
 

  

  

 
 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาอิสลามศึกษา 

หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ. 2565 

 

 

 
 

 

 

 

 

สถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา 

มหาวิทยาลัยนราธวิาสราชนครนิทร์ 



ก 
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มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เป็นสถาบันทางวิชาการที่ให้ความรู้และความช านาญใน

การปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง มีวัตถุประสงค์เพื่อให้การศึกษาและส่งเสริมงานวิจัย
เพื่อสร้างความรู้ สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้และสร้างกระบวนการเรียนรู้ที่ก่อให้เกิดปัญญา เพื่อพัฒนา
คนและสังคมให้อยู่ร่วมกันอย่างสันติและมีดุลยภาพ สถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา มหาวิทยาลัย
นราธิวาสราชนครินทร์ ด าเนินการจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 
มุ่งมั่นให้การศึกษาและบริการวิชาการอิสลาม และภาษาอาหรับอย่างเป็นระบบ ทันสมัย และบูรณาการ 
สู่การสร้างสรรค์สังคมแห่งการเรียนรู้ เป็นที่ยอมรับของชุมชนในท้องถิ่น ภูมิภาค และนานาชาติ 

 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอิสลามศึกษา ได้เริ่มด าเนินการมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555 
ต่อมาในปี พ.ศ. 2560 ได้ด าเนินการปรับปรุงครั้งที่ 1 และในปี พ.ศ. 2564 ได้ด าเนินการปรับปรุงเป็น
ครั้งที่ 2 ซึ่งเป็นหลักสูตรที่ปรับปรงุมาจากหลักสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาอิสลามศึกษา (หลักสูตร
ใหม่ พ.ศ. 2560) เพ่ือใช้ในภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2565 โดยสาขาวิชาอิสลามศึกษาและ
คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรได้ด าเนินการปรับปรุงหลักสูตรตามขั้นตอนที่ก าหนด มีการปรับเนื้อหา
ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ล่าสุดของมหาวิทยาลัย ยุทธศาสตร์ชาติและความเปลี่ยนแปลงของสังคม
ภายใต้กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) พร้อมค านึงถึงความเปลี่ยนแปลงทาง
สังคมภายใต้กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติและนโยบายการพัฒนาประเทศไทย 4.0 
รวมทั้งวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์  ที่มุ่งสู่ความโดดเด่นทางด้านวิชาชีพและ
นวัตกรรมภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรม ในปี 2564  การปรับปรุงหลักสูตรในครั้งนี้ จึงมุ่งเน้นให้นักศึกษา
หรือผู้เรียนได้รับความรู้ความเข้าใจในศาสตร์ทางด้านอิสลามศึกษาอย่างครอบคลุมและมีทักษะในด้าน
ภาษาและเทคโนโลยี สามารถพัฒนาความรู้สู่การผลิตนวัตกรรมทางอิสลามศึกษาเพื่อพัฒนาตนเองและ
สังคมได้อย่างสมดุล 
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ชื่อหลักสูตร  1 
ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 1 
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สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 3 
ผลกระทบจาก ข้อ 11 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน  5 
ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะหรือภาควิชาอ่ืนของสถาบัน  6 

หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 7 
ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 7 
แผนพัฒนาปรับปรุง  16 

หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 18 
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การด าเนินการหลักสูตร  18 
หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน  21 
องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (สหกิจศึกษาหรือประสบการณ์วิชาชีพ) (ถ้ามี)   94 
ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงานหรืองานวิจัย (ถ้ามี) 94 

หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล               96 
การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 96 
การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 97 
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รายละเอียดของหลักสูตร 
 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอิสลามศึกษา 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 

 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา   มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา  สถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา   
 

หมวดที ่1 ข้อมูลทัว่ไป 
1. รหัสและชื่อหลักสูตร 

ภาษาไทย  :  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอิสลามศึกษา 
ภาษาอาหรับ      :    الدراسات اإلسالميةقسم يف اإلجازة العالية  
ภาษาอังกฤษ   :  Bachelor of Arts Program in Islamic Studies 

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา  
ภาษาไทย       ชื่อเต็ม :  ศิลปศาสตรบัณฑิต (อิสลามศึกษา)  

                     ชื่อย่อ  :  ศศ.บ. (อิสลามศึกษา) 
  ภาษาอาหรับ   ชื่อเต็ม : الدراسات اإلسالميةقسم يف  اإلجازة العالية  

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

3. วิชาเอก (ถ้ามี) 
ไม่มี 

4. จ านวนหน่วยกิตท่ีเรียนตลอดหลักสูตร 
จ านวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 136 หน่วยกิต 
 

5. รูปแบบของหลักสูตร 
5.1 รูปแบบ 

หลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี 
5.2 ประเภทของหลักสูตร 

หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ 
5.3 ภาษาท่ีใช้  

การจัดการเรียนการสอนใช้ภาษาไทย ภาษามลายูกลาง ภาษาอาหรับ และภาษาอังกฤษ  
5.4 การรับเข้าศึกษา  

รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างประเทศที่สามารถใช้ภาษาไทยในการเรียนการสอน  
5.5 ความร่วมมือกับสถาบันอ่ืน  

เป็นหลักสูตรเฉพาะของสถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร ์
5.6 การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 

ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 
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6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 
 6.1  เป็นหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอิสลามศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) ปรับปรุงมาจาก

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอิสลามศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 
 6.2  เริ่มใช้หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอิสลามศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) ในภาคการศึกษาต้น 

ปีการศึกษา 2565 
 6.3  สภาวิชาการมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ให้ความเห็นชอบหลักสูตรฯ ในการประชุม ครั้งที่ 6/ 2564  

เมื่อวันที่ 16  เดือน พฤศจิกายน  พ.ศ. 2564 
 6.4  สภามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ อนุมัติหลักสูตรในการประชุม ครั้งที่ 6/ 2564 เมื่อวันที่ 20  

เดือน พฤศจิกายน  พ.ศ. 2564 
 

7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรคุณภาพและมาตรฐาน 
  หลักสูตรมีความพร้อมในการเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐานตามกรอบคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552  
ในปีการศึกษา 2567 
 

8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา 
8.1  วิทยากร ผู้ช่วยนักวิจัย และท่ีปรึกษาด้านอิสลามศึกษา 
8.2  นักวิชาการด้านอิสลามศึกษาในหน่วยงานของรัฐและเอกชน 
8.3  ผู้ประสานงานระหว่างประเทศ โดยเฉพาะประเทศอาเซียนและโลกมุสลิม 
8.4  พนักงานในสถานประกอบการ สถาบันการเงิน สหกรณ์ท่ีให้บริการตามระบบอิสลาม 
8.5  ผู้น าการบริหารองค์กรศาสนาอิสลาม (อิหม่าม คอเต็บ และบิหลั่น)  

 
9. ชื่อ นามสกุล ต าแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

ล าดับ
ที ่

ชื่อ – นามสกุล 
ต าแหน่งทาง

วิชาการ 
คุณวุฒกิารศึกษา 

(เรียงจากคุณวุฒิสูงสุด) 

ส าเร็จการศึกษา 

สถาบัน 
ปีท่ี

ส าเร็จ 
1 นายตัรมีซี   

สาและ 
ผู้ช่วย

ศาสตราจารย์ 
- Ph.D. in Islamic Studies  
(Controversy in Sharia 
Sciences) 
- M.A. in Islamic Studies 
(Society and Contemporary 
Jurisprudence) 
- B.A. in Islamic Studies, 
 

- Ibn Tofail University,  
Kingdom of Morocco 
 
- Cadi Ayyad University,  
Kingdom of Morocco 
 
- Ibn Tofail University, 
Kingdom of Morocco 

2560 
 
 

2552 
 
 

2549 

2 นายมุสลิม  
คาเรง 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

- 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, 
Malaysia 
- The National 
University of Malaysia, 
Malaysia 
- Al-Azhar University, 
Arab Republic of Egypt 

2559 
 
 

2555 
 
 

2552 
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ล าดับ
ที ่

ชื่อ – นามสกุล 
ต าแหน่งทาง

วิชาการ 
คุณวุฒกิารศึกษา 

(เรียงจากคุณวุฒิสูงสุด) 

ส าเร็จการศึกษา 

สถาบัน 
ปีท่ี

ส าเร็จ 
3 นายแวอัมแร 

แวปา 
ผู้ช่วย

ศาสตราจารย์ 
- Ph.D. in Islamic Law 
(Shariah) 
  
- M.A. in Political Science 
 
- B.A. in Law (Shariah),  
 

- The National 
University of  
Malaysia, Malaysia  
- Al-Neelain University, 
Republic of the Sudan  
- International 
University of Africa, 
Republic of the Sudan 

2562 
 
 

2551 
 

2543 

4 นายฮีซาม  
หะยีมะมิง 

อาจารย์ - Ph.D. in Islamic Revealed 
Knowledge and Heritage 
(Qur’an and  Sunnah 
Studies) 
- M.A. in Usuluddin 
 
- B.A. in Dakwah and 
Usuluddin 
 

- International Islamic 
University Malaysia, 
Malaysia 
 
- University of Malaya, 
Malaysia 
- Al-Balqa’ Applied 
University, Hashemite 
Kingdom of Jordan 

2561 
 
 
 

 2549 
 

2543 

5 นายกูอับดุล 
มูฮัยย์มิน  
ยูโซะ 
 

อาจารย์ - M.A. in Shariah 
 
- ศศ.บ. (กฎหมายอิสลาม)  
 

- University of Malaya, 
Malaysia 
- มหาวิทยาลัยนราธิวาส 
ราชนครินทร์ 

 2560 
 

 2555 

 
10. สถานที่จัดการเรียนการสอน  

อาคารเรียนรวม สถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ (ศูนย์ราชการใหม่) 
 

11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 
11.1  สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 
ประเทศไทยได้ก าหนดวิสัยทัศน์และแผนยุทธศาสตร์ 20 ปี ระหว่างปี พ.ศ. 2560-2579 และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560-2564 เป็นแนวทางในการพัฒนาประเทศในทุกมิติ ในแผนดังกล่าวระบุให้การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์เป็นปัจจัยขับเคลื่อนส าคัญในการยกระดับการพัฒนาประเทศไปสู่เปูาหมายและก าหนดเปูาหมายไว้ว่าคนไทย
ในอนาคตจะต้องมีความพร้อมทั้งทางกายภาพ และสติปัญญา มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคม เป็นพลเมืองที่ดีของชาติ 
และมีทักษะที่จ าเป็นส าหรับศตวรรษท่ี 21 

ปัจจุบันสถานการณ์ทางเศรษฐกิจของโลกและเศรษฐกิจของประเทศไทย ได้รับผลกระทบอย่างมากจากการแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ส่งผลกระทบเพ่ิมขึ้นต่อปัญหาความเหลื่อมล้ า การกระจายรายได้ ปัญหาสุขภาพ ปัญหา
หนี้สิน ตลอดจนปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมและการจัดการศึกษา โดยที่ปัญหาต่างๆ เหล่านี้มีผลกระทบและเชื่อมโยงระหว่างกัน 
การพลิกฟ้ืนวิกฤติเศรษฐกิจจึงต้องไม่ด าเนินการแบบแยกส่วนแต่ต้องพัฒนาอย่างเป็นองค์รวม พัฒนาในมิติต่างๆ ไปพร้อมกัน
อย่างมีดุลยภาพ โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง นอกจากนั้น ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี สภาวะการแข่งขันอย่าง
รุนแรง และกระแสการเปลี่ยนแปลงในยุค New Normal เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ผลักดันให้บุคคลและองค์กรต้องปรับตัวเพ่ือ
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ความอยู่รอดอย่างต่อเนื่อง พ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้แม้ต้องเผชิญกับภาวะวิกฤตปัญหาต่างๆ แต่ในด้านเศรษฐกิจมี
ผลงานวิจัยชี้ว่าเศรษฐกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ไม่ได้หดตัวอย่างที่คาดคิด หากแม้นไม่ได้เติบโตหรือขยายตัวก็ยังคงทรงตัว 
เนื่องจากภาครัฐได้ทุ่มงบประมาณมหาศาลทั้งในส่วนงานพัฒนาและงานความมั่นคง และในภาคเอกชนมีการขยายตัวของ
การค้ารายย่อย และธุรกิจขนาดต่างๆ อย่างต่อเนื่อง (ศรีสมภพ จิตร์ภิรมย์ศรี และคณะ 2555) มีการลงทุนใหม่ๆ จ านวนมาก
ด าเนินการโดยนักธุรกิจมุสลิมในพ้ืนที่ ทั้งที่เป็นร้านค้าปลีก ร้านอาหาร บริษัททัวร์ กิจการฮัจญ์ และสหกรณ์หรือสถาบัน
การเงินอิสลามมีการระดมทุนจากประชาชนในพ้ืนที่อย่างกว้างขวางเพ่ือลงทุนในกิจการต่างๆ เช่น การสร้างเมืองใหม่แบบ
ครบวงจร กิจการโรงแรม รีสอร์ท และโรงพยาบาลเอกชนระดับจังหวัด กลุ่มธุรกิจเหล่านี้เน้นการด าเนินการบนพ้ืนฐาน
แนวคิดแบบอิสลาม คือ “ฮาลาล” ทั้งระบบ และแบ่งปันผลประโยชน์ตามหลักศาสนา (ชลิตา บัณฑุวงศ์, ม.ป.ป.) ในอนาคต
ยังมีโอกาสพัฒนาโรงงานผลิตอาหารฮาลาล การพัฒนาบุคลากรในการผลิตอาหารฮาลาลของวิสาหกิจชุมชน การรับรองการ
ผลิตอาหารฮาลาลให้เป็นที่ยอมรับ (ลักขณา อาคุณซาดา และคณะ, 2562) ตลอดจนการค้าชายแดนและการค้าระหว่าง
ประเทศ ทั้งนี้ การพัฒนาเศรษฐกิจในพ้ืนที่ชายแดนภาคใต้จะต้องค านึงถึงอัตลักษณ์และวัฒนธรรมของท้องถิ่น หลักสูตรจึง
ต้องมีการปรับปรุงพัฒนาเพ่ือผลิตบัณฑิตให้รู้เท่าทันกระแสการเปลี่ยนแปลง และสามารถเป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลงสู่การ
พัฒนาสังคม สามารถบูรณาการหลักค าสอนทางศาสนาและหลักปฏิบัติตามวิถีอิสลาม เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตและความ
เป็นอยู่ที่ดแีละมีความสงบสุขอย่างยั่งยืน 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอิสลามศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) ไดปรับปรุงเนื้อหาสาระของ
หลักสูตรให้มีความทันสมัย ส่งเสริมแนวคิดสร้างสรรค์เชิงนวัตกรรมทางอิสลามศึกษาที่เหมาะสมกับยุคสมัยในสังคม 
พหุวัฒนธรรม มุ่งเน้นการสร้างคนให้มีความรู้คู่คุณธรรมและมีทักษะที่สอดคลองกับการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 จัดการศึกษา
เชิงบูรณาการเพ่ือสร้างประสบการณ์ในการประกอบอาชีพและการท างาน (Work-integrated Learning) ผ่านการจัดระบบ 
สหกิจศึกษา (Co-operative Education) และเพ่ิมสมรรถนะการเป็นผู้ประกอบการ 
 
 

  11.2  สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 
 สังคมไทยเป็นสังคมที่มีความหลากหลายทางชาติพันธุ์และวัฒนธรรม ศรีศักร วัลลิโภดม และคณะ (2543) ให้
ความเห็นว่า สังคม คือ กลุ่มคนที่อยู่ร่วมกันในบริเวณใดบริเวณหนึ่งมาช้านานจนมีความรู้สึกว่าเป็นพวกเดียวกัน มีภาษา 
ขนบธรรมเนียมประเพณีและวิถีทางการด ารงชีวิตแบบเดียวกัน ส่วนวัฒนธรรมก็คือสิ่งที่ถูกสังคมสร้ างขึ้นเพ่ือการด ารงชีวิต
ร่วมกัน ไม่ว่าจะเป็นภาษา คติความเชื่อประเพณีหรือบ้านเรือน พัฒนาการทางสังคมและวัฒนธรรมของไทยในปัจจุบันมีความ
เชื่อมโยงกับวัฒนธรรมจากนานาอารยประเทศที่มีความหลากหลายมากขึ้น  และด้วยอิทธิพลของกระแสโลกาภิวัตน์ท าให้
วัฒนธรรมของโลกแพร่เข้าสู่วัฒนธรรมประเทศไทยอย่างรวดเร็ว ส่งผลกระทบต่อวัฒนธรรมไทยทั้งทางด้านวิถีชีวิต ทัศนคติ 
ความเชื่อ ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล กระบวนการเรียนรู้ และพฤติกรรมการบริโภค คนไทยมุ่งแสวงหาความสุขและสร้าง  
อัตลักษณ์ส่วนตัวมากขึ้น มีแนวโน้มการสร้างเครือข่ายทางสังคมผ่านสื่อออนไลน์ ในขณะเดียวกันอาจก่อให้เกิดวิกฤตทาง
วัฒนธรรมเนื่องจากขาดการคัดกรองและเลือกรับวัฒนธรรมที่ดีงาม จนท าให้ละเลยต่ออัตลักษณ์ของท้องถิ่นเดิม มีพฤติกรรม
ที่เน้นบริโภคนิยมและค่านิยมที่ฟูุงเฟูอ ไร้ระเบียบวินัย ไม่เคารพในสิทธิคนอ่ืน เกิดการขัดแย้งแบ่งพรรคแบ่งพวก การทุจริต
คอร์รัปชั่นอย่างกว้างขวาง ส่งผลกระทบต่อสังคมไทยในภาพรวมและกระทบต่อวัฒนธรรมอันดีงามดั้งเดิม ก่อให้เกิด
พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค ์จ าเป็นจะต้องมีการจัดการศึกษาเรียนรู้และพัฒนาหลักสูตรที่สามารถพัฒนาคนให้รู้เท่าทัน มีความ
รักความภาคภูมิใจและหวงแหนวัฒนธรรมไทย วัฒนธรรมท้องถิ่นของตนเอง 
 จังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นพ้ืนที่ที่มีความหลากหลายทางด้านศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญา ภาษา และศาสนา เป็น
พ้ืนที่พหุวัฒนธรรมที่มีเอกลักษณ์เฉพาะทีแ่ตกต่างจากพ้ืนที่อ่ืนๆ ของประเทศ มีประชากรอาศัยอยู่ด้วยกันอย่างหลากหลายทั้ง
ชาวไทยมุสลิม ชาวไทยเชื้อสายจีน และชาวไทยพุทธ ส่งผลให้มีวัฒนธรรมประเพณีที่แตกต่างกัน บางครั้งท าให้เกิดช่องว่างใน
การติดต่อสื่อสารและเป็นชนวนเหตุก่อให้เกิดปัญหาด้านการเมืองการปกครองและด้านสังคมวัฒนธรรมตามมา ส่งผลกระทบ
ต่อความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนดังที่ปรากฏอยู่ในปัจจุบัน ดังนั้น การยอมรับในความแตกต่าง
หลากหลาย โดยการเข้าใจและเข้าถึงวัฒนธรรมของตัวเองและของผู้อ่ืนในพ้ืนที่พหุวัฒนธรรม คือ ปัจจัยส าคัญประการหนึ่ง
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ของการพัฒนาพ้ืนที่ชายแดนภาคใต้ให้กลับสู่ดินแดนสันติสุขอีกครั้ง ทางหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอิสลามศึกษา 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) จึงได้เห็นความส าคัญที่จะท าการปรับปรุงหลักสูตรโดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจ
และยอมรับความเป็นพหุวัฒนธรรม ก้าวทันความเปลี่ยนทางสังคมและวัฒนธรรมในกระแส โลกาภิวัตน์ สามารถตอบสนอง
นโยบายแห่งรัฐและความต้องการของผู้เรียน เคารพและให้เกียรติต่อวัฒนธรรมที่แตกต่างหลากหลายโดยปราศจากอคติและ
ความขัดแย้ง สนับสนุนการเสริมสร้างทักษะความสัมพันธ์ในการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมภายใต้ชีวิตวิถีใหม่ (New 
Normal) อย่างสันติ 
 
12. ผลกระทบจาก ข้อ 11 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 

12.1  การพัฒนาหลักสูตร 
 จากสถานการณ์ความเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมท าให้หลักสูตรมีความ
จ าเป็นจะต้องพัฒนาในเชิงรุกให้สามารถตอบสนองความต้องการและสอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงทั้งในระดับพ้ืนที่
ชายแดนภาคใต้ซึ่งมีอัตลักษณ์พิเศษที่แตกต่างจากพ้ืนที่อ่ืนๆ ของประเทศ ในระดับชาติและในระดับสังคมโลกที่มีการ
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและสลับซับซ้อน หลักสูตรได้พัฒนาศักยภาพในการผลิตและพัฒนาคุณภาพบัณฑิต มีสมรรถนะ
สากล มีความรู้ในหลักการของอิสลามอย่างถ่องแท้ สามารถบูรณาการหลักศาสนาอิสลามกับศาสตร์ร่วมสมัยที่เกี่ยวข้อง เน้น
กระบวนการจัดการเรียนรู้ที่สามารถน าความรู้ไปปฏิบัติและประยุกต์ใช้อย่างถูกต้อง มีเหตุผล และเหมาะสมกับยุคสมัย 
สามารถร่วมแก้ปัญหาสังคมและวิกฤติเศรษฐกิจของประเทศ การยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง รวมถึงความเข้าใจในผลกระทบ
ของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนต่อสังคมทั้งในระดับท้องถิ่น ภูมิภาค และสังคมโลก เน้นกิจกรรมการเรียนรู้ที่เสริมสร้างทักษะใน
การแก้ไขปัญหาความขัดแย้งโดยสันติวิธี และเพ่ิมศักยภาพในการสื่ อสารด้วยภาษาที่หลากหลาย สร้างบรรยากาศและ
สิ่งแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ สร้างทักษะด้านการใช้เทคโนโลยี ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพ่ือให้เป็นผู้ใฝุเรียนรู้ สามารถ
ปรับตัวในการท างาน มีความคิดเชิงระบบ สามารถพัฒนาความรู้สู่การสร้างนวัตกรรมทางอิสลามศึกษา และสามารถด ารงตน
อยู่ในประชาคมภูมิภาคและในโลกได้อย่างมีความสุขและสร้างสรรค์ 
 

12.2  ความเกี่ยวขอ้งกับพันธกิจของสถาบัน 
การปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอิสลามศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) เป็นหลักสูตรที่มุ่ง

ผลิตบัณฑิตให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสาธารณะ ก้าวน าความเปลี่ยนแปลง มีความรู้ความสามารถ ในศาสตร์ทางด้าน
อิสลามศึกษาและศาสตร์ที่เกี่ยวข้องเชิงบูรณาการ ก้าวทันประเด็นอิสลามร่วมสมัย มีทักษะด้านการสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยี พร้อมมีแนวคิดด้านนวัตกรรมทางอิสลามศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตตนเองและสังคมภายใต้พหุวัฒนธรรม ด้วย
กระบวนการศึกษาที่มีคุณภาพทันสมัยและบูรณาการ ซึ่งเป็นไปตามปรัชญาของมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ที่มุ่งเน้น
การ “ศึกษา วิจัย วิชาชีพด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพและสังคมศาสตร์เป็นรากฐานในการพัฒนาคน 
ชุมชน สังคมของสามจังหวัดชายแดนภาคใต้” วิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยฯ “มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์เป็น
มหาวิทยาลัยชั้นน าอันดับหนึ่งของสามจังหวัดชายแดนใต้ด้านวิชาชีพและนวัตกรรม ภายใต้พหุวัฒนธรรม ภายในปี 2564” 
และพันธกิจของมหาวิทยาลัยฯ ที่มุ่งผลิตบัณฑิตทุกระดับท่ีมีคุณภาพ ผลิตผลงานวิชาการ งานสร้างสรรค์และงานวิจัย บริการ
วิชาการและวิชาชีพเพ่ือพัฒนาศักยภาพทุกภาคส่วน ท านุบ ารุงศาสนาและศิลปะวัฒนธรรม และการบริหารและการจัดการ 
รวมทั้งสอดคล้องกับนโยบายการเลือกกลุ่มเป็นมหาวิทยาลัยในกลุ่มที่ 2 คือ กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีและส่งเสริมการสร้าง
นวัตกรรมของมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 
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13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน  
13.1 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปิดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอ่ืน 
หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป จ านวน 31 หน่วยกิต ประกอบด้วย 

1. กลุ่มวิชาภาษา     รับผิดชอบโดยคณะศิลปะศาสตร์ 
2. กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ รับผิดชอบโดยคณะศิลปะศาสตร์ 
3. กลุม่วิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  รับผิดชอบโดยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
4. กลุ่มวิชากีฬา พลศึกษาและนันทนาการ  รับผิดชอบโดยคณะศิลปะศาสตร์ 

  
13.2 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนในภาควิชา/หลักสูตรอ่ืนมาเรียน 

  รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนในภาควิชา/หลักสูตรอื่นมาเรียน ได้แก่  
09-034-201 ศาสนบัญญัติว่าด้วยอิบาดาต    3 (3-0-6) 
09-034-202 อรรถาธิบายอัลกุรอาน 1    3 (3-0-6) 
09-034-204 ศาสนบัญญัติว่าด้วยการท าธุรกรรม   3 (3-0-6) 
09-034-206 หะดีษ 1      3 (3-0-6) 
09-034-208 จริยธรรมของท่านนบี    3 (3-0-6) 
09-034-209     ประวัติศาสตร์อิสลาม 1    3 (3-0-6) 
09-034-211 บทบัญญัติเกี่ยวกับครอบครัวและมรดกอิสลาม 3 (3-0-6) 

 09-034-214 ระบบการเมืองการปกครองเปรียบเทียบ  3 (3-0-6) 
09-034-217 อารยธรรมอิสลามและโลกาภิวัตน์   3 (3-0-6) 
09-034-220 อิสลามกับปัญหาร่วมสมัย    3 (3-0-6) 

 
13.3  การบริหารจัดการ  

  13.3.1 การบริหารจัดการหลักสูตร ด าเนินการโดยคณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ภายใต้การก ากับติดตาม
ของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเพ่ือให้การด าเนินการเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน และการประกันคุณภาพการศึกษา ตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติและข้อบังคับมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. 2557 

13.3.2  การเปิดรายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปิดสอนโดยคณะหรือหลักสูตรอ่ืน ด าเนินการโดยคณาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและงานวิชาการของสถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา เป็นผู้รับผิดชอบประสานงานกับอาจารย์ผู้สอน
จากในคณะอ่ืนที่เกี่ยวข้อง ทั้งด้านเนื้อหาสาระ การจัดตารางเรียนและตารางสอบ และกระบวนการจัดกระบวนการเรียนรู้ 
เพ่ือให้สอดคล้องกับมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติและข้อบังคับมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ว่าด้วย
การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2557 

13.3.3 งานวิชาการและงานทะเบียนของสถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา ท าหน้าที่ประสานงานด้านการ
จัดการเรียนการสอนในรายวิชาศึกษาทั่วไปและรายวิชาเฉพาะกับคณะ/ วิทยาลัย/สถาบันต่างๆ และใช้ที่ประชุมวิชาการ
ประจ าเดือนของมหาวิทยาลัยฯ ในการแลกเปลี่ยนข้อมูลและพิจารณางานด้านวิชาการร่วมกัน 
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หมวดที ่2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
 

1. ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
1.1 ปรัชญาของหลักสูตร 
มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสาธารณะ ก้าวน าความเปลี่ยนแปลง มีความรู้ความสามารถด้านศาสตร์

ทางอิสลามศึกษา ก้าวทันประเด็นอิสลามร่วมสมัย มีทักษะด้านการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี พร้อมมีแนวคิดด้าน
นวัตกรรมทางอิสลามศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตตนเองและสังคมภายใต้พหุวัฒนธรรม ด้วยกระบวนการศึกษาที่มีคุณภาพ
ทันสมัยและบูรณาการ 

 

1.2 ความส าคัญของหลักสูตร 
 สังคมโลกปัจจุบันได้พัฒนาไปสู่สังคมฐานความรู้ ซึ่ งสอดคล้องกับหลักศาสนาอิสลามที่ได้เรียกร้องให้มนุษย์ปฏิรูป
สังคมด้วยความรู้ คัมภีร์อัลกุรอานเป็นแหล่งวิทยาการอันยิ่งใหญ่และท้าทายปัญญาของมนุษย์ ประกาศให้มนุษย์ศึกษา 
ค้นคว้า คัมภีร์อัลกุรอานประมวลไว้ด้วยความรู้ที่เป็นสูตรส าเร็จและความรู้ที่เปิดโลกทัศน์ให้สามารถต่อยอดด้วยกระบวนการ
คิด ศึกษา ค้นคว้า และวิจัย มหาวิทยาลัยหลายแห่งทั่วโลก ได้น าเนื้อหาสาระในคัมภีร์อัลกุรอานไปเป็นรา กฐานทางด้าน
การศึกษาสาขาวิชาต่างๆ รวมทั้งสาขาวิชาอิสลามศึกษา ซึ่งเป็นมาตรฐานส าคัญส าหรับการด าเนินชีวิตของมุสลิมทุกคน ไม่ว่า
จะอาศัยอยู่ในประเทศใด การศึกษาอิสลามศึกษาจึงมีความส าคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสังคมปัจจุบันที่มีความเจริญก้าวหน้า
ทางด้านเทคโนโลยี มีการเปลี่ยนแปลงเชื่อมโยงกับวัฒนธรรมที่หลากหลาย ยิ่งมีความจ าเป็นที่จะต้องรู้และเข้าใจหลักการของ
อิสลามอย่างลึกซึ้ง ทั้งในด้านการปลูกฝังให้ผดุงไว้ในหลักคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวิจัย มีจิตสาธารณะ และมีทักษะความ
เป็นผู้น า โดยมีฐานความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับศาสตร์ทางอิสลามศึกษาที่ได้รับจากอัลกุรอาน และซุนนะฮฺที่สามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ได้ในการด าเนินชีวิตได้อย่างเหมาะสมและถูกต้องอย่างมีความสุขได้ ทั้งจะไม่ขั ดกับหลักการที่ได้ศึกษามา เพ่ือ
สามารถปรับตัวในการอยู่ร่วมกันภายใต้กรอบแห่งอิสลามอันเป็นสากล ยืดหยุ่น และเหมาะสมกับทุกยุคทุกสมัย รวมทั้งการใช้
เทคโนโลยีในการสร้างสรรค์นวัตกรรมทางอิสลามศึกษา หาไม่แล้วอาจจะน าไปสู่การใช้ชีวิตอย่างคับแคบ ขัดแย้ง และเกิด
ความแตกแยกขึ้นได้ การจัดการเรียนการสอนสาขาวิชาอิสลามศึกษาจึงมีนัยส าคัญต่อการสร้างความสงบสุขและความ
เจริญก้าวหน้าของสังคมและประเทศชาติ 

 
1.3 วัตถุประสงค์และผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวัง 

1.3.1 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร  
วัตถุประสงค์ของหลักสูตรบัณฑิตทีส่ าเร็จการศึกษาจะมีคุณธรรม จริยธรรม มีความรู้ และความสามารถดังนี้ 

        1.3.1.1 มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัย มีจิตสาธารณะ และมีทักษะความเป็นผู้น า พร้อมมี
ความรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อ่ืนภายใต้บริบทสังคมพหุวัฒนธรรม 
        1.3.1.2 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับศาสตร์ทางอิสลามศึกษา และน าบทบัญญัติ อิสลามไป
ประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิตประจ าวัน และการประกอบอาชีพได้อย่างมีความสุข 
        1.3.1.3 มีทักษะในศาสตร์ว่าด้วยการอ่านอัลกุรอาน และอัซซุนนะฮฺ พร้อมเข้าใจความหมาย และ
สามารถเผยแผ่ได้อย่างถูกต้อง 
        1.3.1.4 สามารถคิด วิเคราะห์ และเชื่อมโยงศาสตร์ด้านอิสลามศึกษากับศาสตร์อ่ืนๆ ในประเด็น
อิสลามร่วมสมัย 
        1.3.1.5 สามารถใช้เทคโนโลยีดิจิทัล และภาษาที่หลากหลาย (ภาษาไทย มลายูกลาง อาหรับ และ
อังกฤษ) ในการสืบค้นข้อมูล สื่อสาร และถ่ายทอดองค์ความรู้ทางอิสลามศึกษาได้ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ 

1.3.1.6 มีแนวความคิดเชิงสร้างสรรค์นวัตกรรมทางอิสลามศึกษาที่เหมาะสมกับยุคสมัยในสังคม 
พหุวัฒนธรรมและประชาคมอาเซียน 
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1.3.2 ตารางวิเคราะห์ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร  (Program Learning Outcomes : PLOs)   

ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs) 
ผลการเรียนรู้

ทั่วไป  
(Generic LO) 

ผลการเรียนรู้
เฉพาะสาขา 

(Specific LO) 

*Cognitive Domain 
(Knowledge) Bloom’s 
Taxonomy (Revised) 

**Psychomotor 
Domain (Skills) 

**Affective 
Domain 

(Attitude) 
PLO 1 แสดงออกซึ่งการยึดมั่นต่อหลักคุณธรรมจริยธรรมอัน 

ดีงามตามค าสอนในอัลกุรอาน และอัซซุนนะฮฺ 
 √ U  √ 

PLO 2 
 

แสดงออกซึ่งความมีวินัย มีจิตสาธารณะ มีทักษะความ
เป็นผู้น า และมีความรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อ่ืนภายใต้
บริบทสังคมพหุวัฒนธรรม 

√  Ap  √ 

PLO 3 
 

อธิบายศาสตร์ทางอิสลามศึกษา พร้อมน าบทบัญญัติ
อิสลามไปประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิตประจ าวัน และ
การประกอบอาชีพได้อย่างมีความสุข 

 

√ Ap √ √ 
PLO 3.1 เข้าใจหลักการพื้นฐานศาสตร์ทางอิสลามศึกษา 
PLO 3.2 น าความรู้ทางอิสลามศึกษาไปประยุกต์ใช้ในการ
ด าเนินชีวิตประจ าวัน 
PLO 3.3 สามารถบูรณาการศาสตร์ทางอิสลามศึกษากับ
การประกอบอาชีพได้อย่างมีความสุข 

PLO 4 
 

อ่านอัลกุรอานและอัซซุนนะฮฺ พร้อมอธิบายความหมายที่
ก าหนด และสามารถเผยแผ่ได้อย่างถูกต้อง 

 

√ Ap √ √ 

PLO 4.1 เข้าใจหลักการพ้ืนฐานการอ่านอัลกุรอาน
และอัซซุนนะฮฺ 
PLO 4.2 สามารถอธิบายความหมายของอัลกุรอาน
และอัซซุนนะฮฺได้อย่างถกูต้อง 
PLO 4.3 สามารถเผยแผ่องค์ความรู้ที่ได้รับจากอัลกุรอาน
และอัซซุนนะฮฺได้อย่างถูกต้อง 
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ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs) 
ผลการเรียนรู้

ทั่วไป  
(Generic LO) 

ผลการเรียนรู้
เฉพาะสาขา 

(Specific LO) 

*Cognitive Domain 
(Knowledge) Bloom’s 
Taxonomy (Revised) 

**Psychomotor 
Domain (Skills) 

**Affective 
Domain 

(Attitude) 
PLO 5 

 
วิเคราะห์ปัญหาร่วมสมัย และชี้น าการแก้ปัญหาด้วย
ศาสตร์ทางอิสลามศึกษาได้อย่างเหมาะสม 

 √ An  √ 

PLO 6 
 

สามารถค้นคว้าศาสตร์ทางอิสลามศึกษาด้วยเทคโนโลยี
ดิจิทัลอย่างเหมาะสมและทันสมัย 

 √ Ap √  

P
PLO 7 

 

สามารถใช้ภาษาที่หลากหลาย (ภาษาไทย มลายูกลาง 
อาหรับ และอังกฤษ) ในการสื่อสาร  สืบค้น และถ่ายทอด
ข้อมูลทางอิสลามศึกษาได้ทั้งในระดับชาติและระดับ
นานาชาติ 

√  Ap √ √ 

PLO 8 แสดงออกซึ่งความคิดเชิงสร้างสรรค์นวัตกรรมทางอิสลาม
ศึกษาที่ก้าวทันความเปลี่ยนแปลง รวมถึงสามารถอยู่
ร่วมกับผู้ อ่ืนในสังคมที่หลากหลายทางวัฒนธรรมและ
ประชาคมอาเซียน 

√  C √ √ 

 
* ระบุโดยใช้สัญลักษณ์ (Bloom’s Taxonomy) ดังนี้ 
 Remembering  แทนด้วยสัญลักษณ์ “R”  Understanding  แทนด้วยสัญลักษณ์ “U”  Applying  แทนด้วยสัญลักษณ์ “AP”   
          Analyzing   แทนด้วยสัญลักษณ์ “An”  Evaluating  แทนด้วยสัญลักษณ์ “E”  Creating   แทนด้วยสัญลักษณ์  “C” 
** ระบุโดยท าเครื่องหมาย  ในช่อง Psychomotor Domain (Skills) และ Affective Domain (Attitude) 
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1.3.3 ตารางแสดงความสัมพันธ์ระหว่างผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตรกับมาตรฐานผลการเรียนรู้ * 

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู ้ 3. ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห ์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช้เทคโนโลยี 

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

PLO 1 แสดงออกซึ่งการยึดมั่นต่อหลักคุณธรรม
จริยธรรมอันดีงามตามค าสอนในอัลกุรอาน และ 
อัซซุนนะฮฺ 

  

  

     

      

 

        

PLO 2 แสดงออกซึ่งความมีวินัย มีจิตสาธารณะ มี
ทักษะความเป็นผู้น า และมีความรับผิดชอบต่อ
ตนเองและผู้อ่ืนภายใต้บริบทสังคมพหุวัฒนธรรม 

    

 

    

 

             

 

PLO 3 อธิบายศาสตร์ทางอิสลามศึกษา พร้อมน า
บทบัญญัติ อิสลามไปประยุกต์ ใช้ ในการด าเนิน
ชีวิตประจ าวัน และการประกอบอาชีพได้อย่างมี
ความสุข 

                       

 

     PLO 3.1 เข้าใจหลักการพ้ืนฐานศาสตร์ทาง
อิสลามศึกษา 
     PLO 3.2 น าความรู้ทางอิสลามศึกษาไปประยุกต์ 
ใช้ในการด าเนินชีวิตประจ าวัน 
     PLO 3.3 สามารถบูรณาการศาสตร์ทางอิสลาม
ศึกษากับการประกอบอาชีพได้อย่างมีความสุข 
PLO 4 อ่านอัลกุรอานและอัซซุนนะฮฺ พร้อมอธิบาย
ความหมายที่ก าหนด และสามารถเผยแผ่ได้อย่าง
ถูกต้อง                         

     PLO 4.1 เข้าใจหลักการพ้ืนฐานการอ่าน 
อัลกุรอานและอัซซุนนะฮฺ 
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ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู ้ 3. ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห ์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช้เทคโนโลยี 

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

     PLO 4.2 สามารถอธิบายความหมายของ 
อัลกุรอานและอัซซุนนะฮฺได้อย่างถูกต้อง 
     PLO 4.3 สามารถเผยแผ่องค์ความรู้ที่ได้รับ
จากอัลกุรอานและอัซซุนนะฮฺได้อย่างถูกต้อง 
PLO 5 วิเคราะห์ปัญหาร่วมสมัย และชี้น าการ
แก้ปัญหาด้วยศาสตร์ทางอิสลามศึกษาได้อย่าง
เหมาะสม 

                       

 

PLO 6 สามารถค้นคว้าศาสตร์ทางอิสลามศึกษาด้วย
เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างเหมาะสมและทันสมัย 

    
 

                   

PLO 7 สามารถใช้ภาษาที่หลากหลาย (ภาษาไทย 
มลายูกลาง อาหรับ และอังกฤษ) ในการสื่อสาร  
สืบค้น และถ่ายทอดข้อมูลทางอิสลามศึกษาได้ทั้งใน 
ระดับชาติและระดับนานาชาติ 

    

 

    

 

             

 

PLO 8 แสดงออกซ่ึงความคิดเชิงสร้างสรรค์นวัตกรรม
ทางอิสลามศึกษาที่ก้าวทันความเปลี่ยนแปลง รวมถึง
สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมที่หลากหลายทาง
วัฒนธรรมและประชาคมอาเซียน 

 

                      

 

 
* วิเคราะห์โดยระบุเครื่องหมาย   ในช่องตาราง 
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1.3.4 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างรายวิชาและผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร  (Program Learning Outcomes : PLOs) 
 

รายวิชา PLO 1 PLO 2 PLO 3 PLO 4 PLO 5 PLO 6 PLO 7 PLO 8 

1. กลุ่มวิชาภาษา 
11-034-101 การใช้ภาษาไทย       Ap, S, At  
11-034-102 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน       Ap, S, At  
11-034-103 การสนทนาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร       Ap, S, At  
11-034-104 การใช้ภาษามลายูในชีวิตประจ าวัน       Ap, S, At  
11-034-107 ภาษามลายูเพ่ือการสื่อสาร       Ap, S, At  
11-034-109 การฟังและพูดภาษาอังกฤษ                                              Ap, S, At  
2 . กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์         
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 
11-014-114 วิถีชีวิตและวัฒนธรรม  Ap, At       
11-014-115 ศาสนาและวัฒนธรรมไทย  Ap, At   An, At    
11-014-116 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม U, At Ap, At Ap, S, At      
11-014-117 กฎหมายในชีวิตประจ าวัน U, At Ap, At   An, At    
11-014-118 สังคมวิทยาจังหวัดชายแดนใต้  Ap, At   An, At    

กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 
11-024-109 การพูดเพ่ือสังคม  Ap, At     Ap, S, At  
11-024-110 การค้นคว้าสารสนเทศและการเขียนงานทางวิชาการ      Ap, S Ap, S, At  
11-024-112 ทักษะการคิด     An, At   C, S, At 
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รายวิชา PLO 1 PLO 2 PLO 3 PLO 4 PLO 5 PLO 6 PLO 7 PLO 8 

กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
10-024-105 คอมพิวเตอร์ในชีวิตประจ าวัน      Ap, S Ap, S, At  
10-034-107 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน        Ap, S Ap, S, At  
10-034–204 ระเบียบวิธีการวิจัย   3(2-2-5)     An, At Ap, S Ap, S, At C, S, At 
กลุ่มวิชาพลศึกษา 
11-014-119 การออกก าลังเพ่ือสุขภาพ  Ap, At Ap, S, At      
11-014-120 กิจกรรมพลศึกษา  Ap, At Ap, S, At      
หมวดวิชาเฉพาะ 
กลุ่มวิชาแกน 
09-004-201 ความรู้เกี่ยวกับอัลกุรอาน   U, At Ap, At Ap, S, At Ap, S, At An, At Ap, S Ap, S, At  
09-004-202 ความรู้เกี่ยวกับอัลหะดีษ U, At Ap, At Ap, S, At Ap, S, At An, At Ap, S Ap, S, At  
09-004-203 หลักการศรัทธา U, At Ap, At Ap, S, At  An, At Ap, S Ap, S, At  
09-004-204 ประวัติศาสตร์กฎหมายอิสลาม  U, At Ap, At Ap, S, At  An, At Ap, S Ap, S, At  
09-004-205 ชีวประวัติท่านนบี U, At Ap, At Ap, S, At Ap, S, At An, At Ap, S Ap, S, At  
09-004-206 อัลกุรอานและตัจญ์วีด U, At Ap, At  Ap, S, At     
กลุ่มวิชาเอก (บังคับ) 
09-034-201 ศาสนบัญญัติว่าด้วยอิบาดาต U, At Ap, At Ap, S, At Ap, S, At An, At Ap, S Ap, S, At  
09-034-202 ศาสนบัญญัติว่าด้วยมุอามะลาต U, At Ap, At Ap, S, At Ap, S, At An, At Ap, S Ap, S, At  
09-034-203 หลักศาสนบัญญัติ U, At Ap, At Ap, S, At Ap, S, At An, At Ap, S Ap, S, At  
09-034-204 บทบัญญัติเกี่ยครอบครัวและมรดกอิสลาม U, At Ap, At Ap, S, At Ap, S, At An, At Ap, S Ap, S, At  
09-034-207 การเงิน การธนาคารในอิสลาม U, At Ap, At Ap, S, At Ap, S, At An, At Ap, S Ap, S, At C, S, At 
09-034-208 อรรถาธิบายอัลกุรอาน 1 U, At Ap, At Ap, S, At Ap, S, At An, At Ap, S Ap, S, At  
09-034-210 หะดีษ 1  U, At Ap, At Ap, S, At Ap, S, At An, At Ap, S Ap, S, At  
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รายวิชา PLO 1 PLO 2 PLO 3 PLO 4 PLO 5 PLO 6 PLO 7 PLO 8 

09-034-212 จริยธรรมของท่านนบี U, At Ap, At Ap, S, At Ap, S, At An, At Ap, S Ap, S, At  
09-034-214 ประวัติศาสตร์อิสลาม 1 U, At Ap, At Ap, S, At  An, At Ap, S Ap, S, At  
09-034-216 ภาษาอาหรับ 1   Ap, S, At   Ap, S Ap, S, At  
09-034-217 ภาษาอาหรับ 2   Ap, S, At   Ap, S Ap, S, At  
09-034-218 ระบบการเมืองการปกครองในอิสลาม U, At Ap, At Ap, S, At  An, At Ap, S Ap, S, At  
09-034-219 วิธีการวิจัยทางอิสลามศึกษา  U, At Ap, At Ap, S, At  An, At Ap, S Ap, S, At C, S, At 
09-034-220 อารยธรรมอิสลามและโลกาภิวัตน์ U, At Ap, At Ap, S, At  An, At Ap, S Ap, S, At  
09-034-221 ระบบอิสลาม  U, At Ap, At Ap, S, At Ap, S, At An, At Ap, S Ap, S, At  
09-034-222 หลักและวิธีการเผยแผ่  U, At Ap, At Ap, S, At Ap, S, At An, At Ap, S Ap, S, At C, S, At 
09-034-223 อิสลามกับประเด็นร่วมสมัย  U, At Ap, At Ap, S, At  An, At Ap, S Ap, S, At  
09-034-224 หลักการสอน U, At Ap, At Ap, S, At  An, At Ap, S Ap, S, At  
09-034-226 หลักการบริหารและการจัดการในอิสลาม U, At Ap, At Ap, S, At  An, At Ap, S Ap, S, At  
กลุ่มวิชาเอกเลือก 
09-034-205 เศรษฐศาสตร์อิสลาม  U, At Ap, At Ap, S, At Ap, S, At An, At Ap, S Ap, S, At  
09-034-206 ศาสนบัญญัติเปรียบเทียบ  U, At Ap, At Ap, S, At Ap, S, At An, At Ap, S Ap, S, At  
09-034-209 อรรถาธิบายอัลกุรอาน 2 U, At Ap, At Ap, S, At Ap, S, At An, At Ap, S Ap, S, At  
09-034-211 หะดีษ 2 U, At Ap, At Ap, S, At Ap, S, At An, At Ap, S Ap, S, At  
09-034-213 หลักการพิสูจน์หะดีษ U, At Ap, At Ap, S, At Ap, S, At An, At Ap, S Ap, S, At  
09-034-215 ประวัติศาสตร์อิสลาม 2 U, At Ap, At Ap, S, At  An, At Ap, S Ap, S, At  
09-034-225 การสัมมนาทางอิสลามศึกษา U, At Ap, At Ap, S, At  An, At Ap, S Ap, S, At C, S, At 
09-014-226 เจตนารมณ์กฎหมายอิสลาม U, At Ap, At Ap, S, At Ap, S, At An, At Ap, S Ap, S, At  
09-034-227 การเป็นผู้ประกอบการในอิสลาม U, At Ap, At Ap, S, At  An, At Ap, S Ap, S, At C, S, At 
09-034-228 หลักการเสวนา U, At Ap, At Ap, S, At  An, At Ap, S Ap, S, At  
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รายวิชา PLO 1 PLO 2 PLO 3 PLO 4 PLO 5 PLO 6 PLO 7 PLO 8 

09-034-229 โลกมุสลิมปัจจุบัน U, At Ap, At Ap, S, At  An, At Ap, S Ap, S, At  
09-034-300 ศาสนบัญญัติว่าด้วยอาวลาวียาต  U, At Ap, At Ap, S, At Ap, S, At An, At Ap, S Ap, S, At  
09-034-301 สันติศึกษา U, At Ap, At Ap, S, At  An, At Ap, S Ap, S, At  
09-014-229 สถานภาพสตรีในอิสลาม U, At Ap, At Ap, S, At  An, At Ap, S Ap, S, At  
09-014-224 ศาสนาโลก U, At Ap, At Ap, S, At Ap, S, At An, At Ap, S Ap, S, At  
09-014-231 กฎหมายว่าด้วยกิจการอิสลามในประเทศไทย U, At Ap, At Ap, S, At  An, At Ap, S Ap, S, At  
09-034-427 สารนิพนธ์ U, At Ap, At Ap, S, At Ap, S, At An, At Ap, S Ap, S, At C, S, At 
09-034-430 การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา U, At Ap, At Ap, S, At   Ap, S Ap, S, At  
09-034-431 สหกิจศึกษา U, At Ap, At Ap, S, At   Ap, S Ap, S, At  
 
หมายเหตุ* ระบุรายวิชาเรียงตามชั้นปี ตามระดับผลการเรียนรู้ของ Bloom’s Taxonomy (Revised) โดยระบุสัญลักษณ์ดังนี้ ในตารางช่อง PLOs 
  Remembering แทนด้วยสัญลักษณ์ “R”   Understanding แทนด้วยสัญลักษณ์ “U”  Applying แทนด้วยสัญลักษณ์ “Ap”  
  Analyzing       แทนด้วยสัญลักษณ์ “An”   Evaluating       แทนด้วยสัญลักษณ์ “E”  Creating แทนด้วยสัญลักษณ์ “C”  
  ส าหรับ Psychomotor Domain (Skills) แทนด้วยสัญลักษณ์ “S”  Affective Domain (Attitude)  แทนด้วยสัญลักษณ์ “At” 
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2. แผนพัฒนาปรับปรุง 
 

2.1 แผนการพัฒนา/
เปลี่ยนแปลง 

2.2 กลยุทธ์ 2.3 หลักฐาน/ตัวบ่งช้ี 

(1) ปรับปรุงหลักสูตรให้มี
ม า ต ร ฐ า น ต า ม ที่  ส ก อ . 
ก าหนดและสอดคล้องกับ
ความเปลี่ยนแปลงแห่งยุค
สมัยอย่างต่อเนื่องอย่างน้อย
ทุกรอบ 5 ป ี

(1) ก าหนดให้มีผู้รับผิดชอบด าเนินการติดตาม
และประเมินผลหลักสูตรอย่างสม่ าเสมอ 
(2 )  ปรับปรุ ง พัฒนาหลักสู ตรตามผลการ
ประ เมิ น โ ดยยึ ดกรอบมาตรฐ านคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2558  
(3) ติดตามความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
และสภาพความเปลี่ยนแปลงแห่งยุคสมัย 

(1) ค าสั่ งแต่งตั้ งอาจารย์ประจ า
หลักสูตรครบตามจ านวนและถูกต้อง
ตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
(2) รายงานผลการประเมินหลักสูตร 
(3) สรุปประเด็นการปรับปรุงพัฒนา
หลักสูตรฯ ตามรอบระยะเวลาที่
ก าหนด 
(4) รายงานผลการสนทนากลุ่มย่อย 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย   
(5) รายงานผลการส ารวจความพึง
พอใจของผู้ใช้บัณฑิตในด้านความรู้
ทักษะ ความสามารถ ในการท างาน
ของบัณฑิตโดยเฉลี่ยอยู่ในระดับด ี

(2) พัฒนาบุคลากรด้านการ
เรียนการสอนและบริการ
วิชาการทั้งสายวิชาการและ
สายสนับสนุน ให้มีความรู้ 
ค ว า ม ส า ม า ร ถ  มี
ประสบการณ์ตรงจากสถาน
ประกอบการทุกปีการศึกษา 

(1) ส่งเสริมสนับสนุนบุคลากรให้ได้รับการ
พัฒนาทั้งด้านการจัดการเรียนการสอนการ
บริการวิชาการและการวิจัย 
(2) ส่งเสริมการท าผลงานทางวิชาการและ
การศึกษาต่อในระดับท่ีสูงขึ้น  
(3) สนับสนุนการท าวิจัย ตีพิมพ์เผยแพร่ใน
วารสารทางวิชาการ และการเข้าร่วมการ
น าเสนอผลงานในเวทีการประชุมวิชาการทั้ง
ระดับชาติและระดับนานาชาติ 
(4) ก าหนดบทบาทหน้าที่และการมอบหมาย
งานที่ เหมาะสมกับความรู้ ความสามารถ 
ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญของบุคลากร 
(5) สนับสนุนการให้บริการวิชาการแก่สังคม
และหน่วยงานภายนอก 
(6) จัดให้มีระบบการประเมินที่มีประสิทธิภาพ 
(7) ส่งเสริมสนับสนุนบุคลากรให้ได้รับการเข้า
ฝึกอบรม  และพัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีที่
ทันสมัย 

(1) แผน/นโยบายที่ส่งเสริมบุคลากร
ให้ได้รับการพัฒนาในแต่ละปีอย่าง
ต่อเนื่อง 
( 2 )  ร ายง านผลการ พัฒนาทาง
วิชาการ/ประสบการณ์วิชาชีพของ
อาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน 
(3) จ านวนผลงานวิชาการที่ตีพิมพ์
เผยแพร่ในวารสารทางวิชาการ และ
ผลงานวิชาการที่น าเสนอในเวทีการ
ประชุมวิชาการทั้งระดับชาติและ
นานาชาติ 
(4) รายงานการเสนอขอก าหนด
ต าแหน่งทางวิชาการ 
(5) รายงานผลการด าเนินโครงการ/
กิจกรรมการให้บริการวิชาการ  
(6) ระบบการประเมิน การให้รางวัล
และการยกย่องบุคลากร 
(7) รายงานการเข้ารับการอบรม 

(3) พัฒนาทักษะของนักศึกษา
ทางวิชาการและวิชาชีพโดย
การฝึกประสบการณ์ตรงจาก
ส ถ า น ป ร ะก อบ ก า ร ห รื อ
หน่วยงานที่ เกี่ยวข้องทุกปี

(1) สนับสนุนให้นักศึกษาเตรียมความพร้อม
ด้านความรู้และทักษะด้านอาชีพตามความถนัด
ของนักศึกษาชายหรือหญิง 
(2) ส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาภาวะผู้น าและการ
อ่านอัลกุรอานเพ่ือการเป็นผู้สอน ผู้ฝึกอบรม 

(1) รายงานผลการจัดกิจกรรมพัฒนา
ทักษะด้านอาชีพของนักศึกษา 
(2 ) ร้อยละของนักศึกษาที่ ได้รับ
มอบหมาย ให้ ปฏิ บั ติ หน้ าที่ เ ป็ น
ผู้บรรยาย ผู้จัดอบรมและเป็นอิหม่าม
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2.1 แผนการพัฒนา/
เปลี่ยนแปลง 

2.2 กลยุทธ์ 2.3 หลักฐาน/ตัวบ่งช้ี 

การศึกษา และอิหม่ามน าละหมาด ณ มัสยิดต่างๆ 
(3 )  สนับสนุน ให้ นั กศึกษา เตรี ยมความรู้
ความสามารถในการอธิบายศาสตร์ด้านอิสลาม
ศึกษา เพ่ือบริการวิชาการแก่ชุมชน 
(4) สนับสนุนให้การจัดการเรียนการสอนที่เน้น
ใ ห้ นั ก ศึ ก ษ า ฝึ ก ป ร ะส บ ก า ร ณ์ ใ น ส ถ า น
ประกอบการและศึกษาดูงานหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

น าละหมาด และออกฝึก สหกิจ
ศึกษา 
(3) ระดับความพึงพอใจของชุมชนต่อ
การให้บริการวิชาการของนักศึกษา 
(4) เล่มสารนิพนธ์ หรือรายงานผล
การฝึกสหกิจศึกษา 

(4) สื่อวัดผล/ประเมินผล (1 ) หลักสูตรได้มีการประเมินการเรียนรู้
นักศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณภาพการศึกษา
แห่งชาติ (TQF 5 ด้าน) และได้การประเมินผล
สัมฤทธิ์การเรียนรู้นักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษา
โดยได้จัดให้มีการสอบประมวลความรู้ก่อน
ส าเร็จการศึกษา 
(2) หลักสูตรก าหนดให้มีการวิพากษ์ข้อสอบ
ก่อนด าเนินการสอบ และได้ชี้แจงผลคะแนน
ให้กับนักศึกษาหลังการสอบวัดผล 
(3 )  ส่ ง เสริม ให้ อาจารย์ประจ าหลักสู ตร
ก าหนดให้มีการน าเสนอในชั้นเรียนและการท า
รายงานเป็นรายบุคคลและกลุ่ม การมีส่วนร่วม
ในชั้นเรียนโดยจะชีแจงให้คะแนนใช้ Rubrics  
เป็นเกณฑ์การให้คะแนน 

(4) หลักสูตรได้ส่งเสริมให้อาจารย์ประจ า
หลักสูตรท าการแจ้งคะแนนให้กับนักศึกษา
โดยเร็วที่สุดเ พ่ือช่วยให้นักศึกษาสามารถ
พัฒนาการเรียนรู้ของตนได้ 
(5) หลักสูตรได้เปิดช่องทาง รับความคิดเห็น
และร้องเรียนโดยผ่านอาจารย์ที่ปรึกษาในแต่ละ
ชั้นปี ช่องทางเพจสาขาวิชาอิสลามศึกษา อีเมล์
สถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา และนักศึกษา
สามารถส่งค าร้องเรียนโดยตรงผ่านสายตรง
ผู้อ านวยการสถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา 

(1) แผนการประเมินผลการเรียนรู้ที่
ชัดเจนในแต่ละรายวิชา 
(2) ชุดข้อสอบประมวลผลสัมฤทธิ์
การเรียนรู้สาขาวิชาอิสลามศึกษา 
(3) รายงานผลการด าเนินงานของ
รายวิชา และ มคอ.7 
(4) ช่องทางการประเมินผ่านระบบ 
PNUCM และ Google Form 
(5) เฟสบุ๊ค/ เพจสาขาวิชาอิสลาม
ศึกษา สายตรงผู้อ านวยการ และ
เว็บไซต์สถาบันอิสลามและอาหรับ
ศึกษา 
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 
 
1. ระบบการจัดการศึกษา 

1.1 ระบบ 
ระบบการศึกษาใช้ระบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษา ภาคการศึกษาต้น และภาค

การศึกษาปลาย หนึ่งภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ข้อก าหนดต่างๆ ให้เป็นไปตาม
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2557 (ภาคผนวก ซ) 

 
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน 

          การจัดการเรียนการสอนภาคฤดูร้อนขึ้นอยู่กับการพิจารณาของคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร โดย
ค านึงถึงสภาพและความจ าเป็นและให้มีเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 8 สัปดาห์ ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยนราธิวาส
ราชนครินทร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2557 (ภาคผนวก ซ) 
 

1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค 
          ให้ เป็นไปตามข้อบั งคับมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์  ว่ าด้ วยการศึกษาระดับปริญญาตรี  
พ.ศ. 2557 (ภาคผนวก ซ) 

 

2. การด าเนินการหลักสูตร 
2.1 วัน-เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน  
      การจัดการเรียนการสอนตามรายละเอียดต่อไปนี้ 

                          - ภาคการศึกษาต้น         เดือนมิถุนายน      ถึง  เดือนตุลาคม 
                          - ภาคการศึกษาปลาย      เดือนพฤศจิกายน  ถึง  เดือนมีนาคม 
                          - ภาคาการศึกษาฤดูร้อน   เดือนเมษายน      ถึง  เดือนพฤษภาคม 
 

2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าเป็นนักศึกษา 
               2.2.1 คุณสมบัติของผู้เข้าเป็นนักศึกษา 
                      2.2.1.1 เป็นผู้ที่ส าเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 
                      2.2.1.2 เป็นผู้มีความสามารถอ่านอัลกุรอานในระดับพ้ืนฐาน 
                      2.2.1.3 เป็นผู้มีความรู้พ้ืนฐานด้านอิสลามศึกษา 
                       2.2.2.4 เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิชาอ่ืน ตามหลักสูตรที่ได้รับการรับรอง
มาตรฐานจากคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม 
                       2.2.1.5 คุณสมบัติอ่ืนๆ ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ว่าด้วย
การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2557 (ภาคผนวก ซ) 
 

     2.2.2 การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา 
                 2.2.2.1 การรับโดยผ่านระบบคัดเลือกของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ที่ประชุม

อธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) และระบบคัดเลือกของมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 
                 2.2.2.2 การรับโดยวิธีรับตรงและวิธีพิเศษ ณ สถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา มหาวิทยาลัย

นราธิวาสราชนครินทร์ 
                 2.2.2.3 การรับเข้าศึกษาตามข้อตกลงความร่วมมือระหว่างสถาบันหรือข้อตกลงของเครือข่ายความ

ร่วมมือระหว่างสถาบัน 
                      2.2.2.4 การรับโดยวิธีอ่ืนๆ ตามที่มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ก าหนดโดยความเห็นชอบของ
สภามหาวิทยาลัยฯ 
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2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า  
       2.3.1 ปัญหาพื้นฐานด้านความรู้ทางอิสลามศึกษาแตกต่างกัน  
       2.3.2 ปัญหาทักษะการใช้ภาษายังไม่เพียงพอ 
       2.3.3 ปัญหาการปรับตัวในการเรียนระดับอุดมศึกษาในด้านการบริหารจัดการเวลา ความรับผิดชอบ และ

การเรียนรู้ด้วยตนเอง 
                2.3.4 ปัญหาสถานะทางเศรษฐกิจ เนื่องจากนักศึกษาส่วนใหญ่มาจากครอบครัวที่มีฐานะยากจนและไม่ได้
รับทุนการศึกษา 

 

         2.4 กลยุทธ์ในการด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ ข้อจ ากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3 
       2.4.1 จัดให้มีโครงการปฐมนิเทศและปรับพ้ืนฐานด้านภาษาไทย มลายู อาหรับ และอังกฤษแก่นักศึกษา

ใหม่ 
       2.4.2 จัดให้มีโครงการสอนเสริมทักษะภาษาอาหรับ และกิจกรรมพัฒนาศักยภาพทักษะการใช้ภาษาไทย

และภาษามลายู 
       2.4.3 จัดระบบอาจารย์ที่ปรึกษาและส่งเสริมกิจกรรมสโมสรนักศึกษา 
       2.4.4 จัดให้มีกองทุนสวัสดิการนักศึกษา พร้อมทั้งประสานแหล่งทุนภายนอก แนะน า และอ านวยความ

สะดวกในการขอทุนการศึกษา 
       2.4.5 ส่งเสริมและสนับสนุนการท างานระหว่างเรียน 
       

         2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี  
 

จ านวนนักศึกษา 
จ านวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา 

2565 2566 2567 2568 2569 
ชั้นปีที่ 1 40 40 40 40 40 

ชั้นปีที่ 2 - 40 40 40 40 

ชั้นปีที่ 3 - - 40 40 40 

ชั้นปีที่ 4 - - - 40 40 

รวม 40 80 120 160 160 
คาดว่าจะจบการศึกษา - -  40 40 
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2.6  งบประมาณตามแผน 
2.6.1 งบประมาณรายรับ (หน่วย : บาท) 

รายการ 
ปีงบประมาณ 

2565 2566 2567 2568 2569 
ค่ าบ า รุ ง การศึ กษา
และค่ าล งทะ เบียน 
( เ ห ม า จ่ า ย ) ภ า ค
การศึกษาละ 9,000 
บาท 

900,000 1,800,000 2,700,000 3,600,000 3,600,000 

เงนิอุดหนุนการศึกษา 20,000 40,000 60,000 80,000 80,000 
รวมรายรับ 920,000 1,840,000 2,760,000  3,680,000 3,680,000 

 
2.6.2 งบประมาณรายจ่าย (หน่วย : บาท) 

รายการ 
ปีงบประมาณ 

2565 2566 2567 2568 2569 
งบด าเนินงาน      

- งบบุคลากร 1,921,224 2,036,497 2,158,687 2,288,208 2,425,500 
- งบด าเนินงาน 97,967 103,845 110,076 116,681 123,682 
รวมทั้งสิ้น 2,019,191 2,140,342 2,268,763 2,404,889 2,549,182 
จ านวนนักศึกษา (คน 40 80 120 160 160 
ค่าใช้จ่ายต่อหัว
นักศึกษา 

50,480 26,754 18,906 15,031 15,932 
 

 
2.7 ระบบการศึกษา  

2.7.1 ระบบการศึกษาเป็นแบบชั้นเรียน และเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ว่าด้วย
การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2557 (ภาคผนวก ซ) 

      2.7.2 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามสถาบันอุดมศึกษา ให้เป็นไปตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2557 (ภาคผนวก ซ) 

 
2.8  การเทียบโอนหน่วยกิต  รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย (ถ้ามี) 

 เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.  2557  
(ภาคผนวก ซ) 
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3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 
3.1 หลักสูตร 
     3.1.1 จ านวนหน่วยกิต  รวมตลอดหลักสูตร        136      หน่วยกิต  
     3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร 
           1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป        จ านวนไม่น้อยกว่า 31 หน่วยกิต 

               - กลุ่มวิชาภาษา 12 หน่วยกิต 

               - กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์  6 หน่วยกิต 

               - กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์  6 หน่วยกิต 

               - กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  6 หน่วยกิต 

               - กลุ่มวิชากีฬาพลศึกษา  1 หน่วยกิต 

   

           2) หมวดวิชาเฉพาะ                           จ านวนไม่น้อยกว่า 99 หน่วยกิต 

               2.1 กลุ่มวิชาแกน           17 หน่วยกิต 

               2.2 กลุ่มวิชาเอก (แบบเอกเดี่ยว)*           82 หน่วยกิต 

                  2.2.1 วิชาเอกบังคับ 56 หน่วยกิต 

                  2.2.2 วิชาเอกเลือก  26 หน่วยกิต 

               2.3 กลุ่มวิชาเอก (แบบเอก-โท)*           82 หน่วยกิต 

                  2.3.1 วิชาเอกบังคับ 56 หน่วยกิต 

                  2.3.2 วิชาเอกเลือกไม่น้อยกว่า        11 หน่วยกิต 

                  2.3.3 วิชาโทไม่น้อยกว่า 

 
15 

 
หน่วยกิต 

 

* หมายเหตุ: นักศึกษาจะต้องเลือกลงทะเบียนเรียนแบบเอกเดี่ยว หรือแบบเอก-โท  
                 แบบใดแบบหนึ่ง 

   
           3) หมวดวิชาเลือกเสรี                    จ านวนไม่น้อยกว่า   6 หน่วยกิต 
   

           4) หมวดวิชาโท (ส าหรับนักศึกษาหลักสูตรอ่ืน) ไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต 

                 - กลุ่มวิชาโทบังคับ  12 หน่วยกิต 

                 - กลุ่มวิชาโทเลือก  6 หน่วยกิต 

 

     3.1.3 รายวิชาในหมวดต่างๆ 
1.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จ านวนไม่น้อยกว่า  31       หน่วยกิต 

1.1)  กลุ่มวิชาภาษา 12 หน่วยกิต ให้เลือกศึกษาจากรายวิชาต่อไปนี้ 
11-034-101 การใช้ภาษาไทย      3 (2-2-5) 
    (اللغة التايالندية)         

  (Thai Usage) 
11-034-102  ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน    3 (2-2-5) 
 (اللغة اإلجنليزية يف احلياة اليومية)                      

(English for Daily Life)  
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11-034-103 การสนทนาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร   3 (2-2-5) 
 (اللغة اإلجنليزية لالتصال)   

(Spoken English for Communication) 
11-034-104  การใช้ภาษามาลายูในชีวิตประจ าวัน   3 (2-2-5) 
   ( ية يف احلياة اليوميةاللغة ادلاليو  ) 
   (Malay for Daily Life) 
11-034-107 ภาษามลายูเพ่ือการสื่อสาร     3 (2-2-5) 
   ( لالتصال يةاللغة ادلاليو  ) 

           (Spoken Malay for Communication) 
11-034-109  การฟังและพูดภาษาอังกฤษ                                        3 (2-2-5) 
                               ( االستماع والتحدث ابللغة اإلجنليزيةمهارة  ) 
                               (English Listening and Speaking) 
 

1.2)  กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 12 หน่วยกิต 
1.2.1)  กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 6 หน่วยกิต ให้เลือกศึกษาจากรายวิชาต่อไปนี้ 

11-024-109  การพูดเพ่ือสังคม      3 (2-2-5) 
   ( اخلطابةفن  )  

(Social Speaking) 
11-024-110  การค้นคว้าสารสนเทศและการเขียนรายงานทางวิชาการ 3 (2-2-5) 
   ( البحثادلكتبة ومناهج  ) 

(Information Searching and Academic Writing) 
11-024-112                ทักษะการคิด      3 (2-2-5) 
 (مهارة التفكري)   
   (Thinking Skill) 
 

1.2.2)  กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 6  หน่วยกิต ให้เลือกศึกษาจากรายวิชาต่อไปนี้ 
11-014-114 วิถีชีวิตและวัฒนธรรม     3 (3-0-6)  
(والثقافة )أسلوب احلياة     

(Ways of Life and Culture) 
11-014-115 ศาสนาและวัฒนธรรมไทย     3 (3-0-6)  
ندية()الدين والثقافة التايال     

(Religion and Thai Culture) 
11-014-116 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม     3 (3-0-6)   
  )اإلنسان والبيئة(   

(Man and Environment) 
11-014-117              กฎหมายในชีวิตประจ าวัน     3 (3-0-6)  
   ( اليومية احلياةيف القانون  ) 

(Law for Daily Life)    
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11-014-118               สังคมวิทยาจังหวัดชายแดนใต ้    3 (3-0-6)    
            ( جتماعية للوالايت اجلنوبيةاالعلوم ال ) 

(Sociology of the Southern Border Provinces) 
 

1.3)  กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 6 หน่วยกิต 
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 6 หน่วยกิต ให้เลือกศึกษาจากรายวิชาต่อไปนี้ 

10-024-105            คอมพิวเตอร์ในชีวิตประจ าวัน    3 (2-2-5)   
(الكمبيوتر يف احلياة اليومية)     

