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หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอิสลามศึกษา 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา        มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา  วิทยาเขตปัตตานี วทิยาลัยอิสลามศึกษา ภาควชิาอิสลามศึกษา 

 

หมวดที่ 1   
ข้อมูลทั่วไปของหลักสูตร 

 

1. รหัสและชื่อหลักสูตร 
1.1 รหัสหลักสูตร:  25410101100783 
1.2 ชื่อหลักสูตร  

ภาษาไทย:    หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑติ  สาขาวชิาอิสลามศึกษา 
ภาษาอังกฤษ :    Master of Arts Program in Islamic Studies 

 
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 

2.1 ชื่อเต็ม  
(ภาษาไทย) :  ศิลปศาสตรมหาบัณฑติ  (อิสลามศึกษา) 
(ภาษาอังกฤษ) : Master of Arts  (Islamic Studies) 

2.2 ชื่อย่อ   
(ภาษาไทย) :    ศศ.ม. (อิสลามศึกษา) 
(ภาษาอังกฤษ) :     M.A. (Islamic Studies) 

 
3. วิชาเอก  
 
       ไม่มี 
 
4. จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร  

4.1 แผน ก แบบ ก 1  36  หน่วยกิต 
4.2 แผน ก แบบ ก 2  36  หน่วยกิต 
4.3 แผน ข   36  หน่วยกิต 
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5. รูปแบบของหลักสูตร 

5.1 รูปแบบ       
 หลักสูตรปริญญาโท หลักสูตร 2 ปี ตามกรอบมาตรฐานหลักสตูรระดับอุดมศึกษา 

5.2 ภาษาที่ใช ้   
 หลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาไทยและภาษาตา่งประเทศ ไดแ้ก่  ภาษามลายู  ภาษาอาหรับ และ

ภาษาอังกฤษ  
5.3 การรับเข้าศึกษา  

 รับทั้งนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติ โดยเปิดรับนักศึกษาต่างชาติในหลักสูตร แผน ก แบบ ก 1  
5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอ่ืน 

 เป็นหลักสูตรของสถาบนัโดยเฉพาะ 
5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 

 ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 

6.1 หลักสูตรปรับปรุง      ก าหนดเปิดสอนภาคการศึกษาที่ 1  ปีการศึกษา 2561 
     ปรับปรุงมาจากหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอิสลามศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 
6.2 ได้รับอนุมัติ/เห็นชอบหลักสตูรจากสภาวิทยาเขตปัตตานี ในการประชุม คร้ังที่ 19(2/2561) เมื่อวันที่ 12  
     เดือน พฤษภาคม  พ.ศ. 2561 
6.3 ได้รับอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลยัฯ ในคราวประชุม คร้ังที่ 398(6/2561)  เมื่อวันที่ 16   
     เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2561 

7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 
หลักสูตรมีความพร้อมเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

ในปีการศึกษา  2561 
 

8. อาชีพที่สามารถประกอบไดห้ลังส าเร็จการศึกษา 
8.1 อาจารย์/นักวิชาการสอนกลุ่มวิชาของอิสลามศึกษา เชน่ อศุูลุดดีน ชะรีอะฮฺ ครุศาสตร์อิสลาม เป็นต้น 
8.2 นักวิจัยสาขาวชิาอิสลามศึกษาหรือแต่ละกลุ่มวิชา 
8.3 นักเผยแพร่ศาสนาอิสลามโดยเน้นด้านหลักการและการปฏบิัติอย่างแท้จริง 
8.4 นักการศึกษาอิสลามศึกษาในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน 
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9. ชื่อ นามสกุล เลขประจ าตัวบัตรประชาชน ต าแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
ชื่อ - สกุล 

หมายเลขบัตรประชาชน 
ต าแหน่ง 

ทางวชิาการ 

วุฒิการศึกษาระดบัตร-ีโท-เอก (สาขาวชิา),  
ปีที่ส าเร็จการศึกษา 

นายอับดลุรอนิง  สือแต 
3940300045138 

 

ผศ. - Ph.D. (West Asian Studies), Aligarh Muslim University,   
  India 2549 

-  - M.A. (West Asian Studies), Aligarh Muslim University,  
     India 2540 

- B.A. in  (Usuludeen) (Islamic Theology) and Arabic 
Language, at Darul Uloom Nadwatul Ulama, Lucknow, 
U.P., INDIA, 2537 

- รบ. รัฐศาสตรบัณฑติ (การเมืองการปกครอง) , มหาวิทยาลัย    
  รามค าแหง, 2532 

นายอับดลุเลาะ หนุ่มสุข 
3101000523661 

ผศ. - Ph.D. (Creed), Islamic U. of Madina, Saudi Arabia, 2535 
- M.A. (Creed), Islamic U. of Madina, Saudi Arabia, 2531 
- B.A. (Islamic Call and Theology),  Islamic U. of Madina,    

Saudi Arabia, 2527 
นายอีสมาแอ  กาเต๊ะ 
3950100483646 

ผศ. - Ph.D.  (Islamic Studies), U. Sains Malaysia, Malaysia, 2554 
- ศศ.ม. (อิสลามศึกษา), มหาวทิยาลัยสงขลานครินทร์, 2548 

- B.A., (Da‘wah and Usuluddin), Islamic U. of Madina, Saudi 
  Arabia, 2539 

 
10. สถานที่จัดการเรียนการสอน  

 วิทยาลัยอิสลามศึกษา  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขตปัตตานี   
 
11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 

11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 
ปัจจุบันได้มีการพัฒนาในหลายด้านๆ เพื่อเข้าสู่ระดับอาเซียนโดยเฉพาะความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ         

จึงจ าเป็นต้องใช้ผู้ที่มีความสามารถด้านการคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ และแก้ปัญหาที่สามารถตอบสนองความ
ต้องการของสังคมและประเทศชาติรวมทั้งการวิจัยและพัฒนาบุคลากรเพื่อประโยชน์ต่อการพึ่ งตนเอง เพื่อสร้าง
นวัตกรรมใหม่และเพื่อศักยภาพในการแข่งขันกับนานาชาติ การปรับปรุงหลักสูตจะสอดคล้องกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. 2558. 
ทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12: 1, 14) 
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นโยบายการพัฒนาประเทศในปัจจุบันได้ก าหนดกลยุทธ์การขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0 โดยมหาวิทยาลัยมี

บทบาทส าคัญ คือ บทบาทการสร้างคนในเรื่องปฏิรูปการศึกษาและบทบาทในการขับเคลื่อนการวิจัยและการ
พัฒนา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และนวัตกรรมถือเป็นอีกการเปลี่ยนแปลงที่น ามา
ประกอบการปรับปรุงหลักสูตรในครั้งนี้ 
11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 

การวางแผนและปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตได้ค านึงถึงพัฒนาการและกระแสการเปลี่ยนแปลง
ในมิติต่างๆ ทางด้านสังคมและวัฒนธรรมที่เกิดขึ้นในประเทศไทยและภูมิภาค ในการพัฒนาด้านต่าง ๆ             
มีความจ าเป็นต้องใช้นักวิชาการที่มีความรู้ความสามารถในการคิด วิเคราะห์ และสร้างองค์ความรู้ใหม่ทางด้าน
อิสลามศึกษา รวมทั้งเป็นผู้ที่มีคุณธรรม ศีลธรรม และจริยธรรมที่สามารถตอบสนองความต้องการของสังคมและ
ประเทศได้เพื่อให้สอดคล้องกับการวัฒนธรรมทางสังคม 
11.3 การประเมินหลักสูตร 

ข้อเสนอแนะทั่วไปจากการสัมภาษณ์ผู้ใช้บัณฑิต และผู้ทรงคุณวุฒิ เมื่อปีการศึกษา 2559 และ 2560 เห็นว่า 
โดยภาพรวมหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอิสลามศึกษาของวิทยาลัยอิสลามศึกษาควรเน้นการสร้าง
มหาบัณฑิตที่มีคุณธรรมจริยธรรม เช่น การมีบุคลิกภาพ การมีมารยาท การมีวินัย การมีจิตอาสา การเสียสละ    
การมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีต่อผู้อื่น การมีจิตใจที่เปิดกว้าง การมีภาวะผู้น าและการให้เกียรติต่อผู้อ่ืน อีกทั้งมหาบัณฑิต
ควรมีความความสามารถ ควรเน้นทักษะทางด้านภาษาต่างประเทศ ทักษะการสื่อสาร ทักษะการประสานงานและ
ทักษะการเข้าหาผู้คนด้วย ทักษะการน าเสนอ ทักษะการใช้เทคโนยีสาระสนเทศซึ่งจะช่วยให้มีข้อได้เปรียบใน
ตลาดแรงงานในอนาคต นอกจากนี้หลักสูตรควรพัฒนามหาบัณฑิตให้มีความสามารถในกาน าหลักการและความรู้
ไปใช้ที่เข้มข้น 

ข้อเสนอแนะเฉพาะเพื่อการปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอิสลามศึกษาระบุว่าหลักสูตร
ควรค านึงถึงบริบทใหม่ๆ ที่เกิดขึ้นในสังคม เช่น การเจริญเติบโตขององค์กรพลเรือน การเติบโตของเศรษฐกิจ
ชุมชน การเข้ามาในพื้นที่ขององค์กรอุทิศต่างประเทศ การอยู่ร่วมกันในสังคมและสังคมอาเซียน เป็นต้น 

คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรได้ให้ความเห็นต่อหลักสูตร คือให้เน้นการพัฒนาศักยภาพทางด้าน
ภาษาต่างประเทศในรายวิชาที่มีความพร้อม และในการปรับปรุงหลักสูตรควรมีการใช้ภาษาต่างประเทศ          
ในการสอนเพิ่มขึ้น ควรจัดการประเมินการเรียนการสอนให้เป็นแบบ 360 องศาเพื่อให้นักศึกษามีความลึกซึ้ง       
ในแต่ละรายวิชา และสามารถแสดงผลในใบรายงานผลการเรียนของนักศึกษาได้ 

 

12. ผลกระทบจาก ข้อ 11.1 11.2 และ 11.3 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของ
สถาบัน  

12.1 การพัฒนาหลักสูตร  
 การพัฒนาหลักสูตรเน้นให้นักศึกษามีความรู้ความสามารถ  ความเข้าใจ  ความช านาญในกระบวน การวิจัย

ทางด้านอิสลามศึกษา เพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ทางวิทยาการอิสลามที่สามารถตอบสนองความต้องการของสังคม
และประเทศชาติ รวมทั้งเป็นผู้ที่มีคุณธรรม ศีลธรรมและจริยธรรม 
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12.2 ความเก่ียวข้องกับพันธกิจของสถาบัน  

 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นมหาวิทยาลัยชั้นน าในระดับภูมิภาคเอเชีย ท าหน้าที่ผลิตบัณฑิต บริการ
วิชาการ และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม โดยมีการวิจัยเป็นฐาน หลักสูตรนี้จึงเน้นการวิจัยเพื่อพัฒนาความรู้ตาม
พันธกิจของมหาวิทยาลัย โดยก าหนดให้นักศึกษาเน้นการวิจัยที่ควบคู่กับการคิดและแก้ปัญหาโดยการใช้ความรู้
พื้นฐานด้านการวิจัย  โดยยึดมั่นในจรรยาบรรณและคุณธรรมจริยธรรมตามหลักการ นโยบายและวิสัยทัศน์
ของมหาวิทยาลัยด้านมุ่งสู่ความเป็นเลิศในการศึกษาค้นคว้า การวิจัยและการผลิตบัณฑิตที่ดีและเก่งตาม  
อัตลักษณ์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (I-WiSE) 

13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน (เช่น รายวิชาที่เปิดสอน   
     เพื่อใหบ้ริการคณะ/ภาควิชาอื่น หรือต้องเรียนจากคณะ/ภาควิชาอื่น)   

13.1 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปิดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอ่ืน     
 ไม่มี 

13.2 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้ภาควิชา/หลักสูตรอ่ืนต้องมาเรียน  
 ไม่มี 

13.3 การบริหารจัดการ  
 เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่หลักสูตรก าหนดไว้ หลักสูตรได้ก าหนดแนวทางในการบริหารหลักสูตร

ดังต่อไปนี้ 
13.3.1 มีคณะกรรมการบริหารหลักสูตรซึ่งได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยอิสลามศึกษา

ตามค าแนะน าของหัวหน้าภาควิชาฯ โดยมีจ านวนกรรมการ  3 - 5 คน ด ารงต าแหน่งคราวละ 4 ปี 
13.3.2 มีการศึกษาปัญหา อุปสรรคและแนวทางพัฒนา เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการท าวิจัยเพื่อการเรียน

การสอนและการท าวิทยานิพนธ์ปีละ 2 คร้ัง 
13.3.3 มีการประเมินหลักสูตรและน าผลมาพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยอย่างต่อเนื่องอย่างน้อย 
        ทุก ๆ 5 ปี 

13.4 การจัดการเรียนการสอน 
หลักสูตรด าเนินการจัดการเรียนการสอน มีดังนี้ 
13.4.1  มีอาจารย์ประจ าหลักสูตร  ทั้งอาจารย์ประจ า  อาจารย์พิเศษ  อาจารย์ผู้สอน  อาจารย์ที่ปรึกษา

วิทยานิพนธ์  และอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์  มีคุณสมบัติตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา  2558  
หรือตามระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

13.4.2  มีการประเมินการสอนและควบคุมวิทยานิพนธ์ของอาจารย์ โดยนักศึกษาปีละ 2 ครั้งเพื่อน าไป
ปรับปรุงและพัฒนาประสิทธิภาพการสอนในรายวิชาต่าง ๆ และการคุมวิทยานิพนธ์ 

13.4.3  มีการเปิดสอนแบบโมดูลเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ที่ไม่สามารถลาศึกษาต่อได้ โดยเฉพาะการศึกษาแผน ก 
แบบ ก 2 และแผน ข  

13.4.4  มีการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ภาษาอังกฤษร้อยละ 50 ของรายวิชาที่เปิดสอน 
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13.5  การประกันคุณภาพวิทยานิพนธ์ 

เพื่อให้การท าวิทยานิพนธ์สามารถด าเนินภายในเวลาที่ก าหนดและมีประสิทธิภาพหลักสูตรได้ก าหนด
แนวทาง ดังนี้  

13.5.1 อาจารย์ที่ปรึกษามีตารางนัดพบกับนักศึกษาเดือนละ  2 คร้ัง  
13.5.2 สรรหาอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญตามหัวข้อวิทยานิพนธ์ของ

นักศึกษา 
13.5.3 ภายในปีการศึกษาแรกนักศึกษาจะต้องน าเสนอและสอบผ่านโครงร่างวิทยานิพนธ์   
13.5.4 นักศึกษาจะต้องเสนอความก้าวหน้าของวิทยานิพนธ์อย่างน้อยภาคการศึกษาละ 1 ครั้ง           

ตลอดระยะเวลาการท าวิทยานิพนธ์ 
13.5.5  มีการจัดกิจกรรมหรือจัดสัมมนาทางวิชาการเพื่อน าเสนอทฤษฎีหรือเอกสารที่เกี่ยวข้องและนิพนธ์

ต้นฉบับภายใต้การควบคุมของอาจารย์ที่ปรึกษา  เพื่อได้ข้อเสนอแนะหรือแนวคิดในการด าเนินการจัดท า
วิทยานิพนธ์ที่มีคุณภาพและคุณประโยชน์ต่อสังคม 

13.5.6  จัดกิจกรรมเพื่อศึกษาปัญหา อุปสรรคและแนวทางพัฒนาในการท าวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์ปีละ  2  
คร้ังภายใต้การควบคุมของอาจารย์ที่ปรึกษา 

13.5.7 นักศึกษาจะต้องมีการสัมมนากลุ่มย่อย (colloquium) ก่อนที่จะมีการสอบวิทยานิพนธ์ฉบับ
สมบูรณ์ ภายใต้การควบคุมของอาจารย์ที่ปรึกษา 
13.6 การประกันคุณภาพของบณัฑิต 

นักศึกษาจะส าเร็จการศึกษาไดต้้อง 
13.6.1  สอบผ่านภาษาอังกฤษ  รายวิชา 761-501 
13.6.2  สอบผ่านภาษาอาหรับ  รายวิชา 761-502 
13.6.3  นักศึกษาแผน ก แบบ ก 1 อาจต้องลงทะเบียนเรียน (Audit) รายวิชาที่จะช่วยเสริมให้วิทยานิพนธ์มี

ความลุ่มลึกมากขึ้น (สัมมนาทางอิสลามศึกษา) โดยไม่คิดเป็นน้ าหนักในการส าเร็จ การศึกษา ทั้งนี้ให้อยู่ในดุลย
พินิจของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 

13.6.4  นักศึกษาแผน ก แบบ ก 1 ต้องตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารทางวิชาการทั้งในและต่างประเทศ        
ซึ่งคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยอิสลามศึกษาให้ความเห็นชอบไม่น้อยกว่า 1 เรื่อง 

13.6.5  นักศึกษาแผน ก แบบ ก 2  ต้องเสนอผลงานวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์ต่อที่ประชุมทางวิชาการที่มี
รายงานการประชุม (Proceedings) ไม่น้อยกว่า 1 ครั้ง หรือตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารทางวิชาการทั้งในและ
ต่างประเทศ ซึ่งคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยอิสลามศึกษาให้ความเห็นชอบไม่น้อยกว่า 1 เรื่อง 

13.6.6  นักศึกษาแผน ข ต้องเสนอรายงานการค้นควา้อิสระหรือส่วนหนึ่งของรายงานการคน้คว้าอิสระต้อง
ได้รับการเผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะหนึ่งทีส่ืบคน้ได้ 

13.6.7  นักศึกษาแผน ก แบบ ก 1 ทุกกลุ่มวิชาประกอบด้วยกลุ่มวิชาอุศูลุดดีน กลุ่มวิชาชะรีอะฮฺ กลุ่มวิชา
ประวัติศาสตร์และอารยธรรมอิสลาม  กลุ่มวิชาครุศาสตร์อิสลาม และกลุ่มวิชามุสลิมศึกษาจะต้องท่องจ า         
อัลกุรอาน จ านวน 1 ญุซ คือ ญุซที่ 29  ภายใต้การควบคุมของอาจารย์ผู้สอน 
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13.6.8  ข้อก าหนดอ่ืน ๆ ให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา 

 
หมวดที่ 2    

ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 

1. ปรัชญา  ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร  
1.1 ปรัชญา 

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอิสลามศึกษา  มุ่งผลิตมหาบัณฑิตด้านอุศูลุดดีน ชะรีอะฮฺ 
ประวัติศาสตร์และอารยธรรมอิสลาม ครุศาสตร์อิสลาม และมุสลิมศึกษา ให้เป็นนักวิชาการและนักวิจัยที่มีความรู้
ระดับสูง มีคุณธรรมและจริยธรรม มีเจตคติที่ส่งเสริมการพัฒนา รวมทั้งมีความสามารถในการถ่ายทอดและ
ประยุกต์ความรู้เพื่อแก้ปัญหาสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
1.2 ความส าคัญ/หลักการและเหตุผล 

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศบนพื้นฐานความเข้าใจเท่าทันสถานการณ์ของสังคมไทย และของ
โลกที่ก าลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน เป็นภารกิจที่ส าคัญและจ าเป็นอย่างยิ่งที่มหาวิทยาลัยต้องกระท า
อย่างเร่งด่วน เพื่อสร้างทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพและมีความเหมาะสมสามารถมีส่วนร่วมในการรองรับและ
ก าหนดทิศทางการพัฒนาประเทศเพื่อสอดคล้องตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (2560 -
2564) 

การพัฒนาประเทศอย่างมีประสิทธิภาพจะต้องอาศัยความเข้าใจถึงความหลากหลายทางภาษาและ
วัฒนธรรมของคนในสังคมไทย และสังคมโลกอย่างลึกซึ้ ง  โดยเหตุที่ปัจจุบันอิสลามเป็นปัจจัยที่มีส่วนที่ก าหนด
สถานการณ์ของสังคมไทยและสังคมโลกในทุกระดับ ฉะนั้นการจัดอิสลามศึกษาจะเป็นการสร้างความเข้าใจและ
การศึกษาวิจัยอิสลามอย่างครอบคลุมและลึกซึ้งในทุกๆ ด้าน ทั้งในแง่แนวคิด ค าสอน และผลกระทบต่อ
สภาวการณ์ในสังคม ทั้งให้ผู้ศึกษามีคุณธรรมและจริยธรรม และความรับผิดชอบต่อสังคมจึงเป็นสิ่งจ าเป็นที่ต้องให้
สอดคล้องกับสถานการณ์และหลักในการพัฒนาประเทศอย่างแท้จริง 

ดังนั้น วิทยาลัยอิสลามศึกษา จึงเห็นควรให้มีการปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอิสลาม
ศึกษา เพื่อผลิตทรัพยากรบุคคลที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศและตอบสนองความต้องการของสังคม มีความ
รู้เท่าทันสถานการณ์ในประเทศและสถานการณ์ต่างประเทศ  มีความสามารถในการถ่ายทอดและประยุกต์ความรู้ 
เพื่อแก้ปัญหาของสังคมปัจจุบันได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
1.3 วัตถุประสงค์ 

1.3.1 วัตถุประสงค์ทั่วไป 
เพื่อผลิตนักวิชาการในระดับศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอิสลามที่มีความเหมาะสมและความ

พร้อมในการรับใช้สังคมทั้งภาครัฐและเอกชน ทั้งนี้ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  
หน่วยงานของรัฐและของเอกชนที่ต้องการก าลังคนในอนาคตโดยจัดการศึกษาและวิจัยหาองค์ความรู้ อีกทั้งมุ่ง
ยกระดับการศึกษาด้านอิสลามศึกษาให้เป็นการศึกษาระดับนานาชาติ 
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1.3.2 วัตถุประสงค์เฉพาะ 

เพื่อผลิตมหาบัณฑิตทางด้านศิลปศาสตร์ สาขาวิชาอิสลามศึกษาที่มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ 
1.3.2.1  มีความรู้ระดับสูงในสาขาวิชาต่างๆ ของอิสลาม และความสัมพันธ์ระหว่ างอิสลามกับ

ประวัติศาสตร์ และสถานการณ์ปัจจุบัน 
1.3.2.2  สามารถศึกษาและวิจัยในสาขาวิชาต่างๆ ของอิสลามและปรากฏการณ์ทางสังคมอย่างเป็น

ระบบ 
1.3.2.3  สามารถประยุกต์ความรู้เพื่อแก้ปัญหาและชี้น าสังคม สามารถใช้เทคโนโลยีและการสื่อสาร

ได้อย่างเหมาะสม 
1.3.2.4  มีคุณธรรม จริยธรรม และเจตคติที่ส่งเสริมการพัฒนา รวมทั้งมีความสามารถในการ

ถ่ายทอดความรู ้
 

2. แผนพัฒนาปรับปรุง  
ปรับปรุงหลักสูตรทุกๆ 5 ปี ส่วนการปรับปรุงแผนการสอนและวิธีการวัดผลและการประเมินผล จะด าเนินการ

ทุก ๆ ปี 
แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี ้

1. ปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นไป
ตามเกณฑ์ของ สกอ. 

2. ปรับปรุงวิธีการเรียนการสอน 

 

3 .  ป รั บ ป รุ ง วิ ธี ก า ร วั ด แ ล ะ
ประเมินผล 

4. ปรับปรุงวิธีการคุมวิทยานิพนธ์
ใ ห้ได้ตามเกณฑ์การเขียน             
วิทยานิพนธ์ 

- ติดตามประเมินหลักสูตรอย่าง
สม่ าเสมอ 

 

- ประเมินรายวชิา 
- ประเมินการสอนของอาจารย์ 
 
- วิเคราะห์ข้อสอบ 
 
 

- ติดตามการคุมวิทยานิพนธ์ของ
อาจารย์และการเขียน
วิทยานพินธ์ของนักศึกษา 

- รายงานผลการประเมินหลักสูตร 
 
 

- ผลการประเมินรายวิชา 
- ผลการประเมินการสอนของอาจารย ์
 
- ผลการวิเคราะห์ข้อสอบ 
 
 
 

- ผลการคุมวิทยานิพนธ์ของอาจารย์
และผลการเขียนวิทยานิพนธ์ของ
นักศึกษา 
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หมวดที่ 3    
ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 

 

 
1. ระบบการจัดการศึกษา  

1.1 ระบบ  
 การจัดการศึกษาเป็นแบบระบบทวิภาค  เปน็ตามระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการศึกษา

ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2556 
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน  

 ไม่มีภาคฤดูร้อน 
1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค  

          ไม่มี 
2. การด าเนินการหลักสูตร 

2.1 วัน-เวลาในการด าเนนิการเรียนการสอน 
     วัน – เวลาราชการปกติ  ภาคการศึกษาที่ 1  เดือนสิงหาคม – ธันวาคม 

         วัน – เวลาราชการปกต ิ ภาคการศึกษาที่ 2  เดือนมกราคม – พฤษภาคม 
2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา  

2.2.1 หลักสูตรแผน ก แบบ ก 1 
2.2.1.1 เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาอิสลามศึกษา หรือสาขาที่สัมพันธ์ โดย

มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า  3.00 หรือ 
2.2.1.2 เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีสาขาวิชาอิสลามศึกษา หรือสาขาที่สัมพันธ์กัน และ

มีประสบการณ์ด้านการวิจัยในสาขาวิชาอิสลามศึกษา หรือมีผลงานเรียบเรียง  
2.2.1.3 คุณสมบัติที่นอกเหนือจากข้อ 2.2.1.1 – 2.2.1.2 ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหาร

หลักสูตร 
2.2.2 หลักสูตรแผน ก แบบ ก 2 

2.2.2.1 เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาอิสลามศึกษา หรือสาขาที่สัมพันธ์กัน 
โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า  2.50 หรือ 

2.2.2.2 เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีสาขาวิชามุสลิมศึกษา หรือสาขาวิชาความขัดแย้ง
และการจัดการในอิสลาม และมีประสบการณ์ในการท างานเพื่อสังคมไม่ต่ ากว่า  1 ปี โดยมีหลักฐานรับรอง หรือ 

2.2.2.3 เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีสาขาวิชาอิสลามศึกษา หรือสาขาที่สัมพันธ์กัน และ
มีประสบการณ์ด้านการวิจัยในสาขาวิชาอิสลามศึกษา 

2.2.2.4 มีคุณสมบัติอ่ืน ๆ ตามระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่ าด้วย การศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา 

2.2.2.5 คุณสมบัติที่นอกเหนือจาก 2.2.2.1 - 2.2.2.4 ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร 
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2.2.3 หลักสูตรแผน ข 
2.2.3.1  เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีสาขาวิชาอิสลามศึกษา หรือสาขาที่สัมพันธ์กัน 

โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า  2.50 หรือ 
2.2.3.2 คุณสมบัติที่นอกเหนือจากข้อ 2.2.3.1 ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
2.2.3.3 คุณสมบัติอื่นๆ ให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับ

บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2556 
2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า  

ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้าที่พบมากคือ ส่วนใหญ่มีปัญหาด้านพื้นฐานด้านวิชาการและภาษา (อาหรับและ
อังกฤษ) ที่แตกต่าง ท าให้การเรียนการสอนในวิชาต่างๆ และการเขียนวิทยานิพนธ์มีปัญหาไปด้วย โดยเฉพาะใน
กรณีที่นักศึกษาไม่ได้ส าเร็จการศึกษาปริญญาตรีทางอิสลามศึกษาและไม่มีความรู้พื้นฐานภาษาอาหรับ 
2.4 กลยุทธ์ในการด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา / ข้อจ ากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3 

ก าหนดให้นักศึกษาที่ไม่ได้ส าเร็จการศึกษาปริญญาตรีทางอิสลามศึกษา ต้องเข้าเรียนในวิชาที่เก่ียวข้องโดยไม่
นับหน่วยกิต เพื่อเพิ่มพูนฐานวิชาการของกลุ่มวิชาที่ศึกษาที่จ าเป็นต้องใช้ในการศึกษาตลอดหลักสูตร ก าหนดให้
นักศึกษาที่อ่อนความรู้พื้นฐานภาษาอาหรับ ต้องเข้าศึกษารายวิชาภาษาอาหรับโดยไม่นับหน่วยกิต ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ
ดุลพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี 

2.5.1  แผน ก แบบ ก 1 

จ านวนนักศึกษา 
จ านวนนักศึกษาแตล่ะปีการศึกษา  

2561 2562 2563 2564 2565 
ชั้นปทีี่ 1 5 5 5 5 5 
ชั้นปทีี่ 2 - 5 5 5 5 

รวม 5 10 10 10 10 
คาดว่าจะจบการศึกษา - - 5 5 5 

 
2.5.2 แผน ก แบบ ก 2 

จ านวนนักศึกษา 
จ านวนนักศึกษาแตล่ะปีการศึกษา  

2561 2562 2563 2564 2565 
ชั้นปทีี่ 1 25 25 25 25 25 
ชั้นปทีี่ 2 - 25 25 25 25 

รวม 25 50 50 50 50 
คาดว่าจะจบการศึกษา - - 25 25 25 
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2.5.3 แผน ข 

จ านวนนักศึกษา 
จ านวนนักศึกษาแตล่ะปีการศึกษา  

2561 2562 2563 2564 2565 
ชั้นปทีี่ 1 25 25 25 25 25 
ชั้นปทีี่ 2 - 25 25 25 25 

รวม 25 50 50 50 50 
คาดว่าจะจบการศึกษา - - 25 25 25 

 

2.6 งบประมาณตามแผน  
2.6.1 งบประมาณรายรับ (หน่วยบาท) 

รายละเอียดรายรับ 
ปีงบประมาณ 

 
 

2561 2562 2563 2564 2565 
ค่าบ ารุงการศึกษา - - - - - 
ค่าลงทะเบียน 1,350,000 2,700,000 2,700,000 2,700,000 2,700,000 
เงินอุดหนุนจากรัฐบาล - - - - - 

รวมรายรับ 1,350,000 2,700,000 2,700,000 2,700,000 2,700,000 

 
2.6.2 งบประมาณรายจ่าย (หน่วยบาท) 

หมวดเงิน 
ปีงบประมาณ 

2561 2562 2563 2564 2565 

ก. งบด าเนินการ 

1. ค่าใช้จ่ายบุคลากร 803,700 843,900 886,100 930,400 976,900 

2. ค่าใช้จา่ยด าเนินงาน (ไม่รวม 3) 200,000 300,000 300,000 300,000 300,000 

3. ทุนการศึกษา      

4. รายจ่ายระดับมหาวิทยาลัย      

รวม (ก) 1,003,700 1,143,900 1,186,100 1,230,400 1,276,900 

ข. งบลงทนุ 
ค่าครุภัณฑ์ - - - - - 

รวม (ข)      
รวม (ก) + (ข) 1,003,700 1,143,900 1,186,100 1,230,400 1,276,900 
จ านวนนักศึกษา  25 50 50 50 50 
ค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษา 40,148 22,878 23,722 24,608 25,538 
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2.7 ระบบการศึกษา  
2.7.1 แบบชั้นเรียน      
2.7.2 แบบพบปะระหว่างอาจารย์ที่ปรึกษากับนักศึกษา 

2.8  การเทียบโอนหน่วยกิตรายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลยั (ถ้ามี)  
ให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2556 

3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 
3.1 หลักสูตร  
 3.1.1 แผนหลักสูตร 

หลักสูตรแผน ก แบ่งออกเป็น 2 แบบ ดังนี้ 
- แบบ ก 1 เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการท าวิทยานิพนธ์เพียงอย่างเดียว 
- แบบ ก 2 เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการท าวิทยานิพนธ์และการเรียนรายวิชา 
หลักสูตรแผน ข เป็นแผนการศกึษาที่มีการเรียนรายวชิากับการท าสารนิพนธ์ 

3.1.2 จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร          
3.1.2.1 แผน ก แบบ ก 1    36  หน่วยกิต 
3.1.2.2 แผน ก แบบ ก 2    36  หน่วยกิต 
3.1.2.3 แผน ข     36  หน่วยกิต 

3.1.3 โครงสร้างหลักสูตร 
โครงสร้างของหลักสูตรตามที่ก าหนดไว้ในเกณฑ์มาตรฐานหลักสตูรของกระทรวงธิการ ดังนี้ 

 

หมวดวิชา 
แผน ก  

แผน ข 
แผน ก แบบ ก 1 แผน ก แบบ ก 2 

หมวดวิชาบงัคับ ไม่น้อยกว่า 
หมวดวิชาเลือก  ไม่น้อยกว่า 
     -  วิชาบังคับเฉพาะกลุ่มวิชา 
     -  วิชาเลือกเฉพาะกลุ่มวชิา 
หมวดวิทยานิพนธ ์

- 
- 
- 
- 

36 

6 
12 
(8) 
(4) 
18 

12 
18 
- 
- 
6 

รวมหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 36 36 36 
 

3.1.4 รายวิชาในหลักสูตร  
3.1.4.1 แผน ก แบบ ก 1 
หมวดวิชาวิทยานพินธ์  จ านวน  36  หน่วยกิต 
รหัสวิชา  ชื่อรายวิชา     หน่วยกิต 
761-591  วิทยานพินธ ์     36(0-108-0) 

  Thesis 
หมายเหตุ   นักศึกษา แผน ก แบบ ก 1 ต้องลงทะเบียนวิชา  761-501, 761-502 และ 761-505  โดยไม่นับ

หน่วยกิตและได้ผลคะแนนเป็น S 
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3.1.4.2 แผน ก แบบ 2 
หมวดวิชาบงัคับ  จ านวน  6 หน่วยกิต 
รหัสวิชา ชื่อรายวิชา      หน่วยกิต 
761-501  บทอ่านภาษาอังกฤษเพื่ออิสลามศึกษา*    3(3-0-6) 

English Reading for Islamic Studies  
761-502  บทอ่านภาษาอาหรับเพื่ออิสลามศึกษา*           3(3-0-6) 

Arabic Reading for Islamic Studies 
761-503  การศึกษาคัมภรี์อัลกุรอานและอัสสนุนะฮฺ                 2(1-3-2) 

al-Qur’an and al-Sunnah Studies 
761-504  สัมมนาอิสลามกับการพัฒนาสังคม          2(0-4-2) 

Seminar on Islam and Social Development 
761-505  วิธีวิทยาการวิจัยทางอิสลามศึกษา            2(1-3-2) 

Research Methodology in Islamic Studies 
* เป็นรายวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต ส าหรับนักศึกษาแผน ก แบบ ก 2 

หมวดวิชาเลือกเฉพาะกลุ่มวชิา    จ านวน   12  หน่วยกิต 
ก. กลุ่มวิชาอุศูลุดดีน                          12  หน่วยกิต 

วิชาบังคับเฉพาะกลุ่มวิชา       8  หน่วยกิต 
รหัสวิชา  ชื่อรายวิชา      หน่วยกิต 
761-511   อัสสุนนะฮฺและบิดอะฮ ฺ           2(1-3-2) 

 al-Sunnah and Bid‘ah 
761-512   มนุษย์ในอิสลาม            2(1-3-2) 

 Man in Islam 
761-513   อุศูลดะอฺวะฮ ฺ            2(1-3-2) 

 Principles of Da‘wah 
761-514   อิสลามกบัแนวคิดสมัยใหม่           2(1-3-2) 

 Islam and Modern Thoughts 
วิชาเลือกเฉพาะกลุ่มวิชา จ านวนไม่น้อยกว่า  4  หน่วยกิต 
รหัสวิชา  ชื่อรายวิชา      หน่วยกิต 
761-541    อะกีดะฮฺ อิสลามียะฮฺ                2(1-3-2) 

Aqidah Islamiyah 
761-542    กลุ่มความคิดอิสลามเปรียบเทียบ            2(1-3-2) 

Comparative Islamic Sectarian Thoughts 
761-543    สัมมนาโลกทัศน์อิสลามร่วมสมัย          2(0-4-2) 

Seminar on Contemporary Islamic Worldview 
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761-544    อิสลามและปรชัญาเปรียบเทียบ           2(1-3-2) 

Islam and Comparative Philosophy 
761-545    อิสลามในพหุสังคม            2(1-3-2) 

Islam in Pluralistic Society 
761-546    การศึกษาคัมภีร์เปรียบเทียบ       2(1-3-2) 

Comparative Scriptural Studies 
761-547    กลุ่มและนิกายตา่ง ๆ ในอิสลาม         2(1-3-2) 

Sectarians in Islam 
761-548    อะหะดีษ มุคตาเราะฮ ฺ        2(1-3-2) 

Ahadith Mukhtarah 
761-549    การศึกษาเอกเทศ 1        3(0-9-0) 

Independent Study I 
761-550    การศึกษาเอกเทศ 2       3(0-9-0) 

Independent Study II 
 

ข. กลุ่มวิชาชะรีอะฮ ฺ      12  หน่วยกิต 
วิชาบังคับเฉพาะกลุ่มวิชา        8   หน่วยกิต 

รหัสวิชา  ชื่อรายวิชา      หน่วยกิต 
761-515    ฟิกฮฺ อัสสนุนะฮ ฺ                          2(1-3-2) 

Fiqh al-Sunnah 
761-516    ศาสตร์ทางฟิกฮ ฺ         2(1-3-2) 

Science of Fiqh 
761-517    นิติศาสตร์อิสลาม                                                  2(1-3-2) 

Islamic Jurisprudence 
761-518    ประวัตนิิติบญัญัติอิสลาม        2(1-3-2) 

History of Islamic Legislation 
วิชาเลือกเฉพาะกลุ่มวชิา จ านวนไม่น้อยกวา่  4  หน่วยกิต  
รหัสวิชา  ชื่อรายวิชา      หน่วยกิต 
761-549    การศึกษาเอกเทศ 1        3(0-9-0) 

Independent Study I 
761-550    การศึกษาเอกเทศ 2                                  3(0-9-0) 

Independent Study II 
761-551    ฟิกฮฺเปรียบเทียบ         2(1-3-2) 

Comparative Fiqh 
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761-552    ฟิกฮฺในสงัคมปัจจบุนั        2(1-3-2) 

Fiqh in Present Society 
761-553    ชะรีอะฮฺกับจริยธรรม                         2(1-3-2) 

Shari‘ah and Ethics 
761-554    การปกครองและการบริหารในอิสลาม                   2(1-3-2) 

Government and Administration in Islam 
761-555    สัมมนาทางฟิกฮฺในปัญหาร่วมสมัย       2(0-4-2) 

Seminar on Fiqh Contemporary Issues 
761-556    ระบบการเงินในอิสลาม       2(1-3-2) 

Financial System in Islam 
761-557    ฟิกฮฺทางอาญาเปรียบเทียบ                       2(1-3-2) 

Comparative Criminal Fiqh 
761-558    เกาะวาอิด ฟิกฮยีะฮฺ        2(1-3-2) 

Qawa‘id  Fiqhiyah 
 
ค. กลุ่มวิชาประวัติศาสตร์และอารยธรรมอิสลาม             12  หน่วยกิต 

วิชาบังคับเฉพาะกลุ่มวิชา                8   หน่วยกิต 
รหัสวิชา  ชื่อรายวิชา      หน่วยกิต 
761-519    ประวัติอิสลามศึกษา       2(1-3-2) 

History of Islamic Studies 
761-520    บูรพาคดีกบัโลกมุสลิม     2(1-3-2) 

Orientalism and Muslim World 
761-521    ประวัติศาสตร์นพินธ์มุสลิม       2(1-3-2) 

Muslim Historiography 
761-522    อิสลามในเอเชีย       2(1-3-2) 

Islam in Asia 
วิชาเลือกเฉพาะกลุ่มวชิา จ านวนไม่น้อยกวา่  4 หน่วยกิต 

รหัสวิชา  ชื่อรายวิชา      หน่วยกิต 
761-549    การศึกษาเอกเทศ 1        3(0-9-0) 

Independent Syudy I 
761-550    การศึกษาเอกเทศ 2      3(0-9-0) 

Independent Study II 
761-559    ประวัติการแผ่ขยายอิสลาม             2(1-3-2) 

History of the Spread of Islam 
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761-560    ประชาคมมุสลิมในโลกปัจจบุัน      2(1-3-2) 

Muslim Communities in the Present World 
761-561    ประวัติศาสตร์อาณาจักรออตโตมาน       2(1-3-2) 

History of the Ottoman Empire 
761-562    ประวัติศาสตร์ตะวนัออกกลางสมัยใหม่   2(1-3-2) 

History of the Modern Middle East 
761-563    สัมมนาสถานการณ์โลกมุสลิม       2(0-4-2) 

Seminar on Muslim World Situation 
761-564    ส ารวจอารยธรรมอาหรับ      2(1-3-2) 

Survey of Arab Civilization 
761-565    โลกอาหรับกับการฟื้นฟูวิทยาการ    2(1-3-2) 

Arab World and the Renaissance 
761-566    อารยธรรมอิสลาม      2(1-3-2) 

Islamic Cililization 
 
ง. กลุ่มวิชาครุศาสตร์อิสลาม                  12  หน่วยกิต 

วิชาบังคับเฉพาะกลุ่มวิชา                 8  หน่วยกิต 
รหัสวิชา  ชื่อรายวิชา      หน่วยกิต 
761-523    ประวัติการศึกษาอิสลาม        2(1-3-2) 

History of Islamic Education 
761-524    จิตวิทยาการศึกษาอิสลาม        2(1-3-2) 

Psychology of Islamic Education 
761-525    ปรัชญาการศึกษาอิสลาม     2(1-3-2) 

Philosophy of Islamic Education 
761-526    หลักสูตรและการสอนในอิสลาม       2(1-3-2) 

Curriculum and Instruction in Islam 
วิชาเลือกเฉพาะกลุ่มวชิา จ านวนไม่น้อยกวา่   4  หน่วยกิต 

รหัสวิชา  ชื่อรายวิชา      หน่วยกิต 
761-549    การศึกษาเอกเทศ 1     3(0-9-0) 

Independent Study I 
761-550    การศึกษาเอกเทศ 2       3(0-9-0) 

Independent Study II 
761-567    มนุษยสัมพันธ์ในอิสลาม        2(1-3-2) 

Human Relations in Islam 
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761-568    การบริหารการศึกษาในอิสลาม    2(1-3-2) 

Education Administration in Islam 
761-569    ตัรบิยะฮฺ อิสลามียะฮ ฺ      2(1-3-2) 

Tarbiyah Islamiyah 
761- 570   การศึกษาอิสลามในชุมชนมุสลิม      2(1-3-2) 

Islamic Education in Muslim Communities 
761-571    สัมมนาพลวตัรแห่งอัลกุรอาน      2(1-3-2) 

Seminar on the Dynamic of al-Qur’an 
761-572    เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาอิสลาม     2(1-3-2) 

Information Technology for Islamic Education 
761-573    ปัญหาการศึกษาอิสลาม          2(1-3-2) 

Issues in Islamic Education 
761-574    สื่อมวลชนกับสังคมมุสลิม       2(1-3-2) 

Mass Communication and Muslim Society 
 
จ.  กลุ่มวิชามุสลิมศึกษา                           12 หน่วยกิต 

วิชาบังคับเฉพาะกลุ่มวิชา                 8 หน่วยกิต 
รหัสวิชา  ชื่อรายวิชา      หน่วยกิต 
761-527    วิถีชีวิตมุสลิม                         2(1-3-2) 

Muslim Way of Life 
761-528    หลักการอิสลาม         2(1-3-2) 

Principles of Islam 
761-529    อิสลามและวฒันธรรม        2(1-3-2) 

Islam and Culture 
761-530    สังคมอิสลาม         2(1-3-2) 

Islamic Society 
วิชาเลือกเฉพาะกลุ่มวิชา จ านวนไม่น้อยกวา่  4 หน่วยกิต 

รหัสวิชา  ชื่อรายวิชา      หน่วยกิต 
761-549    การศึกษาเอกเทศ 1                         3(0-9-0) 

Independent Study I 
761-550    การศึกษาเอกเทศ 2        3(0-9-0) 

Independent Study II 
761-575    เชื้อชาติและชาติพนัธ์ของชาวมสุลิม       2(1-3-2) 

Race and Ethnic of Muslims 
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761-576    สัมมนามุสลิมในยุคโลกาภิวัตน ์       2(0-4-2) 

Seminar on Muslim in Globalization Era 
761-577    การเมอืงการปกครองในประเทศมุสลิม      2(1-3-2) 

Politics and Government in Muslim Countries 
761-578    วัฒนธรรมเปรียบเทียบ        2(1-3-2) 

Comparative Culture 
761-579    บทบาทของศาสนาในโลกปัจจบุัน         2(1-3-2) 

Roles of Religion in Contemporary World 
761-580    การศึกษาอิสลาม          2(1-3-2) 

Islamic Education 
761-581    เศรษฐศาสตร์อิสลาม        2(1-3-2) 

Islamic Economics 
761-582    ฟิกฮฺของชนกลุ่มนอ้ย        2(1-3-2) 

Fiqh of  Minority  Groups 
761-583    สันติภาพในอิสลาม        2(1-3-2) 

Peace in Islam 
หมวดวิชาวิทยานพินธ์ จ านวน  18  หน่วยกิต 
รหัสวิชา   ชื่อรายวิชา      หน่วยกิต 
761-592    วิทยานิพนธ ์                   18(0-54-0) 

 Thesis 
3.1.4.3  แผน ข 
หมวดวิชาบงัคับ         จ านวน  12  หน่วยกิต 
รหัสวิชา   ชื่อรายวิชา      หน่วยกิต 
761-501    บทอ่านภาษาอังกฤษเพื่ออิสลามศึกษา                  3(3-0-6) 

English Reading for Islamic Studies 
761-502    บทอ่านภาษาอาหรับเพื่ออิสลามศึกษา         3(3-0-6) 

Arabic Reading for Islamic Studies 
761-503    การศึกษาคัมภีร์อัลกุรอานและอัสสนุนะฮฺ                 2(1-3-2) 

al-Qur’an and al-Sunnah Studies 
761-504    สัมมนาอิสลามกับการพัฒนาสังคม          2(0-4-2) 

Seminar on Islam and Social Development 
761-505    วิธีวิทยาการวิจัยทางอิสลามศึกษา            2(1-3-2) 

Research Methodology in Islamic Studies 
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หมวดวิชาเลือก   นักศึกษาสามารถเลือกเรียนวิชาในแผน ข ตามความสนใจ ดงัต่อไปนี้ จ านวนไม่น้อย

กว่า 18  หน่วยกิต 
รหัสวิชา  ชื่อรายวิชา      หน่วยกิต 
761-515    ฟิกฮฺ อัสสนุนะฮ ฺ                          2(1-3-2) 

Fiqh al-Sunnah 
761-516    ศาสตร์ทางฟิกฮ ฺ         2(1-3-2) 

Science of Fiqh 
761-527    วิถีชีวิตมุสลิม                         2(1-3-2) 

Muslim Way of Life 
761-528    หลักการอิสลาม         2(1-3-2) 

Principles of Islam 
761-529    อิสลามและวฒันธรรม        2(1-3-2) 

Islam and Culture 
761-530    สังคมอิสลาม         2(1-3-2) 

Islamic Society 
761-541    อะกีดะฮฺ อิสลามียะฮฺ                2(1-3-2) 

Aqidah Islamiyah 
761-547    กลุ่มและนิกายตา่ง ๆ ในอิสลาม         2(1-3-2) 

Sectarian Movement in Islam 
761-548    อะหะดีษ มุคตาเราะฮ ฺ        2(1-3-2) 

Ahadith Mukhtarah 
761-555    สัมมนาทางฟิกฮฺในปัญหาร่วมสมัย       2(0-4-2) 

Seminar on Fiqh Contemporary Issues 
761-558    เกาะวาอิด ฟิกฮยีะฮฺ        2(1-3-2) 

Qawa‘id  Fiqhiyah 
761-559    ประวัติการแผ่ขยายอิสลาม             2(1-3-2) 

History of the Spread of Islam 
761-563    สัมมนาสถานการณ์โลกมุสลิม       2(0-4-2) 

Seminar on Muslim World Situation 
761-566    อารยธรรมอิสลาม      2(1-3-2) 

Islamic Cililization 
761-567    มนุษยสัมพันธ์ในอิสลาม        2(1-3-2) 

Human Relations in Islam 
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761-569    ตัรบิยะฮฺ อิสลามียะฮ ฺ      2(1-3-2) 

Tarbiyah Islamiyah 
761- 570   การศึกษาอิสลามในชุมชนมุสลิม      2(1-3-2) 

Islamic Education in Muslim Communities 
761-571    สัมมนาพลวตัรแห่งอัลกุรอาน      2(1-3-2) 

Seminar on the Dynamic of al-Qur’an 
761-583    สันติภาพในอิสลาม        2(1-3-2) 

Peace in Islam 
หมวดวิขาสารนิพนธ ์
รหัสวิชา  ชื่อรายวิชา      หน่วยกิต 
761-593    สารนิพนธ ์      6(0-18-0) 

                  Minor Thesis 
 

3.1.3.2  ความหมายของรหัสวิชา 
รหัสวิชา ประกอบดว้ยรหัสตัวเลข 6 หลัก มีความหมายดังต่อไปนี้   
1)  ตัวเลข 3 ตัวแรก หมายถึง รายวิชาของภาควชิาอิสลามศึกษา สาขาวิชาอิสลามศึกษา 

วิทยาลัยอิสลามศึกษา 
2)  เลข 3  ตัวหลังที่ตามหลังรหัสรายวิชา 761- หมายถึงลักษณะวิชามีรายละเอียดดังนี้ 

