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หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาอิสลามศึกษา 
     หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561  

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา     มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์    
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา   วิทยาเขตปัตตาน ี วิทยาลัยอิสลามศึกษา  ภาควิชาอิสลามศึกษา    
 

หมวดที่ 1  
ข้อมูลทั่วไปของหลักสูตร 

 

1. รหัสและชื่อหลักสูตร 
1.1 รหัสหลักสูตร    25490101110715 
1.2 ชื่อหลักสูตร  

(ภาษาไทย):    หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต   สาขาวิชาอิสลามศึกษา 
(ภาษาอังกฤษ):   Doctor of Philosophy Program in Islamic Studies  

 

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
2.1 ชื่อเต็ม        

 (ภาษาไทย) : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (อิสลามศึกษา) 
 (ภาษาอังกฤษ) : Doctor of Philosophy (Islamic Studies) 

2.2 ชื่อย่อ 
 (ภาษาไทย):     ปร.ด. (อิสลามศึกษา) 

         (ภาษาอังกฤษ):  Ph.D. (Islamic Studies) 
 

3. วิชาเอก (ถ้ามี) 
ไม่มี 

 

4. จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร  
4.1 ส าหรับผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท 

แบบ 1.1   48   หน่วยกิต 
แบบ 2.1  48   หน่วยกิต 

4.2 ส าหรับผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
แบบ 1.2   72   หน่วยกิต 
แบบ 2.2   72   หน่วยกิต  
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5. รูปแบบของหลักสูตร 
5.1 รูปแบบ 

หลักสูตรระดับปริญญาเอก หลักสูตร  3 ปี (แบบ 1.1/2.1) และ หลักสูตร 4 ปี (แบบ 1.2 / 2.2)  
ตามกรอบมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา 

5.2 ภาษาท่ีใช้ 
หลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาไทย ภาษามลายู ภาษาอาหรับ และภาษาอังกฤษ 

5.3. การรับเข้าศึกษา 
รับทั้งนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติ 

5.4. ความร่วมมือกับสถาบันอ่ืน 
เป็นหลักสูตรของสถาบันโดยเฉพาะ 

5.5. การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 
ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 

 
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 

6.1  หลักสูตรปรับปรุง        ก าหนดเปิดสอนเดือน  สิงหาคม  พ.ศ. 2561 
 ปรับปรุงมาจากหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาอิสลามศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 

 6.2   ได้รับอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรจากสภาวิทยาเขตปัตตานี  ในการประชุม ครั้งที ่ 19(2/2561)  
        เมื่อวันที่  12   เดือน  พฤษภาคม  พ.ศ. 2561 
 6.3  ได้รับอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัยฯ ในการประชุม ครั้งที ่ 398(6/2561)  
       เมื่อวันที่  16   เดือน  มิถุนายน  พ.ศ. 2561 
 6.4  ได้รับการรับรองหลักสูตรโดยองค์กร (ถ้ามี)………………-…………………………………… 

 เมื่อวันที่.............-...... …เดือน..............-............... พ.ศ. .........-............. 
 
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 

 หลักสูตรมีความพร้อมเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
ในปีการศึกษา  2561 

 
8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา 

8.1 ผู้สอนอิสลามศึกษา 
8.2 นักวิชาการทางอิสลามศึกษา 
8.3 นักวิจัยด้านอิสลามศึกษา 
8.4 บุคลากรทางศาสนาอิสลาม 
8.5 อาชีพอิสระ เช่น นักวิชาการด้านอิสลามศึกษา นักวิจารณ์ด้านอิสลามศึกษา 
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9. ชื่อ นามสกุล เลขประจ าตัวบัตรประชาชน ต าแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

ชื่อ - สกุล 
หมายเลขบัตรประชาชน 

ต าแหน่ง 
ทางวชิาการ 

วุฒิการศึกษาระดบัตร-ีโท-เอก (สาขาวชิา),  
ปีที่ส าเร็จการศึกษา 

นายอีสมาแอ  กาเต๊ะ 
3950100483646 

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

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

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 
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. (Usuludeen) (Islamic Theology) and Arabic Language, at 

Darul Uloom Nadwatul Ulama, Lucknow, U.P., INDIA, 2537 
- รบ. รัฐศาสตรบัณฑิต (การเมืองการปกครอง),  มหาวิทยาลยั 
  รามค าแหง, 2532 

 
10. สถานที่จัดการเรียนการสอน  

 วิทยาลัยอิสลามศึกษา  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขตปัตตานี     
 

11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 
 11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 

การจัดการศึกษาสาขาอิสลามศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิตในประเทศไทยจะเป็นการช่วยลดค่าใช้จ่าย
ของผู้เรียน  ไม่สูญเสียรายจ่ายให้กับต่างประเทศ  และยังเปิดโอกาสให้นักศึกษาต่างชาติมาเรียน  ท าให้
นานาประเทศรู้จักประเทศไทยมากยิ่งขึ้น  

วิทยาลัยอิสลามศึกษา  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ได้เปิดท าการสอน  
สาขาวิชาอิสลามศึกษาในระดับปริญญาตรีตั้งแต่  พ.ศ. 2532  ระดับปริญญาโท  ตั้งแต่ปี  พ.ศ. 2541      
มีประสบการณ์ในการจัดการศึกษาสาขาวิชาอิสลามศึกษา  ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น  ภาควิชาอิสลาม
ศึกษา  จึงมีความประสงค์ที่จะผลิตนักวิชาการอิสลามในระดับที่สู งขึ้นให้ เป็นผู้น าทางวิชาการ                
มีความสามารถด้านวิจัยและสามารถน าผลวิจัยไปใช้ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทั้งในภาครัฐและเอกชน 
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ต่อไป การปรับปรุงหลักสูตจะสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (ส านักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. 2558. ทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 12: 1, 14) 

สาขาวิชาอิสลามศึกษาเป็นสาขาวิชาที่มีองค์ความรู้ซึ่งสัมพันธ์กับศาสตร์หลายสาขา (ดูรายละเอียด
ในหมวดที ่2 หัวข้อ 1.2 ความส าคัญ) จึงเป็นสาขาวิชาที่มีประโยชน์และมีส่วนสัมพันธ์กับการพัฒนาศาสตร์
เหล่านั้น ในขณะเดียวกันบุคลากรด้านอิสลามศึกษาชั้นสูงหรือเฉพาะทางอย่างลึกซึ้งยังไม่เพียงพอ    ทั้ง
ด้านปริมาณและคุณภาพ มีความขาดแคลนในทุกภูมิภาคของประเทศที่มีสังคมมุสลิม ดังนั้น จึงเป็นเรื่อง
จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องพัฒนาและผลิตบุคลากรด้านอิสลามศึกษาที่มีคุณภาพให้เพียงพอต่อการพัฒนา
สังคม และประเทศชาติ 

นโยบายการพัฒนาประเทศในปัจจุบันได้ก าหนดกลยุทธ์ การขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0            
โดยมหาวิทยาลัยมีบทบาทส าคัญ คือ บทบาทการสร้างคนในเรื่องปฏิรูปการศึกษาและบทบาท              
ในการขับเคลื่อนการวิจัยและการพัฒนา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ
นวัตกรรมถือเป็นอีกการเปลี่ยนแปลงที่น ามาประกอบการปรับปรุงหลักสูตรในครั้งนี้ 
11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 

การศึกษาเป็นกระบวนการเรียนรู้ตลอดชีวิต ซึ่งสอดคล้องกับหลักค าสอนของศาสนาอิสลามที่เน้นให้
มุสลิมทุกคนศึกษาหาความรู้ไปตลอดชีวิต เพราะการศึกษาจะเป็นเครื่องมือส าคัญที่จะท าให้ผู้ศึกษามี
ความรู้คู่คุณธรรม อีกทั้งยังมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลอันเป็นที่พึงประสงค์ของการศึกษาไทย นอกจากนั้น
การศึกษายังเป็นเครื่องมือที่ส าคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  ซึ่งจะน าไปสู่การพัฒนาประเทศในที่สุด 

ปัจจุบันการเรียนการสอนวิชาอิสลามศึกษาได้แพร่หลายอย่างกว้างขวาง  ผู้คนให้ความสนใจกั บ
การศึกษาวิชาอิสลามมากขึ้น  แต่ละปีมีผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาโทในสาขาอิสลาม
ศึกษาทั้งในและต่างประเทศเป็นจ านวนมาก  และบุคคลเหล่านี้บางคนก็มีความประสงค์ที่จะศึกษาต่อใน
ระดับที่สูงขึ้น  ในปัจจุบันบุคคลเหล่านี้จ าเป็นที่จะต้องศึกษาต่อในระดับดุษฎีบัณฑิตสาขาอิสลามศึกษาใน
ต่างประเทศ  เพราะยังไม่มีสถาบันการศึกษาแห่งใดในประเทศไทยที่เปิดสอนอิสลามศึกษาในระดับนี้ 

การวางแผนหลักสูตรได้ค านึงถึงการพัฒนาทั้งคุณภาพเฉพาะบุคคลและสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่ง
ภูมิปัญญาและการเรียนรู้ พร้อมรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง เป็นก าลังปัญญาในการพัฒนาประเทศ
ให้สามารถก้าวทันโลกได้อย่างรู้เท่าทันและมั่นคง ดังนั้น หลักสูตรจึงมุ่งเน้นกระบวนการเรียนการสอนให้
ผู้เรียนมีทักษะทั้งทางด้านวิชาชีพและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่เก่ียวข้อง เพ่ือเป็นฐานให้เกิดการเรียนรู้
ตลอดชีวิตและมีปัญญาเพ่ือให้รู้เท่าทันสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา มีความเป็นสากลที่จะใช้
ความรู้ปฏิบัติได้จริงในระดับชาติ ภูมิภาคและนานาชาติ 
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11.3 การประเมินหลักสูตร 
ข้อเสนอแนะทั่วไปจากการสัมภาษณ์ผู้ใช้บัณฑิต และผู้ทรงคุณวุฒิ เมื่อปีการศึกษา 2559 และ 2560 

เห็นว่า โดยภาพรวมหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาอิสลามศึกษา ของวิทยาลัยอิสลามศึกษา    
ควรเน้นการสร้างดุษฎีบัณฑิตที่มีคุณธรรมจริยธรรม เช่น การมีบุคลิกภาพ การมีมารยาท การมีวินัย การมี
จิตอาสา การเสียสละ การมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีต่อผู้อ่ืน การมีจิตใจที่เปิดกว้าง การมีภาวะผู้น าและการให้
เกียรติต่อผู้ อ่ืน อีกทั้งดุษฎีบัณฑิตควรมีความความสามารถ ควรเน้นทักษะทางด้านภาษาต่างประเทศ 
ทักษะการสื่อสาร ทักษะการประสานงานและทักษะการเข้าหาผู้คนด้วย ทักษะการน าเสนอ ทักษะการใช้
เทคโนยีสาระสนเทศซึ่งจะช่วยให้มีข้อได้เปรียบในตลาดแรงงานในอนาคต นอกจากนี้หลักสูตรควรพัฒนา
ดุษฎีบัณฑิตให้มีความสามารถในการน าหลักการและความรู้ไปใช้ที่เข้มข้น 

ข้อเสนอแนะเฉพาะเพ่ือการปรับปรุงหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาอิสลามศึกษาระบุว่า
หลักสูตรควรค านึงถึงบริบทใหม่ๆ ที่เกิดขึ้นในสังคม เช่น การเจริญเติบโตขององค์กรพลเรือน การเติบโต
ของเศรษฐกิจชุมชน การเข้ามาในพ้ืนที่ขององค์กรอุทิศต่างประเทศ การอยู่ร่วมกันในสังคมและสังคม
อาเซียน เป็นต้น 

คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรได้ให้ความเห็นต่อหลักสูตร คือให้เน้นการพัฒนาศักยภาพทางด้าน
ภาษาต่างประเทศในรายวิชาที่มีความพร้อม และในการปรับปรุงหลักสูตรควรมีการใช้ภาษาต่างประเทศใน
การสอนเพ่ิมข้ึน ควรจัดการประเมินการเรียนการสอนให้เป็นแบบ 360 องศาเพ่ือให้นักศึกษามีความลึกซึ้ง
ในแต่ละรายวิชา และสามารถแสดงผลในใบรายงานผลการเรียนของนักศึกษาได้ 
 

12.  ผลกระทบจาก ข้อ 11.1 11.2 และ 11.3 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของ
สถาบัน  
 12.1 การพัฒนาหลักสูตร  

เพ่ือความเข้าใจอันดีบนพ้ืนฐานของความหลากหลายทางวัฒนธรรม  หลักสูตรจะเน้นการศึกษา
ข้อมูลจากอัลกรุอานและสุนนะฮ์ รวมถึงอุละมาอ์ (นักวิชาการ) อิสลามในอดีตและปัจจุบัน โดยค านึงถึง
บริบทของประเทศไทย ทั้งอดีตและปัจจุบัน โดยใช้กระบวนการศึกษาที่เหมาะสมและประกอบด้วย
คุณธรรม จริยธรรม 

ผลกระทบจากสถานการณ์ภายนอก ท าให้มีความจ าเป็นที่เราต้องจัดท าหลักสูตรที่มีศักยภาพ
ทันสมัย และเป็นไปในเชิงรุก มีการสอดแทรกและน าเทคโนโลยีมาผนวกกับเนื้อหาวิชาการ น าสู่การปฏิบัติ
เพ่ือผสมผสานระหว่างภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติอย่างเหมาะสม ในขณะเดียวกันก็ให้ความส าคัญกับพ้ืน
ฐานความรู้ที่จ าเป็นต่อการพัฒนาทั้งทางด้านวิชาการและการใช้ชีวิตในแบบอย่างที่ดีงาม จึงจัดท าหลักสูตร
ดังกล่าวข้างต้น บุคลากรทางอิสลามศึกษาที่ผลิตได้จะมีความพร้อมที่จะปฏิบัติงานได้ทันที    และมี 
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ศักยภาพสูงในการพัฒนาตนเองให้เข้ากับลักษณะงานทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพ ปฏิบัติตนอย่างมืออาชีพ           
มีคุณธรรม จริยธรรม และความเป็นสากล ซึ่งเป็นไปตามนโยบายและวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย          
และการศึกษาไทยในยุคไทยแลนด์ 4.0 ด้านมุ่งสู่ความเป็นเลิศในการวิจัย และการผลิตดุษฎีบัณฑิตที่ดี        
และมีความสามารถ  

การเรียนการสอนในหลักสูตรมุ่งเน้นการเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นส าคัญ มีการฝึกฝนกระบวนการคิด
และแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ โดยอาศัยงานวิจัยทางอิสลามศึกษาเป็นเครื่องมือ การผลิตองค์ความรู้ใหม่
และผลงานวิจัยที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับ และสามารถเผยแพร่ใช้ประโยชน์ได้ทั้งในระดับประเทศและ
อาเซียนและนานาชาติ รวมทั้งมีการเน้นความเป็นนักวิจัยที่มีคุณธรรม จรรยาบรรณ และจริยธรรม เพ่ือให้
ได้บัณฑิตที่มีคุณลักษณะตามท่ีพึงประสงค ์มีคุณภาพ มีความสามารถในการประกอบอาชีพในองค์กรต่าง ๆ 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน  

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เป็นมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ หลักสูตรถือเป็นตัวกลไกส าคัญในการ
ผลิตดุษฎีบัณฑิตในด้านสังคมศาสตร์จะมุ่งพัฒนาสอดคล้องกับพันธกิจการวิจัย  และการสร้างองค์ความรู้
เพ่ือผลต่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนทั้งทางด้านจิตใจและด้านปัญญาในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ต่อไป 

ผลิตปรัชญาดุษฎีบัณฑิตที่มีคุณธรรม มีความสามารถและมีความรู้ความเข้าใจถ่องแท้ในองค์ความรู้
ระดับสูงและการวิจัยในสาขาวิชาอิสลามศึกษาที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรภาคใต้ที่มีความส าคัญต่อเศรษฐกิจ
ของประเทศซึ่งมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ตั้งอยู่ รวมทั้งสามารถน าไปประยุกต์ใช้เพ่ือพัฒนาความรู้และ
การท างานในวิชาชีพของตนเองให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้น ตลอดจนสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ในเชิงวิชาการ   
ด้านอิสลามศึกษาทุกระดับและสาขาที่เกี่ยวข้อง และสามารถแข่งขันได้ในระดบัสากล 

 

13. ความสัมพันธ์ (ถ้าม)ี กับหลักสูตรอ่ืนที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน (เช่น รายวิชาที่เปิด 
สอนเพื่อให้บริการคณะ/ภาควิชาอื่น หรือต้องเรียนจากคณะ/ภาควิชาอื่น)   
13.1 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปิดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอื่น 

 ไม่มี  
13.2 กลุม่วิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้ภาควิชา/หลักสูตรอื่นต้องมาเรียน  

 ไม่มี 
13.3 การบริหารจัดการ  
 13.3.1 ประธานกรรมการบริหารหลักสูตร ท าหน้าที่ประสานงานกับภาควิชา อาจารย์ผู้สอนและ
นักศึกษาในการพิจารณารายวิชา การจัดการเรียนการสอน และการประเมินผล 
 13.3.2 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาอิสลามศึกษา ด าเนินการ 
เกี่ยวกับกระบวนการจัดการเรียนการสอนเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายรายวิชา 
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 13.3.3 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรประสานงานกับอาจารย์ผู้สอนด้านเนื้อหาสาระให้สอดคล้องกับ 
มาตรฐานผลการเรียนรู้ 

13.3.4 มีการศึกษาปัญหา อุปสรรคและแนวทางพัฒนา เพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพการท าวิจัย      
การเรียนการสอนและการท าวิทยานิพนธ์ ปีละ 2 ครั้ง 

13.3.5 มีการประเมินหลักสูตรและน าผลมาพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยอย่างต่อเนื่อง  
อย่างน้อยทุก ๆ 5 ปี 
13.4  การจัดการเรียนการสอน 

13.4.1 มีอาจารย์ประจ าหลักสูตร ทั้งอาจารย์ประจ า  อาจารย์พิเศษ อาจารย์ผู้สอน อาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์  และอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ มีคุณสมบัติตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา  
พ.ศ. 2558  หรือตามระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิ ตศึกษา         
พ.ศ. 2556 

13.4.2  มีการประเมินการสอนและควบคุมวิทยานิพนธ์ของอาจารย์โดยนักศึกษาปีละ 2 ครั้ง       
เพ่ือน าไปปรับปรุง และพัฒนาประสิทธิภาพการสอนในรายวิชาต่าง ๆ และการคุมวิทยานิพนธ์ 

13.4.3  มีการจัดการเรียนการสอนแบบโมดูลส าหรับผู้เรียนที่ไม่มีเวลาศึกษาต่อได้ ทั้งนี้เพ่ือเปิดโอกาส
ให้ผู้เรียนสามารถเลือกเรียนตามความเหมาะสมของตนเอง 

13.4.4  การจัดการเรียนการสอนโดยใช้ภาษาอังกฤษร้อยละ 50 ของรายวิชาที่เปิดสอน 
13.5 การประกันคุณภาพวิทยานิพนธ์ 

เพ่ือให้การท าวิทยานิพนธ์สามารถด าเนินภายในเวลาที่ก าหนดและมีประสิทธิภาพหลักสูตรได้ก าหนด
แนวทาง ดังนี้  

13.5.1 อาจารย์ที่ปรึกษามีตารางนัดพบกับนักศึกษาเดือนละ  2 ครั้ง  
13.5.2 สรรหาอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญตามหัวข้อ

วิทยานิพนธ์ของนักศึกษา 
13.5.3 ภายในปีการศึกษาแรกนักศึกษาจะต้องน าเสนอและสอบผ่านโครงร่างวิทยานิพนธ์   
13.5.4 นักศึกษาจะต้องเสนอความก้าวหน้าของวิทยานิพนธ์อย่างน้อยภาคการศึกษาละ 1 ครั้ง     

พร้อมกับแผนการศึกษาตลอดระยะเวลาการท าวิทยานิพนธ์ 
13.5.5  มีการจัดกิจกรรมหรือจัดสัมมนาทางวิชาการ เพ่ือน าเสนอทฤษฎีหรือเอกสารที่เกี่ยวข้อง และ

นิพนธ์ต้นฉบับ ภายใต้การควบคุมของอาจารย์ที่ปรึกษา  เพ่ือได้ข้อเสนอแนะหรือแนวคิดในการด าเนินการ
จัดท าวิทยานิพนธ์ที่มีคุณภาพและคุณประโยชน์ต่อสังคม 

13.5.6  จัดกิจกรรมเพ่ือศึกษาปัญหา อุปสรรคและแนวทางพัฒนาในการท าวิจัยเพ่ือวิทยานิพนธ์       
ปีละ 2 ครั้ง ภายใต้การควบคุมของอาจารย์ที่ปรึกษา 
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13.5.7  นักศึกษาจะต้องมีการสัมมนากลุ่มย่อย (colloquium) ก่อนสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ และ

ก่อนจะมีการสอบวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ ภายใต้การควบคุมของอาจารย์ที่ปรึกษา 
13.6 การประกันคุณภาพของบัณฑิต 

นักศึกษาจะส าเร็จการศึกษาได้ต้อง 
13.6.1  สอบผ่านภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
13.6.2  สอบผ่านวัดความรู้ของสาขาวิชาอิสลามศึกษา 
13.6.3  นักศึกษาแผน แบบ 1.1 อาจต้องลงทะเบียนเรียน (Audit) รายวิชาที่จะช่วยเสริมให้

วิทยานิพนธ์มีความลุ่มลึกมากขึ้น (สัมมนาทางอิสลามศึกษา) โดยไม่คิดเป็นน้ าหนักในการส าเร็จ การศึกษา 
ทั้งนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 

13.6.4  นักศึกษา แบบ 1.1 แบบ 2.1 แบบ 1.2 แบบ 2.2 ต้องเสนอผลงานวิจัยเพ่ือวิทยานิพนธ์ต่อที่
ประชุมทางวิชาการที่มีรายงานการประชุม (Proceedings) ไม่น้อยกว่า 1 ครั้ง และตีพิมพ์เผยแพร่        
ในวารสารทางวิชาการท้ังในและต่างประเทศที่ได้รับการยอมรับจากส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
ซึ่งคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยอิสลามศึกษาให้ความเห็นชอบไม่น้อยกว่า 3  เรื่อง 

13.6.5  นักศึกษา แบบ 1.1 แบบ 2.1 แบบ 1.2 แบบ 2.2 จะต้องท่องจ าอัลกุรอาน จ านวน 7 สูเราะฮฺ 
จากจ านวน  10  สูเราะฮฺ  (ดู หมวด 5 หัวข้อ 3 ข้อ 3.2.4) ภายใต้การควบคุมของอาจารย์ผู้สอน 

13.6.6  นักศึกษาทั้งแบบ 1.1 แบบ 2.1 แบบ 1.2 แบบ 2.2  สามารถเลือกท าวิทยานิพนธ์            
ที่สอดคล้องกับแขนงวิชาเหล่านี้ คือ อัลกุรอานและอุลูมอัลกุรอาน อัลหะดีษและอุลูมอัลหะดีษ อะกีดะฮฺ
และอุศูลุดดีน ฟิกฮฺ และอุศูลุลฟิกฮฺ ประวัติศาสตร์และอารยธรรมอิสลาม มุสลิมศึกษา วัฒนธรรมและจารีต
ประเพณี ภาษาอาหรับและวรรณคดีอาหรับ เศรษฐศาสตร์อิสลาม ตัรบียะฮฺอิสลามียะฮฺ 

13.6.7  ข้อก าหนดอ่ืน ๆ ให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2556  
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หมวดที่ 2   

ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 

 
1. ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร  
 1.1 ปรัชญา 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาอิสลามศึกษา มุ่งผลิตดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาอิสลามศึกษา 
ให้เป็นผู้น าทางวิชาการ  มีมาตรฐานวิชาการที่เป็นสากล  และเป็นผู้มีบทบาทในการสร้างชาติเพ่ือความ
สงบสุขและสันติภาพ ตลอดจนเป็นนักวิจัยที่มีคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ สามารถ
คิดค้นองค์ความรู้ใหม่โดยอาศัยกระบวนการวิจัย และบูรณาการศาสตร์เพ่ือการสร้างสรรค์ความก้าวหน้า
ทางวิชาการได้อย่างต่อเนื่อง  
1.2 ความส าคัญ/หลักการและเหตุผล 

การศึกษาเป็นกระบวนการเรียนรู้ตลอดชีวิต ซึ่งสอดคล้องกับหลักค าสอนของศาสนาอิสลามที่เน้นให้
มุสลิมทุกคนศึกษาหาความรู้ไปตลอดชีวิต เพราะการศึกษาจะเป็นเครื่องมือส าคัญที่จะท าให้ผู้ศึกษามี
ความรู้คู่คุณธรรม อีกทั้งยังมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลอันเป็นที่พึงประสงค์ของการศึกษาไทย  นอกจากนั้น
การศึกษายังเป็นเครื่องมือที่ส าคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  ซึ่งจะน าไปสู่การพัฒนาประเทศในที่สุด 

ปัจจุบันการเรียนการสอนวิชาอิสลามศึกษาได้แพร่หลายอย่างกว้างขวาง ผู้คนให้ความสนใจกับ
การศึกษาวิชาอิสลามมากขึ้น  แต่ละปีมีผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาโทในสาขาอิสลาม
ศึกษาทั้งในและต่างประเทศเป็นจ านวนมาก  และบุคคลเหล่านี้บางคนก็มีความประสงค์ที่จะศึกษาต่อใน
ระดับที่สูงขึ้น  ในปัจจุบันบุคคลเหล่านี้จ าเป็นที่จะต้องศึกษาต่อในระดับดุษฎีบัณฑิตสาขาอิสลามศึกษาใน
ต่างประเทศ  เพราะว่าสถาบันการศึกษาในประเทศไทยที่เปิดสอนอิสลามศึกษาในระดับหลักสูตรปรัชญา
ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาอิสลามศึกษามีเพียงสถาบันเดียวเท่านั้น และการจัดการศึกษาสาขาอิสลามศึกษา
ระดับดุษฎีบัณฑิตในประเทศไทยจะเป็นการช่วยลดค่าใช้จ่ายของผู้เรียน  ไม่สูญเสียรายจ่า ยให้กับ
ต่างประเทศ  และยังเปิดโอกาสให้นักศึกษาต่างชาติมาเรียน ท าให้นานาประเทศรู้จักประเทศไทยมากยิ่งข้ึน  

ภาควิชาอิสลามศึกษา  วิทยาลัยอิสลามศึกษา  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี      
ได้เปิดท าการสอน  สาขาวิชาอิสลามศึกษาในระดับปริญญาตรีตั้งแต่  พ.ศ. 2532  ระดับปริญญาโท  ตั้งแต่
ปี  พ.ศ. 2541  มีประสบการณ์ในการจัดการศึกษาสาขาวิชาการอิสลามศึกษา และเพ่ือให้หลักสูตรมีความ
สอดคล้องกับข้อก าหนดเกี่ยวกับการก าหนดกรอบมาตรฐานเพ่ือรับรองคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา(TQF)      
ที่ก าหนดโดยส านักงานคณะกรรมการุดมศึกษา ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น  บัณฑิตศึกษาจึงมีความ
ประสงค์ปรับปรุงหลักสูตรที่จะผลิตนักวิชาการอิสลามในระดับที่สู งขึ้นให้ เป็นผู้น าทางวิชาการ               
มีความสามารถด้านวิจัยและสามารถน าผลวิจัยไปใช้ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทั้งในภาครัฐและเอกชน
ต่อไป   
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1.3 วัตถุประสงค์   
เพ่ือผลิตดุษฎีบัณฑิตทางด้านอิสลามศึกษาที่มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ 
1.3.1 ตระหนักถึงคุณธรรมและจริยธรรมอิสลามในการด าเนินชีวิต การท าหน้าที่ด้วยรับผิดชอบ 

เคารพในสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของผู้อ่ืน 
1.3.2 มีความรู้ความเข้าใจในองค์ความรู้ทางอิสลามศึกษา สามารถบูรณาการความรู้ในศาสตร์ที่

เกี่ยวข้องและเสริมสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองอย่างเป็นสากล 
1.3.3 มีความสามารถในการค้นหาข้อเท็จจริง วิเคราะห์สถานการณ์ ประยุกต์ความรู้และการใช้

เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์ และแก้ไขปัญหาอย่างเหมาะสม 
 
2. แผนพัฒนาปรับปรุง  

คาดว่าจะด าเนนิการให้แล้วเสร็จภายในรอบการศึกษา 5 ปี 
 

 

แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง 
 

กลยุทธ์ 
 

หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 
 

1. ปรับปรุงหลักสูตรตามเกณฑ์ 
มาตรฐานของ สกอ. 
 

1. ติดตามการปรับปรุงหลักสูตรอย่าง
สม่ าเสมอ 
2. ประชุม/สัมมนาผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
3. ติดตามความก้าวหน้าขององค์
ความรู้ในสาขาวิชา 
4. ติดตามความคาดหวังของสังคมต่อ
ดุษฎีบัณฑิต 

1. รายงานการประเมินหลักสูตร 
2. เอกสารการปรับปรุงหลักสูตร 
3. ผลสรุปและผลการประเมินการ 
ประชุมสัมมนา 
4. รายวิชาในหลักสูตรที่สอดคล้อง 
กับสังคมวัฒนธรรม 

 

2. ส่งเสริมการจัดการเรียนการ
สอนใหม้ีความสามารถในการ
คิดวิเคราะห์ และสังเคราะห์ 
 

1. เพ่ิมพูนทักษะอาจารย์ในการจัด 
การเรียนการสอนแบบวิเคราะห์และ
สังเคราะห์ 
2. แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างอาจารย์
ผู้สอนในรายวิชาต่างๆ 
3. ประเมินประสิทธิภาพการเรียน  
การสอนที่เน้นการคิดวิเคราะห์และ
สังเคราะห์ 
 

1. มีโครงการเพ่ิมพูนทักษะ อาจารย์ 
2. จ านวนอาจารย์ที่ร่วมกิจกรรม 
การเพ่ิมพูนทักษะการจัดการเรียน 
การสอน 
3. ผลการประเมินประสิทธิภาพ 
การเรียนการสอน 
4. ความพึงพอใจของผู้เรียนต่อ   
การเรียนการสอนแบบคิดวิเคราะห์ 
และสังเคราะห์ 
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แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง 
 

กลยุทธ์ 
 

หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 
 

 
3. ส่งเสริมการเรียนรู้ที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 

1. เพ่ิมพูนทักษะอาจารย์ในการจัดการ
เรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
2. ก าหนดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วย
ตนเอง และการประเมินผลที่เน้น
พัฒนาการของผู้เรียนในแผนการจัดท า
รายละเอียดของรายวิชา 
3. ประเมินประสิทธิภาพการเรียนการ
สอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

1. มีโครงการเพิ่มพูนทักษะ อาจารย์ 
2. ผลการประเมินประสิทธิภาพ 
การเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น 
ส าคัญ 
3. ความพึงพอใจของผู้เรียนต่อ   
การเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ 
4. จ านวนรายวิชาที่ก าหนด        
การเรียนรู้ด้วยตนเอง 
5. จ านวนรายวิชาที่ใช้             
การประเมินผลการเรียนรู้ที่เน้น 
พัฒนาการของผู้เรียน 

4. ปรับปรุงวิธีการวัดและการ 
ประเมินผล 
 

1. เพ่ิมพูนทักษะอาจารย์เกี่ยวกับวิธี 
การวัดและประเมินผล 
2. ก าหนดให้มีคณะกรรมการวิเคราะห์
ข้อสอบในทุกรายวิชา 
3. ก าหนดเกณฑ์ในการวัดและประเมิน
แต่ละรายวิชา 
 

1. มีโครงการเพิ่มพูนทักษะ อาจารย์ 
ด้านวิธีวัดและประเมินผล 
2. จ านวนอาจารย์ที่ร่วมกิจกรรม  
การเพ่ิมพูนทักษะในการวัดและ 
ประเมินผล 
3. รายงานการวิเคราะห์ข้อสอบ 
4. ผลการวิเคราะห์ ข้อสอบ 
5. เกณฑ์การวัดและประเมินผล 
6. จ านวนรายวิชาที่ใช้วิธีการวัดและ 
ประเมินผลตามเกณฑ์ท่ีก าหนด 
7. ความพึงพอใจของผู้เรียนต่อ 
ระบบการวัดและประเมินผล 

5. ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้
เพ่ือให้บรรลุมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ทุกด้าน 
 

1. พัฒนาทักษะอาจารย์ในการจัดการ
เรียนรู้และการประเมินผลการเรียนรู้
ด้านคุณธรรม จริยธรรม ด้านความรู้ 
ด้านทักษะทางปัญญา ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ 

1. มีโครงการเพ่ิมพูนทักษะ อาจารย์ 
ด้านการจัดการเรียนรู้ 
2. จ านวนอาจารย์ที่ร่วมกิจกรรม 
การเพ่ิมพูนทักษะการจัดการเรียนรู้ 
ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ 
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แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง 
 

กลยุทธ์ 
 

หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 
 

ความรับผิดชอบ ทักษะในการ
วิเคราะห์ภาษา และวรรณคดี และการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
2. ติดตามประเมินทักษะอาจารย์ใน
การจัดการเรียนรู้ และการประเมินผล
การเรียนรู้ของนักศึกษาตามมาตรฐาน 
ผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 

 
3. ผลการประเมินประสิทธิภาพ  
การจัดการเรียนรู้ ตามมาตรฐานผล 
การเรียนรู้แต่ละด้าน 
4. ความพึงพอใจของผู้เรียนต่อการ 
จัดการเรียนรู้ของอาจารย์ 
5. ผลการประเมินนักศึกษาในแต่ละ 
มาตรฐานผลการเรียนรู้ 

 
หมวดที่ 3   

ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 
 

1. ระบบการจัดการศึกษา  
1.1  ระบบ  

จัดการศึกษาระบบทวิภาค ภาคการศึกษาละ 15 สัปดาห์ ข้อก าหนดต่างๆ ให้เป็นไปตามระเบียบ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

1.2  การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน  
ไม่มีการจัดการเรียนการสอนภาคฤดูร้อน 

1.3  การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค  
ไม่มี 

 
2. การด าเนินการหลักสูตร 

2.1 วัน-เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน 
ด าเนินการเรียนการสอนในวัน – เวลาราชการปกติ 

2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา  
2.2.1 แบบ 1.1 และแบบ 2.1 

2.2.1.1 เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาปริญญาโทหรือเทียบเท่าสาขาวิชาอิสลามศึกษาหรือสาขาที่
เกี่ยวข้อง มีคะแนนสะสมไม่ต่ ากว่า 3.00 จะต้องมีผลงานวิจัยทางอิสลามศึกษา หรือมีผลงานเขียนต ารา/
หนังสืออย่างน้อย  3 เล่ม  
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2.2.1.2 ผู้ที่ส าเร็จการศึกษาปริญญาโทไม่ตรงกับสาขาอิสลามศึกษาหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง     

และส าเร็จปริญญาตรีทางอิสลามศึกษาหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง จะต้องผ่านสอบประมวลความรู้รายวิชาใน
สาขาวิชาอิสลามศึกษา ได้แก่ อัลกุรอาน อัลหะดีษ อะกีดะฮฺอิสลามียะฮฺ และระเบียบวิธีการวิจัยเพ่ือ
อิสลามศึกษา โดยจะต้องได้คะแนนของแต่ละวิชาไม่ต่ ากว่า 60 คะแนน 

2.2.2 แบบ 1.2 และแบบ 2.2 
2.2.2.1 เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาปริญญาตรีสาขาวิชาอิสลามศึกษาหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง           

ที่มคีะแนนสะสมไม่ต่ ากว่า 3.50 มีผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์และเผยแพร่ และมีเอกสารหลักฐานรับรอง 
หรืออยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

2.2.2.2 จะต้องผ่านสอบประมวลความรู้รายวิชาปริญญาโททางอิสลามศึกษา ได้แก่ 761-501, 
761-502, 761-503, 761-504, 761-505 โดยจะต้องได้คะแนนของแต่ละวิชาไม่ต่ ากว่า 60 คะแนน 

2.2.2.3 จะต้องมีความรู้ ภาษาอังกฤษโดยผ่านเกณฑ์ตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง เกณฑ์ความรู้ภาษาอังกฤษส าหรับผู้สมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาเอก
ดังนี้ 

 
เกณฑ์ความรู้ภาษาอังกฤษเพ่ือเข้าศึกษาระดับปริญญาเอกให้ใช้ผลการสอบความรู้ภาษาอังกฤษ

จากสถาบันที่บัณฑิตวิทยาลัยรับรองและสอบมาแล้วไม่เกิน 2 ปี นับตั้งแต่วันสอบ ดังนี้ 
PSU-TEP      คะแนนถัวเฉลี่ยทั้ง 3 ทักษะ (ฟัง อ่าน เขียน)  
       ไม่ต่ ากว่า 50% หรือ 
CU-TEP      ไม่ต่ ากว่า 50    คะแนน หรือ 

TOEFL (Paper Based)    ไม่ต่ ากว่า 450   คะแนน หรือ 
TOEFL (lnstitutional Testing Program)  ไม่ต่ ากว่า 470   คะแนน  หรือ 

TOEFL (Computer Based)   ไม่ต่ ากว่า 133   คะแนน หรือ 

TOEFL (lnternet Based)             ไม่ต่ ากว่า 45    คะแนน  หรือ 

lELTS           ไม่ต่ ากว่า 4.5    คะแนน  
 
2.2.2.4  นอกจากข้อ 2.2.1 และ 2.2.2 ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

2.2.3  นอกจากคุณสมบัติที่ได้กล่าวข้างต้น ให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่า
ด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
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2.3  ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า  
2.3.1 ประสบการณ์จากนักศึกษาปริญญาโท มักจะมีความรู้พื้นฐานด้านภาษาอังกฤษค่อนข้างต่ า 

จะต้องปรับตัวในด้านทักษะพ้ืนฐานด้านการอ่าน การฟัง หรืออ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
2.3.2 ผู้ที่ไม่ได้จบทางอิสลามศึกษาโดยตรงมีความรู้พื้นฐานด้านอิสลามศึกษาไม่เพียงพอที่จะเรียนใน

หลักสูตรนี้ โดยเฉพาะความรู้รายวิชาแกน เช่น หลักไวยากรณ์ภาษาอาหรับ (นะหวูและศ๊อรฟ) เนื่องจาก
เอกสารหลักทางอิสลามศึกษาเป็นภาษาอาหรับ  

2.3.3 ยังต้องปรับตัวในด้านทักษะการวิเคราะห์ สังเคราะห์ ด้าน IT และการน าเสนอในรูปข้อเขียน 
หรืออ่ืน ๆ 
 

2.4 กลยุทธ์ในการด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา / ข้อจ ากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3 
2.4.1 ใช้กระบวนการสอนที่มีการวัดความรู้ด้วยการเขียน ให้มีการเขียนประกอบการน าเสนอในวิชา

ต่าง ๆ เช่น วิชาสัมมนา โดยเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ค้นคว้า  และน าเสนอผลการสังเคราะห์อย่างเป็นระบบ 
โดยใช้เทคโนโลยีประกอบอย่างเหมาะสม 

2.4.2 สนับสนุนให้นักศึกษาเรียน Tell me more ตามข้อก าหนดของบัณฑิตวิทยาลัย  ภายใต ้    
การอ านวยความสะดวกของบัณฑิตศึกษา  วิทยาลัยอิสลามศึกษา  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

2.4.3 จัดอบรมความรู้พ้ืนฐานอิสลามศึกษาตามความเหมาะสม หรือให้เข้าเรียนในหลักสูตรปริญญา
โท คือ รายวิชา 761-503 761-527 และ 761-528 เพ่ือเพ่ิมเติมความรู้ให้แก่นักศึกษาที่มีลักษณะตามที่ได้
กล่าวในหัวข้อ 2.3 

 

2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี  

จ านวนนักศึกษา 
จ านวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา  

 2561 2562 2563 2564 2565 

ชั้นปีที่ 1 5 5 5 5 5 

ชั้นปีที่ 2 - 5 5 5 5 
ชั้นปีที่ 3 - - 5 5 5 
รวม 5 10 15 15 15 
จ านวนผู้ทีค่าดว่าจะส าเร็จการศึกษา - -  5 5 
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2.6 งบประมาณตามแผน  

2.6.1 งบประมาณรายรับ (หน่วยบาท) 

รายละเอียดรายรับ 
ปีงบประมาณ 

 
 

2561 2562 2563 2564 2565 
ค่าบ ารุงการศึกษา - - - - - 

ค่าลงทะเบียน 270,000 540,000 810,000 810,000 810,000 

เงินอุดหนุนจากรัฐบาล - - - - - 
รวมรายรับ 270,000 540,000 810,000 810,000 810,000 

 

2.6.2 งบประมาณรายจ่าย (หน่วยบาท) 

หมวด เงิน 
ปีงบประมาณ 

2561 2562 2563 2564 2565 
ก. งบด าเนินการ 

  1. ค่าใช้จ่ายบุคลากร 457,200 480,100 504,100 529,300 555,800 

2. ค่าใช้จ่ายด าเนินงาน (ไม่รวม 3) 100.000 130,000 160,000 160,000 160,000 

3. ทุนการศึกษา - - - - - 
4. รายจ่ายระดับมหาวิทยาลัย      

รวม (ก) 557,200 610,100 664,100 689,300 715,800 

ข. งบลงทุน 
ค่าครุภัณฑ์ - - - - - 

รวม (ข) - - - - - 
รวม (ก) + (ข) 557,200 610,100 664,100 689,300 715,800 

จ านวนนักศึกษา  5 10 15 15 15 
ค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษา 111,440 61,010 44,273 45,953 47,720 

 

2.7 ระบบการศึกษา  
2.7.1 แบบชั้นเรียน      
2.7.2 แบบพบปะระหว่างอาจารย์ที่ปรึกษากับนักศึกษา 

2.8  การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย (ถ้ามี)  
 ให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
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3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 

3.1 หลักสูตร  
 3.1.1 จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร   48/72  หน่วยกิต 

3.1.1.1 ส าหรับผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท  
- แบบ 1.1 ไม่น้อยกว่า    48  หน่วยกิต  
- แบบ 2.1 ไม่น้อยกว่า    48  หน่วยกิต  

3.1.1.2 ส าหรับผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  
- แบบ 1.2 ไม่น้อยกว่า    72  หน่วยกิต  
- แบบ 2.2 ไม่น้อยกว่า    72  หน่วยกิต  

3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร 
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาอิสลามศึกษา มี 2 แบบ ได้แก่ แบบ 1 และแบบ 2     

ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
แบบ 1 เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการวิจัยโดยการท าวิทยานิพนธ์ เพียงอย่างเดียว ที่ก่อให้เกิด

องค์ความรู้ใหม่ แต่นักศึกษาจะต้องเรียน 761-606, 761-607, 761-608 และค้นคว้าเอกสารที่เกี่ยวข้อง
เพ่ิมเติมเพ่ือเตรียมตัวในการท าวิทยานิพนธ์และการสอบวัดคุณสมบัติ (qualifying examination)      
ของรายวิชา 761-604 หรือ 761-605 

แบบ 1.1 ส าหรับผู้ เข้าศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า         
ในสาขาวิชาอิสลามศึกษา หรือสาขาที่เก่ียวข้อง จะต้องท าวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต 

แบบ 1.2 ส าหรับผู้ เข้าศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า        
ในสาขาวิชาอิสลามศึกษา หรือสาขาที่เก่ียวข้อง จะต้องท าวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 72 หน่วยกิต 

แบบ 2 เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการวิจัยโดยมีการท าวิทยานิพนธ์ที่มีคุณภาพ และก่อให้ เกิด
ความก้าวหน้าทางวิชาการด้านอิสลามศึกษา และมีการเรียนรายวิชาเพ่ิมเติม ดังนี้ 

แบบ 2.1 ส าหรับผู้ เข้าศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า         
ในสาขาวิชาอิสลามศึกษา หรือสาขาท่ีเกี่ยวข้อง จะต้องท าวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต และศึกษา
รายวิชาอีกไม่น้อยกว่า  12  หน่วยกิต 

แบบ 2.2 ส าหรับผู้ เข้าศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า        
ในสาขาวิชาอิสลามศึกษา หรือสาขาท่ีเกี่ยวข้อง จะต้องท าวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต และศึกษา
รายวิชาอีกไม่น้อยกว่า  24  หน่วยกิต 
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ค าอธิบายโครงสร้างหลักสูตร 
หมวด แบบ 1 แบบ 2 

แบบ 1.1 แบบ 1.2 แบบ 2.1 แบบ 2.2 
หมวดวิชาบังคับ - - 9 15 
หมวดวิชาเลือก - - 3 9 
วิทยานิพนธ์ 48 72 36 48 
รวมไม่น้อยกว่า 48 72 48 72 

 
แผนการศึกษาส าหรับนักศึกษาที่จบปริญญาโท 
  แบบ 1.1 

1) สัมมนา* 1, 2, 3        3 หน่วยกติ  
2) วิทยานิพนธ์       48 หน่วยกิต 

  แบบ 2.1 
1) สัมมนา* 1, 2, 3        3 หน่วยกิต 
2) หมวดวิชาบังคับ        9 หน่วยกิต 
3) หมวดวิชาเลือก        3 หน่วยกิต 
4) วิทยานิพนธ์       36 หน่วยกิต 

แผนการศึกษาส าหรับนักศึกษาที่จบปริญญาตรี 
  แบบ 1.2 

1) สัมมนา* 1, 2, 3        3 หน่วยกิต  
2) วิทยานิพนธ์       72 หน่วยกิต 

  แบบ 2.2 
1) สัมมนา* 1, 2, 3        3 หน่วยกิต  
2) หมวดวิชาบังคับ       15 หน่วยกิต 
3) หมวดวิชาเลือก         9 หน่วยกิต 
4) วิทยานิพนธ์       48 หน่วยกิต 
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3.1.3 รายวิชา  

ส าหรับนักศึกษาที่จบปริญญาโท 
  แบบ 1.1 

761–606* สัมมนาการวิจัยทางอิสลามศึกษา 1                1 (0-2-1) 
 Seminar on Research in Islamic Studies I  

761–607* สัมมนาการวิจัยทางอิสลามศึกษา 2               1 (0-2-1) 
 Seminar on Research in Islamic Studies II  

761–608* สัมมนาการวิจัยทางอิสลามศึกษา 3                1 (0-2-1) 
Seminar on Research in Islamic Studies III 

761-622   วิทยานิพนธ์          48 (0-144-0) 
Thesis 

  แบบ 2.1  
ก. หมวดวิชาบังคับ จ านวน  9  หน่วยกิต 

761-601  การศึกษาคัมภีร์อัลกุรอานและอัสสุนนะฮ์             3 (3-0-6) 
    The Study of al-Qur’an and al-Sunnah 

761-602  สีเราะฮ์                 3 (3-0-6) 
    Sirah 

761-603 อุศูลุลฟิกฮ์                3 (3-0-6) 
    Principles  of  Fiqh 

761-604* การออกแบบวิจัยทางอิสลามศึกษา              3 (3-0-6) 
 Research Design in Islamic Studies   

