบียนรายวิชาที่จัดการศึกษาระบบอื่นๆที่ไม่ใช่ระบบทวิภาคให้เป็นไปตามที่ 

มหาวิทยาลัยก าหนด 
๑๑.๗นักศึกษาที่ไม่มาลงทะเบียนเรียนตามวันและเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนดจะถูกปรับเป็นรายวัน 

ตามอัตราที่มหาวิทยาลัยก าหนดทั้งนี้ให้นับวันหยุดราชการรวมด้วย “เว้นแต่มีเหตุสามารถชี้แจงได้” 
๑๑.๘เมื่อพ้นระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนดมหาวิทยาลัยจะไม่อนุญาตให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียน 

เว้นแต่จะมีเหตุผลอันสมควรและต้องได้รับอนุมัติจากอธิการบดี 
๑๑.๙นักศึกษาที่ไม่ได้ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาปกติจะต้องลาพักการศึกษาตามข้อ๓๖.๓แห่ง 

ข้อบังคับนี้มิฉะนั้นจะพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา 
๑๑.๑๐นักศึกษาที่สอบคัดเลือกเข้าศึกษาได้มีสิทธิขอยกเว้นหรือโอนรายวิชาตามที่คณะหรือ 

มหาวิทยาลัยก าหนด 
๑๑.๑๑นักศึกษาที่เรียนครบหน่วยกิตตามหลักสูตรระดับปริญญาตรีและได้คะแนนเฉลี่ยสะสมถึง 

เกณฑ์ที่ส าเร็จการศึกษาแล้วจะลงทะเบียนเรียนอีกไม่ได้เว้นแต่จะเป็นนักศึกษาที่ก าลังศึกษาอยู่ในหลักสูตรเพื่อขออนุมัติ
สองปริญญา 

๑๑.๑๒ในกรณีที่การรักษาสภาพของนักศึกษาเป็นโมฆะให้ถือว่าการลงทะเบียนเรียนของนักศึกษา 



 
 

 

๑๒๙ 

เป็นโมฆะด้วยและมหาวิทยาลัยจะคืนเงินค่าธรรมเนียมการลงทะเบียนเรียนให้กับนักศึกษา 
ข้อ๑๒การลงทะเบียนเรียนซ้ า 
 

๑๒.๑นักศึกษาที่ได้ R ตามหมวดที่๗จะต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชานั้นซ้ าทันทีที่มีการเปิดสอน 
นอกจากจะได้รับอนุมัติจากคณบดีให้เลื่อนก าหนดการลงทะเบียนเรียนได้ 

๑๒.๒นักศึกษาอาจจะลงทะเบียนเรียนในรายวิชาที่ได้ไม่สูงกว่า D+ อีกเพื่อท าให้ระดับคะแนนเฉลี่ย 
สะสมสูงขึ้นจ านวนหน่วยกิตและค่าคะแนนของรายวิชาที่เรียนซ้ านี้ต้องน าไปคิดรวมในระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมทุกครั้ง
เช่นเดียวกับรายวิชาอื่นๆ 

๑๒.๓ในกรณีที่นักศึกษาเรียนครบตามหลักสูตรและสอบผ่านรายวิชาตามหลักสูตรระดับปริญญาตรี 
แล้วแต่ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ถึงเกณฑ์ที่จะส าเร็จการศึกษาก็อาจจะเรียนซ้ าเฉพาะรายวิชาที่ได้ระดับคะแนนต่ ากว่า A 
เพื่อยกระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมให้ถึงเกณฑ์ส าเร็จการศึกษาจ านวนหน่วยกิตและค่าคะแนนของรายวิชาที่เรียนซ้ านี้ต้อง
น าไปคิดรวมในระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมทุกครั้งเช่นเดียวกับรายวิชาอื่น 

๑๒.๔การลงทะเบียนเรียนซ้ าจะได้ผลการเรียนสูงสุดไม่สูงกว่าผลการเรียน A และจะไม่บันทึกผล 
การเรียน F ลงในระเบียนแสดงผลการเรียนแต่ต้องมีบันทึกผลการเรียนส าหรับนักศึกษาที่มีผลการเรียน  F เป็นข้อมูลของ
มหาวิทยาลัยซึ่งนักศึกษาดังกล่าวจะไม่มีสิทธิ์ได้เกียรตินิยม 
 

 
หมวดที่๕ 

การเพิ่มและถอนรายวิชา 
ข้อ๑๓การเพิ่มรายวิชาจะกระท าได้ภายใน๒สัปดาห์แรกของภาคการศึกษาปกติหรือภายใน๓วันแรกของ 

ภาคการศึกษาฤดูร้อนหรือภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนดและต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา 
ข้อ๑๔การถอนรายวิชาโดยใช้หลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 

๑๔.๑การถอนรายวิชาภายในหนึ่งในสี่ของระยะเวลาการศึกษารายวิชานั้นในภาคการศึกษานั้นนับจาก 
วันเร่ิมเรียนตามปฏิทินการศึกษาของมหาวิทยาลัยหรือตามที่หลักสูตรก าหนดรายวิชาที่ถอนนั้นจะไม่ปรากฏในใบแสดงผล
การศึกษา (Transcript) และการถอนตามนัยนี้นักศึกษาสามารถด าเนินการได้ด้วยตัวเองผ่านระบบอินเทอร์เน็ต 

๑๔.๒การถอนรายวิชาภายหลังจากเวลาที่ก าหนดไว้ในข้อ๑๔.๑แต่ไม่เกินหนึ่งในสองของระยะเวลา 
การศึกษาของรายวิชาดังกล่าวในภาคการศึกษานั้นนับจากวันเริ่มเรียนตามปฏิทินการศึกษาของมหาวิทยาลัยหรือตามที่
หลักสูตรก าหนดรายวิชาที่ถอนนั้นจะได้ W แต่จะไม่ปรากฏในใบแสดงผลการศึกษาการถอนตามนัยนี้ต้องได้รับความ
เห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาและให้ด าเนินการที่กองบริการการศึกษา 

ข้อ๑๕เมื่อมีการเพิ่มหรือถอนรายวิชาแล้วจ านวนหน่วยกิตที่เรียนจะต้องไม่ขัดหรือแย้งกับข้อ๑๑.๓, ๑๑.๔และ
๑๑.๕แห่งข้อบังคับนี้ 

หมวดที่๖ 
การศึกษาแบบร่วมเรียน 

ข้อ๑๖การศึกษาแบบร่วมเรียน (Audit) เป็นการศึกษาเพื่อเพิ่มพูนความรู้แบบไม่นับหน่วยกิต 
ข้อ๑๗การลงทะเบียนการเพิ่มและการถอนรายวิชาของการศึกษาแบบร่วมเรียนให้ปฏิบัติตามหมวดที่๔และ๕แห่ง

ข้อบังคับนี้ 
ข้อ๑๘รายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนแบบร่วมเรียนจะไม่นับหน่วยกิตรวมเข้าเป็นหน่วยกิตที่ก าหนดไว้ตามหลักสูตร 
ข้อ๑๙รายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนแบบร่วมเรียนจะถือหรืออ้างเป็นเงื่อนไขของรายวิชา (Prerequisite) ที่นับหน่วย

กิตไม่ได้ 
ข้อ๒๐ถ้านักศึกษาลงทะเบียนเรียนรายวิชาใดแบบร่วมเรียนแล้วจะลงทะเบียนเรียนรายวิชานั้นซ้ าเพื่อจะนับหน่วย

กิตในภายหลังมิได้เว้นแต่ในกรณีที่มีการย้ายคณะหรือเปลี่ยนสาขาวิชาและรายวิชานั้นเป็นรายวิชาที่ก าหนดให้มีการเรียน
และนับหน่วยกิตในหลักสูตร 

ข้อ๒๑การประเมินผลรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนแบบร่วมเรียนให้ประเมินผลเป็น S หรือUและให้ระบุค าว่า Audit 
ไว้ในวงเล็บต่อท้ายชื่อรายวิชา 

 
หมวดที่๗ 



 
 

 

๑๓๐ 

ระดับคะแนนตัวอักษรความหมายและค่าคะแนน 
 

ข้อ๒๒ระดับคะแนนอักษรความหมายและค่าคะแนน 
ระดับคะแนนตัวอักษรความหมายค่าคะแนนต่อหน่วยกิต 