ตัวเลขที่ 1  หรือหลักร้อย 
- 5 xx  หมายถึง  รายวชิาบังคบั รายวชิาบังคับเฉพาะกลุ่มวชิา และวชิาเลือกเฉพาะกลุ่ม

วิชาในหลักสตูรปริญญาโทสาขาวิชาอิสลามศึกษา 
- 761-591 หมายถึง วิทยานิพนธ์หลักสูตรแผน ก แบบ ก 1 
- 761-592 หมายถึง วิทยานิพนธ์หลักสูตรแผน ก แบบ ก 2 
ตัวเลขที่ 2 และ 3  หลักหน่วยและหลักสิบเปน็ตัวเลขบง่บอกล าดับรายวชิา มีดังนี้ 
- เลข 0  หมายถึง  วิชาบังคับ 
- เลข 1-3 หมายถึง  วิชาบังคับเฉพาะกลุ่มวิชา 
- เลข 4-8 หมายถึง   วิชาเลือกเฉพาะกลุ่มวชิา 
- เลข 9  หมายถึง    วิทยานพินธ ์
ตัวเลขหลักหน่วย  หมายถึง ล าดับรายวชิาในแตล่ะกลุ่มวชิา 

3.1.3.3 ความหมายของจ านวนหน่วยกิต เช่น  3(2-3-4) มีความหมายดังต่อไปนี ้
 รหัสประจ าวชิาประกอบด้วยตวัเลข  4  ตัว ดังนี้  2(1-3-2) 
 ตัวเลขที่ 1 (3)   หมายถึง   จ านวนหน่วยกิตรวม 
 ตัวเลขที่ 2 (2)     หมายถึง   จ านวนชัว่โมงบรรยายต่อสัปดาห์ 
 ตัวเลขที่ 3 (3)   หมายถึง   จ านวนชัว่โมงปฏิบตัิการต่อสัปดาห์ 
 ตัวเลขที่ 4 (4)   หมายถึง   จ านวนชัว่โมงศึกษาด้วยตนเองต่อสปัดาห์ 
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3.1.4  แผนการศึกษา  
 3.1.4.1 หลักสูตรแผน ก แบบ ก 1 

 

ชั้นปีที่ 1   ภาคการศึกษาที่ 1      หน่วยกิต 
761-501  บทอ่านภาษาอังกฤษเพื่ออิสลามศึกษา*                    3(3-0-6) 
761-502   บทอ่านภาษาอาหรับเพื่ออิสลามศึกษา*                   3(3-0-6) 
761-505   วิธีวิทยาการวิจัยทางอิสลามศึกษา*         2(1-3-2) 
761-591   วิทยานิพนธ์             6    

   รวม           6   
ชั้นปีที่ 1   ภาคการศึกษาที่ 2 

761-591   วิทยานิพนธ์             9    
   รวม           9    

ชั้นปีที่ 2   ภาคการศึกษาที่ 1 
761-591   วิทยานิพนธ ์            9    

   รวม           9    
ชั้นปีที่ 2   ภาคการศึกษาที่ 2 

761-591   วิทยานิพนธ ์             12    
   รวม           12    

รวมตลอดหลักสูตร           36    
* หมายเหตุ 

1)  เสนอหัวข้อวิทยานิพนธ์และสอบผ่านเค้าโครงวิทยานิพนธ์ภายในภาคการศึกษาที่ 1 (ถ้าเกินก าหนด
ดังกล่าวให้อยู่ในดุลยพินิจของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์) 

2)  เสนอความก้าวหน้าของงานวิจัยด้วยการสัมมนา โดยความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์
อย่างน้อย  2  คร้ัง คือ สัมมนาทฤษฎีหรือเอกสารที่เก่ียวข้องและสัมมนานิพนธ์ต้นฉบับ 

3) วิชา 761-501, 761-502, 761-505  เป็นรายวิชาไมน่ับหนว่ยกิต นักศึกษาทุกคนจะต้องได้ระดับ S 
3.1.4.2  หลักสูตรแผน ก แบบ ก 2 

ปีที่ 1    ภาคการศึกษาที่ 1      หน่วยกิต 
761-501   บทอ่านภาษาอังกฤษเพื่ออิสลามศึกษา*                    3    
761-502   บทอ่านภาษาอาหรับเพื่ออิสลามศึกษา*                    3    
761-503   การศึกษาคัมภีร์อัลกุรอานและอัสสนุนะฮฺ                  2    
761-505   วิธีวิทยาการวิจัยทางอิสลามศึกษา              2    

             รวม                                          4    
หมายเหตุ   *เป็นรายวิชาทีไ่มน่ับหน่วยกิต  นักศึกษาแผน ก แบบ ก 2 ทุกกลุ่มวิชาต้องเรียนให้ได้ผลการเรียน

ผ่าน (ไดส้ัญลักษณ์ S) และเร่ิมลงทะเบียนวิทยานพินธ์ตัง้แต่ภาคการศึกษาที่ 1  ปีที่ 2 
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ก.  กลุ่มวิชาอุศูลุดดีน 
ปีที่ 1  ภาคการศึกษาที่ 2      หน่วยกิต 

761-504   สัมมนาอิสลามกับการพัฒนาสังคม              2    
761-511  อัสสุนนะฮฺและบิดอะฮ ฺ           2    
761-512   มนุษย์ในอิสลาม         2    
761-513   อุศูลดะอฺวะฮ ฺ            2    
761-514   อิสลามกบัแนวคิดสมัยใหม่           2    
          รวม                                       10   

ปีที่ 2  ภาคการศึกษาที่ 1      หน่วยกิต 
761-....   วิชาเลือก – กลุ่ม (2 รายวิชา)           4    
761-592 วิทยานิพนธ ์             6  

รวม                               10   
ปีที่ 2  ภาคการศึกษาที่ 2      หน่วยกิต 

761-592  วิทยานิพนธ ์                     12    
รวม                                                          12  

รวมตลอดหลักสูตร         36     
 
ข.  กลุ่มวิชาชะรีอะฮ ฺ

ปีที่ 1  ภาคการศึกษาที่ 2      หน่วยกิต 
761-504  สัมมนาอิสลามกับการพัฒนาสังคม                 2    
761-515  ฟิกฮฺ อัสสนุนะฮ ฺ                             2    
761-516  ศาสตร์ทางฟิกฮ ฺ           2    
761-517  นิติศาสตร์อิสลาม                                                   2    
761-518  ประวัตนิิติบญัญัติอิสลาม           2    

รวม                                       10    
 

ปีที่ 2   ภาคการศึกษาที่ 1      หน่วยกิต 
761-....   วิชาเลือก – กลุ่ม (2 รายวิชา)           4    
761-592 วิทยานิพนธ ์             6                    

รวม                                       10  
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ปีที่ 2   ภาคการศึกษาที่ 2      หน่วยกิต 

761-592  วิทยานิพนธ ์            12   
รวม                                       12   

รวมตลอดหลักสูตร                36   
 

ค.   กลุ่มวิชาประวัติศาสตร์และอารยธรรมอิสลาม 
ปีที่ 1   ภาคการศึกษาที่ 2      หน่วยกิต 

761-504  สัมมนาอิสลามกับการพัฒนาสังคม                 2    
761-519  ประวัติอิสลามศึกษา            2    
761-520  บูรพาคดีกบัโลกมุสลมิ            2    
761-521  ประวัติศาสตร์นพินธม์ุสลิม           2    
761-522  อิสลามในเอเชีย            2    

รวม                10    
 
ปีที่ 2   ภาคการศึกษาที่ 1      หน่วยกิต 

761-....   วิชาเลือก – กลุ่ม (2 รายวิชา)           4    
761-592 วิทยานิพนธ ์             6    

รวม                                       10   
 
ปีที่ 2  ภาคการศึกษาที่ 2      หน่วยกิต 

761-592  วิทยานิพนธ ์                                          12   
รวม                                       12   

 รวมตลอดหลักสูตร         36   
 

ง.   กลุ่มวิชาครุศาสตร์อิสลาม 
ปีที่ 1  ภาคการศึกษาที่ 2      หน่วยกิต 

761-504  สัมมนาอิสลามกับการพัฒนาสังคม                 2    
761-523  ประวัติการศึกษาอิสลาม           2    
761-524  จิตวิทยาการศึกษาอิสลาม           2    
761-525  ปรัชญาการศึกษาอิสลาม           2    
761-526  หลักสูตรและการสอนในอิสลาม           2    

รวม                                       10    
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ปีที่ 2   ภาคการศึกษาที่ 1      หน่วยกิต 

761-....   วิชาเลือก – กลุ่ม (2 รายวิชา)           4    
761-592 วิทยานิพนธ ์             6    

รวม                                       10 
ปีที่ 2   ภาคการศึกษาที่ 2       หน่วยกิต 

761-592  วิทยานิพนธ ์                           12   
รวม                                        12    

รวมตลอดหลักสูตร         36   
จ.   กลุ่มวิชามุสลิมศึกษา 

ปีที่ 1   ภาคการศึกษาที่ 2      หน่วยกิต 
761-504  สัมมนาอิสลามกับการพัฒนาสังคม                 2    
761-527  วิถีชีวิตมุสลิม                              2    
761-528  หลักการอิสลาม            2    
761-529  อิสลามและวฒันธรรม            2    
761-530  สังคมอิสลาม             2    

รวม                                       10   
ปีที่ 2   ภาคการศึกษาที่ 1      หน่วยกิต 

761-....   วิชาเลือก – กลุ่ม (2 รายวิชา)           4   
761-592  วิทยานิพนธ ์             6   

รวม                                      10   
ปีที่ 2   ภาคการศึกษาที่ 2      หน่วยกิต 

761-592  วิทยานิพนธ ์                      12   
รวม                                       12    

รวมตลอดหลักสูตร         36    
 

3.1.4.3  หลักสูตรแผน ข 
ปีที่ 1  ภาคการศึกษาที่ 1      หน่วยกิต 

761-501   บทอ่านภาษาอังกฤษเพื่ออิสลามศึกษา                    3    
761-502   บทอ่านภาษาอาหรับเพื่ออิสลามศึกษา                    3    
761-503   การศึกษาคัมภีร์อัลกุรอานและอัสสนุนะฮฺ                 2    
761-504   สัมมนาอิสลามกับการพัฒนาสังคม                 2    
761-505   วิธีวิทยาการวิจัยทางอิสลามศึกษา              2    

รวม                                       12    
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ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2      หน่วยกิต 

761-....   วิชาเลือก – บังคับ (5 รายวิชา)           
761-515   ฟิกฮฺ อัสสนุนะฮ ฺ                             2 
761-527   วิถีชีวิตมุสลิม                            2 
761-528   หลักการอิสลาม            2 
761-529   อิสลามและวฒันธรรม            2 
761-530   สังคมอิสลาม            2 

รวม                                       10   
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1      หน่วยกิต 

761-....     วิชาเลือก  (2 รายวชิา)           4    
761-592   สารนิพนธ ์             2  

รวม                                        6   
ปีที่ 2  ภาคการศึกษาที่ 2      หน่วยกิต 

761-....     วิชาเลือก  (2 รายวชิา)           4    
761-592   สารนิพนธ ์                      4    

รวม                                        8 
รวมตลอดหลักสูตร         36    

 
          3.1.5   ค าอธิบายรายวิชา  

 
761-501   บทอ่านภาษาอังกฤษเพื่ออิสลามศึกษา      3(3-0-6) 

English Reading for Islamic Studies 
บทอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจในการศึกษา  ค้นคว้าต ารา ตลอดจนเอกสาร สารสนเทศ

ทางวิชาการที่เกี่ยวกับอิสลามศึกษา 
English reading comprehension in studying and researching literature, information 

related to Islamic studies 
 
761-502  บทอ่านภาษาอาหรับเพื่ออิสลามศึกษา      3(3-0-6) 

 Arabic Reading for Islamic Studies 
บทอ่านภาษาอาหรับเพื่อความเข้าใจในภาษาคัมภีร์หลักทางศาสนา  คือ อัลกุรอานและอัลหะดีษ 

ตลอดจนวรรณกรรมทางด้านอิสลามศึกษาโดยทั่วไป 
Arabic reading for understanding of language use in main religious scripture i.e. al-

Qur’an, al-Hadith and other literature on Islamic studies  
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761-503  การศึกษาคัมภีร์อัลกุรอานและอัสสุนนะฮฺ      2(1-3-2) 

al-Qur’an and al-Sunnah Studies  
ที่มา  ประวัติการรวบรวม  ฐานะ  โครงสร้าง และบทบาทของคัมภีร์อัลกุรอานและอัสสุนนะฮฺ

รวมทั้งวิธีการศึกษาเกี่ยวกับพัฒนาการของวิชาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับคัมภีร์อัลกุรอานและอัสสุนนะฮฺ  
เลือกวิจารณ์และวิเคราะห์ประเด็นที่ส าคัญที่มีอิทธิพลต่อวิชาการอิสลามเป็นกรณีศึกษา  โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งจากกลุ่มหนังสืออรรถาธิบายอัลกุรอาน  และกลุ่มหนังสือบันทึกอัลหะดีษทั้งหก 

Origin and history of collection, status, structure and role of al-Qur’an and al-
Sunnah including the study of the development of other subject areas relating to al-
Qur’an and al-Sunnah; the critique and analysis of important points as case study of 
books on explanation of al-Qur’an and the six books of al-Hadith  

 

761-504  สัมมนาอิสลามกับการพัฒนาสังคม      2(0-4-2) 
Seminar on Islam and Social Development 

วิเคราะห์บทบาทชะรีอะฮฺในสังคมมุสลิม  ปัจจัยทางสังคมวัฒนธรรมที่มีผลต่อความเข้าใจ       
ชะรีอะฮฺ รวมทั้งกระบวนการฟื้นฟูชะรีอะฮฺ และการน าชะรีอะฮฺมาใช้แก้ปัญหาสังคมในปัจจุบัน 

Analysis role of Shari‘ah in Muslim society; socio-cultural factors influencing the 
understanding of Shari‘ah, including Shari‘ah revivalist process and the use of Shari‘ah 
in solving contemporary social problems 

 

761-505  วิธีวิทยาการวิจัยทางอิสลามศึกษา                                   2(1-3-2) 
Research Methodology in Islamic Studies 

การวิจัยด้านอิสลามศึกษา  ความรู้ในการวิจัยและการประยุกต์ความรู้ และความคิดสมัยใหม่และ
การใช้เคร่ืองมือสมัยใหม่เพื่อท าการวิจัย  เลือกศึกษาประเด็นปัญหาภายใต้การควบคุมดูแลของอาจารย์
ประจ าวิชา 

Research in Islamic studies; knowledge in research and implications of knowledge 
and modern thoughts; and the use of new commumication Technology in research; 
selection of the study an issue under the supervision of the lecturer 

 

761-511  อัสสุนนะฮฺและบิดอะฮฺ        2(1-3-2) 
al-Sunnah and Bid‘ah 

วิเคราะห์ความหมายและขอบเขตของอัสสุนนะฮฺและบิดอะฮฺ ประเภทต่าง ๆ ของอัสสุนนะฮฺและ
บิดอะฮฺตลอดจนศึกษาผลกระทบต่อสังคมมุสลิมทั้งในอดีตและปัจจุบันโดยเฉพาะต่อชุมชนมุสลิมใน
ประเทศไทย 
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Analysis of meaning and scope of al-Sunnah and Bid‘ah; types of al-Sunnah and 
Bid‘ah; and their effects on Muslim society in the past and present with special 
reference to Muslim communities in Thailand 

761-512  มนุษย์ในอิสลาม                  2(1-3-2) 
Man in Islam 

วิเคราะห์ค าสอนของอิสลามที่เก่ียวกับเร่ืองก าเนิด ธรรมชาติ สถานภาพ บทบาท และจุดมุ่งหมาย
ปลายทางของมนุษย์ พิจารณาเปรียบเทียบเร่ืองมนุษย์ในทางปรัชญา ศาสนา และทฤษฎีอื่น ๆ 

Analysis of teachings of Islam on the birth, nature, status, role and goals of man; 
comparative study of man in other philosophies, religions and theories 

 
761-513   อุศูลดะอฺวะฮฺ         2(1-3-2) 

Principles of Da‘wah 
ความหมาย  หลักการ  แนวทาง  วิธีการดะอฺวะฮฺ  วัตถุประสงค์  คุณลักษณะและบทบาทของนัก

ดะอฺวะฮฺที่ดี โดยเน้นการศึกษาในอัลกุรอานและอัสสุนนะฮฺ 
Meaning, principles, ways, and methodology of Da‘wah; objectives, character and 

role of good preacher; emphasis on what has been mentioned in al-Qur’an and al-
Sunnah 

 
761-514   อิสลามกับแนวคิดสมัยใหม่       2(1-3-2) 

Islam and Modern Thoughts 
วิเคราะห์เปรียบเทียบลักษณะส าคัญของอิสลามกับแนวคิดต่างๆ  ที่แพร่หลายในโลกปัจจุบัน  

อิทธิพลของแนวคิดเหล่านี้ที่มีต่อสังคมโลกและสังคมมุสลิม  เช่น  ประชาธิปไตย  สังคมนิยม  ทุนนิยม  
ชาตินิยม โลกานิยม  อัตถิภาวนิยม และขบวนการเผยแผ่ รวมทั้งความคิดที่ส าคัญของนักคิดปัจจุบัน
โดยเฉพาะอย่างยิ่งนักคิดของไทย 

Comparative analysis of features of Islam and other modern thoughts; influences 
of the thoughts in world socity and Muslim societies e.g. democracy, socialism, 
capitalism, nationalism, secularism, existentialism; and propagating movements and 
main thoughts of modern thinkers, especially the Thai thinkers 

 
761-515  ฟิกฮฺ อัสสุนนะฮฺ        2(1-3-2) 

Fiqh al-Sunnah 
ฟิกฮฺในด้านต่างๆ ตามแนวทางอัสสุนนะฮฺ เน้นวิเคราะห์แง่มุมของฟิกฮฺที่เกี่ยวกับการด าเนินชีวิต  

ประจ าวัน และทรรศนะทางศาสนบัญญัติที่แตกต่างกันในชุมชนมุสลิม  โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาทาง
นิติศาสตร์อิสลามที่เก่ียวกับปัญหาของมุสลิมในสังคมปัจจุบัน 
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Study various aspects of Fiqh in accordance with al-Sunnah; emphasis on the 

analysis of Fiqh in daily life and different Islamic legislations in Muslim communities, 
especially, issues on Islamic jurisprudence in contemporary Muslim society 

 
761-516   ศาสตร์ทางฟิกฮฺ        2(1-3-2) 

Science of Fiqh 
วิเคราะห์การวิวัฒนาการของวิชาฟิกฮฺและวิชาที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนพัฒนาการของวิชาเหล่านี้ใน

ยุคปัจจุบัน 
Analysis of  the evolution of Fiqh and related subjects; as well as the present 

development of Fiqh 
 

761-517  นิติศาสตร์อิสลาม        2(1-3-2) 
Islamic Jurisprudence 

 แนวคิดเรื่องความยุติธรรม  และความรับผิดชอบทางกฎหมาย  ฐานะและบทบาทของอัลกุรอาน  
อัสสุนนะฮฺ  อิจญ์มาอฺ และอิจญ์ติฮาดที่มีต่อบัญญัติทางกฎหมายอิสลาม  รวมทั้งทรรศนะและที่มาของ
กฎหมายอันปราศจากตัวบท (นัศศฺ) 

Concept of justice and responsibility Law ; status and role of al-Qur’an, al-
Sunnah, Ijma‘, and Ijtihad on legislation of Islamic law including views and origin of law 
without provision (Nass) 

 
761-518  ประวัตินิติบัญญัติอิสลาม       2(1-3-2) 

History of Islamic Legislation 
ความหมาย  พัฒนาการ  ฐานะ และบทบาทของนิติบัญญัติ อิสลามในสมัยท่านนบีมุฮัมมัด 

(ศ็อลลัลลอฮุ อะลัยฮิวะสัลลัม)  สมัยเคาะลีฟะฮฺทั้งสี่  สมัยเศาะหาบะฮฺ  และชนรุ่นหลัง   วิเคราะห์
ชีวประวัติ และภูมิหลังนักนิติศาสตร์กับผลงานทางนิติศาสตร์ที่ส าคัญ  โดยเฉพาะอย่างยิ่งของนัก
นิติศาสตร์ในส านักกฎหมายทั้งสี่  คือ  มัซฮับอัลหะนะฟียฺ  มัซฮับอัลมาลิกียฺ  มัซฮับอัชชาฟีอียฺ 
และมัซฮับอัลหันบะลียฺ  

Meaning, development, status and role of Islamic legislation during the time of 
the Prophet Muhammad (PBUH), the first four Khalifah, Sahabah and people after them; 
analysis of biography and background of  jurists and their main achievements, with 
special reference to jurists in the four schools of Islamic thought i.e. al-Hanafi, al-Maliki, 
al-Shafie, and al-Hanbali 
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761-519  ประวัติอิสลามศึกษา        2(1-3-2) 

History of Islamic Studies 
แนวคิด  ที่มา  และพัฒนาการของการจัดสาขาวิชาต่างๆ  ทางด้านอิสลามตั้งแต่อดีตจนถึง

ปัจจุบัน 
Ideology, origin and development of Islamic subjects form the past until today 
 

761-520  บูรพาคดีกับโลกมุสลิม        2(1-3-2) 
Orientalism and Muslim World 

ต้นก าเนิด  ความคิด  วิธีการ  และพัฒนาการทางด้านบูรพาคดีศึกษา  และนักบูรพาคดีศึกษาที่
ส าคัญ  ความสัมพันธ์ระหว่างแนวความคิดและอิทธิพลของบูรพาคดีกับโลกมุสลิม 

Origin, thought, methodology and development of Orientalism study  and the 
important of Orientalists studies; relations between thoughts and influence  of  
Orientalism with Muslim world 

 
761-521  ประวัติศาสตร์นิพนธ์มุสลิม        2(1-3-2) 

Muslim Historiography 
ปรัชญาประวัติศาสตร์อิสลาม วิธีเขียนประวัติศาสตร์อิสลามของนักประวัติศาสตร์อิสลามและนัก

ประวัติศาสตร์ตะวันตก  
Philosophy of Islamic history, Muslim historiography of Muslim and Western 

historian 
 
761-522  อิสลามในเอเชีย        2(1-3-2) 

Islam in Asia 
การแผ่ขยายของอิสลามเข้าสู่เอเชีย มองความหลากหลายระหว่างวัฒนธรรม ความสัมพันธ์ของ

สังคมมุสลิมในภาคพื้นเอเชียกับโลกอาหรับ อิทธิพลของอิสลามที่มีต่อสังคมมุสลิมในด้านสังคม เศรษฐกิจ 
การเมือง และการศึกษารวมทั้งขบวนการฟื้นฟูอิสลามในปัจจุบัน 

Spread of Islam into Asia; looking at multi-cultural aspects; relations between 
Muslim society in Asia and the Arab world; influences of Islam on Muslim society in 
society, economy, politics; and education contemporary Islamic revivalist movements 

 
 
 
 
 
 



30 

 

 

 

761-523  ประวัติการศึกษาอิสลาม        2(1-3-2) 
History of Islamic Education 

การศึกษาของชาวกุร็อยชฺก่อนอิสลาม  การศึกษาอิสลามในสมัยท่านนบีมุฮัมมัด (ศ็อลลัลลอฮุ        
อะลัยฮิวะสัลลัม) จนถึงปัจจุบัน การก าเนิดสถาบันทางการศึกษาในโลกมุสลิม  การพัฒนาการของ
ความคิดทางการศึกษาในยุคต่างๆ ตั้งแต่สมัยท่านนบีมุฮัมมัด (ศ๊อลลัลลอฮุ อะลัยฮิวะสัลลัม) จนถึง
ปัจจุบัน 

Education of Quraish before Islam; Islamic education from the time of 
Muhammad (PBUH) to the present; the emergence of educational institutions in Muslim 
world; development of educational thoughts in different epoch from the time of 
Muhammad (PBUH) to the present 

 

761-524  จิตวิทยาการศึกษาอิสลาม       2(1-3-2) 
Psychology of Islamic Education 

นิยาม ขอบข่าย และความส าคัญของจิตวิทยาการศึกษาอิสลาม พัฒนาการของมนุษย์ในทัศนะ
ของอิสลาม จิตวิทยาการศึกษาในอัลกุรอานและอัสสุนนะฮฺ แนวคิดทางจิตวิทยาการศึกษาของ
นักปราชญ์มุสลิม 

Definitions, scopes, and significances of Islamic educational psychology; human 
development from Islamic perspectives; educational psychology in al-Qur’an and al-
Sunnah; educational psychological thoughts of Muslim scholars 

 

761-525  ปรัชญาการศึกษาอิสลาม       2(1-3-2) 
Philosophy of Islamic Education 

ความหมายของการศึกษาในอิสลาม ความหมายของปรัชญาการศึกษาอิสลาม ปรัชญาการศึกษา
ในอัลกุรอานและอัลหะดีษ แนวคิดทางการศึกษาของนักปราชญ์มุสลิม 

Definitions of education in Islam; definitions of Islamic educational philosophy; 
educational philosophy in al-Qur’an an al-Hadith; educational thoughts of Muslim 
scholars 

 
761-526  หลักสูตรและการสอนในอิสลาม       2(1-3-2) 

Curriculum and Instruction in Islam 
แนวคิดและทฤษฎีหลักสูตร  หลักการพัฒนาหลักสูตร   การบริหารและการพัฒนาหลักสูตร   

การสร้างหลักสูตรสถานศึกษา  การพัฒนาหลักสูตรอิสลามศึกษา  ปัญหาและแนวโน้มในการพัฒนา
หลักสูตร  วิทยาการสอนของท่านนบีมุฮัมมัด (ศ็อลลัลลอฮุ อะลัยฮิ วะสัลลัม) เศาะหาบะฮฺ และตาบิอีน 
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Concepts and theories of curriculum; principles of curriculum development; 
curriculum development and management; construction of School-based curriculum; 
Islamic studies curriculum development; problem and trend in curriculum development; 
teaching methods of Muhammad (PBUH), his companions, and followers 

 

761-527  วิถีชีวิตมุสลิม         2(1-3-2) 
Muslim Way of Life 

วิเคราะห์เกี่ยวกับหลักพื้นฐานของอิสลาม และวิทยปัญญาของพื้นฐานอิสลาม ตลอดจน
ความสัมพันธ์ระหว่างหลักการพื้นฐานด้านความเชื่อกับหลักการการปฏิบัติ 

Analysis of basic principles of Islam and scholastic wisdom of Islam; and relation 
between principles of belief and principles of practice 

 

761-528  หลักการอิสลาม         2(1-3-2) 
Principles of Islam 

หลักการยึดมั่นในอิสลามประกอบด้วยอัลอิสลาม อัลอีมาน และอัลอิหฺสาน โดยการศึกษาตาม
แนวทางอุละมาอ์สะลัฟ 

 Principles of faith i.e. al-Islam, al-Iman and al-’Ihsan in accordance with Salaf 
scholars  

 
761-529  อิสลามและวัฒนธรรม         2(1-3-2) 

Islam and Culture 
วัฒนธรรมอิสลามโดยศึกษาจากอัลกุรอานและอัสสุนนะฮฺตลอดจนการปฏิบัติของสะลัฟ 
Islamic culture from al-Qur’an and al-Sunnah as well as the practice of Salaf  

 
761-530  สังคมอิสลาม         2(1-3-2) 

Islamic Society 
สภาพสังคมอิสลามในยุคแรกตั้งแต่สมัยของท่านนบีมุฮัมมัด (ศ็อลลัลลอฮุ อะลัยฮิวะสัลลัม) จนถึง

สมัยคุละฟาอ์รอชิดีน และศึกษาสภาพสังคมอิสลามในสมัยราชวงศ์อุมัยยะฮฺและอับบาสียะฮฺ  
Situations of Islamic society from the time of the Prophet Muhammad (PBUH) till 

the times of Khulafa’ al-Rashidin; and situation of Islamic society during Umaiyad and 
‘Abbasiyad dynasties 
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761-541  อะกีดะฮฺ อิสลามียะฮฺ        2(1-3-2) 

Aqidah Islamiyah 
หลักการความเชื่อพื้นฐานของอิสลามที่ปรากฏในคัมภีร์อัลกุรอานและอัลหะดีษ โดยเน้นเรื่องเตา

ฮีด  อีมาน วะลาอ์และบะรออ์  ชิรกฺและคุเราะฟาต และวิเคราะห์เปรียบเทียบแนวการ อธิบายหลัก
ความเชื่อของอิสลามตามแนวทางของชาวสะลัฟและเคาะลัฟ 

Islamic principles of belief as manifested in al-Qur’an and al-Hadith; emphasis on 
Tawhid, ’Iman, Wala’ and Bara’, Shirk and Khurafat and comparative analysis of ways of 
explaining Islamic principles of belief according to Salaf and Khalaf  

 
761-542  กลุ่มความคิดอิสลามเปรียบเทียบ        2(1-3-2) 

Comparative Islamic Sectarian Thoughts 
เปรียบเทียบก าเนิด และพัฒนาการกลุ่มความคิดทางศาสนศาสตร์  ปรัชญา  และกฎหมายใน

ประวัติศาสตร์อิสลาม วิเคราะห์และวิจารณ์แนวคิดของกลุ่มความคิดในประเด็นต่าง ๆ ที่ส าคัญ เช่น         
สุนนะฮฺของพระเจ้า  ความยุติธรรม  และมนุษย์กับเสรีภาพ 

Comparative study of origin and development of religious thoughts, philosophy 
and law in Islamic history; analysis and critique of sectarian thoughts in various aspects 
e.g. Sunnah of God, justice and man and freedom 

 
761-543  สัมมนาโลกทัศน์อิสลามร่วมสมัย       2(0-4-2)  

Seminar on Contemporary Islamic Worldview 
วิเคราะห์ความหมายและองค์ประกอบของโลกทัศน์อิสลาม  การมองเป้าหมายชีวิตตามหลักการ

อิสลาม  บทบาทของมนุษย์ที่มีต่อสังคม  ความส าคัญของรูปแบบและแนวคิดของอิสลามที่สามารถ
สนองตอบความต้องการของสังคมร่วมสมัย 

Analysis of meaning, and components of Islamic worldview; goals of living in 
Islam; role of man in society; importance of model and Islamic thoughts which can 
satisfy the need of contemporary society 

  
761-544  อิสลามและปรัชญาเปรียบเทียบ       2(1-3-2) 

Islam and Comparative Philosophy 
วิเคราะห์ก าเนิดและความหมายของปรัชญามุสลิม  เปรียบเทียบแนวคิดของนักปรัชญาตะวันตก

กับนักปรัชญามุสลิม ตลอดจนทรรศนะของนักปราชญ์มุสลิมต่อวิชาของปรัชญาและการศึกษาปรัชญา 
Analysis of origin and meaning of Islamic philosophy; comparing the thoughts of 

Western and Muslim philosophers; as well as views of Muslim philosophers on 
philosophy and studying philosophy 
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761-545  อิสลามในพหุสังคม         2(1-3-2) 

Islam in Pluralistic Society 
ความหมาย  ที่มา  พื้นฐาน  และโครงสร้างของพหุสังคม  วิเคราะห์การปฏิสัมพันธ์ของศาสนา

อิสลามในสังคมที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม  เพื่อการสร้างสรรค์สังคมและการอยู่ร่วมกันอย่าง
สันติ 

Meaning, origin, foundations and structure of pluralistic society; analysis of 
interaction of Islam in building society in a multi-cultural society and coexisting 
peacefully 

 

761-546  การศึกษาคัมภีร์เปรียบเทียบ       2(1-3-2) 
Comparative Scriptural Studies 

วิเคราะห์คัมภีร์ที่ประทานแก่ท่านเราะสูลทั้งสี่   อันได้แก่ คัมภีร์เตาร๊อต (นบีมูซา)  คัมภีร์  ซะบูร 
(นบีดาวูด) คัมภีร์อินญีล (นบีอีซา)  และคัมภีร์อัลกุรอาน (นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุ อะลัยฮิวะสัลลัม) 

Analysis of scriptures revealed to the four Prophets i.e. Tawrat (Musa), Zabur 
(Dawud), Injil (‘Isa), and al-Qur’an (Muhammad PBUH)  

 
761-547  กลุ่มและนิกายต่าง ๆ ในอิสลาม         2(1-3-2) 

Sectarian Movement in Islam 
วิเคราะห์ก าเนิด  พัฒนาการ และทรรศนะของกลุ่มและนิกายต่าง ๆ ในอิสลามตลอดจน

ผลกระทบต่อสังคมมุสลิม 
Analysis of origin, development and views of sectarian movement  in Islam  as  

well as their impacts on Muslim society  
 

761-548  อะหะดีษ มุคตาเราะฮฺ         2(1-3-2) 
Ahadith Mukhtarah 

วิเคราะห์หะดีษต่าง ๆ ที่กล่าวเกี่ยวกับกฎพื้นฐานของศาสนาโดยศึกษาจากหะดีษเศาะห้ีหฺหรือ      
หะดีษหะสันจากบรรดาหนังสือหะดีษทั้งเก้าเล่ม (กุตุบ ติสอะฮฺ)  

Analysis of Hadith relating to foundations of religion from Hadith Sahih or Hadith 
Hasan from the nine Hadith books 

 

761-549  การศึกษาเอกเทศ 1          3(0-9-0) 
Independent Study I 

ค้นคว้า  วิเคราะห์วิทยาการด้านอิสลามศึกษาที่นักศึกษาสนใจ  น าผลงานเสนอแก่ผู้สนใจโดย
ได้รับค าปรึกษาจากอาจารย์ที่ปรึกษา 

 



34 

 

 

 
Research, analysis of a topic on Islamic studies of interest; presentation to 

interested parties under the supervision of a supervisor 
 
761-550  การศึกษาเอกเทศ 2          3(0-9-0) 

Independent Study II 
ค้นคว้าทางวิชาการในระดับสูง  วิเคราะห์วิทยาการด้านอิสลามศึกษาอย่างมีระบบพร้อมน าเสนอ

แก่ผู้สนใจ โดยได้รับค าปรึกษาจากอาจารย์ที่ปรึกษา 
High level of research; analysis of a topic of Islamic studies systematically 

together with the presentation to interested parties under the supervision of a 
supervisor 

 
761-551  ฟิกฮฺเปรียบเทียบ                   2(1-3-2) 

Comparative Fiqh 
แนวคิด  โครงสร้าง  และตัวบทของกฎหมายอิสลามกับกฎหมายสากล  โดยเน้นการวิเคราะห์

เปรียบเทียบแนวคิดทางกฎหมายของส านักคิด  และนักนิติศาสตร์ที่ส าคัญในอิสลาม 
Ideology, structure and text of Islamic and international laws; emphasis on 

comparison of ideologies of main schools of law and jurists in Islam 
 

761-552  ฟิกฮฺในสังคมปัจจุบัน         2(1-3-2) 
Fiqh in Present Society  

พัฒนาการทางด้านการเงิน  การธนาคาร การประกันภัยและตลอดจนผลิตภัณฑ์ฮาลาล  การ
ฟื้นฟูการศึกษาวิจัยทางด้านฟิกฮฺ   การจัดตั้งองค์กรทางด้านฟิกฮฺในประเทศต่าง ๆ บทบาทฟิกฮฺในสังคม
ปัจจุบัน และปัญหาอื่น ๆ  

Development of finance, banking, insurance and halal financial products: revivel 
of research on Fiqh; establishment of organization on Fiqh in various countries; role of 
Fiqh in contemporary society and other issues 

 
761-553  ชะรีอะฮฺกับจริยธรรม         2(1-3-2) 

Shari‘ah and Ethics 
วิเคราะห์เปรียบเทียบบรรทัดฐานการด าเนินชีวิตของมนุษย์ ตามค าสอนอิสลามโดยพิจารณาในแง่

กฎหมายและจริยธรรม  รวมทั้งความสัมพันธ์ระหว่างกฎหมายกับจริยธรรม  และการส่งเสริมบทบาท
ของบรรทัดฐานทั้งสองในการแก้ไขปัญหาสังคม 
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Analysis and comparison of standards of human living from an Islamic perspective 

in accordance with law and ethics, including relation between law and ethics and the 
promotion of standards in solving social problems 

 
761-554  การปกครองและการบริหารในอิสลาม      2(1-3-2) 

Government and Administration in Islam 
วิเคราะห์แนวคิด  ลักษณะการปกครองและการบริหารของท่านนบีมุฮัมมัด (ศ๊อลลัลลอฮุ อะลัยฮิ

วะสัลลัม) เคาะลีฟะฮฺทั้งสี่  เศาะหาบะฮฺ  และชนรุ่นหลัง 
Analysis of ideology, characteristic of government and administration of the 

Prophet Muhammad (PBUH), the first four Khalifah, Sahabah and people after them 
 

761-555  สัมมนาทางฟิกฮฺในปัญหาร่วมสมัย      2(0-4-2) 
Seminar on Fiqh Contemporary Issues 

สัมมนาแนวคิดและแนวทางแก้ปัญหา  การตีความด้านฟิกฮฺ  วิเคราะห์แนวคิดในส านักคิดต่างๆ  
และน าเสนอเพื่อแก้ปัญหาและชี้น าสังคม 

Seminar on ideologies and solutions; interpretations of Fiqh; analysis of ideology 
of various schools of thoughts and providing solutions to Muslim society 

 

761-556  ระบบการเงินในอิสลาม        2(1-3-2) 
Financial System in Islam 

การจัดการระบบการเงิน  การลงทุน  การร่วมลงทุน  การหุ้นส่วน  การกู้ยืม  การฝาก  การ
บริหารการเงินเพื่อการสวัสดิการสังคมในอิสลาม 

Financial system; investment; joint venture; partnership; loan; deposit; financial 
management for social welfare in Islam 

 

761-557  ฟิกฮฺทางอาญาเปรียบเทียบ                  2(1-3-2) 
Comparative Criminal Fiqh 

เปรียบเทียบการพิจารณาโทษ  และความผิดตามหลักกฎหมายอาญาอิสลาม กับความผิดและ
บทลงโทษตามหลักกฎหมายอาญาทั่วไปในประเภทต่างๆ 

Comparative study of condemnation and offence in Islamic criminal law and 
offence and punishment in other criminal law  
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761-558  เกาะวาอิด ฟิกฮียะฮฺ        2(1-3-2) 

Qawa‘id Fiqhiyah 
หลักการเกาะวาอิดฟิกฮียะฮฺ ความส าคัญและความสัมพันธ์กับการบัญญัติหุก่ม ศึกษาตาม

แนวทางของมัซฮับที่มีชื่อเสียงด้านฟิกฮฺอิสลาม ได้แก่ อัลหะนะฟีย์  อัลมาลิกีย์  อัชชาฟิอีย์  อัลหันบะลีย์ 
และมัซฮับอัศศอฮิรีย์ 

Principles of Qawa‘id Fiqhiyah; importance and its relation to formulation of 
Hukm; study in accordance with renowned Madhhab of Islamic Fiqh i.e. al-Hanafi, al-
Maliki, al-Shafie, al-Hanbali and al-Zahiri  

 
761-559  ประวัติการแผ่ขยายอิสลาม               2(1-3-2) 

History of the Spread of Islam 
การพัฒนา  และการแผ่ขยายของอิสลามในยุคสมัยต่าง ๆ  ตั้งแต่สมัยท่านนบีมุฮัมมัด (ศ็อลลัลลอ

ฮุ อะลัยฮิวะสัลลัม) จนถึงปัจจุบัน  โดยเน้นจุดเปลี่ยนแปลง และปัจจัยอันมีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงที่
ส าคัญในประวัติศาสตร์การแผ่ขยายอิสลาม  เช่น  ฮิจญ์เราะฮฺ การเกิด และการสิ้นสุดระบอบเคาะลีฟะฮฺ  
ระบอบสันตติวงศ์  และราชวงศ์มุสลิมในทวีปต่างๆ  ตลอดจนผลกระทบของสงครามโลก 

Development and spread of Islam in various eras from the time of the Prophet 
Muhammad (PBUH) until now; emphasis on turning points and factors influencing the 
important changes in the history of the spread of Islam e.g.  Hijrah, the rise and fall of 
Khalifah, royal succession empires, and Muslim dynasties in different continents as well 
as the effects of the world wars  

 
761-560  ประชาคมมุสลิมในโลกปัจจุบัน       2(1-3-2) 

Muslim Communities in the Present World 
บทบาทของประชาคมมุสลิมและปัจจัยทางศาสนาอิสลามที่สัมพันธ์กับการเปลี่ยนแปลงทาง

เศรษฐกิจ  สังคม  และการเมืองระหว่างประเทศในปัจจุบัน  โดยเน้นสถานการณ์สังคมมุสลิมในกลุ่ม
อาหรับ  เอเชียกลาง  และเอเชียอาคเนย์ 

Role of Muslim communities and Islamic factors related to the change in 
economy, society and international politics in the present day; emphasis events of 
Muslim societies in Arab countries, Central Asia and Southeast Asia  
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761-561  ประวัติศาสตร์อาณาจักรออตโตมาน       2(1-3-2) 
History of the Ottoman Empire 

ประวัติศาสตร์อาณาจักรออตโตมานโดยเน้นการสถาปนาอาณาจักร การแผ่ขยายอ านาจเข้าสู่
ยุโรป  เอเชียน้อย  แอฟริกาเหนือและเอเชียใต้   บทบาทของออตโตมานในการสร้างเอกภาพของโลก
มุสลิม  อิทธิพลของออตโตมานที่มีต่อการล่มสลายของระบบเคาะลีฟะฮฺ ความเสื่อมและการล่มสลายของ
อาณาจักรออตโตมาน 

History of Ottoman Empire emphasizing on its establishment, and  the expansion 
in Europe, Asia Minor, North Africa and South Asia; Roles of the Ottoman Empire unifying 
the Muslim World and undermining the Caliphate; and its decline and fall  

 

761-562  ประวัติศาสตร์ตะวันออกกลางสมัยใหม่      2(1-3-2) 
History of the Modern Middle East 

ประวัติศาสตร์ของตะวันออกกลางหลังจากการล่มสลายของอาณาจักรออตโตมาน ก าเนิดประเทศ
ใหม่ ๆ ในตะวันออกกลาง สถานภาพของอียิปต์ อิสราเอล ซาอุดีอาระเบีย อิรัก อิหร่าน ชาตินิยมอาหรับ 
รวมทั้งปัญหาปาเลสไตน์ ปัญหาเลบานอน การเมืองในประเทศที่ส าคัญในตะวันออกกลาง บทบาท
มหาอ านาจในตะวันออกกลาง จักรวรรดินิยมยุโรปในตะวันออกกลาง 

History of the Middle East after the fall of the Ottoman Empire; emergence of 
newly-born independent Middle Eastern countries; status of Egypt, Israel, Kingdom of 
Saudi Arabia, Iraq, and Iran; Arab nationalism; Palestine problem; Lebanese problem; 
politics of some powerful Middle Eastern countries; Roles of superpowers in the Middle 
East; Imperialism in the Middle East  

 
761-563  สัมมนาสถานการณ์โลกมุสลิม       2(0-4-2) 

Seminar on Muslim World Situation 
สัมมนาเหตุการณ์ด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมที่ส าคัญในโลกมุสลิม และ

สังคมไทย  โดยเน้นที่เหตุการณ์ร่วมสมัย  และการแก้ไขพระราชบัญญัติการบริหารองค์กรศาสนาอิสลาม
ในประเทศไทย 

Seminar on important political, economic, social and cultural events in the 
Muslim world and the Thai society; emphasis of contemporary events and the 
amendment of Muslim Organization Administration Act in Thailand  
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761-564  ส ารวจอารยธรรมอาหรับ        2(1-3-2) 

Survey of Arab Civilization 
ความสัมพันธ์ระหว่างอิสลามกับอารยธรรมอาหรับและอารยธรรมอ่ืน  วิเคราะห์ผลกระทบของ

อารยธรรมอาหรับและอิสลามที่มีต่ออารยธรรมตะวันออกและอารยธรรมตะวันตกในด้านศิลป วัฒนธรรม  
และวิชาการ 

The relation between Islam, and Arab civilization and other civilizations; analysis 
of impacts of Arab civilization and Islam on Eastern civilization and Western civilization 
in arts, culture and academic affairs  

 
761-565  โลกอาหรับกับการฟื้นฟูวิทยาการ       2(1-3-2) 

Arab World and the Renaissance 
ลักษณะและกระบวนการการถ่ายทอดวิชาการของโลกอาหรับเข้าสู่วงวิชาการตะวันตก การตื่นตัว

ของนักวิชาการอาหรับและนักวิชาการตะวันตกในการแปลต าราวิชาการด้านต่างๆ โดยเน้นศึกษาปัจจัย
ทางภาษาอาหรับ  รวมทั้งพิจารณาการปฏิรูปการศึกษาในกลุ่มประเทศอาหรับ 

Features and process of transferring of the Arabic knowledge to the Western 
academic circle; awakening of the Arab and the Western academia in translating 
academic literatures; emphasis on factors to Arabic Languaye  as well as educational 
reform in Arab countries 

 
761-566  อารยธรรมอิสลาม         2(1-3-2) 

Islamic Civilization 
ศึกษาและค้นคว้าความหมายและที่มาอารยธรรมมุสลิม ต้นก าเนิดและความสัมพันธ์กับ

ประวัติศาสตร์อิสลาม และศึกษาความแตกต่างระหว่างอารยธรรมอิสลามกับอารยธรรมที่มิใช่อิสลาม 
Meaning and origin of Muslim civilization; sources and relations with Islamic 

history; and difference between Islamic civilization and non-Islamic civilization 
 
761-567  มนุษยสัมพันธ์ในอิสลาม                  2(1-3-2) 

Human Relations in Islam 
ทรรศนะอิสลามในเรื่องธรรมชาติ  ปฏิสัมพันธ์และความส าคัญของมนุษย์กับสังคม สันติภาพ  

สิทธิมนุษยชน  ศาสนสัมพันธ์  รวมทั้งสิทธิ  หน้าที่ระหว่างมนุษย์และจริยธรรมในความสัมพันธ์ระหว่าง
มนุษย์ 

Islamic view on nature, interaction and importance of man and society, peace, 
human rights, religious relation, including rights, responsibilities between men and ethics 
in human relations  
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761-568  การบริหารการศึกษาในอิสลาม         2(1-3-2) 

Education Administration in Islam 
แนวคิด   หลักการ  และวิธีการบริหารการศึกษาในอิสลาม  หลักจริยศาสตร์ มนุษยสัมพันธ์  การ

บริหารองค์การ  การประยุกต์ใช้หลักการบริหารการศึกษาในอิสลามในการจัดการศึกษาในบริบทของ
ประเทศไทย 

Concept, principles and methodology of education administration in Islam;  
principle of morality, human relation, organization administration;  the application of 
educational administration in Islam in educational management in the context of 
Thailand 

 
761-569  ตัรบิยะฮฺ อิสลามียะฮฺ        2(1-3-2) 

Tarbiyah Islamiyah 
ความหมายของตัรบิยะฮฺ   แหล่งที่มาและรากฐานของตัรบิยะฮฺ อิสลามิยะฮฺ  หลักการใน       

การตัรบิยะฮฺ โดยเน้นการตัรบิยะฮฺในอัลกุรอาน อัสสุนนะฮฺ และชาวสะลัฟ  
Meaning of Tarbiyah; sources and roots of Tarbiyah Islamiyah; principles in 

Tarbiyah; emphasis Tarbiyah from al-Qur’an, al-Sunnah and groups of Salaf 
 

761- 570 การศึกษาอิสลามในชุมชนมุสลิม        2(1-3-2) 
Islamic Education in Muslim Communities 

แนวคิด พัฒนาการ ระบบการจัดการศึกษาอิสลามของชุมชนมุสลิม บทบาทของสถาบันการศึกษา
อิสลามในการพัฒนาชุมชนมุสลิม ปัญหาและแนวโน้มการศึกษาของชุมชนมุสลิม 

Concept  development, system of Islamic educational management in Muslim 
communities , the role of Islamic educational institution for Muslim communities,  
problem and educational trend of Muslims communities 

 
761-571  สัมมนาพลวัตแห่งอัลกุรอาน       2(0-4-2) 

Seminar on the Dynamic of al-Qur’an 
   สัมมนาอิทธิพลของคัมภีร์อัลกุรอานที่มีผลต่อสถานการณ์ทางสังคมของมุสลิมในปัจจุบันโดย

เลือกศึกษาการอ้างอิงค าสอนจากคัมภีร์ในประเด็นปัญหาต่าง ๆ  ที่สังคมมุสลิมเผชิญอยู่  เช่น  ปัญหา
ด้านเศรษฐกิจ  ปัญหาด้านสาธารณสุข  ปัญหาด้านการเมือง  ปัญหาด้านวัฒนธรรม  และ ปัญหาด้าน
การศึกษา เน้นพิจารณาปัญหาเหล่านี้ในสังคมมุสลิมประเทศไทย 
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Seminar Influences of al-Qur’an on social situation of Muslim today, with special 

reference to referential teachings from the manuscript on issues facing the Muslim 
society, for example, economic issues, health issues, political issues, cultural issues and 
educational issues, emphasis issues in Muslim society in Thailand 

 
761-572  เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษาอิสลาม      2(1-3-2) 

Information Technology for Islamic Education 
แนวคิดและหลักการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาอิสลาม   เทคโนโลยี

สารสนเทศเพื่อการจัดการการเรียนรู้  การจัดการทรัพยากรทางการศึกษา  นวัตกรรมทางการสอนและ
ระบบสารสนเทศ  การบริหารจัดการศูนย์การเรียนรู้อิสลามและทั่วไป 

