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หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 
และ 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาอิสลามศึกษาและมุสลิมศึกษา 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา     มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์    
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา   วิทยาเขตปัตตานี   วิทยาการอิสลาม  ภาควิชาอิสลามศึกษาและมุสลิมศึกษา 
    

หมวดที่ 1 
ข้อมูลทั่วไปของหลักสูตร 

1. รหัสและชื่อหลักสูตร 
1.1 รหัสและชื่อหลักสูตรระดับมหาบัณฑิต 
 รหัสหลักสูตร : 25410101100783  

 (ภาษาไทย) : หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอิสลามศึกษาและมุสลิมศึกษา 
(ภาษาอังกฤษ) :  Master of Arts Program in Islamic and Muslim Studies    

1.2 ชื่อหลักสูตรระดับดุษฎีบัณฑิต  
 รหัสหลักสูตร:  25490101110715 

 (ภาษาไทย) : หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาอิสลามศึกษาและมุสลิมศึกษา 
          (ภาษาอังกฤษ) :  Doctor of Philosophy Program in Islamic and Muslim Studies 
 

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
2.1 ช่ือปริญญาระดับมหาบัณฑิต 
 ชื่อเต็ม (ไทย) : ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (อิสลามศึกษาและมุสลิมศึกษา) 
 ชื่อย่อ (ไทย) :    ศศ.ม. (อิสลามศึกษาและมุสลิมศึกษา)   
 ชื่อเต็ม (อังกฤษ) : Master of Arts (Islamic and Muslim Studies) 
 ชื่อย่อ (อังกฤษ) : M.A. (Islamic and Muslim Studies) 
 2.1 ช่ือปริญญาระดับดุษฎีบัณฑิต       

  ชื่อเต็ม (ไทย) : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (อิสลามศึกษาและมุสลิมศึกษา) 
  ชื่อย่อ (ไทย) : ปร.ด. (อิสลามศึกษาและมุสลิมศึกษา) 
 ชื่อเต็ม (อังกฤษ) : Doctor of Philosophy (Islamic and Muslim Studies) 
 ชื่อย่อ (อังกฤษ) : Ph.D. (Islamic and Muslim Studies) 

3. วิชาเอก (ถ้ามี) 
 ไม่มี 
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4. จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร  
 4.1 ระดับมหาบัณฑิต   

แผน ก 1 36  หน่วยกิต 
 4.2  ระดับดุษฎีบัณฑิต      

แบบ 1.1  48  หน่วยกิต 
แบบ 1.2  72  หน่วยกิต 

 

5. รูปแบบของหลักสูตร 

5.1 รูปแบบ 

    หลักสูตรปริญญาโท 
   หลักสูตรปริญญาเอก 

5.2  ภาษาท่ีใช้ 
   หลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาไทย และภาษาต่างประเทศ คือ ภาษาอังกฤษ ภาษามลายู และ

ภาษาอาหรับ (ใช้ภาษาต่างประเทศร้อยละไม่น้อยกว่า 50) 
5.3  การรับเข้าศึกษา  
   รับทั้งนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติ 

    5.4  ความร่วมมือกับสถาบันอื่น 
    เป็นหลักสูตรของสถาบันโดยเฉพาะ    

     5.5  การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 
   ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 

 

6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 

6.1 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565        ก าหนดเปิดสอนในภาคการศึกษาที่ 1/2565 
      (เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2565) ปีการศึกษา 2565 
6.2 ปรับปรุงมาจากหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอิสลามศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561  
  เร่ิมใช้มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2541 
     ปรับปรุงมาจากหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาอิสลามศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 
  เร่ิมใช้มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2549 

 6.3 ได้รับอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรจากคณะกรรมการนโยบายการศึกษา มหาวิทยาลัยฯ   
       ในการประชุม คร้ังที่ 2(1/2565) เมื่อวันที่ 11 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 
 6.4  ได้รับอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัยฯ ในการประชุม คร้ังที่ .......................... 
       เมื่อวันที่ ............ เดือน  ..............  พ.ศ. ............. 
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7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 
หลักสูตรจะได้รับการเผยแพร่ว่าเป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ในปีการศึกษา 2566 ส าหรับหลักสูตรปริญญาโท และในปีการศึกษา 
2567 ส าหรับหลักสูตรปริญญาเอก 
 

8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา 

8.1 ครูผู้สอนอิสลามศึกษาทั้งในและนอกระบบโรงเรียน 
8.2 นักวิชาการทางด้านอิสลามศึกษาและมุสลิมศึกษา 
8.3 นักวิจัยด้านอิสลามศึกษาและมุสลิมศึกษา 
8.4 บุคลากรทางด้านศาสนาอิสลาม 
8.5 กรรมการอิสลามประจ าจังหวัด และกรรมอิสลามกลางแห่งประเทศไทย 
8.6 อาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน 

 

 

9. ชื่อ สกุล เลขประจ าตัวบัตรประชาชน ต าแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
ชื่อ – สกุล 

หมายเลขบัตรประชาชน 
ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 
วุฒิการศึกษาระดับตรี-โท-เอก (สาขาวิชา)  

ปีที่ส าเร็จการศึกษา 
นายอีสมาแอ กาเต๊ะ 
3950100655706 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

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

- ศศ.ม. (อิสลามศึกษา), มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2548 
- B.A. (Da‘wah and Usuluddin), Islamic University of 

Madina, Saudi Arabia, 2539 
นายมูหัมมัดรอฟลี แวหะมะ 
3960100436117 
  

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

- ปร.ด. (อิสลามศึกษา), มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2557 
- M.A. (Islamic History and Art), Sakarya University, Turkey, 

2540 
- ศศ.บ. (อิสลามศึกษา), มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2533 

นายอับดุลรอนิง สือแต 
3940300045138 
 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

- Ph.D. (West Asian Studies), Aligarh Muslim University,  
  India, 2549 
-  M.A. (West Asian Studies), Aligarh Muslim University, 
India, 2540 
- B.A. (Islamic Theology and Arabic Language), Darul 
Uloom Nadwatul Ulama, Lucknow, U.P., India, 2537 

- ร.บ. (การเมืองการปกครอง), มหาวิทยาลัยรามค าแหง, 2532 
 

10. สถานที่จัดการเรียนการสอน  
 คณะวิทยาการอิสลาม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี     
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11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 

11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 

 สถานการณ์ทางสังคมและเศรษฐกิจในภาพรวมของประเทศไทยอยู่ในสภาวะที่ต้องเผชิญกับความท้าทาย
อย่างมากจากปัจจัยที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกประเทศที่มีความผันแปรสูงและมีแนวโน้มจะทวีความ
รุนแรงมากขึ้นในอนาคต โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลสืบเนื่องมาจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 
2019 ที่ส่งผลต่อโครงสร้างระบบเศรษฐกิจและสังคมอย่างมหาศาล แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีได้ก าหนดวิสัยทัศน์
ที่ว่า “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน” ได้ก าหนดภารกิจส าคัญในการขับเคลื่อนปฏิรูปประเทศด้าน
ต่าง ๆ เพ่ือปรับแก้ จัดระบบ ปรับทิศทางและสร้างหนทางพัฒนาประเทศให้เจริญ สามารถรับมือกับโอกาสและ
การเปลี่ยนแปลงอย่างรวมเร็วข้างต้นบนพ้ืนฐานของเศรษฐกิจพอเพียง กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรมโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมในคราวการประชุม
ผู้บริหารกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมเมื่อวันพุธที่ 31 กรกฎาคม 2562 จึงมีนโยบายที่
ส าคัญเพ่ือตอบสนองการพัฒนาเศรษฐกิจยุคใหม่ 4 แพลตฟอร์ม (Platform) คือ 1) การสร้างและพัฒนาคน ให้
เป็น Smart Citizen โดยจะต้องเปิดโอกาสที่เท่าเทียมกันในการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Life Long Learning) ทุกช่วง
วัยเพ่ือลดความเหลื่อมล้ า สร้างระบบธนาคารหน่วยกิต (Credit Bank) ตามความต้องการของผู้เรียน (Modular 
System) พัฒนาหลักสูตรและรูปแบบการเรียนการสอนแบบใหม่ เช่น ควบรวมหลักสูตร/สาขาท่ีมีความซ้ าซ้อนกัน 
เรียนรู้ผ่านออนไลน์ เป็นต้น แพลตฟอร์มการสร้างและพัฒนาคนจะแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ การผลิตบัณฑิตที่มี
คุณภาพสู่ศตวรรษที่ 21 มีงานท าในสาขาอาชีพใหม่ ๆ หรือเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ และสามารถแข่งขันในเวที
โลกได้ การพัฒนาทักษะแห่งอนาคตของคนวัยท างาน ทั้ง Upskill และ Reskill และ การศึกษาส าหรับคนสูงวัย 2) 
การสร้างและพัฒนาองค์ความรู้ ไปสู่ระบบเศรษฐกิจที่เน้นคุณค่า โดยจะต้องขับเคลื่อนงานวิจัยและพัฒนาที่จะ
น าไปสู่นวัตกรรมที่เป็นอุปสงค์ (Demand-side) และบูรณาการงานวิจัย 3 ศาสตร์ (วิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ 
และมนุษยศาสตร์) ผ่าน 4 แพลตฟอร์ม (Platform) ได้แก่ สร้างคนและองค์ความรู้เพ่ือตอบโจทย์ประเทศ สร้าง
ระบบนิเวศของการสร้างนักวิจัยเพ่ือดึงดูดคนที่มีความสามารถทั้งของไทยและของโลก 3) การสร้างและพัฒนา
นวัตกรรมไปสู่ประเทศฐานนวัตกรรม (Innovation Nation) โดยจะต้องแปลงนวัตกรรมเป็นมูลค่าทางเศรษฐกิจ
และคุณค่าทางสังคม ได้แก่ สร้างกองทุนพัฒนาสตาร์ทอัพรุ่นใหม่ (Young Startup) และการให้ค าปรึกษาจากผู้รู้
จริง (Mentor in Residence) อย่างครบวงจร ส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมชุมชน นวัตกรรมสังคม และนวัตกรรม
เชิงธุรกิจ สร้างมูลค่าเพ่ิม เปลี่ยน Made in Thailand เป็น Innovated inThailand เพ่ือสร้าง value creation 
4) การยกเคร่ืองมหาวิทยาลัย (Reinvent) มหาวิทยาลัยจะต้องเป็นหลักในการก าหนดทิศทางและยุทธศาสตร์ที่
เป็นรูปธรรมของประเทศ (Future Setting) มีการปรับเปลี่ยนบทบาท ภารกิจ และเติมเต็มศักยภาพในการสร้าง
การเปลี่ยนแปลงที่สามารถตอบโจทย์ประเทศและประชาชน (Future Changer)  

นอกจากนี้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566 – 2570) ซึ่งอยู่ระหว่างการ
จัดท าร่างมีวัตถุประสงค์เพ่ือพลิกโฉมประเทศไทยสู่ “สังคมก้าวหน้า เศรษฐกิจสร้างมูลค่าอย่างยั่งยืน” โดยก าหนด
เป้าหมายหลัก 5 ประการ คือ 1) การปรับโครงสร้างการผลิตสู่เศรษฐกิจฐานนวัตกรรม  2) การพัฒนาคนส าหรับ
โลกยุคใหม่ 3) การมุ่งสู่สังคมแห่งโอกาสและความเป็นธรรม 4) การเปลี่ยนผ่านไปสู่ความยั่งยืน และ 5) การ
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เสริมสร้างความสามารถของประเทศในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงและความเสี่ยงภายใต้บริบทโลกใหม่ พร้อม
กับก าหนดหมุดหมายการพัฒนาจ านวน 13 ประการ ใน 4 มิติคือ มิติภาคการผลิตและบริการเป้าหมาย มิติโอกาส
และความเสมอภาคทางเศรษฐกิจและสังคม มิติความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และมิติปัจจัย
ผลักดันการพลิกโฉมประเทศ โดยเฉพาะในหมุดหมายที่ 12 ในเร่ือง “ไทยมีก าลังคนสมรรถนะสูง มุ่งเรียนรู้อย่าง
ต่อเนื่อง ตอบโจทย์การพัฒนาแห่งอนาคต” ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติในด้านพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์ เพ่ือให้คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมส าหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21 และให้สังคมไทย
มีสภาพแวดล้อมที่เอ้ือและสนับสนุนต่อการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต รวมทั้งในด้านการสร้างโอกาสและความเสมอ
ภาคทางสังคม เพ่ือสร้างความเป็นธรรมในสังคมและลดความเหลื่อมล้ าในทุกมิติ และกระจายศูนย์กลางความเจริญ
ทางเศรษฐกิจและสังคม เพ่ิมโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามาเป็นก าลังของการพัฒนาประเทศในทุกระดับ นอกจากนี้
การพัฒนาอุตสหกรรมฮาลาลและการเงินฮาลาลที่ขยายตัวมากขึ้นทั้งในตลาดมุสลิมและตลาดทั่วไปจะช่วยเพ่ิม
มูลค่าทางเศรษฐกิจและคุณค่าทางสังคมของประเทศไทยมากข้ึน 

ดังนั้น หลักสูตรมหาบัณฑิตและปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาอิสลามศึกษาและมุสลิมศึกษา ฉบับปรับปรุง 
พ.ศ. 2565 นี้ จึงได้ปรับเปลี่ยนสาระการเรียนรู้บูรณาการกับสาระใหม่ ๆ ที่ผสมผสานระหว่างศาสตร์อิสลามที่เป็น
ตัวบทกับศาสตร์สังคมที่เน้นการศึกษาเชิงพ้ืนที่เพ่ือพัฒนาผู้เรียนในอนาคตบนฐานองค์ความรู้อิสลามศึกษาและ
มุสลิมศึกษาที่สามารถประยุกต์ใช้ในบริบทต่าง ๆ ตามความต้องการด้านก าลังคนในการพัฒนาประเทศ รวมถึงการ
ปรับเปลี่ยนวิธีการสอนให้สอดรับกับการเรียนรู้ในยุคสังคมดิจิทัล มุง่เน้นการพัฒนาสมรรถนะบุคคลให้มีทักษะสอด
รับกับทักษะของมนุษย์ในศตวรรษที่ 21 โดยเฉพาะทักษะการวิจัย การสืบค้นความรู้ด้วยเคร่ืองมือสมัยใหม่ การ
วิเคราะห์และมีวิจารณญาณ และสามารถสังเคราะห์ความรู้ต่าง ๆ สู่การสร้างองค์ความรู้ใหม่เพ่ือน าไปใช้ประโยชน์
ในการพัฒนาสังคม และสร้างนวัตกรรมสังคมบนฐานความรู้อิสลามที่เน้นการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการและ
สอดคล้องกับบริบทพ้ืนที่ อีกทั้งเป็นส่วนหนึ่งในการผลิตก าลังคนที่มีความเชี่ยวชาญด้านอิสลามศึกษาและมุสลิม
ศึกษาในการพัฒนาพ้ืนที่และประเทศต่อไป  

11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 
การศึกษาเป็นกระบวนการเรียนรู้ตลอดชีวิต ซึ่งสอดคล้องกับหลักค าสอนของศาสนาอิสลามที่เน้นให้มุสลิม

ทุกคนศึกษาหาความรู้ไปตลอดชีวิต เพราะการศึกษาจะเป็นเคร่ืองมือส าคัญที่จะท าให้ผู้ศึกษาเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์
ทั้งร่างกายและจิตใจ อีกทั้งยังมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลอันเป็นที่พึงประสงค์ของการศึกษาไทย นอกจากนี้การศึกษา
ยังเป็นเคร่ืองมือที่ส าคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่จะน าไปสู่การพัฒนาประเทศในที่สุด ปัจจุบันการเรียนการ
สอนวิชาอิสลามศึกษาและมุสลิมศึกษาได้แพร่หลายอย่างกว้างขวาง ผู้คนให้ความสนใจกับการศึกษาวิชาอิสลาม
และมุสลิมศึกษามากขึ้น แต่ละปีมีผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาโทในสาขาอิสลามศึกษาทั้งใน
และต่างประเทศเป็นจ านวนมาก และบุคคลเหล่านี้บางคนก็มีความประสงค์ที่จะศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น 
เนื่องจากบุคคลสนใจและเห็นความส าคัญของการน าอิสลามศึกษาและมุสลิมศึกษาไปสู่การพัฒนาและแก้ปัญหา
สังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งสังคมในจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลาม ซึ่งมีวิถีชีวิต
และประเพณีวัฒนธรรมที่เป็นอัตลักษณ์เฉพาะที่แตกต่างจากพ้ืนที่อ่ืนของประเทศไทย อีกท้ังเป็นพ้ืนที่ท้าทายด้าน
เศรษฐกิจและการค้าชายแดน ปัญหาความยากจน ยาเสพติด ผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษาต่ า ปัญหาสุขภาวะ ร่วมทั้ง
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ปัญหาความแตกต่างทางความคิดที่ส่งผลต่อความไม่สงบในพ้ืนที่มายาวนาน การเข้าใจถึงหลักการอิสลามที่เป็นตัว
บทและสามารถบูรณาการให้สอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่ที่ยึดโยงกับวิถีชีวิตของประชาชนมีความส าคัญอย่างยิ่ ง
ส าหรับทุกองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนที่มีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาและพัฒนาพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งสอด
คลองกับหลักการ “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” ตามแนวพระราชด าริพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
นอกจากนี้ในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ยังใช้กฎหมายเฉพาะบางประการ เช่น  พระราชบัญญัติว่าด้วยการใช้
กฎหมายอิสลามในเขตจังหวัดปัตตานี นราธิวาส ยะลาและสตูล พ.ศ. 2489 พระราชบัญญัติการบริหารองค์กร
ศาสนาอิสลาม พ.ศ. 2540 และกฏหมายอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง อย่างไรก็ตามในทางภูมิศาสตร์พ้ืนที่จังหวัดชายแดน
ภาคใต้เป็นพ้ืนที่ที่มีความส าคัญกับการพัฒนาประเทศเป็นอย่างมาก เพราะเป็นพ้ืนที่ที่มีความพร้อมในด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม และยังเป็นศูนย์กลางการเชื่อมต่อกับอนุภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ตอนล่าง ไม่ว่าจะเป็นประเทศมาเลเซีย ประเทศสิงคโปร์ ประเทศอินโดนีเซียและประเทศบรูไน 
อีกท้ังยังเป็นประตูการเชื่อมต่อกับโลกมุสลิมในตะวันออกกลางอีกด้วย  

หลักสูตรมหาบัณฑิตและปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาอิสลามศึกษาและมุสลิมศึกษา ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 
2565 นี้เน้นการสร้างองค์ความรู้ใหม่ที่บูรณาการระหว่างตัวบทและบริบท สร้างบัณฑิตให้มีทักษะที่จ าเป็นส าหรับ
การใช้ชีวิตในสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในอนาคต พร้อมปรับตัวและสามารถเป็นแกนน าในการ
แก้ปัญหาของสังคมบนฐานคิดวิถีอิสลามโดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล และที่ส าคัญเป็นบัณฑิตที่มีแนวคิด
อิสลามสายกลาง (วะสะฏียะฮ์) ที่จะช่วยเป็นก าลังในการสกัดกั้นแนวคิดสุดโต่งที่นิยมความรุนแรง (Violent 
extremism) เป็นบัณฑิตที่มีความเข้าใจในพหุวัฒนธรรมและสามารถอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมได้อย่าง
สันติสุขและพร้อมที่จะเป็นพลเมืองโลกการวางแผนหลักสูตรได้ค านึงถึงการพัฒนาทั้งคุณภาพเฉพาะบุคคลและ
สังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้ พร้อมรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง เป็นพลังปัญญาใน
การพัฒนาประเทศให้สามารถก้าวทันโลกได้อย่างรู้เท่าทันและมั่นคง ดังนั้น หลักสูตรจึงมุ่งเน้นกระบวนการเรียน
การสอนให้ผู้เรียนมีทักษะทั้งทางด้านวิชาชีพและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง เพ่ือเป็นฐานให้เกิดการ
เรียนรู้ตลอดชีวิตและรู้เท่าทันสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา มีความเป็นสากลที่จะใช้ความรู้ปฏิบัติได้
จริงในระดับชาติ ภูมิภาค และนานาชาติ 

 
12. ผลกระทบจาก ข้อ 11.1 และข้อ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตร รวมถึงกระบวนการพัฒนา/ปรับปรุง
หลักสูตรในครั้งนี้ และความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 

12.1 การพัฒนาหลักสูตร และกระบวนการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรที่เน้นผลลัพธ์การเรียนรู้  

จากสถานการณ์ภายนอกที่ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาคนในอนาคต การพัฒนาหลักสูตรจึงปรับปรุงให้
สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมและความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี โดยมุ่งเน้นการพัฒนาสมรรถนะของ
บัณฑิตตามความต้องการของสังคม การบูรณาการศาสตร์โดยมีความรู้อิสลามศึกษาและมุสลิมศึกษาเป็นฐาน มี
การสนับสนุนในการเข้าถึงข้อมูลผ่านเครือข่ายความร่วมมือของหน่วยงานทางการศึกษาที่มีอยู่ทั้งในและ
ต่างประเทศ เพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้สนใจจากทั้งในและต่างประเทศได้เข้ามาศึกษาในหลักสูตรนี้ เพ่ือพัฒนาบุคลากร
ให้มีความเป็นนักวิชาการและนักวิจัยด้านอิสลามศึกษาและมุสลิมศึกษา มีความสามารถในการประยุกต์ใช้หลักการ
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อิสลามและมุสลิมศึกษาไปใช้ในบริบทสังคมได้อย่างเหมาะสม มีคุณธรรม จริยธรรม และการวิจัยเพ่ือพัฒนา
นวัตกรรม ซึ่งเป็นไปตามยุทธศาสตร์และเป้าหมายของมหาวิทยาลัยและคณะวิทยาการอิสลาม ที่มีนโยบายและ
วิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยที่มุ่งสู่ความเป็นผู้นาทางวิชาการและนวัตกรรม โดยมีการวิจัยเป็นฐาน ดังนั้นหลักสูตรได้
ด าเนินการปรับปรุงตามหลักการจัดการศึกษาที่เน้นผลการเรียนรู้เป็นฐาน (Outcome-based education (OBE)) 
ที่มุ่งเน้นผลลัพธ์ (Outcome) โดยได้ท าการเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ประกอบด้วย 9 ภาคส่วน 
คือ 1) ผู้ใช้บัณฑิต 2) ผู้สอน 3) ศิษย์เก่า 4) ผู้เรียนปัจจุบัน 5) บุคลากรฝ่ายสนับสนุน 6) ลูกค้าในอนาคต และ 7) 
ผู้น าศาสนา และน าผลการส ารวจมาปรับปรุงหลักสูตรให้ตรงตามความต้องการของทุกภาคส่วน รายละเอียดของผู้
มีส่วนได้เสียส่วนเสียแต่ละกลุ่ม และวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลปรากฎอยูในภาคผนวก ก 

12.2  ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน         
หลักสูตรได้พัฒนาเพ่ือตอบสนองวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยในการเป็นมหาวิทยาลัยเพ่ือนวัตกรรมและ

สังคม ที่มีความเป็นเลิศทางวิชาการ และเป็นกลไกหลักในการพัฒนาภาคใต้และประเทศ และมีพันธกิจหลัก คือ 1) 
พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นสังคมฐานความรู้บนพ้ืนฐานพหุวัฒนธรรมและหลักเศรษฐกิจพอเพียง โดยให้ผู้ใฝ่รู้ได้ มี
โอกาสเข้าถึงความรู้ในหลากหลายรูปแบบ 2) สร้างความเป็นผู้น าทางวิชาการในสาขาที่ สอดคล้องกับศักยภาพ
พ้ืนฐานของภาคใต้และเชื่อมโยงสู่เครือข่ายสากล 3) ผสมผสานและประยุกต์ความรู้บนพ้ืนฐาน ประสบการณ์การ
ปฏิบัติสู่การสอนเพ่ือสร้างปัญญาคุณธรรม สมรรถนะและโลกทัศน์สากลให้แก่บัณฑิต ดังนั้น หลักสูตรศิลปศาสต
รมหาบัณฑิต และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาอิสลามศึกษาและมุสลิมศึกษา จึงได้พัฒนาบนฐานพันธ
กิ จ ขอ งมหา วิทย าลั ยที่ ใ ห้ ผู้ เ รี ย นมี ผ ล ลั พ ธ์ที่ ค า ด ห วั ง สอด คล้ อ ง กั น  จ ากแผนยุ ท ธศ าสต ร์ ข อ ง
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ. 2561-2565 อันประกอบด้วย การสร้างความเป็นผู้นาทางวิชาการและ
นวัตกรรมโดยมีการวิจัยเป็นฐาน การสร้างบัณฑิตที่มีสมรรถนะทางวิชาการและวิชาชีพที่มีความซื่อสัตย์ มีวินัย ใฝ่
ปัญญา จิตสาธารณะ และทักษะในศตวรรษที่ 21 สามารถประยุกต์ความรู้บนพ้ืนฐานจากการปฏิบัติ และการ
พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นสังคมฐานความรู้บนพ้ืนฐานพหุวัฒนธรรม และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อัน
จะน าไปสู่ความส าเร็จของแผนพัฒนามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ระยะยาว 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) โดย
หลักสูตรมุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตที่มีสมรรถนะทางวิชาการที่ใช้วิจัยเป็นฐาน มีคุณลักษณะเป็นผู้น าในวิชาชีพตาม
หลักการดุลยภาพ (วะสะฏียะฮ์) หรืออิสลามสายกลางและสามารถบูรณาการความรู้เพ่ือพัฒนาสังคมทั้งในระดับ
ท้องถิ่นและเชื่อมโยงกับเครือข่ายสากลตามอัตลักษณ์บัณฑิต I-WiSe ( Integrity, Wisdom และ Social 
engagement) ของมหาวิทยาลัย  
 

13. ความสัมพันธ์ (ถ้ามี) กับหลักสูตรอ่ืนที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน (เช่น รายวิชาที่เปิด สอน
เพื่อให้บริการคณะ/ภาควิชาอื่น หรือต้องเรียนจากคณะ/ภาควิชาอื่น)   

13.1 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปิดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอื่น – ไม่ม ี-   
13.2 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้ภาควิชา/หลักสูตรอื่นต้องมาเรียน – ไม่มี - 
13.3 การบริหารจัดการ - ไม่มี 
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หมวดที่ 2   
ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 

 
1. ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร  

1.1  ปรัชญา      

1.1.1 หลักสูตรระดับมหาบัณฑิต 

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอิสลามศึกษาและมุสลิมศึกษา ผลิตมหาบัณฑิตบนฐาน
หลักปรัชญาพิพัฒนาการนิยม (Progressivism) โดยมหาบัณฑิตมีพัฒนาการในทุกด้าน สามารถใช้ชีวิตในสังคมได้
อย่างมีความสุขและสามารถปรับตัวได้ดีในสถานการณ์สังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว อีกทั้งยังเป็นผู้
เรียนรู้ตลอดชีวิตและมองประโยชน์ของประชาชาติเป็นกิจที่หนึ่ง โดยมหาบัณฑิตสามารถวิเคราะห์ปัญหาของ
สังคมโดยใช้ฐานคิดอิสลามสายกลางได้อย่างชัดเจน ประยุกต์องค์ความรู้ที่บูรณาการอิสลามศึกษาและมุสลิมศึกษา
เพ่ือน าเสนอวิธีการแก้ไขปัญหาสังคมในระดับต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม ให้คุณค่าการเป็นผู้น าทางวิชาการที่มีจิต
สาธารณะ มีคุณธรรมจริยธรรมและเป็นพลเมืองโลกได้อย่างเข้าใจบริบทสังคมและวัฒนธรรมทั้งในระดับท้องถิ่น
และสากล  

1.1.2 หลักสูตรระดับดุษฎีบัณฑิต 
หลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาอิสลามศึกษาและมุสลิมศึกษา ผลิตดุษฏีบัณฑิตบนฐานหลัก

ปรัชญาพิพัฒนาการนิยม (Progressivism) โดยดุษฏีบัณฑิตมีพัฒนาการในทุกด้าน สามารถใช้ชีวิตในสังคมได้อย่าง
มีความสุขและสามารถปรับตัวได้ดีในสถานการณ์สังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว อีกทั้งเป็นผู้เรียนรู้ตลอด
ชีวิต และมองประโยชน์ของประชาชาติเป็นกิจที่หนึ่ง โดยดุษฏีบัณฑิตสามารถประเมินปัญหาของสังคมโดยใช้ฐาน
คิดอิสลามสายกลางและบูรณาการทัศนะทางวิชาการที่หลากหลายได้อย่างลุ่มลึก สร้างองค์ความรู้ใหมท่ี่บูรณาการ
อิสลามศึกษาและมุสลิมศึกษาเพ่ือน าเสนอวิธีการแก้ไขปัญหาสังคมในระดับต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม เลือกใช้
เคร่ืองมือทางการวิจัยและทักษะทางการวิจัยได้อย่างเหมาะสมกับประเด็นวิจัยด้านอิสลามศึกษาและมุสลิมศึกษา 
อีกทั้งสามารถแสดงบทบาทการเป็นผู้น าทางวิชาการที่มีจิตสาธารณะ มีคุณธรรมจริยธรรมและเป็นพลเมืองโลกได้
อย่างเข้าใจบริบทสังคมและวัฒนธรรมทั้งในระดับท้องถิ่นและสากล 

1.2 ความส าคัญ/หลักการและเหตุผล 

การศึกษาเป็นกระบวนการเรียนรู้ตลอดชีวิต ซึ่งสอดคล้องกับหลักค าสอนของศาสนาอิสลามที่เน้นให้
มุสลิมทุกคนศึกษาหาความรู้ไปตลอดชีวิต ดังที่มีหะดีษได้กล่าวไว้ว่า "ท่านทั้งหลายจงศึกษาหาความรู้ตั้งแต่อยู่ ใน
เปลจนถึงหลุมศพ” เพราะการศึกษาไม่เพียงแต่ที่จะท าให้ผู้ศึกษามีคุณภาพชี วิตที่ดีขึ้นเท่านั้น หากแต่ยังเป็น
เคร่ืองมือส าคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพ่ือสู่การพัฒนาสังคม ประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้าต่อไปอย่าง
ยั่งยืน ผู้ที่ได้รับการศึกษาย่อมมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลที่สามารถรับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วและไม่แน่นอนใน
อนาคตได้ ปัจจุบันการศึกษาเกี่ยวกับอิสลามศึกษาและมุสลิมศึกษาไม่ได้จ ากัดในโลกอาหรับหรือโลกมุสลิมเท่านั้น 
จะเห็นได้ว่าสถาบันการศึกษาชั้นน าของโลกทั้งในยุโรปและอเมริกาได้เปิดการเรียนการสอนเกี่ยวกับอิสลามศึกษา
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และมุสลิมศึกษาอย่างแพร่หลาย ซึ่งแสดงให้เห็นว่าศาสตร์ด้านอิสลามศึกษาและมุสลิมศึกษาเป็นที่สนใจของผู้คน
ทั่วไป ประกอบกับในแต่ละปีมีนักศึกษาไทยส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาโทในสาขาที่เกี่ยวกับ
อิสลามศึกษาทั้งในและต่างประเทศเป็นจ านวนมาก และบุคคลเหล่านี้ส่วนหนึ่งมีความประสงค์ที่จะศึกษาต่อใน
ระดับที่สูงขึ้น การศึกษาอิสลามศึกษาในปัจจุบันมีสองแนวที่ส าคัญคือ แนวแรกเน้นตัวบท (Scripture based) 
เป็นส าคัญ ส่วนใหญ่เป็นสถาบันการศึกษาในตะวันออกกลางและโลกอาหรับ การศึกษาอิสลามในแนวนี้จะให้
ความส าคัญในเร่ืองตัวบทเป็นอย่างมาก ซึ่งบางคร้ังอาจละเลยในมิติของบริบท ส่วนแนวที่สองเน้นบริบท 
(Context based) เป็นส าคัญ ส่วนใหญ่เป็นสถาบันการศึกษาในยุโรปและอเมริกา การศึกษาอิสลามในแนวนี้จะ
เน้นบริบทมากกว่าตัวบท ซึ่งในบางกรณีอาจถูกตั้งค าถามในความน่าเชื่อถือ   

ประเทศไทยปกครองแบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีประชากรที่นับถือศาสนา
อิสลามเป็นล าดับที่สองรองจากพุทธศาสนา จึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องผลิตองค์ความรู้เกี่ยวกับอิสลามศึกษาและ
มุสลิมศึกษาที่เป็นอัตลักษณ์ของตนเองซึ่งบูรณาการระหว่างตัวบทที่เป็นหลักการอิสลามอันประกอบด้วยองค์
ความรู้ที่ส าคัญคือ ความรู้เกี่ยวกับอัลกุรอาน อัลหะดีษ อะกีดะฮ์ ชะรีอะฮ์ และประวัติศาสตร์อิสลามกับบริบท
ความเป็นจริงทางสังคมอย่างสมดุล เพ่ือสนองตอบการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและเทคโนโลยีอย่างรวดเร็วทั้งใน
ระดับท้องถิ่นและสากล ภายใต้กรอบของวะสะฏียะฮ์หรืออิสลามสายกลางและความเป็นพหุวัฒนธรรม  

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นสถาบันการศึกษาแห่งแรกของรัฐที่เปิดการเรียนการสอนสาขาวิชา
อิสลามศึกษาในระดับอุดมศึกษา ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2524 ต่อมาในปี พ.ศ. 2541 คณะวิทยาการอิสลาม มหาวิทยาลัย
สงขลา นครินทร์ วิทยาเขตปัตตานีได้เปิดการเรียนการสอนสาขาอิสลามศึกษาระดับปริญญาโท และปี พ.ศ. 2549 
ได้เปิดระดับปริญญาเอก ดังนั้นคณะวิทยาการอิสลามมีประสบการณ์ในการจัดการศึกษาสาขาอิสลามศึกษามา
ยาวนาน ประกอบกับในทางภูมิศาสตร์คณะวิทยาการอิสลาม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 
ตั้งอยู่ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลาม การปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรมหา
บัณฑิตและหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาอิสลามศึกษาและมุสลิมศึกษาในคร้ังนี้นอกจากให้หลักสูตรมี
ความสอดคล้องกับข้อก าหนดกรอบมาตรฐานเพ่ือรับรองคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (TQF) ที่ก าหนดโดยส านักงาน
คณะกรรมการอุดมศึกษาแล้ว ยังเป็นการเปิดโอกาสให้คนไทยได้ศึกษาอิสลามศึกษาและมุสลิมศึกษาในประเทศ
ไทย ซึ่งจะเป็นการช่วยลดค่าใช้จ่ายของผู้เรียนและไม่สูญเสียรายจ่ายให้กับต่างประเทศ อีกทั้งยังเป็นการยกระดับ
การศึกษาด้านอิสลามศึกษาของประเทศไทยสู่ระดับนานาชาติอีกด้วย ซึ่งเป็นการสืบสานมรดกวิทยาการอิสลาม
ของประวัติศาสตร์เมืองปัตตานีที่อดีตเคยเป็นศูนย์กลางการศึกษาอิสลามของภูมิภาคเอเชียอาคเนย์ ด้วยเหตุผล
ดังกล่าวข้างต้น คณะวิทยาการอิสลามจึงมีความประสงค์ปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตและหลักสูตร
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาอิสลามศึกษาและมุสลิมศึกษา เพ่ือผลิตนักวิชาการอิสลามอิสลามศึกษาและมุสลิม
ศึกษาในระดับที่สูงขึ้น เป็นผู้น าทางวิชาการ สามารถเสนอทางออกในการแก้ปัญหาสังคมในระดับต่าง ๆ ได้โดยใช้
ฐานวิจัยและกรอบคิดอิสลามสายกลางอย่างเหมาะสม อีกทั้งน าผลวิจัยไปใช้ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทั้งใน
ภาครัฐและเอกชนต่อไป   
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  1.3 วัตถุประสงค์   

1.3.1 หลักสูตรระดับมหาบัณฑิต 
เพ่ือผลิตมหาบัณฑิตทางด้านอิสลามศึกษาและมุสลิมศึกษาที่มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ 
1. สามารถวิเคราะห์และประยุกต์ใช้แนวคิดอิสลามสายกลางเพ่ือแก้ปัญหาสังคมโดยใช้วิจัยเป็นฐาน 

2. สามารถน าเสนอและเผยแพร่ผลงานวิจัยด้านอิสลามศึกษาและมุสลิมศึกษาได้  
3. สามารถใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการสืบค้นความรู้อิสลามศึกษาและมุสลิมศึกษาได้อย่างเป็นระบบ  
4. เป็นผู้น าทางวิชาการอิสลามศึกษาและมุสลิมศึกษาที่มีคุณธรรมจริยธรรมและเป็นพลเมืองโลกที่

เข้าใจบริบทสังคมวัฒนธรรมทั้งในระดับท้องถิ่นและสากล  

1.3.2 หลักสูตรระดับดุษฎีบัณฑิต 
เพ่ือผลิตดุษฎีบัณฑิตทางด้านอิสลามศึกษาและมุสลิมศึกษา ที่มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ 
1. สามารถประเมินปัญหาของสังคมโดยใช้ฐานคิดอิสลามสายกลางได้อย่างลุ่มลึกและรอบด้าน 
2. สามารถสร้างองค์ความรู้ใหม่ที่เกิดจากการบูรณาการอิสลามศึกษาและมุสลิมศึกษาเพ่ือน าเสนอ

วิธีแก้ไขปัญหาสังคมในระดับต่าง ๆ ได้  
3. มีทักษะวิจัยและเลือกใช้เคร่ืองมือทางการวิจัยได้อย่างเหมาะสมกับประเด็นวิจัยด้านอิสลาม

ศึกษาและมุสลิมศึกษา 
4. สามารถผลิตและเผยแพร่บทความวิชาการ/วิจัยด้านอิสลามศึกษาและมุสลิมศึกษาได้ตามที่

มาตรฐานก าหนด  
5. มีทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือสืบค้นและเผยแพร่องค์ความรู้อิสลามศึกษาและมุสลิมศึกษา

แก่สาธารณะได้   
6. สามารถแสดงบทบาทการเป็นผู้น าทางวิชาการที่มีคุณธรรมจริยธรรมและเป็นพลเมืองโลกที่เข้าใจ

บริบทสังคมและวัฒนธรรมทั้งในระดับท้องถิ่นและสากล 
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2. แผนพัฒนาปรับปรุง 
 

 

แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง 
 

กลยุทธ์ 
 

หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 
 

1. ส่งเสริมการจัดการเรียนการ
สอนให้มีความสามารถในการ
คิดวิเคราะห์ และสังเคราะห์ 
 

1. เพ่ิมพูนทักษะอาจารย์ ในการจัด 
การเรียนการสอนแบบวิเคราะห์และ
สังเคราะห์ 
2. แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างอาจารย์
ผู้สอนในรายวิชาต่างๆ 
3. ประเมินประสิทธิภาพการเรียน  
การสอนที่ เน้นการคิดวิเคราะห์และ
สังเคราะห์ 
 

1. มีโครงการเพ่ิมพูนทักษะอาจารย์ 
2. จ านวนอาจารย์ที่ ร่วมกิจกรรม 
การเพ่ิมพูนทักษะการจัดการเรียน
การสอน 
3. ผลการประเมินประสิทธิภาพ 
การเรียนการสอน 
4. ความพึงพอใจของผู้เรียนต่อการ
เรียนการสอนแบบคิดวิเคราะห์ และ
สังเคราะห์ 

2.  ส่ งเส ริมการเ รียน รู้ที่ เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 

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

1. มีโครงการเพ่ิมพูนทักษะอาจารย์ 
2. ผลการประเมินประสิทธิภาพการ
เรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น 
ส าคัญ 
3. ความพึงพอใจของผู้เรียนต่อการ
เรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
4.  จ านวนรายวิชาที่ ก าหนดการ
เรียนรู้ด้วยตนเอง 
5.  จ า น ว น ร า ย วิ ช า ที่ ใ ช้ก า ร
ป ร ะ เ มิ น ผ ล ก า ร เ รี ย น รู้ ที่ เ น้ น
พัฒนาการของผู้เรียน 

3. ปรับปรุงวิธีการวัดและการ 
ประเมินผล 
 

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

1. มีโครงการเพ่ิมพูนทักษะอาจารย์ 
ด้านวิธีวัดและประเมินผล 
2. จ านวนอาจารย์ที่ ร่วมกิจกรรม  
การเพ่ิมพูนทักษะในการวัดและ
ประเมินผล 
3. รายงานการวิเคราะห์ข้อสอบ 
4. ผลการวิเคราะห์ข้อสอบ 
5. เกณฑ์การวัดและประเมินผล 
6. จ านวนรายวิชาที่ใช้วิธีการวัดและ 
ประเมินผลตามเกณฑ์ท่ีก าหนด 
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แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง 
 

กลยุทธ์ 
 

หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 
 

7. ความพึงพอใจของผู้เรียนต่อระบบ
การวัดและประเมินผล 

4. ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้
เพ่ือให้บรรลุมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ทุกด้าน 
 

1. พัฒนาทักษะอาจารย์ในการจัดการ
เรียนรู้และการประเมินผลการเรียนรู้
ด้านคุณธรรม จริยธรรม ด้านความรู้ 
ด้ านทักษะทางปัญญา ด้ านทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ 
ค ว า ม รั บ ผิ ด ช อบ  ทั ก ษ ะ ใ น ก า ร
วิเคราะห์ภาษา และวรรณคดี และการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
2. ติดตามประเมินทักษะอาจารย์ใน
การจัดการเรียนรู้และการประเมินผล
การเรียนรู้ของนักศึกษาตามมาตรฐาน 
ผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 