761-606*    สัมมนาการวิจัยทางอิสลามศึกษา 1                       1 (0-2-1) 
 Seminar on Research in Islamic Studies I  
 

*ลงทะเบียนเรียนโดยไม่นับหน่วยกิต 
 

761-607* สัมมนาการวิจัยทางอิสลามศึกษา 2             1 (0-2-1) 
 Seminar on Research in Islamic Studies II  

761-608* สัมมนาการวิจัยทางอิสลามศึกษา 3             1 (0-2-1) 
 Seminar on Research in Islamic Studies III  
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ข. หมวดวิชาเลือก    จ านวน  3  หน่วยกิต 
761-611 ศาสนาเปรียบเทียบขั้นสูง              3 (3-0-6) 

 Advanced Comparative Religion 
761-612 อิสลามและปรัชญาเปรียบเทียบ             2 (2-0-4) 

 Islam and Comparative Philosophy 
761-613   สัมมนาอิสลามและแนวคิดสมัยใหม่            2 (0-4-2) 

 Seminar on Islam and Modern Thoughts 
761-614  สัมมนาอิสลามและพหุสังคม             2 (0-4-2) 

 Seminar on Islam and Plural Society 
761-615 การศึกษาคัมภีร์เปรียบเทียบ             2 (2-0-4) 

 Comparative Scriptural Studies 
761-616 ประวัติศาสตร์และอารยธรรมอิสลาม             3 (3-0-6) 

 Islamic History and Civilization 
761-617 การเมืองและเศรษฐศาสตร์อิสลาม             3 (3-0-6) 

 Politics and Economics in Islam    
หมายเหตุ    นอกจากรายวิชาเลือกท่ีปรากฏในรายการข้างต้นแล้ว นักศึกษาอาจเลือกศึกษารายวิชา

ของมหาวิทยาลัยอื่นๆ  ทั้งภายในและต่างประเทศ  ทั้งนี้ ต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาและ
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

วิทยานิพนธ์ 
761 – 623 วิทยานิพนธ์              36 (0-108-0) 

    Thesis 
 

ส าหรับนักศึกษาที่จบปริญญาตรี 
 แบบ 1.2 

761–606*  สัมมนาการวิจัยทางอิสลามศึกษา 1              1 (0-2-1) 
 Seminar on Research in Islamic Studies I  

761–607*  สัมมนาการวิจัยทางอิสลามศึกษา 2             1 (0-2-1) 
 Seminar on Research in Islamic Studies II  

761–608*  สัมมนาการวิจัยทางอิสลามศึกษา 3              1 (0-2-1) 
Seminar on Research in Islamic Studies III 

761-622   วิทยานิพนธ์          72 (0-216-0) 
Thesis 
 



20 
 

 

 แบบ 2.2 
ก. หมวดวิชาบังคับ จ านวน  15  หน่วยกติ 

761-601   การศึกษาคัมภีร์อัลกุรอานและอัสสุนนะฮ์             3 (3-0-6) 
           The Study of al-Qur’an and al-Sunnah 

761-602    สีเราะฮ์                 3 (3-0-6) 
            Sirah 

761-603    อุศูลุลฟิกฮ์                3 (3-0-6) 
            Principles  of  Fiqh 

761-604    การออกแบบวิจัยทางอิสลามศึกษา                3 (3-0-6) 
Research Design in Islamic Studies   

761-605    การวิจัยเอกสารทางอิสลามศึกษา               3 (3-0-6) 
          Documentary Research in Islamic Studies   

761-606* สัมมนาการวิจัยทางอิสลามศึกษา 1             1 (0-2-1) 
 Seminar on Research in Islamic Studies I  

761-607* สัมมนาการวิจัยทางอิสลามศึกษา 2             1 (0-2-1) 
 Seminar on Research in Islamic Studies II  
 

*ลงทะเบียนเรียนโดยไม่นับหน่วยกิต 
 

761-608* สัมมนาการวิจัยทางอิสลามศึกษา 3             1 (0-2-1) 
 Seminar on Research in Islamic Studies III  

 

ข. หมวดวิชาเลือก จ านวน 9 หน่วยกิต  
761-611 ศาสนาเปรียบเทียบขั้นสูง              3 (3-0-6) 

 Advanced Comparative Religion 
761-612 อิสลามและปรัชญาเปรียบเทียบ             2 (2-0-4) 

 Islam and Comparative Philosophy 
761-613   สัมมนาอิสลามและแนวคิดสมัยใหม่            2 (0-4-2) 

 Seminar on Islam and Modern Thoughts 
761-614  สัมมนาอิสลามและพหุสังคม             2 (0-4-2) 

 Seminar on Islam and Plural Society 
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761-615 การศึกษาคัมภีร์เปรียบเทียบ             2 (2-0-4) 
 Comparative Scriptural Studies 

761-616 ประวัติศาสตร์และอารยธรรมอิสลาม             3 (3-0-6) 
 Islamic History and Civilization 

761-617 การเมืองและเศรษฐศาสตร์อิสลาม             3 (3-0-6) 
 Politics and Economics in Islam    

หมายเหตุ   นอกจากรายวิชาเลือกที่ปรากฏในรายการข้างต้นแล้ว  นักศึกษาอาจเลือกศึกษารายวิชา
ของมหาวิทยาลัยอื่นๆ  ทั้งภายในและต่างประเทศ  ทั้งนี้ ต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาและ
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

วิทยานิพนธ์ 
761 – 621 วิทยานิพนธ์             48 (0-144-0) 

    Thesis 
 

3.1.3.2  ความหมายของรหัสวิชา 
รหัสวิชา ประกอบด้วยรหัสตัวเลข 6 หลัก มีความหมายดังต่อไปนี้   
ตัวเลข 3 ตัวแรก หมายถึง รหัสประจ าสาขาวิชาอิสลามศึกษา  
ตัวเลขหลักร้อย  หมายถึง  ชั้นปีหรือระดับการศึกษาของรายวิชานั้น 
ตัวเลขหลักสิบ  หมายถึง  วิชาในแต่ละกลุ่มวิชา 

เลข 0     หมายถึง  กลุ่มวิชา  รายวิชาบังคับ 
เลข 1     หมายถึง  กลุ่มวิชา  รายวิชาเลือก 
เลข 2     หมายถึง  กลุ่มวิชา  รายรายวิชาวิทยานิพนธ์ 
เลข 6     หมายถึง  รหัสประจ าระดับการศึกษาปริญญาเอก   

ตัวเลขหลักหน่วย  หมายถึง  ล าดับรายวิชาในแต่ละกลุ่มวิชา 
3.1.3.3 ความหมายของจ านวนหน่วยกิต เช่น  3(2-3-4) มีความหมายดังต่อไปนี้ 

ตัวเลขที่ 1 (3)    หมายถึง จ านวนหน่วยกิตรวม 
ตัวเลขที่ 2 (2)    หมายถึง จ านวนชั่วโมงบรรยายต่อสัปดาห์ 
ตัวเลขที่ 3 (3)    หมายถึง จ านวนชั่วโมงปฏิบัติการต่อสัปดาห์ 
ตัวเลขที่ 4 (4)    หมายถึง จ านวนชั่วโมงศึกษาด้วยตนเองต่อสัปดาห์ 

3.1.4 การสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination)  
นั กศึ กษาระดั บปริญญา เอกทุ กคนต้ อ งสอบผ่ าน การ วั ดคุณสมบั ติ ต ามระ เบี ยบ

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา โดยหลักสูตรจัดให้มีการสอบตามความ
ประสงค์ของนักศึกษา และแสดงความจ านงไว้ ภายในภาคการศึกษาท่ี 2 ของปีที่ 1 

 



22 
 

 

3.1.4.1 รายวิชาที่จะสอบ 
หลักสูตรแบ่งรายวิชาออกเป็น  2  หมวด ดังนี้ 
1) หมวดวิชาวิจัย ประกอบด้วย 761-605 
2) หมวดวิชาอิสลามศึกษา ประกอบด้วย 761-601 

3.1.4.2 การผ่านสอบ 
นักศึกษาต้องสอบให้ได้คะแนนของแต่ละวิชา 60 % จึงจะถือว่าสอบผ่าน หากได้

คะแนนต่ ากว่า 60 % จะถือว่าสอบไม่ผ่าน อย่างไรก็ตาม หลักสูตรจะเปิดโอกาสให้นักศึกษาสอบแก้ตัวได้
อีกไม่เกิน 1 ครั้ง 

 
3.1.5  แผนการศึกษา  

 แผนการศึกษาส าหรับนักศึกษาที่จบปริญญาโท 
 แผนการศึกษาหลักสูตรแบบ 1.1  
 ปีท่ี 1  ภาคการศึกษาที่  1 

รหัสวิชา ชื่อวิชา      หน่วยกิต 
761-621 วิทยานิพนธ์     8  หน่วยกิต 

  รวม      8 หน่วยกิต 
 ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาที่  2 

รหัสวิชา ชื่อวิชา      หน่วยกิต 
761-606 สัมมนาการวิจัยทางอิสลามศึกษา 1*  1  หน่วยกิต 
761-621 วิทยานิพนธ์     8  หน่วยกิต 

  รวม        8 หน่วยกิต 
 

 ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาที่ 1 
รหัสวิชา ชื่อวิชา      หน่วยกิต 
761-607  สัมมนาการวิจัยทางอิสลามศึกษา 2*  1  หน่วยกิต 
761-621 วิทยานิพนธ์     8  หน่วยกิต 

  รวม        8 หน่วยกิต 
 ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาที่  2 

รหัสวิชา ชื่อวิชา      หน่วยกิต 
761-608 สัมมนาการวิจัยทางอิสลามศึกษา 3*  1  หน่วยกิต 
761-621 วิทยานิพนธ์     8  หน่วยกิต 

  รวม        8 หน่วยกิต 
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 ปีท่ี 3 ภาคการศึกษาที่ 1 
รหัสวิชา ชื่อวิชา      หน่วยกิต 
761-621  วิทยานิพนธ์     8  หน่วยกิต 

  รวม        8 หน่วยกิต 
 

 ปีท่ี 3  ภาคการศึกษาที่  2 
รหัสวิชา ชื่อวิชา      หน่วยกิต 
761-621 วิทยานิพนธ์     8  หน่วยกิต 

  รวม        8 หน่วยกิต 
รวมตลอดหลักสูตร      48  หน่วยกิต 

 
*ลงทะเบียนเรียนโดยไม่นับหน่วยกิต 

 
แผนการศึกษาหลักสูตร แบบ 2.1 
ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาที่  1 

รหัสวิชา ชื่อวิชา      หน่วยกิต 
761-601 การศึกษาคมัภีร์อัล-กุรอานและอัสสุนนะฮ์  3  หน่วยกิต 
761-602 สีเราะฮ์      3  หน่วยกิต 
761-603 อุศูลุลฟิกฮ์     3  หน่วยกิต 
761-604 การออกแบบวิจัยทางอิสลามศึกษา*   3  หน่วยกิต 

  รวม      9 หน่วยกิต 
ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาที่  2 

รหัสวิชา ชื่อวิชา      หน่วยกิต 
761-606 สัมมนาการวิจัยทางอิสลามศึกษา 1*  1  หน่วยกิต 
761-623 วิทยานิพนธ์     6  หน่วยกิต 
xxx-xxx วิชาเลือก      3  หน่วยกิต 

  รวม        9 หน่วยกิต 
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ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาที่  1 
รหัสวิชา ชื่อวิชา      หน่วยกิต 
761-607 สัมมนาการวิจัยทางอิสลามศึกษา 2*  1  หน่วยกิต 
761-623  วิทยานิพนธ์     8 หน่วยกิต 

  รวม        8 หน่วยกิต 
ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาที่  2 

รหัสวิชา ชื่อวิชา      หน่วยกิต 
761-608 สัมมนาการวิจัยทางอิสลามศึกษา 3*  1 หน่วยกิต 
761-623 วิทยานิพนธ์     8  หน่วยกิต 

  รวม        8 หน่วยกิต 
 *ลงทะเบียนเรียนโดยไม่นับหน่วยกิต 
 

ปีท่ี 3 ภาคการศึกษาที่  1  
รหัสวิชา ชื่อวิชา      หน่วยกิต 
761-623 วิทยานิพนธ์      8 หน่วยกิต 

  รวม        8 หน่วยกิต 
ปีท่ี 3 ภาคการศึกษาที่  2 

รหัสวิชา ชื่อวิชา      หน่วยกิต 
761-623 วิทยานิพนธ์     6 หน่วยกิต 

   รวม        6 หน่วยกิต 
  รวมตลอดหลักสูตร        48 หน่วยกิต 

 
แผนการศึกษาส าหรับนักศึกษาที่จบปริญญาตรี 
แผนการศึกษาหลักสูตร แบบ 1.2  
ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาที่ 1 

รหัสวิชา ชื่อวิชา      หน่วยกิต 
761-622 วิทยานิพนธ์     9 หน่วยกิต 

  รวม         9 หน่วยกิต 
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ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาที่ 2 

รหัสวิชา ชื่อวิชา      หน่วยกิต 
761-606 สัมมนาการวิจัยทางอิสลามศึกษา 1*  1  หน่วยกิต 
761–622 วิทยานิพนธ์     9  หน่วยกิต 

  รวม         9 หน่วยกิต 
ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาที่  1 

รหัสวิชา ชื่อวิชา      หน่วยกิต 
761-622 วิทยานิพนธ์     9 หน่วยกิต 

  รวม       9 หน่วยกิต 
*ลงทะเบียนเรียนโดยไม่นับหน่วยกิต 

 
ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาที่  2 

รหัสวิชา ชื่อวิชา      หน่วยกิต 
761-607 สัมมนาการวิจัยทางอิสลามศึกษา 2*  1 หน่วยกิต 
761-622 วิทยานิพนธ์     9 หน่วยกิต 

  รวม        9 หน่วยกิต 
ปีท่ี 3 ภาคการศึกษาที่  1 

รหัสวิชา ชื่อวิชา      หน่วยกิต 
761-622 วิทยานิพนธ์              9 หน่วยกิต 

  รวม        9 หน่วยกิต 
ปีท่ี 3 ภาคการศึกษาที่  2 

รหัสวิชา ชื่อวิชา      หน่วยกิต 
761-608 สัมมนาการวิจัยทางอิสลามศึกษา 2*  1 หน่วยกิต 
761-622 วิทยานิพนธ์              9 หน่วยกิต 

  รวม      9 หน่วยกิต 
ปีท่ี 4 ภาคการศึกษาที่  1 

รหัสวิชา ชื่อวิชา      หน่วยกิต 
761-622 วิทยานิพนธ์              9 หน่วยกิต 

  รวม        9 หน่วยกิต 
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ปีท่ี 4 ภาคการศึกษาที่  2 

รหัสวิชา ชื่อวิชา      หน่วยกิต 
761-622 วิทยานิพนธ์     9  หน่วยกิต 

  รวม      9 หน่วยกิต 
รวมตลอดหลักสูตร                       72 หน่วยกิต 

        
แผนการศึกษาหลักสูตร แบบ 2.2  
ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาที่ 1 

รหัสวิชา ชื่อวิชา      หน่วยกิต 
761-601 การศึกษาคัมภีร์อัล-กุรอานและอัสสุนนะฮ์  3  หน่วยกิต 
761-602 สีเราะฮ์      3  หน่วยกิต 
761-604 การออกแบบวิจัยทางอิสลามศึกษา   3  หน่วยกิต 

  รวม        9  หน่วยกิต 
*เป็นรายวิชาที่ไม่นับหน่วยกิต 

ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาที่ 2 
รหัสวิชา ชื่อวิชา      หน่วยกิต 
761-603 อุศูลุลฟิกฮ์     3  หน่วยกิต 
761-605 การวิจัยเอกสารทางอิสลามศึกษา   3  หน่วยกิต 
761-606 สัมมนาการวิจัยทางอิสลามศึกษา 1*  1  หนว่ยกิต 

    วิชาเลือก      3  หน่วยกิต 
รวม      9  หน่วยกิต 

 

ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาที่  1 
รหัสวิชา ชื่อวิชา      หน่วยกิต 
761-621 วิทยานิพนธ์     8  หน่วยกิต 

   วิชาเลือก     3  หน่วยกิต 
  รวม      11 หน่วยกิต 
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ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาที่  2 

รหัสวิชา ชื่อวิชา      หน่วยกิต 
761-607 สัมมนาการวิจัยทางอิสลามศึกษา 2*  1  หน่วยกิต 
761-621 วิทยานิพนธ์     8  หน่วยกิต 

   วิชาเลือก       3  หน่วยกิต 
  รวม      11 หน่วยกิต 

 

ปีท่ี 3 ภาคการศึกษาที่  1 
รหัสวิชา ชื่อวิชา      หน่วยกิต 
761-621 วิทยานิพนธ์     8  หน่วยกิต 

  รวม        8  หน่วยกิต 
ปีท่ี 3 ภาคการศึกษาที่  2 

รหัสวิชา ชื่อวิชา      หน่วยกิต 
761-608 สัมมนาการวิจัยทางอิสลามศึกษา 3*  1  หน่วยกิต 
761-621 วิทยานิพนธ์     8  หน่วยกิต 

  รวม        8  หน่วยกิต 
 

**เป็นรายวิชาที่ไม่นับหน่วยกิต 
 
 

ปีท่ี 4 ภาคการศึกษาที่  1 
รหัสวิชา ชื่อวิชา      หน่วยกิต 
761-621 วิทยานิพนธ์     8  หน่วยกิต 

  รวม       8  หน่วยกิต 
ปีท่ี 4 ภาคการศึกษาที่  2 

รหัสวิชา ชื่อวิชา      หน่วยกิต 
761-621 วิทยานิพนธ์     8  หน่วยกิต 

  รวม       8  หน่วยกิต 
  รวมตลอดหลักสูตร        72  หน่วยกิต 
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3.1.6   ค าอธิบายรายวิชา  
 

761-601  การศึกษาคัมภีร์อัล-กุรอานและอัสสุนนะฮ์     3(3-0-6) 
The Study of al-Qur’an and al-Sunnah 
วิเคราะห์เกี่ยวกับอิอฺญาซุลกุรอาน  อัมซาลุลกุรอาน ญิดาลุลกุรอาน กิศอศุลกุรอาน  ภูมิหลัง

การประทานอัลกุรอาน อัลกุรอานกับวิทยาศาสตร์  และวิเคราะห์เกี่ยวกับการปกป้องอัสสุนนะฮ์ อัลญัรหฺ
และตะอฺดีล การตัครีจอัลหะดีษ และการบัญญัติหุกุมจากอัสสุนนะฮ์   

An analysis of ’I‘jaz al-Qur’an, Amthal al-Qur’an, Jidal al-Qur’an, Qisas al-
Qur’an, Asbab al Nuzul; al-Quran and Science; the protection of al-Sunnah; al-Jarh and 
ta‘dil; Takhrij al-Hadith; generating rules from al-Sunnah 

 

761-602  สีเราะฮ ์         3(3-0-6) 
Sirah  
แหล่งข้อมูลและปรัชญาการศึกษาสีเราะฮ์  กระบวนการบิดเบือนสีเราะฮ์ นักบูรพาคดีกับ

การศึกษาสีเราะฮ์ วิพากษ์สีเราะฮ์ในมิติต่างๆ เช่น การเมือง สังคม เศรษฐกิจและการศึกษา 
Historical sources and philosophy of Sirah; distortion process of Sirah; 

orientalists and the study of Sirah; a critique of Sirah from different perspectives i.e., 
politics, social, economy and education   

 

761-603  อุศูลุลฟิกฮ์         3(3-0-6) 
Principles of Fiqh 
ประเภทและที่มาของหุกม แนวทางได้มาของบทบัญญัติอิสลาม เช่น อิสติหซาน อิสติศลาห 

จารีตประเพณี ตลอดจนวิธีการตีความตัวบทอัล-กุรอานและหะดีษ 
 
Types and sources of Hukm; sources of Islamic jurisprudence such as Istihsan, 

Istislah, norms; methods of interpretation of the Quranic Texts and prophetic traditions (Al 
Hadith) 

 

761-604  การออกแบบวิจัยทางอิสลามศึกษา       3(3-0-6) 
Research Design in Islamic Studies   
มโนทัศน์เกี่ยวกับการวิจัย  ลักษณะของวิธีการวิจัยแบบต่างๆ การก าหนดปัญหาการวิจัย  

การศึกษาน าร่อง การก าหนดสมมติฐานการวิจัย ลักษณะตัวแปร การวิเคราะห์ข้อมูล  การประเมินการวิจัย 
การเขียนรายงาน จรรยาบรรณในการวิจัย และการออกแบบการวิจัยทางอิสลามศึกษา 
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Concepts of research methodology; characteristics of various types of research 

designs; identification of research problems; conducting pilot study; hypothesis 
construction; types of variables; data analysis; evaluation of research findings; writing 
research report; ethics in research; the research design in Islamic Studies 

 
761-605  การวิจัยเอกสารทางอิสลามศึกษา     3(3-0-6) 

Documentary Research in Islamic Studies    
มโนทัศน์เกี่ยวกับการวิจัยเอกสารทางอิสลามศึกษา ระบบการอ้างอิง การสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับ

การวิจัยจากแหล่งข้อมูลต่างๆ การเขียนรายงานการวิจัยเอกสาร 
Concepts of Islamic documentary research; system of references; searching 

research literature from various sources; writing-up a documentary research report 
 

761-606  สัมมนาการวิจัยทางอิสลามศึกษา 1     1(0-2-1) 
Seminar on Research in Islamic  Studies I 
การน าเสนอความก้าวหน้าของการวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์ภายใต้การควบคุมของอาจารย์ที่ปรึกษา 
Presentation of research progress under the supervision of the advisor 

 

761-607  สัมมนาการวิจัยทางอิสลามศึกษา 2     1(0-2-1) 
Seminar on Research in Islamic Studies II 
การน าเสนอความก้าวหน้าของการวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์ภายใต้การควบคุมของอาจารย์ที่ปรึกษา 
Presentation of research progress under the supervision of the advisor 

 

761-608  สัมมนาการวิจัยทางอิสลามศึกษา 3     1(0-2-1) 
Seminar on Research in Islamic Studies III 
การน าเสนอความก้าวหน้าของการวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์ภายใต้การควบคุมของอาจารย์ที่ปรึกษา 
Presentation of research progress under the supervision of the advisor 

 

761 – 611  ศาสนาเปรียบเทียบขั้นสูง      3(3-0-6) 
Advanced Comparative Religion 
บรรยาย ค้นคว้า น าเสนอ และอภิปรายทฤษฎี การก าเนิดศาสนา และพัฒนาการของศาสนา 

ประวัติศาสตร์ และเปรียบเทียบหลักธรรมค าสอนที่มีอิทธิพลของศาสนาที่ส าคัญ 
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Lecturing, researching, presenting and discussing theories of the origin of 

religions and their historical development; comparison the doctrines of selected world’s 
influential religions 
 

761 – 612  อิสลามและปรัชญาเปรียบเทียบ     2(2-0-4) 
Islam and Comparative Philosophy 
วิเคราะห์การก าเนิด  และความหมายของปรัชญามุสลิม เปรียบเทียบแนวคิดของนักปรัชญา

ตะวันตกกับนักปรัชญามุสลิม ตลอดจนทรรศนะของนักปราชญ์มุสลิมต่อวิชาปรัชญา และการศึกษาปรัชญา 
An analysis of the origin and the meaning of Muslim philosophy; comparison 

between the concepts of Western and Muslim philosophers; viewpoints of Muslim 
scholars on the subject and the study of philosophy 

 

761 - 613   สัมมนาอิสลามและแนวคิดสมัยใหม่    2(0-4-2) 
Seminar on Islam and Modern Thoughts 
ค้นคว้า น าเสนอ อภิปรายและวิเคราะห์เปรียบเทียบลักษณะส าคัญของอิสลามกับแนวคิด