   (Computer in Daily Life) 

10-034-107   คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน    3 (3-0-6) 
(رايضيات يف احلياة اليومية)ال           

         (Mathematics in Daily Life) 
10-034–204 ระเบียบวิธีการวิจัย   3 (2-2-5) 
 (مناهج البحث)                               
  (Research Methodology)    
 

     1.4)  กลุ่มวิชากีฬาพลศึกษา 1 หน่วยกิต   
กลุ่มวิชากีฬาพลศึกษา 1 หน่วยกิต ให้เลือกศึกษาจากรายวิชาต่อไปนี้ 

11-014-119  การออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพ    1 (0-2-1) 
    ( لصحةالرايضة وا ) 

(Exercise for Health) 
11-014-120  กิจกรรมพลศึกษา                                                    1 (0-2-1) 
          ( الرتبية والبدنية)  

(Physical Education) 

 
 2.  หมวดวิชาเฉพาะ             จ านวนไม่น้อยกว่า                   99   หน่วยกิต 

2.1)  กลุ่มวิชาแกน  17 หน่วยกิต ให้ศึกษาจากรายวิชาต่อไปนี้ 
09-004-201  ความรู้เกี่ยวกับอัลกุรอาน               3 (3-0-6)      

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

09-004-202  ความรู้เกี่ยวกับอัลหะดีษ     3 (3-0-6)           
                                    ديث()علوم احل

  (Introduction to al Hadith) 
09-004-203  หลักการศรัทธา      3 (3-0-6)      

                                 (العقيدة)
  (Islamic Creed)  

09-004-204  ประวัติศาสตร์กฎหมายอิสลาม    3 (3-0-6)      
                                 (سالمي)اتريخ التشريع اإل

 (History of Islamic Law) 
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09-004-205  ชีวประวัติท่านนบี     3 (3-0-6)      
                                  )السرية النبوية(

  (Biography of the Prophet) 
09-004-206  อัลกุรอานและตัจญ์วีด     2 (1-2-2) 

                                    )القرآن والتجويد(
  (Tajweed rules of the Qur’an)   

 
2.2) กลุ่มวิชาเอก  (แบบเอกเดี่ยว) 82 หน่วยกิต 

    2.2.1) วิชาเอกบังคับ 56 หน่วยกิต ให้ศึกษาจากรายวิชาต่อไปนี้ 
09-034-201  ศาสนบัญญัติว่าด้วยอิบาดาต    3 (3-0-6)      

     )فقه العبادات(
     (Jurisprudence of Ibadat) 

09-034-202  ศาสนบัญญัติว่าด้วยมุอามะลาต    3 (3-0-6)      
         )فقه ادلعامالت(
(Jurisprudence of Transaction) 

09-034-203  หลักศาสนบัญญัติ      3 (3-0-6)      
     (أصول الفقه)                                

  (Fundamentals of Jurisprudence) 
09-034-204  บทบัญญัติเกี่ยวกับครอบครัวและมรดกอิสลาม  3 (3-0-6)      

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

09-034-207  การเงิน การธนาคารในอิสลาม    3 (3-0-6)      
                                (يف اإلسالمايل والبنوك النظام ادل)

(Islamic Finance and Banking) 
09-034-208  อรรถาธิบายอัลกุรอาน 1     3 (3-0-6)     
                                ( 1التفسري التحليلي  ) 

                                                (Analytic Exegesis 1)          
09-034-210  หะดีษ 1                3 (3-0-6)      

 (                               (1احلديث النبوي 
                               (Hadith 1  )  
09-034-212  จริยธรรมของท่านนบี     3 (3-0-6)     

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

09-034-214           ประวัติศาสตร์อิสลาม 1     3 (3-0-6)  
                                (1 )التاريخ اإلسالمي 

(History of Islam 1) 
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09-034-216  ภาษาอาหรับ 1      3 (2-2-5)      
    (1ة )اللغة العربي

   (Arabic 1) 
09-034-217  ภาษาอาหรับ 2      3 (2-2-5)      

                             (2 )اللغة العربية     
(Arabic 2) 

09-034-218  ระบบการเมืองการปกครองในอิสลาม   3 (3-0-6)      
                                (ي يف اإلسالمالسياسالنظام )

   (Islamic Political System) 
09-034-219  วิธีการวิจัยทางอิสลามศึกษา    3 (2-2-5)      

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

09-034-220  อารยธรรมอิสลาม และโลกาภิวัตน ์                3 (3-0-6)      
              (        والعودلة اإلسالمية احلضارة) 

  (Islamic Civilization and Globalization) 
09-034-221  ระบบอิสลาม       3 (3-0-6)      

                                           (النظم اإلسالمية)

           (Islamic Systems)  
09-034-222  หลักและวิธีการเผยแผ่     3 (3-0-6)      

                                   الدعوة( )فقه
                               (Methods of Preaching) 
09-034-223  อิสลามกับประเด็นร่วมสมัย    3 (3-0-6)      

                                   قضااي ادلعاصرة(اإلسالم وال)
(Islamand Contemporary Issues) 

             09-034-224  หลักการสอน       3 (2-2-5) 
                                               )طرق التدريس(

                                   (Methods of Teaching) 
09-034-226  การบริหารและการจัดการในอิสลาม    2 (2-0-4) 

                                      (يف اإلسالم التنظيم واإلدارة )مبادئ                                                 
   (Administration and Management in Islam) 

 
    2.2.2) วิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า  26 หน่วยกิต ให้ศึกษาจากรายวิชาต่อไปนี้ 

09-034-205  เศรษฐศาสตร์อิสลาม            3 (3-0-6)      
                                    قتصاد اإلسالمي(اال)

(Islamic Economics) 
09-034-206  ศาสนบัญญัติเปรียบเทียบ     2 (2-0-4) 

                                             )الفقه ادلقارن(
             (Comparative Jurisprudence) 
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09-034-209  อรรถาธิบายอัลกุรอาน 2     3 (3-0-6)   
                         ( 2 التفسري التحليلي ) 

  (Analytic Exegesis 2) 
09-034-211  หะดีษ 2                  3 (3-0-6)      

 (                               (2احلديث النبوي 
                     (Hadith 2  )  

09-034-213  หลักการพิสูจน์หะดีษ     3 (2-2-5)      
                                    )مناهج ختريح احلديث(
(Hadith Authentication) 

09-034-215  ประวัติศาสตร์อิสลาม 2      3 (3-0-6)      
        (                              2 )التاريخ اإلسالمي            

(History of Islam 2) 
09-034-225  การสัมมนาทางอิสลามศึกษา    2 (1-2-2) 

                                  ندوة عن الدراسات اإلسالمية(ل)ا
                               (Seminar in Islamic Studies) 
09-014-226  เจตนารมณ์กฎหมายอิสลาม    2 (2-0-4)      

                                      (قاصد الشريعة)م
  (Maqasid al-Shari-ah) 

09-034-227  การเป็นผู้ประกอบการในอิสลาม    3 (3-0-6)      
                                (يف اإلسالم رايدة األعمال)

(Islamic Entrepreneurship) 
09-034-228  หลักการเสวนา      3 (3-0-6)      
                                ( احلوار وادلناظرةأدب )  

  (Propriety of Argument & Dialogue) 
09-034-229  โลกมุสลิมปัจจุบัน     3 (3-0-6)      

                                    ()حاضر العامل اإلسالمي
  (Muslims in the Contemporary World) 

09-034-300  ศาสนบัญญัติว่าด้วยอาวลาวียาต    3 (3-0-6)        
 )فقه األولوايت(                     
   (Jurisprudence of Priority) 
09-034-301                สันติศึกษา      3 (3-0-6)      
 (دراسة السالم)                              
                              (Peace Studies) 
09-014-229  สถานภาพสตรีในอิสลาม     2 (2-0-4) 

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



27 
 

 

09-014-224  ศาสนาโลก        3 (3-0-6)      
                                    )األداين(

            (World Religions) 
09-014- 231  กฎหมายว่าด้วยกิจการอิสลามในประเทศไทย  2 (2-0-4)   

       (اتيالند يف لشؤون اإلسالميةاقانون )
(Law on Islamic Affairs in Thailand) 

09-034-427  สารนิพนธ์      3 (2-2-5) * 
                                                   )البحث التكميلي(

     (Thematic Paper) 
09-034-230  การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา    1 (0-2-1) 
 (اإلعداد للتعليم التعاوين)   

(Co- Operative Education Preparation)  
09-034-431  สหกิจศึกษา      6 (0-18-0) * 
(برانمج التدريب التعاوين)      
   (Co-operative Education) 
 
* หมายเหตุ : นกัศึกษาจะต้องเลือกเรียนวิชาสารนิพนธ์หรือสหกิจศึกษา วิชาใดวิชาหนึ่ง 
 

2.3)  กลุ่มวิชาเอก (แบบเอก-โท) จ านวนไม่น้อยกว่า        82   หน่วยกิต 
    2.3.1) วิชาเอกบังคับ 56 หน่วยกิต ให้ศึกษาจากรายวิชาต่อไปนี้ 

09-034-201  ศาสนบัญญัติว่าด้วยอิบาดาต    3 (3-0-6) 
    العبادات( )فقه

     (Jurisprudence of Ibadat) 
09-034-202  ศาสนบัญญัติว่าด้วยมุอามะลาต     3 (3-0-6) 

         )فقه ادلعامالت(
(Jurisprudence of Transaction) 

09-034-203  หลักศาสนบัญญัติ      3 (3-0-6) 
     (أصول الفقه)                                

  (Fundamentals of Jurisprudence) 
09-034-204  บทบัญญัติเกี่ยวกับครอบครัวและมรดกอิสลาม  3 (3-0-6)   

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

09-034-207  การเงิน การธนาคารในอิสลาม    3 (3-0-6)   
                                 (يف اإلسالمادلايل والبنوك  النظام)

(Islamic Finance and Banking) 
09-034-208  อรรถาธิบายอัลกุรอาน 1     3 (3-0-6)     

                                                                      (1 تحليليال تفسريال)

                           (Analytic Exegesis 1)  
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09-034-210  หะดีษ 1                              3 (3-0-6) 
 (                                (1احلديث النبوي 

                                (Hadith 1  )   
09-034-212  จริยธรรมของท่านนบี     3 (3-0-6)     

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

09-034-214           ประวัติศาสตร์อิสลาม 1        3 (3-0-6)      
(                               2 سالميإل)التاريخ ا                                                            

                               (Islamic History 1) 
09-034-216  ภาษาอาหรับ 1      3 (2-2-5)      

     (1)اللغة العربية 
   (Arabic 1) 
09-034-217  ภาษาอาหรับ 2      3 (2-2-5)      

 (2 )اللغة العربية

(Arabic 2) 
09-034-218  ระบบการเมืองการปกครองในอิสลาม   3 (3-0-6) 

                                (ي يف اإلسالمالسياسالنظام )
   (Islamic Political System) 
09-034-219  วิธีการวิจัยทางอิสลามศึกษา    3 (2-2-5)      

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

09-034-220  อารยธรรมอิสลาม และโลกาภิวัตน ์             3 (3-0-6) 
(والعودلة اإلسالمية احلضارة)                              

  (Islamic Civilization and Globalization) 
09-034-221  ระบบอิสลาม       3 (3-0-6)   

 (النظم اإلسالمية)
            (Islamic Systems)  

09-034-222  หลักและวิธีการเผยแผ่     3 (3-0-6)     
                                   الدعوة( فقه)

                               (Methods of Preaching) 
09-034-223  อิสลามกับประเด็นร่วมสมัย    3 (3-0-6)      

                                    قضااي ادلعاصرة(اإلسالم وال)
(Islam and Contemporary Issues) 

             09-034-224  หลักการสอน      3 (2-2-5) 
                                               )طرق التدريس(

                                           (Methods of Teaching) 
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09-034-226  การบริหารและการจัดการในอิสลาม   2 (2-0-4) 
                                  (يف اإلسالم التنظيم واإلدارة )مبادئ

   (Administration and Management in Islam) 
 
    2.3.2)  วิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า  11  หน่วยกิต ให้เลือกศึกษาจากรายวิชาต่อไปนี้ 
09-034-205  เศรษฐศาสตร์อิสลาม            3 (3-0-6)      

                                    قتصاد اإلسالمي(اال)
(Islamic Economics) 

09-034-206  ศาสนบัญญัติเปรียบเทียบ     2 (2-0-4) 
                                       )الفقه ادلقارن(           

            (Comparative Jurisprudence) 
09-034-209  อรรถาธิบายอัลกุรอาน 2     3 (3-0-6)   

 ( 2التفسري التحليلي  ) 
           (Analytic Exegesis 2) 

09-034-211  หะดีษ 2       3 (3-0-6)      
 (                               (2احلديث النبوي 

                    (Hadith 2  )  
09-034-213  หลักการพิสูจน์หะดีษ     3 (2-2-5)      

                                    )مناهج ختريح احلديث(
(Hadith Authentication) 

09-034-215  ประวัติศาสตร์อิสลาม2     3 (3-0-6)      
(                               2 سالميإل)التاريخ ا                                                             

                               (History of Islam 2) 
09-014-226  เจตนารมณ์กฎหมายอิสลาม    2 (2-0-4)      

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

09-034-225  การสัมมนาทางอิสลามศึกษา    2 (1-2-2) 
                                 الدراسات اإلسالمية(  ندوة عنل)ا

                                (Seminar in Islamic Studies) 
09-034-228  หลักการเสวนา      3 (3-0-6)      

                                 ( احلوار وادلناظرةأدب ) 
  (Propriety of Argument & Dialogue) 

09-034-229  โลกมุสลิมปัจจุบัน     3 (3-0-6)      
                                    (العامل اإلسالمي )حاضر

  (Muslims in the Contemporary World) 
09-034-300  ศาสนบัญญัติว่าด้วยอาวลาวียาต    3 (3-0-6)      
 )فقه األولوايت(   
   (Jurisprudence of Priority) 
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09-034-301                สันติศึกษา      3 (3-0-6)      
 (دراسة السالم)                              
                              (Peace Studies) 
09-014-229  สถานภาพสตรีในอิสลาม     2 (2-0-4) 

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

09-014-224  ศาสนาโลก        3 (3-0-6)      
                                   )األداين(

                        (World Religions)   
09-014- 231  กฎหมายว่าด้วยกิจการอิสลามในประเทศไทย  2 (2-0-4)   

  (اتيالند يف لشؤون اإلسالميةاقانون )
(Law on Islamic Affairs in Thailand)  

09-034-427  สารนิพนธ์      3 (2-2-5)      
                                                   )البحث التكميلي(

     (Thematic Paper) 
09-034-230  การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา    1 (0-2-1) 
 (اإلعداد للتعليم التعاوين)   

(Co – Operative Education Preparation ) 
09-034-431  สหกิจศึกษา      6 (0-18-0) 
(برانمج التدريب التعاوين)      
   (Co-operative Education) 

 
4) กลุ่มวิชาโท  ไม่น้อยกว่า  15 หน่วยกิต 

   นักศึกษาสาขาวิชาอิสลามศึกษา ต้องเรียนวิชาโทในหลักสูตรสาขาวิชาอ่ืนที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัย
นราธิวาสราชนครินทร์ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต (หรือเป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนดในสาขาวิชานั้นๆ)  
 

3.  หมวดวิชาเลือกเสรี 6  หน่วยกิต 
ให้เลือกศึกษาจากรายวิชาใดๆ ที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์โดยได้รับความเห็นชอบจาก

คณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
 

4. หมวดวิชาโท  ไม่น้อยกว่า  18 หน่วยกิต 
หมวดวิชาโทสาขาวิชาอิสลามศึกษาเปิดสอนให้กับนักศึกษาทุกสาขาวิชา นอกจากสาขาวิชาอิสลามศึกษา 

นักศึกษาที่เลือกเรียนสาขาวิชาอิสลามศึกษาเป็นวิชาโทจะต้องลงทะเบียนเรียนจ านวนไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต จากกลุ่ม
รายวิชาบังคับและกลุ่มรายวิชาเลือกดังต่อไปนี้ 

4.1) กลุ่มวิชาโทบังคับ 12 หน่วยกิต ให้ศึกษาจากรายวิชาต่อไปนี้ 
09-034-201  ศาสนบัญญัติว่าด้วยอิบาดาต    3 (3-0-6) 

                                                           )فقه العبادات(
     (Jurisprudence of Ibadat) 
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09-034-208  อรรถาธิบายอัลกุรอาน 1     3 (3-0-6)                   
                                ( 1التحليلي  التفسري )                

                                    (Analytic Exegesis 1)  
09-034-210  หะดีษ 1                            3 (3-0-6) 

 (                               (1احلديث النبوي 
                               (Hadith 1  )  
09-034-214           ประวัติศาสตร์อิสลาม1     3 (3-0-6)      

(                                1 سالميإل)التاريخ ا                                 
(History of Islamic 1) 

 
4.2) กลุ่มวิชาโทเลือก 6 หน่วยกิต ให้เลือกศึกษาจากรายวิชาต่อไปนี้ 

09-034-202  ศาสนบัญญัติว่าด้วยมุอามะลาต               3 (3-0-6) 
         )فقه ادلعامالت(
(Jurisprudence of Transaction) 

09-034-212  จริยธรรมของท่านนบี     3 (3-0-6)     
(الرقائقو   اآلداباذلدي النبوي يف )        

  (Prophetic Guidance in Ethics Pity) 
09-034-204  บทบัญญัติเกี่ยวกับครอบครัวและมรดกอิสลาม  3 (3-0-6)   

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

09-034-218  ระบบการเมืองการปกครองในอิสลาม   3 (3-0-6) 
                                (ي يف اإلسالمالسياسالنظام )

   (Islamic Political System) 
09-034-220  อารยธรรมอิสลามและโลกาภิวัตน์                 3 (3-0-6)     

                                   (والعودلة اإلسالمية احلضارة)
  (Islamic  Civilization and Globalization) 

09-034-223  อิสลามกับประเด็นร่วมสมัย    3 (3-0-6)      
                                   قضااي ادلعاصرة(اإلسالم وال)

(Islam and Contemporary Issues)  
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การก าหนดรหัสวิชา 
 

        -        
 
         ล าดับวิชา 
       หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป   = 1 
       หมวดวิชาเฉพาะ    = 2 
       หมวดวิชาเลือกเสรี    = 3 
       หมวดวิทยานิพนธ์    = 4  
     หลักสูตรพิเศษหรือหลักสูตรระยะสั้น   = 1 
     หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช. )  = 2 
     หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) = 3 
     หลักสูตรปริญญาบัณฑิต     = 4 
     หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต    = 5 
     หลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต    = 6 
     หลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต    = 7 
 

     วิชาเรียนร่วม     = 00 
     สาขาวิชากฎหมายอิสลาม    = 01 
     สาขาวิชาภาษาอาหรับ    = 02  
     สาขาวิชาอิสลามศึกษา    = 03 
 

  วิทยาลัยเทคนิคนราธิวาส     = 01 
  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนราธิวาส    = 02 
  วิทยาลัยการอาชีพตากใบ     = 03 
  คณะพยาบาลศาสตร์      = 04 
  คณะวิศวกรรมศาสตร์      = 05 
  คณะเกษตรศาสตร์      = 06 
  คณะวิทยาการจัดการ      = 07 
  คณะแพทย์ศาสตร์     = 08 
  สถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา    = 09 
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี     = 10 
  คณะศิลปะศาสตร์      = 11 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

X X X X X X X X 
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รหัสสาขาคณะศิลปะศาสตร์ 
01 = สังคมศาสตร์     

02 = มนุษยศาสตร์   
03 = ภาษาศาสตร์   
 

รหัสสาขาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
01 = คณิตศาสตร์   

02 = สถิติ    
03 = ฟิสิกส์    
04 = เคมี    
05 = ชีววิทยา    
06 = คอมพิวเตอร์   
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3.1.4 แผนการศึกษา 
     3.1.4.1 แผนการศึกษาแบบ เอกเดี่ยว (สารนิพนธ์) 

 

ปีการศึกษาที่  1 
 

ภาคการศึกษาต้น 
 
 
รหัสวิชา   ชื่อวิชา   หน่วยกิต  (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง) 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  
11-034-102  ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน    3 (2-2-5) 
   หรือรายวิชาอ่ืนๆ ในกลุ่มวิชาภาษา 
11-024-110  การค้นคว้าสารสนเทศและการเขียนรายงานทางวิชาการ 3 (2-2-5) 
   หรือรายวิชาอ่ืนๆ ในกลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 
 
หมวดวิชาเฉพาะ 
          กลุ่มวิชาแกน 
09-004-201  ความรู้เกี่ยวกับอัลกุรอาน     3 (3-0-6)          
09-004-203  หลักการศรัทธา      3 (3-0-6)      
09-004-204  ประวัติศาสตร์กฎหมายอิสลาม    3 (3-0-6)      
09-004-206  อัลกุรอานและตัจญ์วีด     2 (1-2-2) 
 กลุ่มวิชาเอก 
  กลุ่มวิชาเอกบังคับ 
  - 
 
   รวม/Total     17   หน่วยกิต 
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ปีการศึกษาที่  1 
 
ภาคการศึกษาปลาย 
 
 
รหัสวิชา   ชื่อวิชา   หน่วยกิต  (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง) 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
11-034-101  การใช้ภาษาไทย      3 (2-2-5) 
11-034-103  การสนทนาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร   3 (2-2-5) 
   หรือรายวิชาอ่ืนๆ ในกลุ่มวิชาภาษา 
 
หมวดวิชาเฉพาะ 
          กลุ่มวิชาแกน 
09-004-202  ความรู้เกี่ยวกับอัลหะดีษ     3 (3-0-6)      
09-004-205  ชีวประวัติท่านนบี     3 (3-0-6)      
 
          กลุ่มวิชาเอก 
                    กลุ่มวิชาเอกบังคับ 
09-034-201  ศาสนบัญญัติว่าด้วยอิบาดาต     3 (3-0-6) 
09-034-216    ภาษาอาหรับ 1      3 (2-2-5)  
 
  รวม/Total      18   หน่วยกิต 
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ปีการศึกษาที่    2 
 

ภาคการศึกษาต้น 
 
 
รหัสวิชา   ชื่อวิชา   หน่วยกิต  (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง) 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
11-034-107  ภาษามลายูเพ่ือการสื่อสาร    3 (2-2-5) 
   หรือรายวิชาอ่ืนๆ ในกลุ่มวิชาภาษา 
11-014-118                สังคมวิทยาจังหวัดชายแดนใต ้    3 (3-0-6)      
   หรือรายวิชาอ่ืนๆ ในกลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 

 
 
หมวดวิชาเฉพาะ 
          กลุ่มวิชาเอก  
                    กลุ่มวิชาเอกบังคับ 
09-034-208  อรรถาธิบายอัลกุรอาน 1     3 (3-0-6)      
09-034-203  หลักศาสนบัญญัติ      3 (3-0-6)      
09-034-214             ประวัติศาสตร์อิสลาม 1     3 (3-0-6) 
09-034-217    ภาษาอาหรับ 2      3 (2-2-5)            
 
  รวม/Total      18  หน่วยกิต 
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ปีการศึกษาที่    2 
 

ภาคการศึกษาปลาย 
 
 
รหัสวิชา   ชื่อวิชา   หน่วยกิต  (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง) 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
11-014-117  กฎหมายในชีวิตประจ าวัน     3 (3-0-6)      
   หรือรายวิชาอ่ืนๆ ในกลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 
10-024-105  คอมพิวเตอร์ในชีวิตประจ าวัน    3 (2-2-5) 
   หรือรายวิชาอ่ืนๆ ในกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
 
หมวดวิชาเฉพาะ 
          กลุ่มวิชาเอก 
                    กลุ่มวิชาเอกบังคับ 
09-034-202  ศาสนบัญญัติว่าด้วยมุอามะลาต    3 (3-0-6)   
09-034-210  หะดษี1       3 (3-0-6)      
09-034-204  บทบัญญัติเกี่ยวกับครอบครัวและมรดกอิสลาม  3 (3-0-6)     
 
 กลุ่มวิชาเอกเลือก 
09-034-209  อรรถาธิบายอัลกุรอาน 2               3 (3-0-6) 

หรือรายวิชาอ่ืน ๆ ในกลุ่มวิชาเอกเลือก 
 

  รวม/Total      18   หน่วยกิต 
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ปีการศึกษาที่    3 
 

ภาคการศึกษาต้น 
 
 
รหัสวิชา   ชื่อวิชา   หน่วยกิต  (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง) 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
11-014-119  การออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพ    1 (0-2-1) 
   หรือรายวิชาอ่ืนๆ ในกลุ่มวิชาพละศึกษา 
11-024-109  การพูดเพ่ือสังคม      3 (2-2-5)  

 
หมวดวิชาเฉพาะ 

กลุ่มวิชาเอก 
                    กลุ่มวิชาเอกบังคับ 
09-034-212  จริยธรรมของท่านนบี     3 (3-0-6)   
09-034-221  ระบบอิสลาม                   3 (3-0-6)           
09-034-223  อิสลามกับประเด็นร่วมสมัย    3 (3-0-6) 
 กลุ่มวิชาเอกเลือก 
09-034-209           ประวัติศาสตร์อิสลาม 2                                             3 (3-0-6) 
09-034-211  หะดีษ  2        3 (3-0-6) 
   หรือรายวิชาอ่ืนๆ ในกลุ่มวิชาเอกเลือก 
 
  รวม/Total      19   หน่วยกิต 
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ปีการศึกษาที่    3 
 

ภาคการศึกษาปลาย 
 
รหัสวิชา   ชือ่วิชา   หน่วยกิต  (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง) 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
10-034-204  ระเบียบวิธีการวิจัย     3 (2-2-5) 
   หรือรายวิชาอ่ืนๆ ในกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
 
หมวดวิชาเฉพาะ 
 
          กลุ่มวิชาเอก 
                    กลุ่มวิชาเอกบังคับ 
09-034-218  ระบบการเมืองการปกครองในอิสลาม   3 (3-0-6) 
09-034-219  วิธีการวิจัยทางอิสลามศึกษา    3 (2-2-5) 
09-034-220  อารยธรรมอิสลามและโลกาภิวัตน์    3 (3-0-6) 
09-034-224  หลักการสอน      3 (2-2-5) 
 
                    กลุ่มวิชาเอกเลือก 
09-034-227              การเป็นผู้ประกอบการในอิสลาม                                    3 (3-0-6) 
           หรือรายวิชาอ่ืนๆ ในกลุ่มวิชาเอกเลือก 
 

กลุ่มวิชาโท 
 - 
  
   รวม/Total     18 หน่วยกิต 
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ปีการศึกษาที่    4 
 

ภาคการศึกษาต้น 
 
รหัสวิชา   ชื่อวิชา   หน่วยกิต  (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง) 
หมวดวิชาเฉพาะ 

กลุ่มวิชาเอก 
กลุ่มวิชาเอกบังคับ 

09-034-226  การบริหารและการจัดการในอิสลาม   2 (2-0-4)      
  กลุ่มวิชาเอกเลือก 
09-034-229  โลกมุสลิมปัจจุบัน     3 (3-0-6) 
09-034-213  หลัการพิสูจน์หะดีษ     3 (2-2-5)      
09-034-224  ศาสนาโลก      3 (3-0-6) 
09-034-427  สารนิพนธ์      3 (2-2-5)      
 

กลุ่มวิชาโท 
กลุ่มวิชาโทบังคับ 
 - 
กลุ่มวิชาโทเลือก 
- 

 
หมวดวิชาเลือกเสรี 
-       

  
 
  รวม/Total      14   หน่วยกิต 
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ปีการศึกษาที่    4 
 

ภาคการศึกษาปลาย 
 
 
รหัสวิชา   ชื่อวิชา   หน่วยกิต  (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง) 
หมวดวิชาเฉพาะ 

กลุ่มวิชาเอก 
  กลุ่มวิชาเอกบังคับ 
09-034-222  หลักและวิธีการเผยแผ่     3 (3-0-6) 
09-034-207  การเงิน การธนาคารในอิสลาม    3 (3-0-6)  
  กลุ่มวิชาเอกเลือก 
09-034-225  การสัมมนาทางอิสลามศึกษา    2 (1-2-2) 
   หรือรายวิชาอ่ืนๆ ในกลุ่มวิชาเอกเลือก 
 
 

กลุ่มวิชาโท 
กลุ่มวิชาโทบังคับ 
- 
กลุ่มวิชาโทเลือก 

  - 
 
หมวดวิชาเลือกเสรี 
    ***************        6 

 
 
  รวม/Total       14  หน่วยกิต 
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3.1.4.2 แผนการศึกษาแบบ เอกเดี่ยว (สหกิจศึกษา) 
 

ปีการศึกษาที่  1 
 

ภาคการศึกษาต้น 
 
 
รหัสวิชา   ชื่อวิชา   หน่วยกิต  (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง) 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  
11-034-102  ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน    3 (2-2-5) 
   หรือรายวิชาอ่ืนๆ ในกลุ่มวิชาภาษา 
11-024-110  การค้นคว้าสารสนเทศและการเขียนรายงานทางวิชาการ 3 (2-2-5) 
   หรือรายวิชาอ่ืนๆ ในกลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 
 
หมวดวิชาเฉพาะ 
          กลุ่มวิชาแกน 
09-004-201  ความรู้เกี่ยวกับอัลกุรอาน      3 (3-0-6)             
09-004-203  หลักการศรัทธา      3 (3-0-6)      
09-004-204  ประวัติศาสตร์กฎหมายอิสลาม    3 (3-0-6)      
09-004-206  อัลกุรอานและตัจญ์วีด     2 (1-2-2) 
  

กลุ่มวิชาเอก 
  กลุ่มวิชาเอกบังคับ 
  - 
 
   รวม/Total     17   หน่วยกิต 
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ปีการศึกษาที่  1 
 
ภาคการศึกษาปลาย 
 
 
รหัสวิชา   ชื่อวิชา   หน่วยกิต  (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง) 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
11-034-101  การใช้ภาษาไทย      3 (2-2-5) 
11-034-103  การสนทนาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร   3 (2-2-5) 
   หรือรายวิชาอ่ืนๆ ในกลุ่มวิชาภาษา 
 
หมวดวิชาเฉพาะ 
          กลุ่มวิชาแกน 
09-004-202  ความรู้เกี่ยวกับอัลหะดีษ     3 (3-0-6)      
09-004-205  ชีวประวัติท่านนบี     3 (3-0-6)      
 
          กลุ่มวิชาเอก 
                    กลุ่มวิชาเอกบังคับ 
09-034-201  ศาสนบัญญัติว่าด้วยอิบาดาต     3 (3-0-6) 
09-034-216    ภาษาอาหรับ 1      3 (2-2-5)  
 
  รวม/Total      18   หน่วยกิต 
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ปีการศึกษาที่    2 
 

ภาคการศึกษาต้น 
 
 
รหัสวิชา   ชื่อวิชา   หน่วยกิต  (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง) 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
11-034-107  ภาษามลายูเพ่ือการสื่อสาร    3 (2-2-5) 
   หรือรายวิชาอ่ืนๆ ในกลุ่มวิชาภาษา 
11-014-118   สังคมวิทยาจังหวัดชายแดนใต ้    3 (3-0-6)      
   หรือรายวิชาอ่ืนๆ ในกลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 

 
 
หมวดวิชาเฉพาะ 
          กลุ่มวิชาเอก  
                    กลุ่มวิชาเอกบังคับ 
09-034-208  อรรถาธิบายอัลกุรอาน 1     3 (3-0-6)      
09-034-203  หลักศาสนบัญญัติ      3 (3-0-6)      
09-034-214             ประวัติศาสตร์อิสลาม 1     3 (3-0-6) 
09-034-217    ภาษาอาหรับ 2      3 (2-2-5)            
 
  รวม/Total      18  หน่วยกิต 
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ปีการศึกษาที่    2 
 

ภาคการศึกษาปลาย 
 
 
รหัสวิชา   ชื่อวิชา   หน่วยกิต  (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง) 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
11-014-117  กฎหมายในชีวิตประจ าวัน     3 (3-0-6)      
   หรือรายวิชาอ่ืนๆ ในกลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 
10-024-105  คอมพิวเตอร์ในชีวิตประจ าวัน    3 (2-2-5) 
   หรือรายวิชาอ่ืนๆ ในกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
 
หมวดวิชาเฉพาะ 
          กลุ่มวิชาเอก 
                    กลุ่มวิชาเอกบังคับ 
09-034-202  ศาสนบัญญัติว่าด้วยมุอามะลาต    3 (3-0-6)   
09-034-210  หะดีษ 1       3 (3-0-6)      
09-034-204  บทบัญญัติเกี่ยวกับครอบครัวและมรดกอิสลาม  3 (3-0-6)     
 

กลุ่มวิชาเอกเลือก 
09-034-209  อรรถาธิบายอัลกุรอาน 2               3 (3-0-6) 

หรือรายวิชาอ่ืนๆ ในกลุ่มวิชาเอกเลือก 
 
  รวม/Total      18   หน่วยกิต 
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ปีการศึกษาที่    3 
 

ภาคการศึกษาต้น 
 
 
รหัสวิชา   ชื่อวิชา   หน่วยกิต  (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง) 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
11-014-119  การออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพ    1 (0-2-1) 
   หรือรายวิชาอ่ืนๆ ในกลุ่มวิชาพละศึกษา 
11-024-109  การพูดเพ่ือสังคม      3 (2-2-5)  

 
หมวดวิชาเฉพาะ 

กลุ่มวิชาเอก 
                    กลุ่มวิชาเอกบังคับ 
09-034-212  จริยธรรมของท่านนบี     3 (3-0-6)    
09-034-221  ระบบอิสลาม                   3 (3-0-6)           
09-034-223  อิสลามกับประเด็นร่วมสมัย    3 (3-0-6) 
 
  กลุ่มวิชาเอกเลือก 
09-034-209           ประวัติศาสตร์อิสลาม 2                                             3 (3-0-6) 
09-034-211  หะดีษ 2        3 (3-0-6) 
   หรือรายวิชาอ่ืนๆ ในกลุ่มวิชาเอกเลือก 
 
  รวม/Total      19   หน่วยกิต 
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ปีการศึกษาที่    3 
 

ภาคการศึกษาปลาย 
 
รหัสวิชา   ชื่อวิชา   หน่วยกิต  (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง) 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
10-034-204  ระเบียบวิธีการวิจัย     3 (2-2-5) 
   หรือรายวิชาอ่ืนๆ ในกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
 
หมวดวิชาเฉพาะ 
 
          กลุ่มวิชาเอก 
                    กลุ่มวิชาเอกบังคับ  
09-034-218  ระบบการเมืองการปกครองในอิสลาม   3 (3-0-6) 
09-034-219  วิธีการวิจัยทางอิสลามศึกษา    3 (2-2-5)  
09-034-220  อารยธรรมอิสลามและโลกาภิวัตน์    3 (3-0-6)    
09-034-224  หลักการสอน      3 (2-2-5) 
09-034-226  การบริหารและการจัดการในอิสลาม   2 (2-0-4)     
      
                    กลุ่มวิชาเอกเลือก 
09-034-205  การเตรียมพร้อมสหกิจศึกษา     1 (0-2-1) 
09-034-227               การเป็นผู้ประกอบการในอิสลาม                                    3 (3-0-6) 
 
   หรือรายวิชาอ่ืนๆ ในกลุ่มวิชาเอกเลือก 
 

กลุ่มวิชาโท 
- 

  
   รวม/Total     21 หน่วยกิต 
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ปีการศึกษาที่    4 
 

ภาคการศึกษาต้น 
 
 
รหัสวิชา   ชื่อวิชา   หน่วยกิต  (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง) 
หมวดวิชาเฉพาะ 

กลุ่มวิชาเอก 
กลุ่มวิชาเอกบังคับ 
- 
 

  กลุ่มวิชาเอกเลือก 
09-034-431  สหกิจศึกษา      6 (0-18-0)  
 

กลุ่มวิชาโท 
กลุ่มวิชาโทบังคับ 
- 
กลุ่มวิชาโทเลือก 
- 

 
หมวดวิชาเลือกเสรี 
-       
 
 
  รวม/Total      6 หน่วยกิต 
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ปีการศึกษาที่    4 
 

ภาคการศึกษาปลาย 
 
 
รหัสวิชา   ชื่อวิชา   หน่วยกิต  (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง) 
หมวดวิชาเฉพาะ 

กลุ่มวิชาเอก 
  กลุ่มวิชาเอกบังคับ 
09-034-222  หลักและวิธีการเผยแผ่     3 (3-0-6) 
09-034-207  การเงิน การธนาคารในอิสลาม    3 (3-0-6) 
  
  กลุ่มวิชาเอกเลือก 
09-034-213  หลักการพิสูจน์หะดีษ     3 (2-2-5)      
09-034-229  โลกมุสลิมปัจจุบัน     3 (3-0-6) 
09-034-225  การสัมมนาทางอิสลามศึกษา    2 (1-2-2) 
   หรือรายวิชาอ่ืนๆ ในกลุ่มวิชาเอกเลือก 
 
กลุ่มวิชาโท 

กลุ่มวิชาโทบังคับ 
- 
กลุ่มวิชาโทเลือก 

  - 
 
หมวดวิชาเลือกเสรี 
        ************      6 
 

 
 
  รวม/Total      20 หน่วยกิต
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3.1.4.3 แผนการศึกษาแบบ เอก-โท (สารนิพนธ์) 
 

ปีการศึกษาที่  1 
 

ภาคการศึกษาต้น 
 
 
รหัสวิชา   ชื่อวิชา   หน่วยกิต  (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง) 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  
11-034-102  ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน    3 (2-2-5) 
   หรือรายวิชาอ่ืนๆ ในกลุ่มวิชาภาษา 
11-024-110  การค้นคว้าสารสนเทศและการเขียนรายงานทางวิชาการ 3 (2-2-5) 
   หรือรายวิชาอ่ืนๆ ในกลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 
 
หมวดวิชาเฉพาะ 
          กลุ่มวิชาแกน 
09-004-201  ความรู้เกี่ยวกับอัลกุรอาน      3 (3-0-6)         
09-004-203  หลักการศรัทธา      3 (3-0-6)      
09-004-204  ประวัติศาสตร์กฎหมายอิสลาม    3 (3-0-6)      
09-004-206  อัลกุรอานและตัจญ์วีด     2 (1-2-2) 
 กลุ่มวิชาเอก 
  กลุ่มวิชาเอกบังคับ 
  - 
 
   รวม/Total     17 หน่วยกิต 
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ปีการศึกษาที่  1 
 
ภาคการศึกษาปลาย 
 
 
รหัสวิชา   ชื่อวิชา   หน่วยกิต  (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง) 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
11-034-101  การใช้ภาษาไทย      3 (2-2-5) 
11-034-103  การสนทนาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร   3 (2-2-5) 
   หรือรายวิชาอ่ืนๆ ในกลุ่มวิชาภาษา 
 
 
หมวดวิชาเฉพาะ 
          กลุ่มวิชาแกน 
09-004-202  ความรู้เกี่ยวกับอัลหะดีษ     3 (3-0-6)      
09-004-205  ชีวประวัติท่านนบี     3 (3-0-6)      
 
          กลุ่มวิชาเอก 
                    กลุ่มวิชาเอกบังคับ 
09-034-201  ศาสนบัญญัติว่าด้วยอิบาดาต     3 (3-0-6) 
09-034-216  ภาษาอาหรับ 1      3 (2-2-5)  
 
  รวม/Total      18   หน่วยกิต 
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ปีการศึกษาที่    2 
 

ภาคการศึกษาต้น 
 
 
รหัสวิชา   ชื่อวิชา   หน่วยกิต  (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง) 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
11-034-107  ภาษามลายูเพ่ือการสื่อสาร    3 (2-2-5) 
   หรือรายวิชาอ่ืนๆ ในกลุ่มวิชาภาษา 
11-014-118  สังคมวิทยาจังหวัดชายแดนใต ้    3 (3-0-6)      
   หรือรายวิชาอ่ืนๆ ในกลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 

 
 
หมวดวิชาเฉพาะ 
          กลุ่มวิชาเอก  
                    กลุ่มวิชาเอกบังคับ 
09-034-208  อรรถาธิบายอัลกุรอาน 1     3 (3-0-6) 
09-034-203  หลักศาสนบัญญัติ      3 (3-0-6) 
09-034-214           ประวัติศาสตร์อิสลาม 1     3 (3-0-6) 
09-034-217  ภาษาอาหรับ 2      3 (2-2-5)       
 
  รวม/Total      18  หน่วยกิต 
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ปีการศึกษาที่    2 
 

ภาคการศึกษาปลาย 
 
 
รหัสวิชา   ชื่อวิชา   หน่วยกิต  (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง) 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
11-014-117  กฎหมายในชีวิตประจ าวัน     3 (3-0-6)      
   หรือรายวิชาอ่ืนๆ ในกลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 
10-024-105  คอมพิวเตอร์ในชีวิตประจ าวัน    3 (2-2-5) 
   หรือรายวิชาอ่ืนๆ ในกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
 
หมวดวิชาเฉพาะ 
          กลุ่มวิชาเอก 
                    กลุ่มวิชาเอกบังคับ 
09-034-202  ศาสนบัญญัติว่าด้วยมุอามะลาต    3 (3-0-6) 
09-034-210  หะดีษ 1       3 (3-0-6) 
09-034-204  บทบัญญัติเกี่ยวกับครอบครัวและมรดกอิสลาม  3 (3-0-6)   
09-034-220  อารยธรรมอิสลามและโลกาภิวัตน์    3 (3-0-6)       
 
  รวม/Total      18   หน่วยกิต 
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ปีการศึกษาที่    3 
 

ภาคการศึกษาต้น 
 
 
รหัสวิชา   ชื่อวิชา   หน่วยกิต  (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง) 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
11-014-119  การออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพ    1 (0-2-1) 
   หรือรายวิชาอ่ืนๆ ในกลุ่มวิชาพละศึกษา 
11-024-109  การพูดเพ่ือสังคม      3 (2-2-5)  

 
หมวดวิชาเฉพาะ 

กลุ่มวิชาเอก 
                    กลุ่มวิชาเอกบังคับ 
09-034-212  จริยธรรมของท่านนบี     3 (3-0-6)   
09-034-218  ระบบการเมืองการปกครองในอิสลาม   3 (3-0-6)   
09-034-221  ระบบอิสลาม                   3 (3-0-6)      
09-034-223  อิสลามกับประเด็นร่วมสมัย    3 (3-0-6) 
  กลุ่มวิชาเอกเลือก 
09-034-228  หลักการเสวนา      3 (3-0-6) 
   หรือรายวิชาอ่ืนๆ ในกลุ่มวิชาเอกเลือก 
 
  รวม/Total      19 หน่วยกิต 
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ปีการศึกษาที่    3 
 

ภาคการศึกษาปลาย 
 
รหัสวิชา   ชื่อวิชา   หน่วยกิต  (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง) 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
10-034-204  ระเบียบวิธีการวิจัย     3 (2-2-5) 
   หรือรายวิชาอ่ืนๆ ในกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
 
หมวดวิชาเฉพาะ 
 
          กลุ่มวิชาเอก 
                    กลุ่มวิชาเอกบังคับ  
09-034-219  วิธีการวิจัยทางอิสลามศึกษา    3 (2-2-5) 
09-034-224  หลักการสอน      3 (2-2-5) 
   
                    กลุ่มวิชาเอกเลือก 
09-034-229  โลกมุสลิมปัจจุบัน     3 (3-0-6)  
   หรือรายวิชาอ่ืนๆ ในกลุ่มวิชาเอกเลือก 
 
                   กลุ่มวิชาโท 
   *************      9 
  
   รวม/Total     21 หน่วยกิต 
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ปีการศึกษาที่    4 
 

ภาคการศึกษาต้น 
 
 
รหัสวิชา   ชื่อวิชา   หน่วยกิต  (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง) 
หมวดวิชาเฉพาะ 

กลุ่มวิชาเอก 
กลุ่มวิชาเอกบังคับ 

09-034-226  การบริหารและการจัดการในอิสลาม   2 (2-0-4)      
  กลุ่มวิชาเอกเลือก 
09-034-427  สารนิพนธ์      3 (2-2-5)      
 
กลุ่มวิชาโท 

กลุ่มวิชาโทบังคับ 
***************       3 
กลุ่มวิชาโทเลือก 

  ***************       3 
 
หมวดวิชาเลือกเสรี 
  ***************       3 

      
 รวม/Total       14 หน่วยกิต 
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ปีการศึกษาที่    4 
 

ภาคการศึกษาปลาย 
 
 
รหัสวิชา   ชื่อวิชา   หน่วยกิต  (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง) 
หมวดวิชาเฉพาะ 

กลุ่มวิชาเอก 
  กลุ่มวิชาเอกบังคับ 
09-034-222  หลักและวิธีการเผยแผ่     3 (3-0-6) 
09-034-207  การเงิน การธนาคารในอิสลาม    3 (3-0-6)  
  กลุ่มวิชาเอกเลือก 
09-034-225  การสัมมนาทางอิสลามศึกษา    2 (1-2-2) 
   หรือรายวิชาอ่ืนๆ ในกลุ่มวิชาเอกเลือก 
 

กลุ่มวิชาโท 
กลุ่มวิชาโทบังคับ 
***************       3 
กลุ่มวิชาโทเลือก 

   
หมวดวิชาเลือกเสรี 
  ***************       3 

     
  รวม/Total      14 หน่วยกิต 
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3.1.4.4 แผนการศึกษาแบบ เอก-โท (สหกิจศึกษา) 
 

ปีการศึกษาที่  1 
 

ภาคการศึกษาต้น 
 
 
รหัสวิชา   ชื่อวิชา   หน่วยกิต  (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง) 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  
11-034-102  ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน    3 (2-2-5) 
   หรือรายวิชาอ่ืนๆ ในกลุ่มวิชาภาษา 
11-024-110  การค้นคว้าสารสนเทศและการเขียนรายงานทางวิชาการ 3 (2-2-5) 
   หรือรายวิชาอ่ืนๆ ในกลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 
 
หมวดวิชาเฉพาะ 
          กลุ่มวิชาแกน 
09-004-201  ความรู้เกี่ยวกับอัลกุรอาน      3 (3-0-6)         
09-004-203  หลักการศรัทธา      3 (3-0-6)      
09-004-204  ประวัติศาสตร์กฎหมายอิสลาม    3 (3-0-6)      
09-004-206  อัลกุรอานและตัจญ์วีด     2 (1-2-2) 
 กลุ่มวิชาเอก 
  กลุ่มวิชาเอกบังคับ 
  - 
 
   รวม/Total     17   หน่วยกิต 
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ปีการศึกษาที่  1 
 
ภาคการศึกษาปลาย 
 
 
รหัสวิชา   ชื่อวิชา   หน่วยกิต  (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง) 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
11-034-101  การใช้ภาษาไทย      3 (2-2-5) 
11-034-103  การสนทนาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร   3 (2-2-5) 
   หรือรายวิชาอ่ืนๆ ในกลุ่มวิชาภาษา 
 
หมวดวิชาเฉพาะ 
          กลุ่มวิชาแกน 
09-004-202  ความรู้เกี่ยวกับอัลหะดีษ     3 (3-0-6)      
09-004-205  ชีวประวัติท่านนบี     3 (3-0-6)      
 
          กลุ่มวิชาเอก 
                    กลุ่มวิชาเอกบังคับ 
09-034-201  ศาสนบัญญัติว่าด้วยอิบาดาต     3 (3-0-6) 
09-034-216    ภาษาอาหรับ 1      3 (2-2-5)  
 
  รวม/Total      18   หน่วยกิต 
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ปีการศึกษาที่    2 
 

ภาคการศึกษาต้น 
 
 
รหัสวิชา   ชื่อวิชา   หน่วยกิต  (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง) 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
11-034-107  ภาษามลายูเพ่ือการสื่อสาร    3 (2-2-5) 
   หรือรายวิชาอ่ืนๆ ในกลุ่มวิชาภาษา 
11-014-118   สังคมวิทยาจังหวัดชายแดนใต ้    3 (3-0-6)      
   หรือรายวิชาอ่ืนๆ ในกลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 

 
หมวดวิชาเฉพาะ 
          กลุ่มวิชาเอก  
                    กลุ่มวิชาเอกบังคับ 
09-034-208  อรรถาธิบายอัลกุรอาน 1     3 (3-0-6)      
09-034-203  หลักศาสนบัญญัติ      3 (3-0-6)      
09-034-214             ประวัติศาสตร์อิสลาม 1     3 (3-0-6) 
09-034-217    ภาษาอาหรับ 2      3 (2-2-5)            
 
  รวม/Total      18  หน่วยกิต 
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ปีการศึกษาที่    2 
 

ภาคการศึกษาปลาย 
 
 
รหัสวิชา   ชื่อวิชา   หน่วยกิต  (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง) 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
11-014-117  กฎหมายในชีวิตประจ าวัน     3 (3-0-6)      
   หรือรายวิชาอ่ืนๆ ในกลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 
10-024-105  คอมพิวเตอร์ในชีวิตประจ าวัน    3 (2-2-5) 
   หรือรายวิชาอ่ืนๆ ในกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
 
หมวดวิชาเฉพาะ 
          กลุ่มวิชาเอก 
                    กลุ่มวิชาเอกบังคับ 
09-034-202  ศาสนบัญญัติว่าด้วยมุอามะลาต    3 (3-0-6)   
09-034-210  หะดีษ 1       3 (3-0-6)      
09-034-204  บทบัญญัติเกี่ยวกับครอบครัวและมรดกอิสลาม  3 (3-0-6)     
09-034-220  อารยธรรมอิสลามและโลกาภิวัตน์    3 (3-0-6)       
 
  รวม/Total      18   หน่วยกิต 
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ปีการศึกษาที่    3 
 

ภาคการศึกษาต้น 
 
 
รหัสวิชา   ชื่อวิชา   หน่วยกิต  (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง) 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
11-014-119  การออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพ    1 (0-2-1) 
   หรือรายวิชาอ่ืนๆ ในกลุ่มวิชาพละศึกษา 
11-024-109  การพูดเพ่ือสังคม      3 (2-2-5)  

 
หมวดวิชาเฉพาะ 

กลุ่มวิชาเอก 
                    กลุ่มวิชาเอกบังคับ 
09-034-212  จริยธรรมของท่านนบี     3 (3-0-6)   
09-034-218  ระบบการเมืองการปกครองในอิสลาม   3 (3-0-6)    
09-034-221  ระบบอิสลาม                   3 (3-0-6)           
09-034-223  อิสลามกับประเด็นร่วมสมัย    3 (3-0-6) 
09-034-226  การบริหารและการจัดการในอิสลาม   2 (2-0-4)      
  กลุ่มวิชาเอกเลือก 
09-034-228  หลักการเสวนา      3 (3-0-6) 
   หรือรายวิชาอ่ืนๆ ในกลุ่มวิชาเอกเลือก 
 
  รวม/Total      21 หน่วยกิต 
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ปีการศึกษาที่    3 
 

ภาคการศึกษาปลาย 
 
รหัสวิชา   ชื่อวิชา   หน่วยกิต  (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง) 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
10-034-204  ระเบียบวิธีการวิจัย     3 (2-2-5) 
   หรือรายวิชาอ่ืนๆ ในกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
 
หมวดวิชาเฉพาะ 
          กลุ่มวิชาเอก 
                    กลุ่มวิชาเอกบังคับ  
09-034-219  วิธีการวิจัยทางอิสลามศึกษา    3 (2-2-5)      
09-034-224  หลักการสอน      3 (2-2-5) 
      
 
                    กลุ่มวิชาเอกเลือก 
09-034-230  การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา    1 (0-2-1) 
 

กลุ่มวิชาโท 
   *************      12 
หมวดวิชาเลือกเสรี 
  - 
   รวม/Total     22 หน่วยกิต 
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ปีการศึกษาที่    4 
 

ภาคการศึกษาต้น 
 
 
รหัสวิชา   ชื่อวิชา   หน่วยกิต  (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง) 
หมวดวิชาเฉพาะ 

กลุ่มวิชาเอก 
กลุ่มวิชาเอกบังคับ 
- 

  กลุ่มวิชาเอกเลือก 
09-034-431  สหกิจศึกษา       6 (0-18-0)  
 

กลุ่มวิชาโท 
 - 
  

หมวดวิชาเลือกเสรี 
  - 
 
 
  รวม/Total      6 หน่วยกิต 
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ปีการศึกษาที่    4 
 

ภาคการศึกษาปลาย 
 
 
รหัสวิชา   ชื่อวิชา   หน่วยกิต  (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง) 
หมวดวิชาเฉพาะ 

กลุ่มวิชาเอก 
  กลุ่มวิชาเอกบังคับ 
09-034-222  หลักและวิธีการเผยแผ่     3 (3-0-6) 
09-034-207  การเงิน การธนาคารในอิสลาม    3 (3-0-6)  
  กลุ่มวิชาเอกเลือก 
09-034-225  การสัมมนาทางอิสลามศึกษา    2 (1-2-2) 
   หรือรายวิชาอ่ืนๆ ในกลุ่มวิชาเอกเลือก 
 

กลุ่มวิชาโท 
กลุ่มวิชาโทบังคับ 
          - 
กลุ่มวิชาโทเลือก 
***************       6 

 
หมวดวิชาเลือกเสรี 
    ***************        6 

     
  รวม/Total      20 หน่วยกิต 
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3.1.5  ค าอธิบายรายวิชา 
 

1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  
1.1 กลุ่มวิชาภาษา  

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

      3 (2-2-5)  

เงื่อนไขของรายวิชา: ไม่มี 
หลักการพูด การฟัง การอ่าน และการเขียน การใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้องเหมาะสม เน้นฝึก

ปฏิบัติเพื่อการน าไปใช้ 
Principle of speaking reading and writing. The use of Thai language correctly 

and appropriately for practicable application. 
 

 

11-034-102       ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน  
 (اللغة اإلجنليزية يف احلياة اليومية)
(English for Daily Life)  

      3 (2-2-5)  

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: ไม่มี 
การใช้ภาษาอังกฤษในการทักทาย แนะน า บอกทิศทางพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียนใน

ชีวิตประจ าวัน 
English use for Greeting Introducing Telling direction and developing reading and writing 

skills for daily life. 
 

 

11-034-103       การสนทนาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 
 (اللغة اإلجنليزية لالتصال)
(Spoken English for Communication) 

   3 (2-2-5)  

เงื่อนไขของรายวิชา: ไม่มี 
พัฒนาทักษะการฟังและการพูดภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในโอกาสต่างๆ ฝึกการสนทนาเป็นกลุ่ม 
Developing English listening and speaking skills for various communicative situations 

through group conversational practicing. 
 

 

11-034-104       การใช้ภาษามลายูในชีวิตประจ าวัน   
( ية يف احلياة اليوميةاللغة ادلاليو  ) 
(Malay for Everyday Use) 

   3 (2-2-5)               

                           เงื่อนไขของรายวิชา: ไม่มี 
การใช้ภาษามลายูกลางอย่างถูกต้องเหมาะสม หลักการพูด การฟัง การอ่าน และการเขียน 

เน้นฝึกปฏิบัติเพื่อการน าไปใช้ 
This course will be exposed the use of Malay language correctly. Principle of 

Speaking Reading and Writing. Emphasize is on practicable application. 
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11-034-107            ภาษามลายูเพื่อการสื่อสาร                                             3 (2-2-5) 
                           ( ية لالتصالاللغة ادلاليو  ) 
                           (Spoken Malay for Communication) 
                           รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ไม่มี 

 พัฒนาทักษะการฟังและการพูดภาษามลายู เพ่ือการสื่อสารในโอกาสต่างๆ  ฝึกการสนทนาเป็น
กลุ่ม 

  Develop listening and speaking of Malay language skills for various 
communicative situations through group conversational practicing. 
 
11-034-109            การฟังและพูดภาษาอังกฤษ                                             3 (2-2-5) 
                                                      ( االستماع والتحدث ابللغة اإلجنليزيةمهارة  ) 
                           (English Listening and Speaking) 

เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี 
หลักการและทักษะการฟังและการพูดในหัวข้อที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน การฟังเพ่ือจับใจความ

ส าคัญและรายละเอียด พัฒนาไวยากรณ์และส านวนภาษาท่ีจ าเป็นส าหรับการสื่อสาร 
The principles and skills of listening and speaking for daily-life communication, 

focusing on fluency and listening comprehension. Grammar and expressions for communication. 
 
 

        1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 

  
3(2-2-5) 

11-024-109        การพูดเพื่อสังคม 
 ( اخلطابةفن  ) 
 (Social Speaking) 

       3 (2-2-5)  

 รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ไม่มี 
 หลักการและเทคนิคการพูดเพ่ือสังคม  ได้แก่  การพูดติดต่อธุรกิจ  การพูดจูงใจ  การพูดใน

ฐานะเป็นโฆษก  พิธีกร  การประชาสัมพันธ์  การออกค าสั่ง  การปราศรัย  สุนทรพจน์  โอวาท การกล่าวสดุดี  กล่าว
ไว้อาลัย  การเปิดปิดงาน  กล่าวต้อนรับ  กล่าวขอบคุณ  กล่าวอวยพร  กล่าวมอบสิ่งของ  และกล่าวแนะน าสรุปความ 

 Principles and social speaking techniques such as business communication, 
persuasion, spokesman, master of ceremonies, publicity, commanding, addressing, giving speech, 
praising, mourning, opening and closing ceremony, welcoming, thanking, blessing, granting 
introducing and summarizing. 
 

 

11-024-110         การค้นคว้าสารสนเทศและการเขียนรายงานทางวิชาการ     3 (2-2-5) 
                   ( البحثادلكتبة ومناهج  ) 
                            (Information Searching and Academic Writing) 

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ไม่มี 
แหล่งทรัพยากรสารสนเทศ การค้นคว้าและรวบรวมสารสนเทศ การบันทึกเพ่ือวิเคราะห์และ

สังเคราะห์ข้อมูล การเรียบเรียงงานวิชาการ และการเขียนเอกสารอ้างอิงในงานวิชาการ   
 Information technology resource information seeking compilation of data 

information academic work synchronize and writing academic references. 
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11-024-112 ทักษะการคิด 
 (مهارة التفكري)
(Thinking Skill) 

       3 (2-2-5) 

เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี 
ความส าคัญของการคิดอย่างมีระบบการใช้ปัญญาหาเหตุผลเพ่ือปูองกันและแก้ไขปัญหาการ

ริเริ่มแนวความคิดใหม่ที่เป็นสัมมาทิฐิในระดับบุคคลและสถาบันฝึกปฏิบัติวิธีคิดสร้างกิจกรรมเพ่ือพัฒนาความสามารถ
ในการคิดอย่างมวีิจารณญาณคิดวิเคราะห์คิดสังเคราะห์คิดสร้างสรรค์และการตัดสินใจ           

The importance of systematic thinking, Using rational intelligence to prevent 
and solve problems, The initiation of new concepts that are right views in the individual level and 
the way of thinking practice institutions, create activities to develop critical thinking abilities, think 
critically, synthetic thinking, creative and decision. 
 

1.3 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 
 

11-014-114             วิถีชีวิตและวัฒนธรรม         3 (3-0-6)  
 )أسلوب احلياة والثقافة(           
                             (Ways of Life and Culture) 

 รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ไม่มี 
 แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรม การจัดระเบียบทางสังคม ระบบคุณค่าในสังคม 

วิถีชีวิตและวัฒนธรรมไทย การพัฒนาวิถีชีวิตไทยในบริบทของการเปลี่ยนแปลงทางสังคม 
 Concept and culture theory, social organization, social value, ways of life and 

the Thai cultures. The development of the ways of life in the context of social change. 
 

11-014-115 ศาสนาและวัฒนธรรมไทย        3 (3-0-6)  
 )الدين والثقافة التايلندية(   

(Religion and Thai Culture) 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ไม่มี 
ระบบความเชื่อ ก าเนิด ความหมาย ลักษณะค าสอนและองค์ประกอบของศาสนา อิทธิพล

ของศาสนาที่มีต่อวัฒนธรรม โดยเน้นถึงศาสนาและวัฒนธรรมในประเทศไทย 
Belief origin meaning doctrines and religious elements the influence of 

religion to  tradition emphasize is on Religions and traditions in Thailand. 
 

11-014-116 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม         3 (3-0-6)   
  )اإلنسان والبيئة(   

(Man and Environment) 
เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี 
ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม ระบบนิเวศน์ วิกฤตการณ์สิ่งแวดล้อม ภาวะโลก

ร้อน สาเหตุ ผลกระทบ และการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม การสร้างจริยธรรมและจิตส านึกทางสิ่งแวดล้อม 
Relationship between human and environment ecology environment crisis global 

warming. Cause and effect and solving environmental problems creating ethical behavior and 
environmental consciousness. 
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11-014-117              กฎหมายในชีวิตประจ าวัน        3 (3-0-6)  
   ( اليومية احلياةيف القانون  ) 

(Law for Daily Life) 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ไม่มี 
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไปและกฎหมายอิสลาม กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสิทธิ

มนุษยชน และการคุ้มครองผู้บริโภค เพ่ือให้สามารถอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุข  
Introductory law of daily life and Islamic law, law in connection to human 

right and protection of  consumers for living together peacefully. 
 
11-014-118              สังคมวิทยาจังหวัดชายแดนใต้                3 (3-0-6)    
   ( جتماعية للوالايت اجلنوبيةالعلوم اال ) 

(Sociology of the southern Border Provinces) 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ไม่มี 
ลักษณะทางสังคมและวัฒนธรรมสภาพปัญหาความขัดแย้งในพ้ืนที่พัฒนาการของนโยบาย

ความมั่นคงการจัดองค์กรในการแก้ปัญหาและแผนการพัฒนาพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 
Social characteristics and traditions, problems, local conflict, the progression 

of security policies, distribution organization for solving problems and development plan for 
southern border provinces. 
 

1.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  
10-024-105           คอมพิวเตอร์ในชีวิตประจ าวัน        3 (2-2-5)   
(الكمبيوتر يف احلياة اليومية)     

   (Computer in Daily Life) 
รายวิชาบังคับเรียนก่อน : ไม่มี 
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ที่มีอิทธิพลและมีผลกระทบต่อชีวิตและสังคม ความหมาย ความ

เป็นมา และองค์ประกอบของคอมพิวเตอร์ หลักการท างานทั่วไปอุปกรณ์ และสื่อบันทึกข้อมูลการแทนข้อมูล และการ
จัดการข้อมูลคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และเครือข่ายอินเตอร์เน็ต จริยธรรมอาชญากรรมและความ
ปลอดภัยในการใช้คอมพิวเตอร์ในชีวิตประจ าวัน และศึกษาการใช้ซอฟแวร์ส าเร็จรูปส าหรับประยุกต์ใช้ในงานที่
เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาของนักศึกษา 

Technology of computer, its influence and effect to life and society, 
meaning, history and components of computer, its functions, equipment’s, materials of recording 
information, replacing  information, data informational management, computer network system and 
internet network, ethic, and safety of  computer use in daily life. 

 
 
 
 
 
 



70 
 

 

10-034-107           คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน          3 (3-0-6) 
                                (الرايضيات يف احلياة اليومية)

        (Mathematics in Daily Life) 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ไม่มี  
วิธีการทางคณิตศาสตร์ที่เป็นพื้นฐานในการคิดอย่างมีระบบและมีเหตุผลได้แก่  คณิตศาสตร์

กับธรรมชาติ  หลักวิธีคิดทางคณิตศาสตร์  เซต  ความสัมพันธ์และฟังก์ชั่นคณิตศาสตร์กับการแก้ปัญหาและตัดสินใจ
ในชีวิตประจ าวัน  แนวคิดเบื้องต้นเกี่ยวกับแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ ความน่าจะเป็น สถิติและความหมายของสถิติ 
ระเบียบวิธีทางสถิติ  

Mathematical methods that form the basis of systematic and rational 
thinking, such as mathematics with nature, principles of mathematical thinking, sets, relationships 
and mathematical functions by means of problem solving and decision making in daily life. Basic 
concepts in mathematical models, probability statistics, statistical meanings, and statistical 
methods. 
 
10-034–204            ระเบียบวิธีการวิจัย       3 (2-2-5) 
 (مناهج البحث)                            
          (Research Methodology) 

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : การค้นคว้าสารสนเทศและการเขียนรายงานทางวิชาการ 
ความส าคัญของการวิจัย ขั้นตอนในการท าวิจัย การก าหนดปัญหาส าหรับการวิจัย กา ร

คัดเลือกตัวแปร การตั้งสมมติฐาน การออกแบบวิจัย การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล เลือกเขียนรายงาน
วิจัยทางการเกษตรหรือการเขียนรายงานวิจัยในชั้นเรียน 

Relevant of research, research methods, problems finding, variables, 
hypothesis, research design, data collection, data analysis, writing report of agricultural research or 
classroom research. 
 

1.4 กลุ่มวิชากีฬาพลศึกษา 1 หน่วยกิต ให้เลือกศึกษาจากรายวิชาต่อไปนี้ 
11-014-119         การออกก าลังกายเพื่อสุขภาพ       1 (0-2-1) 

 (الرايضة والصحة)
(Exercise for Health) 
เงื่อนไขของรายวิชา: ไม่มี 
ความมุ่งหมาย คุณค่า และประโยชน์ของการออกก าลังกายสรีรวิทยาการออกก าลังกาย การ

เสริมสร้างและการทดสอบสมรรถภาพทางกาย  หลักเกณฑ์และรูปแบบของกิจกรรมการออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพ 
แนวทางการเลือกรูปแบบของการออกก าลังกายที่เหมาะสมและการน าไปใช้เพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต 

Objectives values and benefits of exercise, physiological exercise. 
Strengthening and physical fitness tests. Rules and patterns of physical activity. Choose appropriate 
type of exercise which is beneficial to develop the quality of life. 
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11-014-120  กิจกรรมพลศึกษา                                                    1 (0-2-1) 
(          الرتبية البدنية)    

(Physical Education) 
รายวิชาบังคับเรียนก่อน : ไม่มี 
ความรู้เบื้องต้น และทักษะในกีฬา (ปัญจสีลัต  ตะกร้อ  บาสเก็ตบอล ฯลฯ) การฝึกปฏิบัติ

และการแข่งขัน 
Introductory knowledge and skills of sports (Panchasila Takraw Basketball), 

practice and competitive. 
 
2) หมวดวิชาเฉพาะ 

2.1 กลุ่มวิชาแกน 
09-004-201     ความรู้เกี่ยวกับอัลกุรอาน 

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

      3 (3-0-6)      

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ไม่มี 
ความประเสริฐและประวัติของอัลกุรอาน วิวรณ์ (วะฮฺยู) สาเหตุของการประทานโองการ 

อัลกุรอาน ความแตกต่างระหว่าง ซูเราะฮฺหรืออายะฮฺมักกียะฮฺกับมะดะนียะฮฺ การยกเลิกโองการอัลกุรอาน  
(อัลนาสิควัลมันสู๊ค) ตลอดจนศึกษากฎเกณฑ์และมารยาทของมนุษย์ต่ออัลกุรอานพร้อมทั้งหลักการอรรถาธิบาย 
อัลกุรอาน 

The holiness and history of al-Qur’an, Wahy, the cause of al-Qur’an 
revelation, the distinguish between surah or ayah Makkiyyah and Madaniyyah, cancellation of  
al-Qur’an, study the rules and human habit towards al-Qur’an and the principles of holy  
al-Qur’an’s interpretation. 
 

 
09-004-202     ความรู้เกี่ยวกับอัลหะดีษ 

   (علوم احلديث)
  (Introduction to Al-Hadith) 

      3 (3-0-6)      

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ไม่มี 
ความหมายของหะดีษ คอบัรฺ อะษัรฺและซุนนะฮฺ สถานภาพของอัซซุนนะฮฺในอิสลาม ประวัติ

การบันทึก การรวบรวม การจ าแนกประเภทของหะดีษที่ยอมรับเป็นหลักฐานได้และหะดีษที่ไม่เป็นที่ยอมรับเป็น
หลักฐาน และศึกษาประวัติของผู้รายงานหะดีษรุ่นเศาะหาบะฮฺและผู้รายงานรุ่นต่างๆ ตลอดจนผู้รายงานทั้งหกท่าน 

Meaning of Hadith, Kabar, Asar and Sunnah, the status of Sunah in Islam, 
history, record, compilation, classification of Hadith those are acceptable and unacceptable and 
study background of Hadith’s reporter during Sahabah period and any other Hadith’s reporter as 
well as another six Hadith’s reporter. 
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09-004-203   หลักการศรัทธา  
(عقيدةال)  

(Islamic Creed) 

      3 (3-0-6)      

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ไม่มี 
ความหมาย ขอบข่าย ความส าคัญ และประวัติความเป็นมาของวิชาอะกีดะฮฺ อีมาน อิสลาม 

และอิหฺสาน สิ่งที่ท าให้เสียอีมาน การวาลาอฺ และการบารออฺ การศรัทธาต่ออัลลอฮฺ การศรัทธาต่อบรรดา 
มะลาอิกะฮฺ บรรดากิตาบ บรรดาศาสนทูต วันอาคิเราะฮฺ กอฏอและกอดัร อิซรออฺ มิอฮรอจ อัชรอฏุซซ่อะฮการอมาตุล
เอาลียาอฺ นาอีมุลญันนะอ์ อะซาบูลนารฺและศึกษาแนวทางของอะฮฺลุซซุนนะหวัลญะมาอะฮฺต่อวิชาอะกีดะฮฺ 

Definition, scope, importance and history of Aqidah, Iman, Islam and Ihsan. 
Things that invalidate belief. Al-Wala’ and al-Bara. Belief in Allah, belief in the Angels, belief in the 
Islamic holy books, belief in the prophets and messengers, belief in the last judgment and 
resurrection and belief in predestination. Isra and Mi’raj. Signal of resurrection. Dignity of wali. 
Heaven’s bliss and torture in hell. Study the approach of Ahlu Sunnah wal Jama’ah on the Aqidah 
subject.                                 

 
09-004-204    

 
ประวัติศาสตร์กฎหมายอิสลาม 

(اتريخ التشريع اإلسالمي)  
(History of Islam Law) 

 
       3 (3-0-6)      

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ไม่มี 
ความหมายของฟิกฮฺและชะรีอะฮฺ ลักษณะเฉพาะของฟิกฮฺ ก าเนิดและพัฒนาการของฟิกฮฺ 

ฐานะและบทบาทของฟิกฮฺในยุคต่างๆ รวมทั้งศึกษาแนวคิดทางฟิกฮฺของส านักคิด (มัซฮับ) ต่างๆ โดยเน้นส านักคิด 
ชาฟิอีย์ 

Definition of Fiqh and Islamic law, specification of Fiqh, the originate and 
development of Fiqh, status and roles of Fiqh in different era as well as study the different 
thoughts of Fiqh and emphasis is on Mazhab Shafie. 
 
