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หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาอิสลามศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ) 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 
 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานี  

คณะวิทยาการอิสลาม  

สาขาวิชาอิสลามศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ) 
 

หมวดที ่1 ข้อมูลทัว่ไป 
1. รหัสและชื่อหลักสูตร 

รหัสหลักสูตร:   25500101106216 
ภาษาไทย:   หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอิสลามศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ) 
ภาษาอังกฤษ:   Bachelor of Arts Program in Islamic Studies (International Program) 
 

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
ภาษาไทย        ชื่อเต็ม : ศิลปศาสตรบัณฑิต (อิสลามศึกษา) 
  ชื่อย่อ : ศศ.บ. (อิสลามศึกษา)   
ภาษาอังกฤษ    ชื่อเต็ม :  Bachelor of Arts (Islamic Studies) 
  ชื่อย่อ :   B.A. (Islamic Studies) 

3. วิชาเอก(ถ้ามี) 
ไม่มี 

 

4. จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 
ไม่น้อยกว่า 127 หน่วยกิต 

 

5. รูปแบบของหลักสูตร 
5.1 รูปแบบ 

5.1.1 หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ 
หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ หลักสูตร 4 ปี 

5.2 ภาษาที่ใช้ 
ใช้ภาษาอาหรับเป็นหลักร้อยละ 50 และภาษาอังกฤษร่วมในการจัดการเรียนการสอน ร้อยละ 50 

5.3 การรับนักศึกษา 
รับทั้งนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติที่สามารถสื่อสารภาษาอาหรับและภาษาอังกฤษได้ตามเงื่อนไขที่

ก าหนด โดยผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอ่ืน  

เป็นหลักสูตรที่ได้รับความร่วมมือสนับสนุนจากสถาบันอ่ืน ในการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการท างานและ 
สหกิจศึกษา 

1. บริษัท แฮส ออเดอร์ จ ากัด 
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2. บริษัท ซันโฟรเซ่น ฟรุ้ต จ ากัด  
3. บริษัท ตอยยีบัน ฟู้ดส์ จ ากัด  
4. สมาคมการค้าการท่องเที่ยวฮาลาลไทย - อาเซียน 
5. สหกรณ์อิสลามอิบนูอัฟฟาน จ ากัด ส านักงานใหญ่ 
6. สหกรณ์อิสลามอัศศิดดิก จ ากัด ส านักงานใหญ่ 
7. สหกรณ์อิสลามอิบนูเอาฟ จ ากัด ส านักงานใหญ่  
8. สหกรณ์อิสลามษะกอฟะฮ จ ากัด ส านักงานใหญ่ 
9. โรงแรมปาร์ค อินทาวน์ ปัตตานี 
10. โรงแรม ซี.เอส.ปัตตานี   
11. สถานทูตไทยประจ ากรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย (อยู่ระหว่างการด าเนินงาน) 
12. สถานทูตซาอุดิอาราเบีย ประเทศไทย (อยู่ระหว่างการด าเนินงาน) 
13. องค์การกาชาดสากลส านักงานหาดใหญ่ (อยู่ระหว่างการด าเนินงาน) 
14. สถาบันภาษานานาชาติ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี (อยู่ระหว่างการด าเนินงาน) 
15.โรงเรียนนานาชาติแพนเอเชีย (อยู่ระหว่างการด าเนินงาน) 
16. กองกิจการต่างประเทศ ศูนย์อ านวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (อยู่ระหว่างการด าเนินงาน) 

5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 
ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 

6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 

เริ่มใช้หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอิสลามศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ) ตั้งแต่ปี    
    พ.ศ. 2545 
การปรับปรุงหลักสูตรครั้งนีป้รับปรุงมาจากหลักสูตร ศิลปศาสตรบัณฑิต 
    สาขาวิชาอิสลามศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 

ได้รับความเห็นชอบจากกรรมการนโยบายวิชาการ ในคราวประชุมครั้งที่...23(4/2564)........................ 
     เมื่อวันที่...16..เมษายน..2564................................... 
ได้รับความเห็นชอบและอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครัง้ที.่.420(3/2564)..................... 
     เมื่อวันที่.....15..พฤษภาคม..2564............................ 
เปิดสอนภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564 

7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรคุณภาพและมาตรฐาน 
หลักสูตรจะได้รับการเผยแพร่ว่าเป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ในปีการศึกษา 2566 

8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา 
1) ครูและบุคลากรด้านการศึกษาที่ใช้หลักสูตรนานาชาติ เช่น ครูอิสลามศึกษา ครูสังคมศึกษาและทั่วไป ครู

สอนภาษาอาหรับและอังกฤษ วิทยากรอิสลามศึกษา เป็นต้น  
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2) บุคลากร พนักงานหน่วยงานภาครัฐและเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศ เช่น เจ้าหน้าที่บุคคล       
ด้านกิจการอิสลาม เจ้าหน้าที่ ในบริษัทมุสลิมเอกชน เจ้าหน้าที่ วิ เทศสัมพันธ์ประเทศอาหรับ          
พนักงานต้อนรับที่สื่อสารภาษาอาหรับ เป็นต้น 

3) เจ้าหน้าที่หรือพนักงานในองค์กรทางสังคมการเมืองและเศรษฐกิจ ที่เกี่ยวข้องกับอิสลามศึกษาและทั่วไป 
4) ผู้ประกอบการธุรกิจการท่องเที่ยวฮาลาลและธุรกิจอิสลามทั้งในและต่างประเทศ 
5) นักสร้างคอนเทนต์ และนักการสื่อสารด้านอิสลามศึกษา 
6) ผู้น าด้านศาสนาอิสลามในชุมชน เช่น อีหม่ามประจ ามัสยิด พนักงานหรือเจ้าหน้าที่ประจ าส านักงาน

คณะกรรมการอิสลาม ฯลฯ 
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9. ชื่อ นามสกุล เลขประจ าตัวบัตรประชาชน ต าแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

ล าดับที่ 
เลขประจ าตัว

ประชาชน 
ต าแหน่งทาง

วิชาการ 
ชื่อ- สกุล 

ระดับ
การศึกษาท่ี

จบ 

ชื่อหลักสูตร
ที่จบ

การศึกษา 
สาขาวิชาที่จบการศึกษา ชื่อสถาบันที่จบการศึกษา ปีท่ีจบ 

1 3940900416xxx อาจารย์ นายอับดุลลอฮ  อัลอุซามะฮ์ 
 

- ปริญญาเอก 
 
- ปริญญาโท 
- ปริญญาตรี 

- Ph.D.  
 
- ศศ.บ. 
- B.A. 

- Faith and Islamic 
philosophy 
- อิสลามศึกษา 
- Dawah and Islamic 
Principle 

- The World Islamic Science  
Education University, Jordan 
- มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
- University of Medina, Saudi Arabia 

2559 
 

2551 
2546 

2. 3960100093xxx ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

นายอาเซ็ม  อัชชะรีฟ 
 

- ปริญญาโท 
- ปริญญาโท 
 
- ประกาศนี 
ยบัตรชั้นสูง 
- ปริญญาตรี 

- ศศ.ม. 
- M.Is. 
 
- High 
Diploma 
- B.Ed. 

- อิสลามศึกษา 
- Arabic Studies and 
Islamic Civilization 
- Arabic Language & 
Literature 
- Arabic Language 
 

- มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
- National University of Malaysia, 
Malaysia 
- Yarmouk University of Jordan, 
Jordan 
-College of Basic Education, The 
Public Authority for Aplied 
Education and Training, State of 
Kuwait 

2549 
2548 

 
2544 

 
2541 

3. 3960100093xxx ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

นายอาลี สาเมาะ 
 

- ปริญญาเอก 
 
- ปริญญาโท 
 
 

- Ph.D. 
 
- M.A. 
 
 

- Islamic Call and 
Culture 
- Islamic Studies 
 
 

-The Islamic University of Madinah, 
Saudi Arabia 
-The Islamic University of Madinah, 
Saudi Arabia 
- The Islamic University of Madinah, 

2556 
 

2548 
 
 



 

 

ล าดับที่ 
เลขประจ าตัว

ประชาชน 
ต าแหน่งทาง

วิชาการ 
ชื่อ- สกุล 

ระดับ
การศึกษาท่ี

จบ 

ชื่อหลักสูตร
ที่จบ

การศึกษา 
สาขาวิชาที่จบการศึกษา ชื่อสถาบันที่จบการศึกษา ปีท่ีจบ 

- ปริญญาตรี 
 

- B.A. - Al-Hadith 
 

Saudi Arabia 2541 

4. 5940201034xxx อาจารย์ นายรุชดี  ตาเห - ปริญญาเอก 
 
- ปริญญาโท 
 
- ปริญญาตรี 

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

- Islamic Education 
 
- Islamic Education 
 
- Islamic Education 

- The Islamic University of Madinah, 
Saudi Arabia 
- The Islamic University of Madinah, 
Saudi Arabia 
- The Islamic University of Madinah, 
Saudi Arabia 

2557 
 

2550 
 

2543 

5. 
 

L0932xx ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

Mr. Abdulai M. Kaba 
 

- ปริญญาเอก 
 
- ปริญญาโท 
 
 
- ปริญญาตรี 

- Ph.D. 
 
-  M.H.Sc. 
 
 
-  B.A. 
 
 

- Islamic Sciences  
 
- Clinical and 
Counseling 
Phychology 
- Usul al-Din & 
Comparative Religion- 
Phychology 

- International Islamic University 
Malaysia, Malaysia 
- International Islamic University 
Malaysia, Malaysia 
 
-International Islamic University 
Malaysia, Malaysia 

2550 
 

2545 
 
 

2541 
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10.สถานที่จัดการเรียนการสอน 
 คณะวิทยาการอิสลาม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี และหน่วยงาน/สถาบันอ่ืนที่มี
ความร่วมมือด้วย 
 

11.สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 
11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 
อิสลามศึกษาเป็นศาสตร์ที่ศึกษาเกี่ยวกับศาสนาและอารยธรรมอิสลาม (Bazzano, 2015; Khir, 2007; 

วิทยาลัยอิสลามศึกษา, 2560) ที่มีการจัดการเรียนการสอนในประเทศไทยมาอย่างยาวนาน เนื่องจากประเทศไทย
มีประชากรมุสลิมที่นับถือศาสนาอิสลามกระจายอยู่ในทุกพ้ืนที่ของประเทศไทย โดยเฉพาะในพ้ืนที่สามจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ของไทย ที่มีการจัดการเรียนการสอนอิสลามศึกษาตั้งแต่ระดับก่อนวัยเรียนไปจนถึงวัยผู้ใหญ่ 
อย่างไรก็ตามอิสลามศึกษาในศตวรรษที่ 21 ต้องเผชิญกับความท้าทายหลายด้านทั้งจากภายในและภายนอก เช่น 
แนวคิดอิสลามที่บิดเบือนและสุดโต่งที่มีการแผ่ขยายไปทั่วโลก และส่งผลให้เกิดกระแสความหวาดกลัวอิสลาม 
(Islamophobia) ปัญหาการก่อการร้าย (Gottschalk, Greenberg, & Greenberg, 2008; Sayyid & Vakil, 
2010) ปัญหาทางการเมืองในตะวันออกกลาง และประเทศมุสลิม (Gamson, 1981; Ghosh, 2016) ที่ส่งผลต่อ
การย้ายถิ่นของประชากรมุสลิม (Koca, 2016; Sirkeci, 2017) ปัจจัยการเจริญเติบโตและขยายตัวทางประชากร 
(Kettani, 2010; Peach, 1990) และเศรษฐกิจของกลุ่มประเทศมุสลิม (Pryor, 2007) รวมไปถึงสังคมและ
วัฒนธรรมการด ารงชีวิตของประชาชนทั้งชนกลุ่มน้อยและชนกลุ่มใหญ่ในหลายประเทศ เป็นต้น จากความท้าทาย
บางส่วนข้างต้นยิ่งท าให้การเรียนการสอนอิสลามศึกษาได้รับความสนใจจากทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
(Abdullah, 2017; Suleiman & Shihadeh, 2007) โดยเฉพาะอิสลามศึกษาที่ใช้ในการสอนเด็กและเยาวชนเพ่ือ
สร้างความพร้อมแก่ทรัพยากรบุคคลของประเทศชาติในการเผชิญกับความท้าทายข้างต้น และน าไปสู่การพัฒนา
บุคคลในศตวรรษที่ 21 ที่สามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีคุณภาพและเป็นก าลังส าคัญในการพัฒนาประเทศในอนาคต   