ต่างๆ ที่แพร่หลายในโลกปัจจุบัน และอิทธิพลของแนวคิดเหล่านี้ที่มีต่อสังคมโลกและสังคมมุสลิม เช่น 
ประชาธิปไตย สังคมนิยม  ทุนนิยม ชาตินิยม โลกียนิยม โลกาภิวัตน์ และขบวนการเผยแผ่ รวมทั้งความคิด
ที่ส าคัญของนักคิดปัจจุบันโดยเฉพาะอย่างยิ่งนักคิดของไทย 

Researching, presenting, discussing and comparatively analyzing the 
predominant concepts of Islam and those spreading and influencing on Muslim and world 
society such as Democracy, Socialism, Secularism, Nationalism, Orientalismi; Globalization, 
some dominant concepts of the present Thai thinkers  

 

761 - 614  สัมมนาอิสลามและพหุสังคม     2(0-4-2) 
Seminar on Islam and Plural Society 
วิเคราะห์ อภิปรายความหมาย  ที่มา  พ้ืนฐาน และโครงสร้างของพหุสังคม การปฏิสัมพันธ์

ของมุสลิมในสังคมที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม เพ่ือการสร้างสรรค์สังคมและการอยู่ร่วมกันอย่าง
สันติ  

Analyzing, discussing sources, foundation and the structure of the plural 
society; the interaction of Muslims in the society preserving plural cultures  aiming to 
build up peace and harmony  
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761 – 615  การศึกษาคัมภีร์เปรียบเทียบ     2(2-0-4) 
Comparative  Scriptural  Studies 
วิเคราะห์ และเปรียบเทียบคัมภีร์ทีถูกประทานแก่ศาสดาทั้งสี่ อันได้แก่ คัมภีร์พันธสัญญาเก่า 

คัมภีร์ซาล์ม  คัมภีร์พันธสัญญาใหม่ และคัมภีร์อัล-กุรอาน  
Analytical and comparative studies on the Revealed Books: the Old 

Testament, Psalm, the New testament, and al-Qur’an 
 

761 – 616  ประวัติศาสตร์และอารยธรรมอิสลาม    3(3-0-6) 
Islamic History and Civilization 
ประวัติศาสตร์และอารยธรรมอิสลามตั้งแต่สมัยเคาะลีฟะฮ์อัรรอชิดูน จนถึงการล่มสลายของ

ราชวงศ์ออตโตมาน การขยายดินแดน วิวัฒนาการทางการเมือง สังคม เศรษฐกิจ การทหาร และ
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ บทบาทของพวกเตอร์กและเปอร์เซียในประวัติศาสตร์อิสลาม ตลอดจน
วิเคราะห์อิทธิพลอารยธรรมอิสลามท่ีมีต่อโลกตะวันออกและตะวันตก 

Study on Islamic history and civilization from the time of  Khalifah al Rashidun 
to the time of declination of the Ottoman Empire; the expansion of territory; the historical 
development of Islamic history and civilization; the roles of Turk and Persian; the 
influence of Islamic civilization on the Middle-East and Western countries 

 

761 – 617  การเมืองและเศรษฐศาสตร์อิสลาม                 3(3-0-6) 
Politics and Economics in Islam 
วิเคราะห์ และอภิปรายแนวคิดเกี่ยวกับพัฒนาการระบบการปกครองแบบอิสลาม ที่มาของ

อ านาจ ภาวะผู้น า สิทธิและหน้าที่ของพลเมือง สันติวิธี ระบบการเมืองการปกครองสมัยใหม่ ความสัมพันธ์
ระหว่างระบบการเมืองและระบบเศรษฐกิจ ลักษณะเฉพาะของเศรษฐศาสตร์อิสลาม  การคลังและสถาบัน
การเงิน และการพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางอิสลาม 

 
Analysis and discussion on the notion of the development of Islamic 

government; sources of power; leadership; rights and responsibility of citizens; peace way; 
modern political and governmental systems; relationships between political and 
economic systems; special aspects of Islamic economics; fiscal and financial institute; 
Islam-based economic development   
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761 - 621  วิทยานิพนธ์        48(0-144-0)   
Thesis 
การศึกษาค้นคว้าวิจัยชั้นสูงในสาขาวิชาการศึกษาอิสลามภายใต้การแนะน าของอาจารย์ที่

ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และสามารถน าไปตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารทางวิชาการท่ีมีมาตรฐาน  
Conducting an original research contributing to the field of Islamic studies 

under the supervision of the supervisor getting the research report published in refereed 
journal 

 

761 - 622  วิทยานิพนธ์        72(0-216-0) 
Thesis 
การศึกษาค้นคว้าวิจัยชั้นสูงในสาขาวิชาการศึกษาอิสลามภายใต้การแนะน าของอาจารย์ที่

ปรึกษาวิทยานิพนธ์  และสามารถน าไปตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารทางวิชาการท่ีมีมาตรฐาน  
Conducting an original research contributing to the field of Islamic studies 

under the supervision of the supervisor getting the research report published in refereed 
journal  

 

761 – 623  วิทยานิพนธ์        36(0-108-0) 
Thesis 
การศึกษาค้นคว้าวิจัยทางการศึกษาอิสลามท่ีมีคุณภาพสูงภายใต้การแนะน าของอาจารย์ที่

ปรึกษาวิทยานิพนธ์  และสามารถน าไปตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารทางวิชาการท่ีมีมาตรฐาน 
Conducting a high quality research contributing to the field of Islamic studies 

under the supervision of the supervisor getting the research report published in refereed 
journal  
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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
และผลงานทาง

วิชาการ 
 

1 
 

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 

 

ดู ภาคผนวก 4 

 

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 

 

ดู ภาคผนวก 4 

 

3 
 

นายอับดลุรอนิง สือแต* 
3940300045138 

 
 

 

ผศ. 
 

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

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

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

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

 
 
 
 
 

 

ดู ภาคผนวก 4 
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ที่ 

 

ชื่อ-สกุล 
เลขประจ าตัวประชาชน 

 

ต าแหน่ง 
ทางวชิาการ 

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

ปีที่ส าเร็จการศึกษา 

ภาระงานสอน
และผลงานทาง

วิชาการ 
 

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 

 

ดู ภาคผนวก 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  

 

ดู ภาคผนวก 4 

 

6 
 

นายอัสมนั แตอาล ี
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 

 

ดู ภาคผนวก 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 

 

ดู ภาคผนวก 4 



35 
 

 

 
ที่ 

 

ชื่อ-สกุล 
เลขประจ าตัวประชาชน 

 

ต าแหน่ง 
ทางวชิาการ 

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

ปีที่ส าเร็จการศึกษา 

ภาระงานสอน
และผลงานทาง

วิชาการ 
 

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 

 

 

ดู ภาคผนวก 4 
 

 

9 
 

นายรุชดี 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 

 

 

ดู ภาคผนวก 4 
 

 

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 Madinah, 
Saudi Arabia, 2007 

 

ดูภาคผนวก 4 

 

11 
 

นายมูหัมมัดรอฟล ี
แวหะมะ 

3940400255002 
 

 

ผศ. 
 

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

- M.A. (Islamic History and Art),  
  Sakarya University, Turkey, 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
และผลงานทาง

วิชาการ 
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 

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 

 

* อาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตร 
หมายเหตุ 1) รศ.ดร.อิบรอฮมี ณรงค์รักษาเขต 
                ผลงานทางวิชาการที่ขอต าแหน่งทางวิชาการสอดคลอ้งสัมพันธ์กับสาขาวิชา โดยสามารถดูรายละเอียดผลงาน
เพื่อก าหนดต าแหน่งในภาคผนวก 7 
  2) ผศ.ดร.นิเลาะ  แวอุเซ็ง   
                ผลงานทางวิชาการที่ขอต าแหน่งทางวิชาการสอดคลอ้งสัมพันธ์กับสาขาวิชา โดยสามารถดูรายละเอียดผลงาน
เพื่อก าหนดต าแหน่งในภาคผนวก 8 
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3.2.3 อาจารย์พิเศษ  
- ไม่มี  

 
4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน หรือสหกิจศึกษา) (ถ้ามี) 

  - ไม่มี 
 

5. ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงานหรืองานวิจัย (ถ้ามี)  
  -  ไมมี่     
5.1 ค าอธิบายโดยย่อ  
 นักศึกษาจะท าวิทยานิพนธ์ตามโครงร่างวิทยานิพนธ์ที่ได้รับอนุมัติ  โดยการศึกษาค้นคว้าและท าวิจัย
ทางด้านอิสลามศึกษาอันจะก่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ทางวิชาการ ภายใต้การดูแลและการแนะน าของ
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก/ร่วม 
5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้ 

มาตรฐานผลการเรียนรู้ที่ต้องการจากการท าวิทยานิพนธ์ มีทั้งด้านคุณธรรม จริยธรรม ด้านความรู้ 
ด้านทักษะทางปัญญา ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ และด้านการสื่อสาร    
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
5.3 ช่วงเวลา  

ส าหรับนักศึกษาที่จบปริญญาโท 
 แบบ 1.1  ตลอดระยะเวลาที่ศึกษา 
 แบบ 2.1  ภาคการศึกษาที่ 2 เป็นต้นไป 
ส าหรับนักศึกษาที่จบปริญญาตรี 
 แบบ 1.2  ตลอดระยะเวลาที่ศึกษา 
 แบบ 2.2  ภาคการศึกษาที่ 2 ของปีที่ 2 เป็นต้นไป 

5.4  จ านวนหน่วยกิต    
ส าหรับนักศึกษาที่จบปริญญาโท 
 แบบ 1.1 ไม่น้อยกว่า    48  หน่วยกิต  
 แบบ 2.1 ไม่น้อยกว่า    48  หน่วยกิต  
ส าหรับนักศึกษาที่จบปริญญาตรี 
 แบบ 1.2 ไม่น้อยกว่า    72  หน่วยกิต  
 แบบ 2.2 ไม่น้อยกว่า    72  หน่วยกิต 
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5.5  การเตรียมการ  

นักศึกษาต้องเตรียมหัวข้อวิทยานิพนธ์เพื่อน าเสนอตั้งแต่สมัครเข้าศึกษา และทบทวนองค์ความรู้ที่เป็น
ประโยชน์เพื่อวางแผนเขียนโครงร่างวิทยานิพนธ์ 
5.6  กระบวนการประเมินผล  

อาจารย์ที่ปรึกษาประเมินผลการวิจัย ตามสัดส่วนและคุณภาพเมื่อสิ้นภาคการศึกษา โดยระบุจ านวน
หน่วยกิตผ่านและไม่ผ่าน จากหน่วยกิตท่ีลงทะเบียนในแต่ละภาคการศึกษา 

 
หมวดที่ 4   

ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 
 

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา  
ดุษฎีบัณฑิตมีความสามารถทางการวิจัย ระดับสูง และมีความสามารถพิเศษเฉพาะในการแก้ไข

ปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์ มีความสามารถในความเป็นผู้น าอย่างโดดเด่น หรือมีความ มุ่งมั่นใน            
การให้บริการสาธารณะ มีทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างสร้างสรรค์ ในแต่ละคุณลักษณะ
ดังกล่าวชี้ให้เห็นถึงกลยุทธ์การสอนและกิจกรรมนักศึกษาที่จะใช้ในการพัฒนาคุณลักษณะเหล่านั้น  

 
คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา 

 
ดุษฎีบัณฑิตในหลักสูตรนี้พึงเป็นผู้น าทางวิชาการ
อิสลาม ที่มีมาตรฐานวิชาการระดับสากล  และเป็น
ผู้มีบทบาทในการสร้างชาติเพ่ือความสงบสุขและ
สันติภาพ ตลอดจนเป็นนักวิจั ยที่ มีคุณธรรม
จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ สามารถ
คิดค้นองค์ความรู้ใหม่โดยอาศัยกระบวนการวิจัย 
และบู รณาการศาสตร์ เ พ่ื อกา รสร้ า งส ร รค์
ความก้าวหน้าทางวิชาการด้านอิสลามศึกษาได้
อย่างต่อเนื่อง  
 

เน้นการแลกเปลี่ยน  อภิปรายซักถามในรายวิชา
สัมมนาซึ่งเป็นรายวิชาส่วนใหญ่ในหลักสูตร โดยเปิด
โอกาสให้ผู้สนใจเข้าฟังและร่วมแสดงความคิดเห็น
นักศึกษาแบบ 1 ต้องน าเสนอผลงานวิจัยเพ่ือ
วิทยานิพนธ์ในรายวิชาสัมมนาวิทยานิพนธ์ ระดับ
ดุษฎีบัณฑิตทุกภาคการศึกษา และแบบ 2 ทุกภาค
การศึกษาหลังจากโครงร่างวิทยานิพนธ์ได้รับอนุมัติ
แ ล้ ว นั กศึ กษ าต้ อ งน า เ สนอผล งานวิ จั ย เ พ่ื อ
วิทยานิพนธ์ในรูปบทความ ในการประชุมทาง
วิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ และตีพิมพ์
บทความวิจัยในวารสารทางวิชาการท่ีมีมาตรฐาน 
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2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน  
2.1  คุณธรรม จริยธรรม 

2.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
1) ตระหนักถึงความส าคัญในการด าเนินชีวิตภายใต้กรอบคุณธรรม และจริยธรรมอิสลาม 
2) เคารพในสิทธิมนุษยชน และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของผู้อ่ืน มีสัมมาคารวะ ให้เกียรติ     

และยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น 
3) มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่และสังคม ตลอดจนมีวินัย ตรงต่อเวลา และซื่อสัตย์สุจริต     

และสามารถใช้ชีวิตพหุวัฒนธรรมในสังคมไทยได้อย่างมีความสุข 
4) เคารพกฎระเบียบ และข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม มีความรับผิดชอบต่อสังคม   

ไม่ลอกเลียนแบบผลงานวิชาการ 
5) สามารถวิเคราะห์ปัญหาทางคุณธรรม จริยธรรมที่ซับซ้อนในบริบทของอิสลาม   

2.1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
1) ก าหนดให้มีวัฒนธรรมองค์กร เพ่ือปลูกฝังให้นักศึกษามีกรอบคุณธรรม และจริยธรรม

อิสลาม 
2) เน้นการเข้าชั้นเรียนตรงเวลาและการแต่งกายให้เป็นตามระเบียบของมหาวิทยาลัย 
3) มอบหมายให้นักศึกษาท างานเป็นกลุ่ม ฝึกการเป็นผู้น า สมาชิกกลุ่ม ฝึกความรับผิดชอบ 
4) อาจารย์ผู้สอนสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมในการสอน 
5) จัดรายวิชาที่เกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรมอิสลามโดยตรง 
6)  มีสื่อการเรียนการสอนที่เน้นคุณธรรม จริยธรรม 
7) จัดกิจกรรมส่งเสริมการปลูกฝังจิตวิญญาณในการถือประโยชน์สังคมเป็นที่ตั้ง 
8) การเป็นแบบอย่างที่ดีของอาจารย์ 
9) จัดกิจกรรมยกย่องนักศึกษาที่มีคุณธรรม  จริยธรรม ท าประโยชน์ต่อสังคม 

2.1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
1) ประเมินจากการตรงต่อเวลาของนักศึกษาในการเข้าเรียน การส่งงานที่ได้รับมอบหมาย  

การเข้าร่วมกิจกรรม 
2) ความมีวินัยและความพร้อมเพรียงของนักศึกษาในการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร 
3) การรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 
4) พฤติกรรมการเรียนและการสอบ 
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2.2  ความรู้   

2.2.1  ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
1) มีความเข้าใจถ่องแท้ในองค์ความรู้ทางอิสลามศึกษา ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ สามารถ

สร้างเสริมองค์ความรู้ได้ด้วยตนเองอย่างเป็นระบบ  เป็นสากล และทันสมัยต่อสถานการณ์
โลก 

2) สามารถน าหลักการและทฤษฎีพ้ืนฐานด้านอิสลามศึกษาไปประยุกต์ได้ในการวางแผนและ
แก้ปัญหาในกิจกรรมด้านอิสลามศึกษา 

3) มีความรู้ที่เกิดจากการบูรณาการความรู้ในศาสตร์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 
4) มีความรู้ในกระบวนการและเทคนิคการวิจัย เพ่ือแก้ไขปัญหาและต่อยอดองค์ความรู้ในงาน

อาชีพ 
2.2.2  กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้ 

1) เน้นการเรียนการสอนที่เป็น active learning 
2) จัดให้มีการเรียนรู้จากสถานการณ์จริง 
3) จัดบรรยายพิเศษโดยวิทยากรภายนอกที่มีความเชี่ยวชาญ หรือมีประสบการณ์ตรง 
4) จัดให้มีรายวิชาวิจัยและภาคนิพนธ์ 

2.2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการปฏิบัติงานของนักศึกษาในด้านต่าง ๆ คือ 
1) การทดสอบย่อย และสอบปากเปล่า 
2) การสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน 
3) มอบหมายให้ท ารายงาน  
4) การน าเสนอผลงาน 
5) ประเมินจากภาคนิพนธ์ 

 
2.3  ทักษะทางปัญญา 

2.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา  
1) มีทักษะในการประมวลความคิดอย่างเป็นระบบ 
2) มีความสามารถในการค้นหาข้อเท็จจริง ท าความเข้าใจแนวคิดและหลักฐานใหม่ๆ        

จากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย อันน าไปสู่ข้อสรุปที่ถูกต้องและเป็นประโยชน์  
3) มีความสามารถในการวิเคราะห์สถานการณ์และประยุกต์ความรู้ ความเข้าใจในแนวคิด 

หลักการ ทฤษฎี และกระบวนการต่าง ๆ ไปใช้ในการแก้ปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์ และเป็น
ระบบ โดยเฉพาะสามารถแก้ปัญหาทางสังคมได้อย่างเหมาะสม 
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4) มีความสามารถศึกษาข้อมูล เพ่ือวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาและข้อโต้แย้ง  รวมทั้ง         
หาแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสมทั้งเชิงกว้างและเชิงลึก 

5) มีความสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ภาคทฤษฎี และการปฏิบัติงานจริง ตามสถานการณ์ได้
อย่างเหมาะสม 

2.3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทกัษะทางปัญญา 
1) จัดกระบวนการเรียนการสอนที่ฝึกทักษะการคิด ทั้งในระดับบุคคลและกลุ่ม เช่น สะท้อนคิด 

อภิปรายกลุ่ม การท ากรณีศึกษา การจัดท าโครงการ ภาคนิพนธ์ ฯลฯ 
2) จัดกิจกรรมให้นักศึกษามีโอกาสปฏิบัติงานจริง 

2.3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
1) การเขียนรายงานของนักศึกษา 
2) การน าเสนอผลงาน 
3) การใช้ข้อสอบหรือแบบฝึกหัดที่ให้นักศึกษาคิดแก้ปัญหา 
4) การใช้แบบทดสอบ/สัมภาษณ์ที่ให้นักศึกษาได้ฝึกคิดแก้ปัญหา 

2.4  ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
2.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

1) ตระหนักในหน้าที่รับผิดชอบของตน และรับผิดชอบในการกระท าของตน 
2) วางตัวได้เหมาะสมกับบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ 
3) สามารถปรับตัวและท างานร่วมกับผู้อ่ืนทั้งในฐานะผู้น าและผู้ตามได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
4) มีความรับผิดชอบในการพัฒนาตนเองและสังคมอย่างต่อเนื่อง 
5) มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ใฝ่สันติ สามารถเข้ากับผู้ร่วมงานในองค์กร และบุคคลทั่วไป 

2.4.2  กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทกัษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 
         และความรับผิดชอบ 

1) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นการท างานเป็นกลุ่มและงานที่ต้องมีปฎิสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคล 

2) จัดประสบการณ์การเรียนรู้ในภาคปฏิบัติ 
3) สอดแทรกเรื่องความรับผิดชอบ การมีมนุษยสัมพันธ์ การเข้าใจวัฒนธรรมขององค์กร ใน

รายวิชาต่างๆ 
2.4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

1) สังเกตพฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษาขณะท ากิจกรรมกลุ่ม 
2) การน าเสนอผลงานเป็นกลุ่ม 
3) ประเมินความสม่ าเสมอการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม 
4) ประเมินความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 
5) ประเมินโดยเพื่อนร่วมชั้น 
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2.5  ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
2.5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1) สามารถสื่อสารทั้งการพูดและการเขียนภาษาอาหรับได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
2) รู้จักเลือกและใช้รูปแบบของการน าเสนอท่ีเหมาะสมส าหรับเรื่องและผู้ฟังที่แตกต่างกันได้

อย่างมีประสิทธิภาพ 
3) สามารถเข้าถึง และคัดเลือกความรู้ที่เก่ียวข้องกับอิสลามศึกษา จากแหล่งข้อมูลสารสนเทศ

ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ 
4) มีวิจารณญาณสามารถประยุกต์การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่เหมาะสม  
5) ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างสม่ าเสมอ เพ่ือการรวบรวมข้อมูล แปลความหมาย และ

สื่อสารข้อมูลข่าวสารและแนวความคิด 
6) สามารถติดตามความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี นวัตกรรม และสถานการณ์โลก โดยใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
2.5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทกัษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร 

และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
1) จัดการเรียนการสอนที่เน้นการฝึกทักษะการสื่อสารทั้งการพูด การฟัง การเขียน ในระหว่าง

ผู้เรียน ผู้สอน และผู้เกี่ยวข้องอ่ืน ๆ 
2) จัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
    ที่หลากหลายและเหมาะสม 

       3) จัดประสบการณ์ให้ผู้เรียนน าเสนอผลงานโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ใช้เทคโนโลยี 
           สารสนเทศทางคณิตศาสตร์และสถิติ 
2.5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
1) ทักษะการพูดในการน าเสนอผลงาน 
2) ทักษะการเขียนรายงาน 
3) ทักษะการน าเสนอโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
4) ความสามารถในการใช้ทักษะทางคณิตศาสตร์และสถิติเพ่ืออธิบาย อภิปรายผลงานได้อย่าง

เหมาะสม 
5) เทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศทางคณิตศาสตร์ในการแก้ปัญหาเชิงตัวเลข 
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3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum 

Mapping) ผลการเรียนรู้ในตารางมีความหมายดังนี้ 
คุณธรรม จริยธรรม 

1) ตระหนักถึงความส าคัญในการด าเนินชีวิตภายใต้กรอบคุณธรรม และจริยธรรมอิสลาม 
2) เคารพในสิทธิมนุษยชน และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของผู้อื่น มีสัมมาคารวะ ให้เกียรติ และ

ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น 
3) มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่และสังคม ตลอดจนมีวินัย ตรงต่อเวลา และซื่อสัตย์สุจริต และ

สามารถใช้ชีวิตพหุวัฒนธรรมในสังคมไทยได้อย่างมีความสุข 
4) เคารพกฎ ระเบียบ และข้อบังคับต่างๆ ขององค์กรและสังคม มีความรับผิดชอบต่อสังคม 

ไม่ลอกเลียนแบบผลงานวิชาการ 
5) สามารถวิเคราะห์ปัญหาทางคุณธรรม จริยธรรมที่ซับซ้อนในบริบทของอิสลาม 

ความรู้ 
1) มีความเข้าใจถ่องแท้ในองค์ความรู้ทางอิสลามศึกษา ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ สามารถ

สร้างเสริมองค์ความรู้ได้ด้วยตนเองอย่างเป็นระบบ เป็นสากล และทันสมัยต่อสถานการณ์
โลก 

2) สามารถน าหลักการและทฤษฎีพ้ืนฐานด้านอิสลามศึกษาไปประยุกต์ได้ในการวางแผนและ
แก้ปัญหาในกิจกรรมด้านอิสลามศึกษา 