09-004-205   ชีวประวัติท่านนบี 

 )السرية النبوية(
(Biography  of  the  Prophet) 

       3 (3-0-6)      

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ไม่มี 
การก าเนิด วิวัฒนาการ และแหล่งข้อมูลเกี่ยวกับชีวประวัติท่านนบีในมักกะฮและ 

มะดีนะฮ วิพากษ์ประเด็นชีวประวัติท่านนบี ในหัวข้อส าคัญๆ ตลอดจนบทบาท และผลงานของนบีมุหัมมัด (ซ.ล.) ต่อ
การพัฒนาสังคมมนุษย์ 

Origin, evolution and biographical information about the Prophet. Life of 
Prophet in Mecca and Medina. Discuss the important topics of Prophet biography as well as the 
role and work of the Prophet  tied to the development of human society. 
 
 
 



73 
 

 

09-004-206   อัลกุรอานและตัจญ์วีด 
(القرآن والتجويد)  

(Tajweed Rules of the Qur’an)   

       2 (1-1-2)   

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ไม่มี 
ประวัติความเป็นมาและความหมายของวิชาตัจญ์วีด ศาสนบัญญัติเกี่ยวกับการศึกษาและการ

ปฏิบัติการอ่านอัลกุรอาน ความส าคัญของวิชาตัจญ์วีด หลักการอ่านบัสมะละฮฺ  และอิสติอาซะฮฺ  หุกมฺนูนสากีนะฮฺ  
มีมสากีนะฮฺ รออาต ลามาต และมุดูด ฐานเสียงและลักษณะของพยัญชนะ หลักการหยุด การอ่านและการเริ่มต้น  
(อัลวักฟฺ อัลอิบติดาอฺ) 

This curse aims to define the meaning of Tajweed and its history, formation, 
goal and its importance, the rules of (reading Qur’an, seeking refuge and saying “basmallah”, the 
un-voweld “noon”, the non- voweld “meem”, the rules of “lam”, the mudood, articulation points 
of letters and the rules of the joined and stop. 
 

2.2 กลุ่มวิชาเอก  
09-034-201 ศาสนบัญญัติว่าด้วยอิบาดาต  

   )فقه العبادات( 
 (Jurisprudence of Ibadat) 

      3 (3-0-6)      

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ไม่มี 
บทบัญญัติเกี่ยวกับความสะอาด การท าความสะอาด น้ าและประเภทของน้ า สิ่งสกปรก 

(นะยิส) ประเภทของนะยิสและวิธีการช าระล้าง การอาบน้ าละหมาด การอาบน้ าญุนุบ สิ่งที่ท าให้เสียน้ าละหมาด  
โลหิตประจ าเดือน โลหิตคลอดบุตร โลหิตอิสติหาเฎาะฮฺ การตะยัมมุม การละหมาดฟัรฎู ละหมาดย่อและรวม 
ละหมาดอัลนะวาฟิล สิ่งที่ท าให้เสียละหมาด การละหมาดและการจัดการศพ การจ่ายซะกาต ประเภทของซะกาต 
ทรัพย์สินที่ต้องจ่ายซะกาต กฎเกณฑ์และเงื่อนไขของผู้ที่ต้องจ่ายซะกาต ผู้มีสิทธิรับซะกาต การถือศีลอด สิ่งที่ท าให้เสีย
ศีลอด การถือศีลอดชด การจ่ายกัฟฟาเราะฮฺศีลอด การอิอฺติกาฟ ฮัจญ์ ประเภทของฮัจญ์ กฎเกณฑ์การท าฮัจญ์แทน 

Islamic laws on cleanliness, cleaning, water and types of water, impurities 
(najis), types of impurities and their purification methods, wudhu ablution, ghusl, invalidating causes 
of wudhu, menstrual blood, postnatal bleeding, istihadah bleeding, tayammum (dry ablution), 
obligatory prayers, shortened and combined ritual prayers, al-nawafil prayers, invalidating causes of 
prayers, funeral prayer and management, zakat donation, rules and requirements for zakat 
donators, zakat receivers, fasting, invalidating causes of fasting, making up for missed Ramadan fasts, 
expiation for fast breaking (kaffarah), I’tikaf, hajj pilgrimage, types of hajj, rulings on hajj by proxy. 
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09-034-202 ศาสนบัญญัติว่าด้วยมุอามะลาต 
 )فقه ادلعامالت(
(Jurisprudence of Transaction) 

      3 (3-0-6)      

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ไม่มี 
นิยาม วิทยปัญญา และหลักฐานในการบัญญัติการท านิติกรรมสัญญา นิติกรรมและสัญญา

ต่างๆ เช่น การซื้อขาย สิทธิในการยกเลิกการซื้อขาย (คิยาร) การซื้อขายล่วงหน้า (สะลัม) การจ าน าจ านอง หนี้ การ
หุ้นส่วน การมุฏอเราะบะฮฺ การเช่า การจ้าง การมุซาเราะอะฮฺ การมุสากอฮฺ และการชุฟอะฮฺ รวมทั้งบทบัญญัติว่าด้วย
ความผิดและบทลงโทษทางอาญาอิสลามตามตัวบทกฎหมาย (ฮัด) และบทลงโทษตามดุลพินิจของศาล (ตะซีร) 

Definition, wisdom, and evidence in legislation of transactions and contracts; 
types of transactions and contracts: sale and purchase, cancellation rights (kiyar), prepayments 
(salam), pledges and morgages, debts, partnership, mudharabah, lease, hire, muzara’ah, musaqah, 
and shuf’ah; and Islamic law on crime and punishment by defined mandatory penalties (hudud) 
and by the judge’s discretion (Ta’azir).      
 
09-034-203 หลักศาสนบัญญัติ 

 )أصول الفقه)
(Fundamentals of Jurisprudence) 

      3 (3-0-6)      

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ไม่มี 
                             นิยาม และประวัติการก าเนิดวิชาอุศุลุลฟิกฮฺ ขอบข่ายบทบัญญัติ ประเภทต่างๆ ของ
บทบัญญัติ แหล่งที่มาของทบบัญญัติ อัลกุรอาน หะดีษ อิจญมาอ์ กิยาส และแหล่งที่มาของบทบัญญัติที่บรรดาปราชญ์
มีทัศนะแตกต่างกัน อัลอิสติหฺซาน อัลมะศอลิหอัลมุรสะละฮฺ อัลอุรฟ อิสติศหาบ ทัศนะของเศาะฮาบีย์ บทบัญญัติของ
ประชาชาติในยุคก่อน และซัดอัซซะรออิอฺ 
                               Definition and historical development of Usul al-Fiqh; the scope of 
jurisprudence; juristic classification of Islamic law; sources of legislation: the Qur’an, the Prophetic 
Traditions (Hadith), consensus (ijma), analogy (qiyas), and sources of legislation with different scholar 
views: juristic preference (al-istihsan),  consideration of public interest (al-maslahah al-mursalah), 
local custom (al-urf), presumption of continuity (istishab), the companions’ views, provisions in the 
previous Islamic scriptures, and prevention of the means to evils (Saddiaz-Zarai’).               
 

09-034-204            บทบัญญัติเกี่ยวกับครอบครัวและมรดกอิสลาม                  3 (3-0-6)    
                             )أحكام األسرة وادلرياث(

                           (Provision of Islamic Family and Inheritance) 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ไม่มี 
ประโยชน์ ความส าคัญ และหุกมฺของการหมั้นและการสมรส  เงื่อนไข และองค์ประกอบของ

การหมั้นและการสมรส บุคคลที่อนุมัติและไม่อนุมัติท าการการหมั้นและการสมรสกัน ผลจากการการหมั้นและการ
สมรส สิทธิหน้าที่ภายหลังการสมรส หลักเกณฑ์ในการสร้างครอบครัวสุขสันต์ การหย่า ประเภทของการหย่า สิทธิและ
หน้าที่สืบเนื่องจากการหย่า ทรัพย์สินระหว่างสามีภริยา มรดก หลักเกณฑ์การแบ่งปันมรดกตามสัดส่วนต่าง ๆ ประเภท
ของทายาท พินัยกรรมและเงื่อนไขในการท าพินัยกรรม รูปแบบและประเภทการท าพินัยกรรมตามหลักกฎหมาย
อิสลามว่าด้วยครอบครัวและมรดกในปัจจุบัน 
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Benefits, significance, and rules of engagement and marriage; requirements and 
components of engagement and marriage; permissible and impermissible couples for engagement 
and marriage; effects of engagement and marriage; post-marriage rights and duties; principles for 
happy families; divorce, types of divorce, and post-divorce rights and duties, and marital property; 
inheritance, principles of inheritance distribution, and types of heirs; wills and requirements for valid 
wills, and forms and types of wills under the present Islamic law on family and inheritance.      
 
09-034-207 การเงิน การธนาคารในอิสลาม 

(يف اإلسالم النظام ادلايل والبنوك)  
(Islamic Finance and Banking) 

      3 (3-0-6)    

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ไม่มี 
ความหมาย และหลักการทางการเงินในอิสลาม ดอกเบี้ยและเงินต้องห้าม โครงสร้างทางการ

เงินอิสลามที่ประกอบด้วยสถาบันการเงิน ประเภทการท าธุรกรรมการเงิน และตลาดการเงิน เช่น มุรอบาหะฮฺใน
รูปแบบต่างๆ มุชารอกะฮฺ มุฎอรอบะฮฺ การค้ าประกัน บทบาทของวะกาละห์ กาฟะละ สินเชื่อ และการแลกเปลี่ยน
เงินตราในรูปแบบต่างๆ ในการสร้างผลิตภัฒฑ์การเงินอิสลาม เป็นต้น  วิเคราะห์ความเป็นมา บทบาทและ
สภาพแวดล้อมทางการเงิน การออมและการลงทุน ทฤษฏีและแนวปฏิบัติของธนาคารอิสลาม ผลิตภันฑ์และการ
บริการของธนาคารอิสลามในประเทศไทย และการบริการของธนาคารอิสลามในประเทศเพ่ือนบ้านในการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคม 

Definition and principles of Islamic finance, interests, and impermissible 
money; Islamic financial structure: financial institutions, financial transaction category, and money 
market; for example, varieties of murabahah, musharakah, mudarabah, guarantee, roles of wakalah, 
kafalah and money exchanges for creating financial products, etc.; analysis of origins, roles, and 
environments of finance, saving, and investment; theories and practical guidelines of the Islamic 
bank, products and services of the Islamic bank in Thailand, and socio-economic services of Islamic 
banks in neighboring countries. 
 
09-034-208 อรรถาธิบายอัลกุรอาน 1 

(1 التفسري التحليلي)  
(Analytic Exegesis 1) 

      3 (3-0-6)   

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ไม่มี 
ความหมายและหลักการอรรถาธิบายอัลกุรอานเชิงวิจักษ์ (ตัฟซีรตะหฺลีลีย์) การอรรถาธิบาย

เชิงวิจักษ์ซูเราะฮฺอัลอันอาม ศึกษาความหมายโดยรวมของซูเราะฮฺ สาเหตุของการประทานอายะฮฺต่างๆ ในซูเราะฮฺ  
อัลอันอาม การแปลความหมายที่ถูกต้อง โดยน าหลักฐานมาสนับสนุน ประกอบด้วยความคิดเห็นของนักอรรถาธิบาย
ชาวสะลัฟและนักปราชญ์อ่ืนๆ ทั้งในอดีตและปัจจุบันอธิบายวิเคราะห์ประเด็นที่นักอรรถาธิบายมีความคิดเห็นต่างกัน 
และเทียบเคียงบทบัญญัติต่างๆ ในซูเราะฮฺกับประเด็นปัญหาร่วมสมัย 

Definition and principles of analytic qur’anic exegesis; analytic exegesis of 
Chapter al-An’am; overview meaning; causes of verse revelations; correct translations based on 
Salafi exegetes’ and scholars’ views; explanation of different exegetical views, and matching 
equivalent provisions in the verses to contemporary issues.  
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09-034-210 หะดีษ 1 
( 1احلديث النبوي  ) 
(Hadith 1) 

     3 (3-0-6) 
     

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ไม่มี 
วิเคราะห์หะดีษของท่านนบี เกี่ยวกับพฤติกรรมต่างๆ ของมนุษย์ประกอบด้วยความ 

ย าเกรงต่ออัลลอฮฺ (ซ.บ.) สิ่งที่ฮะลาลและฮะรอม ความสัมพันธ์ฉันท์พ่ีน้อง ความประเสริฐของการบริจาค หน้าที่และ
ความรับผิดชอบ การมีอามานะห์ การส่งเสริมให้กระท าความดี และระงับการกระท าความชั่ว และมารยาทที่ดีจาก 
หะดีษอัรบาอีนของอิหม่ามนาวาวีย์ 

Analysis of Hadiths on human behavior mentioned in the al-Nawawi’s Forty 
Hadith: the fear of Allah, halal (permissibility) and haram (impermissibility), brotherhood, duties and 
responsibilities, accountability, good deeds encouragement, prohibition of wrong doing, and good 
manners. 
                               
09-034-212 จริยธรรมของท่านนบี 

( الرقائقو   ادآداباذلدي النبوي يف)  
(Prophetic Guidance in Ethics Pity) 

     3 (3-0-6)      

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ไม่มี 
ค านิยาม เปูาหมาย ความส าคัญและหลักการของจริยธรรมในอิสลาม แนวทางการได้รับ

มารยาทอันดีงาม แนวทางที่พึงปฏิบัติเพ่ือได้รับจรรยามารยาทอันดีงาม แนวทางการก าจัดจรรยามารยาทที่ไม่ดี 
แนวทางที่พึงปฏิบัติเพ่ือขัดเกลาตนเอง วิเคราะห์หะดีษในบันทึกว่าด้วยจริยธรรมอันดีงามของท่านนบี (กีตาบ 
รอกออิกอฺ) โดยศึกษาจริยธรรมในการพัฒนาบุคลิกภาพส่วนบุคคล สังคมและการอยู่รวมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมตาม
แบบอย่างท่านนบี วิเคราะห์และออกแบบสื่อการปูองกันและการแก้ปัญหาสังคมให้สอดคล้องกับหลักจริยธรรมท่านนบี 

Definition, goals, significance, and principles of Islamic ethics; guidance for 
etiquettes; practical approach to etiquette; quitting bad manners; practical guidance for self-
purification; analysis of Hadiths in the Book of Manners and Etiquette focusing on manners for 
personality development, society, and coexistence in multi-cultural diversity based on the 
prophetic practices; analysis and design of media for social problem prevention and solution based 
on the prophetic ethics. 
 
09-034-214 ประวัติศาสตร์อิสลาม 1 

 (1)التاريخ اإلسالمي  
(History of Islam 1) 

      3 (3–0–6) 

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ไม่มี 
ประวัติความเป็นมาของคุละฟาอุรรอซิดูน การแต่งตั้งและการบริหารในสมัยอบูบักรฺ อุมัร  

อุสมาน และอะลี วิกฤตทางการเมืองช่วงปลายของยุคคุละฟาอุรรอซิ ดูน สาเหตุการเปลี่ยนแปลงจากระบบ 
คุละฟาอุรรอซิดูนสู่ราชวงศ์อุมัยยะฮ และการบริหารของกษัตริย์ในสมัยราชวงค์อุมัยยะฮฺ ผลงานของคุละฟาอุรรอซิดูน 
และราชวงค์อุมัยยะฮฺต่อการพัฒนาการศึกษา เศรษฐกิจ สังคม และการเมือง 

 
 



77 
 

 

History of the Rashidun Caliphate, designations, and administrations of Abu 
Bakr, Umar, Usman, and Ali; the political crisis at the lately period of the Rashidun Caliphate; causes 
of change from the Rashidun Caliphate to the Umayyad Dynasty and rulings under Umayyad 
caliphs; the Rashidun Caliphate’s and the Umayyad Dynasty’s contributions to educational, 
economic, social and political developments. 
 
09-034-216 ภาษาอาหรับ 1 

 (1 )اللغة العربية
(Arabic 1) 

      3 (2-2-5) 

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ไม่มี 
ความหมายและประเภทของค า วลี โครงสร้างและประเภทของประโยค ความหมายของ  

อัลบินาอฺ วัลอิอฺรอบ ความหมายและประเภทของค านามไม่ชี้ เฉพาะ (อัลนะกิเราะห์) และค านามชี้ เฉพาะ  
(อัลมะริฟะห์) ค านามที่อยู่ในสถานะอัลมัรฟูอาต เช่น ฟาอิล นาอิบฟาอิล มุบตาดา คอบัร และอ่ืนๆ เป็นต้น ใน
สถานะอัลมันซุบาตร เช่น มัฟอูลประเภทต่างๆ และอ่ืนๆ เป็นต้น และในสถานะอัลมัคฟูฎอตต่างๆ 

Definitions and types of word and phrase; structure and sentence types; 
definitions of al-I ‘rab and al-Binaa; definition and types of indefinite nouns (al-nakirah) and definite 
nouns (al-ma’rifah); the nominative noun (al-marfuaat): the passive verb (fa‘il), the passive noun 
(naa‘ib al-fa‘il), the subject (al-mubtada), and the predicate (al-khabar), etc.; the subjective noun 
(al-mansubat): declensions of noun (maf ‘ul), etc; and al-makfudhat. 
 
09-034-217 ภาษาอาหรับ 2  

(2 اللغة العربية)                                         

(Arabic 2) 

          3 (2-2-5) 
 
 

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ไม่มี 
นิยามของอัฃระวิธี (ศอรฟฺ) แหล่งก าเนิด การพัฒนาการของศอรฟฺ ความสัมพันธ์กับวิชาภาษา

อาหรับอ่ืนๆ ประเภท ลักษณะ และรูปแบบต่างๆ ของค ากริยา (ฟิอล) รวมถึงการผัน การแปลง ประเภทของค ากริยา 
และญัมอัลตักซีร 

Definition, origin, and development of Arabic morphology (Sarf); its relationship 
with other Arabic fields; types, characteristics, and forms of verbs (Fi‘ul); verb conjugation and 
conversion; a broken plural noun (Jam’ al-Taksir). 
 
09-034- 218 ระบบการเมืองการปกครองในอิสลาม 

(ي يف اإلسالمالسياسالنظام )  

(Islamic Political System) 

       3 (3-0-6)       

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ไม่มี 
พ้ืนฐานแนวคิดทางการเมืองในอิสลาม ทฤษฏี และระบบการเมืองในอิสลาม อ านาจอธิปไตย 

เปรียบเทียบระบบการปกครองระหว่างระบบซูรอ (Shura) ระบบประชาธิปไตย ระบบเผด็จการ และระบบฆราวาส
นิยม (Secular) ความเสมอภาค การคัดเลือกผู้น า อะห์ลุลฮัลล์วัลอักด์ (Ahl al-hall wa al-‘aqd) การบัยอะฮ์ 
(Pledge of Allegiance) ประวัติการจัดตั้งรัฐอิสลาม แนวคิดทางการเมืองของนักปราชญ์มุสลิมในยุคต้นโดย
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เปรียบเทียบกับแนวคิดทางการเมืองของนักคิดมุสลิมสมัยใหม่ เช่น ชาห์ วะลียุลลอฮ์ ญะมาลุดดีน อัลอัฟฆอนีย์  
มุฮัมมัด อับดุฮ์ และรอชีด รีฏอ เป็นต้น ตลอดจนเปรียบเทียบระบบการเมืองอิสลามกับระบบการเมืองสมัยใหม ่

Fundamental political concepts in Islam; political theory and system in Islam; 
sovereignty; comparative ruling systems: the Shura (consultation), democracy, dictatorship, 
secularism, equality, leader selection, Ahl al-hall wa al-‘aqd, and pledge of allegiance; history of 
Islamic state establishment; comparisons of political ideologies among modern Muslim thinkers 
such as Shah Waliullah, Jamaluddeen al-Afghani, Muhammad Abduh, and Rashid Rida, and between 
Islamic and modern politic systems. 
 
09-034-219 วิธีการวิจัยทางอิสลามศึกษา 

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

      3 (2-2-5)      

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ไม่มี 
ความหมาย จุดมุ่งหมายและขอบเขตของการวิจัยทางอิสลามศึกษา จรรยาบรรณและ

จริยธรรมของผู้วิจัย ความส าคัญของปัญหาวิจัย ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง กรอบแนวคิดการวิจัย วิธี
วิทยาการวิจัย พร้อมทั้งเขียนโครงร่างสารนิพนธ์ 3 บท ทฤษฏีและแนวคิดนวัตกรรมทางอิสลามศึกษา  

Definition, objective, and scope of research in Islamic studies; researcher code 
of ethics and ethics in research; significance of research problems, literature review, research 
framework, and research methodology; and writing of a three-chapter research proposal. Teory and 
concept of innovation in Islamic studies. 
 
09-034-220 อารยธรรมอิสลามและโลกาภิวัตน์  

 (والعودلةاإلسالمية  احلضارة)
(Islamic Civilization and Globalization) 

       3 (3-0-6)      

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ไม่มี 
ความหมาย ความเป็นมา ขอบข่าย และความส าคัญของอารยธรรมอิสลาม ประเภทและ

เอกลักษณ์ของอารยธรรมอิสลาม ความเป็นมาของโลกาภิวัตน์ อารยธรรมอิสลามกับชีวิตมนุษย์ในด้านการพัฒนา
ความคิด การศึกษา ด้านการพัฒนาสังคม การทหาร และการเมืองขบวนการมิชชันนารีและนักบูรพาคดีต่อ  
อารยธรรมอิสลาม การฟ้ืนฟูอารยธรรมในสมัยต่างๆ โดยเน้นอิทธิพลของอารยธรรมอิสลามที่มีต่อโลกและศึกษาความ
แตกต่างระหว่างอารยธรรมอิสลามกับอารยธรรมอ่ืนในยุคโลกาภิวัตน์บทบัญญัติอิสลามต่อโลกาภิวัตน์   อิทธิพลและ
ความสัมพันธ์ของโลกาภิวัตน์กับการด าเนินชีวิตของสังคมมุสลิม  

Definition, history, scope and significance of Islamic civilization; types and 
uniqueness of Islamic civilization; globalization and its origin; Islamic civilization and human lives in 
aspects of  thought development, education, social development, military and politics; the 
missionary movement and orientalists on Islamic civilization; revival of civilizations in different 
periods focusing on the global influence of Islamic civilization; and study of difference between 
Islamic civilizations and its counterparts in globalization; Islamic laws on globalization; influence and 
significance of globalization and Muslim society’s living ways. 
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09-034-221 ระบบอิสลาม 
(النظم اإلسالمية)  

(Islamic Systems) 

      3 (3-0-6)      

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ไม่มี 
ความหมาย แนวคิด และวิวัฒนาการของระบบต่างๆ ในอิสลาม ความครอบคลุมของระบบ

อิสลาม ระบบอิสลามที่ส าคัญ เช่น ระบบความเชื่อ ระบบครอบครัว ระบบเศรษฐกิจ ระบบการเงินการคลัง ระบบ 
ญีฮาด ระบบการเมืองการปกครอง ระบบการบริหารจัดการ ระบบกฎหมายและศาล ระบบการลงโทษ และระบบ
สังคมสงเคราะห์ โดยเน้นการศึกษาวิเคราะห์เชิงระบบและเปรียบเทียบกับระบบต่างๆ ที่ปรากฏอยู่ในสังคมไทยและใน
สังคมโลก 

Definitions, concepts, and evolutions of Islamic systems; Islamic system 
inclusion; major Islamic systems: belief, family, economics, financial and banking, jihad, politics and 
governance, administration and management, laws and courts, punishment, and social welfare; 
comparative analysis of Islamic systems with Thai and World counterparts. 
 
09-034-222 หลักและวิธีการเผยแผ่ 

 الدعوة( هفق)
(Methods of Preaching) 

      3 (3-0-6)      

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ไม่มี 
ความหมาย ความส าคัญ เปูาหมายของหลักการและวิธีการเผยแผ่ (ฟิกฮฺอัดดะอฺวะฮฺ) ก าเนิด

วิชาหลักการเผยแผ่ องค์ประกอบของการเผยแผ่หลักการเผยแผ่  (ดะอฺวะฮฺ) ศึกษาคุณสมบัติที่ส าคัญของนักเผยแผ่ 
(ดาอีย์) วิธีการและรูปแบบของการเผยแผ่ที่ส าคัญ ศึกษาตัวอย่างการเผยแผ่ของท่านนบีนูหฺ นบีอิบรอฮีม นบีมูซา  
นบีอีซา (อะลัยฮิมุสสลาม) และนบีมุฮัมมัด (ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม) ศึกษาสุนทรพจน์ของท่านนบีมุฮัมมัด 
(ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม) และฝึกทักษะการเขียนและกล่าวสุนทรพจน์ (คุฏบะฮฺ) ร่วมสมัย ใช้สื่อมัลติมีเดียและ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือผลิตสื่อใช้ในการเผยแผ่ที่สอดคล้องกับยุคปัจจุบันอย่างมีประสิทธิภาพ 

Definition, significance, and goal of the method of preaching (Fiqh ad-Da`wah); 
origin of the preaching; preaching components; principles of preaching (da ‘wah); preachers’ (dai ‘e) 
qualifications; key methods and modes of preaching; exemplary preaching methods by Prophet 
Nuh, Prophet Musa, and Prophet Isa (peace be upon them), and Prophet Muhammad (peace and 
blessings be upon him) and his speeches; practice in writing and delivering contemporary speeches 
(khutbah); and application of multimedia and information technology for timely effective preaching. 

 
09-034-223 อิสลามกับประเด็นร่วมสมัย 

 قضااي ادلعاصرة(اإلسالم وال)
(Islam and Contemporary Issues)  

  3 (3-0-6)      

 

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ไม่มี 
ความหมายและความส าคัญของประเด็นร่วมสมัย แนวทางการวิเคราะห์วินิจฉัยประเด็นร่วม

สมัยในอิสลาม ประเด็นปัญหาต่างๆ ร่วมสมัย เช่น การผสมเทียม การท าแท้ง การสูบบุหรี่ การปลูกถ่ายอวัยวะ การ
วินิจฉัยการตาย  การอุ้มบุญ  การท าศัลยกรรมเสริมแต่งความงาม โรคระบาดและวิธีการปูองกัน การฉีดวัคซีน การ
ปฏิบัติศาสนกิจในภาวะวิกฤตโรคระบาด การท าธุรกรรมการเงินดิจิทัล และอ่ืนๆ โดยเน้นการศึกษาในรูปแบบการใช้
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กระบวนการกลุ่มและกระบวนการฝึกวิเคราะห์วินิจฉัยอย่างเป็นระบบ ให้นักศึกษาสามารถน าไปประยุกต์เป็นแนวทาง
ในการวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคมร่วมสมัย 

Definition and significance of contemporary issues, approaches to analysis 
and investigation of contemporary issues in Islam, contemporary issues: artificial insemination, 
abortion, smoking, organ transplantation, postmortem, surrogacy, cosmetic surgery, epidemics and 
their preventions, vaccination, religious practices during the epidemic, cryptocurrency transactions, 
etc., through group process learning and systematic practice for future applications. 
 

09-034-224 หลักการสอน 
(طرق التدريس)  

(Methods of Teaching) 

  3 (3-0-6)      

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ไม่มี 
ความหมาย ความส าคัญจรรยาบรรณของผู้สอน วิเคราะห์รูปแบบการสอนในอัลกุรอาน 

วิธีการและเทคนิคการสอนของท่านนบีมุฮัมมัด (ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม) แนวคิดและทฤษฏีการเรียนรู้  
องค์ประกอบของขั้นเตรียมการสอน ขั้นด าเนินการสอน ขั้นประเมินการสอน และการเขียนแผนการสอนฉบับสมบูรณ์ 
พร้อมผลิตนวัตกรรมเพ่ือประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนจริง 

Definition, significance, and ethics of teachers; analysis of teaching modes in 
the Qur’an; Prophet Muhammad (peace and blessings be upon him)’s teaching methods and 
techniques; learning concepts and theories; elements of each teaching phase: pre-active, 
interactive, post-active; preparation of a complete lesson plan; and creation of practical innovations 
for apply to real teaching. 
 
09-034-226 การบริหารและการจัดการในอิสลาม 

 (يف اإلسالم التنظيم واإلدارة مبادئ)
(Administration and Management in Islam) 

   2 (2-0-4) 

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ไม่มี 
ความหมายและความส าคัญของการบริหารและการจัดการในอิสลามประวัติความเป็นมาของ

การบริหารและการจัดการในอิสลามหลักการและทฤษฎีพ้ืนฐานทางการบริหารและการจัดการในอิสลาม หลักการ
วางแผนการเป็นผู้น าองค์กรหลักการจัดการและการบริหารองค์กรการก ากับติดตามการควบคุมและการประเมินใน
อิสลาม โดยมีการศึกษากรณีตัวอย่าง เพ่ือมุ่งให้เกิดการพัฒนานักบริหารที่ดีมีคุณธรรมจริยธรรมตามหลักศาสนา 

Definition and significance of administration and management in Islam, 
background of administration and management in Islam, ground theories and principles of 
administration and management in Islam, planning principles, leadership, organization 
administration and management, monitoring, supervision and evaluation in Islam, with case studies 
for building Islamically ethical and moral administrators. 
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2.3 วิชาเอกเลือก 
 

09-034-205    เศรษฐศาสตร์อิสลาม   
قتصاد اإلسالمي(اال)  

(Islamic Economics) 

  3 (3-0-6)      

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ไม่มี 
นิยาม ขอบข่าย ความส าคัญ ความเป็นมา จริยธรรม และลักษณะเฉพาะของเศรษฐศาสตร์

อิสลาม ปัญหาทาง เศรษฐกิจและแนวทางแก้ ไขตามแนว ทาง เศรษฐศาสตร์ อิสลาม การกักตุนสินค้ า  
(อัลอิหฺติก้าร) การก าหนดเพดานราคาสินค้า (อัตัสอีร) เปรียบเทียบหลักเศรษฐศาสตร์อิสลามกับหลักเศรษฐศาสตร์
ทั่วไป กรรมสิทธิ์ ระบบดอกเบี้ย ตลาดหุ้น และการบริหารจัดการสหกรณ์ในอิสลาม 

Definition, scope, significance, background, ethics, and particularities of 
Islamic economics; economic problems and Islamic-economic approach solutions; hoarding  
(al-ihtikar); price ceiling (al-tas’eer); comparison of Islamic economics with conventional economics; 
ownership; interest; stock exchange; and Islamic co-operatives management. 
 
09-034-206               ศาสนบัญญัติเปรียบเทียบ                                           2 (2-0-4)  
 (الفقه ادلقارن)                              
                              (Comparative Jurisprudence) 

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ไม่มี 
ความหมายและความส าคัญของการศึกษาศาสนบัญญัติ ในเชิงเปรียบเทียบ สาเหตุความ

แตกต่างของแนวความคิดที่เกี่ยวข้องกับศาสนบัญญัติ ตลอดถึงความแตกต่างทางความคิดของนักกฎหมายอิสลามใน
เรื่องท่ีเกี่ยวกับอิบาดาต และมุนากะฮาต แนวคิด โครงสร้าง และตัวบทของกฎหมายอิสลามกับกฎหมายสากล โดยเน้น
การวิเคราะห์เปรียบเทียบแนวคิดทางกฎหมายของส านักคิด และนักนิติศาสตร์ที่ส าคัญในอิสลาม 

Definition and significance of comparative jurisprudence studies; causes of 
variations in jurisprudence thoughts and Islamic jurists’ views on worship (al-ibadat) and marriage 
and family law (al-munakahat); ideologies, structures, and legal texts of Islamic laws and 
international laws; comparative analysis of legal ideologies of prominent Islamic law schools and 
jurists. 
 
09-034-209 อรรถาธิบายอัลกุรอาน 2 

 (2 )التفسري التحليلي
(Analytic Exegesis 2) 

  3 (3-0-6)      

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : อรรถาธิบายอัลกุรอาน 1 
ความหมายของการอรรถาธิบายอัลกุรอานเชิงวิจักษ์ (ตัฟซีรตะหฺลีลีย์) หลักการอรรถาธิบาย

เชิงวิจักษ์ในซูเราะฮฺอัตเตาบะฮฺ และสาเหตุของการประทานอายะฮฺต่างๆ ในซูเราะฮฺอัตเตาบะฮฺ บทเรียนที่ได้รับจาก 
เราะฮฺอัตเตาบะฮฺประกอบด้วยเรื่องราวว่าด้วยบารออะฮฺ การช่วยเหลือของอัลลอฮฺ (ซ.บ.) ในสงคราม การแจกจ่าย  
ซะกาต มัสยิดดิรอรฺ และอ่ืนๆ โดยการแปลความหมายที่ถูกต้องโดยน าหลักฐานมาสนับสนุน ประกอบด้วยความคิดเห็น
ของนักอรรถาธิบายชาวสะลัฟและนักปราชญ์อ่ืนๆ ทั้งในอดีตและปัจจุบัน ตลอดจนอธิบายวิเคราะห์ประเด็นที่ 
นักอรรถาธิบายมีความคิดเห็นต่างกัน 
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Definition of analytic qur’anic exegesis, principles of analytic exegesis of 
Surah At-Tawbah; causes of verse revelations; lessons from the surah: al-bara’ah, Allah (SWA)’s 
assistance in the war, zakat distribution, Masjid Ad-Dirar, etc.; correct translations based on Salafi 
exegetes’ and scholars’ views; explanation of different exegetical views. 
 
09-034-211 หะดีษ 2  

 (2 احلديث النبوي) 
(Hadith 2) 

  3 (3-0-6)      

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : หะดีษ 1 
วิเคราะห์และเปรียบเทียบระหว่างหะดีษในต าราอิหม่ามอัลบุคอรีย์และมุสลิมเกี่ยวกับมนุษย์

กลับสู่สภาพอนารยชน (ญาฮิลียะฮฺ) การบูชาเจว็ด สัญญาณแห่งวันสิ้นโลก  การช่วยเหลือของท่านนบี  
(อัชชะฟาอะฮฺ) สวรรค์และสภาพของชาวสวรรค์ นรกและสภาพของชาวนรก 

Analysis and comparison of Hadiths recorded by Imam Bukhari and Imam 
Muslim on human turning back to ignorance (Jahiliyah), idolatry, signs of the Last Days, the 
Prophet’s intercession (ash-Shafa ‘ah), the heavens and people of the heavens. 
 
09-034-213   หลักการพิสูจน์หะดีษ  

 )مناهج ختريح احلديث(
(Hadith Authentication) 

  3 (2-2-5)      

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ไม่มี 
ความหมาย ความส าคัญ ต้นก าเนิดหลักการและเงื่อนไขพิสูจน์หะดีษ ที่มาของรากฐานและ

กฎเกณฑ์หลักการพิสูจน์หะดีษในทัศนะของนักวิชาการหะดีษ ล าดับความส าคัญและการจัดกลุ่มหนังสือที่แพร่หลายใน
วิชาหลักการพิสูจน์หะดีษ พร้อมศึกษาและปฏิบัติการพิสูจน์หะดีษของนักวิชาการหะดีษที่มีชื่อเสียง 

Definition, significance, origin, and principles of, and requirements for Hadith 
authentication; origin of bases and criteria of Hadith authentication in the scholars’ views, priorities, 
and categories of renowned books on Hadith authentication; study of and practice in Hadith 
authentication of popular scholars. 
 
09-034-215 ประวัติศาสตร์อิสลาม 2  

 (2 التاريخ اإلسالمي                                                         (
(History of Islam 2) 

  3 (3-0-6)      

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ประวัติศาสตร์อิสลาม 1 
ความเป็นมาและวิวัฒนาการทางการเมือง การปกครอง การศึกษา ศาสนา และการพัฒนา

อาณาจักรอับบาซียะฮฺ และอุษมานียะอฺ สาเหตุของการล่มสลายของอาณาจักรอับบาซียะฮฺ และอุษมานียะอฺ รัฐอิสลาม
ในอันดาลูเซีย และผลงานของราชวงษ์อับบาซียะฮฺ อุสมานียะฮฺ รัฐอิสลามอันดาลูเซียต่อการการศึกษา เศรษฐกิจ 
สังคม และการเมือง โดยรวมถึงประวัติความเป็นมาของอิสลามในประเทศไทยและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
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Abbasid and Ottoman Caliphate Islamic Empires: histories and evolutions of 
politics, government, education, religion, empire development, and collapses; the Islamic State of 
Andalus and achievements of the Abbasid and the Ottoman dynasties; the Islamic State of Andalus 
contributions to educational, economic, and social and political developments; emergence of Islam 
in Thailand and Southeast Asia. 
 
09-034-225  การสัมมนาทางอิสลามศึกษา        2 (1-2-2) 

ندوة عن الدراسات اإلسالمية(ال)  
(Seminar in Islamic Studies) 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ไม่มี 
ความหมายของการสัมมนา องค์ประกอบของการสัมมนา การเลือกหัวข้อเรื่องการสัมมนา

ทางอิสลามศึกษา การสืบค้นข้อมูล การเขียนรายงานสัมมนาทางอิสลามศึกษา และการจัดสัมมนาในหัวข้อที่น่าสนใจ
ทางอิสลามศึกษา 

Definition and components of a seminar; Islamic studies seminar topic 
choices; searching data; writing a report; and organizing a seminar on an interesting Islamic studies 
topic. 
 
09-014-226 เจตนารมณ์กฎหมายอิสลาม 

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

  2 (2-0-4)      

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ไม่มี 
ความหมาย และความเป็นมาของมะกอศิดอัซชะรีอะฮฺ เปูาหมายหรือเจตนารมณ์ของการ

บัญญัติกฎหมายอิสลาม เจตนารมณ์ทั่วไป เจตนารมณ์เฉพาะ แนวทางการหยั่งรู้ถึงเจตนารมณ์ของบทบัญญัติอิสลาม 
หลักการเกี่ยวกับอัฏฏอรูรียาต อัลหาญีญาตและอัตตะหฺสีนียาต 

Definition and origin of objectives of Islamic law (Muqasid al-Shariah), 
purposes or objectives of Islamic legislation, general objectives, specific objectives, insights on 
Islamic law,  al-Dharuriyat, al-Hajjiyat, and al-Tahsiniyyat. 
 
09-034-227  การเป็นผู้ประกอบการในอิสลาม        3 (3-0-6)      

                                 (يف اإلسالم رايدة األعمال)
(Islamic Entrepreneurship) 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ไม่มี 
แนวคิด คุณลักษณะ หลักการ การประยุกต์ทฤษฏีของการเป็นผู้ประกอบการอิสลาม 

องค์ประกอบ แนวทางและโอกาสในการด าเนินธุรกิจ เช่น การจัดการ การวางแผน การตลาด การเสนอแนวคิดสู่การ
สร้างสรรค์ทางผลิตภัณฑ์ และการขยายฐานธุรกิจ เป็นต้น การใช้ข้อมูลในการตัดสินใจในการควบคุมธุรกิจและการ
จัดการเพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นด้วยหลักจริยธรรมในการด าเนินธุรกิจในอิสลาม 
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Concept, characteristics, principles, and theoretical application of Islamic 
entrepreneurship; components of, approaches to, and opportunities in business operation: 
management, planning, marketing, product presentation ideas, and business expansion, etc.; data-
driven decision management in business governance for life quality improvement through Islamic 
entrepreneurship. 
 
09-034-228 หลักการเสวนา 

احلوار وادلناظرة(أدب )      
(Propriety of Argument & Dialogue) 

  3 (3-0-6)      

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ไม่มี 
ความหมาย และความส าคัญของการเสวนา ขั้นตอน รูปแบบ และเทคนิควิธีของการเสวนา 

กระบวนการจัดประชุมและการสร้างบรรยากาศที่เอ้ือต่อการสานเสวนา วิเคราะห์รูปแบบ หลักเกณฑ์ และเทคนิคการ
เสวนาในคัมภีร์อัลกุรอานและอัซซุนนะฮฺ การเสวนากับแนวทางอ่ืนๆ ในการแก้ไขปัญหาขัดแย้งโดยสันติวิธีโดยเน้นการ
ฝึกปฏิบัติและศึกษากรณีการเสวนาต่างๆ เพ่ือน าไปใช้เป็นเครื่องมือในการประสานการเรียนรู้และสร้างสัมพันธภาพ
ภายในชุมชนและสังคมพหุวัฒนธรรม 

Definitions, principles, steps, forms and techniques of dialogue and debate; 
procedures for hosting a respectful dialogue; analysis of forms, guidelines, and techniques of 
dialogues mentioned in the Qur’an and the Prophetic Traditions; dialogues and alternative 
approaches to peaceful conflict solutions with focuses on practice in and case studies of dialogues 
for future application into peace building in communities and multi-cultural society. 
 
09-034-229 โลกมุสลิมปัจจุบัน 

)حاضر العامل اإلسالمي(   
(Muslims in the Contemporary World) 

   3 (3-0-6)      

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ไม่มี 
ความหมายของประเทศมุสลิม โลกมุสลิม สภาพการณ์ทางการเมือง การปกครอง  

ภูมิประเทศ ประชากร เศรษฐกิจ ทรัพยากรธรรมชาติ กลุ่มและองค์กรทางศาสนาในประเทศมุสลิมในคาบสมุทร
อาหรับ ทวีปเอเชีย แอฟริกา ยุโรป แหลมมลายู และประเทศที่มีมุสลิมเป็นชนส่วนน้อย เช่น ประเทศไทย จีน รัสเซีย  
อินเดีย ฟิลิปปินส์ และอ่ืนๆ 

Definitions of Muslim countries and the Muslim world; politics, government, 
geography, population, economics, natural resources, and religious groups and organizations in 
Muslim nations in the Arab World, Asia, Africa, Europe, the Malay Peninsula, and Muslim-minority 
nations: Thailand, China, Russia, India, the Philippines, etc. 
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09-034-300  ศาสนบัญญัติว่าด้วยอาวลาวียาต        3 (3-0-6)      
 )فقه األولوايت(   
   (Jurisprudence of Priority) 

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ไม่มี 
ความหมาย ความส าคัญ และเปูาหมายของศาสนบัญญัติว่าด้วยอาวลาวียาต ความสัมพันธ์

ระหว่างศาสนบัญญัติว่าด้วยอาวลาวียาตกับฟิกฮฺมุวาซานาต ฟิกฮฺวากีอีย์ และฟิกฮฺชัรอีย์ที่สอดคล้องกับเจตนารมณ์ทาง
กฎหมายอิสลาม (ญัลบุลมาศอลิฮฺ วาดัรอุลมาฟาซิด) รวมถึงเปรียบเทียบล าดับความส าคัญโดยเน้นในประเด็นปัญญา
ทางการปฏิบัติและปัญหาร่วมสมัย  

Definition, importance and objectives of fiqh al-Aulawiyyat. Relationship 
between fiqh al-Aulawiyyat with fiqh al-Muwazanat, fiqh al-waqi’ and fiqh as-Shar’I that accordance 
with Maqasid as-Shari’a (Jalb al-Masoleh wa Dar’u al-Mafasid) including comparing the priorities with 
emphasis on practical intelligence and contemporary issues. 
 
09-034-301           สันติศึกษา          3 (3-0-6) 
 (دراسة السالم)   
   (Peace Studies) 

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ไม่มี 
ความหมายและแนวคิดหลักเกี่ยวกับสันติภาพและสันติศึกษา ปัญหาความขัดแย้งและความ

รุนแรงในระดับครอบครัว ชุมชนระดับชาติและระว่างประเทศ การจัดการความขัดแย้งโดยสันติวิธี 
Definitions and concept of peace and peace studies. Conflict and violence in 

the family, community, national and international level. Peaceful Conflict Management. 
 
09-014-229 สถานภาพสตรีในอิสลาม 

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

  2 (2-0-4)      

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ไม่มี 
สถานภาพและบทบาทของสตรีในสมัยญาฮิลียะฮฺ และในอิสลาม เปรียบเทียบสถานภาพ

ระหว่างบุรุษกับสตรี สตรีที่ถูกกล่าวถึงในคัมภีร์อัลกุรอาน และสตรีตัวอย่างในประวัติศาสตร์  เปรียบเทียบสถานภาพ
ของสตรีมุสลิมกับสถานภาพสตรีในปัจจุบัน สิทธิและบทบาทสตรีทางการเมือง การศึกษา การท างาน และกิจการ
สาธารณะ อิทธิพลของแนวคิดสตรีนิยมในตะวันตกต่อการเคลื่อนไหวสิทธิสตรีในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และปัญหา
การละเมิดสิทธิสตรีในโลกปัจจุบัน 

Women status and roles in the pre-Islamic period and in Islam; comparative 
roles of men and women mentioned in the Qur’an and historical exemplary women; comparative 
roles of Muslim women and modern women; women’s rights and roles in politics, education, 
working, and public affairs; influence of western feminism on women’s rights movement in 
Southeast Asia; violation of women’s rights in the contemporary world. 
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09-014-224 
 

ศาสนาโลก   
 )األداين(
(World Religions) 

  3 (3-0-6)      

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ไม่มี 
ทฤษฏีการก าเนิดศาสนา วิวัฒนาการของศาสนาประวัติศาสตร์และหลักธรรมค าสอนของ

ลัทธิและศาสนาที่ส าคัญๆ ของโลกโดยเน้นการวิเคราะห์เพ่ือค้นคว้าแนวทางในการสร้างสรรค์ชีวิตที่มีคุณภาพประโยชน์ 
และมีคุณค่าต่อสังคม 

Theories regarding the origin of religion, developments of religion, histories 
and doctrines of world religions, with a focus on analysis for searching approach to creation of 
socially productive life. 
 
09-034-231 กฎหมายว่าด้วยกิจการอิสลามในประเทศไทย 

 (اتيالند يف لشؤون اإلسالميةاقانون )
(Law on Islamic Affairs in Thailand) 

   3 (3-0-6)      
 

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ไม่มี 
พระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา พระราชก าหนด กฎกระทรวง กฎและระเบียบต่างๆ ที่

เกี่ยวข้องกับกิจการอิสลามในประเทศไทย เช่น พระราชบัญญัติว่าด้วยการใช้กฎหมายอิสลามในเขตจังหวัดปัตตานี 
นราธิวาส ยะลา และสตูล พ.ศ. 2489 พระราชบัญญัติบริหารองค์กรอิสลาม พ.ศ. 2540 พระราชบัญญัติส่งเสริมกิจการ
ฮัจญ์ พ.ศ. 2524 พระราชบัญญัติส่งเสริมกิจการฮัจญ์ (ฉบับที่2) พ.ศ. 2532 และพระราชบัญญัติธนาคารอิสลามแห่ง
ประเทศไทย พ.ศ. 2545 พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภครวมทั้งกฎกระทรวงระเบียบและอ่ืนๆ ที่ออกตามกฎหมาย
เหล่านี้ และผลกระทบของการมีและใช้กฎหมายดังกล่าวต่อวิถีชีวิตของประชาชนโดยเฉพาะชาวไทยมุสลิม 

Acts, royal decrees, royal enactments, ministerial regulations, regulations, and 
orders on Islamic affairs in Thailand; for example, the Act of Islamic Law Application in Pattani, 
Narathiwat, Yala and Satun 1946, the Islamic Organization Administration Act 1997, the Haji 
Promotion Act 1981, the Haji Promotion Act (Edition 2) 1989, and Islamic Bank of Thailand Act 2002, 
the Consumer Protection Act, and underlying ministerial regulations, regulations and others, as well 
as effects of those acts on specifically Thai Muslim life. 
 

09-034-427   สารนิพนธ ์
 (البحث التكميلي)  
  (Thematic Paper) 

      3 (3-0-6)      

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ระเบียบวิธีการวิจัย และวิธีการวิจัยทางอิสลามศึกษา 
เสนอโครงร่างสารนิพนธ์ที่สมบูรณ์เพ่ือได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร

และเขียนรายงานสารนิพนธ์ที่สมบูรณ์ โดยยึดหลักคู่มือสารนิพนธ์พร้อมน าเสนอต่อคณะกรรมการสอบที่ได้รับการ
แต่งตั้งโดยสถาบันฯ 

Submission of a complete proposal for curriculum committee’ approval; 
writing of a complete thematic paper based on the guidance; and paper submission to the 
appointed defense examiners. 

 
 
 



87 
 

 

09-034-430 การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา 
 (اإلعداد للتعليم التعاوين)
(Co – Operative Education Preparation) 

  1 (0-2-1) 
 

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ไม่มี 
หลักการ แนวคิด กระบวนการสหกิจศึกษา ระเบียบข้อปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง การเตรียมตัวเ พ่ือ

การฝึกงานในสถานประกอบการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถรองรับได้อย่างเหมาะสม เช่น สถานศึกษา และการ
บริหารองค์กรศาสนาอิสลาม เป็นต้น ความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติงานในสถานประกอบการเพ่ือน าไปพัฒนาตนเองตาม
มาตรฐานวิชาชีพของสาขาวิชาเช่นการพัฒนาบุคลิกภาพ ภาษาอังกฤษ เทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสาร มนุษย
สัมพันธ์ การท างานเป็นทีม เป็นต้น ตลอดจนการน าเสนอโครงงานและการเขียนรายงานวิชาการ 

Principles, concepts, and process of co-operative education, related rules 
and regulations, preparation for working in a suitable workplace, related agencies that can support 
appropriately such as educational institutions and the administration of Islamic religious 
organizations, etc.. Basic knowledge and soft skills for self-development in compliance with 
professional requirements, such as personality, English skill, information technology skill, 
communication, human relationship, and working in collaboration, as well as project presentation 
and report writing.    
 
09-034-431  สหกิจศึกษา           6 (0-18-0) 
التعاوين( برانمج التدريب)      
   (Co-operative Education) 

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา 
การปฏิบัติงานในสถานประกอบการ สถานศึกษาและหน่วยงานของรัฐหรือเอกชนที่

เกี่ยวข้องกับอิสลามศึกษาในลักษณะพนักงานชั่วคราว เพ่ือให้ได้ประสบการณ์จากการไปปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย 
โดยนักศึกษาต้องเสนอโครงงานและผลการปฏิบัติงาน 

Practical work experience in a workplace, educational institutions and 
government or private agencies related to Islamic studies as a permanent employee; project and 
work performance presentations. 
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3.2 ชื่อ สกุล ต าแหน่ง และคุณวุฒิของอาจารย์ 

3.2.1  อาจารยป์ระจ าหลักสูตร 

ล าดับ ชื่อ – นามสกุล 
ต าแหน่ง 
วิชาการ 

คุณ 
วุฒิ 

สาขาวิชาเอก 
ส าเร็จการศึกษา 

จากสถาบัน 
ปีท่ีส าเร็จ
การศึกษา 

ภาระการสอน ชม./สัปดาห์ 

2565 2566 2567 2568 
1 นายตัรมีซี   

สาและ 
ผู้ช่วย

ศาสตราจารย์ 
Ph.D. 

 
M.A.  

 
 

B.A. 

- Islamic Studies 
(Controversy in Sharia Sciences) 
- Islamic Studies 
(Society and Contemporary 
Jurisprudence) 
- Islamic Studies 

- Ibn Tofail University, 
Kingdom of Morocco 
- Cadi Ayyad University, 
Kingdom of Morocco 
 
- Ibn Tofail University, 
Kingdom of Morocco 

2560 
 

2552 
 
 

2549 
 

9 9 9 9 

2 นายมุสลิม 
คาเรง 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

Ph.D. 
 

M.A.  
 

B.A. 

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

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

2559 
 

2555 
 

2552 

14 14 14 14 

3 นายแวอัมแร 
แวปา 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

Ph.D. 
 

M.A. 
 

B.A. 

- Islamic Law (Shariah)  
 
- Political Science 
 
- Law (Shariah) 
 

- The National University of 
Malaysia (UKM) , Malaysia 
- Al-Neelain University, 
Republic of the Sudan 
- International University of 
Africa, Republic of the 
Sudan 
 

2562 
 

2551 
 

2543 

14 14 14 14 
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ล าดับ ชื่อ – นามสกุล 
ต าแหน่ง 
วิชาการ 

คุณ 
วุฒิ 

สาขาวิชาเอก 
ส าเร็จการศึกษา 

จากสถาบัน 
ปีท่ีส าเร็จ
การศึกษา 

ภาระการสอน ชม./สัปดาห์ 

2565 2566 2567 2568 
4 นายฮีซาม    

หะยีมะมิง 
อาจารย์ Ph.D.  

 
 

M.A. 
 

B.A. 

- Islamic Revealed Knowledge 
and Heritage (Qur’an and  
Sunnah Studies) 
- Usuluddin 
 
- Dakwah and Usuluddin 

- International Islamic 
University Malaysia, Malaysia 
 
- University of Malaya, 
Malaysia 
- Al-Balqa’ Applied 
University, Hashemite 
Kingdom of Jordan 

2561 
 
 

2549 
 

2543 

14 14 14 14 

5 นาย 
กูอับดุลมูฮัยย์มิน  
ยูโซะ 
 

อาจารย์ M.A. 
 

B.A. 

- Shariah  
 
- ศศ.บ. (กฎหมายอิสลาม),  
 

- University of Malaya, 
Malaysia 
- มหาวิทยาลัยนราธิวาสราช
นครินทร์ 

2560 
 

2555 

14 14 14 14 
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3.2.2  อาจารยป์ระจ า 

ที ่ ชื่อ – นามสกุล 
ต าแหน่ง 
วิชาการ 

คุณ 
วุฒิ 

สาขาวิชาเอก 
ส าเร็จการศึกษา 

จากสถาบัน 
ปีท่ีส าเร็จ
การศึกษา 

ภาระการสอน ชม./สัปดาห์ 

2565 2566 2567 2568 
1 นายตัรมีซี   

สาและ 
ผู้ช่วย

ศาสตราจารย์ 
Ph.D. 

 
M.A.  

 
 

B.A. 

- Islamic Studies 
(Controversy in Sharia Sciences) 
- Islamic Studies 
(Society and Contemporary 
Jurisprudence) 
- Islamic Studies 

- Ibn Tofail University, 
Kingdom of Morocco 
- Cadi Ayyad University, 
Kingdom of Morocco 
 
- Ibn Tofail University, 
Kingdom of Morocco 

2560 
 

2552 
 
 

2549 
 

9 9 9 9 

2 นายมุสลิม  
คาเรง 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

Ph.D. 
 
 

M.A.  
 
 

B.A. 

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

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

2559 
 
 

2555 
 
 

2552 

14 14 14 14 

3 นายแวอัมแร  
แวปา 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

Ph.D. 
 
 

M.A. 
 

B.A. 

- Islamic Law (Shariah)  
 
 
- Political Science 
 
- Law (Shariah) 
 

- The National University 
of Malaysia (UKM) , 
Malaysia 
- Al-Neelain University, 
Republic of the Sudan 
- International University 
of Africa, Republic of the 
Sudan 

2562 
 
 

2551 
 

2543 

14 14 14 14 
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ที ่ ชื่อ – นามสกุล 
ต าแหน่ง 
วิชาการ 

คุณ 
วุฒิ 

สาขาวิชาเอก 
ส าเร็จการศึกษา 

จากสถาบัน 
ปีท่ีส าเร็จ
การศึกษา 

ภาระการสอน ชม./สัปดาห์ 

2565 2566 2567 2568 
4 นายฮีซาม    

หะยีมะมิง 
อาจารย์ Ph.D.  

 
 

M.A. 
 

B.A. 

- Islamic Revealed Knowledge 
and Heritage (Qur’an and  
Sunnah Studies) 
- Usuluddin 
 
- Dakwah and Usuluddin 

- International Islamic 
University Malaysia, 
Malaysia 
- University of Malaya, 
Malaysia 
- Al-Balqa’ Applied 
University, Hashemite 
Kingdom of Jordan 

2561 
 
 

2549 
 

2543 

14 14 14 14 

5 นาย 
กูอับดุลมูฮัยย์มิน 
ยูโซะ 

อาจารย์ M.A. 
  

B.A. 

- Shariah  
 
- ศศ.บ. (กฎหมายอิสลาม) 

- University of Malaya, 
Malaysia 
- มหาวิทยาลัยนราธิวาสราช
นครินทร์ 

2560 
 

2555 

14 14 14 14 

6 นายเจ๊ะเหล๊าะ  
แขกพงศ์ 
 

รอง
ศาสตราจารย์ 

M.A. 
 
 

B.A. 
 

น.บ. 

- Islamic Law  
 
 
- Islamic Law  
 
- นิติศาสตร์ 

- High of Islamic Studies 
Institute  (Zamalek) , Arab 
Republic of Egypt 
- Al-Azhar University, Arab 
Republic of Egypt 
- มหาวิทยาลัยรามค าแหง, 
ราชอาณาจักรไทย 

2543 
 
 

2539 
 

2530 

3 3 3 3 

7 นายมะนะพียะ  
เมาตี 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

Ph.D. 
 

M.A. 
 
 

- Islamic Studies  
(Islamic Family Law) 

- Islamic Studies  
(Islamic Political Law) 
 

- University Sains,  
Malaysia   
- Universitas Muhammadiyah  
Surakarta, Central of Jawa 
Indonesia 

2554 
 

2551 
 
 

6 6 6 6 
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ที ่ ชื่อ – นามสกุล 
ต าแหน่ง 
วิชาการ 

คุณ 
วุฒิ 

สาขาวิชาเอก 
ส าเร็จการศึกษา 

จากสถาบัน 
ปีท่ีส าเร็จ
การศึกษา 

ภาระการสอน ชม./สัปดาห์ 

2565 2566 2567 2568 
B.A. - Islamic Law 

 
- Islamic University for  
Science and Technology, 
Pakistan 

2535 

8 นายอับดุลรอเซะ
หะมีแย 
 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

Ph.D. 
 

M.A. 
 

B.A.  

- Arabic Linguistics  
 
- Arabic Linguistics 
 
- Arabic Linguistics 

- Al-Azhar University, Arab 
Republic of Egypt 
- Al-Azhar University, Arab 
Republic of Egypt 
- Al-Azhar University, Arab 
Republic of Egypt 

2547 
 

2541 
 

2535 

6 6 6 6 

 9 นางสุรยาณี 
อาลีมามะ 

อาจารย์ M.A. 
B.A. 

- Teaching Arabic to non-Arabic 
Speakers 
 
 
- ศศ.บ. (ภาษาอาหรับนานาชาติ) 

- Khartoum International 
Institute for Arabic 
Lanquage, Republic of the 
Sudan 
- มหาวิทยาลัยนราธิวาสราช
นครินทร์ 

2558 
 
 
 

2555 

6 6 6 6 

10 นายอิบรอเฮง  
ดอเลาะ 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

Ph.D. 
 

M.A. 
 

B.A. 

- Islamic Law 
 
- Comparative Jurisprudence 
 
- Islamic Law 
 

- University Utara (UUM), 
Malaysia 
- Al-Azhar University, Arab 
Republic of Egypt  
- Al-Azhar University, Arab 
Republic of Egypt 

2562 
 

2549 
 

2545 

3 3 3 3 
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ที ่ ชื่อ – นามสกุล 
ต าแหน่ง 
วิชาการ 

คุณ 
วุฒิ 

สาขาวิชาเอก 
ส าเร็จการศึกษา 

จากสถาบัน 
ปีท่ีส าเร็จ
การศึกษา 

ภาระการสอน ชม./สัปดาห์ 

2565 2566 2567 2568 
11 นางรอฮานี มาแจ 

 
ผู้ช่วย

ศาสตราจารย์ 
Ph.D. 

 
 

M.A. 
 
 

B.A. 

- Islamic Law 
 
 
- Islamic Law 
 
 
- Islamic Law 
 

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

2561 
 
 

2555 
 
 

2551 

3 3 3 3 

 
 



94 
 

 

 4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (สหกิจศึกษาหรือประสบการณ์วิชาชีพ) (ถ้ามี) 
สถาบันอิสลามและอาหรับศึกษามีนโยบายส่งเสริมให้บัณฑิตมีทักษะประสบการณ์ในวิชาชีพและการท างานจริงก่อนเข้า

สู่การท างาน หลักสูตรจึงได้ก าหนดให้มีรายวิชาที่เกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม 1 รายวิชา 09-034-431 สหกิจศึกษาไว้ใน
หลักสูตรโดยจัดกลุ่มไว้ในวิชาเอกเลือก เพ่ือก าหนดให้นักศึกษาเลือกเรียนตามความประสงค์เท่าที่มีสถานประกอบการหรือ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถรองรับได้ อย่างไรก็ตามในทางปฏิบัติอาจารย์ที่ปรึกษาจะเป็นผู้แนะน าส่งเสริมให้นักศึกษา
ลงทะเบียนรายวิชานี้ และสาขาวิชาฯ จะด าเนินการประสานกับหน่วยงานและองค์กรต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้นักศึกษาที่มีความ
ประสงค์จะลงทะเบียนเรียน สามารถลงทะเบียนเรียนวิชานี้ได้ทุกคน ซึ่งเป็นการปฏิบัติงานในสถานประกอบการเชิงวิชาการหรือ
วิชาชีพ เสมือนหนึ่งเป็นภาระงานเต็มเวลาในสถานประกอบการมีลักษณะเป็นพนักงานชั่วคราวในสถานประกอบการ หน่วยงาน
ของรัฐหรือเอกชนที่เกี่ยวข้องกับอิสลามศึกษา โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจ าหลักสูตร นักศึกษาที่ลงทะเบียน
ในรายวิชานี้จะต้องลงทะเบียนมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ภาคการศึกษา ในระหว่างการปฏิบัติงาน 1 ภาคการศึกษา ผู้ลงทะเบียน
เรียนรายวิชานี้จะต้องได้รับการประเมินโดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบร่วมกับเจ้าของสถานประกอบการ นักศึกษาท่ีผ่านการปฏิบัติงาน
ต้องรวบรวมความรู้ที่ได้จากการปฏิบัติงาน มาน าเสนอให้อาจารย์ประจ าวิชาเพ่ือประเมินผลการปฏิบัติงาน 
 

4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม 
  ความคาดหวังในผลการเรียนรู้ประสบการณ์ภาคสนามของนักศึกษา มีดังนี้ 
  4.1.1 ทักษะในการปฏิบัติงานด้านอิสลามศึกษาจากสถานประกอบการ หน่วยงานราชการหรือเอกชน 
  4.1.2 มีมนุษยสัมพันธ์และสามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้ดี 
  4.1.3 มีระเบียบวินัย ตรงเวลา สามารถปรับตัวเข้ากับสถานประกอบการได ้
  4.1.4 มีความกล้าในการแสดงออกและน าความคิดสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์ในการท างานได้ 
  4.1.5 เข้าใจชีวิตการท างานและวัฒนธรรมองค์กร 
  4.1.6 เข้าใจกระบวนการ ขั้นตอน และวิธีการน าความรู้ด้านอิสลามศึกษามาประยุกต์ใช้ในการท 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  
 
5. ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงานหรืองานวิจัย (ถ้ามี)  

5.1 ค าอธิบายโดยย่อ  
  รายวิชา 09-034-427 สารนิพนธ์ เป็นรายวิชาการฝึกประสบการณ์การศึกษา ค้นคว้าวิเคราะห์ทางอิสลาม
ศึกษา โดยนักศึกษาเป็นผู้เลือกหัวข้อและเขียนเค้าโครงสารนิพนธ์ หรือโครงงานสารนิพนธ์ทางด้านอิสลามศึกษา หรือสังคม
มุสลิมที่นักศึกษาสนใจ และได้รับการอนุมัติจากกรรมการสาขาวิชาให้ท าการศึกษาอย่างเป็นระบบตามหลักวิชาการ วิเคราะห์ 
สรุปรายงาน น าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการสอบสารนิพนธ์ และจัดพิมพ์รายงานผลการศึกษาเพ่ือเผยแพร่สู่สาธารณะ เพ่ือมุ่ง
พัฒนานักศึกษาให้มีความสามารถและมีทักษะด้านการวิจัย สามารถอธิบายอัลกุรอาน และอัลหะดีษ ทฤษฎีทางอิสลาม หรือ
ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องอ่ืนๆ ในการท าโครงงานควรสะท้อนประโยชน์ที่คาดหวังและมีขอบเขตโครงงานที่สามารถท าเสร็จภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนด 
 
 
 



95 
 

 

5.2  มาตรฐานผลการเรียนรู้  
  นักศึกษามีความรู้ความสามารถในการก าหนดประเด็นปัญหาที่ต้องการศึกษา  เข้าใจในขั้นตอนของ
กระบวนการวิจัย สามารถรวบรวมข้อมูล น าประมวลผลวิเคราะห์และสรุป หรือหาแนวทางเพ่ือใช้ประโยชน์จากผลการศึกษา 
ตลอดจนการน าเสนอผลการศึกษาได้ 

 
5.3  ช่วงเวลา  

ภาคการศึกษาต้นหรือปลาย ของปีการศึกษาที่ 4 
 

5.4 จ านวนหน่วยกิต 
  3 หน่วยกิต 
 

5.5  การเตรียมการ  
  5.5.1 หลักสูตรได้ก าหนดให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนรายวิชา 09-034-219  วิธีการวิจัยทางอิสลามศึกษา และ
รายวิชา 10-024-104 ระเบียบวิธีการวิจัย ในแผนการศึกษา  

5.5.2 อบรมให้ความรู้ เกี่ยวกับการท าสารนิพนธ์  ส่งเสริมให้มีการศึกษาดูงานเกี่ยวกับการการท า 
สารนิพนธ์  

5.5.3 แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาคอยแนะน า ก าหนดชั่วโมงการให้ค าปรึกษา จัดท าบันทึกการให้ค าปรึกษา 
พร้อมทั้งมีตัวอย่างสารนิพนธ์และงานวิจัยให้ศึกษาเป็นแนวทาง 

5.5.4 จัดให้มีคู่มือการเขียนสารนิพนธ์และแบบฟอร์มการเสนอโครงการและรายงานความก้าวหน้า 
 

5.6  กระบวนการประเมินผล 
  5.6.1 ประเมินผลจากการน าเสนอรายงานตามรูปแบบที่ก าหนดโดยอาจารย์ผู้สอนรายวิชา 

5.6.2 ประเมินผลการท าโครงงานสารนิพนธ์จากรายงานความก้าวหน้าที่ได้ก าหนดรูปแบบการน าเสนอตาม
ระยะเวลา โดยอาจารย์ผู้สอนและอาจารย์ที่ปรึกษา ซึ่งโครงงานดังกล่าวต้องมีประโยชน์ต่อนักศึกษา องค์กร สถานประกอบการ 
หรือสังคม  

5.6.3 คณะกรรมการประเมินผลโดยการจัดสอบประเมินผลการน าเสนอสารนิพนธ์ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการที่
เป็นอาจารย์ในสาขาวิชาไม่น้อยกว่า 3 คน 
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 
 

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 
คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา 

1.1 ความสามารถด้านการใช้ภาษา โดยเฉพาะ
การใช้ภาษาไทย และภาษามลายูกลาง 

(1) จัดการเรียนการสอนโดยเน้นการใช้ภาษาไทย  และภาษามลายูกลาง 
(2) จัดโครงการสอนเสริมความรู้ด้านการใช้ภาษาไทย และภาษามลายูกลาง 
(3) จัดค่ายฝึกทักษะการใช้ภาษาไทย ภาษามลายูกลาง ภาษาอาหรับ และ
ภาษาอังกฤษ  
(4) ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาทักษะภาษาไทย
และภาษามลายูกลางของคณะ/มหาวิทยาลัย 
(5) ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษามีประสบการณ์ดูงานหรือฝึกทักษะ
ภาษาไทย/ ภาษามลายูกลางทั้งในและต่างประเทศ 
(6) จัดให้มีการพัฒนาทักษะภาษาไทย/ ภาษามลายูกลางโดยอาจารย์ชาวไทย
และชาวต่างประเทศ 

1.2 ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (1) จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(2) จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้โปรแกรมส าเร็จรูปต่างๆ เช่น 
โปรแกรมมักตาบะฮฺ อัชชามีละห์ มักตาบะฮฺ อัลวักฟียะห์ ดะรัรฺ และ
โปรแกรมเพ่ือสร้างบรรณานุกรมและเครือข่ายงานวิจัย (Mendeley) เป็นต้น 
เพ่ือส่งเสริมการผลิตผลงานหรือนวัตกรรมทางอิสลามศึกษา 
(3) จัดการเรียนการสอนแต่ละรายวิชาให้มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น 
การสืบค้นข้อมูลต่างๆ จากห้องสมุด อินเทอร์เน็ต/ การจัดการเรียนแบบ  
e-learning 

1 . 3  พฤติกรรมด้ าน คุณธรรม  จริ ยธรรม  
จิตสาธารณะ ความเป็นผู้ น า  และความ
รับผิดชอบ  รวมถึงมจีรรยาบรรณทางศาสนาใน
สังคมพหุวัฒนธรรม 

(1) ก าหนดให้แต่ละรายวิชาสอดแทรกจิตส านึก จิตสาธารณะ ความเป็นผู้น า 
และความตระหนักในการปฏิบัติตามความรู้และจรรยาบรรณทางศาสนาใน
สังคมพหุวัฒนธรรม 
(2) จัดกิจกรรมในรายวิชาและกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่เน้นความรับผิดชอบ 
ความเสียสละ และการถือประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตน 
(3) สนับสนุนงบประมาณในการท าโครงการที่เน้นคุณธรรมจริยธรรม 
กิจกรรมทางศาสนา การท างานเป็นทีม และความสามัคคีในหมู่คณะ 
(4) สนับสนุนการร่วมโครงการด้านคุณธรรมจริยธรรมทั้งในและนอก
มหาวิทยาลัยฯ 

1.4 ความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์อย่างมี
วิจารณญาณและการน าความรู้ที่ได้ไปใช้ในการ
ผลิตสื่อหรือนวัตกรรมทางอิสลามศึกษา 

(1) จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้นักศึกษาได้ใช้ทักษะการคิดวิเคราะห์
อย่างเป็นระบบและมีวิจารณญาณ  
(2) ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนที่พัฒนาให้นักศึกษาสามารถน าความรู้ที่
ได้ไปใช้ในการผลิตสื่อและนวัตกรรมทางอิสลามศึกษา 
(3) ส่งเสริมให้นักศึกษาร่วมแข่งขันและทดสอบความสามารถด้านนวัตกรรม
ทางอิสลามศึกษาทั้งภายในและภายนอก 
(4) ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาจัดท าสารนิพนธ์หรือโครงงานใน
รูปแบบของสื่อหรือนวัตกรรมทางอิสลามศึกษา 

 



97 
 

 

2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 
2.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
     2.1.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

1) ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
(1) มีวินัย ตรงต่อเวลา รู้จักกาลเทศะ มีสัมมาคารวะซื่อสัตย์สุจริต รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 
(2) เข้าใจสังคมพหุวัฒนธรรม และเคารพสิทธิ กฎระเบียบขององค์กร 
(3) รับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน มีภาวะความเป็นผู้น าและผู้ตาม รู้คุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็น