ศาสนาอิสลามนั้นเป็นวิถีการด าเนินชีวิตที่ครอบคลุมทุกแง่มุมของการใช้ชีวิตของมนุษย์ ด้วยเหตุนี้อิสลาม
ศึกษาจึงมีขอบเขตที่กว้างและเป็นศาสตร์ที่สามารถบูรณาการเข้ากับศาสตร์อ่ืน ๆ ได้ตามบริบทของศาสตร์นั้น 
กล่าวได้ว่าอิสลามศึกษาเป็นศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับอัลกุรอาน หะดิษ (วจนศาสนทูต) ประวัติศาสตร์และอารยธรรม
อิสลาม (Islamic History and Civilization) จริยธรรมอิสลาม (Adab and Akhlaq) ศาสนบัญญัติ (Fiqh) หลัก
ศรัทธา (Aqidah) ภาษาอาหรับ (Arabic language) กฏหมายอิสลาม (Shari'ah) เศรษฐกิจและการธนาคาร 
(Islamic economic and banking) รัฐศาสตร์อิสลามและการบริหารจัดการ (Islamic political science and 
management) ธุรกิจอิสลาม (Islamic business and administration) วิธีวิทยาการแสวงหาความรู้และการ
สอนอิสลาม (Islamic epistemology and pedagogy) (Oseni, 2012; วิทยาลัยอิสลามศึกษา, 2560) รวมไปถึง
การจัดการครอบครัว (Franceschelli & O’Brien, 2014) เยาวชน สังคมและชุมชน สิ่งแวดล้อม (Khalid, 2002) 
และความยุติธรรม (Rosen, 2000) และการต่อสู้ (Jihad) (Alsumaih, 1998; Razak et al., 2017) 

 จากขอบเขตของอิสลามศึกษาที่กว้างข้างต้นจึงเกิดความต้องการในการน าอิสลามไปสู่วิถีชีวิตที่เชื่อมต่อกับ
การด าเนินชีวิต การขับเคลื่อนชุมชน สังคมท้องถิ่น และสังคมโลก โดยเฉพาะความรู้อิสลามที่เป็นประโยชน์ต่อ
สังคมและหลักเจตนารมณ์ในการสร้างมนุษย์ในอิสลามที่แท้จริง คือ เพ่ือความศรัทธา การท าหน้าที่บนหน้า
แผ่นดิน และความเมตตาแก่สังคมโลก (สมาคมนักเรียนเก่าอาหรับ , 2542) โดยครอบคลุมทุกด้านของการด าเนิน
ชีวิต เช่น ด้านจิตวิญญาณ ด้านสติปัญญา ด้านร่างกาย สุขภาวะ ด้านวิทยาศาสตร์ ภาษาศาสตร์ ทั้งในส่วนปัจเจก
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บุคคลและส่วนรวม” (Iqbal, 1978; ซอลีฮะห์ หะยีสะมะแอ, 2012) ซึ่งเห็นได้ชัดจากประวัติศาสตร์อารยธรรม
อิสลามท่ีมีความเจริญรุ่งเรืองและเป็นจุดก าเนิดของหลายอารยธรรมที่เจริญรุ่งเรืองในปัจจุบัน 

นอกจากนี้อิสลามศึกษาควรจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ที่ว่า “มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน” 
ที่มีภารกิจส าคัญในการขับเคลื่อนปฏิรูปประเทศด้านต่างๆ เพ่ือปรับแก้ จัดระบบ ปรับทิศทางและสร้างหนทาง
พัฒนาประเทศให้เจริญ สามารถรับมือกับโอกาสและการเปลี่ยนแปลงอย่างรวมเร็วข้างต้นบนพ้ืนฐานของ
เศรษฐกิจพอเพียงกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมในคราวการประชุมผู้บริหารกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรมเมื่อวันพุธที่ 31 กรกฎาคม 2526 จึงมีนโยบายที่ส าคัญเพ่ือตอบสนองการพัฒนาเศรษฐกิจยุค
ใหม่ 4 แพลตฟอร์ม (Platform) คือ 1) การสร้างและพัฒนาคน ให้เป็น Smart Citizen โดยจะต้องเปิดโอกาสที่
เท่าเทียมกันในการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Life Long Learning) ทุกช่วงวัยเพ่ือลดความเหลื่อมล้ า สร้างระบบธนาคาร
หน่วยกิต (Credit Bank)ตามความต้องการของผู้เรียน (Modular System) พัฒนาหลักสูตรและรูปแบบการเรียน
การสอนแบบใหม่ เช่นควบรวมหลักสูตร/สาขาที่มีความซ้ าซ้อนกัน เรียนรู้ผ่านออนไลน์ เป็นต้น แพลตฟอร์มการ
สร้างและพัฒนาคนจะแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ การผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพสู่ศตวรรษที่ 21 มีงานท าในสาขา
อาชีพใหม่ ๆ หรือเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ และสามารถแข่งขันในเวทีโลกได้ การพัฒนาทักษะแห่งอนาคตของ
คนวัยท างาน(Skill for the future) ทั้ง Upskill และ Reskill และ การศึกษาส าหรับคนสูงวัย2) การสร้างและ
พัฒนาองค์ความรู้ ไปสู่ระบบเศรษฐกิจที่เน้นคุณค่า (Value Based Economy) โดยจะต้องขับเคลื่อนงานวิจัยและ
พัฒนาที่จะน าไปสู่นวัตกรรมที่เป็น Demand-side และบูรณาการงานวิจัย 3 ศาสตร์(วิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ 
และมนุษยศาสตร์) ผ่าน 4 แพลตฟอร์ม (Platform) ได้แก่ 1) สร้างคนและองค์ความรู้เพ่ือตอบโจทย์ประเทศ            
2) สร้างระบบนิเวศของการสร้างนักวิจัยเพ่ือดึงดูดคนที่มีความสามารถทั้งของไทยและของโลกลดความเหลื่อมล้ า
และยกระดับคุณภาพชีวิตของคนเป็นส าคัญ เช่น การขจัดความยากจนแบบแม่นย าและเบ็ดเสร็จ ขับเคลื่อนองค์
ความรู้และยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (Competitiveness) เรื่อง 10 S-Curve 
อุตสาหกรรมเป้าหมาย และตอบโจทย์ที่เป็นประเด็นท้าทายของประเทศและของโลก(Grand Talent) เช่น PM 
2 . 5 , Zero waste, AI for All, AI for Everyone, Frontier Research, Quantumcomputing, Space 
Consortium, Gnomic Thailand และเรื่องใหม่ ๆ ที่จะตอบโจทย์ประเทศในอนาคต 3) การสร้างและพัฒนา
นวัตกรรม ไปสู่ประเทศฐานนวัตกรรม (Innovation Nation) โดยจะต้องแปลงนวัตกรรมเป็นมูลค่าทางเศรษฐกิจ
และคุณค่าทางสังคม ได้แก่ สร้างกองทุนพัฒนาสตาร์ทอัพรุ่นใหม่ (YoungStartup) และการให้ค าปรึกษาจากผู้รู้
จริง (Mentor in Residence) อย่างครบวงจร ส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมชุมชน นวัตกรรมสังคม และนวัตกรรม
เชิงธุรกิจ สร้างมูลค่าเพ่ิม เปลี่ยน Made in Thailand เป็น Innovated inThailandเพ่ือสร้าง value creation 
4) การยกเครื่องมหาวิทยาลัย (Reinvent) มหาวิทยาลัยจะต้องเป็นหลักในการก าหนดทิศทางและยุทธศาสตร์ที่
เป็นรูปธรรมของประเทศ(Future Setting) มีการปรับเปลี่ยนบทบาทภารกิจและเติมเต็มศักยภาพในการสร้างการ
เปลี่ยนแปลงที่สามารถตอบโจทย์ประเทศและประชาชน (Future Changer)  

 
ดังนั้น หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอิสลามศึกษาหลักสูตรนานาชาติ ฉบับปรับปรุงนี้ได้ ปรับปรุง 

พ.ศ. 2564 จึงได้ปรับเปลี่ยนสาระการเรียนรู้บูรณาการกับสาระเพ่ือพัฒนาผู้เรียนในอนาคตบนฐานสาระอิสลาม
ศึกษาหลักสูตรนานาชาติ ที่ใช้ภาษาอาหรับและภาษาอังกฤษในการเรียนการสอน รวมถึงการปรับเปลี่ยนวิธีการ
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สอน ให้สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงของประเทศ นั่นคือ การพัฒนาคนให้ทักษะสอดรับกับทักษะของมนุษย์ใน
ศตวรรษที่  21โดยให้มีการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการท างาน (Work-integrated Learning)การฝึก
ประสบการณ์ ในสถานที่ท างาน การศึกษารายกรณี การท าโครงการ และมีสหกิจศึกษา (Co-operative 
Education) และเพ่ิมสมรรถนะทางภาษาต่างประเทศ โดยเฉพาะภาษาอาหรับและอังกฤษ โดยการให้นักศึกษาไป
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในต่างประเทศภายใต้กิจกรรม One Program One University (OPOU) เพ่ือให้บัณฑิต
มีสมรรถนะสากลสามารถแข่งขันในเวทีโลกได้ ทั้งนี้เพ่ือตอบสนองการขับเคลื่อนนโยบาย“ไทยแลนด์ 4.0” ของ
รัฐบาล 

11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 
ประเทศไทยมีเป้าหมายในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมให้มีการพัฒนาและศักยภาพที่สามารถแข่งขันได้

กับนานาประเทศ อย่างไรก็ตามด้วยปัจจัยทางสังคมและเศรษฐกิจของโลก ผนวกกับการแพร่ระบาดของไวรัสโคโร
นา 2019 ยิ่งตอกย้ าอุปสรรคในการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจของประเทศ เพ่ือพิจารณาในภาพรวมแล้ว
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 ได้ประเมินศักยภาพและระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยหลาย
ด้านซึ่งพบว่ายังต่ ากว่าเป้าหมายและไม่สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมบนฐานความรู้ ปัญหา
ส าคัญ เช่น การศึกษาและการเรียนรู้ของคนไทยยังมีปัญหาเชิงคุณภาพ เด็กปฐมวัยยังมีพัฒนาการที่ล่าช้ากว่าวัย
เพราะครอบครัวไม่มีความรู้และขาดเวลาในการเลี้ยงดูอย่างเหมาะสม และเด็กวัยเรียนยังมีปัญหาด้านสติปัญญา
เพราะคุณภาพการศึกษาไทยอยู่ในระดับต่ า ประกอบกับการขาดการฝึกทักษะที่แปลงความรู้สู่ทักษะที่เพียงพอ จึง
ส่งผลให้วัยแรงงานมีผลิตภาพการผลิตต่ า อีกปัญหาหนึ่งที่ส าคัญและเป็นข้อจ ากัดต่อการพัฒนาทุนมนุษย์ของไทย 
คือการที่คนไทยส่วนใหญ่ยังมีพฤติกรรมและปัจจัยแวดล้อมที่เสี่ยงต่อการท าลายสุขภาพ จนท าให้ประชากรที่
เจ็บป่วยด้วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรังเพ่ิมมากขึ้นและเสียชีวิตก่อนวัยอันควรจากโรคไม่ติดต่อเนื่องจากมีพฤติกรรมการ
บริโภคที่ไม่เหมาะสมและขาดการออกก าลังกายอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งปัจจัยแวดล้อมอ่ืนๆ ได้แก่ การมีการศึกษา
และรายได้น้อยท าให้ขาดความรู้ความเข้าใจและทางเลือกในการด าเนินชีวิต  

เมื่อพิจารณาในเขตพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยเฉพาะปัตตานี ยะลา นราธิวาส สงขลา และสตูล ยิ่งท า
ให้เห็นถึงสภาพอุปสรรคในการพัฒนาสังคม ซึ่งนอกจากการมีวิถีชีวิตและวัฒนธรรมเฉพาะพ้ืนที่แล้ว ปัญหาด้าน
ความไม่สงบในพ้ืนที่ ปัญหายาเสพติด ปัญหาเศรษฐกิจ ความยากจน และสุขภาวะ ก็ถือเป็นพ่ีนที่ที่มีอัตราปัญหา
มากกว่าหลายพ้ืนที่ของประเทศ โดยเฉพาะการศึกษาที่คุณภาพของเด็กและเยาวชนยังคงมีค่าเฉลี่ย ที่ต่ ากว่า
ภูมิภาคอ่ืน ๆ ทุกปี สถานการณ์โรคระบาด Covid-19 ยิ่งตอกย้ าให้เกิดอุปสรรคเพ่ิมขึ้น เช่น การเข้าถึงคุณภาพ
การศึกษา การเข้าถึงอาหารที่มีคุณภาพของเด็กนักเรียน การว่างงาน และปัญหาสุขภาวะ เป็นต้น ส่งผลให้พ้ืนที่
จ าเป็นที่จะต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบการใช้ชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) ซึ่งหน่วยงานที่ท าหน้าที่ในการพัฒนาพ้ืนที่
จ าเป็นที่จะต้องปรับตัวให้สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมเช่นเดียวกัน อีกประเด็นที่ส าคัญคือการย้าย
กลับมาของทรัพยากรบุคคลทั้งแรงงานในต่างประเทศ และนักศึกษาไทยในต่างประเทศที่ต้องกลับประเทศไทยใน
ขณะที่ยังไม่จบการศึกษาท าให้ทรัพยากรบุคคลเหล่านี้เกิดช่องว่างทั้งในเรื่องของการท างานและการศึกษาต่อ 
ดังนั้นด้วยสถานการณ์ที่กล่าวไว้ข้างต้น หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอิสลามศึกษาหลักสูตรนานาชาติ 
ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2564 จึงได้ปรับเปลี่ยนทั้งสาระการเรียนรู้หลายส่วน รวมถึงการจัดการการเรียนการสอนแนว
ใหม่ที่สอดคล้องกับการด าเนินชีวิตวิถีใหม่ เพ่ือให้บัณฑิตมีทักษะที่จ าเป็นส าหรับการใช้ชีวิตในสังคมที่มีการ
เปลี่ยนแปลงในอนาคต บัณฑิตที่พร้อมปรับตัวและสามารถเป็นแกนน าในการแก้ปัญหาของสังคมบนฐานคิดวิถี
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อิสลาม โดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการแก้ปัญหาสังคม ในขณะที่เป็นบุคคลที่เข้าใจและสามารถอยู่ในสังคม
พหุวัฒนธรรมได้อย่างมีคุณภาพ ที่ส าคัญเป็นบัณฑิตที่มีแนวคิดอิสลามสายกลาง (วะสะฏียะฮ์)1 ที่จะช่วยเป็นก าลัง
ในการต่อต้านแนวคิดที่ตรงข้ามกับอิสลามที่เป็นสายกลางและแท้จริงนี้ เพ่ือให้สามารถอยู่ร่วมกันในสังคมพหุ
วัฒนธรรมได้อย่างสันติสุข  