A ผลการประเมินขั้นดีเยี่ยม(Excellent) ๔.๐ 
B+ ผลการประเมินขั้นดีมาก(Very Good) ๓.๕ 
B ผลการประเมินขั้นดี(Good) ๓.๐ 
C+ ผลการประเมินขั้นดีพอใช้ (Fairly Good) ๒.๕ 
C ผลการประเมินขั้นพอใช้(Fair) ๒.๐ 
D+ ผลการประเมินขั้นอ่อน(Poor) ๑.๕ 
D ผลการประเมินขั้นอ่อนมาก(Very Poor) ๑.๐ 
F ผลการประเมินขั้นตก(Fail) ๐ 

ตัวอักษรอื่นๆที่มีความหมายเฉพาะซึ่งแสดงสถานภาพการศึกษาคือ I P R S T U 
และ W ตัวอักษรเหล่านี้ไม่มีค่าคะแนนยกเว้น T 
ตัวอักษรความหมาย 

I ยังไม่สมบูรณ์ (Incomplete) 
P ก าลังด าเนินอยู่ (Inprogress) 
R เรียนซ้ าชั้น (Repeat) 
S พอใจ (Satisfactory) 
T รับโอน (Transferred) 
U ไม่พอใจ (Unsatisfactory) 
W การขอถอนรายวิชา (Withdrawal) 

ข้อ๒๓การใช้ตัวอักษรมีวิธีการดังนี้ 
๒๓.๑ตัวอักษร A B+ B C+ C D+ D และF ใช้ในกรณีต่อไปนี้ 

๒๓.๑.๑รายวิชาที่นักศึกษาเข้าสอบและหรือมีผลงานที่ประเมินได้เป็นระดับคะแนน 
๒๓.๑.๒เปลี่ยนจาก I ภายในก าหนดเวลาของคณะที่รายวิชานั้นสังกัด 
๒๓.๑.๓การใช้ F นอกเหนือจากข้อ๒๓.๑.๑, ๒๓.๑.๒และ๒๓.๑.๓แล้วยังใช้ได้ในกรณีต่อไปนี้

อีกคือ 
(๑) นักศึกษาไม่เข้าสอบหรือถูกตัดสิทธิไม่ให้เข้าสอบประจ าภาค 
(๒) นักศึกษาท าผิดระเบียบการสอบและได้รับการตัดสินให้ได้ F ตามระเบียบ 

เก่ียวกับการสอบประจ าภาคที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
(๓) เปลี่ยนจาก I เพราะนักศึกษาไม่เข้าสอบหรือไม่ปฏิบัติงานที่อาจารย์ผู้สอน 

ก าหนดให้ภายในก าหนดเวลาของคณะที่รายวิชานั้นสังกัด 
(๔) การลงทะเบียนเรียนโดยไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขของรายวิชาเรียนที่ก าหนดใน 

หลักสูตร 
(๕) ไม่ถอนรายวิชาเรียนภายในเวลาที่ก าหนดตามข้อ๑๔ 
(๖) ฝุาฝืนข้อบังคับค าสั่งหรือประกาศของมหาวิทยาลัยทั้งนี้ต้องได้รับความ 

เห็นชอบจากมหาวิทยาลัย 
๒๓.๒ตัวอักษร I ใช้ในกรณีต่อไปนี้ 

๒๓.๒.๑นักศึกษาปฏิบัติงานยังไม่ครบตามเงื่อนไขที่อาจารย์ผู้สอนก าหนด 
๒๓.๒.๒นักศึกษาไม่สามารถเข้าสอบได้ด้วยเหตุสุดวิสัยโดยมีหลักฐานการลาที่เชื่อถือได้ 
๒๓.๒.๓การให้ I แก่นักศึกษาจะต้องผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจ าคณะที่รายวิชานั้น 

สังกัดและได้รับการอนุมัติจากคณบดีที่รายวิชานั้นสังกัด 
๒๓.๒.๔เมื่อได้รับอนุมัติให้ได้ I แล้วให้คณะที่รายวิชานั้นสังกัดอยู่ก าหนดเวลาสอบหรือ 



 
 

 

๑๓๑ 

ปฏิบัติงานให้ครบทั้งนี้ต้องไม่เกินภาคการศึกษาถัดไปมิฉะนั้นจะเปลี่ยนเป็น F เว้นแต่ในกรณีที่จ าเป็นโดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการประจ าคณะที่รายวิชานั้นสังกัดและให้คณบดีที่รายวิชานั้นสังกัดมีอ านาจอนุมัติให้ขยายเวลาได้โดยต้องแจ้งให้
ทราบล่วงหน้า 

๒๓.๓ตัวอักษร Pใช้ในกรณีที่รายวิชานั้นที่เปิดสอนติดต่อกันมากกว่า๑ภาคการศึกษาซึ่งจะต้อง 
วัดผลในภาคการศึกษาสุดท้ายของรายวิชานั้นและต้องประเมินผลเป็น A B+ BC+ C D+ D หรือ F 

๒๓.๔ตัวอักษร R ใช้เฉพาะนักศึกษาซึ่งสอบไม่ผ่านรายวิชาที่คณะได้ก าหนดไว้เท่านั้น 
๒๓.๕ตัวอักษร S และ U ใช้ในกรณีต่อไปนี้ 

๒๓.๕.๑การประเมินผลรายวิชาที่ก าหนดไว้ว่าไม่มีการประเมินผลเป็นระดับคะแนนหรือ 
ลงทะเบียนเรียนแบบร่วมเรียน 

๒๓.๕.๒เปลี่ยนจาก I ภายในก าหนดเวลาของคณะที่รายวิชานั้นสังกัดอยู่ส าหรับรายวิชาที่ได้
ก าหนดการประเมินผลเป็น S และ U 
๒๓.๖ตัวอักษร T ใช้ในกรณีของรายวิชาที่นักศึกษาได้รับอนุมัติให้โอนได้ด้วยความเห็นชอบขอ

คณะกรรมการประจ าคณะที่รับโอนโดยใส่ไว้ในวงเล็บต่อท้ายรายวิชา 
 
๒๓.๗ตัวอักษร W ใช้ในกรณีต่อไปนี้ 

๒๓.๗.๑รายวิชาที่นักศึกษาได้รับอนุมัติให้ถอนตามข้อ๑๔.๒ 
๒๓.๗.๒นักศึกษาได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษา 
๒๓.๗.๓นักศึกษาถูกสั่งพักการศึกษาในภาคการศึกษานั้น 
 

หมวดที่๘ 
การวัดและประเมินผล 

ข้อ๒๔การวัดผลและประเมินผลการศึกษา 
๒๔.๑มหาวิทยาลัยจัดให้มีการวัดผลส าหรับรายวิชาที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนไว้ในภาคการศึกษาหนึ่งๆไม่น้อย

กว่าหนึ่งคร้ังและเมื่อท าการประเมินผลรายวิชาใดเป็นคร้ังสุดท้ายแล้วถือว่าการเรียนรายวิชานั้นสิ้นสุดลง 
๒๔.๒อาจารย์ผู้สอนต้องแจ้งเกณฑ์การวัดและประเมินผลในแต่ละรายวิชาให้นักศึกษาทราบล่วงหน้า 
๒๔.๓การประเมินผลในแต่ละรายวิชาให้ใช้ระดับคะแนนตัวอักษรตามหมวดที่๗ 
๒๔.๔การประเมินผลการศึกษาเพื่อค านวณระดับคะแนนเฉลี่ย (Grade PointAverage=G.P.A) 
๒๔.๕วิธีค านวณระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม (Cumulative Grade Point 

Average=Cumulative G.P.A.)ให้ท าดังนี้ 
๒๔.๕.๑ให้น าผลรวมทั้งหมดของผลคูณระหว่างค่าคะแนนที่ได้กับจ านวนหน่วยกิตของแต่ละรายวิชาที่มี

การประเมินผลเป็นค่าคะแนนเป็นตัวตั้งหารด้วยจ านวนหน่วยกิตสะสม(Cumulative Credits) ผลลัพธ์ที่ได้คือระดับคะแนน
เฉลี่ยสะสม 

๒๔.๕.๒การค านวณดังกล่าวข้างต้นให้ตั้งหารถึงทศนิยม๔ต าแหน่งและให้ปัดเศษเฉพาะทศนิยมที่ 
มีค่าตั้งแต่๕ขึ้นไปตั้งแต่ต าแหน่งที่๔เพื่อให้เหลือทศนิยม๒ต าแหน่ง 