มนุษย์  
(4) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 

2) กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
      (1) บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบด้วยหลักค าสอนที่สอดแทรกเรื่องคุณธรรมจริยธรรม โดยการสอน
แบบเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ (Active Learning) 
       (2) อภิปรายประเด็นคุณธรรม จริยธรรมที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานอัลกุรอาน และอัลอัซซุนนะฮฺ 
        (3) ใช้สถานการณ์จริง เช่น การปฏิบัติศาสนกิจ และการบ าเพ็ญประโยชน์ส่วนรวม เป็นต้น หรือ การ
สอนแบบการบูรณาการ (Integrate Learning) 
       (4) การแสดงบทบาทสมมติในกรณีต่างๆ ที่ครอบคลุมปัญหาทางด้านคุณธรรมจริยธรรม 
       (5) การท างานกลุ่ม การแบ่งหน้าที่ การเป็นผู้น ากลุ่มและการเป็นสมาชิกกลุ่ม หรือการสอนแบบ
ร่วมมือ (Cooperative Learning) หรือการสอนแบบร่วมกันท างานเป็นทีม (Collaborative Team Learning) 

3) กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
       (1) การประเมินระหว่างเรียน โดยการประเมินจากตนเอง เพ่ือน และอาจารย์ โดยใช้แบบสอบถาม 
สังเกต แบบบันทึก แบบประเมิน หรือแบบวัดที่เก่ียวข้อง 

       (2) การประเมินภายหลังส าเร็จการศึกษาโดยให้บัณฑิตประเมินตนเอง ประเมินจากผู้ใช้บัณฑิต โดยใช้
แบบสอบถาม หรือการสัมภาษณ ์

 
     2.1.2 ด้านความรู้ 

     1) ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
(1) มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการสื่อสารของศาสตร์ที่ศึกษา  และสามารถน าไป

ประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิต   
(2) สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง 

ตลอดจนงานวิจัยใหม่ๆ ที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
(3) สามารถวิเคราะห์ปัญหาของศาสตร์ที่ศึกษา และบูรณาการความรู้ในศาสตร์ที่เก่ียวข้องได้  
(4) มีความรู้ ความเข้าใจในวัฒนธรรมของศาสตร์ที่ศึกษา และสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงของประเทศ

และสังคมโลก      
2) กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้ 

       (1) บรรยายและแนะน าแหล่งความรู้ที่เกี่ยวข้อง โดยการสอนแบบเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ (Active 
Learning) 
        (2) มอบหมายงานให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเอง หรือ การสอนแบบร่วมมือ (Cooperative Learning) 
หรือการสอนแบบร่วมกันท างานเป็นทีม (Collaborative Team Learning) 
       (3) จัดกลุ่มอภิปรายจัดสัมมนาและท ากรณีศึกษา (Case Study) 
        (4) น าเสนอประเด็นที่ผู้เรียนสนใจ เพ่ือการเรียนรู้ร่วมกันของกลุ่ม     
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        (5) ศึกษาดูงานและเชิญผู้เชี่ยวชาญมาเป็นวิทยากรพิเศษเฉพาะเรื่อง  
        (6) รายงานผลการศึกษาค้นคว้า     

3) กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
        (1) สังเกตการณ์มีสวนร่วมในชั้นเรียน 
       (2) ทดสอบวัดความรู้โดยใช้แบบทดสอบ 
       (3) จัดสอบกลางภาคการศึกษาและปลายภาคการศึกษา 
       (4) วิเคราะห์กรณีศึกษาหรืองานที่ได้รับมอบหมาย 

    (5) ประเมินรายงานการศึกษาค้นคว้าโครงงานงานวิจัย หรือการจัดสัมมนาทางอิสลามศึกษา 
 
     2.1.3 ด้านทักษะทางปัญญา 

    1) ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
        (1) สามารถค้นคว้าหาความรู้ในศาสตร์ที่ศึกษา จากแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่นหรือแหล่งข้อมูลที่
หลากหลายได้ด้วยตนเอง 

(2) สามารถคิดวิเคราะห์ และแปลความหมายข้อมูลที่ได้จากการศึกษาค้นคว้าอย่างเป็นระบบ 
(3) สามารถประยุกต์ความรู้ในศาสตร์ที่ศึกษา และน าไปใช้ได้เหมาะสม 
(4) มีทักษะการแก้ปัญหาในห้องเรียน ห้องปฏิบัติการตามที่ได้รับความรู้ และการฝึกฝน สามารถแก้ไข

ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับสถานการณ์ที่เป็นจริง 
2) กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

        (1) เน้นการสอนแบบเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ (Active Learning) ให้นักศึกษารู้จักบูรณาการ (Integrate 
Learning) และการประยุกต์ใช้บทบัญญัติแห่งอัลกุรอาน อัซอัซซุนนะฮฺ และทฤษฎีความรู้ต่างๆ ผ่านการท ารายงานและงานที่
มอบหมายในรายวิชาต่างๆ หรือการสอนแบบร่วมมือ (Cooperative Learning) หรือการสอนแบบร่วมกันท างานเป็นทีม 
(Collaborative Team Learning) 
       (2) การท าโครงงานสารนิพนธ์เพ่ือวิเคราะห์ปัญหาทางด้านอิสลามศึกษาหรือสังคมมุสลิม โดยสามารถ
น าความรู้ที่ได้จากการเรียนมาบูรณาการในการผลิตสื่อหรือนวัตกรรมทางด้านอิสลามศึกษา 
        (3) การจัดกิจกรรม อภิปราย สัมมนาเชิงปฏิบัติการวิชาการทางอิสลามศึกษา 
       (4) ฝึกทักษะการใช้สถิติในการเก็บรวบรวม วิเคราะห์ข้อมูล และน าเสนอข้อมูล 
      (5) ฝึกฝนกระบวนการคิดโดยใช้หลักตรรกศาสตร์ 
        (6) ฝึกทักษะทักษะทางภาษา ทั้งการพูด การฟัง การอ่าน และการเขียน หรือ การสอนแบบการบูรณา
การ (Integrate Learning) 
        (7) จัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้เลือกและใช้เทคโนโลยีที่เป็นดิจิทัลและสารสนเทศที่
เหมาะสม 
       (8) จัดกิจกรรมการเรียนรู้เทคนิคการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสู่การสร้างนวัตกรรมทางอิสลาม
ศึกษา 

3) กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
        (1) การวัดความสามารถในทักษะการคิดวิเคราะห์และแก้ปัญหา  
         (2) การประเมินตามสภาพจริงจากผลงาน นวัตกรรม และการปฏิบัติของนักศึกษา 
       (3) การตรวจประเมินจากโครงงานหรือสารนิพนธ์ 
        (4) ประเมินจากการเลือกใช้เครื่องมือและการน าเสนอด้วยสื่อทางเทคโนโลยี 
       (5) ประเมินสื่อ นวัตกรรม หรือผลการปฏิบัติกิจกรรมที่ได้รับมอบหมาย 

      (6) ประเมินผลงานโดยใช้แบบสังเกต แบบทดสอบ และแบบประเมิน 
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     2.1.4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
     1) ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
        (1) มีความสามารถในการปรับตัวและมีปฏิสัมพันธ์อย่างสร้างสรรค์กับบุคคล สามารถท างานเป็นทีม 
และรู้จักบทบาทของผู้น า/สมาชิกในกลุ่ม  

(2) สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์ที่ศึกษามาชี้น าสังคมในประเด็นที่เหมาะสม 
(3) มีการพัฒนาการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
(4) มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ต่อสังคม สามารถเสนอแนะแนวทางเพ่ือการแก้ปัญหา และมีความ

รับผิดชอบทั้งส่วนตัวและส่วนรวม 
2) กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

       (1) บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบด้วยหลักค าสอนที่สอดแทรกเรื่องคุณธรรมจริยธรรม  โดยการสอน
แบบเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ (Active Learning) 
       (2) อภิปรายประเด็นคุณธรรม จริยธรรมที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานอัลกุรอาน และอัลอัซซุนนะฮฺ  
       (3) ใช้สถานการณ์จริง เช่น การปฏิบัติศาสนกิจ และการบ าเพ็ญประโยชน์ส่วนรวม เป็นต้น หรือ การ
สอนแบบการบูรณาการ (Integrate Learning) 
      (4) การแสดงบทบาทสมมติในกรณีต่างๆ ที่ครอบคลุมปัญหาทางด้านคุณธรรมจริยธรรม 

(5) การท างานกลุ่ม การแบ่งหน้าที่ การเป็นผู้น ากลุ่มและการเป็นสมาชิกกลุ่ม  หรือการสอนแบบ
ร่วมมือ (Cooperative Learning) หรือการสอนแบบร่วมกันท างานเป็นทีม (Collaborative Team Learning) 
        (6) ฝึกทักษะการใช้สถิติในการเก็บรวบรวม วิเคราะห์ข้อมูล และน าเสนอข้อมูล 
       (7) ฝึกฝนกระบวนการคิดโดยใช้หลักตรรกศาสตร์ 
      (8) ฝึกทักษะทักษะทางภาษา ทั้งการพูด การฟัง การอ่าน และการเขียน หรือ การสอนแบบการบูรณา
การ (Integrate Learning) 
       (9) จัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้เลือกและใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม 

(10) จัดกิจกรรมการเรียนรู้เทคนิคการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสู่การสร้างนวัตกรรมทาง
อิสลามศึกษา 

       (11) จัดกิจกรรมกลุ่มในการศึกษาหรือวิเคราะห์ปัญหาและการน าเสนอ 
       (12) ฝึกทักษะการใช้ภาษาและการสัมภาษณ์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ือการศึกษาวิจัย หรือการ
สอนแบบการบูรณาการ (Integrate Learning) 
       (13) จัดศึกษาดูงานและการเรียนรู้นอกชั้นเรียน  
       (14) จัดอภิปราย สัมมนา 

(15) ฝึกแสดงความคิดเห็นหรือจุดยืนอย่างพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุ่ม 
     3) กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
        (1) การประเมินระหว่างเรียน โดยการประเมินจากตนเอง เพ่ือน และอาจารย์ โดยใช้แบบสอบถาม 
สังเกต แบบบันทึก แบบประเมิน หรือแบบวัดที่เก่ียวข้อง 
        (2) การประเมินภายหลังส าเร็จการศึกษาโดยให้บัณฑิตประเมินตนเอง ประเมินจากผู้ใช้บัณฑิต โดยใช้
แบบสอบถาม หรือการสัมภาษณ ์
       (3) การตรวจประเมินจากโครงงานหรือสารนิพนธ์ 
        (4) ประเมินจากการเลือกใช้เครื่องมือและการน าเสนอด้วยสื่อทางเทคโนโลยี 
       (5) ประเมินสื่อ นวัตกรรม หรือผลการปฏิบัติกิจกรรมที่ได้รับมอบหมาย 
      (6) ประเมินผลงานโดยใช้แบบสังเกต แบบทดสอบ และแบบประเมิน 
       (7) ประเมินผลการจัดกิจกรรมกลุ่ม 
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        (8) ประเมินผลการท างานเป็นทีม 
       (9) สังเกตจากพฤติกรรมที่แสดงออกในการร่วมกิจกรรมต่างๆ 

      (10) ตรวจประเมินจากการน าเสนอรายงานและสรุปผลการด าเนินงานต่างๆ 
 
     2.1.5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการให้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

     1) ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการให้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
1) สามารถประยุกต์ใช้หลักตรรกะ คณิตศาสตร์ สถิติ การใช้คอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ในชีวิตประจ าวันได้อย่างเหมาะสม 
2) มีความสามารถในการวิเคราะห์ แปลความหมายข้อมูลเชิงตัวเลข และใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้

ถูกต้อง 
3) สามารถใช้ภาษาสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งการพูด การฟัง การเขียน และการถ่ายทอดข้อมูล

ข่าวสารแก่ผู้อ่ืนได้อย่างเข้าใจ 
4) สามารถเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเข้าถึงแหล่งข้อมูลในศาสตร์ที่ศึกษา และน าเสนอ

สารสนเทศได้อย่างเหมาะสม 
     2) กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการให้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
        (1) ฝึกทักษะการใช้สถิติในการเก็บรวบรวม วิเคราะห์ข้อมูล และน าเสนอข้อมูล 
       (2) ฝึกฝนกระบวนการคิดโดยใช้หลักตรรกศาสตร์ 
        (3) ฝึกทักษะทักษะทางภาษา ทั้งการพูด การฟัง การอ่าน และการเขียน หรือ การสอนแบบการบูรณา
การ (Integrate Learning) 
        (4) จัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่ให้ผู้ เรียนได้เลือกและใช้เทคโนโลยีที่เป็นดิจิทัลและสารสนเทศที่
เหมาะสม 
       (5) จัดกิจกรรมการเรียนรู้เทคนิคการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสู่การสร้างนวัตกรรมทางอิสลาม
ศึกษา 

3) กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการให้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
        (1) การตรวจประเมินจากโครงงานหรือสารนิพนธ์ 
       (2) ประเมินจากการเลือกใช้เครื่องมือและการน าเสนอด้วยสื่อทางเทคโนโลยี 
        (3) ประเมินสื่อ นวัตกรรม หรือผลการปฏิบัติกิจกรรมที่ได้รับมอบหมาย 
       (4) ประเมินผลงานโดยใช้แบบสังเกต แบบทดสอบ และแบบประเมิน 
 

2.2 หมวดรายวิชาเฉพาะและวิชาเลือก 
     2.2.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

1) ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
(1) ปลูกฝังการมีจิตส านึกและตระหนักในคุณค่า คุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตย์สุจริต 

        (2) ปลูกฝังการมีวินัย ตรงต่อเวลา และรับผิดชอบต่อตนเอง และสังคม  
         (3) มีภาวะความเป็นผู้น าและผู้ตามสามารถท างานเป็นทีมและเป็นแบบอย่างที่ดีในการด ารงตนและ
การปฏิบัติงาน 
        (4) เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็น
มนุษย์ 
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       (5) เคารพกฎ ระเบียบ และข้อบังคับต่างๆ ขององค์กรและสังคม 
2) กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

      (1) บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบด้วยหลักค าสอนที่สอดแทรกเรื่องคุณธรรมจริยธรรม โดยการสอน
แบบเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ (Active Learning) 
       (2) อภิปรายประเด็นคุณธรรม จริยธรรมที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานอัลกุรอาน และอัลอัซซุนนะฮฺ 
        (3) ใช้สถานการณ์จริง เช่น การปฏิบัติศาสนกิจ และการบ าเพ็ญประโยชน์ส่วนรวม เป็นต้น หรือ การ
สอนแบบการบูรณาการ (Integrate Learning) 
       (4) การแสดงบทบาทสมมติในกรณีต่างๆ ที่ครอบคลุมปัญหาทางด้านคุณธรรมจริยธรรม 
       (5) การท างานกลุ่ม การแบ่งหน้าที่ การเป็นผู้น ากลุ่มและการเป็นสมาชิกกลุ่ม  หรือการสอนแบบ
ร่วมมือ (Cooperative Learning) หรือการสอนแบบร่วมกันท างานเป็นทีม (Collaborative Team Learning) 

 
3) กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

       (1) การประเมินระหว่างเรียน โดยการประเมินจากตนเอง เพ่ือน และอาจารย์ โดยใช้แบบสอบถาม 
สังเกต แบบบันทึก แบบประเมิน หรือแบบวัดที่เก่ียวข้อง 

       (2) การประเมินภายหลังส าเร็จการศึกษาโดยให้บัณฑิตประเมินตนเอง ประเมินจากผู้ใช้บัณฑิต โดยใช้
แบบสอบถาม หรือการสัมภาษณ ์

 
     2.2.2 ด้านความรู้ 

     1) ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
(1) มีความรู้ ความเข้าใจในศาสตร์ทางด้านอิสลามศึกษาอย่างถูกต้อง 

       (2) มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับอัลกุรอานอัซอัซซุนนะฮฺ และหลักการที่ส าคัญในเนื้อหาสาขาวิชา
อิสลามศึกษา 
        (3) มีความรู้ ความเข้าใจทางอิสลามศึกษา มีกระบวนการคิด ประยุกต์ความรู้ ทักษะ และการใช้
เครื่องมือที่เหมาะสมกับการแก้ไขปัญหา 
        (4) สามารถติดตามความก้าวหน้าเกี่ยวกับพัฒนาการด้านอิสลามศึกษาร่วมสมัย รวมทั้งการน าไป
ประยุกต์ใช้ 
       (5) สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาอิสลามศึกษากับความรู้ในศาสตร์อื่นๆ ที่เก่ียวข้อง 
     2) กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้ 
       (1) บรรยายและแนะน าแหล่งความรู้ที่เกี่ยวข้อง โดยการสอนแบบเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ (Active 
Learning) 
        (2) มอบหมายงานให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเอง หรือ การสอนแบบร่วมมือ (Cooperative Learning) 
หรือการสอนแบบร่วมกันท างานเป็นทีม (Collaborative Team Learning) 
       (3) จัดกลุ่มอภิปรายจัดสัมมนาและท ากรณีศึกษา (Case Study) 
        (4) น าเสนอประเด็นที่ผู้เรียนสนใจ เพ่ือการเรียนรู้ร่วมกันของกลุ่ม     
        (5) ศึกษาดูงานและเชิญผู้เชี่ยวชาญมาเป็นวิทยากรพิเศษเฉพาะเรื่อง  
        (6) รายงานผลการศึกษาค้นคว้า     

3) กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
        (1) สังเกตการณ์มีสวนร่วมในชั้นเรียน 
       (2) ทดสอบวัดความรู้โดยใช้แบบทดสอบ 
       (3) จัดสอบกลางภาคการศึกษาและปลายภาคการศึกษา 
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       (4) วิเคราะห์กรณีศึกษาหรืองานที่ได้รับมอบหมาย 
    (5) ประเมินรายงานการศึกษาค้นคว้าโครงงานงานวิจัย หรือการจัดสัมมนาทางอิสลามศึกษา 
 
     2.2.3 ด้านทักษะทางปัญญา 

    1) ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
        (1) คิดอย่างมีวิจารณญาณ คิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบและสร้างสรรค์   
        (2) สามารถค้นคว้าหาข้อเท็จจริง ท าความเข้าใจ ประเมินข้อมูลจากหลักฐานแล้วน ามาสรุปได้ 
        (3) สามารถประยุกต์ความรู้และทักษะในการผลิตนวัตกรรมทางอิสลามศึกษาได้อย่างเหมาะสม 
        (4) มีทักษะภาคปฏิบัติตามที่ได้รับการฝึกฝนและการปฏิบัติงานจริงทางอิสลามศึกษา 

2) กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
        (1) เน้นการสอนแบบเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ (Active Learning) ให้นักศึกษารู้จักบูรณาการ (Integrate 
Learning) และการประยุกต์ใช้บทบัญญัติแห่งอัลกุรอาน อัซอัซซุนนะฮฺ และทฤษฎีความรู้ต่างๆ ผ่านการท ารายงานและงานที่
มอบหมายในรายวิชาต่างๆ หรือการสอนแบบร่วมมือ (Cooperative Learning) หรือการสอนแบบร่วมกันท างานเป็นทีม 
(Collaborative Team Learning) 
       (2) การท าโครงงานสารนิพนธ์เพ่ือวิเคราะห์ปัญหาทางด้านอิสลามศึกษาหรือสังคมมุสลิม โดยสามารถ
น าความรู้ที่ได้จากการเรียนมาบูรณาการในการผลิตสื่อหรือนวัตกรรมทางด้านอิสลามศึกษา 
        (3) การจัดกิจกรรม อภิปราย สัมมนาเชิงปฏิบัติการวิชาการทางอิสลามศึกษา 
       (4) ฝึกทักษะการใช้สถิติในการเก็บรวบรวม วิเคราะห์ข้อมูล และน าเสนอข้อมูล 
      (5) ฝึกฝนกระบวนการคิดโดยใช้หลักตรรกศาสตร์ 
        (6) ฝึกทักษะทักษะทางภาษา ทั้งการพูด การฟัง การอ่าน และการเขียน หรือ การสอนแบบการบูรณา
การ (Integrate Learning) 
        (7) จัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้เลือกและใช้ เทคโนโลยีที่เป็นดิจิทัลและสารสนเทศที่
เหมาะสม 
       (8) จัดกิจกรรมการเรียนรู้เทคนิคการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสู่การสร้างนวัตกรรมทางอิสลาม
ศึกษา 

3) กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
        (1) การวัดความสามารถในทักษะการคิดวิเคราะห์และแก้ปัญหา  
         (2) การประเมินตามสภาพจริงจากผลงาน นวัตกรรม และการปฏิบัติของนักศึกษา 
       (3) การตรวจประเมินจากโครงงานหรือสารนิพนธ์ 
        (4) ประเมินจากการเลือกใช้เครื่องมือและการน าเสนอด้วยสื่อทางเทคโนโลยี 
       (5) ประเมินสื่อ นวัตกรรม หรือผลการปฏิบัติกิจกรรมที่ได้รับมอบหมาย 

      (6) ประเมินผลงานโดยใช้แบบสังเกต แบบทดสอบ และแบบประเมิน 
 
     2.2.4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

     1) ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
        (1) สามารถสื่อสารกับกลุ่มคนหลากหลายทั้งด้วยภาษาไทยและภาษาต่างประเทศได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
        (2) สามารถใช้ความรู้ด้านอิสลามศึกษาชี้น าสังคมในประเด็นต่างๆ ตามความเหมาะสม 
       (3) สามารถริเริ่มแสดงความคิดเห็นในการแก้ไขปัญหาต่างๆ ในกลุ่มทั้งในบทบาทของผู้น าและผู้ร่วม
ทีมงาน 
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       (4) มีความรับผิดชอบในการกระท าของตนเองและของกลุ่ม 
        (5) มีความรับผิดชอบในการพัฒนาการเรียนรู้ทั้งของตนเองและของกลุ่มอย่างต่อเนื่อง 

2) กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
       (1) บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบด้วยหลักค าสอนที่สอดแทรกเรื่องคุณธรรมจริยธรรม โดยการสอน
แบบเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ (Active Learning) 
       (2) อภิปรายประเด็นคุณธรรม จริยธรรมที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานอัลกุรอาน และอัลอัซซุนนะฮฺ  
       (3) ใช้สถานการณ์จริง เช่น การปฏิบัติศาสนกิจ และการบ าเพ็ญประโยชน์ส่วนรวม เป็นต้น หรือ การ
สอนแบบการบูรณาการ (Integrate Learning) 
      (4) การแสดงบทบาทสมมติในกรณีต่างๆ ที่ครอบคลุมปัญหาทางด้านคุณธรรมจริยธรรม 

(5) การท างานกลุ่ม การแบ่งหน้าที่ การเป็นผู้น ากลุ่มและการเป็นสมาชิกกลุ่ม  หรือการสอนแบบ
ร่วมมือ (Cooperative Learning) หรือการสอนแบบร่วมกันท างานเป็นทีม (Collaborative Team Learning) 
        (6) ฝึกทักษะการใช้สถิติในการเก็บรวบรวม วิเคราะห์ข้อมูล และน าเสนอข้อมูล 
       (7) ฝึกฝนกระบวนการคิดโดยใช้หลักตรรกศาสตร์ 
      (8) ฝึกทักษะทักษะทางภาษา ทั้งการพูด การฟัง การอ่าน และการเขียน หรือ การสอนแบบการบูรณา
การ (Integrate Learning) 
       (9) จัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้เลือกและใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม 

(10) จัดกิจกรรมการเรียนรู้เทคนิคการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสู่การสร้างนวัตกรรมทาง
อิสลามศึกษา 

       (11) จัดกิจกรรมกลุ่มในการศึกษาหรือวิเคราะห์ปัญหาและการน าเสนอ 
       (12) ฝึกทักษะการใช้ภาษาและการสัมภาษณ์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ือการศึกษาวิจัย  หรือการ
สอนแบบการบูรณาการ (Integrate Learning) 
       (13) จัดศึกษาดูงานและการเรียนรู้นอกชั้นเรียน  
       (14) จัดอภิปราย สัมมนา 

(15) ฝึกแสดงความคิดเห็นหรือจุดยืนอย่างพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุ่ม 
     3) กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
        (1) การประเมินระหว่างเรียน โดยการประเมินจากตนเอง เพ่ือน และอาจารย์ โดยใช้แบบสอบถาม 
สังเกต แบบบันทึก แบบประเมิน หรือแบบวัดที่เก่ียวข้อง 
        (2) การประเมินภายหลังส าเร็จการศึกษาโดยให้บัณฑิตประเมินตนเอง ประเมินจากผู้ใช้บัณฑิต โดยใช้
แบบสอบถาม หรือการสัมภาษณ ์
       (3) การตรวจประเมินจากโครงงานหรือสารนิพนธ์ 
        (4) ประเมินจากการเลือกใช้เครื่องมือและการน าเสนอด้วยสื่อทางเทคโนโลยี 
       (5) ประเมินสื่อ นวัตกรรม หรือผลการปฏิบัติกิจกรรมที่ได้รับมอบหมาย 
      (6) ประเมินผลงานโดยใช้แบบสังเกต แบบทดสอบ และแบบประเมิน 
       (7) ประเมินผลการจัดกิจกรรมกลุ่ม 
        (8) ประเมินผลการท างานเป็นทีม 
       (9) สังเกตจากพฤติกรรมที่แสดงออกในการร่วมกิจกรรมต่างๆ 

      (10) ตรวจประเมินจากการน าเสนอรายงานและสรุปผลการด าเนินงานต่างๆ 
 
 
 



104 
 

 

     2.2.5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการให้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
     1) ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการให้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
       (1) สามารถประยุกต์ใช้หลักตรรกะ คณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจ าวันได้อย่างเหมาะสม 
        (2) สามารถวิเคราะห์ข้อมูลและแปลความหมายของข้อมูลทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพเป็นข่าวสารแก่
ผู้อื่นได้อย่างเข้าใจ 
       (3) สามารถใช้ภาษาในการสื่อสารได้อย่างหลากหลายและมีประสิทธิภาพ ทั้งการพูด การอ่าน การฟัง
และการเขียน 
        (4) สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเข้าถึงแหล่งข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการศึกษาค้นคว้าและการ
เผยแพร่ 
        (5) มีทักษะในการเลือกและใช้เทคโนโลยีในการผลิตสื่อและนวัตกรรมทางอิสลามศึกษาอย่างเหมาะสม 
     2) กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการให้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
        (1) ฝึกทักษะการใช้สถิติในการเก็บรวบรวม วิเคราะห์ข้อมูล และน าเสนอข้อมูล 
       (2) ฝึกฝนกระบวนการคิดโดยใช้หลักตรรกศาสตร์ 
        (3) ฝึกทักษะทักษะทางภาษา ทั้งการพูด การฟัง การอ่าน และการเขียน หรือ การสอนแบบการบูรณา
การ (Integrate Learning) 
        (4) จัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้เลือกและใช้เทคโนโลยีที่เป็นดิจิทัลและสารสนเทศที่
เหมาะสม 
       (5) จัดกิจกรรมการเรียนรู้เทคนิคการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสู่การสร้างนวัตกรรมทางอิสลาม
ศึกษา 

3) กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการให้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
        (1) การตรวจประเมินจากโครงงานหรือสารนิพนธ์ 
       (2) ประเมินจากการเลือกใช้เครื่องมือและการน าเสนอด้วยสื่อทางเทคโนโลยี 
        (3) ประเมินสื่อ นวัตกรรม หรือผลการปฏิบัติกิจกรรมที่ได้รับมอบหมาย 
       (4) ประเมินผลงานโดยใช้แบบสังเกต แบบทดสอบ และแบบประเมิน 
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2.3 ผลลัพธ์การเรียนรู้ (PLO/SubPLO) 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ (PLO/SubPLO) กลยุทธ์การสอน วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 

PLO 1 แสดงออกซึ่งการยึดมั่นต่อหลัก
คุณธรรมจริยธรรมอันดีงามตามค าสอน
ในอัลกุรอาน และอัซซุนนะฮฺ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(1) บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบด้วยหลักค าสอนที่สอดแทรกเรื่อง
คุณธรรมจริยธรรม โดยการสอนแบบเน้นผู้ เรียนเป็นส าคัญ (Active 
Learning) 
(2) อภิปรายประเด็นคุณธรรม จริยธรรมที่ตั้งอยู่บนพ้ืนฐานอัลกุรอาน 
และอัลอัซซุนนะฮฺ  
(3) ใช้สถานการณ์จริง เช่น การปฏิบัติศาสนกิจ และการบ าเพ็ญ
ประโยชน์ส่วนรวม เป็นต้น หรือ การสอนแบบการบูรณาการ (Integrate 
Learning) 
(4) การแสดงบทบาทสมมติในกรณีต่างๆ ที่ครอบคลุมปัญหาทางด้าน
คุณธรรมจริยธรรม 
(5) การท างานกลุ่ม การแบ่งหน้าที่ การเป็นผู้น ากลุ่มและการเป็นสมาชิก
กลุ่ม หรือการสอนแบบร่วมมือ (Cooperative Learning) หรือการสอน
แบบร่วมกันท างานเป็นทีม (Collaborative Team Learning)  

(1) การประเมินระหว่างเรียน โดยการประเมินจากตนเอง 
เพ่ือน และอาจารย์ โดยใช้แบบสอบถาม สังเกต แบบบันทึก 
แบบประเมิน หรือแบบวัดที่เก่ียวข้อง 
(2) การประเมินภายหลังส าเร็จการศึกษาโดยให้บัณฑิต
ประเมินตนเอง ประเมินจากผู้ใช้บัณฑิต โดยใช้แบบสอบถาม 
หรือการสัมภาษณ์ 
 

PLO 2  แสดงออกซึ่งความมีวินัย มีจิต
สาธารณะ มีทักษะความเป็นผู้น า และมี
ความรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อ่ืนภายใต้
บริบทสังคมพหุวัฒนธรรม 
 

(1) บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบด้วยหลักค าสอนที่สอดแทรกเรื่อง
คุณธรรมจริยธรรม โดยการสอนแบบเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ (Active 
Learning) 
(2) อภิปรายประเด็นคุณธรรม จริยธรรมที่ตั้งอยู่บนพ้ืนฐานอัลกุรอาน 
และอัลอัซซุนนะฮฺ  
(3) ใช้สถานการณ์จริง เช่น การปฏิบัติศาสนกิจ และการบ าเพ็ญ
ประโยชน์ส่วนรวม เป็นต้น หรือ การสอนแบบการบูรณาการ (Integrate 
Learning) 
(4) การแสดงบทบาทสมมติในกรณีต่างๆ ที่ครอบคลุมปัญหาทางด้าน
คุณธรรมจริยธรรม 
(5) การท างานกลุ่ม การแบ่งหน้าที่ การเป็นผู้น ากลุ่มและการเป็นสมาชิก

(1) การประเมินระหว่างเรียน โดยการประเมินจากตนเอง 
เพ่ือน และอาจารย์ โดยใช้แบบสอบถาม สังเกต แบบบันทึก 
แบบประเมิน หรือแบบวัดที่เก่ียวข้อง 
(2) การประเมินภายหลังส าเร็จการศึกษาโดยให้บัณฑิต
ประเมินตนเอง ประเมินจากผู้ใช้บัณฑิต โดยใช้แบบสอบถาม 
หรือการสัมภาษณ์ 
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ผลลัพธ์การเรียนรู้ (PLO/SubPLO) กลยุทธ์การสอน วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
กลุ่ม หรือการสอนแบบร่วมมือ (Cooperative Learning) หรือการสอน
แบบร่วมกันท างานเป็นทีม (Collaborative Team Learning) 

PLO 3 อธิบายศาสตร์ทางอิสลามศึกษา 
พร้อมน าบทบัญญัติอิสลามไปประยุกต์ใช้ใน
การด าเนินชีวิตประจ าวัน และการประกอบ
อาชีพได้อย่างมีความสุข 
     PLO 3.1 เข้าใจหลักการพ้ืนฐานศาสตร์
ทางอิสลามศึกษา 
     PLO 3.2 น าความรู้ทางอิสลามศึกษา
ไปประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิตประจ าวัน 
     PLO 3.3 สามารถบูรณาการศาสตร์
ทางอิสลามศึกษากับการประกอบอาชีพได้
อย่างมีความสุข 

(1) บรรยายและแนะน าแหล่งความรู้ที่เกี่ยวข้อง โดยการสอนแบบเน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ (Active Learning) 
(2) มอบหมายงานให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเอง หรือ การสอนแบบ
ร่วมมือ (Cooperative Learning) หรือการสอนแบบร่วมกันท างานเป็น
ทีม (Collaborative Team Learning) 
(3) จัดกลุ่มอภิปรายจัดสัมมนาและท ากรณีศึกษา (Case Study) 
 
(4) น าเสนอประเด็นที่ผู้เรียนสนใจ เพ่ือการเรียนรู้ร่วมกันของกลุ่ม     
(5) ศึกษาดูงานและเชิญผู้เชี่ยวชาญมาเป็นวิทยากรพิเศษเฉพาะเรื่อง  
(6) รายงานผลการศึกษาค้นคว้า 

(1) สังเกตการณ์มีสวนร่วมในชั้นเรียน 
(2) ทดสอบวัดความรู้โดยใช้แบบทดสอบ 
(3) จัดสอบกลางภาคการศึกษาและปลายภาคการศึกษา 
(4) วิเคราะห์กรณีศึกษาหรืองานที่ได้รับมอบหมาย 
(5) ประเมินรายงานการศึกษาค้นคว้าโครงงานงานวิจัย หรือ
การจัดสัมมนาทางอิสลามศึกษา 

PLO 4 อ่านอัลกุรอานและ อัซซุนนะฮฺ 
พร้อมอธิบายความหมายที่ก าหนด และ
สามารถเผยแผ่ได้อย่างถูกต้อง 
     PLO 4.1 เข้าใจหลักการพ้ืนฐานการ
อ่านอัลกุรอานและอัซซุนนะฮฺ 
     PLO 4.2 สามารถอธิบายความหมาย
ของอัลกุรอานและอัซซุนนะฮฺได้อย่าง
ถูกต้อง 
     PLO 4.3 สามารถเผยแผ่องค์ความรู้ที่
ได้รับจากอัลกุรอานและอัซซุนนะฮฺได้อย่าง
ถูกต้อง 

(1) บรรยายและแนะน าแหล่งความรู้ที่เกี่ยวข้อง โดยการสอนแบบเน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ (Active Learning) 
(2) มอบหมายงานให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเอง หรือการสอนแบบ
ร่วมมือ (Cooperative Learning) หรือการสอนแบบร่วมกันท างานเป็น
ทีม (Collaborative Team Learning) 
(3) จัดกลุ่มอภิปรายจัดสัมมนาและท ากรณีศึกษา (Case Study) 
(4) น าเสนอประเด็นที่ผู้เรียนสนใจ เพ่ือการเรียนรู้ร่วมกันของกลุ่ม     
(5) ศึกษาดูงานและเชิญผู้เชี่ยวชาญมาเป็นวิทยากรพิเศษเฉพาะเรื่อง  
(6) รายงานผลการศึกษาค้นคว้า 

(1) สังเกตการณ์มีสวนร่วมในชั้นเรียน 
(2) ทดสอบวัดความรู้โดยใช้แบบทดสอบ 
(3) จัดสอบกลางภาคการศึกษาและปลายภาคการศึกษา 
(4) วิเคราะห์กรณีศึกษาหรืองานที่ได้รับมอบหมาย 
(5) ประเมินรายงานการศึกษาค้นคว้าโครงงานงานวิจัย หรือ
การจัดสัมมนาทางอิสลามศึกษา 

PLO 5 วิเคราะห์ปัญหาร่วมสมัย และชี้น า (1) เน้นการสอนแบบเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ (Active Learning) ให้ (1)  การวัดความสามารถในทักษะการคิดวิเคราะห์และ
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ผลลัพธ์การเรียนรู้ (PLO/SubPLO) กลยุทธ์การสอน วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
การแก้ปัญหาด้วยศาสตร์ทางอิสลามศึกษา
ได้อย่างเหมาะสม 
 

นักศึกษารู้จักบูรณาการ (Integrate Learning) และการประยุกต์ใช้
บทบัญญัติแห่งอัลกุรอาน อัซอัซซุนนะฮฺ และทฤษฎีความรู้ต่างๆ ผ่าน
การท ารายงานและงานที่มอบหมายในรายวิชาต่างๆ หรือการสอนแบบ
ร่วมมือ (Cooperative Learning) หรือการสอนแบบร่วมกันท างานเป็น
ทีม (Collaborative Team Learning) 
(2) การท าโครงงานสารนิพนธ์เพ่ือวิเคราะห์ปัญหาทางด้านอิสลามศึกษา
หรือสังคมมุสลิม โดยสามารถน าความรู้ที่ได้จากการเรียนมาบูรณาการใน
การผลิตสื่อหรือนวัตกรรมทางด้านอิสลามศึกษา 
(3)  การจัดกิจกรรม อภิปราย สัมมนาเชิงปฏิบัติการวิชาการทางอิสลาม
ศึกษา 

แก้ปัญหา  
(2)  การประเมินตามสภาพจริงจากผลงาน นวัตกรรม และ
การปฏิบัติของนักศึกษา 

PLO 6 สามารถค้นคว้าศาสตร์ทางอิสลาม
ศึกษาด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างเหมาะสม
และทันสมัย 
 

(1) ฝึกทักษะการใช้สถิติในการเก็บรวบรวม วิเคราะห์ข้อมูล และน าเสนอ
ข้อมูล 
(2) ฝึกฝนกระบวนการคิดโดยใช้หลักตรรกศาสตร์ 
(3) ฝึกทักษะทักษะทางภาษา ทั้งการพูด การฟัง การอ่าน และการเขียน 
หรือ การสอนแบบการบูรณาการ (Integrate Learning) 
(4) จัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้เลือกและใช้เทคโนโลยีที่เป็น
ดิจิทัลและสารสนเทศที่เหมาะสม 
(5) จัดกิจกรรมการเรียนรู้เทคนิคการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสู่
การสร้างนวัตกรรมทางอิสลามศึกษา 

(1) การตรวจประเมินจากโครงงานหรือสารนิพนธ์ 
(2) ประเมินจากการเลือกใช้เครื่องมือและการน าเสนอด้วย
สื่อทางเทคโนโลยี 
(3) ประเมินสื่อ นวัตกรรม หรือผลการปฏิบัติกิจกรรมที่ได้รับ
มอบหมาย 
(4) ประเมินผลงานโดยใช้แบบสังเกต แบบทดสอบ และแบบ
ประเมิน 

PLO 7 สามารถใช้ภาษาที่หลากหลาย 
(ภาษาไทย มลายู กลาง อาหรับ  และ
อังกฤษ)  ในการสื่ อสาร   สืบค้น  และ
ถ่ายทอดข้อมูลทางอิสลามศึกษาได้ทั้งใน
ระดับชาติและระดับนานาชาติ 

(1) ฝึกทักษะการใช้สถิติในการเก็บรวบรวม วิเคราะห์ข้อมูล และน าเสนอ
ข้อมูล 
(2) ฝึกฝนกระบวนการคิดโดยใช้หลักตรรกศาสตร์ 
(3) ฝึกทักษะทักษะทางภาษา ทั้งการพูด การฟัง การอ่าน และการเขียน 
หรือ การสอนแบบการบูรณาการ (Integrate Learning) 
(4) จัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้เลือกและใช้เทคโนโลยี

(1) การตรวจประเมินจากโครงงานหรือสารนิพนธ์ 
(2) ประเมินจากการเลือกใช้เครื่องมือและการน าเสนอด้วย
สื่อทางเทคโนโลยี 
(3) ประเมินสื่อ นวัตกรรม หรือผลการปฏิบัติกิจกรรมที่ได้รับ
มอบหมาย 
(4) ประเมินผลงานโดยใช้แบบสังเกต แบบทดสอบ และแบบ
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ผลลัพธ์การเรียนรู้ (PLO/SubPLO) กลยุทธ์การสอน วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
สารสนเทศที่เหมาะสม 
(5) จัดกิจกรรมการเรียนรู้เทคนิคการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสู่
การสร้างนวัตกรรมทางอิสลามศึกษา 

ประเมิน 

PLO 8 แสดงออกซ่ึงความคิดเชิงสร้างสรรค์
นวัตกรรมทางอิสลามศึกษาที่ก้าวทันความ
เปลี่ยนแปลง รวมถึงสามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืน
ในสังคมที่หลากหลายทางวัฒนธรรมและ
ประชาคมอาเซียน 

(1) จัดกิจกรรมกลุ่มในการศึกษาหรือวิเคราะห์ปัญหาและการน าเสนอ 
(2) ฝึกทักษะการใช้ภาษาและการสัมภาษณ์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ือ
การศึกษาวิจัย หรือการสอนแบบการบูรณาการ (Integrate Learning) 
(3) จัดศึกษาดูงานและการเรียนรู้นอกชั้นเรียน  
(4) จัดอภิปราย สัมมนา 
(5) ฝึกแสดงความคิดเห็นหรือจุดยืนอย่างพอเหมาะทั้งของตนเองและ
ของกลุ่ม 

(1) ประเมินผลการจัดกิจกรรมกลุ่ม 
(2) ประเมินผลการท างานเป็นทีม 
(3) สังเกตจากพฤติกรรมที่แสดงออกในการร่วมกิจกรรม
ต่างๆ 
(4) ตรวจประเมินจากการน าเสนอรายงานและสรุปผลการ
ด าเนินงานต่างๆ 
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3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
 ความรับผิดชอบหลัก  o ความรับผิดชอบรอง 

3.1 หมวดรายวิชาศึกษาทั่วไป 
ผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ (TQF) 

 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 
1) มีวินัย ตรงต่อเวลา รู้จักกาลเทศะ มีสัมมาคารวะซื่อสัตย์สุจริต รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 
2) เข้าใจสังคมพหุวัฒนธรรม และเคารพสิทธิ กฎระเบียบขององค์กร 
3) รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น มภีาวะความเป็นผู้น าและผู้ตาม รู้คณุค่าและศักดิ์ศรีของความเป็น

มนุษย์  
4) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 

1) มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกบักระบวนการสื่อสารของศาสตรท์ี่ศึกษา  และสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิต   

2) สามารถตดิตามความก้าวหน้าทางวิชาการและทางวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง 
ตลอดจนงานวิจยัใหม่ๆ ท่ีมีการพฒันาอย่างต่อเนื่อง 

3) สามารถวิเคราะห์ปญัหาของศาสตร์ที่ศึกษา และบรูณาการความรู้ในศาสตร์ที่เกี่ยวข้องได้  
4) มีความรู้ ความเข้าใจในวัฒนธรรมของศาสตร์ที่ศึกษา และสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงของประเทศ

และสังคมโลก  
3. ทักษะทางปัญญา 4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบคุคลและความรับผิดชอบ 
1) สามารถค้นคว้าหาความรู้ในศาสตร์ที่ศึกษา  จากแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่นหรือแหล่งข้อมูลที่

หลากหลายได้ด้วยตนเอง 
2) สามารถคิดวิเคราะห์ และแปลความหมายข้อมูลที่ได้จากการศึกษาค้นคว้าอย่างเป็นระบบ 
3) สามารถประยุกต์ความรู้ในศาสตร์ที่ศึกษา และน าไปใช้ได้เหมาะสม 
4) มีทักษะการแก้ปัญหาในห้องเรียน ห้องปฏิบัติการตามที่ได้รับความรู้ และการฝึกฝน สามารถแก้ไข

ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับสถานการณ์ที่เป็นจริง 

1) มีความสามารถในการปรับตัวและมีปฏิสมัพันธ์อย่างสร้างสรรค์กับบุคคล สามารถท างานเป็น 
   ทีม และรู้จักบทบาทของผู้น า/สมาชิกในกลุ่ม  
2) สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์ที่ศกึษามาชี้น าสังคมในประเด็นที่เหมาะสม 
3) มีการพัฒนาการเรยีนรู้เพื่อพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
4) มีความรับผดิชอบต่อหน้าท่ี ต่อสังคม สามารถเสนอแนะแนวทางเพื่อการแก้ปัญหา และมีความ

รับผิดชอบท้ังส่วนตัวและส่วนรวม 
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
1) สามารถประยุกต์ใช้หลักตรรกะ คณิตศาสตร์ สถิติ การใช้คอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยสีารสนเทศ ในชีวิตประจ าวันได้อย่างเหมาะสม 
2) มีความสามารถในการวิเคราะห ์แปลความหมายข้อมูลเชิงตัวเลข และใช้เทคโนโลยสีารสนเทศได้ถูกต้อง 
3) สามารถใช้ภาษาสื่อสารได้อยา่งมีประสิทธิภาพทั้งการพูด การฟัง การเขียน และการถ่ายทอดข้อมลูข่าวสารแก่ผู้อื่นได้อย่างเข้าใจ 
4) สามารถเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเข้าถึงแหล่งข้อมูลในศาสตร์ที่ศึกษา และน าเสนอสารสนเทศได้อย่างเหมาะสม  
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หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
ตารางแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 

 ความรับผิดชอบหลัก  o ความรับผิดชอบรอง 

 

รายวิชา 
1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 
4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

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. กลุ่มวิชาภาษา 
11-034-101 การใช้ภาษาไทย                     

11-034-102 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน                     

11-034-103 การสนทนาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร                     

11-034-104 การใช้ภาษามลายูในชีวิตประจ าวัน                     

11-034-107 ภาษามลายเูพื่อการสื่อสาร                     

11-034-109 การฟังและพูดภาษาอังกฤษ                                                            

2 . กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนษุยศาสตร์ 
  2.1 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 
11-014-114 วิถีชีวิตและวัฒนธรรม                     

11-014-115 ศาสนาและวัฒนธรรมไทย                     

11-014-116 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม                     

11-014-117 กฎหมายในชีวติประจ าวัน                     

11-014-118 สังคมวิทยาจังหวัดชายแดนภาคใต้                     

 2.2 กลุ่มวิชามนษุยศาสตร์ 

11-024-109 การพูดเพื่อสังคม                     

11-024-110 การค้นคว้าสารสนเทศและการเขียนงานทางวิชาการ                     

11-024-112 ทักษะการคิด                     

3. กลุม่วิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 

10-024-105 คอมพิวเตอร์ในชีวิตประจ าวัน                     

10-034-107 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน                       
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รายวิชา 
1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 
4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

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 

10-034–204 ระเบียบวิธีการวิจัย   3(2-2-5)                     

4. กลุ่มวิชาพลศึกษา 

11-014-119 การออกก าลังเพื่อสขุภาพ                     

11-014-120 กิจกรรมพลศึกษา                     
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3.2 หมวดรายวิชาเฉพาะและวิชาเลือก 
ผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ (TQF) 

 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 
(1)  ปลูกฝังการมีจิตส านึกและตระหนักในคุณค่า คุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซ่ือสัตย์สุจริต  
(2)  ปลูกฝังการมีวินัย ตรงต่อเวลา และรับผิดชอบต่อตนเอง และสังคม 
(3)  มีภาวะความเป็นผู้น าและผู้ตามสามารถท างานเป็นทีมและเป็นแบบอย่างที่ดีในการด ารงตนและการ

ปฏิบัติงาน 
(4)  เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมท้ังเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ 
(5)  เคารพกฎ ระเบียบ และข้อบังคับต่างๆ ขององค์กรและสังคม 

(1)  มีความรู้ ความเข้าใจในศาสตร์ทางด้านอิสลามศึกษาอย่างถูกต้อง 
(2)  มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับอัลกุรอาน อัซอัซซุนนะฮฺ และหลักการท่ีส าคัญในเนื้อหาสาขาวิชาอิสลาม
ศึกษา 
(3)  มีความรู้ ความเข้าใจทางอิสลามศึกษา มีกระบวนการคิด ประยุกต์ความรู้ ทักษะ และการใช้เครื่องมือท่ี

เหมาะสมกับการแก้ไขปัญหา 
(4)  สามารถติดตามความก้าวหน้าเกี่ยวกับพัฒนาการด้านอิสลามศึกษาร่วมสมัย รวมท้ังการน าไปประยุกต์ใช้ 
(5)  สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาอิสลามศึกษากับความรู้ในศาสตร์อื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 

3. ทักษะทางปัญญา 4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบคุคลและความรับผิดชอบ 
(1)  คิดอย่างมีวิจารณญาณ  คิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบและสร้างสรรค์   
(2)  สามารถค้นคว้าหาข้อเท็จจริง ท าความเข้าใจ ประเมินข้อมูลจากหลักฐานแล้วน ามาสรุปได้ 
(3)  สามารถประยุกต์ความรู้และทักษะในการผลิตนวัตกรรมทางอิสลามศึกษาได้อย่างเหมาะสม 
(4)  มีทักษะภาคปฏิบัติตามท่ีได้รับการฝึกฝนและการปฏิบัติงานจริงทางอิสลามศึกษา 

(1)  สามารถสื่อสารกับกลุ่มคนหลากหลายท้ังด้วยภาษาไทยและภาษาต่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
(2)  สามารถใช้ความรู้ด้านอิสลามศึกษาชี้น าสังคมในประเด็นต่างๆ ตามความเหมาะสม 
(3)  สามารถริเริ่มแสดงความคิดเห็นในการแก้ไขปัญหาต่างๆ ในกลุ่มท้ังในบทบาทของผู้น าและผู้ร่วม

ทีมงาน 
(4)  มีความรับผิดชอบในการกระท าของตนเองและของกลุ่ม 
(5)  มีความรับผิดชอบในการพัฒนาการเรียนรู้ทั้งของตนเองและของกลุ่มอย่างต่อเนื่อง 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
(1)  สามารถประยุกต์ใช้หลักตรรกะ คณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจ าวันได้อย่างเหมาะสม 
(2)  สามารถวิเคราะห์ข้อมูลและแปลความหมายของข้อมูลท้ังเชิงปริมาณและคุณภาพเป็นข่าวสารแก่ผู้อื่นได้อย่างเข้าใจ 
(3)  สามารถใช้ภาษาในการสื่อสารได้อย่างหลากหลายและมีประสิทธิภาพ ท้ังการพูด การอ่าน การฟังและการเขียน 
(4)  สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเข้าถึงแหล่งข้อมูลสารสนเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้าและการเผยแพร่ 
(5)  มีทักษะในการเลือกและใช้เทคโนโลยีในการผลิตส่ือและนวัตกรรมทางอิสลามศึกษาอย่างเหมาะสม 
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หมวดรายวิชาเฉพาะและวิชาเลือก 

ตารางแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
 ความรับผิดชอบหลัก  o ความรับผิดชอบรอง 

 

รายวิชา 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 
3. ทักษะทาง

ปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห ์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช้เทคโนโลยี 

สารสนเทศ 
 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
1. หมวดวิชาเฉพาะ 
1.1 กลุ่มวิชาแกน 
09-004-201 ความรู้เกี่ยวกับอัลกรุอาน                           

09-004-202 ความรู้เกี่ยวกับอัลหะดีษ                         

09-004-203 หลักการศรัทธา                         

09-004-204 ประวัติศาสตร์กฎหมายอิสลาม                          

09-004-205 ชีวประวัติท่านนบ ี                         

09-004-206 อัลกุรอานและตัจญว์ีด                         

1.2 กลุ่มวิชาเอก (บังคับ) 
09-034-201 ศาสนบัญญตัิว่าด้วยอิบาดาต                         

09-034-202 ศาสนบัญญตัิว่าด้วยมุอามะลาต                         

09-034-203 หลักศาสนบญัญัต ิ                         

09-034-204 บทบัญญัติเกี่ยครอบครัวและมรดกอิสลาม                         

09-034-207 การเงิน การธนาคารในอิสลาม                         

09-034-208 อรรถาธิบายอัลกุรอาน 1                         

09-034-210 หะดีษ 1                          

09-034-212 จริยธรรมของท่านนบี                         

09-034-214 ประวัติศาสตร์อสิลาม 1                         

09-034-216 ภาษาอาหรับ 1                         
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รายวิชา 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 
3. ทักษะทาง

ปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห ์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช้เทคโนโลยี 

สารสนเทศ 
 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
09-034-217 ภาษาอาหรับ 2                         

09-034-218 ระบบการเมืองการปกครองในอิสลาม                         

09-034-219 วิธีการวิจัยทางอิสลามศึกษา                          

09-034-220 อารยธรรมอสิลามและโลกาภิวตัน ์                         

09-034-221 ระบบอิสลาม                          

09-034-222 หลักและวิธีการเผยแผ่                          

09-034-223 อิสลามกับประเด็นรว่มสมัย                          

09-034-224 หลักการสอน                         

09-034-226 หลักการบริหารและการจัดการในอิสลาม                         

กลุ่มวิชาเอกเลือก                         

09-034-205 เศรษฐศาสตร์อิสลาม                          

09-034-206 ศาสนบัญญตัิเปรยีบเทียบ                          

09-034-209 อรรถาธิบายอัลกุรอาน 2                         

09-034-211 หะดีษ 2                         

09-034-213 หลักการพิสูจน์หะดษี                         

09-034-215 ประวัติศาสตร์อสิลาม 2                         

09-034-225 การสัมมนาทางอิสลามศึกษา                         

09-014-226 เจตนารมณ์กฎหมายอิสลาม                         

09-034-227 การเป็นผู้ประกอบการในอิสลาม                         

09-034-228 หลักการเสวนา                         

09-034-229 โลกมุสลิมปัจจุบัน                         

09-034-300 ศาสนบัญญตัิว่าด้วยอาวลาวียาต                          

09-034-301 สันติศึกษา                         

09-014-229 สถานภาพสตรีในอิสลาม                         

09-014-224 ศาสนาโลก                         
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รายวิชา 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 
3. ทักษะทาง

ปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห ์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช้เทคโนโลยี 

สารสนเทศ 
 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
09-014-231 กฎหมายว่าด้วยกจิการอิสลามในประเทศไทย                         

09-034-427 สารนิพนธ ์                         

09-034-430 การเตรียมความพรอ้มสหกิจศึกษา                         

09-034-431 สหกิจศึกษา                         
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3.3 ตารางแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (PLO Curriculum Mapping) กับผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร  
PLOs : Program Learning Outcomes จ าแนกตามรายวิชาบังคับ (ตามภาคการศึกษาในแต่ละชั้นปี) 

ชั้นปี/รหัสวิชา/ชื่อวิชา* 
จ านวน

หน่วยกิต 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร PLOs : Program Learning Outcomes 

PLO 1 PLO 2 PLO 3 PLO 4 PLO 5 PLO 6 PLO 7 PLO 8 
ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาต้น 
11-034-102  ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน 3 (2-2-5)       Ap, S, At  
11-024-110  การค้นคว้าสารสนเทศและการ
เขียนรายงานทางวิชาการ 

3 (2-2-5)      Ap, S Ap, S, At  

09-004-201  ความรู้เกี่ยวกับอัลกุรอาน  3 (3-0-6)      U, At Ap, At Ap, S, At Ap, S, At An, At Ap, S Ap, S, At  
09-004-203  หลักการศรัทธา 3 (3-0-6)      U, At Ap, At Ap, S, At  An, At Ap, S Ap, S, At  
09-004-204  ประวัติศาสตร์กฎหมายอิสลาม 3 (3-0-6)      U, At Ap, At Ap, S, At  An, At Ap, S Ap, S, At  
09-004-206  อัลกุรอานและตัจญ์วีด 2 (1-2-2) U, At Ap, At  Ap, S, At     
ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาปลาย 
11-034-101  การใช้ภาษาไทย  3 (2-2-5)       Ap, S, At  
11-034-103  การสนทนาภาษาอังกฤษเพ่ือ
การสื่อสาร 

3 (2-2-5)       Ap, S, At  

09-004-202  ความรู้เกี่ยวกับอัลหะดีษ 3 (3-0-6)      U, At Ap, At Ap, S, At Ap, S, At An, At Ap, S Ap, S, At  
09-004-205  ชีวประวัติท่านนบี 3 (3-0-6)      U, At Ap, At Ap, S, At Ap, S, At An, At Ap, S Ap, S, At  
09-034-201  ศาสนบัญญัติว่าด้วยอิบาดาต 3 (3-0-6)      U, At Ap, At Ap, S, At Ap, S, At An, At Ap, S Ap, S, At  
09-034-216 ภาษาอาหรับ 1  3 (2-2-5)        Ap, S, At   Ap, S Ap, S, At  
ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาต้น 
11-034-107  ภาษามลายูเพ่ือการสื่อสาร 3 (2-2-5)       Ap, S, At  
11-014-118  สังคมวิทยาจังหวัดชายแดนใต ้ 3 (3-0-6)       Ap, At   An, At    
09-034-208  อรรถาธิบายอัลกุรอาน 1 3 (3-0-6)      U, At Ap, At Ap, S, At Ap, S, At An, At Ap, S Ap, S, At  
09-034-203  หลักศาสนบัญญัติ 3 (3-0-6)      U, At Ap, At Ap, S, At Ap, S, At An, At Ap, S Ap, S, At  
09-034-214 ประวัติศาสตร์อิสลาม 1  3 (3-0-6)      U, At Ap, At Ap, S, At  An, At Ap, S Ap, S, At  
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ชั้นปี/รหัสวิชา/ชื่อวิชา* 
จ านวน

หน่วยกิต 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร PLOs : Program Learning Outcomes 

PLO 1 PLO 2 PLO 3 PLO 4 PLO 5 PLO 6 PLO 7 PLO 8 
09-034-217 ภาษาอาหรับ 2  3 (2-2-5)        Ap, S, At   Ap, S Ap, S, At  
ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาปลาย 
11-014-117  กฎหมายในชีวิตประจ าวัน  3 (3-0-6)      U, At Ap, At   An, At    
10-024-105  คอมพิวเตอร์ในชีวิตประจ าวัน 3 (2-2-5)      Ap, S Ap, S, At  
09-034-202  ศาสนบัญญัติว่าด้วยมุอามะลาต 3 (3-0-6)      U, At Ap, At Ap, S, At Ap, S, At An, At Ap, S Ap, S, At  
09-034-210  หะดีษ 1  3 (3-0-6)      U, At Ap, At Ap, S, At Ap, S, At An, At Ap, S Ap, S, At  
09-034-204  บทบัญญัติเกี่ยวกับครอบครัว
และมรดกอิสลาม 

3 (3-0-6)      U, At Ap, At Ap, S, At Ap, S, At An, At Ap, S Ap, S, At  

09-034-209 อรรถาธิบายอัลกุรอาน 2 3 (3-0-6)      U, At Ap, At Ap, S, At Ap, S, At An, At Ap, S Ap, S, At  
ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาต้น 
11-014-119  การออกก าลังกายเพื่อสุขภาพ 1 (0-2-1)  Ap, At Ap, S, At      
11-024-109  การพูดเพ่ือสังคม 3 (2-2-5)  Ap, At     Ap, S, At  
09-034-212  จริยธรรมของท่านนบี 3 (3-0-6)   U, At Ap, At Ap, S, At Ap, S, At An, At Ap, S Ap, S, At  
09-034-221  ระบบอิสลาม               3 (3-0-6)   U, At Ap, At Ap, S, At Ap, S, At An, At Ap, S Ap, S, At  
09-034-223  อิสลามกับประเด็นร่วมสมัย 3 (3-0-6)   U, At Ap, At Ap, S, At  An, At Ap, S Ap, S, At  
09-034-209  ประวัติศาสตร์อิสลาม 2                                              3 (3-0-6)   U, At Ap, At Ap, S, At  An, At Ap, S Ap, S, At  
09-034-211  หะดีษ  2   3 (3-0-6)   U, At Ap, At Ap, S, At Ap, S, At An, At Ap, S Ap, S, At  
ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาปลาย 
10-034-204  ระเบียบวิธีการวิจัย 3 (2-2-5)     An, At Ap, S Ap, S, At C, S, At 
09-034-218  ระบบการเมืองการปกครองใน
อิสลาม 

3 (3-0-6) U, At Ap, At Ap, S, At  An, At Ap, S Ap, S, At  

09-034-219  วิธีการวิจัยทางอิสลามศึกษา 3 (2-2-5) U, At Ap, At Ap, S, At  An, At Ap, S Ap, S, At C, S, At 
09-034-220  อารยธรรมอิสลามและโลกาภิวัตน์  3 (3-0-6) U, At Ap, At Ap, S, At  An, At Ap, S Ap, S, At  
09-034-224  หลักการสอน  3 (2-2-5) หลักการสอน  U, At Ap, At Ap, S, At  An, At Ap, S Ap, S, At  
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ชั้นปี/รหัสวิชา/ชื่อวิชา* 
จ านวน

หน่วยกิต 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร PLOs : Program Learning Outcomes 

PLO 1 PLO 2 PLO 3 PLO 4 PLO 5 PLO 6 PLO 7 PLO 8 
09-034-205  การเตรียมพร้อมสหกิจศึกษา 1 (0-2-1)* U, At Ap, At Ap, S, At   Ap, S Ap, S, At  
09 -034 -227 การเป็นผู้ประกอบการใน
อิสลาม                                      

3 (3-0-6) U, At Ap, At Ap, S, At  An, At Ap, S Ap, S, At C, S, At 

ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาต้น 
09-034-226  การบริหารและการจัดการใน
อิสลาม 

2 (2-0-4)      U, At Ap, At Ap, S, At  An, At Ap, S Ap, S, At  

09-034-229  โลกมุสลิมปัจจุบัน 3 (3-0-6) U, At Ap, At Ap, S, At  An, At Ap, S Ap, S, At  
09-034-213  หลัการพิสูจน์หะดีษ 3 (2-2-5)      U, At Ap, At Ap, S, At Ap, S, At An, At Ap, S Ap, S, At  
09-034-224  ศาสนาโลก 3 (3-0-6) U, At Ap, At Ap, S, At Ap, S, At An, At Ap, S Ap, S, At  
09-034-427  สารนิพนธ์ 3 (2-2-5)      U, At Ap, At Ap, S, At Ap, S, At An, At Ap, S Ap, S, At C, S, At 
09-034-431  สหกิจศึกษา 6 (0-18-0)* U, At Ap, At Ap, S, At   Ap, S Ap, S, At  
ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาปลาย 
09-034-222  หลักและวิธีการเผยแผ่ 3 (3-0-6) U, At Ap, At Ap, S, At Ap, S, At An, At Ap, S Ap, S, At C, S, At 
09-034-207  การเงิน การธนาคารในอิสลาม 3 (3-0-6) U, At Ap, At Ap, S, At Ap, S, At An, At Ap, S Ap, S, At C, S, At 
09-034-225  การสัมมนาทางอิสลามศึกษา 2 (1-2-2) U, At Ap, At Ap, S, At  An, At Ap, S Ap, S, At C, S, At 
09-014-229 สถานภาพสตรีในอิสลาม 2 (2-0-4) U, At Ap, At Ap, S, At  An, At Ap, S Ap, S, At  
09-034-300 ศาสนบัญญัติว่าด้วย 
อาวลาวียาต 

3 (3-0-6) U, At Ap, At Ap, S, At Ap, S, At An, At Ap, S Ap, S, At  

 
หมายเหตุ * - ระบุรายวิชาเรียงตามชั้นปี ตามระดับผลการเรียนรู้ของ Bloom’s Taxonomy (Revised) โดยระบุสัญลักษณ์ดังนี้ ในตารางช่อง PLOs 
  Remembering แทนด้วยสัญลักษณ์ “R”   Understanding แทนด้วยสัญลักษณ์ “U”  Applying แทนด้วยสัญลักษณ์ “Ap”  
  Analyzing       แทนด้วยสัญลักษณ์ “An”   Evaluating       แทนด้วยสัญลักษณ์ “E”  Creating แทนด้วยสัญลักษณ์ “C”  
  ส าหรับ Psychomotor Domain (Skills) แทนด้วยสัญลักษณ์ “S”  Affective Domain (Attitude)  แทนด้วยสัญลักษณ์ “At” 
  - เป็นรายวิชาที่จัดอยู่ในแผนการศึกษาแบบเอกเดี่ยว (สหกิจศึกษา) 



 
 

 

119 

3.4 ความคาดหวังของผลลัพธ์การเรียนรู้เมื่อสิ้นปีการศึกษาของผู้เรียน (Year Learning Outcomes: YLOs) 
 

ชั้นปี รายละเอียด 
ชั้นปีที่ 1 

 
 
 

นักศึกษาสามารถอธิบายศาสตร์ทางอิสลามศึกษาพ้ืนฐาน ปฏิบัติตามหลักค าสอนจากอัลกุรอานและ 
อัซซุนนะฮฺในด้านคุณธรรมจริยธรรม ความมีวินัย มีจิตสาธารณะ และมีความรับผิดชอบต่อตนเองและ
ผู้อ่ืนภายใต้บริบทสังคมพหุวัฒนธรรม มีความสามารถในการใช้ภาษาไทย ภาษามลายูกลาง และ
ภาษาอังกฤษระดับพ้ืนฐาน สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการศึกษาค้นคว้าและการน าเสนอรายงาน
ทางวิชาการ และมีความสามารถในการอ่านอัลกุรอานได้อย่างถูกต้อง 

ชั้นปีที่ 2 
 
 
 

นักศึกษาสามารถอธิบายบทบัญญัติอิสลามว่าด้วยอิบาดาต มุอามะลาต ครอบครัวและมรดกอิสลาม และ
สามารถบอกวิธีการน าไปประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิต มีความสามารถในการใช้ภาษาอาหรับ
ระดับพ้ืนฐาน มีทักษะการอ่านอัลกุรอานและอัซซุนนะฮฺพร้อมอธิบายความหมายตามที่ก าหนด และมี
ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ ซอฟแวร์ หรือโปรแกรมส าเร็จรูปส าหรับประยุกต์ใช้ในงานที่เกี่ยวข้อง 

ชั้นปีที่ 3 
 
 
 
 

นักศึกษาสามารถวิเคราะห์ประเด็นปัญหาทางอิสลามศึกษาร่วมสมัย สามารถน าความรู้ทางอิสลามศึกษา
ไปบูรณาการและแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม มีความรู้ พ้ืนฐานการเป็นผู้ประกอบการในอิสลาม มี
ความคิดอย่างมีวิจารณญาณ มีทักษะภาวะผู้น า มีความรับผิดชอบในการท างานร่วมกับผู้อ่ืน และสามารถ
ใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสมที่ทันสมัยในการค้นคว้าศาสตร์ทางอิสลามศึกษา 

ชั้นปีที่ 4 นักศึกษามีทักษะด้านการใช้ภาษาที่หลากหลาย (ภาษาไทย มลายูกลาง อาหรับ และอังกฤษ) ในการ
สื่อสาร สืบค้น มีทักษะหรือกระบวนการเผยแผ่ และถ่ายทอดข้อมูลทางอิสลามศึกษาได้ทั้งในระดับชาติ
และระดับนานาชาติ สามารถใช้กระบวนการเรียนรู้และการวิจัยเพ่ือต่อยอดแนวความคิดเชิงสร้างสรรค์ 
สู่นวัตกรรมทางอิสลามศึกษาที่ก้าวทันความเปลี่ยนแปลง ทั้งสามารถอยู่ร่วมกับผู้ อ่ืนในสังคมที่
หลากหลายทางวัฒนธรรมและประชาคมอาเซียน 
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 
 

1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ ในการให้ระดับคะแนน (เกรด) 
 ใช้ระบบระดับคะแนน (เกรด) 8 ระดับคือ 
ระดับคะแนนตัวอักษร   ความหมาย    ค่าคะแนนต่อหน่วยกิต 

A   ผลการประเมินขั้นดีเยี่ยม (Excellent)   4.0 
B+   ผลการประเมินขั้นดีมาก (Very Good)   3.5 
B    ผลการประเมินขั้นดี (Good)    3.0 
C+   ผลการประเมินขั้นดีพอใช้ (Fairly Good)   2.5 
C   ผลการประเมินขั้นพอใช้ (Fair)    2.0 
D+   ผลการประเมินขั้นอ่อน (Poor)    1.5 
D    ผลการประเมินขั้นอ่อนมาก (Very Poor)   1.0 
F    ผลการประเมินขั้นตก (Fail)     0 

 
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 

2.1  การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่ส าเร็จการศึกษา 
ให้ก าหนดระบบการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของนักศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของระบบการประกันคุณภาพการศึกษา

ภายในทั้งในระดับหลักสูตรและระดับรายวิชา โดยด าเนินการตามข้ันตอนต่อไปนี้ 
2.1.1 แต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประจ าหลักสูตร 
2.1.2 อาจารย์ผู้สอนรายวิชาด าเนินการทวนสอบผลสัมฤทธิ์รายวิชาที่สอนตามความเหมาะสม 
2.1.3 คณะกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์คัดเลือกรายวิชาเพ่ือทวนสอบไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของรายวิชาใน

หลักสูตรที่เปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษา 
2.1.4 คณะกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตรวจสอบผลการให้คะแนนกับข้อสอบ รายงาน โครงงาน และอ่ืนๆ  

ที่ผู้เรียนได้รับมอบหมายฃ 
2.1.5 คณะกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์วิเคราะห์และสรุปผลการด าเนินงานเสนอคณะกรรมการประจ า

สถาบันฯ เพ่ือปรับปรุงพัฒนาต่อไป   
 

2.2  การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาส าเร็จการศึกษา 
ก าหนดให้มีวิธีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนักศึกษาหลังส าเร็จการศึกษา ตามกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ในมุมมองของชุมชนและผู้ใช้บัณฑิตเป็นส าคัญ โดยการท า
วิจัยสัมฤทธิ์ผลของการประกอบอาชีพของบัณฑิต และน าผลการวิจัยที่มา ปรับปรุงกระบวนการการเรียนการสอนและการพัฒนา
หลักสูตรแบบครบวงจร รวมทั้งการประเมินคุณภาพของหลักสูตรโดยด าเนินการดังนี้  
  1. ภาวการณ์ได้งานท าของบัณฑิต ประเมินจากบัณฑิตแต่ละรุ่นที่จบการศึกษาในด้านระยะเวลาการหางานท า 
ความคิดเห็นของความรู้ ความสามารถ ความมั่นใจของบัณฑิตในการประกอบอาชีพ 
  2. การทวนสอบจากสถานประกอบการ โดยการสัมภาษณ์ หรือการส่งแบบสอบถาม เพ่ือประเมินความพึง
พอใจของบัณฑิตที่จบการศึกษาและเข้าท างานในสถานประกอบการนั้นๆ 
  3. การประเมินจากบัณฑิตที่ไม่ประกอบอาชีพ ในแง่ของความพร้อมและความรู้จากสาขาวิชาที่เรียน รวมทั้ง
สาขาวิชาอ่ืนๆ ที่ก าหนดในหลักสูตร ที่เกี่ยวเนื่องกับการประกอบอาชีพของบัญฑิต รวมทั้งเปิดโอกาสให้เสนอข้อคิดเห็นในการ
ปรับปรุงหลักสูตรให้ดียิ่งขึ้น 
  4. ความเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิที่มาประเมินหลักสูตรต่อความพร้อมของนักศึกษาในการเรียนและคุณสมบัติอ่ืนๆ 
ที่เก่ียวข้องกับกระบวนการเรียนรู้ และการพัฒนาองค์ความรู้ของนักศึกษา 
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3. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
 3.1 ใช้เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ว่าด้วยการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. 2557 หมวดที่ 8 ข้อ 29 (ภาคผนวก ซ) 
 3.2  ต้องเรียนครบตามจ านวนหน่วยกิตที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร และต้องได้ระดับคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ ากว่า 2.00 จาก
ระบบ 4.00 ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า 