1. มีโครงการเพ่ิมพูนทักษะอาจารย์
ด้านการจัดการเรียนรู้ 
2. จ านวนอาจารย์ที่ ร่วมกิจกรรม 
การเพ่ิมพูนทักษะการจัดการเรียนรู้
ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ 
3. ผลการประเมินประสิทธิภาพการ
จัดการเรียนรู้ตามมาตรฐานผลการ
เรียนรู้แต่ละด้าน 
4. ความพึงพอใจของผู้เรียนต่อการ
จัดการเรียนรู้ของอาจารย์ 
5. ผลการประเมินนักศึกษาในแต่ละ
มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
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หมวดที ่3 
ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 

 
1. ระบบการจัดการศึกษา  

1.1 ระบบ  
 ระบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ 1 ภาคการศึกษาปกติมี

ระยะเวลา ไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ และข้อก าหนดต่าง ๆ ให้เป็นไปตาม ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่า
ด้วยการศึกษาชั้นบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2563 

1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน - ไม่มีการจัดการเรียนการสอนภาคฤดูร้อน 
1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค  

- ไม่มี 
 

2. การด าเนินการหลักสูตร 

2.1 วัน-เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน 
ด าเนินการเรียนการสอนในวัน – เวลาราชการปกติ  
ภาคการศึกษาที่ 1   มิถุนายน- ตุลาคม 
ภาคการศึกษาที่ 2   พฤศจิกายน- มีนาคม  

2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา  
2.2.1 หลักสูตรระดับมหาบัณฑิต 

  2.2.1.1 หลักสูตรแผน ก 1 
1. เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาอิสลามศึกษา หรือ

สาขาวิชาอ่ืน ๆ  
2. คุณสมบัติอ่ืน ๆ ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการศึกษาชั้น

บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2563 และให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
 

2.2.2 หลักสูตรระดับดุษฎีบัณฑิต  
   2.2.2.1 แบบ 1.1  

1. เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาปริญญาโทหรือเทียบเท่าสาขาวิชาอิสลามศึกษา มุสลิมศึกษาหรือ
สาขาที่สัมพันธ์  

2. ผู้ที่ส าเร็จการศึกษาปริญญาโทไม่ตรงกับสาขาวิชาอิสลามศึกษา มุสลิมศึกษาหรือสาขาที่
เกี่ยวข้องต้องมีผลงานทางวิชาการหรือประสบการณ์ท างานที่เกี่ยวข้องกับอิสลามศึกษา
หรือมุสลิมศึกษา โดยการพิจารณาให้อยู่ในดุลยพินิจของกรรมการบริหารหลักสูตร  

3. มีผลการสอบภาษาอังกฤษตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เร่ือง เกณฑ์ความรู้ภาษาอังกฤษ
ส าหรับผู้สมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาเอก 
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2.2.2.2 แบบ 1.2 
1. เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาอิสลามศึกษาหรือสาขาที่

สัมพันธ์เท่านั้น และมีผลการเรียนในระดับเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง หรือเกรดเฉลี่ยเฉพาะ
สาขาไม่น้อยกว่า 3.5   

2. มีผลการสอบภาษาอังกฤษตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เร่ือง เกณฑ์ความรู้ภาษาอังกฤษ
ส าหรับผู้สมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาเอก และมีคุณสมบัติอ่ืน ๆ ให้เป็นไปตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการศึกษาชั้นบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2563   

   

 2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า  
2.3.1 ประสบการณ์จากนักศึกษาที่ผ่านมา มักจะมีความรู้พ้ืนฐานด้านภาษาอังกฤษค่อนข้างต่ า 

จะต้องปรับตัวในด้านทักษะพ้ืนฐานภาษาอังกฤษทั้งด้านการอ่าน การเขียน และการฟัง   
2.3.2 ส าหรับผู้ที่ไม่ได้จบสาขาอิสลามศึกษาหรือมุสลิมศึกษาโดยตรง หรือสาขาที่สัมพันธ์ มักมี

ความรู้พ้ืนฐานด้านอิสลามศึกษาและมุสลิมศึกษาไม่เพียงพอที่จะเรียนในหลักสูตรนี้ โดยเฉพาะความรู้ที่เป็น
แก่นส าคัญของอิสลามศึกษาและมุสลิมศึกษา รวมทั้งความรู้ภาษาอาหรับ เนื่องจากแหล่งอ้างอิงหลักทาง
อิสลามศึกษาและมุสลิมศึกษาเป็นภาษาอาหรับ  

2.3.3 มีทักษะการวิเคราะห์ สังเคราะห์ รวมทั้งการใช้เทคโนโลยียังไม่เพียงพอ  
 

 2.4 กลยุทธ์ในการด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา / ข้อจ ากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3 
2.4.1 ใช้กระบวนการสอนที่เพ่ิมทักษะการวิเคราะห์ สังเคราะห์ รวมทั้งทักษะการน าเสนอในวิชา

ต่างๆ เช่น วิชาสัมมนา วิชาการศึกษาอิสระ โดยเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ค้นคว้าและน าเสนอผลการสังเคราะห์
อย่างเป็นระบบ โดยใช้เทคโนโลยีประกอบอย่างเหมาะสม 

2.4.2 สนับสนุนให้นักศึกษาเรียนภาษาอังกฤษตามข้อก าหนดของบัณฑิตวิทยาลัย ภายใต้การอ านวย
ความสะดวกของบัณฑิตศึกษา คณะวิทยาการอิสลาม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

2.4.3 จัดอบรมความรู้ที่เป็นแก่นส าคัญของอิสลามศึกษาและมุสลิมศึกษาตามความเหมาะสม หรือ
ให้เข้าเรียนบางรายวิชาในหลักสูตรปริญญาตรี รวมทั้งให้เข้าอบรมภาษาอาหรับจากศูนย์ทดสอบและพัฒนา
ทักษะภาษาอาหรับของคณะ ตามที่คณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรเห็นควรเพิ่มเติมความรู้ให้แก่นักศึกษา
ที่มีลักษณะตามท่ีได้กล่าวในหัวข้อ 2.3 
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 2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี 
2.5.1 หลักสูตรระดับมหาบัณฑิต  

 
2.5.2 หลักสูตรระดับดุษฎีบัณฑิต 

 
แผน 

การศึกษา 
จ านวนนักศึกษา 

จ านวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา  
2565 2566 2567 2568 2569 

แบบ 1.1  

ชั้นปทีี่ 1 4 4 4 4 4 
ชั้นปทีี่ 2 - 4 4 4 4 
ชั้นปทีี่ 3 - - 4 4 4 

รวม 4 8 12 12 12 
จ านวนที่คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา - - 4 4 4 

แบบ 1.2  

ชั้นปทีี่ 1 1 1 1 1 1 
ชั้นปทีี่ 2 - 1 1 1 1 
ชั้นปทีี่ 3 - - 1 1 1 
ชั้นปทีี่ 4 - - - 1 1 

รวม 1 2 3 4 4 
จ านวนที่คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา - - - 1 1 

 
 2.6 งบประมาณตามแผน  

2.6.1 งบประมาณรายรับ (หน่วยบาท) 
 2.6.1.1 หลักสูตรระดับมหาบัณฑิต      

รายละเอียดรายรับ 
ปีงบประมาณ  

 
 

2565 2566 2567 2568 2569 
ค่าบ ารุงการศึกษา - - - - - 
ค่าลงทะเบียน 810,000 1,620,000 1,620,000 1,620,000 1,620,000 
เงินอุดหนุนจากรัฐบาล - - - - - 

แผนการ
ศึกษา 

ชั้นปี 
จ านวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา  

2565 2566 2567 2568 2569 

แผน ก 1 

  
ชั้นปีที่ 1 15 15 15 15 15 
ชั้นปีที่ 2 - 15 15 15 15 

รวม 15 30 30 30 30 
จ านวนคาดว่าจะส าเร็จการศึกษา - 15 15 15 15 
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รายละเอียดรายรับ 
ปีงบประมาณ  

 
 

2565 2566 2567 2568 2569 
รวมรายรับ 810,000 1,620,000 1,620,000 1,620,000 1,620,000 

  

2.6.1.2 หลักสูตรระดับดุษฎีบัณฑิต 

รายละเอียดรายรับ 
ปีงบประมาณ 

 
 

2565 2566 2567 2568 2569 
ค่าบ ารุงการศึกษา - - - - - 

ค่าลงทะเบียน 270,000 540,000 810,000 864,000 864,000 

เงินอุดหนุนจากรัฐบาล - - - - - 
รวมรายรับ 270,000 540,000 810,000 864,000 864,000 

 
2.6.2 งบประมาณรายจ่าย (หน่วยบาท) 

 2.6.2.1 หลักสูตรระดับมหาบัณฑิต 

หมวดเงิน 
ปีงบประมาณ 

2565 2566 2567 2568 2569 
ก. งบด าเนินการ 
1. ค่าใช้จ่ายบุคลากร 624,300 655,540 688,272 722,691 758,790 
2. ค่าใช้จ่ายด าเนินงาน (ไม่รวม 3) 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 
3. ทุนการศึกษา      
4. รายจ่ายระดับมหาวิทยาลัย      

รวม (ก) 724,300 755,540 788,272 822,691 858,790 
ข. งบลงทุน 
ค่าครุภัณฑ์ - - - - - 

รวม (ข)      
รวม (ก) + (ข) 724,300 755,540 788,272 822,691 858,790 
จ านวนนักศึกษา  15 30 30 30 30 
ค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษา (คน/ปี) 48,287 25,185 26,276 27,423 28,626 
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 2.6.2.2 หลักสูตรระดับดุษฎีบัณฑิต 

หมวด เงิน 
ปีงบประมาณ 

2565 2566 2567 2568 2569 
ก. งบด าเนินการ 

  1. ค่าใช้จ่ายบุคลากร 624,300 655,540 688,272 772,691 758,790 

2. ค่าใช้จ่ายด าเนินงาน (ไม่รวม 3) 100,000 80,000 80,000 80,000 80,000 

3. ทุนการศึกษา - - - - - 
4. รายจ่ายระดับมหาวิทยาลัย      

รวม (ก) 724,300 735,540 768,272 852,691 838,790 

ข. งบลงทุน 
ค่าครุภัณฑ์ - - - - - 

รวม (ข) - - - - - 
รวม (ก) + (ข) 724,300 735,540 768,272 852,691 838,790 

จ านวนนักศึกษา  5 10 15 16 16 
ค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษา (คน/ปี) 144,860 73,554 51,218 53,293 52,424 

 

 2.7 ระบบการศึกษา  
 แบบชั้นเรียน 
 อ่ืนๆ (ระบุ) Online 

 

 2.8  การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย (ถ้ามี)  
ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการศึกษาชั้นบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2563 

 

2.9 การจัดการเรียนการสอน  
หลักสูตรนี้มีรูปแบบการจัดการเรียนการสอน ดังนี้   

         1) การเรียนารสอนใช้การสอนแบบเชิงรุก (Active learning) ทุกรายวิชาหรือร้อยละ 100 ของ
รายวิชาในหลักสูตร (รายละเอียดภาคผนวก ค-5 ตารางแสดงร้อยละของกระบวนการจัดการเรียนรู้ของแต่ละ
รายวิชาในหลักสูตรที่สะท้อนการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก) 

2) จัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการเรียนรู้กับการท างาน (Work Integrated Learning: WIL) 
เพ่ือให้นักศึกษาได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง เช่น การวิเคราะห์ปัญหาทางสังคมร่วมกับสถาบันการศึกษาอิสลาม 
คณะกรรมการอิสลามประจ าจังหวัด หน่วยงานภาครัฐและเอกชน การฝึกประสบการ์ภาคสนามในการเก็บข้อมูล
วิจัย เป็นต้น โดยก าหนดรายวิชาไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของรายวิชาในหลักสูตร (รายละเอียดภาคผนวก ค-4 
ข้อมูลร้อยละรายวิชาที่จัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการท างาน) 

3) หลักสูตรจัดการเรียนการสอนโดยผสมผสานภาษาต่างประเทศ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของทุก
รายวิชาในหลักสูตร 
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3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 

3.1 หลักสูตร  
 3.1.1 จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร    มหาบัณฑิต 36 ดุษฎีบัณฑิต 48 หรือ 72 หน่วยกิต
    

3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร 

ระดับมหาบัณฑิต 

    แผน ก1     36  หน่วยกิต 
   วิทยานิพนธ์  36  หน่วยกิต 

ระดับดุษฎีบัณฑิต 
   แบบ 1.1  48  หน่วยกิต 

      วิทยานิพนธ์  48  หน่วยกิต 
   แบบ 1.2  72  หน่วยกิต 
   วิทยานิพนธ์  72  หน่วยกิต 

หมายเหตุ 
  ระดับมหาบัณฑิต 

ให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนเพ่ิมเติม จ านวน 3 รายวิชา ดังนี้ คือ 761-501, 761-502 และ 761-
503 โดยไม่นับหน่วยกิตและจะต้องได้ผลการศึกษาเป็น S 

ส าหรับนักศึกษาที่มีพ้ืนฐานด้านอิสลามศึกษา มุสลิมศึกษาหรือสาขาที่สัมพันธ์กันไม่เพียงพอ
จะต้องลงทะเบียนเรียนบางรายวิชาตามที่อาจารย์ที่ปรึกษาหรือกรรมการประจ าหลักสูตรก าหนด ต่อไปนี้ 
คือ 761-504, 761-505, 761-506, 761-507, 761-508 โดยไม่นับหน่วยกิตและจะต้องได้ผลการศึกษา
เป็น S 

  ระดับดุษฎีบัณฑิต 
   ให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนเพ่ิมเติม จ านวน 3 รายวิชา ดังนี้ คือ 761-601, 761-602 และ 761-

603 โดยไม่นับหน่วยกิตและจะต้องไดผ้ลการศึกษาเป็น S   
   ส าหรับนักศึกษาท่ีไม่ได้จบปริญญาโทสาขาอิสลามศึกษา มุสลิมศึกษา หรือสาขาที่สัมพันธ์กันอาจ

ต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชาเพ่ิมเติมในระดับปริญญาโทคือ 761-504, 761-505 และบางรายวิชาในระดับ
ปริญญาเอกตามอาจารย์ที่ปรึกษาหรือกรรมการประจ าหลักสูตรก าหนด คือ 761-604, 761-605, 761-606 
โดยไม่นับหน่วยกิตและจะต้องได้ผลการศึกษาระดับ S   

    ส าหรับนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจะต้องลงทะเบียนเรียนเพ่ิมเติมในระดับ
ปริญญาโทคือ 761-503 และบางรายวิชาในระดับปริญญาเอกตามอาจารย์ที่ปรึกษาหรือกรรมการประจ า
หลักสูตรก าหนด คือ 761-604, 761-605, 761-606 โดยไม่นับหน่วยกิตและจะต้องได้ผลผลการศึกษา
ระดับ S   
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3.1.3 รายวิชา 

 3.1.3.1 หลักสูตรมหาบัณฑิต   
ก. รายวิชาวิทยานิพนธ์ 
รหัสวิชา  ชื่อรายวิชา      หน่วยกิต 
761-510   วิทยานิพนธ์       36(0-108-0) 

 Thesis 

ข. รายวิชาที่จะต้องลงทะเบียนเรียนโดยไม่นับหน่วยกิต 
รหัสวิชา  ชื่อรายวิชา      หน่วยกิต 
761-501  ภาษาอังกฤษเพ่ืออิสลามศึกษาและมุสลิมศึกษา   3((3)-0-6) 
    English for Islamic and Muslim Studies 
761-502  สัมมนาอิสลามศึกษาและมุสลิมศึกษา    2(0-4-2) 

 Seminar on Islamic and Muslim Studies  
761-503  วิธีวิทยาการวิจัยทางอิสลามศึกษาและมุสลิมศึกษา     2((1)-3-2) 

 Research Methodology in Islamic and Muslim Studies 

ค. รายวิชาส าหรับนักศึกษาที่มีพ้ืนฐานด้านอิสลามศึกษา มุสลิมศึกษาหรือสาขาที่สัมพันธ์กันไม่
เพียงพอจะต้องลงทะเบียนเรียนบางรายวิชาต่อไปนี้ โดยอาจารย์ที่ปรึกษาหรือกรรมการประจ า
หลักสูตรเป็นผู้ก าหนด   

รหัสวิชา  ชื่อรายวิชา      หน่วยกิต 
761-504  ภาษาอาหรับเพ่ืออิสลามศึกษาและมุสลิมศึกษา   3((3)-0-6) 

 Arabic for Islamic and Muslim Studies 
761-505  การศึกษาคัมภีร์อัลกุรอานและอัลสุนนะฮ์                 2((1)-3-2) 

 Al-Qur’an and al-Sunnah Studies 
761-506  กรณีศึกษาทางฟิกฮ์      1(0-2-1) 
   Case Study of Fiqh      
761-507  กรณีศึกษาทางอะกีดะฮ์      1(0-2-1) 
   Case Study of Aqidah  
761-508  กรณีศึกษาทางประวัติศาสตร์และอารยธรรมอิสลาม   1(0-2-1) 

    Case Study of Islamic History and Civilization  

 3.1.3.2 หลักสูตรดุษฎีบัณฑิต 
  ก. รายวิชาวิทยานิพนธ์   

รหัสวิชา    ชื่อรายวิชา      หน่วยกิต 
761-610  วิทยานิพนธ์       48(0-144-0) 
     Thesis 
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761-611   วิทยานิพนธ์       72(0-216-0) 
      Thesis 

 ข. รายวิชาที่จะต้องลงทะเบียนเรียนโดยไม่นับหน่วยกิต    
 รหัสวิชา    ชื่อรายวิชา            หน่วยกิต 

  761–601 สัมมนาการวิจัยทางอิสลามศึกษาและมุสลิมศึกษา 1     1(0-2-1) 
  Seminar on Research in Islamic and Muslim Studies I  

761–602 สัมมนาการวิจัยทางอิสลามศึกษาและมุสลิมศึกษา 2     1(0-2-1) 
  Seminar on Research in Islamic and Muslim Studies II 

761–603 สัมมนาการวิจัยทางอิสลามศึกษาและมุสลิมศึกษา 3          1(0-2-1) 
 Seminar on Research in Islamic and Muslim Studies III 

  761-604 กรณีศึกษาญาณวิทยาในอิสลาม     1(0-2-1) 
      Case Study of Islamic Epistemology 
                    761-605 การศึกษาอิสระ 1      1(0-2-1) 
     Independent Study I  
                    761-606 การศึกษาอิสระ 2      1(0-2-1) 

    Independent Study II    
 

3.1.3.3  ความหมายของรหัสวิชา 
รหัสวิชา ประกอบด้วยรหัสตัวเลข 6 หลัก มีความหมายดังต่อไปนี้   
ตัวเลข 3 ตัวแรก หมายถึง รหัสประจ าสาขาวิชาอิสลามศึกษา  

ตัวเลขหลักร้อย  หมายถึง  ชั้นปีหรือระดับการศึกษาของรายวิชานั้น 
  เลข 5     หมายถึง  รายวิชาในระดับปริญญาโท 
  เลข 6      หมายถึง  รายวิชาในระดับปริญญาเอก 
ตัวเลขหลักสิบ  หมายถึง  วิชาในแต่ละกลุ่มวิชา 

เลข 0      หมายถึง  รายวิชาเรียน 
เลข 1     หมายถึง   รายวิชาวิทยานิพนธ์  

ตัวเลขหลักหน่วย  หมายถึง  ล าดับรายวิชา  

3.1.3.4 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 
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 3.1.4 การสอบวัดคุณสมบัติส าหรับระดับดุษฎีบัณฑิต (Qualifying Examination)  

นั ก ศึ ก ษ า ร ะดั บ ป ริญ ญ า เ อก ทุ ก ค น ต้ อ ง ส อบ ผ่ า น ก า ร วั ด คุ ณ ส ม บั ติ ต า ม ข้ อ บั ง คั บ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการศึกษาชั้นบัณฑิตศึกษา โดยหลักสูตรจัดให้มีการสอบตามความ
ประสงค์ของนักศึกษา และแสดงความจ านงไว้ ภายในภาคการศึกษาที่ 2 ของปีที่ 1 

3.1.4.1 สาระความรู้ที่จะสอบ 
หลักสูตรแบ่งสาระความรู้ออกเป็น 2 หมวด ดังนี้ 
1) หมวดสาระความรู้ด้านการวิจัย 
2) หมวดสาระความรู้อิสลามศึกษาและมุสลิมศึกษา 

3.1.4.2 การผ่านสอบ 
นักศึกษาต้องสอบให้ได้คะแนนของแต่ละวิชาร้อยละ 60 จึงจะถือว่าสอบผ่าน หากได้

คะแนนต่ ากว่าที่ก าหนดหลักสูตรจะเปิดโอกาสให้นักศึกษาสอบแก้ตัวได้อีกไม่เกิน 1 คร้ัง 
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3.1.5 แผนการศึกษา 

        3.1.5.1 ระดับมหาบัณฑิต   

รหัสวิชา ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต  รหัสวิชา ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต 
761-501 ภาษาอังกฤษเพ่ืออิสลามศึกษา

และมุสลิมศึกษา 

3((3)-0-6) 
 

 761-50X XXX  1(0-2-1) 

761-502   สัมมนาอิสลามศึกษาและมุสลิม
ศึกษา   

2(0-4-2)  761-510  วิทยานิพนธ์ 9 

761-503   วิธีวิทยาการวิจัยทางอิสลาม
ศึกษาและมุสลิมศึกษา  

2((1)-3-2)     

761-504   ภาษาอาหรับเพ่ืออิสลามศึกษา
และมุสลิมศึกษา  

3((3)-0-6)     

761-505   การศึกษาคัมภีร์อัลกุรอาน
และอัลสุนนะฮ์  

2((1)-3-2)     

761-50X   XXX  1(0-2-1)     
761-510 วิทยานิพนธ์ 6     
 รวม 6   รวม 9 

 

รหัสวิชา ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต  รหัสวิชา ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต 

761-510  วิทยานิพนธ์ 9  761-510  วิทยานิพนธ์ 12 

 รวม 9   รวม 12 

      

 

 

 

 

 

                                                           
 เป็นรายวชิาไม่นับหน่วยกิต นักศึกษาทุกคนจะต้องลงทะเบยีนและจะต้องมผีลการศึกษาระดับ S 
 ส าหรับนักศึกษาที่มีพื้นฐานด้านอิสลามศึกษา มุสลิมศึกษาหรือสาขาที่สมัพันธ์กันไม่เพียงพอ จะต้องลงทะเบยีนเรียนบางรายวชิาตามที่อาจารย์
ที่ปรึกษาหรือกรรมการประจ าหลักสูตรก าหนด ซึ่งประกอบด้วยวิชา 761-506, 761-507, 761-508 โดยไม่นับหน่วยกิตและจะต้องมีผลการศึกษา
ระดับ S  
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  3.1.5.2 ระดับดุษฎีบัณฑิต   

ก. แผนการศึกษาส าหรับ แบบ 1.1  
 

รหัสวิชา ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต  รหัสวิชา ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต 

 761-504    ภาษาอาหรับเพ่ืออิสลามศึกษา

และมุสลิมศึกษา  
3((3)-0-6)   

761–601 สัมมนาการวิจัยทางอิสลาม

ศึกษาและมุสลิมศึกษา 1  

1(0-2-1) 

761-505    การศึกษาคัมภีร์อัลกุรอาน

และอัลสุนนะฮ์  
2((1)-3-2)  

761-605  การศึกษาอิสระ 1   1(0-2-1) 

761-604  กรณีศึกษาญาณวิทยาในอิสลาม 1(0-2-1)  761-606  การศึกษาอิสระ 2  1(0-2-1) 

761-610  วิทยานิพนธ์ 8  761-610  วิทยานิพนธ์ 8 

 รวม 8   รวม 8 

 
รหัสวิชา ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต  รหัสวิชา ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต 

761–602 สัมมนาการวิจัยทางอิสลาม 

ศึกษาและมุสลิมศึกษา 2  
1(0-2-1)    

761–603  สัมมนาการวิจัยทางอิสลาม

ศึกษาและมุสลิมศึกษา 3  

 1(0-2-1)  

761-610  วิทยานิพนธ์ 8  761-610  วิทยานิพนธ์ 8 

 รวม 8   รวม 8 
 

รหัสวิชา ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต  รหัสวิชา ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต 

 761-610   วิทยานิพนธ์ 8  761–610  วิทยานิพนธ์ 8 
 รวม 8   รวม 8 

   
 
 
 
 
 
 

                                                           
 ส าหรับนักศึกษาที่ไม่ได้จบปริญญาโทสาขาอิสลามศึกษา มุสลิมศึกษาหรือสาขาที่สัมพันธ์กัน จะต้องลงทะเบยีนเรียนวิชาดังกล่าวนี้เพิ่มเติมโดย
ไม่นับหน่วยกิตและมีผลการศึกษาระดบั S 
 เป็นรายวชิาไม่นับหน่วยกิต นักศึกษาทุกคนต้องลงทะเบยีนและจะต้องมผีลการศึกษาระดับ S 
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 ข. แผนการศึกษาส าหรับแบบ 1.2 
 

รหัสวิชา  ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต  รหัสวิชา  ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต 

761-503 วิธีวิทยาการวิจัยทางอิสลาม
ศึกษาและมุสลิมศึกษา 

2((1)-3-2)  761–601 สัมมนาการวิจัยทางอิสลาม
ศึกษาและมุสลิมศึกษา 1 

1(0-2-1) 

761-604 
 กรณีศึกษาญาณวิทยาใน  

อิสลาม 
1(0-2-1)  

761-605  การศึกษาอิสระ 1    1(0-2-1) 

761-611  วิทยานิพนธ์ 9(X-X-X)  761-611  วิทยานิพนธ์ 9(X-X-X) 
 รวม 9   รวม 9 

  
รหัสวิชา  ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต  รหัสวิชา  ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต 

761–602 สัมมนาการวิจัยทางอิสลาม
ศึกษาและมุสลิมศึกษา 2  

1(0-2-1)  761–603 สัมมนาการวิจัยทางอิสลาม
ศึกษาและมุสลิมศึกษา 3  

1(0-2-1) 

761-606 การศึกษาอิสระ 2  1(0-2-1)  761-611  วิทยานิพนธ์ 9(X-X-X) 

761-611 วิทยานิพนธ์ 9(X-X-X)     
 รวม 9   รวม 9 

 

รหัสวิชา  ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต  รหัสวิชา  ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต 
761-611 วิทยานิพนธ์ 9(X-X-X)  761-611    วิทยานิพนธ์ 9(X-X-X) 

 รวม 9   รวม 9 
 

รหัสวิชา  ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต  รหัสวิชา  ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต 

761-611 วิทยานิพนธ์ 9(X-X-X)  761-611    วิทยานิพนธ์ 9(X-X-X) 
 รวม 9   รวม 9 

     
 
 
 
 
 
                                                           
 เป็นรายวิชาไม่นับหน่วยกติและจะตอ้งมีผลการเรียนระดบั S 
 เป็นรายวชิาเพิ่มเติมตามที่อาจารยท์ี่ปรึกษาหรือกรรมการประจ าหลักสูตรก าหนด โดยไม่นับหน่วยกิตและจะตอ้งมีผลการเรียนระดบั S  
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3.1.6  ค าอธิบายรายวิชา 

 3.1.6.1 ระดับมหาบัณฑิต 
 761-501 ภาษาอังกฤษเพื่ออิสลามศึกษาและมุสลิมศึกษา    3((3)-0-6) 

 English for Islamic and Muslim Studies    
 การอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจในการศึกษา ค้นคว้าต ารา ตลอดจนเอกสารทางวิชาการที่

เกี่ยวกับอิสลามศึกษาและมุสลิมศึกษา 
  English reading comprehension in studying and researching literature, academic 

documents related to Islamic studies and Muslim studies 
 

761-502   สัมมนาอิสลามศึกษาและมุสลิมศึกษา          2(0-4-2) 
 Seminar on Islamic and Muslim Studies 
 วิเคราะห์บทบาทของศาสนาอิสลามในสังคมยุคหลังสมัยใหม่ ปัจจัยทางสังคมวัฒนธรรมและ

เทคโนโลยีที่มีผลต่อความเข้าใจศาสนา กระบวนการฟ้ืนฟูความเข้าใจศาสนาบนฐานหลักวะสะฏียะฮฺและ
เจตนารมณ์ของชะรีอะฮฺ ตลอดจนการน าศาสนาอิสลามมาใช้แก้ปัญหาสังคมในปัจจุบัน 

 Analysis of the role of Islam in post- modern society; socio- cultural and 
technological factors influencing the understanding of Islam; religious revival process based on 
Wasatiyyah principle and objectives of Shari‘ah; the use of Islam in solving contemporary social 
problems 

 
761-503   วิธีวิทยาการวิจัยทางอิสลามศึกษาและมุสลิมศึกษา                             2((1)-3-2) 

 Research Methodology in Islamic and Muslim Studies 
 ระเบียบวิธีวิจัยด้านอิสลามศึกษาและมุสลิมศึกษา ทั้งวิจัยเอกสารและวิจัยภาคสนาม การเลือก

ศึกษาประเด็นปัญหา การใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่เพ่ือการวิจัย รวมทั้งจริยธรรมการวิจัย   
 Research methodology in Islamic and Muslim studies; documentary and field 

research; selection of a research problem; the use of new technology in research;  research ethics      
 

761-504   ภาษาอาหรับเพื่ออิสลามศึกษาและมุสลิมศึกษา    3((3)-0-6) 
  Arabic for Islamic and Muslim Studies 

  ภาษาอาหรับเพ่ือความเข้าใจในภาษาคัมภีร์อัลกุรอาน อัลหะดีษ ตลอดจนวรรณกรรมทางด้าน
อิสลามศึกษาและมุสลิมศึกษาโดยทั่วไป 

  Arabic for understanding of language use in the holy al-Qur’an, al-Hadith and other 
literature on Islamic studies and Muslim studies 
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761-505   การศึกษาคัมภีร์อัลกุรอานและอัลสุนนะฮ์     2((1)-3-2) 
 Al-Qur’an and al-Sunnah Studies  
 ที่มา ประวัติการรวบรวม ฐานะ โครงสร้างและบทบาทของคัมภีร์อัลกุรอานและอัลสุนนะฮ์

รวมทั้งวิธีการศึกษาเกี่ยวกับพัฒนาการของวิชาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับคัมภีร์อัลกุรอานและอัลสุนนะฮ์ เลือกวิจารณ์
และวิเคราะห์ประเด็นที่ส าคัญที่มีอิทธิพลต่อวิชาการอิสลามเป็นกรณีศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากกลุ่มหนังสือ
อรรถาธิบายอัลกุรอานและกลุ่มหนังสือบันทึกอัลหะดีษทั้งหก 

 Origin and history of collection, status, structure and role of al-Qur’an and al-
Sunnah; the study of the development of other subject areas relating to al-Qur’an and al-Sunnah; 
the critique and analysis of important points as case study of books on exegesis of al-Qur’an and 
the six books of al-Hadith  
 
761-506   กรณีศึกษาทางฟิกฮ์       1(0-2-1) 
  Case Study of Fiqh      

  ค้นคว้า รวบรวม วิเคราะห์และสังเคราะห์ประเด็นที่เกี่ยวกับฟิกฮ์ร่วมสมัยตามหัวข้อและขอบเขต
ที่ผู้เรียนสนใจ ภายใต้การแนะน าของอาจารย์ที่ปรึกษา พร้อมกับน าเสนอผลงานโดยใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม 

 Research, collection, analysis and synthesis contemporary Shariah isssues based 
on topics and areas of interest to learners under the supervision of a supervisor and presenting 
works using appropriate technology 
 
761-507   กรณีศึกษาทางอะกีดะฮ์         1(0-2-1) 

 Case Study of Aqidah 
 ค้นคว้า รวบรวม วิเคราะห์และสังเคราะห์ประเด็นที่เกี่ยวกับอะกีดะฮ์และกลุ่มแนวคิดในอิสลาม

ตามหัวข้อและขอบเขตที่ผู้เรียนสนใจ ภายใต้การแนะน าของอาจารย์ที่ปรึกษา พร้อมกับน าเสนอผลงานโดยใช้
เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม 

 Research, collection, analysis and synthesis isssues related to Aqidah and sectarian 
thoughts in Islam based on topics and areas of interest to learners under the supervision of a 
supervisor and presenting works using appropriate technology 
  
761-508   กรณีศึกษาทางประวัติศาสตร์และอารยธรรมอิสลาม    1(0-2-1) 
  Case Study of Islamic History and Civilization  

ค้นคว้า รวบรวม วิเคราะห์และสังเคราะห์ประเด็นที่เกี่ยวกับประวัติศาสตร์และอารยธรรมอิสลาม
ตามหัวข้อและขอบเขตที่ผู้เรียนสนใจ ภายใต้การแนะน าของอาจารย์ที่ปรึกษา พร้อมกับน าเสนอผลงานโดยใช้
เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม 
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  Research, collection, analysis and synthesis Islamic history and civilization issues 
based on topics and areas of interest to learners under the supervision of a supervisor and 
presenting works using appropriate technology 
 
761-510   วิทยานิพนธ์        36(0-108-0) 

Thesis 
การค้นคว้าวิจัยในสาขาวิชาอิสลามศึกษาและมุสลิมศึกษา ภายใต้การแนะน าของอาจารย์ที่

ปรึกษาวิทยานิพนธ์ พร้อมกับน าเสนอความก้าวหน้าการวิจัยในที่ประชุมสัมมนาวิจัย  
Conducting original research contributing to the field of Islamic studies and Muslim 

studies under the supervision of the supervisor; presenting research progress in the research 
colloquium    

 
761–601  สัมมนาการวิจัยทางอิสลามศึกษาและมุสลิมศึกษา 1     1(0-2-1) 

Seminar on Research in Islamic and Muslim Studies I   
  การน าเสนอประเด็นวิพากษ์อิสลามศึกษาร่วมสมัยและความก้าวหน้าการวิจัยในระดับความ
พร้อมในการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ในงานประชุมสัมมนาวิจัย ภายใต้การแนะน าของอาจารย์ที่ปรึกษา  
  Presentation of critical contemporary issues in Islam and research progress to 
demonstrate the level of readiness for thesis proposal examination in the research colloquium 
under the supervision of a supervisor 
 
761–602  สัมมนาการวิจัยทางอิสลามศึกษาและมุสลิมศึกษา 2     1(0-2-1) 

Seminar on Research in Islamic and Muslim Studies II    

การน าเสนอความก้าวหน้าการวิจัยเพ่ือวิทยานิพนธ์คร้ังที่ 2 โดยการน าเสนอทฤษฎี กรอบ

แนวคิดวัตถุประสงค์ และวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องในงานประชุมสัมมนาวิจัย ภายใต้การแนะน าของอาจารย์ที่ปรึกษา  

Second presentation of the thesis research progress focusing on theories, 

conceptual frameworks, objectives and literature related to research in the research colloquium 

under the supervision of a supervisor 

 

761–603   สัมมนาการวิจัยทางอิสลามศึกษาและมุสลิมศึกษา 3           1(0-2-1) 
Seminar on Research in Islamic and Muslim Studies III 
การน าเสนอความก้าวหน้าการวิจัยเพ่ือวิทยานิพนธ์คร้ังที่ 3 โดยน าเสนอระเบียบวิธีการวิจัย ซึ่ง

ประกอบด้วย วิธีการด าเนินการวิจัย ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย วิธีการเก็บรวบรวม
ข้อมูล และการวิเคราะห์ข้อมูลในงานประชุมสัมมนาวิจัย ภายใต้การแนะน าของอาจารย์ที่ปรึกษา  
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Third presentation of thesis research progress focusing on research methodology 
consisting of research methods, population and samples, research instruments, data collection 
methods, and data analysis at research colloquium under the supervision of a supervisor 

 
761-604  กรณีศึกษาญาณวิทยาในอิสลาม           1(0-2-1) 
  Case Study of Islamic Epistemology      
  ค้นคว้า รวบรวม วิเคราะห์และสังเคราะห์ประเด็นต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับญาณวิทยาในอิสลาม เช่น 
ความสัมพันธ์ระหว่างวะห์ยู ความเชื่อและวิทยาศาสตร์ หรือหัวข้อและขอบเขตที่ผู้เรียนสนใจ ภายใต้การแนะน า
ของอาจารย์ที่ปรึกษา พร้อมกับน าเสนอผลงานโดยใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม 
  Research, collection, analysis and synthesis issues related to epistemology in 
Islam, such as the relationship between Wahy, belief and science or topics and areas of interest 
to learners under the supervision of a supervisor and presenting works using appropriate 
technology 
 
761-605  การศึกษาอิสระ 1        1(0-2-1) 
  Independent Study I  
  ค้นคว้า รวบรวม วิเคราะห์และสังเคราะห์ประเด็นเกี่ยวกับปัญหาทางจริยศาสตร์และคุณธรรมใน
อิสลาม ความสัมพันธ์ระหว่างความเชื่อกับจริยศาสตร์ ตามหัวข้อและขอบเขตที่ผู้เรียนสนใจ ภายใต้การแนะน า
ของอาจารย์ที่ปรึกษา พร้อมกับน าเสนอผลงานโดยใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม 
  Research, collection, analysis and synthesis isssues of ethics and moral in Islam,  
based on topics and areas of interest to learners under the supervision of a supervisor and 
presenting works using appropriate technology 
 
761-606  การศึกษาอิสระ 2       1(0-2-1) 

 Independent Study II    
  ค้นคว้า รวบรวม วิเคราะห์และสังเคราะห์ประเด็นเกี่ยวกับชะรีอะฮฺตามหัวข้อและขอบเขตที่
ผู้เรียนสนใจ ภายใต้การแนะน าของอาจารย์ที่ปรึกษา พร้อมกับน าเสนอผลงานโดยใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม 
  Research, collection, analysis and synthesis isssues of Shari‘ah, based on topics 
and areas of interest to learners under the supervision of a supervisor and presenting works using 
appropriate technology 
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761-610   วิทยานิพนธ์        48(0-144-0) 
     Thesis 

การค้นคว้าวิจัยชั้นสูงในสาขาวิชาอิสลามศึกษาและมุสลิมศึกษา เพ่ือวิทยานิพนธ์ปริญญาเอกแบบ 
1.1   โดยนักศึกษาสามารถสร้างองค์ความรู้ใหม่ที่บูรณาการระหว่างตัวบทอิสลามกับบริบทจริงทางสังคมบน
ฐานคิดอิสลามสายกลางเพ่ือตอบสนองความต้องการของสังคมหรือแก้ปัญหาสังคมในระดับต่าง ๆ โดยนักศึกษา
เลือกโจทย์วิจัยที่สนใจภายใต้การแนะน าของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ พร้อมกับน าเสนอความก้าวหน้าการ
วิจัยในที่ประชุมสัมมนาวิจัย  

 Conducting advanced research contributing to the field of islamic Studies and 
Muslim studies for a doctoral thesis type 1.1; constructing a new body of knowledge that 
integrates between the Islamic texts and the real social context on the basis of a Wasatiyyah 
to meet the needs of society or solve social problems at different levels; selection of research 
problem of interest under the supervision of a supervisor; presenting research progress at 
research colloquium     

  
761-611   วิทยานิพนธ์        72(0-216-0) 

Thesis 
การค้นคว้าวิจัยชั้นสูงในสาขาวิชาอิสลามศึกษาและมุสลิมศึกษา เพ่ือวิทยานิพนธ์ปริญญาเอกแบบ 

1.2   โดยนักศึกษาสามารถสร้างองค์ความรู้ใหม่ที่บูรณาการระหว่างตัวบทอิสลามกับความรู้ทางสังคมศาสตร์
และบริบทจริงทางสังคมบนฐานคิดอิสลามสายกลางเพ่ือตอบสนองความต้องการของสังคมหรือแก้ปัญหาสังคม
ในระดับต่าง ๆ โดยนักศึกษาเลือกโจทย์วิจัยที่สนใจภายใต้การแนะน าของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และใช้
ระเบียบวิธีวิจัยทั้งเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณควบคู่กัน พร้อมกับน าเสนอความก้าวหน้าการวิจัยในที่
ประชุมสัมมนาวิจัย 

 Conducting an advanced research contributing to the field of Islamic Studies and 
Muslim Studies for a doctoral thesis type 1.2; constructing a new body of knowledge that 
integrates between the Islamic texts, social science knowledge and the real social context on 
Wasatiyyah basis to meet the needs of society or solve social problems at different levels; 
selection research problem of interest under the supervision of a supervisor; both qualitative 
and quantitative research methods were used; presentation of research progress at research 
colloquium   
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3.2 ชื่อ สกุล เลขประจ าตัวบัตรประชาชน ต าแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์ 
 3.2.1 อาจารย์ประจ าหลักสตูร 

ที ่
เลขประจ าตัว 

ประชาชน 
(ระบุครบ 13 หลัก) 

ต าแหน่งทาง

วิชาการ 
ชื่อ-สกลุ 

ระดับ

การศึกษา 

วุฒิการศึกษาท่ีส าเร็จการศึกษาในแต่ละระดับ ภาระงานสอน 
และผลงานทาง 

วิชาการ 
ปีที่ส าเร็จ 
การศึกษา 

ชื่อ 
หลักสูตร 

สาขา 
วิชา 

ชื่อสถาบัน 

1 3950100655706 ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ นายอีสมาแอ กาเต๊ะ  
 

ปริญญาเอก 
 
ปริญญาโท 
 
ปริญญาตร ี

2554 
 
2548 
 
2539 

- Ph.D. 
 