๒๔.๖รายวิชาที่มีค่าคะแนนทุกรายวิชาจะต้องน าหน่วยกิตของรายวิชานั้นๆไปรวมเป็นตัวหารในการ 
ค านวณหาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมยกเว้นกรณีลงทะเบียนเรียนซ้ าจะไม่น าผลการเรียน F เดิมมาคิดเกรดเฉลี่ยสะสม 

ข้อ๒๕การก าหนดนับชั้นปีนักศึกษาหากมีความจ าเป็นต้องก าหนดชั้นปีนักศึกษาให้อยู่ในเกณฑ์ที่คณะก าหนด 
ข้อ๒๖การสอบ 

๒๖.๑การสอบแบ่งเป็น 
๒๖.๑.๑การสอบย่อย 
๒๖.๑.๒การสอบกลางภาค 
๒๖.๑.๓การสอบประจ าภาค 



 
 

 

๑๓๒ 

๒๖.๑.๔การสอบรวบยอด 
๒๖.๑.๕การสอบประเภทอื่น 

๒๖.๒การสอบย่อยการสอบกลางภาคเป็นการสอบในระหว่างภาคการศึกษาหนึ่งๆผลของการสอบ 
อาจน าไปใช้พิจารณาเป็นส่วนหนึ่งรวมกับผลสอบประจ าภาคก็ได้จ านวนครั้งเวลาและวิธีการสอบให้อยู่ในดุลยพินิจของ
อาจารย์ผู้สอนหรือคณะที่รับผิดชอบรายวิชานั้น 

๒๖.๓การสอบประจ าภาคหมายถึงการสอบครั้งสุดท้ายของแต่ละรายวิชาเมื่อเสร็จสิ้นการสอนใน 
ภาคการศึกษานั้นหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเก่ียวกับการสอบประจ าภาคให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยนราธิวาสราช
นครินทร์ว่าด้วยการสอบประจ าภาค 

๒๖.๔การสอบรวบยอดหมายถึงการสอบเพื่อมีสิทธิ์ได้รับปริญญาสาขาใดสาขาหนึ่งให้เป็นไปตามที่ 
คณะก าหนด 

๒๖.๕การสอบประเภทอื่นหมายถึงการสอบที่นอกเหนือจากที่ก าหนดไว้ตามข้อบังคับนี้ให้เป็นไป 
ตามที่คณะก าหนด 
 

ข้อ๒๗การตกออก 
๒๗.๑การพิจารณาการตกออกให้พิจารณาผลการเรียนของนักศึกษาเมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษาฤดูร้อน 

ของปีการศึกษานั้นๆและให้คิดเฉพาะรายวิชาที่มีค่าคะแนนโดยไม่ค านึงถึงรายวิชาที่ได้ I 
๒๗.๒นักศึกษาจะถูกพิจารณาให้ตกออกในกรณีดังต่อไปนี้ 

๒๗.๒.๑ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ถึง๑.๕๐เมื่อได้ลงทะเบียนเรียนมาแล้วและมีหน่วย 
กิตสะสมตั้งแต่๓๐-๕๙หน่วยกิต 

๒๗.๒.๒ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ถึง๑.๗๕เมื่อได้ลงทะเบียนเรียนมาแล้วและ 
มีหน่วยกิตสะสมตั้งแต่๖๐ – ๘๐หน่วยกิตขึ้นไป 

๒๗.๒.๓ส าหรับนักศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาชีพที่มีกฎหมายอื่นก าหนดไว้มหาวิทยาลัย 
สามารถออกกฎระเบียบเพิ่มเติมได้ 

 

ข้อ๒๘การส าเร็จการศึกษานักศึกษาที่จะส าเร็จการศึกษาต้องมีคุณสมบัติครบตามเงื่อนไขต่อไปนี้ 
๒๘.๑สอบผ่านรายวิชาครบตามหลักสูตรดังนี้ 

๒๘.๑.๑การนับหน่วยกิตในแต่ละรายวิชาให้นับคร้ังเดียว 
๒๘.๑.๒ในกรณีที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนรายวิชาที่ระบุไว้ในหลักสูตรว่าเป็นรายวิชาที่ 

เทียบเท่ากันให้นับรายวิชาใดรายวิชาหนึ่งเป็นหน่วยกิตที่ได้ 
๒๘.๒มีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า๒.๐๐และมีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมในรายวิชาที่คณะ 

ก าหนดไม่ต่ ากว่า๒.๐๐ 
๒๘.๓มีคุณสมบัติตามข้อ๒๙.๑แห่งข้อบังคับนี้ 
๒๘.๔มีความประพฤติเรียบร้อยตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
๒๘.๕ไม่อยู่ระหว่างการถูกสอบสวนทางวินัยนักศึกษาอย่างร้ายแรงตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยว่าด้วย 

วินัยนักศึกษา 
๒๘.๖มีคุณสมบัติอื่นตามที่หลักสูตรหรือคณะหรือมหาวิทยาลัยก าหนด 
๒๘.๗นักศึกษาที่ไม่ผ่านเกณฑ์ตามข้อ๒๘.๑แต่ได้ศึกษาและสอบผ่านรายวิชาในหลักสูตรครบตาม 

เกณฑ์ที่สามารถขอรับอนุปริญญาได้คณะอาจพิจารณาให้เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับอนุปริญญาทั้งนี้การให้อนุปริญญา
ต้องเป็นไปตามข้อ๒๙.๒แห่งข้อบังคับนี้ 

๒๘.๘การนับวันที่ส าเร็จการศึกษาให้นับวันที่คณะกรรมการประจ าคณะให้การรับรองการส าเร็จ 
การศึกษา 
 
 



 
 

 

๑๓๓ 

หมวดที่๙ 
การอนุมัติปริญญาหรืออนุปรญิญา 

 
ข้อ๒๙ให้สภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติปริญญาหรืออนุมัติอนุปริญญาแก่ผู้ได้รับการเสนอชื่อจากคณะตาม

หลักเกณฑ์ดังนี้ 
๒๙.๑คณะโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจ าคณะเป็นผู้เสนอชื่อนักศึกษาผู้สมควรได้รับ 

อนุมัติปริญญาต่อสภามหาวิทยาลัยโดยผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อจะต้องมีคุณสมบัติตาม 
๒๙.๑.๑ไม่อยู่ในระหว่างการรับโทษทางวินัยที่ระบุให้งดการเสนอชื่อเพื่อรับปริญญาหรือ 

อนุปริญญา 
๒๙.๑.๒ไม่เป็นผู้ค้างช าระหนี้สินกับทางมหาวิทยาลัย 

๒๙.๒ในกรณีที่คณะก าหนดให้มีการให้อนุปริญญาคณะเป็นผู้เสนอชื่อผู้สมควรได้รับอนุปริญญาต่อ 
สภามหาวิทยาลัยโดยผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อจะต้องมีคุณสมบัติตามข้อ๒๙.๑.๑และข้อ๒๙.๑.๒แห่งข้อบังคับนี้และต้อง 

๒๙.๒.๑ได้ศึกษาและสอบผ่านรายวิชาต่างๆครบตามหลักสูตรแล้วและมีระดับคะแนน 
เฉลี่ยสะสมไม่ถึง๒.๐๐แต่ไม่ต่ ากว่า๑.๗๕หรือ 

๒๙.๒.๒ได้ศึกษาและสอบผ่านรายวิชาต่างๆครบตามหลักสูตรอนุปริญญาและมีหน่วยกิต 
ที่ได้และระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมอยู่ในเกณฑ์ที่หลักสูตรก าหนด 

๒๙.๓การขอแก้ไขการอนุมัติปริญญาหรืออนุปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษาซึ่งสภามหาวิทยาลัยอนุมัติ 
ปริญญาหรืออนุปริญญาไปแล้วให้กระท าได้ภายในระยะเวลาไม่เกิน๖๐วันนับแต่วันที่สภามหาวิทยาลัยมีมติอนุมัติ 

ข้อ๓๐การให้ปริญญาเกียรตินิยม 
๓๐.๑นักศึกษาที่จะได้รับปริญญาเกียรตินิยมจะต้องอยู่ในเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 

๓๐.๑.๑มีระยะเวลาศึกษาไม่เกินระยะเวลาปกติที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรทั้งนี้ไม่นับเวลาที่ 
อนุมัติให้ลาพักการศึกษา 