Concept and principles of information technology management in Islamic 
education; information technology for learning management; educational resources 
management; teaching innovations and information system, management of Islamic 
learning centers and others  

 
761-573  ปัญหาการศึกษาอิสลาม         2(1-3-2) 

Issues in Islamic Education 
ทรรศนะนักการศึกษามุสลิมต่อปัญหาการศึกษาและการเคลื่อนไหวทางการศึกษาในยุคต่างๆ  

การจัดระบบความรู้ตามแบบอิสลาม 
Opinions of Muslim educators on issues in education and educational movement 

in various times; knowledge management system in Islam 
 
761-574  สื่อมวลชนกับสังคมมุสลิม         2(1-3-2) 

Mass Communication and Muslim Society 
แนวคิดและสภาพการสื่อสารมวลชนของสังคมมุสลิม ศึกษาความคิดและจรรยาบรรณสื่อมวลชน

ส าหรับสื่อในอิสลาม รวมทั้งปฏิสัมพันธ์ระหว่างมุสลิมกับสื่อมวลชนโดยทั่วไปในสังคมปัจจุบัน 
Concept and state of mass communication in Muslim society; ideas and ethics of 

mass media for Islamic media, including interaction between Muslims and general mass 
media at soecity present 
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761-575  เชื้อชาติและชาติพันธุ์ของชาวมุสลิม      2(1-3-2) 

Race and Ethnic of Muslims 
ความเป็นมาของมุสลิมด้านเชื้อชาติและชาติพันธุ์ในประเทศไทยและโลกมุสลิม และต้นก าเนิดของ

แต่ละเชื้อชาติ 
Background of Muslims with respect to race and ethnicity in Thailand and the 

Muslim world, and origin of each race 
 

761-576  สัมมนามุสลิมในยุคโลกาภิวัตน์         2(0-4-2) 
Seminar on Muslim in Globalization Era 

ความหมายของโลกาภิวัตน์ ที่มาและความเป็นมาของโลกาภิวัตน์ บทบัญญัติอิสลามต่อโลกาภวิตัน์  
อิทธิพลและความสัมพันธ์ของโลกาภิวัตน์กับการด าเนินชีวิตของสังคมมุสลิม 

Meaning of globalization; origin and background of globalization; Islamic legislation 
on globalization; influence and relation of globalization and daily life of Muslim society  

 
761-577  การเมืองการปกครองในประเทศมุสลิม      2(1-3-2)   

Politics and Government in Muslim Countries 
การเมืองการปกครองที่ด าเนินการในประเทศมุสลิม โดยเน้นประเทศแถบตะวันออกกลาง 
Government Muslim countries; emphasis on Middle Eastern countries  

 
761-578  วัฒนธรรมเปรียบเทียบ        2(1-3-2) 

Comparative Culture 
วัฒนธรรมของสังคมมนุษย์ระหว่างวัฒนธรรมที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานความเชื่อในพระเจ้ากับวัฒนธรรม

ที่ไม่มีพื้นฐานด้านความเชื่อในพระเจ้า และศึกษาสาเหตุของความแตกต่างระหว่างวัฒนธรรม 
Culture of human society between culture which is based on belief in God and 

culture which is not based on belief in God; and causes of difference of culture  
 
761-579  บทบาทของศาสนาในโลกปัจจุบัน         2(1-3-2) 

Role of Religion in Contemporary World 
ความหมายของศาสนา  ก าเนิดของศาสนา รากฐานของศาสนาต่างๆ  หลักการเชื่อมั่น และ 

บทบาทของศาสนาในการสร้างสังคมมนุษย์ในฐานะเป็นบ่าวของอัลลอฮ (สุบหานะฮุวะตะอาลา) 
Meaning of religions; rise of religions; bases of religions; principles of belief; and 

role of religion in building human society as servant of Allah (Subhanahu wa Ta‘ala)  
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761-580  การศึกษาอิสลาม             2(1-3-2) 

Islamic Education 
ที่มาของการศึกษา วัตถุประสงค์และความส าคัญของความรู้ในอิสลาม ตลอดจนความเข้าใจที่มี

ต่อการศึกษาอิสลาม 
Origin of education; objectives and importance of knowledge in Islam; as well as 

understanding of Islamic education  
 

761-581  เศรษฐศาสตร์อิสลาม        2(1-3-2) 
Islamic Economics 

ความหมายและที่มาของเศรษฐศาสตร์อิสลาม  เศรษฐศาสตร์จุลภาคและเศรษฐศาสตร์มหาภาค 
Meaning and origin of Islamic economics; microeconomics; and macroeconomics 

 
761-582  ฟิกฮฺของชนกลุ่มน้อย        2(1-3-2) 

Fiqh of Minority Groups 
วิเคราะห์หลักการอิสลามเกี่ยวกับการด าเนินชีวิตของชนมุสลิมในฐานะชนกลุ่มน้อยและชนกลุ่ม

น้อยศาสนิกอ่ืนที่อยู่ในสังคมส่วนใหญ่ที่เป็นมุสลิม 
Analysis principle of Islam related to the way of life of  minority Muslims and 

Minority of the other religion in majority Muslims society  
 
761-583  สันติภาพในอิสลาม        2(1-3-2)  

Peace in Islam 
ความหมาย ที่มา หลักการ ประวัติเชิงประจักษ์เกี่ยวกับสันติภาพในอิสลามและวิธีการสร้าง

สันติภาพ 
Meaning, origin, principles, evident history related to peace in Islamic and peace 

building process 
 
761-591  วิทยานิพนธ์  ( แผน ก แบบ ก 1)              36(0-108-0) 

Thesis 
การวิจัยของนักศึกษาเป็นรายบุคคล  การเสนอโครงร่างวิจัยทางด้านอิสลามศึกษาตามระเบียบ

วิธีการวิจัยที่ถูกต้อง  โดยการให้ค าปรึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษา  การสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ การ
น าเสนอและเผยแพร่ผลงานวิจัยของนักศึกษา 
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 The paper relates to research project of each student, research proposal on 
Islamic studies based on recogmiged and correct research methodology, consultation of 
supervisor, defending thesis and presentation and publication of research findings of 
Student  

 
761-592  วิทยานิพนธ์  (แผน ก แบบ ก 2)       18(0-54-0) 

Thesis 
การวิจัยของนักศึกษาเป็นรายบุคคล การเสนอโครงร่างวิจัยทางด้านอิสลามศึกษาตามระเบียบ

วิธีการวิจัยที่ถูกต้อง  โดยการให้ค าปรึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษา การสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ การ
น าเสนอและเผยแพร่ผลงานวิจัยของนักศึกษา 

The paper relates to research project of each student, research proposal on 
Islamic studies based on recogmiged and correct research methodology, consultation of 
supervisor, defending thesis and presentation and publication of research findings 

 
761-593  สารนิพนธ์  (แผน ข)        6(0-18-0) 

Minor Thesis 
การวิจัยของนักศึกษาเป็นรายบุคคล การเสนอโครงร่างวิจัยทางด้านอิสลามศึกษาตามระเบียบ

วิธีการวิจัยที่ถูกต้อง  โดยการให้ค าปรึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษา การสอบป้องกันสารนิพนธ์  
The paper relates to research project of each student, research proposal on 

Islamic studies based on recogmiged and correct research methodology, consultation of 
supervisor, defending minor thesis  

 
3.2 ชื่อ สกุล เลขประจ าตัวบัตรประชาชน ต าแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์ 

 3.2.1 อาจารย์ประจ าหลักสตูร 
 
ที่ 

 

ชื่อ-สกุล 
เลขประจ าตัวประชาชน 

 

ต าแหน่ง 
ทางวชิาการ 

วุฒิการศึกษาระดบัตร-ีโท-เอก  
(สาขาวชิา), สถาบันทีส่ าเร็จการศึกษา,  

ปีที่ส าเร็จการศึกษา 

ภาระงานสอน
และผลงาน
ทางวชิาการ 

1 นายอับดลุรอนิง  สือแต* 
3940300045138 

 

ผศ. - Ph.D. (West Asian Studies), Aligarh 
  Muslim University,  India 2549 

-  - M.A. (West Asian Studies), Aligarh  
     Muslim University, India 2540 

- B.A. in  (Usuludeen) (Islamic Theology) 
and Arabic Language, at Darul Uloom 
Nadwatul Ulama, Lucknow, U.P., INDIA, 
2537 

ดูภาคผนวก 4 
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ที่ 

 

ชื่อ-สกุล 
เลขประจ าตัวประชาชน 

 

ต าแหน่ง 
ทางวชิาการ 

วุฒิการศึกษาระดบัตร-ีโท-เอก  
(สาขาวชิา), สถาบันทีส่ าเร็จการศึกษา,  

ปีที่ส าเร็จการศึกษา 

ภาระงานสอน
และผลงาน
ทางวชิาการ 

   - รบ. รัฐศาสตรบัณฑติ (การเมืองการปกครอง),  
มหาวิทยาลยัรามค าแหง, 2532 

 

   2 นายอับดลุเลาะ หนุ่มสุข* 
3101000523661 

ผศ. - Ph.D. (Creed), Islamic U. of Madina, 
Saudi Arabia, 2535 

- M.A. (Creed), Islamic U. of Madina, Saudi 
Arabia,  2531 

- B.A. (Islamic Call and Theology),  Islamic 
U. of Madina,  Saudi Arabia, 2527 

ดูภาคผนวก 4 

3 นายอีสมาแอ กาเต๊ะ* 
3950100655706 

ผศ. - Ph.D.  (Islamic Studies), U. Sains 
Malaysia, Malaysia, 2554 

- ศศ.ม. (อิสลามศึกษา),
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์, 2548 

- B.A., (Da‘wah and Usuluddin),  
  Islamic U. of Madina,  Saudi Arabia, 

2539 

ดูภาคผนวก 4 

4 นายมะรอนงิ สาแลมิง 
3959900422941  

 
 

ผศ. - Ph.D . (Principles of Juridprudence), 
Islamic U. of Madina,  Saudi Arabia, 
2547 

- M.A. (Principles of Juridprudence), 
Islamic U. of Madina,  Saudi Arabia, 
2541 

- B.A., (Islamic Law), Islamic U. of Madina,  
Saudi Arabia, 2534 

ดูภาคผนวก 4 

5 นายอับดลุฮาดี สะบูดิง 
3960400187465 

อาจารย ์ - Ph.D. (Islamic Studies), U. Sains 
Malaysia, Malaysia, 2556 

- ศศ.ม. (อิสลามศึกษา), 
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์, 2547 

- B.A., (Usuluddin), al-Azhar U., Egypt, 
2540  

ดูภาคผนวก 4 
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ที่ 

 

ชื่อ-สกุล 
เลขประจ าตัวประชาชน 

 

ต าแหน่ง 
ทางวชิาการ 

วุฒิการศึกษาระดบัตร-ีโท-เอก  
(สาขาวชิา), สถาบันทีส่ าเร็จการศึกษา,  

ปีที่ส าเร็จการศึกษา 

ภาระงานสอน
และผลงาน
ทางวชิาการ 

6 นายอัสมนั แตอาลี 
    3950600036771  

 

อาจารย ์ - Ph.D.  (Islamic Revealed Knowledge and 
Heritage: Fiqh and Usul Al-Fiqh), 
International Islamic U. of Malaysia, 
2556 

- ศศ.ม. (อิสลามศึกษา), 
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์, 2547 

- B.A., (Islamic Law), Islamic U. of Madina,  
Saudi Arabia, 2544 

ดูภาคผนวก 4 

7 นายซาฝีอี อาด า 
3910100092710  

 

อาจารย ์ - Ph.D.  (West Asian studies), Aligarh 
Muslim U., India, 2003 

- M.A. (West Asian studies), Aligarh 
Muslim U., India, 1998 

- B.A., (Journalism and Information),       
Al-Azhar U.,  Egypt, 1995 

ดูภาคผนวก 4 

8 นายอาลี สาเมาะ 
3960100093660 

ผศ. - Ph.D.  (Islamic Call and Culture), Islamic 
U. of Madina,  Saudi Arabia, 2558 

- M.A. (Islamic Studies), Islamic U. of 
Madina,  Saudi Arabia, 2548 

- B.A., (al-Hadith), Islamic U. of Madina,  
Saudi Arabia, 2541 

ดูภาคผนวก 4 
 

9 นายรุซดี ตาเห 
5940201034169 

อาจารย ์ - Ph.D.  (Islamic Education), Islamic U. of 
Madina,  Saudi Arabia, 2557 

- M.A. (Islamic Education), Islamic U. of 
Madina,  Saudi Arabia, 2550 

- B.A., (Islamic Education), Islamic U. of  
   Madina,  Saudi Arabia, 2543 

ดูภาคผนวก 4 
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ที่ 

 

ชื่อ-สกุล 
เลขประจ าตัวประชาชน 

 

ต าแหน่ง 
ทางวชิาการ 

วุฒิการศึกษาระดบัตร-ีโท-เอก  
(สาขาวชิา), สถาบันทีส่ าเร็จการศึกษา,  

ปีที่ส าเร็จการศึกษา 

ภาระงานสอน
และผลงาน
ทางวชิาการ 

10 Mr. MOHAMED 
LAMINE M. SYLLA 

R0488716 

อาจารย ์ - Ph.D. (Islamic Jurisprudence-Fiqh and 
Usul Fiqh) International Islamic University 
Malaysia, Malaysia, 2014 
- M.A. (Islamic Jurisprudence-Fiqh and 
Usul Fiqh) International Islamic University 
Malaysia, Malaysia, 2011 
- B.A. (Islamic Law) Islamic U. of Madina, 
Saudi Arabia, 2007 

ดูภาคผนวก 4 

11 นายมูหัมมัดรอฟลี   
แวหะมะ 

3940400255002 

ผศ. - ปร.ด. (อิสลามศึกษา),
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์, 2557 

- M.A. Islamic History and Art, Sakarya 
University, Turkey, 2540 

- ศศ.บ. (อิสลามศึกษา),  
  มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์,  2534 
 

ดูภาคผนวก 4 

12 นายอิบรอฮีม  
ณรงค์รักษาเขต 

3959900484360 

รศ. - Ph.D. (Education : Curruculum and 
Instruction), U. of Malaya, Malaysia, 
2547 

- M.Ed. (Islamic Education), International 
Islamic  U.  Malaysia, Malaysia, 2544 

- Adv. Dip. Ed (Education), International 
Islamic U. Malaysia, Malaysia, 2535 

- ค.บ. (ภาษาอังกฤษ), วิทยาลัยครูยะลา, 2532 

ดูภาคผนวก  
4 

13 นายนิเลาะ แวอุเซ็ง 
3959800109672 

ผศ. - Ph.D. (Education : Educational   

  Administration), International Islamic 

  Malaysia, Malaysia, 2547 

- ศษ.ม. (บริหารการศึกษา),        
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์, 2540 

- ศศ.บ. (อิสลามศึกษา),  

  มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์, 2536 

ดูภาคผนวก  
4 
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ที่ 

 

ชื่อ-สกุล 
เลขประจ าตัวประชาชน 

 

ต าแหน่ง 
ทางวชิาการ 

วุฒิการศึกษาระดบัตร-ีโท-เอก  
(สาขาวชิา), สถาบันทีส่ าเร็จการศึกษา,  

ปีที่ส าเร็จการศึกษา 

ภาระงานสอน
และผลงาน
ทางวชิาการ 

14 นายธวชั นุ้ยผอม 
3930400115561  

 

อาจารย ์ - Ph.D. (Islamic Banking and Finance), 
University of Durham, United Kingdom, 
2556 

- M.A. (Finance), Graduate School of 
Management, Universiti Putra Malaysia, 
Malaysia, 2547 

- B.A. (Business Administration), 
International Islamic University 
Malaysia, Malaysia, 2539 

ดูภาคผนวก 4 

     * อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
หมายเหตุ   1) รศ.ดร.อิบรอฮีม  ณรงค์รักษาเขต  
                  ผลงานทางวิชาการที่ขอต าแหน่งทางวิชาการสอดคล้องสัมพันธ์กับสาขาวชิา โดยสามารถดู
รายละเอียดผลงานเพื่อก าหนดต าแหน่งใน ภาคผนวก 6 
      2) ผศ.ดร.อิบรอฮีม  ณรงค์รักษาเขต  
                  ผลงานทางวิชาการที่ขอต าแหน่งทางวิชาการสอดคล้องสัมพันธ์กับสาขาวชิา โดยสามารถดู
รายละเอียดผลงานเพื่อก าหนดต าแหน่งใน ภาคผนวก 7 
 
3.2.2 อาจารย์ประจ า 
 

ไม่มี  
3.2.3 อาจารย์พิเศษ  

ไม่มี  
 

4.  องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน หรือสหกิจศึกษา)         
4.1. มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม       ไม่มี 
4.2. ช่วงเวลา  ไม่มี 
4.3. การจัดเวลาและตารางสอน ไม่มี 
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5. ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงานหรืองานวิจัย (ถ้ามี)  

5.1 ค าอธิบายโดยย่อ  
หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรทั้งแผน ก และแผน ข ซึ่งก าหนดให้นักศึกษาท าวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์ที่มีผลงาน

เผยแพร่จึงจะสามารถส าเร็จการศึกษาได้ โดยผู้ที่เข้าศึกษาแผน ก แบบ ก 1 ท าวิทยานิพนธ์จ านวน  36  หน่วยกิต 
ผู้ที่เข้าศึกษาแผน ก แบบ ก 2 ท าวิทยานิพนธ์จ านวน  18  หน่วยกิต และผู้ที่เข้าศึกษาแผน ข ท าวิทยานิพนธ์
จ านวน 6 หน่วยกิต 
5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้ 

นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจกระบวนการวิจัย สามารถใช้กระบวนการวิจัยในการพัฒนาและสร้างสรรค์
ผลงานที่สามารถเผยแพร่ในวงวิชาการได้ 
5.3 ช่วงเวลา  
     5.3.1  แผน ก แบบ ก 1   ภาคการศึกษาที ่1-2 ของปทีี ่1 และปีที่ 2 

5.3.2  แผน ก แบบ ก 2  ภาคการศึกษาที่ 1-2 ของปทีี่ 1 และปีที่ 2 
5.3.3  แผน ข  ภาคการศึกษาที่ 1-2 ของปีที่ 1 และปีที่ 2 

5.4 จ านวนหนว่ยกิต  
     5.4.1  แผน ก แบบ ก 1   จ านวน  36  หน่วยกิต 

5.4.2  แผน ก แบบ ก 2   จ านวน  18  หน่วยกิต 
5.4.3  แผน ข  จ านวน 6  หน่วยกิต 

5.5  การเตรียมการ  
5.5.1  ชี้แจงให้นักศึกษาทราบเกี่ยวกับขั้นตอนการท าวิทยานิพนธ์ในวันปฐมนิเทศ รวมทั้งแนะน ากลุ่มวิชา

ย่อยในหลักสูตร อาจารย์และงานวิจัยที่สนใจ เพื่อเป็นข้อมูลให้นักศึกษาสามารถเลือกหัวข้อเรื่องและอาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์ตามที่ตนเองสนใจ 

5.5.2  ให้นักศึกษาเสนอแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาก่อนการลงทะเบียนเรียนวิชาวิทยานิพนธ์ 
5.5.3  ให้นักศึกษาด าเนินการขอทุนสนบัสนุนการท าวิจัยเพื่อวทิยานิพนธ์จากบัณฑติวิทยาลัย 
5.5.4  ให้นักศึกษาวางแผนการศึกษาโดยก าหนดให้สอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ภายในภาคการศึกษาที่ 1   
        ปีการศึกษาที่ 2 เป็นอย่างช้า 
5.5.5  อ านวยความสะดวกเก่ียวกับเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 

5.6  กระบวนการประเมินผล  
5.6.1  ให้นักศึกษารายงานความก้าวหน้าในการท าวิทยานพินธท์ุก  6  เดือน 
5.6.2  จัดสอบโครงร่างวิทยานพินธ์ 
5.6.3  ให้นักศึกษาน าเสนอเอกสารที่เก่ียวข้องในที่ประชุมสัมมนาย่อยโดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาเป็นประธาน 
5.6.4  ให้นักศึกษาน าเสนอนิพนธ์ต้นฉบับในที่ประชุมสัมมนาย่อยโดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาเป็นประธาน 
5.6.5  จัดสอบวิทยานิพนธ ์
5.6.6  ผลงานวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์จะต้องได้รับการตีพิมพ์ หรือด าเนินการให้ผลงานได้รับการยอมรับให้
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ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ หรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ ซึ่งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษาให้ความ
เห็นชอบ หรือเสนอต่อที่ประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม (Proceedings) ซึ่งตรวจสอบโดยผู้ทรงคุณวุฒิ 

5.6.7  นักศึกษาด าเนินการท่องจ าอัลกุรอาน ก่อนยื่นวิทยานิพนธ์เพื่อสอบป้องกัน 
 

หมวดที่ 4   
ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 

 

1.  การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา  
 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา 
1.1 มีความสามารถด้านการใช้ภาษาอังกฤษ - ก าหนดให้ใช้ภาษาอังกฤษในรายวิชาสัมมนา 

- ก าหนดใ ห้ ใช้ ภาษา อังกฤษในการ เขี ยนวิ ทยานิพนธ์             
ไว้ในหลักสูตร 
- สนับสนุนให้นักศึกษาน าเสนอผลงานวิชาการในการประชุม
ระดับชาติและนานาชาติ 
- สนับสนุนให้นักศึกษามีโอกาสได้ไปท าวิจัยในต่างประเทศ 
- นักศึกษาต้องสอบผ่านการประเมินทักษะทางภาษาอังกฤษ 

1.2 มีความสามารถด้านการใชภ้าษา 
อาหรับ 

- ก าหนดให้ใช้ภาษาอาหรับในการสัมมนาย่อย 
- ก าหนดใ ห้ ใช้ ภาษาอาหรับ ในการ เขี ยนวิ ทยานิพนธ์              
ไว้ในหลักสูตร 
- สนับสนุนให้นักศึกษาน าเสนอผลงานวิชาการในการประชุม
ระดับชาติและนานาชาติ 
- สนับสนุนให้นักศึกษามีโอกาสได้ไปท าวิจัยในต่างประเทศ 
นักศึกษาต้องสอบผ่านการประเมินทักษะทางภาษาอาหรับและ
ภาษามลายู 
 

1.3  มีความสามารถด้านการใช้ภาษามลายู - ก าหนดให้ใช้ภาษามลายูในการสัมมนาย่อย 
- ก าหนดให้ใช้ภาษามลายูในการเขียนวิทยานิพนธ์ไว้ในหลักสูตร 
- สนับสนุนให้นักศึกษาน าเสนอผลงานวิชาการในการประชุม
ระดับชาติและนานาชาติ 
- สนับสนุนให้นักศึกษามีโอกาสได้ไปท าวิจัยในต่างประเทศ 
นักศึกษาต้องสอบผ่านการประเมินทักษะทางภาษาอาหรับและ
ภาษามลายู 
 

1.4  มีจิตวิญญาณของการถือประโยชน์ของ
เพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง 

- นักศึกษาเข้าร่วมงานวิชาการของวิทยาลัยอิสลามศึกษา      
และ มอ.วิชาการ 
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- นักศึกษาเข้ากิจกรรมสาธารณประโยชน์ที่ด า เนินการ        
โดยวิทยาลัยอิสลามศึกษา 

1.5  มีบุคลิกภาพที่เหมาะสมต่อวิชาชีพ - มีการสอดแทรกเรื่องบุคลิกภาพของการกล้าตัดสินใจ        
การแสดงออกได้อย่างเหมาะสมกับการเป็นนักวิชาการที่ดีและ
นักวิจัย 
- สนับสนุนให้นักศึกษามีการน าเสนอผลงานในรายวิชา
วิทยานิพนธ์ หรือในการประชุมวิชาการต่าง ๆ 
- ส่งเสริมให้มีการอภิปรายทางวิชาการได้อย่างเหมาะสม 

1.6  มีภาวะผูน้ าและความรับผดิชอบ 
ต่อตนเองและสังคม 

- มีกระบวนการในการสร้างวินัยในตนเองและความรับผิดชอบ
ต่องานที่ท า เช่น การเข้าชั้นเรียน  การพบปะอาจารย์ที่ปรึกษา 
และส่ งรายงานความก้าวหน้างานวิจัย เพื่ อวิทยานิพนธ์         
ทุก 6 เดือน ให้ตรงเวลา 
- ให้นักศึกษาท างานเป็นทีมในรายวิชาต่าง ๆ  
- ให้นักศึกษามีส่ วนร่วมในการจัดกิจกรรมด้านวิชาการ       
ของวิทยาลัยอิสลามศึกษา 
 

1.7  มีคุณธรรมและจริยธรรม - มีรายวิชาที่สอดแทรกคุณธรรมและจริยธรรม  จรรยาบรรณ
ของนักวิจัย 
 

2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละดา้น  
2.1  คุณธรรม จริยธรรม 

2.1.1  ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
1)  ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตย์สจุริต 
2)  มีวินัย  ตรงต่อเวลา  และความรับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชพีและสังคม 
3)  มีภาวะความเปน็ผูน้ าและผูต้าม สามารถท างานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งและล าดับ

ความส าคัญของปญัหา 
4)  เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็น

มนุษย ์
 
5)  เคารพกฎระเบียบและข้อบงัคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม 
6)  มีจรรยาบรรณทางวชิาการและวิชาชีพ 

2.1.2  กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
1)  ก าหนดให้ให้มีวัฒนธรรมองค์กร เพื่อเป็นการปลูกฝังให้นักศึกษามีระเบียบวินัย โดยเน้นการ เข้า

ชั้นเรียนให้ตรงเวลา นักศึกษาต้องมีความรับผิดชอบ ฝึกให้รู้หน้าที่ของการเป็นผู้น ากลุ่มและ    
การเป็นสมาชิกกลุ่ม มีความซื่อสัตย์ ต้องไม่กระท าการทุจริตในการสอบหรือคัดลอกข้อมูลของ
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ผู้อื่น เป็นต้น 
2)  อาจารย์ผู้สอนต้องสอดแทรกเรื่องคุณธรรม จริยธรรมในการสอนทุกรายวิชา ทั้งนี้อาจารย์ผู้สอน

และบุคลากรต้องปฏิบัติตนให้เป็นแบบอย่างที่ดี 
3)  มีระบบการดูแลและควบคุมการใช้อุปกรณ์การวิจัย  เคารพกฏเกณฑ์ กติกา ในการใช้อุปกรณ์การ

วิจัยร่วมกับผู้อื่น มีจิตส านึกสาธารณะ 
2.1.3  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

1)  ประเมินจากการตรงเวลาของนักศึกษาในการเข้าชัน้เรียน การส่งงานตามก าหนดระยะเวลาที่
มอบหมาย 

2)  ประเมินจากการมีวนิัยในการใช้เครื่องมือของส่วนรวม และการปฏิบัติตามกฎระเบียบที่ก าหนดไว้ 
3)  ประเมินจากการกระท าผิด การทุจริต 

2.2  ความรู้ 
2.2.1  ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 

1)   นักศึกษามีความรู้ ความสามารถทั้งทฤษฎีและปฏิบัต ิ
2)   นักศึกษามีความรู้ ความสามารถในการแก้ปัญหาด้วยกระบวนการวิจัย 
3)   นักศึกษาสามารถน าความรูท้างวชิาการไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม 
4)   นักศึกษามีความรู้ ความสามารถในการสร้างงานได้ด้วยตนเอง 
5)   นักศึกษามีความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงานในสาขาที่ตนเองถนัด 

2.2.2  กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้ 
เน้นการสอนโดยให้ผู้เรียนมีการเรียนรู้ด้วยตนเอง และการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม  เรียนรู้จาก

สถานการณ์จริง โดยใช้กลวิธีสอนที่หลากหลาย ทั้งการบรรยายร่วมกับการอภิปราย การค้นคว้า และก ารวิจัย 
ตลอดจนการน าเสนอประเด็นที่ผู้เรียนสนใจ เพื่อการเรียนรู้ร่วมกันของกลุ่ม 

2.2.3  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนด้านความรู้ประกอบด้วย การประเมินหลายวิธีและหลายกิจกรรม 

เพื่อจะได้ครอบคลุมการประเมินผลด้านความรู้ ทั้งการเรียนในห้องเรียนและการเรียนด้วยตนเอง  เช่น  การสอบวัด
ความรู้โดยใช้ข้อสอบ  การรายงาน  การศึกษาค้นคว้า  การวิเคราะห์กรณีศึกษา การท าโครงการ และการน าเสนอ
ปากเปล่า  เป็นต้น 

2.3. ทักษะทางปญัญา 
2.3.1  ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปญัญา 

1)  มีความคิดสร้างสรรค์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ และอย่างเปน็ระบบ 
2)  สามารถจัดล าดับความส าคัญของปัญญา  การสังเคราะห์  และแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ โดยใช้

กระบวนการทางหลักการอิสลามและทางวิทยาศาสตร์ 
3)  มีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้และใฝ่หาความรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง 
 
 
 



52 

 

 

 
2.3.2  กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปญัญา 

การสอนที่เน้นให้ผู้เรียนฝึกทักษะการคิด  การแสดงความคิดเห็น และการแก้ปัญหา  เฉพาะบุคคล
และกลุ่มในทุกสถานการณ์และที่สถานที่ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ  ความรู้สึก  โดยใช้วิธีการสอนแบบเสนอผลงาน      
การอภิปรายกลุ่ม  การศึกษาเฉพาะกรณี  การจัดท าโครงการ  และการท าวิทยานิพนธ์ 

2.3.3  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
การประเมินมีหลายวิธีและกิจกรรม  เป็นการประเมินทักษะการคิด และการแก้ปัญหา  โดยประเมิน

จากผลงานที่เกิดจากการใช้กระบวนการแก้ไขปัญหา  การศึกษาค้นคว้าอย่างเป็นระบบ มีแบบแผน การวิเคราะห์
วิพากษ์วิจารณ์  การน าเสนอโครงการ  การรายงานผลการวิเคราะห์  การสัมมนา และการสอบเค้าโครงและสอบ
ป้องกันวิทยานิพนธ์   

2.4  ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
2.4.1  ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคลและความสามารถในการรับผิดชอบ 

1)   สามารถท างานเป็นทีมทั้งในบทบาทผู้บงัคับบญัชา  หัวหน้างานและผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา 
2)   มีความรับผิดชอบในหนา้ที ่การพัฒนาตนเอง  วิชาชีพ และสังคมอย่างสม่ าเสมอ 
3)   มีความสามารถในการติดตอ่และสัมพันธไ์มตรีอย่างอุ่นใจ 

2.4.2  กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 

1) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนเป็นทีมเพื่อส่งเสริมการแสดงออกของการเป็นหัวหน้าและ
ผู้ใต้บังคับบัญชา 

2)  จัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมประสบการณ์ในการแสดงออกของภาวะหัวหน้าใน
หลากหลายสถานการณ์ 

3)  จัดกิจกรรมที่สอดแทรกเรื่องความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม  การมีมนุษยสัมพันธท์ี่ดีและ
เข้าใจวัฒนธรรมองค์กรในรายวิชาตา่ง ๆ 

2.4.3  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
1)  การประเมินด้านความสามารถในการแสดงออกของการเป็นหัวหน้าและผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา    

เมื่อมีการท างานเป็นกลุ่ม 
2)  การประเมินด้านประสบการณ์ในการแสดงออกภาวะหัวหน้าในการเรียนรู้จากการท างานเป็นทีม

หรือกลุ่ม 
3)  การประเมินด้านความรับผิดชอบต่อตนเองอย่างต่อเนื่อง หรือตระหนักถึงความรับผิดชอบ       

ในการเรียนรู้ 
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2.5 ทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

2.5.1  ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
1) มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการปฏิบัติงานวิจัยอย่า งมี

ประสิทธิภาพ 
2)  สามารถสื่อสารผ่านทางสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างเหมาะสม 
3)  สามารถเข้าถึงข้อมูลทางอิสลามศึกษาและอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งสามารถประเมินคุณภาพของ

ข้อมูลเพื่อใช้ในการเรียบเรียงต าราร งานวิจัยและวิทยานิพนธ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
2.5.2  กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และ

การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
1)   จัดให้นักศึกษาน าเสนอผลงานที่ต้องใช้ทักษะทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 
2) จัดให้นักศึกษาได้เข้าถึงฐานข้อมูลทางอิสลามศึกษาและอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง 
3) จัดการเรียนการสอนให้มีรายวิชาที่ต้องใช้ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  และการประเมินคุณภาพ

ของข้อมูล 
2.5.3  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และ 

การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
1)  ประเมินทักษะการน าเสนอโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
2)  ประเมินความสามารถในการอธิบาย และอภิปราย โดยใช้ทักษะคณิตศาสตร์  หลักการอิสลาม

ศึกษา และสถิติอย่างเหมาะสม 
3)  ประเมินการเลือกใช้ข้อมูลจากฐานข้อมูลทางอิสลามศึกษาและอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องในวินิจฉัยและ

การแก้ปัญหา ตลอดจนตอบค าถามได้อย่างถูกต้อง  
 

3.  แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curiculum 
Mapping) 

 

คุณธรรม จริยธรรม 
1. ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสตัย์สุจริต 
2. มีวินัย  ตรงต่อเวลา  และความรับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพและสังคม 
3. มีภาวะความเป็นผู้น าและผู้ตาม สามารถท างานเปน็ทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งและล าดับความส าคัญของ

ปัญหา 
4. เคารพสิทธิและรับฟังความคดิเห็นของผู้อ่ืน รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเปน็มนุษย์ 
5. เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์การและสังคม 
6. มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 
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ความรู้ 
1.   นักศึกษามีความรู้ ความสามารถทั้งทฤษฎีและปฏิบัติ 
2.   นักศึกษามีความรู้ ความสามารถในการแก้ปัญหาด้วยกระบวนการวิจัย 
3.   นักศึกษาสามารถน าความรูท้างวชิาการไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม 
4.   นักศึกษามีความรู้ ความสามารถในการสร้างงานได้ด้วยตนเอง 
5.   นักศึกษามีความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงานในสาขาที่ตนเองถนัด 

ทักษะทางปัญญา 
1.  มีความคิดสรา้งสรรค์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ และอย่างเปน็ระบบ 
2.  สามารถจัดล าดับความส าคัญของปัญญา  การสังเคราะห์  และแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ โดยใช้กระบวนการ

ทางหลักการอิสลามและทางวิทยาศาสตร์ 
3.  มีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้และใฝ่หาความรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง 

ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบคุคลและความรับผิดชอบ 
1.  สามารถท างานเปน็ทีมทัง้ในบทบาทผูบ้ังคับบัญชา  หัวหน้างานและผู้อยู่ใต้บงัคับบญัชา 
2.  มีความรับผิดชอบในหน้าที่ การพัฒนาตนเอง  วิชาชีพ และสังคมอย่างสม่ าเสมอ 
3.  มีความสามารถในการติดต่อและสัมพนัธ์ไมตรีอย่างอุ่นใจ 

ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
1.  มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการปฏิบัติงานวิจัยอย่างมีประสิทธิภาพ 
2.  สามารถสื่อสารผา่นทางสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างเหมาะสม 
3.  สามารถเข้าถึงข้อมูลทางอิสลามศึกษาและอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง ทั้งสามารถประเมินคุณภาพของข้อมูลเพื่อใช้ใน

การเรียบเรียงต ารา งานวิจัยและวิทยานิพนธ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
 ความรับผิดชอบหลัก    ความรับผิดชอบรอง 

 

รายวิชา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 

3. ทักษะทาง
ปัญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์

ระหว่าง
บุคคล 

และความ
รับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ
สื่อสาร และ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 1 2 3 
761-501   บทอ่านภาษาอังกฤษเพื่ออิสลามศึกษา                     
761-502   บทอ่านภาษาอาหรับเพื่ออิสลามศึกษา                     
761-503   การศึกษาคัมภีร์อัลกุรอานและอัสสนุนะฮฺ                              
761-504   สัมมนาอิสลามกับการพัฒนาสังคม                     
761-505   วิธีวิทยาการวิจัยทางอิสลามศึกษา                       
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รายวิชา 

 
 

1. คุณธรรม จริยธรรม 
2. ความรู้ 

3. ทักษะทาง
ปัญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์

ระหว่าง
บุคคล 

และความ
รับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ
สื่อสาร และ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 1 2 3 
761-511  อัสสุนนะฮฺและบิดอะฮ ฺ                     

761-512   มนุษย์ในอิสลาม                     

761-513   อุศูลดะอฺวะฮ ฺ                     

761-514   อิสลามกบัแนวคิดสมัยใหม่                     

761-515   ฟิกฮฺ อัสสนุนะฮ ฺ                     

761-516   ศาสตร์ทางฟิกฮ ฺ                     

761-517   นิติศาสตร์อิสลาม                      

761-518   ประวัตนิิติบญัญัติอิสลาม                     
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รายวิชา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 

3. ทักษะทาง
ปัญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์

ระหว่าง
บุคคล 

และความ
รับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ
สื่อสาร และ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 1 2 3 
761-519   ประวัติอิสลามศึกษา                     

761-520   บูรพาคดีกบัโลกมุสลิม                      

761-521   ประวัติศาสตร์นพินธ์มุสลิม                      

761-522   อิสลามในเอเชีย                     

761-523   ประวัติการศึกษาอิสลาม                     

761-524   จิตวิทยาการศึกษาอิสลาม                     

761-525  ปรัชญาการศึกษาอิสลาม                     

761-526  หลักสูตรและการสอนในอิสลาม                     

761-527   วิถชีีวิตมุสลิม                     

761-528   หลักการอิสลาม                     

761-529   อิสลามและวฒันธรรม                     
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รายวิชา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 

3. ทักษะทาง
ปัญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์

ระหว่าง
บุคคล 

และความ
รับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ
สื่อสาร และ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 1 2 3 
761-530    สังคมอิสลาม                     

761-541   อะกีดะฮฺ อิสลามียะฮฺ                           

761-542   กลุ่มความคิดอิสลามเปรียบเทียบ                       

761-543   สัมมนาโลกทัศน์อิสลามร่วมสมัย                      

761-544   อิสลามและปรชัญาเปรียบเทียบ                     

761-545   อิสลามในพหุสังคม                     

761-546   การศึกษาคัมภีร์เปรียบเทียบ                     

761-547   กลุ่มและนิกายตา่ง ๆ ในอิสลาม                       

761-548   อะหาดีษ มุคตาเราะฮ ฺ                     

761-549   การศึกษาเอกเทศ 1                     

761-550   การศึกษาเอกเทศ 2                     
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รายวิชา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 

3. ทักษะทาง
ปัญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์

ระหว่าง
บุคคล 

และความ
รับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ
สื่อสาร และ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 1 2 3 
761-551   ฟิกฮฺเปรียบเทียบ                     

761-552   ฟิกฮฺในสงัคมปัจจบุนั                     

761-553   ชะรีอะฮฺกับจริยธรรม                     

761-554   การปกครองและการบริหารในอิสลาม                     

761-555   สัมมนาทางฟิกฮฺในปัญหาร่วมสมัย                     

761-556   ระบบการเงินในอิสลาม                     

761-557   ฟิกฮฺทางอาญาเปรียบเทียบ                     

761-558   เกาะวาอิด ฟิกฮยีะฮฺ                     

761-549   การศึกษาเอกเทศ 1                      

761-550   การศึกษาเอกเทศ 2                      
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รายวิชา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 

3. ทักษะทาง
ปัญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์

ระหว่าง
บุคคล 

และความ
รับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ
สื่อสาร และ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 1 2 3 
761-559   ประวัติการแผ่ขยายอิสลาม          

 

                  

761-560   ประชาคมมุสลิมในโลกปัจจุบนั   
 

                  

761-561   ประวัติศาสตร์อาณาจักรออตโตมาน   
 

                  

761-562   ประวัติศาสตร์ตะวันออกกลางสมัยใหม่   
 

                  

761-563   สัมมนาสถานการณโ์ลกมุสลิม   
 

                  

761-564   ส ารวจอารยธรรมอาหรับ    
 

                  

761-565   โลกอาหรับกับการฟื้นฟูวิทยาการ                     

761-566   อารยธรรมอิสลาม                     

761-549   การศึกษาเอกเทศ 1                      

761-550   การศึกษาเอกเทศ 2                      
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รายวิชา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 

3. ทักษะทาง
ปัญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์

ระหว่าง
บุคคล 

และความ
รับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ
สื่อสาร และ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 1 2 3 
761-567   มนุษยสัมพันธ์ในอิสลาม                     

761-568   การบริหารการศึกษาในอิสลาม                     

761-569   ตัรบิยะฮฺ อิสลามียะฮฺ                     

761- 570   การศึกษาอิสลามในชุมชนมุสลิม                     

761-571   สัมมนาพลวตัรแห่งอัลกุรอาน                     

761-572   เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาอิสลาม                     

761-573   ปัญหาการศึกษาอิสลาม                       

761-574   สื่อมวลชนกับสังคมมุสลิม                     

761-549   การศึกษาเอกเทศ 1                     

761-550   การศึกษาเอกเทศ 2                      

761-575    เชื้อชาติและชาติพนัธุ์ของชาวมสุลิม                     

761-576    สัมมนามุสลิมในยุคโลกาภิวัตน์                      
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รายวิชา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 

3. ทักษะทาง
ปัญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์

ระหว่าง
บุคคล 

และความ
รับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ
สื่อสาร และ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 1 2 3 
761-577    การเมืองการปกครองในประเทศมุสลิม                     

761-578    วัฒนธรรมเปรียบเทียบ                     

761-579    บทบาทของศาสนาในโลกปัจจบุัน                       

761-580    การศึกษาอิสลาม                       

761-581    เศรษฐศาสตร์อิสลาม                     

761-582    ฟิกฮฺของชนกลุ่มนอ้ย                     

761-583   สันติภาพในอิสลาม                     

761-549   การศึกษาเอกเทศ 1                     

761-550   การศึกษาเอกเทศ 2                     

761-591   วิทยานิพนธ์แผน ก แบบ ก 1      
 

               

761-592   วิทยานิพนธ์แผน ก แบบ ก 2       
 

               

761-593   สารนิพนธ์ แผน ข      
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หมวดที่ 5    
หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 

 
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด)  

เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2556 ข้อ 43 
การประเมินรายวิชา วิทยานิพนธ์ และสารนิพนธ์  รายวิชาที่มีการประเมินผลเป็นระดับคะแนน ให้มีค่าระดับคะแนน 
(Grade) ตามความหมาย และค่าระดับคะแนนดังต่อไปนี้  

ระดับคะแนน       ความหมาย ค่าระดับคะแนน (ต่อหนึ่งหน่วยกิต) 
 A ดีเยี่ยม  (Excellent)  4.0 
 B+ ดีมาก   (Very Good)  3.5 
 B   B ดี   (Good)  3.0 
 C+ พอใช้  (Fairly Good) (Fairly Good)   2.5 
 C ปานกลาง (Fair) (Fair)  2.0 
 D+ อ่อน  (Poor)   1.5 
 D อ่อนมาก  (Very Poor) (Very Poor)  1.0 
 F ตก   (Fail)  0.0 

  
ผลการศึกษาอาจแสดงด้วยสัญลักษณ์และความหมายอื่นได้ดังต่อไปนี้ 

สัญลักษณ ์ ความหมาย 
S ผลการเรียนหรือการสอบเป็นที่พอใจ (Satisfactory)  ใช้ส าหรับรายวิชาที่

ก าหนดให้มีการประเมินผลแบบไม่คิดค่าคะแนน หรือรายวิชาปรับพื้นฐาน หรือ
รายวิชาวิทยานิพนธ์  หรือสารนิพนธ์  

U ผลการเรียนหรือการสอบยังไม่เป็นที่พอใจ (Unsatisfactory) ใช้ส าหรับรายวิชา
ที่ก าหนดให้มีการประเมินผลแบบไม่คิดค่าคะแนนหรือรายวิชาปรับพื้นฐานหรือ
รายวิชาวิทยานิพนธ์ หรือสารนิพนธ์   

X ผลการเรียนหรือการสอบอยู่ในระดับคะแนนดีเด่น (Excellent) ใช้ส าหรับ
รายวิชาวิทยานิพนธ ์ หรือสารนิพนธ ์  

I การวัดผลยังไม่สมบูรณ์ (Incomplete)  ใช้ในกรณีนักศึกษาปฏิบัติงานไม่ครบ
ภายในเวลาที่ก าหนดไว้หรือขาดสอบ โดยมีเหตุสุดวิสัย บางประการจะต้องมีการ
แก้ไขให้เป็นระดับคะแนนภายใน 6 สัปดาห์แรกของภาคการศึกษาถัดไปที่
นักศึกษาผู้นั้นลงทะเบียนเรียน มิฉะนั้นมหาวิทยาลัยจะเปลี่ยนสัญลักษณ์ I ให้
เป็นระดับคะแนน E  โดยทันที 
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P การเรียน หรือการวิจัย หรือการท าวิทยานิพนธ์ หรือสารนิพนธ์ ที่ยังมีความ
ต่อเนื่องอยู่ (In  progress) และมีความก้าวหน้าเป็นที่น่าพอใจ 

N การเรียน หรือการวิจัย หรือการท าวิทยานิพนธ์ หรือสารนิพนธ์ ที่ยังมีความ
ต่อเนื่องอยู่แต่ไม่มีความก้าวหน้าหรือไม่เป็นที่พอใจ (No progress)  ในกรณีได้
สัญลักษณ์ N  นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนซ้ าในหน่วยกิตที่ได้สัญลักษณ์ N 

W การถอนรายวิชาโดยได้รับอนุมตัิ  (Withdrawn with permission) 
 

2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา  
2.1  การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่ส าเร็จการศึกษา 

2.1.1 นักศึกษาประเมินการเรียนการสอน เมื่อสิ้นสุดแต่ละภาคการศึกษา 
2.1.2 อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาประเมินความสอดคล้องของข้อสอบกับผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐาน

ของหลักสูตร 
2.1.3 นักศึกษาเผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์ในลักษณะการตีพิมพ์บทความในวารสารวิชาการที่เป็นที่ยอมรับ

ทั้งในระดับชาติหรือนานาชาติ หรือการน าเสนอในที่ประชุมวิชาการที่มีผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบมาตรฐานบทความ
วิชาการ 

2 .1 . 4  กา รสอบป้ อ งกัน วิ ทยานิ พนธ์ โ ดยมี คณะกรรมการสอบตามที่ ก า หนดไ ว้ ใน ระ เบี ยบ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2556 
2.2  การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาส าเร็จการศึกษา 

2.2.1 ประเมินการได้งานท าของบัณฑิต 
2.2.2 ประเมนิความรู้ความสามารถ และความมั่นใจในการประกอบอาชีพ 
2.2.3 ประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 
2.2.4 ประเมินผลงานหรือกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม 
2.2.5 ประเมินความก้าวหน้าในอาชีพการงานของบัณฑิต 

3. เกณฑก์ารส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร  
ใช้เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

นักศึกษาจะส าเร็จการศึกษาได้ต้องมีคุณสมบัติต่อไปนี้  
3.1  สอบผ่านรายวิชาต่าง ๆ ครบถ้วนตามหลักสูตร 
3.2  สอบเทียบหรือสอบผ่านความรู้ภาษาต่างประเทศตามที่บัณฑิตวิทยาลัยก าหนด 
3.3  แผน ก แบบ ก 1 สอบผ่านโครงร่างวิทยานิพนธ์ น าเสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่า

ขั้นสุดท้าย โดยคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ และจะต้องเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้ และผลงาน
วิทยานิพนธ์จะต้องได้รับการตีพิมพ์ หรือด าเนินการให้ผลงานได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ
ระดับชาติหรือนานาชาติ  ตามประกาศคณะกรรมการอุดมศึกษา เร่ืองหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ
ส าหรับการเผยแพร่ผลงานวิชาการ 
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3.4  แผน ก แบบ ก 2 ศึกษารายวิชาครบตามที่ก าหนดในหลักสูตร ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ า
กว่า 3.00 สอบผ่านโครงร่างวิทยานิพนธ์ น าเสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย        
โดยคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ และจะต้องเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้ และผลงานวิทยานิพนธ์
จะต้องได้รับการตีพิมพ์ หรือด าเนินการให้ผลงานได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ หรือสิ่งพิมพ์     
ทางวิชาการระดับชาติหรือระดับนานาชาติตามประกาศคณะกรรมการอุดมศึกษา เรื่องหลักเกณฑ์การพิจารณา
วารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ หรือเสนอต่อที่ประชุมวิชาการ และบทความที่น าเสนอ
ฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)  ที่มีรายงานการประชุม (Proceedings) โดยมีการเผยแพร่ไปยังสถาบันอุดมศึกษา  

3.5 แผน ข ศึกษารายวิชาครบตามที่ก าหนดในหลักสูตร ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 3.00 
สอบผ่านการสอบประมวลความรอบรู้ (comprehensive examination) ด้วยข้อเขียนและหรือปากเปล่าใน
สาขาวิชาที่ศึกษา เสนอรายงานการค้นคว้าอิสระและสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย และจะต้องเป็นระบบ
เปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้ และต้องมีรายงานการค้นคว้าอิสระต้องได้รับการเผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะหนึ่งที่
สืบค้นได้ 

3.6 ช าระหนี้สินทั้งหมดต่อมหาวิทยาลัยเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
3.7 ปฏิบัติตามเงื่อนไขอ่ืน ๆ ตามที่มหาวิทยาลัย คณะ หลักสูตร ก าหนด 