3.3 สอบผ่านการท่องจ าอัลกุรอาน 3 ยุซ (ยุซท่ี 28-30) 
3.4 สอบผ่านทักษะด้านภาษาอาหรับ ภาษาอังกฤษ และผ่านกิจกรรมต่างๆ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ตามประกาศของ

สถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา และมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ก าหนด  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

122 

หมวดที่ 6  การพัฒนาคณาจารย์และบุคลากร 

1. การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 
1.1 ก าหนดคุณวุฒิและความเชี่ยวชาญของอาจารย์ใหม่สอดคล้องกับหลักสูตรและรายวิชาที่สอน 
1.2 จัดปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ทุกคนที่เข้ามาปฏิบัติหน้าที่ในหลักสูตรต่างๆ ของสถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา โดยมี

เนื้อหาส าคัญประกอบด้วย บทบาทหน้าที่ของอาจารย์ สิทธิประโยชน์ของอาจารย์ หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 
กฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ของมหาวิทยาลัยที่เก่ียวข้องกับอาจารย์ 

1.3 จัดให้อาจารย์ที่มีประสบการณ์และมีทักษะในการสอนเป็นอาจารย์พ่ีเลี้ยงที่คอยให้ค าแนะน าวิธีการสอนและการ
ประเมินผล รวมทั้งวัฒนธรรมองค์กรของมหาวิทยาลัยฯ และสถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา 
 1.4 ส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์เข้ารับการฝึกอบรม  ร่วมประชุม  สัมมนาและดูงานทางวิชาการและวิชาชีพใน
หน่วยงานอืน่พัฒนาความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพ่ือพัฒนาการสอนและการวิจัยอย่างต่อเนื่อง   

1.5 ส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์ศึกษาต่อ และเข้าร่วมและน าเสนอผลงานวิจัยทั้งในและต่างประเทศ  
1.6 จัดให้มีการประเมินและติดตามความก้าวหน้าในการปฏิบัติงานด้านการสอนของอาจารย์ใหม่ 

 
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์ 

2.1  การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 
2.1.1 จัดให้มีระบบประเมินผลด้านการสอนและการประเมินผลอย่างมีส่วนร่วมระหว่างผู้เรียนผู้สอนและ

ผู้บริหาร 
2.1.2 จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพ่ือทบทวน/ ประเมินผลการจัดการเรียนการสอนประจ าภาคการศึกษา 
2.1.3 สนับสนุนอาจารย์เข้าร่วมประชุมวิชาการและดูงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน  และวัดผล

ประเมินผล 
2.1.4 สนับสนุนให้มีการจัดท าวิจัยในชั้นเรียนและพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษา 
2.1.5 ส่งเสริมและพัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีทางการศึกษา 

 

2.2  การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอ่ืนๆ 
2.2.1 ส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์เพ่ิมพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพ่ือพัฒนาการสอนและการวิจัย

อย่างต่อเนื่อง   
2.2.2 สนับสนุนให้อาจารย์เข้ารับการฝึกอบรม ร่วมประชุม สัมมนาและดูงานทางวิชาการและวิชาชีพทั้งในและ

ต่างประเทศ  
2.2.3 จัดสรรงบประมาณส าหรับการท าวิจัย ส่งเสริมให้อาจารย์ขอทุนวิจัยจากภายนอก และเข้าร่วมกลุ่มวิจัย

และเวทีการน าเสนอผลงานวิจัยต่างๆ ทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

123 

หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 

การประกันคุณภาพหลักสูตร ด าเนินการตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 และแนวทางการ
บริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน  
พ.ศ. 2558 โดยก าหนดระบบประกันคุณภาพของหลักสูตร ตามองค์ประกอบในการประกันคุณภาพ 6 ด้าน คือ 1) การก ากับ
มาตรฐาน 2) บัณฑิต 3) นักศึกษา 4) คณาจารย์ 5) หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 6) สนับสนุนการเรียนรู้ 
 
1. การก ากับมาตรฐาน 

การบริหารจัดการหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษา และมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี มีดังนี้ 

1.1 มีคณะกรรมการประจ าสถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา คณะกรรมการวิชาการสถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา 
และคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ มีหน้าที่ก ากับมาตรฐานหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี  
พ.ศ. 2558 

1.2 มีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จ านวน 5 คน ท าหน้าที่ประธานหลักสูตร 1 คน และกรรมการหลักสูตร 4 คน ซึ่ง
ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจ าสถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา และน าเสนอต่อสภาวิชาการมหาวิทยาลัย
นราธิวาสราชนครินทร์ สภามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ และส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ตามล าดับ 

1.3 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ท าหน้าที่ในการบริหารหลักสูตรและพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน ตั้งแต่การ
วางแผน การควบคุมคุณภาพ การติดตามประเมินผล และน าผลการประเมินมาพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยอย่าง
ต่อเนื่อง อย่างน้อยทุกๆ 5 ปี ทั้งนี้หลักสูตรจะต้องมีคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ อยู่ประจ าหลักสูตร
ตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษา 

1.4 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เสนอแผนการด าเนินงาน การควบคุมและการติดตามผลด าเนินงานต่อที่ประชุม
คณะกรรมการวิชาการสถาบันอิสลามและอาหรับศึกษาทุกภาคการศึกษา เ พ่ือช่วยก ากับให้การด าเนินงานของหลักสูตรเป็นไป
ตามมาตรฐาน 

1.5 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรร่วมกันพิจารณาก าหนดให้บางรายวิชาจะต้องเชิญอาจารย์พิเศษหรือวิทยากร
ผู้เชี่ยวชาญมาบรรยายตามความเหมาะสม  

1.6 การด าเนินงานให้เป็นไปตามตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานเพ่ือการประกันคุณภาพหลักสูตรและการเรียนการสอนตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
 
2. บัณฑิต  

2.1 ผู้ส าเร็จการศึกษาไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 สามารถจบการศึกษาภายในก าหนดเวลาที่หลักสูตร ก าหนด  
2.2 ผู้ส าเร็จการศึกษาไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 สามารถมีงานท าหรือมีกิจการเป็นของตนเองหรือมีการใช้ประโยชน์จาก

การศึกษาในการประกอบวิชาชีพภายในเวลา 1 ปี 6 เดือน 
2.3 มีการส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกปี เพ่ือน าข้อมูลมาใช้ในการ ปรับปรุงหลักสูตร

การจัดการเรียนการสอนและการพัฒนานักศึกษา 
 

3. นักศึกษา 
3.1 การรับนักศึกษา 
     3.1.1 คุณสมบัติผู้เขา้ศึกษา 

  1) เป็นผู้ที่ส าเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 
  2)  เป็นผู้มีความสามารถอ่านอัลกุรอานในระดับพ้ืนฐาน 
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                  3) เป็นผู้มีความรู้พ้ืนฐานด้านอิสลามศึกษา 
  4) เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิชาอ่ืน ตามหลักสูตรที่ได้ รับการรับรองมาตรฐานจาก

คณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม 
  5) มีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศข้อบังคับของมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ว่าด้วยการศึกษาระดับ

ปริญญาตรี พ.ศ. 2557 
    3.1.2 การคัดเลือก การคัดเลือกผู้เข้าศึกษาให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และวิธีการของมหาวิทยาลัยนราธิวาส 

ราชนครินทร์ 
    3.1.3 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้าม สถาบันอุดมศึกษาเป็นไปตามประกาศ/  

ข้อบังคับ/ ระเบียบที่เกี่ยวข้องของส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา /กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม/ 
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ที่มีผลบังคับใช้ในปัจจุบัน 

 
3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา  

3.2.1 การเตรียมความพร้อมผู้เรียนก่อนเข้าเรียน  
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เตรียมความพร้อมผู้เรียนก่อนเริ่มเข้าเรียน โดยการจัด ปฐมนิเทศ แนะน าสถาบัน

อิสลามและอาหรับศึกษา หลักสูตร วิชาที่เรียน กฎ ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ สิ่งอ านวยความสะดวก และมีคู่มือนักศึกษาส าหรับ
นักศึกษาใหม่ทุกคน  

3.2.2 จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมนักศึกษาตลอดหลักสูตร ตั้งแต่ชั้นปีที่ 1- 4 เพ่ือให้มีทักษะชีวิตและความพร้อม
ในการออกไปประกอบอาชีพและด ารงตนอยู่ในสังคม โดย 

   ชั้นปีที่ 1 เตรียมความพร้อมให้นักศึกษาใหม่ก่อนเปิดภาคการศึกษา โดยการจัดโครงการสอนปรับพ้ืนฐาน
นักศึกษาใหม่ สร้างการมีระเบียบวินัยและความรับผิดชอบ พัฒนาทักษะการใช้ภาษาอาหรับ  และการใช้เทคโนโลยีพ้ืนฐาน 
ทักษะการพูดและการแสดงออกในการเป็นผู้น า ทักษะด้านการอ่านคัมภีร์อัลกุรอาน หะดีษพร้อมเข้าใจความหมาย โดย
สาขาวิชา ฝุายวิชาการ และฝุายพัฒนานักศึกษา สถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา  

  ชั้นปีที่ 2 เตรียมความพร้อมให้นักศึกษามีทักษะด้านการเรียนรู้คัมภีร์อัลกุรอาน หะดีษพร้อมเข้าใจ
ความหมาย ทักษะการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูปและการสืบค้นข้อมูล มีจิตอาสา มีภาวะผู้น า ผ่านโครงการหรือกิจกรรม
ต่างๆ โดยสาขาวิชา ฝุายวิชาการ และฝุายพัฒนานักศึกษา สถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา 

  ชั้นปีที่ 3 เตรียมความพร้อมให้นักศึกษามีความรับผิดชอบต่อสังคม มีทักษะการด าเนินชีวิตในสังคม 
พหุวัฒนธรรม มีทักษะการใช้ภาษาที่หลากหลาย มีทักษะการคิดในการวิเคราะห์ และเสนอแนวคิดเพ่ือแก้ปัญหาทางอิสลาม
ศึกษา ผ่านโครงการหรือกิจกรรมต่างๆ โดยสาขาวิชา ฝุายวิชาการ และฝุายพัฒนานักศึกษา สถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา  

  ชั้นปีที่ 4 นักศึกษาจัดท าสารนิพนธ์เพื่อพัฒนาองค์ความรู้หรือนวัตกรรมทางอิสลามศึกษา และปฏิบัติงานจริง
ตามหน่วยงานหรือสถานประกอบการต่างๆ 

3.2.3 การให้ค าปรึกษาวิชาการและแนะแนว 
    สาขาวิชาจัดระบบเกี่ยวกับการดูแลให้ค าปรึกษาด้านวิชาการและแนะแนวการศึกษาแก่นักศึกษา เพ่ือให้มี

แนวโน้มอัตราการคงอยู่ และอัตราการส าเร็จการศึกษาในระดับที่สูง โดย 
   1) ก าหนดระบบการให้ค าปรึกษาและช่วยเหลือนักศึกษาทั้งด้านการเรียนและส่วนตัว 
   2) มีการก าหนดอาจารย์ที่ปรึกษาประจ าชั้นปี และก าหนดชั่วโมงกิจกรรมพบปะระหว่างอาจารย์ที่ปรึกษากับ

นักศึกษาท่ีอยู่ในความดูแลอย่างสม่ าเสมอ 
 
3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา 

3.3.1 มีการติดตามและรายงานผลการคงอยู่ของนักศึกษา ผลการส าเร็จการศึกษาให้แก่คณะกรรมการวิชาการ
สถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา และคณะกรรมการประจ าสถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา ทุกภาคการศึกษา 
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    3.3.2 มีการส ารวจความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/ บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพการเรียนการสอนและทรัพยากร
สนับสนุนในสาขาวิชา 

    3.3.3 มีการก าหนดช่องทางให้นักศึกษาสามารถร้องเรียนต่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และมีการน าข้อ
ร้องเรียนมาประชุมเพ่ือจัดการแก้ปัญหาจากข้อร้องเรียน 

 
4. อาจารย์  

4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์  
     4.1.1 ระบบการรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตร ประธานหลักสูตร และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เสนอ

แต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตรต่อคณะกรรมการวิชาการสถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา คณะกรรมการประจ าสถาบันอิสลาม
และอาหรับศึกษา สภาวิชาการมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ และสภามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์  

     4.1.2 ระบบการบริหารอาจารย์ มีระบบการบริหารอัตราก าลัง โดยสถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา มีแผน 
อัตราก าลังของจ านวนอาจารย์ที่คงอยู่ จ านวนอาจารย์ที่เกษียณ จ านวนอาจารย์ที่ศึกษาต่อในแต่ละปี เพ่ือใช้ วางแผนในการ
ด าเนินการสรรหาอัตราก าลังของอาจารย์ในแต่ละปี 

     4.1.3 ระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์  
  1) ก าหนดให้อาจารย์แต่ละท่านท าแผนการพัฒนาตนเองเกี่ยวกับการศึกษาต่อ การยื่นขอต าแหน่งทาง

วิชาการจากนั้นคณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคลพิจารณาจัดสรรอาจารย์ที่จะลาศึกษาต่อ  ในแต่ละปี และเสนอต่อ
คณะกรรมการประจ าสถาบันอิสลามและอาหรับศึกษาต่อไป 

  2) สถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา สนับสนุนเงินในการพัฒนาตนเองในการเข้าร่วม  อบรม การประชุม
วิชาการ และการน าเสนอผลงานวิจัยทั้งในและต่างประเทศ  

  3) คณะกรรมการวิชาการสถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา ร่วมกับคณะกรรมการ  บริหารทรัพยากรบุคคล 
วางแผนและด าเนินการพัฒนาอาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 

 
4.2 คุณภาพอาจารย์ 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ติดตามการเผยแพร่ผลงานของอาจารย์ประจ าหลักสูตร โดยผ่านการติดตามและรายงาน

ผลของงานส่งเสริมงานวิจัยและต าราของคณะทุกปี เพ่ือให้มีผลงานที่มีคุณภาพ และเป็นไปตามเกณฑ์คุณสมบัติของอาจารย์
ประจ าหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 

 
4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย์ 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ได้จัดการเรียนการสอน ด าเนินกิจกรรมและโครงการเป็นไปตามข้อตกลงภาระงานในแต่

ละภาคการศึกษา ได้รับการประเมินผลการเรียนการสอนจากนักศึกษาไม่น้อยกว่า 3.51 คะแนน (จากคะแนนเต็ม 5) มีการ
พัฒนาผลงานทางงวิชาการ ทั้งในส่วนของเอกสารประกอบการสอน/ เอกสารค าสอน ในรายวิชาที่เกี่ยวข้อง โครงการวิจัยและ
บทความวิจัยตลอดจนต ารา เพ่ือใช้ประกอบการขอต าแหน่งทางวิชาการ อีกทั้งมีการรายงานการคงอยู่ของอาจารย์ประจ า
หลักสูตร และส ารวจความพึงพอใจของอาจารย์ประจ าหลักสูตรต่อการบริหารงานของหลักสูตรทุกปี 

 
5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 

5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร 
ระบบและกลไกในการออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตร 
     5.1.1 แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร 
     5.1.2 คณะกรรมการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรทบทวน มคอ.2 โครงสร้างรายวิชาและ  Curriculum Mapping 

ของแต่ละรายวิชา ค าอธิบายรายวิชา และวิธีการวัดและประเมินผล เพ่ือปรับปรุงแก้ไข 
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     5.1.3 อาจารย์ผู้สอน และผู้เรียน ประเมินหลักสูตร 
     5.1.4 ประชุมผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อแสดงความคิดเห็นต่อหลักสูตรที่ปรับปรุง 
     5.1.5 เสนอร่างหลักสูตรที่ปรับแก้หลังประชุมผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเสนอต่อคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตร เพ่ือให้

ข้อเสนอแนะต่อหลักสูตรที่ปรับปรุง 
     5.1.6 เสนอร่างหลักสูตรที่ผ่านการปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน าของผู้ทรงคุณวุฒิในการวิพากษ์หลักสูตรต่อ

คณะกรรมการประจ าสถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา พิจารณา 
     5.1.7 เสนอหลักสูตรที่ปรับปรุงแก้ไข เพ่ือขอความเห็นชอบต่อสภาวิชาการมหาวิทยาลัยนราธิวาส 

ราชนครินทร์ สภามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ และส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ตามล าดับ 
     5.1.8. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร รายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตรโดยจัดท า มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลัง

สิ้นสุดปีการศึกษา 
 
5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน  
     5.2.1 การก าหนดผู้สอน  

   1) หัวหน้าสาขาวิชาก าหนดผู้สอนโดยพิจารณาถึงความช านาญในเนื้อหาที่สอน ผลงานวิจัย หรือ
ประสบการณ์ท่ีเกี่ยวข้องกับวิชานั้นๆ และภาระงานของอาจารย์  

   2) อาจารย์ผู้สอนต้องเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตร อาจารย์ประจ า อาจารย์พิเศษที่มี คุณสมบัติตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 

      5.2.2 กระบวนการจัดการเรียนการสอน 
   การจัดท า มคอ. 3, 4, 5, 6 มีข้ันตอนดังนี ้
   1) ผู้สอน/ผู้ประสานงานรายวิชา ซึ่งเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรท าหน้าที่จัดท า มคอ. 3, 4, 5, 6 วาง

แผนการจัดการเรียนการสอน ด าเนินการจัดการเรียนการสอน และติดตามประเมินผลรายวิชาที่รับผิดชอบให้เป็นไปอย่างมี
คุณภาพ 

   2) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ก ากับ ติดตามและตรวจสอบการท า มคอ. 3, 4, 5, 6 
   3) ผู้สอน/ผู้ประสานงานรายวิชาส่ง มคอ. 3, 4 ก่อนวันเปิดภาคการศึกษา มคอ. 5, 6 ภายใน 30 วัน หลัง

สิ้นสุดการเรียนการสอน 
   4) ก าหนดให้มีการชี้แจง และแนะน าผู้เรียนเกี่ยวกับการเรียนการสอนของแต่ละรายวิชาในคาบแรกของการ

เรียน 
 

      5.2.3 การสนับสนุนและการให้ค าแนะน านักศึกษา 
   มีระบบอาจารย์ที่ปรึกษา ให้ค าปรึกษาและช่วยเหลือนักศึกษาทั้งด้านการเรียนและส่วนตัว โดยก าหนดให้มี

ชั่วโมงกิจกรรมประจ าสัปดาห์เพือ่ให้อาจารย์ที่ปรึกษาได้พบปะกับนักศึกษาอย่างสม่ าเสมอ 
 

      5.2.4 การอุทธรณ์ของนักศึกษา 
  1) สถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา มีการจัดระบบที่เปิดโอกาสให้นักศึกษาอุทธรณ์ในเรื่องต่างๆ ตาม

ข้อบังคับของมหาวิทยาลัยนราธิวาสนราชนครินทร์ ว่าด้วยการศึกษา ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2557 
2) มีการแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาจัดการข้อร้องเรียนหรือการอุทธรณ์ของนักศึกษา มีหน้าที่ด าเนินการ

จัดการข้อร้องเรียนหรืออุทธรณ์ให้เป็นไปตามขั้นตอนที่ก าหนดเพ่ือแก้ไขปัญหาและรักษาความถูกต้องเที่ยงธรรม  
3) นักศึกษาสามารถอุทธรณ์หรือร้องเรียนเพ่ือขออุทธรณ์ในกรณีที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับการสอบ ผลคะแนน

สอบ และวิธีการประเมินผลได้หลายช่องทาง เช่น ระบบอาจารย์ที่ปรึกษา สายตรงผู้อ านวยการสถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา 
เฟสบุ๊ค เพจ และอีเมล์สถาบันฯ รวมทั้งทางเว็บบอร์ดของเว็บไซต์สถาบันอิสลามฯ ได้  
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4) จัดให้มีการประเมินผลการจัดการข้อร้องเรียนหรือการอุทธรณ์ เพ่ือปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาให้มี
ประสิทธิภาพมายิ่งข้ึน 
 

5.3 การประเมินผู้เรียน 
     5.3.1 การประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

1) ผู้สอน/ผู้ประสานงานรายวิชา จัดการประเมินผลการเรียนรู้ตามวิธีการประเมินที่ระบุไว้ใน มคอ. 3, 4 และ
พิจารณาให้เกรด และผ่านการพิจารณารับรองโดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และคณะกรรมการวิชาการสถาบันอิสลามและ
อาหรับศึกษาตามล าดับ จากนั้นส่งเกรดภายในเวลาที่ทะเบียนกลางของมหาวิทยาลัยฯ ก าหนด 

2) มีการประเมินผู้สอนโดยผู้เรียน 
3) ผู้สอน/ผู้ประสานงานรายวิชาจัดท า มคอ. 5, 6 ภายใน 30 วันหลังสิ้นสุดการเรียนการสอน 
4) ก าหนดให้มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่ก าหนดใน มคอ. 3, 4 ภายใน 

30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษา โดยสถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา แต่งตั้งกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน เพ่ือ
ด าเนินการทวนสอบอย่างน้อยร้อยละ 25 ของจ านวนรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษา และรายงานผลต่อที่ประชุม
คณะกรรมการวิชาการสถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา 
 
6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

6.1 การบริหารงบประมาณ 
สถาบันอิสลามและอาหรับศึกษาจัดสรรงบประมาณประจ าปี ทั้งเงินงบประมาณและเงินรายได้ เพ่ือจัดซื้อต ารา สื่อการ

เรียนการสอน โสตทัศนูปกรณ์ และวัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์อย่างเพียงพอ เพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอนในชั้นเรียน และสร้าง
สภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับการเรียนรู้ด้วยตนเองของนักศึกษา 

 
 6.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม 

สถาบันอิสลามและอาหรับศึกษามีความพร้อมทั้งด้านห้องเรียน ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์การเรียนการสอน 
ห้องส าหรับนักศึกษาได้ท ากิจกรรม ห้องสโมสรนักศึกษา ห้องละหมาด ห้องสมุด นอกจากนี้นักศึกษายังสามารถค้นคว้าข้อมูลได้
จากห้องสมุดศูนย์วิทยบริการมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ดังนี้ 

6.2.1 สถานที่จัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
- ห้องเรียนขนาด 50 คน จ านวน 20 ห้อง  
- ห้องเรียนขนาด 90 คน จ านวน 4 ห้อง  
- ห้องสโมสรนักศึกษาสถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา 1 ห้อง 
- ห้องปฏิบัติศาสนกิจ 2 ห้อง ชาย 1 ห้อง และหญิง 1 ห้อง 
- ห้องประชุมใหญ่ขนาด 500 คน จ านวน 2 ห้อง 

6.2.2 สถานที่ศึกษาค้นคว้า 
- ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ขนาด 40 ที่นั่ง จ านวน 1 ห้อง 
- ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ขนาด 25 ที่นั่ง จ านวน 2 ห้อง 
- ห้องสมุดสถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา 1 ห้อง 
- ห้องสมุดอาคารศูนย์วิทยบริการ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 

  6.2.3 วัสดุอุปกรณ์การศึกษา 
- เครื่องฉายทึบแสง จ านวน 1 เครื่อง  
- เครื่องฉายภาพข้ามศีรษะ จ านวน 16 เครื่อง 
- เครื่องขยายเสียงประจ าห้องเรียน จ านวน 5 เครื่อง 
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- เครื่องขยายเสียงส าหรับจัดกิจกรรมในโครงการต่างๆ จ านวน 2 ชุด 
- เครื่องบันทึกเสียง จ านวน 1 เครื่อง 
- เครื่องคอมพิวเตอร์ จ านวน 89 เครื่อง 
- เครื่องปริ้นเตอร์ จ านวน 3 เครื่อง 
- เครื่องถ่ายเอกสาร จ านวน 2 เครื่อง 
- ระบบอินเตอร์เน็ตไร้สาย (Wireless) จ านวน 8 เครื่อง 

6.2.4 ห้องสมุด 
ห้องสมุดสถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา มีหนังสือ ต ารา และซีดีรอมเพ่ือบริการให้กับนักศึกษาสาขาวิชา

อิสลามศึกษาและสาขาวิชาต่างๆ จ านวน 2,420 เล่ม และแผ่นซีดี 48 แผ่น ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้     
- หนังสือภาษาอาหรับสาขาวิชาภาษาอาหรับ จ านวน 220 เล่ม 
- หนังสือภาษาอาหรับสาขาวิชาอิสลามศึกษา จ านวน 468 เล่ม 
- หนังสือภาษาอาหรับสาขาวิชากฎหมายอิสลาม จ านวน 1,000 เล่ม 
- หนังสือภาษาไทย จ านวน 692  เล่ม 

   - หนังสือภาษามลายู จ านวน 25  เล่ม 
- หนังสือภาษาอังกฤษ จ านวน 15  เล่ม 
- ซีดีรอม สื่อการเรียนการสอน จ านวน 48  แผ่น 

 
6.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม 

6.3.1 สถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดหาและพัฒนาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
เพ่ือด าเนินการส ารวจความต้องการของนักศึกษาและอาจารย์ประจ าหลักสูตร พร้อมทั้งส ารวจสิ่งที่มีอยู่ในแต่ละปีเพ่ือการจัดซื้อ
เพ่ิมเติมตามความเหมาะสม 

6.3.2 จัดท าแผนการจัดซื้อจัดหาวัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอนและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้เพ่ิมเติมในแต่ละปี
การศึกษาตามผลการส ารวจและการประเมินของนักศึกษาและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

6.3.3 ประสานแจ้งข้อมูลไปยัง ศูนย์วิทยบริการ กองส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยนราธิวาส
ราชนครินทร์ เพ่ือจัดหาหนังสือและสื่อการศึกษาในส่วนที่เกินความสามารถของสถาบันฯ ทั้งนี้โดยอาจารย์ผู้สอนแต่ละรายวิชา
เป็นผู้เสนอแนะรายชื่อหนังสือตลอดจนสื่ออ่ืนๆ ที่จ าเป็น 

6.3.4 จัดให้มีการประเมินความพึงพอใจสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้เพื่อปรับปรุงพัฒนาอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 
 
6.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร 

                    6.4.1 สถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา จัดให้มีระบบการติดตามและประเมินความเพียงพอของทรัพยากรจาก
ผู้สอน ผู้เรียน และบุคลากรที่เกี่ยวข้องเพ่ือใช้ในการเรียนการสอน 

6.4.2 จัดให้มีการส ารวจและจัดท าสถิติผู้เข้าใช้ทรัพยากรในหมวดต่างๆ ทั้งในรูปแบบของการประเมินความพึง
พอใจโดยใช้แบบสอบถาม กล่องรับความคิดเห็น และอ่ืนๆ 
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7. ตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) 
 ผลการด าเนินการบรรลุตามเปูาหมายตัวบ่งชี้ในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558ทั้งหมดอยู่ในเกณฑ์
ดีต่อเนื่อง 2 ปีการศึกษาเพ่ือติดตามการด าเนินการตาม TQF ต่อไป ทั้งนี้เกณฑ์การประเมินผ่าน คือ มีการด าเนินงานตามข้อ  
1–5 และอย่างน้อยร้อยละ 80 ของตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานที่ระบุไว้ในแต่ละปี 
 

ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน 
ปีท่ี 
1 

ปีท่ี 
2 

ปีท่ี 
3 

ปีท่ี 
4 

ปีท่ี 
5 

(1)  มีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของ
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

     

(2)  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการ
ประชุมเพ่ือวางแผน ติดตาม และทบทวนการด าเนินงานหลักสูตร 

     

(3)  มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับมาตรฐาน
คุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา 

     

(4)  มีรายละเอียดของรายวิชา และประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ 
มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้
ครบทุกรายวิชา 

     

(5)  จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา และประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 และมคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุด
ภาคการศึกษาท่ีเปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา 

     

(6)  จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 
60วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา 

     

(7) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่
ก าหนดในมคอ.3และมคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ25ของรายวิชาที่เปิด
สอนในแต่ละปีการศึกษา 
 

     

(8)  มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือ 
การประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการด าเนินงานที่รายงานใน 
มคอ.7 ปีที่แล้ว 

     

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

     

(10)  อาจารย์ประจ าทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ 
อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 

     

(11)  จ านวนบุคลากรสายสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับการ
พัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50ต่อปี 

     

(12)  ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพ
หลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนน 5.0 

     

(13) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 
3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 
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หมวดที่ 8 การประเมิน และปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 
 

1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 
1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน 

1.1.1 คณาจารย์ในหลักสูตรร่วมกันพิจารณาและก าหนดกลยุทธ์การจัดการเรียนการสอนที่ชัดเจนเพ่ือมุ่งให้เกิด
การเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

1.1.2 การก าหนดกลยุทธ์การเรียนการสอนต้องค านึงถึงความเหมาะสมกับผู้เรียนและลักษณะของรายวิชา
สามารถท าให้ผู้เรียนได้ความรู้และสามารถใช้ความรู้ในเชิงวิชาการ 

1.1.3 กลยุทธ์การเรียนการสอนกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้จากการปฏิบัติและสนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้เพ่ือการ
เรียนรู้ และเป็นผู้ใฝุรู้ตลอดชีวิต 

1.1.4 จัดให้มีการประเมินกลยุทธ์การสอนและประเมินผลสัมฤทธิ์ของแต่ละรายวิชา โดยทีมคณาจารย์ประจ า
หลักสูตรและทีมผู้สอน และจัดให้มีการวิเคราะห์ผลการประเมินการสอนโดยนักศึกษาและการวิเคราะห์ผลการเรียนของ
นักศึกษาช่วงหลังจากการสอน โดยเปรียบเทียบกับมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา รายละเอียดหลักสูตรและรายวิชา  

1.1.5 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร/อาจาย์ผู้สอนรวบรวมปัญหา ข้อเสนอแนะ 
ที่ได้รับไปปรับปรุงและพัฒนากลยุทธ์และเสนอแนะให้อาจารย์ผู้สอนมีหน้าที่น าผลการประเมินไปปรับปรุงและพัฒนาการจัดการ
เรียนการสอนและรายงานผลต่อไป 

 
1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 

1.2.1 ผู้เรียนประเมินผลการสอนของอาจารย์ทุกรายวิชาเมื่อสิ้นสุดการสอน โดยประเมินผ่านระบบสารสนเทศ
ของมหาวิทยาลัยและอาจารย์ผู้สอนสามารถดูผลการประเมินทุกรายวิชาที่สอนได้ในระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย 

1.2.2 คณะกรรมการนิเทศการสอนท าการประเมินผลการสอนและการใช้แผนกลยุทธ์การสอนของอาจารย์ทุก
คนและรายงานผลต่อมหาวิทยาลัย 

1.2.3 ฝุายวิชาการรวบรวมผลการประเมินที่เป็นความต้องการในการปรับปรุงทักษะการสอนและวางแผนการ
พัฒนาให้สอดคล้องและหรือปรับปรุงกลยุทธ์การสอนให้เหมาะสมกับรายวิชาในยุคสมัยและผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ที่คาดหวัง 

1.2.4 สาขาวิชาและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ประเมินทักษะของอาจารย์โดยผ่านการวิเคราะห์จุดแข็ง 
จุดอ่อนและผลการเรียนของนักศึกษา 

 
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 

2.1 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินหลักสูตรเพ่ือด าเนินการวางแผนการประเมินหลักสูตรอย่างเป็นระบบ 
2.2 ด าเนินการประเมินหลักสูตรโดยส ารวจข้อมูลจากนักศึกษาปีสุดท้าย บัณฑิตใหม่  ผู้ใช้บัณฑิต  และอาจารย์ผู้สอน 

โดยการสนทนากลุ่ม สัมภาษณ์ และใช้แบบสอบถาม  
2.3 ประเด็นการประเมินหลักสูตรในภาพรวมอย่างน้อยต้องครอบคลุมถึงข้อก าหนดของหลักสูตรที่แสดงถึงผลการ

เรียนรู้ที่คาดหวัง โครงสร้างและเนื้อหาของหลักสูตรที่มีสัดส่วนเหมาะสมระหว่างความรู้และทักษะทั่วไปกับความรู้และทักษะ
เฉพาะทาง มีความสอดคล้องระหว่างวิสัยทัศน์กับพันธกิจของสถาบัน และมีเนื้อหาที่มีความทันสมัย 

2.4 มีการน าเสนอผลการประเมินและแนวทางการปรับปรุงเพื่อการวิพากษ์โดยผู้ทรงคุณวุฒิ 
 

3. การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 
 3.1 ด าเนินการประเมินตามตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพหลักสูตรและจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับ
ปริญญาตรี ที่ก าหนดไว้ในหมวด 7 ข้อ 7 โดยคณะกรรมการประเมินอย่างน้อย 3 คน ซึ่งผ่านการอบรมหรือเป็นผู้มีรายชื่อขึ้นอยู่
ในบัญชีรายชื่อผู้ประเมินของ ทปอ. 
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 3.2 ด าเนินการประเมินตามองค์ประกอบที่  1 การก ากับมาตรฐานในคู่มือประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดบัอุดมศึกษา (สกอ.) อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
 3.3 ด าเนินการตรวจประเมินเพ่ือพัฒนาตามเกณฑ์ AUN-QA ระดับหลักสูตร (ภาคภาษาไทย) ตามรอบระยะเวลาที่
ก าหนดอย่างน้อย 1 ครั้งในรอบ 5 ปี หรือตามเกณฑ์อ่ืนๆ ที่สภามหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบ 
 3.4 รายงานผลการประเมินตามข้อ 3.2 และข้อ 3.3 ต่อส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) พร้อมทั้งข้อมูล
พ้ืนฐาน (CDS) ผ่านระบบ CHE-QA Online หรือระบบอ่ืนตามท่ี สกอ. ก าหนด 
   
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธ์การสอน 
 4.1 คณะกรรมการประเมินหลักสูตรของสถาบันฯ จัดท ารายงานการประเมินผล และเสนอประเด็นที่จ าเป็นในการ
ปรับปรุงหลักสูตรต่อคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร 
 4.2 สถาบันฯ จัดประชุมสัมมนาคณาจารย์เพ่ือการปรับปรุงหลักสูตร เพ่ือให้คณาจารย์มีส่วนร่วมในการปรับปรุง
หลักสูตร 
 4.3 เชิญผู้เชี่ยวชาญจากภายนอกและผู้ทรงคุณวุฒิจากสถาบันการศึกษาที่มีการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรที่
คล้ายคลึงกันและตัวแทนองค์กรอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องมาร่วมประชุมพิจารณาหลักสูตรและให้ข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงพัฒนา
หลักสูตรและกลยุทธ์ในการจัดการเรียนรู้ 
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ภาคผนวก 
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ภาคผนวก ก 
ตารางเปรียบเทียบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอิสลามศึกษา 

 
ภาคผนวก ข 
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ตารางเปรียบเทียบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอิสลามศึกษา 
 

หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2560 หลักสูตรปรับปรุงพ.ศ. 2565 เหตุผลในการแก้ไข 
ชื่อหลักสูตร 
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอิสลามศึกษา 

بقسم الدراسات اإلسالمية ليسانس اآلداب  

Bachelor of Arts Program in Islamic Studies 

ชื่อหลักสูตร 
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอิสลามศึกษา 

الدراسات اإلسالمية قسم يف اإلجازة العالية   

Bachelor of Arts Program in Islamic Studies 

 

ปรับเพ่ิมเติมชื่อหลักสูตรเป็นภาษาอาหรับ
ตามข้อเสนอของคณะกรรมการวิพากษ์
หลักสูตรฯ 

ชื่อปริญญา 
ศิลปศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชาอิสลามศึกษา) 
 ليسانس اآلداب بقسم الدراسات اإلسالمية
Bachelor of Arts ( Islamic Studies) 
ศศ.บ. (อิสลามศึกษา) 
B.A. (Islamic Studies) 

ชื่อปริญญา 
ศิลปศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชาอิสลามศึกษา) 

الدراسات اإلسالمية قسم يف اليةاإلجازة الع   

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

 

โครงสร้างหลักสูตร 
หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป                          31 หน่วยกิต 
หมวดวิชาเฉพาะ                                99 หน่วยกิต 
        กลุม่วิชาแกน                            17 หน่วยกิต 
        กลุ่มวิชาเอก (แบบเอกเดี่ยว)          82 หน่วยกิต                              
          วชิาเอกบังคับ                         56 หน่วยกิต 
 วิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า           26 หน่วยกิต 
       กลุ่มวิชาเอก (แบบเอก-โท)             82 หน่วยกิต 
          วชิาเอกบังคับ                         56 หน่วยกิต 
          วชิาเอกเลือกไม่น้อยกว่า             11 หน่วยกิต 
          วชิาโท ไม่น้อยกว่า                   15 หน่วยกิต 
หมวดวิชาเลือกเสรี                              6 หนว่ยกิต 

โครงสร้างหลักสูตร 
คงเดิม     
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หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2560 หลักสูตรปรับปรุงพ.ศ. 2565 เหตุผลในการแก้ไข 
                รวม                             136  หน่วยกิต 
หมวดวิชาโท               ไม่นอ้ยกว่า        18  หน่วยกิต 
ปรัชญาหลักสูตร 
     มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถด้านอิสลามศึกษา มี
ทักษะด้านการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี มีคุณธรรม จริยธรรม 
มีจิตส านึกสาธารณะก้าวน าความเปลี่ยนแปลง พร้อมพัฒนา
คุณภาพ  ชี วิ ตตน เองและสั งคมอย่ า งอย่ า งสมดุ ล  ด้ ว ย
กระบวนการศึกษาท่ีมีคุณภาพทันสมัยและบูรณาการ 

ปรัชญาหลักสูตร 
     มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสาธารณะ ก้าวน า
ความเปลี่ยนแปลง มีความรู้ความสามารถด้านศาสตร์ทางอิสลาม
ศึกษา ก้าวทันประเด็นอิสลามร่วมสมัย มีทักษะด้านการสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยี พร้อมมีแนวคิดด้านนวัตกรรมทางอิสลาม
ศึ กษา เ พ่ื อ พัฒนาคุณภ าพ ชี วิ ตตน เ องและสั ง คม ภ าย ใต้             
พหุวัฒนธรรม ด้วยกระบวนการศึกษาที่มีคุณภาพทันสมัยและ
บูรณาการ 

 

เพ่ิมข้อความ “ภายใต้พหุวัฒนธรรม” เพ่ือ
ตอบสนองและมี ค ว ามสอดคลั อ งกั บ
วิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยฯ 

ความส าคัญของหลักสูตร 
     สั งคมโลกปัจจุบันได้ พัฒนาไปสู่ สั งคมฐานความรู้  ซึ่ ง
สอดคล้องกับหลักศาสนาอิสลามที่ได้เรียกร้องให้มนุษย์ปฏิรูป
สังคมด้วยความรู้มาเป็นเวลานานกว่า 1400 กว่าปี คัมภีร์ 
อัลกุรอานเป็นแหล่งวิทยาการอันยิ่งใหญ่และท้าทายปัญญาของ
มนุษย์ ชี้ชวนให้มนุษย์ศึกษา ค้นคว้า คัมภีร์อัลกุรอานประมวลไว้
ด้วยความรู้ที่เป็นสูตรส าเร็จและความรู้ที่เปิดโลกทัศน์ให้มนุษย์
ต่ อยอดด้ ว ยกระบวนการคิ ด  ศึ กษ า  ค้นคว้ า  และวิ จั ย 
มหาวิทยาลัยหลายแห่งทั่วโลก ได้น าเนื้อหาสาระในคัมภีร์ 
อัลกุรอานไปเป็นรากฐานทางด้านการศึกษาสาขาวิชาต่างๆ 
รวมทั้งสาขาวิชาอิสลามศึกษา ซึ่งเป็นมาตรฐานส าคัญส าหรับการ
ด าเนินชีวิตของมุสลิมทุกคน ไม่ว่าจะอาศัยอยู่ในประเทศใด 
การศึกษาอิสลามศึกษาจึงมีความส าคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน
สังคมปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงเชื่อมโยงกับวัฒนธรรมที่
หลากหลาย ยิ่งมีความจ าเป็นที่จะต้องรู้และเข้าใจหลักการของ

ความส าคัญของหลักสูตร 
     สังคมโลกปัจจุบันได้พัฒนาไปสู่สังคมฐานความรู้ ซึ่งสอดคล้อง
กับหลักศาสนาอิสลามที่ได้เรียกร้องให้มนุษย์ปฏิรูปสังคมด้วย
ความรู้ คัมภีร์อัลกุรอานเป็นแหล่งวิทยาการอันยิ่งใหญ่และท้าทาย
ปัญญาของมนุษย์  ประกาศให้มนุษย์ศึกษา ค้นคว้า คัมภีร์ 
อัลกุรอานประมวลไว้ด้วยความรู้ที่เป็นสูตรส าเร็จและความรู้ที่เปิด
โลกทัศน์ให้สามารถต่อยอดด้วยกระบวนการคิด ศึกษา ค้นคว้า 
และวิจัย มหาวิทยาลัยหลายแห่งทั่วโลก ได้น าเนื้อหาสาระใน
คัมภีร์อัลกุรอานไปเป็นรากฐานทางด้านการศึกษาสาขาวิชาต่างๆ 
รวมทั้งสาขาวิชาอิสลามศึกษา ซึ่งเป็นมาตรฐานส าคัญส าหรับการ
ด าเนินชีวิตของมุสลิมทุกคน ไม่ว่าจะอาศัยอยู่ ในประเทศใด 
การศึกษาอิสลามศึกษาจึงมีความส าคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน
สังคมปัจจุบันที่มีความเจริญก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยี มีการ
เปลี่ยนแปลงเชื่อมโยงกับวัฒนธรรมที่หลากหลาย ยิ่งมีความจ าเป็น
ที่จะต้องรู้และเข้าใจหลักการของอิสลามอย่างลึกซึ้ง ทั้งในด้านการ

 
ปรับเพ่ิมเติมและขยายความให้ครอบคลุม
และให้มีความชัดเจนตามค าแนะน าของ
ผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์หลักสูตร 
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อิสลามอย่างลึกซึ้ง เพ่ือสามารถปรับตัวในการอยู่ร่วมกันภายใต้
กรอบแห่งอิสลามอันเป็นสากล ยืดหยุ่น และเหมาะสมกับทุกยุค
ทุกสมัย หาไม่แล้วอาจจะน าไปสู่การใช้ชีวิตอย่างคับแคบ ขัดแย้ง 
และเกิดความแตกแยกขึ้นได้ การจัดการเรียนการสอนสาขาวิชา
อิสลามศึกษาจึงมีนัยส าคัญต่อการสร้างความสงบสุขและความ
เจริญก้าวหน้าของสังคมและประเทศชาติ 

ปลูกฝังให้ผดุงไว้ในหลักคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวิจัย มีจิต
สาธารณะ และมีทักษะความเป็นผู้น า โดยมีฐานความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับศาสตร์ทางอิสลามศึกษาที่ได้รับจากอัลกุรอาน และ 
ซุนนะฮฺที่สามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้ในการด าเนินชีวิตได้อย่าง
เหมาะสมและถูกต้องอย่างมีความสุขได้ ทั้งจะไม่ขัดกับหลักการที่
ได้ศึกษามา เพ่ือสามารถปรับตัวในการอยู่ร่วมกันภายใต้กรอบแห่ง
อิสลามอันเป็นสากล ยืดหยุ่น และเหมาะสมกับทุกยุคทุกสมัย 
รวมทั้งการใช้เทคโนโลยีในการสร้างสรรค์นวัตกรรมทางอิสลาม
ศึกษา หาไม่แล้วอาจจะน าไปสู่การใช้ชีวิตอย่างคับแคบ ขัดแย้ง 
และเกิดความแตกแยกขึ้นได้ การจัดการเรียนการสอนสาขาวิชา
อิสลามศึกษาจึงมีนัยส าคัญต่อการสร้างความสงบสุขและความ
เจริญก้าวหน้าของสังคมและประเทศชาติ 

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร  
     หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอิสลามศึกษามุ่ง
ผลิตบัณฑิตที่มีคุณสมบัติดังนี้ 
     1. อธิบายบทบัญญัติอิสลามที่เกี่ยวข้องกับการด าเนิน
ชีวิตประจ าวันได้อย่างถูกต้อง 
     2. คิดวิเคราะห์และเชื่อมโยงศาสตร์ด้านอิสลามศึกษากับ
ศาสตร์อื่นเพ่ือการประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม 
     3. มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัย และความรับผิดชอบ
ต่อตนเองและผู้อ่ืนภายใต้บริบทสังคมพหุวัฒนธรรม 
     4. สามารถใช้เทคโนโลยีในการสืบค้นข้อมูล สื่อสาร และ
ถ่ายทอดองค์ความรู้ทางอิสลามศึกษาได้ ทั้งด้วยภาษาไทยและ
ภาษาต่างประเทศ 

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร  
     วัตถุประสงค์ของหลักสูตรบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาจะมี
คุณธรรม จริยธรรม มีความรู้ และความสามารถดังนี้ 
     1. มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัย มีจิตสาธารณะ และมี
ทักษะความเป็นผู้น า พร้อมมีความรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อ่ืน
ภายใตบ้ริบทสังคมพหุวัฒนธรรม 
     2. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับศาสตร์ทางอิสลามศึกษา และ
น าบทบัญญัติอิสลามไปประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิตประจ าวัน 
และการประกอบอาชีพได้อย่างมีความสุข 
     3. มีทักษะในศาสตร์ว่าด้วยการอ่านอัลกุรอาน และอัซซุนนะฮฺ 
พร้อมเข้าใจความหมาย และสามารถเผยแผ่ได้อย่างถกูต้อง 
      

 
เพ่ือให้สอดคล้องกับข้อเสนอของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียและวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย 
รวมทั้ งข้ อ เสนอแนะของผู้ ทรงคุณวุฒิ
วิพากษ์หลักสูตร 
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     5. สามารถสร้างนวัตกรรมทางอิสลามศึกษาที่เหมาะสมกับ
ยุคสมัยในสังคมพหุวัฒนธรรมแห่งประชาคมอาเซียน 

     4. สามารถคิด วิเคราะห์ และเชื่อมโยงศาสตร์ด้านอิสลาม
ศึกษากับศาสตร์อื่นๆ ในประเด็นอิสลามร่วมสมัย 
     5. สามารถใช้เทคโนโลยีดิจิทัล และภาษาที่หลากหลาย 
(ภาษาไทย มลายูกลาง อาหรับ และอังกฤษ) ในการสืบค้นข้อมูล 
สื่อสาร และถ่ายทอดองค์ความรู้ทางอิสลามศึกษาได้ทั้ งใน
ระดับชาติและนานาชาติ 
     6. มีแนวความคิดเชิงสร้างสรรค์นวัตกรรมทางอิสลามศึกษาที่
เหมาะสมกับยุคสมัยในสังคมพหุวัฒนธรรมและประชาคมอาเซียน 

 

 ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร  
ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตรมีดังนี้ 
     PLO 1 แสดงออกซึ่งการยึดมั่นต่อหลักคุณธรรมจริยธรรมอัน 
ดีงามตามค าสอนในอัลกุรอาน และอัซซุนนะฮฺ 
     PLO 2 แสดงออกซ่ึงความมีวินัย มีจิตสาธารณะ มีทักษะความ
เป็นผู้น า และมีความรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อ่ืนภายใต้บริบท
สังคมพหุวัฒนธรรม 
     PLO 3 อธิบายศาสตร์ทางอิสลามศึกษา พร้อมน าบทบัญญัติ
อิสลามไปประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิตประจ าวัน และการ
ประกอบอาชีพได้อย่างมีความสุข 
          PLO 3.1 เข้าใจหลักการพื้นฐานศาสตร์ทางอิสลามศึกษา 
          PLO 3.2 น าความรู้ทางอิสลามศึกษาไปประยุกต์ใช้ในการ
ด าเนินชีวิตประจ าวัน 
           PLO 3.3 สามารถบูรณาการศาสตร์ทางอิสลามศึกษากับ
การประกอบอาชีพได้อย่างมีความสุข 

 
เพ่ือให้สอดคล้องกับการจัดท าหลักสูตรตาม
หลักของ OBE ข้อเสนอของผู้มีส่วนได้เสีย
เสีย รวมถึงวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยฯ 
และข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์
หลักสูตร 
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     PLO 4 อ่านอัลกุรอานและอัซซุนนะฮฺ พร้อมอธิบาย
ความหมายที่ก าหนด และสามารถเผยแผ่ได้อย่างถูกต้อง 
          PLO 4.1 เข้าใจหลักการพ้ืนฐานการอ่านอัลกุรอานและ 
อัซซุนนะฮฺ 
          PLO 4.2 สามารถอธิบายความหมายของอัลกุรอาน
และอัซซุนนะฮฺได้อย่างถูกต้อง 
          PLO 4.3 สามารถเผยแผ่องค์ความรู้ที่ได้รับจากอัลกุรอาน
และอัซซุนนะฮฺไดอ้ย่างถูกต้อง 
     PLO 5 วิเคราะห์ปัญหาร่วมสมัย และชี้น าการแก้ปัญหาด้วย
ศาสตร์ทางอิสลามศึกษาได้อย่างเหมาะสม 
     PLO 6 สามารถค้นคว้าศาสตร์ทางอิสลามศึกษาด้วย
เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างเหมาะสมและทันสมัย 
     PLO 7 สามารถใช้ภาษาที่หลากหลาย (ภาษาไทย มลายูกลาง 
อาหรับ และอังกฤษ) ในการสื่อสาร  สืบค้น และถ่ายทอดข้อมูล
ทางอิสลามศึกษาได้ทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ 
     PLO 8 แสดงออกซึ่งความคิดเชิงสร้างสรรค์นวัตกรรมทาง
อิสลามศึกษาที่ก้าวทันความเปลี่ยนแปลง รวมถึงสามารถอยู่
ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมที่หลากหลายทางวัฒนธรรมและประชาคม
อาเซียน 

  

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป (รวม 31 หน่วยกิต) หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป (รวม  31 หน่วยกิต) 
คงเดิม 

 

กลุ่มวิชาภาษา 12 หน่วยกิต กลุ่มวิชาภาษา  12 หน่วยกิต 
คงเดิม 

 

11-034-101     การใช้ภาษาไทย    3(2-2-5) 
     การใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้องเหมาะสม  หลักการพูด การฟัง  

คงเดิม  
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การอ่าน และการเขียน เน้นฝึกปฏิบัติเพื่อการน าไปใช้ 
11-034-102     ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน    3(2-2-5) 
     การใช้ภาษาอังกฤษในการทักทาย  แนะน า  บอกทิศทางพัฒนา
ทักษะการอ่านและการเขียนในชีวิตประจ าวัน 

คงเดิม  

11-034-103  การสนทนาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  
3(2-2-5) 
     พัฒนาทักษะการฟังและการพูดภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารใน
โอกาสต่างๆ  ฝึกการสนทนาเป็นกลุ่ม  

คงเดิม  

11-034-104  การใช้ภาษามาลายูในชีวิตประจ าวัน  3(2-2-5) 
     การใช้ภาษามลายูกลางอย่างถูกต้องเหมาะสม หลักการพูด 
การฟัง  การอ่าน และการเขียน เน้นฝึกปฏิบัติเพื่อการน าไปใช้ 
 
 

คงเดิม  

11-034-105     ภาษาไทยร่วมสมัย      3(2-2-5) 
     การใช้ภาษาไทยร่วมสมัยประเภทต่างๆ ในสังคมไทย เน้น
การวิเคราะห์วิจารณ์การใช้ภาษาไทยในสังคมปัจจุบัน 

ยกเลิก เพ่ือให้สอดคล้องกับแผนรายวิชาที่ตรงกับ
หมวดวิชาศึกษาท่ัวไปของมหาวิทยาลัยฯ 

11-034-106    การเรียนรู้ภาษาอังกฤษผ่านทางวัฒนธรรม    
3(2-2-5) 
     การใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการเรียนรู้ และแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นเกี่ยวกับวัฒนธรรมประเพณีแนวคิด ความเชื่อ ส านวน 
ภาษาท่าทางในบริบทของชาติต่างๆ 

ยกเลิก เพ่ือให้สอดคล้องกับแผนรายวิชาที่ตรงกับ
หมวดวิชาศึกษาท่ัวไปของมหาวิทยาลัยฯ 

11-034-107 ภาษามลายูเพื่อการสื่อสาร      3(2-2-5) 
     พัฒนาทักษะการฟังและการพูดภาษามลายู เพ่ือการสื่อสารใน
โอกาสต่างๆ ฝึกการสนทนาเป็นกลุ่ม 

คงเดิม 
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 11-034-109  การฟังและพูดภาษาอังกฤษ  3(2-2-5) 

     หลักการและทักษะการฟังและการพูดในหัวข้อที่ ใช้ ใน
ชีวิตประจ าวัน การฟังเพ่ือจับใจความส าคัญและรายละเอียด 
พัฒนาไวยากรณ์และส านวนภาษาท่ีจ าเป็นส าหรับการสื่อสาร 

เ พ่ื อ เ พ่ิมรายวิ ชาที่ ตอบสนองกับแผน
รายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่ ว ไปของ
มหาวิทยาลัยฯ และเปิดโอกาสให้นักศึกษาที่
สนใจได้เลือกเรียนได้มากข้ึน 

กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 12  หน่วยกิต คงเดิม  

กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ (6 หน่วยกิต)  คงเดิม  

09-004-103     ทักษะชีวิตมุสลิม     3(2-2-5) 
     คุณค่าและเปูาหมายของชีวิต ทักษะชีวิตที่จ า เป็นใน
ชีวิตประจ าวัน คุณลักษณะของมุสลิม การพัฒนาบุคลิกภาพทั้ง
ภายในและภายนอก การฝึกทักษะการท างานเป็นทีมที่เน้นการ
เป็นผู้น าและผู้ตามที่ดี การพัฒนาบุคคลให้มีจิตสาธารณะและ
การพัฒนาคุณสมบัติด้านต่างๆ ของบุคคล มารยาททางสังคม 
การด ารงชีวิตอยู่ในสังคมที่หลากหลาย โดยมีการฝึกปฏิบัติและ
ศึกษาชีวิตจริงในสังคมเชื่อมโยงกับหลักการทางศาสนาและ
ทฤษฎีที่ได้ศึกษา เพ่ือมุ่งให้เกิดการพัฒนาบุคคลที่สมบูรณ์ 

ยกเลิก เพ่ือให้สอดคล้องกับแผนรายวิชาที่ตรงกับ
หมวดวิชาศึกษาท่ัวไปของมหาวิทยาลัยฯ 

09-004-104     มโนทัศน์การศึกษาในอิสลาม     3(3-0-6) 
     ความหมายความส าคัญขอบเขตหลักการวิธีการเปูาหมาย
จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์การศึกษาในอิสลามมโนทัศน์
เกี่ยวกับมนุษย์มโนทัศน์เก่ียวกับความรู้ความส าคัญเปูาหมายของ
ความรู้การจ าแนกองค์ความรู้การบูรณาการองค์ความรู้ในอิสลาม
คุณลักษณะหน้าที่และบทบาทของผู้สอนคุณลักษณะของผู้ศึกษา
หาความรู้ความสัมพันธ์ระหว่างการศึกษาศาสนาและสังคม
การศึกษาเพ่ือการพัฒนาตนเองครอบครัวและสังคมที่ยั่งยืน 

ยกเลิก เพ่ือให้สอดคล้องกับแผนรายวิชาที่ตรงกับ
หมวดวิชาศึกษาท่ัวไปของมหาวิทยาลัยฯ 
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11-024-108     สหวิทยาการทางมนุษยศาสตร์     3(3-0-6) 
     ก า ร ผ ส ม ผ ส า น  ป รั ช ญ า  ค ว า ม คิ ด  ศิ ล ป ะ  ด น ต รี 
ประวัติศาสตร์ ตั้งแต่ยุคโบราณจนถึงยุคปัจจุบัน ตลอดจนศึกษา
ถึงความสัมพันธ์ของอารยธรรมตะวันตกที่มีส่วนเกี่ยวข้องและมี
อิทธิพลต่อโลกตะวันออก 

ยกเลิก 
 

เพ่ือให้สอดคล้องกับแผนรายวิชาที่ตรงกับ
หมวดวิชาศึกษาท่ัวไปของมหาวิทยาลัยฯ 

11-024-109     การพูดเพื่อสังคม     3(2-2-5) 
     หลักการและเทคนิคการพูดเพ่ือสังคม ได้แก่ การพูดติดต่อ
ธุรกิจ การพูดจูงใจ การพูดในฐานเป็นโฆษก พิธีกร การ
ประชาสัมพันธ์ การออกค าสั่ง  การปราศรัย สุนทรพจน์ โอวาท 
การกล่าวสดุดี กล่าวไว้อาลัย การเปิดปิดงาน กล่าวต้อนรับ 
กล่าวขอบคุณ กล่าวอวยพร กล่าวมอบสิ่งของ และกล่าวแนะน า
สรุปความ 

คงเดิม      

11-024-110 การค้นคว้าสารสนเทศและการเขียนงานทาง
วิชาการ  3 (2-2-5) 
     แหล่งทรัพยากรสารสนเทศ การค้นคว้าและรวบรวม
สารสนเทศ การบันทึกเพ่ือวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูล การ
เรียบเรียงงานวิชาการ และการเขียนเอกสารอ้างอิงในงาน
วิชาการ 

คงเดิม      

11-024-111     วิถีชีวิตมุสลิมและสุขภาพ     3(3-0-6)      
     วิถี อิสลามที่ เกี่ยวกับหลักศรัทธา หลักการปฏิบัติ หลัก
จริยธรรม  หลักสุขอนามัยขนบธรรมเนียมประเพณี  ศิลปะและ
สันทนาการตลอดจนการดูแลสุขภาพในการด าเนินชีวิตของ
มุสลิม ทั้งทางด้านส่วนตัวและสังคม 

ยกเลิก     เพ่ือให้สอดคล้องกับแผนรายวิชาที่ตรงกับ
หมวดวิชาศึกษาท่ัวไปของมหาวิทยาลัยฯ 
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11-024-112     ทักษะการคิด     3(2-2-5) 
     ความส าคัญของการคิดอย่างมีระบบการใช้ปัญญาหาเหตุผล
เพ่ือปูองกันและแก้ไขปัญหาการริเริ่มแนวความคิดใหม่ที่เป็น
สัมมาทิฐิในระดับบุคคลและสถาบันฝึกปฏิบัติวิธีคิดสร้างกิจกรรม
เพ่ือพัฒนาความสามารถในการคิดวิจารณญาณคิดวิเคราะห์คิด
สังเคราะห์คิดสร้างสรรค์และการตัดสินใจ           

คงเดิม      

กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์  (6 หน่วยกิต) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์  (6 หน่วยกิต)  
09-004-105     วิทยาการอิสลามเบื้องต้น     3(3-0-6) 
     ความรู้เบื้องต้นในอิสลามเกี่ยวกับมนุษย์และความสัมพันธ์
ระหว่างมนุษย์กับอัลลอฮฺ ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับมนุษย์ 
(อิบาดาต และมุอามะลาต) การประกอบอาชีพ ระบบการศึกษา 
ครอบครัว สังคม เศรษฐกิจ กฎหมาย การเมือง การปกครอง 
การเกษตร การอุตสาหกรรม การแพทย์ การรักษาสุขภาพ
อนามัย และสิ่งแวดล้อมที่เชื่อมโยงวิทยาการอิสลามกับวิถีชีวิต
มุสลิมในสังคมพหุวัฒนธรรม 

ยกเลิก     เพ่ือให้สอดคล้องกับแผนรายวิชาที่ตรงกับ
หมวดวิชาศึกษาท่ัวไปของมหาวิทยาลัยฯ 

09-004-106     ศาสนาและปรัชญาชีวิต     3(3-0-6) 
     ก าเนิดและความหมายของศาสนาต่างๆ ในโลก เปรียบเทียบ
หลักค าสอน จริยธรรมจุดมุ่งหมายสูงสุดหลักศรัทธาและหลัก
ปฏิบัติในศาสนาอิสลามพุทธฮินดู ยูดายและคริสต์ แนวคิดทาง
ปรัชญาตะวันตกและตะวันออก ลักษณะแนวคิดเชิงปรัชญาใน
ศาสนาต่างๆ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ปรัชญาชีวิต และวิถีการ
ด าเนินชีวิตของนักปรัชญาหรือศาสนา  โดยเน้นการวิเคราะห์เพ่ือ
ค้นหาแนวทางในการสร้างสรรค์ชีวิตที่มีคุณภาพ มีประโยชน์ 
และมีคุณค่าต่อสังคม 

ยกเลิก     เพ่ือให้สอดคล้องกับแผนรายวิชาที่ตรงกับ
หมวดวิชาศึกษาท่ัวไปของมหาวิทยาลัยฯ 
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09-004-107     สันติศึกษา     3(3-0-6) 
     ความหมายและแนวคิดหลักเก่ียวกับสันติภาพและสันติศึกษา
ปัญหาความขัดแย้งและความรุนแรงในระดับครอบครัวชุมชน
ระดับชาติและระว่างประเทศการจัดการความขัดแย้งโดยสันติวิธี 

ยกเลิก     เพ่ือให้สอดคล้องกับแผนรายวิชาที่ตรงกับ
หมวดวิชาศึกษาท่ัวไปของมหาวิทยาลัยฯ 

11-014-112     โลกและเหตุการณ์ปัจจุบัน     3(3-0-6) 
     สถานการณ์โลกปัจจุบันและผลกระทบที่เกิดจากความ
แตกต่างด้านสังคม เศรษฐกิจ และวัฒนธรรม ตลอดจนแนวทาง
แก้ไขความขัดแย้งทางสังคมเพ่ือให้ผู้เรียนมีกระบวนการสร้าง
ความรู้และคิดวิเคราะห์ข้อมูลข่าวสารได้อย่างเป็นระบบ เพ่ือ
สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสถานการณ์โลกด้านต่างๆ และ
เข้าใจบทบาทของตนเองที่มีต่อผู้อ่ืนที่มีความแตกต่างทางด้าน
สังคม เศรษฐกิจ การเมือง วัฒนธรรม และสามารถประยุกต์ใช้
ปรับปรุงแก้ไขปัญหาต่างๆ ระดับท้องถิ่น ระดับชาติต่อไป 

ยกเลิก     เพ่ือให้สอดคล้องกับแผนรายวิชาที่ตรงกับ
หมวดวิชาศึกษาท่ัวไปของมหาวิทยาลัยฯ 

11-014-113     สหวิทยาการด้านสังคมศาสตร์     3(3-0-6)    
     พัฒนาการทางสังคมศาสตร์ แนวคิด ทฤษฎีทางสังคม การ
วิเคราะห์สถานการณ์สังคมปัจจุบัน ทั้งรูปแบบ ผลกระทบ และ
การปรับตัว ในสังคมไทยและสังคมโลก 

ยกเลิก     เพ่ือให้สอดคล้องกับแผนรายวิชาที่ตรงกับ
หมวดวิชาศึกษาท่ัวไปของมหาวิทยาลัยฯ 

11-014-114     วิถีชีวิตและวัฒนธรรม     3(3-0-6)     
     แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรม การจัดระเบียบ
ทางสังคม  ระบบคุณค่าในสังคม วิถีชีวิตและวัฒนธรรมไทย การ
พัฒนาวิถีชีวิตไทยในบริบทของการเปลี่ยนแปลงทางสังคม 

คงเดิม      

11-014-115     ศาสนาและวัฒนธรรมไทย     3(3-0-6)   
     ระบบความเชื่อ ก าเนิด ความหมาย ลักษณะค าสอนและ
องค์ประกอบของศาสนา อิทธิพลของศาสนาที่มีต่อวัฒนธรรม 
โดยเน้นถึงศาสนาและวัฒนธรรมในประเทศไทย 

คงเดิม      
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11-014-116     มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม     3(3-0-6)    
     ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม ระบบนิเวศน์ 
วิกฤตการณ์สิ่งแวดล้อม ภาวะโลกร้อน สาเหตุ ผลกระทบ และ
การแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม การสร้างจริยธรรมและจิตส านึกทาง
สิ่งแวดล้อม 

คงเดิม      

11-014-117     กฎหมายในชีวิตประจ าวัน     3(3-0-6)      
     ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไปและกฎหมายอิสลาม 
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสิทธิมนุษยชน และการคุ้มครองผู้บริโภค 
เพ่ือให้สามารถอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุข 

คงเดิม        

11-014-118     สังคมวิทยาจังหวัดชานแดนใต้     3(3-0-6) 
     ลักษณะทางสังคมและวัฒนธรรมสภาพปัญหาความขัดแย้ง
ในพ้ืนที่พัฒนาการของนโยบายความมั่นคงการจัดองค์กรในการ
แก้ปัญหาและแผนการพัฒนาพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 

คงเดิม      

 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์สถิติ (6 หน่วยกิต) คงเดิม  

10-024-102     สถิติการวิจัย     2(2-2-5) 
     ความหมายและความสัมพันธ์ระหว่างสถิติกับการวิจัย 
ความส าคัญของสถิติเชิงอนุมาน การจัดระเบียบข้อมูล การจัด
แนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลาง   ทฤษฎีความน่าจะเป็น การประมาณค่า 
การทดสอบสมมติฐาน การวิเคราะห์การถดถอย และสหสัมพันธ์ 
การวิเคราะห์ความแปรปรวน 

ยกเลิก     เพ่ือให้สอดคล้องกับแผนรายวิชาที่ตรงกับ
หมวดวิชาศึกษาท่ัวไปของมหาวิทยาลัยฯ 

10-034-204     ระเบียบวิธีการวิจัย     3(2-2-5) 
     ความส าคัญของการวิจัย ขั้นตอนในการท าวิจัย การก าหนด
ปัญหาส าหรับการวิจัย การคัดเลือกตัวแปร การตั้งสมมติฐาน 
การออกแบบวิจัย การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล 
เลือกเขียนรายงานวิจัยทางการเกษตรหรือการเขียนรายงานวิจัย

คงเดิม    
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ในชั้นเรียน 
10-024-105     คอมพิวเตอร์ในชีวิตประจ าวัน     3(2-2-5)   
     เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ที่มีอิทธิพลและมีผลกระทบต่อชีวิต
และสังคม ความหมาย ความเป็นมาและองค์ประกอบของ
คอมพิวเตอร์ หลักการท างานทั่วไปอุปกรณ์ และสื่อบันทึกข้อมูล
การแทนข้อมูล และการจัดการข้อมูลคอมพิวเตอร์ระบบ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์และเครือข่ายอินเตอร์เน็ต  จริยธรรม
อาชญากรรมและความปลอดภัยในการใช้คอมพิวเตอร์ใน
ชีวิตประจ าวัน และศึกษาการใช้ซอฟแวร์ส าเร็จรูปส าหรับ
ประยุกต์ใช้ในงานที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาของนักศึกษา 

คงเดิม     
 

 

10-034-107     คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน      3(3-0-6)   
     เซตตรรกศาสตร์เบื้องต้นความน่าจะเป็นสถิติ เบื้องต้น
ลอการิทึมเมตริกลิมิตความต่อเนื่องอัตราการเปลี่ยนแปลงและ
อนุพันธ์การจัดอันดับการจัดหมู่ล าดับและอนุกรมของจ านวนจริง 
และการประยุกต์ใช้คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน 
 

10-034-107 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน  3(3-0-6)   
     วิธีการทางคณิตศาสตร์ที่เป็นพ้ืนฐานในการคิดอย่างมีระบบ
และมีเหตุผลได้แก่ คณิตศาสตร์กับธรรมชาติ หลักวิธีคิดทาง
คณิตศาสตร์ เซต ความสัมพันธ์และฟังก์ชั่นคณิตศาสตร์กับการ
แก้ปัญหาและตัดสินใจในชีวิตประจ าวัน  แนวคิดเบื้องต้นเกี่ยวกับ
แบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ ความน่าจะเป็น สถิติและความหมาย
ของสถิติ ระเบียบวิธีทางสถิติ 

 
เ พ่ื อ เ พ่ิมรายวิ ชาที่ ตอบสนองกับแผน
รายวิชา ในหมวดวิชาศึกษาทั่ ว ไปของ
มหาวิทยาลัยฯ และเปิดโอกาสให้นักศึกษาที่
สนใจได้เลือกเรียนได้มากขึ้น 

09-004-108     อิสลามกับวิทยาศาสตร์     3(3-0-6)   
     ความส าคัญของวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์ในอัลกุรอาน
ชีวประวัตินักวิทยาศาสตร์มุสลิมผลงานและบทบาทของ
นักวิทยาศาสตร์มุสลิมที่มีอิทธิพลต่อวงการทางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีในปัจจุบันแนวคิดอิสลามในอัลกุรอานเกี่ยวกับระบบ
จักรวาลสิ่งแวดล้อมและมลภาวะ 

ยกเลิก     เพ่ือให้สอดคล้องกับแผนรายวิชาที่ตรงกับ
หมวดวิชาศึกษาท่ัวไปของมหาวิทยาลัยฯ 

10-064-119     วิทยาศาสตร์กับโลกสีเขียว     3(3-0-6)   
     ความรู้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีผลกระทบต่อ

ยกเลิก     เพ่ือให้สอดคล้องกับแผนรายวิชาที่ตรงกับ
หมวดวิชาศึกษาท่ัวไปของมหาวิทยาลัยฯ 
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สังคมและสิ่งแวดล้อมความสัมพันธ์ระหว่างวิทยาศาสตร์กับ
สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม ก า ร มี ส่ ว น ร่ ว ม ใ น ก า ร จั ด ก า ร พ ลั ง ง า น
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมการส่ง เสริมและการ
บ ารุงรักษาคุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตาม
หลักการพัฒนาที่ยั่งยืน 
กลุ่มวิชากีฬาพลศึกษา   (1 หน่วยกิต) คงเดิม  