๓๐.๑.๒ไม่เคยสอบได้ระดับคะแนนต่ ากว่า C ในรายวิชาใด 
๓๐.๑.๓ไม่เคยเรียนซ้ าในรายวิชาใดรายวิชาหนึ่งเพื่อเปลี่ยนระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม 
๓๐.๑.๔ไม่เคยได้รับการยกเว้นรายวิชาเว้นแต่เป็นการยกเว้นรายวิชาที่มหาวิทยาลัย 

ก าหนดให้ยกเว้นได้โดยไม่มีผลต่อการให้ปริญญาเกียรตินิยมเท่านั้น 
๓๐.๑.๕ไม่เป็นนักศึกษาในหลักสูตรต่อเนื่อง 
๓๐.๑.๖ในกรณีนักศึกษาที่เทียบโอนรายวิชาในหลักสูตรจากสถาบันการศึกษาอื่นจะต้อง 

ศึกษารายวิชาในหลักสูตรของมหาวิทยาลัยไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 
๓๐.๒การให้ปริญญาเกียรตินิยมแบ่งเป็นดังนี้ 

๓๐.๒.๑เกียรตินิยมอันดับหนึ่งและเหรียญทองต้องเป็นผู้ได้คะแนนเฉลี่ยสะสมสูงสุดใน 
กลุ่มผู้ส าเร็จการศึกษาในปีการศึกษาเดียวกันในแต่ละคณะทั้งนี้ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต้องไม่ต่ ากว่า๓.๖๐ไม่เคยได้ C ใน
วิชาใด 

๓๐.๒.๒เกียรตินิยมอันดับหนึ่งต้องได้ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า๓.๕๐แต่ถ้ามี D  
ต้องให้เกียรตินิยมอันดับสอง 

๓๐.๒.๓เกียรตินิยมอันดับสองต้องได้รับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า๓.๒๕ในกรณีที่ผู้ 
ได้คะแนนสะสมเกิน๓.๒๕แต่มีบางรายวิชาได้ต่ ากว่า C ให้เกียรตินิยมอันดับสอง 

๓๐.๓การให้ปริญญาเกียรตินิยมส าหรับนักศึกษาในหลักสูตรสถาบันสมทบให้เป็นไปตามข้อ๓๐.๑ 
และข้อ๓๐.๒ในข้อบังคับนี้ 

ข้อ๓๑การเพิกถอนปริญญาหรืออนุปริญญากรณีที่มหาวิทยาลัยตรวจพบว่าผู้ส าเร็จการศึกษาซึ่งสภามหาวิทยาลัย
ได้อนุมัติปริญญาหรืออนุปริญญาไปแล้วมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามข้อ๘ข้อ๒๘และข้อ๒๙แห่งข้อบังคับนี้ให้สภามหาวิทยาลัย
พิจารณาเพิกถอนปริญญาหรืออนุปริญญาโดยให้มีผลตั้งแต่วันที่สภามหาวิทยาลัยได้ 



 
 

 

๑๓๔ 

อนุมัติปริญญาหรืออนุปริญญาให้กับบุคคลนั้น 
ข้อ๓๒ในกรณีที่มีเหตุผลที่จ าเป็นและสมควรมหาวิทยาลัยอาจพิจารณามิให้ผู้ส าเร็จการศึกษาผู้หนึ่งผู้ใดเข้ารับ

พระราชทานปริญญาบัตรก็ได้โดยการก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการให้ออกเป็นประกาศมหาวิทยาลัย 
 

หมวดที่๑๐ 
การย้ายโอนนักศึกษา 

ข้อ๓๓การรับโอนนิสิตนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอื่น 
๓๓.๑นิสิตนักศึกษาจากสถาบันอื่นซึ่งมหาวิทยาลัยรับรองวิทยฐานะเทียบเท่ามหาวิทยาลัยถ้า 

คุณสมบัติและผลการเรียนอยู่ในมาตรฐานของมหาวิทยาลัยการรับโอนจะกระท าได้ต่อเมื่อมีที่ส าหรับเข้าศึกษาว่างพอใน
หลักสูตรที่ขอเข้าศึกษาและให้คณะที่จะรับเข้าศึกษาเป็นผู้พิจารณารับโอน 

๓๓.๒นิสิตนักศึกษาที่จะได้รับการพิจารณารับโอนจะต้องไม่เป็นผู้ที่พ้นสภาพการเป็นนิสิตนักศึกษา 
จากสถาบันเดิมและต้องได้ศึกษาอยู่ในสถาบันนั้นมาแล้วไม่น้อยกว่า๒ภาคการศึกษาปกติทั้งนี้ไม่นับภาคการศึกษาที่ลาพัก
และต้องได้รับคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่๒.๐๐ขึ้นไป 

๓๓.๓นิสิตนักศึกษาที่ประสงค์จะโอนมาศึกษาจะต้องส่งใบสมัครถึงส านักบริหารและพัฒนาวิชาการ 
ไม่น้อยกว่า๘สัปดาห์ก่อนวันเปิดภาคการศึกษาของภาคการศึกษาที่ประสงค์จะเข้ารับการศึกษานั้นพร้อมกับแนบเอกสาร
ตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

๓๓.๔หลักเกณฑ์การเทียบโอนรายวิชาและจ านวนหน่วยกิตให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
๓๓.๕นักศึกษาที่โอนมาจากสถาบันอื่นมีสิทธิ์เรียนในมหาวิทยาลัยได้ในระยะเวลาไม่เกินสองเท่า 

ของจ านวนปีที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรที่เข้าศึกษาโดยนับรวมเวลาเรียนจากสถาบันเดิมด้วย 
๓๓.๖การคิดระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมส าหรับนักศึกษาที่โอนมาจากสถาบันอื่นมหาวิทยาลัยจะไม่น า 

ระดับคะแนนของรายวิชาที่เทียบโอนจากสถาบันเดิมมาค านวณระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม 
ข้อ๓๔การย้ายคณะเรียน 

๓๔.๑การย้ายคณะเรียนจะกระท าได้ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจ าคณะของ 
คณะที่ก าลังศึกษาและคณะที่ประสงค์ขอย้ายเข้าศึกษา 

๓๔.๒นักศึกษาที่มีสิทธิ์ขอย้ายคณะเรียนจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ 
๓๔.๒.๑เป็นนักศึกษาที่ยังมีสิทธิ์เรียนในคณะเดิม 
๓๔.๒.๒ไม่เคยย้ายคณะเรียนมาก่อน 
๓๔.๒.๓มีเวลาศึกษาอยู่ในคณะเดิมไม่น้อยกว่า๒ภาคการศึกษาปกติและมีหน่วยกิตสะสม 

ไม่น้อยกว่า๓๐หน่วยกิต 
๓๔.๓นักศึกษาที่ประสงค์จะย้ายคณะเรียนจะต้องยื่นเอกสารต่างๆตามที่มหาวิทยาลัยก าหนดต่อ 

ส านักบริหารและพัฒนาวิชาการผ่านคณะที่ก าลังศึกษาทั้งนี้นักศึกษาจะต้องยื่นเอกสารดังกล่าวก่อนเริ่มภาคการศึกษาที่ขอ
ย้ายอย่างน้อย๔สัปดาห ์

๓๔.๔หลักเกณฑ์การเทียบโอนรายวิชาและอื่นๆ 
๓๔.๔.๑การเทียบรายวิชาที่จะโอนให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะที่จะรับเข้าศึกษา 
๓๔.๔.๒ต้องรับโอนหน่วยกิตของรายวิชาที่เทียบกันได้ทั้งหมด 
๓๔.๔.๓นักศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้ย้ายจะต้องเรียนไม่น้อยกว่าคร่ึงหนึ่งของจ านวน 

หน่วยกิตที่ก าหนดในหลักสูตรที่ย้ายเข้าศึกษา 
๓๔.๕นักศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้ย้ายมีสิทธิ์เรียนในหลักสูตรที่ย้ายเข้าศึกษาไม่เกินสองเท่าของจ านวน 

ปีที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรนั้นโดยนับจากวันที่เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย 
๓๔.๖การคิดระดับคะแนนเฉลี่ยส าหรับนักศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้ย้ายให้ค านวณระดับคะแนนเฉลี่ย 

สะสมจากรายวิชาทั้งหมดที่รับโอนมาจากหลักสูตรเดิมรวมกับรายวิชาที่เรียนในหลักสูตรใหม่ที่ย้ายเข้าศึกษาด้วย 
ข้อ๓๕การเปลี่ยนสาขาวิชาเอกให้เป็นไปตามประกาศของแต่ละคณะ 