 
หมวดที่ 6   

การพัฒนาคณาจารย์ 
 

1. การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่  
1.1  มีการปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ให้รู้จักมหาวิทยาลัยฯ ระบบการเรียนการสอน และเข้าใจวัตถุประสงค์

และเป้าหมายของหลักสูตร ตามแนวคิดของกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
1.2  ชี้แจงให้อาจารย์ใหม่เข้าใจภารกิจของคณะฯ และเร่ืองการประกันคุณภาพการศึกษา 
1.3  แนะน าอาจารย์ใหม่ให้รู้จักบุคลากรในคณะฯ เพื่อให้สามารถติดต่อประสานงานและปฏิบัติงานได้

อย่างมีประสิทธิภาพ อาจารย์ทุกคนได้รับการพัฒนาอย่างทั่วถึงในด้านการจัดการเรียนการสอนและความรู้ที่
ทันสมัย 

1.4  อบรมอาจารย์ให้มีความสามารถเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
1.5  อบรมเรื่อง Plagiarism และความรู้เรื่องทรัพย์สินทางปัญญา 

 
2.  การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์  

ส่งเสริมอาจารย์ให้เพิ่มพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์ เพื่อส่งเสริมการสอนและการวิจัยอย่างต่อเนื่อง 
สนับสนุนด้านการศึกษาต่อ ฝึกอบรม น าเสนอผลงาน ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองค์กรต่างๆ ทั้งในประเทศ
และต่างประเทศ การลาเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์การวิจัยหรือแต่งต ารา 

 
 



66 

 

 

2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล  
2.1.1 ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพิ่มพูนทักษะการเรียนการสอนให้ทันสมัย การวิจัยอย่างต่อเนื่องและ

น าองค์ความรู้ทีไ่ด้จากการวิจยัมาใช้ในการเรียนการสอน และการวิจัยในชัน้เรียน 
2.1.2 สนับสนุนให้อาจารย์พัฒนาสมรรถนะการสอน ทักษะการจัดการเรียนการสอน การผลิตสื่อ 

การสอน ตลอดจนการวัดและการประเมินผล  
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอ่ืนๆ  

2.2.1 ส่งเสริมให้อาจารย์มีส่วนร่วม ในการน าความรู้ในวิชาชีพไปบริการวชิาการแก่ชุมชน 
2.2.2 สนับสนุนให้อาจารย์เป็นที่ปรึกษาทางวชิาการแก่บุคลากรในแหล่งฝึกงานของนักศึกษา 
2.2.3 สางเสริมให้อาจารย์ท าผลงานทางวชิาการ 
2.2.4 ส่งเสริมการท าวิจัยที่เก่ียวกับการเรียนการสอน 
2.2.5 ส่งเสริมให้มีสถานวิจัยและหน่วยวิจัยในคณะฯ ที่รับผิดชอบเก่ียวกับการพัฒนาสังคมมุสลิม 

 
หมวดที่ 7   

การประกันคุณภาพหลักสูตร 

 
การประกันคุณภาพหลักสูตรใช้เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 และแนวทางการ

บริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2558 โดยก าหนดการประกันคุณภาพของหลักสูตรตามองค์ประกอบ 6 ด้าน 
คือ การก ากับมาตรฐาน บัณฑิต นักศึกษา คณาจารย์ หลักสูตรการเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน และสิ่งสนับสนนุ
การเรียนรู ้

 
1. การก ากับมาตรฐาน  
 

เป้าหมาย วิธีการด าเนินการ วิธีการประเมินผล 
1) พัฒนาหลักสูตรให้ทันต่อ
การเปลี่ยนแปลงของสังคม 
2) สร้างองค์ความรู้ใหม่ด้าน
อิสลามศึกษา 
3) ประยุกต์ใช้ความรู้ทาง
อิสลามศึกษาได้อย่าง
เหมาะสม 
4) ก ากับคุณภาพของ
หลักสูตรให้ได้มาตรฐานตามที่ 
สกอ. ก าหนด 
5) นักศึกษาส าเร็จการศึกษา
ตามระยะเวลาที่ก าหนด 80% 

1) จัดหลักสูตรให้สอดคล้องกับมาตรฐาน
วิชาการดา้นอิสลามศึกษาและ สกอ. 
2) จัดการศึกษาเชื่อมโยงทัง้ทฤษฏีและการ
ปฏิบัติ โดยยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม ใน
ทุกรายวิชา 
3) ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้มีประสบการณ์พิเศษ
ในการศึกษาดูงาน และออกแบบโครงการ
ปฏิบัติการในรายวิชาที่เหมาะ 
4) จัดท าฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศ
ของอาจารย์ ผู้เรียน กิจกรรมทางวิชาการ 
ความร่วมมือกับต่างประเทศเพื่อเป็นการ
ประกันคุณภาพของหลักสูตร 

1) หลักสูตรอิงมาตรฐานส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
2) มีรายวิชาและกระบวนการจดัการ
เรียนรู้ที่สะท้อนคุณภาพการศึกษา 
3) ผลการประเมินการสอนโดย
ผู้เรียนเป็นผูป้ระเมินผา่นระบบ
ออนไลน ์
4) ผลประเมินความพึงพอใจ
หลักสูตรโดยผู้ส าเร็จการศึกษาและ
ผู้ใช้บัณฑิต 
5) การตีพิมพ์บทความวิจัยในวารสาร
หรือน าเสนอในการประชุมทาง
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6) นักศึกษาตีพิมพ์ในวารสาร
หรือน าเสนองานวจิัยในที่
ประชุมทางวชิาการ 80% 

5) ประเมินความพงึพอใจของผู้เรียนใน
รายวิชา และหลักสูตรการจัดการการเรียน
การสอน จากผูส้ าเร็จการศึกษา และ
หน่วยงานที่เก่ียวกับข้อง 
6) หาแหล่งตีพิมพ์ให้นักศึกษาได้ตีพิมพ์ใน
วารสารที่มี Impact สูง 
7) สนับสนนุให้อาจารย์ได้พฒันาองค์ความรู้
อย่างต่อเนื่องให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของ
สังคม โลกาภิวตัน ์
8) ประเมินมาตรฐานคุณวฒุิ และต าแหน่ง
ทางวชิาการของอาจารย ์

วิชาการระดบัชาติหรือนานาชาติ 
6) รายชื่อคณาจารย์ประจ าหลักสูตร 
มีคุณวุฒิ ผลงานทางวิชาการตาม
เกณฑ์ฯ สกอ. 
7) มีการตรวจสอบ ประเมิน และ
ปรับปรุงหลักสูตรทุก 5 ป ี
 

 

2. บัณฑิต 
2.1 ผู้ที่ส าเร็จการศึกษาต้องมีผลงานวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ ได้รับการตีพิมพ์หรืออย่างน้อยได้รับการ

ยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาติ หรือน าเสนอต่อที่ประชุมวิชาการที่มีคุณภาพตาม
ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เร่ืองหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทาง
วิชาการ 

2.2 ผู้ที่ส าเร็จการศึกษาต้องศึกษารายวิชาครบจ านวนหน่วยกิตตามที่หลักสูตรก าหนด พร้อมทั้งเสนอ
วิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ และข้อก าหนดอื่นๆ ให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา 

2.3 วิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ของผู้ที่ส าเร็จการศึกษาต้องการตรวจสอบการคัดลอกผลงานหรือซ้ าซ้อน 
(TernitIn) 

2.4 ผู้ส าเร็จการศึกษาต้องรายงานความตั้งใจของตนเองในการประกอบอาชีพหลังจากจบการศึกษาต่อ
บัณฑิตศึกษาวิทยาลัยอิสลามศึกษา 

2.5 มีการส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตทุกปีเพื่อน าข้อมูลไปปรับปรุงหลักสูตรต่อไป 
 
3. นักศึกษา 

3.1 การรับนักศึกษา 
3.1.1 ก าหนดคุณสมบัติผู้เรียน มีดังนี้ 

3.1.1.1 หลกัสตูรแผน ก แบบ ก 1 
1) เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านอิสลามศึกษา หรือสาขาที่สัมพันธ์กัน 

เกณฑ์การประเมินอยู่ในระดับดี หรือ 3.00 
2) เสนอเค้าโครงวิทยานิพนธ์ในหัวข้อที่สนใจจะด าเนินการวิจัย จ านวน 1 เรื่อง 
3) คุณสมบัตินอกเหนือจากที่กล่าวมาให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหาร

หลักสูตร 
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3.1.1.2 หลกัสตูรแผน ก แบบ ก 2 

1) เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านอิสลามศึกษา หรือสาขาที่สัมพันธ์กัน 
เกณฑ์การประเมินอยู่ในระดับดี หรือ 2.50 

3) คุณสมบัตินอกเหนือจากที่กล่าวมาให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร 

3.1.1.3 หลกัสตูรแผน ข 
1) เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านอิสลามศึกษา หรือสาขาที่สัมพันธ์กัน 

เกณฑ์การประเมินอยู่ในระดับดี หรือ 3.00 
3) คุณสมบัตินอกเหนือจากที่กล่าวมาให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหาร

หลักสูตร 
3.1.2 ก าหนดการรับสมัคร โดยสมัครทาง wibsite ของบัณฑิตวิทยาลัยได้ตลอดทั้งปี 

3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา 
5.2.1 ผู้รับผิดชอบหลักสูตรโดยการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา โดยการแนะน าเกี่ยวกับการเรียน

การสอน การท าวิทยานิพนธ์ และการใช้ชีวิตในฐานะบัณฑิตศึกษา 
5.2.2 มีการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาทั่วไปให้แก่นักศึกษาแรกเข้า ในกรณีที่นักศึกษายังไม่มีอาจารย์ที่

ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพื่อช่วยเหลือให้ค าปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก/ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี) เพื่อให้
ค าปรึกษาและดูแลนักศึกษาทางด้านการเรียน การวิจัย และอ่ืนๆ 

5.2.3 เมื่อนักศึกษามีหัวข้อวิทยานิพนธ์หรือเลือกอาจารย์ที่ปรึกษาแล้ว และพร้อมที่จะท าวิจัยเพื่อ
วิทยานิพนธ์ คณะจะด าเนินการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก/อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี) 
เพื่อให้ค าปรึกษาและดูแลนักศึกษาทั้งด้านการเรียน การวิจัย และอ่ืนๆ 

5.2.4 อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ต้องจัดสรรเวลาส าหรับให้นักศึกษาได้พบและขอค าแนะน า 
5.2.5 มีหน่วยบัณฑิตศึกษาที่สามารถให้ค าแนะน านักศึกษาและช่วยเหลือนักศึกษาได้อีกทาง 

3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา 
3.3.1 หลักสูตรมีการติดตามการคงอยู่ของนักศึกษาในแต่ละภาคการศึกษาและแต่ละปี 
3.3.2 หลักสูตรมีการส ารวจผลการส าเร็จการของนักศึกษาในแต่ละภาคการศึกษาและแต่ละปี 
3.3.3 หลักสูตรมีความตระหนักต่อการอุทรณ์ โดยเปิดโอกาสให้นักศึกษาสามารถยื่นค าร้องเพื่อขอ

อุทธรณ์ในกรณีที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับการสอบ ผลคะแนนและวิธีการประเมิน จัดช่องทางการรับค าร้องเพื่อการขอ
อุทธรณ์ของนักศึกษา และจัดตั้งคณะกรรมการในการพิจารณาการอุทธรณ์ของนักศึกษา 

4. คณาจารย์ 
4.1 การบริหารและพัฒนาคณาจารย์  

4.1.1 ระบบ กลไก หรอืแนวทางการรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
4.1.1.1 มีการคัดเลือกอาจารย์ประจ าหลักสูตรตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย 

โดยอาจารย์ประจ าหลักสูตรจะต้องมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโท หรือปริญญาเอกในสาขาวิชาอิสลามศึกษา 
หรือสาขาวิชาที่เก่ียวข้อง 
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4.1.1.2  มีการแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตรตามข้อ 4.1.1.1 ประธานคณะกรรมการบริหาร

หลักสูตรมีการประชุมกับผู้รับผิดชอบหลักสูตร เพื่อคัดเลือกและลงมติในการแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลกัสูตร และ
น าเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ าวิทยาลัยอิสลามศึกษา 

4.1.2 ระบบ กลไก หรือแนวทางการบริหารอาจารย์ 
4.1.2.1 วิทยาลัยอิสลามศึกษาสนับสนุนเงินในการประชุมวิชาการ การอบรม การน าเสนอ

ผลงานวิจัย และเอกสารประกอบการเรียนการสอน 
4.1.2.2 คณะกรรกมารบริหารหลักสูตรประเมินความก้าวหน้า ผลสัมฤทธิ์ และวิเคราะห์

ปัญหาและอุปสรรค 
4.1.3 การส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ประจาหลักสูตร 

การเตรียมผู้สอนที่เป็นอาจารย์ใหม่ ระบุไว้ข้างต้นในหมวด 6 การพัฒนาอาจารย์ 
4.2 คุณภาพของอาจารย์ 

4.2.1 ผู้รับผิดชอบหลักสูตรตรวจสอบและติดตามร้อยละของอาจารย์ที่มีตาแหน่งทางวิชาการและ
การเผยแพร่ผลงานของอาจารย์ประจ าหลักสูตร เป็นไปตามเกณฑ์ของคุณสมบัติอาจารย์ประจ าหลักสูตรตาม
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 ของกระทรวงศึกษาธิการ 

4.2.2 ผู้รับผิดชอบหลักสูตรติดตามและรายงานร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ด ารงต าแหน่ง
ทางวิชาการทุกปี 

4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย์ 
4.3.1 ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีการรายงานการคงอยู่ของอาจารย์ประจ าหลักสูตร และส ารวจความ   

พึงพอใจของอาจารย์ประจ าหลักสูตรต่อการบริหารงานของหลักสูตรทุกปี 
4.3.2 ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจ าหลักสูตร และผู้สอน ประชุมร่วมกันในการจัดการเรียน

การสอน การประเมินผล และให้ความเห็นชอบการประเมินผลทุกรายวิชา เก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อเตรียมไว้ส าหรับ
การปรับปรุงหลักสูตร ตลอดจนปรึกษาหารือแนวทางที่จะท าให้ทะลุเป้าหมายตามหลักสูตร และได้บัณฑิตตาม
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 

3.4.3  ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีการเสนอแต่งตั้งอาจารย์พิเศษตามความเหมาะสมเพื่อให้ท าหน้าที่สอน 
เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม โดยพิจารณาคุณสมบัติให้เป็นไปตามระเบียบฯ 

 
5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 

5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร 
ระบบ กลไก หรือแนวทางในการก าหนดสาระรายวิชาในหลักสตูร 
5.1.1 วิทยาลัยอิสลามศึกษาแตง่ตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร 
5.1.2 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรก าหนดสาระรายวิชาในหลักสูตรให้มีเนื้อหาสอดคล้องตาม

ปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร และปรับปรุงตามสถานการณ์ของหลักสูตรที่เปลี่ยนไป ให้ทันสมัยตาม
ความก้าวหน้าในศาสตร์ รวมทั้งความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 
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5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 

5.2.1 การก าหนดผู้สอน 
5.2.1.1 อาจารย์ผู้สอนต้องเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตร อาจารย์ประจ า หรืออาจารย์พิเศษที่มี

คุณสมบัติตามเกณฑ์ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 
5.2.2.2 อาจารย์ผู้สอนต้องเป็นอาจารย์ที่มีความรู้ความช านาญในเนื้อหาที่ สอน และ

ผลงานวิจัยหรือประสบการณ์ที่เก่ียวข้องกับวิชาที่สอน สอดคล้องกับมาตรฐานตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 

5.2.2.3  อาจารย์ผู้สอนต้องมีการเตรียมต ารา หนังสือหรือคู่มือในเนื้อหารายวิชาที่สอนมีการ
ประเมินความถูกต้องของเนื้อหาตามหลักวิชาการ สอดคล้องกับตามเกณฑ์มาตรฐานการขอก าหนดต าแหน่งทาง
วิชาการ 

5.2.2 กระบวนการจัดการเรียนการสอน 
5.2.2.1 การจัดท า มคอ. 3, 5 

1) ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรก ากับดูแล ติดตาม 
และตรวจสอบการท า มคอ.3 และ มคอ.5 

2) ประธานหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอนที่รับผิดชอบรายวิชาจัดท า มคอ.3 และมคอ.
5 และส่ง มคอ.3 ก่อนวันเปิดภาคการศึกษา และ มคอ.5 ภายใน 30 วันหลังจากสิ้นสุดภาคการศึกษา 

3) ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวางแผนจัดการเรียนการสอนร่วมกับอาจารย์ผู้สอน 
ด าเนินการจัดการเรียนการสอน และประเมินผล 

5.2.2.2 การท าวิทยานพินธ์/สารนิพนธ ์
1) การควบคุมดูแลการท าวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาที่สอดคล้องกับแนวทางการท า

วิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ที่มีประสิทธิภาพ 
2) มีการก าหนดแนวทางการท าวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ตามระเบียบของบัณฑิต

วิทยาลัย 
3) นักศึกษาต้องมีการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ ภายในระยะเวลาที่ก าหนดโดย

บัณฑิตวิทยาลัย 
5.2.3 การสนับสนุนและการให้ค าแนะน านักศึกษา 

5.2.3.1 มีการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักหรืออาจารย์ที่ปรึกษาทั่วไปในภาค
การศึกษาที่ 1  

5.2.3.2 มีการแนะน าเกี่ยวกับการเรียนการสอน การให้ค าปรึกษาในการดูแลควบคุมการท า
วิทยานิพนธ์ และการปรับตัวของนักศึกษา 
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5.3 การประเมินผู้เรียน 

5.3.1 การประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
5.3.1.1 มีการประเมินผลการสอนของแต่ละรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษา 
5.3.1.2 มีอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักหรือร่วมที่ให้ความช่วยเหลือและแนะน าการเขียน

เค้าโครง การท าวิทยานิพนธ์ และการเขียนนิพนธ์ต้นฉบับ 
5.3.1.3 มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนตามกรอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่ก าหนดไว้ใน 

มคอ.3 เมื่อครบเวลาเรียน 15 สัปดาห์  
5.3.2 การประเมินวิทยานิพนธ์ 

5.3.2.1 ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเสนอชื่อแต่งตั้ งคณะกรรมการสอบ
วิทยานิพนธ์ โดยผ่านการเสนอชื่อโดยอาจารย์ที่ปรึกษา ซึ่งมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ของส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา พ.ศ. 2558 

5.3.2.2 ประธานกรรมการสอบ ผู้ทรงคุณวุฒภิายใน ผู้ทรงคุณวุฒภิายนอก และกรรมการสอบ 
ท าการประเมินวิทยานิพนธ์ว่าผ่านหรือไม่ผ่าน และอยู่ในระดับใดตามแบบประเมินผล 

 
6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

6.1 การบริหารงบประมาณ 
คณะจัดสรรงบประมาณประจ าปี ทั้งงบประมาณแผน่ดินและเงนิรายได้เพื่อจัดซื้อต ารา สื่อการเรียน

การสอน โสตทัศนูปกรณ์ และวสัดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์อย่างเพียงพอเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนในชั้นเรียน 
และสร้างสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับการเรียนรู้ด้วยตนเองของนักศึกษา 

6.2  ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม  
6.2.1 สถานที่ 

6.2.1.1 สถานที่ส าหรับการเรียนการสอน คอื อาคารวิทยอิสลามนาน 
าชาติ วิทยาลัยอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
6.2.1.2 หลกัสตูรให้การสนับสนุนส าหรับรายวิชาเพื่อไปจัดการเรียนการสอนนอกสถานที่ โดย

ก าหนดเป็นโครงการของรายวิชา 
6.2.2 ห้องสมุด หนังสือ และต าราที่ใช้ประกอบการเรียนการสอน 

ห้องสมุดวิทยาลัยอิสลามศึกษา และห้องสมุดกลางมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขต
ปัตตานี มีหนังสือ ต ารา และการสืบค้นผ่านฐานข้อมูลด้านอิสลามศึกษาและด้านอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึง
ฐานข้อมูลสารสนเทศต่างๆ ที่จะให้สืบค้น อาทิ ห้องสมุดส าเร็จรูป เช่น 

- Al-Maktabah al-Waqafiyah 
- Al-Maktabah al-Shamilah 
- Al-Maktabah al-Islamiyah 
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6.2.3 การค้นคว้าฐานข้อมูลและวารสารจาก CD-ROM และ internet 

การค้นคว้าสามารถจะศึกษาทั้งในรูปแบบซีดีรอม และออนไลน ์อาทิ al-albaniy.net, ibn 
bazz.net, al-uthaimiy.net, e-hadith, e-tafsir เป็นต้น 

6.3  การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพ่ิมเติม 
ประสานงานกับส านักหอสมุดกลางในการจัดซื้อหนังสือ และต าราที่เกี่ยวข้ อง เพื่อให้บริการแก่

คณาจารย์และนักศึกษาได้ค้นคว้าและใช้ประกอบการเรียนการสอน ในการประสานงานการจัดซื้อหนังสือนั้น
อาจารย์ผู้สอนแต่ละรายวิชาจะมีส่วนร่วมในการเสนอแนะรายชื่อหนังสือ ตลอดจนสื่ออ่ืนๆที่จ าเป็นเพื่อให้
หอสมุดกลางจัดซื้อให้ด้วย ในส่วนของคณะจะมีห้องอ่านหนังสือเพื่อบริการหนังสือ ต ารา หรือวารสารเฉพาะทาง 
และคณะจะต้องจัดสื่อการสอนอ่ืนเพื่อใช้ประกอบการสอนของอาจารย์ เช่น เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ 
คอมพิวเตอร์ เครื่องฉายสไลด์ เป็นต้น  

6.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร                                                                                                     
การประเมินความพอเพียงของทรัพยากร วิทยาลัยอิสลามศึกษามีเจ้าหน้าที่ประจ าห้องสมุดท าการ

ตรวจสอบ จัดหมวดหมู่ของหนังสือ ครุภัณฑ์ที่สามารถอ านวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้ห้องสมุด และ และท าหน้าที่
ประเมินความพอเพียงของหนังสือ ต ารา วารสาร เป็นต้น ทั้งมีการพบปะนักศึกษาบัณฑิตศึกษาทุกภาคการศึกษา
เพื่อรับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะจากนักศึกษาอีกด้วย 

 
เป้าหมาย การด าเนินการ การประเมินผล 

จั ด ใ ห้มี ห้ อ ง เ รี ย น
ห้ อ ง ป ฏิ บั ติ ก า ร ร ะ บ บ
เครือข่าย แม่ข่าย อุปกรณ์
การทดลองทรัพยากรสื่ อ
และช่องทางการเรียนรู้ที่
เพียบพร้อม เพื่อสนับสนุน
ทั้งการศึกษาในห้องเรียน 
นอกห้องเรียน และเพื่อการ
เรียนรู้ได้ด้วยตนเอง อย่าง
เพียงพอมีประสิทธิภาพ 

1. จัดให้มีห้องเรียนที่มีความพร้อม
ใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ 

2. จัดเตรียมห้องปฏิบัติการทดลอง
ที่มี เครื่ องมือทันสมัย  เพื่ อ ใ ห้
นักศึกษาสามารถฝึกปฏิบัติ 

3. จัดให้มีห้องสมุดที่ให้บริการทั้ง
หนังสือ ต ารา และสื่อดิจิตัลเพื่อ
การ เรียนรู้  ทั้ งหอสมุดกลาง 
ห้องสมุดคณะฯ และห้องอ่าน
หนังสือของคณะ 

1. รวบรวมจัดท าสถิติจ านวนเครื่องมือ
อุปกรณ์ต่อหัวนักศึกษา ชั่วโมงการใช้
งานห้องปฏิบัติการ และเครื่องมือ 

2. สถิติของจ านวนหนังสือต ารา และสื่อ 
ดิจิตัล ที่มีให้บริการและสถิติการใช้งาน
หนังสือต ารา สื่อดิจิตัล 

3. ผลส ารวจความพึงพอใจของนักศึกษา
ต่อการให้บริการทรัพยากรเพื่อการ
เรียนรู้และการปฏิบัติ 

 
6.3  มีการส ารวจเพื่อประเมินความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม และ/ หรือความพึงพอใจของผู้ใช้

บัณฑิตหลังจากนักศึกษาส าเร็จการศึกษาไปแล้ว 1 ปี เพื่อน าข้อมูลมาใช้ประกอบการปรับปรุงหลักสูตร รวมถึง
การศึกษาวิจัยข้อมูลดังกล่าวตามประบวนการวิจัย 
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7. ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators)  

 
ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5 

1)  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสตูรอย่างน้อยร้อยละ 80             
มีการประชุมหลักสูตร เพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวน        
การด าเนินงานหลักสูตรอย่างนอ้ยปีการศึกษาละ 2 ครั้ง   
โดยต้องบนัทึกการประชุมทุกคร้ัง 

     

2)  มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับ
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ หรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/
สาขาวิชา (ถ้ามี) 

     

3)  มีรายละเอียดของรายวิชาและรายละเอียดของประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ้ามี)  ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อย
ก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกวิชา 

     

4)  จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชาและรายงานผล
การด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ 
มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษา
ที่เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา 

     

5)   จั ดท ารายงานผลการด า เนินการของหลั กสู ตรต าม
มหาวิทยาลัย/สภาวิชาชีพก าหนดภายใน 60 วัน  หลังสิ้นสุด
ปีการศึกษา 

     

6)  มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ที่ก าหนดใน มคอ.3 และมคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อย
ละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 

     

7)  มีการพัฒนา/ปรับปรุง การจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การ
สอนหรือการประเมินผลการเรียนรู้จากผลการด าเนินงานที่
รายงานในผลการด าเนินการของหลักสูตรปีที่ผ่านมา 

     

8)  อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคนได้รับการปฐมนิเทศหรือค าแนะน า
ด้านการจัดการเรียนการสอน 

     

9)  อาจารย์ประจ าทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการและ/หรือ
วิชาชีพอย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง 

     

10)  จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน(ถ้ามี) ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 50 ได้รับการพัฒนาทางวิชาการและ/หรือ
วิชาชีพอย่างปีละ 1 ครั้ง 
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ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5 

11)  ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มี
ต่อคุณภาพหลักสูตรเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 
5.0 

     

12)  ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่เฉลี่ย  
ไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0 

     

 
ผลการด าเนนิการบรรลุตามเปา้หมายตัวบ่งชี้ทั้งหมดอยู่ในเกณฑ์ดีต่อเนื่อง 2 ปีการศึกษาเพือ่ติดตามการ

ด าเนินการตาม TQF ต่อไป ทั้งนี้เกณฑ์การประเมินผ่าน คือ มีการด าเนินงานตามข้อ 1–5 และอย่างน้อยร้อยละ 
80 ของตัวบ่งชี้ผลการด าเนนิงานที่ระบไุว้ในแตล่ะปี 

 
หมวดที่ 8    

การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 
 

1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 
1.1. การประเมินกลยุทธ์การสอน  

หลักสูตรจัดให้มีการประเมินรายวิชา ประเมินการสอนและประเมินผลสัมฤทธิ์ ดังนี้ 
1.1.1 ประเมินรายวิชาโดยนักศึกษา 
1.1.2 ประเมินกลยุทธ์การสอนโดยทีมผู้สอนหรือระดับภาควิชา 
1.1.3 ประเมินจากผลการเรียนของนักศึกษา 
1.1.4 ประเมินจากพฤติกรรมของนักศึกษาในการอภิปราย การซักถามและการตอบค าถามในชั้นเรียน 
1.1.5 ด าเนินการวิจัยเพื่อพัฒนากลยุทธ์การสอน 

1.2. การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน  
1.2.1 นักศึกษาประเมินอาจารย์ผู้สอนในแต่ละรายวิชา 
1.2.2 สังเกตการณ์โดยผู้รับผิดชอบหลักสูตร/ประธานหลักสูตร/ทีมผู้สอน 
1.2.3 รายงานผลการประเมินทักษะอาจารย์ให้แก่อาจารย์ผู้สอนและผู้รับผิดชอบหลักสูตรเพื่อใช้ 
        ในการปรับปรุงกลยุทธ์การสอนของอาจารย์ต่อไป 
1.2.4 คณะรวบรวมผลการประเมินทักษะของอาจารย์ในการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนา/ปรับปรุงทักษะกลยุทธ์    
        การสอน 
 

2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม  
2.1 ผู้รับผิดชอบหลักสูตรประเมินหลักสูตรหลังสิ้นสุดการสอนแต่ละปีโดยนักศึกษา 
2.2 คณะประเมินหลักสูตรโดยนักศึกษา 
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2.3 มหาวิทยาลัยประเมินหลักสูตรโดยบัณฑิตใหม่ 
2.4 มหาวิทยาลัยประเมินหลักสูตรโดยผู้ใช้บัณฑิต 
2.4 คณะประเมินหลักสูตรโดยผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก 

 

3. การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร  
คณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน ด าเนินการประเมินผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ (KPI)   

ในหมวดที่ 7  
 

4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตร 
4.1  ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจัดท ารายงานการประเมินผลหลักสูตร 
4.2  ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และผู้สอน จัดประชุม สัมมนา เพื่อน าผลการประเมินวางแผนปรับปรุงหลักสูตร 

และกลยุทธ์การสอน 
4.3  เชิญผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงหลักสูตร และกลยุทธ์การสอน 
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ภาคผนวก 1  
เปรียบเทียบข้อแตกต่างระหว่างหลักสตูรเดิมกับหลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 25… 
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ภาคผนวก 1  

เปรียบเทียบข้อแตกต่างระหว่างหลักสูตรเดิมกับหลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 25…. 
 
 

ตารางที่ 1   เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างคุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาในหลักสูตรเดิมกับหลักสูตรปรับปรุง  
พ.ศ. 25…. 

 

แผนการศึกษา หลักสูตรเดิม หลักสูตรปรับปรุง 
แผน ก แบบ ก 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1) เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรี  
ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งดังต่อไปนี้  
คื อ   ส า ข า วิ ช า อิ ส ล า ม ศึ ก ษ า  
สาขาวิชา อุศูลุ ดดีน   สาขาวิช า      
ชะรีอะฮฺ   สาขาวิชาประวัติศาสตร์
และอารยธรรมอิสลาม  สาขาวิชา 
ครุศาสตร์อิสลาม  สาขาวิชาภาษา
อาหรับ  หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง 
โดยได้รับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ า
กว่า  2.50 และ/หรือ 

1) เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญา
ตรีในสาขาวิชาอิสลามศึกษาหรือสาขาที่
สัมพันธ์กัน โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสม   
ไม่ต่ ากว่า  3.00  

 

2)   เป็นผู้มีประสบการณ์ในการท าวิจัยที่
เกี่ยวข้องกับทางอิสลามศึกษาโดยมี
ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่
ในวารสารวิชาการ หรือมีผลงานทาง
วิชาการ  รายงานการสัมมนา หรือ
สารสนเทศ โดยให้อยู่ในดุลยพินิจ
ของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

2)   เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญา
ตรีสาขาวิชาอิสลามศึกษา หรือสาขาที่
สัมพันธ์กันและมีประสบการณ์ด้าน
การวิจัยในสาขาวิชาอิสลามศึกษา 
หรือมีผลงานเรียบเรียง 

 1)  คุณสมบัติที่นอกเหนือจากข้อ 1-2 ให้อยู่
ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร 
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แผนการศึกษา หลักสูตรเดิม หลักสูตรปรับปรุง 
แผน ก แบบ ก 2 

 
1   เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรี  

สาขาวิชาอิสลามศึกษา  สาขาวิชา 
อุ ศู ลุ ด ดี น  ส า ข า วิ ช า ช ะ รี อ ะ ฮฺ  
สาขาวิชาประวัติศาสตร์และอารย
ธรรมอิสลาม สาขาวิชาครุศาสตร์
อิสลาม  สาขาวิชาภาษาอาหรับ หรือ
สาขาวิ ช าที่ เ กี่ ย วข้ อ ง โ ดย ได้ รั บ
คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า  2.50 
หรือ 

1)   เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญา
ตรี ในสาขาวิชาอิสลามศึกษา หรือ
สาขาที่สัมพันธ์กัน โดยมีคะแนนเฉลี่ย
สะสมไม่ต่ ากว่า  2.50  

 

2 )    เป็นผู้ ที่ ก า ลั งศึ กษาอยู่ ในภาค
การศึกษาสุดท้ายของการศึกษาขั้น
ปริญญาตรีในสาขาวิชาตามข้อ 6.2.1 
และเมื่อส าเร็จการศึกษาแล้วต้องมี
คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 2.50 

2)   เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญา
ตรี ส า ข า วิ ช า มุ ส ลิ ม ศึ กษ า  หรื อ
สาขาวิชาความขัดแย้งและการจัดการ
ในอิสลาม และมีประสบการณ์ในการ
ท างานเพื่อสังคมไม่ต่ ากว่า  1  ปี โดย
มีหลักฐานรับรอง หรือ 

3)  คุณสมบัติอ่ืน ๆ ที่นอกเหนือข้อ 1 - 2 
ใ ห้ อ ยู่ ใ น ดุ ล พิ นิ จ ข อ ง ค ณ ะ
กรรมการบริหารหลักสูตร 

3)   เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญา
ตรีสาขาวิชาอิสลามศึกษา หรือสาขาที่
สัมพันธ์ และมีประสบการณ์ด้านการ
วิจัยในสาขาวิชาอิสลามศึกษา โดยมี
รายงานการวิจัยหรือมีผลงานวิจัย
เผยแพร่  

 4 )   มี คุณสมบั ติ อ่ื น  ๆ  ตาม ระ เบี ยบ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วย
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

 5)   คุณสมบัติที่นอกเหนือจาก 1-4 ให้อยู่
ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร 

แผน ข 

 
 

               ไม่มี 

1)   เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญา
ตรี ในสาขาวิชาอิสลามศึกษา หรือ
สาขาที่สัมพันธ์กัน โดยมีคะแนนเฉลี่ย
สะสมไม่ต่ ากว่า  3.00 

2) คุณสมบัติที่นอกเหนือจากข้อ 1 ให้อยู่ใน 
ดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
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ตารางที่ 2   เปรียบเทียบค าอธิบายรายวิชาวิทยานิพนธ์ระหว่างหลักสูตรเดิมกับหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 25…. 
 

รายวิชา หลักสูตรเดิม หลักสูตรปรับปรุง 
761-591     วิทยานิพนธ์   
( แผน ก แบบ ก 1) 

นักศึกษา แผน ก แบบ ก 1 เสนอโครงการที่
สนใจ  ด าเนินการวิจัยทางด้านอิสลามศึกษา
ตามระเบียบวิธีการวิจัยที่ถูกต้อง  โดยการให้
ค าปรึ กษาของอาจารย์ ที่ ป รึ กษา   และ
คณะกรรมการวิทยานิพนธ์   และนักศึกษา
จะต้องสอบป้องกันวิทยานิพนธ์เพื่อปริญญา
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (อิสลามศึกษา) 

การวิจัยของนักศึกษาเป็นรายบุคคล 
การเสนอโครงการวิจัยทางด้านอิสลาม
ศึกษาตามระเบียบวิธีการวิจัยที่ถูกต้อง  
โดยการให้ค าปรึกษาของอาจารย์ที่
ปรึกษา  การสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ 
การน าเสนอและเผยแพร่ผลงานวิจัย
ของนักศึกษา 

761-592    วิทยานิพนธ์   
(แผน ก แบบ ก 2) 

นักศึกษา แผน ก แบบ ก 2 เสนอโครงการ
ที่สนใจ  ด าเนินการวิจัยทางด้านอิสลาม
ศึกษาตามระเบียบวิธีการวิจัยที่ถูกต้อง  
โดยการให้ค าปรึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษา  
และคณะกรรมการวิทยานิพนธ์ และ
นักศึกษาจะต้องสอบป้องกันวิทยานิพนธ์
เพื่อปริญญาศิลปศาสตร มหาบัณฑิต 
(อิสลามศึกษา) 

การวิจัยของนักศึกษาเป็นรายบุคคล 
การเสนอโครงการวิจัยทางด้าน
อิสลามศึกษาตามระเบียบวิธีการวิจัย
ที่ถูกต้อง  โดยการให้ค าปรึกษาของ
อาจารย์ที่ปรึกษา การสอบป้องกัน
วิ ทยานิ พนธ์  ก า รน า เ สนอและ
เผยแพร่ผลงานวิจัยของนักศึกษา 

 

ตารางที่ 3   เปรียบเทียบรายวชิาในหลักสูตร พ.ศ.2555 กับหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 25.... 

 

หลักสูตร พ.ศ. 2555 
 

หน่วยกิต 
 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 25.... 
 

หน่วยกิต 
 

หมายเหตุ 
หลักสูตรแผน ก 1  หลักสูตรแผน ก 1   

หน่วยกิตตลอดหลักสตูร 36 หน่วยกิตตลอดหลักสตูร 36  
761-591  วิทยานิพนธ ์ 36(0-108-

0) 
761-591  วิทยานิพนธ ์ 36(0-108-0) คงเดิม 

หลักสูตรแผน ก 2  หลักสูตรแผน ก 2   
หน่วยกิตตลอดหลักสตูร 36 หน่วยกิตตลอดหลักสตูร 36  

หมวดวิชาบังคับ  หมวดวิชาบังคับ   
- วิชาบังคับ 6 - วิชาบังคับ 6  

761-501  บทอ่านภาษาอังกฤษเพื่อ
อิสลามศึกษา 

3(3-0-6) 761-501 บทอ่านภาษาอังกฤษเพื่อ
อิสลามศึกษา 

3(3-0-6) คงเดิม 

761-502  บทอ่านภาษาอาหรับเพื่อ 3(3-0-6) 761-502   บทอ่านภาษาอาหรบัเพื่อ 3(3-0-6) คงเดิม 
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หลักสูตร พ.ศ. 2555 
 

หน่วยกิต 
 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 25.... 
 

หน่วยกิต 
 

หมายเหตุ 
อิสลามศึกษา อิสลามศึกษา 
761-503   การศึกษาคัมภีร์  
อัลกุรอานและอัสสนุนะฮฺ          

2(1-3-2) 761-503   การศึกษาคัมภีร์  
อัลกุรอานและอัสสนุนะฮฺ          

2(1-3-2) คงเดิม 

761-504   สัมมนาอิสลาม 
กับการพัฒนาสังคม 

2(0-4-2) 761-504   สัมมนาอิสลาม 
กับการพัฒนาสังคม 

2(0-4-2) คงเดิม 

761-505   วิธีวิทยาการวิจัย 
ทางอิสลามศึกษา   

2(1-3-2) 761-505   วิธีวิทยาการวิจัย 
ทางอิสลามศึกษา   

2(1-3-2) คงเดิม 

- วิชาบังคับเลือก 8 - วิชาบังคับเลือก 8  
วิชาบังคับเฉพาะกลุ่ม  วิชาบังคับเฉพาะกลุ่ม   
ก. กลุ่มสาขาวิชาประวตัิศาสตร ์
และอารยธรรมอิสลาม 

 ก. กลุ่มวิชาประวัติศาสตร์และ 
อารยธรรมอิสลาม 

 คงเดิม 

761-519   ประวัติอิสลามศึกษา 2(1-3-2) 761-519   ประวัติอิสลามศึกษา 2(1-3-2) คงเดิม 

761-520   บูรพาคดีกบัโลกมุสลิม 2(1-3-2) 761-520   บูรพาคดีกบัโลกมุสลิม 2(1-3-2) คงเดิม 

761-521   ประวัติศาสตร์นพินธ์ 
มุสลิม 

2(1-3-2) 761-521   ประวัติศาสตร์นพินธ์ 
มุสลิม 

2(1-3-2) คงเดิม 

761-522   อิสลามในเอเชีย 2(1-3-2) 761-522   อิสลามในเอเชีย 2(1-3-2) คงเดิม 

ข. กลุ่มวิชาครุศาสตร์อิสลาม  ข. กลุ่มวิชาครุศาสตร์อิสลาม   
761-523 ประวัติการศึกษาอิสลาม 2(1-3-2)  761-523 ประวัติการศึกษาอิสลาม 2(1-3-2)  คงเดิม 

761-524 จิตวิทยาการศึกษาอิสลาม 2(1-3-2) 761-524  จิตวิทยาการศึกษาอิสลาม 2(1-3-2) คงเดิม 

761-525  ปรัชญาการศึกษาอิสลาม 2(1-3-2) 761-525  ปรัชญาการศึกษาอิสลาม 2(1-3-2) คงเดิม 

761-526  หลักสูตรและการสอน 
ในอิสลาม 

2(1-3-2) 761-526  หลักสูตรและการสอน 
ในอิสลาม 

2(1-3-2) คงเดิม 

ค. กลุ่มวิชาชะรีอะฮ ฺ  ค. กลุ่มวิชาชะรีอะฮ ์   
761-515   ฟิกฮฺ อัสสนุนะฮ ฺ 2(1-3-2) 761-515   ฟิกฮฺ อัสสนุนะฮ ฺ 2(1-3-2) คงเดิม 

761-516   ศาสตร์ทางฟิกฮ ฺ 2(1-3-2) 761-516   ศาสตร์ทางฟิกฮฺ 2(1-3-2) คงเดิม 

761-517   นิติศาสตร์อิสลาม 2(1-3-2) 761-517   นิติศาสตร์อิสลาม 2(1-3-2) คงเดิม 

761-518 ประวัตนิิติบญัญัติอิสลาม 2(1-3-2) 761-518  ประวัตนิิติบญัญัติอิสลาม 2(1-3-2) คงเดิม 

ง. กลุ่มสาขาวชิาอุศูลุดดนี  ง. กลุ่มวิชาอุศูลุดดนี   
761-511  อัสสุนนะฮฺและบิดอะฮฺ 2(1-3-2) 761-511  อัสสุนนะฮฺและบิดอะฮฺ 2(1-3-2) คงเดิม 

761-512  มนุษย์ในอิสลาม 2(1-3-2) 761-512  มนุษย์ในอิสลาม 2(1-3-2) คงเดิม 

761-513  อุศูลดะอฺวะฮ ฺ 2(1-3-2) 761-513  อุศูลดะอฺวะฮ ฺ 2(1-3-2) คงเดิม 

761-514  อิสลามกบัแนวคิด 2(1-3-2) 761-514  อิสลามกบัแนวคิด 2(1-3-2) คงเดิม 
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หลักสูตร พ.ศ. 2555 
 

หน่วยกิต 
 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 25.... 
 

หน่วยกิต 
 

หมายเหตุ 
สมัยใหม่ สมัยใหม่ 
จ. กลุ่มวิชามุสลิมศึกษา  จ. กลุ่มวิชามุสลิมศึกษา   
761-527  วิถีชีวิตมุสลิม 2(1-3-2) 761-527  วิถีชีวิตมุสลิม 2(1-3-2) คงเดิม 

761-528  หลักการอิสลาม 2(1-3-2) 761-528  หลักการอิสลาม 2(1-3-2) คงเดิม 

761-529  อิสลามและวฒันธรรม 2(1-3-2) 761-529  อิสลามและวฒันธรรม 2(1-3-2) คงเดิม 

761-530  สังคมอิสลาม 2(1-3-2) 761-530  สังคมอิสลาม 2(1-3-2) คงเดิม 

หมวดวิชาเลือก 4 หมวดวิชาเลือก 4  
ก.  กลุ่มวิชาประวัติศาสตร์และ 
และอารยธรรมอิสลาม 

 ก. กลุ่มวิชาประวัติศาสตร์และ 
อารยธรรมอิสลาม 

  

761-559 ประวัติการแผ่ขยายอสิลาม        2(1-3-2) 761-559 ประวัติการแผ่ขยายอสิลาม        2(1-3-2) คงเดิม 

761-560 ประชาคมมุสลิมในโลก 
ปัจจุบนั 

2(1-3-2) 761-560   ประชาคมมุสลิมในโลก 
ปัจจุบนั 

2(1-3-2) คงเดิม 

761-561   ประวัติศาสตร์อาณาจักร 
ออตโตมาน 

2(1-3-2) 761-561   ประวัติศาสตร์อาณาจักร 
ออตโตมาน 

2(1-3-2) คงเดิม 

761-562   ประวัติศาสตร ์
ตะวันออกกลางสมัยใหม ่

2(1-3-2) 761-562   ประวัติศาสตร ์
ตะวันออกกลางสมัยใหม ่

2(1-3-2) คงเดิม 

761-563   สัมมนาสถานการณโ์ลก 
มุสลิม 

2(1-3-2) 761-563   สัมมนาสถานการณโ์ลก 
มุสลิม 

2(1-3-2) คงเดิม 

761-564   ส ารวจอารยธรรม 
อาหรับ 

2(1-3-2) 761-564   ส ารวจอารยธรรม 
อาหรับ 

2(1-3-2) คงเดิม 

761-565   โลกอาหรับกับการฟื้นฟ ู
วิทยาการ 

2(1-3-2) 761-565   โลกอาหรับกับการฟื้นฟ ู
วิทยาการ 

2(1-3-2) คงเดิม 

761-566   อารยธรรมอิสลาม 2(1-3-2) 761-566   อารยธรรมอิสลาม 2(1-3-2) คงเดิม 

761-549   การศึกษาเอกเทศ 1 3(0-9-0) 761-549   การศึกษาเอกเทศ 1 3(0-9-0) คงเดิม 

761-550   การศึกษาเอกเทศ 2 3(0-9-0) 761-550   การศึกษาเอกเทศ 2 3(0-9-0) คงเดิม 

ข. กลุ่มวิชาครุศาสตร์อิสลาม  ข. กลุ่มวิชาครุศาสตร์อิสลาม   
761-567  มนุษยสัมพันธ์ในอิสลาม 2(1-3-2) 761-567  มนุษยสัมพันธ์ในอิสลาม 2(1-3-2) คงเดิม 

761-568  การบริหารการศึกษาใน 
อิสลาม 

2(1-3-2) 761-568  การบริหารการศึกษาใน 
อิสลาม 

2(1-3-2) คงเดิม 

761-569  ตัรบิยะฮฺ อิสลามียะฮฺ 2(1-3-2) 761-569  ตัรบิยะฮฺ อิสลามียะฮฺ 2(1-3-2) คงเดิม 

761- 570  การศึกษาอิสลามใน 
ชุมชนมสุลิม 

2(1-3-2) 761- 570  การศึกษาอิสลามใน 
ชุมชนมสุลิม 

2(1-3-2) คงเดิม 

761-571  สัมมนาพลวตัรแห่ง         2(1-3-2) 761-571  สัมมนาพลวตัรแห่ง         2(1-3-2) คงเดิม 
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หลักสูตร พ.ศ. 2555 
 

หน่วยกิต 
 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 25.... 
 

หน่วยกิต 
 

หมายเหตุ 
อัลกุรอาน อัลกุรอาน 
761-572  เทคโนโลยีสารสนเทศ 
เพื่อการศึกษาอิสลาม 

2(1-3-2) 761-572  เทคโนโลยีสารสนเทศ 
เพื่อการศึกษาอิสลาม 

2(1-3-2) คงเดิม 

761-573  ปัญหาการศึกษาอิสลาม   2(1-3-2) 761-573  ปัญหาการศึกษาอิสลาม   2(1-3-2) คงเดิม 

761-574  สื่อมวลชนกับสังคมมสุลิม 2(1-3-2) 761-574สื่อมวลชนกับสังคมมุสลิม 2(1-3-2) คงเดิม 

761-549   การศึกษาเอกเทศ 1 3(0-9-0) 761-549   การศึกษาเอกเทศ 1 3(0-9-0) คงเดิม 

761-550   การศึกษาเอกเทศ 2 3(0-9-0) 761-550   การศึกษาเอกเทศ 2 3(0-9-0) คงเดิม 

ค. กลุ่มวิชาชะรีอะฮ ฺ  ค. กลุ่มวิชาชะรีอะฮ ์   
761-551  ฟิกฮฺเปรียบเทียบ 2(1-3-2) 761-551  ฟิกฮฺเปรียบเทียบ 2(1-3-2) คงเดิม 

761-552  ฟิกฮฺในสงัคมปัจจบุัน 2(1-3-2) 761-552  ฟิกฮฺในสงัคมปัจจบุัน 2(1-3-2) คงเดิม 

761-553   ชะรีอะฮฺกับจริยธรรม 2(1-3-2) 761-553   ชะรีอะฮฺกับจริยธรรม 2(1-3-2) คงเดิม 

761-554   การปกครองและการ 
บริหารในอิสลาม                  

2(1-3-2) 761-554   การปกครองและการ 
บริหารในอิสลาม                  

2(1-3-2) คงเดิม 

761-555   สัมมนาทางฟิกฮฺใน 
ปัญหาร่วมสมัย 

2(1-3-2) 761-555   สัมมนาทางฟิกฮฺใน 
ปัญหาร่วมสมัย 

2(1-3-2) คงเดิม 

761-556   ระบบการเงินในอิสลาม 2(1-3-2) 761-556   ระบบการเงินในอิสลาม 2(1-3-2) คงเดิม 

761-557   ฟิกฮฺทางอาญา 
เปรียบเทียบ 

2(1-3-2) 761-557   ฟิกฮฺทางอาญา 
เปรียบเทียบ 

2(1-3-2) คงเดิม 

761-558   เกาะวาอิด ฟิกฮยีะฮฺ 2(1-3-2) 761-558   เกาะวาอิด ฟิกฮยีะฮฺ 2(1-3-2) คงเดิม 

761-549   การศึกษาเอกเทศ 1 3(0-9-0) 761-549   การศึกษาเอกเทศ 1 3(0-9-0) คงเดิม 

761-550   การศึกษาเอกเทศ 2 3(0-9-0) 761-550   การศึกษาเอกเทศ 2 3(0-9-0) คงเดิม 

ง. กลุ่มวิชาอุศูลุดดนี  ง. กลุ่มวิชาอุศูลุดดนี   
761-541   อะกีดะฮฺ อิสลามียะฮฺ       2(1-3-2) 761-541   อะกีดะฮฺ อิสลามียะฮฺ       2(1-3-2) คงเดิม 

761-542   กลุ่มความคิดอิสลาม 
เปรียบเทียบ   

2(1-3-2) 761-542   กลุ่มความคิดอิสลาม 
เปรียบเทียบ   

2(1-3-2) คงเดิม 

761-543   สัมมนาโลกทัศน์อิสลาม 
ร่วมสมัย 

2(1-3-2) 761-543   สัมมนาโลกทัศน์อิสลาม 
ร่วมสมัย 

2(1-3-2) คงเดิม 

761-544   อิสลามและปรชัญา 
เปรียบเทียบ 

2(1-3-2) 761-544   อิสลามและปรชัญา 
เปรียบเทียบ 

2(1-3-2) คงเดิม 

761-545   อิสลามในพหุสังคม 2(1-3-2) 761-545   อิสลามในพหุสังคม 2(1-3-2) คงเดิม 

761-546   การศึกษาคัมภีร์ 
เปรียบเทียบ 

2(1-3-2) 761-546   การศึกษาคัมภีร์ 
เปรียบเทียบ 

2(1-3-2) คงเดิม 

761-547 กลุ่มและนิกายตา่งๆใน 2(1-3-2) 761-547 กลุ่มและนิกายตา่งๆใน 2(1-3-2) คงเดิม 
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หลักสูตร พ.ศ. 2555 
 

หน่วยกิต 
 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 25.... 
 