- ศศ.ม. 
 
- B.A. 

-Islamic Studies 
 
-อิสลามศึกษา 
 
-Da’wah and 
Usuluddin 

-Universiti Sains 
Malaysia, Malaysia 
-มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
 
-Islamic University of 
Madina, Saudi Arabia  

ดู ภาคผนวก ข 
 

2 3960100436117 ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ นายมูหัมมัดรอฟลี  
แวหะมะ* 
 

ปริญญาเอก 
ปริญญาโท 
 
ปริญญาตร ี

2557 
2540 
 
2533 

-ปร.ด. 
-M.A. 
 
-ศศ.บ. 

-อิสลามศึกษา 
-Islamic History 
and Art 
-อิสลามศึกษา 

-มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
-Sakarya University, 
Turkey 
-มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

ดู ภาคผนวก ข 
 

3 3940300045138 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ นายอับดุลรอนิง สือแต* 
 

ปริญญาเอก 
 
ปริญญาโท 
 
ปริญญาตร ี

2549 
 
2540 
 
2537 
 
 
2532 

-Ph.D. 
 
-M.A. 
 
-B.A. 
 
 
-ร.บ. 

- West Asia Studies 
 
- West Asia Studies 
 
-Islamic Theology 
and Arabic 
Language  
-การเมืองการปกครอง 

-Aligarh Muslim 
University, India 
-Aligarh Muslim 
University, India 
-Darul Uloom Nadwatul 
Ulama, Lucknow, U.P., 
India 
-มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

ดู ภาคผนวก ข 
 

                                                           
 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสตูร 
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ที ่
เลขประจ าตัว 

ประชาชน 
(ระบุครบ 13 หลัก) 

ต าแหน่งทาง

วิชาการ 
ชื่อ-สกลุ 

ระดับ

การศึกษา 

วุฒิการศึกษาท่ีส าเร็จการศึกษาในแต่ละระดับ ภาระงานสอน 
และผลงานทาง 

วิชาการ 
ปีที่ส าเร็จ 
การศึกษา 

ชื่อ 
หลักสูตร 

สาขา 
วิชา 

ชื่อสถาบัน 

4 3959900422941  ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ นายมะรอนิง สาแลมิง 
 

ปริญญาเอก 
 
ปริญญาโท 
 
ปริญญาตร ี

2547 
 
2534 
 
2531 

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

- Principles of  
Juridprudence 
- Principles of 
Juridprudence 
-Islamic Law 

- Islamic University of 
Madina,  Saudi Arabia 
- Islamic University of 
Madina, Saudi Arabia 
- Islamic University of 
Madina, Saudi Arabia 

ดู ภาคผนวก ข 
 

5 3960400187465 ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ นายอับดุลฮาดี สะบูดิง 
 

ปริญญาเอก 
 
ปริญญาโท 
ปริญญาตร ี

2556 
 
2547 
2540 

-Ph.D. 
 
-ศศ.ม. 
-B.A. 

- Islamic Studies 
 
-อิสลามศึกษา 
-Usuluddin 

-Universiti Sains 
Malaysia, Malaysia 

-มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
- al-Azhar University, 
Egypt 

ดู ภาคผนวก ข 
 

6 3950600036771  
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ นายอัสมัน แตอาล ี
 

ปริญญาเอก 
 
 
 
ปริญญาโท 
ปริญญาตร ี

2556 
 
 
 
2547 
2544 

-Ph.D. 
 
 
 
-ศศ.ม. 
-B.A. 

-Islamic Revealed 
Knowledge and 
Heritage: Fiqh and 
Usul Al-Fiqh 
-อิสลามศึกษา 
-Islamic Law 

-International Islamic 
University Malaysia, 
Malaysia 
 

-มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
-Islamic University of 
Madina, Saudi Arabia 

ด ูภาคผนวก ข 
 

7 3960100093660 ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ นายอาลี สาเมาะ 
 

ปริญญาเอก 
 
ปริญญาโท 
 

2556 
 
2548 
 

-Ph.D. 
 
-M.A. 
 

- Islamic Call and 
Culture 
- Islamic Studies 
 

- Islamic University of 
Madina,  Saudi Arabia 
- Islamic University of 
Madina,  Saudi Arabia 

ดู ภาคผนวก ข 
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ที ่
เลขประจ าตัว 

ประชาชน 
(ระบุครบ 13 หลัก) 

ต าแหน่งทาง

วิชาการ 
ชื่อ-สกลุ 

ระดับ

การศึกษา 

วุฒิการศึกษาท่ีส าเร็จการศึกษาในแต่ละระดับ ภาระงานสอน 
และผลงานทาง 

วิชาการ 
ปีที่ส าเร็จ 
การศึกษา 

ชื่อ 
หลักสูตร 

สาขา 
วิชา 

ชื่อสถาบัน 

ปริญญาตร ี 2541 -B.A. - al-Hadith - Islamic University of 
Madina,  Saudi Arabia 

8 5940201034169 อาจารย ์ นายรุชดี ตาเห 
 

ปริญญาเอก 
 
ปริญญาโท 
 
ปริญญาตร ี

2557 
 
2550 
 
2543 

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

- Islamic Education 
 
- Islamic Education 
 
- Islamic Education 

- Islamic University of 
Madina, Saudi Arabia 
- Islamic University of 
Madina, Saudi Arabia 
- Islamic University of 
Madina, Saudi Arabia 

ดู ภาคผนวก ข 
 

9 3959900484360 รองศาสตราจารย ์ นายอิบรอฮีม  
ณรงค์รักษาเขต 
 

ปริญญาเอก 
 
 
ปริญญาโท 
 
 
ปริญญาตร ี

2547 
 
 
2544 
 
 
2532 

-Ph.D. 
 
 
-M.Ed. 
 
 
-ค.บ. 

-Education-
Curriculum 
Development 

- Islamic Education 
 
 
-ภาษาอังกฤษ 

-University of Malaya, 
Malaysia 

 
-International Islamic 
University Malaysia, 
Malaysia 
-วิทยาลัยครยูะลา 

ดู ภาคผนวก ข 
 

10 3959800109672 รองศาสตราจารย ์ นายนิเลาะ แวอุเซ็ง 
 

ปริญญาเอก 
 
 
ปริญญาโท 
ปริญญาตร ี

2547 
 
 
2540 
2536 

-Ph.D. 
 
 
-ศษ.ม. 
-ศศ.บ. 

- Educational 
Administration 

 
-การบริหารการศึกษา 
- อิสลามศึกษา 

- International  
   Islamic University 
Malaysia, Malaysia 
-มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
-มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

ดู ภาคผนวก ข 
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ที ่
เลขประจ าตัว 

ประชาชน 
(ระบุครบ 13 หลัก) 

ต าแหน่งทาง

วิชาการ 
ชื่อ-สกลุ 

ระดับ

การศึกษา 

วุฒิการศึกษาท่ีส าเร็จการศึกษาในแต่ละระดับ ภาระงานสอน 
และผลงานทาง 

วิชาการ 
ปีที่ส าเร็จ 
การศึกษา 

ชื่อ 
หลักสูตร 

สาขา 
วิชา 

ชื่อสถาบัน 

11 3930400115561  
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ นายธวัช นุ้ยผอม 
 

ปริญญาเอก 
 
ปริญญาโท 
 
ปริญญาตร ี

2556 
 
2547 
 
2539 

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

-Islamic Banking 
and Finance  
- Finance 
 
- Business 
Administration 
 

- University of Durham, 
United Kingdom 
- Universiti Putra 
Malaysia, Malaysia 
- International Islamic 

University Malaysia, 

Malaysia 

ดู ภาคผนวก ข 
 

12 3901100867402 อาจารย ์ นายหมะหมูด หะยีหมดั ปริญญาเอก 
ปริญญาโท 
ปริญญาตร ี

2558 
2545 
2541 

-บธ.ด. 
-วท.ม. 
-บธ.บ. 

-การบริหารธุรกิจ 
-ธุรกิจการเกษตร 
-การเงินและการ
ธนาคาร 

-มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
-มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

-มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

ดู ภาคผนวก ข 
 

13 3960500277750 ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ นายอุสมาน  ยูน ุ
 

ปริญญาเอก 
 
 
ปริญญาโท 
 
 
ปริญญาตร ี

2558 
 
 
2548 
 
 
2545 

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

-Islamic Law 
 
 
-Islamic Law 
 
 
-Shariah 

- Al-Imam Muhammad 
Ibn Saud  Islamic 
University, Saudi Arabia 
- Al-Imam Muhammad 
Ibn Saud  Islamic 
University, Saudi Arabia 
- Al-Imam Muhammad 
Ibn Saud  Islamic 
University, Saudi Arabia 

ดู ภาคผนวก ข 
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ที ่
เลขประจ าตัว 

ประชาชน 
(ระบุครบ 13 หลัก) 

ต าแหน่งทาง

วิชาการ 
ชื่อ-สกลุ 

ระดับ

การศึกษา 

วุฒิการศึกษาท่ีส าเร็จการศึกษาในแต่ละระดับ ภาระงานสอน 
และผลงานทาง 

วิชาการ 
ปีที่ส าเร็จ 
การศึกษา 

ชื่อ 
หลักสูตร 

สาขา 
วิชา 

ชื่อสถาบัน 

14 3950100082196 ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ นายมูฮมัหมดัอาฟีฟี   
อัซซอลีฮีย์    
 

ปริญญาเอก 
ปริญญาโท 
 
ปริญญาตร ี

2559 
2552 
 
2549 

-ด.ต 
-M.Ed. 
 
-วท.บ. 

-พัฒนศึกษา 
-Curriculum 
Studies 

-ศึกษาศาสตร์ (ฟิสิกส์) 

-จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย 
- University Sains 
Malaysia, Malaysia 

-มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

ดู ภาคผนวก ข 
 

15 3820200081753 ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ นายสราวุธ สายทอง 
 

ปริญญาเอก 
 
ปริญญาโท 
 
ปริญญาตร ี

2555 
 
2552 
 
2549 

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

- Education Curricula 
& Teaching Mathods 
- Educational Arabic 
language 
- Education Arabic 
Language 

-International University 
of Africa, Sudan 
-International University 
of Africa, Sudan 

- International University 

of Africa, Sudan 

ดู ภาคผนวก ข 
 

16 1639800054033 ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ นายเกตุ อัสมิมานะ 
 

ปริญญาเอก 
 
ปริญญาโท 
 
ปริญญาตร ี

2556 
 
2552 
 
2550 

-Ph.D. 
 
-M.A. 
 
-ศศ.บ. 

- Arabic Language 
 
- Arabic Language 
 
- ภาษาอาหรับ 

- Aligarh Muslim 
University, India 
- Aligarh Muslim 
University, India 
-มหาวิทยาลัยอสิลามยะลา 

ดู ภาคผนวก ข 
 

17 1960800009070 อาจารย ์ นายรุสลี นุห ์
 

ปริญญาเอก 

 
ปริญญาโท 
 
 
 

2562 

 
2554 
 
 
 

-Ph.D. 

 
-M.A. 
 
 
 

- Management 

 
- Economics 
 
 
 

- University Malaysia 

Kelantan (UMK), Malaysia 

- International Islamic 

University Malaysia, 

Malaysia 

ดู ภาคผนวก ข 
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ที ่
เลขประจ าตัว 

ประชาชน 
(ระบุครบ 13 หลัก) 

ต าแหน่งทาง

วิชาการ 
ชื่อ-สกลุ 

ระดับ

การศึกษา 

วุฒิการศึกษาท่ีส าเร็จการศึกษาในแต่ละระดับ ภาระงานสอน 
และผลงานทาง 

วิชาการ 
ปีที่ส าเร็จ 
การศึกษา 

ชื่อ 
หลักสูตร 

สาขา 
วิชา 

ชื่อสถาบัน 

ปริญญาตร ี 2550 -ศศ.บ. -เศรษฐศาสตร์และ
การจัดการในอิสลาม 

-มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

18 A23398890 อาจารย ์ Mr.Mohamed 
Soliman Mohamed 
Soliman 
 

ปริญญาเอก 
 
 
ปริญญาโท 
 
 
 
ปริญญาตร ี

2563 
 
 
2550 
 
 
 
2547 

-Ph.D. 
 
 
-MBA. 
 
 
 
-B.A. 

- Technology 
Management 
 
- Management 
Information 
Systems 
 
- Information 
Systems 

- University Sains 

Malaysia, Malaysia 
 

-Arab Academy for 

Banking and Financial 

Science, Egypt 
 

- Misr University for 

Science and 

Technology (MUST), 

Egypt 

ดู ภาคผนวก ข 
 

19 3959900142396 ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ นายสุทธิศักดิ์ ดือเระ 
 

ปริญญาเอก 
ปริญญาโท 
 
ปริญญาตร ี

2564 
2545 
 
2538 

-ปร.ด. 
-น.ม. 
 
-น.บ. 

-อิสลามศึกษา 
-กฎหมายระหว่าง
ประเทศ 
-กฎหมาย 

-มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
-มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์
 
-มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์

ดู ภาคผนวก ข 
 

20 3810300067701 อาจารย ์ นายยุทธนา เกื้อกูล 
 

ปริญญาเอก 
ปริญญาโท 
ปริญญาตร ี

2561 
2550 
2543 

-ปร.ด. 
-ศศ.ม. 
-B.A. 

-อิสลามศึกษา 
-อิสลามศึกษา 
- Islamic Studies 

-มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
-มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
- College of Basic 
Education, Kuwait 

ดู ภาคผนวก ข 
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 3.2.2 อาจารย์พิเศษ  

 - ไม่มี  
 
4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน หรือสหกิจศึกษา) (ถ้ามี) 

  - ไม่มี 
 

5. ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงานหรืองานวิจัย (ถ้ามี)  
  -  ไม่มี     
5.1 ค าอธิบายโดยย่อ  

5.1.1 ระดับมหาบัณฑิต 
เป็นหลักสูตรแผน ก 1 ที่เน้นให้นักศึกษาท าวิจัยเพ่ือวิทยานิพนธ์อย่างเดียว โดยมีหน่วยกิตวิทยานิพนธ์

ตลอดหลักสูตรจ านวน 36 หน่วยกิต หากนักศึกษามีองค์ความรู้ในสาขาวิชาอิสลามศึกษาและมุสลิมศึกษาไม่
เพียงพอจะต้องลงทะเบียนเรียนบางรายวิชาตามที่อาจารย์ที่ปรึกษาหรือกรรมการบริหารหลักสูตรก าหนดโดย
ไม่นับหน่วยกิต  

5.1.2 ระดับดุษฎีบัณฑิต 
เป็นหลักสูตรแบบ 1.1 และแบบ 1.2 ที่เน้นให้นักศึกษาท าวิจัยขั้นสูงเพ่ือวิทยานิพนธ์อย่างเดียว โดยมี

หน่วยกิตวิทยานิพนธ์ตลอดหลักสูตรส าหรับผู้เร็จการศึกษาระดับปริญญาโทจ านวน 48 หน่วยกิต และส าหรับ
ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจ านวน 72 หน่วยกิต ผลงานวิจัยจะต้องได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ
ที่มีมาตรฐาน หากนักศึกษามีองค์ความรู้ในสาขาวิชาอิสลามศึกษาและมุสลิมศึกษาไม่เพียงพอจะต้อง
ลงทะเบียนเรียนบางรายวิชาตามที่อาจารย์ที่ปรึกษาหรือกรรมการบริหารหลักสูตรก าหนดโดยไม่นับหน่วยกิต  

   
5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้ 

5.2.1 ระดับมหาบัณฑิต 
นักศึกษาสามารถวิเคราะห์ปัญหาสังคมบนฐานคิดอิสลามสายกลาง และประยุกต์องค์ความรู้ที่บูรณาการ

ระหว่างตัวบทอิสลามกับบริบทจริงทางสังคมเพ่ือน าเสนอวิธีการแก้ไขปัญหาสังคมในระดับต่าง ๆ ได้อย่าง
เหมาะสม สามารถสืบค้นความรู้โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลได้ อีกท้ังสามารถใช้กระบวนการวิจัยในการพัฒนาและ
สร้างสรรค์ผลงานที่มีมาตรฐาน พร้อมกับสามารถเผยแพร่ผลงานในเวทีการประชุมวิชาการต่าง ๆ ได้ 

5.2.2 ระดับดุษฎีบัณฑิต 
 นักศึกษาสามารถประเมินปัญหาสังคมบนฐานอิสลามที่บูรณาการกับหลากหลายทัศนะทางวิชาการได้
อย่างลุ่มลึก สามารถสร้างองค์ความรู้ใหม่ที่บูรณาการระหว่างตัวบทอิสลามกับบริบทจริงทางสังคม โดยผ่าน
กระบวนการวิจัยเพ่ือน าเสนอวิธีการแก้ไขปัญหาสังคมในระดับต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม เป็นผู้น าทางวิชาการที่
เข้าใจบริบทสังคมและวัฒนธรรมทั้งในระดับท้องถิ่นและสากล อีกทั้งสามารถน าเสนอผลงานวิจัยในเวทีการ
ประชุมวิชาการต่าง ๆ และเผยแพร่ในวารสารวิชาการที่มีมาตรฐานได ้ 
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5.3 ช่วงเวลา        
5.3.1 ระดับมหาบัณฑิต 

          ภาคการศึกษาที่ 1-2 ของปีที่ 1 และปีที่ 2 
5.3.2 ระดับดุษฎีบัณฑิต 
         แบบ 1.1  ตลอดระยะเวลาที่ศึกษา 
         แบบ 1.2  ตลอดระยะเวลาที่ศึกษา 

5.4  จ านวนหน่วยกิต 
5.4.1 ระดับมหาบัณฑิต 

  แผน  ก 1  จ านวน  36  หน่วยกิต 
5.4.2 ระดับดุษฎีบัณฑิต 

แบบ 1.1 ไม่น้อยกว่า 48  หน่วยกิต  
แบบ 1.2 ไม่น้อยกว่า 72  หน่วยกิต  

5.5  การเตรียมการ  
5.5.1  ชี้แจงให้นักศึกษาทราบเกี่ยวกับหลักสูตร วิธีการเรียนการสอน พร้อมกับแนะน าความเชี่ยวชาญ

ของคณาจารย์ในหลักสูตรในวันปฐมนิเทศ เพ่ือเป็นข้อมูลให้นักศึกษาสามารถเลือกหัวข้อเร่ืองและอาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์ตามท่ีตนเองสนใจ 

5.5.2  ประเมินความรู้นักศึกษาที่ไม่ได้จบจากสาขาอิสลามศึกษา มุสลิมศึกษาหรือสาขาที่สัมพันธ์กัน 
พร้อมกับก าหนดให้ลงทะเบียนเรียนบางรายวิชาโดยไม่นับหน่วยกิต 

5.5.3  เสนอแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาก่อนการลงทะเบียนเรียนวิชาวิทยานิพนธ์ 
5.5.4  ให้นักศึกษาด าเนินการขอทุนสนับสนุนการท าวิจัยเพ่ือวิทยานิพนธ์จากบัณฑิตวิทยาลัย 
5.5.5  ให้นักศึกษาวางแผนการศึกษาโดยก าหนดให้สอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ภายในภาคการศึกษาที่ 2 ปี

การศึกษาท่ี 1 
5.5.5  อ านวยความสะดวกให้แก่นักศึกษาเพ่ือให้สามารถส าเร็จการศึกษาภายในเวลาที่ก าหนด 

 
5.6  กระบวนการประเมินผล  

5.6.1 ระดับมหาบัณฑิต 
1.  ผลการสอบรายวิชาที่ไม่นับหน่วยกิตอยู่ในระดับ S  
2.  ให้นักศึกษาน าเสนอความก้าวหน้าในการท าวิทยานิพนธ์ในเวที Research Colluquium ทุกภาค

การศึกษา 
3.  อาจารย์ที่ปรึกษาประเมินจ านวนหน่วยกิตวิทยานิพนธ์ที่ผ่านในแต่ละภาคการศึกษา 
4.  ผ่านการจัดสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ 
5.  สอบป้องกันวิทยานิพนธ์ 
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6.  ผลงานวิจัยเพ่ือวิทยานิพนธ์จะต้องได้รับการตีพิมพ์ หรือด าเนินการให้ผลงานได้รับการยอมรับให้
ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่มีมาตรฐาน หรือเสนอต่อที่ประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม 
(Proceedings) ที่มีการตรวจสอบโดยผู้ทรงคุณวุฒิ 

  
5.6.2 ระดับดุษฎีบัณฑิต 
    ก. แผนการศึกษาแบบ 1.1 
1.  ผลการศึกษารายวิชาที่ไม่นับหน่วยกิตอยู่ในระดับ S  
2.  ผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) เพ่ือเป็นผู้มีสิทธ์ิขอท าวิทยานิพนธ์ 
3.  อาจารย์ที่ปรึกษาประเมินจ านวนหน่วยกิตวิทยานิพนธ์ที่ผ่านในแต่ละภาคการศึกษา 
4.  น าเสนอความก้าวหน้าในการท าวิทยานิพนธ์ในเวที Research Colluquium อย่างน้อย 3 ภาค

การศึกษา 
5.  ผ่านการจัดสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ 
6.  สอบป้องกันวิทยานิพนธ์ 
7. มีการน าเสนอผลงานวิจัยเพ่ือวิทยานิพนธ์ต่อเวทีที่ประชุมวิชาการไม่น้อยกว่าระดับชาติ และได้ รับการ

ตีพิมพ์หรือด าเนินการให้ผลงานได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่มีมาตรฐานอย่างน้อย 2 
เร่ือง    

    ข. แผนการศึกษาแบบ 1.2 
1.  ผลการศึกษารายวิชาที่ไม่นับหน่วยกิตอยู่ในระดับ S  
2.  อาจารย์ที่ปรึกษาประเมินจ านวนหน่วยกิตวิทยานิพนธ์ที่ผ่านในแต่ละภาคการศึกษา 
3.  ผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) เพ่ือเป็นผู้มีสิทธ์ิขอท าวิทยานิพนธ์ 
4.  น าเสนอความก้าวหน้าในการท าวิทยานิพนธ์ในเวที Research Colluquium ทุกภาคการศึกษา 
5.  โจทย์วิจัยผ่านการสดสอบภาคสนาม 
6.  ผ่านการจัดสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ 
7.  สอบป้องกันวิทยานิพนธ์ 
8. มีการน าเสนอผลงานวิจัยเพ่ือวิทยานิพนธ์ต่อเวทีที่ประชุมวิชาการไม่น้อยกว่าระดับชาติ และได้รับการ

ตีพิมพ์หรือด าเนินการให้ผลงานได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่มีมาตรฐานอย่างน้อย 2 
เร่ือง    
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หมวดที่ 4   
ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 

 

เพ่ือให้การจัดการเรียนรู้หลักสูตรอิสลามศึกษาเป็นไปตามผลลัพธ์และเป้าหมายการเรียนรู้ตาม
คุณลักษณะบัรฑิตท่ีก าหนด หลักสูตรก าหนดผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตรระดับปริญญาโทและระดับดุษฏี
บัณฑิตดังนี้ 

PLO มหาบัณฑิต ดุษฎีบัณฑิต 

1 
ประยุกต์ใช้แนวคิดอิสลามสายกลางเพ่ือแก้ปัญหา
สังคมท่ีก าลังเผชิญได้โดยใช้วิจัยเป็นฐาน 

ประเมินปัญหาสังคมโดยใช้ฐานคิดอิสลามสาย
กลางได้อย่างล้ าลึกและรอบด้าน 

2 
น า เ ส น อ / เ ผ ย แ พ ร่ ผ ล ง า น วิ จั ย ไ ด้ ต า ม ที่
มหาวิทยาลัยก าหนด 

สร้างองค์ความรู้ใหม่ที่ เกิดจากการบูรณาการ
อิสลามศึกษาและมุสลิมศึกษาเพ่ือน าเสนอวิธีแก้ไข
ปัญหาสังคมในระดับต่าง ๆ ได้  

3 
เลือกใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการสืบค้นความรู้
อิสลามศึกษาและมุสลิมศึกษาได้อย่างเป็นระบบ 

มีทักษะวิจัยและเลือกใช้เคร่ืองมือทางการวิจัยได้
อย่างเหมาะสมกับประเด็นวิจัยด้านอิสลามศึกษา
และมุสลิมศึกษา 

4 

เป็นผู้น าทางวิชาการที่มีคุณธรรมจริยธรรมและ
เป็นพลเมืองโลกที่เข้าใจบริบทสังคมวัฒนธรรมทั้ง
ในระดับท้องถิ่นและสากล 

ผลิตและเผยแพร่บทความวิชาการ/วิ จัยด้าน
อิสลามศึกษาและมุสลิมศึกษาได้ตามที่มาตรฐาน
ก าหนด  
 

5 
  มีทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือสืบค้นและ

เผยแพร่องค์ความรู้อิสลามศึกษาและมุสลิมศึกษา 
แก่สาธารณะได้ 

6 
  แสดงบทบาทการเป็นผู้น าทางวิชาการที่มีคุณธรรม

จริยธรรมและเป็นพลเมืองโลกที่เข้าใจบริบทสังคม
และวัฒนธรรมทั้งในระดับท้องถิ่นและสากล 

 

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา  
1.1 ระดับมหาบัณฑิต 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับ

หลักสูตร (PLOs) 
1. วิเคราะห์ปัญหาของ
สังคมบนฐานคิดอิสลาม

1. จัดการการเรียนรู้ทุกรายวิชาเชิงบูรณาการ 
2. จัดการการเรียนรู้ที่ให้นักศึกษาได้เข้าถึงสภาพและ
ปัญหาขององค์กรและสังคมที่ผู้เรียนสังกัดอยู่  

PLO1 
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คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับ

หลักสูตร (PLOs) 
สายกลางที่สอดคล้องกับ
บริบทจริงทางสังคม 

3. เรียนรู้จากประสบการณ์และปัญหาร่วมสมัยในสังคม
ประเทศไทยและต่างประเทศ 
4. ส่งเสริมให้ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการ
ระดับชาติหรือนานาชาติ 

2.  เ ลื อก ใช้ เ ค ร่ื อ ง มื อ
ทา งการ วิ จั ย ได้ อ ย่ า ง
เหมาะสมกับประเด็นวิจัย
ด้านอิสลามศึกษาและ
มุ ส ลิ ม ศึ ก ษ า เ พ่ื อ
แก้ปัญหาโจทย์วิจัยตาม
ความต้องการของสังคม
และน าเสนอผลงานผ่าน
เคร่ืองมือการสื่อสารร่วม
สมัย 

1. เน้นการเรียนรายวิชาการวิจัยทางอิสลามศึกษาและ
มุสลิมศึกษาท่ีเกี่ยวกับบริบทพ้ืนที่และเหตุการณ์ร่วม
สมัย 
2. รายวิชาสัมมนาและการรับฟังประสบการณ์การวิจัย
จากผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญภายนอก 
3. การฝึกปฏิบัติการวิจัยโดยวิเคราะห์ประเด็นปัญหา
การวิจัยจากบริบทสังคมและพ้ืนที่จริงที่มีความ
หลากหลายทางวัฒนธรรม  
4. โครงการ Colloquium  
5. ฝึกฝนการน าเสนอผลงานวิจัยในงานสัมมนาวิชาการ
วิจัยระดับชาติหรือนานาชาติ 

PLO1 
PLO2 
PLO3 

  

3. ยึดมั่นในกรอบแนว 
คิดอิสลามสายกลาง 
(Wasatiyyah) 

1. การบูรณาการคุณธรรมและจริยธรรมอิสลามใน
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและในการเรียนการสอนทุก
รายวิชา 
2. ยึดแนวคิดอิสลามสายกลางเป็นกรอบในการเรียน
การสอน   
3. เข้าร่วมการอบรมเร่ืองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ 

PLO1 
PLO3 
PLO4 

 

1.2. บดุษฎีบัณฑิตระดั  

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับ 

หลักสูตร (PLOs) 
1. ประเมินปัญหาของสังคม
บนฐานคิดอิสลามสายกลาง
และบูรณาการองค์ความรู้
อิ ส ล า ม ที่ เ ป็ น ตั ว บ ท ใ ห้
สอดคล้องกับการเปลี่ยน

1. จัดการการเรียนรู้ทุกรายวิชาเชิงบูรณาการ 
2. จัดการการเรียนรู้ที่ให้นักศึกษาได้เข้าถึงสภาพ
และปัญหาขององค์กรและสังคมที่ผู้เรียนสังกัดอยู่  
3. เรียนรู้จากประสบการณ์และปัญหาร่วมสมัยใน
สังคมประเทศไทยและต่างประเทศ 

PLO1 

PLO5 
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คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับ 

หลักสูตร (PLOs) 
ตามยุคสมัยและบริบทจริง
ทางสังคม 

4. ส่งเสริมให้ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการ
ระดับชาติหรือนานาชาติ 

2. สร้างองค์ความรู้ใหม่ด้าน
อิสลามศึกษาและมุสลิม
ศึกษาโดยใช้ฐานวิจัยเ พ่ือ
ต อ บ โ จ ท ย์ สั ง ค ม แ ล ะ
สามารถเผยแพร่ผลงานต่าง 
ๆ ผ่านการสื่อสารร่วมสมัย 

1.เน้นการริเร่ิมการออกแบบการวิจัยทางอิสลาม
ศึกษาและมุสลิมศึกษาที่เกี่ยวกับบริบทพ้ืนที่และ
เหตุการณ์ร่วมสมัย 
2. เชิญผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญภายในและ
ภายนอกมาแลกเปลี่ยนเ รียนรู้กับผู้ เ รียนด้าน
วิทยาการวิจัย 
3. รายวิชาการออกแบบวิจัยทางอิสลามศึกษาและ
มุสลิมศึกษาและรายวิชาสัมมนาทางอิสลามศึกษา
และมุสลิมศึกษา  
4. สนับสนุนการเข้าร่วมหรือเป็นผู้ร่วมกิจกรรมทาง
วิชาการที่เกีย่วข้อง 
5. โครงการ Research Talk และ Colloquium  
6. ฝึกฝนการน าเสนอผลงานวิจัยในงานสัมมนา
วิชาการวิจัยระดับชาติหรือนานาชาติ  

PLO2 
PLO3 
PLO4 
PLO5 

 

3. เป็นผู้น าทางวิชาการด้าน
อิสลามศึกษาและมุสลิม
ศึกษาที่มีคุณธรรม
จริยธรรม และยึดมั่นใน
จรรยาบรรณทางวิชาการ    

1. สร้างความตระหนักในการน าหลักการอิสลาม
ศึกษาและมุสลิมศึกษาเชิงลึก ทัศนะที่หลากหลาย 
และเป็นสากล 
2. จัดการเรียนการสอนให้เกิดทักษะยอมรับความ
หลากหลายและเคารพทัศนะของผู้อ่ืน ผ่านกรอบ
แนวคิดอิสลามสายกลาง 
3. มอบหมายให้ค้นคว้าเกี่ยวกับทัศนะต่าง ๆ ที่
หลากหลายโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 
4. เข้าร่วมการอบรมเร่ืองจริยธรรมการวิจัยใน
มนุษย ์

PLO2 
PLO4 
PLO5 
PLO6 
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2. ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLOs) ที่สอดคล้องกับมาตรฐานด้านผลลัพธ์ของผู้เรียนตามมาตรฐาน
การอุดมศึกษา พ.ศ. 2561 

2.1 ระดับมหาบัณฑิต 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLOs) 
ทักษะทั่วไป 
(Generic 

Skill) 

ทักษะ
เฉพาะ 

(Specific 
Skill) 

มาตรฐานด้านผลลัพธ์ของผู้เรียน 
ตามมาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2561 

ผู้เรยีน 
(Learner) 

ผู้ร่วม
สร้างสรรค ์

(Co-creator) 

พลเมืองที่เข้มแข็ง  
(Active citizen) 

PLO1 ประยุกต์ใช้แนวคิดอิสลามสายกลาง
เพ่ือแก้ปัญหาสังคมที่ก าลังเผชิญได้โดยใช้
วิจัยเป็นฐาน 

     

PLO2 น าเสนอ/เผยแพร่ผลงานวิจัยได้
ตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด      

PLO3 เลือกใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการ
สืบค้นความรู้อิสลามศึกษาและมุสลิม
ศึกษาได้อย่างเป็นระบบ 

     

PLO4 เป็นผู้น าทางวิชาการที่มีคุณธรรม
จริยธรรมและเป็นพลเมืองโลกที่ เข้าใจ
บริบทสังคมวัฒนธรรมทั้งในระดับท้องถิ่น
และสากล 

      

 
 

2.2. ระดับดุษฎีบัณฑิต 

ผลลัพธ์การเรียนรูร้ะดับหลักสูตร (PLOs) 
ทักษะทั่วไป 
(Generic 

Skill) 

ทักษะ
เฉพาะ 

(Specific 
Skill) 

มาตรฐานด้านผลลัพธ์ของผู้เรียน 
ตามมาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2561 

ผู้เรยีน 
(Learner) 

ผู้ร่วม
สร้างสรรค ์

(Co-creator) 

พลเมืองที่เข้มแข็ง  
(Active citizen) 

PLO1 ประเมินปัญหาสังคมโดยใช้ฐานคิด
อิสลามสายกลางได้อย่างล้ าลึกและรอบ
ด้าน 

     

PLO2 สร้างองค์ความ รู้ใหม่ที่ เกิดจาก
การบูรณาการอิสลามศึกษาและมุสลิม
ศึกษาเพ่ือน าเสนอวิธีแก้ไขปัญหาสังคมใน
ระดับต่าง ๆ ได ้
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ผลลัพธ์การเรียนรูร้ะดับหลักสูตร (PLOs) 
ทักษะทั่วไป 
(Generic 

Skill) 

ทักษะ
เฉพาะ 

(Specific 
Skill) 

มาตรฐานด้านผลลัพธ์ของผู้เรียน 
ตามมาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2561 

ผู้เรยีน 
(Learner) 

ผู้ร่วม
สร้างสรรค ์

(Co-creator) 

พลเมืองที่เข้มแข็ง  
(Active citizen) 

PLO3 มีทักษะวิจัยและเลือกใช้เคร่ืองมือ
ทางการวิจัยได้อย่างเหมาะสมกับประเด็น
วิจัยด้านอิสลามศึกษาและมุสลิมศึกษา 

     

PLO4 ผลิตและเผยแพร่บทความวิชาการ/
วิจัยด้านอิสลามศึกษาและมุสลิมศึกษาได้
ตามท่ีมาตรฐานก าหนด 

     

PLO5 มีทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือ
สืบค้นและเผยแพร่องค์ความรู้อิสลาม
ศึกษาและมุสลิมศึกษา แก่สาธารณะได้ 

     

PLO6 แสดงบทบาทการเป็นผู้ น าทาง
วิชาการที่มีคุณธรรมจริยธรรมและเป็น
พลเมืองโลกที่ เข้า ใจบริบทสังคมและ
วัฒนธรรมทั้งในระดบัท้องถิ่นและสากล 

     

 

3. ความสัมพันธ์ระหว่างผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLOs) กับมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ  

3.1 ระดับมหาบัณฑิต 
1. คุณธรรม จริยธรรม 

1.1 สามารถจัดการปัญหาทางคุณธรรม จริยธรรมที่ซับซ้อนเชิงวิชาการหรือวิชาชีพโดยค านึงถึง
ความรู้สึกของผู้อื่น 

1.2 ริเร่ิมในการยกปัญหาทางจรรยาบรรณที่มีอยู่เพ่ือการทบทวนและแก้ไข 
1.3 แสดงออกซึ่งภาวะผู้น าในการส่งเสริมให้มีการประพฤติปฏิบัติตามหลักคุณธรรม จริยธรรมในที่

ท างานและสังคม 
2. ความรู้ 

2.1 มีความรู้และความเข้าใจอย่างถ่องแท้ ในเนื้อหาสาระหลักของสาขาวิชา ทั้งทางวิชาการและ
วิชาชีพ 

2.2 มีความเข้าใจในวิธีพัฒนาความรู้ใหม่ ๆ ที่ส่งผลกระทบของผลงานวิจัยในปัจจุบันที่ต่อองค์ความรู้
ในสาขาวิชา ทั้งวิชาการและวิชาชีพ 
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3. ทักษะทางปัญญา 
3.1 ใช้ความรู้ทางทฤษฎีและภาคปฏิบัติในการจัดการบริบทใหม่ที่ไม่คาดคิดทางวิชาการและวิชาชีพ 
3.2 พัฒนาแนวคิดริเร่ิมและสร้างสรรค์เพ่ือตอบสนองประเด็นหรือปัญหาทางวิชาการและวิชาชีพ 
3.3 สามารถบูรณาการองค์ความรู้เพ่ือสังเคราะห์ผลงานวิจัย สิ่งตีพิมพ์ทางวิชาการ หรือรายงานทาง

วิชาชีพ 
3.4 สามารถวางแผนและด าเนินการโครงการสาคัญหรือโครงการวิจัยค้นคว้าทางวิชาการได้ด้วย

ตนเอง 
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

4.1 สามารถแก้ไขปัญหาที่มีความซับซ้อน หรือความยุ่งยากระดับสูงทางวิชาการและวิชาชีพได้ด้วย
ตนเอง 

4.2 สามารถวางแผนในการปรับปรุงตนเองให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานระดับสูงได้ 
4.3 มีความรับผิดชอบในการด าเนินงานของตนเอง และร่วมมือกับผู้อ่ืนอย่างเต็มที่เพ่ือการจัดการข้อ

โต้แย้งและปัญหาต่าง ๆ 
4.4 แสดงออกทักษะการเป็นผู้น าได้อย่างเหมาะสมตามโอกาสและสถานการณ์เพ่ือเพ่ิมพูน

ประสิทธิภาพในการทางานของกลุ่ม 
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

5.1 สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือคัดกรองข้อมูลทางคณิตศาสตร์และสถิติเพ่ือนามาใช้ใน
การศึกษาค้นคว้าปัญหา สรุปปัญหาและเสนอแนะแก้ไขปัญหาในด้านต่าง ๆ ได ้

5.2 สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพได้อย่างเหมาะสมกับกลุ่มบุคคลต่าง ๆ ทั้งในวงการวิชาการ
และวิชาชีพรวมถึงชุมชนทั่วไป 

5.3 สามารถน าเสนอรายงานทั้งในรูปแบบที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ ผ่านสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ
และวิชาชีพรวมทั้งวิทยานิพนธ์หรือโครงการวิจัย 

 

3.2 ระดับดุษฎีบัณฑิต 
1. คุณธรรม จริยธรรม 

1.1 สามารถจัดการปัญหาทางคุณธรรม จริยธรรมที่ซับซ้อนในบริบททางวิชาการหรือวิชาชีพ โดย
ค านึงถึงความรู้สึกของผู้อ่ืนที่จะได้รับผลกระทบ 

1.2 ริเร่ิมชี้ให้เห็นถึงข้อบกพร่องของจรรยาบรรณที่ใช้อยู่ในปัจจุบันเพ่ือทบทวนและแก้ไข 
1.3 แสดงออกซึ่งภาวะผู้น าในการส่งเสริมให้มีการประพฤติปฏิบัติตามหลักคุณธรรม จริยธรรมในที่

ท างานและสังคมที่กว้างขวางขึ้น 
2. ความรู้ 

2.1 มีความเข้าใจอย่างถ่องแท้และลึกซึ้งในองค์ความรู้ที่เป็นแก่นในสาขาวิชาการหรือวิชาชีพ เพ่ือ
น ามาพัฒนานวัตกรรมหรือสร้างองค์ความรู้ใหม่ 

2.2 รู้เทคนิคการวิจัยและพัฒนาข้อสรุปซึ่งเป็นที่ยอมรับของสาขาวิชาเพ่ือแก้ไขประเด็นปัญหาส าคัญ
ทีจ่ะเกิดขึ้น 
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2.3 มีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งและกว้างขวางเกี่ยวกับแนวปฏิบัติที่เปลี่ยนแปลงในวิชาการและวิชาชีพ
ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ 

3. ทักษะทางปัญญา 
3.1 ใช้ความรู้ทางทฤษฎีและภาคปฏิบัติเพ่ือวิเคราะห์ประเด็นและปัญหาส าคัญได้อย่างสร้างสรรค์

และพัฒนาแนวทางการแก้ปัญหาด้วยวิธีการใหม่ ๆ 
3.2 สามารถสังเคราะห์ผลงานการวิจัยและทฤษฎีเพ่ือพัฒนาความรู้ที่สร้างสรรค์ โดยบูรณาการ

แนวความคิดต่าง ๆ ทั้งจากภายในและภายนอกสาขาวิชาได้ 
3.3 สามารถออกแบบและด าเนินการโครงการวิจัยที่สาคัญในเร่ืองที่ซับซ้อนที่เกี่ยวกับการพัฒนาองค์

ความรู้ใหม่ได้ 
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

4.1 มีความสามารถระดับสูงในการแสดงความคิดเห็นทางวิชาการและวิชาชีพ 
4.2 สามารถวางแผน วิเคราะห์และแก้ปัญหาที่ซับซ้อนสูงมากด้วยตัวเอง 
4.3 มีความรับผิดชอบในการด าเนินงานของตนเอง และร่วมมือกับผู้อ่ืนอย่างเต็มที่เพ่ือการจัดการข้อ

โต้แย้งและปัญหาต่าง ๆ 
4.4 แสดงออกถึงความโดดเด่นในการเป็นผู้น าในทางวิชาการหรือวิชาชีพ 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
5.1 สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือคัดกรองข้อมูลทางคณิตศาสตร์และสถิติเพ่ือนามาใช้ใน

การศึกษาค้นคว้าปัญหาที่สาคัญและซับซ้อน 
5.2 สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพด้วยเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับกลุ่มบุคคลต่าง ๆ ทั้งในวงการ