3) มีความรู้ที่เกิดจากการบูรณาการความรู้ในศาสตร์ต่างๆ ที่เก่ียวข้อง 
4) มีความรู้ในกระบวนการและเทคนิคการวิจัย เพ่ือแก้ไขปัญหาและต่อยอดองค์ความรู้ในงาน

อาชีพ 
ทักษะทางปัญญา 

1) มีทักษะในการประมวลความคิดอย่างเป็นระบบ 
2) มีความสามารถในการค้นหาข้อเท็จจริง ท าความเข้าใจแนวคิดและหลักฐานใหม่ๆ        

จากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย อันน าไปสู่ข้อสรุปที่ถูกต้องและเป็นประโยชน์  
3) มีความสามารถในการวิเคราะห์สถานการณ์และประยุกต์ความรู้ความเข้าใจในแนวคิด 

หลักการ ทฤษฎี และกระบวนการต่าง ๆ ไปใช้ในการแก้ปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์ และเป็น
ระบบ โดยเฉพาะสามารถแก้ปัญหาทางสังคมได้อย่างเหมาะสม 

4) มีความสามารถศึกษาข้อมูลเพ่ือวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาและข้อโต้แย้งรวมทั้งหาแนวทาง
ป้องกันและแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสมทั้งเชิงกว้างและเชิงลึก 

5) มีความสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ภาคทฤษฎี และการปฏิบัติงานจริง ตามสถานการณ์ได้
อย่างเหมาะสม 
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ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

1) ตระหนักในหน้าที่รับผิดชอบของตน และรับผิดชอบในการกระท าของตน 
2) วางตัวได้เหมาะสมกับบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ 
3) สามารถปรับตัวและท างานร่วมกับผู้อ่ืนทั้งในฐานะผู้น าและผู้ตามได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
4) มีความรับผิดชอบในการพัฒนาตนเองและสังคมอย่างต่อเนื่อง 
5) มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ใฝ่สันติ สามารถเข้ากับผู้ร่วมงานในองค์กร และบุคคลทั่วไป 

ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
1) สามารถสื่อสารทั้งการพูดและการเขียนภาษาอาหรับได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
2) รู้จักเลือกและใช้รูปแบบของการน าเสนอที่เหมาะสมส าหรับเรื่องและผู้ฟังที่แตกต่างกันได้

อย่างมีประสิทธิภาพ 
3) สามารถเข้าถึง และคัดเลือกความรู้ที่เกี่ยวข้องกับอิสลามศึกษา จากแหล่งข้อมูลสารสนเทศ

ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ 
4) มีวิจารณญาณสามารถประยุกต์การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่เหมาะสม 
5) ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างสม่ าเสมอ เพ่ือการรวบรวมข้อมูล แปลความหมาย และ

สื่อสารข้อมูลข่าวสารและแนวความคิด 
6) สามารถติดตามความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี นวัตกรรม และสถานการณ์โลก โดยใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
 ความรับผิดชอบหลัก    ความรับผิดชอบรอง 

 

รายวิชา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล 

และความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 

761-601 การศึกษาคัมภีร์อัล-กุรอานและอสัสุนนะฮ ์                        - - 

761-602 สีเราะฮ ์                         - - 

761-603 อุศูลุลฟิกฮ ์                         - - 

761-604 การออกแบบวิจัยทางอิสลามศกึษา                          

761-605 การวิจัยเอกสารทางอิสลามศึกษา                           

761-606 สัมมนาการวิจัยทางอิสลามศึกษา 1                          

761-607 สัมมนาการวิจัยทางอิสลามศึกษา 2                          

761-608 สัมมนาการวิจัยทางอิสลามศึกษา 3                          

761 - 611 ศาสนาเปรียบเทียบขั้นสูง                         - - 

761 – 612  อิสลามและปรัชญาเปรียบเทียบ                        - - 

761 - 613  สัมมนาอิสลามกับแนวคิดสมัยใหม ่                          
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รายวิชา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล 

และความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 

761 - 614  สัมมนาอิสลามและพหุสังคม 
   

                      

761 – 615  การศึกษาคัมภีร์เปรียบเทียบ    
  

                  - - 

761 – 616   ประวัติศาสตร์และอารยธรรมอิสลาม                        - - 

761 – 617   การเมืองและเศรษฐศาสตร์อิสลาม    
 

                   
- - 

761 - 621   วิทยานิพนธ์   
                         

761 - 622   วิทยานิพนธ ์                          

761 – 623   วิทยานิพนธ์                            
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หมวดที่ 5    
หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 

 
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด)  

การวัดผลและการส าเร็จการศึกษาให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วย
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ภาคผนวก 4) 

 
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา  

ทวนสอบจากคะแนนข้อสอบ หรืองานที่มอบหมาย กระบวนการอาจจะต่างกันไปส าหรับรายวิชาที่
แตกต่างกัน หรือส าหรับมาตรฐานผลการเรียนรู้แต่ละด้าน  

 
2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่ส าเร็จการศึกษา 

2.1.1 ก าหนดให้ระบบการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของนักศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของระบบ     
การประกันคุณภาพภายใน ให้นักศึกษาประเมินการเรียนการสอนของแต่ละรายวิชาที่เปิดสอน มี
คณะกรรมการทวนสอบและพิจารณาการประเมิน พร้อมกับวิเคราะห์ผลการประเมิน 

2.1.2 ทวนสอบจากคะแนนรายงาน และการมีส่วนร่วมในการสัมมนา สอบย่อย สอบกลางภาคและ
สอบไล่ในแต่ละรายวิชาตามท่ีระบุในใบประมวลการสอนรายวิชา นอกจากนี้มีการสอบวัดคุณสมบัติ และ
การสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ก่อนได้รับอนุมัติให้ท าวิทยานิพนธ์ จัดการสอบวิทยานิพนธ์ที่วัดได้ว่าผู้ส าเร็จ
การศึกษาได้น าเสนอผลการศึกษาที่เพ่ิมองค์ความรู้ ซึ่งมีคุณค่าทางวิชาการและจริยธรรม ตรวจสอบการ
ตีพิมพ์บทความจากวิทยานิพนธ์ในวารสารทางวิชาการท่ีมีมาตรฐาน  

    2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาส าเร็จการศึกษา 
2.2.1 ก าหนดกลวิธีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนักศึกษาหลังจากส าเร็จการศึกษา    

โดยการท าวิจัยผลของการประกอบอาชีพของดุษฎีบัณฑิตที่ท าอย่างต่อเนื่อง และน าผลการวิจัยไปปรับปรุง
กระบวนการเรียนการสอนและหลักสูตร ตลอดจนการประเมินคุณภาพของหลักสูตร โดยจะด าเนินการวิจัย
ในหัวข้อต่อไปนี้ 

2.2.1.1 การได้งานท าของดุษฎีบัณฑิต ประเมินจากดุษฎีบัณฑิตท่ีจบการศึกษาของแต่ละรุ่น
ด้านระยะเวลาในการหางานท า ความเห็นต่อความรู้ ความสามารถ ความมั่นใจของดุษฎีบัณฑิต            
ในการประกอบอาชีพ 

2.2.1.2 ตรวจสอบผู้ประกอบการ ประเมินโดยการสัมภาษณ์หรือส่งแบบสอบถาม          
เพ่ือประเมินความพึงพอใจในดุษฎีบัณฑิตที่จบการศึกษา และเข้าท างานในสถานประกอบการ  

2.2.1.3 ประเมินจากสถานศึกษา ประเมินโดยการส่งแบบสอบถาม เพื่อประเมินความพึง
พอใจในด้านความรู้ ความสามารถ ความพร้อม และคุณสมบัติด้านอ่ืนๆ ของดุษฎีบัณฑิตที่จบการศึกษาใน
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาอิสลามศึกษา 



48  

 

 
2.2.2 ความเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่มาประเมินหลักสูตรหรือเป็นอาจารย์พิเศษ ต่อความ

พร้อมของนักศึกษาในการเรียน และคุณสมบัติอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอน การท าวิทยานิพนธ์ 
และการพัฒนาองค์ความรู้ของนักศึกษา ผลงานของนักศึกษาวัดจาก อาทิ 

2.2.2.1 จ านวนผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่มีมาตรฐาน 
2.2.2.2 จ านวนกิจกรรมการกุศลเพื่อสังคมและประเทศชาติ 

 
3. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร  

3.1 นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตต้องสอบผ่านภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่บัณฑิตวิทยาลัยก าหนด 
3.2 นักศึกษาท่ีเรียน แบบ 1 ต้อง 

3.2.1 สอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ (qualifying examination) มีใบรับรองจากหลักสูตรแสดง   
การสอบผ่าน 

3.2.2 ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ได้รับตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยได้รับการยอมรับ
ให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติที่มีคุณภาพ ตามประกาศคณะกรรมการ        
การอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงาน
ทางวิชาการ อย่างน้อย 2 บทความ   

3.2.3 น าเสนอผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ในที่ประชุมทางวิชาการะดับชาติหรือ
นานาชาติที่มีผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบคุณภาพบทความ จ านวน 1 ครั้ง  

3.2.4 ท่องจ าอัลกุรอาน 7 สูเราะฮ์พร้อมความหมาย โดยเลือกจาก 10 สูเราะฮ์ต่อไปนี้  
ก. สูเราะฮ์อัลสะญะดะฮ  
ข. สูเราะฮ์ยาสีน  
ค. สูเราะฮ์อัลเราะฮ์มาน  
ง. สูเราะฮ์อัลศอฟ  
จ. สูเราะฮ์อัลญุมุอะฮ์  
ฉ. สูเราะฮ์อัลมุลก  
ช. สูเราะฮ์อัลญิน  
ซ. สูเราะฮ์อัลมุซซัมมิล  
ฌ. สูเราะฮ์อัลมุดัษษริ 
ญ. สูเราะฮ์อัลอินสาน 

3.2.5 ผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย โดยคณะกรรมการที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้งตามที่ก าหนดใน
ระเบียบฯ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และจะต้องเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้ 
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3.3 นักศึกษาท่ีเรียนแบบ 2 ต้อง 
        3.3.1 ได้รับแต้มคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 3.50 (จากระบบ 4 ระดับคะแนน) 

  3.3.2 สอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) มีใบรับรองจากหลักสูตรแสดง
การสอบผ่าน 

  3.3.3  ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ได้รับตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยได้รับการยอมรับ
ให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติที่มีคุณภาพ ตามประกาศคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทาง
วิชาการ อย่างน้อย  1 บทความ   

 3.3.4 น าเสนอผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ในที่ประชุมทางวิชาการะดับชาติหรือ
นานาชาติที่มีผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบคุณภาพบทความ จ านวน 1 ครั้ง  

 3.3.5 ท่องจ าอัลกุรอาน 7 สูเราะฮ์พร้อมความหมาย โดยเลือกจาก 10 สูเราะฮ์ต่อไปนี้  
ก. สูเราะฮ์อัลสะญะดะฮ  
ข. สูเราะฮ์ยาสีน  
ค. สูเราะฮ์อัลเราะฮ์มาน  
ง. สูเราะฮ์อัลศอฟ  
จ. สูเราะฮ์อัลญุมุอะฮ์  
ฉ. สูเราะฮ์อัลมุลก  
ช. สูเราะฮ์อัลญิน  
ซ. สูเราะฮ์อัลมุซซัมมิล  
ฌ. สูเราะฮ์อัลมุดัษษริ 
ญ. สูเราะฮ์อัลอินสาน 

 3.3.6 ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร โดยจะต้องได้ระดับคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ ากว่า    
        3.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า 
 3.3.7 ผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย โดยคณะกรรมการที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้งตามที่ก าหนดใน 
        ระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และจะต้องเป็น 
        ระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้ 

3.4 เกณฑ์อ่ืนๆ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 และระเบียบ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
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หมวดที่ 6   

การพัฒนาคณาจารย์ 
 

1. การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 
1.1 การจัดให้มีผู้รับผิดชอบ ท าหน้าที่ให้ค าแนะน าและเป็นที่ปรึกษาด้านการเตรียมการสอน การจัดการ
เรียนการสอนในหลักสูตรและงานวิจัยที่เชื่อมโยงกับบัณฑิตศึกษา รวมทั้งด้านประกันคุณภาพของหลักสูตร 
1.2 สนับสนุนให้เข้ารับการอบรมการปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ที่จัดโดยมหาวิทยาลัย  เพ่ือให้มีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตรและการบริหารงานวิชาการของมหาวิทยาลัย รวมทั้งให้ตระหนักในบทบาทหน้าที่
และการมีจรรยาบรรณของอาจารย์ 
1.3 สนับสนุนการใช้สื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับการเรียนการสอน  รวมทั้งสนับสนุนให้เข้าร่วม
อบรมการพัฒนาความรู้และทักษะด้านการเรียนการสอนอ่ืน ๆ ที่จัดขึ้นทั้งในและนอกมหาวิทยาลัยอย่าง
ต่อเนื่อง 
1.4 ภาควิชาสนับสนุนครุภัณฑ์พ้ืนฐานและใช้ครุภัณฑ์เฉพาะทางที่มีอยู่แล้ว  เพ่ือให้งานวิจัยของอาจารย์
ใหม่สามารถเริ่มต้นได้ และผลักดันการขอทุนวิจัย 
1.5 สนับสนุนการเข้าอบรมการพัฒนาสมรรถภาพอาจารย์ใหม่ในการท าวิจัย  เพ่ือให้มีการพัฒนาด้าน
ความรู้ ความเข้าใจในวิชาการที่ทันสมัย เพ่ือประโยชน์ส าหรับการสอนรายวิชาและด าเนินงานวิจัยเพ่ือ
วิทยานิพนธ์ของนักศึกษาในที่ปรึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

1.5.1 จัดประชุมอาจารย์ใหม่เพ่ือท าความเข้าใจหลักสูตรและรายวิชาที่สอนทุกภาคการศึกษา
สนับสนุนให้อาจารย์ใหม่เข้ารับการปฐมนิเทศของมหาวิทยาลัย 

1.5.2 อาจารย์ทุกคนได้รับการพัฒนาอย่างทั่วถึงในด้านการจัดการเรียนการสอนและความรู้ที่ทันสมัย 
1.5.3 อบรมอาจารย์ให้มีความสามารถในการท าหน้าที่เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
1.5.4 อบรมเรื่อง Plagiarism และทรัพย์สินทางปัญญา 

 
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์  

2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล  
2.1.1 มหาวิทยาลัยและคณะจัดโครงการประชุม/อบรม/สัมมนา/ประชุมเชิงปฏิบัติการ ที่เกี่ยวข้องกับ

เทคนิคการเรียนการสอน การผลิตสื่อการสอน การวัดและการประเมินผล และเทคโนโลยีสารสนเทศ  
อย่างสม่ าเสมอเป็นประจ าทุกปี 

2.1.2 มหาวิทยาลัยและคณะมีทุนสนับสนุนการผลิตสื่อการเรียนการสอน เช่น virtual classroom, 
e-learning, การผลิตต ารา 
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2.1.3 ภาควิชาสนับสนุนและส่งเสริมให้คณาจารย์เข้าร่วมประชุม/อบรม/สัมมนา/ประชุมเชิง
ปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับเทคนิคการเรียนการสอน การผลิตสื่อการสอน การวัดและการประเมินผล และ
เทคโนโลยีสารสนเทศที่จัดโดยหน่วยงานภายนอก และภาษาอังกฤษโดยใช้โปรแกรม Tellme More 
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอ่ืนๆ  

2.2.1 ก าหนดเป็นภาระงานของอาจารย์ทุกคนต้องเข้าร่วมประชุมสัมมนาวิชาการหรือน าเสนอ
ผลงานวิจัยที่จัดขึ้นระดับชาติหรือระดับนานาชาติ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

2.2.2 ส่งเสริมและสนับสนุนให้คณาจารย์เข้าร่วมกิจกรรมกลุ่มวิจัยต่างๆ  ทั้งภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัยและในต่างประเทศ 

2.2.3 ก าหนดเป็นภาระงานของอาจารย์ในหลักสูตรทุกคน ต้องท าวิจัย และ/หรือผลิตผลงานทางวิชา 
การในรูปแบบต่าง ๆ หรือน าเสนอผลงานในการประชุมวิชาการ อย่างน้อยปี ละ 1 ครั้ง 

2.2.4 สนับสนุนให้อาจารย์ผลิตผลงานทางวิชาการ เพื่อให้มีต าแหน่งทางวิชาการสูงขึ้น 

 
หมวดที่ 7   

การประกันคุณภาพหลักสูตร 
 

1. การก ากับมาตรฐาน  
 

เป้าหมาย 
 

การด าเนินการ 
 

การประเมินผล 
 

การผลิตดุษฎีบัณฑิตบรรลุผล 
สามารถผลิตดุษฎีบัณฑิตซึ่งมี 
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ 5 ด้าน คือ
ด้านคุณธรรม จริยธรรม   ด้าน
ความรู้   ด้านทักษะทางปัญญา ด้าน
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ และด้านทักษะ
การวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

(1) มีคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรซึ่งได้รับการแต่งตั้ง
โดยคณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษาประจ าคณะตาม
ค าแนะน าของหัวหน้า
ภาควิชา โดยมีจ านวน
กรรมการไม่น้อยกว่า 3 คน 
ด ารงต าแหน่งคราวละ 3  ป ี
 
(2) มีการประเมินหลักสูตร
และน าผลมาพัฒนาและ
ปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัย 

มีการประเมินผลโดย 
บัณฑิตและผู้ใช้บัณฑิต 
ทุก 5 ปี 
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2. บัณฑิต 
2.1  คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรติดตามผลการส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตทุกปีที่ด าเนินการ
โดยมหาวิทยาลัย เพ่ือน าข้อมูลเข้าสู่ที่ประชุมของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และอภิปรายเพ่ือหาวิธี
ปรับปรุงการด าเนินงานของหลักสูตร 
2.2  การได้งานท าหรือผลงานวิจัยของผู้ส าเร็จการศึกษา 

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรติดตามผลงานการตีพิมพ์ของผู้ส าเร็จการศึกษา  ทั้งนี้ลักษณะและ
จ านวนผลงานดังกล่าวต้องไม่น้อยกว่าที่ก าหนดในประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 ข้อมูลดังกล่าวจะถูกพิจารณาโดยที่ประชุมของคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตรและอภิปรายเพื่อหาวิธีปรับปรุงการด าเนินงานของหลักสูตรต่อไป 

 

3. นักศึกษา 
3.1  การรับนักศึกษา 

คณะกรรมการบริ ห า รหลั กสู ตรก าหนดวิ ธี ก า ร รั บนั กศึ กษา ให้ สอดคล้ อ งกั บประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการเรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 และเกณฑ์ของบัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในทุกปีคณะกรรมการบริหารหลักสูตรระดมความเห็นเพ่ือประเมิน
วิธีการรับนักศึกษาที่ใช้ และยังส ารวจความเห็นของนักศึกษาชั้นปีแรกในประเด็นนี้ ข้อมูลดังกล่าวจะถูก
พิจารณาโดยที่ประชุมของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และอภิปรายเพ่ือหาวิธีปรับปรุงการด าเนินงาน
ต่อไป 
3.2  การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา 

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรก าหนดกิจกรรมเตรียมความพร้อม เพ่ือแก้ไขปัญหาของนักศึกษาก่อน
เข้าเรียนตลอดจนก าหนดแนวทางการให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษา ดังนี้ 

3.2.1 อาจารย์ที่ปรึกษาทั่วไป ท าหน้าที่ให้ค าปรึกษาด้านการศึกษาและแนวปฏิบัติต่าง ๆ ตลอดจน
เรื่องอ่ืนๆ ตามความจ าเป็น อาจารย์ที่ปรึกษาทั่วไปท าหน้าที่จนกว่านักศึกษามีอาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์หลัก 

3.2.2 อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก ท าหน้าที่ให้ค าปรึกษาในเรื่องการท าวิจัยและเรื่องอ่ืน ๆ ตาม
ความจ าเป็น 

3.2.3 หลักสูตรฯ จัดให้มีการรายงานความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ ภาคการศึกษาละ 1 ครั้ง ตลอดจนมี
การติดตามความก้าวหน้าของวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรทุกครั้ง 

3.2.4 ก าหนดกิจกรรมทั้งในและนอกชั้นเรียนเพ่ือพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาในทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษท่ี  21 ซึ่งสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ที่กล่าวถึงในหมวดที่ 4 
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3.2.5 ผู้ประสานงานวิชาจัดการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ฯ ที่ก าหนดในหมวดที่ 4       

โดยประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเป็นผู้พิจารณา มคอ.3 ว่า กิจกรรมการเรียนการสอนสอดคล้อง
กับมาตรฐานที่ก าหนดและเป้าหมายการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 

3.2.6 ผู้ประสานงานรายวิชา และอาจารย์ผู้สอนด าเนินการเรียนการสอนดังที่ระบุไว้ใน มคอ.3 และ
จัดท ามคอ .5 เ พ่ือประมวลผลการจัดการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนารายวิชาในปีการศึกษาถัดไป 
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร แต่งตั้งกรรมการทวนสอบรายวิชา และจัดให้มีการเรียนการสอบตามที่
ก าหนด 

 
3.3  ผลที่เกิดกับนักศึกษา 

3.3.1 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรส ารวจความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการบริหารหลักสูตร      
ในเรื่องการจัดการเรียนรู้ของอาจารย์ การให้ค าปรึกษาวิทยานิพนธ์ ทรัพยากรสนับสนุนการเรียนการสอน 

3.3.2 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรก าหนดช่องทางร้องเรียนให้แก่นักศึกษาทั้งในเรื่องที่เกี่ยวกับ   
การวัดและประเมินผล และเรือ่งอ่ืน ๆ 

 
4. อาจารย์ 

4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์ 
การประกันคุณภาพในส่วนของการบริหารและพัฒนาอาจารย์มีรายละเอียด ดังนี้ 
4.1.1 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรก าหนดวิธีการและแนวทางการรับและแต่งตั้งอาจารย์

ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรโดยผู้ได้รับแต่งตั้ งต้องมีคุณสมบัติตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการเรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 คณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษาประจ าคณะพิจารณารายชื่อที่เสนอและส่งเรื่องต่อไปยังมหาวิทยาลัย 

4.1.2 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรก าหนดแนวทางการบริหารอาจารย์เพ่ือให้ได้อาจารย์ที่ มี
คุณสมบัติทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ทั้งในด้านวุฒิการศึกษาและต าแหน่งทางวิชาการเป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง โดยก าหนดแผนพัฒนาบุคลากรของภาควิชาฯ ในด้านต่าง ๆ ได้แก่     
การอบรมสัมมนาการดูงานระยะสั้นทั้งในและต่างประเทศ การท าวิจัยร่วมกับต่างประเทศ การลาเพ่ิมพูน
ความรู้ทางวิชาการและการขอต าแหน่งทางวิชาการ 

4.1.3  ในทุกปี คณะกรรมการบริหารหลักสูตรจะระดมความเห็นในเรื่องนี้ และยังส ารวจความเห็น
ของอาจารย์ในประเด็นนี้ ข้อมูลดังกล่าวจะถูกพิจารณาโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและ
อภิปรายเพื่อหาวิธีปรับปรุงการด าเนินงานต่อไป 

4.1.4  การส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่เป็นอาจารย์ใหม่ ระบุไว้ข้างต้นใน หมวด 6     
การพัฒนาอาจารย์ 
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4.2  คุณภาพอาจารย์ 
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรติดตามข้อมูล ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีวุฒิปริญญาเอก 

ร้อยละของอาจารย์ที่มีต าแหน่งทางวิชาการ ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร และจ านวน
บทความของอาจารย์ที่ได้รับอ้างอิงในฐานข้อมูล TCI และ Scopus ต่อจ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตร โดย
ก ากับให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 ของกระทรวงศึกษาธิการ    
ในทุกปีคณะกรรมการบริหารหลักสูตรจะระดมความเห็นในเรื่องนี้ และอภิปรายเพ่ือหาวิธีการปรับปรุง      
การด าเนินงานต่อไป 
4.3  ผลที่เกิดกับอาจารย์ 

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรประสานงานกับคณะในการจัดท าแผนระยะยาวในเรื่องอัตราก าลัง  
แผนสรรหา แผนธ ารงรักษา และแผนทดแทนบุคลากรสายวิชาการ ตลอดจนส ารวจความพึงพอใจของ
อาจารย์ต่อการบริหารหลักสูตรทุกปีการศึกษา ในทุกปี คณะกรรมการบริหารหลักสูตรจะระดมความเห็น
ในเรื่องนี้ และอภิปรายเพื่อหาวิธีการปรับปรุงการด าเนินงานต่อไป 

 
5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 

5.1  สาระของรายวิชาในหลักสูตร 
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรก าหนดสาระรายวิชาในหลักสูตรให้มีเนื้อหาสอดคล้องตามปรัชญาและ

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร และปรับปรุงตามสถานการณ์ของสังคมท่ีเปลี่ยนไปให้ทันสมัยตามความก้าวหน้า
ในศาสตร์ความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 
5.2  การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 

5.2.1 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรก าหนดผู้ประสานงานรายวิชา จัดท า มคอ.3 และก าหนดผู้สอน
ที่มคีุณสมบัติตามเกณฑ์ท่ีเกี่ยวข้อง 

5.2.2 คณะฯ จัดการประเมินรายวิชาและอาจารย์โดยนักศึกษา 
5.2.3 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรก าหนดแนวทางการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาและการช่วยเหลือ

ก ากับติดตามการศึกษาและการเผยแพร่ผลงานของนักศึกษา การแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ต้อง
สอดคล้องกับความสนใจในการท าวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา และสอดคล้องกับมาตรฐานภาระงานอาจารย์
ที่ปรึกษา 

5.2.4 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรก าหนดให้ประเมินวิทยานิพนธ์ตามความก้าวหน้าในการท า        
วิทยานิพนธ์ 

5.2.5 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรมีช่องทางให้นักศึกษายื่นอุทธรณ์ในกรณีท่ีมีปัญหา 
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5.3  การประเมินผู้เรียน 
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรก าหนดกลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบ TQF ไว้ใน มคอ.2

ของหลักสูตร ภายใต้หัวข้อการพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้านเช่นเดียวกับระบบ กลไกหรือแนวทางการ
ควบคุมดูแลให้ค าปรึกษาวิทยานิพนธ์แก่บัณฑิตศึกษา 

 
6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

6.1  การบริหารงบประมาณ 
ภาควิชาฯ ได้รับการจัดสรรงบประมาณประจ าปี ทั้งงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้จากคณะฯ/

มหาวิทยาลัย ซึ่งภาควิชาฯ ได้จัดสรรค่าใช้จ่ายในการจัดสื่อการเรียนการสอน โสตทัศนูปกรณ์ วัสดุ 
ครุภัณฑ์ที่จ าเป็นพ้ืนฐาน การสร้างสภาพแวดล้อมเพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอนรายวิชาและการวิจัย  
จัดสรรค่าใช้จ่ายเพื่อการพัฒนาอาจารย์ นักศึกษา และบุคลากรฝ่ายสนับสนุน 
6.2  ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม 

6.2.1 สถานที่และอุปกรณ์การสอน 
มีห้องเรียน ห้องปฏิบัติการและห้องวิจัยพร้อมวัสดุ และครุภัณฑ์ที่จ าเป็นของภาควิชาฯ ของ 

คณะวิทยาศาสตร์ และของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
6.2.2 ห้องสมุด 

ส านักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร หอสมุดวิทยาศาสตร์สุขภาพ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และห้องสมุดภาควิชาสรีรวิทยา มีหนังสือ ต ารา หนังสืออิเล็กทรอนิกส์
ฐานข้อมูลบรรณานุกรม และสาระสังเขป ซีดีรอมและฐานข้อมูลออนไลน์ วารสารทางวิชาการระดับชาติ
และนานาชาติในสาขาวิชาสรีรวิทยาและสาขาอ่ืนที่เกี่ยวข้อง ส าหรับให้ค้นคว้าประกอบการเรียนการสอน
และการด าเนินการวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาเป็นจ านวนมาก 
      6.2.3  ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม  

6.2.3.1  หนังสือและต าราที่ใช้ประกอบการเรียนการสอน   
1) หอสมุดจอห์น  เอฟ  เคนเนดี้   มีหนังสืออ่านประกอบ  ต าราเรียน  วารสาร  

บทคัดย่องานวิจัยและสิ่งพิมพ์อ่ืน ๆ  ที่เก่ียวข้องกับสาขาวิชาอิสลามศึกษา  ดังนี้ 
- หนังสือภาษาไทย              840   ชื่อเรื่อง     
- หนังสือภาษาต่างประเทศ           811   ชือเรื่อง    
- วารสารภาษาไทย               13    ชื่อเรื่อง    
- วารสารภาษาต่างประเทศ                  7    ชื่อเรื่อง    
- วิทยานิพนธ์ (ภาษาไทย / ต่างประเทศ)            19    ชื่อเรื่อง    
- หนังสืออ้างอิง (ภาษาไทย / ต่างประเทศ)           61    ชื่อเรื่อง   
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2) ห้องสมุดวิทยาลัยอิสลามศึกษา 
- หนังสือภาษาไทย                    1,130   เล่ม 
- หนังสือภาษาตา่งประเทศ                       6,085   เล่ม 
- วารสารภาษาไทย                               3     ชื่อเรื่อง 
- วารสารภาษาต่างประเทศ                           10    ชื่อเรื่อง   

 6.2.3.2  การค้นคว้าฐานข้อมูลและวารสารจาก CD-ROM และ Internet 
1) ProQuest  Dissertation  Abstract  Online 

 2) H.W. Wilson  Full  Text  
 3) Science  & Direct 
 4) Springer  Link  
 5) Grolier  Online  
 6) Lexis  Nexis   
 7) Journal  Link    
 

 6.2.3.3 การยืมคืนระหว่างสถาบัน  (Inter-library Loan) โดยผ่านระบบ WEBPAC และ 
PULINET  เช่น การยืมจากห้องสมุดของหอสมุดกลางของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   มหาวิทยาลัยบูรพา  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  และมหาวิทยาลัยขอนแก่น  รวมทั้งหอสมุดของมหาวิทยาลัยราชภัฏ  และสถาบัน
อ่ืนๆ  เป็นต้น 

 สถานที่เรียนและห้องปฏิบัติการ  อุปกรณ์การสอนและห้องปฏิบัติการ เช่นอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล 

 
6.3  การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม 

6.3.1  ภาควิชาฯ ประสานงานและเสนอส านักทรัพยากรการเรียนรู้ฯ ในการจัดซื้อหนังสือและต ารา
ทั้งแบบรูปเล่มและแบบอิเล็กทรอนิกส์ ฐานข้อมูลบรรณานุกรมแบบออนไลน์ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้อาจารย์
และนักศึกษาได้ค้นคว้าและใช้ประกอบการเรียนการสอน 

6.3.2 จัดหาสื่อการสอน และเครื่องมือส าหรับค้นคว้าความรู้ด้วยตนเอง เช่น คอมพิวเตอร์             
เครื่องมัลติมีเดีย โปรเจคเตอร์ และจุดเชื่อมต่อรับสัญญาณอินเตอร์เน็ตให้เพียงพอและมีประสิทธิภาพ 

6.3.3  จัดหาวัสดุ และครุภัณฑ์ที่จ าเป็นและทันสมัย ให้เพียงพอส าหรับการวิจัยของนักศึกษาและ
บุคลากร 
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6.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากรการเรียนรู้ 

 

เป้าหมาย การด าเนินการ การประเมินผล 
1. มีต ารา หนังสือ และ 
วารสารต่าง ๆ ทาง 
สรีรวิทยาและสาขาท่ี 
เกี่ยวข้องเพียงพอ 

1. นักศึกษา และอาจารย์แจ้ง
ข้อมูลการขาดแคลนต ารา วารสาร
ให้ภาควิชาฯ ด าเนินการจัดหา 

1. ผลส ารวจความพึงพอใจของ
นักศึกษา และอาจารย์ต่อการใช้
บริการทรัพยากรเพ่ือการเรียนรู้ 

2. มีการบริหารจัดการการใช้ 
วัสดุและครุภัณฑ์ส าหรับ 
ด าเนินการวิจัยเพื่อ 
วิทยานิพนธ์ 

1. มีการวางแผนการจัดหา และ
การใช้ 
สอยวัสดุ และครุภัณฑ์ร่วมกันใน 
ภาควิชาฯ 
2. นักศึกษา อาจารย์ และ
เจ้าหน้าที่แจ้งข้อมูลปัญหา/
อุปสรรคการใช้วัสดุ และ 
ครุภัณฑ์ในภาควิชาฯ 

1. ข้อมูลการใช้ครุภัณฑ์ในภาควิชา
อิสลามศึกษา 
2. ผลส ารวจความพึงพอใจของ
นักศึกษาและอาจารย์ต่อการใช้
วัสดุ และ 
ครุภัณฑ์ในการวิจัย 

3. มีห้องเรียนและ 
ห้องปฏิบัติการเหมาะสม 
และเพียงพอ 

1. มีการวางแผนการใช้ห้องเรียน 
และห้องปฏิบัติการอย่างเป็นระบบ 
2. นักศึกษา อาจารย์ และ
เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลห้องฯ ให้ข้อมูล
ด้านคุณภาพและปัญหาการใช้
ห้องเรียน และห้องปฏิบัติการ 

1. ข้อมูลการใช้ห้องฯ 
2. ผลส ารวจความพึงพอใจและ 
ข้อเสนอแนะต่อการใช้ห้องเรียน 
และห้องปฏิบัติการ 
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7.  ตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators)  

จ านวนนักศึกษาที่จบในเวลาที่ก าหนด จ านวนนักศึกษาที่ตกออก (Retire) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้
บัณฑิต การด าเนินงานตามการพัฒนา/ปรับปรุงที่ก าหนด เป็นต้น  โดยตัวบ่งชี้อย่างน้อยต้องสอดคล้องกับ   
ตัวบ่งชี้ของการประกันคุณภาพภายใน  และการประเมินคุณภาพภายนอก  

 

ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ปีท่ี 1 ปีที่ 2 ปีท่ี 3 ปีท่ี 4 ปีท่ี 5 
1)  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80          
มีการประชุมหลักสูตร  เพ่ือวางแผน  ติดตาม  และทบทวน  
การด าเนินงานหลักสูตร อย่างน้อยปีการศึกษาละ 2 ครั้ง    
โดยต้องบันทึกการประชุมทุกครั้ง 

X X X X X 

2)  มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้อง
กับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ หรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/
สาขาวิชา (ถ้ามี) 

X X X X X 

3)  มีรายละเอียดของรายวิชาและรายละเอียดของ
ประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี)  ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 
อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบ    
ทุกวิชา 

X X X X X 

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

X X X X X 

5)  จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตรตาม
มหาวิทยาลัย/สภาวิชาชีพก าหนด  ภายใน 60 วันหลังสิ้นสดุ 
ปีการศึกษา 

X X X X X 

6)  มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผล
การเรียนรู้ที่ก าหนดใน มคอ.3 และมคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อย
ร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 

X X X X X 

7)  มีการพัฒนา/ปรับปรุง การจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์
การสอนหรือการประเมินผลการเรียนรู้จากผลการด าเนินงานที่
รายงานในผลการด าเนินการของหลักสูตรปีที่ผ่านมา 

 X X X X 

8)  อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคนได้รับการปฐมนิเทศหรือ
ค าแนะน าด้านการจัดการเรียนการสอน 

X X X X X 
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ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ปีท่ี 1 ปีที่ 2 ปีท่ี 3 ปีท่ี 4 ปีท่ี 5 
9)  อาจารย์ประจ าทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการและ/
หรือวิชาชีพอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

X 
 

X X X X 

10)  จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 50 ได้รับการพัฒนาทางวิชาการและ/หรือ
วิชาชีพอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

X X X X X 

11)  ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่
ดีต่อคุณภาพหลักสูตรเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 
5.0 

  X X X 

12)  ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่
เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0 

   X X 

 
ผลการด าเนินการบรรลุตามเป้าหมายตัวบ่งชี้ทั้งหมดอยู่ในเกณฑ์ดีต่อเนื่อง 2 ปีการศึกษา    เพ่ือติดตาม

การด าเนินการตาม TQF ต่อไป ทั้งนี้เกณฑ์การประเมินผ่าน คือ มีการด าเนินงานตามข้อ 1–5 และอย่างน้อย
ร้อยละ 80 ของตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานที่ระบุไว้ในแต่ละปี 

 
หมวดที่ 8    

การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 

 
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 

1.1. การประเมินกลยุทธ์การสอน  
การประเมินกลยุทธ์การสอนที่ได้วางไว้ส าหรับการพัฒนาการเรียนรู้ในด้านต่างๆ มีดังนี้ 
1.1.1 ประเมินรายวิชาและการคุมวิทยานิพนธ์ของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก/ร่วมโดย

นักศึกษาภาคการศึกษาละ 1 ครั้ง 
1.1.2 ประเมินความเห็นหรือข้อเสนอแนะของอาจารย์หลังการอบรมเรื่องการสอน  
1.1.3 ประเมินกลยุทธ์การสอนโดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
1.1.4 ประเมินจากพฤติกรรมของนักศึกษาในการอภิปราย การซักถาม และการตอบค าถาม        

ในชั้นเรียน 
1.1.5 พิจารณาหาทางพัฒนาปรับปรุงกลยุทธ์การสอน 
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1.2. การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน  
1.2.1 ประเมินรายวิขาโดยนักศึกษาในสัปดาห์ 15 ของภาคการศึกษา 
1.2.2 ประเมินการสังเกตการณ์ของประธานหลักสูตรหรืออาจารย์ประจ าหลักสูตร 
1.2.3 ประเมินทักษะของอาจารย์โดยผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

 
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม  

การประเมินหลักสูตรพิจารณา 2  ประการที่ส าคัญ เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ มีดังต่อไปนี้ 
2.1 การประเมินคุณภาพของหลักสูตร  

2.1.1 ผู้รับผิดชอบหลักสูตรประเมินหลักสูตรหลังสิ้นสุดการสอนแต่ละปี 
2.1.2 นักศึกษาชั้นปีสุดท้ายประเมินหลักสูตร 
2.1.3 นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ประเมินหลักสูตร 
2.1.4 ผู้ใช้บัณฑิตประเมินหลักสูตร 
2.1.5 ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกประเมินหลักสูตร 

2.2 วิธีการประเมินหลักสูตร 
2.2.1 ใช้แบบสอบถาม และ/หรือสัมภาษณ์ความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพหลักสูตรในภาพรวมและการ

บรรลุผลการเรียนรู้ตามความคาดหวังจากนักศึกษาและบัณฑิต  
2.2.2 ใช้แบบสอบถาม และ/หรือสัมภาษณ์ความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพหลักสูตรในภาพรวมและ  

การบรรลุผลการเรียนรู้ตามความคาดหวังจากผู้ทรงคุณวุฒิ และ/หรือผู้ประเมินภายนอก  
2.2.3 ใช้แบบสอบถาม และ/หรือสัมภาษณ์ความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพหลักสูตรในภาพรวมและ  

การบรรลุผลการเรียนรู้ตามความคาดหวังจากผู้ใช้บัณฑิต และ/หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
 
3. การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร  

3.1 หัวข้อส าหรับประเมิน  
หัวข้อที่จะประเมินมีหลายประการด้วยกัน อาทิ การประเมินผลประกอบ จ านวนนักศึกษาที่จบตาม

ก าหนด จ านวนนักศึกษาที่ตกออก จ านวนวิทยานิพนธ์ที่ได้รับรางวัล จ านวนบทความจากวิทยานิพนธ์ 
ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต การด าเนินงานตามการปรับปรุงหลักสูตร โดยคณะกรรมการการ
ประกันคุณภาพภายใน 
3.2 จ านวนคณะกรรมการประเมิน 

คณะกรรมการประเมินประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิอย่างน้อย 3 คน 
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4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตร  

กระบวนการทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตร มีดังต่อไปนี้ 
4.1  คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอนประชุมวางแผนเพื่อการประเมินและวางแผน  
      ปรับปรุงหลักสูตร 
4.2  พิจารณาทบทวนผลการประเมินการด าเนินการของอาจารย์และนักศึกษาในที่ประชุมคณะกรรมการ 
      บริหารหลักสูตร ทุกภาคการศึกษา 
4.3  ผู้รับผิดชอบหลักสูตรประชุมพิจารณาวางแผนปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธ์ทุก 4 ปี 
4.4  เชิญผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงหลักสูตร 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



62  

 

 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 

ภาคผนวก 1    เปรียบเทียบข้อแตกต่างระหว่างหลักสูตรเดิมกับหลักสูตรปรับปรุง    
ภาคผนวก 2    แสดงรายละเอียดความสอดคล้องวัตถุประสงค์ของหลักสูตร รายวิชา และค าอธิบายเพิ่มเติม 
ภาคผนวก 3    ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะผู้ทรงคุณวุฒิกับการด าเนินการของผู้รับผิดชอบหลักสูตร  
ภาคผนวก 4    ภาระงานสอนและผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร    
ภาคผนวก 5    ภาระงานสอนและผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ า 
ภาคผนวก 6    เอกสารประกอบข้อมูลของ Stakeholder 
ภาคผนวก 7    ผลงานทางวิชาการเพ่ือขอก าหนดต าแหน่งรองศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาอิสลามศึกษา 

        ของรองศาสตราจารย์ ดร.อิบรอฮีม  ณรงค์รักษาเขต 
ภาคผนวก 8   ผลงานทางวิชาการเพ่ือขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาอิสลามศึกษา 

        ของผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิเลาะ  แวอุเซ็ง 
ภาคผนวก 9    ระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2549             
ภาคผนวก 10   ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต   
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ภาคผนวก 1 
เปรียบเทียบข้อแตกต่างระหว่างหลักสูตรเดิมกับหลักสูตรปรับปรุง 

 
หัวข้อ หลักสูตรเดิม หลักสูตรปรับปรุง 

ชื่อหลักสูตร ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาอิสลามศึกษา 
Doctor of Philosophy Program in Islamic Studies 

คงเดิม 

ชื่อปริญญา 
 

ชื่อเต็ม ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (อิสลามศึกษา) 
Doctor of Philosophy (Islamic Studies) 
ชื่อย่อ ปร.ด.  (อิสลามศึกษา) 

Ph.D. (Islamic Studies) 

คงเดิม 

ห ลั ก ก า ร แ ล ะ
เหตุผล 
 

 การศึกษาเป็นกระบวนการเรียนรู้ตลอดชีวิต ซึ่ง
สอดคล้องกับหลักค าสอนของศาสนาอิสลามที่เน้นให้
มุสลิมทุกคนศึกษาหาความรู้ไปตลอดชีวิตดังวัจนะของ
ท่านศาสดาความว่า “จงแสวงหาความรู้ตั้งแต่อยู่ในเปล
จนถึงหลุมฝังศพ”  เพราะการศึกษาจะเป็นเครื่องมือ
ส าคัญที่จะท าให้ผู้ศึกษามีความรู้คู่คุณธรรม อีกทั้งยังมี
วิสัยทัศน์ที่กว้างไกลอันเป็นที่พึงประสงค์ของการศึกษา
ไทย   นอกจากนั้นการศึกษายังเป็นเครื่องมือที่ส าคัญใน
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  ซึ่งจะน าไปสู่การพัฒนา
ประเทศในที่สุด 
 ปัจจุบันการเรียนการสอนวิชาอิสลามศึกษาได้
แพร่หลายอย่างกว้างขวาง  ผู้คนให้ความสนใจกับ
การศึกษาวิชาอิสลามมากข้ึน  แต่ละปีมีผู้ส าเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาตรีและปริญญาโทในสาขาอิสลามศึกษาทั้ง
ในและต่างประเทศเป็นจ านวนมาก  และบุคคลเหล่านี้
บางคนก็มีความประสงค์ที่จะศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น  
ในปัจจุบันบุคคลเหล่านี้จ าเป็นที่จะต้องศึกษาต่อในระดับ
ดุษฎีบัณฑิตสาขาอิสลามศึกษาในต่างประเทศ  เพราะยัง
ไม่มีสถาบันการศึกษาแห่งใดในประเทศไทยที่เปิดสอน
อิสลามศึกษาในระดับนี้ 
 
 
 

คงเดิม 
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หัวข้อ หลักสูตรเดิม หลักสูตรปรับปรุง 
การจัดการศึกษาสาขาอิสลามศึกษาระดับดุษฎี

บัณฑิตในประเทศไทยจะเป็นการช่วยลดค่าใช้จ่ายของ
ผู้เรียน  ไม่สูญเสียรายจ่ายให้กับต่างประเทศ  และยังเปิด
โอกาสให้นักศึกษาต่างชาติมาเรียน   
ท าให้นานาประเทศรู้จักประเทศไทยมากยิ่งข้ึน  
 ภาควิชาอิสลามศึกษา  วิทยาลัยอิสลามศึกษา  
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ได้เปิดท า
การสอน  สาขาวิชาอิสลามศึกษาในระดับปริญญาตรี
ตั้งแต่  พ.ศ. 2532  ระดับปริญญาโท  ตั้งแต่ปี  พ.ศ. 
2541  มีประสบการณ์ในการจัดการศึกษาสาขาวิชาการ
อิสลามศึกษา  ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น  ภาควิชา
อิสลามศึกษาจึงมีความประสงค์ท่ีจะผลิตนักวิชาการ 
อิสลามในระดับที่สูงขึ้นให้เป็นผู้น าทางวิชาการ  มี
ความสามารถด้านวิจัยและสามารถน าผลวิจัยไปใช้ในการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทั้งในภาครัฐและเอกชนต่อไป   

ปรัชญา 
 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาอิสลามศึกษามุ่ง
ผลิตดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาอิสลามศึกษา ให้เป็นผู้น าทาง
วิชาการ มีมาตรฐานวิชาการท่ีเป็นสากล และเป็นผู้มี
บทบาทในการสร้างชาติเพ่ือความสงบสุขและสันติภาพ 
ตลอดจนเป็นนักวิจัยที่มีคุณธรรมจริยธรรมและ
จรรยาบรรณทางวิชาการ สามารถคิดค้นองค์ความรู้ใหม่
โดยอาศัยกระบวนการวิจัย และบูรณาการศาสตร์เพ่ือการ
สร้างสรรค์ความก้าวหน้าทางวิชาการได้อย่างต่อเนื่อง  

คงเดิม 

วัตถุประสงค ์
 

1. เพ่ือผลิตดุษฎีบัณฑิตด้านอิสลามศึกษาที่มีความรู้
ความสามารถในการบูรณาการองค์ความรู้อิสลามใน
เชิงสหวิทยาการ  
2. เพ่ือผลิตดุษฎีบัณฑิตท่ีมีความสามารถในด้านวิจัย
อิสลามศึกษา  
 