หน่วยกิต 
 

หมายเหตุ 
อิสลาม   อิสลาม   
761-548  อะหะดีษ มุคตาเราะฮฺ 2(1-3-2) 761-548  อะหะดีษ มุคตาเราะฮฺ 2(1-3-2) คงเดิม 

761-549  การศึกษาเอกเทศ 1 3(0-9-0) 761-549  การศึกษาเอกเทศ 1 3(0-9-0) คงเดิม 

761-550  การศึกษาเอกเทศ 2 3(0-9-0) 761-550  การศึกษาเอกเทศ 2 3(0-9-0) คงเดิม 

จ. กลุ่มวิชามุสลิมศึกษา  จ. กลุ่มวิชามุสลิมศึกษา   
761-575 เชื้อชาติและชาติพนัธ์ของ 
ชาวมุสลิม 

2(1-3-2) 
 

761-575 เชื้อชาติและชาติพนัธ์ของ 
ชาวมุสลิม 

2(1-3-2) 
 

คงเดิม 

761-576   สัมมนามุสลิมในยุค 
โลกาภิวัตน ์

2(1-3-2) 761-576   สัมมนามุสลิมในยุค 
โลกาภิวัตน ์

2(1-3-2) คงเดิม 

761-577  การเมืองการปกครอง 
ในประเทศมุสลิม 

2(1-3-2) 761-577  การเมืองการปกครอง 
ในประเทศมุสลิม 

2(1-3-2) คงเดิม 

761-578  วัฒนธรรมเปรียบเทยีบ 2(1-3-2) 761-578  วัฒนธรรมเปรียบเทยีบ 2(1-3-2) คงเดิม 

761-579  บทบาทของศาสนาใน 
โลกปัจจบุัน   

2(1-3-2) 761-579  บทบาทของศาสนาใน 
โลกปัจจบุัน   

2(1-3-2) คงเดิม 

761-580  การศึกษาอิสลาม   2(1-3-2) 761-580  การศึกษาอิสลาม   2(1-3-2) คงเดิม 

761-581  เศรษฐศาสตร์อิสลาม 2(1-3-2) 761-581  เศรษฐศาสตร์อิสลาม 2(1-3-2) คงเดิม 

761-582  ฟิกฮฺของชนกลุ่มน้อย 2(1-3-2) 761-582  ฟิกฮฺของชนกลุ่มน้อย 2(1-3-2) คงเดิม 

761-583 สันติภาพในอิสลาม 2(1-3-2) 761-583 สันติภาพในอิสลาม 2(1-3-2) คงเดิม 

761-549  การศึกษาเอกเทศ 1 3(0-9-0) 761-549  การศึกษาเอกเทศ 1 3(0-9-0) คงเดิม 

761-550  การศึกษาเอกเทศ 2 3(0-9-0) 761-550  การศึกษาเอกเทศ 2 3(0-9-0) คงเดิม 

วิทยานิพนธ์ 18 วิทยานิพนธ์ 18  
761-592  วิทยานิพนธ ์ 18(0-54-0) 761-592   วิทยานิพนธ ์ 18(0-54-0) คงเดิม 

- - สารนิพนธ์ 6  

  761-593   สารนิพนธ ์ 6(0-18-0) เพิ่มใหม ่
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ภาคผนวก 2 

ส่วนที่ 1     แสดงความเชื่อมโยงของหลักการและเหตุผล ปรัชญา และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
ส่วนที่ 2     แสดงความสอดคล้องของวัตถุประสงค์ของหลักสูตรกับรายวิชาในหลักสูตร 
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ส่วนที่ 1 

ตารางที่ 5   แสดงความเชื่อมโยงของหลักการและเหตุผล ปรัชญา และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

หลักการและเหตุผล ปรัชญา วัตถุประสงค์ 
การพัฒนาประเทศอย่างมีประสิทธิภาพจะต้องอาศัย

ความเข้าใจถึงความหลากหลายทางภาษาและวัฒนธรรมของ
คนในสังคมไทย  และสังคมโลกอย่างลึกซึ้ง  โดยเหตุที่ปัจจุบัน
อิสลามเป็นปัจจัยส าคัญที่ก าหนดสถานการณ์ของสังคมไทย 
และสังคมโลกในทุกระดับ  ฉะนั้นการจัดอิสลามศึกษาที่สร้าง
ความเข้าใจและการศึกษาวิจัยอิสลามอย่างครอบคลุมและ
ลึกซึ้งในทุกๆ ด้าน  ทั้งในแง่แนวคิด  ค าสอน  และผลกระทบ
ต่อสถานการณ์ในสังคม  ทั้งให้ผู้ศึกษามีคุณธรรมและความ
รับผิดชอบต่อสังคมไทย  เป็นสิ่งจ าเป็นที่สอดคล้องกับ
สถานการณ์และหลักในการพัฒนาประเทศอย่างแท้จริง 

การพัฒนาประเทศอย่างมีประสิทธิภาพจะต้องอาศัย
ความเข้าใจถึงความหลากหลายทางภาษาและวัฒนธรรมของ
คนในสังคมไทย  และสังคมโลกอย่างลึกซึ้ง  โดยเหตุที่ปัจจุบัน
อิสลามเป็นปัจจัยส าคัญที่ก าหนดสถานการณ์ของสังคมไทย 
และสังคมโลกในทุกระดับ  ฉะนั้นการจัดอิสลามศึกษาที่สร้าง
ความเข้าใจและการศึกษาวิจัยอิสลามอย่างครอบคลุมและ
ลึกซึ้งในทุกๆ ด้าน  ทั้งในแง่แนวคิด  ค าสอน  และผลกระทบ
ต่อสถานการณ์ในสังคม  ทั้งให้ผู้ศึกษามีคุณธรรมและความ
รับผิดชอบต่อสังคมไทย  เป็นสิ่งจ าเป็นที่สอดคล้องกับ
สถานการณ์และหลักในการพัฒนาประเทศอย่างแท้จริง 

ดังนั้น  วิทยาลัยอิสลามศึกษา จึงเห็นควรให้มีการ
ปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาอิสลาม
ศึกษา  เพื่อผลิตทรัพยากรบุคคลที่มีส่วนร่วมในการพัฒนา
ประเทศและตอบสนองความต้องการของสังคม  มีความรู้เท่า
ทันสถานการณ์ในประเทศ  และของโลก  มีความสามารถใน
การถ่ายทอดและประยุกต์ความรู้  เพื่อแก้ปัญหาของสังคม
ปัจจุบันได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

หลั ก สู ต ร ศิ ล ป ศ า ส ต ร 
มหาบัณฑิต  สาขาวิชา
อิสลามศึกษา  มุ่ งผลิต
มหาบัณฑิต ด้านอุศูลุดดีน 
ชะรีอะฮฺ ประวัติศาสตร์
และอารยธรรมอิสลาม  
ครุศาสตร์ อิสลาม และ
มุ ส ลิ ม ศึ ก ษ า ใ ห้ เ ป็ น
นักวิชาการ และนักวิจัยที่
มี ค ว า ม รู้ ร ะ ดั บ สู ง  มี
คุณธรรมและจริยธรรม มี
เ จ ต ค ติ ที่ ส่ ง เ ส ริ ม ก า ร
พั ฒ น า  ร ว ม ทั้ ง มี
ค ว า ม ส า ม า ร ถ ใ น ก า ร
ถ่ ายทอดและประยุกต์
ความรู้เพื่อแก้ปัญหาสังคม
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

1. วัตถุประสงค์ทั่วไป 
เพื่อผลิตนักวิชาการ

ในระดับศิลปศาสตรมหา
บั ณ ฑิ ต   ส า ข า วิ ช า
อิสลามศึกษาที่มีความ
เหมา ะสมและคว าม
พร้อมในการรับใช้สังคม
ทั้ งภาครัฐและเอกชน  
ทั้ งนี้ ใ ห้สอดคล้ องกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
แ ล ะ สั ง ค ม แ ห่ ง ช า ติ  
หน่วยงานของรัฐ  และ
ของเอกชนที่ต้องการ
ก าลังคนในอนาคตโดย
จัดการศึกษา และวิจัย
หาองค์ความรู้ อีกทั้งมุ่ง
ย ก ร ะ ดั บ ก า ร ศึ ก ษ า
ทางด้านอิสลามศึกษาให้
เป็ นกา รศึ กษาระดั บ
นานาชาติ 
2. วัตถุประสงค์เฉพาะ 
เพื่อผลิตมหาบัณฑิต
ทางดา้นศิลปศาสตร์  
สาขาวชิาอิสลามศึกษาที่
มีคุณสมบัติดังต่อไปนี ้
   1) มีความรู้ระดับสงู
ในสาขาวชิาต่างๆ ของ
อิสลามและวามสัมพันธ์
ระหว่างอิสลามกบั
ประวัติศาสตร์ และ
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สถานการณป์ัจจุบนั 
   2)   สามารถศึกษา
และวิจัยในสาขาวชิา
ต่างๆ ของอิสลามศึกษา
และปรากฏการณ์ทาง
สังคม 
   3) สามารถประยุกต์
ความรู้ เพื่ อแก้ปัญหา
และชี้น าสังคม 
4) มีคุณธรรม จริยธรรม 
และเจตคติที่ ส่ ง เสริม  
ก า ร พั ฒ น า  ร ว ม ทั้ ง      
มี ค ว า ม ส า ม า ร ถ ใ น     
การถ่ายทอดความรู้ 
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ส่วนที่ 2 

ตารางที่ 6  แสดงความสอดคล้องของวัตถุประสงค์ของหลักสูตร กับรายวิชาในหลักสูตร 

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
รายวิชา ค าอธิบาย

เพิ่มเติม รหัส ชื่อวิชา หน่วยกิต 

1.  วัตถุประสงค์ทั่วไป 
        เพื่อผลิตนักวิชาการใน
ระดับศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  
สาขาวิชาอิสลามศึกษาที่มีความ
เหมาะสมและความพร้อมใน
การรับใช้สังคมทั้งภาครัฐและ
เอกชน  ทั้งนี้ให้สอดคล้องกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ   หน่วยงานของรัฐ  
แล ะขอ ง เ อก ชนที่ ต้ อ ง ก า ร
ก า ลั ง คน ในอน าคต โ ดยจั ด
การศึกษา และวิ จั ยหาองค์
ค ว าม รู้  อี ก ทั้ ง มุ่ ง ย ก ระ ดั บ
การศึกษาทางด้านอิสลามศึกษา
ใ ห้ เ ป็ น ก า ร ศึ ก ษ า ร ะ ดั บ
นานาชาติ 

 
761-503 

 

 
การศึกษาคัมภีร์อัลกุรอานและอัสสุนนะฮฺ 

 
2 
 

 

761-512 มนุษย์ในอิสลาม 2  

761-504 สัมมนาอิสลามกับการพัฒนาสงัคม 2  

761-518 ประวัตินิตบิัญญัติอิสลาม 2  

761-519  ประวัติอิสลามศึกษา 2  

761-520 บูรพาคดีกับโลกมุสลิม 2  

761-523 ประวัติการศึกษาอิสลามปรัชญา 2  

761-525 การศึกษาอิสลาม 2  

761-579 บทบาทของศาสนาในโลกปัจจุบนั 2  

2.  วัตถุประสงค์เฉพาะ 

       เ พื่ อ ผ ลิ ต ม ห า บั ณ ฑิ ต
ทางด้ านศิลปศาสตร์  สาขา
อิสลามศึ กษาที่ มี คุณสมบั ติ
ดังต่อไปนี้ 
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วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
รายวิชา ค าอธิบาย

เพิ่มเติม รหัส ชื่อวิชา หน่วยกิต 

     1)   มีความรู้ระดับสูงใน
สาขาวิชา ต่าง ๆ ของอิสลาม 
และคว ามสั มพั น ธ์ ร ะหว่ า ง
อิสลามกับประวัติศาสตร์ และ
สถานการณ์ปัจจุบัน 

761-514 อิสลามกับแนวคิดสมัยใหม่ 2 

761-547 กลุ่มและนิกายต่าง ๆ ในอิสลาม 2  

761-545 อิสลามในพหุสังคม 2  

761-548 อะหะดีษ มุคตาเราะฮ ฺ 2  

       2)   สามารถศึกษาและ
วิจัยในสาขา วิชาต่างๆ ของ
อิสลามศึกษาและปรากฏการณ์
ทางสังคม 
 

761-505 วิธีวิทยาการวิจยัทางอิสลามศึกษา 2  

761-549 การศึกษาเอกเทศ 1 3  

761-550 การศึกษาเอกเทศ 2 3  

761-591 วิทยานพินธ์ แผน ก แบบ ก 1 36  

761-592 วิทยานพินธ์ แผน ก แบบ ก 2 18  

      3 )   ส า ม า ร ถป ระ ยุ ก ต์
ความรู้เพื่อแก้ปัญหา และชี้น า
สังคม 

 

761-554 การปกครองและการบริหารในอิสลาม 2  

761-560 ประชาคมมุสลิมในโลกปจัจุบนั 2  

761-568 การบริหารการศึกษาในอิสลาม 2  

      4)   มีคุณธรรมจริยธรรม 
และเจตคติ ที่ส่งเสริมการพัฒนา 
รวมทั้งมีความสามารถในการ
ถ่ายทอดความรู ้
 

761-521 ประวัติศาสตร์นิพนธ์มุสลิม 2  

761-569 ตัรบียะฮฺ อิสลามียะฮ ฺ 2  

761-567 มนุษยสัมพนัธ์ในอิสลาม 2  

761-553 ชะรีอะฮฺกับจริยธรรม 2  

761-583 สันติภาพในอิสลาม 2  
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ภาคผนวก 3 

เปรียบเทียบความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 
ของผู้ทรงคณุวุฒิกับการด าเนินการของผู้รับผดิชอบหลักสตูร 
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ภาคผนวก 3 

ตารางที่ 7   เปรียบเทียบความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิกับการด าเนินการของผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของ

ผู้ทรงคุณวุฒิ 
ประเด็น ค าชี้แจงและการ

ด าเนินการ 
ผู้ทรงคุณวุฒิท่านที่ 1    
ศาสตราจารย์ ดร.อิมรอน มะลูลีม ปรั บ ใ ห้สอดคล้ อ งกับกา รศึ กษา ในยุ ค 

Thailand 4.0 
ได้ด าเนนิการแล้ว มีระบุใน
หัวข้อ 11.2 และ 13.3.4 

 ปรับให้เป็นปัจจุบันและมองให้ถึงอนาคต 
พร้อมกับศึกษาศักยภาพของมุสลิม 

ได้ด าเนนิการแล้วโดยระบุใน
รายละเอียดชองบางวชืา 

 การบริหารจัดการตามศักยภาพ ได้ด าเนนิการแล้วโดยระบุใน
รายละเอียดบางวิชา 

   
ผู้ทรงคุณวุฒิท่านที่ 2    
ศาสตราจารย์ ดร.จรัญ มะลูลีม ปรับให้ทันสมัยและเป็นปัจจุบันตลอดจน

ศึกษาเหตุการณ์ปัจจุบัน 
สอดคล้องกับบางวิชาทีไ่ด้
เขียนไว้แล้ว 

 ศึกษาภูมิปัญญาของปราชญ์ท้องถิ่น เช่น 
ชัยคฺดาวูด อัลฟะฏอนีย์ 

ได้ด าเนนิการแล้วโดยศึกษา 
วิจัยเป็นหัวข้อวิทยานิพนธ ์

 ควรศึกษามุสลิมในประเทศไทย โดยบรรจุ
เป็นรายวิชาในหลักสูตร 

ได้ด าเนนิการแล้วในรายวิชา 
761-575 

   
ผู้ทรงคุณวุฒิท่านที่ 3    
รองศาสตราจารย์ ดร.มุฮ าหมัดซาก ี 
เจะ๊หะ 

ปรับข้อความหรอืส านวนให้ชัดเจน ได้ด าเนนิการแล้ว 

 พิจารณาหน่วยกิตของรายวิชาในกลุ่มวิชา
บังคับ รายวิชาเฉพาะกลุ่มและรายวิชาเลือก 

ได้พิจารณาให้คงเดิมเพื่อให้
สอดคล้องกับปรัชญาของ
หลักสูตร 

 ตรวจสอบคุณวุฒิ ของอาจารย์ ประจ า
หลักสูตร 

ได้ด าเนนิการแล้ว 
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ภาคผนวก 4 
ภาระงานสอนและผลงานทางวิชาการ 

ของอาจารย์ประจ าหลกัสูตร 
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ภาคผนวก 4 
 

ภาระงานสอนและผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 

1.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อับดุลรอนิง  สือแต 
1. ภาระงานสอน  

ระดับปริญญาตรี  
รหัสวิชา รายชื่อวิชา       หน่วยกิต 
765-204  ระบบการเมืองการปกครองในตะวันออกกลางสมัยใหม่  3(3-0-6) 
765-206 ชาติพันธุ์ในตะวันออกกลาง     3(3-0-6) 
765-308 ความสัมพันธ์อาหรับ-อิสราเอล     2(2-0-4) 
ระดับปริญญาโท 
รหัสวิชา  รายชื่อวิชา       หน่วยกิต 
761-560  ประชาคมมุสลิมในโลกปัจจุบัน     2(1-3-2) 
761-576  สัมมนามุสลิมในยุคโลกาภิวัตน์     2(1-3-2) 
761-591  วิทยานิพนธ์       36(0-108-0) 
761-592  วิทยานิพนธ์       18(0-54-0) 
761-593  สารนิพนธ์       6(0-18-0) 
 
ภาระงานส่วนเพิ่มขึ้นในหลักสูตรปริญญาเอก 
รหัสวิชา รายชื่อวิชา       หน่วยกิต 
- หลักสูตรเดิม 
761-606 สัมมนาการวิจัยทางอิสลามศึกษา I     1(0-2-1) 
761-607 สัมมนาการวิจัยทางอิสลามศึกษา II     1(0-2-1) 
761-608  สัมมนาการวิจัยทางอิสลามศึกษา III    1(0-2-1) 
761-621 วิทยานิพนธ์        48(0-144-0) 
- หลักสูตรนี้ 
761-606 สัมมนาการวิจัยทางอิสลามศึกษา I     1(0-2-1) 
761-607 สัมมนาการวิจัยทางอิสลามศึกษา II     1(0-2-1) 
761-608  สัมมนาการวิจัยทางอิสลามศึกษา III    1(0-2-1) 
761-621 วิทยานิพนธ์        48(0-144-0) 
761-622  วิทยานิพนธ์        72(0-216-0) 
761–623 วิทยานิพนธ์        36(0-108-0) 



93 

 

 

 
2.  ผลงานทางวิชาการย้อนหลัง 5 ปี 

2.1  บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสาร 
        1)  ทิวากร แย้มจังหวัด และอับดุลรอนิง สือแต. (2559). “การเจรจาสันติภาพเชิงอิสลาม :      

การแก้ปัญหาความขัดแย้งของเคาะลีฟะฮฺอุษมาน อิบนฺ อัฟฟาน” วารสารอัล-นูร 

ฉบับที่ 20 ปีที่ 11 (เล่ม 1 มกราคม–มิถุนายน 2559) มหาวิทยาลัยฟาฎอนี,       

21-31. 

  2)  ทิวากร แย้มจังหวัด และอับดุลรอนิง สือแต. (2559). “วิเคราะห์คุณลักษณะของคอลีฟะฮ์      

อุษมาน อิบน อัฟฟาน ที่มีต่อการแก้ปัญหาความขัดแย้ง” วารสารอิสลามศึกษา 

ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 กรกฏาคม  - ธันวาคม 2559, วิทยาลัยอิสลามศึกษา 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 60 – 74.  

        3)  อับดุลรอนิง สือแต และซาฝีอี อาด า. (2560). “ฮามาส : ก าเนิดโครงสร้างและอุดมการณ์”  

วารสารอิสลามศึกษา ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2560, วิทยาลัยอิสลาม 

ศึกษา  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 49-64. 

              4)  อับดุลรอนิง สือแต, นิอับดุลรากิ๊บ บินนิฮัสซัน และซาวาวี ปะดาอามีน.  (2560).  

“ความสัมพันธ์เชิงชาติพันธุ์บริเวณชายแดนประเทศไทย-มาเลเซีย”  

วารสารอิสลามศึกษา ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2560,  

วิทยาลัยอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 18-28. 

2.2  บทความวิจัยเสนอในที่ประชุมวิชาการและมีการพิมพ์รวมเล่ม 
1. อับบัส ยีรัน  และอับดุลรอนิง สือแต. (2557). การจัดการเรียนการสอนของปอเนาะในจังหวัด 
         ชายแดนภาคใต้ หลังปี พ.ศ.2547 จนถึงปัจจุบัน. การประชุมวิชาการระดับชาติ  
          ด้านอิสลามศึกษาและมุสลิมศึกษา ครั้งที่ 2 ประจ าปี 2557, 24 ธันวาคม 2557  

   ณ อาคารวิทยอิสลามนานาชาติ วิทยาลัยอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
  วิทยาเขตปัตตานี. 530-543 

 2. ยาฮารี กาเซ็ง และ อับดุรอนิง สือแต (2557). การจัดกิจกรรมหะละเกาะฮฺเพื่อพัฒนา 
  นักศึกษา มุสลิม. รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติด้านอิสลามศึกษาและมุสลิมศึกษา  
  ครั้งที่ 2 ประจ าปี 2557, 24 ธันวาคม 2557 ณ วิทยาลัยอิสลามศึกษา  

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. 403-415 
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        3. ทิวากร แย้มจังหวัด, และอับดุลรอนิง สือแต. (2557). บุคลิกภาพของเคาะลีฟะฮฺอุษมานอิบนฺ  

  อัฟฟาน   . การประชุมวิชาการระดับชาติด้านอิสลามศึกษาและมุสลิมศึกษา ครั้งที่ 2 
 ประจ าปี 2557, 24 ธันวาคม 2557 วิทยาลัยอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
 วิทยาเขตปัตตานี. 307-319 

        4. ทิวากร แย้มจังหวัด, และอับดุลรอนิง สือแต. (2558). การศึกษาเปรียบเทียบสภาพปัญหา 

  ความขัดแย้งในยุคเคาะลีฟะฮฺอุษมาน อิบนฺ อัฟฟาน  กับความขัดแย้งในบริบทพ้ืนที่ 
  สามจังหวัดชายแดนภาคใต้. การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 2 ประจ าปี 2558, 

4 มิถุนายน 2558. ณ มหาวิทยาลัยฟาฎอนี. 481-496 
5. ศิริวัฒน์ ฮะยีเลาะ และอับดุลรอนิง สือแต. (2559) “ศึกษาความสอดคล้องว่าด้วย 

 อิสลามและประชาธิปไตยในตูนิเซียและอิยิปต์หลังอาหรับสปริง: มุมมองของผู้รู้ 

 มุสลิมสมัยใหม่” การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัย ระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ  

 ครั้งที่ 40 ประจ าปี 2559. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขต หาดใหญ่: 

 สงขลา. 766-778 

  6.  อับดุลรอนิง สือแต มะรอนิง สาแลมิง และมูฮัมหมัดอาฟีฟี อัซซอลีฮีย. (2560). “นิยามและกรอบ 
  ระเบียบวิธีวิจัยมุสลิมศึกษา”การประชุมสัมมนา วิทยาการวิจัยทางด้านมุสลิมศึกษา  

ครั้งที่ 2 วันที่ 26-27 สิงหาคม ประจ าปี 2560 ณ โรงแรม อัล มีรอซ กรุงเทพมหานคร,  
56-69 

  7.  มูฮ าหมัดดาวูด ซอลฮาน และ อับดุลรอนิง สือแต(2561) ความส าเร็จของรัฐอิสราเอลในมิติ 

อัลกุรอาน ประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 ประจ าปี 2561 “การบูรณาการสหวิทยาการ

กับอิสลามานุวัตรสู่การสร้างสันติภาพและสังคมคุณธรรมอย่างยั่งยืน”  18 ธันวาคม 2561  

ณ อาคารเรียนรวมเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี ปัตตานี.  98-111 

 
2.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อับดุลเลาะ  หนุ่มสุข 

1.  ภาระงานสอน   
ระดับปริญญาตรี  
ไม่มีวิชา 
ภาระงานส่วนเพิ่มขึ้นในหลักสูตรปริญญาโท 
รหัสวิชา ชื่อวิชา        หน่วยกิต 
- หลักสูตรเดิม 

ไม่มี 



95 

 

 

- หลักสูตรนี้   
761-505   วิธีวิทยาการวิจัยเพื่ออิสลามศึกษา     2(1-3-2) 
761-541   อะกีดะฮฺอิสลาม       2(1-3-2) 
761-591   วิทยานิพนธ์                36(0-108-0) 
761-592   วิทยานิพนธ์                18(0-54-0) 
761-593   วิทยานิพนธ์                6(0-18-0) 
 

2.  ผลงานทางวิชาการย้อนหลัง 5 ปี 
2.1  บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสาร 

1.  อับดุลเลาะ หนุ่มสุข. (2557). อีหม่านคู่อิลมู ความรู้คู่ความศรัทธา. วารสารที่นี่ส านักจุฬา, 47 
(351-352), 91-106. 

2.  อับดุลเลาะ หนุ่มสุข. (2557). รอมฎอนกับอัลกุรอาน ความผูกพันที่ไม่สามารถแยกจากกันได้. 
วารสารที่นี่ส านักจุฬา. 48(489-90), 29-49. 

3.  อับดุลเลาะ หนุ่มสุข. (2558). วรรณกรรมซีเราะตันนะบีย์ (ชีวประวัติท่านนบี ). วารสาร
สายสัมพันธ, 48(547-548), 24-33. 

4.  อับดุลเลาะ หนุ่มสุข. (2558). ความเป็นกลางของท่านนบี . วารสารสายสัมพันธ์, 49 
           (555-556), 29-49. 

2.2  บทความวิจัยเสนอในที่ประชุมวิชาการและมีการพิมพ์รวมเล่ม 
1.  อับดุลเลาะ หนุ่มสุข. (2557). ดุลยภาพแห่งอิสลามในอัลกุรอานและอัลฮะดีษ. รวมบทความ

เรื่อง วะสะฏียะฮฺดุลยภาพแห่งอิสลามเส้นทางสู่ความเที่ยงธรรมและสันติภาพ , 25-26 
กั น ย า ย น  2 5 5 7  ณ  ส ถ า บั น ว ะ ส ะ ฏี ย ะ ฮฺ เ พ่ื อ สั น ติ ภ า พ แ ล ะ ก า ร พั ฒ น า                   
ส านักจุฬาราชมนตรี กรุงเทพฯ. 23-35 

2.  ปริญญา  ประหยัดทรัพย์ และอับดุลเลาะ  หนุ่มสุข. (2561). การเข้ารับอิสลามของมุอัลลัฟใน
ชุมชนมุสลิมพ้ืนที่ชายฝั่วอันดามัน จังหวัดภูเก็ต. การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4,     
18 ธันวาคม 2561, ณ มหาวิทยาลัยฟาฎอนี. 1-12 

 
 
 
 
 
 
 

 



96 

 

 

3.   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อีสมาแอ  กาเต๊ะ 
1. ภาระงานสอน 

ระดับปริญญาตร ี 
รหัสวิชา ชื่อวิชา        หน่วยกิต 
761-217 Sectarian Thoughts in Islam     3(3-0-6) 
761-322 Research Methodology in Islamic Studies   3(3-0-6) 
761-461 Senior Project                  3(3-0-6) 
761-218 World Religion I                                                 3(3-0-6) 
ภาระงานส่วนเพิ่มข้ึนในหลักสูตรปริญญาโท 
รหัสวิชา ชื่อวิชา        หน่วยกิต 
- หลักสูตรเดิม 
761-512   มนุษย์ในอิสลาม                  2(1-3-2) 
761-543 สัมมนาโลกทัศน์อิสลามร่วมสมยั     2(1-3-2) 

        - หลักสูตรนี้   
761-512   มนุษย์ในอิสลาม                  2(1-3-2) 
761-543  สัมมนาโลกทัศน์อิสลามร่วมสมยั     2(1-3-2) 
761-591  วิทยานพินธ ์       36(0-108-0) 
761-592  วิทยานพินธ ์       18(0-54-0) 
761-593    สารนิพนธ ์       6(0-18-0) 
 

2.  ผลงานทางวิชาการย้อนหลัง 5 ปี 
2.1 บทความตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 

1. อีสมาแอ  กาเต๊ะ (2558).  อัลฮิสบะฮ: ศึกษาการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการตรวจสอบ 

 ผู้ปกครองใน อิสลาม . วารสารอิสลามศึกษา ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2558,  

 วิทยาลัยอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. 85-101  

  2. อีสมาแอ  กาเต๊ะ (2561).  วะสะฎียะฮในอิสลามกับการอยู่ร่วมกันท่ามกลางสังคมพหุวัฒนธรรม 

  ด้านความเชื่อและความคิด. วารสารอิสลามศึกษา ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 

2561, วิทยาลัยอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. 32-48 
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2.2 บทความวิจัยเสนอในที่ประชุมวิชาการและมีการพิมพ์รวมเล่ม 

 1.  อีสมาแอ กาเต๊ะ. (2557).  Values of Islamic Wassatiyah (Moderation) in Thai  
  government schools: A study of the southern states of Thailand as  

a model).  International Conference on Malay World International 
Conference On Malay World. 12-14-  2015. Sep: College Of Islamic  
Studies. 1049-1031 

2.  อีสมาแอ กาเต๊ะ. (2558). การจัดการเรียนการสอนอิสลามศึกษาของโรงเรียนรัฐในเขต 
  พ้ืนที่การศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ปัญหาและอุปสรรค) การประชุมวิชาการ 
  ระดับชาติครั้งที ่2 วันพฤหัสบดีที ่4 มิถุนายน 2558 The 2nd National  
  Conference 2015 on “Knowledge Integration for Peaceful Society and  
  The ASEAN Community Development” มหาวิทยาฟาฎอนี. 154-169 

           3.  Safari Hohbai & Isma-ie Katih. (2016). การอนุญาโตตุลาการในกฎหมายอิสลาม :  
   ศึกษาหลักการเบื้องต้น. International Conference on Islamic  
   Jurisprudence  (ICIJ2016)“The Sanctity Of Divine Islamic Law In Facing  
   Current Challenges” 29 October 2016 (Saturday) VENUE Krabi Front  
   Bay Resort Krabi, Thailand.  719-737 

4.  Isma-ie Katih & Numan Hayimasae. (2016).  Kedudukan Merukuk di   Kalangan 
Guru dan Pelajar dalam Institutsi Pendidikan Pondok di Selatan   
Thailand  . International Conference on Islamic Jurisprudence CIJ2016  “  
The Sanctity Of Divine Islamic Law In Facing Current Challenges   

 29 October 2016) Saturday (VENUE Krabi Front Bay Resort Krabi,  
Thailand) (719-737   ) ICIJ2016  “ The Sanctity Of Divine Islamic Law  
In Facing Current Challenges   ”29 October 2016    ) Saturday    
VENUE Krabi Front Bay Resort Krabi, Thailand.  144-154 

  5.  ซอฟวัน จารง และอีสมาแอ  กาเต๊ะ. (2559). พฤติกรรมการสูบบุหรี่ ของชาวไทย  มุสลิมใน 

  อ าเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี. การประชุมวิชาการระดับชาติ  ครั้งที่ 3 ปี 2559 เรื่อง    

“สันติศึกษาและการพัฒนางานวิจัยเพื่อสร้างสังคมแห่งสันติภาพ”. อาคารเฉลิม 

พระเกียรติ.  มหาวิทยาลัยฟาฎอนี. 74-84 
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6.  อับดุลฮาดี  สะบูดิง,  ญาดุลฮัก มิ่งสมร, อับดุลรอชิด เจะมะ และอีสมาแอ  กาเต๊ะ. (2559).  

ความรู้และทัศนะของนักศึกษาวิทยาลัยอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  

วิทยาเขตปัตตานี เกี่ยวกับอะกีดะฮฺสลัฟ. การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5  

ประจ าปี 2559 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา วันที่ 24-26 เมษายน 2559.  

524-530 

7.  Isma-ie Katih. (2017).  Tafsiran Hadith Nuzul menurut  Tuan guru Haji  

   Abdullqadir bin Haji Wangah dalam karyanyaRisalah 

Irsyaduljawiyiin ila sabiili al-Ulama’al-Amiliin. International  

Conference on Islamic dewelopmant and Social Harmony in southeast  

asia. Princess of Naradhiwats university Thailand.  516-521 

   8.  Isma-ie Katih & Numan Hayimasae. (2018)  Aliran Salaf di Selatan Thailand  

Sejarah Perkembangan dan Kesanya. International Confrence on 

Islam in Malay World VIII   “strengthening regional Research 

Networking in islamic  Studies 2-4 September  2018 .  21-30 

              9.  ชารีฟ  อาวัง และอีสมาแอ  กาเต๊ะ. (2560). ความสนใจและความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ 
การกีฬาในหลักการอิสลามของของนักศึกษาวิชาชีพครู (พลศึกษา) ไทยมุสลิมใน 
สถาบันอุดมศึกษาจังหวัดยะลา,  การประชุมวิชาการระดับชาติด้านอิสลามศึกษา 
และมุสลิมศึกษา ครั้งที่ 3 ประจ าปี 2560. วิทยาลัยอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัย 
สงขลานครินทร์.  70-78   

10.  มูหามะ  แวนาแซ  และอีสมาแอ  กาเต๊ะ. (2560). บทบาทมัสยิดในสมัยท่านนบคมุหัมมัด.   
  การประชุมวิชาการระดับชาติด้านอิสลามศึกษาและมุสลิมศึกษา  
 ครั้งที่ 3  ประจ าปี 2560. วิทยาลัยอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. 

332- 340 
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 11.  อีสมาแอ กาเต๊ะ. (2018).  มูลเหตุและวิวัฒนาการเกิดศาสนาตามทัศนอิบนุกาษีรในหนังสือ 
  ตัฟซีรุลกุรอานุลอาซีม . การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งท่ี 4  ปี 2561 

       เรื่อง การบูรณาการสหัสวิทยากับอิสลามานุวัตร : การสร้างสันติภาพและสังคม 
 คุณธรรมอย่างยั่งยืน.  110-120 

   12.  ซาฟารี เหาะไบ, อีสมาแอ กาเต๊ะ. (2018). ประวัติความเป็นมาการอนุญาโตตุลากาในอิสลาม  
 การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งท่ี 4  ปี 2561 เรื่อง : การบูรณาการสหัสวิทยากับ 
อิสลามานุวัตร: การสร้างสันติภาพและสังคมคุณธรรมอย่างยั่งยืน. 248-265 
 

2.3. หนังสือ/ต ารา 
 

        - 
 

4.   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มะรอนิง   สาแลมิง 
1. ภาระงานสอน 

ระดับปริญญาตรี  
รหัสวิชา ชื่อวิชา        หน่วยกิต 
766-102 หลักกฎหมายอิสลาม1      3 (3-0-6) 
766-203 หลักกฎหมายอิสลาม 2      3 (3-0-6) 
766-204 หลักกฎหมายอิสลาม  3      2 (2-0-4) 
766-356 การระงับข้อพิพาทโดยทางเลือกอ่ืน    3 (1-4-4)  
766-418 กฎหมายอิสลามระหว่างประเทศ     2 (2-0-4) 
766-307 กฎเกณฑ์และทฤษฎีในกฎหมายอิสลาม    3 (3-0-6) 
ภาระงานส่วนเพิ่มขึ้นในหลักสูตรปริญญาโท 
รหัสวิชา ชื่อวิชา        หน่วยกิต 
- หลักสูตรเดิม 
761-504   สัมมนาอิสลามกับการพัฒนาสังคม    2(0-4-2) 
761-546   การศึกษาคัมภีร์เปรียบเทียบ     2(1-3-2) 
- หลักสูตรนี้   
761-504   สัมมนาอิสลามกับการพัฒนาสังคม    2(0-4-2) 
761-546   การศึกษาคัมภีร์เปรียบเทียบ     2(1-3-2) 
761-591 วิทยานิพนธ์                36(0-108-0) 
761-592 วิทยานิพนธ์                18(0-54-0) 
761-593 วิทยานิพนธ์                6(0-18-0) 



100 

 

 

 
2.  ผลงานทางวิชาการย้อนหลัง 5 ปี 

2.1  บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสาร 
1.  ทวี นุ้ยผอม และมะรอนิง สาแลมิง. (2559). ศึกษาเปรียบเทียบกฎหมายอิสลามว่าด้วยอาหาร

หะลาล. วารสารอัล-นูร, ปีที่ 11 ฉบับที่ 21 (เล่มที่ 2 ก.ค. – ธ.ค. 2559) 17-26. 
2.2  บทความวิจัยเสนอในที่ประชุมวิชาการและมีการพิมพ์รวมเล่ม 

1.  พ.ต.ท.อันธีร์  ก่ออารี และมะรอนิง สาแลมิง. (2557). สิ่งจ าเป็นในการพิสูจน์ความจริงใน
ปัจจุบันและอนาคต  การประชุมวิชาการระดับชาติด้านอิสลามศึกษาและมุสลิมศึกษา 
ครั้ งที่  2  ประจ าปี  2557 ,  24 ธันวาคม  2557 .  ณ วิทยาลั ย อิสลามศึกษา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จงัหวัดปัตตานี. 342-370 

2.  อับดุลรอยะ  บินเซ็ง อิบรอฮีม  ณรงค์รักษาเขต และมะรอนิง  สาแลมิง. (2557). บทบาท
เอกลักษณ์บุคคลว่าด้วยสารพันธุกรรมในการชี้ชัดการสืบวงศ์ตระกูลในกฎหมายอิสลาม
การบูรณาการงานวิจัยเพื่อสร้างสังคมอุดมปัญญาภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรมสู่สังคมสันติ
สุขและประชาคมอาเซียน.  การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3 ประจ าปี 2557,  

 วันที่ 11 สิงหาคม 2557. ณ อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยฟาฎอนี จังหวัด
ปัตตานี.  304-318 

3. อับดุลรอนิง  สือแต มะรอนิง  สาแลมิง และมูฮัมหมัดอาฟีฟี  อัซซอลีฮีย์. (2560). “นิยามและ
กรอบระเบียบวิธีวิจัยมุสลิมศึกษา” การประชุมสัมมนา วิทยาการวิจัยทางด้านมุสลิม
ศึกษา ครั้งที่ 2 วันที่ 26-27 สิงหาคม 2560 ณ โรงแรม อัล มีรอซ กรุงเทพมหานคร.  
56-69  

 
5.  ดร.อับดุลฮาดี สะบูดิง 

1.  ภาระงานสอน 
ระดับปริญญาตรี  
รหัสวิชา ชื่อวิชา        หน่วยกิต 
761-205 อุลูมอัลกุรอาน       3(3-0-6) 
761-207 อะกีดะห์อิสลามียะห์      3(3-0-6) 
761-216 ตัจวีด        3(3-0-6) 
761-320 ตัฟซีร        3(3-0-6) 
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ภาระงานส่วนเพิ่มขึ้นในหลักสูตรปริญญาโท 
รหัสวิชา ชื่อวิชา        หน่วยกิต 
- หลักสูตรเดิม 
761-544  อิสลามและปรัชญาเปรียบเทียบ            2(1-3-2) 
761-545   อิสลามในพหุสังคม             2(1-3-2) 
- หลักสูตรนี้   
761-544   อิสลามและปรัชญาเปรียบเทียบ            2(1-3-2) 
761-545   อิสลามในพหุสังคม             2(1-3-2) 
761-591 วิทยานิพนธ์                36(0-108-0) 
761-592 วิทยานิพนธ์                18(0-54-0) 
761-593 วิทยานิพนธ์                6(0-18-0) 
 

2.  ผลงานทางวิชาการย้อนหลัง 5 ปี 
2.1  บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสาร 

1. Abdulhadee Sabuding, (2014). Explanation of Akidah in the Works of Patani 
Ulama and its Relation to Methed of AqidahHuraian By Imam  al-Nawawi. 
International Journal of Nusantara Islam, 2(2), 21-30. 

 
2.2  บทความวิจัยเสนอในที่ประชุมวิชาการและมีการพิมพ์รวมเล่ม 

1. Abdulhadee Sabuding. (2015). Akidah Wasatiyyah Menurut Pandangan Syeikh 
Adb al-Qadir al-Mandiliy: Suatu Kajian Dalam Kitab Perisai Bagi Sekelian 
Mukallaf.  International Conference on Islam in Malay World (ICON IMAD 
V.) 12-14 กันยายน 2558 ณ วิทยาลัยอิสลามศึกษา  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
วิทยาเขตปัตตานี. 926-941 

2. อับดุลฮาดี สะบูดิง. (2557). อากีดะฮฺสาลัฟและแนวทางการการศรัทธาต่อคุณลักษณะ
ของอัลลอฮฺ.  การประชุมวิชาการระดับชาติด้านอิสลามศึกษาและมุสลิมศึกษา ครั้งที่ 2 
ป ร ะ จ า ปี  2 5 5 7 ,  24 ธั น ว า ค ม  2557 ณ  วิ ท ย า ลั ย อิ ส ล า ม ศึ ก ษ า 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี. 118-138 

3. อับดุลฮาดี  สะบูดิ ง . (2559) . ความรู้และทัศนะของนักศึกษาวิทยาลัยอิสลามศึกษา 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี เกี่ยวกับอากีดะฮฺสาลัฟ . การประชุม
วิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 5 ประจ าปี  2559, 24-26 เมษายน 2559     
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. 524-530 
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4. มูฮ ามาดอาดลันด์ มะแซ และอับดุลฮาดี สะบูดิง. (2559). จริยธรรมอิมามอันนะววะวีย์       

ด้านการศึกษา.  การประชุมวิชาการระดับชาติ เรื่อง สันติศึกษาและการพัฒนางานวิจัย
เพ่ือสร้างสังคมสันติภาพ  ครั้งที่ 3 ปี 2559,  18 พฤษถาคม 2559 ณ อาคารเรียนรวม
เฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยฟาฎอนี. 85-93  

5. บุหลัน แอนิ่ม และอับดุลฮาดี สะบูดิง. (2559). ความเป็นสายกลางของอะฮฺลุสสุนนะฮฺวัลญา
มาอะฮฺเกี่ยวกับการศรัทธาต่อพระนามและคุณลักษณะต่าง ๆ ของอัลลอฮ.  การประชุม
วิชาการระดับชาติ เรื่อง สันติศึกษาและการพัฒนางานวิจัยเพ่ือสร้างสังคมสันติภาพ  
ครั้ งที่  3 ปี  2559 ,  18 พฤษถาคม2559 ณ อาคารเรียนรวมเฉลิมพระเกียรติ   
มหาวิทยาลัยฟาฎอนี. 78-190 

6. รุสดี แมกองมือแน อับดุลฮาดี สะบูดิง.  (2560).  กระบวนการจัดการเรียนการสอนอัลกุรอาน 
       โดยใช้ระบกีรออาตี  จัดโดยวิทยาลัยอิสลามศึกษา เรื่อง กาประชุมวิชาการระดับชาติ 
            ด้านอิสลามศึกษาและมุสลิมศึกษา ครั้งที่ 3 ประจ าปี 2560 วันที่ 19 สิงหาคม 2560  
            ณ วิทยาลัยอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. 285-293 
7. สะอาด  สนยาแหละ อับดุลฮาดี สะบูดิง.  (2560). ปัญหาการใช้สื่อการเรียนการสอนของ 
       กลุ่มสาระการเรียนรู้อิสลามศึกษา ในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม  อ าเภอ 

      จะนะ จังหวัดสงขลา. จัดโดยวิทยาลัยอิสลามศึกษา เรื่อง กาประชุมวิชาการระดับชาติ 
      ด้านอิสลามศึกษาและมุสลิมศึกษา ครั้งที่ 3 ประจ าปี 2560 วันที่ 19 สิงหาคม 2560   
      ณ วิทยาลัยอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. 184-198 

    8. อับดุลฮาดี สะบูดิง. (2018).  อิมามอันนะวะวีย์กับการพัฒนาฟิกฮฺนิพนธ์  International  
       Conference on Law and Islamic Jurisprudence  (2ad ICIJ 2018) จัดโดย  
       University Kebangsaan Malaysia ร่วมกับ วิทยาลัยอิสลามศึกษา   

      ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเภ็ต  วันที่ 30 เมษายน 2561. 
      544-554 

    9. อับดุลฮาดี สะบูดิง. (2561). Penghuraian Ayay-Ayat Sifat Dalam Karya Ulama-Ulama 
      di Thailang Dan Hubung Kaitnya Dengan Metode Huraian Ayat-Ayat Sifat  
      Oleh Imam Al-SUyutiy Dalam Karyanya การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 
      จัดโดย Universiti Malaysia (UM) ณ Langkawi Malaysia (ICON IMAD) วันที่ 18  
       สิงหาคม 2561. 159-170 
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10. อิลยาส สีเดะ มูหัมมัดรอฟลี แวหะมะ และอับดุลฮาดี สะบูดิง.  (2561). al-Tamul ma 

a al-Ghair al-MUslimin fi al-Quran wa al-Sunnah. การประชุมวิชาการ

ระดับชาติ ครั้งที่4  เรื่องการบูรณาการสหวิทยาการกับอิสลามมานุวัตรสู่การสร้าง

สันติภาพ และสังคมคุณธรรมอย่างยั้งยืน จัดโดย มหาวิทยาลัยฟาฏอนี  วันที่ 18 

ธันวาคม 2561. 1321-1337 

 
6. ดร.อัสมัน แตอาลี 

1.  ภาระงานสอน 
ระดับปริญญาตรี 
รหัสวิชา ชื่อวิชา        หน่วยกิต 
766-414  Law of Inheritance and Will in Islam    3(3-0-6) 
766-431 Seminar on Fiqh in Contemporary Issues   3(1-4-4) 
766-312 Islamic Family Law       3(3-0-6) 
766-317 Fiqh on Halal Standard of Foods and Products  3(3-0-6) 
ภาระงานส่วนเพิ่มขึ้นในหลักสูตรปริญญาโท 
รหัสวิชา ชื่อวิชา        หน่วยกิต 
- หลักสูตรเดิม 

ไม่มีวิชา 
- หลักสูตรนี้ 
รหัสวิชา ชื่อวิชา        หน่วยกิต 
761-515  ฟิกฮฺอัสสุนนะฮฺ       2(1-3-2) 
761-591 วิทยานิพนธ์                36(0-108-0) 
761-592 วิทยานิพนธ์                18(0-54-0) 
761-593 วิทยานิพนธ์                6(0-18-0) 
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2.  ผลงานทางวิชาการย้อนหลัง 5 ปี 
2.1  บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสาร 
 - 
 
2.2  บทความวิจัยเสนอในที่ประชุมวิชาการและมีการพิมพ์รวมเล่ม 

1. ฮัมดาน ดาตู และอัสมัน แตอาลี. (2558).  ข้อบัญญัติเกี่ยวกับการหม้ันระหว่างกฎหมาย
อิสลามและกฎหมายไทย. International Conference on Islamic in Malay World 
(ICONIMAD) ครั้งที่ 5. ปัตตานี : วิทยาลัยอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ , 
วิทยาเขตปัตตาน.ี 344 – 357 

2. มูฮ าหมัดซาฮาบูดิน  มะดง, อัสมัน  แตอาลี. (2560) วิธีการได้มาและอ านาจหน้าที่ของวะลีย์
อามม์ส านักงานคณะกรรมการอิสลามประจ าจังหวัดยะลา. การประชุมวิชาการเสนอ
ผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 43. วันที่ 26 กรกฎาคม 2560. ณ 
มหาวิทยาลัยฟาฎอนี. 182-195 

3. Abdelaziz  Mikou. Asman  Taeali. (2561) Ahkam Jarimah al-Qatl al-Amd fi al-
Tasyri ‘ al-janai al-Islami.การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 ประจ าปี 2561. 
วันที่ 18 ธันวาคม 2561. ณ มหาวิทยาลัยฟาฎอนี. 209-227 

4. Asman  Taeali. (2018). Islamic family education in the selection of Halal 
Innovation in Products and Services. 13 July 2018, The 60th Anniversary 
of His Majesty the king’s Accession to the Throne International 
Convention Center, Prince of Songkla.  p 110-112 

 
7.  ดร.ซาฝีอี   อาด า 

1.  ภาระงานสอน 
ระดับปริญญาตรี  
รหัสวิชา ชื่อวิชา        หน่วยกิต 
765-102   Geography of the Middle East    2(2-0-4) 
765-203  History and Civilization of the Middle East   3(3-0-6) 
765-307 Relations between Thailand and Middle East Countries  3(3-0-6) 
765-325  Economy of Middle East Countries    3(3-0-6) 
765-331  Human Rights in the Middle East    2(2-0-4) 
765-445  International Politics on Petroleum    2(2-0-4) 



105 

 

 

 
ภาระงานส่วนเพิ่มขึ้นในหลักสูตรปริญญาโท 
รหัสวิชา ชื่อวิชา        หน่วยกิต 
- หลักสูตรเดิม 
761-501   บทอ่านภาษาอังกฤษเพ่ืออิสลามศึกษา    3(3-0-6) 
761-546   การศึกษาคัมภีร์เปรียบเทียบ     2(1-3-2) 
- หลักสูตรนี้   
761-502  บทอ่านภาษาอังกฤษเพ่ืออิสลามศึกษา    3(3-0-6) 
761-546  การศึกษาคัมภีร์เปรียบเทียบ     2(1-3-2) 
761-591  วิทยานิพนธ์                36(0-108-0) 
761-592  วิทยานิพนธ์                18(0-54-0) 
761-593  วิทยานิพนธ์                6(0-18-0) 
 

2.  ผลงานทางวิชาการย้อนหลัง 5 ปี 
2.1  บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสาร 

1.  ซาฝีอี อาด า. (2558). วัฒนธรรมการแสวงหาความรู้ในอิสลาม. วารสารอิสลามศึกษา,  
    6(1), 70-84.  