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

12.1 การพัฒนาหลักสูตร และกระบวนการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรที่เน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ 
การพัฒนาหลักสูตรบนฐานการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ซึ่งผู้เรียนจ าเป็นต้องมี

สมรรถนะและคุณลักษณะที่สอดคล้องกับความต้องการของสังคมยุคใหม่ ควบคู่ไปกับองค์ความรู้อิสลามที่มุ่งเน้น
การพัฒนาบุคคลให้มีคุณธรรมและจริยธรรมตามหลักการค าสอนของศาสนา การพัฒนาหลักสูตรจึงมุ่งเน้นผลลัพธ์ 
(Outcome) ที่จะเกิดขึ้นกับผู้เรียน ซึ่งได้พัฒนาความคาดหวังของผลลัพธ์และคุณลักษณะบัณฑิตที่ส าคัญจากผู้ มี
ส่วนได้เสีย (Stakeholders) ซึ่งผลลัพธ์บัณฑิตอิสลามศึกษาหลักสูตรนานาชาติดังนี้  

 

ผู้มีส่วนได้เสีย 
(STAKEHOLDERS) 

ลักษณะของบัณฑิตที่เป็นที่ต้องการ 
(DESIRED GRADUATE ATTRIBUTES) 

ลักษณะบัณฑิตของหลักสูตร 
GRADUATE ATTRIBUTES) 

กลุ่มผู้ใช้บัณฑิต 1) การสื่อสารและใช้ภาษาต่างประเทศ 2) 
ทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร 3) ทักษะด้านการตลาด 4) บุคลิกภาพ 

GA1 นักคิดฐานความรู้อิสลาม
ศึกษาที่เป็นสากล (A thinker 
based universal Islamic 
Knowledge)  
GA2 นักการสื่อสารด้วยภาษา
อาหรับและอังกฤษที่ เท่ าทั น
เทคโนโลยีดิจิทัล (English and 
Arabic Communicator with 
technology digital savvy) 
GA3 มีภาวะผู้น าพร้อมความเห็น
อกเห็นใจผู้ อ่ืน (A leader with 
compassion) 
GA4 จิตสาธารณะและความเป็น
พลเมืองโลก (Disciplines, 
Public Mind and Global 
citizenship) 
 

กลุ่มคณาจารย์ผู้สอน 1) รู้ลึกในศาสตร์ อิสลามศึกษา 2) การคิด
วิ เค ร า ะ ห์ แ ล ะ ส ร้ า ง ส ร ร ค์  3) ก า ร ใ ช้
ภาษาต่างประเทศ4 ) มีความเป็นสากลวิถี
อิสลาม5) การเป็นผู้ประกอบการณ์6) มีทักษะ
ทางสังคม 

กลุ่มศิษย์เก่า 1) การเป็นผู้ประกอบการ 2) วินัยและความ
รับ ผิ ด ชอบ  3) ความ เป็ น ผู้ น า  4) ทั กษ ะ
วัฒนธรรม 

 
กลุ่มผู้เรียนปัจจุบัน 

 
1) การใช้ภาษาอาหรับและอังกฤษ 2) การใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 3) ผู้ประกอบการ  

ก ลุ่ ม บุ ค ค ล า ก ร ฝ่ า ย
สนับสนุน 

1) มีจิตอาสาเพ่ือสังคม2) การมีวินัยและการ
ตรงต่อเวลา 

กลุ่มนักวิชาการศาสนา 1) การสอนภาษาอาหรับ 2) การใช้เทคโนโลยี

                                                 
1คืออิสลามสายกลางที่มีความสมดุลระหว่างด้านวัตถุกับจิตวิญญาณ ระหว่างด้านศาสนากับการด าเนินชีวิต และระหว่างร่างกายกับจิตใจ (ไม่มากหรือ
สุดโต่งเกินไป และน้อยหรือหย่อนยานเกินไปจากขอบเขตที่แท้จริง) คือความยุติธรรมที่อยู่ตรงกลางระหว่างสองฝ่าย ไม่ล า เอียงไปทางด้านใดด้านหนึ่ง 
หรือขั้วใดขั้วหนึ่งที่ตกขอบ และไม่เบี่ยงเบนออกจากอิสลามที่ถูกต้อง ซึ่งเป็นหลักค าสอนของอิสลามที่ดีที่สุดและถูกต้องมากที่สุด 
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ผู้มีส่วนได้เสีย 
(STAKEHOLDERS) 

ลักษณะของบัณฑิตที่เป็นที่ต้องการ 
(DESIRED GRADUATE ATTRIBUTES) 

ลักษณะบัณฑิตของหลักสูตร 
GRADUATE ATTRIBUTES) 

(ค รู อิ ส ล า ม ศึ ก ษ า  อี
หม่าม คณะกรรมการ
อิ ส ล าม  นั ก วิ ช า ก า ร
อิสลาม)  

เพ่ือการสอนอิสลามศึกษาและภาษาอาหรับ  
3) การคิดวิเคราะห์และการวินิจฉัยปัญหาสังคม
ร่วมสมัย 

  

เพ่ือให้การจัดการเรียนการสอนสามารถบรรลุเป้าหมายผลการเรียนรู้ของหลักสูตรจึงได้จัดการเรียนการ
สอนแบบเชิงรุก (Active Learning) ที่เน้นการบูรณาการระหว่างการเรียนรู้ในชั้นเรียนและนอกห้องเรียนโดยใช้
โครงงานเป็นฐาน (Project Based Learning) และการบูรณาการกับการท างานและสถานฝึกประสบการณ์ทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ (Work Integrated Learning) และเพ่ือให้สอดรับกับวิถีใหม่ของการด าเนินชีวิต (New 
Normal) หลักสูตรได้จัดการเรียนการสอนสองรูปแบบคือ 1) การเรียนรู้แบบเข้าชั้นเรียนและประสบการณ์จาก
พ้ืนที่จริง (Onsite Learning Based) 2) การเรียนรู้แบบผสมผสาน (Blended Learning) หรือการเรียนแบบ
ผสมผสานระหว่างการเรียนแบบออนไลน์และการเรียนแบบเข้าชั้นเรียน ซึ่งเปิดโอกาสให้ผู้เรียนในพ้ืนที่ห่างไกล
หรือต่างประเทศได้มีโอกาสเข้าถึงการเรียนอิสลามศึกษาของคณะวิทยาการอิสลาม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
วิทยาเขตปัตตานี  

 
 
 
 
 

ภาพประกอบที่ 1 รูปแบบการเรียนของหลักสูตรอิสลามศึกษาโปรแกรมนานาชาติ 
 

 12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 
 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์มีวิสัยทัศน์การเป็นมหาวิทยาลัยเพ่ือนวัตกรรมและสังคม ที่มีความเป็นเลิศทาง
วิชาการ และเป็นกลไกหลักในการพัฒนาภาคใต้และประเทศ มุ่งสู่มหาวิทยาลัยชั้นน า 1 ใน 5 ของอาเซียน ภายใน
ปี พ.ศ. 2570และมีพันธกิจหลัก คือ 1) สร้างความเป็นผู้น าทางวิชาการและนวัตกรรม โดยมีการวิจัยเป็นฐานเพ่ือ
การพัฒนาภาคใต้และประเทศ เชื่อมโยงสู่สังคมและเครือข่ายสากล 2) สร้างบัณฑิตที่มีสมรรถนะทางวิชาการและ
วิชาชีพ ซื่อสัตย์ มีวินัย ใฝ่ปัญญา จิตสาธารณะและทักษะในศตวรรษที่ 21 สามารถประยุกต์ความรู้บนพ้ืนฐาน
ประสบการณ์จากการปฏิบัติ3) พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นสังคมฐานความรู้บนพ้ืนฐานพหุวัฒนธรรม และหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ดังนั้นหลักสูตรอิสลามศึกษานานาชาติจึงได้พัฒนาบนฐานพันธกิจของมหาวิทยาลัย
ที่ให้ผู้เรียนมีผลลัพธ์ที่คาดหวังสอดคล้องกัน โดยPLO1: มีความรู้ด้านอิสลามศึกษาที่เป็นสากล เป็นนักคิด
ฐานความรู้อิสลาม การวินิจฉัยปัญหาจากทัศนที่เป็นสากลเพ่ือแก้ปัญหาสังคมได้อย่างสร้างสรรค์ PLO2: มีทักษะ
ในการใช้ภาษาอาหรับและอังกฤษเพ่ือการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพและสร้างนวัตกรรมการสื่อสารโดยใช้
เทคโนโลยีดิจิทัลได้อย่างสร้างสรรค์เพ่ือตอบพันธกิจที่ 1 กับ 2 ของมหาวิทยาลัย และPLO3: แสดงออกถึงการมี
ภาวะผู้น าที่ยอมรับความแตกต่าง มีความเข้าใจและเห็นอกเห็นใจผู้อ่ืน รวมถึงการมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีอย่างเด่นชัด 
PLO4: มีจิตสาธรณะเพ่ือสังคมบนฐานอิสลาม แสดงออกถึงศักยภาพในการเป็นพลเมืองโลกที่มีความเข้าใจบริบท

Islamic Studies 
International Program 

(ISIP) 

Onsite Program 

Blended Program 

4 Years (Onsite) 

2 Years (Online) + 2Years (Onsite) 
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สังคมและวัฒนธรรมของทั้งในระดับท้องถิ่นและสากลเพ่ือตอบพันธกิจที่ 3 ของมหาวิทยาลัย นอกจากนี้หลักสูตร
ได้น าอัตลักษณ์บัณฑิต I-WiSe (Integrity, Wisdom, Social engagement) ของมหาวิทยาลัยมาบูรณาการเข้า
ในหลักสูตรเพ่ือให้บัณฑิตมีความซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่ปัญญา จิตสาธารณะตามเป้าหมายของมหาวิทยาลัย
(สามารถดูรายละเอียดได้ในภาคผนวก ก) 
 

13.ความสัมพันธ์ (ถ้ามี) กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน 
13.1 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปิดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอ่ืน 
จ านวน 64 รายวิชา ได้แก่ 

1) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จ านวน 2 รายวิชา คือ 
 001-102  ศาสตร์พระราชากับการพัฒนาที่ยั่งยืน       

 001-103 ไอเดียสู่ความเป็นผู้ประกอบการ 
2) กองบริหารวิชาการและวิจัย วิทยาเขตปัตตานี จ านวน 6 รายวิชา คือ 

117-103  จิตวิวัฒน์และคิด-ท า-น าสุข 
117-104  การคิดสู่การเป็นผู้ประกอบการ     
117-105 จิตวิวัฒน์และชีวิตที่ดี                              
117-115  การคิดและการตัดสินใจ                         
117-116 การรู้เท่าทันดิจิทัล                                 
117-118   โยคะ                                  

3) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จ านวน 18 รายวิชา คือ 
411-101   ภาษาไทย ภาษาเธอ                            
411-102   สนทนาภาษาไทย 4.0                            
411-103  สีสันบันเทิงคดี                                     

 413-213  มาเลย์ออนทัวร์     
413-242  เสน่ห์มลายู                                         
415-140  เปิดประตูสู่ญี่ปุ่น                                   

 415-203   เซย์ไฮสไตล์คาวาอี้     
 416-125   อันยองฮาเซโย โคเรีย     

416-146  ท่องแดนกิมจิ                                       
417-101  ไฮ! อิงลิช                                          
417-102  เพ็นแอนด์โพสต์   
417-191 การพัฒนาการอ่าน                                  
417-192 การพูดภาษาอังกฤษ 
417-193 บันเทิงศึกษาภาษาอังกฤษ 

 425-101  วัฒนธรรมน าชม     
437-111  ศิลปะบ าบัด                                        

 437-201   จริยศาสตร์กับความรับผิดชอบต่อสังคม   
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437-202   คิดอย่างเฉลียว เข้าใจอย่างฉลาด  
 

4) คณะศึกษาศาสตร์ จ านวน 19 รายวิชา คือ 
262-202   การคิดเปลี่ยนชีวิต                                

 276-101   การมองภาพแบบองค์รวม    
277-103  สวยด้วยเศษวัสดุ                                   
277-104  การ์ตูนหรรษา                                      
281-204    ลีลาศ                                               
281-205  กิจกรรมประกอบจังหวะ                         
281-207  บาสเก็ตบอล                                       
281-209  วอลเล่ย์บอล                                       
281-210  แฮนด์บอล                                          
281-215  เทเบิลเทนนิส                                       
281-216  แบดมินตัน                                          
281-219  ว่ายน้ า                                               
281-220  เปตอง                                               
281-223  มวยไทย                                             
281-225  เทควันโด                                            
281-226  ไอกิโด                                               
281-227  ยูโด                                                  
299-104  รู้คิด รู้เท่าทัน 