 
 

 

๑๓๕ 

 
หมวดที่๑๑ 

การลาการพ้นสภาพนักศึกษาและการคืนสภาพนักศึกษา 
ข้อ๓๖การลา 

๓๖.๑การลาแบ่งเป็น๓ประเภทดังนี้ 
๓๖.๑.๑การลาปุวยหรือลากิจ 
๓๖.๑.๒การลาพักการศึกษา 
๓๖.๑.๓การลาออก 

๓๖.๒การลาปุวยหรือลากิจนักศึกษาจะลาได้ในกรณีที่มีเวลาเรียนไม่ต่ ากว่าร้อยละ๘๐ของเวลาเรียน 
ทั้งหมดมิฉะนั้นจะต้องขอลาพักการศึกษาและการลาที่เกี่ยวข้องกับการสอบให้เป็นไปตามข้อ๒๖แห่งข้อบังคับนี้และตาม
รายละเอียดที่มหาวิทยาลัยก าหนดนอกเหนือจากนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจของอธิการบดี 

๓๖.๓การลาพักการศึกษา 
๓๖.๓.๑นักศึกษาอาจจะได้รับอนุญาตให้ลาพักการศึกษาในกรณีใดกรณีหนึ่งต่อไปนี้ 

(๑) ถูกเกณฑ์หรือระดมเข้ารับราชการทหาร 
(๒) รับทุนแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างประเทศหรือทุนอื่นใดซึ่งมหาวิทยาลัย 
เห็นสมควรสนับสนุน 
(๓) เหตุผลอื่นๆที่คณะเห็นสมควร 

๓๖.๓.๒วิธีปฏิบัติในการลาพักให้นักศึกษาหรือผู้ปกครอง (กรณีที่นักศึกษาไม่อาจท าด้วย 
ตนเองได้) ยื่นใบลาพร้อมหลักฐานอื่นๆตามที่คณะก าหนดผ่านอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อให้คณบดีเจ้าสังกัดเป็นผู้พิจารณา
อนุญาตทั้งนี้นักศึกษาจะต้องด าเนินการไม่น้อยกว่าสองสัปดาห์ก่อนวันแรกของการสอบประจ าภาคตามปฏิทินการศึกษาที่
มหาวิทยาลัยก าหนดยกเว้นกรณีที่มีสาเหตุสุดวิสัยให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะ 

๓๖.๓.๓นักศึกษาจะลาพักการศึกษาได้ครั้งละไม่เกินหนึ่งภาคการศึกษาปกติเว้นแต่กรณีมี 
เหตุจ าเป็นหรือเหตุสุดวิสัยอาจให้ลาพักคร้ังละหนึ่งปีการศึกษาได้โดยต้องได้รับอนุมัติจากอธิการบดี 

๓๖.๓.๔นักศึกษาที่ได้รับอนุญาตให้ลาพักการศึกษาต้องช าระค่าธรรมเนียมรักษาสถานภาพ 
นักศึกษาตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

๓๖.๔การลาออกนักศึกษาต้องยื่นใบลาพร้อมหนังสือรับรองของผู้ปกครองและใบปลอดหนี้โดย 
ผ่านการพิจารณาของอาจารย์ที่ปรึกษาและคณบดีที่นักศึกษาสังกัดเพื่อให้มหาวิทยาลัยพิจารณาอนุญาต 

๓๖.๕หลักฐานที่ใช้ประกอบในการลาต่างๆประกอบด้วย 
๓๖.๕.๑ใบลาตามรูปแบบที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
๓๖.๕.๒ใบรับรองแพทย์ (กรณีลาเนื่องจากปุวย) ตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
๓๖.๕.๓หนังสือรับรองจากผู้ปกครองและหนังสือแสดงความเห็นของอาจารย์ที่ 

ปรึกษากรณีลาปุวยหรือลากิจเกิน๑๕วันหรือลาพักการศึกษาหรือลาออก 
๓๖.๕.๔หนังสือแสดงความเห็นของอาจารย์ที่ปรึกษาการลาทุกประเภทต้อง 

ผ่านความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา 
๓๖.๕.๕หลักฐานเอกสารประกอบอื่นแล้วแต่กรณีเช่นเอกสารการได้รับอนุมัติ 

ให้ไปฝึกปฏิบัติงานที่ต่างประเทศการเรียกตัวเข้ารับราชการทหารเป็นต้น 
๓๖.๕.๖หลักฐานเอกสารแสดงการปลอดหนี้สินค้างช าระต่อมหาวิทยาลัยกรณีลาออกหรือลา 

พักการศึกษา 
๓๖.๖การลาพักการศึกษาและการลาออกเมื่อได้ด าเนินการเรียบร้อยแล้วให้ถือวันที่อนุญาตเป็นวันที่ 

มีผลในการลาและให้คณะเจ้าสังกัดน าส่งส าเนาเอกสารการลานั้นไปยังส านักบริหารและพัฒนาวิชาการเพื่อใช้เป็นหลักฐาน
ในการด าเนินการต่อไป 

๓๖.๗การลาทุกกรณีจะไม่ได้รับสิทธิ์ยกเว้นจากข้อบังคับและระเบียบอื่นใดของมหาวิทยาลัย 



 
 

 

๑๓๖ 

ข้อ๓๗การพ้นสภาพนักศึกษานักศึกษาจะพ้นสภาพนักศึกษาตามหลักเกณฑ์ต่อไปนี้ 
๓๗.๑ตาย 
๓๗.๒ลาออก 
๓๗.๓ตกออก 
๓๗.๔ถูกสั่งให้พ้นสภาพนักศึกษาตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 
๓๗.๕ขาดคุณสมบัติการเข้าเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย 
๓๗.๖เรียนส าเร็จตามหลักสูตรและได้รับอนุมัติปริญญาหรืออนุปริญญาจากสภามหาวิทยาลัยโดยให้ 

ถือว่าวันที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัตปิริญญาเป็นวันพ้นสภาพนกัศึกษาเว้นแต่กรณีที่เป็นนักศึกษาในหลักสูตรเพื่อขออนุมัติสอง
ปริญญา 

๓๗.๗ไม่ลงทะเบียนเรียนให้เสร็จสิ้นภายในเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนดในแต่ละภาคการศึกษาโดย 
มิได้ลาพักการศึกษาตามข้อบังคับ 

๓๗.๘ไม่ช าระค่าธรรมเนียมเพื่อขึ้นหรือรักษาสภาพภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนดในแต่ละ 
ภาคการศึกษายกเว้นในกรณีเหตุสุดวิสัยที่มหาวิทยาลัยเห็นสมควร 

๓๗.๙ศึกษาในมหาวิทยาลัยเกินจ านวนสองเท่าของระยะเวลาการศึกษาที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรทั้งนี้ 
ให้นับรวมระยะเวลาที่ลาพักหรือถูกพักการศึกษาด้วย 

๓๗.๑๐ปลอมแปลงลายมือชื่อผู้ปกครองหรือลายมือชื่อบุคคลอื่นเพื่อใช้เป็นหลักฐานเท็จต่อ 
มหาวิทยาลัยตามข้อ๙.๓แห่งข้อบังคับนี้ 

๓๗.๑๑ต้องโทษโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุกเว้นแต่ความผิดลหุโทษหรือความผิดที่ได้กระท าโดย 
ประมาท 

๓๗.๑๒โอนไปเป็นนิสิตนักศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาอื่น 
๓๗.๑๓นักศึกษาที่มีการทุจริตในการสอบ 
๓๗.๑๔อื่นๆตามที่สภามหาวิทยาลัยก าหนด 

ข้อ๓๘การคืนสภาพนักศึกษา 
๓๘.๑นักศึกษาที่พ้นสภาพนักศึกษาอันเนื่องจากสาเหตุต่อไปนี้อาจขอคืนสภาพนักศึกษาได้ 

๓๘.๑.๑พ้นสภาพตามข้อ๓๗.๒, ๓๗.๘, ๓๗.๙และ๓๗.๑๔หรือ 
๓๘.๑.๒พ้นสภาพเนื่องจากได้รับการประเมินให้ได้อักษร I และถูกประเมินให้ตก 

ออกโดยยังไม่ได้แก้ผลการประเมินอักษร I 
๓๘.๒หลักเกณฑ์และวิธีการขอคืนสภาพนักศึกษาให้ออกเป็นประกาศมหาวิทยาลัย 