วิชาการและวิชาชีพ รวมถึงชุมชนทั่วไป 
5.3 สามารถน าเสนอรายงานทั้งในรูปแบบที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ ผ่านสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ

และวิชาชีพรวมทั้งวิทยานิพนธ์หรือโครงการวิจัย
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ตารางแสดงความสัมพันธ์ระหว่างผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLOs) กับมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
ระดับมหาบัณฑิต 

 
 
 
 
 
 

 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ 

ระดับหลักสูตร (PLOs) 

คุณธรรม 
จริยธรรม 

ความรู ้ ทักษะทางปัญญา 
ทักษะความสัมพันธ ์
ระหว่างบุคคลและ 
ความรับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห์ 
เชิงตัวเลข   

การสื่อสาร และ 
การใช้เทคโนโลย ี

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 
1. ประยุกต์ใช้แนวคิดอิสลามสายกลางเพื่อ
แก้ปัญหาสังคมที่ก าลังเผชญิไดโ้ดยใช้วิจัยเป็นฐาน 

                

2.  น า เ สนอ/ เผยแพร่ ผล ง านวิ จั ย ไ ด้ ตามที่
มหาวิทยาลัยก าหนด 

                

3. เลือกใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการสืบค้นความรู้
อิสลามศึกษาและมุสลิมศึกษาได้อย่างเป็นระบบ 

                

4. เป็นผู้น าทางวิชาการที่มีคุณธรรมจริยธรรมและ
เป็นพลเมืองโลกที่เข้าใจบริบทสังคมวัฒนธรรมทั้ง
ในระดับท้องถิ่นและสากล 
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ระดับดุษฏีบัณฑิต 

 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ 

ระดับหลักสูตร (PLOs) 

คุณธรรม 
จริยธรรม 

ความรู้ ทักษะทางปัญญา ทักษะความสัมพันธ ์
ระหว่างบุคคลและ 
ความรับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห์ 
เชิงตัวเลข   

การสื่อสาร และ 
การใช้เทคโนโลย ี

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 
1. ประเมินปัญหาสังคมโดยใช้ฐานคิดอิสลามสาย
กลางได้อย่างล้ าลึกและรอบด้าน 

                

2. สร้างองค์ความรู้ใหม่ที่เกิดจากการบูรณาการ
อิสลามศึกษาและมุสลิมศึกษาเพื่อน าเสนอวิธีแก้ไข
ปัญหาสังคมในระดับต่าง ๆ ได้ 

                

3. มีทักษะวิจัยและเลือกใช้เครื่องมือทางการวิจัย
ได้อย่างเหมาะสมกับประเด็นวิจัยด้านอิสลาม
ศึกษาและมุสลิมศึกษา 

                

4. ผลิตและเผยแพร่บทความวิชาการ/วิจัยด้าน
อิสลามศึกษาและมุสลิมศึกษาได้ตามที่มาตรฐาน
ก าหนด 

                

5. มีทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อสืบค้นและ
เผยแพร่องค์ความรู้อิสลามศึกษาและมุสลิมศึกษา 
แก่สาธารณะได้ 

 
               

6. แสดงบทบาทการเป็นผู้น าทางวิชาการที่มีคุณธรรม
จริยธรรมและเป็นพลเมืองโลกที่เข้าใจบริบทสังคมและ
วัฒนธรรมทั้งในระดับท้องถิ่นและสากล 
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4. ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLOs) กลยุทธ์/วิธีการสอน และกลยุทธ์/วิธีการวัดและการประเมินผล 
4.1 ระดับมหาบัณฑิต 

ผลลัพธ์การเรียนรู้
ระดับหลักสูตร (PLOs) 

กลยุทธ์วิธีการสอน 
กลยุทธ์/วิธีการวัด และการ

ประเมินผล 
PLO1: ประยุกต์ใช้แนวคิดอิสลามสายกลางเพ่ือแก้ปัญหาสังคมที่ก าลังเผชิญได้โดยใช้วิจัยเป็นฐาน 
 1. ฝึกวิเคราะห์ ประเมิน และวิพากษ์

จากตัวอย่างสถานการณ์ทางสังคมที่
เกี่ยวข้องกับประเด็นอิสลามศึกษาและ
มุสลิมศึกษา 
2. บรรยายและฝึกปฏิบัติการวิจัยอิสลาม
ศึกษาและมุสลิมศึกษา 
3. ฝึกการใช้เคร่ืองมือในการวิเคราะห์
ปัญหาทางสังคมที่เกี่ยวข้องกับอิสลาม
ศึ กษาและมุ สลิ มศึ กษารวมถึ งการ
น าเสนอวิธีแก้ปัญหาด้วยใช้หลักการและ
แนวคิดอิสลามสายกลาง 
4. มอบหมายให้อ่านบทความวิชาการ
และวิจัย การน าเสนอ และอภิปรายใน
ชั้นเรียน 
5. ค้นคว้าและสังเคราะห์งานวิ จัยที่
เ ลื อ กส รร ใน ราย วิ ช าสั มมน าแ ล ะ
วิทยานิพนธ์ 
6. ประยุกต์ใช้ความรู้ภาคทฤษฎีและ
ปฎิบัติการวิเคราะห์และการสรุปผลด้วย
ตนเอง 

1. ประเมินจากการร่วมกิจกรรมใน
ชั้นเรียน   
2.  ประเมินจากผลงาน จากการ
ปฎิบัติงาน การน าเสนองาน และการ
อภิปรายงานของนักศึกษาบนฐาน
แนวคิดและทฤษฏีที่เก่ียวข้อง 
 3. ประเมินจากการน าเสนอในชั้น
เรียน 
4.  ประเมินผลจากการราย งาน
ความก้าวหน้าของการท าวิจัย 
5.  ประเมินจากการสอบป้องกัน
วิทยานิพนธ์ 
 

PLO2: น าเสนอ/เผยแพร่ผลงานวิจัยได้ตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 
 1. มอบหมายให้อ่านบทความวิชาการ

และวิจัย การน าเสนอ และอภิปรายใน
ชั้นเรียน 
2. ฝึกปฏิบัติการเขียนบทความวิจัยใน
รายวิชาวิทยานิพนธ์ 
3. น าเสนอผลงานวิจัยในรายวิชาสัมมนา 
4. ฝึกน าเสนอในโครงการ Colloquium 

1. ประเมินจากการมีส่วนร่วมตามที่
มอบหมาย 
2.  ประมินจากผลงานที่พร้อมจะ
เผยแพร่ 
3. ประเมินจากบทความหรือวิจัยที่
เผยแพร่ตามเกณฑ์ท่ีหลักสูตรก าหนด
ไว้ 
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ผลลัพธ์การเรียนรู้
ระดับหลักสูตร (PLOs) 

กลยุทธ์วิธีการสอน 
กลยุทธ์/วิธีการวัด และการ

ประเมินผล 
5. ร่วมสังเกตและเรียนรู้ในงานสัมมนา
ระดับชาติหรือนานาชาติที่จัดโดยคณะ
หรือหน่วยงานอ่ืน ๆ และสรุปผลการ
เรียนรู้หลังเข้าร่วมกิจกรรม 
6. เรียนรายวิชาภาษาอังกฤษและภาษา
อาหรับเพ่ิมเติมตามท่ีหลักสูตรก าหนด 

PLO3: เลือกใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการสืบค้นความรู้อิสลามศึกษาและมุสลิมศึกษาได้อย่างเป็นระบบ 
 1. ฝึกปฏิบัติสืบค้นฐานข้อมูลดิจิทัลด้าน

อิสลามศึกษาและมุสลิมศึกษาทั้งในและ
ต่างประเทศ 
2. มอบหมายงานในการสืบค้นข้อมูลเพ่ือ
ทบทวนวรรณกรรมและน าเสนอต่อ
อาจารย์ที่ปรึกษา 
3. เข้าร่วมอบรมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
เพ่ือการสืบค้นที่จัดโดยหอสมุด
มหาวิทยาลัยหรืออ่ืน ๆ และการเรียนรู้
ด้วยตนเองผ่านระบบการเรียนรู้ออนไลน์ 

1. ประเมินจากผลการสืบค้นและ
สังเคราะห์ข้อมูลตามเป้าหมายที่
ก าหนด 
2. การทบทวนวรรณกรรมจากข้อมูล
ที่สืบค้นอย่างเป็นระบบ 
3. การส่งงานและความสม่ าเสมอใน
การส่งชิ้นงานตามก าหนด 
4. ประเมินผลจากการเขียนนิพนธ์
ต้นฉบับ และวิทยานิพนธ์โดย
อาจารย์ที่ปรึกษา 

PLO4: เป็นผู้น าทางวิชาการที่มีคุณธรรมจริยธรรมและเป็นพลเมืองโลกท่ีเข้าใจบริบทสังคมวัฒนธรรมทั้งใน
ระดับท้องถิ่นและสากล 
 1. บูรณาการและสอดแทรกเนื้ อหา

คุณธรรมและจริยธรรมในรายวิชาเรียน 
และรายวิชาสัมมนา    
2. เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมและ
จริยธรรมที่จัดโดยคณะหรือหน่วยงาน
อ่ืน ๆ ตามที่ก าหนด 
3. เข้าร่วมการอบรมจริยธรรมในการ
วิจัยและการใช้โปรแกรมตรวจสอบการ
คัดลอกผลงานทางวิชาการ 
4.  เข้ าอบรม เส ริมทักษะภาษาต่ าง 
ประเทศ (อาหรับและอังกฤษ) และ
ทักษะการเป็นพลเมืองโลก 

1 .  ประ เมิ นผลจากงานที่ ไ ด้ รับ
มอบหมาย การน าเสนอ และเขียน
รายงานทางวิชาการ   
2. ประเมินจากการน าเสนอโครงร่าง
วิทยานิพนธ์ 
3. ประเมินผลจากการเขียนนิพนธ์
ต้นฉบับ และวิทยานิพนธ์โดยอาจารย์
ที่ปรึกษา 
4. ประเมินจากการสอบวัดความรู้
ภาษาต่างประเทศ 
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4.2  ระดับดุษฎีบัณฑิต 
ผลลัพธ์การเรียนรู้

ระดับหลักสูตร (PLOs) 
กลยุทธ์วิธีการสอน 

กลยุทธ์/วิธีการวัด และการ
ประเมินผล 

PLO1: ประเมินปัญหาสังคมโดยใช้ฐานคิดอิสลามสายกลางได้อย่างล้ าลึกและรอบด้าน 
 1. จัดกิจกรรมให้นักศึกษาได้ฝึกวิเคราะห์

และประเมินปัญหาสังคมพร้อมกับหาวิธี
แก้ปัญหาด้วยใช้หลักวิชาอิสลามศึกษา
และมุสลิมศึกษาภายใต้กรอบหลักคิด
อิสลามสายกลาง  
2. ให้นักศึกษาศึกษาค้นคว้ากรณีศึกษา
ด้วยตนเอง พร้อมน าเสนอ และอภิปราย
ในรายวิชาสัมมนา 
3. ฝึกให้นักศึกษาสามารถประยุกต์ใช้
ความรู้ภาคทฤษฎีและปฎิบัติ วิเคราะห์ 
สังเคราะห์ อภิปรายและสรุปผลด้วย
ตนเอง 

1. ประเมินจากผลงานการปฎิบัติงาน  
การน าเสนอและอภิปรายงานของ
นักศึกษา 
2. ประเมินจากการท าสัมมนาและ
เสนอกรณีศึกษาหรือโครงร่าง
วิทยานิพนธ์ 
3. ประเมินผลจากการมีส่วนร่วมใน
ชั้น 
 

PLO2: สร้างองค์ความรู้ใหม่ที่เกิดจากการบูรณาการอิสลามศึกษาและมุสลิมศึกษาเพ่ือน าเสนอวิธีแก้ไข
ปัญหาสังคมในระดับต่าง ๆ ได้ 
 1. ฝึกวิเคราะห์ ประเมิน และวิพากษ์

จากตัวอย่างสถานการณ์ทางสังคมที่
เกี่ยวข้องกับประเด็นอิสลามศึกษาและ
มุสลิมศึกษา 
2. ยกตัวอย่างการบูรณาการองค์ความรู้
อิสลามศึกษาและมุสลิมศึกษากับความรู้
อ่ืน ๆ ที่สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการ
แ ก้ ปั ญ ห า สั ง ค ม แ ล ะ ร่ ว ม วิ พ า ก ษ์  
แลกเปลี่ยนความเห็นกับกลุ่มนักศึกษา
และอาจารย์ที่ปรึกษา 
3. มอบหมายให้อ่านบทความวิชาการ
และงานวิจัยแนวบูรณาการอิสลามและ
การสร้างสรรค์ความรู้เพ่ือสังคม การ
น าเสนอ และอภิปรายในชั้นเรียน 

1. ประเมินจากการร่วมกิจกรรมใน
ชั้นเรียน   
2.  ประเมินจากผลงาน จากการ
ปฎิบัติงาน การน าเสนองาน และการ
อภิปรายงานของนักศึกษาบนฐาน
แนวคิดและทฤษฏีที่เก่ียวข้อง 
3. ประเมินจากการน าเสนอในชั้น
เรียน 
4.  ประเมินผลจากการราย งาน
ความก้าวหน้าของการท าวิจัย 
5.  ประเมินจากการสอบป้องกัน
วิทยานิพนธ์ 
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ผลลัพธ์การเรียนรู้
ระดับหลักสูตร (PLOs) 

กลยุทธ์วิธีการสอน 
กลยุทธ์/วิธีการวัด และการ

ประเมินผล 
4. ค้นคว้าและสังเคราะห์งานวิ จัยที่
เ ลื อ กส รร ใน ราย วิ ช าสั มมน าแ ล ะ
วิทยานิพนธ์ 
5. ประยุกต์ใช้ความรู้ภาคทฤษฎีและ
ปฎิบัติการวิเคราะห์และการสรุปผลด้วย
ตนเอง 

PLO3: มีทักษะวิจัยและเลือกใช้เคร่ืองมือทางการวิจัยได้อย่างเหมาะสมกับประเด็นวิจัยด้านอิสลามศึกษา
และมุสลิมศึกษา 
 1. บรรยายและฝึกปฏิบัติการวิจัยอิสลาม

ศึกษาและมุสลิมศึกษา 
2. ยกตัวอย่างงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพ่ือ
วิพากษ์ระเบียบวิธีวิจัยและแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ถึงจุดเด่นและจุดอ่อนของแต่ละ
งานวิจัย 
3. มอบหมายให้อ่านบทความวิชาการ
และงานวิจัยแนวบูรณาการอิสลามและ
การสร้างสรรค์ความรู้เพ่ือสังคม การ
น าเสนอ และอภิปรายในชั้นเรียน 
4. ค้นคว้าและสังเคราะห์งานวิ จัยที่
เ ลื อ กส รร ใน ราย วิ ช าสั มมน าแ ล ะ
วิทยานิพนธ์ 
5. ประยุกต์ใช้ความรู้ภาคทฤษฎีวิจัยและ
ปฎิบัติการวิเคราะห์และการสรุปผลด้วย
ตนเอง 

1. ประเมินจากการร่วมกิจกรรมใน
ชั้นเรียน   
2.  ประเมินจากผลงาน จากการ
ปฎิบัติงาน การน าเสนองาน และการ
อภิปรายงานของนักศึกษาบนฐาน
แนวคิดและทฤษฏีที่เก่ียวข้อง 
 3. ประเมินจากการน าเสนอในชั้น
เรียน 
4.  ประเมินผลจากการราย งาน
ความก้าวหน้าของการท าวิจัย 
5. ประเมินผลจากการเขียนนิพนธ์
ต้นฉบับ และวิทยานิพนธ์โดยอาจารย์
ที่ปรึกษา 
 

PLO4: ผลิตและเผยแพร่บทความวิชาการ/วิจัยด้านอิสลามศึกษาและมุสลิมศึกษาได้ตามที่มาตรฐาน
ก าหนด 
 1. ฝึกปฏิบัติการเขียนบทความวิจัยใน

รายวิชาวิทยานิพนธ์ 
2.  ฝึกปฏิบัติการเขียนและน า เสนอ
ผลงานก่อนการเผยแพร่ในกิจกรรม
สัมมนาเชิงปฏิบัติการหรือเข้าร่วมอบรม

1. ประเมินจากการมีส่วนร่วมและ
ผลงานที่พร้อมจะเผยแพร่ 
2. ประเมินจากการเข้าร่วมอบรม 
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ผลลัพธ์การเรียนรู้
ระดับหลักสูตร (PLOs) 

กลยุทธ์วิธีการสอน 
กลยุทธ์/วิธีการวัด และการ

ประเมินผล 
ที่จัดโดยคณะหรือองค์กรภายนอกใน
ด้านระเบียบวิธีการเขียนบทความและ
นิพนธ์ต้นฉบับจากงานการวิจัยหรืออ่ืนๆ 
ที่เกี่ยวข้อง 
3. ฝึกน าเสนอในโครงการ Colliquium  
4. ร่วมสังเกตและเรียนรู้ในงานสัมมนา
ระดับชาติหรือนานาชาติที่จัดโดยคณะ
หรือหน่วยงานอ่ืน ๆ และสรุปผลการ
เรียนรู้หลังเข้าร่วมกิจกรรม 
5. น าเสนอผลงานวิจัยในรายวิชาสัมมนา 
6. เรียนรายวิชาภาษาอังกฤษและภาษา
อาหรับเพ่ิมเติมตามท่ีหลักสูตรก าหนด 

3. ประเมินจากบทความหรือวิจัยที่
เผยแพร่ตามเกณฑ์ท่ีหลักสูตรก าหนด
ไว้ 

PLO5: มีทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือสืบค้นและเผยแพร่องค์ความรู้อิสลามศึกษาและมุสลิมศึกษาแก่
สาธารณะได ้
 1. ฝึกปฏิบัติสืบค้นฐานข้อมูลดิจิทัลด้าน

อิสลามศึกษาและมุสลิมศึกษาทั้งในและ
ต่างประเทศ 
2. มอบหมายงานในการสืบค้นข้อมูลเพ่ือ
ทบทวนวรรณกรรมและน าเสนอต่อ
อาจารย์ที่ปรึกษา 
3. เข้าร่วมอบรมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
เ พ่ื อ ก า ร สื บ ค้ น ที่ จั ด โ ด ย ห อ ส มุ ด
มหาวิทยาลัยหรืออ่ืน ๆ และการเรียนรู้
ด้วยตนเองผ่านระบบการเรียนรู้ออนไลน์ 
4. ฝึกให้น าเสนอองค์ความรู้อิสลามผ่าน
เทคโนโลยีสมัยใหม ่

1. ประเมินจากผลการสืบค้นและ
สังเคราะห์ข้อมูลตามเป้าหมายที่
ก าหนด 
2. ระเมินจากการทบทวนวรรณกรรม
จากข้อมูลที่สืบค้นอย่างเป็นระบบ 
3. การส่งงานและความสม่ าเสมอใน
การส่งชิ้นงานตามก าหนด 
4. ประเมินผลจากการเขียนนิพนธ์
ต้นฉบับ และวิทยานิพนธ์โดยอาจารย์
ที่ปรึกษา 
5. ประเมินจากการใช้เทคโนโลยีใน
การน าเสนอผลงานวิชาการ 

PLO6: แสดงบทบาทการเป็นผู้น าทางวิชาการที่มีคุณธรรมจริยธรรมและเป็นพลเมืองโลกที่เข้าใจบริบท
สังคมและวัฒนธรรมทั้งในระดับท้องถิ่นและสากล 
 1 .  ฝึ ก ใ ห้น า เ สนอ วิ ช าก า ร ใน เ วที

สาธารณะต่าง ๆ อย่างหลากหลาย 
1 .  ประ เมิ นผลจากงานที่ ไ ด้ รับ
มอบหมาย การนาเสนอ และเขียน
รายงานในวิชาสโมสรวารสาร และ
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ผลลัพธ์การเรียนรู้
ระดับหลักสูตร (PLOs) 

กลยุทธ์วิธีการสอน 
กลยุทธ์/วิธีการวัด และการ

ประเมินผล 
2.  บูรณาการและสอดแทรกเนื้อหา
คุณธรรมและจริยธรรมในรายวิชาเรียน 
และรายวิชาสัมมนา   
3. เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมและ
จริยธรรมที่จัดโดยคณะหรือหน่วยงาน
อ่ืน ๆ ตามที่ก าหนด 
4. เข้าร่วมการอบรมจริยธรรมในการ
วิจัยและการใช้โปรแกรมตรวจสอบการ
คัดลอกผลงานทางวิชาการ 
5. จัดกิจกรรมเพ่ิมทักษะพหุวัฒนธรรม
และความเป็นพลเมืองโลก 

การเขียนงานทาง วิชาการ โดย
อาจารย์ผู้สอน 
2. ประเมินจากการน าเสนอโครงร่าง
วิทยานิพนธ์ 
3. ประเมินผลจากการเขียนนิพนธ์
ต้นฉบับ และวิทยานิพนธ์โดยอาจารย์
ที่ปรึกษา 
4. ประเมินจากการเข้าร่วมกิจกรรม 

 

 

5. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร  (PLOs) สู่ รายวิชา 
(Curriculum Mapping) 

5.1 ระดับมหาบัณฑิต 

 ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา จ านวนหน่วยกิต 
PLO 

1 2 3 4 
761-501 ภาษาอังกฤษเพ่ืออิสลามศึกษาและมุสลิมศึกษา     3((3)-0-6)     
761-502 สัมมนาอิสลามศึกษาและมุสลิมศึกษา                  2(0-4-2)     
761-503 วิธีวิทยาการวิจัยทางอิสลามศึกษาและมุสลิมศึกษา 2((1)-3-2)     
761-504 ภาษาอาหรับเพ่ืออิสลามศึกษาและมุสลิมศึกษา     3((3)-0-6)     
761-505 การศึกษาคัมภีร์อัลกุรอานและอัสสุนนะฮ์            2((1)-3-2)      
761-506 กรณีศึกษาทางฟิกฮ์                                  1(0-2-1)      
761-507 กรณีศึกษาทางอะกีดะฮ์                                   1(0-2-1)      
761-508 กรณีศึกษาทางประวัติศาสตร์และอารยธรรมอิสลาม  1(0-2-1)      
761-510 วิทยานิพนธ์                                36(0-108-0)     
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5.2 ระดับดุษฎีบัณฑิต 
 ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา จ านวนหน่วยกิต 
PLO 

1 2 3 4 5 6 
761–601 สัมมนาการวิจัยทางอิสลามศึกษาและมุสลิมศึกษา1 1(0-2-1)       
761–602 สัมมนาการวิจัยทางอิสลามศึกษาและมุสลิมศึกษา2 1(0-2-1)       
761–603 สัมมนาการวิจัยทางอิสลามศึกษาและมุสลิมศึกษา3 1(0-2-1)       
761-604 กรณีศึกษาญาณวิทยาในอิสลาม                       1(0-2-1)       
761-605 การศึกษาอิสระ 1                                1(0-2-1)       
761-606 การศึกษาอิสระ 2                                1(0-2-1)       
761-610 วิทยานิพนธ์              48(0-144-0)       
761-611 วิทยานิพนธ์                    72(0-216-0)       

  
 

6. ความคาดหวังของผลลัพธ์การเรียนรู้เมื่อสิ้นปีการศึกษา    
6.1 ระดับมหาบัณฑิต 

แผนการศึกษาแผน ก 1 
ปีท่ี ความคาดหวัง 

1 
นักศึกษาสามารถวิเคราะห์ปัญหาสังคมโดยใช้องค์ความรู้อิสลามศึกษาและมุสลิมศึกษาบนฐานคิดอิสลาม
สายกลางและสามารถพัฒนาโจทย์วิจัยเพ่ือแก้ไขปัญหาสังคมได ้อีกท้ังมีทักษะในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลใน
การสืบค้นข้อมูลทั้งท่ีเป็นภาษาอังกฤษและภาษาอาหรับ มีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรทางวิชาการ 

2 

นักศึกษาสามารถเขียนรายงานผลการวิจัยเพ่ือวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ได้ และสามารถเขียนนิพนธ์
ต้นฉบับเพ่ือน าเสนอที่ประชุมสัมมนาและตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารที่มีมาตรฐานได้ อีกทั้งเป็นผู้น าทาง
วิชาการอิสลามศึกษาและมุสลิมศึกษา มีจิตสาธารณะและเป็นพลเมืองโลกที่มีความเข้าใจบริบทสังคมและ
วัฒนธรรมทั้งในระดับท้องถิ่นและสากล 

 
 

6.2  ระดับดุษฎีบัณฑิต  

แผนการศึกษาแบบ 1.1 
ปีท่ี ความคาดหวัง 

1 

นักศึกษาสามารถวิเคราะห์และประเมินปัญหาสังคมโดยใช้องค์ความรู้อิสลามศึกษาและมุสลิมศึกษาได้อย่าง
รอบด้านและล้ าลึก สามารถพัฒนาโจทย์วิจัยบนฐานคิดอิสลามสายกลางเพ่ือแก้ปัญหาสังคมได้ อีกทั้งมี
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ปีท่ี ความคาดหวัง 
ทักษะในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการสืบค้นข้อมูลด้านอิสลามศึกษาและมุสลิมศึกษา  มีคุณธรรม 
จริยธรรมและจรรยาบรรทางวิชาการ 

2 

นักศึกษามีทักษะการวิจัยโดยบูรณาการกับระเบียบวิธีวิจัยอิสลามศึกษาและมุสลิมศึกษา มีทักษะในการใช้
เทคโนโลยีดิจิทัลในการสืบค้นทั้งที่เป็นภาษาอังกฤษและภาษาอาหรับ สามารถน าเสนอข้อมูลด้านอิสลาม
ศึกษาและมุสลิมศึกษาแก่สาธารณะได้ อีกท้ังมีภาวะผู้น าทางวิชาการอิสลามศึกษาและมุสลิมศึกษา   

3 

นักศึกษาสามารถสร้างองค์ความรู้ใหม่ผ่านการวิจัยที่บูรณาการอิสลามศึกษาและมุสลิมศึกษาเพ่ือน าเสนอ
วิธีการแก้ไขปัญหาสังคมได้ สามารถท ารายงานวิจัยเพ่ือวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ และเขียนนิพนธ์ต้นฉบับ
เพ่ือน าเสนอที่ประชุมสัมมนาและตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารที่มีมาตรฐานอย่างน้อย 2 เร่ืองได้ อีกทั้งเป็น
พลเมืองโลกที่เข้าใจบริบทสังคมและวัฒนธรรมทั้งในระดับท้องถิ่นและสากล 

 
แผนการศึกษาแบบ 1.2  

ปีท่ี ความคาดหวัง 

1 

นักศึกษาสามารถวิเคราะห์และประเมินปัญหาสังคมโดยใช้องค์ความรู้อิสลามศึกษาและมุสลิมศึกษาได้
อย่างรอบด้านและล้ าลึก สามารถพัฒนาโจทย์วิจัยบนฐานคิดอิสลามสายกลางเพ่ือแก้ปัญหาสังคมได้ อีกท้ัง
มีทักษะในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการสืบค้นข้อมูลด้านอิสลามศึกษาและมุสลิมศึกษา มีคุณธรรม 
จริยธรรมและจรรยาบรรทางวิชาการ 

2 

นักศึกษามีทักษะการวิจัยโดยบูรณาการกับระเบียบวิธีวิจัยอิสลามศึกษาและมุสลิมศึกษา มีทักษะในการใช้
เทคโนโลยีดิจิทัลในการสืบค้นทั้งที่เป็นภาษาอังกฤษและภาษาอาหรับ สามารถน าเสนอข้อมูลด้ านอิสลาม
ศึกษาและมุสลิมศึกษาแก่สาธารณะได้ อีกท้ังมีภาวะผู้น าทางวิชาการอิสลามศึกษาและมุสลิมศึกษา  

3 

นักศึกษาสามารถสร้างองค์ความรู้ใหม่ผ่านการวิจัยที่บูรณาการอิสลามศึกษาและมุสลิมศึกษาเพ่ือน าเสนอ
วิธีการแก้ไขปัญหาสังคมได้ สามารถน าเสนอผลงานวิจัยผ่านการประชุมหรืองานสัมมนาวิชาการระดับชาติ
หรือนานาชาติได้ อีกท้ังเป็นผู้น าทางวิชาการด้านอิสลามศึกษาและมุสลิมศึกษาที่เข้าใจบริบทสังคมและพหุ
วัฒนธรรม 

4 
นักศึกษาสามารถท ารายงานวิจัยเพ่ือวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ได้ และสามารถเขียนนิพนธ์ต้นฉบับเพ่ือ
ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารที่มีมาตรฐานอย่างน้อย 2 เร่ืองได้ อีกท้ังเป็นพลเมืองโลกที่เข้าใจบริบทสังคมและ
วัฒนธรรมทั้งในระดับท้องถิ่นและสากล  
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หมวดที่ 5    
หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 

 

1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ ในการให้ระดับคะแนน (เกรด) 
การวัดผลและการสาเร็จการศึกษาเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการศึกษาชั้น

บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2563 

2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 
2.1 ระดับมหาบัณฑิต 

2.1.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่ส าเร็จการศึกษา 
(1) นักศึกษาประเมินการเรียนการสอนเมื่อสิ้นสุดแต่ละภาคการศึกษา 
(2) อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาประเมินความสอดคล้องของข้อสอบกับผลการเรียนรู้ตามกรอบ

มาตรฐานหลักสูตร 
(3) นักศึกษาเผยแพร่ผลงานจากการท าวิทยานิพนธ์ ในลักษณะของการประชุมทางวิชาการ หรือการ

ตีพิมพ์บทความในวารสารวิชาการที่เป็นที่มีมาตรฐานในระดับชาติหรือนานาชาติอย่างน้อย 1 เร่ือง 
(4) การสอบวิทยานิพนธ์โดยมีคณะกรรมการสอบเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรและผู้ทรงคุณวุฒิ

ภายนอกมหาวิทยาลัย 
2.1.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาส าเร็จการศึกษา 
(1) ประเมินการได้งานท าของบัณฑิต ในด้านของระยะเวลาในการหางานท า ความรู้ ความสามารถ 

และความม่ันใจในการประกอบการงานอาชีพ 
(2) ประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 
(3) ประเมินหลักสูตรโดยผู้ใช้บัณฑิต และผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก 
(4) ประเมินจากผลงาน รางวัล กิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม และความก้าวหน้าในอาชีพของ

บัณฑิต 
2.2 ระดับดุษฎีบัณฑิต 

2.2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนักศึกษาระหว่างการศึกษา 
(1) นักศึกษาต้องเผยแพร่ผลงานจากการท าวิทยานิพนธ์ ในลักษณะของการประชุมทางวิชาการอย่าง

น้อย 1 เร่ือง และตีพิมพ์บทความในวารสารวิชาการที่มีมาตรฐานในระดับชาติหรือนานาชาติ อย่างน้อย 2 เร่ือง 
(2) การสอบวิทยานิพนธ์โดยมีคณะกรรมการสอบเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรและผู้ทรงคุณวุฒิ

ภายนอกมหาวิทยาลัย 
(3) คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ าคณะรับรองผลการประเมินของรายวิชาวิทยานิพนธ์ 
(4) การทวนสอบในระดับหลักสูตรสามารถท าได้โดยมีระบบประกันคุณภาพภายในสถาบันการศึกษา

ด าเนินการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้และรายงานผล 
2.2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาส าเร็จการศึกษา 
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การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนักศึกษา ท าโดยการเก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามและการ
สัมภาษณ์ผลของการประกอบอาชีพของบัณฑิตอย่างต่อเนื่องและน าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ แล้วน าผลที่ได้ไปใช้ใน
การปรับปรุงกระบวนการการเรียนการสอนและหลักสูตรแบบครบวงจร การเก็บข้อมูลด า เนินการดังตัวอย่าง
ต่อไปนี้ 

(1) การได้งานท าของบัณฑิต ประเมินจากบัณฑิตแต่ละรุ่นที่จบการศึกษา ในด้านของระยะเวลาใน
การหางานท า ความเห็นของบัณฑิตต่อความรู้ ความสามารถ ความม่ันใจของบัณฑิตในการประกอบการงานอาชีพ 

(2) การสัมภาษณ์หรือการส่งแบบสอบถามไปยังผู้ประกอบการ เพ่ือประเมินความพึงพอใจในบัณฑิต
ที่จบการศึกษาและเข้าท างานในสถานประกอบการนั้น ๆ ในระยะเวลาต่าง ๆ 

(3) การประเมินต าแหน่งและหรือความก้าวหน้าในสายงานของบัณฑิต 
(4) การประเมินจากบัณฑิตที่ไปประกอบอาชีพ ในแง่ของความพร้อมและความรู้จากสาขาวิชาที่

เรียน รวมทั้งเปิดโอกาสให้เสนอข้อคิดเห็นในการปรับหลักสูตรให้ดียิ่งขึ้นด้วย 
(5) ความเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ที่มาประเมินหลักสูตรต่อปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการ

เรียนรู้ และการพัฒนาองค์ความรู้ของนักศึกษา 
(6) ผลงานของบัณฑิตที่วัดเป็นรูปธรรมได้ เช่น จ านวนผลงานตีพิมพ์ จ านวนรางวัลทางสังคมและ

วิชาชีพจ านวนกิจกรรมการกุศลเพ่ือสังคมและประเทศชาติจ านวนกิจกรรมอาสาสมัครในองค์กรที่ท าประโยชน์ต่อ
สังคม ฯลฯ 

3. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการศึกษาชั้นบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2563 และ

เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 

โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 3.1 ระดับมหาบัณฑิต  
       แผน ก 1 
1) ต้องลงทะเบียนเรียนวิชาสัมมนาหรือรายวิชาอ่ืน ๆ ตามที่หลักสูตรก าหนดโดยผ่านไม่นับหน่วยกิตและได้

เกรดระดับ S  
2) เสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย โดยคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ และ

ต้องเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้าร้บฟังได้ และ 
3) ส าหรับวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยได้รับการยอมรับให้

ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ หรือนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เร่ือง หลักเกณฑ์
การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 

4) ต้องสอบเทียบหรือสอบผ่านความรู้ภาษาต่างประเทศ มีคุณสมบัติอ่ืนและเป็นไปตามเงื่อนไขของผู้ส าเร็จ
การศึกษาที่ก าหนดไว้ในประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เร่ือง คุณสมบัติและเงื่อนไขของผู้ส าเร็จการศึกษาในหลักสูตร
ปริญญาโทและปริญญาเอก 
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3.2 ระดับดุษฎีบัณฑิต   
      แบบ 1.1 และแบบ 1.2 
1) ต้องลงทะเบียนเรียนวิชาสัมมนาหรือรายวิชาอ่ืน ๆ ตามที่หลักสูตรก าหนดโดยผ่านไม่นับหน่วยกิตและได้

เกรดระดับ S  
2) สอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) เพ่ือเป็นผู้มีสิทธ์ิขอท าวิทยานิพนธ์ และ 
3) เสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย โดยคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ซึ่ง

จะต้องประกอบไปด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจากภายในและภายนอกสถาบัน และต้องเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้าร้บฟังได้ 
และ 

4) ส าหรับวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยได้รับการยอมรับให้
ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ หรือนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เร่ือง หลักเกณฑ์
การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ อย่างน้อย 2 เร่ือง 

5) ต้องสอบเทียบหรือสอบผ่านความรู้ภาษาต่างประเทศ มีคุณสมบัติอ่ืนและเป็นไปตามเงื่อนไขของผู้ส าเร็จ
การศึกษาที่ก าหนดไว้ในประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เร่ือง คุณสมบัติและเงื่อนไขของผู้ส าเร็จการศึกษาในหลักสูตร
ปริญญาโทและปริญญาเอก 

4. การอุทธรณ์ของนักศึกษา 
หลักสูตรมีแนวทางในการรับเร่ืองอุทธรณ์ของนักศึกษา โดยนักศึกษาดังนี้ 
4.1 หลักสูตรแจ้งขั้นตอนกระบวนการการอุทธรณ์ให้นักศึกษารับทราบในวันปฐมนิเทศนักศึกษาของ

หลักสูตร รวมทั้งนักศึกษารับทราบจากการปฐมนิเทศจากบัณฑิตวิทยาลัยของมหาวิทยาลัย และจากคณะ 
4.2 การอุทธรณ์เร่ืองทั่วไป เช่น ปัญหาการใช้งานสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ สิ่งแวดล้อม นักศึกษาท าเร่ืองแจ้ง

ผ่านหลักสูตร เพ่ือหลักสูตรด าเนินการแก้ไขต่อไป 
4.3 กรณีอุทธรณ์ขอทบทวนเกรด นักศึกษาสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มจากฝ่ายทะเบียนและประมวลผล 

และยื่นแบบฟอร์มผ่านคณะ 
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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 รวมทั้งให้ตระหนักในบทบาทหน้าที่และการมี
จรรยาบรรณของอาจารย์ 

1.3 สนับสนุนการใช้สื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับการเรียนการสอน รวมทั้งสนับสนุนให้เข้าร่วม
อบรมการพัฒนาความรู้และทักษะด้านการเรียนการสอนอื่น ๆ ที่จัดขึ้นทั้งในและนอกมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง 

1.4 ภาควิชาสนับสนุนครุภัณฑ์พ้ืนฐานและใช้ครุภัณฑ์เฉพาะทางที่มีอยู่แล้ว เพ่ือให้งานวิจัยของอาจารย์ใหม่
สามารถเร่ิมต้นได้ และผลักดันการขอทุนวิจัย 

1.5 สนับสนุนการเข้าอบรมการพัฒนาสมรรถภาพอาจารย์ใหม่ในการท าวิจัย เพ่ือให้มีการพัฒนาด้านความรู้ 
ความเข้าใจในวิชาการที่ทันสมัย เพ่ือประโยชน์ส าหรับการสอนรายวิชาและด าเนินงานวิจัยเพ่ือวิทยานิพนธ์ของ
นักศึกษาในที่ปรึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

1.5.1 จัดประชุมอาจารย์ใหม่เพ่ือท าความเข้าใจหลักสูตรและรายวิชาที่สอนทุกภาคการศึกษา
สนับสนุนให้อาจารย์ใหม่เข้ารับการปฐมนิเทศของมหาวิทยาลัย 

1.5.2 อาจารย์ทุกคนได้รับการพัฒนาอย่างทั่วถึงในด้านการจัดการเรียนการสอนและความรู้ที่
ทันสมัย 

1.5.3 อบรมอาจารย์ให้มีความสามารถในการท าหน้าที่เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
1.5.4 อบรมเร่ือง Plagiarism และทรัพย์สินทางปัญญา 

 

2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์  
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล  

2.1.1 มหาวิทยาลัยและคณะจัดโครงการประชุม/อบรม/สัมมนา/ประชุมเชิงปฏิบัติการ ที่เกี่ยวข้อง
กับเทคนิคการเรียนการสอน การผลิตสื่อการสอน การวัดและการประเมินผล และเทคโนโลยีสารสนเทศ   อย่าง
สม่ าเสมอเป็นประจ าทุกปี 

2.1.2 มหาวิทยาลัยและคณะมีทุนสนับสนุนการผลิตสื่อการเรียนการสอน เช่น virtual classroom, 
e-learning, การผลิตต ารา 

2.1.3 ภาควิชาสนับสนุนและส่งเสริมให้คณาจารย์เข้าร่วมประชุม/อบรม/สัมมนา/ประชุมเชิง
ปฏิบัติการที่เก่ียวข้องกับเทคนิคการเรียนการสอน การผลิตสื่อการสอน การวัดและการประเมินผล และเทคโนโลยี
สารสนเทศที่จัดโดยหน่วยงานภายนอก และภาษาอังกฤษโดยใช้โปรแกรม Tellme More 
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2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอ่ืนๆ  
2.2.1 ก าหนดเป็นภาระงานของอาจารย์ทุกคนต้องเข้าร่วมประชุมสัมมนาวิชาการหรือน าเสนอ

ผลงานวิจัยที่จัดขึ้นระดับชาติหรือระดับนานาชาติ อย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง 
2.2.2 ส่งเสริมและสนับสนุนให้คณาจารย์เข้าร่วมกิจกรรมกลุ่มวิจัยต่างๆ ทั้งภายในและภายนอก

มหาวิทยาลัยและในต่างประเทศ 
2.2.3 ก าหนดเป็นภาระงานของอาจารย์ในหลักสูตรทุกคน ต้องท าวิจัย และ/หรือผลิตผลงานทาง

วิชา การในรูปแบบต่าง ๆ หรือน าเสนอผลงานในการประชุมวิชาการ อย่างน้อยปี ละ 1 คร้ัง 
2.2.4 สนับสนุนให้อาจารย์ผลิตผลงานทางวิชาการ เพื่อให้มีต าแหน่งทางวิชาการสูงขึ้น 
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หมวดที่ 7   
การประกันคุณภาพหลักสูตร 

 

1. การก ากับมาตรฐาน  
 

เป้าหมาย 
 

การด าเนินการ 
 

การประเมินผล 
 

การผลิตมหาบัณฑิตและดุ ษ ฎี
บัณฑิตให้บรรลุผลซึ่งมีคุณลักษณะ
ที่ พึ งประส งค์  5 ด้ าน  คื อด้ าน
คุณธรรม จริยธรรม ด้านความรู้ 
ด้านทักษะทางปัญญา ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ และด้านทักษะ
การวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

( 1)  มี คณะก ร รม กา รบ ริ ห า ร
หลักสูตรซึ่งได้รับการแต่งตั้งโดย
คณะกรรมกา รบัณฑิ ต ศึ ก ษ า
ประจ าคณะตามค าแนะน าของ
ประธานหลักสูตร โดยมีจ านวน
กรรมการไม่น้อยกว่า 3 คน ด ารง
ต าแหน่งคราวละ 3 ปี 
(2) มีการประเมินหลักสูตรและน า
ผลมาพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร
ให้ทันสมัย 