5) คณะศิลปกรรมศาสตร์ จ านวน 1 รายวิชา คือ 
910-114  เพลินเพลงมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์   

6) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จ านวน 6 รายวิชา คือ 
724-106  เกาะติดกระแสวิทยาศาสตร์สมัยใหม่           
724-107 การบริโภคสีเขียว                                  

 724-108   ธรรมชาติบ าบัด     
746-102  สมาร์ตแมท  สมาร์ตไลฟ์                         
746-103  ฟินแมท                                             
747-102   ข้อมูลนี้มีค าตอบ                 

7) คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตปัตตานีจ านวน 1 รายวิชา คือ 
993-172  จิตสาธารณะในภาวะวิกฤต 

8) คณะรัฐศาสตร์จ านวน 2 รายวิชา คือ 
196-101  ความเป็นพลเมือง 
196-103   ภาวะผู้น าและการจัดการ 



16 

 

 
 

9) สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนาจ านวน 2 รายวิชา คือ 
125-101  หัตถกรรมสร้างสรรค์ 

125-102   มหัศจรรย์แห่งภูมิปัญญา                             
10) คณะวิทยาการอิสลาม จ านวน 4 รายวิชา คือ 

761-100  โลกทัศน์อิสลาม       
761-300 วะสะฏียะฮ์และการสร้างสันติภาพ    

 763-100 เอาใจใส่สังคม       
763-200 การเป็นผู้ประกอบการเพ่ือสังคมในอิสลาม      

13.2 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปิดสอนให้ภาควิชา/หลักสูตรอ่ืน- ไม่มี - 
13.3 การบริหารจัดการ  

1) มีคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 5 คน ท าหน้าที่บริหาร ก ากับดูแล
การพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นไปตามนโยบายปรัชญาและวัตถุประสงค์ 

2) มอบหมายให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรด าเนินการเกี่ยวกับการออกแบบการกระบวนการจัดการ
เรียนการสอนการเปิดปิดรายวิชาเรียน การประกันคุณภาพการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล
เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายรายวิชาและหลักสูตร 

3) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรประสานงานกับอาจารย์ผู้สอน ในการจัดการเรียนการสอนตามการ
ออกแบบไว้ให้สอดคล้องกับมาตรฐานผลการเรียนรู้และระบบประกันคุณภาพ 

4) น าผลการประเมินและการด าเนินการเพ่ือการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับบริบทของ
สังคมท่ีมีการเปลี่ยนแปลงเมื่อครบรอบ 5 ปีตามก าหนดเวลาของการปรับปรุงหลักสูตร 
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หมวดที ่2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
 

1. ปรัชญา ความส าคัญ/หลักการและเหตุผล และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
1.1 ปรัชญา 
ผลิตบัณฑิตบนฐานหลักปรัชญาพิพัฒนาการนิยม (Progressivism) ที่พัฒนาบัณฑิตทุกด้าน โดยบัณฑิตมี

องค์ความรู้ด้านอิสลามศึกษาสายกลางและเป็นสากล เป็นนักคิดอิสลามที่สามารถวินิจฉัยปัญหาเพ่ือแก้ปัญหา
สังคมได้อย่างสร้างสรรค์ มีทักษะภาษาอาหรับและอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร และสามารถสร้างนวัตกรรมการสื่อสาร
โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลได้อย่างสร้างสรรค์ รวมถึงการมีภาวะผู้น าที่มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ยอมรับความแตกต่าง เห็น
อกเห็นใจผู้อ่ืน มีจิตสาธารณะเพ่ือสังคมเพ่ือการเป็นพลเมืองโลกที่มีความเข้าใจบริบทสังคมและวัฒนธรรมของทั้ง
ในระดับท้องถิ่นและสากล 

1.2 ความส าคัญ/หลักการและเหตุผล 
1) หลักสูตรผลิตบัณฑิตที่มีความรู้อิสลามสายกลาง (WASATIYAH) และเป็นสากลที่สามารถประยุกต์ใช้ใน

วิถีชีวิตของสังคมอย่างสร้างสรรค์ บัณฑิตสามารถใช้ความรู้ในสภาวะสังคมที่มีความท้าทายและการเผยแพร่ข้อมูล
อิสลามที่ไม่สอดคล้องกับหลักการที่แท้จริง การเป็นนักคิดอิสลามที่น าเสนออิสลามที่ถูกต้องและหักล้างความคิด
อิสลามท่ีสุดโต่งด้วยอิสลามสายกลางตามบริบทและความต้องการของชุมชนและสังคม  

2) หลักสูตรผลิตบัณฑิตที่มีสมรรถนะสากลเพ่ือเป็นพลเมืองโลกบนฐานคิดอิสลาม โดยมีทักษะด้านภาษา
อาหรับและภาษาอังกฤษในการน าเสนออัตลักษณ์ในพ้ืนที่สู่สังคมและเชื่อมโยงกับกลุ่มประเทศอาหรับและโลก
มุสลิม 

3) หลักสูตรช่วยพัฒนาสมรรถนะของบัณฑิตที่สามารถสร้างสรรค์นวัตกรรมการเรียนรู้อิสลามและ
นวัตกรรมเพ่ือสังคมในการแก้ไขปัญหาของชุมชนและสังคมโดยรวมเพ่ือสร้างอาชีพและเป็นประโยชน์ให้กับ
หน่วยงานภาครัฐหรือเอกชน ตลอดจนชุมชนและสังคมรอบข้าง 

4) หลักสูตรตอบสนองการเรียนรู้ในสภาวะวิถีใหม่ของการด าเนินชีวิต (New Normal) และเปิดกว้างกับ
ผู้เรียนที่หลากหลายมากขึ้นโดยเฉพาะบุคลากรอิสลามศึกษา บุคลากรวิชาชีพที่ต้องการเรียนรู้และเสริมทักษะ
อิสลาม (Up-skills/Re-skills) ในสังคมร่วมสมัยในทุกช่วงวัยของการเรียนรู้ 

5) หลักสูตรเพ่ิมโอกาสด้านการประกอบอาชีพที่ประยุกต์ใช้อิสลามศึกษาเป็นฐาน เช่น การเงินอิสลาม 
ธุรกิจฮาลาล การจัดการโดยใช้อิสลามเป็นฐาน การท่องเที่ยวฮาลาล เป็นต้น 

6) หลักสูตรผลิตบัณฑิตที่ตอบสนองความต้องการของชุมชนที่มีวิถีชีวิตและวัฒนธรรมอิสลาม 
1.3 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
1) เพ่ือผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ด้านอิสลามศึกษาที่เป็นสากล เป็นนักคิดฐานความรู้อิสลาม การวินิจฉัยปัญหา

จากทัศนที่เป็นสากลเพ่ือแก้ปัญหาสังคมได้อย่างสร้างสรรค์ 
2) เพ่ือผลิตบัณฑิตที่มีทักษะในการใช้ภาษาอาหรับและอังกฤษเพ่ือการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพและ

สร้างนวัตกรรมการสื่อสารโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลได้อย่างสร้างสรรค์ 
3) เพ่ือผลิตบัณฑิตที่แสดงออกถึงการมีภาวะผู้น าที่ยอมรับความแตกต่าง มีความเข้าใจและเห็นอกเห็นใจ

ผู้อื่น รวมถึงการมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีอย่างเด่นชัด 
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4) เพ่ือผลิตบัณฑิตที่มีจิตสาธารณะเพ่ือสังคมบนฐานอิสลาม แสดงออกถึงศักยภาพในการเป็นพลเมืองโลก
ที่มีความเข้าใจบริบทสังคมและวัฒนธรรมของทั้งในระดับท้องถิ่นและสากล 

 
 

2. แผนพัฒนาปรับปรุง 
การมีความร่วมมือกับองค์กรนานาชาติ 

แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 
1. ผู้สอนที่มีความเชี่ยวชาญด้านการ

สอนโดยใช้รูปแบบ TPACK ได้แก่ 

ความรู้ด้านเทคโนโลยี 

(Technological Knowledge) 

ความรู้ด้านวิธีการสอน (Pedagogical 

Knowledge) และความรู้ด้านเนื้อหา 

(Content Knowledge) 

1. ติดตามความก้าวหน้าขององค์ความรู้ใน

สาขาวิชา 

2. พัฒนาทักษะอาจารย์ด้านวิธีการสอนและ

เทคโนโลยีให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง 

3. พัฒนาหลักสูตรออนไลน์และบูรณาการ

เทคโนโลยีดิจิทัล 

1. การเข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาและ

การประชุมในสาขาวิชาและศาสตร์

ที่เกี่ยวข้อง 

2. จ านวนอาจารย์ที่เข้าร่วมกิจกรรม

พัฒนาตนเอง 

3. จ านวนรายวิชาที่ได้รับการพัฒนา 

2. ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนให้
เป็น active learningเน้นผู้เรียนเป็น
ศูนย์กลาง 

1. เพิ่มพูนทักษะอาจารย์ในการจัดการเรียน  
การสอนแบบ active learning 

2. แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างอาจารย์ผู้สอน
ในรายวิชาต่างๆ  

3. ประเมินประสิทธิภาพการเรียนการสอน
แบบ active learning 

4. ก าหนดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
และการประเมินผลที่เน้นพัฒนาการของ
ผู้เรียนในแผนการจัดท ารายละเอียดของ
รายวิชา 

5. พัฒนาสารสนเทศที่สนับสนุนการเรียนรู้
ด้วยตนเอง 

1. จ านวนโครงการเพิ่มพูนทักษะ 
อาจารย์ 

2. จ านวนอาจารย์ที่ร่วมกิจกรรม 
การเพิ่มพูนทักษะการจัดการเรียน
การสอนแบบ active learning 

3. ผลการประเมินประสิทธิภาพการ
เรี ย น ก า ร ส อ น แ บ บ  active 
learning 

4. ความพึงพอใจของผู้เรียน 

3. ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เชิงบูรณา
การกับการท างาน (Work 
Integrated Learning) 

1. เพิ่มพูนทักษะอาจารย์ในการจัดการเรียนรู้
เชิ งบู รณ าการกับการท างาน  (Work 
Integrated Learning) 

2. แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างอาจารย์ผู้สอน
ในรายวิชาต่างๆ  

3. จัดหาทรัพยากรและงบประมาณส่งเสริม
การเรียนรู้เชิงบูรณาการกับการท างาน 
(Work Integrated Learning) 

4. ท าความร่วมมือกับ ชุมชนและสถาน
ประกอบการ 

1. จ านวนโครงการเพิ่ มพูนทั กษะ 
อาจารย์ 

2. จ านวนอาจารย์ที่ร่วมกิจกรรม 
3. ผลการประเมินประสิทธิภาพการ

เรียนรู้เชิงบูรณาการกับการท างาน 
(Work Integrated Learning) 
แบบต่างๆ  

4. ความพึงพอใจของผู้เรียน 
5. ก า ร ส ะ ท้ อ น ก ลั บ ข อ งส ถ า น

ประกอบการและชุมชน 
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หมวดที ่3 ระบบการจัดการศึกษาการด าเนินการและโครงสร้างของหลักสูตร 
 

1. ระบบการจัดการศึกษา 
1.1 ระบบ 

  ระบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ 1 ภาคการศึกษาปกติ มี
ระยะเวล าศึ กษ าไม่ น้ อยกว่ า  15 สั ป ด าห์ และข้ อก าห น ดต่ าง ๆ  ให้ เป็ น ไป ตาม ข้ อบั งคั บ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการศึกษาชั้นปริญญาตรีและการศึกษาตลอดชีวิต พ.ศ.2563 

1.2  การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน  
 มีการจัดการเรียนการสอนภาคฤดูร้อน จ านวนไม่น้อยกว่า 8 สัปดาห์หรือตามการพิจารณาของ  
     คณะกรรมการประจ าหลักสูตร 

1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค 
ไม่มี 

 

2. การด าเนินการหลักสูตร 
2.1 วัน-เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน   

ภาคต้น   มิถุนายน- ตุลาคม 
ภาคปลาย  พฤศจิกายน- มีนาคม  
ภาคฤดูร้อน  มีนาคม -พฤษภาคม 

 (ตามประกาศของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์) 
2.2  คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 

1) ต้องส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่ามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 
2) ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และหรือเป็นไปตามระเบียบ

ข้อบังคับของการคัดเลือกของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์หรือ 
3) ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์การคัดเลือกภายใต้โครงการที่คณะวิทยาการอิสลามเป็นผู้ด าเนินการเพ่ือ

เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
2.3ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า 
 1) จากการส ารวจการทดสอบภาษาอาหรับ (APT : Arabic Placement Test) และภาษาอังกฤษ (EPT : 
English Placement Test) โดยศูนย์ทดสอบและพัฒนาทักษะภาษาอาหรับพบว่านักศึกษามีทักษะพ้ืนฐานด้าน
ภาษาต่างประเทศอยู่ในระดับค่อนข้างต่ า  