 
หมวดที่๑๒ 

บทก าหนดโทษ 
ข้อ๓๙นักศึกษาที่กระท าผิดหรือฝุาฝืนข้อบังคับนี้ต้องรับโทษทางวิชาการตามที่ระบุไว้ใน 
ข้อ๔๐แห่งข้อบังคับนี้และอาจจะถูกลงโทษทางวินัยตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับมหาวิทยาลัยว่าด้วย 

วินัยนักศึกษาอีกส่วนหนึ่งด้วย 
ข้อ๔๐โทษทางวิชาการมี๔สถานดังนี้ 

๔๐.๑ให้ปรับตกรายวิชาที่เป็นกรณีสาเหตุการกระท าผิดหรือการฝุาฝืนข้อบังคับนี้เช่นทุจริตในการ 
สอบการลงทะเบียนเรียนผิดเงื่อนไขของรายวิชาหรือมีเวลาเรียนและหรือเวลาสอบซ้ าซ้อนกันทั้งนี้โดยความเห็นชอบ
มหาวิทยาลัย 

๔๐.๒ให้ปรับตกในทุกรายวิชาที่เข้าสอบก่อนและรายวิชาที่กระท าผิดตามข้อบังคับนี้ส าหรับภาค 
การศึกษานั้น 

๔๐.๓ให้ปรับตกทุกรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนส าหรับภาคการศึกษานั้น 
๔๐.๔ให้อธิการบดีเสนอสภามหาวิทยาลัยวินิจฉัยให้พ้นสภาพจากการเป็นนักศึกษาแต่ทั้งนี้ให้ขึ้นอยู่ 



 
 

 

๑๓๗ 

กับดุลยพินิจของมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 
ข้อ๔๑การด าเนินการเมื่อมีการกระท าผิดหรือฝุาฝืนข้อบังคับนี้ 

๔๑.๑ให้ผู้ที่ตรวจพบว่านักศึกษากระท าผิดหรือฝุาฝืนข้อบังคับนี้รวบรวมหลักฐานข้อเท็จจริงต่างๆ 
รายงานเสนอต่อคณะกรรมการประจ าคณะเพื่อพิจารณาและเสนอโทษ 

๔๑.๒ให้คณะเสนอผลการพิจารณาโทษต่อมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาความเหมาะสมขั้นหนึ่งโดยให้ 
โอกาสนักศึกษาได้ชี้แจงข้อเท็จจริงทั้งนี้ให้แล้วเสร็จภายใน๑๕วันหลังจากวันสุดท้ายของการส่งผลการเรียนตามปฏิทิน
การศึกษาของมหาวิทยาลัย 

๔๑.๓ให้กองบริการการศึกษาบันทึกประวัติการลงโทษและแจ้งให้คณะที่นักศึกษาผู้นั้นสังกัดและ 
ผู้ปกครองของนักศึกษาผู้นั้นทราบเป็นลายลักษณ์อักษร 

ข้อ๔๒นักศึกษาที่ถูกสั่งลงโทษตามข้อบังคับนี้หรือไม่ได้รับอนุมัติปริญญาหรืออนุมัติอนุปริญญาตามข้อ๒๙อาจ
อุทธรณ์ได้ตามหลักเกณฑ์ดังนี้ 

๔๒.๑ให้นักศึกษาผู้นั้นมีสิทธิ์อุทธรณ์ต่ออธิการบดีภายในก าหนด๓๐วันนับแต่วันทราบค าสั่ง 
ลงโทษ 

๔๒.๒การอุทธรณ์ค าสั่งลงโทษให้ท าเป็นหนังสือลงลายมือชื่อของผู้อุทธรณ์ 
๔๒.๓การอุทธรณ์ค าสั่งลงโทษให้อุทธรณ์ได้ส าหรับตนเองเท่านั้นจะอุทธรณ์แทนคนอื่นหรือ 

มอบหมายให้คนอื่นอุทธรณ์แทนไม่ได้ 
ข้อ๔๓ให้อธิการบดีมีอ านาจพิจารณาวินิจฉัยมีค าสั่งเพิ่มโทษลดโทษหรือยกโทษตามควรแก่กรณีโดยความเห็นชอบ

ของที่ประชุมคณบดีให้ถือเป็นที่สุดยกเว้นกรณีให้พ้นสภาพการเป็นนักศึกษาให้เสนอสภามหาวิทยาลัยวินิจฉัย 
กรณีการอุทธรณ์การไม่ได้รับอนุมัติปริญญาหรืออนุปริญญาให้อธิการบดีเสนอความเห็นต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อ

วินิจฉัยค าวินิจฉัยของอธิการบดีตามวรรคหนึ่งและของสภามหาวิทยาลัยตามวรรคสองให้ถือเป็นที่สุดแล้วแจ้งค าวินิจฉัยเป็น
หนังสือให้ผู้อุทธรณ์ทราบภายใน๑๕วัน 
 
ประกาศณวันที่๒๔เมษายนพ.ศ. ๒๕๔๙ 
 

 
 

(ศาสตราจารย์นายแพทย์กระแสชนะวงศ์) 
นายกสภามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 
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2015)”28-29 May 2015. Yala: Yala Rajabhat University. 
 

ข)ระดับชาติ 
 
๑) (รายงายวิจัย) มะนะพียะ เมาตี. 2557. การใช้ต าราภาษามลายู (อักษรยาวี) ในการเรียนการสอน

อิสลามศึกษาของสถาบันการศึกษาปอเนาะจังหวัดชายแดนภาคใต้ : กรณีศึกษาสถาบันศึกษาปอเนาะจังหวัด
นราธิวาส.ประชุมวิชาการเวทีวิจัยมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 8“ทิศทางการวิจัย : การพัฒนาสังคมสู่
ประชาคมอาเซยีน” วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2557. จังหวัดชลบุรี :มหาวิทยาลัยบูรพา. 

๒) (รายงายวิจัย) มะนะพียะ เมาตี. 2557. การใช้ต าราภาษามลายู (อักษรยาวี) ในการเรียนการสอนของ
สถาบันศึกษาปอเนาะจังหวัดนราธิวาส . วารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนรินทร์ สาขามนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ฉบับปีที่ 1 ฉบับที่ 1 (ฉบับปฐมฤกษ์) มกราคม – มิถุนายน 2557. 

๓) (บทความวิชาการ) มะนะพียะ เมาตี. 2558. การพัฒนากฎหมายอิสลามว่าด้วยครอบครัวในจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ของประเทศไทยกรณีศึกษาอ านาจดะโต๊ะยุติธรรมในอดีตและปัจจุบัน ประชุมระดับชาติครั้งที่ ๔ 
“การวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือพัฒนาท้องถิ่นสู่ประชาคมอาเซียน ประจ าปี 2558” วันที่ 5 สิงหาคม 2558.นราธิวาส : 
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์. 

 

๒) ชื่อ-สกุลดร. มุสลิม คาเรง 
ต าแหน่งทางวิชาการ :อาจารย์ 
เลขที่บัตรประจ าตัวประชาชน : ๑-๙๕๐๕-๐๐๐๑๗-๖๒-๐ 
 

การศึกษา:  
- Ph.D in Islamic Studies (Theology and Philosophy), National University of Malaysia, 

Malaysia 
- M.A. in Islamic Studies (Theology and Philosophy), National University of Malaysia, 

Malaysia 



 
 

 

๑๔๐ 

- B.A. in Islamic Studies (Theology and Philosophy), Al-Azhar University, Egypt 
 

ประสบการณ์สอน: 
-พ.ศ.๒๕๕๖-๒๕๕๘ อาจารย์พิเศษฟัรฏูอีน ท่องจ าและฝึกอ่านอัลกุรอ่าน องค์กรศาสนาเอกชน อักร๊

อบ ตีลาวะฮ เบซตารี 
-พ.ศ.๒๕๕๖-๒๕๕๘ อาจารย์พิเศษ วิชา หลักการศรัทธา มหาวิทยาลัยแห่งชาติมาเลเซีย 
-พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๕๙ อาจารย์พิเศษ วิชา แนวคิดอิสลามยุคใหม่ มหาวิทยาลัยแห่งชาติมาเลเซีย 
-พ.ศ. ๒๕๕๙ ถึงปัจจุบัน อาจารย์ประจ าหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาอิสลามศึกษา สถาบัน

อิสลามและอาหรับศึกษา มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 
 
ผลงานทางวิชาการ :- 

ก) บทความวิจัยนานาชาติ  
๑) Dr. Mutsalim Khareng บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ Global Journal Ath-

Thaqafah GJAT สถานะ SCOPUS Q ๓, ISSN (print): ๒๒๓๒-๐๔๗๔, Vol. ๖ Issue. ๒ เดือน ธันวาคม ๒๕๕๙
หัวข้อ Roles of Freedom of Religion: In Supporting the Formation of Openness Attitude 
among the Southern of Thailand Society. 