มีการประเมินผลโดยบัณฑิต
และผู้ใช้บัณฑิตทุก 5 ปี 
 

 
 

2. บัณฑิต 
2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรติดตามผลการส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตทุกปีที่ด าเนินการโดย

มหาวิทยาลัย เพ่ือน าข้อมูลเข้าสู่ที่ประชุมของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และอภิปรายเพ่ือหาวิธีปรับปรุงการ
ด าเนินงานของหลักสูตร 

2.2 การได้งานท าหรือผลงานวิจัยของผู้ส าเร็จการศึกษา 
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรติดตามผลงานการตีพิมพ์ของผู้ส าเร็จการศึกษา ทั้งลักษณะและจ านวน

ผลงานดังกล่าวต้องไม่น้อยกว่าที่ก าหนดในประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 ข้อมูลดังกล่าวจะถูกพิจารณาโดยที่ประชุมของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและ
อภิปรายเพ่ือหาวิธีปรับปรุงการด าเนินงานของหลักสูตรต่อไป 

 

3. นักศึกษา 
3.1 การรับนักศึกษา 
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรก าหนดวิธีการรับนักศึกษาให้สอดคล้องกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการ

เร่ือง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 และเกณฑข์องบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลา 
นครินทร์ ในทุกปีคณะกรรมการบริหารหลักสูตรระดมความเห็นเพ่ือประเมินวิธีการรับนักศึกษาที่ใช้ และยังส ารวจ
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ความเห็นของนักศึกษาชั้นปีแรกในประเด็นนี้ ข้อมูลดังกล่าวจะถูกพิจารณาโดยที่ประชุมของคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร และอภิปรายเพ่ือหาวิธีปรับปรุงการด าเนินงานต่อไป 

3.2  การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา 
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรก าหนดกิจกรรมเตรียมความพร้อม เพ่ือแก้ไขปัญหาของนักศึกษาก่อนเข้า

เรียนตลอดจนก าหนดแนวทางการให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษา ดังนี้ 
3.2.1 อาจารย์ที่ปรึกษาทั่วไป ท าหน้าที่ให้ค าปรึกษาด้านการศึกษาและแนวปฏิบัติต่าง ๆ ตลอดจน

เร่ืองอ่ืน ๆ ตามความจ าเป็น อาจารย์ที่ปรึกษาทั่วไปท าหน้าที่จนกว่านักศึกษามีอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก 
3.2.2 อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก ท าหน้าที่ให้ค าปรึกษาในเร่ืองการท าวิจัยและเร่ืองอ่ืน ๆ 

ตามความจ าเป็น 
3.2.3 หลักสูตรฯ จัดให้มีการรายงานความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ ภาคการศึกษาละ 1 คร้ัง ตลอดจนมี

การติดตามความก้าวหน้าของวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรทุกคร้ัง 
3.2.4 ก าหนดกิจกรรมทั้งในและนอกชั้นเรียนเพ่ือพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาในทักษะการเรียนรู้

ในศตวรรษท่ี  21 ซึ่งสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ที่กล่าวถึงในหมวดที่ 4 
3.2.5 ผู้ประสานงานวิชาจัดการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ฯ ที่ก าหนดในหมวดที่ 4 โดย

ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเป็นผู้พิจารณา มคอ.3 ว่า กิจกรรมการเรียนการสอนสอดคล้องกับ
มาตรฐานที่ก าหนดและเป้าหมายการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

3.2.6 ผู้ประสานงานรายวิชา และอาจารย์ผู้สอนด าเนินการเรียนการสอนดังที่ระบุไว้ใน มคอ.3 และ
จัดท า มคอ.5 เพ่ือประมวลผลการจัดการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนารายวิชาในปีการศึกษาถัดไป คณะกรรมการ
บริหารหลักสูตร แต่งตั้งกรรมการทวนสอบรายวิชา และจัดให้มีการเรียนการสอบตามที่ก าหนด 

3.3  ผลที่เกิดกับนักศึกษา 
3.3.1 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรส ารวจความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการบริหารหลักสูตร      

ในเร่ืองการจัดการเรียนรู้ของอาจารย์ การให้ค าปรึกษาวิทยานิพนธ์ ทรัพยากรสนับสนุนการเรียนการสอน 
3.3.2 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรก าหนดช่องทางร้องเรียนให้แก่นักศึกษาทั้งในเร่ืองที่เกี่ยวกับ

การวัดและประเมินผล และเร่ืองอ่ืน ๆ 
 

4. อาจารย์ 
4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์ 
การประกันคุณภาพในส่วนของการบริหารและพัฒนาอาจารย์มีรายละเอียด ดังนี้ 

4.1.1 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรก าหนดวิธีการและแนวทางการรับและแต่งตั้งอาจารย์
ผู้ รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรโดยผู้ ได้ รับแต่งตั้ งต้องมีคุณสมบัติตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการเร่ือง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา
ประจ าคณะพิจารณารายชื่อที่เสนอและส่งเร่ืองต่อไปยังมหาวิทยาลัย 
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4.1.2 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรก าหนดแนวทางการบริหารอาจารย์เพ่ือให้ได้อาจารย์ที่มี
คุณสมบัติทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ทั้งในด้านวุฒิการศึกษาและต าแหน่งทางวิชาการเป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง โดยก าหนดแผนพัฒนาบุคลากรของภาควิชาฯ ในด้านต่าง ๆ ได้แก่ การอบรม
สัมมนาการดูงานระยะสั้นทั้งในและต่างประเทศ การท าวิจัยร่วมกับต่างประเทศ การลาเพ่ิมพูนความรู้ทางวิชาการ
และการขอต าแหน่งทางวิชาการ 

4.1.3  ในทุกปี คณะกรรมการบริหารหลักสูตรจะระดมความเห็นในเร่ืองนี้ และยังส ารวจความเห็น
ของอาจารย์ในประเด็นนี้ ข้อมูลดังกล่าวจะถูกพิจารณาโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและอภิปราย
เพ่ือหาวิธีปรับปรุงการด าเนินงานต่อไป 

4.1.4  การส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่เป็นอาจารย์ใหม่ ระบุไว้ข้างต้นใน หมวด 
6 การพัฒนาอาจารย ์

 
4.2 คุณภาพอาจารย์ 
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรติดตามข้อมูล ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีวุฒิปริญญาเอก ร้อยละ

ของอาจารย์ที่มีต าแหน่งทางวิชาการ ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร และจ านวนบทความของ
อาจารย์ที่ได้รับอ้างอิงในฐานข้อมูล TCI และ Scopus ต่อจ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตร โดยก ากับให้เป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 ของกระทรวงศึกษาธิการ ในทุกปีคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรจะระดมความเห็นในเร่ืองนี้ และอภิปรายเพ่ือหาวิธีการปรับปรุง การด าเนินงานต่อไป 

4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย์ 
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรประสานงานกับคณะในการจัดท าแผนระยะยาวในเร่ืองอัตราก าลัง แผนสรร

หา แผนธ ารงรักษา และแผนทดแทนบุคลากรสายวิชาการ ตลอดจนส ารวจความพึงพอใจของอาจารย์ต่อการ
บริหารหลักสูตรทุกปีการศึกษา ในทุกปี คณะกรรมการบริหารหลักสูตรจะระดมความเห็นในเร่ืองนี้ และอภิปราย
เพ่ือหาวิธีการปรับปรุงการด าเนินงานต่อไป 
 
5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 

5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร 
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรก าหนดสาระรายวิชาในหลักสูตรให้มีเนื้อหาสอดคล้องตามปรัชญาและ

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร และปรับปรุงตามสถานการณ์ของสังคมที่เปลี่ยนไปให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าใน
ศาสตร์ความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 

5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 
5.2.1 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรก าหนดผู้ประสานงานรายวิชา จัดท า มคอ.3 และก าหนดผู้สอน

ที่มคีุณสมบัติตามเกณฑ์ท่ีเกี่ยวข้อง 
5.2.2 คณะฯ จัดการประเมินรายวิชาและอาจารย์โดยนักศึกษา 
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5.2.3 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรก าหนดแนวทางการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาและการช่วยเหลือ
ก ากับติดตามการศึกษาและการเผยแพร่ผลงานของนักศึกษา การแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ต้อง
สอดคล้องกับความสนใจในการท าวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา และสอดคล้องกับมาตรฐานภาระงานอาจารย์ที่
ปรึกษา 

5.2.4 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรก าหนดให้ประเมินวิทยานิพนธ์ตามความก้าวหน้าในการท า
วิทยานิพนธ์ 

5.2.5 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรมีช่องทางให้นักศึกษายื่นอุทธรณ์ในกรณีท่ีมีปัญหา 
5.3 การประเมินผู้เรียน 
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรก าหนดกลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบ TQF ไว้ใน มคอ.2 ของ

หลักสูตร ภายใต้หัวข้อการพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้านเช่นเดียวกับระบบ กลไกหรือแนวทางการควบคุมดูแล
ให้ค าปรึกษาวิทยานิพนธ์แก่บัณฑิตศึกษา 

6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
6.1 การบริหารงบประมาณ 
หลักสูตรได้รับการจัดสรรงบประมาณประจ าปี ทั้งงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้จากคณะและ

มหาวิทยาลัย ซึ่งหลักสูตรได้จัดสรรค่าใช้จ่ายในการจัดสื่อการเรียนการสอน โสตทัศนูปกรณ์ วัสดุ ครุภัณฑ์ที่จ าเป็น
พ้ืนฐาน การสร้างสภาพแวดล้อมเพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอนรายวิชาและการวิจัย จัดสรรค่าใช้จ่ายเพ่ือการ
พัฒนาอาจารย์ นักศึกษา และบุคลากรฝ่ายสนับสนุน 

6.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม 
6.2.1 สถานที่และอุปกรณ์การสอน 
มีห้องเรียน ห้องปฏิบัติการและห้องวิจัยพร้อมวัสดุ และครุภัณฑ์ที่จ าเป็นของหลักสูตรซึ่งดูแลโดย

คณะวิทยาการอิสลามและของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
6.2.2 ห้องสมุด 
หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ ส านักวิทยบริการ ส านักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวี

สุนทร และห้องสมุดคณะวิทยาการอิสลามมีหนังสือ ต ารา หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ฐานข้อมูลบรรณานุกรม และ
สาระสังเขป ซีดีรอมและฐานข้อมูลออนไลน์ วารสารทางวิชาการระดับชาติและนานาชาติในสาขาวิชาอิสลามศึกษา
และมุสลิมศึกษา และสาขาอ่ืนที่เกี่ยวข้อง ส าหรับให้ค้นคว้าประกอบการเรียนการสอนและการด าเนินการวิจัยเพ่ือ
วิทยานิพนธ์ของนักศึกษาเป็นจ านวนมาก 

 6.2.3  ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม  
6.2.3.1  หนังสือและต าราที่ใช้ประกอบการเรียนการสอน   

1) หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ มีหนังสืออ่านประกอบ ต าราเรียน วารสาร  บทคัดย่อ
งานวิจัยและสิ่งพิมพ์อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาอิสลามศึกษา ดังนี้ 

- หนังสือภาษาไทย        840 ชื่อเร่ือง     
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- หนังสือภาษาต่างประเทศ       811 ชือเร่ือง    
- วารสารภาษาไทย      13 ชื่อเร่ือง    
- วารสารภาษาต่างประเทศ     7 ชื่อเร่ือง    
- วิทยานิพนธ์ (ภาษาไทย / ต่างประเทศ)   19     ชื่อเร่ือง    
- หนังสืออ้างอิง (ภาษาไทย / ต่างประเทศ)    61 ชื่อเร่ือง   

2) ห้องสมุดคณะวิทยาการอิสลาม 
- หนังสือภาษาไทย              1,130 เล่ม 
- หนังสือภาษาต่างประเทศ                 6,085 เล่ม 
- วารสารภาษาไทย              3      ชื่อเร่ือง 
- วารสารภาษาต่างประเทศ             10     ชื่อเร่ือง   

 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  
 

6.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม 
6.3.1 หลักสูตรประสานงานและเสนอส านักทรัพยากรการเรียนรู้ฯ ในการจัดซื้อหนังสือและต าราทั้ง

แบบรูปเล่มและแบบอิเล็กทรอนิกส์ ฐานข้อมูลบรรณานุกรมแบบออนไลน์ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้อาจารย์และนักศึกษา
ได้ค้นคว้าและใช้ประกอบการเรียนการสอน 

6.3.2 จัดหาสื่อการสอน และเคร่ืองมือส าหรับค้นคว้าความรู้ด้วยตนเอง เช่น คอมพิวเตอร์             
เคร่ืองมัลติมีเดีย 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 ทางอิสลาม
ศึกษาและมุสลิมศึกษา และ
สาขาที่เกี่ยวข้องเพียงพอ 

1. นักศึกษา และอาจารย์แจ้ง
ข้อมูลการขาดแคลนต ารา 
วารสารให้หลักสูตรด าเนินการ
จัดหา 

1. ผลส ารวจความพึงพอใจของ
นักศึกษา และอาจารย์ต่อการใช้
บริการทรัพยากรเพื่อการเรียนรู้ 

2. มีการบริหารจัดการการใช้ 
วัสดุและครุภัณฑ์ส าหรับ 
ด าเนินการวิจัยเพ่ือ 
วิทยานิพนธ์ 

1. มีการวางแผนการจัดหา และ
การใช้สอยวัสดุ และครุภัณฑ์
ร่วมกันในหลักสูตร 
2. นักศึกษา อาจารย์ และ
เจ้าหน้าที่แจ้งข้อมูลปัญหา/
อุปสรรคการใช้วัสดุ และ 
ครุภัณฑ์ในหลักสูตร 

1. ข้อมูลการใช้ครุภัณฑ์ใน
หลักสูตรและคณะ 
2. ผลส ารวจความพึงพอใจของ
นักศึกษาและอาจารย์ต่อการใช้
วัสดุ และครุภัณฑ์ในการวิจัย 

3. มีห้องเรียนและ 
ห้องปฏิบัติการเหมาะสม 
และเพียงพอ 

1. มกีารวางแผนการใช้ห้องเรียน 
และห้องปฏิบัติการอย่างเป็น
ระบบ 
2. นักศึกษา อาจารย์ และ
เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลห้องฯ ให้ข้อมูล
ด้านคุณภาพและปัญหาการใช้
ห้องเรียน และห้องปฏิบัติการ 

1. ข้อมูลการใช้ห้องฯ 
2. ผลส ารวจความพึงพอใจและ 
ข้อเสนอแนะต่อการใช้ห้องเรียน 
และห้องปฏิบัติการ 

 

7. ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators)  
7.1 หลักสูตรมหาบัณฑิต  แผน ก 1 

ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 ปีท่ี 4 ปีท่ี 5 
1) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีการ
ประชุมหลักสูตรเพ่ือวางแผน ติดตาม และทบทวน การ
ด าเนินงานหลักสูตร อย่างน้อยปีการศึกษาละ 2 คร้ัง โดยต้อง
บันทึกการประชุมทุกคร้ัง 

X X X X X 

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

X X X X X 
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ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 ปีท่ี 4 ปีท่ี 5 
3) มีรายละเอียดของรายวิชาและรายละเอียดของประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อน
การเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบ    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 า เนินการของหลักสูตรตาม
มหาวิทยาลัย/สภาวิชาชีพก าหนด  ภายใน 60 วันหลังสิ้นสุดปี
การศึกษา 

X X X X X 

6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ที่ก าหนดใน มคอ.3 และมคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 
25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 

X X X X X 

7) มีการพัฒนา/ปรับปรุง การจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การ
สอนหรือการประเมินผลการเรียนรู้จากผลการด าเนินงานที่
รายงานในผลการด าเนินการของหลักสูตรปีที่ผ่านมา 

X X X X X 

8) อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคนได้รับการปฐมนิเทศหรือค าแนะน า
ด้านการจัดการเรียนการสอน 

X X X X X 

9) อาจารย์ประจ าทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการและ/หรือ
วิชาชีพอย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง 

X 
 

X X X X 

10) จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 50 ได้รับการพัฒนาทางวิชาการและ/หรือวิชาชีพ
อย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง 

X X X X X 

11) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่ดี
ต่อคุณภาพหลักสูตรเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0 

 X X X X 

12) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่เฉลี่ย
ไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0 

  X X X 

ผลการด าเนินการบรรลุตามเป้าหมายตัวบ่งชี้ทั้งหมดอยู่ในเกณฑ์ดีต่อเนื่อง 2 ปีการศึกษา เพ่ือติดตามการ
ด าเนินการตาม TQF ต่อไป ทั้งนี้เกณฑ์การประเมินผ่าน คือ มีการด าเนินงานตามข้อ 1–5 และอย่างน้อยร้อยละ 
80 ของตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานที่ระบุไว้ในแต่ละปี 

 7.2 หลักสูตรดุษฎีบัณฑิต แบบ 1.1 และแบบ 1.2 
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 ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 ปีท่ี 4 ปีท่ี 5 
1) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีการ
ประชุมหลักสูตรเพ่ือวางแผน ติดตาม และทบทวน การ
ด าเนินงานหลักสูตร อย่างน้อยปีการศึกษาละ 2 คร้ัง โดยต้อง
บันทึกการประชุมทุกคร้ัง 

X X X X X 

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

X X X X X 

3) มีรายละเอียดของรายวิชาและรายละเอียดของประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อน
การเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบ    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 า เนินการของหลักสูตรตาม
มหาวิทยาลัย/สภาวิชาชีพก าหนด  ภายใน 60 วันหลังสิ้นสุดปี
การศึกษา 

X X X X X 

6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ที่ก าหนดใน มคอ.3 และมคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 
25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 

X X X X X 

7) มีการพัฒนา/ปรับปรุง การจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การ
สอนหรือการประเมินผลการเรียนรู้จากผลการด าเนินงานที่
รายงานในผลการด าเนินการของหลักสูตรปีที่ผ่านมา 

X X X X X 

8) อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคนได้รับการปฐมนิเทศหรือค าแนะน า
ด้านการจัดการเรียนการสอน 

X X X X X 

9) อาจารย์ประจ าทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการและ/หรือ
วิชาชีพอย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง 

X 
 

X X X X 

10) จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 50 ได้รับการพัฒนาทางวิชาการและ/หรือวิชาชีพ
อย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง 

X X X X X 
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 ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 ปีท่ี 4 ปีท่ี 5 
11) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่ดี
ต่อคุณภาพหลักสูตรเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0 

   X X X 

12) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่เฉลี่ย
ไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0 

    X X 
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หมวดที ่8    
การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 

 
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 

1.1. การประเมินกลยุทธ์การสอน  
การประเมินกลยุทธ์การสอนที่ได้วางไว้ส าหรับการพัฒนาการเรียนรู้ในด้านต่างๆ มีดังนี้ 
1.1.1 ประเมินรายวิชาและการคุมวิทยานิพนธ์ของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก/ร่วมโดยนักศึกษา

ภาคการศึกษาละ 1 คร้ัง 
1.1.2 ประเมินความเห็นหรือข้อเสนอแนะของอาจารย์หลังการอบรมเร่ืองการสอน  
1.1.3 ประเมินกลยุทธ์การสอนโดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
1.1.4 ประเมินจากพฤติกรรมของนักศึกษาในการอภิปราย การซักถาม และการตอบค าถามในชั้นเรียน 
1.1.5 พิจารณาหาทางพัฒนาปรับปรุงกลยุทธ์การสอน 

1.2. การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน  
1.2.1 ประเมินรายวิขาโดยนักศึกษาในสัปดาห์ 15 ของภาคการศึกษา 
1.2.2 ประเมินการสังเกตการณ์ของประธานหลักสูตรหรืออาจารย์ประจ าหลักสูตร 

  1.2.3 ประเมินทักษะของอาจารย์โดยผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม  
การประเมินหลักสูตรพิจารณา 2 ประการที่ส าคัญ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ 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  การ

บรรลุผลการเรียนรู้ตามความคาดหวังจากผู้ทรงคุณวุฒิ และ/หรือผู้ประเมินภายนอก  
2.2.3 ใช้แบบสอบถาม และ/หรือสัมภาษณ์ความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพหลักสูตรในภาพรวมและ  การ

บรรลุผลการเรียนรู้ตามความคาดหวังจากผู้ใช้บัณฑิต และ/หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
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3. การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร  
3.1 หัวข้อส าหรับประเมิน  

หัวข้อที่จะประเมินมีหลายประการด้วยกัน อาทิ การประเมินผลประกอบการ จ านวนนักศึกษาที่จบตาม
ก าหนด จ านวนนักศึกษาที่ตกออก จ านวนวิทยานิพนธ์ที่ได้รับรางวัล จ านวนบทความจากวิทยานิพนธ์ ระดับ
ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต การด าเนินงานตามการปรับปรุงหลักสูตร โดยคณะกรรมการการประกันคุณภาพ
ภายใน 
3.2 จ านวนคณะกรรมการประเมิน 

คณะกรรมการประเมินประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิอย่างน้อย 3 คน 
 

4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตร  
กระบวนการทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตร มีดังต่อไปนี้ 
4.1  คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอนประชุมวางแผนเพ่ือการประเมินและวางแผน  
      ปรับปรุงหลักสูตร 
4.2  พิจารณาทบทวนผลการประเมินการด าเนินการของอาจารย์และนักศึกษาในที่ประชุมคณะกรรมการ 
      บริหารหลักสูตร ทุกภาคการศึกษา 
4.3  ผู้รับผิดชอบหลักสูตรประชุมพิจารณาวางแผนปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธ์ทุก 4 ปี 
4.4  เชิญผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงหลักสูตร 
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ภาคผนวก 
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ภาคผนวก ก 
ก-1 ตารางเปรียบเทียบข้อแตกต่างระหว่างหลักสูตรเดิมกับหลักสูตรปรับปรุง 

1) หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอิสลามศึกษาและมุสลิมศึกษา 

หัวข้อ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 
ชื่อหลักสูตร  
 

ภาษาไทย:  หลักสูตรศิลปศาสตร 
มหาบัณฑิต  สาขาวิชาอิสลามศึกษา 
ภาษาอังกฤษ : Master of Arts 
Program in Islamic Studies 

ภาษาไทย: หลักสูตรศิลปศาสตร 
มหาบัณฑิต สาขาวิชาอิสลามศึกษา
และมุสลิมศึกษา 
ภาษาอังกฤษ:  Master of Arts 
Program in Islamic and Muslim 
Studies 

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
ชื่อเต็มภาษาไทย   
            ภาษาอังกฤษ   
   
ชื่อย่อภาษาไทย     
         ภาษาอังกฤษ      

 
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (อิสลาม
ศึกษา)  
Master of Arts (Islamic Studie 
ศศ.ม. (อิสลามศึกษา)  
M.A. (Islamic Studies) 

 
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (อิสลามศึกษา
และมุสลิมศึกษา) 
Master of Arts (Islamic and 
Muslim Studies) 
ศศ.ม. (อิสลามศึกษาและมุสลิมศึกษา)   
M.A. (Islamic and Muslim 
Studies) 

จ านวนหน่วยกิตท่ีเรียนตลอด
หลักสูตร  
 

แผน ก แบบ ก  1     36  หน่วยกิต 
แผน ก แบบ ก  2  36   หน่วยกิต 
แผน ข               36  หน่วยกิต 

แผน ก 1     36  หน่วยกิต 
ไม่มี 
ไม่มี 

รูปแบบของหลักสูตร 
 

-รูปแบบ       
 หลักสูตรปริญญาโท หลักสูตร 2 ปี 
ตามกรอบมาตรฐานหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษา 
-ภาษาท่ีใช้    
 หลักสูตรจัดการศึกษาเป็น
ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ 
ได้แก่ ภาษามลายู ภาษาอาหรับ
และอังกฤษ  
-การรับเข้าศึกษา  

เหมือนเดิม  
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หัวข้อ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 
 รับทั้งนักศึกษาไทยและนักศึกษา
ต่างชาติ โดยเปิดรับนักศึกษาต่างชาติ
ในหลักสูตร แผน ก 1 
-ความร่วมมือกับสถาบันอ่ืน 
 เป็นหลักสูตรของสถาบัน
โดยเฉพาะ 
-การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จ
การศึกษา 
 ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 

ปรัชญาของหลักสูตร 
 

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาอิสลามศึกษา มุ่งผลิต
มหาบัณฑิตด้านอุศูลุดดีน ชะรีอะฮฺ 
ประวัติศาสต ร์และอารยธรรม
อิสลาม ครุศาสตร์อิสลาม และ
มุสลิมศึกษา ให้เป็นนักวิชาการและ
นั ก วิ จั ยที่ มี ค ว าม รู้ ระดั บสู ง  มี
คุณธรรมและจริยธรรม มีเจตคติที่
ส่ ง เ ส ริ ม ก า ร พัฒนา  ร วมทั้ ง มี
ความสามารถในการถ่ายทอดและ
ประยุกต์ความรู้เพ่ือแก้ปัญหาสังคม
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
 

หลักสู ตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาอิสลามศึกษาและมุสลิม
ศึกษา ผลิตมหาบัณฑิตบนฐานหลัก
ป รั ช ญ า พิ พั ฒ น า ก า ร นิ ย ม 
(Progressivism)  โดยมหาบัณฑิตมี
พัฒนาการในทุกด้าน สามารถใช้ชีวิต
ในสั ง คม ได้ อย่ า งมี ค วามสุ ข แล ะ
สามารถปรับตัวได้ดีในสถานการณ์
สังคมท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว 
อีกทั้งยังเป็นผู้เรียนรู้ตลอดชีวิตและ
มองประโยชน์ของประชาชาติเป็นกิจที่
หนึ่ง โดยมหาบัณฑิตสามารถวิเคราะห์
ปัญหาของสังคมโดยใช้ฐานคิดอิสลาม
สายกลางได้อย่างชัดเจน ประยุกต์องค์
ความรู้ที่บูรณาการอิสลามศึกษาและ
มุสลิมศึกษาเพ่ือน าเสนอวิธีการแก้ไข
ปัญหาสังคมในระดับต่าง ๆ ได้อย่าง
เหมาะสม ให้คุณค่าการเป็นผู้น าทาง
วิชาการที่มีจิตสาธารณะ มีคุณธรรม
จริยธรรมและเป็นพลเมืองโลกได้อย่าง
เข้าใจบริบทสังคมและวัฒนธรรมทั้งใน
ระดับท้องถิ่นและสากล  
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หัวข้อ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 
วัตถุประสงค ์
 

- วัตถุประสงค์ทั่วไป 
เ พ่ื อผลิ ตนั ก วิ ช าการ ใน ระดั บ
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
อิสลามที่มีความเหมาะสมและ
ความพร้อมในการรับใช้สังคมทั้ง
ภ า ค รั ฐ แ ล ะ เ อ ก ช น  ทั้ ง นี้ ใ ห้
สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ  หน่วยงานของ
รั ฐและขอ ง เ อกชนที่ ต้ อ ง ก า ร
ก า ลั ง ค น ใ น อ น า ค ต โ ด ย จั ด
การศึกษาและวิจัยหาองค์ความรู้ 
อีกทั้งมุ่งยกระดับการศึกษาด้าน
อิสลามศึกษาให้ เป็นการศึกษา
ระดับนานาชาติ 
- วัตถุประสงค์เฉพาะ 
เพ่ือผลิตมหาบัณฑิตทางด้านศิลป
ศาสตร์ สาขาวิชาอิสลามศึกษาที่มี
คุณสมบัติดังต่อไปนี้ 
1.มีความรู้ระดับสูงในสาขาวิชา
ต่ า ง ๆ  ข อ ง อิ ส ล า ม  แ ล ะ
ความสัมพันธ์ระหว่างอิสลามกับ
ประวัติศาสตร์ และสถานการณ์
ปัจจุบัน 
2.  ส ามารถศึ กษาและ วิ จั ย ใน
สาขาวิชาต่างๆ ของอิสลามและ
ปรากฏการณ์ทางสังคมอย่างเป็น
ระบบ 
3. สามารถประยุกต์ความรู้เ พ่ือ
แก้ปัญหาและชี้น าสังคม สามารถ
ใช้เทคโนโลยีและการสื่อสารได้
อย่างเหมาะสม 

  
เพ่ือผลิตมหาบัณฑิตทางด้านอิสลาม
ศึกษาและมุสลิมศึกษาที่มีคุณสมบัติ
ดังต่อไปนี้ 

1. 1. สามารถวิเคราะห์และประยุกต์ใช้
แนวคิดอิสลามสายกลางเพ่ือแก้ปัญหา
สังคมโดยใช้วิจัยเป็นฐาน 

2. 2. สามารถน าเสนอและเผยแพร่
ผลงานวิจัยด้านอิสลามศึกษาและ
มุสลิมศึกษาได้  

3. 3. สามารถใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการ
สืบค้นความรู้อิสลามศึกษาและมุสลิม
ศึกษาได้อย่างเป็นระบบ  

4. 4. เป็นผู้น าทางวิชาการอิสลามศึกษา
และมุสลิมศึกษาที่มีคุณธรรมจริยธรรม
และเป็นพลเมืองโลกที่เข้าใจบริบท
สังคมวัฒนธรรมทั้งในระดับท้องถิ่น
และสากล  
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4. มีคุณธรรม จริยธรรม และเจต
คติที่ส่งเสริมการพัฒนา รวมทั้งมี
ความสามารถในการถ่ ายทอด
ความรู้ 

ระบบการจัดการศึกษา -ระบบ  
 การจัดการศึกษาเป็นแบบระบบ
ท วิ ภ า ค  เ ป็ น ต า ม ข้ อ บั ง คั บ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่า
ด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา   
-การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน  
 ไม่มีภาคฤดูร้อน 
- การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบ
ทวิภาค  

เหมือนเดิม 
 

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา  
 

-หลักสูตรแผน ก แบบ ก 1 
1. เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับ
ปริญญาตรีในสาขาวิชาอิสลาม
ศึกษา หรือสาขาที่สัมพันธ์ โดยมี
คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า  3.00 
หรือ 
2. เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับ
ปริญญาตรีสาขาวิชาอิสลามศึกษา 
หรือสาขาที่ สั ม พัน ธ์กัน  และมี
ประสบการณ์ด้ านการ วิ จั ย ใน
สาขาวิชาอิสลามศึกษา หรือมี
ผลงานเรียบเรียง  
3. คุณสมบัติที่นอกเหนือจากข้อ 1. 
– 2.ให้อยู่ ในดุลยพินิจของคณะ
กรรมการบริหารหลักสูตร 
-หลักสูตรแผน ก แบบ ก 2 
1. เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับ
ปริญญาตรีในสาขาวิชาอิสลาม
ศึกษา หรือสาขาที่สัมพันธ์กัน โดย

-หลักสูตรแผน ก 1 
1. เป็นผู้ส าเ ร็จการศึกษาในระดับ
ปริญญาตรีหรือเทียบเท่าในสาขาวิชา
อิสลามศึกษา หรือสาขาวิชาอ่ืน ๆ  
2. คุณสมบัติอ่ืน ๆ ตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วย
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และให้
อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการ 
บริหารหลักสูตร 
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มีคะแนนเฉลี่ ยสะสมไม่ต่ ากว่า  
2.50 หรือ 
2. เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับ
ปริญญาตรีสาขาวิชามุสลิมศึกษา 
หรือสาขาวิชาความขัดแย้งและการ
จั ด ก า ร ใ น อิ ส ล า ม  แ ล ะ มี
ประสบการณ์ในการท างานเพ่ือ
สังคมไม่ต่ ากว่า 1 ปี โดยมีหลักฐาน
รับรอง หรือ 
3. เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับ
ปริญญาตรีสาขาวิชาอิสลามศึกษา 
หรือสาขาที่ สั ม พัน ธ์กัน  และมี
ประสบการณ์ด้ านการ วิ จั ย ใน
สาขาวิชาอิสลามศึกษา 
4. มีคุณสมบัติอ่ืน ๆ ตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่า
ด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
5. คุณสมบัติที่นอกเหนือจาก 1-4. 
ใ ห้ อ ยู่ ใ น ดุ ล ย พิ นิ จ ข อ ง ค ณ ะ
กรรมการบริหารหลักสูตร 
- หลักสูตรแผน ข 
1. เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับ
ปริญญาตรีสาขาวิชาอิสลามศึกษา 
ห รือสาขาที่ สั ม พัน ธ์กั น  โดยมี
คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า  2.50 
หรือ 
2. คุณสมบัติที่นอกเหนือจากข้อ 1
ใ ห้ อ ยู่ ใ น ดุ ล ย พิ นิ จ ข อ ง ค ณ ะ
กรรมการบริหารหลักสูตร 
3. คุณสมบัติอ่ืนๆ ให้เป็นไปตาม
ข้ อบั งคับมหา วิทยาลั ยสงขลา 
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นครินทร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2556 

หลักสูตร  
 

หลักสูตรแผน ก แบ่งออกเป็น 2 
แบบ ดังนี้ 
- แบบ ก 1 เป็นแผนการศึกษาที่
เน้นการท าวิทยานิพนธ์เพียงอย่าง
เดียว 
- แบบ ก 2 เป็นแผนการศึกษาที่
เน้นการท าวิทยานิพนธ์และการ
เรียนรายวิชา 
หลักสูตรแผน ข เป็นแผนการศึกษา
ที่มีการเรียนรายวิชากับการท าสาร
นิพนธ์ 

หลักสูตรแผน ก 1 เป็นแผนการศึกษา
ที่เน้นการท าวิทยานิพนธ์เพียงอย่าง
เดียว โดยให้ลงทะเบียนเรียนบาง
รายวิชาโดยไม่นับหน่วยกิต และ
จะต้องได้ผลคะแนนเป็น S   
  
 

 
โครงสร้างหลักสูตร 
 

 
- แผน ก แบบ ก 1 
หมวดวิทยานิพนธ์ 36 นก 
- แผน ก แบบ ก 2 
หมวดวิชาบังคับ ไม่น้อยกว่า 6 นก 
หมวดวิชาเลือกไม่น้อยกว่า 12 นก 
 - วิชาบังคับเฉพาะกลุ่มวิชา 8 นก 
 - วิชาเลือกเฉพาะกลุ่มวิชา 4 นก 
หมวดวิทยานิพนธ์ 18 นก 
แผน ข 
หมวดวิชาบังคับไม่น้อยกว่า 12 นก 
หมวดวิชาเลือกไม่น้อยกว่า 18 นก 
หมวดวิทยานิพนธ์ 6 นก 

 
แผน ก 1 36  หน่วยกิต 
    วิทยานิพนธ์  36  หน่วยกิต 
 

รายวิชาในหลักสูตร -หมวดวิชาวิทยานิพนธ์ 
761-591 วิทยานิพนธ์  36(0-108-

0) 
761-592 วิทยานิพนธ์  18(0-54-0) 
761-593 สารนิพนธ์ 6(0-18-0) 
 

 ก. รายวิชาวิทยานิพนธ์ 

761-510 วิทยานิพนธ์ 36(0-108-0) 

ข. รายวิชาที่จะต้องลงทะเบียนเรียน

โดยไม่นับหน่วยกิต 
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-หมวดวิชาบังคับ   
761-501 บทอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือ

อิสลามศึกษา 3(3-0-6) 
761-502 บทอ่านภาษาอาหรับเพ่ือ

อิสลามศึกษา 3(3-0-6) 
761-503 การศึกษาคัมภีร์อัลกุร 

อานและอัสสุนนะฮ์ 2(1-3-2) 
761-504 สัมมนาอิสลามกับการ

พัฒนาสังคม 2(0-4-2) 
761-505  วิธีวิทยาการวิจัยทาง

อิสลามศึกษา 2(1-3-2) 
 
-หมวดวิชาเลือกเฉพาะกลุ่มวิชา    
จ านวน 12 หน่วยกิต 
ก. กลุ่มวิชาอุศูลุดดีน    
วิชาบังคับเฉพาะกลุ่มวิชา 8 นก. 
761-511 อัสสุนนะฮ์และบิดอะฮฺ 

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

2) 
761-513 อุศูลดะอฺวะฮฺ 2(1-3-2) 
761- 514 อิ ส ล า ม กั บ แ น ว คิด

สมัยใหม่ 2(1-3-2) 
วิชาเลือกเฉพาะกลุ่มวิชา 4 นก. 
761-541 อะกีดะฮฺ  อิสลามียะฮฺ    

2(1-3-2) 
761-542 กลุ่มความคิดอิสลาม

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

ร่วมสมัย 2(0-4-2) 
761-544 อิ ส ล ามและป รั ช ญ า

เปรียบเทียบ 2(1-3-2) 

-761-501 ภาษาอังกฤษเพ่ืออิสลาม

ศึกษาและมุสลิมศึกษา  3((3)-0-6) 

-761-502  สัมมนาอิสลามศึกษาและ
มุสลิมศึกษา 2(0-4-2) 
-761-503 วิธีวิทยาการวิจัยทางอิสลาม
ศึกษาและมุสลิมศึกษา  2((1)-3-2) 
ค. รายวิชาส าหรับนักศึกษาที่มีพ้ืนฐาน
ด้านอิสลามศึกษา มุสลิมศึกษาหรือ
สาขาที่สัมพันธ์กันไม่เพียงพอจะต้อง
ลงทะเบียนเรียนบางรายวิชาต่อไปนี้ 
โดยอาจารย์ที่ปรึกษาหรือกรรมการ
ประจ าหลักสูตรเป็นผู้ก าหนด   
-761-504 ภาษาอาหรับเพ่ืออิสลาม
ศึกษาและมุสลิมศึกษา 3((3)-0-6) 
-761-505  การศึกษาคัมภีร์อัลกุรอาน
และอัลสุนนะฮ์  2((1)-3-2) 
-761-506  กรณีศึกษาทางฟิกฮ์  
             1(0-2-1) 
-761-507  กรณีศึกษาทางอะกีดะฮ์
     1(0-2-1) 
-761-508 กรณีศึกษาทาง
ประวัติศาสตร์และอารยธรรมอิสลาม
   1(0-2-1) 
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761-545 อิสลามในพหุสังคม 2(1-

3-2) 
761- 546 ก า ร ศึ ก ษ า คั ม ภี ร์

เปรียบเทียบ 2(1-3-2) 
761-547 กลุ่มและนิกายต่าง ๆ ใน

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

2(1-3-2) 
761-549 การศึกษาเอกเทศ 1 3(0-

9-0) 
761-550 การศึกษาเอกเทศ 2 3(0-

9-0) 
ข. กลุ่มวิชาชะรีอะฮฺ  
วิชาบังคับเฉพาะกลุ่มวิชา 8 นก. 
761-515 ฟิกฮฺ อัสสุนนะฮ์  2( 1 - 3-

2) 
761-516 ศาสตร์ทางฟิกฮฺ  2( 1 - 3-

2) 
761-517 นิติศาสตร์อิสลาม 2(1-3-

2) 
761-518 ประวัตินิติบัญญัติอิสลาม 

2(1-3-2) 
วิชาเลือกเฉพาะกลุ่มวิชา 4 นก.  
761-549 การศึกษาเอกเทศ 1 

3(0-9-0) 
761-550 การศึกษาเอกเทศ 2 

3(0-9-0) 
761-551 ฟิกฮฺเปรียบเทียบ 2(1-3-

2) 
761-552 ฟิกฮฺในสังคมปัจจุบัน 

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

2(1-3-2) 
761-554 การปกครองและการ

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

ปัญหาร่วมสมัย 2(0-4-2) 
761-556 ระบบการเงินในอิสลาม

2(1-3-2) 
761-557 ฟิกฮฺทางอาญา

เปรียบเทียบ 2(1-3-2) 
761-558 เกาะวาอิด ฟิกฮียะฮฺ 

2(1-3-2) 
ค. กลุ่มวิชาประวัติศาสตร์และ
อารยธรรมอิสลาม   
วิชาบังคับเฉพาะกลุ่มวิชา 8 นก.  
761-519 ประวัติอิสลามศึกษา 

2(1-3-2) 
761-520 บูรพาคดีกับโลกมุสลิ 

2(1-3-2) 
761-521 ประวัติศาสตร์นิพนธ์

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

2) 
 วิชาเลือกเฉพาะกลุ่มวิชา 4 นก.  
761-549 การศึกษาเอกเทศ 1 

3(0-9-0) 
761-550 การศึกษาเอกเทศ 2 

3(0-9-0) 
761-559 ประวัติการแผ่ขยาย

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

ปัจจุบัน 2(1-3-2) 
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761-561 ประวัติศาสตร์ออตโต

มาน 2(1-3-2) 
761-562 ประวัติศาสตร์ตะวันออก

กลางสมัยใหม่ 2(1-3-2) 
761-563  สัมมนาสถานการณ์โลก

มุสลิม 2(0-4-2) 
761-564  ส ารวจอารยธรรม

อาหรับ2(1-3-2) 
761-565 โลกอาหรับกับการฟื้นฟู

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

3-2) 
 ง. กลุ่มวิชาครุศาสตร์อิสลาม            
วิชาบังคับเฉพาะกลุ่มวิชา 8 นก. 
761-523 ประวัติการศึกษาอิสลาม 

2(1-3-2) 
761-524 จิตวิทยาการศึกษา

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

2(1-3-2) 
761-526 หลักสูตรและการสอนใน

อิสลาม 2(1-3-2) 
 วิชาเลือกเฉพาะกลุ่มวิชา 4 นก.  
761-549 การศึกษาเอกเทศ 1 

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

9-0) 
761-567 มนุษยสัมพันธ์ในอิสลาม 

2(1-3-2) 
 761-568    การบริหารการ 

ศึกษาในอิสลาม 2(1-3-2) 
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761-569 ตัรบิยะฮฺ อิสลามียะฮ 