2.  รูดียะห์ หะ และซาฝีอี อาด า. (2559). การบริหารจัดการในครอบครัวมุสลิมที่มีภรรยาหลาย    
                คนในอ าเภอเมือง จังหวัดปัตตานี. วารสารอิสลามศึกษา, 7(1), 29-45.  
3.  ฮามีดะห์ มาสาระกามาและซาฝีอ ีอาด า. (2559). การปฏิรูปคณะผู้บริหารราชการแผ่นดินของ 
                 เคาะลีฟะฮฺอับดุลมาลิก บิน มัรฺวาน แหง่ราชวงศอ์ุมัยยะฮฺ. วารสารอัล-นูร, บัณฑิต 
                วิทยาลัย มหาวิทยาลัยฟาฎอนี ปีที่ 11 ฉบับที่ 21 (ฉ. ที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม   
                2559, 109-123 

   4.  อับดุลรอนิง สือแต และซาฝีอี อาด า. (2560). “ฮามาส : ก าเนิดโครงสร้างและอุดมการณ์”  

วารสารอิสลามศึกษา ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2560, วิทยาลัยอิสลาม 

ศึกษา  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์,  49-64. 
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2.2  บทความวิจัยเสนอในที่ประชุมวิชาการและมีการพิมพ์รวมเล่ม 
1. ซัยนับ มะสมัน และซาฝีอี อาด า. (2558). อิทธิพลของวัฒนธรรมอาหรับต่อสังคมมุสลิมในเขต

อ าเภอเมือง จังหวัดสตูล. การประชุมวิชาการระดับชาติด้านอิสลามศึกษาและมุสลิม
ศึกษา ครั้งที่ 3 ประจ าปี 2558, 12-14 กันยายน 2558 ณ วิทยาลัยอิสลามศึกษา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จังหวัดปัตตานี. 123-135. 

2. ซาฝีอี อาด า. (2559). ปัจจัยความขัดแย้งข้ามศตวรรษในปาเลสไตน์. รวมบทคัดย่อการประชุม
วิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3 ปี 2559 เมื่อวันพุธที 18 พฤษภาคม 2559 ณ อาคารเรียน
รวมเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี. 241-253.  

3. นูรอลินา ตยุติวุฒิกุล และซาฝีอี อาด า. (2559). พัฒนาการด้านประวัติศาสตร์ของการแปล   
อัลกุรอานและปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการแปล. การประชุมวิชาการระดับชาติ ภาษา
และวัฒนธรรม 2559 เรื่อง การอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม: อนาคตและความท้า
ทายของประเทศไทย เมื่อวันที่ 25-26 กรกฎาคม 2559 ณ อาคารเรียนรวมเฉลิมพระ
เกียรต ิมหาวิทยาลัยฟาฏอนี. 125-135. 

4. Sano, Ibrahima Lamine; Narongraksakhet, Ibrahem; Ardam, Sarfee and Kaba, 
Abdullai M. Kaba. (2017). Assessing the Implementation of Democracy in 
West Africa: Is It a Work-In-Progress for a Pride or Otherwise? A Case of 
Guinea. Presented at the International Conference on Political Transition, 
Nonviolence and Communication in Conflict Transformation, 24-26 
January 2017. at Prince of Songkla University, Pattani Campus, Thailand.  
p 125-135 

5. Ibrahim Naromgraksakhet, Sarfee  Ardam. 2018. “Development of Pondok in 
Southern Border Provinces of Thauiland” in Mohhd Roslan Mohd Nor, 
Khader Ahmad, and Mohd Yakub (eds). 2018. Islam Dan Alam Melayu : 
Pemikiran, Falsafah, Dakwah dan Kebudayaan. Kuala Lumpur : Akademi 
Pengajian Islam, Universiti Malaya. p 73-79 

 
2.3  ต ารา/หนังสือ 
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8.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาลี   สาเมาะ 

1.  ภาระงานสอน 
ระดับปริญญาตรี  
รหัสวิชา    ชื่อวิชา       หน่วยกิต 
761-300   วาสะฏียะฮ์ในอิสลาม      3(3-0-6) 
780-222   ตัครีจญ์อัลหะดีษ      3(3-0-6) 
780-336   หะดีษเกี่ยวกับกฎหมายอิสลาม     2(2-0-4) 
780-337  หะดีษเกี่ยวกับจริยธรรม      2(2-0-4) 
ภาระงานส่วนเพิ่มขึ้นในหลักสูตรปริญญาโท 
รหัสวิชา ชื่อวิชา        หน่วยกิต 
- หลักสูตรเดิม 

ไม่มี 
- หลักสูตรนี้   
761-546   การศึกษาคัมภีร์เปรียบเทียบ     2(1-3-2) 
761-547   กลุ่มและนิกายต่าง ๆ ในอิสลาม         2(1-3-2) 

  761-591 วิทยานิพนธ์                36(0-108-0) 
  761-592 วิทยานิพนธ์                18(0-54-0) 

761-593 วิทยานิพนธ์                6(0-18-0) 
 

2.  ผลงานทางวิชาการย้อนหลัง 5 ปี 
2.1  บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสาร 

1. Ali Samoh. (2014). Wasatiyah al-Akhlaq ala Dau’ al-Kitab wa al-Sunnah. 
Majallah Amarabik, 14, p 137-187. 

2. Ali Samoh. (2014). al-Mudawamah ala al-‘Ibadah wa al-Wasa’il al-
Mu’ayyanah ala Tahqiqiha. Majallah al-Hikmah, 7, p 101-112. 

3.   Ali Samoh. (2014). Manhajiyah al-Tafkir al-‘Ilmiy fi Dau’ al-Nusus al-Sha‘iyah. 
Majallah Ma‘alim al-Qur’an wa al-Sunnah, 10(9), p 91-114. 

2.2  บทความวิจัยเสนอในที่ประชุมวิชาการและมีการพิมพ์รวมเล่ม 
1.  Ali Samoh. (2014). al-Tawasut fi al-Ibadah wa Tatbiqatih. Mu’tamar al-Sunnah 

Asas al-Sawatiyah wa Mulhim Tatawur al-‘Ummah, 26-27 November 
2014. at Jami‘ah al-‘Ulum al-Islamiyah al-Maleziyah. p 382-401 
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2. Ali Samoh. (2015). al-Muwazanat Baina al-Masaleh wa al-Mafasid fi Mujtama‘ 

Janub Thailand: Mudarat al-Du‘at li al-Mukhalif fi al-Ta‘amul Anmuzajan. 
al-Mu’tamar al-Alamiy al-Khamis, al-Islamiyah fi Alam al-Malayu – al-
Wasatiyah fi al-Islam, 12-14 September 2015. at College of Islamic 
Studies, Prince of Songkla University. p 1012-1031 

3. Ali Samoh. (2015). Juhud Markaz al-Lughat wa Ikhtiba al-Lughah al-Arabiyah al-
Tabi‘ li Kulliyah al-Dirasat al-Islamiyah, Jami ‘ah al-Amir Songkla, Fatani fi 
Nashr al-Lughah al-Arabiyah bi Janub Thailand. al-Mu’tamar al-Alamiy 
(al-Muharat al-Lughawiyah li Ghair al-Natiqin bi al-Lughah al-Umm  

 Ta’liman wa Muta ‘aliman), 13-14 October 2015. at College of Islamic 
Studies, Prince of Songkla University. p 244-256 

4. Ali Samoh. (2016). al-Manhajiyah al-‘Ilmiyah fi Kitabat al-Abhath al-Hadithiyah. 
al-Mu’tamar Islamic Sciences Research Metodology, 9-10 Ogost 2016    
at al-Mirath Hotel Bangkok. p 159-179 

 
9.  ดร.รุชดี  ตาเห 

1. ภาระงานสอน 
ระดับปริญญาตรี  
รหัสวิชา    ชื่อวิชา       หน่วยกิต 
780-100    ภาษาอาหรับเพ่ืออิสลามศึกษา1    8(6-4-14) 
780-124    อะกีดะฮ์ อิสลามิยะฮ์     3(3-0-6) 
780-340    สังคมมุสลิม      2(2-0-4) 
780-234    ตัรบียะห์อิสลามยีะฮ์     2(2-0-4) 
780-334    สังคมวิทยาในอิสลาม     2(2-0-4) 
ภาระงานส่วนเพิ่มขึ้นในหลักสูตรปริญญาโท 
รหัสวิชา    ชื่อวิชา       หน่วยกิต 
- หลักสูตรเดิม 

ไม่มี 
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- หลักสูตรนี้   
761-549   การศึกษาเอกเทศ 1         3(0-9-0) 
761-550   การศึกษาเอกเทศ 2        3(0-9-0) 

  761-591 วิทยานิพนธ์                 36(0-108-0) 
  761-592 วิทยานิพนธ์                 18(0-54-0) 

761-593 วิทยานิพนธ์                 6(0-18-0) 
 

2.  ผลงานทางวิชาการย้อนหลัง 5 ปี 
2.1  บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสาร 

- 
2.2  บทความวิจัยเสนอในที่ประชุมวิชาการและมีการพิมพ์รวมเล่ม 

1. Rushdi Tahee. (2015). Huquq al-Aqalliyat al-Muslimah fi al-Mujtama‘ al-Insaniyah 
al-Amn al-Dhidha’iy Anmuzajan (Istiratijiyah Muqtarahah li Tahqiq al-Amn 
al-Ghidha’iy li al-Aqalliyat al-Muslimah). al-Mu’tamar al-Alamiy al-
Thalith, al-Qiyam al-Islamiyah fi Alam Mutaghaiyar (Furas wa 
Tahaddiyat), 23-25 March 2015. at Prince of Songkla University, Pattani 
Campus. 300-350 

2. Rushdi Tahee. (2015). al-Tarbiyah al-Wasatiyah fi Alam al-Malayu … Afaq Wasi‘ah 
wa Hajah Da‘iyah. al-Mu’tamar al-Alam alKhamis, al-Islam fi Alam al-
Malayu, al-Wasatiyah fi al-Islam, 12-14 September 2015. at Prince of 
Songkla University, Pattani Campus. p 1062-1084 

3. Rushdi Tahee. (2015). Akhlaqiyat Mihnah al-Ta‘lim min Manzurat al-Tarbiyah al-
Islamiyah. al-Mu’tamar al-Alamiy al-Thalith, Ta’sil al-Manahij al-
Jimi‘iyah, Manahij Jami‘ah al-Qur’an al-Karim wa Ta’sil al-‘Ulum 
(Anmuzajan), 3-5 November 2015. at al-Khartum, al-Sudan. p 319-345 

4. Rushdi Tahee. (2016). Asalib al-Qur’an al-Karim fi Tanmiyah al-Qiyam al-Usrah 
wa Tathbituha. al-Nadwah al-‘Ilmiyah al-Dualiyah: al-Qiyam al-Usrah fi 
al-Qur’an al-Karim, 23-24 March 2016. at Kulliyah al-Adab wa al-‘Ulum 
al-Insaniyah, ‘Ain al-Shaq, al-Dar al-baida’, Jami‘ah al-Husaniy al-Thaniy, 
al-Mamlakah al-Maghribiyah. p 19-38 
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5. Rushdi Tahee. (2016). al-Alaqat al-Tijariyah Baina Sultanah Umman wa 

Mamlakah Thailand. al-Mu’tamar al-Alamiy (al-Alaqat al-Ummaniyah bi 
Janub Sharq Asia wa al-Sin wa al-Yaban), 5-6 October 2016. at al-
Jami‘ah al-Islamiyah al-Alamiyah, Kuala Lumpor, Malaysia. p 487-518 

6. Rushdee Tahee. (2016). “Violence againt women in Muslim Malay Society : 
Causes and Solutions – A field study on the Southern Thailand 
community,” 19-22 September 2016, 6 th World Conference” Islam in 
the Malay World-Land Building in Islam” Bandar Seri Begawan, Brunei 
Darussalam. 12-22 

7. Rushdee Tahee. (2016). “Teaching of Holy Quran and the Arabic Language 
Kindergartens in the south of Thailand, and its impact on maintaining the 
righty doctrine”, 30-31 October 2016, 3rd International Islamic 
Jurisprudence : Jurisprudence of Islamic Minoriti9es, Iman Muhammad bin 
Sard Islamic University, Riyadh, Saudi Arabia. 306-478 

 
10.  Dr.Mohammed  Lamine M.Sylla 

1.  ภาระงานสอน 
ระดับปริญญาตรี  
รหัสวิชา   ชื่อวิชา        หน่วยกิต 
780-122   ฟิกฮฺเบื้องต้น       3(3-0-6) 
780-223   อุศูลุลฟิกฮฺ 1       3(3-0-6) 
780-344   ฟิกฮฺ 2       3(3-0-6) 
780-347   ฟิกฮฺ 3       3(3-0-6) 
ภาระงานส่วนเพิ่มขึ้นในหลักสูตรปริญญาโท 
รหัสวิชา   ชื่อวิชา        หน่วยกิต 
- หลักสูตรเดิม 

ไม่มี 
- หลักสูตรนี้   
761-553 ชะรีอะฮฺกับจริยธรรม                         2(1-3-2) 

  761-591 วิทยานิพนธ์                36(0-108-0) 
  761-592 วิทยานิพนธ์                18(0-54-0) 

761-593 วิทยานิพนธ์                6(0-18-0) 
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2.  ผลงานทางวิชาการย้อนหลัง 5 ปี 
2.1  บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสาร 

1.  Muhammad al-Amin Muhammad Sylla. (2016). Zakat al-Fitr wa Dauruha fi Ta‘ziz 
al-Takaful al-Ijtima‘iy fi Malaysia: Kuala Lumpur Anmuzajan. Majalah 
‘Ilmiyah Mahkamah. Al-Akadimiyah al-Amerikiyah li al-Ulum wa al-
Teknologia, 7(22), 21-36.  

2. Muhammad al-Amin Muhammad Sylla. (2016). Al-Ara’ al-Fiqhiyah fi al-Ilzam bi 
al-Wa‘d wa Adamih. Majallah ‘Ilmiyah Arabiyah Duawaliyah nas 
Thanawiyah,   Tusdir ‘an Mujamma‘ Hujjah al-Islam, 3(6), 309-384. 

 
2.2  บทความวิจัยเสนอในที่ประชุมวิชาการและมีการพิมพ์รวมเล่ม 

1.  Muhammad al-Amin Muhammad Sylla. (2015). Mauqif Ahl Majalah al-Mannar 
min Ta ‘addud al-Zaujat Dirasah Muqaranah ma’a al-Imam al-Tabariy. Al-
Mu’tamar al-Alamiy al-Thaniy li al-Qur’an wa al-Sunnah al-Syarifah, 13-
15 March 2015 at Qism al-Qur’an wa al-Sunnah. Al-Jami‘ah al-Islamiyah 
al-Alamiyah Malaysia. Kuala Lumpur: Al-Jami‘ah al-Islamiyah al-Alamiyah 
Malaysia. p 85-100 

2.  Muhammad al-Amin Muhammad Sylla. (2015). Mafhum al-Wasatiyah fi Malaysia 
wa Janud Thailand (Pattani). Al-Mu’tamar al-Alamiy al-Thaniy li al-
Qur’an wa al-Sunnah al-Syarifah, 12-14 September 2015 at Qism al-
Qur’an wa al-Sunnah. Al-Jami‘ah al-Islamiyah al-Alamiyah Malaysia. Kuala 
Lumpur: Al-Jami‘ah al-Islamiyah al-Alamiyah Malaysia. p 1048-1060 

3.  Muhammad al-Amin Muhammad Sylla. (2015). Fawa’id wa Wasa’il al-’I‘lam al-
Hadith wa Adraruha ala al-Islam wa al-Muslimin : al-Internet Anmuzajan. 
Al-Mu’tamar al-Dualiy fi al-Turath al-Islamiy, 11-12 November 2015. 
Malaka Malaysia. p 600-605 

4.  Muhammad  al-Amin Muhammad Sylla. (2016). Al-Rahmah fi al-Qur’an al-Majid 
: al-Istighfar Anmuzajan.  Al-Mu’tamar al-Dualiy al-Awwal Haul al-
Rahmah fi al-Islam, 7-9 Febuary 2016. at Al-Jami‘ah al-Malik Su‘ud, al-
Mamlakah al-Arabiyyah al-Su‘udiyah. Al-Riyadh: Al-Jami‘ah al-Malik Su‘ud, 
al-Mamlakah al-Arabiyyah al-Su‘udiyah. p 49-92   
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5. Muhammad  al-Amin Muhammad Sylla. (2016). Al-Sayyid Muhammad rasyid 

Reda wa Dauruhu fi al-Islah: Janub Syarq Asia Anmuzajan. Al-Mu’tamar 
al-Alamiy al-Sadis, “al-Islam fi Alam al-Malayu”, 18-22 September 2016. 
at Universiti Sultan Syarif Ali al-Islamiyah. Bandar Sri Begawan : Universiti 
Sultan Syarif Ali al-Islamiyah Brunei Darussalam. p 1-14 

 
11.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มูหัมมัดรอฟลี  แวหมะ 

1.  ภาระงานสอน 
ระดับปริญญาตร ี 
รหัสวิชา   ชื่อวิชา        หน่วยกิต 
761-122   ภาษาอังกฤษเพื่ออิสลามศึกษา     3(3-0-6) 
761-200    สีเราะศึกษา       3(3-0-6)  
761-208   ประวัติศาสตร์อิสลาม 1      3(3-0-6) 
761-323   ประวัติศาสตร์อิสลาม 2      3(1-4-4) 

761-434   บทบาทของศาสนาในสังคมปัจจุบัน    3(3-0-6) 

761-463    การฝึกงาน       3(3-0-6) 
 
ภาระงานส่วนเพิ่มข้ึนในหลักสูตรปริญญาโท 
รหัสวิชา   ชื่อวิชา        หน่วยกิต 
- หลักสูตรเดิม 

ไม่มี 
          - หลักสูตรนี้  

761-559 ประวัติการแผ่ขยายอสิลาม      2(1-3-2) 
761-561 ประวัติศาสตร์อาณาจกัรออตโตมาน     2(1-3-2) 

  761-591 วิทยานิพนธ์                36(0-108-0) 
  761-592 วิทยานิพนธ์                18(0-54-0) 

761-593 วิทยานิพนธ์                6(0-18-0) 
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2.  ผลงานทางวิชาการย้อนหลัง 5 ปี 
2.1  บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสาร  

     1.  Kader Sa-ah, Muhammadroflee  Waehama. (2558). The Role of the Arabic Letters in 
 the Curriculum Tadika of the Year 1426 AH. And Its Relationship with the 
Malay Language – Analytical and Descriptive Study. Journal of Islamic 
Studies. Vol.6 No.2 (July-December 2015). p 77-90 

     2.  มูหัมมัดรอฟลี แวหะมะ. (2558) เศาะหาบียาตกับการประกอบอาชีพในสังคมมะดีนะฮฺ.  
วารสารอัลนูร. 10(19), 1-12  

     3.  มูหัมมัดรอฟลี  แวหะมะ และกาเดร์  สะอะ. (2559) อัตลักษณ์แห่งระเบียบวิธีวิจัยทาง 
ประวัติศาสตร์อิสลาม, วารสารวิทยาลัยอิสลามศึกษา, ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 (กรกฏาคม- 
ธันวาคม 2559). 33-47 
 

2.2  บทความวิจัยเสนอในที่ประชุมวิชาการและมีการพิมพ์รวมเล่ม 
 1.  มูหัมมัดรอฟลี  แวหะมะ. (2558). “สถานภาพชาวยิวในสังคมมะดีนะฮ์” การประชุมระดับชาติ  

ครั้งที่ 2 ปี 2558. เรื่อง การบูรณาการองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาสู่สังคมสันติสุขและ
ประชาคม  อาเซียน, บัณฑิตวิทยาลัยและการวิจัย มหาวิทยาลัยฟาฎอนี. 497-509 

2.  อิลยาส สีเดะ มูหัมมัดรอฟลี แวหะมะ และอับดุลฮาดี สะบูดิง.  (2561).  al-Tamul ma 
a al-Ghair al-MUslimin fi al-Quran wa al-Sunnah. การประชุมวิชาการ 
ระดับชาติ ครั้งที ่4  เรื่อง การบูรณาการสหวิทยาการกับอิสลามมานุวัตรสู่การสร้าง 
สันติภาพ และสังคมคุณธรรมอย่างยั้งยืน จัดโดย มหาวิทยาลัยฟาฏอนี.  วันที่ 18  
ธันวาคม 2561. 1321-1337 

 
       2.3  ต ารา/หนังสือ 

- 
   2.4  อ่ืนๆ 

 - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



114 

 

 

 
 
 
 

12.  รองศาสตราจารย์ ดร.อิบรอฮีม  ณรงค์รักษาเขต 
  1.  ภาระงานสอน   

ระดับปริญญาตรี  
รหัสวิชา ชื่อวิชา        หน่วยกิต 
762-212 สารัตถะการศึกษาอิสลาม      3(3-0-6) 
762-315  จิตวิทยาการศึกษาอิสลาม      3(3-0-6) 
262-327 การพัฒนาหลักสูตร      3(2-2-5) 
ภาระงานส่วนเพิ่มขึ้นในหลักสูตรปริญญาโท 
รหัสวิชา ชื่อวิชา        หน่วยกิต 
- หลักสูตรเดิม 

ไม่มี 
- หลักสูตรนี้   
761-523  ประวัติการศึกษาอิสลาม      2(1-3-2) 
761-525  ปรัชญาการศึกษาอิสลาม      2(1-3-2) 
761-591 วิทยานิพนธ์                36(0-108-0) 
761-592 วิทยานิพนธ์                18(0-54-0) 

        761-593 วิทยานิพนธ์                6(0-18-0) 
 
2.  ผลงานทางวิชาการย้อนหลัง 5 ปี 

2.1  บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสาร  
1. Ibrahem Narongraksakhet. (2015). A Critical Study of Leadership Characteristics 

of the Prophet Yusuf (u) through the Surah Yusuf. วารสาร อัล-ฮิกมะฮฺ, 5(9),         
1-16 

2. Ibrahem Narongraksakhet and Mohd Afandi Salleh. (2017). Peace and Conflicts 
Resolution in Ethno-Religious Survival of Minorities; a comparative and 
critical Study of Malay Muslims in Southern Thailand and Siam Buddhists 
in Malaysia. Humanities and Social Sciences. p 202-214 

3. มูหัมมัดรอฟลี  แวหะมะ, อิบรอฮีม  ณรงค์รักษาเขต. (2558). เศาะหาบียะฮฺกับการประกอบ
อาชีพในสังคมมะดีนะฮ์. วารสารอันนูร. 19, 1-12 
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2.2  บทความวิจัยเสนอในที่ประชุมวิชาการและมีการพิมพ์รวมเล่ม 

1. Ibrahima Lamine Sano and Ibrahem Narongraksakhet. (2015). Religious Harmony 
in Diversity and Justly Balance Community:ThaiBudhist and Thai Muslim. 
International Conference on Islam and Malay Wolrd V at Prince of 
Songkla university. Pattani: Prince of Songkla university. p 889-908 

2. Ibrahima Lamine Sano; Ibrahem Narongraksakhet and AbdullaiKaba. (2016). The 
Socio-Economic and political Cooperation in Thai-Malaysiaian Border: 
Opportunities and Obstacles. International Conference on Islamic 
Jurisprudence, Kuala Lumpur: The National University of Malaysia and 
Prince of Songkla university. p 562-573 

3. Ibrahim Naromgraksakhet, Sarfee  Ardam. 2018. “Development of Pondok in 
Southern Border Provinces of Thauiland” in Mohhd Roslan Mohd Nor, 
Khader Ahmad, and Mohd Yakub (eds). 2018. Islam Dan Alam Melayu : 
Pemikiran, Falsafah, Dakwah dan Kebudayaan. Kuala Lumpur : Akademi 
Pengajian Islam, Universiti Malaya. p 73 – 79 

 
2.3  ต ารา/หนังสือ 

1. อิบรอฮีม ณรงค์รักษาเขต. 2558. ปรัชญาการศึกษาอิสลาม. พิมพ์ครั้งที่ 2 หาดใหญ่:  
บันลือการพิมพ์. ISBN 978-616-394-597-4. 1-164 

2. อิบรอฮีม ณรงค์รักษาเขต. “อิสลามานุวัติองค์ความรู้” อิสลามกับความท้าทายในโลกสมัยใหม่ 
                มุมมองจากนักวิชาการชายแดนใต้. ISBN 978-616-551-463-7. 165-204 
3. อิบรอฮีม ณรงค์รักษาเขต. ประวัติการศึกษาอิสลาม. ปัตตานี. ศูนย์หนังสือบัยตุลฮิกมะฮฺ.  
                ISBN 978-616-217-110-7. 1-202 
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3.  ผลงานทางวิชาการเพื่อขอก าหนดต าแหน่งรองศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาอิสลามศึกษา โดยเรียงล าดบั 
     ความส าคัญ ดงันี ้ 
     3.1 เอกสารประกอบการสอน 
 1. อิบรอฮีม ณรงค์รักษาเขต. 2549. ปรัชญาการศึกษาอิสลาม. พิมพ์ครั้งที่ 2 หาดใหญ่:  

บันลือการพิมพ์. ISBN 978-616-394-597-4. 1-164 
3.2 งานแปล 
      1. อิบรอฮีม ณรงค์รักษาเขต และฮาเร๊ะ  เจ๊ะโด. 2548. อิสลามในสเปนและซิซิลี. กรุงเทพฯ :  
  โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. ISBN 974-9942-60-4. 1-256 
 

     3.3 บทความทางวิชาการ 
          1. อิบรอฮีม ณรงค์รักษาเขต. (2548). ปอเนาะกับการสร้งอัตลักษณ์ของชุมชนในจังหวัดชายแดน 
  ภาคใต้. ความรู้กับการแก้ปัญหาความขัดแย้ง กรณีวิกฤติการณ์ชายแดนภาคใต้. 67-69 

2. Ibrahem  Narongraksakhet (2005) Perkembangan Sistem Pengajian IImu Persuratan  
 di Salatan Thailand Peradaban Melayu Timur Laut : Memperkasakan warisan  
 Persuratan Melayu wilayah timur laut. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan 

Pustaka. p 190-208 
 

      3.4 ผลงานวิจัย 
1. อิบรอฮีม ณรงค์รักษาเขต. และคณะ. (2548). ความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในจังหวัด 
 ชายแดนภาคใต้ ยะลา ปัตตานี นราธิวาส. กรุงเทพฯ ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย.  
 ISBN 974-9944-08-9 

 
13.   ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.นิเลาะ  แวอุเซ็ง 

   1.  ภาระงานสอน   
ระดับปริญญาตรี 
รหัสวิชา ชื่อวิชา        หน่วยกิต 
762-325 ประเด็นปัญหาการศึกษาอิสลาม     2(2-0-4) 
762-428 การศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้    2(2-0-4) 
762-431 การบริหารการศึกษาในอิสลาม     3(3-0-6) 
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ภาระงานส่วนเพิ่มขึ้นในหลักสูตรปริญญาโท 
รหัสวิชา ชื่อวิชา        หน่วยกิต 
- หลักสูตรเดิม 

ไม่มี 
- หลักสูตรนี้   
761-526  หลักสูตรและการสอนในอิสลาม     2(1-3-2) 
761-568  การบริหารการศึกษาในอิสลาม     2(1-3-2) 
761-591  วิทยานิพนธ์                36(0-108-0) 
761-592  วิทยานิพนธ์                18(0-54-0) 

        761-593  วิทยานิพนธ์                6(0-18-0) 
 

2.  ผลงานทางวิชาการย้อนหลัง 5 ปี 
2.1  บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสาร  

1. ไลลา หริ่มเพ็ง นิเลาะ แวอุเซ็ง.  (2557). “องค์ประกอบทางจริยธรรมของนักศึกษามุสลิมใน
สถาบันอุดมศึกษา”.วารสารสงขลานครินทร์ ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์. 
20(2), 183-220 

2. นิเลาะ  แวอุเซ็งและคณะ. (2558).“สภาพ ปัญหา และแนวทางการพัฒนาศูนย์การศึกษา
อิสลามประจ ามัสยิด (ตาดีกา) ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้” วารสารสงขลานครินทร์ 
ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์. 20(4), 189-240 

3.  นูรุดีน  อาด า และนิเลาะ   แวอุเซ็ง. (2558). การมีส่วนร่วมในกระบวนการประกันคุณภาพ
การศกึษาแบบอิสลามในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในจังหวัดปัตตานี. วารสาร
อัล-นูร 10(2), 25-38. 

4.  ฟาริด อับดุลลอฮ์หะซันและนิเลาะ   แวอุเซ็ง. (2558). สภาพปัญหาและแนวทางการ
พัฒนาการบริหารงานวิชาการมหาวิทยาลัยฟาฎอนี. วารสารอัล-ฮิกมะฮฺ 5(1), 83-94. 

5.  ฮาฟิซ ข านุรักษ์ และนิเลาะ   แวอุเซ็ง. (2558). คุณลักษณะที่พ่ึงประสงค์ของผู้บริหารตาม
ทัศนะของครูผู้สอนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดพัทลุง. วารสารอัล-ฮิกมะฮฺ
5(1), 95-110. 

6.  มีสบัฮ สาเม๊าะ และนิเลาะ   แวอุเซ็ง. (2559). ทักษะการบริหารของผู้บริหารโรงเรียนเอกชน
สอนศาสนาอิสลาม จังหวัดปัตตานี. วารสารอัล-ฮิกมะฮฺ.6(1), 79-90. 
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7.  อาอิด๊ะ เจ๊ะแว และนิเลาะ   แวอุเซ็ง. (2559). ปัญหาและแนวทางการพัฒนาการบริหารงาน
วิชาการโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด
ปัตตานี. วารสารอัล-ฮิกมะฮฺ. 6(1), 117-131. 

 
8.  ซาลีฮ๊ะ สาแล และนิเลาะ   แวอุเซ็ง. (2559). สภาพ ปัญหา และแนวทางการด าเนินการตาม

กระบวนการบริหารเชิงกลยุทธ์ของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดส านักงาน
การศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี. วารสารอัล-ฮิกมะฮฺ. 6(2), 107-119. 

9. Rudiyah Ha, Suhailan Hussien, NilohWae-u-seng, and Abdulhakam Hengpiya. 
(2017). Model of Factors Affecting Active Learning Behavior: Context of 
Three Southern Border Provinces of Thailand. PSAKU International 
Journal of Interdisciplinary Research. 6(1), 103-110  

            10. นิเลาะ  แวอุเซ็ง, รูดียะห์ หะ, และยุทธนา เกื้อกูล. (2559). “องค์ประกอบระบบการจัด 

       การศึกษาอิสลามท่ีส่งผลต่อผลลัพธ์ทางการศึกษาของผู้เรียนโรงเรียนของรัฐ 
     ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้”. วารสารวิทยาลัยอิสลามศึกษา. 7(1), 1-14 

            11. นิเลาะ  แวอุเซ็ง, ผ่องศรี  วาณิชย์ศุภวงศ์, นูรุดดีน  สารีมิง และมูหามัดรูยานี  บากา. (2557). 
     “สภาพ ปัญหา และการพัฒนาศูนย์การศึกษาอิสลามประจ ามัสยิด (ตาดีกา) ในสาม
จังหวัดชายแดนภาคใต้”. วารสารสงขลานครินทร์ ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์. 
20(4), 189-240.การรูดียะห์ หะ, และยุทธนา 

2.2  บทความวิจัยเสนอในที่ประชุมวิชาการและมีการพิมพ์รวมเล่ม 
1.  นิเลาะ  แวอุเซ็ง (2559). “การศึกษาอิสลามระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในจังหวัดชายแดน

ภาคใต้: สภาพปัญหา สิ่งท้าทาย และข้อเสนอเชิงการพัฒนา”. Proceedings          
การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งท่ี3 ประจ าปี 2559. มหาวิทยาลัยฟาฎอนี. 342-356 

3. รูดียะห์ หะ และนิเลาะ  แวอุเซ็ง (2559). “การประยุกต์ใช้ทฤษฏีปฏิสัมพันธ์นิยมในการศึกษา
ปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีต่อพฤติกรรมใฝ่เรียนรู้ ในบริบทสถาบันการศึกษาอิสลาม”. 
Proceedings  ก า ร ป ร ะ ชุ ม วิ ช า ก า ร ร ะ ดั บ ช า ติ ค รั้ ง ที่   3  ป ร ะ จ า ปี   2559 .
มหาวิทยาลัยฟาฎอนี  . 327-341 

4.  Niloh Wae-u-seng & Asra Pohwoh. (2017). “Effect of group learning activities on 
attitudes toward learning Islamic Studies Subjects of the 3rd Primary Grade 
students of Ban Taladnat KlongKud”. Proceeding the 4th YRU National and 
International Conference in Islamic Education and Educational 
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3.  ผลงานทางวิชาการเพื่อขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาอิสลามศึกษา โดยเรียงล าดบั 
     ความส าคัญ ดงันี ้ 
     3.1  เอกสารประกอบการสอนวิชา 762-428 
 1. วิชา 762-428 การศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
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763-318 ทฤษฎีและการประยุกต์ใช้เศรษฐศาสตร์อิสลาม   3(3-0-3) 
763-342 หลักการบัญชีในอิสลาม       3(3-0-3) 
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(2018, 4-2) ก.ย. 2561, p 1597-1603 
 

2.2  บทความวิจัยเสนอในที่ประชุมวิชาการและมีการพิมพ์รวมเล่ม 
1. Tawat Noipom & Aris Hassama. (2015). Waqf in a Non-Muslim Country: A 

Preliminary Survey of Waqf in Thailand. The First International 
Conference on Shai’ah Oriented Public Policy in Islamic Economic 
System (ICOSOPP 2015), 30-31 March 2015 at Ar-Raniry State Islamic 
University, Banda Aceh, Indonesia.  p 41-51 

2. Noipom, Tawat. (2018).  Exploring Zakat Practice in Thailand The case of Baan 

Kota in Satun Province.International Conference on Islam in Malay World: 

ICON IMAD VIII. Pendidikan, Kewangan, Kehartaan, Kenegaraan dan Isu 

Kontemporari.  p 125-133 

 

 



121 

 

 

 

3. Ruslee Nuh, Tawat Noipom, Muhamed Dahlan bin Ibrahim. (2018).THE 
MODERATING EFFECT OF BANK MONITORING IN ENHANCING FINANCIAL 
AND NON-FINANCIAL SERVICES OFFERED BY ISLAMIC MICROFINANCE 
TOWARDS MICROENTREPRENEUR’S SOCIAL PERFORMANCE IN THAILAND. 
Pendidikan, Kewangan, Kehartaan, Kenegaraan dan Isu Kontemporari.     
p 109-122 

4. Suthisak Duereh & Tawat Noipom. (2018). A LEGAL DIMENSION OF WAQF 

ADMINISTRATION IN THAILAND. Pendidikan, Kewangan, Kehartaan, 

Kenegaraan dan Isu Kontemporari.  p 123-126 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



122 

 

 

 

ภาคผนวก 5 
 

เอกสารประกอบข้อมูลของ Stakeholder   

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอิสลามศึกษา 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 25.... 
 

วิทยาลัยอิสลามศึกษา ได้ด าเนินการปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอิสลาม

ศึกษา ให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2556 

โดยมีการปรับปรุงหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง ในกระบวนการปรับปรุงหลักสูตรได้ก าหนดผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร ประกอบด้วยบุคลากรภายในและผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก โดยค านึงถึงความรู้

ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง มีการรวบรวมข้อมูลจากผู้เรียน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผู้ใช้บัณฑิตและ

ผู้ทรงคุณวุฒิ และน าข้อมูลดังกล่าวมาทบทวน พิจารณาในปรับปรุง และพัฒนาหลักสูตร เพ่ือตอบสนองความ

ต้องการของผู้เรียน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผู้ใช้บัณฑิตและตลาด มีดังนี้ 

1. การประเมินหลักสูตร 

ข้อเสนอแนะจากการประชุมผู้เรียนและผู้ใช้บัณฑิต เมื่อปีการศึกษา 2558 และปีการศึกษา 2559 

สรุปได้ว่า โดยภาพรวมหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอิสลามศึกษา วิทยาลัยอิสลามศึกษา       

ควรเน้นการสร้างมหาบัณฑิตที่มีความรู้ มีคุณธรรมจริยธรรม เช่น การมีบุคลิกภาพ การมีมารยาท การมีวินัย 

การมีจิตอาสา การเสียสละ การมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีต่อผู้อื่น การมีจิตใจที่เปิดกว้าง การมีภาวะผู้น าและการให้

เกียรติต่อผู้อ่ืน และควรเน้นทักษะทางด้านภาษาต่างประเทศ ทักษะการสื่อสาร ทักษะการประสานงาน และ

ทักษะการเข้าหาผู้คนด้วย และทักษะการน าเสนอ ซึ่งจะช่วยให้มีข้อได้เปรียบในตลาดแรงงาน นอกจากนี้

หลักสูตรควรให้มีการฝึกฝน เพ่ือให้มหาบัณฑิตสามารถประยุกต์เอาความรู้ที่เข้มข้นต่อยอดในการศึกษาและ

ปฏิบัติได ้ 

คณะกรรมการพิจารณาหลักสูตรได้ให้ความเห็นต่อหลักสูตรในรายงานการประเมินตนเอง หลักสูตร

ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอิสลามศึกษา 2559 คือ ให้เน้นการพัฒนาศักยภาพทางด้านภาษาต่างประเทศ 

ในรายวิชาที่มีความพร้อม และในการปรับปรุงหลักสูตรควรให้มีการใช้ภาษาต่างประเทศในการสอนเพ่ิมข้ึน  

ให้ค านึงถึงสาขาวิชาที่ตรงกันหรือสอดคล้องกับสาขาวิชาที่เปิดสอน ควรจัดการประเมินการเรียนการสอนให้

ครบถ้วนเพ่ือให้นักศึกษามหาบัณฑิตมีความลึกซึ้งในแต่ละรายวิชา  
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2. ความต้องการของผู้เรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

วิทยาลัยอิสลามศึกษา ได้ศึกษาความต้องการหลักของผู้เรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตลอดจน

ความส าคัญที่ท าให้ผู้เรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 

สาขาวิชาอิสลามศึกษา ดังนี้ 

ส่วนผู้เรียน จากการรับฟังข้อเสนอของนักศึกษาที่ก าลังเรียนและศิษย์เก่า สรุปได้ว่า ผู้เรียนมีความ

ต้องการที่ส าคัญคือ การส าเร็จการศึกษา มีความรู้ความสามารถที่เพียงพอส าหรับการท างานและการแข่งขันใน

ตลาดแรงงาน จึงต้องมีแผนในการด าเนินการ เช่น การปรับปรุงหลักสูตร การจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพ

ยิ่งขึ้น และการจัดประชุมวิชาการอย่างต่อเนื่อง ท าให้ภาพพจน์และชื่อเสียงของวิทยาลัยอิสลามศึกษาดีขึ้น 

และสามารถดึงดูดผู้เข้าเรียนที่มีคุณภาพเข้ามาศึกษาในวิทยาลัยอิสลามศึกษา 

ส่วนผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีความคาดหวังจากผู้เรียนที่ส าเร็จการศึกษาที่มีศักยภาพและสิ่งแวดล้อมที่มี

คุณภาพ ซึ่งมีความสัมพันธ์กับเสียงสะท้อนจากผู้เรียน สิ่งที่ส าคัญคือ การสนับสนุนจากวิทยาลัยอิสลามศึกษา 

ทุนอุดหนุน บริการต่างๆ ที่สามารถกระท าได้เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ส าคัญสามารถสร้างความพึงพอใจ ทั้งยังท าให้

เกิดความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับวิทยาลัยอิสลามศึกษาอีกด้วย 

ส่วนผู้ใช้บัณฑิตหรือตลาด มีความคาดหวังว่ามหาบัณฑิตที่เข้าไปท างานมีความรู้ความสามารถใน

สาขาวิชาและมีความพร้อมในการท างาน วิทยาลัยอิสลามศึกษาจึงก าหนดให้นักศึกษาได้มีโอกาสฝึกปฏิบัติจริง 

มีการศึกษาดูงานจากหน่วยงานอ่ืน มีการฝึกฝนทักษะในด้านต่างๆ ที่จ าเป็นและสอดคล้องกับสาขาวิชา 

ตลอดจนส่งเสริมให้ผู้เรียนเพิ่มพูนความรู้และทักษะในหลายๆ ด้านที่จ าเป็น 
 

3. การวิเคราะห์และใช้ข้อมูลของผู้เรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

วิทยาลัยอิสลามศึกษา ใช้กลไกของคณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย และบัณฑิตศึกษา    

ประจ าคณะ คณะกรรมการบริหารหลักสูตร และคณาจารย์ในหลักสูตร ในการก าหนดส่วนของผู้เรียน ผู้มีส่วน

ได้ส่วนเสียและการตลาดทั้งในปัจจุบันและอนาคต มีก าหนดดังนี้ 

ส่วนผู้เรียน เมื่อพิจารณาจากช่องทางเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา – ปริญญาโท สาขาวิชา

อิสลามศึกษา – ของผู้เรียนในปัจจุบัน ท าให้สามารถแบ่งกลุ่มของผู้เรียนเป็น 2 กลุ่มหลัก คือ กลุ่มนักศึกษาใน

ระดับปริญญาตรีจากในประเทศ และกลุ่มนักศึกษาระดับปริญญาตรีจากต่างประเทศ ส่วนกลุ่มแรกยังสามารถ

แยกออกเป็นผู้เรียนที่จบปริญญาตรีในประเทศ ตามความต้องการของผู้เรียนที่จะเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท  
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สาขาวิชาอิสลามศึกษา และสถานการณ์ปัจจุบันมีสูงมาก ส่วนกลุ่มที่สองสามารถแยกออกเป็นนักศึกษาไทย

และนักศึกษาต่างชาติ ทั้งสองกลุ่มมีความสนใจที่เข้ามาศึกษาต่อในกลุ่มวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนในหลักสูตร 

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอิสลามศึกษา โดยพิจารณาความต้องการ ความถนัดและความพร้อมของ

ผู้เรียน หรือผู้ที่จะเข้าศึกษาต่อ ปัจจุบันมีผู้เรียนทั้งที่จบการศึกษาแล้ว และที่ก าลังศึกษาอยู่ทั้งนักศึกษาไทย

และนักศึกษาต่างชาติ  

ในอนาคต เมื่อพิจารณาจากความต้องการของผู้เรียนและบริบทต่างๆ มีแนวโน้มที่จะมีผู้เรียนที่สนใจ

เข้าศึกษาต่อในหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอิสลามศึกษา วิทยาลัยอิสลามศึกษา ภายใต้

หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นที่ต้องการของชุมชน สังคม และตลาด หรือ

หลักสูตรที่มีการจัดการเรียนการสอนแบบกลุ่มวิชาที่เอ้ือให้ผู้เรียนที่ต้องการท างานด้วยและเรียนด้วยไป

พร้อมๆ กัน  

อย่างไรก็ตาม กลุ่มผู้เรียนระดับปริญญาโท สาขาวิชาอิสลามศึกษาของวิทยาลัยอิสลามศึกษาใน

ปัจจุบันและอนาคตยังเป็นนักศึกษาจากในประเทศและต่างประเทศ โดยเฉพาะนักศึกษาที่เป็นผู้ท างานอยู่ใน

ภูมิภาค และอาจจะเป็นกลุ่มเดียวกันกับสถาบันอ่ืนที่เปิดหลักสูตรเดียวกัน จึงต้องมีการให้น าเสนอข้อมูลแก่

กลุ่มผู้เรียนถึงคุณภาพของหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน การบริการที่ส่งเสริมการเรียนการสอน และ

ศักยภาพของคณาจารย์ในหลักสูตรให้มากขึ้น ประการทั้งปวงสามารถสร้างความพึงพอใจและความประทับใจ

ให้กับผู้เรียนได้เหนือกว่าหลักสูตรของสถาบันอ่ืนอย่างแน่นอน 

ในการเลือกผู้เรียนนั้น วิทยาลัยอิสลามศึกษาสามารถท าได้โดยการพิจารณาถึงความพร้อมในหลายๆ 

ด้าน เช่น ความรู้พื้นฐานในสาขาวิชาอิสลามศึกษา ความรู้พ้ืนฐานด้านภาษาโดยเฉพาะภาษาอังกฤษ วิเคราะห์

จุดแข้งและจุดอ่อน โอกาสและความเป็นได้ ปัญหาและอุปสรรค โดยยึดพันธกิจในการผลิดมหาบัณฑิตที่มี

ความรู้คู่คุณธรรมเป็นที่ตั้ง การปรับปรุงหลักสูตรให้ตรงหรือสอดคล้องกันกับความต้องการของผู้เรียนและ

ตลาดแรงงาน การรับนักศึกษาเข้าเรียนในหลักสูตรเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้เรียนกลุ่มต่างๆ เข้าถึงได้ง่ายและมี

ความหลากหลาย นอกจากนั้นแล้วการปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับสถานการณ์ต่างๆ 

และความเปลี่ยนแปลงทางสังคม จึงเป็นสิ่งที่วิทยาลัยอิสลามศึกษาให้ความส าคัญเป็นอย่างยิ่งตลอดมา  

ส่วนผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เมื่อพิจารณากลุ่มและเลือกกลุ่มผู้ปกครองหรือผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญ

ในสาขาวิชาอิสลามศึกษาสามารถท าได้พร้อมกับการพิจารณาส่วนกลุ่มผู้เรียน วิทยาลัยอิสลามศึกษาพิจารณา

ตามลักษณะสาขาวิชา การประกอบอาชีพ พื้นที่ที่ตั้ง และความพร้อมในการประกอบอาชีพและการพัฒนา

สถานที่แหล่งท างาน วิทยาลัยอิสลามศึกษาได้ค านึงปัจจัยต่างๆ ที่เก่ียวข้องประกอบกัน โดยมีเป้าหมายใน  
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การสร้างแหล่งประกอบการกับความร่วมมือทางวิชาการ เพ่ือเสริมสร้างความมั่นใจให้แก่มหาบัณฑิต ผู้มีส่วน

ได้ส่วนเสีย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และสังคมจากการคงอยู่ของหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาอิสลามศึกษา ยังสามารถให้บริการทางวิชาการและบริการสังคมได้เป็นอย่างดี และอาจจะเกิด

ผลกระทบกับสถานประกอบการและสังคมเป็นอย่างยิ่งหากหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอิสลาม

ศึกษาต้องหยุดรับผู้เรียน ทั้งนี้ เห็นได้จากการสัมภาษณ์บางกลุ่ม เช่น 

ผลการสัมภาษณ์ (2560) ผู้ทรงคุณวุฒิให้การสนับสนุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชา

อิสลาม วิทยาลัยอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ให้ด าเนินการต่อไป เพราะเป็นสถาบันของรัฐ      

มีความพร้อมหลายๆ ด้านในการด าเนินการจัดการเรียนการสอน  

ผลการสัมภาษณ์ (2558-2559) นักวิชาการมุสลิมสาขาวิชาอิสลามศึกษาหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์ 

และสาขาวิชาอ่ืนรวมถึงผู้น าศาสนาสนับสนุนให้วิทยาลัยอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ด าเนินการ

จัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษาต่อไปและในหลากหลายแขนงวิชาอิสลามให้ดียิ่งขึ้น เนื่องจากวิชาการ

อิสลามศึกษาและมุสลิมศึกษาเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการพัฒนาและชี้น าสังคมในประเทศไทยและสังคม

มุสลิมในประเทศอาเซียน เช่น มาเลเซีย อินโดนีเซีย และบรูไนดารุสสะลาม  

ส่วนผู้ใช้บัณฑิตหรือส่วนตลาด เมื่อพิจารณาจากสถานประกอบการหรือส่วนผู้ใช้บัณฑิตพบว่า

ปัจจุบันมหาบัณฑิตส่วนมากท างานในภาครัฐและมีบางส่วนท างานในภาคเอกชน อย่างไรก็ตามมหาบัณฑิต

บางส่วนอาจมีผลกระทบต่อการประกอบอาชีพจากการที่ภาครัฐมีอัตราการจ้างท างานน้อยลง ท าให้แนวโน้ม

ของมหาบัณฑิตในอนาคตเข้าประกอบอาชีพในภาคเอกชนมากขึ้น และการท างานในต่างประเทศ ดังนั้น การ

ผลิตมหาบัณฑิตต้องเน้นความรู้ความสามารถในการท างานพร้อมกัน ได้แก่ ความสามารถทางภาษา ศักยภาพ

ในการท างาน และทัศนคติต่อการท างานในระดับอาเซียน นอกจากนั้นยังจะต้องเตรียมความพร้อมในการเป็น

ผู้ประกอบการที่ดีและความสามารถในการเป็นผู้น าทางวิชาการของมหาบัณฑิตอีกด้วย 

ผลการสัมภาษณ์ (2558-2559) พบว่า ผู้ใช้บัณฑิตบัณฑิตเห็นว่าหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 

สาขาวิชาอิสลามศึกษา ทั้งปริญญาโทและปริญญาเอกได้ผลิตบุคลากรเฉพาะทางด้านอิสลามศึกษาท่ีมี

ศักยภาพเป็นที่น่าพอใจ มีคุณธรรมจริยธรรม มีความเสียสละและความพร้อมให้การบริการวิชาการให้แก่

สังคม โดยเฉพาะในแขนงวิชาที่ส าคัญซึ่งเป็นรากฐานพัฒนาสังคม เช่น อะกีดะฮฺหรือหลักการอิสลาม 

กฎหมายอิสลาม และการเรียนการสอนอิสลาม มีความคิดเป็นกลางสามารถเป็นแบบอย่างที่ดใีห้กับสังคม 
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เมื่อพิจารณาข้อมูลจากผู้ที่สนใจศึกษาต่อในหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอิสลามศึกษา

ทั้งจากในประเทศและต่างประเทศ พบว่า วิทยาลัยอิสลามศึกษามีความมั่นใจในมาตรฐานของหลักสูตร  

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอิสลามศึกษาที่เปิดสอนภายใต้การควบคุมดูแลของบัณฑิตวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้รับการตอบรับและจะได้รับการสนับสนุนจากสังคมทั้งในประเทศและ

ต่างประเทศเป็นอย่างดี มีผู้ที่ประสงค์จะสมัครศึกษาต่อในหลักสูตรบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท) สาขาวิชา

อิสลามศึกษา จากในประเทศและต่างประเทศ เช่น อินโดนีเซีย จีน และปากีสถาน เป็นจ านวนที่สามารถ

เปิดรับนักศึกษาได้ เหตุผลคือเนื่องจากมคีณาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านอิสลามศึกษา

และศักยภาพการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ข้อมูลปี 2559 -2560) ที่ได้บริการ

วิชาการ สังคม และประเทศชาติเป็นยาวนาน 

นอกจากนั้น จากการศึกษาหลักสูตรและสอบถามบุคคลที่เกี่ยวข้อง (2559-2560) สรุปได้ว่า 

ห ลั ก สู ต ร ศิ ล ป ศ า ส ต ร ม ห า บั ณ ฑิ ต  ส า ข า วิ ช า อิ ส ล า ม ศึ ก ษ า  วิ ท ย า ลั ย อิ ส ล า ม ศึ ก ษ า 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  มีสถานะเทียบเท่ากับหลักสูตรปริญญาโท  สาขาวิชาอิสลามศึกษาที่เปิดสอน

ระดับบัณฑิตศึกษาในประเทศมุสลิม เช่น มาเลเซีย อินโดนีเซีย บรูไนดารุสสะลาม อียิปต์ ซาอุดี อาราเบีย 

เจอร์แดน และซูดาน จะใช้ชื่อของหลักสูตรเป็นสาขาวิชาอิสลามศึกษา หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน เช่น 

สาขาวิชาฟิกฮฺและอุศูลุฟิกฮฺ หรือควบระหว่างอิสลามศึกษากับแขนงวิชา เช่น สาขาวิชาอิสลามศึกษา

และตัฟสีรอัลกุรอาน ทั้งแบบท าวิทยานิพนธ์และแบบศึกษารายวิชา 

ดังนั้น การคงอยู่ของหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ปริญญาโท สาขาวิชาอิสลามศึกษา วิทยาลัย

อิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีประโยชน์ต่อชุมชน สังคม และประเทศชาติ 
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ภาคผนวก 6 
 
ผลงานทางวิชาการเพื่อขอก าหนดต าแหน่งรองศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาอิสลามศึกษา  

รองศาสตราจารย์ ดร. อิบรอฮีม ณรงค์รักษาเขต 
 
     1.  เอกสารประกอบการสอน 
  อิบรอฮีม ณรงค์รักษาเขต. 2549. ปรัชญาการศึกษาอิสลาม. พิมพ์ครั้งที่ 2. หาดใหญ่:  

บันลือการพิมพ์.  ISBN 978-616-394-597-4 
     2.  งานแปล 

       อิบรอฮีม ณรงค์รักษาเขต และฮาเร๊ะ  เจ๊ะโด. 2548. อิสลามในสเปนและซิซิลี. กรุงเทพฯ :  
โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. ISBN 974-9942-60-4 

 
    3. บทความทางวิชาการ 
          1. อิบรอฮีม ณรงค์รักษาเขต. (2548). ปอเนาะกับการสร้งอัตลักษณ์ของชุมชนในจังหวัดชายแดน 
  ภาคใต้. ความรู้กับการแก้ปัญหาความขัดแย้ง กรณีวิกฤติการณ์ชายแดนภาคใต้.  