1.  ตระหนักถึ งคุณธรรมและ
จริยธรรมอิสลามในการด าเนิน
ชีวิต การท าหน้าที่ด้วยรับผิดชอบ 
เคารพในสิทธิมนุษย์ ชนและ
ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของผู้อื่น 
2 .  มี ค ว า ม รู้ ค ว า ม เ ข้ า ใ จ ใ น      
องค์ความรู้ทาง อิสลามศึกษา 
สามารถบู รณาการความรู้ ใน
ศาสตร์ที่เกี่ยวข้องและเสริมสร้าง
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องค์ความรู้ด้วยตนเองอย่างเป็น
สากล 
3. มีความสามารถในการค้นหา
ข้อเท็จจริง วิเคราะห์สถานการณ์ 
ป ร ะยุ กต์ ค ว ามรู้ แ ล ะก า ร ใ ช้
เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์ และ
แก้ไขปัญหาอย่างเหมาะสม 

คุณสมบัติของ   
ผู้เข้าศึกษา   
 

6.1 เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาหรือคาดว่าจะส าเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาอิสลามศึกษา โดย
มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 3.00 และมีประสบการณ์
ในการท าวิจัยในสาขาท่ีเกี่ยวข้อง โดยมีผลงานวิจัยที่ได้รับ
การตีพิมพ์และเผยแพร่ และมีเอกสารหลักฐานรับรอง 
หรืออยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
          6.2  เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือ
คาดว่าจะส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชา
อิสลามศึกษา หรือสาขาท่ีเกี่ยวข้อง 
         6.3  คุณสมบัติอ่ืนๆ นอกเหนือจากที่ก าหนดไว้
ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร  

1. แบบ 1.1 และแบบ 2.1 
   1.1.เป็นผู้ส าเร็จการศึกษา
ปริญญาโทหรือเทียบเท่า
สาขาวิชาอิสลามศึกษาหรือสาขา
ที่เก่ียวข้อง มีคะแนนสะสมไม่ต่ า
กว่า 3.00 จะต้องมีผลงานวิจัย
ทางอิสลามศึกษา หรือมีผลงาน
เขียนต ารา/หนังสืออย่างน้อย  3  
เล่ม  
      1.2. ผู้ที่ส า เร็จการศึกษา
ปริญญาโทไม่ตรงกับสาขาอิสลาม
ศึกษาหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง  และ
ส าเร็จปริญญาตรีทางอิสลาม
ศึ กษ าหรื อส าขาที่ เ กี่ ย ว ข้ อ ง 
จะต้องผ่านสอบประมวลความรู้
รายวิชาในสาขาวิชาอิสลามศึกษา 
ได้แก่ อัลกุรอาน อัลหะดีษ อะกี
ดะฮฺอิสลามียะฮฺ และระเบียบ
วิธีการวิจัยเพ่ืออิสลามศึกษา โดย
จะต้องได้คะแนนของแต่ละวิชา
ไม่ต่ ากว่า 60 คะแนน 
2 แบบ 1.2 และแบบ 2.2 
     2.1 เป็นผู้ส าเร็จการศึกษา
ปริญญาตรีสาขาวิชาอิสลาม
ศึกษาหรือสาขาที่เก่ียวข้อง ที่มี
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คะแนนสะสมไม่ต่ ากว่า 3.50 มี
ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์และ
เผยแพร่ และมีเอกสารหลักฐาน
รับรอง หรืออยู่ในดุลยพินิจของ
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
     2.2  จะต้องผ่านสอบ
ประมวลความรู้รายวิชาปริญญา
โททางอิสลามศึกษา ได้แก่ 761-
501, 761-502, 761-503, 761-
504, 761-505 โดยจะต้องได้
คะแนนของแต่ละวิชาไม่ต่ ากว่า 
60 คะแนน 
      2.3 จะต้องมีความรู้
ภาษาอังกฤษโดยผ่านเกณฑ์ตาม
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
เรื่อง เกณฑ์ความรู้ภาษาอังกฤษ
ส าหรับผู้สมัครเข้าศึกษาระดับ
ปริญญาเอก ทุกประการ 
      2.4  นอกจากข้อ 1.1 และ
1.2 ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะ
กรรมการบริหารหลักสูตร 
      2.3  นอกจากคุณสมบัติที่ได้
กล่าวข้างต้น ให้เป็นไปตามระเบีย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่า
ด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
 

การคัดเลือกผู้เข้า
ศึกษา 

เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  ว่าด้วย
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา   

คงเดิม 

ระบบการศึกษา 
 

เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วย
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  

คงเดิม 

ระยะเวลา 9.1 ให้มีระยะเวลาการศึกษา 3 ปีการศึกษา (ส าหรับผู้เข้า ให้มีระยะเวลาการศึกษา 3 ปี
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การศึกษา 
 

ศึกษาแบบ 1.1 และ แบบ 2.1  ส าหรับผู้ส าเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาโท 
9.2 ให้มีระยะเวลาการศึกษา 5 ปี (ส าหรับผู้เข้าศึกษา
แบบ 1.2 และ แบบ 2.2  ส าหรับผู้ส าเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี 

การศึกษา (ส าหรับผู้เข้าศึกษา
แบบ 1.1 และ แบบ 2.1)  
ให้มีระยะเวลาการศึกษา 4 ปี
(ส าหรับผู้เข้าศึกษาแบบ 1.2 และ 
แบบ 2.2) 
 

การลงทะเบียน
เรียน 

เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วย
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา   

คงเดิม 

การวัดผลและ
การส าเร็จ
การศึกษา 

เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วย
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา   
     

คงเดิม 

สถานที่และ
อุปกรณ์การสอน 
 

 ใช้สถานที่และอุปกรณ์การสอนของภาควิชา
อิสลามศึกษา วิทยาลัยอิสลามศึกษา รวมถึงภาควิชา 
คณะ และหน่วยงานอื่นๆ ในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
ที่มีความเกี่ยวข้องกันในหลักสูตร นอกจากนี้อาจใช้
ส ถ า น ที่ แ ล ะ อุ ป ก ร ณ์ ข อ ง อ ง ค์ ก ร ภ า ย น อ ก 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์อีกด้วย 

คงเดิม 

ห้องสมุด 
 

ใช้หอสมุดจอห์น   เอฟ   เคนเนดี้  หอสมุด
คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร และห้องสมุดวิทยาลัย
อิสลามศึกษา  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  ซึ่งมีหนังสือ 
ต ารา เอกสารสิ่งพิมพ์ และสื่อการศึกษาทางด้านอิสลาม
ศึกษา นอกจากนี้ยังค้นคว้าเพ่ิมเติมได้จากฐานข้อมูลทาง
วิชาการของหอสมุดฯ รวมทั้ งยั งค้นคว้าข้อมูลผ่าน
อินเตอร์เน็ตได้  

คงเดิม 

หนังสือและต ารา
ที่ใช้ประกอบการ
เรียนการสอน   
 

1)  หอสมุดจอห์น  เอฟ  เคนเนดี้   มีหนังสืออ่าน
ประกอบ  ต าราเรียน  วารสาร  บทคัดย่อ  งานวิจัยและ
สิ่งพิมพ์อ่ืน ๆ  ที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาอิสลามศึกษา  ดังนี้ 
หนังสือภาษาไทย                           840   ชื่อเรื่อง     
หนังสือภาษาต่างประเทศ                 811   ชื่อเรื่อง    
วารสารภาษาไทย                   13   ชื่อเรื่อง    
วารสารภาษาต่างประเทศ                    7   ชื่อเรื่อง    
วิทยานิพนธ์ (ภาษาไทย / ต่างประเทศ)  19   ชื่อเรื่อง    

คงเดิม 
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หนังสืออ้างอิง (ภาษาไทย / ต่างประเทศ) 61  ชื่อเรื่อง   
2) หอ้งสมุดวิทยาลัยอิสลามศึกษา 
- หนังสือภาษาไทย                     1,130    เล่ม 
- หนังสือภาษาต่างประเทศ           6,085    เล่ม 
- วารสารภาษาไทย                          3    ชื่อเรื่อง 
- วารสารภาษาต่างประเทศ               10   ชื่อเรื่อง  

การค้นคว้า
ฐานข้อมูลและ
วารสารจาก CD-
ROM และ 
Internet 

1) ProQuest  Dissertation  Abstract  Online 
2) H.W. Wilson  Full  Text  
3) Science  & Direct 
4) Springer  Link  
5) Grolier  Online  
6) Lexis  Nexis   
7) Journal  Link    

คงเดิม 

การยืมคืน
ระหว่างสถาบัน  
(Inter-library 
Loan) 

โดยผ่านระบบ WEBPAC และ PULINET  เช่น การยืม
จากห้องสมุดของหอสมุดกลางของ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   มหาวิทยาลัยบูรพา  
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
และมหาวิทยาลัยขอนแก่น  รวมทั้งหอสมุดของ
มหาวิทยาลัยราชภัฎ  และสถาบันอ่ืนๆ  เป็นต้น 

คงเดิม 

งบประมาณ  
 

ประมาณค่าใช้จ่ายต่อหัวเมื่อจบหลักสูตร 96,000 บาท 
จากงบประมาณประจ าปีของวิทยาลัยอิสลามศึกษา 

คงเดิม 

จ านวน 
หน่วยกิตรวม 
ตลอดหลักสูตร 
 

แบบ 1.1  ส าหรับนักศึกษาท่ีจบปริญญาโท  
             ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต  
แบบ 1.2  ส าหรับนักศึกษาท่ีจบปริญญาตรี 
             ไม่น้อยกว่า 72 หน่วยกิต  
แบบ 2.1  ส าหรับนักศึกษาท่ีจบปริญญาโท 
             ไม่น้อยกว่า 54 หน่วยกิต  
แบบ 2.2  ส าหรับนักศึกษาท่ีจบปริญญาตรี 

        ไม่น้อยกว่า 72 หน่วยกิต  
 

แบบ 1.1 และ 2.1  ส าหรับ
นักศึกษาท่ีจบปริญญาโท  
ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต  
แบบ 1.2 และ 2.2  ส าหรับ
นักศึกษาท่ีจบปริญญาตรี 
ไม่น้อยกว่า 72 หน่วยกิต  
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โครงสร้าง
หลักสูตร 

แผนการศึกษาส าหรับนักศึกษาที่จบปริญญาโท 
แบบ 1.1  วิทยานิพนธ์        48  หน่วยกิต 
แบบ 2.1  หมวดวิชาบังคับ     12  หนว่ยกิต 
 หมวดวิชาเลือก         6  หน่วยกิต 
 วิทยานิพนธ์       36  หน่วยกิต 
 
แผนการศึกษาส าหรับนักศึกษาที่จบปริญญาตรี 
แบบ 1.2   วิทยานิพนธ์         72 หน่วยกิต 
แบบ 2.2   หมวดวิชาบังคับ    15 หน่วยกิต 
              หมวดวิชาเลือก      9 หน่วยกิต 
               วิทยานิพนธ ์       48 หน่วยกิต 

แบบ 1.1 วิทยานิพนธ์ 
48 หน่วยกิต 
 
แบบ 2.1    บังคับ 9 หน่วยกิต 

            เลือก 3 หน่วยกิต 
     วิทยานิพนธ์  36 หน่วยกิต 

 
 

แบบ 1.2 วิทยานิพนธ์  
            72 หน่วยกิต 
แบบ 2.2 บังคับ 15 หน่วยกิต 

      เลือก    9 หน่วยกิต 
วิทยานิพนธ์  48 หน่วยกิต 

 
รายวิชา หมวดวิชาบังคับ   

- หลักสูตรแบบ 2.1  จ านวน 12  หน่วยกิต 
- หลักสูตรแบบ 2.2  จ านวน 15  หน่วยกิต 

แบบ 2.1  9 หน่วยกิต 
แบบ 2.2  15 หน่วยกิต 

       
รายวิชา 
 

761 - 601 การศึกษาคัมภีร์อัล-กุรอานและอัสสุนนะฮ์ คงเดิม 
761 – 602 สีเราะฮ์ คงเดิม 
761 – 603 ศูลุลฟิกฮ์  คงเดิม 
761 – 604 **การออกแบบวิจัยทางอิสลามศึกษา คงเดิม 
761 – 605   การวิจัยเอกสารทางอิสลามศึกษา คงเดิม 
761 – 606 **สัมมนาการวิจัยทางอิสลามศึกษา 1 คงเดิม 
761 – 607 **สัมมนาการวิจัยทางอิสลามศึกษา 2 คงเดิม 
761 – 608 **สัมมนาการวิจัยทางอิสลามศึกษา 3 คงเดิม 
* บังคับเฉพาะหลักสูตรแบบ  2.2 
** ไม่นับหน่วยกิต 

 

หมวดวิชาเลือก     
- หลักสูตร แบบ 2.1   จ านวน   6  หน่วยกิต 
- หลักสูตร แบบ 2.2   จ านวน  9  หน่วยกิต 

แบบ 2.1    3 หน่วยกิต 
แบบ 2.2    9 หน่วยกิต 

 
 761 – 611 ศาสนาเปรียบเทียบขั้นสูง  คงเดิม 



70  

 

หัวข้อ หลักสูตรเดิม หลักสูตรปรับปรุง 
ค าอธิบาย
ความหมายรหัส
และหน่วยกิต 
 

761 – 612 อิสลามและปรัชญาเปรียบเทียบ   คงเดิม 
761 - 613  สัมมนาอิสลามและแนวคิดสมัยใหม่             คงเดิม 
761 - 614  สัมมนาอิสลามและพหุสังคม   คงเดิม 
761 – 615 การศึกษาคัมภีร์เปรียบเทียบ   คงเดิม 
761 – 616 ประวัติศาสตร์และอารยธรรมอิสลาม  คงเดิม 
761 – 617 การเมืองและเศรษฐศาสตร์อิสลาม คงเดิม 
นอกจากรายวิชาเลือกที่ปรากฏในรายการข้างต้นนี้  
นักศึกษาอาจเลือกศึกษารายวิชาของมหาวิทยาลัยอ่ืน ๆ  
ทั้งภายในและต่างประเทศ  ทั้งนี้ ต้องได้รับความเห็นชอบ
จากอาจารย์ที่ปรึกษาและคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

คงเดิม 

วิทยานิพนธ์ คงเดิม 
- หลักสูตร แบบ 1.1  ปริญญาโท จ านวน 48 หน่วยกิต 
761 - 621 วิทยานิพนธ์ 48  หน่วยกิต 

คงเดิม 

- หลักสูตร แบบ  1.2  ปริญญาตรี จ านวน 72  หน่วยกิต 
761 – 622  วิทยานิพนธ์  72  หน่วยกิต 

คงเดิม 

- หลักสูตร แบบ 2.1 จ านวน 36  หน่วยกิต 
761 – 623 วิทยานิพนธ ์36 หน่วยกิต 

คงเดิม 

- หลักสูตร แบบ 2.2 จ านวน 48  หน่วยกิต 
761 – 621 วิทยานิพนธ์ 48  หน่วยกิต 

คงเดิม 
 

17.4.1 ความหมายของรหัสวิชา 
รหัสวิชา หมายถึง หมายเลขประจ ารายวิชานั้นๆ 
ประกอบด้วยตัวเลข 6 ตัวโดยที่เลขแต่ละตัวมีความหมาย
ดังนี้  
-  เลข 3  ตัวแรก  คือ 761 หมายถึง เลขรหัสประจ า
สาขาวิชาอิสลามศึกษา ภาควิชาอิสลามศึกษา 
- เลขตัวที่  4  คือ  เลข 6   หมายถึงรหัสประจ าระดับ
การศึกษาปริญญาเอก  
-  เลขตัวที่  5   หมายถึง  รายวิชาบังคับใช้เลข 0    
รายวิชาเลือกใช้เลข 1 รายรายวิชาวิทยานิพนธ์ใช้เลข2 
-  เลขตัวที่ 6     หมายถึง ล าดับรายวิชา 
ความหมายของหน่วยกิต  

คงเดิม 
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หัวข้อ หลักสูตรเดิม หลักสูตรปรับปรุง 
ตัวอย่าง  2 (1-2-3)  มีความหมาย ดังนี้ 
เลขตัวที่  1 หมายถึง  จ านวนหน่วยกิตรวม 
เลขตัวที่  2 หมายถึง  จ านวนชั่วโมงบรรยาย หรือสัมมนา
ต่อสัปดาห์ 
เลขตัวที่  3 หมายถึง จ านวนชั่วโมงปฏิบัติการต่อสัปดาห์
เลขตัวที่  4 หมายถึง  จ านวนชั่วโมงศึกษาด้วยตนเองต่อ 
 

 
ภาคผนวก 2 

แสดงรายละเอียดความสอดคล้องวัตถุประสงค์ของหลักสูตร รายวิชา และค าอธิบายเพิ่มเติม 
   

วัตถุประสงค์ของ
หลักสูตร 

รายวิชารหัส ชื่อรายวิชา จ านวนหน่วยกิต 
ค าอธิบาย
เพิ่มเติม 
(ถ้ามี) 

1.ตระหนักถึงคุณธรรม
และจริยธรรมอิสลามใน
การด าเนินชีวิต การท า
หน้าที่ด้วยรับผิดชอบ 
เคารพในสิทธิมนุษยชน
และศักดิ์ศรีความเป็น
มนุษย์ของผู้อื่น 
 
 
 
 
 
2.มีความรู้ความเข้าใจใน
องค์ความรู้ทางอิสลาม
ศึกษา สามารถบูรณา
การความรู้ในศาสตร์ที่
เกี่ยวข้องและเสริมสร้าง
องค์ความรู้ด้วยตนเอง

กลุ่มรายวิชาบังคับและรายวิชาเลือกดังนี้ 
761 - 601 การศึกษาคัมภีร์อัล-กุรอาน 
               และอัสสุนนะฮ์                        3 (3-0-6) 
761 – 602 สีเราะฮ์    3 (3-0-6) 
761 – 603 อุศูลุลฟิกฮ์    3 (3-0-6) 
761 – 611 ศาสนาเปรียบเทียบขั้นสูง       3 (3-0-6) 
761 – 612 อิสลามและปรัชญาเปรียบเทียบ  2(2-0-4) 
761 – 613 สัมมนาอิสลามและแนวคดิสมัยใหม่   2 (0-4-2) 
761 - 614 สัมมนาอิสลามและพหุสังคม   2 (0-4-2) 
761 - 615 การศึกษาคัมภีร์เปรียบเทียบ    2 (2-0-4) 
761 - 616 ประวัติศาสตร์และอารยธรรมอิสลาม  3 (3-0-6) 
761 – 606 สัมมนาการวิจัยทางอิสลามศึกษา 1      1 (0-2-1) 
761 – 607 สัมมนาการวิจัยทางอิสลามศึกษา 2      1 (0-2-1) 
761 – 608 สัมมนาการวิจัยทางอิสลามศึกษา  3     1 (0-2-1) 
761 – 604 การออกแบบวิจัยทางอิสลามศึกษา      3 (3-0-6) 
761 - 605 การวิจัยเอกสารทางอิสลามศึกษา         3 (3-0-6) 
761 – 621 วิทยานิพนธ์                            48 (0-144-0) 
761 – 622 วิทยานิพนธ์                           72 (0-216-0) 
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วัตถุประสงค์ของ
หลักสูตร 

รายวิชารหัส ชื่อรายวิชา จ านวนหน่วยกิต 
ค าอธิบาย
เพิ่มเติม 
(ถ้ามี) 

อย่างเป็นสากล 
3.มีความสามารถในการ
ค้นหาข้อเท็จจริง 
วิเคราะห์สถานการณ์ 
ประยุกต์ความรู้และการ
ใช้เทคโนโลยี่อย่าง
สร้างสรรค์ และแก้ไข
ปัญหาอย่างเหมาะสม 

 

761 – 623 วิทยานิพนธ์                           36 (0-108-0) 
 

 
ภาคผนวก 3 

ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิกับการด 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
รายละเอียดชองบางวชิา 

 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 

 



73  

 

 

 

ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของ
ผู้ทรงคุณวุฒิ 

ประเด็น ค าชี้แจงและการ
ด าเนินการ 

ผู้ทรงคุณวุฒิท่านที่ 3    

รองศาสตราจารย์ ดร.มุฮ าหมัดซากี  
เจ๊ะหะ 

ปรับข้อความหรือส านวนให้ชัดเจน ได้ด าเนนิการแล้ว 

 พิจารณาหน่วยกิตของรายวิชาในกลุ่มวิชา
บังคับ รายวิชาเฉพาะกลุ่มและรายวิชาเลือก 

คงเดิมเพื่อให้สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

 ตรวจสอบคุณวุฒิ ของอาจารย์ ประจ า
หลักสูตร 

ได้ด าเนนิการแล้ว 
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ภาคผนวก 4 
 

ภาระงานสอนและผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 

1.   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. หน้า 85-101.   

  2. อีสมาแอ  กาเต๊ะ (2561).  วะสะฎียะฮในอิสลามกับการอยู่ร่วมกันท่ามกลางสังคมพหุวัฒนธรรม 

  ด้านความเชื่อและความคิด. วารสารอิสลามศึกษา ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 

2561, วิทยาลัยอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. หน้า 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 
  พื้นที่การศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (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  มหาวิทยาลัยราชภัฎ 

ยะลา 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 
 
 
 
 
 



77  

 

 
 11.  อีสมาแอ กาเต๊ะ. (2018).  มูลเหตุและวิวัฒนาการเกิดศาสนาตามทัศนอิบนุกาษีรในหนังสือ 
  ตัฟซีรุลกุรอานุลอาซีม . การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 4  ปี 2561 

       เรื่อง การบูรณาการสหัสวิทยากับอิสลามานุวัตร : การสร้างสันติภาพและสังคม 
 คุณธรรมอย่างย่ังยืน.  110-120 

   12.  ซาฟารี เหาะไบ และ อีสมาแอ กาเต๊ะ (2018) ประวัติความเป็นมาการอนุญาโตตุลากา 
ในอิสลาม  การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งท่ี 4  ปี 2561 เรื่อง : การบูรณาการ  
สหัสวิทยากับอิสลามานุวัตร: การสร้างสันติภาพและสังคมคุณธรรมอย่างยั่งยืน .        
248-265 
 

2.3. หนังสือ/ต ารา 
        - 
 

2.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อับดุลเลาะ  หนุ่มสุข 
1.  ภาระงานสอน   

ระดับปริญญาตรี  
ไม่มีวิชา 
ภาระงานส่วนเพิ่มขึ้นในหลักสูตรปริญญาโท 
รหัสวิชา ชื่อวิชา        หน่วยกิต 
- หลักสูตรเดิม 

ไม่มี 
- 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) 
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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. การเข้ารับอิสลามของมุอัลลัฟในชุมชน
มุสลิมพ้ืนที่ชายฝั่วอันดามัน จังหวัดภูเก็ต. การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4,     
18 ธันวาคม 2561, ณ มหาวิทยาลัยฟาฎอนี. 1-12 

 
3.  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) 
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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) 

 
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. 

 

 

 



80  

 

 

 

              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 
        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 
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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 

 
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) 
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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 จังหวัดปัตตานี. 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) 
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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 แห่งราชวงศ์อุมัยยะฮฺ. 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. 

 

 

 

 

 

 



88  

 

 

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) 
ภาระงานส่วนเพ่ิมขึ้นในหลักสูตรปริญญาโท 
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 

 - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



96  

 

 
 
 

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.   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 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. 

7.  อาอิด๊ะ เจ๊ะแว และนิเลาะ   แวอุเซ็ง. (2559). ปัญหาและแนวทางการพัฒนาการบริหารงาน
วิชาการโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด
ปัตตานี. วารสารอัล-ฮิกมะฮฺ. 6(1), 117-131. 
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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 
Development (The 4th YRU-IEED 2017: Future and Challenges). Yala 
Rajabhat University, Thailand. (v.1, p 186-192) 
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5. Rudiyah Ha, Niloh Wae-u-seng, Abdulhakam Hengpiya, and Suhailan Hussien. 