2(1-3-2) 
761- 570 การศึกษาอิสลามใน

ชุมชนมุสลิม 2(1-3-2) 
761-571 สัมมนาพลวัตรแห่งอัลกุ

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

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

2(1-3-2) 
761-574 สื่อมวลชนกับสังคม

มุสลิม 2 (1-3-2) 
 จ.  กลุ่มวิชามุสลิมศึกษา    
วิชาบังคับเฉพาะกลุ่มวิชา 8 นก. 
761-527 วิถีชีวิตมุสลิม 2(1-3-2) 
761-528 หลักการอิสลาม  2(1-3-

2) 
761-529 อิสลามและวัฒนธรร 

2(1-3-2) 
761-530 สังคมอิสลาม 2(1-3-2) 
วิชาเลือกเฉพาะกลุ่มวิชา 4 นก.  
761-549 การศึกษาเอกเทศ 1 

3(0-9-0) 
761-550 การศึกษาเอกเทศ 2 

3(0-9-0) 
761-575 เชื้อชาติและชาติพันธ์

ของชาวมุสลิม 2(1-3-2) 
761-576 สัมมนามุสลิมในยุคโลกา

ภิวัตน์ 2(0-4-2) 
761-577 การเมืองการปกครองใน

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

2(1-3-2) 
 761-579 บทบาทของศาสนาใน

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

2) 
761-581 เศรษฐศาสตร์อิสลาม

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

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

3-2) 
 

2) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาอิสลามศึกษาและมุสลิมศึกษา 

หัวข้อ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 

ชื่อหลักสูตร ปรัชญาดุษ ฎีบัณฑิต   สาขา วิชา

อิสลามศึกษา 

Doctor of Philosophy Program 

in Islamic Studies 

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาอิสลาม

ศึกษาและมุสลิมศึกษ 

Doctor of Philosophy Program in 

Islamic  and Muslim Studies 

ชื่อปริญญา 

 

ชื่อเต็ม ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 

(อิสลามศึกษา) 

Doctor of Philosophy ( Islamic 

Studies) 

ชื่อย่อ ปร.ด.  (อิสลามศึกษา) 

Ph.D. (Islamic Studies) 

ชื่อเต็ม (ไทย) : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 

(อิสลามศึกษาและมุสลิมศึกษา) 

ชื่อย่อ (ไทย): ปร.ด. (อิสลามศึกษา

และมุสลิมศึกษา) 

ชื่อเต็ม (อังกฤษ) : Doctor of 

Philosophy (Islamic and Muslim 

Studies) 

ชื่อย่อ (อังกฤษ): Ph.D. (Islamic and 

Muslim Studies) 

จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอด

หลักสูตร 

ส าหรับผู้ส าเร็จการศึกษาระดับ

ปริญญาโท แบบ 1.1 จ านวน 48 

แบบ 1.1 จ านวน 48 หน่วยกิต 

แบบ 1.2 จ านวน 72  หน่วยกิต 
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หน่วยกิต  แบบ 2.1 จ านวน 48 

หน่วยกิต 

ส าหรับผู้ส าเร็จการศึกษาระดับ

ปริญญาตรี แบบ 1.2 จ านวน 72 

หน่วยกิต แบบ 2.2 จ านวน 72 

หน่วยกิต 

ปรัชญา 

 

ห ลั ก สู ต ร ป รั ช ญ า ดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต 

สาขาวิชาอิสลามศึกษามุ่งผลิตดุษฎี

บัณฑิต สาขาวิชาอิสลามศึกษา ให้

เป็นผู้น าทางวิชาการ มีมาตรฐาน

วิชาการที่ เป็นสากล และเป็นผู้ มี

บทบาทในการสร้างชาติเพ่ือความ

สงบสุขและสันติภาพ ตลอดจนเป็น

นักวิจัยที่มีคุณธรรมจริยธรรมและ

จรรยาบรรณทางวิชาการ สามารถ

คิดค้นองค์ความ รู้ ใหม่ โดยอาศัย

กระบวนการวิจัย และบูรณาการ

ศ า ส ต ร์ เ พ่ื อ ก า ร ส ร้ า ง ส ร ร ค์

ความก้าวหน้าทางวิชาการได้อย่าง

ต่อเนื่อง  

 หลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขา 

วิชาอิสลามศึกษาและมุสลิมศึกษา 

ผลิตดุษฏีบัณฑิตบนฐานหลักปรัชญา

พิพัฒนาการนิยม (Progressivism) 

โดยดุษฏีบัณฑิตมีพัฒนาการในทุกด้าน 

สามารถใช้ชี วิตในสังคมได้อย่างมี

ความสุขและสามารถปรับตัวได้ดีใน

สถานการณ์สังคมที่มีการเปลี่ยนแปลง

อย่างรวดเร็ว อีกทั้งเป็นผู้เรียนรู้ตลอด

ชี วิ ต  แ ล ะ ม อ ง ป ร ะ โ ย ช น์ ข อ ง

ประชาชาติเป็นกิจที่หนึ่ง โดยดุษฏี

บัณฑิตสามารถประเมินปัญหาของ

สังคมโดยใช้ฐานคิดอิสลามสายกลาง

และบูรณาการทัศนะทางวิชาการที่

หลากหลายได้อย่างลุ่มลึก สร้างองค์

ความรู้ใหม่ที่บูรณาการอิสลามศึกษา

และมุสลิมศึกษาเพ่ือน าเสนอวิธีการ

แก้ไขปัญหาสังคมในระดับต่าง ๆ ได้

อย่างเหมาะสม เลือกใช้ เคร่ืองมือ

ทางการวิจัยและทักษะทางการวิจัยได้

อย่างเหมาะสมกับประเด็นวิจัยด้าน

อิสลามศึกษาและมุสลิมศึกษา อีกทั้ง

สามารถแสดงบทบาทการเป็นผู้น าทาง
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วิชาการที่มีจิตสาธารณะ มีคุณธรรม

จริยธรรมและเป็นพลเมืองโลกได้อย่าง

เข้าใจบริบทสังคมและวัฒนธรรมทั้งใน

ระดับท้องถิ่นและสากล 

วัตถุประสงค์เฉพาะ 

 

เพ่ือผลิตดุษฎีบัณฑิตทางด้านอิสลาม

ศึกษาที่มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ 

1. ตระหนักถึงคุณธรรมและจริยธรรม

อิสลามในการด าเนินชี วิต การท า

หน้าที่ด้วยรับผิดชอบ เคารพในสิทธิ

มนุษย์ ชนและศักดิ์ ศ รีความ เป็ น

มนุษย์ของผู้อื่น 

 2. มีความรู้ความเข้าใจในองค์ความรู้

ทางอิสลามศึกษา สามารถบูรณาการ

ความรู้ในศาสตร์ที่ เกี่ยวข้องและ

เสริมสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง

อย่างเป็นสากล 

3. มีความสามารถในการค้นหา

ข้อเท็จจริง วิเคราะห์สถานการณ์ 

ประยุกต์ความรู้และการใช้เทคโนโลยี

อย่างสร้างสรรค์ และแก้ไขปัญหา

อย่างเหมาะสม 

 

  

 

เพ่ือผลิตดุษฎีบัณฑิตทางด้านอิสลาม

ศึกษาและมุสลิมศึกษา ที่มีคุณสมบัติ

ดังต่อไปนี้ 

7. 1. สามารถประเมินปัญหาของสังคม

โดยใช้ฐานคิดอิสลามสายกลางได้อย่าง

ลุ่มลึกและรอบด้าน 

8. 2. สามารถสร้างองค์ความรู้ใหม่ที่เกิด

จากการบูรณาการอิสลามศึกษาและ

มุสลิมศึกษาเ พ่ือน า เสนอวิ ธีแก้ ไข

ปัญหาสังคมในระดับต่าง ๆ ได้  

9. 3. มีทักษะวิจัยและเลือกใช้เคร่ืองมือ

ทางการวิจัยได้อย่างเหมาะสมกับ

ประเด็นวิจัยด้านอิสลามศึกษาและ

มุสลิมศึกษา 

10. 4. สามารถผลิตและเผยแพร่บทความ

วิชาการ/วิจัยด้านอิสลามศึกษาและ

มุสลิมศึกษาได้ตามท่ีมาตรฐานก าหนด  

11. 5. มีทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือ

สืบค้นและเผยแพร่องค์ความรู้อิสลาม

ศึกษาและมุสลิมศึกษาแก่สาธารณะได้   

12. 6. สามารถแสดงบทบาทการเป็นผู้น า

ทางวิชาการที่มีคุณธรรมจริยธรรมและ

เป็นพลเมืองโลกที่เข้าใจบริบทสังคม

และวัฒนธรรมทั้งในระดับท้องถิ่นและ

สากล 
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คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา   

 

1. แบบ 1.1 และแบบ 2.1 

 1.1.เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาปริญญา

โทหรือเทียบเท่าสาขาวิชาอิสลาม

ศึกษาหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง มีคะแนน

สะสมไม่ต่ าก ว่า  3 .00 จะต้องมี

ผลงานวิจัยทางอิสลามศึกษา หรือมี

ผลงานเขียนต ารา/หนังสืออย่างน้อย  

3 เล่ม  

1.2. ผู้ที่ส าเร็จการศึกษาปริญญาโท

ไม่ตรงกับสาขาอิสลามศึกษาหรือ

สาขาที่เกี่ยวข้อง  และส าเร็จปริญญา

ตรีทางอิสลามศึกษาหรือสาขาที่

เกี่ยวข้อง จะต้องผ่านสอบประมวล

ความรู้รายวิชาในสาขาวิชาอิสลาม

ศึกษา ได้แก่ อัลกุรอาน อัลหะดีษ 

อะกีดะฮฺอิสลามียะฮฺ และระเบียบ

วิธีการวิจัยเพ่ืออิสลามศึกษา โดย

จะต้องได้คะแนนของแต่ละวิชาไม่ต่ า

กว่า 60 คะแนน 

2 แบบ 1.2 และแบบ 2.2 

 2.1 เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาปริญญา

ตรีสาขาวิชาอิสลามศึกษาหรือสาขาที่

เกี่ยวข้อง ที่มีคะแนนสะสมไม่ต่ ากว่า 

3.50 มีผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์

และเผยแพร่ และมีเอกสารหลักฐาน

รับรอง หรืออยู่ในดุลยพินิจของคณะ

กรรมการบริหารหลักสูตร 

 2.2  จะต้องผ่านสอบประมวลความรู้

รายวิชาปริญญาโททางอิสลามศึกษา 

ก. แบบ 1.1  

1. เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาปริญญาโท

หรือเทียบเท่าสาขาวิชาอิสลามศึกษา 

มุสลิมศึกษาหรือสาขาที่สัมพันธ์  

2. ผู้ที่ส าเร็จการศึกษาปริญญาโทไม่

ตรงกับสาขาวิชาอิสลามศึกษา มุสลิม

ศึกษาหรือสาขาที่ เกี่ยวข้องต้องมี

ผลงานทางวิชาการหรือประสบการณ์

ท างานที่เกี่ยวข้องกับอิสลามศึกษา

หรือมุสลิมศึกษา โดยการพิจารณาให้

อยู่ในดุลยพินิจของกรรมการบริหาร

หลักสูตร  

3. มีผลการสอบภาษาอังกฤษตาม

ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เร่ือง เกณฑ์

ความรู้ภาษาอังกฤษส าหรับผู้สมัครเข้า

ศึกษาระดับปริญญาเอก 

ข. แบบ 1.2 

1. เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาปริญญาตรี

หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาอิสลาม

ศึกษาหรือสาขาที่สัมพันธ์เท่านั้น และ

มีผลการเรียนในระดับเกียรตินิยม

อันดับหนึ่ง หรือเกรดเฉลี่ยสะสมไม่

น้อยกว่า 3.5   

2. มีผลการสอบภาษาอังกฤษตาม

ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เร่ือง เกณฑ์

ความรู้ภาษาอังกฤษส าหรับผู้สมัครเข้า

ศึกษาระดับปริญญาเอก  
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ได้แก่ 761-501, 761-502, 761-

503, 761-504, 761-505 โดยจะต้อง

ได้คะแนนของแต่ละวิชาไม่ต่ ากว่า 60 

คะแนน 

 2.3 จะต้องมีความรู้ภาษาอังกฤษ

โดยผ่านเกณฑ์ตามประกาศบัณฑิต

วิ ทย าลั ย  มหา วิทย าลั ย ส งขลา 

น ค ริ น ท ร์  เ ร่ื อ ง  เ ก ณ ฑ์ ค ว า ม รู้

ภาษาอังกฤษส าหรับผู้สมัครเข้าศึกษา

ระดับปริญญาเอก ทุกประการ 

 2.4  นอกจากข้อ 1.1 และ1.2 ให้อยู่

ในดุลย พินิ จของคณะกรรมการ 

บริหารหลักสูตร 

 2.3  นอกจากคุณสมบัติที่ได้กล่าว

ข้ า ง ต้ น  ใ ห้ เ ป็ น ไ ป ต า ม ร ะ เ บี ย

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วย

การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา เป็นไปตามข้อบังคับ

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วย

การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา   

คงเดิม 

 

 

ระบบการศึกษา 

 

1.1  ระบบ  

จัดการศึกษาระบบทวิภาค ภาค

การศึกษาละ 15 สัปดาห์ ข้อก าหนด

ต่างๆ ให้เป็นไปตามข้อบังคับ 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วย

การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

1.2  การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน  

ไม่มีการจัดการเรียนการสอนภาคฤดู

ร้อน 

คงเดิม  
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1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบ

ทวิภาค  

 

ระยะเวลาการศึกษา 

 

ใ ห้ มี ร ะ ย ะ เ วล า ก า รศึ ก ษ า  3 ปี

การศึกษา (ส าหรับผู้เข้าศึกษาแบบ 

1.1 และ แบบ 2.1)  

ใ ห้มี ร ะยะ เ วล ากา รศึ กษา  4 ปี  

(ส าหรับผู้ เข้าศึกษาแบบ 1.2 และ 

แบบ 2.2) 

แบบ 1.1 ระยะเวลาการศึกษา 3 ปี

การศึกษา 

แบบ 1.2 ระยะเวลาการศึกษา 4 ปี

การศึกษา  

 

การลงทะเบียนเรียน เป็นไปตามข้อบังคับ

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วย

การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา   

คงเดิม 

การ วัดผลและการส า เ ร็ จ

การศึกษา 

เป็นไปตามข้อบังคับ

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วย

การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา    

คงเดิม 

สถานที่และอุปกรณ์การสอน 

 

ใช้สถานที่และอุปกรณ์การสอนของ

หลักสูตร คณะวิทยาการอิสลาม 

รวมถึงภาควิชา คณะ และหน่วยงาน

อ่ืนๆ ในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

ที่มีความเกี่ยวข้องกันในหลักสูตร 

นอกจากนี้อาจใช้สถานที่และอุปกรณ์

ขององค์กรภายนอกมหาวิทยาลัย 

สงขลานครินทร์อีกด้วย 

คงเดิม 

และมีการเรียนการสอนระบบออนไลน์ 

ทรัพยากรการเรียนการสอนที่

มีอยู่เดิม 

ใช้หอสมุดจอห์น   เอฟ   เคนเนดี้  

หอสมุดคุณหญิงหลง อรรถกระวี

สุนทร และห้องสมุดคณะวิทยาการ

อิสลาม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  

ซึ่งมีหนังสือ ต ารา เอกสารสิ่งพิมพ์ 

และสื่อการศึกษาทางด้านอิสลาม

คงเดิม 
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ศึกษา นอกจากนี้ยังค้นคว้าเพ่ิมเติม

ได้จากฐานข้อมูลทางวิชาการของ

หอสมุดฯ รวมทั้งยังค้นคว้าข้อมูลผ่าน

อินเตอร์เน็ตได้  

จ านวนหนังสือและต าราที่ใช้

ประกอบการเรียนการสอน   

 

1)  หอสมุดจอห์น  เอฟ  เคนเนดี้   มี

หนังสืออ่านประกอบ  ต าราเรียน  

วารสาร  บทคัดย่อ  งานวิจัยและ

สิ่ ง พิ ม พ์ อ่ื น  ๆ   ที่ เ กี่ ย ว ข้ อ ง กั บ

สาขาวิชาอิสลามศึกษา  ดังนี้ 

หนังสือภาษาไทย                           

840   ชื่อเร่ือง     

หนังสือภาษาต่างประเทศ                 

811   ชื่อเร่ือง    

วารสารภาษาไทย                   

13   ชื่อเร่ือง    

วารสารภาษาต่างประเทศ 7 ชื่อเร่ือง    

วิทยานิพนธ์ (ภาษาไทย /

ต่างประเทศ)  19   ชื่อเร่ือง    

ห นั ง สื อ อ้ า ง อิ ง  ( ภ า ษ า ไ ท ย  / 

ต่างประเทศ) 61  ชื่อเร่ือง   

 

2) ห้องสมุดคณะวิทยาการอิสลาม 

- หนังสือภาษาไทย  1,130 เล่ม 

- หนังสือภาษาต่างประเทศ 6,085 

เล่ม 

- วารสารภาษาไทย  3 ชื่อเร่ือง 

- วารสารภาษาต่างประเทศ  10   

ชื่อเร่ือง  

คงเดิม 
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การค้นคว้าฐานข้อมูลและ

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 

การยืมคืนระหว่างสถาบัน  

(Inter-library Loan) 

โ ด ย ผ่ า น ร ะ บ บ  WEBPAC แ ล ะ 

PULINET  เช่น การยืมจากห้องสมุด

ข อ ง ห อ ส มุ ด ก ล า ง ข อ ง

ม ห า วิ ท ย า ลั ย ธ ร ร ม ศ า ส ต ร์   

จุ ฬ า ล ง ก ร ณ์ ม ห า วิ ท ย า ลั ย  

ม ห า วิ ท ย า ลั ย เ ก ษ ต ร ศ า ส ต ร์    

มหาวิทยาลัยบูรพา  มหาวิทยาลัยศรี

นครินทรวิโรฒ  มหาวิทยาลัยเชียง 

ใหม่และมหา วิทยาลั ยขอนแก่น  

รวมทั้งหอสมุดของมหาวิทยาลัยราช

ภัฎ  และสถาบันอื่นๆ  เป็นต้น 

คงเดิม 

งบประมาณ  

 

ประมาณค่าใช้ จ่ายต่อหัวเมื่ อจบ

ห ลั ก สู ต ร  96,000 บ า ท  จ า ก

งบประมาณประจ าปีของวิทยาลัย

อิสลามศึกษา 

คงเดิม 

โครงสร้างหลักสูตร 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 

แบบ 1.1  48  หน่วยกิต 

  วิทยานิพนธ์  48  หน่วยกิต 

แบบ 1.2  72  หน่วยกิต 

   วิทยานิพนธ์  72  หน่วยกิต 

ก. รายวิชาวิทยานิพนธ์   

761-610 วิทยานิพนธ์ 48(0-144-0) 
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            เลือก    9 หน่วยกิต 

     วิทยานิพนธ์  48 หน่วยกิต 

 

761-611 วิทยานิพนธ์ 72(0-216-0) 

ข. รายวิชาที่จะต้องลงทะเบียนเรียน

โดยไม่นับหน่วยกิต  

761–601 สัมมนาการวิจัยทางอิสลาม

ศึกษาและมุสลิมศึกษา 1 1(0-2-1) 

761–602 สัมมนาการวิจัยทางอิสลาม

ศึกษาและมุสลิมศึกษา 2 1(0-2-1) 

761–603 สัมมนาการวิจัยทางอิสลาม

ศึกษาและมุสลิมศึกษา 3  1(0-2-1) 

761-604 กรณีศึกษาญาณวิทยาใน

อิสลาม 1(0-2-1) 

761-605 การศึกษาอิสระ1 1(0-2-1) 

761-606 การศึกษาอิสระ2 1(0-2-1) 

  หมวดวิชาบังคับ   

-แบบ 2.1  9 หน่วยกิต 

-แบบ 2.2  15 หน่วยกิต 

ไม่มี 

รายวิชา 

 

761 - 601 การศึกษาคัมภี ร์ อัล -กุ

รอานและอัสสุนนะฮ์ 

ไม่มี 

761 – 602 สีเราะฮ์ ไม่มี 

761 – 603 ศูลุลฟิกฮ์  ไม่มี 

761 – 604 การออกแบบวิจัยทาง

อิสลามศึกษา 

ไม่มี 

761 – 605 การวิ จัย เอกสารทาง

อิสลามศึกษา 

ไม่มี 

761– 606 สั ม ม น า ก า ร วิ จั ย ท า ง

อิสลามศึกษา 1 

761–601 สัมมนาการวิจัยทางอิสลาม

ศึกษาและมุสลิมศึกษา 1 1(0-2-1) 

761 – 607 สั มมนาการ วิ จัยทาง

อิสลามศึกษา 2 

761–602 สัมมนาการวิจัยทางอิสลาม

ศึกษาและมุสลิมศึกษา 2 1(0-2-1) 
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761 – 608 สั มมนาการ วิ จัยทาง

อิสลามศึกษา 3 

761–603 สัมมนาการวิจัยทางอิสลาม

ศึกษาและมุสลิมศึกษา 3  1(0-2-1) 

* บังคับเฉพาะหลักสูตรแบบ  2.2 

** ไม่นับหน่วยกิต 

ไม่มี 

หมวดวิชาเลือก     

- หลักสูตร แบบ 2.1   จ านวน   6  

หน่วยกิต 

- หลักสูตร แบบ 2.2   จ านวน  9  

หน่วยกิต 

ไม่มี 

 

ค าอธิบายความหมายรหัสและ

หน่วยกิต 

 

761 – 611 ศาสนาเปรียบเทียบขั้น

สูง  

ไม่มี 

761 –  612 อิ ส ล ามและป รัชญา

เปรียบเทียบ   

ไม่มี 

761 -  613  สั มมนา อิสลา ม แล ะ

แนวคิดสมัยใหม ่             

ไม่มี 

761 - 614  สัมมนาอิสลามและพหุ

สังคม   

ไม่มี 

761 – 615 การศึกษาคัมภีร์

เปรียบเทียบ   

ไม่มี 

761 – 616 ประวัติศาสตร์และอารย

ธรรมอิสลาม  

ไม่มี 

761 – 617 การเมืองและเศรษฐศา 

สตร์อิสลาม 

ไม่มี 

วิทยานิพนธ์  

หลักสูตร แบบ 1.1 จ านวน 48  นก. 

761–621 วิทยานิพนธ์ 48 หน่วยกิต 

 แบบ 1.1  48  หน่วยกิต 

761-610 วิทยานิพนธ์ 48(0-144-0) 

หลักสูตร แบบ 1.2 จ านวน 72  นก. 

761–622 วิทยานิพนธ์ 72 หน่วยกิต 

 แบบ 1.2  72  หน่วยกิต 

761-611 วิทยานิพนธ์ 72(0-216-0) 

หลักสูตร แบบ 2.1 จ านวน 36  นก. ไม่มี 
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761–623 วิทยานิพนธ์ 36 หน่วยกิต 

หลักสูตร แบบ 2.2 จ านวน 48  นก 

761–621 วิทยานิพนธ์ 48  หน่วยกิต 

ไม่มี 

 
ก-2 ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิกับการด าเนินการของผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 

ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ

ของผู้ทรงคุณวุฒิ 

ประเด็น ค าชี้แจงและการด าเนินการ 

ผู้ทรงคุณวุฒิท่านที่ 1    
รองศาสตราจารย์ ดร. อานิส 
พัฒนปรีชาวงค ์

1.  หลั กสู ตรป รับ ใ ห้สอดคล้ อ งกั บ
การศึกษาในยุคสั งคมดิ จิตอลและ
การศึกษาในศตวรรษที่ 21 

ได้ ด า เนิ นการแล้ ว  มี ระบุ ใน
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร  

 2. ปรับให้เป็นปัจจุบันและมองให้ถึง
อนาคต พร้อมกับศึกษาศักยภาพของ
มุสลิม 

ได้ด าเนินการแล้ว โดยระบุใน
วัตถุประสงค์ของหลักสุตรและใน
รายละเอียดของบางวิชา 

 3.โครงสร้างหลักสูตรศิลปศาสตรมหา
บัณฑิตและหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาอิสลามศึกษาและมุสลิมศึกษา 
ควรเน้นรายวิชาที่เป็นลักษณะค้นคว้า
ด้วยตนเองมากกว่า 

ได้ ด า เนิ นการแล้ ว  โดยป รับ
หลักสูตรให้เป็นแบบ 1.1 และ 
1.2โดยเน้นการวิจัยเพียงอย่าง
เดียวและเสริมด้วยบางรายวิชา
โดยไม่นับหน่วยกิต 

 4.ในหมวดที่ 4 ค าว่าอิสลามสายกลางให้
มีวงเล็บและใช้ภาษาอาหรับโดยเขียน
เป็นอักษรลาตีน (Wasatiyyah) 
 
 
 
 
 

ได้ด าเนินการแล้ว มีระบุในหมวด
ที่ 4 ข้อ 1.1 และ 1.2   
 
 
 

ผู้ทรงคุณวุฒิท่านที่ 2    
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ศาสตราจารย์ ดร. ซาการียา 
หามะ 

1. หลักสูตรระดับมหาบัณฑิต ข้อ 2 
ประยุกต์ใช้และบูรณาการองค์ความรู้
อิสลามศึกษาและมุสลิมศึกษาในการวิจัย 
เพ่ือสร้างองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อ
สั ง คม  ค ว รป รับ วั ตถุ  ป ระส ง ค์ ใ ห้
สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับปริญญาโท คือ มีความเข้าใจใน
วิธีการพัฒนาความรู้ใหม่ ๆ และการ
ประยุกต์ใช้ แต่ไม่ถึงขั้นการสร้างองค์
ความรู้เพ่ือให้มีความแตกต่างระหว่าง
หลักสูตรมหาบัณฑิตและปรัชญาดุษฏี
บัณฑิต ซึ่งวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
ปรัชญาดุษฏีบัณฑิตในข้อ 2 หน้า 16 
สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแล้ว 
หน้า 15-16 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
มหาบัณฑิตและปรัชญาดุษฏีบัณฑิตใน
ข้ อ  5 และข้ อ  6 ควรแตกต่ า งต าม
มาตรฐานคุณวุฒิของแต่ละระดับ 

ได้แก้ไขตามข้อเสนอแนะแล้ว
เพ่ือให้เกิดข้อแตกต่างระหว่าง
ระดับมหาบัณฑิตกับดุษฏีบัณฑิต 

 2. หน้า 8 ข้อ 8.5 กรรมการอิสลาม
ประจ าจังหวัดและกรรมอิสลามกลาง
แห่งประเทศไทย เสนอเพ่ิมเติม กรรม
อิสลามกลางแห่งประเทศไทย เพ่ือ
ยกระดับเป็นระดับชาติ 

ด าเนินการตามข้อเสนอแนะแล้ว 

 3. ความส าคัญ/หลักการและเหตุผล 
ดังที่มีหะดีษได้กล่าวว่า “ท่านทั้งหลาย
จงศึกษาหาความรู้ตั้งแต่อยู่ในเปลจนถึง
หลุมศพ” เนื่องจากมีประเด็นเกี่ยวกับ
ความถูกต้องของหะดีษนี้ จึงขอแนะน า
ใช้หะดีษอ่ืนแทน เช่น หะดีษ “การ
แสวงหาความรู้เป็นสิ่งที่จ าเป็นส าหรับ
มุสลิมทุกคน” 
 

ยืนยันใช้หะดีษบทนี้ แม้ว่ามีข้อ
ขัดแย้งในตัวบท แต่เป็นหะดีษท่ี
เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายและ
ถูกต้องในความหมายที่บ่งบอกถึง
การศึกษาตลอดชีวิต อีกท้ังไม่ได้
เป็นหะดีษในเชิงกฏหมาย จึงถือ
ว่าสามารถใช้ได้  
 
 

ผู้ทรงคุณวุฒิท่านที่ 3    



101 

 

 

น า ย แ พ ท ย์ อ นั น ต ชั ย  ไ ท ย
ประทาน 

1. ปรับข้อความหรือส านวน PLO ให้
ชัดเจนและให้มีจ านวนเท่ากันระหว่าง 
PLO ของปริญญาโทกับปริญญาเอก 
เพราะทั้ง 2 หลักสูตรอยู่ในเล่มเดียวกัน 
เพียงแต่ว่าระดับปริญญาเอกจะต้อง
เข้มข้นกว่าระดับปริญญาโท 

ได้ด าเนินการตามข้อเสนอแนะ
แล้ว  

 2. หน่วยกิตของรายวิชาต่าง ๆ หรือบาง
วิชาที่ให้นับหน่วยกิต ควรพิจารณาให้
เป็นไม่นับหน่วยกิต เพ่ือให้หลักสูตรเน้น
ในการท าวิจัยหรือวิทยานิพนธ์อย่าง
เดียว 

ได้แก้ไขแล้ว โดยปรับรายวิชาให้
เป็นไม่นับหน่วยกิต 

 3. ตรวจสอบคุณวุฒิของอาจารย์ประจ า
หลักสูตร 

ได้ด าเนินการแล้ว ภาคผนวก ข 

ผู้ทรงคุณวุฒิท่านที่ 4   

รองศาสตราจารย์ ดร. อับดุล
เลาะ  การีนา 

1. ควรอธิบายค าว่าอิสลามสายกลางเป็น
ภาษาอิสลามศึกษาหรือภาษาอาหรับ
เรียกว่าอะไรหรือใช้ในวงเล็บ 
(Wasatiyyah) 

ได้ด าเนินการแล้ว ในหมวด 4 ข้อ
1.1. และ1.2 

 2. รายวิชามีมากเกิน ควรพิจารณาให้
น้ อ ย ที สุ ด แ ล ะค ว ร เ น้ น ร า ย วิ ช า ที่
เหมาะสมส าหรับระดับบัญฑิตศึกษาหรือ
ระดับปริญญาโทและปริญญาเอก 

ได้ด าเนินการแล้ว 3.1.3 โดยปรับ
เ ป็ น ห ลั ก สู ต ร เ น้ น วิ จั ย ต า ม
โครงสร้างหลักสูตร 3.1.3 

 3. ตรวจสอบคุณวุฒิของอาจารย์ประจ า
หลักสูตร 

ได้ด าเนินการแล้วได้ด าเนินการ
แล้ว ภาคผนวก ข 

ผู้ทรงคุณวุฒิท่านที่ 5    

ศาสตราจารย์ ดร.จรัญ มะลูลิม 1. การปรับชื่อหลักสูตรเป็นอิสลาม
ศึกษาและมุสลิมศึกษาจะช่ วย เปิด
โอกาสให้ต่างศาสนิกสามารถเข้ามา
ศึกษาต่อได้มากยิ่งขึ้น และหลักสูตรจะมี
เนื้อหาครอบคลุมวิทยาการใหม่ๆ ในโลก
มุสลิมมากยิ่งข้ึน 

ได้ด าเนินการตามท่ีเสนอ 

ผู้ทรงคุณวุฒิท่านที่ 6    
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ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรวิทย์ 
บารู  

1) บัณฑิตศึกษาอิสลามศึกษาและมุสลิม
ศึกษาจะต้องมีความสามารถในการ
วิเคราะห์ประเด็นร่วมสมัยทางอิสลาม
ศึกษาและมุสลิมศึกษาได้  
2) ความสามารถในการผลิตนวัตกรรม
ทางอิสลามศึกษาและมุสลิมศึกษาได้  
3) ความสามารถท าวิจัยน าไปใช้จริง
ให้กับสังคม 
4) สามารถบูรณาการอิสลามศึกษาและ
มุสลิมศึกษากับศาสตร์ต่าง ๆ ได้  
5) ทักษะการสื่อสาร 

ได้ด าเนินการแล้ว โดยก าหนดใน
วัตถุประสงค์และผลการเรียนรู้
แล้ว 
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ภาคผนวก ข 

ข-1 ภาระงานสอนและผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 
1. ผศ.ดร.อีสมาแอ  กาเต๊ะ * 
    Ph.D. (Islamic Studies) 

1. รายวิชาที่รับผิดชอบ 
761-502 สัมมนาอิสลามศึกษาและมุสลิมศึกษา     2(0-4-2) 
761-503 วิธีวิทยาการวิจัยทางอิสลามศึกษาและมุสลิมศึกษา   2((1)-3-2) 
761-505 การศึกษาคัมภีร์อัลกุรอานและอัลสุนนะฮ์      2((1)-3-2) 
761-507 กรณีศึกษาทางอะกีดะฮ์     1(0-2-1) 
761-508 กรณีศึกษาทางประวัติศาสตร์และอารยธรรมอิสลาม  1(0-2-1) 
761-510 วิทยานิพนธ์       36(0-108-0) 
761-601 สัมมนาการวิจัยทางอิสลามศึกษาและมุสลิมศึกษา 1  1(0-2-1) 
761-602 สัมมนาการวิจัยทางอิสลามศึกษาและมุสลิมศึกษา 2  1(0-2-1) 
761-603 สัมมนาการวิจัยทางอิสลามศึกษาและมุสลิมศึกษา 3  1(0-2-1) 
761-604 กรณีศึกษาญาณวิทยาในอิสลาม    1(0-2-1) 
761-605 การศึกษาอิสระ 1       1(0-2-1) 
761-606 การศึกษาอิสระ 2      1(0-2-1) 
761-610 วิทยานิพนธ์      48(0-144-0) 
761-611 วิทยานิพนธ์      72(0-216-0)  

 2. ผลงานวิชาการในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา  
  2.1 ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ 

1) อีสมาแอ กาเต๊ะ และนุมาน หะยีมะแซ. (2563). การน ามาใช้วะสะฏียะฮ์ในพหุสังคม: กรณีศึกษา
ครูอิสลามศึกษาแบบเข้มในโรงเรียนของรัฐในพ้ืนที่จังหวัดปัตตานี เขต 1, วารสารอิสลาม
ศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. 11(1). 60-74. 

2) อีสมาแอ กาเต๊ะ. (2563). ศึกษาวิเคราห์แนวคิดอะกีดะฮฺโตะครูฮัจญ์อับดุลกอดีร บิน ฮัจฐ์วา
เงาะฮฺในหนังสือริซาละตุลอรชาดุลยะวียีน อิลาซะบีลีอุลมาอีลอามิลีนเกี่ยวกับคุณลักษณะ
เคาะบารียะฮฺ. วารสาร อัล-ฮิกมะฮฺ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี, 10(19), 66-80. 

3) Isma-ie Kateh and Numan Hayimasae. (2563). Pemikiran Tuan Guru Haji Sulong al-
Fatoni Terhadap Perayaan Mauld Nabi ( SAW) :  Kajian dalam Kitab Cahaya 
Islam Gugusan Maulid Sayyid al-Anam.  ว า ร ส า ร อั ล - นู ร  บั ณ ฑิ ต วิ ท ย า ลั ย 
มหาวิทยาลัยฟาฏอนี, 15(29). 73-90. 
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2. ผศ.ดร.มูหัมมัดรอฟลี แวหะมะ * 
   ปร.ด. (อิสลามศึกษา) 

1. รายวิชาที่รับผิดชอบ 
761-502 สัมมนาอิสลามศึกษาและมุสลิมศึกษา     2(0-4-2) 
761-503 วิธีวิทยาการวิจัยทางอิสลามศึกษาและมุสลิมศึกษา   2((1)-3-2) 
761-505 การศึกษาคัมภีร์อัลกุรอานและอัลสุนนะฮ์      2((1)-3-2) 
761-507 กรณีศึกษาทางอะกีดะฮ์     1(0-2-1) 
761-508 กรณีศึกษาทางประวัติศาสตร์และอารยธรรมอิสลาม  1(0-2-1) 
761-510 วิทยานิพนธ์       36(0-108-0) 
761-601 สัมมนาการวิจัยทางอิสลามศึกษาและมุสลิมศึกษา 1  1(0-2-1) 
761-602 สัมมนาการวิจัยทางอิสลามศึกษาและมุสลิมศึกษา 2  1(0-2-1) 
761-603 สัมมนาการวิจัยทางอิสลามศึกษาและมุสลิมศึกษา 3  1(0-2-1) 
761-604 กรณีศึกษาญาณวิทยาในอิสลาม    1(0-2-1) 
761-605 การศึกษาอิสระ 1       1(0-2-1) 
761-606 การศึกษาอิสระ 2      1(0-2-1) 
761-610 วิทยานิพนธ์      48(0-144-0) 
761-611 วิทยานิพนธ์      72(0-216-0) 

 2. ผลงานวิชาการในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา  
  2.1 ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ 

 1) มูหัมมัดรอฟลี แวหะมะ, จารุวัจน์ สองเมือง, มูฮัมหมัดอาฟีฟี อัซซอลีฮีย์, ยุโสบ บุญสุข และ 
สราวุธ สายทอง. (2564). คุณลักษณะพึงประสงค์ในศตวรรษที่ 21 ของผู้เรียนอิสลาม
ศึกษาในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในประเทศไทย. Journal of Information 
and Learning, 32(2), 40-50. 

2) อับดุลอาดี สะบูดิง, อับดุลเลาะ การีนา และมูหัมมัดรอฟลี แวหะมะ. (2562). ชีวประวัติอิมาม
อันนะวะวีย์กับการนิพนธ์ต าราอัลมัจญ์มูอฺ. วารสารอิสลามศึกษา. 10(1), 15-25. 

2.2 ผลงานที่น าเสนอในที่ประชุมวิชาการ 
1) ยุทธนา เกื้อกูล, มูหัมมัดรอฟลี แวหะมะ และนิเลาะ แวอุเซ็ง. (2563). แนวทางสายกลาง (อัลวะ

สะฏียฺยะฮฺ) : การวิเคราะห์องค์ประกอบที่หมาะสมในบริบทของนักศึกษาคณะวิทยาการ
อิสลาม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี. การประชุมวิชาการระดับชาติ
ด้านอิสลามศึกษาและมุสลิมศึกษา คร้ังที่ 5 ประจ าปี 2563 วันที่ 23  ธันวาคม 2563 ณ 
คณะวิทยาการอิสลาม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (หน้า 559-577). 
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3. ผศ.ดร.อับดุลรอนิง  สือแต  
   Ph.D. (West Asian Studies) 

1. รายวิชาที่รับผิดชอบ 
761-502 สัมมนาอิสลามศึกษาและมุสลิมศึกษา     2(0-4-2) 
761-503 วิธีวิทยาการวิจัยทางอิสลามศึกษาและมุสลิมศึกษา   2((1)-3-2) 
761-505 การศึกษาคัมภีร์อัลกุรอานและอัลสุนนะฮ์      2((1)-3-2) 
761-507 กรณีศึกษาทางอะกีดะฮ์     1(0-2-1) 
761-508 กรณีศึกษาทางประวัติศาสตร์และอารยธรรมอิสลาม  1(0-2-1) 
761-510 วิทยานิพนธ์       36(0-108-0) 
761-601 สัมมนาการวิจัยทางอิสลามศึกษาและมุสลิมศึกษา 1  1(0-2-1) 
761-602 สัมมนาการวิจัยทางอิสลามศึกษาและมุสลิมศึกษา 2  1(0-2-1) 
761-603 สัมมนาการวิจัยทางอิสลามศึกษาและมุสลิมศึกษา 3  1(0-2-1) 
761-604 กรณีศึกษาญาณวิทยาในอิสลาม    1(0-2-1) 
761-605 การศึกษาอิสระ 1       1(0-2-1) 
761-606 การศึกษาอิสระ 2      1(0-2-1) 
761-610 วิทยานิพนธ์      48(0-144-0) 
761-611 วิทยานิพนธ์      72(0-216-0) 

 2. ผลงานวิชาการในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา  
2.1 ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ 
1) มูฮ าหมัดดาวูด ซอลฮาน และ อับดุลรอนิง สือแต. (2563). ประวัติความเป็นมาของชนชาติยิว

ในมิติอัลกุรอาน. วารสารอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. 11(2), 38–
46. 

2) มูฮ าหมัดดาวูด ซอลฮาน, อับดุลรอนิง สือแต (2563). การอรรถาธิบายความหมาย (األرض) 
ในอายะฮฺที่ 4 จากซูเราะฮฺอัลอิรออฺ ศึกษาแนวทางการก่อความเสียหายของบนี
อิสราเอลในแผ่นดิน. Al-Hikmah Journal. 10(20), 33-44. 

2.2 ผลงานที่น าเสนอในที่ประชุมวิชาการ 
1) ธนโชติ ประหยัดทรัพย์ และ อับดุลรอนิง สือแต. (2563). แนวคิดการฟื้นฟูอิสลามในต าบล

เกาะยาวน้อย อ าเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา. การประชุมวิชาการระดับชาติด้าน
อิสลามศึกษาและมุสลิมศึกษา คร้ังที่ 5 ประจ าปีการศึกษา 2564. วันที่ 23 
ธันวาคม 2563. ณ คณะวิทยาการอิสลาม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขต
ปัตตานี. (หน้า 260-276). 