2) จากข้อมูลของฝ่ายกิจการนักศึกษาและจากการปฐมนิเทศนักศึกษา พบว่านักศึกษาต้องใช้เวลาในการ
ปรับตัวอันเนื่องมาจากการที่นักศึกษามาจากหลากหลายประเทศ ซึ่งมีความแตกต่างทางด้านวัฒนธรรมและความ
เป็นอยู่โดยเฉพาะนักศึกษาต่างชาติจะมีปัญหาในการใช้การระบบ Intranet ของมหาวิทยาลัยเพราะขาดทักษะ
ภาษาไทย 
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3) จากรายงานข้อมูลของฝ่ายกิจการนักศึกษาพบว่านักศึกษาไทย กู้จาก กยศ.ร้อยละ 90 เนื่องจากขาด
แคลนด้านทุนทรัพย์ 

4) ผลจากการสัมภาษณ์ของคณะกรรมการคัดเลือก พบว่าระดับพ้ืนฐานความรู้อิสลามศึกษาของนักศึกษา
อยู่ในระดับที่แตกต่างกันมาก เนื่องจากสถาบันการศึกษาระดับมัธยมศึกษา มีมาตรฐานการศึกษาด้านศาสนาที่
แตกต่างกัน เช่น บางแห่งใช้หลักสูตรอิสลามศึกษา พ.ศ.2546 แต่บางแห่งใช้หลักสูตรอิสลามศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พ.ศ. 2551 และบางส่วนของนักศึกษา จบการศึกษาด้านศาสนาชั้น  10 (ซานาวี) แต่มีบางส่วนนักศึกษาไม่จบ       
ชั้น 10 (ซานาวี) 

2.4  กลยุทธ์ในการด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ข้อจ ากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3 
1) จัดกิจกรรมสอนเสริมภาษาอังกฤษและภาษาอาหรับแก่นักศึกษาแรกเข้า 
2) นักศึกษาที่มีผลการเรียนภาษาอังกฤษและภาษาอาหรับต่ ากว่าเกณฑ์ที่ก าหนดให้ลงทะเบียนเรียน

รายวิชาภาษาอังกฤษพ้ืนฐานและภาษาอาหรับพ้ืนฐานส าหรับการศึกษาในระดับอุดมศึกษา 
3) จัดหาทุนการศึกษาให้นักศึกษาท่ีขาดแคลนทุนทรัพย์ 
4) จัดกิจกรรมเสริมทักษะการศึกษาและการใช้ชีวิตในระบบมหาวิทยาลัย 
5) แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาดูแลนักศึกษาตั้งแต่แรกเข้าจนจบการศึกษา 
2.5 แผนการรับนักศึกษาและจ านวนนักศึกษาที่คาดว่าจะจบ ในระยะ5 ปี   

 

จ านวนนักศึกษา 
จ านวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา 

2564 2565 2566 2567 2568 
ปีที่ 1 50 50 50 50 50 
ปีที่ 2 - 50 50 50 50 
ปีที่ 3 - - 50 50 50 
ปีที่ 4 - - - 50 50 
รวม 50 100 150 200 200 

คาดว่าจะจบ - - - 50 50 
 
 

        2.6 งบประมาณตามแผน 
2.6.1 งบประมาณรายรับ (หน่วยบาท) 

รายละเอียดรายรับ ปีงบประมาณ 
 
 

2564 2565 2566 2567 2568 

ค่าบ ารุงการศึกษา 1,600,000 3,200,000 4,800,000 6,400,000 6,400,000 

รวมรายรับ 1,600,000 3,200,000 4,800,000 6,400,000 6,400,000 
 
 

           2.6.2งบประมาณรายจ่าย (หน่วยบาท) 
 

หมวด เงิน 
ปีงบประมาณ 

2564 2565 2566 2567 2568 
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หมวด เงิน 
ปีงบประมาณ 

2564 2565 2566 2567 2568 
ก. งบด าเนินการ  

1. ค่าใช้จ่ายบุคลากร 2,704,400 2,830,600 2,963,100 3,102,200 3,248,300 

2. ค่าใช้จ่ายด าเนินงาน (ไมร่วม 3) 150,000 200,000 200,000 200,000 200,000 

3. ทุนการศึกษา      

4. รายจ่ายระดับมหาวิทยาลัย      

รวม (ก) 2,854,400 3,030,600 3,163,100 3,302,200 3,448,300 

ข. งบลงทุน 

ค่าครุภณัฑ ์      

รวม (ข)      

รวม (ก) + (ข) 2,854,400 3,030,600 3,163,100 3,302,200 3,448,300 

จ านวนนักศึกษา  50 100 150 200 200 

ค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษา (ต่อคน/ต่อ

ปี) 

57,088 30,306 21,087 16,511 16,511 

 
2.7 ระบบจัดการศึกษา 

แบบชั้นเรียน 
แบบทางไกลผ่านสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก 
แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็นสื่อหลัก 
แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อหลัก (E-learning) 
แบบทางไกลทางอินเตอร์เนต 
อ่ืนๆ (ระบ)ุ Online 

2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามสถาบันอุดมศึกษา (ถ้ามี) 
เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการศึกษาชั้นปริญญาตรีและการศึกษาตลอดชีวิต 

พ.ศ.2563 
2.9 การจัดการเรียนการสอน 

              หลักสูตรนี้มีรูปแบบการจัดการเรียนการสอนดังนี้   
 1) จัดการเรียนการสอนแบบการสอนแบบเชิงรุก (active learning) ร้อยละ 100 ของทุกรายวิชาใน
หลักสูตร 
 2) การจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการเรียนรู้กับการท างาน (Work Integrated Laerning: WIL)                 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 59.34 ของจ านวนหน่วยกิตในหมวดวิชาเฉพาะของหลักสูตร 
 3) ก าหนดให้มีรายวิชาสหกิจศึกษา โดยมีผู้ไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของ
จ านวนนักศึกษาในหลักสูตร 
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 4) ก าหนดให้รายวิชาใช้ภาษาอาหรับร้อยละ 50 ของรายวิชาในหลักสูตรและภาษาอังกฤษ                        
ในการจัดการการเรียนการสอนร้อยละ 50 ของรายวิชาในหลักสูตร 
 5) ก าหนดให้มีการจัดการเรียนการสอนแบบชุดวิชา ซึ่งสามารถเรียนจบได้ใน 1 ภาคการศึกษา                
การจัดการเรียนการสอนจะท าในเชิงบูรณาการในเนื้อหาของชุดวิชา โดยมีโครงงานอย่างน้อย 1 ชิ้นที่ผู้เรียนต้อง
พัฒนาโดยบูรณาการจากความรู้เหล่านั้น  
 6) หลักสูตรได้ถูกออกแบบให้มีการเรียนการสอนแบบเข้าชั้นเรียน (Onsite) และผสมผสาน 
(Blended) 
 

3. หลักสูตรและอาจารย์ 
3.1 หลักสูตร 

3.1.1 จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 127 หน่วยกิต 
3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร 

หมวดวิชา 
จ านวนหน่วยกิต 

(แผนสหกิจศึกษา) 
จ านวนหน่วยกิต 

(แผนฝึกประสบการณ์) 
ก.หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 30 
1) สาระบังคับศึกษาท่ัวไป   26 26 
2) สาระเลือกศึกษาทั่วไป 4 4 
ข. หมวดวิชาเฉพาะ 91 91 
1) กลุ่มวิชาแกน 10 10 
2) กลุ่มวิชาเอก 81 81 
     2.1 กลุ่มวิชาเอกบังคับ 65 65 
     2.2 กลุ่มวิชาเอกเลือก 16 16 
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 6 6 

รวม 127 127 
 
3.1.3 เงื่อนไขทางภาษา 
นักศึกษาที่เข้าศึกษาในหลักสูตรนี้จะต้องผ่านการสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาอาหรับ   

(APT : Arabic Placement Test) และภาษาอังกฤษ (EPT : English Placement Test) ซึ่งทางคณะวิทยาการ
อิสลามได้จัดขึ้น นักศึกษาต้องได้คะแนนมากกว่าร้อยละ 75 ส าหรับการสอบภาษาอังกฤษและภาษาอาหรับ             
กรณีที่ระดับคะแนนไม่ถึงเกณฑ์ที่ก าหนดจะต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชาที่ก าหนดทุกเทอมโดยไม่นับหน่วยกิต
(Non-credit)ยกเว้นผู้เรียนที่เป็นเจ้าของภาษาหรือมีผลการสอบอย่างอ่ืนที่สามารถเทียบเคียงได้ (การพิจารณา
เทียบระดับภาษาให้ด าเนินการโดยศูนย์ทดสอบและพัฒนาภาษาอาหรับ) ซึ่งคณะวิทยาการอิสลามได้ก าหนด
รายละเอียด เงื่อนไข ดังต่อไปนี้ 

1. คะแนนภาษาอาหรับ (APT: Arabic Placement Test) 
1.1 คะแนน APT. น้อยกว่าร้อยละ 35 จะต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชาพ้ืนฐานทางภาษาอาหรับ

ดังต่อไปนี้ 
780-001 ภาษาอาหรับในฐานะภาษานานาชาติ1    3((3)-0-6) 



23 

 

 Arabic as an International Language (AIL)I  
780-002 ภาษาอาหรับในฐานะภาษานานาชาติ 2    3((3)-0-6) 
 Arabic as an International Language (AIL)II 
780-003 ภาษาอาหรับในฐานะภาษานานาชาติ 3    3((3)-0-6) 
 Arabic as an International Language (AIL)III 

1.2 คะแนน APT. ระหว่างร้อยละ 35-55 จะต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชาพ้ืนฐานทางภาษาอาหรับ
ดังต่อไปนี้ 

780-002 ภาษาอาหรับในฐานะภาษานานาชาติ 2    3((3)-0-6) 
 Arabic as an International Language (AIL) II 
780-003 ภาษาอาหรับในฐานะภาษานานาชาติ 3    3((3)-0-6) 
 Arabic as an International Language (AIL) III 

1.3 คะแนน APT. ระหว่างร้อยละ 56-75 จะต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชาพ้ืนฐานทางภาษาอาหรับ
ดังต่อไปนี้ 
780-003 ภาษาอาหรับในฐานะภาษานานาชาติ 3    3((3)-0-6) 
 Arabic as an International Language (AIL) III 

2. คะแนนภาษาอังกฤษ (EPT: English Placement Test) 
2.1 คะแนน EPT. น้อยกว่าร้อยละ 35 นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชาพ้ืนฐานทาง

ภาษาอังกฤษ ดังต่อไปนี้ 
780-004 ภาษาอังกฤษในฐานะภาษานานาชาติ 1    3((3)-0-6) 

English as an International Language (EIL) I 
780-005 ภาษาอังกฤษในฐานะภาษานานาชาติ 2    3((3)-0-6) 

 English as an International Language (EIL) II    
780-006 ภาษาอังกฤษในฐานะภาษานานาชาติ 3    3((3)-0-6) 

 English as an International Language (EIL) III    
2.2 คะแนน EPT ระหว่างร้อยละ 35-55 นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชา ดังต่อไปนี้ 

780-005 ภาษาอังกฤษในฐานะภาษานานาชาติ 2    3((3)-0-6) 
 English as an International Language (EIL) II    

780-006 ภาษาอังกฤษในฐานะภาษานานาชาติ 3    3((3)-0-6) 
  English as an International Language (EIL) III  
2.3 คะแนน EPT ระหว่างร้อยละ 56-75 นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียนรายวิชาดังต่อไปนี้ 

780-006 ภาษาอังกฤษในฐานะภาษานานาชาติ 3    3((3)-0-6) 
  English as an International Language (EIL) III  
ทั้งนี้ผลการสอบแต่ละวิชาต้องอยู่ในระดับผ่าน หากไม่ผ่านต้องเรียนควบคู่กับวิชาเฉพาะภายใต้
ค าแนะน าของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
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3.1.4 รายวิชา 

 ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป       30 หน่วยกิต 
 1) สาระบังคับศึกษาทั่วไป         26 หน่วยกิต 

สาระท่ี 1 ศาสตร์พระราชาและประโยชน์เพื่อนมนุษย์   จ านวน  3  หน่วยกิต 
 117-101 ศาสตร์พระราชาและประโยชน์เพื่อนมนุษย์  3((3)-0-6) 

 The King’s Philosophy and Benefit of Mankind 
สาระท่ี 2 ความเป็นพลเมืองและชีวิตที่สันติ   จ านวน 6 หน่วยกิต 

  117-103  จิตวิวัฒน์และคิด-ท า-น าสุข    3((3)-0-6) 
 New Consciousness and Living a Peaceful Life 

  117-102 ความเป็นพลเมืองและจิตสาธารณะ   3((3)-0-6) 
 Citizenship and Public Consciousness 

สาระท่ี 3 การเป็นผู้ประกอบการกับการคิดเชิงระบบ  จ านวน 3 หน่วยกิต 
  117-104 การคิดสู่การเป็นผู้ประกอบการ    3((3)-0-6) 

 Thinking to Entrepreneurship 
สาระท่ี 4 การอยู่อย่างรู้เท่าทัน และการรู้ดิจิทัล  จ านวน 4 หน่วยกิต 

  117-116  การรู้เท่าทันดิจิทัล     2((2)-0-4) 
 Digital Environment Literacy 
  724-107  การบริโภคสีเขียว     2((2)-0-4) 
 Green Consumptions 