11-014-119 การออกก าลังกายเพื่อสุขภาพ      1 (0-2-1) 
     ความมุ่งหมาย คุณค่า และประโยชน์ของการออกก าลังกาย
สรีรวิทยาการออกก าลังกาย การเสริมสร้างและการทดสอบ
สมรรถภาพทางกาย  หลักเกณฑ์และรูปแบบของกิจกรรมการ
ออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพ แนวทางการเลือกรูปแบบของการออก
ก าลังกายที่เหมาะสมและการน าไปใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต 

คงเดิม    

11-014-120 กิจกรรมพลศึกษา      1(0-2-1) 
     ความรู้เบื้องต้น และทักษะในกีฬา (ปัญจสีลัต ตะกร้อ บาส
เก็ตบอล ฯลฯ) การฝึกปฏิบัติและการแข่งขัน 

คงเดิม   

หมวดวิชาเฉพาะ (รวม  99  หน่วยกิต) คงเดิม      

กลุ่มวิชาแกน 17 หน่วยกิต คงเดิม      

09-004-201     ความรู้เกี่ยวกับอัลกุรอาน     3(3-0-6)     
     ความประเสริฐและประวัติของอัลกุรอาน วะฮฺยู สาเหตุของ
การประทานโองการอัลกุรอาน ความแตกต่างระหว่างซูเราะฮฺ
หรืออายะฮฺมักกียะฮฺ มะดานียะฮฺ การยกเลิกโองการอัลกุรอาน 
(อัลนาสิควัลมันซู๊ค) ตลอดจนศึกษากฎเกณฑ์และมารยาทของ
มนุษย์ต่ออัลกุรอานพร้อมทั้งการอรรถาธิบายอัลกุรอาน 
 

คงเดิม                
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 09-004-202     ความรู้เกี่ยวกับอัลหะดีษ     3(3-0-6)   
      ความหมายของหะดีษ คอบัรฺ อะซัรฺและซุนนะฮฺ สถานภาพ
ของอัซซุนนะฮฺในอิสลาม ประวัติการบันทึก การรวบรวม การ
จ าแนกประเภทของหะดีษที่รับได้และรับไม่ได้ และศึกษาประวัติ
ของผู้รายงานหะดีษรุ่นเศาะหาบะฮฺและรุ่นต่างๆ ตลอดจน
ผู้รายงานทั้งหก 

     ความหมายของหะดีษ คอบัรฺ อะซัรฺและซุนนะฮฺ สถานภาพ
ของอัซซุนนะฮฺในอิสลาม ประวัติการบันทึก การรวบรวม การ
จ าแนกประเภทของหะดีษที่ยอมรับเป็นหลักฐานได้และหะดีษที่ไม่
เป็นที่ยอมรับเป็นหลักฐาน และศึกษาประวัติของผู้รายงานหะดีษ
รุ่นเศาะหาบะฮฺและรุ่นต่างๆ ตลอดจนผู้รายงานทั้งหก 

ปรับเพ่ิมข้อความให้มีความสมบูรณ์มากขึ้น
ตามข้ อ เสนอของอาจารย์ ผู้ ส อนและ
ผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์หลักสูตรฯ 
 

 09-004-203     หลักการศรัทธา     3(3-0-6)   
      ความหมาย ขอบข่าย ความส าคัญ และประวัติความเป็นมา
ของวิชาอะกีดะฮฺ อีมาน อิสลาม และอิหฺสาน สิ่งที่ท าให้เสีย 
อีมาน การวะลาอฺและการบะรออฺ การศรัทธาต่ออัลลอฮฺ การ
ศรทัธาต่อบรรดามะลาอิกะฮฺ  บรรดากิตาบ บรรดาศาสนทูต วัน
อาคิเราะฮฺ กอฏอและกอดัร อิซรออฺ มิอฮรอจ อัชรอฏุซซาอะฮ  
การอมาตุลเอาลียาอฺ นาอีมุลญันนะอ์ อะซาบูลนารฺ และศึกษา
แนวทางของอะฮฺลุซซุนนะหวัลญะมาอะฮฺต่อวิชาอะกีดะฮฺ 

คงเดิม      

 09-004-204     ประวัติศาสตร์กฎหมายอิสลาม     3(3-0-6)    
     ความหมายของฟิกฮฺและชารีอะฮฺ ลักษณะเฉพาะ ฟิกฮฺ 
ก าเนิดและพัฒนาการของฟิกฮฺ ฐานะและบทบาทของฟิกฮฺในยุค
ต่างๆ รวมทั้งศึกษาส านักแนวคิด (มัซฮับ) ต่างๆ ของฟิกฮฺ โดย
เน้นมัซฮับชาฟิอีย์ 

คงเดิม      

 09-004-205     ชีวประวัติท่านนบี     3(3-0-6) 
     การก าเนิด วิวัฒนาการ และแหล่งข้อมูลเกี่ยวกับชีวประวัติ
ของท่านศาสดามุหัมมัดในเมกกะฮและมาดีนะฮ วิพากษ์ประเด็น
ชีวประวัติท่านนบี ในหัวข้อส าคัญๆ ตลอดจนบทบาท และ
ผลงานของศาสดามุหัมมัดต่อการพัฒนาสังคมมนุษย์ 
 

คงเดิม  
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09-004-206     อัลกุรอานและตัจญ์วีด     2(1-2-2) 
     ประวัติความเป็นมาและความหมายของวิชาตัจญ์ วีด  
ศาสนบัญญัติเกี่ยวกับการศึกษาและการปฏิบัติการอ่านอัลกุรอาน 
ความส าคัญของวิชาตัจญ์วีด หลักการอ่านบัสมะละฮฺ และอิสติอา
ซะฮฺ หุกมฺนูนสากีนะฮฺ มีมสากีนะฮฺ รออาต ลามาต และมุดูด 
ฐานเสียงและลักษณะของพยัญชนะ หลักการหยุด การอ่านและ
การเริ่มต้น (อัลวักฟฺ อัลอิบติดาอฺ) 

คงเดิม     
 

 

 กลุ่มวิชาเอก            82 หน่วยกิต (แบบเอก – โท) คงเดิม  

      วิชาเอกบังคับ     56  หน่วยกิต คงเดิม  

      วิชาเอกเลือก      11  หน่วยกิต คงเดิม  

กลุ่มวิชาโทไม่น้อยกว่า 15  หน่วยกิต คงเดิม  

กลุ่มวิชาเอก            82   หน่วยกิต (แบบเอกเดี่ยว) คงเดิม  
      วิชาเอกบังคับ     56  หน่วยกิต คงเดิม  

      วิชาเอกเลือก     26  หน่วยกิต คงเดิม  

09-034-201     ศาสนบัญญัติว่าด้วยอิบาดาต     3(3-0-6)      
     บทบัญญัติเก่ียวกับความสะอาด การท าความสะอาด น้ าและ
ประเภทของน้ า สิ่งสกปรก (นะยิส) ประเภทของนะยิสและ
วิธีการช าระล้าง การอาบน้ าละหมาด การอาบน้ าญุนุบ สิ่งที่ท า
ให้เสียน้ าละหมาด  โลหิตประจ าเดือน โลหิตคลอดบุตร โลหิต 
อิสติหาเฎาะฮฺ การตะยัมมุม การละหมาดฟัรฎู ละหมาดย่อและ
รวม ละหมาดอัลนะวาฟิล สิ่งที่ท าให้เสียละหมาด การละหมาด
และการจัดการศพ การจ่ายซะกาต ประเภทของซะกาต 
ทรัพย์สินที่ต้องจ่ายซะกาต กฎเกณฑ์และเงื่อนไขของผู้ที่ต้องจ่าย
ซะกาต ผู้มีสิทธิรับซะกาต การถือศีลอด สิ่งที่ท าให้เสียศีลอด 
การถือศีลอดชด การจ่ายกัฟฟาเราะฮฺศีลอด การอิอฺติกาฟ ฮัจญ์ 

คงเดิม  
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ประเภทของฮัจญ์ กฎเกณฑ์การท าฮัจญ์แทน 
09-034-202     ศาสนบัญญัติว่าด้วยมุอามะลาต    3(3-0-6)   
     นิยาม วิทยปัญญา และหลักฐานในการบัญญัติการท านิติ
กรรมสัญญา นิติกรรมและสัญญาต่างๆ เช่น การซื้อขาย สิทธิใน
การยกเลิกการซื้อขาย (คียาร) การซื้อขายล่วงหน้า (สะลัม) การ
จ าน าจ านอง หนี้ การหุ้นส่วน การมุฏอเราะบะฮฺ การเช่า การ
จ้าง การมุซาเราะอะฮฺ การมุสากอฮฺ และการชุฟอะฮฺ รวมทั้ ง
บทบัญญัติว่าด้วยความผิดและบทลงโทษทางอาญาอิสลามตาม
ตัวบทกฎหมาย (ฮัด) และบทลงโทษตามดุลพินิจของศาล (ตะซีร) 

คงเดิม  

09-034-203     หลักศาสนบัญญัติ     3(3-0-6)    
     นิยาม และประวัติการก าเนิดวิชาอุศุลุลฟิกฮฺ ขอบข่าย
บทบัญญัติ ประเภทต่างๆ ของบทบัญญัติ แหล่งที่มาของทบ
บัญญัติ อัลกุรอาน หะดีษ อิจญมาอ์ กิยาส และแหล่งที่มาของ
บทบัญญัติที่บรรดาปราชญ์มีทัศนะแตกต่างกัน อัลอิสติหฺซาน  
อัลมะศอลิหอัลมุรสะละหฮฺ อัลอุรฟ อิสติศหาบ ทัศนะของ 
เศาะฮาบีย์  บทบัญญัติ ของประชาชาติ ในยุคก่อน  และ 
ซัดอัซซะรออิอฺ 

คงเดิม  

09-034-204 บทบัญญัติเกี่ยวกับครอบครัวและมรดกอิสลาม 
3(3–0–6)  
     ประโยชน์ ความส าคัญ และหุกมฺของการหมั้นและการสมรส  
เงื่อนไข และองค์ประกอบของการหมั้นและการสมรส บุคคลที่
อนุมัติและไม่อนุมัติท าการการหมั้นและการสมรสกัน ผลจากการ
การหมั้นและการสมรส สิทธิหน้าที่ภายหลังการสมรส หลักเกณฑ์
ในการสร้างครอบครัวสุขสันต์ การหย่า ประเภทของการหย่า 
สิทธิและหน้าที่สืบเนื่องจากการหย่า ทรัพย์สินระหว่างสามีภริยา 

คงเดิม  
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มรดก หลักเกณฑ์การแบ่งปันมรดกตามสัดส่วนต่างๆ ประเภท
ของทายาท พินัยกรรมและเงื่อนไขในการท าพินัยกรรม รูปแบบ
และประเภทการท าพินัยกรรมตามหลักกฎหมายอิสลามว่าด้วย
ครอบครัวและมรดกในปัจจุบัน 
09-034-207     การเงิน การธนาคารในอิสลาม     3(3-0-6)  
     ความหมาย และลักษณะของเงิน สภาพแวดล้อมทางการเงิน
ทฤษฎีการเงินเบื้องต้น การออมและการลงทุน การธนาคาร 
ธนาคารกลาง ธนาคารพาณิชย์ ธนาคารอิสลาม ทฤษฏีและแนว
ปฏิบัติของธนาคารอิสลาม ผลิตพันธ์และบริการของธนาคาร
อิสลามแห่งประเทศไทย  สินเชื่อ เงินฝาก การบริการทางการเงิน 
การบริการด้านการค้าระหว่างประเทศ บทบาทของธนาคาร
อิสลามและสถาบันการเงินที่ปราศจากดอกเบี้ยในการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคม 

     ความหมาย และหลักการทางการเงินในอิสลาม ดอกเบี้ยและ
เงินต้องห้าม โครงสร้างทางการเงินอิสลามที่ประกอบด้วยสถาบัน
การเงิน ประเภทการท าธุรกรรมการเงิน และตลาดการเงิน เช่น มุ
รอบาหะฮฺในรูปแบบต่างๆ มุชารอกะฮฺ มุฎอรอบะฮฺ การค้ า
ประกัน บทบาทของวะกาละห์ กาฟะละ สินเชื่อ และการ
แลกเปลี่ยนเงินตราในรูปแบบต่างๆ ในการสร้างผลิตภัฒฑ์การเงิน
อิสลาม เป็นต้น วิเคราะห์ความเป็นมา บทบาทและสภาพแวดล้อม
ทางการเงิน การออมและการลงทุน ทฤษฏีและแนวปฏิบัติของ
ธนาคารอิสลาม ผลิตภันฑ์และการบริการของธนาคารอิสลามใน
ประเทศไทย และการบริการของธนาคารอิสลามในประเทศเพ่ือน
บ้านในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 

ปรับเพ่ิมเนื้อหาสาระรายวิชาให้สอดคล้อง
และครอบคลุม เสริมศักยภาพการเรียนรู้แก่
นักศึกษา มากขึ้น ตามข้อเสนอของอาจารย์
ผู้สอน และผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์หลักสูตรฯ 
 

09-034-208     อรรถาธิบายอัลกุรอาน  1     3(3-0-6)  
     ความหมายและหลักการอรรถาธิบายอัลกุรอานเชิงวิจักษ์ 
(ตัฟซีรตะหฺลีลีย์) การอรรถาธิบายเชิงวิจักษ์ซูเราะฮฺอัลอันอาม 
ศึกษาความหมายโดยรวมของซูเราะฮฺ สาเหตุของการประทาน 
อายะฮฺต่างๆ ในซูเราะฮฺอัลอันอาม การแปลความหมายที่ถูกต้อง 
โดยน าหลักฐานมาสนับสนุนประกอบด้วยความคิดเห็นของ 
นักอรรถาธิบายชาวสะลัฟและนักปราชญ์อ่ืนๆ ทั้งในอดีตและ
ปัจจุบันอธิบายวิเคราะห์ประเด็นที่นักอรรถาธิบายมีความคิดเห็น
ต่างกัน และเทียบเคียงบทบัญญัติต่างๆ ในซูเราะฮฺกับประเด็น
ปัญหาร่วมสมัย 

คงเดิม      
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09-034-210     หะดีษ 1     3(3-0-6)  
     ศึกษา วิเคราะห์หะดีษของท่านนบี เกี่ยวกับพฤติกรรมต่างๆ 
ของมนุษย์ จากหะดีษอัรบาอีน และหะดีษเกี่ยวกับสัญญาณแห่ง
วันสิ้นโลก มนุษย์กลับสู่สภาพอนารยชน (ญาฮิลียะฮฺ) และบูชา
เจว็ด หะดีษเกี่ยวกับวันกิยามะฮฺ ค าพยากรณ์ต่างๆ ของท่านนบี
มุฮัมมัด (ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม) การช่วยเหลือของท่านนบี 
(อัชชะฟาอะฮฺ) ในวันกยิามะฮฺ สวรรค์ สภาพของชาวสวรรค์ นรก 
สภาพของชาวนรก 

     วิเคราะห์หะดีษของท่านนบี เกี่ยวกับพฤติกรรมต่างๆ ของ
มนุษย์ประกอบด้วยความย าเกรงต่ออัลลอฮฺ (ซ.บ.) สิ่งที่ฮะลาลและ
ฮะรอม ความสัมพันธ์ฉันท์พ่ีน้อง ความประเสริฐของการบริจาค 
หน้าที่และความรับผิดชอบ การมีอามานะห์ การส่งเสริมให้กระท า
ความดี และระงับการกระท าความชั่ว และมารยาทที่ดีจากหะ
ดีษอัรบาอีนของอิหม่ามนาวาวีย์ 

เ พ่ือให้ เนื้ อหาสาระการเรียนรู้ มีความ
ครอบคลุมยิ่งขึ้นตามข้อเสนอของอาจารย์
ผู้สอนและผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์หลักสูตร 
 

09-034-212     จริยธรรมของท่านนบี     3(3-0-6) 
     ความหมายและความส าคัญของจริยธรรมจริยธรรมในการ
พัฒนาบุคลิกภาพส่วนบุคคล สังคมและการอยู่รวมกันในสังคม
พหุวัฒนธรรมตามแบบอย่างท่านนบี วิเคราะห์และออกแบบ 
สื่อการปูองกันและการแก้ปัญหาสังคมให้สอดคล้องกับหลัก
จริยธรรมท่านนบี 

     ค านิยาม เปูาหมาย ความส าคัญและหลักการของจริยธรรม ใน
อิสลาม แนวทางการได้รับมารยาทอันดีงาม แนวทางที่พึงปฏิบัติ
เพ่ือได้รับจรรยามารยาทอันดีงาม แนวทางการก าจัดจรรยา
มารยาทที่ไม่ดี แนวทางที่พึงปฏิบัติเพ่ือขัดเกลาตนเอง วิเคราะห์ 
หะดี ษ ในบั นทึ ก ว่ า ด้ ว ย จ ริ ย ธ ร รม อันดี ง า มขอ งท่ า นน บี  
(กีตาบรอกออิกอฺ) โดยศึกษาจริยธรรมในการพัฒนาบุคลิกภาพ
ส่วนบุคคล สังคมและการอยู่รวมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมตาม
แบบอย่างท่านนบี วิเคราะห์และออกแบบสื่อการปูองกันและการ
แก้ปัญหาสังคมให้สอดคล้องกับหลักจริยธรรมท่านนบี 

ปรับเพ่ิมเนื้อหาสาระรายวิชาให้สอดคล้อง
และครอบคลุม เพ่ิมความชัดเจน ความ
สมบู รณ์  เสริมศักยภาพการเรียนรู้ แก่
นักศึกษา มากขึ้น ตามข้อเสนอของอาจารย์
ผู้สอน และผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์หลักสูตรฯ 
 
 

09-034-214     ประวัติศาสตร์อิสลาม 1     3(3-0-6)   
     ประวัติความเป็นมาของคุละฟาอุรรอซิดูน การแต่งตั้งและ
การบริหารในสมัยอบูบักรฺ อุมัร อุสมาน และอะลี วิกฤตทาง
การเมืองช่วงปลายของยุคคุละฟาอุรรอซิดูน สาเหตุ การ
เปลี่ยนแปลงจากระบบคุละฟาอุรรอซิดูนสู่ราชวงศ์อุมัยยะฮ และ
การบริหารของกษัตริย์ในสมัยราชวงค์อุมัยยะฮฺ ผลงานของ 
คุละฟาอุรรอซิดูนและราชวงค์อุมัยยะฮฺต่อการพัฒนาการศึกษา 
เศรษฐกิจ สังคม และการเมือง 

คงเดิม  
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09-034-216     ภาษาอาหรับ 1     3(3-0-6)  
     ศึกษาความหมายและประเภทของค า วลี  โครงสร้างและ
ประเภทของประโยค ความหมายของอัลบินาอฺ วัลอิอฺรอบ 
ความหมายของค านามไม่ชี้เฉพาะ (อัลนากีเราะห์) และค านาม 
ชี้เฉพาะ (อัลมัอรีฟะห์) และประเภทของอัลมัอรีฟะห์ ศึกษา
นิยามของอัฃระวิธี (ศอรฟฺ) แหล่งก าเนิด การพัฒนาการของ 
ศอรฟฺ ความสัมพันธ์กับวิชาภาษาอาหรับอ่ืนๆ ประเภทของค า 
การผันค า การแปลงค า และยัมอัลตักซีร 

09-034-216     ภาษาอาหรับ 1     3(2-2-5) 
     ความหมายและประเภทของค า วลี โครงสร้างและประเภท
ของประโยค ความหมายของอัลบินาอฺ วัลอิอฺรอบ ความหมายและ
ประเภทของค านามไม่ชี้เฉพาะ (อัลนะกิเราะห์) และค านามชี้
เ ฉ พ า ะ  ( อั ล ม ะ ริ ฟ ะ ห์ )  ค า น า ม ที่ อ ยู่ ใ น ส ถ า น ะ 
อัลมัรฟูอาต เช่น ฟาอิล นาอิบฟาอิล มุบตาดา คอบัร และอ่ืนๆ 
เป็นต้น ในสถานะอัลมันซุบาตร เช่น มัฟอูลประเภทต่างๆ และ
อ่ืนๆ เป็นต้น และในสถานะอัลมัคฟูฎอตต่างๆ 

เ พ่ือให้ เนื้ อหาสาระการเรียนรู้ มีความ
ครอบคลุมยิ่งขึ้นตามข้อเสนอของอาจารย์
ผู้สอนและผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์หลักสูตร 
และปรับหน่วยกิต จาก 3(3-0-6) เป็น  
3(2-2-5) เพ่ือเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ฝึก
ภาคปฏิบัติมากข้ึน 

09-034-217     ภาษาอาหรับ 2     3(3-0-6) 
     ศึกษาเกี่ยวกับค านามที่อยู่ในสถานะอัลมัรฟูอาต เช่น ฟาอิล 
นาอิบฟาอิล มุบตาดา คอบัร และอ่ืนๆ ในสถานะอัลมันซุบาตร 
เช่น มัฟอูลประเภทต่างๆและอ่ืนๆ และในสถานะ อัลมัคฟูฎอต 
อัฃระวิธี ศึกษาความหมายของค ากริยา (ฟิอล) ประเภท ลักษณะ 
และรูปแบบต่างๆ ของการผันค ากริยา 
 

09-034-217    ภาษาอาหรับ 2    3(2-2-5) 
     นิยามของอัฃระวิธี (ศอรฟฺ) แหล่งก าเนิด การพัฒนาการของ
ศอรฟฺ ความสัมพันธ์กับวิชาภาษาอาหรับอ่ืนๆ ประเภท ลักษณะ 
และรูปแบบต่างๆ ของค ากริยา (ฟิอล) รวมถึงการผัน การแปลง 
ประเภทของค ากริยา และญัมอัลตักซีร 

เ พ่ือให้ เนื้ อหาสาระการเรียนรู้ มีความ
ครอบคลุมยิ่งขึ้นตามข้อเสนอของอาจารย์
ผู้สอนและผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์หลักสูตร 
และปรับหน่วยกิต จาก 3(3-0-6) เป็น  
3(2-2-5) เพ่ือเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ฝึก
ภาคปฏิบัติมากข้ึน 

09-034- 218     ระบบการเมืองการปกครองในอิสลาม     
3(3-0-6)       
     แนวคิดและวิธีการในการศึกษาการเมืองและการปกครอง
เปรียบเทียบ แนวคิดและหลักการชูรอในอิสลาม แนวคิดและ
ทฤษฏีประชาธิปไตย เผด็จการอุดมการณ์ทางการเมือง 
วัฒนธรรมทางการเมืองและมติมหาชนกระบวนการใช้อ านาจ
และความชอบธรรมทางการเมือง กระบวนการและปฏิสัมพันธ์
ระหว่างสถาบันต่าง ๆ ในระบบการเมืองโดยศึกษาเปรียบเทียบ
ประเทศที่พัฒนาแล้ว ประเทศที่ก าลังพัฒนา ประเทศไทย และ
ประเทศมุสลิมเฉพาะบางประเทศที่ส าคัญโดยเน้นเกี่ยวกับการ

     พ้ืนฐานแนวคิดทางการเมืองในอิสลาม ทฤษฏี และระบบ
การเมืองในอิสลาม อ านาจอธิปไตย เปรียบเทียบระบบการ
ปกครองระหว่างระบบซูรอ (Shura)  ระบบประชาธิปไตย ระบบ
เผด็จการ และฆราวาชนิยม (Secular)  ความเสมอภาค การ
คัดเลือกผู้น า อะห์ลุลฮัลล์ วัลอักด์ (Ahl al-hall wa al-‘aqd) 
การบัยอะฮ์ (Pledge of Allegiance) ประวัติการจัดตั้งรัฐอิสลาม 
แนวคิดทางการ เมือ งของนักปราชญ์มุสลิม ในยุคต้น โดย
เปรียบเทียบกับแนวคิดทางการเมืองของนักคิดมุสลิมสมัยใหม่ เช่น 
ชาห์ วะลียุลลอฮ์ ญะมาลุดดีน อัลอัฟฆอนีย์ มุฮัมมัด อับดุฮ์ และ
รอชีด รีฏอ เป็นต้น ตลอดจนเปรียบเทียบระบบการเมืองอิสลาม

เ พ่ือให้ เนื้ อหาสาระการเรียนรู้ มีความ
ครอบคลุมยิ่งขึ้นตามข้อเสนอของอาจารย์
ผู้สอนและผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์หลักสูตร 
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เปลี่ยนทางการเมือง โครงสร้างองค์ประกอบ และหน้าที่ของ
ระบบการเมืองการปกครองในประเทศเหล่านั้น 

กับระบบการเมืองสมัยใหม่ 

09-034-219     วิธีการวิจัยทางอิสลามศึกษา     3(2-2-5) 
     ความหมาย จุดมุ่งหมายและขอบเขตของการวิจัยทางอิสลาม
ศึกษา จรรยาบรรณและจริยธรรมของผู้วิจัย ความส าคัญของ
ปัญหาวิจัย ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง กรอบแนวคิด
การวิจัย วิธีวิทยาการวิจัย พร้อมทั้งเขียนโครงร่างสารนิพนธ์  
3 บท  

ความหมาย จุดมุ่งหมายและขอบเขตของการวิจัยทางอิสลามศึกษา 
จรรยาบรรณและจริยธรรมของผู้วิจัย ความส าคัญของปัญหาวิจัย 
ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง กรอบแนวคิดการวิจัย วิธี
วิทยาการวิจัย พร้อมทั้งเขียนโครงร่างสารนิพนธ์ 3 บท ทฤษฏีและ
แนวคิดนวัตกรรมทางอิสลามศึกษา 

เ พ่ิมเติมเนื้อหาสาระการเรียนรู้มีความ
ค ร อ บ ค ลุ ม ยิ่ ง ขึ้ น ต า ม ข้ อ เ ส น อ ข อ ง
คณะกรรมการสภาวิชาการมหาวิทยาลัย
นราธิวาสราชนครินทร์ 

09-034-220   อารยธรรมอิสลามและโลกาภิวัตน์    3(3-0-6)   
     ความหมาย ความเป็นมา ขอบข่าย และความส าคัญของ
อารยธรรมอิสลาม ประเภทและเอกลักษณ์ของอารยธรรมอิสลาม 
โลกาภิวัตน์ ความเป็นมาของโลกาภิวัตน์ อารยธรรมอิสลามกับ
ชีวิตมนุษย์ในด้านการพัฒนาความคิด การศึกษา ด้านการพัฒนา
สังคม การทหาร และการเมืองขบวนการมิชชันนารีและนักบูรพา
คดีต่ออารยธรรมอิสลาม การฟ้ืนฟูอารยธรรมในสมัยต่างๆ โดย
เน้นอิทธิพลของอารยธรรมอิสลามที่มีต่อโลกและศึกษาความ
แตกต่างระหว่างอารยธรรมอิสลามกับอารยธรรมอ่ืนในยุคโลกาภิ
วั ตน์    บทบัญญัติ อิสลามต่อ โลกาภิ วั ตน์   อิทธิพลและ
ความสัมพันธ์ของโลกาภิวัตน์กับการด าเนินชีวิตของสังคมมุสลิม  

คงเดิม  

09-034-221     ระบบอิสลาม     3(3-0-6)  
     ความหมาย แนวคิด และวิวัฒนาการของระบบต่างๆ ใน
อิสลาม ความครอบคลุมของระบบอิสลาม ระบบอิสลามที่ส าคัญ 
เช่น ระบบความเชื่อ ระบบครอบครัว ระบบเศรษฐกิจ ระบบ
การเงินการคลัง ระบบการเมืองการปกครอง การญิฮาด ระบบ
การบริหารจัดการ ระบบกฎหมายและศาล ระบบการลงโทษ 

คงเดิม         
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และระบบสังคมสงเคราะห์ โดยเน้นการศึกษาวิเคราะห์เชิงระบบ
และเปรียบเทียบกับระบบต่างๆ ที่ปรากฏอยู่ในสังคมไทยและใน
สังคมโลก 
09-034-222  หลักและวิธีการเผยแผ่    3(3-0-6)    
      ความหมาย ความส าคัญของหลักการและวิธีการเผยแผ่ (ฟิก
ฮฺอัดดะอฺวะฮฺ) ก าเนิดวิชาหลักการเผยแผ่ องค์ประกอบของการ
เผยแผ่หลักการเผยแผ่ (ดะอฺวะฮฺ) ของบรรดานบีศึกษาตัวอย่าง
การเผยแผ่ของท่านนบีนูหฺนบีอิบรอฮีมนบีมูซานบีอีซา (อะลัยฮิ 
มุสสลาม) และนบีมุฮัมมัด (ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม) ศึกษา
สุนทรพจน์ของท่านนบีมุฮัมมัด (ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม) 
และฝึกทักษะการเขียนและกล่าวสุนทรพจน์ (คุฏบะฮฺ) ศึกษา
คุณสมบัติที่ส าคัญของนักเผยแผ่ (ดาอี) วิธีการและรูปแบบของ
การเผยแผ่ที่ส าคัญวิเคราะห์วิธีการเผยแผ่ที่มีประสิทธิภาพศึกษา
ตัวอย่างการเผยแผ่ผ่านสื่อเทคโนโลยีสมัยใหม่ พร้อมทั้งผลิตสื่อที่
สอดคล้องกับยุคปัจจุบัน 

      ความหมาย ความส าคัญ เปูาหมายของหลักการและวิธีการ
เผยแผ่ (ฟิกฮฺอัดดะอฺวะฮฺ) ก าเนิดวิชาหลักการเผยแผ่ องค์ประกอบ
ของการเผยแผ่หลักการเผยแผ่ (ดะอฺวะฮฺ) ศึกษาคุณสมบัติที่ส าคัญ
ของนักเผยแผ่ (ดาอี) วิธีการและรูปแบบของการเผยแผ่ที่ส าคัญ 
ศึกษาตัวอย่างการเผยแผ่ของท่านนบีนูหฺ  นบีอิบรอฮีม นบีมูซา  
นบี อีซา  (อะลัย ฮิมุสสลาม) และนบี มุ ฮัมมัด (ศ็อลลัลลอฮุ 
อะลัยฮิวะสัลลัม) ศึกษาสุนทรพจน์ของท่านนบีมุฮัมมัด (ศ็อลลัลลอ
ฮุอะลัยฮิวะสัลลัม) และฝึกทักษะการเขียนและกล่าวสุนทรพจน์ 
(คุฏบะฮฺ) ร่วมสมัย ใช้สื่อมัลติมีเดียและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ
ผลิตสื่ อใช้ ในการเผยแผ่ที่สอดคล้องกับยุคปัจจุบันอย่าง มี
ประสิทธิภาพ 

ปรับเพ่ิมเนื้อหาสาระรายวิชาให้สอดคล้อง
และครอบคลุม เพ่ิมความชัดเจน ความ
สมบู รณ์  เสริมศักยภาพการเรียนรู้ แก่
นักศึกษา มากขึ้น ตามข้อเสนอของอาจารย์
ผู้สอน และผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์หลักสูตรฯ 
 

09-034-223     อิสลามกับประเด็นร่วมสมัย     3(3-0-6)      
       ประเด็นปัญหาต่างๆ ร่วมสมัยในทัศนะของอิสลาม เช่น 
การผสมเทียม การวางแผนครอบครัว การท าแท้ง การสูบบุหรี่ 
การปลูกถ่ายอวัยวะ  การซื้อขายอวัยวะ การวินิจฉัยการตาย  
การอุ้มบุญ  การท าศัลยกรรมเสริมแต่งความงาม และอ่ืนๆ โดย
เน้ นการศึ กษา ในรู ปแบบการ ใช้กระบวนการกลุ่ มและ
กระบวนการฝึกวิเคราะห์วินิจฉัยอย่างเป็นระบบ ให้นักศึกษา
สามารถน าไปประยุกต์เป็นแนวทางในการวิเคราะห์ปัญหาและ
ชี้น าสังคมร่วมสมัย 

     ความหมายและความส าคัญของประเด็นร่วมสมัย แนวทางการ
วิเคราะห์วินิจฉัยประเด็นร่วมสมัยในอิสลาม ประเด็นปัญหาต่างๆ 
ร่วมสมัย เช่น การผสมเทียม การท าแท้ง การสูบบุหรี่ การปลูก
ถ่ายอวัยวะ การวินิจฉัยการตาย การอุ้มบุญ การท าศัลยกรรมเสริม
แต่งความงาม โรคระบาดและวิธีการปูองกัน การฉีดวัคซีน การ
ปฏิบัติศาสนกิจในภาวะวิกฤตโรคระบาด การท าธุรกรรมการเงิน
ดิจิทัล และอ่ืนๆ โดยเน้นการศึกษาในรูปแบบการใช้กระบวนการ
กลุ่มและกระบวนการฝึกวิเคราะห์วินิจฉัยอย่างเป็นระบบ ให้
นักศึกษาสามารถน าไปประยุกต์เป็นแนวทางในการวิเคราะห์
ปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคมร่วมสมัย 

ปรับเพ่ิมเนื้อหาสาระรายวิชาให้สอดคล้อง
และครอบคลุม เพ่ิมความชัดเจน ความ
สมบู รณ์  เสริมศักยภาพการเรียนรู้ แก่
นักศึกษา มากขึ้น ตามข้อเสนอของอาจารย์
ผู้สอน และผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์หลักสูตรฯ 
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 09-034-224  หลักการสอน     3(3-0-6)      
     ความหมาย ความส าคัญจรรยาบรรณของผู้สอน วิเคราะห์
รูปแบบการสอนในอัลกรุอาน วิธีการและเทคนิคการสอนของ
ท่ า น นบี มุ ฮั ม มั ด  ( ซ . ล ) แ นว คิ ด แ ละท ฤษ ฏี ก า ร เ รี ย น รู้  
องค์ประกอบของขั้นเตรียมการสอน ขั้นด าเนินการสอน ขั้น
ประเมินการสอน และการเขียนแผนการสอนฉบับสมบูรณ์ พร้อม
ผลิตนวัตกรรมเพ่ือประยุกต์ใข้ในการเรียนการสอนจริง  

 คงเดิม 
 

 

09-034-226 การบริหารและการจัดการในอิสลาม   2(2-0-4)  
     ความหมายและความส าคัญของการบริหารและการจัดการ
ในอิสลามประวัติความเป็นมาของการบริหารและการจัดการใน
อิสลามหลักการและทฤษฎีพ้ืนฐานทางการบริหารและการ
จัดการในอิสลาม หลักการวางแผนการเป็นผู้น าองค์กรหลักการ
จัดการและการบริหารองค์กรการก ากับติดตามการควบคุมและ
การประเมินในอิสลาม โดยมีการศึกษากรณีตัวอย่าง เพ่ือมุ่งให้
เกิดการพัฒนานักบริหารที่ดีมีคุณธรรมจริยธรรมตามหลักศาสนา 

คงเดิม 
 

 

วิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า  26 หน่วยกิต (แบบเอกเดี่ยว) 
วิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า  11  หน่วยกิต (แบบเอก-โท) 

คงเดิม 
 

 

 

09-034-205      เศรษฐศาสตร์อิสลาม      3(3-0-6)     
     นิยาม ขอบข่าย ความส าคัญ ความเป็นมา จริยธรรม และ
ลักษณะเฉพาะของเศรษฐศาสตร์อิสลาม ปัญหาทางเศรษฐกิจ
และแนวทางแก้ไขตามแนวทางเศรษฐศาสตร์อิสลาม การกักตุน
สินค้า (อัลอิหฺติก้าร) การก าหนดเพดานราคาสินค้า (ตัสอีร) 
เปรียบเทียบหลักเศรษฐศาสตร์อิสลามกับหลักเศรษฐศาสตร์
ทั่วไป กรรมสิทธิ์ ระบบดอกเบี้ย ตลาดหุ้น และสหกรณ์ใน
อิสลาม      

     นิยาม ขอบข่าย ความส าคัญ ความเป็นมา จริยธรรม และ
ลักษณะเฉพาะของเศรษฐศาสตร์อิสลาม ปัญหาทางเศรษฐกิจและ
แนวทางแก้ไขตามแนวทางเศรษฐศาสตร์อิสลาม การกักตุนสินค้า 
(อัลอิหฺติก้าร) การก าหนดเพดานราคาสินค้า (ตัสอีร) เปรียบเทียบ
หลักเศรษฐศาสตร์อิสลามกับหลักเศรษฐศาสตร์ทั่วไป กรรมสิทธิ์ 
ระบบดอกเบี้ย ตลาดหุ้น และการบริหารจัดการสหกรณ์ในอิสลาม      

เ พ่ิมเติมเนื้อหาสาระการเรียนรู้มีความ
ค ร อ บ ค ลุ ม ยิ่ ง ขึ้ น ต า ม ข้ อ เ ส น อ ข อ ง
คณะกรรมการสภาวิชาการมหาวิทยาลัย
นราธิวาสราชนครินทร์ 
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09-034-206      ศาสนบัญญัติเปรียบเทียบ     2(2-0-4)  
     ความหมายและความส าคัญของการศึกษาศาสนบัญญัติใน
เชิงเปรียบเทียบ สาเหตุความแตกต่างของแนวความคิดที่
เกี่ยวข้องกับศาสนบัญญัติ ตลอดถึงความแตกต่างทางความคิด
ของนักกฎหมายอิสลามในเรื่องที่เกี่ยวกับอิบาดาต และมุนากะ
ฮาต แนวคิด  โครงสร้าง  และตัวบทของกฎหมายอิสลามกับ
กฎหมายสากล  โดยเน้นการวิเคราะห์เปรียบเทียบแนวคิดทาง
กฎหมายของส านักคิด  และนักนิติศาสตร์ที่ส าคัญในอิสลาม 

คงเดิม 
 

 

09-034-209      อรรถาธิบายอัลกุรอาน 2      3(3-0-6)  
     ความหมายของการอรรถาธิบายอัลกุรอานเชิงวิจักษ์  
(ตัฟซีรตะหฺลีลีย์) หลักการอรรถาธิบายเชิงวิจักษ์ในซูเราะฮฺอัต
เตาบะฮฺ ศึกษาความหมายโดยรวมของซูเราะฮฺและสาเหตุของ
การประทานอายะฮฺต่างๆ ในซูเราะฮฺอัตเตาบะฮฺ การแปล
ความหมายที่ถูกต้องโดยน าหลักฐานมาสนับสนุน ประกอบด้วย
ความคิดเห็นของนักอรรถาธิบายชาวสาลัฟและนักปราชญ์อ่ืน ๆ 
ทั้งในอดีตและปัจจุบัน ตลอดจนอธิบายวิเคราะห์ประเด็นที่นัก
อรรถาธิบายมีความคิดเห็นต่างกัน 

     ความหมายของการอรรถาธิบายอัลกุรอานเชิ งวิจักษ์  
(ตัฟซีรตะหฺลีลีย์ ) หลักการอรรถาธิบายเชิงวิจักษ์ในซูเราะฮฺ 
อัตเตาบะฮฺ และสาเหตุของการประทานอายะฮฺต่างๆ ในซูเราะฮฺ 
อัตเตาบะฮฺ บทเรียนที่ได้รับจากซูเราะฮฺอัตเตาบะฮฺประกอบด้วย
เรื่องราวว่าด้วยบารออะฮฺ การช่วยเหลือของอัลลอฮฺ (ซ.บ.) ใน
สงคราม การแจกจ่ายซะกาต มัสยิดดิรอรฺ และอ่ืนๆ โดยการแปล
ความหมายที่ถูกต้องโดยน าหลักฐานมาสนับสนุน ประกอบด้วย
ความคิดเห็นของนักอรรถาธิบายชาวสะลัฟและนักปราชญ์อ่ืนๆ ทั้ง
ในอดีตและปัจจุบัน ตลอดจนอธิบายวิเคราะห์ประเด็นที่นัก
อรรถาธิบายมีความคิดเห็นต่างกัน 

ปรับเพ่ิมเนื้อหาสาระรายวิชาให้สอดคล้อง
และครอบคลุม เพ่ิมความชัดเจน ความ
สมบู รณ์  เสริมศักยภาพการเรียนรู้ แก่
นักศึกษา มากขึ้น ตามข้อเสนอของอาจารย์
ผู้สอน และผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์หลักสูตรฯ 
 

09-034-211     หะดีษ 2     3(3-0-6) 
     ศึกษาวิเคราะห์และเปรียบเทียบระหว่างหะดีษในต ารา 
อีหม่ามอัลบูคอรีย์และมุสลิมเกี่ยวกับการศรัทธาของมนุษย์ในยุค
แรกของอิสลาม ผู้ปกครองที่อยุติธรรม มนุษย์ที่มีจิตใจที่ไม่มั่นคง 
ชอบสะสมความร่ ารวยโดยไม่บริจาคทานและไม่จ่ายซากาต 
ตลอดจนละเลยต่อการใช้จ่ายที่มีความจ าเป็นการนะซารและการ
สาบาน 

     วิเคราะห์และเปรียบเทียบระหว่างหะดีษในต าราอิหม่าม 
อัลบุคอรีย์และมุสลิมเกี่ยวกับมนุษย์กลับสู่สภาพอนารยชน  
(ญาฮิลียะฮฺ) การบูชาเจว็ด สัญญาณแห่งวันสิ้นโลก การช่วยเหลือ
ของท่านนบี (อัชชะฟาอะฮฺ) สวรรค์และสภาพของชาวสวรรค์ นรก
และสภาพของชาวนรก 

ปรับเพ่ิมเนื้อหาสาระรายวิชาให้สอดคล้อง
และครอบคลุม เพ่ิมความชัดเจน ความ
สมบู รณ์  เสริมศักยภาพการเรียนรู้ แก่
นักศึกษา มากขึ้น ตามข้อเสนอของอาจารย์
ผู้สอน และผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์หลักสูตรฯ 
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09-034-213     หลักการพิสูจน์หะดีษ     3(3-0-6)  
     ความหมาย ความส าคัญ ต้นก าเนิดหลักการและเงื่อนไข
พิสูจน์หะดีษ ที่มาของรากฐานและกฎเกณฑ์หลักการพิสูจน์ 
หะดีษในทัศนะของนักวิชาการหะดีษ ล าดับความส าคัญและการ
จัดกลุ่มหนังสือที่แพร่หลายในวิชาหลักการพิสูจน์หะดีษ พร้อม
ศึกษาและปฏิบัติการพิสูจน์หะดีษของนักวิชาการหะดีษที่มี
ชื่อเสียง 

คงเดิม  

 

09-034-215     ประวัติศาสตร์อิสลาม 2      3(3-0-6)     
      ความเป็นมาและวิวัฒนาการทางการเมือง การปกครอง 
การศึกษา ศาสนา และการพัฒนาอาณาจักรอับบาซียะฮฺ และ 
อุสมานียะอฺ สาเหตุของการล่มสลายของอาณาจักรอับบาซียะฮฺ
และอุสมานียะอฺ รัฐอิสลามในอันดาลูเซีย และผลงานของ 
อับบาซียะฮฺ อุสมานียะฮฺ รัฐอิสลามอันดาลูเซียต่อการการศึกษา 
เศรษฐกิจ สังคม และการเมือง โดยรวมถึงประวัติความเป็นมา
ของอิสลามในประเทศไทยและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

คงเดิม  

09-034- 225     การสัมมนาทางอิสลามศึกษา      2(1-2-2) 
      บูรณาการความรู้ที่ได้ศึกษามากับการปฏิบัติงานจริงใน
สถานประกอบการที่ให้ความร่วมมือในการจัดกระบวนการเรียนรู้
อย่างเป็นระบบร่วมกันโดยเริ่มตั้งแต่การวางแผนปฏิบัติงานการ
คัดเลือกนิสิตการเตรียมความพร้อมการนิเทศงานและการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานเพ่ือให้เกิดทักษะการปฏิบัติงาน
ทางด้านอิสลามศึกษา การประสานงาน การใช้เทคโนโลยีพ้ืนฐาน 
และการใช้ภาษาในการสื่อสารทั้งภาษาไทยและต่างประเทศ 
 
 

     ความหมายของการสัมมนา องค์ประกอบของการสัมมนา การ
เลือกหัวข้อเรื่องการสัมมนาทางอิสลามศึกษา การสืบค้นข้อมูล 
การเขียนรายงานสัมมนาทางอิสลามศึกษา และการจัดสัมมนาใน
หัวข้อที่น่าสนใจทางอิสลามศึกษา        

ปรับให้กระชับ ครอบคลุม เพ่ิมความชัดเจน 
ความสมบูรณ์ เสริมศักยภาพการเรียนรู้แก่
นักศึกษา มากขึ้น ตามข้อเสนอของอาจารย์
ผู้สอน และผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์หลักสูตรฯ 
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09-014-226     เจตนารมณ์กฎหมายอิสลาม      2(2-0-4)  
      ความหมาย และความเป็นมาของมะกอศิดอัซชะรีอะฮฺ  
เปูาหมายหรือเจตนารมณ์ของการบัญญัติกฎหมายอิสลาม  
เจตนารมณ์ทั่วไป  เจตนารมณ์เฉพาะ แนวทางการหยั่งรู้ถึง
เจตนารมณ์ของบทบัญญัติอิสลาม  หลักการเกี่ยวกับอัฏฏอรูรี
ยาต  อัลฮาญีญาตและอัตตะหฺสีนาต 

คงเดิม  
 
 

 09-034-227   การเป็นผู้ประกอบการในอิสลาม   3(3-0-6) 
     แนวคิด คุณลักษณะ หลักการ การประยุกต์ทฤษฏีของการ
เป็นผู้ประกอบการอิสลาม องค์ประกอบ แนวทางและโอกาสใน
การด าเนินธุรกิจ เช่น การจัดการ การวางแผน การตลาด การ
เสนอแนวคิดสู่การสร้างสรรค์ทางผลิตภัณฑ์ และการขยายฐาน
ธุรกิจ เป็นต้น การใช้ข้อมูลในการตัดสินใจในการควบคุมธุรกิจและ
การจัดการเพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นด้วยหลักจริยธรรมใน
การด าเนินธุรกิจในอิสลาม 

เ พ่ือเ พ่ิมรายวิชาที่ตอบสนองกับความ
ต้องการของผู้มีส่วนได้เสียเสีย และตรงกับ
วัตถุประสงค์ รวมถึงสอดคล้องกับอาชีพที่
จะได้รับหลังส า เร็จการศึกษาในสถาน
ประกอบการ 
 

09-034-228     หลักการเสวนา     3(3-0-6) 
     ความหมาย และความส าคัญของการเสวนา ขั้นตอน รูปแบบ 
และเทคนิควิธีของการเสวนา กระบวนการจัดประชุมและการ
สร้างบรรยากาศที่เ อ้ือต่อการสานเสวนา วิเคราะห์รูปแบบ 
หลักเกณฑ์ และเทคนิคการเสวนาในคัมภีร์อัลกุรอานและอัซซุน
นะฮฺ การเสวนากับแนวทางอ่ืนๆ ในการแก้ไขปัญหาขัดแย้งโดย
สันติวิธีโดยเน้นการฝึกปฏิบัติและศึกษากรณีการเสวนาต่างๆ เพ่ือ
น าไปใช้เป็นเครื่องมือในการประสานการเรียนรู้และสร้าง
สัมพันธภาพภายในชุมชนและสังคมพหุวัฒนธรรม 
 
 

คงเดิม  
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09-034-229    โลกมุสลิมปัจจุบัน     3(3-0-6)   
      ความหมายของประเทศมุสลิม โลกมุสลิม สภาพการณ์ทาง
การเมือง การปกครอง ภูมิประเทศ ประชากร เศรษฐกิจ 
ทรัพยากรธรรมชาติ กลุ่มและองค์กรทางศาสนาในประเทศมุสลิม
ในคาบสมุทรอาหรับ ทวีปเอเชีย แอฟริกา ยุโรป แหลมมลายู 
และประเทศที่มีมุสลิมเป็นชนส่วนน้อยในประเทศไทย จีน รัสเซีย  
อินเดีย ฟิลิปปินส์ และอ่ืนๆ 

คงเดิม  

 09-034-300    ศาสนบัญญัติว่าด้วยอาวลาวียาต    3(3-0-6)      
     ความหมาย ความส าคัญ และเปูาหมายศาสนบัญญัติว่าด้วย
อาวลาวียาต ความสัมพันธ์ระหว่างศาสนบัญญัติว่าด้วยอาวลาวี
ยาตกับฟิกฮฺมุวาซานาต ฟิกฮฺวากีอีย์ และฟิกฮฺชัรอีย์ที่สอดคล้อง
กับเจตนารมณ์ทางกฎหมายอิสลาม (ญัลบุลมาศอลิฮฺ วาดัรอุล 
มาฟาซิด) รวมถึงเปรียบเทียบล าดับความส าคัญโดยเน้นในประเด็น
ปัญญาทางการปฏิบัติและปัญหาร่วมสมัย 

เ พ่ือเ พ่ิมรายวิชาที่ตอบสนองกับความ
ต้องการของผู้มีส่วนได้เสียเสีย และตาม
ข้ อ เ ส น อ แ น ะ ข อ ง ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร
ผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์หลักสูตรฯ 

 09-034-301 สันติศึกษา 3(3-0-6) 
     ความหมายและแนวคิดหลักเกี่ยวกับสันติภาพและสันติศึกษา 
ปัญหาความขัดแย้งและความรุนแรงในระดับครอบครัว  ชุมชน
ระดับชาติและระว่างประเทศ การจัดการความขัดแย้งโดยสันติวิธี 

เ พ่ือเ พ่ิมรายวิชาที่ตอบสนองกับความ
ต้องการของผู้มีส่วนได้เสียเสีย และตาม
ข้ อ เ ส น อ แ น ะ ข อ ง ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร
ผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์หลักสูตรฯ 

09-014-229     สถานภาพสตรีในอิสลาม     2(2-0-4)      
       สถานภาพและบทบาทของสตรีในสมัยญาฮิลียะฮฺ และใน
อิสล าม  เ ปรี ย บ เที ยบสถานภาพระหว่ า งบุ รุ ษ กั บ สต รี  
ศาสนบัญญัติต่างๆ เกี่ยวกับสตรีทั้งในด้านอิบาดาต มุอามะลาต  
มุนากะหาต และญินายาต สตรีที่ถูกกล่าวถึงในคัมภีร์อัลกุรอาน 
และสตรีตัวอย่างในประวัติศาสตร์ เปรียบเทียบสถานภาพของ
สตรีมุสลิมกับสถานภาพสตรีในปัจจุบัน โดยเน้นประเด็นที่มักจะ

     สถานภาพและบทบาทของสตรีในสมัยญาฮิลียะฮฺ และใน
อิสลาม เปรียบเทียบสถานภาพระหว่างบุรุษกับสตรี สตรีที่ถูก
กล่าวถึงในคัมภีร์อัลกุรอาน และสตรีตัวอย่างในประวัติศาสตร์ 
เปรียบเทียบสถานภาพของสตรีมุสลิมกับสถานภาพสตรีในปัจจุบัน 
สิทธิและบทบาทสตรีทางการเมือง การศึกษา การท างาน และ
กิจการสาธารณะ อิทธิพลของแนวคิดสตรีนิยมในตะวันตกต่อการ
เคลื่อนไหวสิทธิสตรีในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และปัญหาการ

ปรับเพ่ิมเนื้อหาสาระรายวิชาให้สอดคล้อง
และครอบคลุม เพ่ิมความชัดเจน ความ
สมบู รณ์  เสริมศักยภาพการเรียนรู้ แก่
นักศึกษา มากขึ้น ตามข้อเสนอของอาจารย์
ผู้สอน และผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์หลักสูตรฯ 
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หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2560 หลักสูตรปรับปรุงพ.ศ. 2565 เหตุผลในการแก้ไข 
ท าให้เกิดความเข้าใจผิดต่อสถานภาพสตรีในอิสลาม ละเมิดสิทธิสตรีในโลกปัจจุบัน 
 09-014-224     ศาสนาโลก     3(3-0-6)      
        ทฤษฏีการก า เนิ ดศาสนา วิ วัฒนาการของศาสนา 
ประวัติศาสตร์และหลักธรรมค าสอนของลัทธิและศาสนาที่ส าคัญ 
ๆ ของโลกโดยเน้นการวิเคราะห์เพ่ือค้นคว้าแนวทางในการ
สร้างสรรค์ชีวิตที่มีคุณภาพ มีประโยชน์ และมีคุณค่าต่อสังคม  

คงเดิม  

09-04-231 กฎหมายว่าด้วยกิจการอิสลามในประเทศไทย   
2(2-0-4)    
     พระร าชบัญญัติ พระร าชกฤษฎี กาพระราชก าหนด
กฎกระทรวงกฎและระเบียบต่างๆที่เก่ียวข้องกับกิจการอิสลามใน
ประเทศไทยเช่นพระราชบัญญัติว่าด้วยการใช้กฎหมายอิสลามใน
เขตจังหวัดปัตตานีนราธิวาสยะลาและสตูล พ.ศ. 2489
พระราชบัญญัติบริหารองค์กรอิสลามพ.ศ. 2540 พระราชบัญญัติ
ส่งเสริมกิจการฮัจญ์พ.ศ. 2524 พระราชบัญญัติส่งเสริมกิจการ
ฮัจญ์ (ฉบับที่2) พ.ศ. 2532 และพระราชบัญญัติธนาคารอิสลาม
แห่งประเทศไทยพ.ศ. 2545พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค
รวมทั้งกฎกระทรวงระเบียบและอ่ืนๆที่ออกตามกฎหมายเหล่านี้
และผลกระทบของการมีและใช้กฎหมายดังกล่าวต่อวิถีชีวิตของ
ประชาชนโดยเฉพาะชาวไทยมุสลิม         

คงเดมิ  

09-034-427      สารนิพนธ์ 3(2-2-5)      
     เสนอโครงร่างสารนิพนธ์ที่สมบูรณ์เพ่ือได้รับการอนุมัติจาก
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและเขียนรายงานสารนิพนธ์ที่
สมบู รณ์  โ ดยยึ ดหลั กคู่ มื อสารนิพนธ์พร้ อมน า เสนอต่ อ
คณะกรรมการสอบที่ได้รับการแต่งตั้งโดยสถาบันฯ 

คงเดิม  
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หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2560 หลักสูตรปรับปรุงพ.ศ. 2565 เหตุผลในการแก้ไข 
09-034-430   การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา   1(0-2-1) 
     หลักการ แนวคิด กระบวนการสหกิจศึกษา ระเบียบข้อ
ปฏิบัติที่ เกี่ยวข้อง การเตรียมตัว เ พ่ือการฝึกงานในสถาน
ประกอบการที่เหมาะสม ความรู้ พ้ืนฐานในการปฏิบัติงานใน
สถานประกอบการเพ่ือน าไปพัฒนาตนเองตามมาตรฐานวิชาชีพ
ของสาขาวิชา เช่น การพัฒนาบุคลิกภาพ ภาษาอังกฤษ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสาร มนุษยสัมพันธ์ การท างานเป็น
ทีม เป็นต้น ตลอดจนการน าเสนอโครงงานและการเขียนรายงาน
วิชาการ 

     หลักการ แนวคิด กระบวนการสหกิจศึกษา ระเบียบข้อปฏิบัติ
ที่เก่ียวข้อง การเตรียมตัวเพ่ือการฝึกงานในสถานประกอบการหรือ
หน่วยงานที่ เกี่ยวข้องสามารถรองรับได้อย่าง เหมาะสม เช่น 
สถานศึกษา และการบริหารองค์กรศาสนาอิสลาม เป็นต้น ความรู้
พ้ืนฐานในการปฏิบัติงานในสถานประกอบการเพ่ือน าไปพัฒนา
ตนเองตามมาตรฐานวิชาชีพของสาขาวิชาเช่นการพัฒนา
บุคลิกภาพ ภาษาอังกฤษ เทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสาร มนุษย
สัมพันธ์ การท างานเป็นทีม เป็นต้น ตลอดจนการน าเสนอโครงงาน
และการเขียนรายงานวิชาการ 

 

09-034-431     สหกิจศึกษา      6(0-18-0) 
     การปฏิบัติงานในสถานประกอบการในลักษณะพนักงาน
ชั่วคราว เพ่ือให้ได้ประสบการณ์จากการไปปฏิบัติงานที่ได้รับ
มอบหมาย โดยนักศึกษาต้องเสนอโครงงานและผลการ
ปฏิบัติงาน 

     การปฏิบัติ งานในสถานประกอบการ  สถานศึกษาและ
หน่วยงานของรัฐหรือเอกชนที่เกี่ยวข้องกับอิสลามศึกษาในลักษณะ
พนักงานชั่วคราว เพ่ือให้ได้ประสบการณ์จากการไปปฏิบัติงานที่
ได้รับมอบหมาย โดยนักศึกษาต้องเสนอโครงงานและผลการ
ปฏิบัติงาน 
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ภาคผนวก ข 
สรุปการวิพากษข์องคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตรรศลิปศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาอิสลามศึกษา 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565)  
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สรุปการวิพากษ์ของคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตรรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอิสลามศึกษา (หลักสูตรปรัรบปรุง พ.ศ. 2565) 
เมื่อวันที ่23 กันยายน 2564 

 

ประเด็น ข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ 
การพิจารณาปรับปรุงของคณะกรรมการ 

ร่างหลักสูตร 
การด าเนินการ 

หมวดที่ 1 

ชื่อหลักสูตร 
 

เสนอทบทวนชื่อหลักสูตรในภาษาอาหรับ 
الميةبقسم الدراسات اإلس ليسانس اآلداب  

พิจารณาเห็นชอบตามข้อเสนอของ
คณะกรรมการปรับเป็น  قسم يفاإلجازة العالية 
 ในหน้า 1 الدراسات اإلسالمية

ด าเนินการปรับปรุงชื่อหลักสูตรในภาษาอาหรับ 
ในหน้า 1 

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
 

เสนอทบทวนชื่อปริญญาในภาษาอาหรับ 
 ليسانس اآلداب بقسم الدراسات اإلسالمية

พิจารณาเห็นชอบตามข้อเสนอของ
คณะกรรมการปรับเป็น  قسم يفاإلجازة العالية 
 ในหน้า 1 الدراسات اإلسالمية

ด าเนินการปรับปรุงชื่อปริญญาในภาษาอาหรับ 
ในหน้า 1 

จ านวนหน่วยกิตที่เรียน
ตลอดหลักสูตร 

- - - 

รูปแบบของหลักสูตร - - - 
อาชีพที่สามารถประกอบ
ได้หลังส าเร็จการศึกษา 
 

คณะกรรมการเสนอทบทวนเพ่ิมเติมอาชีพผู้น า
ศาสนา 

พิ จ า รณา เห็ น ชอบตามข้ อ เ สนอแนะของ
คณะกรรมการ ในหน้า 2 

ด าเนินปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ โดยเพ่ิมผู้น า
ทางศาสนาอิสลามและประกอบอาชีพอ่ืนๆ ที่
เกี่ยวข้องกับอิสลาม ในข้อ 8.6 ในหน้า 2 

ชื่อ นามสกุล ต าแหน่ง
และคุณวุฒิการศึกษา
ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร 

- - - 

สถานการณ์หรื อกา ร
พัฒนาทางสั งคมและ

คณะกรรมการเสนอทบทวนโดยเอาข้อมูลจากการ
ส ารวจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้มีความสอดคล้อง

พิ จ า รณา เห็ น ชอบตามข้ อ เ สนอแนะของ
คณะกรรมการ 

ด าเนินการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ โดยเพ่ิม
ให้มีความเชื่อมโยงกับสถานการณ์หรือการ
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ประเด็น ข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ 
การพิจารณาปรับปรุงของคณะกรรมการ 

ร่างหลักสูตร 
การด าเนินการ 

วัฒนธรรม กับสถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและ
วัฒนธรรม 

 พัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม ในหน้า 3 

หมวดที่ 2  
ปรัชญา คณะกรรมการเสนอทบทวนการเรียงล าดับ

ข้อความ/ ประโยคในปรัชญาให้สอดคล้องกับการ
เรียงล าดับในวัตถุประสงค์และการผลการเรียนรู้ที่
คาดหวัง 

พิ จ า รณา เห็ น ชอบตามข้ อ เ สน อแนะของ
คณะกรรมการ โดยปรับการเรียงล าดับข้อความ/ 
ประโยคในปรัชญาให้สอดคล้องกับการเรียงล าดับ
ในวัตถุประสงค์และการผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 
ในหน้า 7 

ด าเนินการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ โดยปรับ
เป็น “มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีคุณธรรม จริยธรรม มี
จิตสาธารณะ ก้าวน าความเปลี่ยนแปลง มี
ความรู้ความสามารถด้านศาสตร์ทางอิสลาม
ศึกษา ก้าวทันประเด็นอิสลามร่วมสมัย มีทักษะ
ด้านการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี พร้อมมี
แนวคิดด้านนวัตกรรมทางอิสลามศึกษาเพ่ือ
พัฒนาคุณภาพชีวิตตนเองและสังคมภายใต้ 
พหุวัฒนธรรม ด้วยกระบวนการศึกษาที่มี
คุณภาพทันสมัยและบูรณาการ” ในหน้า 7 

ความส าคัญ - - - 
วั ต ถุ ป ร ะ ส ง ค์ ข อ ง
หลักสูตร 

- 
 

       

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
ของหลักสูตร 

- - 
 

- 

แผนพัฒนาปรับปรุง 
 

- - - 

หมวดที่ 3  
1. ระบบการจัด
การศึกษา 

- - - 
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ประเด็น ข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ 
การพิจารณาปรับปรุงของคณะกรรมการ 

ร่างหลักสูตร 
การด าเนินการ 

2 .  ก า ร ด า เ นิ น ก า ร
ห ลั ก สู ต ร  ( ข้ อ  2 . 2 
คุณสมบัติของผู้เข้าเป็น
นักศึกษา) 

คณะกรรมการเสนอให้ทบทวนเพ่ิมเติมการระบุ
การรั บ เข้ า เป็ นนั กศึ กษาของนั กศึ กษาต่ า ง 
ศาสนิก 

พิจารณา เห็ นควร ให้คง ไว้ เหมือนเดิมตาม
คุณสมบัติที่ก าหนดไว้ โดยไม่ต้องก าหนดเพ่ิมเติม 
ในหน้า 18 

คงไว้เหมือนเดิม เนื่องจากคุณสมบัติที่ก าหนดไว้
ครอบคลุมอยู่แล้ว ในหน้า 18 

3. หลักสูตรและอาจารย์
ผู้ ส อ น  ( ข้ อ  3 . 1 . 3
รายวิชา) 

คณะกรรมการ เสนอทบทวนชื่ อรายวิชา ใน
ภาษาไทยและภาษาอาหรับ ประกอบด้วยรายวิชา 
ดังนี้ 
1 – การใช้ภาษามาลายูในชีวิตประจ าวัน  

ية يف احلياة اليوميةو اللغة ادلاليو   

2- การฟังและพูดภาษาอังกฤษ 
 االستماع والتحدث ابللغة اإلجنليزية
3- การพูดเพ่ือสังคม 

طابةفن اخل  
4- การค้นคว้าสารสนเทศและการเขียนรายงาน
ทางวิชาการ 
 ادلكتبة وادلناهج البحث
5- สังคมวิทยาจังหวัดชายแดนใต้ 
 علوم اجتماعية للوالايت اجلنوبية
6- การออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพ 
 الرتبية البدنية
7- กิจกรรมพลศึกษา 
 علوم الرايضة والنشاط

พิจารณาเห็นควรปรับปรุงแก้ใขในบางรายวิชา
ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ  โดย
พิจารณาตามหลักการใช้ชื่อในรายวิชาทั้งใน
ภาษาไทยและภาษาอาหรับ ดังต่อไปนี้ 
1- การใช้ภาษามลายูในชีวิตประจ าวัน 
 اللغة ادلاليوية يف احلياة اليومية
2- การฟังและพูดภาษาอังกฤษ 

يزيةمهارة االستماع والتحدث ابللغة اإلجنل  

3- สังคมวิทยาจังหวัดชายแดนใต้ 
ةجتماعية للوالايت اجلنوبيالعلوم اال  

 ในหน้า 22-23 
4- การออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพ 

لصحةواالرايضة   
5- กิจกรรมพลศึกษา 

رتبية البدنيةال  
ในหน้า 23 
6- การเงิน การธนาคารในอิสลาม 
 النظام ادلايل والبنوك يف اإلسالم

ด าเนินการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะในบาง
รายวิชา โดยปรากฏการปรับแก้ไขในหน้า 21 – 
31 
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ประเด็น ข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ 
การพิจารณาปรับปรุงของคณะกรรมการ 

ร่างหลักสูตร 
การด าเนินการ 

8- ศาสนบัญญัติว่าด้วยอิบาดาต 
العباداتفقه   

9- การเงิน การธนาคารในอิสลาม 
 ادلصرفية يف اإلسالم
10- จริยธรรมของท่านนบี 
 اذلدي النبوي يف اآلداب والرقائق
11- ศาสนาโลก 
 األداين
11- กฎหมายว่าด้วยกิจการอิสลามในประเทศไทย 
 قانون للشؤون اإلسالمية يف اتيالند
12- สหกิจศึกษา 
 التعليم التعاوين

ในหน้า 24 
7- กฎหมายว่าด้วยกิจการอิสลามในประเทศไทย 

لشؤون اإلسالمية يف اتيالنداقانون   

8- สหกิจศึกษา 
 برانمج التدريب التعاوين
ในหน้า 30 
และพิจารณาเห็นควรให้คงไว้ 
โดยพิจารณาตามหลักการใช้ชื่อในรายวิชาทั้งใน
ภาษาไทยและภาษาอาหรับ ดังต่อไปนี้ 
1- การพูดเพ่ือสังคม 
 فن اخلطابة
2- การค้นคว้าสารสนเทศและการเขียนรายงาน
ทางวิชาการ 
 ادلكتبة وادلناهج البحث
ในหน้า 22 
3- ศาสนบัญญัติว่าด้วยการอิบาดาต 
 فقه العبادات
4- จริยธรรมของท่านนบี 
 اذلدي النبوي يف اآلداب والرقائق
ในหน้า 24 
5- ศาสนาโลก 
 ในหน้า 27 األداين
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ประเด็น ข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ 
การพิจารณาปรับปรุงของคณะกรรมการ 

ร่างหลักสูตร 
การด าเนินการ 

แผนการศึกษา 
 

คณะกรรมการเสนอให้เพ่ิมเลขก ากับในแต่ละ
แผนการศึกษา 

พิจารณาเห็นควรปรับปรุงแก้ใขตามข้อเสนอแนะ
ของคณะกรรมการ โดยปรับเพ่ิมดังนี้ 
1. แผนการศึกษาแบบ เอก-โท (สารนิพนธ์) 
2. แผนการศึกษาแบบ เอก-โท (สหกิจศึกษา)  
3. แผนการศึกษาแบบ เอกเดี่ยว (สารนิพนธ์)  
4. แผนการศึกษาแบบ เอกเดี่ยว (สหกิจศึกษา)  

ด าเนินการปรับปรุงเพ่ิมเติมก ากับตัวเลขในแต่
ละแผนการศึกษาเรียบร้อย ในหน้า 34, 42, 50 
และ 57 

คณะกรรมการเสนอแนะให้จัดแผนการศึกษาแบบ
เอกเดี่ยว โดยก าหนดทั้งสารนิพนธ์และสหกิจ
ศึกษา 

พิจารณาเห็นควรให้คงไว้ตามแผนการศึกษาที่ได้
ก าหนดไว้ ด้วยเพราะต้องการให้บัญฑิตได้เลือก
เรียนอย่างใดอย่างหนึ่ง ในหน้า 50 และ 57 

คงไว้เหมือนเดิม เนื่องจากคุณการออกแบบ
หลักสูตรต้องการให้นักศึกษาสามารถได้เลือก
เรียนตามความต้องการและความถนัดของตน 
ในหน้า 51 และ 59 

ค าอธิบายรายวิชา
สาขาวิชาอิสลามศึกษา 

คณะกรรมการได้เสนอแนะให้ทบทวนปรับปรุง
ค าอธิบายรายวิชาการใช้ภาษาไทยในกลุ่มวิชา
ภาษา 

พิจารณาเห็นชอบตามข้อเสนอแนะของคณะ 
กรรมการ ในหน้า 66 

ด าเนินการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะเป็นที่
เรียบร้อย จากค าอธิบายรายวิชาเดิมที่ก าหนด
คือ “การใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้อง หลักการพูด 
การฟัง การอ่าน และการเขียน เหมาะสม เน้น
ฝึกปฏิบัติเพ่ือการน าไปใช้” ปรับการล าดับ
เนื้อหาเป็น “หลักการพูด การฟัง การอ่าน และ
การ เขียน การใช้ภาษาไทยอย่ างถูกต้อง
เหมาะสม เน้นฝึกปฏิบัติเพ่ือการน าไปใช้”ใน
หน้า 66 

คณะกรรมการเสนอให้ทบทวนการเขียน และการ
สะกดค าในค าอธิบายรายวิชาความรู้ เกี่ยวกับ 
อัลกุรอานที่เป็นภาษาอังกฤษในกลุ่มวิชาแกน 

พิจารณาเห็นชอบปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะ
ของคณะกรรมการ ในหน้า 71 

ด าเนินการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ โดยปรับ
การเขียน และการสะกดค าที่เป็นตัวพิมพ์เล็ก 
และตัวพิมพ์ใหญ่ ในหน้า 71 
 

คณะกรรมการ เสนอให้ทบทวนการ ใช้ค าที่ พิจารณาเห็นชอบปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะ ด าเนินการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะเป็นที่
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ประเด็น ข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ 
การพิจารณาปรับปรุงของคณะกรรมการ 

ร่างหลักสูตร 
การด าเนินการ 

สอดคล้องกับการแปลจากภาษาอาหรับเป็น
ภาษาไทยในค าอธิบายรายวิชาความรู้เกี่ยวกับ 
อัลหะดีษในกลุ่มวิชาแกน 

ของคณะกรรมการ ในหน้า 71 เรียบร้อย  โดยปรับจากเดิม “การจ าแนก
ประเภทของหะดีษที่รับฟังได้และที่รับฟังไม่ได้” 
เป็น “การจ าแนกประเภทของหะดีษที่ยอมรับ
เป็นหลักฐานได้และหะดีษที่ไม่เป็นที่ยอมรับ
เป็นหลักฐาน” ในหน้า 71 

คณะกรรมการเสนอให้มีการทบทวนแยกใน
รายวิชาบทบัญญัติเกี่ยวกับครอบครัวและมรดก
อิสลามเป็นสองรายวิชา เนื่องจากมีเนื้อหาที่ไม่
ค่อนข้างมาก 

พิจารณาให้คงไว้ตามที่ ได้ก าหนดไว้เช่นเดิม 
เนื่ องจากรายวิชานี้ เป็นการเรียนรู้ พ้ืนฐาน
เกี่ยวกับบทบัญญัติว่าด้วยครอบครัวและมรดกใน
อิสลาม ในหน้า 74 

คงชื่ อและเนื้ อหาของรายวิชาบทบัญญัติ
เกี่ยวกับครอบครัวและมรดกอิสลามไว้เช่นเดิม 
ในหน้า 74 

คณะกรรมการเสนอทบทวนเนื้อหาของค าอธิบาย
รายวิชาภาษาอาหรับ 1 และภาษาอาหรับ 2 โดย
แ ย ก ใ ห้ มี เ นื้ อ ห า ที่ เ ฉ พ ะ วิ ช า ที่ เ ป็ น ห ลั ก 
ไวยกรณ์และอัฃระวิธีอย่างชัดเจน 

พิจารณาเห็นชอบทบทวนตามข้อเสนอของ
คณะกรรมการ ในหน้า 77 

ด าเนินการปรับปรุงแก้ไขค าอธิบายรายวิชาทั้ง
สองโดยปรับให้หลักไวยกรณ์อาหรับอยู่ ใน
รายวิชาภาษาอาหรับ 1 จากเดิมคือ “ศึกษา
ความหมายและประเภทของค า วลี โครงสร้าง
และประเภทของประโยค ความหมายของอัลบิ
นาอฺ วัลอิอฺรอบ ความหมายของค านามไม่ชี้
เฉพาะ (อัลนะกิเราะห์) และค านามชี้เฉพาะ  
(อัลมะริฟะห์) และประเภทของอัลมะริฟะห์ 
ศึกษานิยามของอัฃระวิธี (ศอรฟฺ) แหล่งก าเนิด 
การพัฒนาการของศอรฟฺ ความสัมพันธ์กับวิชา
ภาษาอาหรับอ่ืนๆ ประเภทของค า การผันค า 
การแปลงค า และญัมอัลตักซีร” ปรับเป็น 
“ศึกษาความหมายและประเภทของค า วลี 
โ ค ร ง ส ร้ า ง แ ล ะ ป ร ะ เ ภ ท ข อ ง ป ร ะ โ ย ค 
ค ว า ม ห ม า ย ข อ ง อั ล บิ น า อฺ  วั ล อิ อฺ ร อ บ 
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ประเด็น ข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ 
การพิจารณาปรับปรุงของคณะกรรมการ 

ร่างหลักสูตร 
การด าเนินการ 

ความหมายและประเภทของค านามไม่ชี้เฉพาะ 
( อั ล น ะกิ เ ร า ะ ห์ )  แ ล ะ ค า น า ม ชี้ เ ฉ พ า ะ  
( อั ล ม ะ ริ ฟ ะ ห์ )  ค า น า ม ที่ อ ยู่ ใ น ส ถ า น ะ 
อัลมัรฟูอาต เช่น ฟาอิล นาอิบฟาอิล มุบตาดา 
คอบัร และอ่ืนๆ เป็นต้น ในสถานะอัลมันซุ
บาตร เช่น มัฟอูลประเภทต่างๆ และอ่ืนๆ เป็น
ต้น และในสถานะอัลมัคฟูฎอตต่างๆ” และอัฃ
ระวิธีอยู่ในรายวิชาภาษาอาหรับ 2 จากเดิมคือ 
“ศึ กษ า เ กี่ ย ว กั บ ค า น ามที่ อ ยู่ ใ น สถ าน ะ 
อัลมัรฟูอาต เช่น ฟาอิล นาอิบฟาอิล มุบตาดา 
คอบัร และอ่ืนๆ ในสถานะอัลมันซุบาตร เช่น 
มัฟอูลประเภทต่างๆ และอ่ืนๆ และในสถานะ
อัลมัคฟูฎอต อัฃระวิธี ศึกษาความหมายของ
ค ากริยา (ฟิอล) ประเภท ลักษณะ และรูปแบบ
ต่างๆ ของการผันค ากริยา” ปรับเป็น “ศึกษา
นิยามของอัฃระวิธี (ศอรฟฺ) แหล่งก าเนิด การ
พัฒนาการของศอรฟฺ ความสัมพันธ์กับวิชา
ภาษาอาหรับอ่ืนๆ ประเภท ลักษณะ และ
รูปแบบต่างๆ ของค ากริยา (ฟิอล) รวมถึงการ
ผัน การแปลง ประเภทของค ากริยา และ 
ญัมอัลตักซีร” ในหน้า 77 

 คณะกรรมการเสนอให้เพ่ิมรายวิชา ดังนี้ 
1) อรรถาธิบายอัลกุรอาน 3 
2) ภาษาอาหรับ 3  

พิ จ า รณา เห็ น ชอบตามข้ อ เ สนอแนะของ
คณะกรรมการจ านวน 2 รายวิชา คือ ล าดับที่ 4 
ศาสนบัญญัติว่าด้วยอาวลาวียาต เนื่องด้วยเป็น

ด า เนิน เ พ่ิมรายวิช าศาสนบัญญัติ ว่ าด้ ว ย 
อาวลาวียาตในกลุ่มวิชาเลือกที่ตอบสนองกับ
ความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียเสีย และตาม
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ประเด็น ข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ 
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ร่างหลักสูตร 
การด าเนินการ 

3) ศาสนบัญญัติว่าด้วยอาชญากรรม 
4) ศาสนบัญญัติว่าด้วยอาวลาวียาต 
5) สันติศึกษา 

รายวิชาที่มีความส าคัญและจ าเป็นที่สามารถ
น า ไปประยุกต์ ใช้ ได้ ในชี วิ ตประจ า วัน  ทั้ ง
สอดคล้องกับความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียที่ระบุให้บัณฑิตสามารถน าบทบัญญัติไป
ประยุกต์และปฏิบัติใช้ในชีวิตประจ าวันและใน
สังคมอย่างเหมาะสม และล าดับที่ 5 รายวิชา
สันติศึกษา ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ
วิพากษ์ให้น ารายวิชานี้จากเดิมที่อยู่ในหมวด
ศึกษาท่ัวไปมาก าหนดในกลุ่มวิชาเอกเลือก  
และพิจารณาไม่เห็นชอบตามข้อเสนอแนะของ
คณ ะกร ร มก า ร  จ า น ว น  3  ร า ย วิ ช า  คื อ  
1) อรรถาธิบายอัลกุรอาน 3 
2) ภาษาอาหรับ 3  
3) ศาสนบัญญัติว่าด้วยอาชญากรรม เนื่องจาก
เห็นว่ารายวิชาทั้ งสามนี้ เป็นมีเนื้อหาสาระที่
ครอบคลุมในค าอธิบายรายวิชาต่างๆ ที่ได้ก าหนด
ไว้ในหลักสูตร ในหน้า 85 

ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
วิพากษ์หลักสูตรฯ เป็นที่เรียบร้อย ในหน้า 85 

หมวดที่ ๔   
แผนที่แสดงการกระจาย
ค ว า ม รั บ ผิ ด ช อ บ
มาตรฐานผลการเรียนรู้
จากหลักสูตรสู่รายวิชา 
(Curriculum Mapping) 
 

คณะกรรมการได้ตั้ งข้อสังเกตและเสนอแนะ
ทบทวนถึงการกระจายความรับผิดชอบหลักและ
ความรับผิดชอบรองของรายวิชาในกลุ่มวิชาภาษา 

พิจารณาเห็นชอบทบทวนปรับปรุงแก้ไขตาม
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ ในหน้า 104 

ด าเนินการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการ โดยได้ปรับปรุงแผนที่แสดงการ
กระจายความรั บผิ ดชอบใหม่ ให้ มี คว าม
เหมาะสม ใน หน้า 104 
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ประเด็น ข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ 
การพิจารณาปรับปรุงของคณะกรรมการ 

ร่างหลักสูตร 
การด าเนินการ 

การพัฒนาผลการเรียนรู้
ใ น แ ต่ ล ะ ด้ า น  ( 2 . 2 
ความรู้) 

คณะกรรมการเสนอทบทวนการประโยคที่ว่า 
“อย่างลึกซึ้ง” 

พิจารณาเห็นชอบทบทวนปรับปรุงแก้ไขตาม
ข้อเสนอแนะ ในหน้า 106 

ด าเนินการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการ โดยปรับเป็น “อย่างถูกต้อง” 
ในหน้า 106 

หมวดที่ 5  
3 .  เ กณฑ์ ก า ร ส า เ ร็ จ
การศึกษาตามหลักสูตร 

คณะกรรมการได้สอบถามถึงเกณฑ์การส าเร็จ
การศึกษาตามหลักสูตรในข้อ 3.3 ว่า หากกรณีที่
นักศึกษาไม่สามารถท่องจ าทั้ง 3 ยุซได้ จะมีเกณฑ์
พิจารณาเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่ อย่างไร? 