๒) Dr. Mutsalim Khareng บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ Global Journal Ath-
Thaqafah GJAT สถานะ SCOPUS Q ๓, ISSN (print): ๒๒๓๒-๐๔๗๔, Vol. ๖ Issue. ๒ เดือน ธันวาคม ๒๕๕๙
หัวข้อ Children’s Protection in The Issue of Hadhanah Based on Islamic Family Law and 
The Law of Thailand 

๓) Dr. Mutsalim Khareng บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ Mediterranean Journal of 
Social Science MJSSสถานะ SCOPUS Q ๓, ISSN ๒๐๓๙-๒๑๑๗,Vol. ๗. No. ๔. เดือน กรกฎาคม ๒๕๕๙
หัวข้อ Issues in Freedom of Religion and the Relationship with Thailand’s Constitution. 

๔) Dr. Mutsalim Khareng บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ Asian Social Science ASS 
สถานะ SCOPUS Q ๓, Print ๑๙๑๑-๒๐๑๗/ Online ๑๙๑๑-๒๐๒๕,Vol. ๑๒. No. ๗. เดือน กรกฎาคม ๒๕๕๙
หัวข้อ Social Interaction: A Study on the Openness Attitude of Both Religion Believers 
Towards the Other Believers in the Southern Thailand. 

๕) Dr. Mutsalim Khareng  บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ Asian Social Science ASS 
สถานะ SCOPUS Q ๓, Print ๑๙๑๑-๒๐๑๗/ Online ๑๙๑๑-๒๐๒๕,Vol. ๑๒. No. ๑๐. เดือน ตุลาคม ๒๕๕๙
หัวข้อ Children’s Protection in The Issue of Hadhanah Based on Islamic Family Law and 
The Law of Thailand 

๖) Dr. Mutsalim Khareng  บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ Mediterranean Journal of 
Social Science MJSSสถานะ SCOPUS Q ๓, ISSN ๒๐๓๙-๒๑๑๗,Vol. ๖. No. ๔. Special. ๑. เดือน กรกฎาคม
๒๕๕๘ หัวข้อ Freedom of Religion: A Study on the Level of Understanding among the 
Religious Believers in the Southern of Thailand  

๗) Dr. Mutsalim Khareng  บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ Mediterranean Journal of 
Social Science MJSSสถานะ SCOPUS Q ๓, ISSN ๒๐๓๙-๒๑๑๗,Vol. ๖. No. ๔. เดือน กรกฎาคม ๒๕๕๘
หัวข้อ Children Maintenance: The Rights in Islamic Family Law and the Law of Thailand  



 
 

 

๑๔๑ 

๘) Dr. Mutsalim Khareng บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ Asian Social Science ASS 
สถานะ SCOPUS Q ๓, Print ๑๙๑๑-๒๐๑๗/ Online ๑๙๑๑-๒๐๒๕,Vol. ๑๐. No. ๒๒. เดือน พฤศจิกายน
๒๕๕๗ หัวข้อ Freedom of Religion in Islam and Buddhism: A Comparison Study of the 
Barriers That Determines the Freedom of Religion  

๙) Dr. Mutsalim Khareng   บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ Mediterranean Journal 
of Social Science MJSSสถานะ SCOPUS Q ๓, ISSN ๒๐๓๙-๒๑๑๗,Vol. ๖. No. ๖. Special. ๔. เดือน 
ธันวาคม๒๕๕๘หัวข้อ Mutcah and CIddah Maintenance: A Critical Analysis on the 
Implementation in the Context of the Family Law of Thailand and the Islamic Family Law 
of the Southern of Thailand 

๑๐) Dr. Mutsalim Khareng บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ International Journal of 
Islamic Thoughte-ISSN ๒๒๘๙-๖๐๒๓ ISSN ๒๒๓๒-๑๓๑๔. Vol. 2. เดือน ธันวาคม ๒๕๕๕ หัวข้อ Cultural 
Socialization and Its Relation to the Attitude of Religious Tolerance among Muslim and 
Buddhist Students in Prince of Songkhla University 

๑๑) Dr. Mutsalim Khareng บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ Journal of Islamic and 
Arabic Education ISSN ๑๙๘๕- ๖๓๒๖ Vol. ๕๒๕๕๖ หัวข้อ Toleransi Beragama dan Implikasinya 
Terhadap Mahasiswa/I Muslim dan Buddha di Prince of Songkhla University 
 

ข) บทความน าเสนอผลงานวิจัย 
๑) Dr. Mutsalim Khareng น าเสนอบทความวิชาการหัวข้อ Interaksi Mahasiswa/i Muslim 

dan Buddha di Prince of SongkhlaUniversity Pattani Campus danPrince of Songkhla 
UniversityHadyai Campus Serta Hubungannya dengan Sikap Toleransi Beragama ตีพิมพ์ใน
วารสาร (PROSIDING) Kolokium Antarabangsa Siswazah Pengajian Islam, National University of 
Malaysia (ISBN no: ๙๗๘-๙๖๗-๕๔๗๘-๔๒-๐) พ.ศ. ๒๕๕๔ 

๒) Dr. Mutsalim Khareng น าเสนอบทความวิชาการหัวข้อ Tahap Amalan Agama dan 
Orientasi Akhlak yang Menjurus Kepada Toleransi Beragama Dalam Kalangan Pelajar 
Antara Penganut Islam dan Buddha: Kajian Kes di Dua Buah Universiti Selatan Thai 
Prince of Songkhla University Pattani Campus dan Prince of Songkhla University Hadyai 
Campusตีพิมพ์ในวารสาร (PROSIDING) International Conference and Exhibition on Research in 
Islamic and Arabic Language (ICERIAL2011) (ISBN NO: ๙๗๘-๙๖๗-๑๐๑๖๐-๖-๐) พ.ศ. ๒๕๕๔ 

๓) Dr. Mutsalim Khareng น าเสนอบทความวิชาการหัวข้อ Sosialisasi Antara Budaya dan 
Hubungannya Dengan Sikap Toleransi Beragama Antara Mahasiswa/i Muslim dan Buddha 
diPrince of Songkhla University ตีพิมพ์ในวารสาร (PROSIDING) The International Seminar on 
Research in Islamic Studies II (Isris II), Malaya University, Malaysiaพ.ศ. ๒๕๕๕  

๔) Dr. Mutsalim Khareng น าเสนอบทความวิชาการหัวข้อ Wacana Kebebasan Beragama 
Kalangan Sarjana Selatan Thailand ตีพิมพ์ในวารสาร (PROSIDING) Kolokium Antarabangsa 



 
 

 

๑๔๒ 

Siswazah Pengajian Islam, National University of Malaysia (ISBN no: ๙๗๘-๙๖๗-๕๔๗๘-๖๑-๑) พ.ศ. 
๒๕๕๖ 

๕) Dr. Mutsalim Khareng น าเสนอบทความวิชาการหัวข้อ Politik dan Kebebasan 
Beragama di Selatan Thailand ตีพิมพ์ในวารสาร (PROSIDING)4th International Conference and 
Exhibition on Islamic Education ICIED (ISBN no: ๙๗๘-๙๖๗-๑๐๑๖๐-๖-๐) พ.ศ. ๒๕๕๗ 

๖) Dr. Mutsalim Khareng น าเสนอบทความวิชาการหัวข้อ Hak Kebebasan Beragama: 
Kajian Perbandingan tentang Sempadan yang Menentukan Kebebasan Beragama antara 
Islam dan Buddha ตีพิมพ์ในวารสาร (PROSIDING) Saminar Kelestarian Islam UTHM, Tun Husen Onn 
University (ISBN no: ๙๗๘-๙๖๗-๐๔๖๘-๗๖-๑) พ.ศ. ๒๕๕๗ 