สาระท่ี 5 การคิดเชิงตรรกะและตัวเลข   จ านวน 2 หน่วยกิต 
  746-102  สมาร์ตแมท สมาร์ตไลฟ์     2((2)-0-4) 

 Smart Math for Smart Life 
 สาระท่ี 6 ภาษาและการสื่อสาร    จ านวน 6 หน่วยกิต 
  417-101  ไฮ-อิงลิช      2((2)-0-4) 
 Hi! English 
  417-102  เพ็นแอนด์โพสต์     2((2)-0-4) 
 Pen and Post 
  411-101  ภาษาไทย ภาษาเธอ     2((2)-0-4) 
 Thai Language Your Language 

สาระท่ี 7 สุนทรียศาสตร์และกีฬาเลือก 2 หน่วยกิต 
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 จากสองสาระหรือสาระใดสาระหนึ่ง 
สุนทรียศาสตร์   จากรายวิชาต่อไปนี้ 

125-101 หัตถกรรมสร้างสรรค์     1((1)-0-2) 
  Creative Craft 

277-103 สวยด้วยเศษวัสดุ     1((1)-0-2) 
  Craft Appreciation 

277-104 การ์ตูนหรรษา      1((1)-0-2) 
  Cartoon Appreciation 

411-103 สีสันบันเทิงคด ี      1((1)-0-2) 
  Colorful Fiction 

412-123 ศิลปะแดนมังกร     1((1)-0-2) 
  Chinese Art 

413-242 เสน่ห์มลายู      1((1)-0-2) 
     Malay Enchantment 

415-140 เปิดประตูสู่ญี่ปุ่น     1((1)-0-2) 
     What’s Japan 

416-146 ท่องแดนกิมจ ิ      1((1)-0-2) 
  Get to Know Korea 

437-111 ศิลปะบ าบัด      1((1)-0-2) 
  Arts Therapy 

910-114 เพลินเพลงมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์   1((1)-0-2) 
    PSU Songs Appreciation 
กีฬา จากรายวิชาต่อไปนี้ 

117-118 โยคะ       1((1)-0-2) 
  Yoga 

281-204 ลีลาศ       1(0-2-1) 
  Social Dance 

281-205 กิจกรรมประกอบจังหวะ     1(0-2-1) 
  Rhythmic Activities 

281-207 บาสเกตบอล      1(0-2-1) 
  Basketball 

281-209 วอลเล่ย์บอล      1(0-2-1) 
  Volleyball 

281-210 แฮนด์บอล      1(0-2-1) 
     Handball 
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281-215 เทเบิลเทนนิส      1(0-2-1) 
  Table Tennis 

281-216 แบดมินตัน      1(0-2-1) 
   Badminton 
281-219 ว่ายน้ า       1(0-2-1) 

  Swimming 
281-220 เปตอง       1(0-2-1) 

  Petongue 
281-223 มวยไทย      1(0-2-1) 

    Thai Boxing 
281-225 เทควันโด      1(0-2-1) 

  Taekwondo 
281-226 ไอกิโด       1(0-2-1) 

  Aikido 
281-227 ยูโด       1(0-2-1) 

  Judo 

  2) สาระเลือกศึกษาท่ัวไป      จ านวน 4  หน่วยกิต 
จากรายวิชาสาระต่างๆ ดังนี้ 

  สาระสุนทรียศาสตร์ 
 125-102 มหัศจรรย์แห่งภูมิปัญญา     2((2)-0-4) 
    Miracle of Wisdom 
 425-101 วัฒนธรรมน าชม     2((2)-0-4) 
    Culture Guide 

  สาระความเป็นพลเมือง 
 196-103 ภาวะผู้น าและการจัดการ    2((2)-0-4) 
    Leadership and Management 
 437-201 จริยศาสตร์กับความรับผิดชอบต่อสังคม   2((2)-0-4) 
    Ethics and Social Responsibility 

 สาระอยู่อย่างรู้เท่าทัน 
 724-108 ธรรมชาติบ าบัด      2((2)-0-4) 

  Natural Therapy 
  สาระการคิดเชิงระบบ 
   276-101 การมองภาพแบบองค์รวม    2((2)-0-4) 
    Holistic View 
   437-202 คิดอย่างเฉลียว เข้าใจอย่างฉลาด    2((2)-0-4) 
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 Smart Thought, Clever Understanding 
  สาระภาษาและการสื่อสาร 
   412-201 หนีห่าว จงกว๋อ      2((2)-0-4) 
      Ni Hao Zhong Guo 
   413-213 มาเลย์ออนทัวร์      2((2)-0-4) 

  Malay on Tour 
 415-203 เซย์ไฮสไตล์คาวาอี ้     2((2)-0-4) 

  Say Hi Style Kawaii 
 416-125 อันยองฮาเซโย โคเรีย     2((2)-0-4) 

Annyeonghaseyyo Korea 
 417-191 พัฒนาการอ่าน      2((2)-0-4) 

  Reading Development 
 ข. หมวดวิชาเฉพาะ     ไม่น้อยกว่า 91 หน่วยกิต 

1) กลุ่มวิชาแกน        10 หน่วยกิต 

761-100 โลกทัศน์อิสลาม      3((3)-0-6) 
  Islamic Worldview  

761-300 วะสะฏียะฮ์และการสร้างสันติภาพ   2((1)-2-3) 
  Wasatiyah and Peace Building   

   763-100 เอาใจใส่สังคม      2((1)-2-3) 
     Social Awareness and Empathy 

763-200 การเป็นผู้ประกอบการเพ่ือสังคมในอิสลาม   3((2)-2-5) 
   Islamic Social Entrepreneurship  

2) กลุ่มวิชาเอก    ไม่น้อยกว่า   81 หน่วยกิต 

 2.1 กลุ่มวิชาเอก(บังคับ)      65 หน่วยกิต 
   780-101 ภาษาอาหรับเพ่ือวิทยาการอิสลาม   3((3)-0-6) 

  Arabic for Islamic Sciences 
   780-102 ภาษาอังกฤษเพ่ือวิทยาการอิสลาม   3((3)-0-6) 
      English for Islamic Sciences 

780-103 ชุดวิชาอัลกุรอานและอุลูมอัลกุรอาน   8((7)-2-15) 
  Module: Al-Qur'an and Ulum al-Qur’an 

780-204 ชุดวิชาหะดีษและอุลูมอัลหะดีษ    8((7)-2-15)
    Module: Al-Hadith and Ulum al-Hadith 

780-205 ชุดวิชาอะกีดะฮ์และกลุ่มแนวคิดในอิสลาม   8((7)-2-15) 
    Module: Aqidah Islamiyah and Sectarian Thought in Islam  

780-206 ชุดวิชาประวัติศาสตร์และอารยธรรมอิสลาม  6((5)-2-11) 
   Module: Islamic History and Civilization  
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780-207 ชุดวิชาฟิกฮ์และอุศูลุลฟิกฮ์     6((5)-2-11) 
  Module: Fiqh and Usul al-Fiqh  

 780-308 ชุดวิชาวิทยาการอิสลามเพ่ือการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน 4((2)-4-6) 
    Module: Islamic Sciences for Sustainable Social Development 

780-309 ชุดวิชาการศึกษาและการสอนอิสลามศึกษา  6((5)-2-11) 
  Module: Islamic Education and Pedagogy  
780-310 ภาวะผู้น าและการจัดการในอิสลาม   3((3)-0-6) 

   Islamic Leadership and Management 
780-311 การวิจัยสังคมศาสตร์ส าหรับอิสลามศึกษา   3((3)-0-6) 

   Social Science Research for Islamic Studies 
 763-312 ชุดวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้อิสลาม 6((4)-4-10) 

  Module: DigitalTechnology for Islamic Learning Promotion  
   780-320 เตรียมสหกิจศึกษาและฝึกประสบการณ์   1(0-2-1) 
     Cooperative Educationand Internship Preparation 
   2.2 กลุ่มวิชาเอก(เลือก)    ไม่น้อยกว่า 16 หน่วยกิต 

แผนสหกิจศึกษา  
       บังคับ 780-421 สหกิจศึกษา     6(0-36-0) 
    Cooperative Education 

แผนฝึกประสบการณ์ 
  บังคับ 780-321 ฝึกประสบการณ ์     3(0-18-0) 
     Internship  
   โดยแผนสหกิจศึกษาเลือกไม่น้อยกว่า 10 หน่วยกิต และแผนฝึกประสบการณ์เลือก
ไม่น้อยกว่า 13 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้  

780-007 การประยุกต์ใช้อิสลามกับประเด็นสังคมร่วมสมัย  2((2)-0-4) 
    Application of Islam to Contemporary Social Issues  
 780-008 สุขภาวะและเพศสภาวะในอิสลาม   2((2)-0-4) 

   Well-being and Gender Issues in Islam 
   780-009 การสร้างความเข้มแข็งและครอบครัวเปี่ยมสุขในอิสลาม 2((2)-0-4) 
     Strengthening, building up happy family in Islam 
   780-010 การพัฒนาเด็กและเยาวชนด้วยอิสลาม   2((2)-0-4) 
     Islamic Child and Youth Development  
   780-011 กีฬา สันทนาการ และศิลปะอิสลาม   2((2)-0-4) 
      Islamic Sport, leisure, and art  
   780-012 การดูแลผู้สูงวัยวิถีอิสลาม    2((1)-2-3) 
      Islamic Elderly Care  
   780-013 การศึกษาปฐมวัยวิถีอิสลาม     2((1)-2-3)
      Islamic Early Childhood Education  
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   780-014 สิทธิชนกลุ่มน้อยในอิสลาม    2((2)-0-4) 
      Minority rights in Islam    
   780-015 การแปลภาษาเพ่ือสื่อสารธุรกิจฮาลาล   2((2)-0-4) 
     Translation for Communicating Halal Business 

763-001 ชุดวิชารู้จักธุรกิจอิสลาม     5((3)-4-8) 
  Module: Get to Know Islamic Business  
763-015 ชุดวิชาการจัดการองค์กรซะกาตและวะกัฟ   5((2)-6-7) 

     Module: Zakat and Waqf Organization Management 
763-016 ชุดวิชาการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยวฮาลาล  5((2)-6-7) 

     Module: Halal Hotel and Tourism Management 
 ค. หมวดวิชาเลือกเสรี    ไม่น้อยกว่า   6 หน่วยกิต 

นักศึกษาสามารถเลือกเรียนรายวิชาใดๆ ที่สนใจ ที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หรือ
มหาวิทยาลัยอื่น  ทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยความเห็นชอบของหลักสูตร/คณะ 

 ง. วิชาโท (ส าหรับสาขาวิชาอ่ืน)    ไม่น้อยกว่า   15 หน่วยกิต 

นักศึกษาท่ีเลือกเรียนวิชาโทสาขาอิสลามศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ) ต้องเรียนชุดวิชาต่อไปนี้ 
1) กลุ่มวิชาเอกบังคับต่อไปนี้ 1 ชุดวิชา จ านวน 6 หรือ 8 หน่วยกิต 

780-103 ชุดวิชาอัลกุรอานและอุลูมอัลกุรอาน   8((7)-2-15) 
 Module: Al-Qur'an and Ulum al-Qur’an  

780-204 ชุดวิชาหะดีษและอุลูมอัลหะดีษ    8((7)-2-15)
   Module: Al-Hadith and Ulum al-Hadith  

780-205 ชุดวิชาอะกีดะฮ์และกลุ่มแนวคิดในอิสลาม   8((7)-2-15) 
   Module: Aqidah Islamiyah and Sectarian Thought in Islam  

780-206 ชุดวิชาประวัติศาสตร์และอารยธรรมอิสลาม  6((5)-2-11) 
  Module: Islamic History and Civilization  
780-207 ชุดวิชาฟิกฮ์และอุศูลุลฟิกฮ์     6((5)-2-11) 

 Module: Fiqh and Usul al-Fiqh  
2) เลือกเรียนวิชาอ่ืน ๆ ในกลุ่มวิชาเอกบังคับหรือวิชาเอกเลือกอีกไม่น้อยกว่า 7 หรือ 9  