พิจารณาเห็นชอบให้คงไว้ตามที่ได้ก าหนดไว้ อัน
เนื่องด้วยเพราะเป็นเกณฑ์หนึ่งส าคัญที่จะท าให้
นักศึกษาบรรลุตามวัตถุประสงค์และผลการ
เรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร ในหน้า 114 

คงเกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของ
ข้อ 3.3 ไว้เช่นเดิม ในหน้า 114 

หมวดที่ 6  
- - - - 

หมวดที่ 7   
- - - - 

หมวดที่ 8  
- - - - 
ภาคผนวก 
ภาคผนวก ก คณะกรรมการเสนอทบทวนชื่อหลักสูตรในภาษา

อาหรับไม่ปรากฏในตารางเปรียบเทียบ 
พิ จ า รณา เห็ น ชอบและปรั บ เ พ่ิ ม เ ติ มต าม
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ ในหน้า 128 
 

ด าเนินการทบทวนปรับปรุงเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
โดยปรับรายละเ อียดชื่ อหลักสูตรและชื่ อ
ปริญญาเป็นภาษาอาหรับ ในหน้า  128 

ภาคผนวก ข - - - 
ภาคผนวก ค - - - 
ภาคผนวก ง - - - 
ภาคผนวก จ - - - 
ภาคผนวก ฉ - - - 
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ภาคผนวก ค 
สรุปการวิพากษ์ของคณะกรรมการพิจารณาและตรวจสอบรายละเอยีดหลักสูตร (มคอ.2)  
ต่อหลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอิสลามศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) 
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สรุปการวิพากษ์ของคณะกรรมการพิจารณาและตรวจสอบรายละเอียดหลักสูตร (มคอ.2)  
ต่อหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอิสลามศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) 

เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2564  
 

ประเด็น 
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการพิจารณาและ

ตรวจสอบรายละเอียดหลักสูตร (มคอ.2) 
การพิจารณาปรับปรุงของคณะกรรมการ 

ร่างหลักสูตร 
การด าเนินการ 

การน าเสนอ 
การจัดท า Power point - ให้ตัดตารางสไลด์ (Power point) ของจ านวน

นักศึกษาออก  
พิ จ า ร ณ า เ ห็ น ช อ บ ต า ม ข้ อ เ ส น อ ข อ ง
คณะกรรมกา ร พิจ ารณาและตรวจสอบ
รายละเอียดหลักสูตร (มคอ. 2) 

ด าเนินการปรับปรุงและตัดตารางสไลด์ว่า
ด้ วย เรื่ องจ านวนของนักศึกษาออกใน 
Power point 

การเข้าเล่มหลักสูตรฯ - การน าเสนอเล่มหลักสูตรให้ใช้กระดาษหน้าเดียว พิจารณา เห็นชอบตามข้ อ เสนอแนะของ
คณะกรรมการ พิจ ารณาและตรวจสอบ
รายละเอียดหลักสูตร (มคอ. 2) 

ด า เนินการ เข้ า เล่ มหลักสูตรฯ โดยใช้
กระดาษหน้าเดียว 

หมวดที่ 1 
รูปแบบของหลักสูตร - ข้อ 5.4 การรับเข้าศึกษา ให้ระบุชื่อภาษาว่าเป็น

ภาษาอะไรให้ชัดเจน ให้ระบุเป็นร้อยละ  
พิจารณาเห็นควรให้คงไว้เหมือนเดิมตามที่ได้
ก าหนดไว้ ในหน้า 1 

คงไว้เหมือนเดิมในรูปแบบของหลักสูตรใน
ข้อ 5.4 การรับเข้ าศึกษา ส าหรับที่ ว่ า 
“เข้าใจภาษาไทยและภาษาอ่ืนๆ” ได้มีระบุ
ภาษาท่ีใช้ในการเรียนการสอนเรียบร้อยแล้ว
ในข้อ 5.3 ในหน้า 1 

สถานภาพของหลักสูตรและ
ก า ร พิ จ า ร ณ า อ นุ มั ติ / 
เห็นชอบหลักสูตร 

- ข้อ 6.1 ให้แก้ไขเป็น หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาอิสลามศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
2565 ปรับปรุงมาจากหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาอิสลามศึกษาหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
2560 

พิ จ า ร ณ า เ ห็ น ช อ บ ต า ม ข้ อ เ ส น อ ข อ ง
คณะกรรมการ พิจ ารณาและตรวจสอบ
รายละเอียดหลักสูตร (มคอ. 2) ในหน้า 2 

ด า เนินการปรับปรุ งตามข้อ เสนอแนะ
ดังกล่าว โดยปรับเป็น 6.1 เป็นหลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอิสลามศึกษา 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) ปรับปรุงมา
จากหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
อิสลามศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
2560) ในหน้า 2  
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ประเด็น 
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการพิจารณาและ

ตรวจสอบรายละเอียดหลักสูตร (มคอ.2) 
การพิจารณาปรับปรุงของคณะกรรมการ 

ร่างหลักสูตร 
การด าเนินการ 

 - เพ่ิมข้อ 6.2 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 เริ่มใช้
ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2565 
 

พิ จ า ร ณ า เ ห็ น ช อ บ ต า ม ข้ อ เ ส น อ ข อ ง
คณะกรรมการ พิจ ารณาและตรวจสอบ
รายละเอียดหลักสูตร (มคอ. 2) ในหน้า 2 

ด า เนินการปรับปรุ งตามข้อ เสนอแนะ
ดังกล่าว โดยปรับเป็น 6.2 เริ่มใช้หลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอิสลามศึกษา 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) ในภาค
การศึกษาต้น ปีการศึกษา 2565 ในหน้า 2 

อาชีพที่สามารถประกอบได้
หลังส าเร็จการศึกษา 
 

- ข้อที่  8 อาชีพ ให้พิจารณาชื่ออาชีพที่ระบุไว้
หลักสูตรว่าบัณฑิตสามารถประกอบได้จริงหรือไม่ 
โดยเฉพาะอาชีพ เช่น ที่ปรึกษาด้านอิสลาม ผู้
ประสานงานต่างประเทศ ผู้น าศาสนา เป็นต้น 

พิจารณาเห็นควรให้คงไว้เหมือนเดิมตามที่ได้
ก าหนดไว้ เนื่องด้วยได้ผ่านการพิจารณาจาก
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เ พ่ือวิพากษณ์
หลักสูตรมาแล้ว และพิจารณาเห็นว่าเป็นอาชีพ
ที่สามารรถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา ใน
หน้า 2 

คงไว้เหมือนเดิม ในหน้า 2 

ชื่อ นามสกุล ต าแหน่งและ
คุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

- ให้ตัดค าว่า พ.ศ. ออก  หลังปีที่ส าเร็จการศึกษา 
 

พิ จ า ร ณ า เ ห็ น ช อ บ ต า ม ข้ อ เ ส น อ ข อ ง
คณะกรรมการ พิจ ารณาและตรวจสอบ
รายละเอียดหลักสูตร (มคอ. 2) ในหน้า 2 – 3 

ด า เนินการปรับปรุ งตามข้อ เสนอแนะ
ดังกล่าว โดยตัดค าว่า “พ.ศ.” ออก หลังปีที่
ส าเร็จการศึกษา ในหน้า 2 – 3 

- หน้าที่ 3 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ล าดับที่ 5  
ให้เอา “ประเทศไทย” ออก 
 

พิ จ า ร ณ า เ ห็ น ช อ บ ต า ม ข้ อ เ ส น อ ข อ ง
คณะกรรมการ พิจ ารณาและตรวจสอบ
รายละเอียดหลักสูตร (มคอ. 2) ในหน้า 3 

ด า เนินการปรับปรุ งตามข้อ เ สนอแนะ
ดังกล่าว โดยตัดค าว่า “ประเทศไทย” ออก 
ในหน้า 3 

สถานการณ์ภายนอกหรือการ
พัฒนาที่ จ า เป็นต้องน ามา
พิจ า รณา ในการว างแผน
หลักสูตร 

- ข้อ 11 สถานการณ์ภายนอกที่น ามาใช้ ใน
หลักสูตร ควรพิจารณาเขียนจากสถานการณ์
ภายนอกที่มีระดับใหญ่ภายประเทศก่อนแล้วค่อย
ลงมาในระดับจังหวัด 

พิ จ า ร ณ า เ ห็ น ช อ บ ต า ม ข้ อ เ ส น อ ข อ ง
คณะกรรมการ พิจ ารณาและตรวจสอบ
รายละเอียดหลักสูตร (มคอ. 2) ในหน้า 3 

ด า เนินการปรับปรุ งตามข้อ เสนอแนะ
ดังกล่าวให้มีความสอดคล้องกับสถานการณ์
ภายนอกที่มีระดับใหญ่ภายในประเทศก่อน
แล้วค่อยลงมาในระดับจังหวัด รวมถึงได้
ปรับให้มีความสอดรับกัน ในหน้า 3 
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ประเด็น 
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการพิจารณาและ

ตรวจสอบรายละเอียดหลักสูตร (มคอ.2) 
การพิจารณาปรับปรุงของคณะกรรมการ 

ร่างหลักสูตร 
การด าเนินการ 

หมวดที่ 2 
วัตถุประสงค์และผลลัพธ์การ
เรียนรู้ที่คาดหวัง 

- หมวดที่ 2 วัตถุประสงค์ให้มีการก าหนดค าเกริ่น
น าก่อน ให้ระบคุ าบังคับคือ   
 

พิ จ า ร ณ า เ ห็ น ช อ บ ต า ม ข้ อ เ ส น อ ข อ ง
คณะกรรมการ พิจ ารณาและตรวจสอบ
รายละเอียดหลักสูตร (มคอ. 2) ในหน้า 7 

ด า เนินการปรับปรุ งตามข้อ เสนอแนะ
ดังกล่าว โดยปรับและก าหนดค าเกริ่นน าใน
วัตถุประสงค์ก่อน คือ ในหน้า 7 

- ให้เพ่ิมทักษะทางดิจิทัลตามที่ อว. ก าหนด ยัง
ไม่ได้ระบุไว้ในวัตถุประสงค์ 
 

พิ จ า ร ณ า เ ห็ น ช อ บ ต า ม ข้ อ เ ส น อ ข อ ง
คณะกรรมการ พิจ ารณาและตรวจสอบ
รายละเอียดหลักสูตร (มคอ. 2) ในหน้า 7 

ด า เนินการปรับปรุ งตามข้อ เสนอแนะ
ดังกล่าว โดยปรับเพ่ิมการน าไปใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัลในวัตถุประสงค์ข้อ 1.3.1.5 ในหน้า 7 

- วัตถุประสงค์ของยังหลักสูตรยังขาดเรื่อง ทักษะ
ภาวะผู้น า จิตสาธารณะ 
 

พิจารณาเห็นควรให้คงไว้เหมือนเดิมตามที่ได้
ก าหนดไว้  เนื่ อ งด้ วยได้ ก าหนดการมีจิ ต
สาธารณะ และมีทักษะความเป็นผู้น าไว้แล้วใน
ข้อ 1.3.1.1 ในหน้า 7 

คงไว้เหมือนเดิม เนื่องด้วยได้ก าหนดข้อ
ดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้วในข้อ 1.3.1.1 
ในหน้า 7 

ตารางวิเคราะห์ผลลัพธ์การ
เรียนรู้ที่คาดหวัง 

- การเขียน PLO ให้ระบุเรียงตามวัตถุประสงค์ของ
หลักสูตร 
 

พิ จ า ร ณ า เ ห็ น ช อ บ ต า ม ข้ อ เ ส น อ ข อ ง
คณะกรรมการ พิจ ารณาและตรวจสอบ
รายละเอียดหลักสูตร (มคอ. 2) ในหน้า 8 

ด า เนินการปรับปรุ งตามข้อ เสนอแนะ
ดังกล่าว โดยระบุการเขียน PLOs ให้
เรียงล าดับตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
ในหน้า 8 

- PLO 3 ให้ครอบคลุมในเรื่องทักษะทางปัญญา ให้
แยก Sub PLO ย่อยๆ เพ่ือความชัดเจน 

พิ จ า ร ณ า เ ห็ น ช อ บ ต า ม ข้ อ เ ส น อ ข อ ง
คณะกรรมการ พิจ ารณาและตรวจสอบ
รายละเอียดหลักสูตร (มคอ. 2) ในหน้า 8 
 
 
 
 
 
 

ด าเนินการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะดังกล่าว 
โดยก าหนดให้มี Sub PLO ย่อยๆ ในข้อ 3 คือ   
PLO 3.1 เข้าใจหลักการพื้นฐานศาสตร์ทาง
อิสลามศึกษา 
PLO 3.2 น าความรู้ทางอิสลามศึกษาไป
ประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิตประจ าวัน 
PLO 3.3 สามารถบูรณษการศาสตร์ทาง
อิสลามศึกษากับการประกอบอาชีพได้อย่างมี
ความสุข ในหน้า 8 
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ประเด็น 
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการพิจารณาและ

ตรวจสอบรายละเอียดหลักสูตร (มคอ.2) 
การพิจารณาปรับปรุงของคณะกรรมการ 

ร่างหลักสูตร 
การด าเนินการ 

 - PLO 4 ให้แยก Sub PLO ย่อยๆ เพ่ือความ
ชัดเจน 
 

พิ จ า ร ณ า เ ห็ น ช อ บ ต า ม ข้ อ เ ส น อ ข อ ง
คณะกรรมการ พิจ ารณาและตรวจสอบ
รายละเอียดหลักสูตร (มคอ. 2) ในหน้า 8 

ด า เนินการปรับปรุ งตามข้อ เสนอแนะ
ดังกล่าว โดยก าหนดให้มี Sub PLO ย่อยๆ 
ในข้อ 4 คือ  
PLO 4.1 เข้าใจหลักการพ้ืนฐานการอ่าน 
อัลกุรอานและอัซซุนนะฮฺ 
PLO 4.2 สามารถอธิบายความหมายของ 
อัลกุรอานและอัซซุนนะฮฺได้อย่างถูกต้อง 
PLO 4.3 สามารถเผยแผ่องค์ความรู้ที่ได้รับ
จากอัลกุรอานและอัซซุนนะฮฺได้อย่ าง
ถูกต้อง ในหน้า 8 

- PLO 6 ในหลักสูตรยังระบุ ไม่ชัดเจน เห็นควร
ปรับใหม่ 
 

พิ จ า ร ณ า เ ห็ น ช อ บ ต า ม ข้ อ เ ส น อ ข อ ง
คณะกรรมการ พิจ ารณาและตรวจสอบ
รายละเอียดหลักสูตร (มคอ. 2) ในหน้า 9 

ด า เนินการปรับปรุ งตามข้อ เสนอแนะ
ดังกล่าว โดยปรับ PLO 6 ให้มีความชัดเจน 
คือ สามารถค้นคว้าศาสตร์ทางอิสลามศึกษา
ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างเหมาะสมและ
ทันสมัย ในหน้า 9 

- PLO 8 เขียนแค่เพียงแสดงความคิดเห็นเชิง
สร้างสรรค์ ให้พิจารณาเขียนใหม่ ให้ระบุการเขียน                  
การสร้างสรรค์ ให้มีความชัดเจน 

พิจารณาเห็นควรให้คงไว้เหมือนเดิมตามที่ได้
ก าหนดไว้ เนื่องด้วยได้ผ่านการพิจารณาจาก
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เ พ่ือวิพากษณ์
หลักสูตรมาแล้ว ในหน้า 9 

คงไว้ เหมือนเดิม เนื่องด้วยได้ผ่ านการ
พิจารณาจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
เพ่ือวิพากษณ์หลักสูตรมาแล้ว ในหน้า 9 

แสดงความสัมพันธ์ระหว่าง
รายวิชาและผลการเรียนรู้ที่
คาดหวังของหลักสูตร 

- หน้า 12 ตารางแสดงความสัมพันธ์รายวิชา ที่ได้
วิเคราะห์ PLO8 การแสดงความคิดสร้างสรรค์ 
น่าจะมีทุกวิชา ที่มีการแสดงความคิดสร้างสรรค์ 
ไม่ใช่เฉพาะรายวิชาเดียวในหลักสูตร 
 

พิ จ า ร ณ า เ ห็ น ช อ บ ต า ม ข้ อ เ ส น อ ข อ ง
คณะกรรมการ พิจ ารณ าและตรวจสอบ
รายละเอียดหลักสูตร (มคอ. 2) ในหน้า 12 – 
15 

ด าเนินการวิเคราะห์ ทบทวน และท าการ
ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะดังกล่าว ให้มี
ความสัมพันธ์ระหว่างรายวิชาและผลการ
เรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร ในหน้า 12 – 
15 
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ประเด็น 
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการพิจารณาและ

ตรวจสอบรายละเอียดหลักสูตร (มคอ.2) 
การพิจารณาปรับปรุงของคณะกรรมการ 

ร่างหลักสูตร 
การด าเนินการ 

 - หน้า 12 กลุ่มวิชาหมวดศึกษาทั่วไป ให้ทบทวน
การวิเคราะห์ PLOs ใหม่ เนื่องจากเขียนไว้เฉพาะ 
PLO1 PLO2 เท่านั้น 
 

พิ จ า ร ณ า เ ห็ น ช อ บ ต า ม ข้ อ เ ส น อ ข อ ง
คณะกรรมการ พิจ ารณาและตรวจสอบ
รายละเอียดหลักสูตร (มคอ. 2) ในหน้า 12 

ด าเนินการวิเคราะห์ ทบทวน และท าการ
ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะดังกล่าว ให้มี
ความสัมพันธ์ระหว่างรายวิชาและผลการ
เรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตรของกลุ่มวิชา
หมวดศึกษาท่ัวไป ในหน้า 12 

แผนพัฒนาปรับปรุง - ให้หลักสูตรน าเกณฑ์การพิจารณาตามเกณฑ์ 
AUN โดยระบุไว้ในแผนพัฒนาหลักสูตรด้วย 
 

พิ จ า ร ณ า เ ห็ น ช อ บ ต า ม ข้ อ เ ส น อ ข อ ง
คณะกรรมการ พิจ ารณาและตรวจสอบ
รายละเอียดหลักสูตร (มคอ. 2) ในหน้า 17 

ด าเนินการเพ่ิมเติมแผนการพัฒนาปรับปรุง
ด้านสื่อ/ การวัดผลและประเมินผล ในหน้า 
17 

หมวดที่ 3 
คุณสมบัติของผู้เข้าเป็น
นักศึกษา 

- ข้อ 2.2 ให้แก้ไขตามแบบฟอร์ม เป็น คุณสมบัติ
ของผู้เข้าเป็นนักศึกษา 
 

พิ จ า ร ณ า เ ห็ น ช อ บ ต า ม ข้ อ เ ส น อ ข อ ง
คณะกรรมการ พิจ ารณาและตรวจสอบ
รายละเอียดหลักสูตร (มคอ. 2) ในหน้า 18 

ด าเนินการปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะ
ดังกล่าว โดยปรับเป็น “คุณสมบัติของผู้เข้า
เป็นนักศึกษา” ในหน้า 18  

- ข้อ 2.2.1.1 ให้เอาค าว่า “ก าลังศึกษาอยู่”  ตัด
ออก หรือแก้เป็นส าเร็จการศึกษา แทน 
 

พิ จ า ร ณ า เ ห็ น ช อ บ ต า ม ข้ อ เ ส น อ ข อ ง
คณะกรรมการ พิจ ารณาและตรวจสอบ
รายละเอียดหลักสูตร (มคอ. 2) ในหน้า 18 

ด าเนินการปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะ
ดังกล่าว โดยตัดประโยค “หรือก าลังศึกษา
อยู่ ในภาคสุดท้ายของการศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า” ใน
หน้า 18 

- ให้พิจารณาข้อ 2.1.1.3 เรื่องคุณสมบัติของผู้เข้า
ศึกษาให้สอดคล้องกับข้อ 5.4 เพื่อให้สอดคล้อง
และสัมพันธ์กัน 

พิ จ า ร ณ า เ ห็ น ช อ บ ต า ม ข้ อ เ ส น อ ข อ ง
คณะกรรมการ พิจ ารณาและตรวจสอบ
รายละเอียดหลักสูตร (มคอ. 2) ในหน้า 18 

ด าเนินการปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะ
ดังกล่าว ในหน้า 18 

การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา - ข้อ 2.2.2.4 การคัดเลือกให้ระบุในคุณสมบัติของ
นักศึกษา 
 

พิ จ า ร ณ า เ ห็ น ช อ บ ต า ม ข้ อ เ ส น อ ข อ ง
คณะกรรมการ พิจ ารณาและตรวจสอบ
รายละเอียดหลักสูตร (มคอ. 2) ในหน้า 18 
 

ด า เนินการปรับปรุ งตามข้อ เสนอแนะ
ดังกล่าว โดยน าข้อความในข้อ 2.2.2.4 ย้าย
ไปก าหนดไว้ในคุณสมบัติของผู้ เข้าเป็น
นักศึกษา ในหน้า 18 
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ประเด็น 
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการพิจารณาและ

ตรวจสอบรายละเอียดหลักสูตร (มคอ.2) 
การพิจารณาปรับปรุงของคณะกรรมการ 

ร่างหลักสูตร 
การด าเนินการ 

 - ให้พิจารณาคุณสมบัติของนักศึกษา ในกรณีท่ีจบ
การศึกษาในระดับปริญญาตรีสาขาวิชาอ่ืน มาเรียน
ในหลักสูตร 

พิจารณาเห็นควรให้คงไว้เหมือนเดิมตามที่ได้
ก าหนดไว้ เนื่องด้วยได้ผ่านการพิจารณาจาก
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เ พ่ือวิพากษณ์
หลักสูตรมาแล้ว ในหน้า 18 

คงไว้ เหมือนเดิม เนื่องด้วยได้ผ่ านการ
พิจารณาจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
เพ่ือวิพากษณ์หลักสูตรมาแล้ว พร้อมน าไป
ก าหนดไว้ ในคุณสมบั ติ ของผู้ เ ข้ า เป็ น
นักศึกษา ในหน้า 18 

ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า - ข้อ 2.3 ปัญหาแรกเข้า 2.3.1 ปัญหาพื้นฐานด้าน
ภาษาท่ีต่ ากว่าเกณฑ์ น่าใช้เป็น “ทักษะการใช้
ภาษายังเพียงพอ”  
 

พิ จ า ร ณ า เ ห็ น ช อ บ ต า ม ข้ อ เ ส น อ ข อ ง
คณะกรรมการ พิจ ารณาและตรวจสอบ
รายละเอียดหลักสูตร (มคอ. 2) ในหน้า 19 
 

ด า เนินการปรับปรุ งตามข้อ เสนอแนะ
ดังกล่าว โดยปรับเพ่ิมเป็นดังนี้  
2.3.1 ปัญหาพ้ืนฐานด้านความรู้ทางอิสลาม
ศึกษาแตกต่างกัน  
2.3 .2 ปัญหาทักษะการใช้ ภาษายั ง ไม่
เพียงพอ ในหน้า 19 

แผนการรับนักศึกษาและ
ผู้ ส า เ ร็ จ ก า ร ศึ ก ษ า ใ น
ระยะเวลา 5 ปี 

- ให้ปรับแก้ไขยอดการรับนักศึกษาให้เหลือ 40 คน พิ จ า ร ณ า เ ห็ น ช อ บ ต า ม ข้ อ เ ส น อ ข อ ง
คณะกรรมการ พิจ ารณาและตรวจสอบ
รายละเอียดหลักสูตร (มคอ. 2) ในหน้า 19 

ด า เนินการปรับปรุ งตามข้อ เสนอแนะ
ดังกล่าว โดยปรับลดจ านวนนักศึกษาตาม
การรับนักศึกษาจาก 50 คน เป็น 40 คน ใน
หน้า 19 

งบประมาณรายจ่าย - ให้ทบทวนแก้ไขงบประมาณรายจ่าย/ต่อหัวของ
นักศึกษา 
 

พิ จ า ร ณ า เ ห็ น ช อ บ ต า ม ข้ อ เ ส น อ ข อ ง
คณะกรรมการ พิจ ารณาและตรวจสอบ
รายละเอียดหลักสูตร (มคอ. 2) ในหน้า 20 

ด า เนินการทบทวนและปรับปรุ งตาม
ข้อเสนอแนะดังกล่าว โดยปรับงบประมาณ
รายจ่าย/ ค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษาประจ าปี
งบประมาณ 2565 – 2569 ดังปรากฏ
รายละเอียด ในหน้า 20 

หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน - หน้าที่ 22 โครงสร้างหลักสูตร ให้ระบุให้ชัดเจน หรือ
ใช้เครื่องหมาย * ก ากับเพ่ือให้ผู้เข้าศึกษาได้เข้าใจ  ใน
หมวดวิชาโท ให้แยกเป็นหัวข้อที่ไม่เกี่ยวข้องกับ
หลักสูตรเพ่ือให้แสดงว่านักศึกษาหลักสูตรอ่ืนมาเรียน  

พิ จ า ร ณ า เ ห็ น ช อ บ ต า ม ข้ อ เ ส น อ ข อ ง
คณะกรรมการ พิจ ารณาและตรวจสอบ
รายละเอียดหลักสูตร (มคอ. 2) ในหน้า 21 

ด า เนินการทบทวนและปรับปรุ งตาม
ข้อเสนอแนะดังกล่าว โดยระบุเครื่องหมาย 
* ก ากับ เ พ่ือให้ผู้ เข้าศึกษาได้ เข้ า ใจใน
โครงสร้างหลักสูตรง่ายขึ้น ในหน้า 21 
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ประเด็น 
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการพิจารณาและ

ตรวจสอบรายละเอียดหลักสูตร (มคอ.2) 
การพิจารณาปรับปรุงของคณะกรรมการ 

ร่างหลักสูตร 
การด าเนินการ 

แผนการศึกษา - แผนการเรียนให้เรียงตามโครงสร้างหลักสูตร 
 

พิ จ า ร ณ า เ ห็ น ช อ บ ต า ม ข้ อ เ ส น อ ข อ ง
คณะกรรมการ พิจ ารณาและตรวจสอบ
รายละเอียดหลักสูตร (มคอ. 2) ในหน้า 34 – 
65 

ด า เนินการปรับปรุ งตามข้อ เสนอแนะ
ดังกล่าว โดยปรับแผนการเรียนให้เรียงตาม
โครงสร้างหลักสูตร คือ  
1. แผนการศึกษาแบบเอกเดี่ยว (สารนิพนธ์) 
2. แผนการศึกษาแบบเอกเดี่ยว (สหกิจ
ศึกษา) 
3. แผนการศึกษาแบบเอก-โท (สารนิพนธ์) 
4. แผนการศึกษาแบบเอก-โท (สหกิจศึกษา) 
ในหน้า 34, 42, 50 และ 58 

- ให้พิจารณาแผนการเรียนในหมวดรายวิชาศึกษา
ทั่วไป เนื่องจากก าหนดให้เลือกเรียน ควรพิจารณา
ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหลักสูตร ตาม 
PLO ที่ก าหนด 
 

พิจารณาเห็นควรให้คงไว้เหมือนเดิมตามที่ได้
ก าหนดไว้ เนื่องด้วยได้ผ่านการพิจารณาจาก
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เ พ่ือวิพากษณ์
หลักสูตรมาแล้ว ในหน้า 34 – 65 

คงไว้ เหมือนเดิม เนื่องด้วยได้ผ่ านการ
พิจารณาจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
เพ่ือวิพากษณ์หลักสูตรมาแล้ว ในหน้า 34 – 
65 

- ให้พิจารณาแผนการเรียนสหกิจศึกษา 6 หน่วย
กิต และสารนิพนธ์ 3 หน่วยกิต เนื่องจากจ านวน
หน่วยกิตไม่เท่ากัน 

พิจารณาเห็นควรให้คงไว้เหมือนเดิมตามที่ได้
ก าหนดไว้ เนื่องด้วยได้ผ่านการพิจารณาจาก
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เ พ่ือวิพากษณ์
หลักสูตรมาแล้ว ในหน้า 40, 48, 56 และ 64 

คงไว้ เหมือนเดิม เนื่องด้วยได้ผ่ านการ
พิจารณาจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
เพ่ือวิพากษณ์หลักสูตรมาแล้ว ในหน้า 40, 
48, 56 และ 64 

ค าอธิบายรายวิชา - ค าอธิบายรายวิชา กลุ่มวิชาศึกษาทั่วไปให้ตัด
ข้อความ “ศึกษา” ออก ในหน้า 70 – 71 กลุ่มวิชา
วิทยาศาสตร์และคณิตฯ หน้า 76 – 78  วิชาชีพ
เฉพาะ ให้ตัดค าว่า “ศึกษา” ออก 

พิ จ า ร ณ า เ ห็ น ช อ บ ต า ม ข้ อ เ ส น อ ข อ ง
คณะกรรมการ พิจ ารณาและตรวจสอบ
รายละเอียดหลักสูตร (มคอ. 2) ในหน้า 66 – 
87 

ด า เนินการปรับปรุ งตามข้อ เสนอแนะ
ดังกล่าว โดยตัดค าว่า “ศึกษา” ออกที่
ปรากฏในค าขึ้นต้นค าอธิบายรายวิชา ใน
หน้า 66 – 97 

 - ค าอธิบายระหว่างภาษาอังกฤษและภาษาไทยไม่
สอดคล้องกัน (หน้า 69) การเขียนตัวพิมพ์เล็ก พิมพ์
ใหญ่ ค าอธิบายรายวิชาที่ข้ึนต้นด้วย study ให้ตัดออก 

พิจารณาเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการ
พิจารณาและตรวจสอบรายละเอียดหลักสูตร (มคอ. 
2) ในหน้า 66 – 87 

ด า เนินการปรับปรุ งตามข้อ เสนอแนะ
ดังกล่าว โดยปรับค าอธิบายรายวิชาที่เป็น
ภาษาอังกฤษให้สอดคล้องกับภาษาไทย  
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ประเด็น 
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการพิจารณาและ

ตรวจสอบรายละเอียดหลักสูตร (มคอ.2) 
การพิจารณาปรับปรุงของคณะกรรมการ 

ร่างหลักสูตร 
การด าเนินการ 

   และปรับแก้ไขการเขียนตัวพิมพ์เล็กและ
ใ ห ญ่ ที่ เ ป็ น ค า อ ธิ บ า ย ร า ย วิ ช า ใ น
ภาษาอังกฤษ ในหน้า 66 – 87 

- ให้แก้ไขค าอธิบายรายวิชาการเตรียมความ
พร้อมสหกิจฯ กับรายวิชาสหกิจศึกษา ที่ระบุใน
ค าอธิบายรายวิชาว่า สถานประกอบการ ให้ระบุให้
สอดคล้องกับหน้า 95 
 

พิ จ า ร ณ า เ ห็ น ช อ บ ต า ม ข้ อ เ ส น อ ข อ ง
คณะกรรมการ พิจ ารณาและตรวจสอบ
รายละเอียดหลักสูตร (มคอ. 2) ในหน้า 87 

ด าเนินการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะดังกล่าว 
โดยปรั บเ พ่ิ มค าอธิ บายรายวิ ชา “การ
เตรียมพร้อมสหกิจศึกษา คือ หลักการ แนวคิด 
กระบวนการสหกิจศึกษา ระเบียบข้อปฏิบัติที่
เกี่ยวข้อง การเตรียมตัวเพ่ือการฝึกงานในสถาน
ประกอบการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถ
รองรับได้อย่างเหมาะสม เช่น สถานศึกษา และ
การบริหารองค์กรศาสนาอิสลาม เป็นต้น 
ความรู้ พ้ืนฐานในการปฏิบัติ งานในสถาน
ประกอบการเพ่ือน าไปพัฒนาตนเองตาม
มาตรฐานวิชาชีพของสาขาวิชาเช่นการพัฒนา
บุคลิกภาพ ภาษาอังกฤษ เทคโนโลยีสารสนเทศ 
การสื่อสาร มนุษยสัมพันธ์ การท างานเป็นทีม 
เป็นต้น ตลอดจนการน าเสนอโครงงานและการ
เขียนรายงานวิชาการ” และ “รายวิชาสหกิจ
ศึกษา คือ การปฏิบัติงานในสถานประกอบการ 
สถานศึกษาและหน่วยงานของรัฐหรือเอกชนที่
เกี่ยวข้องกับอิสลามศึกษาในลักษณะพนักงาน
ชั่วคราว เพ่ือให้ได้ประสบการณ์จากการไป
ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย โดยนักศึกษาต้อง
เสนอโครงงานและผลการปฏิบัติงาน” ในหน้า 87 
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ประเด็น 
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการพิจารณาและ

ตรวจสอบรายละเอียดหลักสูตร (มคอ.2) 
การพิจารณาปรับปรุงของคณะกรรมการ 

ร่างหลักสูตร 
การด าเนินการ 

ชื่ อ  ส กุ ล  ต า แ หน่ ง  แ ล ะ
คุณวุฒิของอาจารย์ (อาจารย์
ประจ าหลักสูตร) 

- หน้าที่ 89 ข้อ 3.2.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบ ให้
แก้ไขเป็น อาจารย์ประจ าหลักสูตร ตามแบบฟอร์ม
ก าหนด ตัดค าว่า พ.ศ. ที่วุฒิการศึกษาออก 
 

พิ จ า ร ณ า เ ห็ น ช อ บ ต า ม ข้ อ เ ส น อ ข อ ง
คณะกรรมการ พิจ ารณาและตรวจสอบ
รายละเอียดหลักสูตร (มคอ. 2) ในหน้า 88 

ด า เนินการปรับปรุ งตามข้อ เสนอแนะ
ดังกล่าว โดยปรับเป็น “อาจารย์ประจ า
หลักสูตร” และตัดค าว่า “พ.ศ.” ออก หลัง
ปีที่ส าเร็จการศึกษา ในหน้า 88 

- ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์แวอัมแร ให้แก้ไข
ให้เป็นปัจจุบัน 
 

พิจารณาเห็นควรให้คงไว้เหมือนเดิมตามที่ได้
ก าหนดไว้ เนื่องด้วยได้ก าหนดต าแหน่งทาง
วิชาการไว้ถูกต้องแล้ว ในหน้า 88 

คงไว้เหมือนเดิม เนื่องด้วยเนื่องด้วยได้
ก าหนดต าแหน่งทางวิชาการไว้ถูกต้องแล้ว 
ในหน้า 88 

กระบวนการประเมินผล - ข้อ 5.6.3 แก้ไขล าดับตัวเลขให้ถูกต้อง 
 

พิ จ า ร ณ า เ ห็ น ช อ บ ต า ม ข้ อ เ ส น อ ข อ ง
คณะกรรมการ พิจ ารณาและตรวจสอบ
รายละเอียดหลักสูตร (มคอ. 2) ในหน้า 95 

ด า เนินการปรับปรุ งตามข้อ เสนอแนะ
ดังกล่าว โดยปรับเป็น 5.6.3 ในหน้า 95 

หมวดที่ 4 
การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษ
ของนักศึกษา 

- ให้พิจารณาทบทวนใหม่คุณลักษณะพิเศษของ
นักศึกษา 
 

พิ จ า ร ณ า เ ห็ น ช อ บ ต า ม ข้ อ เ ส น อ ข อ ง
คณะกรรมการ พิจ ารณาและตรวจสอบ
รายละเอียดหลักสูตร (มคอ. 2) ในหน้า 96 

ด า เนินการทบทวนและปรับปรุ งตาม
ข้อเสนอแนะดังกล่าว ดังปรากฏในหน้า 96 

ผลการพัฒนาการเรียนรู้  5 
ด้านตาม TQF 

- หน้า 98 ผลการเรียนรู้ 5 ด้านตาม TQF ด้าน
ทักษะทางปัญญา คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของ
บัณฑิต  ในข้อ“การ อ่านและแปลอัลกุ รอาน
............” น่าจะไม่ใช่ให้ตัดออก 

พิ จ า ร ณ า เ ห็ น ช อ บ ต า ม ข้ อ เ ส น อ ข อ ง
คณะกรรมการ พิจ ารณาและตรวจสอบ
รายละเอียดหลักสูตร (มคอ. 2) ในหน้า 97 

ด า เนินการทบทวนและปรับปรุ งตาม
ข้อเสนอแนะดังกล่าว โดยดังปรากฏการ
ปรับแก้ไข ในหน้า 97 

 - จัดข้อ PLO กับผลการเรียนรู้ตาม TQF ให้ตรงข้อ
กัน   

 

พิ จ า ร ณ า เ ห็ น ช อ บ ต า ม ข้ อ เ ส น อ ข อ ง
คณะกรรมการ พิจ ารณาและตรวจสอบ
รายละเอียดหลักสูตร (มคอ. 2) ในหน้า 97 – 
99 
 
 

ด า เนินการปรับปรุ งตามข้อ เสนอแนะ
ดังกล่าว โดยปรากฏในหน้า 97 – 99 
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ประเด็น 
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการพิจารณาและ

ตรวจสอบรายละเอียดหลักสูตร (มคอ.2) 
การพิจารณาปรับปรุงของคณะกรรมการ 

ร่างหลักสูตร 
การด าเนินการ 

 - ให้ใช้ค าหรือ 182ording ของค าให้เหมือนกันทั้ง
หลักสูตร เช่น “ภาษามลายู” “ภาษามลายูกลาง” 
 

พิจารณาเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการ
พิจารณาและตรวจสอบรายละเอียดหลักสูตร (มคอ. 
2) ในหน้า 97 

ด าเนินการปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะ
ดังกล่าว โดยปรากฏ ในหน้า 97 

แผนที่ แสดงกา รกระจาย
ความรับผิดชอบมาตรฐานผล
การเรียนรู้ จากหลักสูตรสู่
รายวิชา 

- การเขียน Mapping  หน้า 105 ในกลุ่มวิชาภาษา 
การสนทนาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร กลุ่ม
สังคมศาสตร์ ให้ทบทวนการก าหนดจุดด า จุดขาว 
ด้านคุณธรรม จริยธรรม และกลุ่มทักษะทางปัญญา 
ให้ประสานกับคณะศิลปะศาสตร์อีกครั้ง 

พิ จ า ร ณ า เ ห็ น ช อ บ ต า ม ข้ อ เ ส น อ ข อ ง
คณะกรรมการ พิจ ารณาและตรวจสอบ
รายละเอียดหลักสูตร (มคอ. 2) ในหน้า 104 – 
105 

ด าเนินการปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะ
ดั ง กล่ า ว  โ ดยน า  มคอ .  3  จ ากคณะ 
ศิลปะศาสตร์  ที่ปรากฏการปรากฏการ
กระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการ
เรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา ในหน้า 104 -
105 

- ค าอธิบายรายวิชาสาขาวิชาอิสลามศึกษา พิจารณาเห็นควรให้คงไว้เหมือนเดิมตามที่ได้
ก าหนดไว้ ในหน้า 107 – 109 

คง ไว้ เ หมื อน เดิ ม  เ นื่ อ งด้ ว ยผ่ านกา ร 
วิพากษ์ของคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
หลักสูตร ในหน้า 107 – 109 

- หน้า 115 การเขียนความคาดหวังของหลักสูตร
ทั้ง 4 ชั้นปี ให้พิจารณาเขียนให้สอดคล้องตาม
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

พิ จ า ร ณ า เ ห็ น ช อ บ ต า ม ข้ อ เ ส น อ ข อ ง
คณะกรรมการ พิจ ารณาและตรวจสอบ
รายละเอียดหลักสูตร (มคอ. 2) ในหน้า 113 

ด าเนินการปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะ
ดังกล่าว ในหน้า 113 
 

หมวดที่ 5 
การทวนสอบมาตรฐานผล
การเรียนรู้หลังจากนักศึกษา
ส าเร็จการศึกษา 

- หน้า 116 ข้อ 2.2 การทวนสอบ ให้พิจารณา
กระบวนการทวนสอบ เนื่องจากเขียนไม่ชัดเจน ให้
ปรับแก้ใหม ่

พิ จ า ร ณ า เ ห็ น ช อ บ ต า ม ข้ อ เ ส น อ ข อ ง
คณะกรรมการ พิจ ารณาและตรวจสอบ
รายละเอียดหลักสูตร (มคอ. 2) ในหน้า 114 

ด าเนินการทบทวนและปรับปรุงแก้ไขตาม
ข้อเสนอแนะดังกล่าว ในหน้า 114 

เกณฑ์การส าเร็จการศึกษา
ตามหลักสูตร 

- ให้ปรับแก้เกณฑ์การส าเร็จการศึกษา ข้อ 3.4 
การผ่ านภาษาอาหรั บ  และการผ่ าน เกณฑ์
ภาษาอังกฤษต้องผ่านร้อยละ 80 

พิ จ า ร ณ า เ ห็ น ช อ บ ต า ม ข้ อ เ ส น อ ข อ ง
คณะกรรมการ พิจ ารณาและตรวจสอบ
รายละเอียดหลักสูตร (มคอ. 2) ในหน้า 115 

ด าเนินการปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะ
ดังกล่าว โดยปรับแก้ไขเกณฑ์ในข้อ 3.4 เป็น 
“ ส อบ ผ่ า น ทั ก ษ ะ ด้ า น ภ า ษ า อ า ห รั บ 
ภาษาอังกฤษ และผ่านกิจกรรมต่างๆ ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80 ตามประกาศของ 
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ประเด็น 
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการพิจารณาและ

ตรวจสอบรายละเอียดหลักสูตร (มคอ.2) 
การพิจารณาปรับปรุงของคณะกรรมการ 

ร่างหลักสูตร 
การด าเนินการ 

   
สถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา  และ
มหาวิทยาลั ยนราธิ ว าส ราชนคริ นทร์
ก าหนด” ในหน้า 115 

หมวดที่ 6  
การพัฒนาอาจารย์ - หน้าที่ 117 ให้ขึ้นหน้าใหม่ พิ จ า ร ณ า เ ห็ น ช อ บ ต า ม ข้ อ เ ส น อ ข อ ง

คณะกรรมการ พิจ ารณาและตรวจสอบ
รายละเอียดหลักสูตร (มคอ. 2) ในหน้า 116 

ด า เนินการปรับปรุ งตามข้อ เสนอแนะ
ดังกล่าว โดยปรับให้หมวดที่ 6 ขึ้นเริ่มต้น
หน้าใหม่ ในหน้า 116 

หมวดที่ 7 
การประกันคุณภาพหลักสูตร 
(นักศึกษา) 

- หน้า 118 คุณสมบัตินักศึกษาให้ตรวจสอบ
ปรับแก้ไขให้เหมือนกันทั้งเล่มหลักสูตร 

พิ จ า ร ณ า เ ห็ น ช อ บ ต า ม ข้ อ เ ส น อ ข อ ง
คณะกรรมการ พิจ ารณาและตรวจสอบ
รายละเอียดหลักสูตร (มคอ. 2) ในหน้า 117 

ด าเนินการปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะ
ดังกล่าว โดยตัดประโยค “หรือก าลังศึกษา
อยู่ ในภาคสุดท้ายของการศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า” ใน
หน้า 117 

การประกันคุณภาพหลักสูตร 
(สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้) 

- หน้า 123 ข้อ 6.2.3 ไม่ระบุจ านวน ท าให้
เหมือนกันทุกข้อ 
 

พิ จ า ร ณ า เ ห็ น ช อ บ ต า ม ข้ อ เ ส น อ ข อ ง
คณะกรรมการ พิจ ารณาและตรวจสอบ
รายละเอียดหลักสูตร (มคอ. 2) ในหน้า 121 – 
122 

ด าเนินการปรับปรุ งแก้ ไขและเ พ่ิมเติม
จ านวนในข้อ 6.2.3 ตามข้อเสนอแนะ
ดังกล่าว ในหน้า 121 – 122 

ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน (ข้อ 
12) 

- หน้าที่ 124 ข้อ 7 ข้อ 12 จาก 3.50 แก้ไขเป็น 
3.51 แทน 

พิ จ า ร ณ า เ ห็ น ช อ บ ต า ม ข้ อ เ ส น อ ข อ ง
คณะกรรมการ พิจ ารณาและตรวจสอบ
รายละเอียดหลักสูตร (มคอ. 2) ในหน้า 123 

ด าเนินการปรับปรุ งแก้ ไขและเ พ่ิมเติม
ค่า เฉลี่ ยของระดับความพึ งพอใจของ
นักศึกษาปีสุดท้ายจาก 3.50 เป็น 3.51 ตาม
ข้อเสนอแนะดังกล่าว ในหน้า 123 

หมวดที่ 8      
- - - - 
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ประเด็น 
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการพิจารณาและ

ตรวจสอบรายละเอียดหลักสูตร (มคอ.2) 
การพิจารณาปรับปรุงของคณะกรรมการ 

ร่างหลักสูตร 
การด าเนินการ 

หน้าภาคผนวก 

ภาคผนวก - หน้ าที่  1 27  ให้ แก้ ไ ข เ ขี ยน เฉพาะ  ค า ว่ า 
ภาคผนวก ให้อยู่ตรงกลาง ข้อความย่อยๆ ให้เอา
ออก 
 

พิ จ า ร ณ า เ ห็ น ช อ บ ต า ม ข้ อ เ ส น อ ข อ ง
คณะกรรมการ พิจ ารณาและตรวจสอบ
รายละเอียดหลักสูตร (มคอ. 2) ในหน้า 126 

ด าเนินการปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะ
ดังกล่าว ในหน้า 126 

ป ร ะ วั ติ แ ล ะ ผ ล ง า น ข อ ง
อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

- ภาคผนวกหน้าที่ 180 อาจารย์กูอับดุลมูฮัยย์มิน 
ยูโซะ ตรงชื่อสถาบัน ให้เอาค าว่า “ราชอาณาจักร
ไทย” ออก 
 

พิ จ า ร ณ า เ ห็ น ช อ บ ต า ม ข้ อ เ ส น อ ข อ ง
คณะกรรมการ พิจ ารณาและตรวจสอบ
รายละเอียดหลักสูตร (มคอ. 2) ในหน้า 192 

ด า เนินการปรับปรุ งตามข้อ เสนอแนะ
ดังกล่าว โดยตัดค าว่า “ราชอาณาจักรไทย” 
ออก ในหน้า 192 

- ให้ตรวจสอบฟร์อนอักษรใหม่  จัดกั้นหน้ากั้นหลัง
ใหม่  

พิ จ า ร ณ า เ ห็ น ช อ บ ต า ม ข้ อ เ ส น อ ข อ ง
คณะกรรมการ พิจ ารณาและตรวจสอบ
รายละเอียดหลักสูตร (มคอ. 2) ดังปรากฏใน
เล่มหลักสูตร 

ด าเนินการปรับปรุงและจัดรูปแบบตาม
ข้อเสนอแนะดังกล่าว ดั งปรากฏในเล่ม
หลักสูตร 

- ผลงานวิชาการให้ระบุเฉพาะผลงานวิชาการ 5 ปี
ย้อนหลังเท่านั้น 
 

พิ จ า ร ณ า เ ห็ น ช อ บ ต า ม ข้ อ เ ส น อ ข อ ง
คณะกรรมการ พิจ ารณาและตรวจสอบ
รายละเอียดหลักสูตร (มคอ. 2) ในหน้า 180 – 
193 

ด าเนินการทบทวนและปรับปรุงแก้ไขตาม
ข้อเสนอแนะดังกล่าว ในหน้า 180 – 193 
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ภาคผนวก ง 
สรุปข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสภาวิชาการมหาวทิยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 

ต่อหลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอิสลามศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) 
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สรุปข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสภาวิชาการมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร ์
ต่อหลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอสิลามศึกษา (หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2565) 

เมื่อวันท่ี 16 พฤศจิกายน 2564 
 

ประเด็น 
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสภาวิชาการ

มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 
การพิจารณาปรับปรุงของคณะกรรมการ 

ร่างหลักสูตร 
การด าเนินการ 

หมวดที่ 1 
รหัสและชื่อหลักสูตร - ทบทวนและปรับการใช้ชื่อหลักสูตรในภาษา

อาหรับให้ถูกต้อง  
พิ จ า ร ณ า เ ห็ น ช อ บ ต า ม ข้ อ เ ส น อ ข อ ง
คณะกรรมการสภาวิชาการมหาวิทยาลัย
นราธิวาสราชนครินทร์ ในหน้า 1 

ด าเนินการปรับแก้ไขชื่อหลักสูตรในภาษา
อาหรับตามข้อเสนอแนะดังกล่าวให้ถูกต้อง
ตามหลักการแปล ในหน้า 1 

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา - ทบทวนและปรับการใช้ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ในภาษาอาหรับให้ถูกต้อง 

พิจารณา เห็นชอบตามข้ อ เสนอแนะของ
คณะกรรมการสภาวิชาการมหาวิทยาลัย
นราธิวาสราชนครินทร์ ในหน้า 1 

ด า เนินการปรับแก้ ไขชื่ อปริญญาและ
สาขาวิชาในภาษาอาหรับตามข้อเสนอแนะ
ดังกล่าวให้ถกูต้องตามหลักการแปล ในหน้า 
1 

รูปแบบของหลักสูตร - ควรตัดเปอร์เซ็นหลังภาษาท่ีก าหนดออก พิจารณา เห็นชอบตามข้ อ เสนอแนะของ
คณะกรรมการสภาวิชาการมหาวิทยาลัย
นราธิวาสราชนครินทร์ ในหน้า 1 

ด าเนินการปรับปรุงแก้ไขภาษาที่ใช้ในการ
จัดการเรียนการสอนตามตามข้อเสนอแนะ
ดั งกล่ าว  โดยตั ด เปอร์ เ ซ็ นที่ ระบุออก  
ในหน้า 1 

- ควรตัดและเรียบเรียงใหม่ข้อความในข้อ ข้อ 5.4 
การรับเข้าศึกษาให้ชัดเจน 

พิจารณา เห็นชอบตามข้ อ เสนอแนะของ
คณะกรรมการสภาวิชาการมหาวิทยาลัย
นราธิวาสราชนครินทร์ ในหน้า 1 

ด าเนินการปรับปรุงแก้ไขข้อความในการ
รับเข้าศึกษาตามข้อเสนอแนะดังกล่าว โดย
ปรับเป็น “รับนักศึกษาไทยและนักศึกษา
ต่างประเทศที่สามารถใช้ภาษาไทยในการ
เรียนการสอน” ในหน้า 1 
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ประเด็น 
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสภาวิชาการ

มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 
การพิจารณาปรับปรุงของคณะกรรมการ 

ร่างหลักสูตร 
การด าเนินการ 

หมวดที่ 2 
ตารางวิเคราะห์ผลลัพธ์การ
เรียนรู้ที่คาดหวัง 

- ทบทวนตารางวิเคราะห์ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่
ค าดหวั ง ของหลั กสู ต ร ในข้ อ  Psychomotor 
Domain (Skills) 

พิจารณา เห็นชอบตามข้ อ เสนอแนะของ
คณะกรรมการสภาวิชาการมหาวิทยาลัย
นราธิวาสราชนครินทร์ ในหน้า 8 – 9 

ด าเนินการทบทวนและปรับปรุงแก้ไขตาม
ข้อเสนอแนะดังกล่าว ในหน้า 8 – 9 

 - เ พ่ิมค าอธิบายการใช้สัญลักษณ์  (Bloom’s 
Taxonomy) ของ An ให้ชัดเจน 

พิจารณา เห็นชอบตามข้ อ เสนอแนะของ
คณะกรรมการสภาวิชาการมหาวิทยาลัย
นราธิวาสราชนครินทร์ ในหน้า 9 

ด า เนิ นการ เ พ่ิม เติ มค าอธิ บายการ ใช้
สั ญ ลั ก ษ ณ์ แ ล ะ ป รั บ ป รุ ง แ ก้ ไ ข ต า ม
ข้อเสนอแนะดังกล่าว ในหน้า 9 

แสดงความสัมพันธ์ระหว่าง
รายวิชาและผลการเรียนรู้ที่
คาดหวังของหลักสูตร 

- หน้า 12 ทบทวนตารางแสดงความสัมพันธ์
ระหว่างรายวิชาและผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของ
หลักสูตรตามข้อเสนอแนะข้างต้น 
 

พิจารณา เห็นชอบตามข้ อ เสนอแนะของ
คณะกรรมการสภาวิชาการมหาวิทยาลัย
นราธิวาสราชนครินทร์ ในหน้า 12 – 15 

ด าเนินการทบทวน และท าการปรับปรุง
เพ่ือให้สอดคล้องกับข้อเสนอแนะดังกล่าว 
ให้มีความสัมพันธ์ระหว่างรายวิชาและผล
การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร ในหน้า 
12 – 15 

หมวดที่ 3 
หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน - ทบทวนการใช้ชื่อรายวิชาประวัติศาสตร์อิสลาม 1 

และประวัติศาสตร์อิสลาม 2 ในภาษาอังกฤษให้ถูกต้อง  
พิจารณา เห็นชอบตามข้ อ เสนอแนะของ
คณะกรรมการสภาวิชาการมหาวิทยาลัย
นราธิวาสราชนครินทร์ ในหน้า 24 และ 26 

ด าเนินการปรับปรุงแก้ใขตามข้อเสนอแนะ
ดังกล่าว โดยปรับจาก “Islamic History 
1” เป็น “History of Islam 1 และ 
History of Islam 2” ในหน้า 24 และ 26 

- ทบทวนและเพ่ิมการใช้ S หลังชื่อรายวิชาศาสนา
โลกในภาษาอังกฤษให้ถูกต้อง 

พิจารณา เห็นชอบตามข้ อ เสนอแนะของ
คณะกรรมการสภาวิชาการมหาวิทยาลัย
นราธิวาสราชนครินทร์ ในหน้า 27 

ด าเนินการปรับปรุงแก้ใขตามข้อเสนอแนะ
ดั ง ก ล่ า ว  โ ด ย ป รั บ เ พ่ิ ม เ ป็ น “ World 
Religions” ในหน้า 27 

แผนการศึกษา - ทบทวนการใช้รหัสรายวิชาระเบียบวิธีการวิจัยให้
ตรงกัน 

พิจารณา เห็นชอบตามข้ อ เสนอแนะของ
คณะกรรมการสภาวิชาการมหาวิทยาลัย
นราธิวาสราชนครินทร์ ในหน้า 39 

ด าเนินการทบทวนรหัสรายวิชาตามค า
เ สนอแนะดั ง กล่ า ว  โ ด ยปรั บแก้ เ ป็ น  
10-034-204 ในหน้า 39 
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ประเด็น 
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสภาวิชาการ

มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 
การพิจารณาปรับปรุงของคณะกรรมการ 

ร่างหลักสูตร 
การด าเนินการ 

ค าอธิบายรายวิชา - ควรก าหนดรายวิชาหรือเ พ่ิมเติมค าอธิบาย
รายวิชาที่สอดคล้องกับการประชุม COP 26 หรือ
เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม หรือการลดปัญหาภาวะโลก
ร้อน 

พิจารณาแล้วพบว่ารายวิชาหรือค าอธิบาย
รายวิชาที่ เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม หรือการลด
ปัญหาภาวะโลกร้อนนั้นมีก าหนดอยู่แล้วใน
รายวิชามนุษย์กับสิ่งแวดล้อมในหมวดวิชา
ศึกษาท่ัวไป กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ ในหน้า 68 

คงไว้ เหมือนเดิม เนื่องด้วยว่ามีก าหนด
รายวิชามนุษย์กับสิ่งแวดล้อมในหมวดวิชา
ศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ในเล่ม
หลักสูตรเรียบร้อย ในหน้า 103 

- ทบทวนการเว้นวรรคของค าอธิบายรายวิชา
คอมพิวเตอร์ในชีวิตประจ าวันให้ชัดเจน 

พิจารณา เห็นชอบตามข้ อ เสนอแนะของ
คณะกรรมการสภาวิชาการมหาวิ ทยาลัย
นราธิวาสราชนครินทร์ ในหน้า 69 

ด าเนินการปรับปรุงแก้ไขการเว้นวรรคของ
ค าอธิบายรายวิชาตามข้อเสนอแนะดังกล่าว 
ในหน้า 69 

- ทบทวนการก าหนดรายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน
ระเบียบวิธีการวิจัย 

พิจารณา เห็นชอบตามข้ อ เสนอแนะของ
คณะกรรมการสภาวิชาการมหาวิทยาลัย
นราธิวาสราชนครินทร์ ในหน้า 70 

ด า เ นิ น ก า ร ป รั บ ป รุ ง เ พ่ิ ม เ ติ ม ต า ม
ข้อเสนอแนะดังกล่าว โดยเพ่ิมเติมรายวิชาที่
ต้องเรียนมาก่อน “การค้นคว้าสารสนเทศ
และการเขียนรายงานทางวิชาการ” ในหน้า 
70 

- ทบทวนการใช้ชื่อรายวิชาระบบการเมืองการ
ปกครองเปรียบเทียบให้สอดคล้องกับค าอธิบาย
รายวิชา 

พิจารณา เห็นชอบตามข้ อ เสนอแนะของ
คณะกรรมการสภาวิชาการมหาวิทยาลัย
นราธิวาสราชนครินทร์ ในหน้า 77 

ด าเนินการทบทวนและปรับปรุงแก้ไขชื่อ
รายวิชาตามข้อเสนอแนะดังกล่าว โดยปรับ
เป็น “ระบบการเมืองการปกครองใน
อิสลาม” ในหน้า 77 

- ควรก าหนดเพ่ิมเติมในเนื้อหาสาระเกี่ยวกับ
ความหมายและทฤษฏีด้านนวัตกรรมในค าอธิบาย
รายวิชาใดรายวิชาหนึ่ง 

พิจารณา เห็นชอบตามข้ อ เสนอแนะของ
คณะกรรมการสภาวิชาการมหาวิทยาลัย
นราธิวาสราชนครินทร์ ในหน้า 78 

ด าเนินการก าหนดเพ่ิมเติมตามข้อเสนอแนะ
ดังกล่าว โดยเพ่ิมเติมในรายวิชา “วิธีการ
วิจัยทางอิสลามศึกษา” ในหน้า 78 

- ควรก าหนดให้มีเนื้อหาเกี่ยวกับการบริหารจัดการ
สหกรณ์ในรายวิชาใดรายวิชาหนึ่ง 

พิจารณาเห็นชอบว่ามีรายวิชาเศรษฐศาสตร์
อิสลามที่มีค าอธิบายรายวิชาที่ ได้ ระบุถึ ง
สหกรณ์อยู่แล้ว และเห็นชอบที่จะเพ่ิมเติม
รายละเอียดตามข้อเสนอแนะของ 

ด าเนินการก าหนดเพ่ิมเติมตามข้อเสนอแนะ
ดั ง ก ล่ า ว  โ ด ย เ พ่ิ ม เ ติ ม ใ น ร า ย วิ ช า 
“เศรษฐศาสตร์อิสลาม” ในหน้า 81 
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ประเด็น 
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสภาวิชาการ

มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 
การพิจารณาปรับปรุงของคณะกรรมการ 

ร่างหลักสูตร 
การด าเนินการ 

  คณะกรรมการสภาวิชาการมหาวิทยาลัย
นราธิวาสราชนครินทร์ ในหน้า 81 

 

หมวดที่ 4 
ผลการพัฒนาการเรียนรู้  5 
ด้านตาม TQF 

- ทบทวนผลลัพธ์การเรียนรู้ 5 ด้านตาม TQF ใน
หมวดรายวิชาเฉพาะและวิชาเลือกให้ชัดเจน 

พิจารณา เห็นชอบตามข้ อ เสนอแนะของ
คณะกรรมการสภาวิชาการมหาวิทยาลัย
นราธิวาสราชนครินทร์ ในหน้า 97 และ 106 

ด าเนินการทบทวนและปรับปรุ งแก้ ไข
ผลลัพธ์การเรียนรู้ 5 ด้านตาม TQF ตาม
ข้อเสนอแนะดังกล่าว โดยปรับแก้ไขในด้าน
คุณธรรมจริยธรรม และด้านความรู้ ในหน้า 
97 และ 106 

 - ทบทวนผลลัพธ์การเรียนรู้ 5 ด้านตาม TQF ใน
หมวดรายวิชาศึกษาท่ัวไปให้ชัดเจน 

พิจารณาเห็นควรให้คงไว้เหมือนเดิมตามที่ได้
ก าหนดไว้ ในหน้า 103 

คงไว้เหมือนเดิม เนื่องด้วยเป็นผลลัพธ์การ
เรียนรู้ที่ถูกก าหนดในหมวดศึกษาทั่วไปของ
มหาวิทยาลัยฯ ในหน้า 103 

หมวดที่ 5 
- - - - 
หมวดที่ 6  
- - - - 
หมวดที่ 7 
- - - - 
หมวดที่ 8      
- - - - 
ภาคผนวก 
- - - - 



 
 

 

190 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาคผนวก จ 
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ประวัติและผลงานของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 
1. ชื่อ – สกุล (ภาษาไทย)      : ตัรมีซี  สาและ 
    ชื่อ – นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) : Tarmisi  Salaeh 
2. ต าแหน่งทางวิชาการ    : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
3. หน่วยงานและสถานที่อยู่ที่ติดต่อได้สะดวกพร้อมหมายเลขโทรศัพท์ โทรสาร และไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์: 

สถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา  มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ต าบลโคกเคียน อ าเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส 
96000  โทรศัพท์ : 081 – 098 37 56 / 073-709030 ต่อ 3555    E-mail : aias_tarmisi@hotmail.com 
 
4. ประวัติการศึกษา 

วุฒิการศึกษา ชื่อสถาบัน ปีท่ีส าเร็จการศึกษา 
Ph.D. in Islamic Studies 
(Controversy in Sharia Sciences) 

Ibn Tofail University, 
Kingdom of Morocco 

2560 
 

M.A. in Islamic Studies 
(Society and Contemporary Jurisprudence) 

Cadi Ayyad University, 
Kingdom of Morocco 

2552 
 

B.A. in Islamic Studies Ibn Tofail University, 
Kingdom of Morocco 

2549 
 

 
5. สาขาวิชาที่มีความช านาญพิเศษ 
 1) อิสลามศึกษา 

2) ซะกาต และการจัดการซะกาต 
 3) ความรู้เกี่ยวกับหะดีษ 

4) หลักการอรรถาธิบายอัลกุรอาน 
5) การจัดการศึกษาว่าด้วยหลักคุณธรรม จริยธรรมของท่านนบี 

 
6. หลักสูตรที่มีความช านาญพิเศษ 
 - อิสลามศึกษา 
 
7. ประสบการณ์ที่ท างาน (งานที่รับผิดชอบ) 
พ.ศ. 2561 – ปัจจุบัน หัวหน้าสาขาวิชาอิสลามศึกษา สถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 
พ.ศ. 2544 – ปัจจุบัน อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอิสลามศึกษา สถาบันอิสลามและอาหรับ

ศึกษา มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 
พ.ศ. 2561 – ปัจจุบัน คณะกรรมการประจ าสถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชครินทร์ 
พ.ศ. 2561 – 2561 คณะกรรมการวิชาการและพัฒนาหลักสูตร สถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา 
พ.ศ. 2561 – ปัจจุบัน คณะกรรมการด าเนินงานประจ าศูนย์บริการวิชาการอิสลามและอาหรับศึกษา สถาบันอิสลามและ

อาหรับศึกษา 
พ.ศ. 2561 – ปัจจุบัน คณะกรรมการส่งเสริมสนับสนุนศูนย์วิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครนิทร์                    
พ.ศ. 2561 – ปัจจุบัน คณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์งานวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์  
พ.ศ. 2562 – ปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการงานก่อตั้งกองทุนซะกาต มัสยิดมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ตาม

โครงการขับเคลื่อนกลยุทธ์และพันธกิจเร่งด่วน 
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พ.ศ. 2562 – ปัจจุบัน ผู้ขึ้นทะเบียนผู้ประเมินหลักสูตร (ทปอ.) มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์  
พ.ศ. 2562 – 2565 คณะกรรมการวิชาการและพัฒนาหลักสูตร สถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2562 

– 2565 
พ.ศ. 2562 – ปัจจุบัน คณะกรรมการด าเนินการ U-Multirank มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 
พ.ศ. 2563 – ปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการด าเนินการกิจกรรมสาขาวิชาอิสลามศึกษาด้านการพัฒนานักศึกษาในศตวรรษที่ 

21 
พ.ศ. 2563 – ปัจจุบัน ผู้รับผิดชอบงานสวัสดิการนักศึกษา ตามภาระงานฝุายพัฒนานักศึกษา สถาบันอิสลามและอาหรับ

ศึกษา มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 
พ.ศ. 2563 – ปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการนักศึกษา สถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา มหาวิทยาลัย

นราธิวาสราชนครินทร์ 
พ.ศ. 2563 – ปัจจุบัน คณะกรรมการกองบรรณาธิการวารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ สาขามนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ 
พ.ศ. 2563 – ปัจจุบัน รองบรรณาธิการวาสาร MENARA JOURNAL: Journal of Islamic Contemporary Issues (M-JICI) 
 
8. ผลงานวิชาการ 
- ตีพิมพ์ในวารสาร 
1. ตัรมีซี สาและ. (2562). ปัญหา อุปสรรคและแนวทางการพัฒนาการจัดระบบซะกาตในสังคมร่วมสมัย กรณีศึกษา จังหวัด 

นราธิวาส. วารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีที่ 6 ฉบับที่ 1
ประจ าเดือน มกราคม – มิถุนายน 2562. นราธิวาส: โรงพิมพ์นราธิวาส. หน้า: 128 – 139. ISSN ONLINE: 2561-
1274.  