                                                           
 อาจารย์ผูร้ับผดิชอบหลักสตูร 
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4. ผศ. ดร.มะรอนิง สาแลมิง 
   Ph.D . (Principles of Juridprudence) 

1. รายวิชาที่รับผิดชอบ  
761-502 สัมมนาอิสลามศึกษาและมุสลิมศึกษา     2(0-4-2) 
761-503 วิธีวิทยาการวิจัยทางอิสลามศึกษาและมุสลิมศึกษา   2((1)-3-2) 
761-505 การศึกษาคัมภีร์อัลกุรอานและอัลสุนนะฮ์      2((1)-3-2) 
761-506 กรณีศึกษาทางฟิกฮ์       1(0-2-1)  
761-507 กรณีศึกษาทางอะกีดะฮ์     1(0-2-1) 
761-510 วิทยานิพนธ์       36(0-108-0) 
761-601 สัมมนาการวิจัยทางอิสลามศึกษาและมุสลิมศึกษา 1  1(0-2-1) 
761-602 สัมมนาการวิจัยทางอิสลามศึกษาและมุสลิมศึกษา 2  1(0-2-1) 
761-603 สัมมนาการวิจัยทางอิสลามศึกษาและมุสลิมศึกษา 3  1(0-2-1) 
761-604 กรณีศึกษาญาณวิทยาในอิสลาม    1(0-2-1) 
761-605 การศึกษาอิสระ 1       1(0-2-1) 
761-606 การศึกษาอิสระ 2      1(0-2-1) 
761-610 วิทยานิพนธ์      48(0-144-0) 
761-611 วิทยานิพนธ์      72(0-216-0) 

 2. ผลงานวิชาการในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา  
2.1 ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ 
1) อิสมาแอ สนิ และ มะรอนิง สาแลมิง. (2563). สภาพและปัญหาการก ากับดูแลชะรีอะฮ์ของ  

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย. วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา , 15(1), 68-
75. 

2) หมัดอูเส็น หมัดหมัน และ มะรอนิง สาแลมิง. (2562). ความจ าเป็นในการพัฒนากฎหมายว่า
ด้วยฮาลาลในประเทศไทย. วารสารอัล-ฮิกมะฮฺ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี, 9(18), 211-
223. 

3) Maroning Salaming and Sereme Aboubakary. (2020). The purposes of permition 
and prohibition in islamic law. Al-Hikmah Journal. 10(19), 97-109. 

 
5. ผศ.ดร.อับดุลฮาดี สะบูดิง 
    Ph.D. (Islamic Studies) 

1. รายวิชาที่รับผิดชอบ 
761-502 สัมมนาอิสลามศึกษาและมุสลิมศึกษา     2(0-4-2) 
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761-503 วิธีวิทยาการวิจัยทางอิสลามศึกษาและมุสลิมศึกษา   2((1)-3-2) 
761-505 การศึกษาคัมภีร์อัลกุรอานและอัลสุนนะฮ์      2((1)-3-2) 
761-507 กรณีศึกษาทางอะกีดะฮ์     1(0-2-1) 
761-510 วิทยานิพนธ์       36(0-108-0) 
761-601 สัมมนาการวิจัยทางอิสลามศึกษาและมุสลิมศึกษา 1  1(0-2-1) 
761-602 สัมมนาการวิจัยทางอิสลามศึกษาและมุสลิมศึกษา 2  1(0-2-1) 
761-603 สัมมนาการวิจัยทางอิสลามศึกษาและมุสลิมศึกษา 3  1(0-2-1) 
761-604 กรณศีึกษาญาณวิทยาในอิสลาม    1(0-2-1) 
761-605 การศึกษาอิสระ 1       1(0-2-1) 
761-606 การศึกษาอิสระ 2      1(0-2-1) 
761-610 วิทยานิพนธ์      48(0-144-0) 
761-611 วิทยานิพนธ์      72(0-216-0) 
 

2. ผลงานวิชาการในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา  
2.1 ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ 
1) อับดุลอาดี สะบูดิง, อับดุลเลาะ การีนา และมูหัมมัดรอฟลี แวหะมะ. (2562). ชีวประวัติ อิ

มามอันนะวะวีย์กับการนิพนธ์ต าราอัลมัจญ์มูอฺ. วารสารอิสลามศึกษา. 10(1), 15-
25. 

2.2 ผลงานที่น าเสนอในที่ประชุมวิชาการ 
1) อับดุลฮาดี สะบูดิง, มูหัมมัดรอฟลี แวหะมะ และยาฮารี กาเซ็ง. (2563). ความเข้าใจหลักวะ

ส ะ ฏี ย ะ ห์ ข อ ง นั ก ศึ ก ษ า ชั้ น ปี ที่  3 ค ณ ะ วิ ท ย า ก า ร อิ ส ล า ม 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี. การประชุมวิชาการระดับชาติด้าน
อิสลามศึกษาและมุสลิมศึกษา คร้ังที่ 5. วันที่ 23 ธันวาคม 2563. ณ คณะวิทยาการ
อิสลาม  มหาวิทยาลัยสงขลา นครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี. (หน้า 508-538). 

2) อับดุลฮาดี สะบูดิง, มูหัมมัดรอฟลี แวหะมะ และ ยาฮารี กาเซ็ง. (2562). กระบวนการจัด
กิจกรรมส่งเสริมความรู้หลักวะสะฏียะห์แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 2 วิทยาลัยอิสลาม
ศึกษา. การประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านอิสลามศึกษาและมุสลิม คร้ังที่ 4. วันที่ 
15 กรกฎาคม 2562 ณ วิทยาลัยอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยา
เขตปัตตานี. (หน้า 239-268). 

 
6. ผศ.ดร.อัสมัน แตอาลี 
   Ph.D. (Islamic Revealed Knowledge and Heritage: Fiqh and Usul Al-Fiqh) 

1. รายวิชาที่รับผิดชอบ 
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761-502 สัมมนาอิสลามศึกษาและมุสลิมศึกษา     2(0-4-2) 
761-503 วิธีวิทยาการวิจัยทางอิสลามศึกษาและมุสลิมศึกษา   2((1)-3-2) 
761-505 การศึกษาคัมภีร์อัลกุรอานและอัลสุนนะฮ์      2((1)-3-2) 
761-506 กรณีศึกษาทางฟิกฮ์       1(0-2-1)  
761-507 กรณีศึกษาทางอะกีดะฮ์     1(0-2-1) 
761-510 วิทยานิพนธ์       36(0-108-0) 
761-601 สัมมนาการวิจัยทางอิสลามศึกษาและมุสลิมศึกษา 1  1(0-2-1) 
761-602 สัมมนาการวิจัยทางอิสลามศึกษาและมุสลิมศึกษา 2  1(0-2-1) 
761-603 สัมมนาการวิจัยทางอิสลามศึกษาและมุสลิมศึกษา 3  1(0-2-1) 
761-604 กรณีศึกษาญาณวิทยาในอิสลาม    1(0-2-1) 
761-605 การศึกษาอิสระ 1       1(0-2-1) 
761-606 การศึกษาอิสระ 2      1(0-2-1) 
761-610 วิทยานิพนธ์      48(0-144-0) 
761-611 วิทยานิพนธ์      72(0-216-0) 

 2. ผลงานวิชาการในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา  
2.1 ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ 
1) นูรีอะ สามะ และ อัสมัน แตอาลี. (2562). หิกมะฮฺของการมีภรรยาหลายคนตามหลักกฎหมาย

อิสลาม และการน าไปใช้ของครอบครัวมุสลิมในจังหวัดนราธิวาส. วารสาร อัล-ฮิก
มะฮฺ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี, 9(18), 57-67. 

2) มารีเยาะ สาระนะ และ อัสมัน แตอาลี. (2562). มะฮัรตามกฎหมายอิสลาม : สภาพและปัญหา
การปฏิบัติใช้ของมุสลิมต าบลลิดล อ าเภอเมือง จังหวัดยะลา. วารสาร อัล-ฮิกมะฮฺ 
มหาวิทยาลัยฟาฏอนี, 9(18), 45-56. 

3) ฮามดัม ดาตู และ อัสมัน แตอาลี. (2561). ศึกษาเปรียบเทียบระหว่างข้อบัญญัติว่าด้วยการ
หย่าร้างในพระราชบัญญัติส าหรับมุสลิมในประเทศไทยกับกฎหมายครอบครัว
ประเทศจอร์แดน. วารสาร อัล-นูร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยฟาฏอนี, 13(25), 
183-202. 

 
7. ผศ.ดร.อาลี  สาเมาะ 
   Ph.D. (Islamic Call and Culture) 

1. รายวิชาที่รับผิดชอบ 
761-502 สัมมนาอิสลามศึกษาและมุสลิมศึกษา     2(0-4-2) 
761-503 วิธีวิทยาการวิจัยทางอิสลามศึกษาและมุสลิมศึกษา   2((1)-3-2) 
761-504 ภาษาอาหรับเพ่ืออิสลามศึกษาและมุสลิมศึกษา   3((3)-0-6) 
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761-505 การศึกษาคัมภีร์อัลกุรอานและอัลสุนนะฮ์      2((1)-3-2) 
761-506 กรณีศึกษาทางฟิกฮ์       1(0-2-1)  
761-507 กรณีศึกษาทางอะกีดะฮ์     1(0-2-1) 
761-510 วิทยานิพนธ์       36(0-108-0) 
761-601 สัมมนาการวิจัยทางอิสลามศึกษาและมุสลิมศึกษา 1  1(0-2-1) 
761-602 สัมมนาการวิจัยทางอิสลามศึกษาและมุสลิมศึกษา 2  1(0-2-1) 
761-603 สัมมนาการวิจัยทางอิสลามศึกษาและมุสลิมศึกษา 3  1(0-2-1) 
761-604 กรณีศึกษาญาณวิทยาในอิสลาม    1(0-2-1) 
761-605 การศึกษาอิสระ 1       1(0-2-1) 
761-606 การศึกษาอิสระ 2      1(0-2-1) 
761-610 วิทยานิพนธ์      48(0-144-0) 
761-611 วิทยานิพนธ์      72(0-216-0) 

 2. ผลงานวิชาการในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา   
2.1 ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ 
1)  Samoh, A. , and Taher, R. ,.  (2021) .  Ignorance of Religion and Its Impact on 

Intellectual Excess in Southern Thailand : A Field Study. Annals of the 
Romanian Society for Cell Biology Journal, 25(4), 787-797.   

2) Muhammad Samaroh & Ali Samoh. (2020). Insistence on the Principle of 
Equilibrium in the Changing World. วารสารอิสลามศึกษา 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 11(2), 63-78. 

3)  Samoh, A. , Taeali, A. , Yunu, U. , and Taher, R.  (2020) .  Principle:  Observing the 
Consequences of the Individual Behavior and Its Implementation in 
Dawah.  Journal of Xi’an Shiyou University, Natural Science Edition. 
16(11). 44-51. 

 
8. ดร.รุชดี  ตาเห 
   Ph.D. (Islamic Education) 

1. รายวิชาที่รับผิดชอบ 
761-502 สัมมนาอิสลามศึกษาและมุสลิมศึกษา     2(0-4-2) 
761-503 วิธีวิทยาการวิจัยทางอิสลามศึกษาและมุสลิมศึกษา   2((1)-3-2) 
761-504 ภาษาอาหรับเพ่ืออิสลามศึกษาและมุสลิมศึกษา   3((3)-0-6) 
761-505 การศึกษาคัมภีร์อัลกุรอานและอัลสุนนะฮ์      2((1)-3-2) 
761-507 กรณีศึกษาทางอะกีดะฮ์     1(0-2-1) 
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761-510 วิทยานิพนธ์       36(0-108-0) 
761-601 สัมมนาการวิจัยทางอิสลามศึกษาและมุสลิมศึกษา 1  1(0-2-1) 
761-602 สัมมนาการวิจัยทางอิสลามศึกษาและมุสลิมศึกษา 2  1(0-2-1) 
761-603 สัมมนาการวิจัยทางอิสลามศึกษาและมุสลิมศึกษา 3  1(0-2-1) 
761-604 กรณีศึกษาญาณวิทยาในอิสลาม    1(0-2-1) 
761-605 การศึกษาอิสระ 1       1(0-2-1) 
761-606 การศึกษาอิสระ 2      1(0-2-1) 
761-610 วิทยานิพนธ์      48(0-144-0) 
761-611 วิทยานิพนธ์      72(0-216-0) 

 2. ผลงานวิชาการในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา  
2.1 ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ 
1)  Samoh, A. , and Taher, R.  ( 2021) .  Ignorance of Religion andIts Impact on 

Intellectual Excess inSouthern Thailand :  A Field Study.  Annals of the 
Romanian Society for Cell Biology Journal, 25(4), 787-797. 

2)  Taher, R. , and Others.  (2020) .  "Strategy of Networked Cooperative E-Learning 
and Its Effect in Facilitating the Learning of Arabic Grammar in Light of 
the Quranic Text". Journal of Solid State Technology, 63(2), 6517-6523. 

3)  Taher, R,.  and Others.  (2020) .  "Assistive Technology for People with Special 
Needs and its Role in Enriching Arabic Grammar and Quranic Studies - 
Abd Allah ibn Al- Husayn Ukbari as a Model.  Journal of Solid State 
Technology, 63(2),  6508-6516.   

 
9. รศ. ดร.อิบรอฮีม  ณรงค์รักษาเขต 
    Ph.D. (Education-Curriculum Development) 

1. รายวิชาที่รับผิดชอบ 
761-502 สัมมนาอิสลามศึกษาและมุสลิมศึกษา     2(0-4-2) 
761-503 วิธีวิทยาการวิจัยทางอิสลามศึกษาและมุสลิมศึกษา   2((1)-3-2) 
761-510 วิทยานิพนธ์       36(0-108-0) 
761-601 สัมมนาการวิจัยทางอิสลามศึกษาและมุสลิมศึกษา 1  1(0-2-1) 
761-602 สัมมนาการวิจัยทางอิสลามศึกษาและมุสลิมศึกษา 2  1(0-2-1) 
761-603 สัมมนาการวิจัยทางอิสลามศึกษาและมุสลิมศึกษา 3  1(0-2-1) 
761-604 กรณีศึกษาญาณวิทยาในอิสลาม    1(0-2-1) 
761-605 การศึกษาอิสระ 1       1(0-2-1) 
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761-606 การศึกษาอิสระ 2      1(0-2-1) 
761-610 วิทยานิพนธ์      48(0-144-0) 
761-611 วิทยานิพนธ์      72(0-216-0) 

 2. ผลงานวิชาการในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา  
2.1 ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ 
1) Narongraksakhet, I., De-ma, C. & Afandi, M. (2020). Malaysian Ways in Modeling 

Quality People based on the National Ideology of Malaysia. Al-Hikmah 
Journal, 10(19), 57-65. 

2) Ismaie Katih, Ibrahem Narongraksakhet & Sano Ibrahima Lamino. (2019). Ethnic 
Strategic Movements in Political Representation: Exploring Some Key 
Conceptual and Theoretical Considerations. Journal of Civil & Legal 
Sciences, 8(2), 1-8. (ISSN 2169-0170) 

2.2 ผลงานที่น าเสนอในที่ปรระชุมวิชาการ 
1) ประสพสุข มะแก้ว และอิบรอฮีม ณรงค์รักษาเขต. (2563). การจัดการเรียนการสอนอิสลาม

ศึกษาแบบบูรณาการในรูปแบบกิจกรรม. การประชุมวิชาการระดับชาติด้านอิสลาม
ศึกษาและมุสลิมศึกษา คร้ังที่ 5. วันที่ 23 ธันวาคม 2563. ณ คณะวิทยาการ
อิสลามมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. (หน้า 651-664). 

 
 10. รศ.ดร.นิเลาะ  แวอุเซ็ง 
      Ph.D. (Education : Educational Administration) 

1. รายวิชาที่รับผิดชอบ 
761-502 สัมมนาอิสลามศึกษาและมุสลิมศึกษา     2(0-4-2) 
761-503 วิธีวิทยาการวิจัยทางอิสลามศึกษาและมุสลิมศึกษา   2((1)-3-2) 
761-510 วิทยานิพนธ์       36(0-108-0) 
761-601 สัมมนาการวิจัยทางอิสลามศึกษาและมุสลิมศึกษา 1  1(0-2-1) 
761-602 สัมมนาการวิจัยทางอิสลามศึกษาและมุสลิมศึกษา 2  1(0-2-1) 
761-603 สัมมนาการวิจัยทางอิสลามศึกษาและมุสลิมศึกษา 3  1(0-2-1) 
761-604 กรณีศึกษาญาณวิทยาในอิสลาม    1(0-2-1) 
761-605 การศึกษาอิสระ 1       1(0-2-1) 
761-606 การศึกษาอิสระ 2      1(0-2-1) 
761-610 วิทยานิพนธ์      48(0-144-0) 
761-611 วิทยานิพนธ์      72(0-216-0) 
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 2. ผลงานวิชาการในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา  
2.1 ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ 
1) จรุณี แสงหวัง, ธีร หฤทัยธานาสันต์, นิเลาะ แวอุเซ็ง และผ่องศรี วาณิชย์ศุภวงศ์. (2563). 

คุณลักษณะภาวะผู้น าครูในพ้ืนที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้. วารสารวิทยบริการ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 31(1), 157-170. 

2) นิดา หมั่นดี ธีรหฤทัยธานาสันต์, นิเลาะ แวอุเซ็ง และผ่องศรี วาณิชย์ศุภวงศ์ (2562). การ
บริหารงานวิชาการส าหรับการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมของโรงเรียน
ขนาดเล็ก ใ น ส า ม จั ง ห วั ด ช า ย แ ด น ภ า ค ใ ต้ .  ว า ร ส า ร วิ ท ย บ ริ ก า ร 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 30(2), 47-58. 

3) Wae-u-seng, N., Ha, R., & Kuakul, Y. (2020). The EDFR approach to developing 
guidelines for Islamic education provision in public schools in 
southern provinces of Thailand. Kasetsart Journal of Social Sciences, 
41(3), 501-506. 

 
11. ผศ.ดร.ธวัช นุ้ยผอม 
     Ph.D. (Islamic Banking and Finance) 

1. รายวิชาที่รับผิดชอบ 
761-501 ภาษาอังกฤษเพ่ืออิสลามศึกษาและมุสลิมศึกษา   3((3)-0-6) 
761-502 สัมมนาอิสลามศึกษาและมุสลิมศึกษา     2(0-4-2) 
761-503 วิธีวิทยาการวิจัยทางอิสลามศึกษาและมุสลิมศึกษา   2((1)-3-2) 
761-506 กรณีศึกษาทางฟิกฮ์       1(0-2-1)  
761-510 วิทยานิพนธ์       36(0-108-0) 
761-601 สัมมนาการวิจัยทางอิสลามศึกษาและมุสลิมศึกษา 1  1(0-2-1) 
761-602 สัมมนาการวิจัยทางอิสลามศึกษาและมุสลิมศึกษา 2  1(0-2-1) 
761-603 สัมมนาการวิจัยทางอิสลามศึกษาและมุสลิมศึกษา 3  1(0-2-1) 
761-604 กรณีศึกษาญาณวิทยาในอิสลาม    1(0-2-1) 
761-605 การศึกษาอิสระ 1       1(0-2-1) 
761-606 การศึกษาอิสระ 2      1(0-2-1) 
761-610 วิทยานิพนธ์      48(0-144-0) 
761-611 วิทยานิพนธ์      72(0-216-0) 

 2. ผลงานวิชาการในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา  
2.1 ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ 
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1) หมะหมูด หะยีหมัด, อริศ อัสมา, ธวัช นุ้ยผอม และวันอามีนา บอสตันอลี. (2563). โรงแรม
ที่มีครัวฮาลาลกับโอกาสทางการตลาดส าหรับนักท่องเที่ยวมุสลิม. วารสารธุรกิจ
ปริทัศน์, 12(1), 104-118. 

2) รุสลี นุห์, ธวัช นุ้ยผอม และ อริศ หัสมา. (2563). ปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อการ
ด าเนินงานทางธุรกิจของวิสาหกิจชุมชนฮาลาลใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้. 
วารสารบริหารธุรกิจ, 43(168), 58–82.  

2.2 ผลงานที่น าเสนอในที่ประชุมวิชาการ 
1) ธวัช นุ้ยผอม และ อับบาส หลับด้วง. (2563). การจัดการซะกาตโดยคณะกรรมการอิสลาม

ประจ ามัสยิดในจังหวัดพัทลุง. การประชุมวิชาการระดับชาติด้านอิสลามศึกษาและ
มุสลิมศึกษาคร้ังที่ 5 ประจ าปี 2564. วันที่ 23 ธันวาคม 2563. ณ คณะวิทยาการ
อิสลาม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. (หน้า 472-481). 

 
 12. ดร.หมะหมูด หะยีหมัด 
      บธ.ด. (บริหารธุรกิจ) 

1. รายวิชาที่รับผิดชอบ 
761-502 สัมมนาอิสลามศึกษาและมุสลิมศึกษา     2(0-4-2) 
761-503 วิธีวิทยาการวิจัยทางอิสลามศึกษาและมุสลิมศึกษา   2((1)-3-2) 
761-510 วิทยานิพนธ์       36(0-108-0) 
761-601 สัมมนาการวิจัยทางอิสลามศึกษาและมุสลิมศึกษา 1  1(0-2-1) 
761-602 สัมมนาการวิจัยทางอิสลามศึกษาและมุสลิมศึกษา 2  1(0-2-1) 
761-603 สัมมนาการวิจัยทางอิสลามศึกษาและมุสลิมศึกษา 3  1(0-2-1) 
761-604 กรณีศึกษาญาณวิทยาในอิสลาม    1(0-2-1) 
761-605 การศึกษาอิสระ 1       1(0-2-1) 
761-606 การศึกษาอิสระ 2      1(0-2-1) 
761-610 วิทยานิพนธ์      48(0-144-0) 
761-611 วิทยานิพนธ์      72(0-216-0) 

 

 2. ผลงานวิชาการในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา  
2.1 ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ 
1) อานนท์ ค าวรณ์, หมะหมูด หะยีหมัด และ ภาวัต คู่วัจนกุล. (2563). อิทธิพลของคุณลักษณะ

เกมออนไลน์เผ่าพันธ์ุตราสินค้า การสื่อสารแบบปากต่อปากที่มีต่อความตั้งใจซื้อ. 
วารสารการจัดการสมัยใหม่, 18(2), 40-53. 
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2) หมะหมูด หะยีหมัด, อริศ อัสมา, ธวัช นุ้ยผอม และวันอามีนา บอสตันอลี. (2563). โรงแรมที่
มีครัวฮาลาลกับโอกาสทางการตลาดส าหรับนักท่องเที่ยวมุสลิม. วารสารธุรกิจ
ปริทัศน,์ 12(1), 104-118. 

3) หมะหมูด หะยีหมัด และ อาดัม ไกรสุทรังค์ (2563). อิทธิพลของส่วนประสมทางการตลาด
บริการต่อการสื่อสารแบบปากต่อปากในการใช้บริการโรงแรมที่มีครัวฮาลาล. 
วารสารการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, 9(2), 29-43. 

 
13. ผศ.ดร.อุสมาน ยูนุ 
     Ph.D. (Islamic Law) 

1. รายวิชาที่รับผิดชอบ 
761-502 สัมมนาอิสลามศึกษาและมุสลิมศึกษา     2(0-4-2) 
761-503 วิธีวิทยาการวิจัยทางอิสลามศึกษาและมุสลิมศึกษา   2((1)-3-2) 
761-505 การศึกษาคัมภีร์อัลกุรอานและอัลสุนนะฮ์      2((1)-3-2) 
761-506 กรณีศึกษาทางฟิกฮ์       1(0-2-1)  
761-507 กรณีศึกษาทางอะกีดะฮ์     1(0-2-1) 
761-510 วิทยานิพนธ์       36(0-108-0) 
761-601 สัมมนาการวิจัยทางอิสลามศึกษาและมุสลิมศึกษา 1  1(0-2-1) 
761-602 สัมมนาการวิจัยทางอิสลามศึกษาและมุสลิมศึกษา 2  1(0-2-1) 
761-603 สัมมนาการวิจัยทางอิสลามศึกษาและมุสลิมศึกษา 3  1(0-2-1) 
761-604 กรณีศึกษาญาณวิทยาในอิสลาม    1(0-2-1) 
761-605 การศึกษาอิสระ 1       1(0-2-1) 
761-606 การศึกษาอิสระ 2      1(0-2-1) 
761-610 วิทยานิพนธ์      48(0-144-0) 
761-611 วิทยานิพนธ์      72(0-216-0) 

 2. ผลงานวิชาการในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา  
2.1 ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ 
1) Samoh, A., Taeali, A., Yunu, U., and Taher, R.,. (2020). Principle: Observing the 

Consequences of the Individual Behavior and Its Implementation in 
Dawah.  Journal of Xi’ an Shiyou University, Natural Science Edition. 
16(11). 44-51. 

2.1 ผลงานที่น าเสนอในที่ประชุมวิชาการ 
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1) อุสมาน ยูนุ. (2563). ความรู้ความเข้าใจของนักศึกษาต่อหลักการอยู่ร่วมกันอย่างสันติใน
กฎหมายอิสลาม: กรณีศึกษาคณะวิทยาการอิสลาม มหาวิทยาลัย สงขลานครินทร์ 
วิทยาเขตปัตตานี. การประชุมวิชาการระดับชาติอิสลามศึกษาและมุสลิมศึกษา คร้ังที่ 
5. วันที่ 23 ธันวาคม 2563. ณ คณะวิทยาการอิสลาม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
วิทยาเขตปัตตานี. (หน้า 420-434). 

2) อุสมาน ยูนุ. (2562). อัซซียาซะฮฺชัรอียะฮฺในการเชื่อฟังผู้น าและการห้ามออกนอกผู้น า. 
International Conference on Islam in Malay World ( ICON IMAD IX) . วันที่  
19-21 สิงหาคม 2562. ณ โรงแรมกระบี่ฟร้อนเบร์ รีสอร์ท จังหวัดกระบี่. (หน้า 794-
820). 

 
14. ผศ.ดร.มูฮัมหมัดอาฟีฟี อัซซอลีฮีย์    
     ค.ด. (พัฒนศึกษา) 

1. รายวิชาที่รับผิดชอบ 
761-502 สัมมนาอิสลามศึกษาและมุสลิมศึกษา     2(0-4-2) 
761-503 วิธีวิทยาการวิจัยทางอิสลามศึกษาและมุสลิมศึกษา   2((1)-3-2) 
761-510 วิทยานิพนธ์       36(0-108-0) 
761-601 สัมมนาการวิจัยทางอิสลามศึกษาและมุสลิมศึกษา 1  1(0-2-1) 
761-602 สัมมนาการวิจัยทางอิสลามศึกษาและมุสลิมศึกษา 2  1(0-2-1) 
761-603 สัมมนาการวิจัยทางอิสลามศึกษาและมุสลิมศึกษา 3  1(0-2-1) 
761-605 การศึกษาอิสระ 1       1(0-2-1) 
761-606 การศึกษาอิสระ 2      1(0-2-1) 
761-610 วิทยานิพนธ์      48(0-144-0) 
761-611 วิทยานิพนธ์      72(0-216-0) 

 2. ผลงานวิชาการในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา  
2.1 ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ 
1) มูฮัมหมัดอาฟีฟี อัซซอลีฮีย์, นัชชิมา บาเกาะ, ยุโสบ บุญสุข และ อิบรอฮีม ลามีน ซาโน. 

(2564). การเปรียบเทียบกลยุทธ์การสอนในศตวรรษที่ 21 ของโรงเรียนเอกชน
สอนศาสนาอิสลามในประเทศมาเลเซีย อินโดนีเซีย และสิงคโปร์กับประเทศไทย.
วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา, 16(2), 231-239.   

2) มูฮัมหมัดอาฟีฟี อัซซอลีฮีย์, นัชชิมา บาเกาะ, รุสนี ปาเซเลาะ, ฝ้ายลิกา ยาแดง และอิลฮัม 
หะยีมะสาและ. (2564). การใช้หนังสือนิทานจ๊ะเอ๋ (ฉบับยาวี-ไทย) และผลที่มีต่อ
ความสัมพันธ์ในครอบครัวกับพัฒนาการบุตรก่อนวัยเรียนของครอบครัวมุสลิมสาม
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จังหวัดชายแดนภาคใต้. Journal of Information and Learning [JIL], 32(1), 
29-40.  

3) มูฮัมหมัดอาฟีฟี อัซซอลีฮีย์, นัชชิมา บาเกาะ, เกตุ อัสมิมานะ และสราวุธ สายทอง. (2563). 
ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการสอนของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
สาขาวิชาการสอนอิสลามศึกษาในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ . วารสาร
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา, 15(3), 353-362. 

 
15. ผศ.ดร.สราวุธ สายทอง 
     Ph.D. (Education Curricula & Teaching Mathods) 

1. รายวิชาที่รับผิดชอบ 
761-502 สัมมนาอิสลามศึกษาและมุสลิมศึกษา     2(0-4-2) 
761-503 วิธีวิทยาการวิจัยทางอิสลามศึกษาและมุสลิมศึกษา   2((1)-3-2) 
761-504 ภาษาอาหรับเพ่ืออิสลามศึกษาและมุสลิมศึกษา   3((3)-0-6) 
761-505 การศึกษาคัมภีร์อัลกุรอานและอัลสุนนะฮ์      2((1)-3-2) 
761-507 กรณีศึกษาทางอะกีดะฮ์     1(0-2-1) 
761-510 วิทยานิพนธ์       36(0-108-0) 
761-601 สัมมนาการวิจัยทางอิสลามศึกษาและมุสลิมศึกษา 1  1(0-2-1) 
761-602 สัมมนาการวิจัยทางอิสลามศึกษาและมุสลิมศึกษา 2  1(0-2-1) 
761-603 สัมมนาการวิจัยทางอิสลามศึกษาและมุสลิมศึกษา 3  1(0-2-1) 
761-604 กรณีศึกษาญาณวิทยาในอิสลาม    1(0-2-1) 
761-605 การศึกษาอิสระ 1       1(0-2-1) 
761-606 การศึกษาอิสระ 2      1(0-2-1) 
761-610 วิทยานิพนธ์      48(0-144-0) 
761-611 วิทยานิพนธ์      72(0-216-0) 

 2. ผลงานวิชาการในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา  
2.1 ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ 
1) มูหัมมัดรอฟลี แวหะมะ, จารุวัจน์ สองเมือง, มูฮัมหมัดอาฟีฟี อัซซอลีฮีย์, ยุโสบ บุญสุข และ 

สราวุธ สายทอง. (2564). คุณลักษณะพึงประสงค์ในศตวรรษที่ 21 ของผู้เรียน
อิสลามศึกษาในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในประเทศไทย. Journal of 
Information and Learning, 32(2), 40-50. 

2) มูฮัมหมัดอาฟีฟี อัซซอลีฮีย์, นัชชิมา บาเกาะ, เกตุ อัสมิมานะ และสราวุธ สายทอง. (2563). 
ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการสอนของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
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สาขาวิชาการสอนอิสลามศึกษาในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ . วารสาร
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา, 15(3), 353-362. 

3) มูฮัมหมัดอาฟีฟี อัซซอลีฮีย์, สราวุธ สายทอง, เกตุ อัสมิมานะ, นัชชิมา บาเกาะ (2562). 
พฤติกรรมการสอนที่ส่งเสริมการคิดอย่างมีวิจารณญาณในผู้เรียนของนักศึกษาฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครูสาขาวิชาการสอนอิสลามศึกษาในพ้ืนที่บริบทจังหวัด
ชายแดนภาคใต้. วารสารพฤติกรรมศาสตร์เพ่ือการพัฒนา, สถาบันวิจัยพฤติกรรม
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ. 11(1), 15-34. 

16. ผศ.ดร.เกตุ อัสมิมานะ 
     Ph.D. (Arabic Language) 

1. รายวิชาที่รับผิดชอบ 
761-502 สัมมนาอิสลามศึกษาและมุสลิมศึกษา     2(0-4-2) 
761-503 วิธีวิทยาการวิจัยทางอิสลามศึกษาและมุสลิมศึกษา   2((1)-3-2) 
761-504 ภาษาอาหรับเพ่ืออิสลามศึกษาและมุสลิมศึกษา   3((3)-0-6) 
761-505 การศึกษาคัมภีร์อัลกุรอานและอัลสุนนะฮ์      2((1)-3-2) 
761-510 วิทยานิพนธ์       36(0-108-0) 
761-601 สัมมนาการวิจัยทางอิสลามศึกษาและมุสลิมศึกษา 1  1(0-2-1) 
761-602 สัมมนาการวิจัยทางอิสลามศึกษาและมุสลิมศึกษา 2  1(0-2-1) 
761-603 สัมมนาการวิจัยทางอิสลามศึกษาและมุสลิมศึกษา 3  1(0-2-1) 
761-604 กรณีศึกษาญาณวิทยาในอิสลาม    1(0-2-1) 
761-605 การศึกษาอิสระ 1       1(0-2-1) 
761-606 การศึกษาอิสระ 2      1(0-2-1) 
761-610 วิทยานิพนธ์      48(0-144-0) 
761-611 วิทยานิพนธ์      72(0-216-0) 

 2. ผลงานวิชาการในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา  
2.1 ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ 
1) มูฮัมหมัดอาฟีฟี อัซซอลีฮีย์, นัชชิมา บาเกาะ, เกตุ อัสมิมานะ และสราวุธ สายทอง. (2563). 

ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการสอนของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
สาขาวิชาการสอนอิสลามศึกษาในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ . วารสาร
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา, 15(3), 353-362. 

2) มูฮัมหมัดอาฟีฟี อัซซอลีฮีย์, สราวุธ สายทอง, เกตุ อัสมิมานะ, นัชชิมา บาเกาะ (2562). 
พฤติกรรมการสอนที่ส่งเสริมการคิดอย่างมีวิจารณญาณในผู้เรียนของนักศึกษาฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครูสาขาวิชาการสอนอิสลามศึกษาในพ้ืนที่บริบทจังหวัด
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ชายแดนภาคใต้. วารสารพฤติกรรมศาสตร์เพ่ือการพัฒนา, สถาบันวิจัยพฤติกรรม
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ. 11(1), 15-34. 

2.2 ผลงานที่น าเสนอในที่ประชุมวิชาการ 
1) Kate Asmimana and  Sarawut Saithong. (2019). “Problems of Thai Students in 

Developing Arabic Language Skills”. International Conference on Islam 
in Malay World ( ICON IMAD IX) .  August 19-20, 2019.  Krabi Front Bay 
Resort. (Page  683-701) 

 
17. ดร.รุสลี นุห์ 
     Ph.D. (Management) 

1. รายวิชาที่รับผิดชอบ 
761-502 สัมมนาอิสลามศึกษาและมุสลิมศึกษา     2(0-4-2) 
761-503 วิธีวิทยาการวิจัยทางอิสลามศึกษาและมุสลิมศึกษา   2((1)-3-2) 
761-508 กรณีศึกษาทางประวัติศาสตร์และอารยธรรมอิสลาม  1(0-2-1) 
761-510 วิทยานิพนธ์       36(0-108-0) 
761-601 สัมมนาการวิจัยทางอิสลามศึกษาและมุสลิมศึกษา 1  1(0-2-1) 
761-602 สัมมนาการวิจัยทางอิสลามศึกษาและมุสลิมศึกษา 2  1(0-2-1) 
761-603 สัมมนาการวิจัยทางอิสลามศึกษาและมุสลิมศึกษา 3  1(0-2-1) 
761-604 กรณีศึกษาญาณวิทยาในอิสลาม    1(0-2-1) 
761-605 การศึกษาอิสระ 1       1(0-2-1) 
761-606 การศึกษาอิสระ 2      1(0-2-1) 
761-610 วิทยานิพนธ์      48(0-144-0) 
761-611 วิทยานิพนธ์      72(0-216-0) 

 2. ผลงานวิชาการในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา  
2.1 ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ 
1) รุสลี นุห์, หมะหมูด หะยีหมัด, และ อับบาส หลับด้วง. (2565). อิทธิพลของสมรรถนะด้าน

การจัดการและด้านการตลาดที่มีต่อผลการด าเนินงานทางธุรกิจของวิสาหกิจ
ชุมชนฮาลาลใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมีการรับรู้ความสามารถของ
ผู้ประกอบการเป็นตัวแปรก ากับ. วารสารปัญญาภิวัฒน์, 14(1), 1-16.  

2) รุสลี นุห์, ธวัช นุ้ยผอม และ อริศ หัสมา. (2563). ปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อการ
ด าเนินงานทางธุรกิจของวิสาหกิจชุมชนฮาลาลใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้. 
วารสารบริหารธุรกิจ, 43(168), 58–82.  
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3) Yaccob, M.R., Hamzah, Z., Rak, E.A., Zakaria, N. M., Ismail, M., Rahim, R.M.A., Nuh, 
R., Hassan, F., & Khalique, M. (2021). ETAK SALAI”, the heritage food of 
Kelantan– consumers’  consumption and buying behaviors.  Academy 
of Entrepreneurship Journal (AEJ), 27(4), 1-9. 

 
 
18. Dr.Mohamed Soliman Mohamed Soliman 
     Ph.D. (Technology Management) 

1. รายวิชาที่รับผิดชอบ 
761-502 สัมมนาอิสลามศึกษาและมุสลิมศึกษา     2(0-4-2) 
761-503 วิธีวิทยาการวิจัยทางอิสลามศึกษาและมุสลิมศึกษา   2((1)-3-2) 
761-504 ภาษาอาหรับเพ่ืออิสลามศึกษาและมุสลิมศึกษา   3((3)-0-6) 
761-505 การศึกษาคัมภีร์อัลกุรอานและอัลสุนนะฮ์      2((1)-3-2) 
761-510 วิทยานิพนธ์       36(0-108-0) 
761-601 สัมมนาการวิจัยทางอิสลามศึกษาและมุสลิมศึกษา 1  1(0-2-1) 
761-602 สัมมนาการวิจัยทางอิสลามศึกษาและมุสลิมศึกษา 2  1(0-2-1) 
761-603 สัมมนาการวิจัยทางอิสลามศึกษาและมุสลิมศึกษา 3  1(0-2-1) 
761-605 การศึกษาอิสระ 1       1(0-2-1) 
761-606 การศึกษาอิสระ 2      1(0-2-1) 
761-610 วิทยานิพนธ์      48(0-144-0) 
761-611 วิทยานิพนธ์      72(0-216-0) 

 2. ผลงานวิชาการในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา  
2.1 ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ 
1) Soliman, M .S .M ., Karia, N.  (2022). Adopting Enterprise Resource Planning in 

Higher Education: A SWOT Analysis. International Journal of 
Management in Education, 16(1), 20-39.   

2)  Soliman, M. , & Karia, N.   ( 2021) .  Investigating ERP Readiness Enablers and 
Inhibitors Among Egyptian Higher Education Institutions.  Global 
Business Review, 22(2),1-19.   

3) Soliman, M. S. M. , & Noorliza, K. (2020). Explaining the competitive advantage 
of enterprise resource planning adoption: insights Egyptian higher 
education institutions. Journal of Information Technology 
Management, 12(4), 1-21. 
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19. ผศ.ดร.สุทธิศักดิ์ ดือเระ 
     ปร.ด. (อิสลามศึกษา) 

1. รายวิชาที่รับผิดชอบ 
761-501 ภาษาอังกฤษเพ่ืออิสลามศึกษาและมุสลิมศึกษา   3((3)-0-6) 
761-502 สัมมนาอิสลามศึกษาและมุสลิมศึกษา     2(0-4-2) 
761-503 วิธีวิทยาการวิจัยทางอิสลามศึกษาและมุสลิมศึกษา   2((1)-3-2) 
761-504 ภาษาอาหรับเพ่ืออิสลามศึกษาและมุสลิมศึกษา   3((3)-0-6) 
761-505 การศึกษาคัมภีร์อัลกุรอานและอัลสุนนะฮ์      2((1)-3-2) 
761-506 กรณีศึกษาทางฟิกฮ์       1(0-2-1)  
761-507 กรณีศึกษาทางอะกีดะฮ์     1(0-2-1) 
761-508 กรณีศึกษาทางประวัติศาสตร์และอารยธรรมอิสลาม  1(0-2-1) 
761-510 วิทยานิพนธ์       36(0-108-0) 
761-601 สัมมนาการวิจัยทางอิสลามศึกษาและมุสลิมศึกษา 1  1(0-2-1) 
761-602 สัมมนาการวิจัยทางอิสลามศึกษาและมุสลิมศึกษา 2  1(0-2-1) 
761-603 สัมมนาการวิจัยทางอิสลามศึกษาและมุสลิมศึกษา 3  1(0-2-1) 
761-604 กรณีศึกษาญาณวิทยาในอิสลาม    1(0-2-1) 
761-605 การศึกษาอิสระ 1       1(0-2-1) 
761-606 การศึกษาอิสระ 2      1(0-2-1) 
761-610 วิทยานิพนธ์      48(0-144-0) 
761-611 วิทยานิพนธ์      72(0-216-0) 

 2. ผลงานวิชาการในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา  
2.1 ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ 
1) อรชา รักดี ธวัช นุ้ยผอม และ สุทธิศักดิ์ ดือเระ. (2564). สมรรถนะของแรงงานข้ามชาติชาว

ไทยที่ เป็นที่ต้องการ ในภาคธุรกิจ Shared Services and Outsourcing ใน
มาเลเซีย. Journal of Social Science and Humanities Research in Asia 
(JSHRA), 27(2), 167-194. 

 2.2 ผลงานที่น าเสนอในที่ประชุมวิชาการ 
1)  Hassama, A. , Nuipom, T. , Duereh, S.  & Hayeemad, M.  (2019) .  Searching for 

Regulatory and Institutional Framework of Zakat Institutions in 
Thailand:  Past Attempts and the Way forwards.  International Halal 
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Conference & Exhibition 2019 ( IHCE) , April 29-30, 2019, Universitas 
Pembangunan Panca Budi. Medan, Indonesia. (Page 195-200). 

2)  Duereh, S.  (2019) .  Al-Wasatiyyah in Criminal Punishment:  The Comparison of 
Thai Law and Islamic Law. International Conference on Islam in Malay 
World-IX (ICON-IMAD 2019), August 19-21, 2019, Krabi, Thailand. (Page 
433-442). 