หน่วยกติจากรายวิชาที่เปิดสอนของหลักสูตร 
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1 
ความหมายของเลขรหัสประจ ารายวิชาที่ใช้ในหลักสูตรและหน่วยกิต 
ความหมายของเลขรหัสประจ ารายวิชาที่ใช้ในหลักสูตร 
เลขรหัสประจ ารายวิชาที่ใช้ในหลักสูตร  ประกอบด้วยเลข  6 หลัก  เช่น 780-111 มีความหมายดังนี้ 
         เลขรหัส 3  ตัวแรก      หมายถึง รหัสภาควิชา /สาขาวิชา  
        เลขรหัส     ตัวที่ 4       หมายถึง ชั้นปี (หมายเลข 0 หมายถึงรายวิชาที่ไม่ก าหนดชั้นปีเรียน) 
 เลขรหัส     ตัวที่ 5       หมายถึง กลุ่มวิชา 
         เลขรหัส     ตัวที่ 6       หมายถึง ล าดับวิชา 
ความหมายของหน่วยกิตที่ใช้ในหลักสูตร 
        รายวิชาที่จัดการเรียนรู้แบบบูรณาการที่ใช้กิจกรรมการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก  (active learning)       
ให้ระบุการเขียนหน่วยกิต   เป็น   n((x)-y-z)  โดยมีความหมายดังนี้ 
               n      หมายถึง     จ านวนหน่วยกิตรวม 
               (x)    หมายถึง     จ านวนหน่วยกิตท่ีมีจ านวนชั่วโมงการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก  (active learning)    
               y       หมายถึง     จ านวนหน่วยกิตปฏิบัติการ 
               z       หมายถึง     จ านวนชัว่โมงศึกษาด้วยตนเอง 
         รายวิชาที่จัดการเรียนรู้ภาคทฤษฎี ให้ระบกุารเขียนหน่วยกิต   เป็น  n(x-y-z)  โดยมีความหมายดังนี้ 
               n       หมายถึง     จ านวนหน่วยกิตรวม 
               x       หมายถึง     จ านวนหน่วยกิตท่ีจัดการเรียนรู้แบบเน้นทฤษฎี    
               y       หมายถึง     จ านวนหน่วยกิตปฏิบัติการ 
               z       หมายถึง     จ านวนชัว่โมงศึกษาด้วยตนเอง 
ในค าอธิบายรายวิชาอาจมีค าต่าง ๆ ปรากฏอยู่ใต้ชื่อของรายวิชา ซึ่งมีความหมายเฉพาะที่ควรทราบ ดังนี้ 

1. รายวิชาบังคับเรียนก่อน (Prerequisite) 
1.1 รายวิชาบังคับเรียนก่อน หมายถึง รายวิชาซึ่งผู้ลงทะเบียนเรียนรายวิชาหนึ่ง ๆ จะต้องเคย

ลงทะเบียนและผ่านการประเมินผลการเรียนมาแล้ว ก่อนหน้าที่จะมาลงทะเบียนเรียนรายวิชานั้น และในการ
ประเมินผลนั้น จะได้ระดับข้ันใด ๆ ก็ได้ 

1.2 รายวิชาบังคับเรียนผ่านก่อน หมายถึง รายวิชาซึ่งผู้ลงทะเบียนเรียนรายวิชาหนึ่ง ๆ จะต้องเคย
ลงทะเบียนและผ่านการประเมินผลการเรียนมาแล้ว ก่อนหน้าที่จะมาลงทะเบียนเรียนวิชานั้นและในการ
ประเมินผลนั้น จะต้องได้รับระดับขั้นไม่ต่ ากว่า D หรือ ได้สัญลักษณ์ G หรือ P หรือ S 

2. รายวิชาบังคับเรียนร่วม (Corequisite)หมายถึง รายวิชาที่ผู้ลงทะเบียนรายวิชาหนึ่ง ๆ จะต้อง 

                                                 
1ส าหรับหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนแบบผสมผสานอาจจัดเรียนรายวิชาเรียนไม่ตรงตามรหัสวิชาโดยพิจารณาแผนการศึกษาแต่ละภาค

การศึกษาตามความเหมาะสมและให้มคีวามยืดหยุ่นในการจัดการเรียนการสอน 
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ลงทะเบียนเรียนพร้อมกันไป หรือเคยลงทะเบียนเรียนและผ่านการประเมินผลมาก่อนแล้วก็ได้และในการ
ประเมินผลนั้นจะได้ระดับขั้นใด ๆ ก็ได้ อนึ่งการที่รายวิชา B เป็นรายวิชาบังคับเรียนร่วมของรายวิชา A มิได้
หมายความว่ารายวิชา A จะต้องเป็นรายวิชาบังคับเรียนร่วมของรายวิชา B ด้วย 

3. รายวิชาบังคับเรียนควบกัน (Concurrent)หมายถึง รายวิชาซึ่งผู้ลงทะเบียนเรียนรายวิชาหนึ่ง ๆ 
จะต้องลงทะเบียนเรียนพร้อมกันไปในการลงทะเบียนรายวิชานั้นเป็นครั้งแรก โดยต้องได้รับการประเมินผลด้วย การที่
รายวิชา B เป็นรายวิชาบังคับเรียนควบกันของรายวิชา A จะมีผลให้รายวิชา A เป็นรายวิชาบังคับเรียนควบกันของ
รายวิชา B โดยอัตโนมัติ และในค าอธิบายรายวิชาปรากฏชื่อรายวิชาบังคับเรียนควบกันในทั้งสองแห่งโดยสลับชื่อ
กัน 

 

3.1.5 แผนการศึกษา1 
ตารางแสดงแผนการศึกษาของนักศึกษาแบบเรียนในชั้นเรียน  

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาท่ี 1 รวม 14 ปีที ่1 ภาคการศึกษาท่ี 2 รวม 20 
วิชาศึกษาทั่วไป 5 วิชาศึกษาทั่วไป 8 
117-101 ศ า ส ต ร์ พ ร ะ ร า ช า แ ล ะ

ประโยชน์เพื่อนมนุษย์ 
3((3)-0-6) 117-102 ค ว า ม เป็ น พ ล เมื อ งแ ล ะ จิ ต

สาธารณะ 
3((3)-0-6) 

411-101   ภาษาไทย ภาษาเธอ 2((2)-0-4) 117-103   จิตวิวัฒน์และคิด-ท า-น าสุข 3((3)-0-6) 
   724-107  การบริโภคสเีขียว 2((2)-0-4) 

วิชาเฉพาะสาขาวิชา 9 วิชาเฉพาะสาขาวิชา 12 
761-100 โลกทัศน์อิสลาม 3((3)-0-6) 761-300 ว ะ ส ะ ฏี ย ะ ฮ์ แ ล ะ ก า ร ส ร้ า ง

สันติภาพ 
2((1)-2-3) 

780-101 ภาษาอาหรับเพื่อวิทยาการ
อิสลาม 

3((3)-0-6) 763-100 เอาใจใส่สังคม  2((1)-2-3) 

780-102 ภาษาอังกฤษเพื่อวิทยาการ
อิสลาม 

3((3)-0-6) 780-103 ชุดวิชาอัลกุรอานและอุลูมอัลกุ
รอาน 

8((7)-2-15) 

780-XXX ภาษาอาหรับในฐานะภาษา
นานาชาติ X  

3((3)-0-6)2    

780-XXX ภาษาอังกฤษในฐานะภาษา
นานาชาติ X 

3((3)-0-6)3    

วิชาเลือกเสรี 0  วิชาเลือกเสรี 0 

      
 

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาท่ี 1 รวม 22 ปีที ่2 ภาคการศึกษาท่ี 2 รวม 21 
วิชาศึกษาทั่วไป 6 วิชาศึกษาทั่วไป 7 
746-102   สมาร์ตแมท สมาร์ตไลฟ์ 2((2)-0-4) 117-104   การคิดสู่การเป็นผู้ประกอบการ 3((3)-0-6) 

                                                 
1นักศึกษาสามารถเลือกเรียนในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งและสามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบการเรียนได้ตามความพร้อมในการเรียนรู้โดยการเปลี่ยน

รูปแบบการเรียนให้อยู่ในดุลยพินิจของอาจารย์ที่ปรึกษาและผ่านความเห็นชอบจากกรรมการประจ าหลักสูตร 
2นักศึกษาลงทะเบียนเรียนรายวิชาภาษาเพ่ิมเติมโดยไม่นับหน่วยกิตตามระดับคะแนนที่ทดสอบโดยศูนย์ทดสอบและพัฒนาภาษาอาหรับ  

3นักศึกษาลงทะเบียนเรียนรายวิชาภาษาเพ่ิมเติมโดยไม่นับหน่วยกิตตามระดับคะแนนที่ทดสอบโดยศูนย์ทดสอบและพัฒนาภาษาอาหรับ  
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ปีที่ 2 ภาคการศึกษาท่ี 1 รวม 22 ปีที ่2 ภาคการศึกษาท่ี 2 รวม 21 
วิชาศึกษาทั่วไป 6 วิชาศึกษาทั่วไป 7 
417-101   ไฮ-อิงลิช 2((2)-0-4) 417-102   เพ็นแอนด์โพสต์ 2((2)-0-4) 

117-116   การรู้เท่าทันดจิิทัล 2((2)-0-4) xxx-xxx สุนทรียศาสตร ์ 1(x-x-x) 
   xxx-xxx กีฬา 1(x-x-x) 

วิชาเฉพาะสาขาวิชา 14 วิชาเฉพาะสาขาวิชา 14 
780-204 ชุดวิชาหะดีษและอุลูมอัล

หะดีษ 

8((7)-2-15) 780-205 ชุดวิชาอะกีดะฮ์และกลุ่มแนวคิด
ในอิสลาม 

8((7)-2-15) 

 
 

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาท่ี 1 รวม 22 ปีที ่2 ภาคการศึกษาท่ี 2 รวม 21 
780-206 ชุดวิชาประวัติศาสตร์และ

อารยธรรมอิสลาม 

6((5)-2-11) 780-207 ชุดวิชาฟิกฮ์และอุศูลุลฟิกฮ์ 6((5)-2-11) 

วิชาเลือกเสรี 2  วิชาเลือกเสรี 0 
xxx-xxx เลือกเสร ี 2(x-x-x)    

 
ปีที่ 3 ภาคการศึกษาท่ี 1 รวม 22 ปีที ่3 ภาคการศึกษาท่ี 2 รวม 22 

xxx-xxx สาระเลือกศึกษาทั่วไป   4(x-x-x)    

วิชาเฉพาะสาขาวิชา 18 วิชาเฉพาะสาขาวิชา 18 
763-200 การเป็นผู้ประกอบการเพื่อ

สังคมในอิสลาม 
3((2)-2-5) 780-308 ชุดวิชาวิทยาการอิสลามเพื่อการ

พัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน  
4((2)-4-6) 

780-311 ก า ร วิ จั ย สั ง ค ม ศ า ส ต ร์
ส าหรับอิสลามศึกษา 

3((3)-0-6) 780-309 ชุดวิชาการศึกษาและการสอน
อิสลามศึกษา   

6((5)-2-11) 

780-312 ชุดวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อ
ส่งเสริมการเรียนรู้อิสลาม
  

6((4)-4-10) 780-310 ภาวะผู้ น าและการจั ดการใน
อิสลาม    

3((3)-0-6) 

xxx-xxx วิชาเลือกเอก 6(x-x-x) 780-320 เต รี ย ม ส ห กิ จ ศึ ก ษ าแ ล ะ ฝึ ก
ประสบการณ์  

1(0-2-1) 

   xxx-xxx วิชาเลือกเอก 4(x-x-x) 

วิชาเลือกเสรี 0 วิชาเลือกเสรี 4 
   xxx-xxx เลือกเสร ี 4(x-x-x) 

 

แผนสหกิจศึกษา 
ปีที่ 4 ภาคการศึกษาท่ี 1 รวม 6 ปีที ่4 ภาคการศึกษาท่ี 2 รวม x 

วิชาศึกษาทั่วไป  วิชาศึกษาทั่วไป  
      

วิชาเฉพาะสาขาวิชา 6 วิชาเฉพาะสาขาวิชา x 
780-421 สหกิจศึกษา 6(0-36-0) xxx-xxx รายวิชา Up-skills/Re-skills x(x-x-x) 
วิชาเลือกเสรี 0 วิชาเลือกเสรี 0 
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ปีที่ 4 ภาคการศึกษาท่ี 1 รวม 6 ปีที ่4 ภาคการศึกษาท่ี 2 รวม x 
วิชาศึกษาทั่วไป  วิชาศึกษาทั่วไป  
      

 

 
 
 

1ผู้เรียนในแผนนี้สามารถส าเร็จการศึกษาได้เมื่อผ่านการศึกษาในปีที่ 3ภาคฤดูร้อนซ่ึงสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรปริญญาตรี พ.ศ. 2558 ใน

ข้อ 12. การลงทะเบียนเรียน ข้อย่อย 12.1 ว่าหลักสูตรปริญญาตร ี(4 ปี) ส าเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน 6 ภาคการศึกษาปกติ ส าหรับการลงทะเบียนเรียน

เต็มเวลาฯ 
 
 

แผนฝึกประสบการณ์ 
 

 

 
ปีที่ 4 ภาคการศึกษาท่ี 1 รวม 3 ปีที ่4 ภาคการศึกษาท่ี 2 รวม x 

วิชาศึกษาทั่วไป  วิชาศึกษาทั่วไป  
      
วิชาเฉพาะสาขาวิชา 3 วิชาเฉพาะสาขาวิชา x 
xxx-xxx วิชาเลือกเอก 3(x-x-x) xxx-xxx รายวิชา Up-skills/Re-skills x(x-x-x) 

วิชาเลือกเสรี 0 วิชาเลือกเสรี 0 
      

 

3.1.6 ค าอธิบายรายวิชา 
 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
สาระที่ 1 ศาสตร์พระราชาและประโยชน์เพื่อนมนุษย์ 
117-101 ศาสตร์พระราชาและประโยชน์เพื่อนมนุษย์       3((3)-0-6) 
 (King’s Philosophy and the Benefit of Mankind) 
 ความหมาย หลักการ แนวคิด ความส าคัญ และเป้าหมายของหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
หลักการทรงงาน หลักการเข้าใจ เข้าถึง พัฒนา การพัฒนาตามศาสตร์พระราชาและการพัฒนาอย่างยั่งยืน และ
การวิเคราะห์การน าศาสตร์พระราชาไปประยุกต์ใช้ในพ้ืนที่ระดับบุคคล องค์กรธุรกิจ หรือชุมชนในระดับท้องถิ่น 
หรือประเทศ การท ากิจกรรมเชิงบูรณาการองค์ความรู้ เน้น (ตาม) หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือ
ประโยชน์เพื่อนมนุษย์ 