 
- ตีพิมพ์ฉบับเต็มจากงานประชุมวิชาการ 
1. ตัรมีซี สาและ. (2562). คุณลักษณะของผู้ยากไร้และสิทธิอันพึงได้ในกองทุนซะกาต กรณีศึกษา มุสลิมในจังหวัดนราธิวาส.   

โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ “มศว. วิจัย” ครั้งที่ 12 “งานวิจัยและนวัตกรรมสู่การเป็นมหาวิทยาลัยยุคใหม่”  
ระหว่างวันที่ 20-21 มีนาคม 2562 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร. กรุงเทพมหานคร: สถาบันยุทธศาสตร์
ทางปัญญาและวิจัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. หน้า: 764 – 777. ISBN: 978-616-296-186-1. 

2. ตัรมีซี สาและ. (2562). ศึกษาแนวทางการจัดตั้งองค์กรบริหารจัดการซะกาต กรณีศึกษา จังหวัดนราธิวาส. การประชุม
วิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 29 ประจ าปี 2562 ภายใต้หัวข้อ: วิจัยและนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาที่
ยั่งยืน ระหว่างวันที่ 9 -10 พฤษภาคม 2562. พัทลุง: สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ. หน้า: 686 – 700. 
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พ.ศ. 2562 - 2563         คณะกรรมการฝุายพัฒนานักศึกษาและนิเทศสัมพันธ์ 
พ.ศ. 2562 - ปัจจุบัน  ประธานคณะกรรมการงานรับนักศึกษาใหม่ในประเทศและนอกประเทศ 
พ.ศ. 2562 - ปัจจุบัน  คณะกรรมการงานจัดท าวารสาร MENARA JOURNAL: Journal of                    

Islamic Contemporary Issues (M-JICI) 
พ.ศ. 2562 - ปัจจุบัน คณะกรรมการงานจัดก่อตั้งกองทุนซะกาตมัสยิดมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 
พ.ศ. 2563 – ปัจจุบัน อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอิสลามศึกษา สถาบันอิสลามและ

อาหรับศึกษามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 
พ.ศ. 2563 – ปัจจุบัน หัวหน้าศูนย์บริการวิชาการอิสลามศึกษา สถาบันอิสลามและอาหรับศึกษามหาวิทยาลัย

นราธิวาสราชนครินทร์ 
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พ.ศ. 2563 - 2564 ประธานคณะกรรมการงานเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการในและต่างประเทศ 
พ.ศ. 2563 - ปัจจุบัน คณะกรรมการประจ าสถาบันอิสลามและอาหรับอาหรับศึกษา 
พ.ศ. 2563 - ปัจจุบัน คณะกรรมการฝุายพิธีกรการละหมาดการคุตบะฮ์วันศุกร์ 

          พ.ศ. 2563 - ปัจจุบัน คณะกรรมการบริการวิชาการอิสลามเพ่ือตอบสนองความต้องการของชุมชน 
พ.ศ. 2563 - ปัจจุบัน คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุติและกรรมการพิจารณาผลงานวิจัยในงามประชุมวิชาการระดับ 
                               นานาชาติ 2019 
พ.ศ. 2563 - ปัจจุบัน      คณะกรรมการโครงการอบรมหลักสูตรศาสนาอิสลามฟ้ืนฟูผู้ต้องขังคดีความมั่นคงจังหวัด  
                               ชายแดนใต้ 2563 
พ.ศ. 2564 - ปัจจุบัน คณะกรรมการร่างหลักสูตร ศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาอิสลามศึกษา 
พ.ศ. 2564 - ปัจจุบัน คณะกรรมการสายสอนหลักสูตร ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอิสลามศึกษา 
พ.ศ. 2562 – ปัจจุบัน     คณะกรรมการมูลนิธิโรงเรียนนูรุดดีน ต.เจ๊ะเห อ.ตากใบ จ.นราธิวาส              

 

8. ผลงานทางวิชาการ 
- ตีพิมพ์ในวารสาร 
1. Waeamrene Waepa. (2017). Obligation and Implementation of Zakat among Muslim  
  Minority in Thailand. Tanggungjawab dan Pelaksanaan Zakat Kalangan Minoriti Muslim  
  Thailand. International Journal of Islamic Thought. Vol.11: (June) 2017. Page: 61-66. 
2. Waeamrene Waepa. (2018). The Social Challenges in Implementing Zakat among Bangkok  
  Muslim Community. Cabaran Sosial dalam Pelaksanaan Zakat Kalangan Masyarakat  
  Muslim Bangkok. International journal of Islamic Thought. Vol.13: (june) 2018. Page:  
  118-123. 
3. แวอัมแร แวปา. (2563 ). ผลสัมฤทธิ์การจัดการซะกาตของชุมชนมุสลิมกรุงเทพ. วารสารมนารอประเด็น 
  อิสลามร่วมสมัย  สถาบัน อิสลามและอาหรับศึกษา มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนคริน ทร์  ปีที่  1  ฉบับที่  
  2 เดือนมิถุนายน-ธันวาคม 2563. หน้า.71-84. M-JICI. ISSN 2730-2547 (Online). 
 
- ตีพิมพ์ฉบับเต็มจากงานประชุมวิชาการ 
1. Waeamrene Waepa. (2017). HALANGAN DAN SYOR KE ARAH MENINGKATKAN PENGURUSAN  
  ZAKAT DI KALANGAN MINORITI MUSLIM BANKKOK. International Conference on Islam  
  “Development and Social Harmony in Southeast Asia (ICDIS 2017)” on 11-12 April  
  2017. Faculty of Islamic Studies: The National University of Malaysia (UKM). หน้า: 302  
  – 312. ISBN: 978-983-9368-79-6.   
2. Waeamrene Waepa. (2019). PEACEFUL CO-EXISTENCE IN THE LIGHT OF OBJECTIVES OF SHARIA’E. The 2nd  
           International Conference on Islam “Development and Social Harmony in Southeast Asia (ICDIS  
           2019)” on 28 November 2019. Faculty of Islamic Studies: The National University of Malaysia (UKM).  
           Page: 186 – 195. ISBN: 978-957-2256-27-4.  
3. แวอัมแร แวปา. (2563). ศึกษาการจัดการซะกาตว่าด้วยการค้าขายในอิสลาม กรณีศึกษา ชุมชนบ้านตาบา ต าบลเจ๊ะเห  
          อ าเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส. การประชุมวิชาการสิ่งแวดล้อมระดับชาติ ครั้งที่ 3 สิ่งแวดล้อมน่าอยู่ในทศวรรษหน้า    
          (ค.ศ. 2021-2030) ระหว่างวันที่  18-19 พฤศจิกายน 2563 ณ คณะสาธารณสุข มหาวิทยาลัยบูรพา. หน้า: 381-388.  
          ISBN: (E-Book) 978-616-577-171-9. 
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4. แวอัมแร แวปา. (2563).  ศึกษาสภาพปัญหาเยาวชนมุสลิมขาดการศึกษาศาสนากรณีศึกษา ชุมชนตาบาปาเร๊ะ ต าบลเจ๊ะเห  
  อ าเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส. การประชุมวิชาการระดับชาติด้านอิสลามศึกษาครั้งที่ 5 เรื่อง “อิสลามศึกษาและมุสลิม 
  ศึกษาในศตวรรษที่ 21 ความท้าทายในยุค NEW NORMAL. วันที่ 23 ธันวาคม 2563 ณ ห้องอิมามอัลบุคอรีย์ ชั้น 2  
  อาคารวิทยาลัยอิสลามนานาชาติ คณะวิทยาการอิสลาม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี . หน้า: 247- 
  259.  www.fais.psu.as.th/nacims 2021.  
5. แวอัมแร แวปา. (2564). การบริหารจัดการครอบครัวของสามีที่มีภรรยามากกว่าหนึ่งคนตามบทบัญญัติอิสลาม กรณีศึกษา  
  ต าบลปะลุกาสาเมาะ อ าเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส . งานประชุมวิขาการระดับชาติและนานาชาติเครือข่าย 
          ศิลปวฒั  ธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 18-19 มกราคม 2564. หน้า: 298-306. กรุงเทพ:  
  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร. 
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2. ต าแหน่งทางวิชาการ    : อาจารย์ 
3. หน่วยงานและสถานที่อยู่ที่ติดต่อได้สะดวกพร้อมหมายเลขโทรศัพท์ โทรสาร และไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์: 

สถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ต าบลโคกเคียน อ าเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส 
96000 โทรศัพท์ : 09 – 3793 57 17 / 073-709030 ต่อ 3555    E-mail : hisam.h@pnu.ac.th 

 

4. ประวัติการศึกษา 
วุฒิการศึกษา ชื่อสถาบัน ปีท่ีส าเร็จการศึกษา 

Doctor of Philosophy in Islamic Revealed 
Knowledge and Heritage (Qur’an and  

Sunnah Studies) 
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5. สาขาวิชาที่มีความช านาญพิเศษ 
 1) อิสลามศึกษา 

2) อัลกุรอานและตัจญ์วิด 
 3) ความรู้เกี่ยวกับอัลกุรอาน 
 

6. หลักสูตรที่มีความช านาญพิเศษ 
 - อิสลามศึกษา 
 

7. ประสบการณ์ที่ท างาน (งานที่รับผิดชอบ) 
พ.ศ.2562 – ปัจจุบัน กรรมการกองบรรณาธิการวารสารมนารอ สถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา มหาวิทยาลัยนราธิวาส

ราชนครินทร์ 
พ.ศ.2563 – ปัจจุบัน อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอิสลามศึกษา สถาบันอิสลามและอาหรับ

ศึกษา มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 
พ.ศ.2563 – ปัจจุบัน กรรมการกองทุนสวัสดิการนักศึกษาสถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา มหาวิทยาลัยนราธิวาสราช

นครินทร์ 
พ.ศ.2564 – ปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการพัฒนาทักษะการอ่านและท่องจ าอัลกุรอาน 

 
8. ผลงานวิชาการ 
1. ซูฟียะห์ หามะ, กูอับดุลมูฮัยย์มิน ยูโซะ และฮีซาม หะยีมะมิง. (2562). หลักการด าเนินงานตะกาฟุลในอิสลาม :  
  กรณีศึกษาบริษัทฟิลลิปตะกาฟุล สาขานราธิวาส.  งานประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ เครือข่าย 
  นวัตกรรมและสร้ างสรรค์  2562 วันที่  16 -18 มิถุนายน 2562 มหาวิทยาลั ยนราธิว าสราชนครินทร์ :  
  ศูนย์วิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์.  
2. Hisam Hayimaming. (2019). AGRICULTURE AND ITS ECONOMIC DEVELOPMENT ROLE IN THE LIGHT OF THE 
 QURAN. The 2nd International Conferrence on Islam, Development and Social Harmony in Southeast  
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  Asia (ICDIS) on 28-29 November 2019.  Faculty of Islamic Studies: The National University of Malaysia  
  (UKM). Page: 139-152. ISBN: 978-967-2256-27-4. 
3. Hisam  Hayimaming. (2021). TREES AND ITS ENVIRONMENT DEVELOPMENTAL ROLE IN THE LIGHT OF THE  
  QURAN. The International Conference on Syariah & Law 2021 (ICONSYAL 2021)-Online Conference  
  on 6 April 2021. Page: 45-62.  
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4. ประวัติการศึกษา (จากสูงสุดไปต่ าสุด)  

 

วุฒิการศึกษา ชื่อสถาบัน ปีท่ีส าเร็จการศึกษา 
M.A. in Shariah University of Malaya, Malaysia 2560 
ศศ.บ. (กฎหมายอิสลาม) มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 2555 
 
 

5. สาขาวิชาการที่มีความช านาญพิเศษ    
1) อิสลามศึกษาและกฎหมายอิสลาม 

           2) Islamic Management 
 

6.  หลักสูตรที่มีความเชี่ยวชาญเป็นพิเศษ  
 - อิสลามศึกษา 
 

7. ประสบการณ์ที่ท างาน (งานที่รับผิดชอบ) 
พ.ศ. 2561 – ปัจจุบัน    อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอิสลามศึกษา สถาบันอิสลามและ

อาหรับศึกษา มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 
พ.ศ. 2561 - 2563 คณะกรรมการ Start up  PNU ประจ าปี 2561   
พ.ศ. 2561 – 2563       คณะกรรมการศูนย์บริการวิชาการอิสลามและอาหรับศึกษา สถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา

มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 
พ.ศ. 2562 - ปัจจุบัน     คณะกรรมการฝุายพัฒนานักศึกษาและวิเทศสัมพันธ์ 
พ.ศ. 2562 - ปัจจุบัน คณะกรรมการงานจัดก่อตั้งกองทุนซะกาต มัสยิดมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 
พ.ศ. 2564 - ปัจจุบัน คณะกรรมการและเลขานุการการด าเนินงานมัสยิดมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 
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ประจ ามัสยิดมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 
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8. ผลงานทางวิชาการ  
- ตีพิมพ์ในวารสาร 
1. Anggoro Sugeng, Asmi Trisna Puspita, & KuAbdulMuhaimin Yusof. (2021). FACTORS AFFECTING AUDIT 
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- ตีพิมพ์ในหนังสือ 
1. Nor `Azzah Kamri & Tengku Abdul Muhaimin Raja Abdul Rahman @ Yusof (2018). LEADERSHIP QUALITY IN 

CONTEMPORARY MOSQUE MANAGEMENT. In Abd Karim Ali, Mohd Roslan Mohd Nor & Baharom 
Kassim (Eds.), Islam in the New Malaysian Era: The Dynamics of Discourse of Diversity Challenges 
(Page: 363-391). Selangor: Persatuan Ulama Malaysia. 

 
-  น าเสนอในการประชุมระดับชาติ 
1. ซูฟียะห์ หามะ, กูอับดุลมูฮัยย์มิน ยูโซะ และฮีซาม หะยีมะมิง. (2562). หลักการด าเนินงานตะกาฟุลในอิสลาม : กรณีศึกษา

บริษัทฟิลลิปตะกาฟุล สาขานราธิวาส. งานประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ เครือข่ายนวัตกรรมและสร้างสรรค์ 
2562 วันที่ 16-18 มิถุนายน 2562 มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์: ศูนย์วิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยนราธิวาส
ราชนครินทร์.  

 
- ตีพิมพ์ฉบับเต็มในการประชุมวิชาการนานาชาติ 
1. YUSOF, K. A., & HA, M. (2021). EFFECTIVENESS IN THE DELIVERY OF FRIDAY KHUTBAH AT NARADHIWAS 

UNIVERSITY MOSQUE. International Conference On Syariah & Law 2021 (ICONSYAL 2021)-Online 
Conference, Page: 160–168.  
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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ วา่ด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2557
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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 
ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี 

พ.ศ. 2557 
___________________ 

โดยที่เห็นเป็นการสมควรให้มีข้อบังคับมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรีอาศัยอ านาจตาม
ความในมาตรา 7 (2) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ พ.ศ. 2548 โดยมติสภามหาวิทยาลัยนราธิวาส 
ราชนครินทร์ ในการประชุมคร้ังที่ 3/254 เมื่อวันที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2549 ให้ออกข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2549 
ไว้ดังต่อไปนี้ 

ข้อ 1 ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2549’’ 
ข้อ 2 ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับแก่นักศึกษาที่เข้าศึกษาในปีการศึกษา 2548 เป็นต้นไป 
ข้อ 3 ในข้อบังคับนี้ 
“มหาวิทยาลัย” หมายถึงมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 
“อธิการบดี” หมายถึงอธิการบดีมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 
“คณะ” หมายถึงคณะหรือหน่วยงานที่มีหน้าที่จัดการศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรีที่นักศึกษาสังกัด 
“คณะกรรมการประจ าคณะ” ให้หมายรวมถึงคณะกรรมการประจ าหน่วยงานที่จัดการศึกษาระดับปริญญาตรีด้วย 
“อาจารย์ที่ปรึกษา” หมายถึงอาจารย์ที่คณะแต่งตั้งให้เป็นที่ปรึกษาเก่ียวกับการศึกษาของนักศึกษา 
“อาจารย์ผู้สอน” หมายถึงอาจารย์ที่คณะมอบหมายให้สอนรายวิชาในหลักสูตรระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยนราธิวาสราช

นครินทร์ 
“นักศึกษา” หมายถึงนักศึกษาที่ศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรี 
“กองบริการการศึกษา” หมายถึงหน่วยงานที่ท าหน้าทีบ่ริการการศึกษาของมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์หรือหน่วยงานที่

มหาวิทยาลัยก าหนดให้รับผิดชอบ 
“การขึ้นทะเบียน” หมายถึงการที่มหาวิทยาลัยให้สภาพการเป็นนักศึกษาแก่ผู้ที่มหาวิทยาลัยรับเข้าศึกษาใหม่ 
“การรักษาสภาพ” หมายถึงการที่นักศึกษารักษาสภาพการเป็นนักศึกษา 
ข้อ 4 ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการตามข้อบังคับนี้และให้มีอ านาจออกประกาศค าสั่งหรือระเบียบปฏิบัติซึ่งไม่ขัดหรือแย้งกับ

ข้อบังคับนี้ในกรณีที่มีปัญหาการตีความหรือการปฏิบัติตามข้อบังคับนี้ให้อธิการบดีเป็นผู้วินิจฉัย 
 

หมวดที่ 1 
ระบบการจดัการศึกษา 

 
ข้อ 5 ระบบการจัดการศึกษาให้ใช้ระบบทวิภาคและคิดเป็นหน่วยกิต 

5.1 ในระบบทวิภาคแบ่งปีการศึกษาหนึ่งๆ ออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติคือภาคการศึกษาต้น 
และภาคการศึกษาปลายและอาจมีภาคการศึกษาฤดูร้อน (Summer Sessions) ก็ได้หนึ่งภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อย
กว่า 15 สัปดาห ์ส่วนภาคการศึกษาฤดูร้อนมีระยะเวลาไม่น้อยกว่า 8 สัปดาห ์ทั้งนี้ต้องมีชั่วโมงเรียนของแต่ละรายวิชาเท่ากับชั่วโมงเรียน
ในภาคการศึกษาปกติ 

5.2 การคิดหน่วยกิตในระบบทวิภาคหนึ่งหน่วยกิตให้มีระยะเวลาศึกษาดังนี้ 
5.2.1 รายวิชาภาคทฤษฎีที่ใช้เวลาบรรยายหรืออภิปรายปัญหาไม่น้อยกว่า 15 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ 

 5.2.2 รายวิชาภาคปฏิบัติที่ใช้เวลาฝึกหรือทดลองไม่น้อยกว่า 30 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ 
5.2.3 การฝึกงานการฝึกภาคสนามการท าโครงงานหรือกิจกรรมการเรียนอื่นใดที่ใช้เวลาไม่น้อยกว่า 45ชั่วโมงต่อภาค

การศึกษาปกติ 
5.2.4 การท าโครงงานหรือกิจกรรมการเรียนอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายที่เวลาท าโครงงานหรือกิจกรรมนั้นๆ ไม่น้อย

กว่า 45 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ 
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ข้อ 6 มหาวิทยาลัยอาจจัดให้มีระบบการจัดการศึกษาอื่นด้วยก็ได้เช่นระบบไตรภาคระบบชุดวิชาระบบการสอนทางไกลและ
ระบบอื่นๆ โดยการจัดระบบการศึกษานั้นๆ ต้องมีระยะเวลาศึกษาและจ านวนหน่วยกิตในสัดส่วนที่เทียบเคียงได้กับระบบทวิภาคและให้
ออกเป็นประกาศของมหาวิทยาลัยอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาในระดับต่างๆ ให้เป็นไปตามบัญชีท้ายข้อบังคับนี้ 

 
 

หมวดที่ 2 
การรับเข้าศึกษา 

ข้อ 7 การรับบุคคลเข้าเป็นนักศึกษาสามารถด าเนินการได้ดังนี้ 
7.1 การรับผ่านระบบคัดเลือกของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
7.2 การรับโดยวิธีรับตรงและวิธีพิเศษ 
7.3 การรับเข้าศึกษาตามข้อตกลงความร่วมมือระหว่างสถาบันหรือข้อตกลงของเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถาบัน 
7.4 การรับโดยวิธีอื่นๆตามที่มหาวิทยาลัยก าหนดโดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย 

ข้อ 8 คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าเป็นนักศึกษา 
8.1 หลักสูตรปริญญาตรี (4 ปี หรือไม่น้อยกว่า 6 ปี) จะต้องเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือ

เทียบเท่าหรือก าลังศึกษาอยู่ในภาคสุดท้ายของการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 
8.2 หลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) จะต้องเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูงหรือเทียบเท่าหรือ

ระดับอนุปริญญา (3ปี) หรือเทียบเท่า 
8.3 เป็นผู้มีคุณสมบัติอื่นตามเกณฑ์คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรระดับปริญญาตรีสาขาวิชานั้นๆ 

และหรือตามประกาศมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ที่เกี่ยวข้องกับการรับเข้าศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรีสาขาวิชานั้นๆ 
 

หมวดที่ 3 
                                     การขึ้นทะเบียนและการรักษาสภาพ 
ข้อ 9 การขึ้นทะเบียน 

9.1 คุณสมบัติของผู้ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา 
9.1.1 เป็นผู้ที่มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์รับเข้าศึกษาเรียบร้อยแล้ว 
9.1.2 เป็นผู้ยินยอมปฏิบัติตามข้อบังคับค าสั่งและประกาศต่างๆ ของมหาวิทยาลัยและของคณะทุกประการ 

9.2 ผู้ที่มหาวิทยาลัยรับเข้าศึกษาแล้วจะต้องรายงานตัวและขึ้นทะเบียนและช าระเงินค่าขึ้นทะเบียนและค่าธรรมเนียม
อื่นๆ ตามวันและเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนดมิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์ 

9.3 หนังสือรับรองความประพฤติและหนังสือค้ าประกันที่น ามายื่นในวันรายงานตัวจะต้องให้ผู้รับรองและผู้ค้ าประกัน
พร้อมกับพยานอีกสองคนลงลายมือชื่อให้เรียบร้อยก่อนน ามายื่นและถ้าปรากฏในภายหลังว่าเป็นลายมือชื่อปลอมมหาวิทยาลัยจะสั่งให้
นักศึกษาผู้นั้นพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา 

ข้อ 10 การรักษาสภาพ 
10.1 นักศึกษาต้องรักษาสภาพเป็นประจ าทุกปีการศึกษาและช าระเงินค่ารักษาสภาพและค่าธรรมเนียมอื่นๆ ภายใน

วันและเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
10.2 กรณีที่นักศึกษารักษาสภาพแล้วปรากฏในภายหลังว่าต้องพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาเนื่องจากตกออกตาม  ข้อ 

27 แห่งข้อบังคับนี้ให้ถือว่าการรักษาสภาพนั้นเป็นโมฆะและมหาวิทยาลัยจะคืนเงิค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพให้กับนักศึกษา 
10.3 นักศึกษาจะต้องเป็นผู้ยินยอมปฏิบัติตามข้อบังคับค าสั่งและประกาศต่างๆของมหาวิทยาลัยและของคณะทุก

ประการ 
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หมวดที่ 4 
การลงทะเบียนเรียน 

ข้อ 11 การลงทะเบียนเรียน 
11.1 นักศึกษาทุกคนต้องลงทะเบียนเรียนและช าระเงินค่าธรรมเนียมในแต่ละภาคการศึกษาให้เสร็จสิ้นภายในวันและ

เวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
11.2 ในกรณีที่มีเหตุอันสมควรมหาวิทยาลัยอาจจะประกาศงดการสอนรายวิชาใดรายวิชาหนึ่งหรือจ ากัดจ านวน

นักศึกษาที่ลงทะเบียนในรายวิชาใดรายวิชาหนึ่ง 
11.3 ในแต่ละภาคการศึกษาปกติให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนได้ไม่ต่ ากว่า 9 หน่วยกิตและไม่เกิน 22 หน่วยกิตส าหรับ

การลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา 
11.4 การลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาฤดูร้อนให้ลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน 9 หน่วยกิต 
11.5 ในกรณีที่มีความจ าเป็นการลงทะเบียนเรียนมากกว่าหรือน้อยกว่าที่ก าหนดไว้ใน  ข้อ 11.3 และ11.4 อาจจะ

กระท าได้โดยความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาและได้รับอนุมัติจากคณบดี 
11.6 การลงทะเบียนรายวิชาที่จัดการศึกษาระบบอื่นๆที่ไม่ใช่ระบบทวิภาคให้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
11.7 นักศึกษาที่ไม่มาลงทะเบียนเรียนตามวันและเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนดจะถูกปรับเป็นรายวันตามอัตราที่

มหาวิทยาลัยก าหนดทั้งนี้ให้นับวันหยุดราชการรวมด้วย “เว้นแต่มีเหตุสามารถชี้แจงได้” 
11.8 เมื่อพ้นระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนดมหาวิทยาลัยจะไม่อนุญาตให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนเว้นแต่จะมี

เหตุผลอันสมควรและต้องได้รับอนุมัติจากอธิการบดี 
11.9 นักศึกษาที่ไม่ได้ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาปกติจะต้องลาพักการศึกษาตาม ข้อ 36.3 แห่งข้อบังคับนี้

มิฉะนั้นจะพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา 
11.10 นักศึกษาที่สอบคัดเลือกเข้าศึกษาได้มีสิทธิขอยกเว้นหรือโอนรายวิชาตามที่คณะหรือมหาวิทยาลัยก าหนด 
11.11 นักศึกษาที่เรียนครบหน่วยกิตตามหลักสูตรระดับปริญญาตรีและได้คะแนนเฉลี่ยสะสมถึงเกณฑ์ที่ส าเร็จ

การศึกษาแล้วจะลงทะเบียนเรียนอีกไม่ได้เว้นแต่จะเป็นนักศึกษาที่ก าลังศึกษาอยู่ในหลักสูตรเพื่อขออนุมัติสองปริญญา 
11.12 ในกรณีที่การรักษาสภาพของนักศึกษาเป็นโมฆะให้ถือว่าการลงทะเบียนเรียนของนักศึกษาเป็นโมฆะด้วยและ

มหาวิทยาลัยจะคืนเงินค่าธรรมเนียมการลงทะเบียนเรียนให้กับนักศึกษา 
 

ข้อ 12 การลงทะเบียนเรียนซ้ า 
 

12.1 นักศึกษาที่ได้ R ตามหมวดที่ 7 จะต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชานั้นซ้ าทันทีที่มีการเปิดสอนนอกจากจะได้รับ
อนุมัติจากคณบดีให้เลื่อนก าหนดการลงทะเบียนเรียนได้ 

12.2 นักศึกษาอาจจะลงทะเบียนเรียนในรายวิชาที่ได้ไม่สูงกว่า D+ อีกเพื่อท าให้ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมสูงขึ้นจ านวน
หน่วยกิตและค่าคะแนนของรายวิชาที่เรียนซ้ านี้ต้องน าไปคิดรวมในระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมทุกครั้งเช่นเดียวกับรายวิชาอื่นๆ 

12.3 ในกรณีที่นักศึกษาเรียนครบตามหลักสูตรและสอบผ่านรายวิชาตามหลักสูตรระดับปริญญาตรีแล้วแต่ระดับ
คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ถึงเกณฑ์ที่จะส าเร็จการศึกษาก็อาจจะเรียนซ้ าเฉพาะรายวิชาที่ได้ระดับคะแนนต่ ากว่า A เพื่อยกระดับคะแนนเฉลี่ย
สะสมให้ถึงเกณฑ์ส าเร็จการศึกษาจ านวนหน่วยกิตและค่าคะแนนของรายวิชาที่เรียนซ้ านี้ต้องน าไปคิดรวมในระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมทุก
คร้ังเช่นเดียวกับรายวิชาอื่น 

12.4 การลงทะเบียนเรียนซ้ าจะได้ผลการเรียนสูงสุดไม่สูงกว่าผลการเรียน  A และจะไม่บันทึกผลการเรียน F ลงใน
ระเบียนแสดงผลการเรียนแต่ต้องมีบันทึกผลการเรียนส าหรับนักศึกษาที่มีผลการเรียน F เป็นข้อมูลของมหาวิทยาลัยซึ่งนักศึกษาดังกล่าว
จะไม่มีสิทธิ์ได้เกียรตินิยม 
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หมวดที่ 5 
การเพิ่มและถอนรายวิชา 

ข้อ 13 การเพิ่มรายวิชาจะกระท าได้ภายใน 2 สัปดาห์แรกของภาคการศึกษาปกติหรือภายใน 3 วันแรกของภาคการศึกษาฤดู
ร้อนหรือภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนดและต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา 

ข้อ 14 การถอนรายวิชาโดยใช้หลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 
14.1 การถอนรายวิชาภายในหนึ่งในสี่ของระยะเวลาการศึกษารายวิชานั้นในภาคการศึกษานั้นนับจากวันเร่ิมเรียนตาม

ปฏิทินการศึกษาของมหาวิทยาลัยหรือตามที่หลักสูตรก าหนดรายวิชาที่ถอนนั้นจะไม่ปรากฏในใบแสดงผลการศึกษา  (Transcript) และ
การถอนตามนัยนี้นักศึกษาสามารถด าเนินการได้ด้วยตัวเองผ่านระบบอินเทอร์เน็ต 

14.2 การถอนรายวิชาภายหลังจากเวลาที่ก าหนดไว้ใน ข้อ 14.1 แต่ไม่เกินหนึ่งในสองของระยะเวลาการศึกษาของ
รายวิชาดังกล่าวในภาคการศึกษานั้นนับจากวันเร่ิมเรียนตามปฏิทินการศึกษาของมหาวิทยาลัยหรือตามที่หลักสูตรก าหนดรายวิชาที่ถอน
นั้นจะได้ W แต่จะไม่ปรากฏในใบแสดงผลการศึกษาการถอนตามนัยนี้ต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาและให้ด าเนินการที่
กองบริการการศึกษา 

ข้อ 15 เมื่อมีการเพิ่มหรือถอนรายวิชาแล้วจ านวนหน่วยกิตที่เรียนจะต้องไม่ขัดหรือแย้งกับ ข้อ 11.3, 11.4 และ11.5 แห่ง
ข้อบังคับนี้ 

 
หมวดที่ 6 

การศึกษาแบบร่วมเรียน 
ข้อ 16 การศึกษาแบบร่วมเรียน (Audit) เป็นการศึกษาเพื่อเพิ่มพูนความรู้แบบไม่นับหน่วยกิต 
ข้อ 17 การลงทะเบียนการเพิ่มและการถอนรายวิชาของการศึกษาแบบร่วมเรียนให้ปฏิบัติตาม หมวดที่ 4 และ 5แห่งข้อบังคับ

นี้ 
ข้อ 18 รายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนแบบร่วมเรียนจะไม่นับหน่วยกิตรวมเข้าเป็นหน่วยกิตที่ก าหนดไว้ตามหลักสูตร 
ข้อ 19 รายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนแบบร่วมเรียนจะถือหรืออ้างเป็นเงื่อนไขของรายวิชา (Prerequisite) ที่นับหน่วยกิตไม่ได้ 
ข้อ 20 ถ้านักศึกษาลงทะเบียนเรียนรายวิชาใดแบบร่วมเรียนแล้วจะลงทะเบียนเรียนรายวิชานั้นซ้ าเพื่อจะนับหน่วยกิตใน

ภายหลังมิได้เว้นแต่ในกรณีที่มีการย้ายคณะหรือเปลี่ยนสาขาวิชาและรายวิชานั้นเป็นรายวิชาที่ก าหนดให้มีการเรียนและนับหน่วยกิตใน
หลักสูตร 

ข้อ 21 การประเมินผลรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนแบบร่วมเรียนให้ประเมินผลเป็น S หรือ U และให้ระบุค าว่า Audit ไว้ใน
วงเล็บต่อท้ายชื่อรายวิชา 

 
หมวดที ่7 

ระดับคะแนนตัวอักษรความหมายและค่าคะแนน 
 

ข้อ 22 ระดับคะแนนอักษรความหมายและค่าคะแนน 
ระดับคะแนนตัวอักษรความหมายค่าคะแนนต่อหน่วยกิต 

A   ผลการประเมินขั้นดีเยี่ยม (Excellent)     4.0 
B+ ผลการประเมินขั้นดีมาก (Very Good)     3.5 
B   ผลการประเมินขั้นดี (Good)                 3.0 
C+ ผลการประเมินขั้นดีพอใช้ (Fairly Good)  2.5 
C   ผลการประเมินขั้นพอใช้ (Fair)              2.0 
D+ ผลการประเมินขั้นอ่อน (Poor)              1.5 
D   ผลการประเมินขั้นอ่อนมาก (Very Poor)  1.0 
F   ผลการประเมินขั้นตก (Fail)                   0 

ตัวอักษรอื่นๆ ที่มีความหมายเฉพาะซึ่งแสดงสถานภาพการศึกษาคือ I P R S T U และ W ตัวอักษรเหล่านี้ไม่มีค่าคะแนนยกเว้น 
T 
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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) 
 

ข้อ 23 การใช้ตัวอักษรมีวิธีการดังนี้ 
23.1 ตัวอักษร A B+ B C+ C D+ D และ F ใช้ในกรณีต่อไปนี้ 

23.1.1 รายวิชาที่นักศึกษาเข้าสอบและหรือมีผลงานที่ประเมินได้เป็นระดับคะแนน 
23.1.2 เปลี่ยนจาก I ภายในก าหนดเวลาของคณะที่รายวิชานั้นสังกัด 
23.1.3 การใช้ F นอกเหนือจาก ข้อ 23.1.1, 23.1.2 และ 23.1.3 แล้วยังใช้ได้ในกรณีต่อไปนี้อีกคือ 

(1) นักศึกษาไม่เข้าสอบหรือถูกตัดสิทธิไม่ให้เข้าสอบประจ าภาค 
(2) นักศึกษาท าผิดระเบียบการสอบและได้รับการตัดสินให้ได้ F ตามระเบียบเกี่ยวกับการสอบ

ประจ าภาคที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
(3) เปลี่ยนจาก I เพราะนักศึกษาไม่เข้าสอบหรือไม่ปฏิบัติงานที่อาจารย์ผู้สอนก าหนดให้ภายใน

ก าหนดเวลาของคณะที่รายวิชานั้นสังกัด 
(4) การลงทะเบียนเรียนโดยไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขของรายวิชาเรียนที่ก าหนดในหลักสูตร 
(5) ไม่ถอนรายวิชาเรียนภายในเวลาที่ก าหนดตาม ข้อ 14 
(6) ฝุาฝืนข้อบังคับค าสั่งหรือประกาศของมหาวิทยาลัยทั้งนี้ต้องได้รับความเห็นชอบจาก

มหาวิทยาลัย 
          23.2 ตัวอักษร I ใช้ในกรณีต่อไปนี้ 

          23.2.1 นักศึกษาปฏิบัติงานยังไม่ครบตามเงื่อนไขที่อาจารย์ผู้สอนก าหนด 
23.2.2 นักศึกษาไม่สามารถเข้าสอบได้ด้วยเหตุสุดวิสัยโดยมีหลักฐานการลาที่เชื่อถือได้ 
23.2.3 การให้ I แก่นักศึกษาจะต้องผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจ าคณะที่รายวิชานั้นสังกัดและ

ได้รับการอนุมัติจากคณบดีที่รายวิชานั้นสังกัด 
23.2.4 เมื่อได้รับอนุมัติให้ได้ I แล้วให้คณะที่รายวิชานั้นสังกัดอยู่ก าหนดเวลาสอบหรือปฏิบัติงานให้ครบทั้งนี้

ต้องไม่เกินภาคการศึกษาถัดไปมิฉะนั้นจะเปลี่ยนเป็น F เว้นแต่ในกรณีที่จ าเป็นโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจ าคณะที่
รายวิชานั้นสังกัดและให้คณบดีที่รายวิชานั้นสังกัดมีอ านาจอนุมัติให้ขยายเวลาได้โดยต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

23.3 ตัวอักษร P ใช้ในกรณีที่รายวิชานั้นที่เปิดสอนติดต่อกันมากกว่า1ภาคการศึกษาซึ่งจะต้องวัดผลในภาคการศึกษา
สุดท้ายของรายวิชานั้นและต้องประเมินผลเป็น A B+ BC+ C D+ D หรือ F 

23.4 ตัวอักษร R ใช้เฉพาะนักศึกษาซึ่งสอบไม่ผ่านรายวิชาที่คณะได้ก าหนดไว้เท่านั้น 
23.5 ตัวอักษร S และ U ใช้ในกรณีต่อไปนี้ 

23.5.1 การประเมินผลรายวิชาที่ก าหนดไว้ว่าไม่มีการประเมินผลเป็นระดับคะแนนหรือลงทะเบียนเรียนแบบ
ร่วมเรียน 

23.5.2 เปลี่ยนจาก I ภายในก าหนดเวลาของคณะที่รายวิชานั้นสังกัดอยู่ส าหรับรายวิชาที่ได้ก าหนดการ
ประเมินผลเป็น S และ U 

23.6 ตัวอักษร T ใช้ในกรณีของรายวิชาที่นักศึกษาได้รับอนุมัติให้โอนได้ด้วยความเห็นชอบขอคณะกรรมการประจ า
คณะที่รับโอนโดยใส่ไว้ในวงเล็บต่อท้ายรายวิชา 
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                     23.7 ตัวอักษร W ใช้ในกรณีต่อไปนี้ 
23.7.1 รายวิชาที่นักศึกษาได้รับอนุมัติให้ถอนตาม ข้อ 14.2 
23.7.2 นักศึกษาได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษา 
23.7.3 นักศึกษาถูกสั่งพักการศึกษาในภาคการศึกษานั้น 

 
หมวดที ่8 

การวัดและประเมินผล 
ข้อ 24 การวัดผลและประเมินผลการศึกษา 

24.1 มหาวิทยาลัยจัดให้มีการวัดผลส าหรับรายวิชาที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนไว้ในภาคการศึกษาหนึ่งๆ ไม่น้อยกว่า
หนึ่งคร้ังและเมื่อท าการประเมินผลรายวิชาใดเป็นคร้ังสุดท้ายแล้วถือว่าการเรียนรายวิชานั้นสิ้นสุดลง 

24.2 อาจารย์ผู้สอนต้องแจ้งเกณฑ์การวัดและประเมินผลในแต่ละรายวิชาให้นักศึกษาทราบล่วงหน้า 
24.3 การประเมินผลในแต่ละรายวิชาให้ใช้ระดับคะแนนตัวอักษรตามหมวดที่ 7 
24.4 การประเมินผลการศึกษาเพื่อค านวณระดับคะแนนเฉลี่ย (Grade PointAverage=G.P.A) 
24.5 วิธีค านวณระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม (Cumulative Grade Point Average=Cumulative G.P.A.) ให้ท าดังนี้ 

24.5.1 ให้น าผลรวมทั้งหมดของผลคูณระหว่างค่าคะแนนที่ได้กับจ านวนหน่วยกิตของแต่ละรายวิชาที่มีการ
ประเมินผลเป็นค่าคะแนนเป็นตัวตั้งหารด้วยจ านวนหน่วยกิตสะสม(Cumulative Credits) ผลลัพธ์ที่ได้คือระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม 

24.5.2 การค านวณดังกล่าวข้างต้นให้ตั้งหารถึงทศนิยม4ต าแหน่งและให้ปัดเศษเฉพาะทศนิยมที่มีค่าตั้งแต่ 5 
ขึ้นไปตั้งแต่ต าแหน่งที่4เพื่อให้เหลือทศนิยม 2 ต าแหน่ง 

24.6 รายวิชาที่มีค่าคะแนนทุกรายวิชาจะต้องน าหน่วยกิตของรายวิชานั้นๆ ไปรวมเป็นตัวหารในการค านวณหาระดับ
คะแนนเฉลี่ยสะสมยกเว้นกรณีลงทะเบียนเรียนซ้ าจะไม่น าผลการเรียน F เดิมมาคิดเกรดเฉลี่ยสะสม 

ข้อ 25 การก าหนดนับชั้นปีนักศึกษาหากมีความจ าเป็นต้องก าหนดชั้นปีนักศึกษาให้อยู่ในเกณฑ์ที่คณะก าหนด 
ข้อ 26 การสอบ 

26.1 การสอบแบ่งเป็น 
26.1.1 การสอบย่อย 
26.1.2 การสอบกลางภาค 
26.1.3 การสอบประจ าภาค 
26.1.4 การสอบรวบยอด 
26.1.5 การสอบประเภทอื่น 

26.2 การสอบย่อยการสอบกลางภาคเป็นการสอบในระหว่างภาคการศึกษาหนึ่งๆ  ผลของการสอบอาจน าไปใช้
พิจารณาเป็นส่วนหนึ่งรวมกับผลสอบประจ าภาคก็ได้จ านวนครั้งเวลาและวิธีการสอบให้อยู่ในดุลยพินิจของอาจารย์ผู้สอนหรือคณะที่
รับผิดชอบรายวิชานั้น 

26.3 การสอบประจ าภาคหมายถึงการสอบครั้งสุดท้ายของแต่ละรายวิชาเมื่อเสร็จสิ้นการสอนในภาคการศึกษานั้น
หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเก่ียวกับการสอบประจ าภาคให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ว่าด้วยการสอบประจ า
ภาค 

26.4 การสอบรวบยอดหมายถึงการสอบเพื่อมีสิทธิ์ได้รับปริญญาสาขาใดสาขาหนึ่งให้เป็นไปตามที่คณะก าหนด 
26.5 การสอบประเภทอื่นหมายถึงการสอบที่นอกเหนือจากที่ก าหนดไว้ตามข้อบังคับนี้ให้เป็นไปตามที่คณะก าหนด 

 

ข้อ 27 การตกออก 
27.1 การพิจารณาการตกออกให้พิจารณาผลการเรียนของนักศึกษาเมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษาฤดูร้อนของปีการศึกษา

นั้นๆ และให้คิดเฉพาะรายวิชาที่มีค่าคะแนนโดยไม่ค านึงถึงรายวิชาที่ได้ I 
27.2 นักศึกษาจะถูกพิจารณาให้ตกออกในกรณีดังต่อไปนี้ 

27.2.1 ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ถึง 1.50 เมื่อได้ลงทะเบียนเรียนมาแล้วและมีหน่วยกิตสะสมตั้งแต่ 30-59 
หน่วยกิต 
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27.2.2 ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ถึง 1.75 เมื่อได้ลงทะเบียนเรียนมาแล้วและมีหน่วยกิตสะสมตั้งแต่ 60 – 
80หน่วยกิตขึ้นไป 

27.2.3 ส าหรับนักศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาชีพที่มีกฎหมายอื่นก าหนดไว้มหาวิทยาลัยสามารถออก
กฎระเบียบเพิ่มเติมได้ 

 
 

ข้อ 28 การส าเร็จการศึกษานักศึกษาที่จะส าเร็จการศึกษาต้องมีคุณสมบัติครบตามเงื่อนไขต่อไปนี้ 
28.1 สอบผ่านรายวิชาครบตามหลักสูตรดังนี้ 

28.1.1 การนับหน่วยกิตในแต่ละรายวิชาให้นับคร้ังเดียว 
28.1.2 ในกรณีที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนรายวิชาที่ระบุไว้ในหลักสูตรว่าเป็นรายวิชาที่ 

เทียบเท่ากันให้นับรายวิชาใดรายวิชาหนึ่งเป็นหน่วยกิตที่ได้ 
28.2 มีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า2.00และมีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมในรายวิชาที่คณะ 

ก าหนดไม่ต่ ากว่า 2.00 
28.3 มีคุณสมบัติตามข้อ29.1แห่งข้อบังคับนี้ 
28.4 มีความประพฤติเรียบร้อยตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
28.5 ไม่อยู่ระหว่างการถูกสอบสวนทางวินัยนักศึกษาอย่างร้ายแรงตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยว่าด้วย 

วินัยนักศึกษา 
28.6 มีคุณสมบัติอื่นตามที่หลักสูตรหรือคณะหรือมหาวิทยาลัยก าหนด 
28.7 นักศึกษาที่ไม่ผ่านเกณฑ์ตาม ข้อ 28.1 แต่ได้ศึกษาและสอบผ่านรายวิชาในหลักสูตรครบตามเกณฑ์ที่สามารถ

ขอรับอนุปริญญาได้คณะอาจพิจารณาให้เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับอนุปริญญาทั้งนี้การให้อนุปริญญาต้องเป็นไปตาม ข้อ 29.2 แห่ง
ข้อบังคับนี้ 

28.8 การนับวันที่ส าเร็จการศึกษาให้นับวันที่คณะกรรมการประจ าคณะให้การรับรองการส าเร็จการศึกษา 
 

หมวดที ่9 
การอนุมัติปริญญาหรืออนุปรญิญา 

 
ข้อ 29 ให้สภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติปริญญาหรืออนุมัติอนุปริญญาแก่ผู้ได้รับการเสนอชื่อจากคณะตามหลักเกณฑ์ดังนี้ 

29.1 คณะโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจ าคณะเป็นผู้เสนอชื่อนักศึกษาผู้สมควรได้รับอนุมัติปริญญาต่อ
สภามหาวิทยาลัยโดยผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อจะต้องมีคุณสมบัติตาม 

29.1.1 ไม่อยู่ในระหว่างการรับโทษทางวินัยที่ระบุให้งดการเสนอชื่อเพื่อรับปริญญาหรืออนุปริญญา 
29.1.2ไม่เป็นผู้ค้างช าระหนี้สินกับทางมหาวิทยาลัย 

29.2 ในกรณีที่คณะก าหนดให้มีการให้อนุปริญญาคณะเป็นผู้เสนอชื่อผู้สมควรได้รับอนุปริญญาต่อสภามหาวิ ทยาลัย
โดยผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อจะต้องมีคุณสมบัติตามข้อ29.1.1และข้อ29.1.2แห่งข้อบังคับนี้และต้อง 

29.2.1 ได้ศึกษาและสอบผ่านรายวิชาต่างๆครบตามหลักสูตรแล้วและมีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ถึง  2.00 
แต่ไม่ต่ ากว่า 1.75 หรือ 

29.2.2 ได้ศึกษาและสอบผ่านรายวิชาต่างๆครบตามหลักสูตรอนุปริญญาและมีหน่วยกิตที่ได้และระดับ
คะแนนเฉลี่ยสะสมอยู่ในเกณฑ์ที่หลักสูตรก าหนด 

29.3 การขอแก้ไขการอนุมัติปริญญาหรืออนุปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษาซึ่งสภามหาวิทยาลัยอนุมัติปริญญาหรือ
อนุปริญญาไปแล้วให้กระท าได้ภายในระยะเวลาไม่เกิน 60 วันนับแต่วันที่สภามหาวิทยาลัยมีมติอนุมัติ 
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ข้อ 30 การให้ปริญญาเกียรตินิยม 
30.1 นักศึกษาที่จะได้รับปริญญาเกียรตินิยมจะต้องอยู่ในเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 

30.1.1 มีระยะเวลาศึกษาไม่เกินระยะเวลาปกติที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรทั้งนี้ไม่นับเวลาที่อนุมัติให้ลาพัก
การศึกษา 

30.1.2 ไม่เคยสอบได้ระดับคะแนนต่ ากว่า C ในรายวิชาใด 
30.1.3 ไม่เคยเรียนซ้ าในรายวิชาใดรายวิชาหนึ่งเพื่อเปลี่ยนระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม 
30.1.4 ไม่เคยได้รับการยกเว้นรายวิชาเว้นแต่เป็นการยกเว้นรายวิชาที่มหาวิทยาลัย 

ก าหนดให้ยกเว้นได้โดยไม่มีผลต่อการให้ปริญญาเกียรตินิยมเท่านั้น 
30.1.5 ไม่เป็นนักศึกษาในหลักสูตรต่อเนื่อง 
30.1.6 ในกรณีนักศึกษาที่เทียบโอนรายวิชาในหลักสูตรจากสถาบันการศึกษาอื่นจะต้องศึกษารายวิชาใน

หลักสูตรของมหาวิทยาลัยไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 
30.2 การให้ปริญญาเกียรตินิยมแบ่งเป็นดังนี้ 

30.2.1 เกียรตินิยมอนัดับหนึ่งและเหรียญทองต้องเป็นผู้ได้คะแนนเฉลี่ยสะสมสูงสุดในกลุ่มผู้ส าเร็จการศึกษา
ในปีการศึกษาเดียวกันในแต่ละคณะทั้งนี้ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต้องไม่ต่ ากว่า3.60ไม่เคยได้ C ในวิชาใด 

30.2.2 เกียรตินิยมอันดับหนึ่งต้องได้ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 3.50แต่ถ้ามี D ต้องให้เกียรตินิยม
อันดับสอง 

30.2.3 เกียรตินิยมอันดับสองต้องได้รับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า3.25ในกรณีที่ผู้ได้คะแนนสะสมเกิน 
3.25 แต่มีบางรายวิชาได้ต่ ากว่า C ให้เกียรตินิยมอันดับสอง 

30.3 การให้ปริญญาเกียรตินิยมส าหรับนักศึกษาในหลักสูตรสถาบันสมทบให้เป็นไปตาม ข้อ 30.1 และข้อ 30.2 ใน
ข้อบังคับนี้ 

 
ข้อ 31 การเพิกถอนปริญญาหรืออนุปริญญากรณีที่มหาวิทยาลัยตรวจพบว่าผู้ส าเร็จการศึกษาซึ่งสภามหาวิทยาลัยได้อนุมัติ

ปริญญาหรืออนุปริญญาไปแล้วมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามข้อ8ข้อ28และข้อ29แห่งข้อบังคับนี้ให้สภามหาวิทยาลัยพิจารณาเพิกถอน
ปริญญาหรืออนุปริญญาโดยให้มีผลตั้งแต่วันที่สภามหาวิทยาลัยได้ 
อนุมัติปริญญาหรืออนุปริญญาให้กับบุคคลนั้น 
 

ข้อ 32 ในกรณีที่มีเหตุผลที่จ าเป็นและสมควรมหาวิทยาลัยอาจพิจารณามิให้ผู้ส าเร็จการศึกษาผู้หนึ่งผู้ใดเข้ารับพระราชทาน
ปริญญาบัตรก็ได้โดยการก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการให้ออกเป็นประกาศมหาวิทยาลัย 
 

หมวดที่ 10 
การย้ายโอนนักศึกษา 

ข้อ 33 การรับโอนนิสิตนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอื่น 
33.1 นิสิตนักศึกษาจากสถาบันอื่นซึ่งมหาวิทยาลัยรับรองวิทยฐานะเทียบเท่ามหาวิทยาลัยถ้า 

คุณสมบัติและผลการเรียนอยู่ในมาตรฐานของมหาวิทยาลัยการรับโอนจะกระท าได้ต่อเมื่อมีที่ส าหรับเข้าศึกษาว่างพอในหลักสูตรที่ขอเข้า
ศึกษาและให้คณะที่จะรับเข้าศึกษาเป็นผู้พิจารณารับโอน 

33.2 นิสิตนักศึกษาที่จะได้รับการพิจารณารับโอนจะต้องไม่เป็นผู้ที่พน้สภาพการเป็นนิสิตนักศึกษาจากสถาบันเดิมและ
ต้องได้ศึกษาอยู่ในสถาบันนั้นมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ภาคการศึกษาปกติทั้งนี้ไม่นับภาคการศึกษาที่ลาพักและต้องได้รับคะแนนเฉลี่ยสะสม
ตั้งแต่ 2.00 ขึ้นไป 

33.3 นิสิตนักศึกษาที่ประสงค์จะโอนมาศึกษาจะต้องส่งใบสมัครถึงส านักบริหารและพัฒนาวิชาการไม่น้อยกว่า  8 
สัปดาห์ก่อนวันเปิดภาคการศึกษาของภาคการศึกษาที่ประสงค์จะเข้ารับการศึกษานั้นพร้อมกับแนบเอกสารตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

33.4 หลักเกณฑ์การเทียบโอนรายวิชาและจ านวนหน่วยกิตให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
33.5 นักศึกษาที่โอนมาจากสถาบันอื่นมีสิทธิ์เรียนในมหาวิทยาลัยได้ในระยะเวลาไม่เกินสองเท่าของจ านวนปีที่ก าหนด

ไว้ในหลักสูตรที่เข้าศึกษาโดยนับรวมเวลาเรียนจากสถาบันเดิมด้วย 
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33.6 การคิดระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมส าหรับนักศึกษาที่โอนมาจากสถาบันอื่นมหาวิทยาลัยจะไม่น าระดับคะแนนของ
รายวิชาที่เทียบโอนจากสถาบันเดิมมาค านวณระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม 

 
ข้อ 34 การย้ายคณะเรียน 

34.1 การย้ายคณะเรียนจะกระท าได้ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจ าคณะของคณะที่ก าลังศึกษา
และคณะที่ประสงค์ขอย้ายเข้าศึกษา 

34.2 นักศึกษาที่มีสิทธิ์ขอย้ายคณะเรียนจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ 
34.2.1 เป็นนักศึกษาที่ยังมีสิทธิ์เรียนในคณะเดิม 
34.2.2 ไม่เคยย้ายคณะเรียนมาก่อน 
34.2.3 มีเวลาศึกษาอยู่ในคณะเดิมไม่น้อยกว่า2ภาคการศึกษาปกติและมีหน่วยกิตสะสมไม่น้อยกว่า 30 

หน่วยกิต 
34.3 นักศึกษาที่ประสงค์จะย้ายคณะเรียนจะต้องยื่นเอกสารต่างๆตามที่มหาวิทยาลัยก าหนดต่อส านักบริหารและ

พัฒนาวิชาการผ่านคณะที่ก าลังศึกษาทั้งนี้นักศึกษาจะต้องยื่นเอกสารดังกล่าวก่อนเร่ิมภาคการศึกษาที่ขอย้ายอย่างน้อย 4 สัปดาห์ 
34.4 หลักเกณฑ์การเทียบโอนรายวิชาและอื่นๆ 

34.4.1 การเทียบรายวิชาที่จะโอนให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะที่จะรับเข้าศึกษา 
34.4.2 ต้องรับโอนหน่วยกิตของรายวิชาที่เทียบกันได้ทั้งหมด 
34.4.3 นักศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้ย้ายจะต้องเรียนไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่งของจ านวนหน่วยกิตที่ก าหนดใน

หลักสูตรที่ย้ายเข้าศึกษา 
34.5 นักศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้ย้ายมีสิทธิ์เรียนในหลักสูตรที่ย้ายเข้าศึกษาไม่เกินสองเท่าของจ านวนปีที่ก าหนดไว้ใน

หลักสูตรนั้นโดยนับจากวันที่เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย 
34.6 การคิดระดับคะแนนเฉลี่ยส าหรับนักศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้ย้ายให้ค านวณระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมจากรายวิชา

ทั้งหมดที่รับโอนมาจากหลักสูตรเดิมรวมกับรายวิชาที่เรียนในหลักสูตรใหม่ที่ย้ายเข้าศึกษาด้วย 
ข้อ 35 การเปลี่ยนสาขาวิชาเอกให้เป็นไปตามประกาศของแต่ละคณะ 
 

หมวดที่ 11 
การลาการพ้นสภาพนักศึกษาและการคืนสภาพนักศึกษา 

ข้อ 36 การลา 
36.1 การลาแบ่งเป็น 3 ประเภทดังนี้ 

36.1.1 การลาปุวยหรือลากิจ 
36.1.2 การลาพักการศึกษา 
36.1.3 การลาออก 

36.2 การลาปุวยหรือลากิจนักศึกษาจะลาได้ในกรณีที่มีเวลาเรียนไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 ของเวลาเรียนทั้งหมดมิฉะนั้น
จะต้องขอลาพักการศึกษาและการลาที่เกี่ยวข้องกับการสอบให้เป็นไปตาม ข้อ 26 แห่งข้อบังคับนี้และตามรายละเอียดที่มหาวิทยาลัย
ก าหนดนอกเหนือจากนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจของอธิการบดี 

36.3 การลาพักการศึกษา 
36.3.1 นักศึกษาอาจจะได้รับอนุญาตให้ลาพักการศึกษาในกรณีใดกรณีหนึ่งต่อไปนี้ 

(1) ถูกเกณฑ์หรือระดมเข้ารับราชการทหาร 
(2) รับทุนแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างประเทศหรือทุนอื่นใดซึ่งมหาวิทยาลัย 
เห็นสมควรสนับสนุน 
(3) เหตุผลอื่นๆ ที่คณะเห็นสมควร 

36.3.2 วิธีปฏิบัติในการลาพักให้นักศึกษาหรือผู้ปกครอง (กรณีที่นักศึกษาไม่อาจท าด้วยตนเองได้) ยื่นใบลา
พร้อมหลักฐานอื่นๆตามที่คณะก าหนดผ่านอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อให้คณบดีเจ้าสังกัดเป็นผูพ้ิจารณาอนุญาตทั้งนีน้ักศึกษาจะต้องด าเนินการ
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ไม่น้อยกว่าสองสัปดาห์ก่อนวันแรกของการสอบประจ าภาคตามปฏิทินการศึกษาที่มหาวิทยาลัยก าหนดยกเว้นกรณีที่มีสาเหตุสุ ดวิสัยให้
อยู่ในดุลยพินิจของคณะ 

36.3.3 นักศึกษาจะลาพักการศึกษาได้ครั้งละไม่เกินหนึ่งภาคการศึกษาปกติเว้นแต่กรณีมีเหตุจ าเป็นหรือเหตุ
สุดวิสัยอาจให้ลาพักคร้ังละหนึ่งปีการศึกษาได้โดยต้องได้รับอนุมัติจากอธิการบดี 

36.3.4 นักศึกษาที่ได้รับอนุญาตให้ลาพักการศึกษาต้องช าระค่าธรรมเนียมรักษาสถานภาพนักศึกษาตามที่
มหาวิทยาลัยก าหนด 

36.4 การลาออกนักศึกษาต้องยื่นใบลาพร้อมหนังสือรับรองของผู้ปกครองและใบปลอดหนี้โดยผ่านการพิจารณาของ
อาจารย์ที่ปรึกษาและคณบดีที่นักศึกษาสังกัดเพื่อให้มหาวิทยาลัยพิจารณาอนุญาต 

36.5 หลักฐานที่ใช้ประกอบในการลาต่างๆประกอบด้วย 
36.5.1 ใบลาตามรูปแบบที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
36.5.2 ใบรับรองแพทย์ (กรณีลาเนื่องจากปุวย) ตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
36.5.3 หนังสือรับรองจากผู้ปกครองและหนังสือแสดงความเห็นของอาจารย์ที่ปรึกษากรณีลาปุวยหรือลากิจ

เกิน 15 วัน หรือลาพักการศึกษาหรือลาออก 
36.5.4 หนังสือแสดงความเห็นของอาจารย์ที่ปรึกษาการลาทุกประเภทต้องผ่านความเห็นชอบจากอาจารย์ที่

ปรึกษา 
36.5.5 หลักฐานเอกสารประกอบอื่นแล้วแต่กรณีเช่นเอกสารการได้รับอนุมัติให้ไปฝึกปฏิบัติงานที่

ต่างประเทศการเรียกตัวเข้ารับราชการทหารเป็นต้น 
36.5.6 หลักฐานเอกสารแสดงการปลอดหนี้สินค้างช าระต่อมหาวิทยาลัยกรณีลาออกหรือลาพักการศึกษา 

36.6 การลาพักการศึกษาและการลาออกเมื่อได้ด าเนินการเรียบร้อยแล้วให้ถือวันที่อนุญาตเป็นวันที่มีผลในการลาและ
ให้คณะเจ้าสังกัดน าส่งส าเนาเอกสารการลานั้นไปยังส านักบริหารและพัฒนาวิชาการเพื่อใช้เป็นหลักฐานในการด าเนินการต่อไป 

36.7 การลาทุกกรณีจะไม่ได้รับสิทธิ์ยกเว้นจากข้อบังคับและระเบียบอื่นใดของมหาวิทยาลัย 
 

ข้อ 37 การพ้นสภาพนักศึกษานักศึกษาจะพ้นสภาพนักศึกษาตามหลักเกณฑ์ต่อไปนี้ 
37.1 ตาย 
37.2 ลาออก 
37.3 ตกออก 
37.4 ถูกสั่งให้พ้นสภาพนักศึกษาตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 
37.5 ขาดคุณสมบัติการเข้าเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย 
37.6 เรียนส าเร็จตามหลักสูตรและได้รับอนุมัติปริญญาหรืออนุปริญญาจากสภามหาวิทยาลัยโดยให้ 

ถือว่าวันที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติปริญญาเป็นวันพ้นสภาพนักศึกษาเว้นแต่กรณีที่เป็นนักศึกษาในหลักสูตรเพื่อขออนุมัติสองปริญญา 
37.7 ไม่ลงทะเบียนเรียนให้เสร็จสิ้นภายในเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนดในแต่ละภาคการศึกษาโดยมิได้ลาพักการศึกษา

ตามข้อบังคับ 
37.8 ไม่ช าระค่าธรรมเนียมเพื่อขึ้นหรือรักษาสภาพภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนดในแต่ละภาคการศึกษา

ยกเว้นในกรณีเหตุสุดวิสัยที่มหาวิทยาลัยเห็นสมควร 
37.9 ศึกษาในมหาวิทยาลัยเกินจ านวนสองเท่าของระยะเวลาการศึกษาที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรทั้งนี้ให้นับรวม

ระยะเวลาที่ลาพักหรือถูกพักการศึกษาด้วย 
37.10 ปลอมแปลงลายมือชื่อผู้ปกครองหรือลายมือชื่อบุคคลอื่นเพื่อใช้เป็นหลักฐานเท็จต่อมหาวิทยาลัยตาม ข้อ 9.3 

แห่งข้อบังคับนี้ 
37.11ต้องโทษโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุกเว้นแต่ความผิดลหุโทษหรือความผิดที่ได้กระท าโดยประมาท 
37.12 โอนไปเป็นนิสิตนักศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาอื่น 
37.13 นักศึกษาที่มีการทุจริตในการสอบ 
37.14 อื่นๆ ตามที่สภามหาวิทยาลัยก าหนด 

 



 
 

 

222 

ข้อ 38 การคืนสภาพนักศึกษา 
38.1 นักศึกษาที่พ้นสภาพนักศึกษาอันเนื่องจากสาเหตุต่อไปนี้อาจขอคืนสภาพนักศึกษาได้ 

38.1.1 พ้นสภาพตามข้อ37.2, 37.8, 37.9และ37.14หรือ 
38.1.2 พ้นสภาพเนื่องจากได้รับการประเมินให้ได้อักษร I และถูกประเมินให้ตกออกโดยยังไม่ได้แก้ผลการ

ประเมินอักษร I 
38.2 หลักเกณฑ์และวิธีการขอคืนสภาพนักศึกษาให้ออกเป็นประกาศมหาวิทยาลัย 

 
หมวดที่ 12 

บทก าหนดโทษ 
ข้อ 39 นักศึกษาที่กระท าผิดหรือฝุาฝืนข้อบังคับนี้ต้องรับโทษทางวิชาการตามที่ระบุไว้ใน 
ข้อ 40 แห่งข้อบังคับนี้และอาจจะถูกลงโทษทางวินัยตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับมหาวิทยาลัยว่าด้วยวินัยนักศึกษาอีกส่วนหนึ่งด้วย 
ข้อ 40 โทษทางวิชาการมี 4 สถานดังนี้ 

40.1 ให้ปรับตกรายวิชาที่เป็นกรณีสาเหตุการกระท าผิดหรือการฝุาฝืนข้อบังคับนี้เช่นทุจริตในการสอบการลงทะเบียน
เรียนผิดเงื่อนไขของรายวิชาหรือมีเวลาเรียนและหรือเวลาสอบซ้ าซ้อนกันทั้งนี้โดยความเห็นชอบมหาวิทยาลัย 

40.2 ให้ปรับตกในทุกรายวิชาที่เข้าสอบก่อนและรายวิชาที่กระท าผิดตามข้อบังคับนี้ส าหรับภาคการศึกษานั้น 
40.3 ให้ปรับตกทุกรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนส าหรับภาคการศึกษานั้น 
40.4 ให้อธิการบดีเสนอสภามหาวิทยาลัยวินิจฉัยให้พ้นสภาพจากการเป็นนักศึกษาแต่ทั้งนี้ให้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของ

มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 
ข้อ 41 การด าเนินการเมื่อมีการกระท าผิดหรือฝุาฝืนข้อบังคับนี้ 

41.1 ให้ผู้ที่ตรวจพบว่านักศึกษากระท าผิดหรือฝุาฝืนข้อบังคับนี้รวบรวมหลักฐานข้อเท็จจริงต่างๆ 
รายงานเสนอต่อคณะกรรมการประจ าคณะเพื่อพิจารณาและเสนอโทษ 

41.2 ให้คณะเสนอผลการพิจารณาโทษต่อมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาความเหมาะสมขั้นหนึ่งโดยให้โอกาสนักศึกษาได้
ชี้แจงข้อเท็จจริงทั้งนี้ให้แล้วเสร็จภายใน15วันหลังจากวันสุดท้ายของการส่งผลการเรียนตามปฏิทินการศึกษาของมหาวิทยาลัย 

41.3 ให้กองบริการการศึกษาบันทึกประวัติการลงโทษและแจ้งให้คณะที่นักศึกษาผู้นั้นสังกัดและผู้ปกครองของ
นักศึกษาผู้นั้นทราบเป็นลายลักษณ์อักษร 

ข้อ 42 นักศึกษาที่ถูกสั่งลงโทษตามข้อบังคับนี้หรือไม่ได้รับอนุมัติปริญญาหรืออนุมัติอนุปริญญาตามข้อ29อาจอุทธรณ์ได้ตาม
หลักเกณฑ์ดังนี้ 

42.1 ให้นักศึกษาผู้นั้นมีสิทธิ์อุทธรณ์ต่ออธิการบดีภายในก าหนด30วันนับแต่วันทราบค าสั่งลงโทษ 
42.2 การอุทธรณ์ค าสั่งลงโทษให้ท าเป็นหนังสือลงลายมือชื่อของผู้อุทธรณ์ 
42.3 การอุทธรณ์ค าสั่งลงโทษให้อุทธรณ์ได้ส าหรับตนเองเท่านั้นจะอุทธรณ์แทนคนอื่นหรือมอบหมายให้คนอื่นอุทธรณ์

แทนไม่ได้ 
ข้อ 43 ให้อธิการบดีมีอ านาจพิจารณาวินิจฉัยมีค าสั่งเพิ่มโทษลดโทษหรือยกโทษตามควรแก่กรณีโดยความเห็นชอบของที่

ประชุมคณบดีให้ถือเป็นที่สุดยกเว้นกรณีให้พ้นสภาพการเป็นนักศึกษาให้เสนอสภามหาวิทยาลัยวินิจฉัย 
กรณีการอุทธรณ์การไม่ได้รับอนุมัติปริญญาหรืออนุปริญญาให้อธิการบดีเสนอความเห็นต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อวินิจฉัยค า

วินิจฉัยของอธิการบดีตามวรรคหนึ่งและของสภามหาวิทยาลัยตามวรรคสองให้ถือเป็นที่สุดแล้วแจ้งค าวินิจฉัยเป็นหนังสือให้ผู้อุทธรณ์
ทราบภายใน 15 วัน 
 
ประกาศ ณ วันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2549 
 

 
 

(ศาสตราจารย์นายแพทย์กระแส ชนะวงศ)์ 
นายกสภามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 