  
20. ดร.ยุทธนา  เกื้อกูล 
     ปร.ด. (อิสลามศึกษา) 

1. รายวิชาที่รับผิดชอบ 
761-502 สัมมนาอิสลามศึกษาและมุสลิมศึกษา     2(0-4-2) 
761-503 วิธีวิทยาการวิจัยทางอิสลามศึกษาและมุสลิมศึกษา   2((1)-3-2) 
761-504 ภาษาอาหรับเพ่ืออิสลามศึกษาและมุสลิมศึกษา   3((3)-0-6) 
761-505 การศึกษาคัมภีร์อัลกุรอานและอัลสุนนะฮ์      2((1)-3-2) 
761-510 วิทยานิพนธ์       36(0-108-0) 
761-601 สัมมนาการวิจัยทางอิสลามศึกษาและมุสลิมศึกษา 1  1(0-2-1) 
761-602 สัมมนาการวิจัยทางอิสลามศึกษาและมุสลิมศึกษา 2  1(0-2-1) 
761-603 สัมมนาการวิจัยทางอิสลามศึกษาและมุสลิมศึกษา 3  1(0-2-1) 
761-605 การศึกษาอิสระ 1       1(0-2-1) 
761-606 การศึกษาอิสระ 2      1(0-2-1) 
761-610 วิทยานิพนธ์      48(0-144-0) 
761-611 วิทยานิพนธ์      72(0-216-0) 

 2. ผลงานวิชาการในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา  
2.1 ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ 
1) ยุทธนา เกื้อกูล, นิเลาะ แวอุเซ็ง และรูดียะห์ หะ. (2564). “การจัดการศึกษาอิสลามใน

โรงเรียนของรัฐ : สภาพ ปัญหา และแนวทางการพัฒนา”. วารสารอิสลามศึกษา 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 12(1), 14-26.  

2) Wae-u-seng, N., Ha, R., & Kuakul, Y. (2020). The EDFR approach to developing 
guidelines for Islamic education provision in public schools in 
southern provinces of Thailand. Kasetsart Journal of Social Sciences, 
41(3), 501-506. 

2.2 ผลงานที่น าเสนอในที่ประชุมมวิชาการ 
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1) ยุทธนา เกื้อกูล, มูหัมมัดรอฟลี แวหะมะ และนิเลาะ แวอุเซ็ง. (2563). แนวทางสายกลาง (อัล
วะสะฏียฺยะฮฺ) : การวิเคราะห์องค์ประกอบที่หมาะสมในบริบทของนักศึกษาคณะ
วิทยาการอิสลาม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี . การประชุม
วิชาการระดับชาติด้านอิสลามศึกษาและมุสลิมศึกษา คร้ังที่ 5 ประจ าปี 2563 
วันที่ 23  ธันวาคม 2563 ณ คณะวิทยาการอิสลาม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 
(หน้า 559-577). 
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ภาคผนวก ค 

ค-1 การด าเนินการตามแนวทาง Outcome-Based Education (OBE) 

 มหาบณัฑิต ดุษฎีบณัฑิต 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหลักสูตร PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 

วิสัยทัศน์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ เป็นมหาวิทยาลยั
เพื่อนวัตกรรมและสังคม ท่ีมีความเป็นเลิศทาง
วิชาการ และเป็นกลไกหลักในการพัฒนาภาคใต้
และประเทศ 

           

พันธกิจมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
1. พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นสังคมฐานความรู้บน

พื้นฐานพหุวัฒนธรรมและหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

โดยให้ผู้ใฝ่รู้ได้มีโอกาสเข้าถึงความรู้ในหลากหลาย

รูปแบบ 

          

2. สร้างความเป็นผู้น าทางวิชาการในสาขาที่

สอดคล้องกับศักยภาพพื้นฐานของภาคใต้และ

เชื่อมโยงสู่เครือข่ายสากล 

          

3. ผสมผสานและประยุกต์ความรูบ้นพ้ืนฐาน 

ประสบการณ์การปฏิบัตสิู่การสอนเพื่อสร้าง

ปัญญาคณุธรรม สมรรถนะและโลกทัศน์สากล

ให้แก่บัณฑิต 

           

อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย / ผลการเรียนรู้ของหมวดวิชาศึกษาทั่วไปของมหาวิทยาลัย (GE)  
Integrity (I)  
ซื่อสัตย์และมี
วินัย  

1. สามารถแยกแยะสิ่งผิด สิ่งถูก
ได้ ซื่อสัตย์สุจริต เช่ือมั่นและ
รู้คุณค่าในตนเองและผู้อื่น 
2. มีวินัยและความรับผิดชอบใน
การด ารงชีวิตตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 

       

   

 

Wisdom 
(Wi)  
ใฝ่ปัญญา  

3. มีทักษะคิดวิเคราะห์ คิดเชิงวิ
พากย์บนพ้ืนฐานของความรู้เท่า
ทันเหตุและผล 
4. มีทักษะเชิงสังเคราะห์ คิด
ริเริม่สรา้งสรรค์ ให้ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงของสังคมและ
สิ่งแวดล้อม 
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 มหาบณัฑิต ดุษฎีบณัฑิต 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหลักสูตร PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 

5.  มีความรู้ และตระหนักถึง
ค ว า ม ส า ม า ร ถ ใ น ก า ร เ ป็ น
ผู้ประกอบการ 
8. สามารถวิเคราะห์ และ
เลือกใช้กระบวนการทาง
คณิตศาสตร์ที่เหมาะสมในการ
แก้ปัญหา 
9. สามารถใช้เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมในการค้นคว้าอย่าง
รู้เท่าทัน 
12.มีทักษะการแสวงหาความรู้
ตลอดชีวิต 

Social 
engagement 
(Se)  
จิตสาธารณะ 

6 .  มี จิ ตสาธารณะ ค านึ งถึ ง
ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็น
กิจท่ีหนึ่ง 
7 .  เข้ า ใจและยอมรับ ในพหุ
วัฒนธรรม ร่วมแก้ปัญหาอย่าง
สร้างสรรค์ รับผิดชอบต่อหน้าที่
ในฐานะพลเมืองที่ดี 
10 .สามารถใ ช้ภาษาในการ
สื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ 
11.ตระหนักและส านึกในคุณค่า
ของวัฒนธรรมและความเป็นไทย 
เข้าใจและเห็นคุณค่าของ
ธรรมชาต ิ

      

   

 

อัตลักษณ์ของคณะ / ผลการเรยีนรู้ของคณะวิทยาการอิสลาม  
Wasatiyah วิธีคิดสายกลาง (วะสะฏียะห์)         

    

Social Engagement จิตสาธารณะ              

Information Technology and 
Communication Skills 
ทักษะการใช้เทคโนโลยีสื่อสารและทักษะการ
สื่อสาร 

           

Islamic Knowledge Integration ความรู้บรูณา
การอิสลาม 

       

    

Stakehoders 1           



125 

 

 

 มหาบณัฑิต ดุษฎีบณัฑิต 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหลักสูตร PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 

1. ผู้ใช้บัณฑิต 1) ความสามารถในการวิเคราะห์
ป ร ะ เ ด็ น ร่ ว มสมั ยทางอิ ส ล ามศึ กษา ได้  2) 
ความสามารถในการผลิตนวัตกรรมทางอิสลาม
ศึกษาได้ ความสามารถท าวิจัยน าไปใช้จริงให้กับ
สังคม 4) สามารถบูรณาการอิสลามศึกษากับ
ศาสตร์ต่าง ๆ ได้ 5) ทักษะการสื่อสาร 
Stakehoders 2 
2. คณาจารย์ 1) เป็นนักเขียน นักวิจัย นักตีพิมพ์ 
สามารถแก้ปัญหาสังคมโดยใช้กระบวนการทาง
วิจัย 2) บันทิตต้องมีลักษณะความเป็นกลางตาม
สายของศาสนาอิสลาม ต้องเข้าใจความเป็น
อิสลามสายกลางในทุกๆมิติโดยเฉพาะปัญหาความ
ขัดแย้งในสังคมมุสลิมด้านคิลาฟิยะฮ 3) บัณทิตมี
ความสามารถประยุคใช้ศาสตร์ทางอิสลามศึกษา
กับศาสตร์อื่น ๆ ได้ 4) เน้นอิสลามศึกษากับมุสลิม
ศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมซึ่งต้องรักษาอิสลามศึกษาที่
เป็นตุราซีย์ 

            

Stakehoders 3 
3. บุคลาการฝ่ายสนับสนุน 1) มี หลักสูตรระยะสัน้ 
เพื่อรองรับกลุ่มเหล่านี้ ให้มีแหล่งเรียนรู้มากขึ้น 
เพื่อให้ลดภาระของรัฐบาลในการดูแล กลุ่มผู้สูงวัย
ในอนาคต 2) เป็นการเรียนและการท าวิทยานิพนธ์
เชิงบูรณาการระหว่างหลักการสอนอิสลามศึกษา
และสามารถน ามาประยุกต์ใ ช้ได้จริง 3)  ท า
วิทยานิพนธ์เชิงบูรณาเกิดผล 

             

 

Stakehoders 4 
4. นักศึกษาปัจจุบัน 1) เป็นนักเขียนบทความและ
งานวิจัยได้ 2) มีทักษะด้านภาษาและเทคโนโลยี 

           

Stakehoders 5 
5. ศิษย์เก่า 1) สามารถน างานวิจยัมาเชื่อมโยงกับ
อาชีพ 2) วิชาการออกแบวิจัยอิสลามศึกษาให้เป็น
วิชาบังคับและให้มีการจัดการเรียนการสอนด้วย 

        

   

Stakeholder Need 5:  
6. กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในอนาคต 1) สามารถ
เป็นผู้น าในการพัฒนานวัตกรรมด้านการเรียนการ
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 มหาบณัฑิต ดุษฎีบณัฑิต 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหลักสูตร PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 

สอนอิสลามศึกษาได้อย่างสร้างสรรค์ 2) ประยุกต์
และการบูรณาการเชิงอิสลามเพื่อความสอดคล้อง
กับปัญหาบริบทเชิงพื้นที่และยุคสมัยดิจิทัลและ
เสริมสร้างทักษะศตวรรษที่ 21 มาประยุกต์ใช้ใน
สังคมเช่นในหมูบ้าน มัสยิด และโรงเรียนเป็นต้น 
3) สร้างบันทิตให้นักวิชาการที่มีความคิดสายกลาง
หรือวะสะฎียะฮ เพราะนักวิชาการในปัจจุบันมี
ความเห็นต่างกันในบางประเด็น 4) สร้างบัณทิตให้
เป็นนักเขียน นักประพันธ์และนักวิจัยรวมสมัย 5) 
เ ป็ น นั ก วิ จั ย ที่ ดี ที่ เ กิ ด จ า ก น า เ ส น อ ผ ล ต่ อ
สาธารณชนที่เป็น กลุ่มตัวอย่าง เป็นนักวิชาการ
อิสระที่มีมหาลัยเป็นองค์กรสนับสนุน 6) การน า
ผลสอบภาษาอาหรับเป็นส่วนหนึ่ งในการผ่าน
หลักสูตร  

 

ค-2 ตารางแสดงผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLOs)  กับ Knowledge/ Attitude / Skill 

1) มหาบัณฑิต 
PLO ปริญญาโท K S A 
PLO1:  ป ร ะ ยุ ก ต์ ใ ช้ แ น ว คิ ด
อิสลามสายกลางเพื่อแก้ปัญหา
สังคมที่ก าลังเผชิญได้โดยใช้วิจัย
เป็นฐาน 
 

K1 หลักการน าศาสนาอิสลามมาใช้
แก้ปัญหาสังคมในปัจจุบัน 
K2 แนวคิดที่มา ประวัติการรวบรวม 
ฐานะ โครงสร้างและบทบาทของ
คัมภีร์อัลกุรอานและอัลสุนนะฮ ์
K3 แนวคิดวธิีการศึกษาเกีย่วกับ
พัฒนาการของวิชาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับคัมภีร์อัลกุรอานและอัลสุนนะฮ์   
K4 กระบวนการฟื้นฟูความเข้าใจ
ศาสนาบนฐานหลักวะสะฏียะฮฺและ
เจตนารมณ์ของชะรีอะฮฺ  
K5 การวิเคราะห์บทบาทของศาสนา
อิสลามในสังคมยุคหลังสมัยใหม่  
K6 ปัจจยัทางสังคมวัฒนธรรมและ
เทคโนโลยีที่มีผลต่อความเข้าใจ
ศาสนา  
K7 การวิจารณ์และวิเคราะห์ประเด็น
ที่ส าคัญที่มีอิทธิพลต่อวิชาการอิสลาม
และมุสลิมศึกษา  

S1 ทักษะการคิดเชิงวิพากษ์ 
S2 ทักษะรู้เท่าทันสารสนเทศ 
S3 ทักษะการสืบค้นข้อมูล 
S4 ทักษะการประเมินข้อมูล 
 

A1 ยอมรับความคิดเห็นที่
หลายหลาย 
A2 เห็นอกเห็นใจผู้อื่น 
A3 มีทัศนคติความเป็นสากล 
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PLO ปริญญาโท K S A 
K8 ทัศนที่แตกต่างในการศึกษา
อิสลาม 
K9 การวิเคราะห์และสังเคราะห์
ประเด็นที่เกี่ยวกบัฟิกฮฺร่วมสมยัตาม
หัวข้อและขอบเขตที่ผู้เรียนสนใจ  
K10 การเคราะห์และสังเคราะห์
ประเด็นที่เกี่ยวกบัอะกีดะฮ์และกลุ่ม
แนวคิดในอิสลามตามหวัข้อและ
ขอบเขตที่ผู้เรียนสนใจ 
K11 การวิเคราะห์และสังเคราะห์
ประเด็นที่เกี่ยวกบัประวัติศาสตร์และ
อารยธรรมอิสลามตามหวัข้อและ
ขอบเขตที่ผู้เรียนสนใจ  
K33 ประเด็นวิพากษ์อิสลามศึกษา
ร่วมสมัย 

PLO2:   น า เ ส น อ / เ ผ ย แ พ ร่
ผลงานวิจัยได้ตามที่มหาวิทยาลัย
ก าหนด 

K12 แนวคิดระเบียบวิธวีิจยัด้าน
อิสลามศึกษาและมุสลิมศึกษา  
K13 การวจิัยเอกสารและวิจยั
ภาคสนาม  
K14 การเลือกศึกษาประเด็นปัญหา 
การใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่เพือ่การวิจัย  
K15 จริยธรรมการวิจยั  
K16 หลักการพัฒนาโจทยว์ิจัย 
K17 หลักการทบทวนวรรณกรรมที่
เกี่ยวขอ้งกับการวิจยั 
K18 แนวคิดระเบียบวิธวีิจยัเพื่อ
วิทยานพินธ ์
K19 การวิเคราะห์และน าเสนอข้อมูล
การวิจยั 
K20 การอภิปรายผลการวิจัย 
K21 การเขียนบทสรุปและ
ข้อเสนอแนะจากการวิจยั 
K22 การเขียนรายการบรรณานุกรม
รายงานวิชาการ  
K23 การเขียนบทความวิชาการ 

S2 ทักษะรู้เท่าทันสารสนเทศ 
S3 ทักษะการสืบค้นข้อมูล 
S4 ทักษะการประเมินข้อมูล 
S5 การสังเคราะห์และ
ประยุกต์ใช้ข้อมูลสารสนเทศ 
S6 การวิเคราะห์ความต้องการ
ของชุมชน 
 

A1 ยอมรับความคิดเห็นที่
หลายหลาย 
A2 เห็นอกเห็นใจผู้อื่น 
A3 มีทัศนคติความเป็นสากล 
A4 เข้าใจบริบทชุมชน 
 

PLO3:  เลือกใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
เพื่อการสืบค้นความรู้อิสลาม
ศึกษาและมุสลิมศึกษาได้อย่าง
เป็นระบบ 

K28 การสืบค้นฐานข้อมูลอิสลาม
ศึกษาและมุสลิมศึกษา 
K29 การสืบค้นคัมภีร์อัลกุรอาน อัล
หะดีษ  
K34 เทคนิคการน าเสนองานวิชาการ 
K35 การใช้สื่อที่ทันสมัยในการ
น าเสนองานวิชาการ 

S1 ทักษะการคิดเชิงวิพากษ์ 
S2 ทักษะรู้เท่าทันสารสนเทศ 
S3 ทักษะการสืบค้นข้อมูล 
S4 ทักษะการประเมินข้อมูล 
S5 การสังเคราะห์ปละ
ประยุกต์ใช้ข้อมูลสารสนเทศ 
S6 การวิเคราะห์ความต้องการ
ของชุมชน 

A1 ยอมรับความคิดเห็นที่
หลายหลาย 
A2 เห็นอกเห็นใจผู้อื่น 
A3 มีทัศนคติความเป็นสากล 
A4 เข้าใจบริบทชุมชน 
A5  จรรยาบรรณทาง
วิชาชีพ 
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PLO ปริญญาโท K S A 
S7 การเก็บข้อมูลดว้ยการ
สัมภาษณ์ การสนทนากลุ่ม การ
ส ารวจ และการสังเกต  
S13 การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อ
การสืบค้นข้อมูล 
S14 ทักษะการค้นควา้ต ารา 
ตลอดจนเอกสาร สารสนเทศทาง
วิชาการที่เกี่ยวกับอิสลามศึกษา
และมุสลิมศึกษา 

PLO4: เป็นผู้น าทางวิชาการที่มี
คุณธรรมจริ ย ธ รรมและ เป็ น
พลเมืองโลกที่เข้าใจบริบทสังคม
วัฒนธรรมทั้งในระดับท้องถิ่น
และสากล 

K24 หลักภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
เบื้องต้น  
K25 การศึกษา ค้นคว้าต ารา และ
สารสนเทศทางวิชาการภาษาอังกฤษ
ที่เกี่ยวกบัอิสลามศึกษาและมุสลิม
ศึกษา 
K26 ภาษาอาหรับเพื่อความเข้าใจใน
ภาษาคัมภีร์อัลกุรอาน และอัลหะดีษ  
K27 การศึกษา ค้นคว้าต ารา และ
สารสนเทศทางวิชาการภาษาอาหรับ
ที่เกี่ยวกบัอิสลามศึกษาและมุสลิม
ศึกษา  
K30 คุณธรรมและจริยธรรมอิสลาม 
K31 ภาวะผู้น าในอิสลาม 
K32 อิสลามกับสังคมพหวุัฒนธรรม 

S8 การสื่อสารภาษาอังกฤษ 
S9 การสื่อสารภาษาอาหรับ 
S10 การน าเสนอในที่ประชุม 
S11 การเขียนบทความวิชาการ 
S12 การตรวจสอบการคัดลอก
ข้อมูล  
S15 ทักษะการเป็นผู้น า 
S16 การท างานเป็นทีม 
S17 ทักษะวัฒนธรรม 

A1 ยอมรับความคิดเห็นที่
หลายหลาย 
A2 เห็นอกเห็นใจผู้อื่น 
A3 มีทัศนคติความเป็นสากล 
A4 เข้าใจบริบทชุมชน 
A5  จรรยาบรรณทาง
วิชาชีพ 
A6 จิตสาธารณะ 

 

2) ดุษฎีบัณฑิต 
PLO ปริญญาเอก K S A 
PLO1: ประเมินปัญหาสังคมโดย
ใช้ฐานคิดอิสลามสายกลางได้
อย่างล้ าลึกและรอบด้าน 
 

K1 หลักการน าศาสนาอิสลามมาใช้
แก้ปัญหาสังคมในปัจจุบัน 
K2 แนวคิดที่มา ประวัติการรวบรวม 
ฐานะ โครงสร้างและบทบาทของ
คัมภีร์อัลกุรอานและอัลสุนนะฮ์ 
K3 แนวคิดวิ ธี การ ศึกษา เกี่ ยวกับ
พัฒนาการของวิชาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับคัมภีร์อัลกุรอานและอัลสุนนะฮ์   
K33 ประเด็นวิพากษ์อิสลามศึกษา
ร่วมสมัย 
K36 วิเคราะห์และสังเคราะห์ประเด็น
ที่เกี่ยวกับญาณวิทยาในอิสลาม ตาม
หัวข้อและขอบเขตที่ผู้เรียนสนใจ 

S1 ทักษะการคิดเชิงวิพากษ์ 
S2 ทักษะรู้เท่าทันสารสนเทศ 
S3 ทักษะการสืบค้นข้อมูล 
S4 ทักษะการประเมินข้อมูล 
 

A1 ยอมรับความคิดเห็นที่
หลายหลาย 
A2 เห็นอกเห็นใจผู้อื่น 
A3 มีทัศนคติความเป็นสากล 
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PLO ปริญญาเอก K S A 
K37 วิเคราะห์และสังเคราะห์ประเด็น
เกี่ยวกับปัญหาทางจริยศาสตร์และ
คุณธรรมในอิสลาม ตามหัวข้อและ
ขอบเขตที่ผู้เรียนสนใจ 
K38 รวบรวม วิเคราะห์และสังเคราะห์
ประเด็นเกี่ยวกับชะรีอะฮฺตามหัวข้อ
และขอบเขตที่ผู้เรียนสนใจ 

PLO2:  สร้างองค์ความรู้ใหม่ที่
เกิดจากการบูรณาการอิสลาม
ศึกษาและมุ สลิ ม ศึ กษา เพื่ อ
น าเสนอวิธีแก้ไขปัญหาสังคมใน
ระดับต่าง ๆ ได้  
 

K4 กระบวนการฟื้นฟูความเข้าใจ
ศาสนาบนฐานหลักวะสะฏียะฮฺและ
เจตนารมณ์ของชะรีอะฮฺ  
K5 การวิเคราะห์บทบาทของศาสนา
อิสลามในสังคมยุคหลังสมัยใหม่  
K6 ปัจจัยทางสังคมวัฒนธรรมและ
เทคโนโลยีที่ มี ผลต่อความเข้า ใจ
ศาสนา  
K7 การวิจารณ์และวิเคราะห์ประเด็น
ที่ส าคัญที่มีอิทธิพลต่อวิชาการอิสลาม
และมุสลิมศึกษา 
K8 ทั ศนที่ แ ตกต่ า ง ในการ ศึกษา
อิสลาม 
K9 การวิ เคราะห์และสัง เคราะห์
ประเด็นที่เกี่ยวกับฟิกฮฺร่วมสมัยตาม
หัวข้อและขอบเขตที่ผู้เรียนสนใจ  
K10 การเคราะห์และสั ง เคราะห์
ประเด็นที่เกี่ยวกับอะกีดะฮ์และกลุ่ม
แนวคิดในอิสลามตามหัวข้อและ
ขอบเขตที่ผู้เรียนสนใจ 
K11 การวิ เคราะห์และสังเคราะห์
ประเด็นที่เกี่ยวกับประวัติศาสตร์และ
อารยธรรมอิสลามตามหัวข้อและ
ขอบเขตที่ผู้เรียนสนใจ 

S1 ทักษะการคิดเชิงวิพากษ์ 
S2 ทักษะรู้เท่าทันสารสนเทศ 
S3 ทักษะการสืบค้นข้อมูล 
S4 ทักษะการประเมินข้อมูล 
S5 การสังเคราะห์ปละ
ประยุกต์ใช้ข้อมูลสารสนเทศ 
S6 การวิเคราะห์ความต้องการ
ของชุมชน 
 

A1 ยอมรับความคิดเห็นที่
หลายหลาย 
A2 เห็นอกเห็นใจผู้อื่น 
A3 มีทัศนคติความเป็นสากล 
A4 เข้าใจบริบทชุมชน 
 

PLO3:  มีทักษะวิจัยและเลือกใช้
เครื่องมือทางการวิจัยได้อย่าง
เหมาะสมกับประเด็นวิจัยด้าน
อิสลามศึกษาและมุสลิมศึกษา 
 

K12 แนวคิดระ เบียบวิ ธี วิ จั ยด้ าน
อิสลามศึกษาและมุสลิมศึกษา  
K13 ก า ร วิ จั ย เ อ ก ส า ร แ ละ วิ จั ย
ภาคสนาม  
K14 การเลือกศึกษาประเด็นปัญหา 
การใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่เพื่อการวิจัย  
K15 จริยธรรมการวิจัย  
K16 หลักการพัฒนาโจทย์วิจัย 
K17 หลักการทบทวนวรรณกรรมที่
เกี่ยวข้องกับการวิจัย 
K18 แนว คิดระ เบียบวิ ธี วิ จั ย เพื่ อ
วิทยานิพนธ์ 

S1 ทักษะการคิดเชิงวิพากษ์ 
S2 ทักษะรู้เท่าทันสารสนเทศ 
S3 ทักษะการสืบค้นข้อมูล 
S4 ทักษะการประเมินข้อมูล 
S5 การสังเคราะห์และ
ประยุกต์ใช้ข้อมูลสารสนเทศ 
S6 การวิเคราะห์ความต้องการ
ของชุมชน 
S7 การเก็บข้อมูลดว้ยการ
สัมภาษณ์ การสนทนากลุ่ม การ
ส ารวจ และการสังเกต 
 

A1 ยอมรับความคิดเห็นที่
หลายหลาย 
A2 เห็นอกเห็นใจผู้อื่น 
A3 มีทัศนคติความเป็นสากล 
A4 เข้าใจบริบทชุมชน 
A5  จรรยาบรรณทาง
วิชาชีพ 
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PLO ปริญญาเอก K S A 
K19 การวิเคราะห์และน าเสนอข้อมูล
การวิจัย 
K20 การอภิปรายผลการวิจัย 
K21 ก า ร เ ขีย น บ ท ส รุ ป แ ล ะ
ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 
K22 การเขียนรายการบรรณานุกรม
รายงานวิชาการ  

PLO4:  ผ ลิ ต แ ล ะ เ ผ ย แ พ ร่
บทคว ามวิ ชาก าร/วิ จั ยด้ าน
อิสลามศึกษาและมุสลิมศึกษาได้
ตามที่มาตรฐานก าหนด  
 

K23 การเขียนบทความวิชาการ 
K24 หลักภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
เบื้องต้น  
K26 ภาษาอาหรับเพื่อความเข้าใจใน
ภาษาคัมภีร์อัลกุรอาน และอัลหะดีษ  
K34 เทคนิคการน าเสนองานวิชาการ 
K35 ก า ร ใ ช้ สื่ อ ที่ ทั น สมั ย ใ นก า ร
น าเสนองานวิชาการ 

S8 การสื่อสารภาษาอังกฤษ 
S9 การสื่อสารภาษาอาหรับ 
S10 การน าเสนอในที่ประชุม 
S11 การเขียนบทความวิชาการ 
S12 การตรวจสอบการคัดลอก
ข้อมูล 

A1 ยอมรับความคิดเห็นที่
หลายหลาย 
A2 เห็นอกเห็นใจผู้อื่น 
A3 มีทัศนคติความเป็นสากล 
A4 เข้าใจบริบทชุมชน 
A5  จรรยาบรรณทาง
วิชาชีพ 

PLO5: มีทักษะการใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัลเพื่อสืบค้นและเผยแพร่องค์
ความรู้อิสลามศึกษาและมุสลิม
ศึกษา แก่สาธารณะได้ 
 

K25 การศึกษา ค้นคว้าต ารา และ
สารสนเทศทางวิชาการภาษาอังกฤษ
ที่เกี่ยวกับอิสลาม ศึกษาและมุสลิม
ศึกษา 
K28 การสืบค้นฐานข้อมูลอิสลาม
ศึกษาและมุสลิมศึกษา 
K27 การศึกษา ค้นคว้าต ารา และ
สารสนเทศทางวิชาการภาษาอาหรับ
ที่ เกี่ยวกับอิสลามศึกษาและมุสลิม
ศึกษา 
K29 การสืบค้นคัมภีร์อัลกุรอาน อัล
หะดีษ  
K34 เทคนิคการน าเสนองานวิชาการ 
K35 ก า ร ใ ช้ สื่ อ ที่ ทั น สมั ย ใ นก า ร
น าเสนองานวิชาการ 

S13 การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อ
การสืบค้นข้อมูล 
S14 ทักษะกี่ค้นคว้าต ารา 
ตลอดจนเอกสาร สารสนเทศทาง
วิชาการที่เกี่ยวกับอิสลามศึกษา
และมุสลิมศึกษา 

A1 ยอมรับความคิดเห็นที่
หลายหลาย 
A2 เห็นอกเห็นใจผู้อื่น 
A3 มีทัศนคติความเป็นสากล 
A4 เข้าใจบริบทชุมชน 
A5  จรรยาบรรณทาง
วิชาชีพ 
 

PLO6:  แสดงบทบาทการเป็น
ผู้น าทางวิชาการที่มี คุณธรรม
จริยธรรมและเป็นพลเมืองโลกที่
เข้าใจบริบทสังคมและวัฒนธรรม
ทั้งในระดับท้องถิ่นและสากล 

K30 คุณธรรมและจริยธรรมอิสลาม 
K31 ภาวะผู้น าในอิสลาม 
K32 อิสลามกับสังคมพหุวัฒนธรรม 

S15 ทักษะการเป็นผู้น า 
S16 การท างานเป็นทีม 
S17 ทักษะวัฒนธรรม 

A6 จิตสาธารณะ 
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ค-3 ตารางแสดงผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชากับ Knowledge/ Attitude / Skill 

รายวิชา /กลุ่มสาระ / Module 
(รหัสรายวิชา ชื่อรายวิชา จานวนหน่วยกิต) 

Knowledge/ Attitude / Skill 

ระดับปริญญาโท  
761-501 ภาษาอังกฤษเพ่ืออิสลามศึกษาและมุสลิมศึกษา     3((3)-0-6) 
 

K24 K25 S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 
S11 S12 S13 S15 S15 S16 S17 A1 A2 A3 
A4 A5 A6 

761-502 สัมมนาอิสลามศึกษาและมุสลิมศึกษา             2(0-4-2) K1 K4 K5 K6 S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 
S10 S11 S12 S13 S15 S15 S16 S17 A1 A2 
A3 A4 A5 A6 

761-503 วิธีวิทยาการวิจัยทางอิสลามศึกษาและมุสลิมศึกษา 2((1)-3-2) K12 K13 K14 K15 K16 K17 K18 K19 K20 
K21 K22 K23 S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 
S10 S11 S12 S13 S15 S15 S16 S17 A1 A2 
A3 A4 A5 A6 

761-504 ภาษาอาหรับเพ่ืออิสลามศึกษาและมุสลิมศึกษา    3((3)-0-6) K26 K27 S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 
S11 S12 S13 S15 S15 S16 S17 A1 A2 A3 
A4 A5 A6 

761-505 การศึกษาคัมภีร์อัลกุรอานและอัสสุนนะฮ์           2((1)-3-2) K2 K3 K7 S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 
S11 S12 S13 S15 S15 S16 S17 A1 A2 A3 
A4 A5 A6 

761-506 กรณีศึกษาทางฟิกฮ์                 1(1-1-1) K9 S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 
S12 S13 S15 S15 S16 S17 A1 A2 A3 A4 A5 
A6 

761-507 กรณีศึกษาทางอะกีดะฮ์      1(1-1-1) K10 S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 
S12 S13 S15 S15 S16 S17 A1 A2 A3 A4 A5 
A6 

761-508 กรณีศึกษาทางประวัติศาสตร์และอารยธรรมอิสลาม 1(1-1-1) K11 S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 
S12 S13 S15 S15 S16 S17 A1 A2 A3 A4 A5 
A6 

761-510 วิทยานิพนธ์                             36(0-108-0) K12 K13 K14 K15 K16 K17 K18 K19 K20 
K21 K22 K23  S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 
S10 S11 S12 S13 S15 S15 S16 S17 A1 A2 
A3 A4 A5 A6 

ระดับปริญญาเอก  
761–601 สัมมนาการวิจัยทางอิสลามศึกษาและมุสลิมศึกษา1 1(0-2-1) K8 K33 K34 K35 S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 

S9 S10 S11 S12 S13 S15 S15 S16 S17 A1 
A2 A3 A4 A5 A6 

761–602 สัมมนาการวิจัยทางอิสลามศึกษาและมุสลิมศึกษา2 1(0-2-1) K8 S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 
S12 S13 S15 S15 S16 S17 A1 A2 A3 A4 A5 
A6 
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รายวิชา /กลุ่มสาระ / Module 
(รหัสรายวิชา ชื่อรายวิชา จานวนหน่วยกิต) 

Knowledge/ Attitude / Skill 

761–603 สัมมนาการวิจัยทางอิสลามศึกษาและมุสลิมศึกษา3 1(0-2-1) K8 S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 
S12 S13 S15 S15 S16 S17 A1 A2 A3 A4 A5 
A6 

761-604 กรณีศึกษาญาณวิทยาในอิสลาม             1(1-1-1) K36 S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 
S12 S13 S15 S15 S16 S17 A1 A2 A3 A4 A5 
A6 

761-605 การศึกษาอิสระ 1     1(1-1-1) K37 S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 
S12 S13 S15 S15 S16 S17 A1 A2 A3 A4 A5 
A6 

761-606 การศึกษาอิสระ 2     1(1-1-1) K38 S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 
S12 S13 S15 S15 S16 S17 A1 A2 A3 A4 A5 
A6 

761-610 วิทยานิพนธ์           48(0-144-0) K12 K13 K14 K15 K16 K17 K18 K19 K20 
K21 K22 K23 S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 
S10 S11 S12 S13 S15 S15 S16 S17 A1 A2 
A3 A4 A5 A6   

761-611 วิทยานิพนธ์           72(0-216-0) K12 K13 K14 K15 K16 K17 K18 K19 K20 
K21 K22 K23 S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 
S10 S11 S12 S13 S15 S15 S16 S17 A1 A2 
A3 A4 A5 A6  
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ค-4 ข้อมูลร้อยละรายวิชาที่จัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการท างาน (work integrated learning : WIL) 
รายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะของทั้งหลักสูตร 17 วิชา 

รายวิชาเฉพาะที่จัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการท างาน (WiL)                               10 รายวิชา 
คิดเป็นร้อยละ   58.82  ของจ านวนวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ 

                      
รหัสรายวิชา/  
ชื่อรายวิชา 

จ านวนหน่วยกิต ร้อยละที่จัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการท างาน (work integrated learning : WIL) 
การก าหนด  
 ระสบการณ์

ก่อนการศึกษา 

การเรียนสลับ
กับการท างาน 

สหกิจศึกษา     การฝกึงานที่เน้น 
   การเรียนรู้หรือการ 
การติดตามพฤติกรรม    
         การท างาน 

หลักสูตรร่วม
มหาวิทยาลยั

และ
อุตสาหกรรม 

พนักงานฝึกหัด
ใหม่หรือ
พนักงาน
ฝึกงาน 

การบรรจุให้
ท างานหรือ

การฝึกเฉพาะ
ต าแหน่ง 

ปฏิบัติงาน
ภาคสนาม 

การฝึกปฏิบัติ 
งานจริงภาย 

หลังส าเร็จการ
เรียนทฤษฎี 

761-503 วิธีวิทยาการวิจัยทางอิสลามศึกษา
และมุสลิมศึกษา  

2((1)-3-2)          

761-506 กรณีศึกษาทางฟิกฮ์     1(0-2-1)          

761-507 กรณีศึกษาทางอะกีดะฮ์   1(0-2-1)          

761-508 กรณีศึกษาทางประวัติศาสตร์และ
อารยธรรมอิสลาม   

1(0-2-1)          

761-510 วิทยานิพนธ์                             36(0-108-0)          

761-604 กรณีศึกษาญาณวิทยาในอิสลาม 1(0-2-1)          

761-605 การศึกษาอิสระ 1  1(0-2-1)          

761-606 การศึกษาอิสระ 2  1(1-1-1)          

761-610 วิทยานิพนธ์   48(0-144-0)          

761-611 วิทยานิพนธ์   72(0-216-0)          



134 

 

 

ค-5 ตารางแสดงร้อยละของกระบวนการจัดการเรียนรู้ของแต่ละรายวิชาในหลักสูตรที่สะท้อนการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก (active learning)    
 

 จ านวนรายวชิาทัง้หมดที่เปิดสอนในหลักสูตร    17  รายวิชา 
   จ านวนรายวชิาทีจ่ัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก  (active learning)                     17  รายวิชา    คิดเปน็ร้อยละ 100 ของรายวิชาในหลักสูตร 
 จ านวนรายวชิาทีไ่ม่ได้จัดการเรียนรู้แบบเชงิรุก  (active learning)                      0  รายวิชา    คิดเปน็ร้อยละ 0 ของรายวิชาในหลักสูตร                             
   สรุปจ านวนรายวิชาที่เปิดสอนโดยหลักสูตร ที่จัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก (active learning) 17 รายวิชา      
   

รหัสรายวิชา/ชื่อรายวิชา/หน่วยกิต 

ร้อยละของกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุกและการจัดการเรียนรู้แบบทฤษฎี 
รวม 

ร้อยละ 
100 

 
ไม่ได้จัด 

  การเรียนรู้แบบเชิงรุก 
(ระบุเหตุผล) 

 
ร้อยละของวิธีการจดัการเรียนรู้แบบเชิงรุก 

 ร้อยละของการ   
  จัดการ เรียนรู ้
   แบบทฤษฎี 

Project 
based 

learning 

Problem 
based 

learning 

แบบเน้นทักษะกระบวนการคิด เช่น 
case based, team based, scenario 

based 

 
Engagement  

     
  ระบุร้อยละ 
 

 

(ระบุวิธีการจดัการเรียนรู้) % 

ระดับปริญญาโท          

761-501 ภาษาอังกฤษเพื่ออิสลามศึกษาและ
มุสลิมศึกษา      

3((3)-0-6) - - Team based, case based  70 - 30 100  

761-502 สัมมนาอิสลามศึกษาและมุสลิมศึกษา 2(0-4-2) - - Team based, case based  100 - - 100  
761-503 วิธีวิทยาการวิจัยทางอิสลามศึกษาและ

มุสลิมศึกษา  
2((1)-3-2) 50 - Team based, case based  30 - 20 100  

761-504 ภาษาอาหรับเพื่ออิสลามศึกษาและ
มุสลิมศึกษา     

(6-0-(3))3 - - Team based, case based  70 - 30 100  

761-505 การศึกษาคัมภีร์อลักุรอานและอัสสุน
นะฮ์            

2((1)-3-2) - 50 Team based, case based  50 - - 100  
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รหัสรายวิชา/ชื่อรายวิชา/หน่วยกิต 

ร้อยละของกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุกและการจัดการเรียนรู้แบบทฤษฎี 
รวม 

ร้อยละ 
100 

 
ไม่ได้จัด 

  การเรียนรู้แบบเชิงรุก 
(ระบุเหตุผล) 

 
ร้อยละของวิธีการจดัการเรียนรู้แบบเชิงรุก 

 ร้อยละของการ   
  จัดการ เรียนรู ้
   แบบทฤษฎี 

Project 
based 

learning 

Problem 
based 

learning 

แบบเน้นทักษะกระบวนการคิด เช่น 
case based, team based, scenario 

based 

 
Engagement  

     
  ระบุร้อยละ 
 

 

(ระบุวิธีการจดัการเรียนรู้) % 
761-506 กรณีศึกษาทางฟิกฮ์     1(0-2-1) 100 - Team based, case based  - - - 100  
761-507 กรณีศึกษาทางอะกีดะฮ ์  1(0-2-1) 100 - Team based, case based  - - - 100  
761-508 กรณีศึกษาทางประวัติศาสตรแ์ละ

อารยธรรมอิสลาม   
1(0-2-1) 100 - Team based, case based  - - - 100  

761-510 วิทยานิพนธ์                              36(0-108-0) 100 - Team based, case based  - - - 100  

ระดับปริญญาเอก          

761-601 สัมมนาการวิจัยทางอิสลามศึกษาและ
มุสลมิศึกษา 1  

1)0-2-1(  - - Team based, case based  100 - - 100  

761-602 สัมมนาการวิจัยทางอิสลามศึกษาและ
มุสลมิศึกษา 2  

1)0-2-1(  - - Team based, case based  100 - - 100  

761-603 สัมมนาการวิจัยทางอิสลามศึกษาและ
มุสลมิศึกษา 3  

1)0-2-1(  - - Team based, case based  100 - - 100  

761-604 กรณีศึกษาญาณวิทยาในอิสลาม 1(0-2-1) 100 - Team based, case based  - - - 100  

761-605 การศึกษาอิสระ 1 1(0-2-1) 100 - Team based, case based  - - - 100  

761-606 การศึกษาอิสระ 2  1(0-2-1) 100 - Team based, case based  - - - 100  

761-610 วิทยานิพนธ์ 48(0-144-0) 100 - Team based, case based  - - - 100  
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รหัสรายวิชา/ชื่อรายวิชา/หน่วยกิต 

ร้อยละของกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุกและการจัดการเรียนรู้แบบทฤษฎี 
รวม 

ร้อยละ 
100 

 
ไม่ได้จัด 

  การเรียนรู้แบบเชิงรุก 
(ระบุเหตุผล) 

 
ร้อยละของวิธีการจดัการเรียนรู้แบบเชิงรุก 

 ร้อยละของการ   
  จัดการ เรียนรู ้
   แบบทฤษฎี 

Project 
based 

learning 

Problem 
based 

learning 

แบบเน้นทักษะกระบวนการคิด เช่น 
case based, team based, scenario 

based 

 
Engagement  

     
  ระบุร้อยละ 
 

 

(ระบุวิธีการจดัการเรียนรู้) % 
761-611 วิทยานิพนธ์  72(0-216-0) 100 - Team based, case based  - - - 100  
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ภาคผนวก ง 

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการศึกษาชั้นบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2563 
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ภาคผนวก จ 

ส าเนาค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอิสลามศึกษาและ
มุสลิมศึกษา และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาอิสลามศึกษาและมุสลิมศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
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