67 – 69 
2. Ibrahem  Narongraksakhet (2005) Perkembangan Sistem Pengajian IImu Persuratan  
 di Salatan Thailand Peradaban Melayu Timur Laut : Memperkasakan warisan  
 Persuratan Melayu wilayah timur laut. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan 

Pustaka.  p 190-208 
      4. บทความวิจัย 

อิบรอฮีม ณรงค์รักษาเขต. และคณะ. (2548). ความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในจังหวัด 
 ชายแดนภาคใต้ ยะลา ปัตตานี นราธิวาส. กรุงเทพฯ ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย.  
 ISBN 974-9944-08-9 
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2. งานแปล  
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ภาคผนวก 7 

 
 
ผลงานทางวิชาการเพื่อขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาอิสลามศึกษา  
   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นิเลาะ  แวอุเซ็ง 
 
ผลงานทางวิชาการเพื่อขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาอิสลามศึกษา โดยเรียงล าดบั 
     ความส าคัญ ดงันี ้ 
     1.  เอกสารประกอบการสอนวิชา 762-428 
          วิชา 762-428 การศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้. 1-238 
     2.  งานแปล 
          ญับนูน, นาเซอร์. 2537. อิสลามและการจัดการ. แปลจาก Islam and Management. แปลโดย  

นิเลาะ  แวอุเซ็ง. โครงการแปลและเรียบเรียงต าราอิสลาม ปัตตานี : โรงพิมพ์มิตรภาพ 
ปัตตานี. ISBN 974-93857-9-9. 1-216 

     3.  บทความวิจัย 
          นิเลาะ  แวอุเซ็ง และคณะ. (2548). การมีส่วนร่วมขององค์กรมุสลิมในการส่งเสริมธรรมรัฐองค์การ 
  บริหารส่วนต าบลในจังหวัดชายแดนภาคใต้. ปัตตานี : วิทยาลัยอิสลามศึกษา  
  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. วารสารสงขลานครินทร์ ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์.  
  ปีที่ 16 ฉบับที่ 1 ม.ค. – ก.พ. 2553. 171-191 
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ภาคผนวก 8 
ระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2556 
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ระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

พ.ศ. 2556 
-------------------------------------- 

เพ่ือให้การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีความสัมพันธ์ 
สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมที่ต้องการความรู้แบบนวัตกรรม ซึ่งจะเกิดขึ้นได้ต้องมีการค้นคว้าและ
วิจัยที่เข้มแข็ง การท าวิจัยต้องสามารถตอบสนองความต้องการของมนุษย์  สังคม และสิ่งแวดล้อม 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์จึงต้องสร้างนักวิจัยให้กับสังคม โดยเป็นนักวิจัยที่มีคุณภาพ สามารถแสวงหา
ความรู้ด้วยตนเองตลอดชีวิต และน าความรู้ที่ได้ไปช่วยเหลือสังคมด้วยคุณธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ
และวิชาชีพ 

ดังนั้น จึงสมควรให้ปรับปรุงระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาให้เหมาะสม และสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา และแนวทางการ
บริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 15 
(2) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ. 2522 และโดยมติสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
ในคราวประชุมครั้งที่ 346 (2/2556)เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2556 จึงวางระเบียบไว้ดังต่อไปนี้ 

ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2556” 

ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้ส าหรับนักศึกษาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ทีเ่ข้าศึกษาตั้งแต่ปี การศึกษา 2556 เป็นต้นไป 

ข้อ 3 บรรดาความในระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่ง หรือประกาศอ่ืนใดที่มีอยู่ก่อนระเบียบฉบับนี้ และ
มีความกล่าวในระเบียบนี้หรือที่ระเบียบนี้กล่าวเป็นอย่างอ่ืน หรือที่ขัดหรือแย้งกับความในระเบียบนี้ ให้ใช้
ระเบียบนี้แทน 

ข้อ 4 ในระเบียบนี้ 
“สภามหาวิทยาลัย” หมายถึง สภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
“สภาวิชาการ”  หมายถึง สภาวิชาการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
“มหาวิทยาลัย”  หมายถึง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
“บัณฑิตวิทยาลัย”  หมายถึง บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
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“คณะ” หมายถึง คณะ บัณฑิตวิทยาลัย วิทยาลัย หรือหน่วยงานที่เทียบเท่าท่ีมีหลักสูตร 
ระดับบัณฑิตศึกษา 

“คณบดี” หมายถึง คณบดีของคณะ บัณฑิตวิทยาลัย ผู้อ านวยการวิทยาลัย หรือผู้บริหาร
หน่วยงานที่เทียบเท่าคณบดี ที่มีหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 

“สาขาวิชา” หมายถึง สาขาวิชาของหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 
“คณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย หมายถึง คณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
“หน่วยกิตสะสม” หมายถึง หน่วยกิตท่ีนักศึกษาเรียนสะสมเพ่ือให้ครบตามหลักสูตรสาขาวิชานั้น 
“คณะกรรมการประจ าคณะ” หมายถึง คณะกรรมการประจ าคณะของคณะหรือคณะกรรมการ

ประจ าของวิทยาลัยหรือหน่วยงานที่นักศึกษาสังกัดอยู่ 
“นักศึกษา” หมายถึง นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
ข้อ 5  ให้อธิการบดีหรือรองอธิการบดีที่อธิการบดีมอบหมายเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้  ใน

กรณีท่ีมีข้อสงสัยหรือมิได้ระบุไว้ในระเบียบนี้ หรือในกรณีมีความจ าเป็นต้องผ่อนผันข้อก าหนดในระเบียบนี้เป็น
กรณีพิเศษให้อธิการบดีหรือรองอธิการบดีที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้วินิจฉัยและให้ถือเป็นที่สุด  แล้วรายงานให้
สภาวิชาการทราบ 

 

หมวด 1 
ระบบการจัดการศึกษา 

 

ข้อ 6  การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ให้ด าเนินการดังนี้ 
6.1 บัณฑิตวิทยาลัยเป็นผู้ก าหนดและรักษามาตรฐานของหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของ

มหาวิทยาลัย 
6.2 บัณฑิตวิทยาลัยมีหน้าที่ประสานงานและสนับสนุนการจัดการศึกษาระดับบัณฑิต 

ศึกษา และคณะมีหน้าที่จัดการศึกษาในสาขาวิชาที่เก่ียวข้อง 
6.3 บัณฑิตวิทยาลัยอาจจัดให้มีหลักสูตรสหสาขาวิชาเพ่ือบริหารและ จัดการศึกษา      

ในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับหลายคณะ 
ข้อ 7  ระบบการจัดการศึกษา ให้ด าเนินการดังนี้ 

7.1  การจัดการศึกษาตลอดปีการศึกษาโดยไม่แบ่งภาคแต่ละปีการศึกษามีระยะเวลา
การศึกษาไม่น้อยกว่า 30  สัปดาห์ 
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7.2  การจัดการศึกษาโดยแบ่งเป็นภาค 
7.2.1 ระบบทวิภาค แต่ละปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ แต่ละ

ภาคการศึกษาปกต ิ
มีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ 
 
7.2.2 ระบบไตรภาค แต่ละปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 3 ภาคการศึกษาปกติ แต่ละ

ภาคการศึกษา 
ปกติมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 12 สัปดาห์ 
7.2.3 ระบบจตุรภาค แต่ละปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 4 ภาคการศึกษาปกติ แต่ละ

ภาคการศึกษา 
ปกติมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 10 สัปดาห์ 
7.2.4 ระบบการจัดการศึกษาอ่ืนๆ ตามที่บัณฑิตวิทยาลัยก าหนดระบบการจัด

การศึกษาต่างๆ ตามข้อ 7.2.1-7.2.3 อาจจัดภาคฤดูร้อนได้ตามความจ าเป็นของแต่ละหลักสูตร 
7.3 การจัดการศึกษาในภาคฤดูร้อน เป็นการจัดการศึกษาปีละหนึ่งภาคการศึกษา โดยมี

ระยะเวลาไม่น้อยกว่า 8 สัปดาห์ 
ข้อ 8  การคิดหน่วยกิต ส าหรับแต่ละรายวิชา 

8.1  ระบบตลอดปีการศึกษา 
8.1.1 รายวิชาภาคทฤษฎีที่ใช้บรรยายหรืออภิปรายปัญหาไม่น้อยกว่า 30 ชั่วโมงต่อ

ปีการการศึกษาให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต 
8.1.2 รายวิชาภาคปฏิบัติที่ใช้เวลาฝึกหรือทดลอง ไม่น้อยกว่า 60 ชั่วโมงต่อปี

การศึกษา ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต 
8.1.3 การฝึกงานหรือการฝึกภาคสนามที่ใช้เวลาฝึก ไม่น้อยกว่า 90 ชั่วโมงต่อปี

การศึกษา ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต 
8.1.4 การท าโครงงานหรือกิจกรรมการเรียนอ่ืนใดตามที่ได้รับมอบหมาย ที่ใช้เวลา

ท าโครงงานหรือกิจกรรมนั้นไม่น้อยกว่า 90 ชั่วโมงต่อปีการศึกษา ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต 
8.1.5 วิทยานิพนธ์ หรือ สารนิพนธ์ ที่ใช้เวลาศึกษาค้นคว้า ไม่น้อยกว่า 90 ชั่วโมงต่อ

ปีการศึกษา ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต 
8.1.6 1 หน่วยกิตระบบตลอดปีการศึกษาเทียบได้กับ 2 หน่วยกิตระบบทวิภาคหรือ 

30/15 หน่วยกิตระบบไตรภาคหรือ 30/10 หน่วยกิตระบบจตุรภาค 
8.2  ระบบทวิภาค 

8.2.1 รายวิชาภาคทฤษฎี ที่ใช้เวลาบรรยายหรืออภิปรายปัญหาไม่น้อยกว่า 15 
ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต 
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8.2.2 รายวิชาภาคปฏิบัติ ที่ใช้เวลาฝึกหรือทดลอง ไม่น้อยกว่า 30 ชั่วโมงต่อ     
ภาคการศึกษาปกติให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต 

8.2.3 การฝึกงานหรือการฝึกภาคสนามที่ใช้เวลาฝึก ไม่น้อยกว่า 45 ชั่วโมงต่อ    
ภาคการศึกษาปกติให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกติ 

8.2.4 การท าโครงงานหรือกิจกรรมการเรียนอ่ืนใดตามที่ได้รับมอบหมาย ที่ใช้เวลา
ท า โครงงานหรือกิจกรรมนั้นไม่น้อยกว่า 45 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต 

8.2.5 วิทยานิพนธ์ หรือ สารนิพนธ์ ที่ใช้เวลาศึกษาค้นคว้า ไม่น้อยกว่า 45 ชั่วโมงต่อ
ภาคการศกึษาปกต ิให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต 

8.3  ระบบไตรภาค 
8.3.1 รายวิชาภาคทฤษฎี ที่ใช้เวลาบรรยายหรืออภิปรายปัญหาไม่น้อยกว่า 12 

ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต 
8.3.2 รายวิชาภาคปฏิบัติ ที่ใช้เวลาฝึกหรือทดลอง ไม่น้อยกว่า 24 ชั่วโมงต่อ     

ภาคการศึกษาปกต ิให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต 
8.3.3 การฝึกงานหรือการฝึกภาคสนาม ที่ใช้เวลาฝึก ไม่น้อยกว่า 36 ชั่วโมงต่อ   

ภาคการศึกษาปกติให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต 
8.3.4 การท าโครงงานหรือกิจกรรมการเรียนอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายที่ใช้เวลาท า

โครงงานหรือกิจกรรมนั้นไม่น้อยกว่า 36 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต 
8.3.5 วิทยานิพนธ์ หรือ สารนิพนธ์ ที่ใช้เวลาศึกษาค้นคว้า ไม่น้อยกว่า 36 ชั่วโมงต่อ

ภาคการศึกษาปกต ิให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต 
8.3.6 1 หน่วยกิต ระบบไตรภาค เทียบได้กับ 12/15 หน่วยกิตระบบทวิภาค     

หรือ 4 หน่วยกิตระบบทวิภาค เทียบได้กับ 5 หน่วยกิต ระบบไตรภาค 
8.4  ระบบจตุรภาค 

8.4.1 รายวิชาภาคทฤษฎี ที่ใช้เวลาบรรยายหรืออภิปรายปัญหาไม่น้อยกว่า 10 
ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต 

8.4.2 รายวิชาภาคปฏิบัติ ที่ใช้เวลาฝึกหรือทดลอง ไม่น้อยกว่า 20 ชั่วโมงต่อ     
ภาคการศึกษาปกต ิให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต 

8.4.3 การฝึกงานหรือการฝึกภาคสนาม ที่ใช้เวลาฝึก ไม่น้อยกว่า 30 ชั่วโมงต่อ    
ภาคการศึกษาปกติให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต 

8.4.4 การท าโครงงานหรือกิจกรรมการเรียนอ่ืนใดตามที่ได้รับมอบหมาย ที่ใช้เวลา
ท าโครงงานหรือกิจกรรมนั้นไม่น้อยกว่า 30 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต 

8.4.5 วิทยานิพนธ์ หรือ สารนิพนธ์ ที่ใช้เวลาศึกษาค้นคว้า ไม่น้อยกว่า 30 ชั่วโมงต่อ
ภาคการศึกษาปกต ิให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต 
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8.4.6 1 หน่วยกิตระบบจตุรภาค เทียบได้กับ 10/15 หน่วยกิตระบบทวิภาค หรือ 2 
หน่วยกิตระบบทวิภาค เทียบได้กับ 3 หน่วยกิตระบบจตุรภาค 

ข้อ 9  การจัดแผนการศึกษา แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ 
9.1 การจัดแผนการศึกษาแบบเต็มเวลา (Full-time) หมายถึง การจัดแผนการศึกษาใน

หลักสูตรโดยก าหนดจ านวนหน่วยกิตเฉลี่ยตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต ต่อภาคการศึกษาปกติ 
ส าหรับระบบทวิภาค 

9.2 การจัดแผนการศึกษาแบบไม่เต็มเวลา (Part-time) หมายถึง การจัดแผนการศึกษาใน
หลักสูตรโดยก าหนดจ านวนหน่วยกิตเฉลี่ยตลอดหลักสูตร น้อยกว่า 9 หน่วยกิตต่อภาคการศึกษาปกติส าหรับ
ระบบทวิภาคการเปลี่ยนการจัดแผนการศึกษาตามข้อ 9.1 และ 9.2 ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการ
ประจ าคณะ 

ข้อ 10 หลักสูตรหนึ่งๆ อาจจัดระบบการศึกษา และหรือจัดแผนการศึกษาแบบใดแบบหนึ่ง หรือ
หลายแบบได้ส าหรับระบบการจัดการเรียนการสอน และการจัดแผนการศึกษาให้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัย
ก าหนด 

 
หมวด 2 
หลักสูตร 

 
ข้อ 11  หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา มีดังนี้ 

11.1 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต เป็นหลักสูตรการศึกษาที่สร้างเสริมความ
เชี่ยวชาญหรือประสิทธิภาพในทางวิชาชีพ เป็นหลักสูตรที่มีลักษณะเบ็ดเสร็จในตัวเองหรับผู้ส าเร็จการศึกษาใน
ระดับปริญญาตรหีรือเทียบเท่ามาแล้ว 

11.2 หลักสูตรปริญญาโท เป็นหลักสูตรการศึกษาที่ส่งเสริมความก้าวหน้าทางวิชาการ
และหรือการวิจัยในสาขาวิชาต่างๆ ในระดับสูงกว่าขั้นปริญญาตรีและประกาศนียบัตรบัณฑิต 

11.3 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง เป็นหลักสูตรการศึกษาที่สร้างเสริมความ
เชี่ยวชาญหรือประสิทธิภาพในทางวิชาชีพ และเป็นหลักสูตรที่มีลักษณะ เบ็ดเสร็จในตัวเอง ส าหรับผู้ส าเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาตรีหลักสูตร 6 ปี หรือ ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท หรือเทียบเท่ามาแล้ว 

11.4 หลักสูตรปริญญาเอก เป็นหลักสูตรการศึกษาที่ส่งเสริมการสร้างองค์ความรู้ใหม่
และหรือความก้าวหน้าทางวิชาการ การวิจัยในสาขาวิชาต่างๆ ในระดับสูงกว่าปริญญาโทและประกาศนียบัตร
บัณฑิตชั้นสูง 
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ข้อ 12  โครงสร้างของหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 

12.1  หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตและประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ให้มีจ านวน
หน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต 

12.2  หลักสูตรปริญญาโท ให้มีจ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า         
36 หน่วยกิต โดยแบ่งการศึกษาเป็น 2 แผน คือ 

แผน ก  เป็นแผนการศึกษาท่ีเน้นการวิจัยโดยมีการท าวิทยานิพน ดังนี้ 
แบบ ก 1 ท าเฉพาะวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต และหลักสูตร

อาจก าหนดให้ศึกษารายวิชาเพ่ิมเติม หรือท ากิจกรรมวิชาการอ่ืนเพ่ิมขึ้นไ โดด้ ยไม่นับหน่วยกิต แต่ต้องมี
ผลสัมฤทธิ์ตามที่หลักสูตรก าหนด 

แบบ ก 2 ท าวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต และศึกษารายวิชาไม่
น้อยกว่า 12 หน่วยกิต ไม่เกิน 18 หน่วยกิต ทั้งนี้ยกเว้นหลักสูตรทางวิชาชีพให้เป็นไปตามสาขาวิชาชีพก าหนด 

แผน ข เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการศึกษารายวิชาโดยไม่ต้องท าวิทยานิพนธ์ แต่
ต้องท าสารนิพนธ์ (การศึกษาอิสระ) ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 

ทั้งนี ้สาขาวิชาใดเปิดสอนหลักสูตรแผน ข จะต้องมีหลักสูตร แผน ก ด้วย 
12.3  หลักสูตรปริญญาเอก 

ให้มีจ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต ส าหรับผู้เข้า
ศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเทียบ เแทล่าะไม่น้อยกว่า 72 หน่วยกิต ส าหรับผู้เข้าศึกษาที่
ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าท่ีมีผลการเรียนดีมาก หลักสูตรนี้มี 2 แบบ คือ 

แบบ 1  เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการวิจัยโดยมีการท าวิทยานิพนธ์ที่ก่อให้เกิด
องค์ความรู้ใหม่หลักสูตรอาจก าหนดให้มีการศึกษารายวิชาเพ่ิมเติมหรือท ากิจกรรมทางวิชาการอ่ืนเพ่ิมขึ้นได้ 
โดยไม่นับหน่วยกิต แต่ต้องมีผลสัมฤทธิ์ตามที่หลักสูตรก าหนด ดังนี้ 

แบบ 1.1 ผู้เข้าศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า
จะต้องท าวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต 

แบบ 1.2 ผู้เข้าศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
จะต้องท าวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 72 หน่วยกิต 

ทั้งนี ้วิทยานิพนธ์ตาม แบบ 1.1 และ แบบ 1.2 จะต้องมีคุณภาพและมาตรฐาน 
เดียวกัน 

แบบ 2  เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการวิจัย โดยมีการท าวิทยานิพนธ์ที่มี
คุณภาพสูงและก่อให้เกิดความก้าวหน้าทางวิชาการและวิชาชีพ และมีการศึกษารายวิชาเพ่ิมเติม ดังนี้ 

แบบ 2.1 ผู้เข้าศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า
จะต้องท าวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต และศึกษารายวิชาอีกไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 
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แบบ 2.2 ผู้เข้าศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
จะต้องท าวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต และศึกษารายวิชาอีก ไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต 

ทั้งนี้ วิทยานิพนธ์ตาม แบบ 2.1 และ แบบ 2.2 จะต้องมีคุณภาพและมาตรฐาน
เดียวกนั 

 
ข้อ 13  ระยะเวลาการศึกษา 

13.1  ระยะเวลาการศึกษาของแต่ละหลักสูตรที่จัดแผนการศึกษาแบบเต็มเวลา 
13.1.1 ประกาศนียบัตรบัณฑิตและประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ให้เป็นไปตามที่

ก าหนดไว้ในหลักสูตรแต่ไม่เกิน 3 ปีการศึกษา 
13.1.2 ปริญญาโท ให้เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร แต่ไม่เกิน 5 ปี

การศึกษา 
13.1.3 ปริญญาเอก ให้เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร ส าหรับนักศึกษาที่

ส าเร็จปริญญาตรี ให้มีระยะเวลาการศึกษาไม่เกิน 8 ปีการศึกษา และนักศึกษาที่ส าเร็จปริญญาโท ให้มี
ระยะเวลาการศึกษา ไม่เกิน 6 ปีการศึกษา 

13.2 ระยะเวลาการศึกษาของแต่ละหลักสูตรที่จัดแผนการศึกษาแบบไม่เต็มเวลา 
หรือที่จัดการศึกษาแบบอื่น ให้มีระยะเวลาการศึกษาเป็นไปตามที่บัณฑิตวิทยาลัยก าหนด 

ข้อ 14  การประกันคุณภาพ 
ให้ทุกหลักสูตรก าหนดระบบการประกันคุณภาพของหลักสูตรให้ชัดเจน  ซึ่งอย่างน้อย

ประกอบด้วยประเด็นหลัก 4 ประเด็น คือ 
14.1 การบริหารหลักสูตร 
14.2 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอนและการวิจัย 
14.3 การสนับสนุนและการให้ค าแนะน านักศึกษา 
14.4 ความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม และหรือความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตและ

มีการด าเนินการควบคุมมาตรฐาน คุณภาพ และให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีภาระหน้าที่ในการบริหาร
หลักสูตรและการเรียนการสอน การพัฒนาหลักสูตร การติดตามการประเมินผลหลักสูตร และหน้าที่อ่ืนที่
เกี่ยวข้อง แต่ละหลักสูตรต้องจัดท ารายงานการประเมินตนเองปีละ 1 ครั้ง เสนอต่อคณบดีต้นสังกัดและแจ้งให้
บัณฑิตวิทยาลัยทราบ 

ข้อ 15  การพัฒนาหลักสูตร 
15.1 ให้ทุกหลักสูตรมีการพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัย แสดงการปรับปรุงดัชนีด้าน

มาตรฐานและคุณภาพการศึกษาเป็นระยะๆ อย่างน้อยทุกๆ 5 ปี และมีการประเมินเพ่ือพัฒนาหลักสูตรอย่าง
ต่อเนื่องทุก 5 ปี 

 
 



188 

 

 

 
15.2 การพัฒนาหลักสูตรหรือจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่มีลักษณะพิเศษ

นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในระเบียบนี้ ให้ด าเนินการโดยจัดท าเป็นประกาศมหาวิทยาลัยแล้วเสนอสภา
มหาวิทยาลัยเพื่อทราบ 

 
หมวด 3 

อาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษาและคณะกรรมการควบคุมการศึกษา 
 
ข้อ 16  อาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา ประกอบด้วย 

16.1 อาจารย์ประจ า หมายถึง ข้าราชการ พนักงาน หรือผู้ที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้งให้
ปฏิบัติงานในสังกัดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ท าหน้าที่หลักด้านการสอนและวิจัย และปฏิบัติหน้าที่เต็ม
เวลาตามภาระงานที่รับผิดชอบในหลักสูตรที่เปิดสอน 

16.2 อาจารย์ประจ าหลักสูตร หมายถึง อาจารย์ประจ าที่ได้รับมอบหมายให้เป็นหลักใน
กระบวนการจัดการศึกษาของหลักสูตร โดยท าหน้าที่อาจารย์ผู้สอนและหรืออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
หรือสารนิพนธ์ ตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรนั้น 

16.3 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร หมายถึง อาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ได้รับมอบหมาย
ให้เป็นผู้รับผิดชอบในการบริหารจัดการเกี่ยวกับหลักสูตร การเรียนการสอน การพัฒนาหลักสูตร การติดตาม
ประเมินผลหลักสูตรและหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

16.4 อาจารย์ผู้สอน หมายถึง ผู้ซึ่งบัณฑิตวิทยาลัยแต่งตั้งจากอาจารย์ประจ าหรือ
อาจารย์พิเศษ ให้ท าหน้าที่สอนในรายวิชาหรือบางหัวข้อในแต่ละรายวิชา 

16.5 อาจารย์ที่ปรึกษาทั่วไป หมายถึง อาจารย์ประจ าที่ได้รับการแต่งตั้งโดย
คณะกรรมการประจ าคณะตามค าแนะน าของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเพ่ือท าหน้าที่ให้ค าปรึกษาด้าน
การศึกษาและการจัดแผนการเรียนของนักศึกษาให้สอดคล้องกับหลักสูตรและแนวปฏิบัติต่างๆ ตลอดจนเป็นที่
ปรึกษาของนักศึกษาในเรื่องอ่ืนตามความจ าเป็นและเหมาะสม โดยให้อาจารย์ที่ปรึกษาทั่วไปท าหน้าที่
จนกระท่ังนักศึกษามีอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก หรืออาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์ 

16.6 อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก (Major advisor) หมายถึง อาจารย์ประจ าที่
ได้รับแต่งตั้งโดยคณะกรรมการประจ าคณะตามค าแนะน าของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ให้รับผิดชอบ
กระบวนการเรียนรู้เพ่ือวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาเฉพาะราย เช่น การพิจารณาเค้าโครง การให้ค าแนะน าและ
ควบคุมดูแล รวมทั้งการประเมินความก้าวหน้า การสอบวิทยานิพนธ์และการตีพิมพ์เผยแพร่งานวิทยานิพนธ์
ของนักศึกษา 
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16.7 อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (Co-advisor) หมายถึง อาจารย์ประจ า หรือ

อาจารย์พิเศษที่ได้รับแต่งตั้งโดยคณะกรรมการประจ าคณะตามค าแนะน าของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร  
เพ่ือท าหน้าที่ร่วมกับอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก ในการพิจารณาเค้าโครง รวมทั้งช่วยเหลือให้ค าแนะน า
และควบคุมดูแลการท าวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา 

16.8 อาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์ หมายถึง อาจารย์ประจ าที่ได้รับแต่งตั้งโดย
คณะกรรมการประจ าคณะตามค าแนะน าของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร  อาจารย์ที่มีคุณสมบัติตามข้อ 
16.6 และ 16.7 สามารถท าหน้าที่เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์ได้ด้วยโดยให้รับผิดชอบกระบวนการเรียนรู้
เพ่ือสารนิพนธ์ของนักศึกษาเฉพาะราย  รวมทั้งการประเมินความก้าวหน้า และการสอบสารนิพนธ์ของ
นักศึกษา 

16.9 ผู้ทรงคุณวุฒิ หมายถึง ผู้ที่มิได้เป็นอาจารย์ประจ า ให้ท าหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ร่วมหรือสอน ในกรณีที่เป็นสาขาวิชาที่ขาดแคลนและมีความจ าเป็น อย่างยิ่ง สามารถเป็นอาจารย์
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักได้โดยอนุโลมผู้ทรงคุณวุฒิต้องได้รับแต่งตั้งโดยบัณฑิตวิทยาลัย 

16.10 ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ หมายถึง ผู้ที่มิได้เป็นอาจารย์ประจ า ให้ท าหน้าที่บางส่วนใน
การ-เรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา โดยผู้ที่ได้รับแต่งตั้งนั้นไม่มีคุณวุฒิทางการศึกษาและหรือต าแหน่งทาง
วิชาการตามที่ก าหนดในหน้าที่นั้นๆ แต่มีความเชี่ยวชาญ หรือความช านาญเฉพาะที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่ง
โดยตรงต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายนั้น ๆทั้งนี้หากจะแต่งตั้งให้เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพน ธจ์ะต้องเป็นผู้มี
ความรู้ ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์สูงในสาขาวิชานั้นๆ เป็นที่ยอมรับในระดับหน่วยงานหรือกระทรวง
หรือวงการวิชาชีพด้านนั้นๆ โดยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก าหนด แต่หากจะแต่งตั้งให้เป็นอาจารย์
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก ต้องเป็นบุคลากรประจ ามหาวิทยาลัยเท่านั้น และผู้เชี่ยวชาญเฉพาะต้องได้รับ
แต่งตั้งโดยบัณฑิตวิทยาลัย 

16.11 อาจารย์พิเศษ หมายถึง ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ ที่ได้รับแต่งตั้งโดย
มหาวิทยาลัย ให้ท าหน้าที่เก่ียวกับการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา 

ข้อ 17  คุณสมบัติอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
ต้องเป็นอาจารย์ประจ าและมีคุณสมบัติไม่ต่ ากว่าคุณสมบัติของการเป็นอาจารย์ผู้สอน

ตามระดับของหลักสูตรนั้นๆ 
ข้อ 18  คุณสมบัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

18.1 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต หลักสูตรปริญญาโท และหลักสูตร
ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงต้องเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตร  และมีคุณวุฒิไม่ต่ ากว่าปริญญาเอกหรือ
เทียบเท่า หรือเป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชาที่สอนหรือสาขาวิชาที่
สัมพันธ์กัน จ านวนอย่างน้อย 3 คน 
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18.2  หลักสูตรปริญญาเอก ต้องเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตร และมีคุณวุฒิไม่ต่ ากว่าปริญญาเอก

หรือเทียบเท่าหรือเป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่าศาสตราจารย์ในสาขาวิชาที่สอนหรือสาขาวิชาที่
สัมพันธ์กัน จ านวนอย่างน้อย 3 คน 

ข้อ 19  การบริหารจัดการหลักสูตร 
19.1 ให้บริหารหลักสูตรให้เป็นไปตามปรัชญา วัตถุประสงค์ และเป้าหมายของหลักสูตร 

และตามที่ได้รับมอบหมายจากภาควิชาหรือตามท่ีคณะก าหนด 
19.2 ให้แต่ละหลักสูตรมีคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ซึ่งประกอบด้วยอาจารย์

ผู้รับผิดชอบหลักสูตรตามข้อ 18 และอ่ืนๆ ตามท่ีคณะก าหนด 
ข้อ 20  คณะอาจก าหนดให้คณะกรรมการประจ าคณะ หรือ คณะกรรมการจ านวนตามความ

เหมาะสมท าหน้าที่ก ากับดูแลคุณภาพ การบริหารจัดการหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาทุกหลักสูตร ก าหนด
องค์ประกอบอ านาจหน้าที่ การครบวาระการด ารงต าแหน่ง และการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรของ
คณะนั้นๆ ทั้งนี้ให้เป็นไปตามความเหมาะสมของแต่ละคณะ 

ข้อ 21  คุณสมบัติอาจารย์ผู้สอน 
21.1 หลักสูตรปริญญาโท หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต และหลักสูตร

ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงต้องเป็นอาจารย์ประจ า หรือ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัยที่มีคุณวุฒิไม่ต่ า
กว่าปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือ เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ในสาขาวิชา
นั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน และต้องมีประสบการณ์ด้านการสอนและการท าวิจัยที่มิใช่ส่วนหนึ่งของ
การศึกษาเพ่ือรับปริญญาตามความเห็นชอบของคณะกรรมการประจ าคณะ 

21.2 หลักสูตรปริญญาเอก ต้องเป็นอาจารย์ประจ า หรือ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
มหาวิทยาลัย ที่มีคุณวุฒิไม่ต่ ากว่าปริญญาเอก หรือเทียบเท่า หรือเป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่า
รองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน และต้องมีประสบการณ์ด้านการสอนและการท า
วิจัยที่มิใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญาตามความเห็นชอบของคณะกรรมการประจ าคณะ 

ข้อ 22  คุณสมบัติอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
22.1  อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก 

เป็นอาจารย์ประจ า มี คุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่าหรือเป็นผู้ด ารงต าแหน่ง
ทางวิชาการไม่ต่ ากว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้น หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน และต้องมีประสบการณ์ใน
การท าวิจัยที่มิใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการประจ าคณะใน
กรณีที่มีความจ าเป็น คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัยอาจ
แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ หรือแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะที่เป็นบุคลากรประจ ามหาวิทยาลัยที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่อง
นั้นๆ ให้เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักได้ ทั้งนี้ให้เป็นไปตามที่บัณฑิตวิทยาลัยก าหนด 
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22.2  อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม 

เป็นอาจารย์ประจ า หรือผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย มี คุณวุฒิปริญญา
เอกหรือเทียบเท่าหรือเป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้น             
หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน และต้องมีประสบการณ์ในการท าวิจัยที่มิใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา 
ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการประจ าคณะ ในกรณีที่มีความจ าเป็นและเหมาะสม อาจแต่งตั้ง
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมก็ได้ ทั้งนี้ให้เป็นไปตามที่บัณฑิตวิทยาลัยก าหนด 

ข้อ 23  ภาระงานของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์ 
อาจารย์ประจ า 1 คน ให้เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับปริญญา

โทและหรือปริญญาเอกได้ไม่เกิน 5 คน หรือเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์ของนักศึกษาระดับปริญญาโท    
ไม่เกิน 15 คน หากเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาทั้งวิทยานิพนธ์และสารนิพน ธให์  ้คิดสัดส่วนจ านวนนักศึกษาท่ีท า 
วิทยานิพนธ์ 1 คน เทียบได้กับจ านวนนักศึกษาที่ท าสารนิพนธ์ 3 คน ทั้งนี้ให้นับรวมนักศึกษาที่ยังไม่ส าเร็จ
การศึกษาทั้งหมดในเวลาเดียวกัน หากหลักสูตรใดมีอาจารย์ประจ าที่มีศักยภาพพร้อมที่จะดูแลนักศึกษาที่ท า
วิทยานิพนธ์ได้มากกว่า 5 คน อาจขอขยายเพ่ิมขึ้นได้แต่ต้องไม่เกิน 10 คน ทั้งนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะ
กรรมการบริหารหลักสูตร และคณะกรรมการประจ าคณะ 

ข้อ 24  คณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติ 
คณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติ ได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการประจ าคณะ มี

จ านวนกรรมการไม่น้อยกว่า 3 คน ประกอบด้วย ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเป็นประธาน อาจารย์
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักและอาจารย์ประจ าเป็นกรรมการ 

ข้อ 25  คณะกรรมการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ 
คณะกรรมการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ ได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริหาร 

หลักสูตรมีจ านวนกรรมการไม่น้อยกว่า 3 คน แต่ไม่เกิน 5 คน ประกอบด้วยอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก 
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี) อาจารย์ประจ า และหรือผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นกรรมการ 

ข้อ 26  คณะกรรมการสอบประมวลความรอบร  ู้ 
คณะกรรมการสอบประมวลความรอบรู้ได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริหาร

หลักสูตร มีหน้าที่สอบประมวลความรอบรู้ มีจ านวนกรรมการไม่น้อยกว่า 3 คน แต่ไม่เกิน 5 คน ประกอบด้วย
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ หรือสารนิพนธ์ และหรืออาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา และหรือผู้ทรงคุณวุฒิ 

ข้อ 27  คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ 
คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ได้รับแต่งตั้งโดยคณะกรรมการประจ าคณะ ตาม

ค าแนะน าของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร มีจ านวนกรรมการไม่น้อยกว่า 3 คน แต่ไม่เกิน 5 คน 
ประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย ซึ่งไม่ได้เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม ไม่น้อยกว่า 1 
คน อาจารย์ประจ าซึ่งไม่ได้เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมไม่น้อยกว่า 1 คน และอาจารย์ที่ปรึกษา 
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วิทยานิพนธ์หลัก ทั้งนี้อาจแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม(ถ้ามี) เป็นกรรมการสอบด้วยก็ได้ และเมื่อ
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์แล้วให้แจ้งบัณฑิตวิทยาลัยทราบ 

อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก และอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี) ต้องไม่
เป็นประธานคณะกรรมการสอบ และต้องเข้าสอบวิทยานิพนธ์ด้วยทุกครั้ง 

อาจารย์ประจ าและผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัยที่เป็นกรรมการสอบวิทยานิพนธ์
ต้องมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่าหรือเป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่ารองศาสตราจารย์ใน
สาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน แลละต้องมีประสบการณ์ในการท าวิจัยที่มิใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษา
เพ่ือรับปริญญา 

ในกรณีที่มีความจ าเป็น คณะกรรมการประจ าคณะตามค าแนะน าของคณะ
กรรมการบริหารหลักสูตรอาจแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะเป็นกรรมการสอบ  ได้ ทั้งนี้ให้เป็นไปตามที่บัณฑิต
วิทยาลัยก าหนด 

 
ข้อ 28  คณะกรรมการสอบสารนิพนธ์ 

คณะกรรมการสอบสารนิพนธ์ ได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตร มี
จ านวนกรรมการไม่น้อยกว่า 3 คน แต่ไม่เกิน 5 คน ประกอบด้วย อาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์ และอาจารย์
ประจ า หรือผู้ทรงคุณวุฒิไม่น้อยกว่า2 คน โดยให้กรรมการคนใดคนหนึ่งเป็นประธานคณะกรรมการสอบ 

ทั้งนี ้คณะกรรมการสอบสารนิพนธ์ชุดหนึ่ง อาจท าหน้าที่สอบสารนิพนธ์ของนักศึกษาได้
มากกว่า 1 คน 
 

หมวด 4 
การรับเข้าศึกษา 

 
ข้อ 29  คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 

29.1  หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตผู้เข้าศึกษาต้องเป็นผู้ส าเร็จปริญญาตรีหรือ
เทียบเท่า ตามที่หลักสูตรก าหนด และมีคุณสมบัติอ่ืนเพ่ิมเติมตามที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและบัณฑิต
วิทยาลัยก าหนด 

29.2  หลักสูตรปริญญาโทผู้เข้าศึกษาต้องเป็นผู้ส าเร็จปริญญาตรีหรือเทียบเท่าตามที่
หลักสูตรก าหนด และมีคุณสมบัติอ่ืนเพ่ิมเติมตามที่คณะกรรมการ บริหารหลักสูตร และบัณฑิตวิทยาลัย
ก าหนด 
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29.3  หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงผู้เข้าศึกษาต้องเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาตรีหลักสูตร 6 ปี หรือผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่าตามที่หลักสูตรก าหนด  และมี
คุณสมบัติอื่นเพ่ิมเติมตามท่ีคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และบัณฑิตวิทยาลัยก าหนด 

29.4  หลักสูตรปริญญาเอก 
29.4.1 ผู้เข้าศึกษาต้องเป็นผู้ส าเร็จปริญญาโทหรือเทียบเท่า ตามที่หลักสูตร

ก าหนด และมีคุณสมบัติอื่นเพ่ิมเติมตามที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตร และบัณฑิตวิทยาลัยก าหนด หรือ 
29.4.2 ผู้เข้าศึกษาต้องเป็นผู้ส าเร็จปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาเดียวกัน 

หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กันกับหลักสูตรที่เข้าศึกษา โดยมีผลการเรียนดีมาก และมีพ้ืนความรู้ความสามารถและ
ศักยภาพเพียงพอที่จะท าวิทยานิพนธ์ได้ หรือมีคุณสมบัติอ่ืนเพ่ิมเติมตามที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตร และ
บัณฑิตวิทยาลัยก าหนด 

ข้อ 30  การรับสมัคร 
ใบสมัคร ระยะเวลาสมัคร หลักฐานประกอบและเงื่อนไขอ่ืนๆ ให้เป็นไปตามที่บัณฑิต-

วิทยาลัยก าหนด 
ข้อ 31  การรับเข้าศึกษา 

31.1  จ านวนนักศึกษาที่จะรับในแต่ละสาขาวิชา ต้องได้รับความเห็นชอบจาก
มหาวิทยาลัย 

31.2  คณะเป็นผู้พิจารณาตามความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรในการ
คัดเลือกผู้สมัครที่มีคุณสมบัติตามข้อ 29 เข้าเป็นนักศึกษา โดยมีการทดสอบความรู้ หรือวิธีการอ่ืนใดตามที่
บัณฑิตวิทยาลัยก าหนด 

31.3  คณะอาจพิจารณาคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติตามข้อ 29 เข้ามาทดลองศึกษา โดยมี
เงื่อนไขเฉพาะราย ดังนี้ 

31.3.1 ผู้ทดลองศึกษาในหลักสูตรที่ศึกษารายวิชาและท าวิทยานิพนธ์ หรือศึกษา
เฉพาะรายวิชาอย่างเดียว ในภาคการศึกษาแรกจะต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชาในหลักสูตรไม่น้อยกว่า  6 
หน่วยกิต และสอบให้ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 3.00 หรือ 

31.3.2 ผู้ทดลองศึกษาในหลักสูตรที่ศึกษาเฉพาะท าวิทยานิพนธ์  ในภาค
การศึกษาแรกจะต้องมีความก้าวหน้าในการท าวิจัยเพ่ือวิทยานิพนธ์ได้ผลเป็นที่พอใจโดยได้สัญลักษณ์  P ตาม
จ านวนหน่วยกิตท่ีลงทะเบียน หรือ 

31.3.3 เงื่อนไขอ่นื ๆ ตามท่ีบัณฑิตวิทยาลัยก าหนด 
31.4  คณะอาจพิจารณารับผู้มีพ้ืนฐานความรู้ไม่ต่ ากว่าระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า

เข้าศึกษาหรือวิจัยโดยไม่รับปริญญาหรือประกาศนียบัตรของมหาวิทยาลัยได้เป็นกรณีพิเศษ 
31.5 บัณฑิตวิทยาลัยอาจพิจารณารับบุคคลที่คณะรับเข้าเป็นผู้ร่วมเรียนตามระเบียบ 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการศึกษาของผู้ร่วมเรียน 
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31.6 กรณีผู้สมัครก าลังรอผลการศึกษา การรับเข้าศึกษาจะมีผลสมบูรณ์ เมื่อผู้สมัครได้
น าหลักฐานมาแสดงว่าส าเร็จการศึกษาแล้ว และมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ 

ข้อ 32  การรายงานตัวและขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาการรายงานตัวและขึ้นทะเบียนเป็น
นักศึกษาให้เป็นไปตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 

ข้อ 33  ประเภทของนักศึกษา แบ่งเป็น 3 ประเภทคือ 
33.1 นักศึกษาสามัญ คือ บุคคลที่บัณฑิตวิทยาลัยรับเข้าเป็นนักศึกษาตามข้อ 31.2   

หรือนักศึกษาทดลองศึกษาท่ีผ่านเงื่อนไขตามข้อ 31.3 
33.2 นักศึกษาทดลองศึกษา คือ บุคคลที่บัณฑิตวิทยาลัยรับเข้าเป็นนักศึกษา         

ตามข้อ 31.3 
33.3 นักศึกษาพิเศษ คือ บุคคลที่บัณฑิตวิทยาลัยรับเข้าเป็นนักศึกษาตามข้อ 31.4 

 

หมวด 5 
การลงทะเบียนเรียน 

 
ข้อ 34  การลงทะเบียนเรียน 

34.1  การลงทะเบียนเรียนแบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ 
34.1.1  การลงทะเบียนโดยนับหน่วยกิตและคิดค่าคะแนน (Credit) 
34.1.2  การลงทะเบียนโดยไม่นับหน่วยกิต (Audit) 

34.2  การลงทะเบียนเรียนรายวิชาต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาทั่วไป
หรืออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก แล้วแต่กรณี 