(2017). “Psychology traits factor effecting active learning behavior: 
Empirical study in three southern borders Province of Thailand”. 
Proceeding the 6thBurapha University International Conference at 3-4 
August 2017, Burapha University. Thailand. p 257-269  

 
3.  ผลงานทางวิชาการเพื่อขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาอิสลามศึกษา โดยเรียงล าดบั 
     ความส าคัญ ดงันี ้ 
     3.1  เอกสารประกอบการสอนวิชา 762-428 
 1. วิชา 762-428 การศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
               นิเลาะ  แวอุเซ็ง. (มปป.) การศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้. ปัตตานี. วิทยาลัยอิสลามศึกษา, 
                          มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. 1-238 
     3.2 งานแปล 
          1. ญับนูน, นาเซอร์. 2537. อิสลามและการจัดการ. แปลจาก Islam and Management. แปลโดย  

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

    3.3 ผลงานวิจัย 
         1. อิบรอฮีม ณรงค์รักษาเขต. นิเลาะ  แวอุเซ็ง และคณะ. (2548). การมีส่วนร่วมขององค์กรมุสลิม 

ในการส่งเสริมธรรมรัฐองค์การบริหารส่วนต าบลในจังหวัดชายแดนภาคใต้. ปัตตานี : 
วิทยาลัยอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. วารสารสงขลานครินทร์ ฉบับ
สังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์. ปีที่ 16 ฉบับที่ 1 ม.ค. – ก.พ. 2553. 171-191 

 
14.  ดร.ธวัช นุ้ยผอม 

  1. ภาระงานสอน 
ระดับปริญญาตรี  
รหัสวิชา ชื่อวิชา        หน่วยกติ 
763-140  องค์การและการจัดการในอิสลาม     3(3-0-3) 
763-318 ทฤษฎีและการประยุกต์ใช้เศรษฐศาสตร์อิสลาม   3(3-0-3) 
763-342 หลักการบัญชีในอิสลาม       3(3-0-3) 
763-461 สหกิจศึกษา        6(0-6-0) 
 
 

https://neo-mis1.pn.psu.ac.th/neo-mis/registra2/searchsubjectdesc.php?subject_key=00010636
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ภาระงานส่วนเพิ่มขึ้นในหลักสูตรปริญญาโท 
รหัสวิชา ชื่อวิชา        หน่วยกิต 
- หลักสูตรเดิม 

ไม่มี 
- หลักสูตรนี้   
761-556   ระบบการเงินในอิสลาม        2(1-3-2) 
761-581   เศรษฐศาสตร์อิสลาม         2(1-3-2) 

 
2.  ผลงานทางวิชาการย้อนหลัง 5 ปี 

2.1  บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสาร 
1. Tawat Noipom. (2014). Can Islamic Microfinancing Improve the Lives of the 

    Clients : Evidence from a Non-Muslim Country. Kyoto Bulletin  
    of Islamic Area Studies, 7(March 2014). p 67-97 

2. Tawat Noipom, Makatar Wae-Hayee. Sensory and physical Properties of  
Pla-duk-ra (Dried Fernented Catfish) at Different Conditions of Drying. 
International Journal on Advanced Science Information Technology  
(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 
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ภาคผนวก 5 
 

เอกสารประกอบข้อมูลของ Stakeholder   

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาอิสลามศึกษา 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 25.... 

 

การประเมินหลักสูตร 

ข้อเสนอแนะจากการประชุมผู้เรียนและผู้ใช้บัณฑิต เมื่อปีการศึกษา 2558 และปีการศึกษา 2559 

สรุปได้ว่า โดยภาพรวมหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาอิสลามศึกษา วิทยาลัยอิสลามศึกษา ควรเน้น

การสร้างดุษฎีบัณฑิตที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญ มีคุณธรรมจริยธรรม เช่นการมีบุคลิกภาพ การมีมารยาท    

การมีวินัย การมีจิตอาสา การเสียสละ การมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีต่อผู้อ่ืน การมีจิตใจที่เปิดกว้าง การมีภาวะผู้น า

และการให้เกียรติต่อผู้อ่ืน และควรเน้นทักษะทางด้านภาษาต่างประเทศโดยเฉพาะภาษาอังกฤษ ทักษะการ

สื่อสาร ทักษะการประสานงานและทักษะการเข้าหาผู้คนด้วย ทักษะการน าเสนอ ซึ่งจะช่วยให้มีข้อได้เปรียบ 

ในตลาดแรงงาน นอกจากนี้หลักสูตรควรให้มีการฝึกฝนเพ่ือให้ดุษฎีบัณฑิตสามารถประยุกต์เอาความรู้ที่เข้มข้น

ต่อยอดในภาคปฏิบัติได้และบริการสังคม 

คณะกรรมการพิจารณาหลักสูตรได้ให้ความเห็นต่อหลักสูตรในรายงานการประเมินตนเอง หลักสูตร

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาอิสลามศึกษา 2559 คือให้เน้นการพัฒนาศักยภาพทางด้านภาษาต่างประเทศที่

เป็นภาคบังดับของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ การรับนักศึกษาให้ค านึงถึงสาขาวิชาที่ตรงกันหรือสอดคล้อง

กันกับสาขาวิชาที่เปิดสอน  เช่นเดียวกัน  คณาจารย์ในหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต   ควรจัดการประเมิน  

การเรียนการสอนให้ครบถ้วน  เพ่ือให้นักศึกษาดุษฎีบัณฑิตมีความลึกซึ้งในแต่ละรายวิชา  โดยเฉพาะอย่างยิ่ง   

ในแต่ละกลุ่มวิชาที่เปิดสอน ตลอดจนการตีพิมพ์ผลงานที่เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ 
 

ความต้องการของผู้เรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

วิทยาลัยอิสลามศึกษา ได้ศึกษาความต้องการหลักของผู้เรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตลอดจน

ความส าคัญที่ท าให้ผู้เรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 

สาขาวิชาอิสลามศึกษา ดังนี้ 
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ส่วนผู้เรียน จากการรับฟังเสียงของนักศึกษาที่ก าลังเรียนและศิษย์เก่า สรุปได้ว่า ผู้เรียนมีความ

ต้องการที่ส าคัญคือ การส าเร็จการศึกษา มีความรู้ความสามารถที่เพียงพอส าหรับการท างานและการแข่ง

แข่งขันในตลาดแรงงาน จึงต้องมีแผนในการด าเนินการ เช่น การปรับปรุงหลักสูตร การจัดการเรียนการสอนให้

มีคุณภาพยิ่งขึ้น และการจัดประชุมวิชาการอย่างต่อเนื่อง ท าให้ภาพพจน์และชื่อเสียงของวิทยาลัยอิสลาม

ศึกษา สามารถดึงดูดผู้เข้าเรียนที่มีคุณภาพ 

ส่วนผู้ส่วนได้ส่วนเสีย มีความคาดหวังจากผู้เรียนที่ส าเร็จการศึกษาที่มีศักยภาพและสิ่งแวดล้อมที่มี

คุณภาพ ซึ่งมีความสัมพันธ์กับเสียงสะท้อนจากผู้เรียน ที่ส าคัญคือ การสนับสนุนจากวิทยาลัยอิสลามศึกษา 

ทุนอุดหนุน บริการต่างๆ ที่สามารถกระท าได้เป็นอีกปัจจัยที่ส าคัญสามารถสร้างความพึงพอใจ ทั้งยังท าให้เกิด

ความสัมพันธ์ระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับวิทยาลัยอิสลามศึกษาอีกด้วย 

ส่วนผู้ใช้บัณฑิตหรือตลาด มีความคาดหวังว่าดุษฎีบัณฑิตที่เข้าไปท างานมีความรู้ความสามารถและ

ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาและมีความพร้อมในการท างาน วิทยาลัยอิสลามศึกษา  จึงก าหนดให้นักศึกษาได้มี

โอกาสฝึกปฏิบัติจริง มีการศึกษาดูงานจากหน่วยงานอ่ืน มีการฝึกฝนทักษะในด้านต่างๆ ที่จ าเป็นและ

สอดคล้องกับสาขาวิชา ตลอดจนส่งเสริมให้ผู้เรียนเพิ่มพูนความรู้และทักษะในหลายๆ ด้านที่จ าเป็น 
 

การวิเคราะห์ข้อมูลของผู้เรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

วิทยาลัยอิสลามศึกษา  ใช้กลไกของคณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย คณะกรรมการบริหาร

หลักสูตร และคณาจารย์ในหลักสูตร ในการก าหนดส่วนของผู้เรียน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและการตลาดทั้งใน

ปัจจุบันและอนาคต มีก าหนดดังนี้ 

ส่วนผู้เรียน เมื่อพิจารณาจากช่องทางเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา – ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 

สาขาวิชาอิสลามศึกษา – ของผู้เรียนในปัจจุบัน ท าให้สามารถแบ่งกลุ่มของผู้เรียนออกเป็น 2 กลุ่มหลัก คือ 

กลุ่มนักศึกษาในระดับปริญญาโทจากในประเทศ และกลุ่มนักศึกษาในระดับปริญญาโทจากต่างประเทศ     

ส่วนกลุ่มแรกยังสามารถแยกออกเป็นผู้เรียนที่จบปริญญาโทในประเทศ ตามความต้องการของผู้เรียนที่เข้า

ศึกษาต่อระดับปริญญาเอก สาขาวิชาอิสลามศึกษา ตามกลุ่มวิชาต่างๆ และสถานการณ์ปัจจุบันมีสูงมาก   

ส่วนกลุ่มที่สองมีทั้งนักศึกษาในประเทศที่จบการศึกษาจากต่างประเทศและนักศึกษาต่างชาติที่จบปริญญาโท

จากประเทศของตนและประเทศอ่ืน ทั้งสองกลุ่มมีความสนใจที่เข้ามาศึกษาต่อในกลุ่มวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนใน 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาอิสลามศึกษา โดยพิจารณาความต้องการ ความถนัดและความพร้อม

ของผู้เรียน หรือผู้ที่เข้าศึกษาต่อในอนาคต เมื่อพิจารณาจากความต้องการของผู้เรียนและบริบทต่างๆ          

มีแนวโน้มที่จะมีผู้เรียนเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตมากขึ้น อย่างน้อยมีจ านวนเท่ากับจ านวน 
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นักศึกษาในหลักสูตรปัจจุบัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสาขาวิชาอิสลามศึกษา วิทยาลัยอิสลามศึกษา  ภายใต้

หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ที่เป็นที่ต้องการของชุมชน สังคม และตลาด หรือ

หลักสูตรที่มีการจัดการเรียนการสอนแบบกลุ่มวิชาเฉพาะทาง ที่เอ้ือให้ผู้เรียนที่ต้องการท างานด้วยและเรียน

ด้วยไปพร้อมๆ กัน วิทยาลัยอิสลามศึกษา คาดหวังว่าผู้ที่จะเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก สาขาวิชาอิสลาม

ศึกษา  จะเป็นผู้ที่มีอาชีพการงานอยู่แล้ว หรือมีต าแหน่งในสถานที่ที่ประกอบการงานอยู่แล้วจะเป็นภาครัฐ

หรือภาคเอกชน ที่มีความรู้ความสามารถที่จะเป็นดุษฎีบัณฑิตในอนาคต 

อย่างไรก็ตาม กลุ่มผู้เรียนระดับบัณฑิตศึกษาของวิทยาลัยอิสลามศึกษาในปัจจุบัน   และอนาคตยัง

เป็นนักศึกษาจากทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยเฉพาะนักศึกษาที่เป็นผู้ท างานอยู่ในภูมิภาค  และอาจจะ

เป็นกลุ่มเดียวกันกับสถาบันที่เปิดสอนหลักสูตรเดียวกันหรือคล้ายกัน จึงต้องมีการให้น าเสนอข้อมูลแก่กลุ่ม

ผู้เรียนถึงคุณภาพของหลักสูตร การจัดการเรียนการสอนเฉพาะกลุ่มวิชา การบริการที่ส่งเสริมการเรียนการ

สอนที่มีประสิทธิภาพ และศักยภาพของคณาจารย์ในหลักสูตรในการดูแลตลอดระยะเวลาการศึกษา ประการ

ทั้งปวงสามารถสร้างความพึงพอใจ ความประทับใจและความคาดหวังให้กับผู้เรียนหรือผู้ใช้บัณฑิตได้เหนือกว่า

คู่สถาบันที่เปิดสอนหลักสูตรเดียวกันหรือคล้ายกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งประสบการณ์ด้านการจัดการเรียน      

การสอนและการท าวิทยานิพนธ์ในระดับปริญญาเอกของคณาจารย์ในหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา

อิสลามศึกษา 

ในการเลือกผู้เรียนนั้น วิทยาลัยอิสลามศึกษา สามารถท าได้โดยการพิจารณาถึงความพร้อมใน

หลายๆ ด้าน เช่น ความรู้พื้นฐานหรือเฉพาะทางในสาขาวิชาอิสลามศึกษา ความรู้พ้ืนฐานด้านภาษาโดยเฉพาะ

อย่างยิ่งภาษาอังกฤษที่จะต้องด าเนินการเป็นเรื่องเร่งด่วน วิเคราะห์จุดแข็งและจุดอ่อน โอกาสและความ

เป็นได้ ปัญหาและอุปสรรคในการศึกษา โดยยึดพันธกิจในการผลิดดุษฎีบัณฑิตที่มีความสามารถความ

เชี่ยวชาญ ความรู้คู่คุณธรรมเป็นที่ตั้ง การปรับปรุงหลักสูตรให้ตรงหรือสอดคล้องกันกับความต้องการของ 

ผู้เรียนและตลาดแรงงาน การรับนักศึกษาเข้าเรียนในหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้เรียน

กลุ่มต่างๆ เข้าถึงได้ง่ายและมีความหลากหลาย นอกจากนั้นแล้วการปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนและการ

ดูแลให้สอดคล้องกับสถานการณ์ต่างๆ และตระหนักถึงความเปลี่ยนแปลงทางสั งคม จึงเป็นสิ่งที่วิทยาลัย

อิสลามศึกษาให้ความส าคัญเป็นอย่างยิ่งตลอดมา  
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ส่วนผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เมื่อพิจารณากลุ่มและเลือกกลุ่มผู้ปกครอง สถานศึกษา หรือผู้ที่มีความรู้

ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาอิสลามศึกษาสามารถ ท าได้พร้อมกับการพิจารณาส่วนกลุ่มผู้เรียน วิทยาลัยอิสลาม

ศึกษา  พิจารณาตามลักษณะสาขาวิชาที่ถนัด การประกอบอาชีพ พ้ืนที่ที่ตั้ง สิ่งอ านวยความสะดวก และความ

พร้อมในการประกอบอาชีพและการพัฒนาเป็นแหล่งท างาน วิทยาลัยอิสลามศึกษาได้ค านึงปัจจัยต่างๆ        

ที่เกี่ยวข้อง ประกอบกันโดยมีเป้าหมายในการสร้างเสริมแหล่งประกอบการกับความร่วมมือทางวิชาการ        

เพ่ือเสริมสร้างความมั่นใจให้แก่ดุษฎีบัณฑิต และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากการคงอยู่ของหลักสูตรดุษฎีบัณฑิต 

สาขาวิชาอิสลามศึกษาต่อไป ทั้งนี้ เห็นได้จากส ารวจข้อมูล เช่น 

ผลการสัมภาษณ์ (2558-2559) นักวิชาการมุสลิมสาขาวิชาอิสลามศึกษาหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์ 

และสาขาวิชาอ่ืนรวมถึงผู้น าศาสนาสนับสนุนให้วิทยาลัยอิสลามศึกษา   มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ด าเนินการจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษาต่อไป และในหลากหลายแขนงวิชาอิสลามให้ดียิ่งขึ้น 

เนื่องจากวิชาการอิสลามศึกษาและมุสลิมศึกษาเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง ในการพัฒนาและชี้น าสังคมใน    

ประเทศไทยและสังคมมุสลิมในประเทศอาเซียน เช่น มาเลเซีย อินโดนีเซีย และบรูไนดารุสซะลาม 

ผลการสัมภาษณ์ (2560) ผู้ทรงคุณวุฒิให้การสนับสนุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชา

อิสลาม วิทยาลัยอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์   ให้ด าเนินการต่อไป เพราะเป็นสถาบันของรัฐ   

มีความพร้อมหลายๆ ด้านในการด าเนินการจัดการเรียนการสอน  

ส่วนผู้ใช้บัณฑิตหรือส่วนตลาด  เมื่อพิจารณาจากสถานประกอบการหรือส่วนผู้ใช้บัณฑิตพบว่า

ปัจจุบันดุษฎีบัณฑิตท างานในภาครัฐ มีบางส่วนท างานในภาคเอกชน และบางส่วนเป็นเจ้าของสถานศึกษา 

อย่างไรก็ตามดุษฎีบัณฑิตอาจมีผลกระทบจากการที่ภาครัฐมีอัตราการท างานน้อยลง ท าให้แนวโน้มของดุษฎี

บัณฑิตในอนาคตเข้าการประกอบอาชีพในภาคเอกชนมากขึ้น และการท างานในต่างประเทศ ดังนั้น การผลิต

ดุษฎีบัณฑิตต้องเน้นความรู้ความสามารถและความเชี่ยวชาญในการท างานพร้อมกัน ได้แก่ ความรู้ที่ลึกซึ้ง 

ความสามารถทางภาษา ศักยภาพในการท างาน และทัศนคติต่อการท างานในระดับสากล นอกจากนั้นยัง 

จะต้องเตรียมความพร้อมในการเป็นผู้ประกอบการและความสามารถในการเป็นผู้น าทางวิชาการของดุษฎี

บัณฑิตอีกด้วย วิทยาลัยอิสลามศึกษาตระหนักเป็นอย่างดีและเชื่อมั่นว่า ผู้ใช้บัณฑิตหรือตลาดมีความคาดหวัง

ว่า ดุษฎีบัณฑิตที่จะออกไปท างานต้อมีความพร้อมในการท างาน มีความรู้ที่ลึกซึ้งและมีศักยภาพในหลายด้าน  

ที่จ าเป็นส าหรับการประกอบอาชีพ จึงต้องก าหนดให้ผู้เรียนได้มีโอกาสปฏิบัติจริง มีการฝึกฝนทักษะในด้าน

ต่างๆ เช่น เพ่ิมพูนทักษะในด้านภาษา การบริหารจัดการส่วนที่เกี่ยวข้องกับการงาน และความเป็นผู้น าทาง

วิชาการเฉพาะทาง 
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ผลการสัมภาษณ์ (2558-2559) พบว่า ผู้ใช้บัณฑิตเห็นว่าหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา  สาขาวิชา

อิสลามศึกษา ทั้งปริญญาโทและปริญญาเอกได้ผลิตบุคลากรเฉพาะทางด้านอิสลามศึกษาที่มีศักยภาพเป็นที่

น่าพอใจ มีคุณธรรม จริยธรรม มีความเสียสละ และความพร้อมให้การบริการวิชาการให้แก่สังคม 

โดยเฉพาะในสามแขนงวิชา ได้แก่ อะกีดะฮฺหรือหลักการอิสลาม กฎหมายอิสลาม และจริยธรรมอิสลาม    

มีความคิดเป็นกลางสามารถเป็นแบบอย่างให้กับสังคม 

เมื่อพิจารณาจากการสอบถามหลักสูตรจากในประเทศและต่างประเทศ พบว่าวิทยาลัยอิสลามศึกษา

มีความมั่นใจในหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาอิสลามศึกษาที่เปิดสอนภายใต้การควบคุมดูแลของ

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้รับการตอบรับและจะได้รับการสนับสนุนจากสังคมทั้งใน

ประเทศและต่างประเทศเป็นอย่างดี มีผู้ที่ประสงค์จะสมัครศึกษาต่อในหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ปริญญาเอก 

สาขาวิชาอิสลามศึกษา จากในประเทศและต่างประเทศ เช่น อินโดนีเซีย จีน และปากีสถาน มีจ านวนที่

สามารถเปิดรับนักศึกษาได้ เนื่องจากมีอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีความรู้ด้านอิสลามศึกษาและศักยภาพการ

จัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ข้อมูลปี 2559-2560) 

จากการศึกษาหลักสูตรและสอบถามบุคคลที่เก่ียวข้อง (2559-2560) สรุปได้ว่า หลักสูตรปรัชญา

ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาอิสลามศึกษา วิทยาลัยอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีสถานะเทียบเท่า

กับหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ปริญญาโทและปริญญาเอก สาขาวิชาอิสลามศึกษาที่เปิดสอนระดับ

บัณฑิตศึกษาในประเทศมุสลิม เช่น มาเลเซีย อินโดนีเซีย บรูไนดารุสซะลาม อียิปต์  ซาอุดีอาราเบีย เจอร์

แดน และซูดาน หลักสูตรเหล่านั้นจะใช้ชื่อของหลักสูตรเป็นสาขาวิชาอิสลามศึกษา หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์

กัน เช่น สาขาวิชาฟิกฮฺและอุศูลุฟิกฮฺ หรือควบระหว่างอิสลามศึกษากับแขนงวิชา เช่น สาขาวิชาอิสลาม

ศึกษาและตัฟสีรอัลกุรอาน ทั้งแบบท าวิทยานิพนธ์และแบบศึกษารายวิชา  

ดังนั้น การคงอยู่ของหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา – ปริญญาเอก – สาขาวิชาอิสลามศึกษา

วิทยาลัยอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นเรื่องที่น่ายินดียิ่งและมีประโยชน์ต่อชุมชน สังคม 

และประเทศชาติ 

 
 
 
 
 



109  

 

 

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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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 
     2.  งานแปล 
          ญับนูน, นาเซอร์. 2537. อิสลามและการจัดการ. แปลจาก Islam and Management. แปลโดย  

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

     3.  บทความวิจัย 
          นิเลาะ  แวอุเซ็ง และคณะ. (2548). การมีส่วนร่วมขององค์กรมุสลิมในการส่งเสริมธรรมรัฐองค์การ 
  บริหารส่วนต าบลในจังหวัดชายแดนภาคใต้. ปัตตานี : วิทยาลัยอิสลามศึกษา  
  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. วารสารสงขลานครินทร์ ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์.  
  ปีที่ 16 ฉบับที่ 1 ม.ค. – ก.พ. 2553. 
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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 ที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปี 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 

 



166  

 

8.2.2 รายวิชาภาคปฏิบัติ ที่ใช้เวลาฝึกหรือทดลอง ไม่น้อยกว่า 30 ชั่วโมงต่อ     
ภาคการศึกษาปกติให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต 

8.2.3 การฝึกงานหรือการฝึกภาคสนามที่ใช้เวลาฝึก ไม่น้อยกว่า 45 ชั่วโมงต่อ    
ภาคการศึกษาปกติให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต 

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

8.2.5 วิทยานิพนธ์ หรือ สารนิพนธ์ ที่ใช้เวลาศึกษาค้นคว้า ไม่น้อยกว่า 45 ชั่วโมงต่อ
ภาคการศึกษาปกต ิ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 หน่วยกติ 
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 เทียบได้กบั 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 
หน่วยกติระบบทวิภาค 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
เดียวกัน 

 
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 
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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 ซ่ึงไม่ได้เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม 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 

29.3  หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงผู้เข้าศึกษาต้องเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาตรีหลักสูตร 6 ปี หรือผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่าตามที่หลักสูตรก าหนด  และมี
คุณสมบัติอื่นเพ่ิมเติมตามท่ีคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และบัณฑิตวิทยาลัยก าหนด 
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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 
31.6 กรณีผู้สมัครก าลังรอผลการศึกษา การรับเข้าศึกษาจะมีผลสมบูรณ์ เมื่อผู้สมัครได้

น าหลักฐานมาแสดงว่าส าเร็จการศึกษาแล้ว และมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ 
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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 หรอื 
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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 หรอื 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  การประเมินผลการศึกษา 
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
มิได้รับอนุมัตใิห้ลาพักการศึกษา 

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 าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาอิสลามศึกษา 

 



193  

 

 