 
๓) ชื่อ-สกุล  ดร.มูฮัมมัด   อูมูดี 
ต าแหน่งทางวิชาการ :อาจารย์ 
เลขที่บัตรประจ าตัวประชาชน :๓๙๖๐๒๐๐๐๑๙๑๒๗ 
การศึกษา:  
 -PhD. In Islamic Studies (Islamic Pedagogy) Sultan Idris Education University, Malaysia 
 -M.A. in Educational Administration, Thaksin University, Thailand 
 -B.A. in Islamic Studies, University of Zarqa, Jordan 
 

ประสบการณ์การสอน 
-พ.ศ. ๒๕๔๔–๒๕๕๑ ครูและหัวหน้าวิชาการโรงเรียนนูรุดดิน อ. ตากใบ จ.นราธิวาส 
-พ.ศ.๒๕๕๑–๒๕๕๒ อาจารย์พิเศษมหาวิทยาลัยฟาฏอนี 
-พ.ศ. ๒๕๕๒–๒๕๕๖ อาจารย์และผู้ช่วยผู้อ านวยการวิทยาลัยอัลบายาน รัฐกลันตัน ประเทศมาเลเซีย 
-พ.ศ. ๒๕๕๖–ปัจจุบัน อาจารย์ประจ าสาขาวิชาอิสลามศึกษา  สถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา

มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 
 
ผลงานทางวิชาการ :- 

ก) บทความวิจัยนานาชาติ  
๑)  (บทความวิชาการ) Muhammad Umudee. 2009. Penerapan ProsesPerancanganStrategik 

dalamPelaksanaan Program Pendidikan dan Pembangunan diMasjid. Dalam Prosiding Pendidikan 
Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah, Shah Alam, Selangor, Malaysia. 

๒) (บทความวิชาการ) Muhammad Umudee & Abd. Kadir Arifin. 2010. Perbezaan Kepada 
Proses Kognisi Islamis Ketika Bacaan di kalangan Pelajar Sekolah Menengah Berlainan Aliran 
Pengajaran. Dalam Prosiding Pendidikan Kebangsaan, Kepelbagaian Pelajar: Cabarandan Strategi 
Pengajaran. Universiti Kebansaan Malaysia, Bangi, Selangor. 

๓) (ดุษฎีนิพนธ์) Muhammad Umudee. 2011. Keberkesanan Strategi Pengajaran Al Amin 
Terhadap Kefahaman Akhlak Pelajar Sekolah Menengah Agama Selatan Thailand. Tesis Ph.D. 
Universiti Pendidikan Sultan Idris, (UPSI / SIEU) Malaysia (tidakditerbitkan). 



 
 

 

๑๔๓ 

๔) (บทความวิจัย) มูฮัมมดั อูมูดี 2558 ถอดองค์ความรู้โครงการเครือข่ายปอเนาะสร้างสุข ในสามจังหวัด
ชายแดนภาคใต้น าเสนอในการประชุมวชิาการระดบัชาติ คร้ังที่ ๔ ประจ าป ี๒๕๕๘ เร่ือง การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนา
ท้องถิ่นสู่ประชาชมอาเซียน วนัที่ 5 สิงหาคม 2558 ณ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 

๕) (งานวิจัยฉบบัสมบูรณ์) มฮูัมมัด อูมูดี 2558 ถอดองค์ความรู้โครงการเครือข่ายปอเนาะสร้างสุข ในสาม
จังหวัดชายแดนภาคใต้ภายใตโ้ครงการปอเนาะสรา้งสุขของแผนงานสร้างเสริมสุขภาวะมสุลิมไทย (สสม.) และส านักงาน
กองทุนสนบัสนุนการสรา้งเสริมสุขภาพ (สสส.) 

๖) (หนังสือ) มูฮัมมัด อูมูดี. 2559.พ้ืนฐานการเรียนการสอนทางอิสลามศึกษา. ภายใต้โครงการเขียน
ต าราของสถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ปีงบประมาณ 2559. 
 
๔) ชื่อ-สกุล ดร. อับดุลรอฮีม  วายะโยะ 
ต าแหน่งทางวิชาการ : อาจารย์ 
เลขที่บัตรประจ าตัวประชาชน : ๓๙๔๑๑๐๐๐๖๕๘๗๐ 

การศึกษา:  
 -PhD. In Islamic Studies (Islamic History and Civilization) Abdel Malik Essaadi University, 
Morocco 
 -M.A. in Islamic Studies (Islamic Theology) University Al-Quaraouiyine, Morocco  
 -B.A. in Arabic Linguistic, International Islam University Pakistan 
 

ประสบการณ์การสอน 
-  พ.ศ.๒๕๔๑ – ๒๕๔๒ครูสอนวิชาอิสลามศึกษาโรงเรียนลาลอวิทยา อ.สายบุรี จ.ปัตตานี 
-พ.ศ.๒๕๔๔– ๒๕๔๕ ครูสอนวิชาอิสลามศึกษาโรงเรียนบ ารุงมุสลิมีน อ.สายบุรี จ.ปัตตานี 
-พ.ศ.๒๕๕๓ –๒๕๕๕อาจารย์พิเศษสาขาวิชาอิสลามศึกษา วิทยาลัยการฝึกหัดครู มหาวิทยาลัยราชภัฏพระ

นคร 
-พ.ศ.๒๕๕๖ – ปัจจุบันอาจารย์ประจ าสาขาวิชาอิสลามศึกษา  สถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา

มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 
 
ผลงานทางวิชาการ 

ก) บทความวิจัย 
๑) วิทยานิพนธ์ เรื่อง “Leadership According to Ibn Hazm Azahiri’s View and that of 

Ibn Arabi Al-Maafiri” 

๒) ดุษฎีนิพนธ์ เรื่อง “Islamic Civilization in the Fourth Century AH between the 

Islamic East and West  ( Bagdad - Cordoba)” 

๓) บทความวิชาการเรื่อง “การสอนภาษาอาหรับสู่ความเป็นเลิศ” ตีพิมพ์ในจุลสารสถาบันอิสลาม

และอาหรับศึกษา ฉบับที่ 11 ปีที่ 6 (พ.ศ.2558) 
๔) แปลต าราภาษาอาหรับเรื่อง “ทัศนะอิสลามกับการประกอบอาชีพ”  แต่งโดย ดร.ไซดาน  อับดุล

บากีย์ 
๕) บทความวิจัยน าเสนอที่ประชุมวิชาการนานาชาติเรื่อง 



 
 

 

๑๔๔ 

لية من األخطاء طريقة إتقان القراءة اخلا:مهارات العربية لدى الطلبة ىف السنة الثانية بقسم الدراسات اإلسالمية جبامعةاألمرية انراديواس 
 منوذجاالنحوية 

 

ข) การบรรยาย 
๑) บรรยายหัวข้อ “มุสลิมกับการต้อนรับเดือนรอมาฏอน” ณ.วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี

นราธิวาส วันที่ 8 มิถุนายน 2558 
 
๕) ชื่อ-สกุล นายรอมลี       ฮาละ 
ต าแหน่งทางวิชาการ :อาจารย์ 
เลขที่บัตรประจ าตัวประชาชน :๕๙๖๑๒๐๐๐๑๖๖๕๖ 

การศึกษา:  
          - M.A. ศศ.ม.อิสลามศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี   

-B.A. in Islamic Law (Shari’ah), International University of Africa, Khartoum The Republic of 
Sudan 
 
ประสบการณ์การสอน 

- พ.ศ. ๒๕๕๗–ปัจจุบัน อาจารย์พิเศษสอน อิสลามศึกษาโรงเรียนอัลอิยะห์วิทยา อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส 
- พ.ศ. ๒๕๕๗ – ปัจจุบันอาจารย์ประจ าสาขาวิชาอิสลามศึกษา  สถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา

มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 
 

ผลงานทางวิชาการ :- 
ก) บทความวิชาการ 

๑) บทความวิชาการเรื่อง รอมลี ฮาละ  ๒๕๕๓ عمر اخلطاب( )مراعات ادلصلحة يف فقه  สัมมนาวิชาการระดับ
นานาชาติ ลังกาวี-มาเลเซีย  

๒) บทความวิชาการเรื่อง (اجلوانب ادلقاصدية يف آداب التعامل مع غريادلسلمني يف اجملتمع األقليات)ได้ตอบรับเพ่ือ
น าเสนอในสัมมนาระดับนานาชาติ สถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา มหาวิทยาลัยนราธิวาสราช
นครินทร์(11 เมษายน ๒๕๖๐) 
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