34.3  การลงทะเบียนเรียน ต้องเป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
34.4  จ านวนหน่วยกิตที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนในแต่ละภาคการศึกษา ให้อยู่ในดุลย

พินิจของอาจารย์ที่ปรึกษาทั่วไป หรืออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ การลงทะเบียน
เรียนในแต่ละภาคการศึกษาปกติส าหรับระบบทวิภาค ให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน 15 หน่วยกิต โดย
ให้นับรวมจ านวนหน่วยกิตทั้งแบบนับหน่วยกิต (Credit) และไม่นับหน่วยกิต (Audit) ยกเว้นการลงทะเบียบ
ระบบอ่ืน 

34.5  นักศึกษาทดลองศึกษาตามข้อ 33.2 ในภาคการศึกษาแรกที่เข้าเรียน           
ต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชาในหลักสูตรไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 

34.6  นักศึกษาจะลงทะเบียนเรียนซ้ ารายวิชาที่เคยลงทะเบียนเรียน  และได้รับ        
ผลการเรียนตั้งแต่ระดับคะแนน B ขึ้นไปแล้วมิได้ 

34.7  นักศึกษาจะลงทะเบียนเรียนวิชาวิทยานิพนธ์ได้เมื่อมีอาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์หลักแล้ว 
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34.8  การลงทะเบียนเรียนวิชาวิทยานิพนธ์ ต้องลงทะเบียนเรียนให้ครบหน่วยกิต
ทั้งหมด ภายในภาคการศึกษาที่สอบวิทยานิพนธ์ ทั้งนี้ นักศึกษาอาจลงทะเบียนเรียนวิชาวิทยานิพนธ์เพ่ิมให้
ครบหน่วยกิตวิทยานิพนธ์ได้ หลังพ้น ก าหนดการเพ่ิมและถอนรายวิชา โดยได้รับอนุมัติจากคณบดีบัณฑิต
วิทยาลัยเพื่อให้สามารถสอบวิทยานิพนธ์ได้ในภาคการศึกษานั้น 

34.9  กรณีที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนรายวิชาครบถ้วนตามหลักสูตรก าหนดแล้ว  และ
อยู่ระหว่างการท าวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์ หรือสารนิพนธ์ หรือรอสอบประมวลความรอบรู้ นักศึกษาจะต้องรักษา
สถานภาพการเป็นนักศึกษาและช าระค่าธรรมเนียมตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

ข้อ 35  การเพ่ิมและการถอนรายวิชา 
35.1  การเพ่ิมและการถอนรายวิชาให้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด ยกเว้นวิชา

วิทยานิพนธ์ให้เป็นไปตามข้อ 34.8 
35.2  การเพ่ิมและถอนรายวิชาจะกระท าได้โดยได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่

ปรึกษาท่ัวไป หรืออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก แล้วแต่กรณี และแจ้งให้อาจารย์ผู้สอนทราบ 
ข้อ 36  การเปลี่ยนแผนการศึกษา 

36.1 นักศึกษาสามัญอาจขอเปลี่ยนแผนการศึกษาได้โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะ
กรรมการบริหารหลักสูตรและได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการประจ าคณะ และแจ้งให้บัณฑิตวิทยาลัยทราบ 

36.2 นักศึกษาสามารถเปลี่ยนแผนการศึกษาได้ เมื่อเข้าศึกษาในสาขาวิชานั้นมาแล้วไม่
น้อยกว่า 1 ภาคการศึกษา 

ข้อ 37  การย้ายสาขาวิชา 
นักศึกษาสามัญขอย้ายสาขาวิชาโดยมีหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 
37.1  นักศึกษาอาจขอย้ายสาขาวิชาได้ โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ

ประจ าคณะทั้งสองฝ่าย และได้รับอนุมัติจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
37.2  การเทียบโอนและการโอนรายวิชา ให้เป็นไปตามข้อ 40 

ข้อ 38  การเปลี่ยนระดับการศึกษา 
38.1  นักศึกษาอาจขอเปลี่ยนระดับการศึกษาจากระดับปริญญาโทเป็นระดับปริญญา

เอก หรือกลับกันได้ในสาขาวิชาเดียวกัน โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และ
คณะกรรมการประจ าคณะ และได้รับอนุมัติจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยโดยมีหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 

38.1.1 นักศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาโทแผน ก ในสาขาเดียวกันกับ
หลักสูตรปริญญาเอกที่สอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติซึ่งจัดขึ้นส าหรับนักศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาเอก
อาจได้รับการพิจารณาเข้าศึกษาในระดับปริญญา-เอกได้ โดยนักศึกษาหลักสูตรแผน ก แบบ ก 1 จะต้องมี
ผลงานวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์ ที่มีศักยภาพท่ีจะพัฒนาให้เป็นวิทยานิพนธ์ในหลักสูตรระดับปริญญาเอกได้ หรือ 
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ในกรณีที่เป็นนักศึกษาหลักสูตรแผน ก แบบ ก 2 จะต้องศึกษารายวิชามาแล้วไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต และได้
แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 3.50 

38.1.2 นักศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาเอกที่สอบวัดคุณสมบัติการสอบ
วิทยานิพนธ์ไม่ผ่านอาจได้รับการพิจารณาเข้าศึกษาในระดับปริญญาโทได้ 

38.1.3 การเปลี่ยนระดับการศึกษาจะกระท าได้เพียง 1 ครั้ง เท่านั้น 
38.2  การเปลี่ยนระดับการศึกษาที่นอกเหนือจากข้อ 38.1 ให้เป็นไปตามที่บัณฑิต

วิทยาลัยก าหนด 
ข้อ 39  การรับโอนนักศึกษาจากสถาบันอ่ืน 

39.1  บัณฑิตวิทยาลัยอาจรับโอนนักศึกษาบัณฑิตศึกษาที่สังกัดสถาบันอ่ืนทั้งภายใน
และต่างประเทศเป็นนักศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัยโดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
และคณะกรรมการประจ าคณะและได้รับอนุมัติจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

39.2  การเทียบโอนวิชาเรียนและการโอนหน่วยกิต ต้องมีหลักเกณฑ์ดังนี้ 
39.2.1 เป็นรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา  หรือ

เทียบเท่าที่กระทรวงศึกษาธิการ หรือหน่วยงานของรัฐที่มีอ านาจตามกฎหมายรับรอง 
39.2.2 เป็นรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ที่มีเนื้อหา

สาระไม่น้อยกว่าสามในสี่ของรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาที่ขอเทียบ 
39.2.3 เป็นรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาที่มีผลการศึกษาไม่ต่ ากว่าระดับคะแนน  B 

หรือเทียบเท่าหรือสัญลักษณ์ S 
39.2.4 รายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาที่เทียบโอน จะไม่น าผลการศึกษามาค านวณ

แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม 
39.2.5 ใช้เวลาศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยอย่างน้อย 1 ปีการศึกษาและลงทะเบียน

รายวิชา หรือเรียนวิทยานิพนธ์ตามหลักสูตรที่เข้าศึกษาไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 
39.2.6 ในกรณีที่มหาวิทยาลัยเปิดหลักสูตรใหม่จะเทียบโอนนักศึกษาเข้าศึกษาได้

ไม่เกินกว่าชั้นปีและภาคการศึกษาท่ีได้รับอนุญาตให้มีนักศึกษาเรียนอยู่ตามหลักสูตรที่ได้รับความเห็นชอบแล้ว 
ข้อ 40  การยกเว้นหรือการเทียบโอนหน่วยกิตรายวิชา 

มหาวิทยาลัยอาจยกเว้นหรือเทียบโอนหน่วยกิตรายวิชาให้นักศึกษาที่มีความรู้ 
ความสามารถที่สามารถวัดมาตรฐานได้จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  หรือสถาบันอ่ืนทั้ง ภายในและ
ต่างประเทศ โดยนักศึกษาต้องศึกษาให้ครบตามจ านวนหน่วยกิตที่ก าหนดไว้ในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรและมี
หลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 

40.1 รายวิชาที่อาจได้รับการเทียบโอน ต้องเป็นรายวิชาระดับบัณฑิตศึกษาและ
วิทยานิพนธ์ และได้ศึกษามาแล้วไม่เกิน 3 ปี หรืออยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร โดยได้ผล
การศึกษาเป็นสัญลักษณ์ P หรือ Sหรือไม่ต่ ากว่าระดับคะแนน B หรือเทียบเท่า 
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40.2 กรณีรายวิชาที่เคยศึกษาในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ให้เป็นไปตามข้อ 39.2.2 
และ 39.2.3 และให้น าผลการศึกษารายวิชาที่ได้รับการเทียบโอนมาคิดเป็นแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม 

40.3 รายวิชาและจ านวนหน่วยกิตที่ได้รับการยกเว้นหรือเทียบโอนให้อยู่ในดุลยพินิจ
ของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจ าคณะ 

40.4 การเทียบโอนความรู้และการให้หน่วยกิตจากการศึกษานอกระบบและหรือ
การศึกษาตามอัธยาศัย ให้อยู่ในดุลยพินิจของบัณฑิตวิทยาลัย ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ การเทียบโอนผล
การเรียนระดับปริญญาเข้าสู่การศึกษาในระบบ และแนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการเทียบโอนผลการเรียนระดับ
ปริญญาของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

ข้อ 41  การโอนหน่วยกิต 
41.1 นักศึกษาอาจได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการประจ าคณะให้ไปเรียนรายวิชาที่เปิด

สอนในสถาบันอ่ืนทั้งภายในและต่างประเทศ โดยลงทะเบียนเรียนเพ่ือหน่วยกิต แล้วน ามาเทียบโอนหน่วยกิต
ในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาเพ่ือนับเป็นหน่วยกิตสะสมของนักศึกษาได้ 

41.2 รายวิชาที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนตามข้อ 41.1 ให้เป็นไปตามข้อแนะน าเกี่ยวกับ
แนวปฏิบัติที่ดีในการเทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญาเข้าสู่การศึกษาในระบบของส านักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา 

 

หมวด 6 
การวัดและประเมินผลการศึกษา 

 
ข้อ 42  การสอบในระดับบัณฑิตศึกษา มีดังนี ้

42.1 การสอบประมวลความรอบรู้ เป็นการสอบความรู้ความสามารถที่จะน าหลักวิชา
และประสบการณ์การเรียนหรือการวิจัยไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน 

42.2 การสอบวิทยานิพนธ์ เป็นการสอบเพ่ือวัดความรู้ความสามารถของนักศึกษา ใน
การท าวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์ ความรอบรู้ในเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องท่ีท าการวิจัย ความสามารถในการน าเสนอ
ผลงานทั้งด้านการพูด การเขียน และการตอบค าถาม 

42.3 การสอบสารนิพนธ์ เป็นการสอบเพ่ือประเมินผลงานการศึกษาอิสระของนักศึกษา
ในหลักสูตรปริญญาโท แผน ข 

42.4 การสอบวัดคุณสมบัติ เป็นการสอบเพ่ือประเมินความรู้พ้ืนฐาน ความพร้อม 
ความสามารถและศักยภาพของนักศึกษาหลักสูตรปริญญาเอก และเพ่ือวัดว่านักศึกษามีความพร้อมในการท า
วิทยานิพนธ์ในระดับปริญญาเอกและนักศึกษาต้องสอบวัดคุณสมบัติผ่านภายใน 4 ภาคการศึกษานับตั้งแต่ภาค
การศึกษาแรกท่ีเข้าศึกษา 
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42.5 การสอบภาษาต่างประเทศ เป็นการสอบเทียบความรู้ความสามารถ

ภาษาต่างประเทศของนักศึกษาหลักสูตรปริญญาโทและปริญญาเอก การสอบตามข้อ 42.1- 42.5 ให้เป็นไป
ตามท่ีบัณฑิตวิทยาลัยก าหนด 

 
ข้อ 43 การประเมินผลรายวิชา วิทยานิพนธ์ และสารนิพนธ์ รายวิชาที่มีการประเมินผล

เป็นระดับคะแนน ให้มีค่าระดับคะแนน (Grade) ตามความหมาย และค่าระดับคะแนนดังต่อไปนี้ 
ระดับคะแนน        ความหมาย          ค่าระดับคะแนน  

  (ต่อหนึ่งหน่วยกิต) 
A    ดีเยี่ยม   (Excellent)    4.0 
B+    ดีมาก   (Very Good)    3.5 
B    ดี   (Good)     3.0 
C+    พอใช้   (Fairly Good)    2.5 
C    ปานกลาง   (Fair)    2.0 
D+    อ่อน   (Poor)     1.5 
D    อ่อนมาก   (Very Poor)    1.0 
E    ตก   (Fail)     0.0 

 
ผลการศึกษาอาจแสดงด้วยสัญลักษณ์และความหมายอ่ืนได้ดังต่อไปนี้ 

   สัญลักษณ์     ความหมาย 
 S  ผลการเรียนหรือการสอบเป็นที่พอใจ (Satisfactory) ใช้ส าหรับรายวิชาที่ก าหนดให้

มีการประเมินผลแบบไม่คิดค่าคะแนนหรือรายวิชาปรับพ้ืนฐาน  หรือรายวิชา
วิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ 

U  ผลการเรียนหรือการสอบยังไม่เป็นที่พอใจ (Unsatisfactory) ใช้ส าหรับรายวิชาที่
ก าหนดให้มีการประเมินผลแบบไม่คิดค่าคะแนนหรือรายวิชาปรับพ้ืนฐานหรือ
รายวิชาวิทยานิพนธ์ หรือสารนิพนธ์ 

X  ผลการเรียนหรือการสอบอยู่ในระดับคะแนนดีเด่น (Excellent) ใช้ส าหรับรายวิชา
วิทยานิพนธ์ หรือสารนิพนธ์ 

I  การวัดผลยังไม่สมบูรณ์ (Incomplete) ใช้ในกรณีนักศึกษาปฏิบัติงานไม่ครบภายใน
เวลาที่ก าหนดไว้หรือขาดสอบ โดยมีเหตุสุดวิสัยบางประการจะต้องมีการแก้ไขให้
เป็นระดับคะแนนภายใน 6 สัปดาห์แรกของภาคการศึกษาถัดไปที่นักศึกษาผู้นั้น
ลงทะเบียนเรียน มิฉะนั้นมหาวิทยาลัยจะเปลี่ยนสัญลักษณ์ I ให้เป็นระดับคะแนน E  
โดยทันท ี
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P  การเรียน หรือการวิจัย หรือการท าวิทยานิพนธ์ หรือสารนิพนธ์ ที่ยังมีความต่อเนื่อง

อยู่ (In progress) และมีความก้าวหน้าเป็นที่น่าพอใจ 
N  การเรียน หรือการวิจัย หรือการท าวิทยานิพนธ์ หรือสารนิพนธ์ ที่ยังมีความต่อเนื่อง

อยู่แต่ไม่มีความก้าวหน้าหรือไม่เป็นที่พอใจ (No progress) ในกรณีได้สัญลักษณ์ N 
นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนซ้ าในหน่วยกิตที่ได้สัญลักษณ์ N 

W  การถอนรายวิชาโดยได้รับอนุมัติ (Withdrawn with permission) 
 

ข้อ 44  การประเมนิผลการศึกษา 
44.1  ให้มีการประเมินผลการศึกษาเมื่อสิ้นภาคการศึกษา ยกเว้นวิชาวิทยานิพนธ์ หรือ

วิชาสารนิพนธ์ให้มีการประเมินผลได้ก่อนสิ้นภาคการศึกษา 
44.2  ในการนับจ านวนหน่วยกิตให้ครบตามหลักสูตรนั้น ให้นับหน่วยกิตจากรายวิชาที่

นักศึกษาลงทะเบียนเรียนเพ่ือหน่วยกิต และได้ผลการศึกษาเป็นระดับคะแนน A, B+, B, C+, C หรือ 
สัญลักษณ ์S หรือ สัญลักษณ์ X ในกรณีที่หลักสูตรก าหนดรายวิชา ปรับพ้ืนฐานไว้ให้เรียนโดยไม่นับเป็นหน่วย
กิตสะสมของหลักสูตร นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนเพ่ิมเติมรายวิชาดังกล่าวให้ครบถ้วน และจะต้องได้
สัญลักษณ ์S  

ในกรณีที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนแต่ละรายวิชามากกว่า 1 ครั้ง ให้นับจ านวน
หน่วยกิตของรายวิชานั้นเป็นหน่วยกิตสะสมตามหลักสูตรได้เพียงครั้งเดียวโดยพิจารณาจากการวัดและ
ประเมินผลครั้งหลังสุด ในกรณีที่จ าเป็นต้องเรียนรายวิชาของหลักสูตรปริญญาตรีในบางสาขาเพ่ือสนับสนุน
รายวิชาตามแผนการเรียนที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรให้นับจ านวนหน่วยกิตของรายวิชาระดับหมายเลข  300 ขึ้น
ไปได้ไม่เกิน 6 หน่วยกิต 

44.3  เมื่อสิ้นภาคการศึกษาหนึ่งๆ มหาวิทยาลัยจะประเมินผลการศึกษาของนักศึกษา
ทุกคนที่ได้ลงทะเบียนเรียน โดยค านวณผลตามหลักเกณฑ์ ดังนี้ 

44.3.1 หน่วยจุดของรายวิชาหนึ่งๆ คือ ผลคูณระหว่างจ านวนหน่วยกิตกับค่า
ระดับคะแนนที่ได้จากการประเมินผลรายวิชานั้น 

44.3.2 แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยประจ าภาค คือ ค่าผลรวมของหน่วยจุดของทุก
รายวิชาที่ได้ศึกษาในภาคการศึกษานั้นหารด้วยหน่วยกิตรวมของรายวิชาดังกล่าว  เฉพาะรายวิชาที่มีการ
ประเมินผลเป็นระดับคะแนน 

44.3.3 แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม คือ ค่าผลรวมของหน่วยจุดของทุกรายวิชา
ที่ได้ศึกษามาตั้งแต่เริ่มเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยหารด้วยจ านวนหน่วยกิตรวมของรายวิชาดังกล่าว  เฉพาะ
รายวิชาที่มีการประเมินผลเป็นระดับคะแนน และในกรณีท่ีมีการเรียนรายวิชาใดมากกว่าหนึ่งครั้ง ให้นับ 
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จ านวนหน่วยกิตของรายวิชานั้น เป็นหน่วยกิตสะสมตามหลักสูตรได้เพียงครั้งเดียว โดยพิจารณาจากการวัด
และประเมินผลครั้งสุดท้าย ยกเว้นรายวิชาที่มหาวิทยาลัยก าหนดให้ลงทะเบียนซ้ าได้ ให้นับหน่วยกิตสะสมได้
ทุกครั้ง 

44.3.4 แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยประจ าภาคและแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม   
ให้ค านวณเป็นค่าที่มีเลขทศนิยม 2 ต าแหน่ง โดยไม่มีการปัดเศษจากทศนิยมต าแหน่งที่ 3 

44.3.5 ในกรณีที่นักศึกษาได้สัญลักษณ์ I ในรายวิชาที่มีการวัดและประเมินผล
เป็นระดับคะแนนให้รอการค านวณแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยประจ าภาคและแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไว้ก่อน 
จนกว่าสัญลักษณ ์I จะเปลี่ยนเป็นอย่างอ่ืน 
 

หมวด 7 
การท าวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์ 

 
ข้อ 45  การท าวิทยานิพนธ์ 

45.1  การเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์ 
45.1.1 นักศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาโท จะเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์ได้เมื่อมี

อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักแล้ว 
45.1.2  นักศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาเอกจะเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์ได้เมื่อ

มีอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักแล้ว 
45.1.3 การพิจารณาโครงร่างวิทยานิพนธ์ ให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติที่

คณะกรรมการประจ าคณะก าหนด 
45.2 การสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์เป็นการสอบวัดความรู้ความเข้าใจของนักศึกษาโดย

พิจารณาขอบเขตของงานวิจัยให้สอดคล้องกับระยะเวลาในการท าวิจัยและประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย
นักศึกษาจะต้องสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ภายในระยะเวลาที่บัณฑิตวิทยาลัย/มหาวิทยาลัยก าหนด 

ข้อ 46  การท าสารนิพนธ์ มีความมุ่งหมายเพ่ือให้นักศึกษาได้เรียนรู้การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 
โดยให้นักศึกษาได้ท าเป็นรายบุคคล ส าหรับแนวปฏิบัติอื่นๆ ให้เป็นไปตามท่ีคณะกรรมการประจ าคณะก าหนด 

ข้อ 47 การประเมินผลความก้าวหน้าในการท าวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ 
 47.1  การประเมินผลความก้าวหน้าในการท าวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ต้องกระท าใน

ทุกภาคการศึกษา 
 47.2  อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์มีหน้าที่ในการประเมินผล

ความก้าวหน้าในการท าวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ของนักศึกษา และรายงานผลการประเมินต่อ 
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและคณะกรรมการประจ าคณะ 
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47.3  ใช้สัญลักษณ์ P (In progress) ส าหรับ ผลการประเมินความก้าวหน้าในการท า

วิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ของนักศึกษาเป็นที่พอใจ โดยระบุจ านวนหน่วยกิตวิทยานิพนธห์ หรือสารนิพนธ์ที่
ได้รับการประเมินให้ไดสั้ญลักษณ์ P ของนักศึกษาแต่ละคนในแต่ละภาคการศึกษานั้นและใช้สัญลักษณ์ N (No 
progress) ส าหรับผลการประเมินที่ไม่มีความก้าวหน้าหรือไม่เป็นที่พอใจ แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกินจ านวนหน่วยกิตที่
ลงทะเบียน และผลการศึกษาเป็นดังนี้ 

47.3.1 ให้สัญลักษณ์ P หรือ N ในกรณีที่ยังไม่สามารถจัดการวัดผลของรายวิชา
ได้ในภาคการศึกษานั้น 

47.3.2 การให้สัญลักษณ์ P หรือ N อาจให้ได้ตามสัดส่วนของความก้าวหน้าใน
การท าวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ แนวปฏิบัติในการประเมินความก้าวหน้าในการท าวิทยานิพนธ์ให้จัดท าเป็น
ประกาศของคณะและหากนักศึกษายังไม่ได้รับการอนุมัติโครงร่างวิทยานิพนธ์  จะประเมินผลให้สัญลักษณ์ P 
ได้ไม่เกินครึ่งหนึ่งของจ านวนหน่วยกิตวิทยานิพนธ์ตามหลักสูตร 

47.3.3 ให้สัญลักษณ์ S หรือ U หรือ X ในกรณีที่มีการประเมินผล หรือสอบ
วิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์เรียบร้อยแล้ว ภายในภาคการศึกษานั้นๆ 

47.4  รายวิชาที่ใช้เวลาเรียนเกิน 1 ภาคการศึกษา ให้มีการประเมินผลเป็นดังนี้ 
47.4.1 ให้สัญลักษณ์ P หรือ N ในกรณีที่ยังไม่สามารถจัดการวัดผลของรายวิชา

ในภาคการศึกษานั้น 
47.4.2 ให้มีการประเมินเป็นระดับคะแนนตาม ข้อ 43 

ข้อ 48 ในกรณีที่นักศึกษาได้รับอนุมัติให้เปลี่ยนหัวข้อวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ซึ่งมีผลต่อการ
เปลี่ยนแปลงสาระส าคัญของเนื้อหาวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ให้อาจารย์ที่ปรึกษาประเมินจ านวนหน่วยกิ
ตจากหัวข้อเดิมที่สามารถน าไปใช้กับหัวข้อใหม่ได้ แต่ต้องไม่เกินจ านวนหน่วยกิตที่ผ่านในหัวข้อเดิม ทั้งนี้ให้นับ
จ านวนหน่วยกิตดังกล่าว เป็นจ านวนหน่วยกิตที่ผ่านได้ สัญลักษณ์ P ซึ่งสามารถน ามานับเพ่ือส าเร็จการศึกษา
ตามหลักสูตรได้ โดยต้องได้รับอนุมัติจากคณบดีที่นักศึกษาสังกัดโดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรและส าเนาแจ้งบัณฑิตวิทยาลัย 

ข้อ 49  การสอบวิทยานิพนธ์ 
49.1 การสอบวิทยานิพนธ์ประกอบด้วยการตรวจ อ่านวิทยานิพนธ์ การทดสอบความรู้

นักศึกษาด้วยการซักถาม หรือด้วยวิธีการอ่ืนๆ จึงถือว่าการสอบนั้นมีผลสมบูรณ์ 
49.2 กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสามารถส่งผลการประเมิน 

การให้ค าแนะน าและข้อเสนอแนะด้วยเอกสาร โดยประธานคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์เป็นผู้น าเสนอผล
การประเมินต่อคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ในวันสอบ หรืออาจสอบโดยวิธีการใช้เครือข่ายอินเตอร์เน็ต 

49.3 การด าเนินการสอบวิทยานิพนธ์ให้เป็นไปตามท่ีบัณฑิตวิทยาลัยก าหนด 
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ข้อ 50  การส่งวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ 
การส่งวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ให้เป็นไปตามจ านวนและวิธีการที่บัณฑิตวิทยาลัย

ก าหนด 
ข้อ 51 การสอบสารนิพนธ์ 

การสอบสารนิพนธ์ประกอบด้วยการตรวจ อ่านสารนิพนธ์ การทดสอบความรู้นักศึกษา
ด้วยการซักถามหรือด้วยวิธีการอ่ืนๆ จึงถือว่าการสอบนั้นมีผลสมบูรณ์ การด าเนินการสอบสารนิพนธ์ให้เป็นไป
ตามท่ีบัณฑิตวิทยาลัยก าหนด 

ข้อ 52  การส่งสารนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ 
การส่งสารนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ให้เป็นไปตามจ านวนและวิธีการที่บัณฑิตวิทยาลัยก าหนด 

ข้อ 53 รูปแบบการพิมพ์ และลิขสิทธิ์ในวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ 
53.1 รูปแบบการพิมพ์วิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์  ให้เป็นไปตามคู่มือการพิมพ์

วิทยานิพนธ์ที่บัณฑิตวิทยาลัยก าหนด 
53.2 ลิ ขสิ ทธิ์ ห รื อสิทธิ บั ต ร ในวิทยานิพนธ์หรื อสารนิพนธ์ เป็ นของ

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นักศึกษาและ/หรืออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ หรือสารนิพนธ์เรื่องนั้นๆ 
สามารถน าไปเผยแพร่ ในเชิงวิชาการได้ แต่การน าเนื้อหาหรือผลจากการศึกษาไปใช้เพ่ือประโยชน์อ่ืนให้เป็น  
ไปตามหลักเกณฑ์วิธีการที่มหาวิทยาลัยก าหนด กรณีที่การท าวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ที่  ได้รับทุนวิจัยที่มี  
ข้อผูกพันเกี่ยวกับลิขสิทธิ์หรือสิทธิบัตรโดยได้รับความเห็นชอบจากมหาวิทยาลัย  ให้ด าเนินการตามข้อผูกพัน
นั้น ๆ 

 

หมวด 8 
การส าเร็จการศึกษา 

 
ข้อ 54  การส าเร็จการศึกษา 

  นักศึกษาจะส าเร็จการศึกษาได้ต้องมีคุณสมบัติต่อไปนี้ 
54.1  หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต และประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง 

54.1.1 สอบผ่านรายวิชาต่างๆ ครบถ้วนตามหลักสูตร 
54.1.2 แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมของรายวิชาตามหลักสูตรไม่ต่ ากว่า 3.00 

54.2  หลักสูตรปริญญาโท 
54.2.1 สอบเทียบหรือสอบผ่านความรู้ภาษาต่างประเทศตามที่บัณฑิตวิทยาลัย

ก าหนด 
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54.2.2  แผน ก แบบ ก 1 สอบผ่านโครงร่างวิทยานิพนธ์ น าเสนอวิทยานิพนธ์

และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย โดยคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ และผลงานวิทยานิพนธ์จะต้อง
ได้รับการตีพิมพ์ หรือด าเนินการให้ผลงานได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ  หรือสิ่งพิมพ์ทาง
วิชาการ ซึ่งคณะกรรมการประจ าคณะให้ความเห็นชอบหรือเสนอต่อที่ประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม 
(Proceeding) 

54.2.3  แผน ก แบบ ก 2 ศึกษารายวิชาครบตามที่ก าหนดในหลักสูตร ได้แต้ม
ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 3.00 สอบผ่านโครงร่างวิทยานิพนธ์ น าเสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่านการ
สอบปากเปล่าขั้นสุดท้ายโดยคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ และผลงานวิทยานิพนธ์จะต้องได้รับการตีพิมพ์ 
หรือด าเนินการให้ผลงานได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ  หรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ ซึ่ง
คณะกรรมการประจ าคณะให้ความเห็นชอบหรือเสนอต่อที่ประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม  
(Proceeding) 

ในกรณีที่เป็นวิทยานิพนธ์ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งประดิษฐ์ อาจถือการได้รับ
การจดทะเบียนสิทธิบัตร และ/หรือ อนุสิทธิบัตร แทนการตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการได้ 

54.2.4  แผน ข ศึกษารายวิชาครบตามที่ก าหนดในหลักสูตร ได้แต้มระดับ
คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 3.00 สอบผ่านสารนิพนธ์ และสอบผ่านการสอบประมวลความรอบรู้ 
(Comprehensive Examination) ด้วยข้อเขียนและ หรือปากเปล่าในสาขาวิชานั้น 

54.3  หลักสูตรปริญญาเอก 
54.3.1 สอบเทียบหรือสอบผ่านความรู้ภาษาต่างประเทศตามเกณฑ์ที่บัณฑิต

วิทยาลัยก าหนด 
54.3.2 สอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) 
54.3.3 แบบ 1 สอบผ่านโครงร่างวิทยานิพนธ์ น าเสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่าน

การสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย โดยคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ และผลงานวิทยานิพนธ์จะต้องได้รับการ
ตีพิมพ์ หรือด าเนินการให้ได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่มีกรรมการภายนอกร่วมกลั่นกรอง 
(Peer Review) ก่อนการตีพิมพ์และเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้น 

54.3.4 แบบ 2 ศึกษารายวิชาครบตามท่ีก าหนดในหลักสูตร ได้แต้มระดับคะแนน
เฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 3.00 สอบผ่านโครงร่างวิทยานิพนธ์ น าเสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่า
ขั้นสุดท้าย โดยคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ และผลงานวิทยานิพนธ์จะต้องได้รับการตีพิมพ์ หรือด าเนินการ
ให้ผลงานได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่มีกรรมการภายนอกร่วมกลั่นกรอง  (Peer Review) 
ก่อนการตีพิมพ์และเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้น 

ในกรณีที่เป็นวิทยานิพนธ์ที่เก่ียวข้องกับสิ่งประดิษฐ์ อาจถือการได้รับการ 
จดทะเบียน สิทธิบัตร และ/หรือ อนุสิทธิบัตร แทนการตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการได้ 
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54.4 ช าระหนี้สินทั้งหมดต่อมหาวิทยาลัยเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
54.5 ปฏิบัติตามเงื่อนไขอ่ืนๆ ตามท่ีมหาวิทยาลัย คณะ หลักสูตร ก าหนด 

ข้อ 55  วันส าเร็จการศึกษา 
วันส าเร็จการศึกษาของนักศึกษาให้เป็นไปตามท่ีบัณฑิตวิทยาลัยก าหนด 

ข้อ 56  การขออนุมัติปริญญา 
56.1  นักศึกษาที่คาดว่าจะส าเร็จการศึกษาในแต่ละภาคการศึกษา ให้ยื่นค าร้องแสดง

ความจ านงขอรับปริญญาต่อมหาวิทยาลัย ภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
56.2  นักศึกษาซึ่งจะได้รับการพิจารณาเสนอชื่อขออนุมัติปริญญาต่อสภามหาวิทยาลัย

ต้องมีคุณสมบัต ิดังนี้ 
56.2.1 เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาครบถ้วนตามข้อ 54 
56.2.2 ไม่มีหนี้สินหรือค้างช าระค่าธรรมเนียมการศึกษา และหรือไม่เป็นผู้มี

พันธะสัญญาอื่นใดกับบัณฑิตวิทยาลัยและมหาวิทยาลัย 
56.2.3 ไม่อยู่ในระหว่างถูกลงโทษทางวินัยนักศึกษา 

 

หมวด 9 
สถานภาพของนักศึกษา 

 
ข้อ 57  การลาป่วยหรือลากิจ  ให้ด าเนินการและพิจารณาตามระเบียบ

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรีโดยอนุโลม 
ข้อ 58  การลาพักการศึกษา 

58.1  นักศึกษาจะลาพักการศึกษาได้ในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 
58.1.1 เจ็บป่วยจนต้องพักรักษาตัวเป็นเวลาติดต่อกันเกินกว่า 3 สัปดาห์       

โดยมีใบรับรองแพทย ์
58.1.2 สาเหตุอ่ืนๆ ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการประจ าคณะ 

58.2 นักศึกษาที่ประสงค์จะลาพักการศึกษาต้องแสดงเหตุผลและความจ าเป็นผ่าน
อาจารย์ที่ปรึกษาทั่วไป หรืออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก แล้วแต่กรณีและให้ยื่นค าร้องต่อคณะกรรมการ
ประจ าคณะ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบและแจ้งบัณฑิตวิทยาลัยเพ่ือทราบ 

58.3 การลาพักการศึกษาเป็นการลาพักทั้งภาคการศึกษา และถ้าได้ลงทะเบียนเรียนไป
แล้ว เป็นการยกเลิกการลงทะเบียนเรียน โดยรายวิชาที่ได้ลงทะเบียนเรียนทั้งหมดในภาค-การศึกษานั้น จะไม่
ปรากฏในใบแสดงผลการศึกษา 
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58.4 การลาพักการศึกษา ให้ลาพักได้ไม่เกิน 2 ภาคการศึกษาปกติ 
58.5 นักศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษาจะต้องรักษาสถานภาพนักศึกษา       

ทุกภาคการศึกษาที่ได้รับการอนุมัติให้ลาพักและช าระค่าธรรมเนียมตามอัตราที่มหาวิทยาลัยก าหนด ยกเว้น
ภาคการศึกษาท่ีได้ลงทะเบียนเรียนไปก่อนแล้ว 

ข้อ 59  การลาออก 
นักศึกษาผู้ประสงค์จะลาออกจากการเป็นนักศึกษา ให้เสนอใบลาออกผ่านคณะ

กรรมการบริหารหลักสูตรต่อบัณฑิตวิทยาลัย เพ่ือขออนุมัติต่ออธิการบดี ผู้ที่จะได้รับการอนุมัติให้ลาออกได้ 
ต้องไม่มีหนี้สินกับมหาวิทยาลัย 

ข้อ 60  การรักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษา 
การรักษาสถานภาพของนักศึกษา ให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในข้อ 34.9            

และข้อ 58.5 
ข้อ 61  การพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา 

นักศึกษาจะพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาเม่ือมีสภาพตามข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้ 
61.1 ตาย 
61.2 ได้รับอนุมัติให้ลาออก 
61.3 ถูกให้ออกหรือไล่ออกเนื่องจากต้องโทษทางวินัย 
61.4 ไม่มาลงทะเบียนเรียนรายวิชา หรือไม่รักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษา หรือไม่

ช าระค่าธรรมเนียมการศึกษาภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนด นับจากวันเปิดภาคการศึกษาปกติโดย
มิได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษา 

61.5 ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า 2.50 ในการประเมินผลทุกสิ้น          
ภาคการศึกษา 

61.6 เรียนได้จ านวนหน่วยกิต 2 ใน 3 ของหลักสูตร โดยไม่นับหน่วยกิตวิทยานิพนธ์แล้ว
ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า 2.75 

61.7 ใช้เวลาในการศึกษาตามที่ก าหนดในข้อ 13 แล้ว และได้หน่วยกิตไม่ครบตาม
หลักสูตร หรือได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า 3.00 

61.8 ไม่ได้รับอนุมัติโครงร่างวิทยานิพนธ์ภายในระยะเวลาที่ก าหนดดังนี้ 
61.8.1 ระบบทวิภาค 

61.8.1.1 กรณีท่ีเป็นนักศึกษาปริญญาโท แผน ก แบบ ก 1 
1) ภายใน 4 ภาคการศึกษาปกติส าหรับนักศึกษาแบบเต็มเวลา 
2) ภายใน 5 ภาคการศึกษาปกติส าหรับนักศึกษาแบบไม่เต็มเวลา 
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61.8.1.2 กรณีท่ีเป็นนักศึกษาปริญญาโท แผน ก แบบ ก 2 

1) ภายใน 5 ภาคการศึกษาปกติส าหรับนักศึกษาแบบเต็มเวลา 
2) ภายใน 6 ภาคการศึกษาปกติส าหรับนักศึกษาแบบไม่เต็มเวลา 

61.8.1.3 กรณีท่ีเป็นนักศึกษาปริญญาเอกแบบ 1 
1) ภายใน 6 ภาคการศึกษาปกติส าหรับนักศึกษาแบบเต็มเวลา 
2) ภายใน 7 ภาคการศึกษาปกติส าหรับนักศึกษาแบบไม่เต็มเวลา 

61.8.1.4 กรณีท่ีเป็นนักศึกษาปริญญาเอกแบบ 2 
1) ภายใน 7 ภาคการศึกษาปกติส าหรับนักศึกษาแบบเต็มเวลา 
2) ภายใน 8ภาคการศึกษาปกติส าหรับนักศึกษาแบบไม่เต็มเวลา 

61.8.2 ระบบไตรภาค 
61.8.2.1 กรณีท่ีเป็นนักศึกษาปริญญาโท แผน ก แบบ ก 1 

1) ภายใน 6 ภาคการศึกษาปกติส าหรับนักศึกษาแบบเต็มเวลา 
2) ภายใน 7ภาคการศึกษาปกติส าหรับนักศึกษาแบบไม่เต็มเวลา 

61.8.2.2 กรณีท่ีเป็นนักศึกษาปริญญาโท แผน ก แบบ ก 2 
1) ภายใน 7 ภาคการศึกษาปกติส าหรับนักศึกษาแบบเต็มเวลา 
2) ภายใน 8ภาคการศึกษาปกติส าหรับนักศึกษาแบบไม่เต็มเวลา 

61.8.1.3 กรณีท่ีเป็นนักศึกษาปริญญาเอกแบบ 1 
                                                       1) ภายใน 8 ภาคการศึกษาปกติส าหรับนักศึกษาแบบเต็มเวลา 
                                                   2) ภายใน 9 ภาคการศึกษาปกติส าหรับนักศึกษาแบบไม่เต็มเวลา 

61.8.1.4 กรณีท่ีเป็นนักศึกษาปริญญาเอกแบบ 2 
                                                      1) ภายใน 9 ภาคการศึกษาปกติส าหรับนักศึกษาแบบเต็มเวลา 
                                                   2) ภายใน 12 ภาคการศึกษาปกติส าหรับนักศึกษาแบบไม่เต็มเวลา 

61.9 สอบวิทยานิพนธ์หรือสอบประมวลความรอบรู้ หรือสอบวัดคุณสมบัติ ครั้งที ่2 ไม่ผ่าน 
         61.10 ไม่สามารถส่งวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ได้ภายใน 6 เดือน นับจากวันสอบวิทยานิพนธ์

ผ่าน เว้นแต่ได้รับอนุมัติให้ขยายเวลาการส่งวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์จากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย  โดยความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการประจ าคณะ ทั้งนี้ระยะเวลา การศึกษาต้องไม่เกินเวลาที่ก าหนดในข้อ 13 

61.11 ไม่สามารถส่งสารนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ได้ภายใน 3 เดือน นับจากวันสอบสาร
นิพนธ์ผ่าน เว้นแต่ได้รับอนุมัติให้ขยายเวลาส่งสารนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์จากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย  โดยความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการประจ าคณะ ทั้งนี ้ระยะเวลาการศึกษาต้องไม่เกินเวลาที่ก าหนดในข้อ 13 
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61.12 เป็นนักศึกษาทดลองศึกษาที่ไม่สามารถเปลี่ยนสถานภาพเป็นนักศึกษาสามัญตาม

ข้อ 33.1 ได ้
61.13 บัณฑิตวิทยาลัยพิจารณาเห็นว่ามีความประพฤติไม่เหมาะสม 
61.14 ได้รับการอนุมัติปริญญา 
 

หมวด 10 
การลงโทษทางวินัยนักศกึษา 

 

ข้อ 62  การทุจริตในการวัดผล 
เมื่อตรวจสอบพบว่านักศึกษาทุจริตในการวัดผลรายวิชาใด ให้ด าเนินการและพิจารณา

ลงโทษตามระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  ว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี และข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยวินัยนักศึกษาโดยอนุโลม 

ข้อ 63  การทุจริตในการท าวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ 
63.1  ขั้นตอนส าคัญที่นักศึกษาจะต้องด าเนินการวิจัยเพ่ือวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์

ด้วยตนเอง 
63.1.1 การจัดท าโครงร่างวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ 
63.1.2 การท าการทดลอง (ถ้ามี) 
63.1.3 การเขียนรายงานการวิจัย 
63.1.4 อ่ืนๆ ตามที่หลักสูตรก าหนดนอกเหนือจากข้อ 63.1.1-63.1.4         

หากนักศึกษามีความจ าเป็นไม่สามารถด าเนินการด้วยตนเองให้ขออนุมัติต่อประธานกรรมการควบคุม
วิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ 

63.2 เมื่อมีผู้กล่าวหาเป็นลายลักษณ์อักษรว่านักศึกษาทุจริตการท าวิทยานิพนธ์หรือสาร
นิพนธ์ให้แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน โดยอธิการบดี ประกอบด้วย คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยหรือรองคณบดี
บัณฑิตวิทยาลัยที่ได้รับมอบหมาย เป็นประธาน คณบดีหรือรองคณบดีคณะที่จัดการเรียนการสอนผู้เกี่ยวข้องที่
อธิการบดีเห็นสมควรอย่างน้อย 2 คนเป็นกรรมการ ผู้แทนฝ่ายกฎหมายเป็นเลขานุการและเจ้าหน้าที่บัณฑิต
วิทยาลัย เป็นผู้ช่วยเลขานุการ 

63.3  คณะกรรมการมีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
63.3.1 ด าเนินการสอบสวน รวมถึงให้มีอ านาจเรียกบุคคลผู้เกี่ยวข้องมาให้

ถ้อยค าหรือให้ถ้อยค าเป็นลายลักษณ์อักษรเรียกเอกสารที่อยู่ในครอบครองของบุคคลหรือหน่วยงานภายใน
มหาวิทยาลัยและรวบรวมพยานหลักฐานที่เก่ียวข้อง 
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63.3.2 สรุปผลการสอบสวนและเสนอบทลงโทษต่ออธิการบดี 

63.4 ในการสอบสวนตาม 63.3 คณะกรรมการจะต้องให้โอกาสผู้ถูกกล่าวหาได้ชี้แจง
ข้อเท็จจริง หรือน าพยาน หลักฐานมาชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาด้วย 

63.5 ให้คณะกรรมการด าเนินการสอบหาข้อเท็จจริงให้แล้วเสร็จภายใน 60 วันนับตั้งแต่
วันที่ประธานกรรมการได้รับทราบค าสั่งการแต่งตั้งคณะกรรมการกรณีที่ไม่อาจสอบสวนให้แล้วเสร็จตามวรรค
หนึ่งให้ขอขยายเวลาสอบสวนได้ไม่เกิน 30 วัน 

63.6  เมื่อคณะกรรมการด าเนินการสอบสวนเสร็จสิ้นแล้วให้เสนอมหาวิทยาลัยพิจารณา
ลงโทษตามควรแก่กรณี ดังนี้ 

63.6.1 คณะกรรมการเห็นว่า เป็นเหตุกรณีที่มิได้เป็นการจงใจ หรือเป็นกรณีที่
นักศึกษาละเลยการด าเนินการตามขั้นตอนการท าวิทยานิพนธ์ที่ก าหนดไว้และไม่ร้ายแรง อาจปรับให้การสอบ
วิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ปรากฏผลเป็น “ตก” และนักศึกษาต้องเริ่มขั้นตอนการท าวิทยานิพนธ์หรือสาร
นิพนธ์ใหม่ ทั้งนี ้ต้องไม่ถือเป็นเหตุให้ต้องการมีการต่อระยะเวลาการศึกษา 

63.6.2 หากเป็นการทุจริตร้ายแรง ให้เสนอบทลงโทษต่ออธิการบดี เพ่ือสั่งการให้
พ้นสภาพการเป็นนักศึกษาในกรณียังคงสภาพเป็นนักศึกษา หรือกรณีที่นักศึกษาส าเร็จการศึกษาแล้วให้เสนอ
สภามหาวิทยาลัยถอดถอนปริญญา 

63.6.3 กรณีคณะกรรมการเห็นว่ามีการละเลยหน้าที่ของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ
การควบคุมวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ของนักศึกษาให้เสนอบทลงโทษทางวินัยเช่นกัน 

63.7 คณะกรรมการจะต้องแจ้งผลการสอบข้อเท็จจริงให้นักศึกษาทราบเป็นลายลักษณ์
อักษรภายใน 7 วัน ท าการ นับจากสอบสวนข้อเท็จจริงเสร็จสิ้นแล้ว 

63.8 การลงโทษนักศึกษาที่กระท าผิดวินัยให้ท าเป็นลายลักษณ์อักษรและให้
มหาวิทยาลัยแจ้งสิทธิและก าหนดเวลา ในการอุทธรณ์ 

63.9 นักศึกษาที่ถูกลงโทษทางวินัยมีสิทธิอุทธรณ์ภายในก าหนด 7 วันท าการ นับจาก
วั น ที่ ท ร า บ ค า สั่ ง ล ง โ ท ษ นั้ น โ ด ย ห ลั ก เ ก ณ ฑ์ แ ล ะ วิ ธี ก า ร อุ ท ธ ร ณ์ ใ ห้ เ ป็ น ไ ป ต า ม ข้ อ บั ง คั บ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยวินัยนักศึกษาโดยอนุโลม 

ข้อ 64  การทุจริตทางวิชาการ 
การทุจริตทางวิชาการมี 3 ลักษณะ คือ การลอกเลียนผลงานทางวิชาการ การสร้าง

ข้อมูลเท็จ และการมิได้ท าผลงานวิชาการด้วยตนเอง 
64.1 การลอกเลียนผลงานทางวิชาการ หมายถึง การลอกเลียนข้อความของผู้อ่ืน และ

ของตนเองที่ตีพิมพ์ไปแล้วโดยไม่มีการอ้างอิง หรือปกปิดแหล่งที่มา หรือการเสนอความคิดหรือน าผลงานทาง
วิชาการท่ีมีผู้อื่นกระท าไว้มาเป็นของตนเอง 

64.2 การสร้างข้อมูลเท็จ หมายถึง การตกแต่งข้อมูลหรือการสร้างข้อมูลที่ไม่ตรงกับ
ความเป็นจริง 
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64.3 การมิได้ท าผลงานวิชาการด้วยตนเอง หมายถึง การจ้างหรือให้ผู้อ่ืนช่วยท า หรือ

ท า-แทนตน หรือการมอบให้ผู้อ่ืนท าแทนนอกเหนือจากงานที่ได้ระบุไว้ในโครงร่างวิทยานิพนธ์ที่ได้รับอนุมัติ
แล้วว่าจะกระท าเอง ทั้งนี้ไม่รวมถึงการเก็บรวบรวมข้อมูล การประมวลผลข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การแปล
วิทยานิพนธ์จากภาษาไทยเป็นภาษาต่างประเทศ 

64.4 เมื่อตรวจสอบพบว่านักศึกษาทุจริตตามข้อ 64.1 64.2 และ 64.3 ให้ถือว่าเป็น
ความผิดร้ายแรงไว้ก่อน แต่อาจลดหย่อนโทษได้ ทั้งนี้ การพิจารณาโทษหรือการลดหย่อนโทษให้อยู่ในดุลย
พินิจของคณะกรรมการประจ าคณะและเสนอมหาวิทยาลัยเพื่อด าเนินการต่อไป 

64.5 หากตรวจสอบพบว่ามีการทุจริตภายหลังการอนุมัติปริญญาแล้ว                 
ให้คณะกรรมการประจ าคณะพิจารณา และเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาสั่งเพิกถอนปริญญา 

 
บทเฉพาะกาล 

 
ข้อ 65  การด าเนินการใดๆ ที่เกิดขึ้นก่อนวันที่ระเบียบนี้มีผลใช้บังคับ และยังด าเนินการไม่แล้ว

เสร็จในขณะที่ระเบียบนี้มีผลใช้บังคับ ให้ด าเนินการหรือปฏิบัติการต่อไปตามระเบียบ หรือมติคณะกรรมการ
ประจ าบัณฑิตวิทยาลัยที่ใช้บังคับอยู่ก่อนวันที่ระเบียบนี้มีผลใช้บังคับ จนกว่าจะด าเนินการหรือปฏิบัติการแล้ว
เสร็จ 

 
ประกาศ ณ วันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 

 
   (ลงชื่อ)        เกษม สุวรรณกุล 

(ศาสตราจารย์เกษม สุวรรณกุล) 
      นายกสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
 

 
                 ส าเนาถูกต้อง 
 
 
 
         (นางนันทพร นภาพงศ์สุริยา)      ภัคสราภรณ์/รา่ง/พิมพ์ 
หัวหน้าส านักงานเลขานุการบัณฑิตวิทยาลัย      นันทพร/ทาน 
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ภาคผนวก 9  
ส าเนาค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอิสลามศึกษา 
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