                                                 
 

ปีที่ 3 ภาคฤดูร้อน1 รวม 3 
780-321 ฝึกประสบการณ ์ 3(0-18-0) 
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 Definition, principle, concept, importance and target of sufficiency economy philosophy; 
His Majesty the king working principles and Royal Initiative of His Majesty: understand, achieve 
and develop; development according to King’s philosophy and sustainability development; 
analysis on the application of King’s philosophy to personnel level, business organization, local 
community, and national levels; conducting activities in the aspect of knowledge integration 
focusing on (following) the principle of sufficient economy philosophy for the benefit of 
mankind 
 
สาระที่ 2 ความเป็นพลเมืองและชีวิตที่สันติ 
117-103 จิตวิวัฒน์และคิด-ท า-น าสุข        3((3)-0-6) 
 (New Consciousness and Living a Peaceful Life) 
 การมีสติ  การท าจิตให้สงบและเห็นความสงบของจิต การประยุกต์ใช้สติในการเรียนและท ากิจกรรมต่างๆ 
น าสติไปใคร่ครวญดูความคิดและอารมณ์  เข้าใจการเปลี่ยนแปลงของอารมณ์ มีความสุข มีการแบ่งปัน คุณค่าของ
ชีวิตและความเป็นมนุษย์ การรู้จักและเข้าใจตนเองและผู้อ่ืน เจตคติที่ดี การเข้าใจและยอมรับความแตกต่างทาง
วัฒนธรรม  ความคิด ความเชื่อและค่านิยม การอยู่ร่วมกันบนพ้ืนฐานทางจริยธรรม ทักษะการสื่อสารอย่างสันติ
และทักษะพหุวัฒนธรรม การจัดการความขัดแย้งและสันติวิธี เพื่อประยุกต์ใช้ให้เกิดแนวทางการด าเนินชีวิตที่เป็น
สุขและสันติ 
 Consciousness, mind calmness and apprehension of peace; able to emply 
consciousness in studying and conduction activities, including cogitating upon thought and 
emotion; able to understand change in emotional state, being happy, learning to share and 
acknowledging value of life and humanness; self-perception and understand others; having 
positive attitude; understand and accept differences in culture, idea belief and value; state of 
coexistence with ethics, peaceful communication skill and multiculturalism skill; conflict 
management and non-violent method to apply into the state of living life in happiness and 
peace  
 
117-102 ความเป็นพลเมืองและจิตสาธารณะ      3((3)-0-6) 
 (Citizenship and Public Consciousness) 
 แนวคิด หลักการ คุณสมบัติและความส าคัญของความเป็นพลเมืองภายใต้หลักการประชาธิปไตยในระดับ
ชุมชน สังคมโลกและสังคมออนไลน์ (สังคมเสมือน) การเคารพกฎหมาย ความรับผิดชอบต่อสังคม ความเท่าเทียม
ทางสังคม แนวคิดและหลักการของการช่วยฟ้ืนคืนชีพเบื้องต้น การช่วยเหลือดูแลสุขภาพแก่บุคคลอ่ืนและการ
ปฏิบัติการช่วยฟ้ืนคืนชีพจากสถานการณ์จ าลอง บ าเพ็ญประโยชน์กับผู้อ่ืนโดยใช้หลักการช่วยฟ้ืนคืนชีพเบื้องต้น
และการช่วยเหลือดูแลสุขภาพ 
 Concept, principle, qualification and importance of citizenship under the democracy 
principle in community, global and online society (virtual society) levels; abide by the law, 
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social responsibility, equality, concept and principle of cardiopulmonary resuscitation, 
healthcare aid for others, and simulation of cardiopulmonary resuscitation demonstration; 
outreach to others by employing basic cardiopulmonary resuscitation and healthcare methods 
 
สาระที่ 3 การเป็นผู้ประกอบการกับการคิดเชิงระบบ  
117-104 การคิดสู่การเป็นผู้ประกอบการ       3((3)-0-6) 
 (Thinking  to Entrepreneurship) 
 ความหมายและความสัมพันธ์ของการคิดขั้นสูงกับการเป็นผู้ประกอบการ การพัฒนาทักษะการคิดขั้นสูง 
การใช้ข้อมูลและการประเมินสภาพแวดล้อมทางธุรกิจเพ่ือการตัดสินใจหาทางเลือกอย่างเท่าทันโลกบนพ้ืนฐาน
คุณธรรม การแสวงหาโอกาสทางธุรกิจและการพัฒนาแนวคิดในการใช้ชีวิตอย่างสมดุลและยั่งยืน การจัดท า
แนวคิดธุรกิจด้วยเครื่องมือทางธุรกิจสมัยใหม่ 
 Definition and relation of higher order thinking with entrepreneurship: development of 
higher order thinking; use of data and evaluation of business environment for making decision  
deliberately on alternatives based on ethics, searching for business opportunity and perspective 
development of balanced and sustainable living; developing business ideas with modern 
business tool 
 
สาระท่ี 4 การอยู่อย่างรู้เท่าทัน และการรู้ดิจิทัล  
117-116  การรู้เท่าทันดิจิทัล        2((2)-0-4) 
 (Digital Environment Literacy) 
 เทคโนโลยีอัจฉริยะ ปัญญาประดิษฐ์ จริยธรรมและกฎหมายในสังคมไซเบอร์ แนวคิดและความส าคัญของ
สื่อและข่าวสารในยุคดิจิทัล ภูมิทัศน์การสื่อสารสมัยใหม่ ผลกระทบจากสื่อและพฤติกรรมการสื่อสารในสื่อดิจิทัล  
สิทธิส่วนบุคคลและการละเมิด ภูมิสารสนเทศและผลกระทบด้านปรากฏการณ์ทางธรรมชาติเพ่ือการด าเนินชีวิต 
การสืบค้นและการเข้าถึงสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง การใช้สารสนเทศเพ่ือการแสวงหาความรู้ตลอดชี วิต การอ้างอิง 
และการน าเสนอสารสนเทศ 
 Technology; artificial Intelligence; cyber ethics and regulations; concepts and significance 
of media and information in digital age; modern communication landscape; media impacts; 
communication behaviors in digital media; private right and violation; access to information; use 
of information for lifelong learning; citation; information presentation 
 
724-107 การบริโภคสีเขียว        2((2)-0-4) 
 (Green Consumptions)  
 ชีวิตที่ดีในรั้วมหาวิทยาลัยเชิงนิเวศ (Eco-university) มิติสิ่งแวดล้อม (ทรัพยากรธรรมชาติ พลังงาน 
เทคโนโลยี ของเสีย และเศรษฐสังคม) และการปรับตัวให้ทันกับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงเพ่ือสร้างความสมดุล
แห่งชีวิต นิเวศพัฒนาเพ่ือการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน การปรับตัวให้สอดคล้องกับการพัฒนาเมือง
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สิ่งแวดล้อมยั่งยืน (green and sustainable city) นวัตกรรมสีเขียวและการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ ภูมิสารสนเทศเพ่ือ
การเตือนภัยธรรมชาติ รู้เท่าทันเทคโนโลยีการสื่อสารและการน าเสนอข้อมูลข่าวบนพ้ืนฐานของพหุวัฒนธรรม 
 Happy life in eco-university; environmentaldimensions (natural resources, energy, 
technology, waste and socioeconomic) adjustment under globalization changing for balanced  
life; eco-development for sustainable development of quality of life;  adaptations to 
sustainable and green city development; green innovation and product selection; application of 
basic GIS for natural disaster warning system; dynamic globalization and critical media literacy in 
multicultural society 
  
สาระที่ 5 การคิดเชิงตรรกะและตัวเลข 
746-102 สมาร์ตแมท สมาร์ตไลฟ์       2((2)-0-4) 
 (Smart Math for Smart Life)  
 การประยุกต์ใช้ความรู้ทางคณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน เช่น การให้เหตุผลปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ  
การจัดการตารางเวลา การดูแลสุขภาพ  การจัดการการเงินส่วนบุคคล และการเลือกซ้ือสินค้า   

Application of mathematical knowledge in everyday life: explanation of natural 
phenomena, schedule management, health care, personal financial management and shopping 

 
สาระที่ 6 ภาษาและการสื่อสาร 
ภาษาอังกฤษ  
417-101 ไฮ-อิงลิช         2((2)-0-4) 
 (Hi ! English)  
 การฝึกสนทนาภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน ฝึกทักษะการออกเสียงภาษาอังกฤษอย่างถูกต้อง เรียนรู้
ทักษะการสนทนาภาษาอังกฤษผ่านสื่อที่หลากหลาย เช่น การ์ตูน นิทาน บทเพลง ภาพยนตร์ และบทบรรยายสั้น ๆ 
 Practice of English conversation in daily life; practice of English pronunciation; learning 
English through media such as English cartoons, fairy tales, songs, movies, and short 
descriptions  
 
417-102 เพ็นแอนด์โพสต์        2((2)-0-4) 
 (Pen and Post) 
 การพัฒนาทักษะการอ่าน เน้นการหาหัวข้อ ใจความส าคัญ และรายละเอียดของบทอ่าน ขยายวงค าศัพท์ 
พัฒนาทักษะการเขียนประเภทต่างๆ ในระดับประโยคและข้อความสั้นๆ 
 Developing reading skills focusing on identifying topics, main ideas, and details; 
vocabulary improvement; developing grammatical and meaningful sentences and short 
paragraph writing skills  
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ภาษาไทย 
411-101 ภาษาไทย ภาษาเธอ        2((2)-0-4) 
 (Thai Language Your Language)   
 ภาษากับการน าเสนอความรู้สึกนึกคิดด้วยการเขียนที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ของการสื่อสารตามวัตถุประสงค์ต่างๆ 
ได้อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์การสื่อสาร  การรับสารด้วยการอ่านเพ่ือจับใจความ สรุปความ และมี
วิจารณญาณในการน าไปใช้ประโยชน์  
 Language and presentation of ideas through written communication appropriate with 
different situation for the achievement of communicative objectives ; culture of Thai language 
usage; practice of correcting defective message in communication ; receiving information by 
reading for main ideas, summarizing, and criticizing for learning and living application 
 
 
 
 
 
สาระที่ 7 สุนทรียศาสตร์และกีฬา 
สุนทรียศาสตร์ 
125-101 หัตถกรรมสร้างสรรค์        1((1)-0-2) 
 (Creative Craft) 
 การคิด การใช้ทักษะ และการจัดการภูมิปัญญา หัตถกรรมท้องถิ่น การผลิตผลงานสร้างสรรค์ เกิด
นวัตกรรมน าไปสู่การสร้างคุณค่าและมูลค่าทางเศรษฐกิจ   
 Thoughts, skills, and knowledge management of local handicraft; creative work and 
innovation for value creation and economic value 
  

277-103 สวยด้วยเศษวัสดุ        1((1)-0-2) 
 (Craft Appreciation)  
 การน าวัสดุเหลือใช้มาประดิษฐ์เพ่ือให้เกิดความสวยงามและน าไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน
 Creative use of  waste material 

277-104 การ์ตูนหรรษา         1((1)-0-2) 
 (Cartoon Appreciation)  
 การวาดรูปการ์ตูนเบื้องต้นและน าการ์ตูนไปตกแต่งบนของใช้ในชีวิตประจ าวัน  
 Drawing cartoons for beginners; decorative cartoons 

411-103 สีสันบันเทิงคดี         1((1)-0-2) 
 (Colorful Fiction) 
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 ความเข้าใจโลกและชีวิต ความจรรโลงใจ คุณค่าด้านความงาม สังคม และวัฒนธรรมผ่านงานสร้างสรรค์ที่
ใช้ภาษาในรูปแบบต่างๆ เช่น นวนิยาย เรื่องสั้น บทเพลง บทละคร   
 Life experience, inspiration, aesthetic, social and cultural appreciation through novels, 
short stories, songs, and plays 
 
412-123 ศิลปะแดนมังกร        1((1)-0-2) 
 (Chinese Art) 
 ศิลปวัฒนธรรมจีนด้านต่าง ๆ เช่น การตัดกระดาษ ศิลปะการเขียนพู่กันจีน ลูกคิด ศิลปะการชงชา และ
อาหารจีน เป็นต้น 
   Chinese art and culture such as paper cutting, the art of Chinese Calligraphy, abacus, 
the art of tea and food 

413-242 เสน่ห์มลายู         1((1)-0-2) 
(Malay Enchantment) 

 ชนชาติ ประเพณี วัฒนธรรมของชาวมลายูในประเทศไทยและอาเซียน 
   Race, culture and traditions Malay in Thailand and ASEAN 
415-140 เปิดประตูสู่ญี่ปุ่น        1((1)-0-2) 

(What’s Japan) 
   สังคม วัฒนธรรมญี่ปุ่นและศิลปะด้านต่างๆ ฝึกวิเคราะห์ข้อแตกต่างระหว่างสังคมญ่ีปุ่นและสังคมไทย 
  Japanese Society; culture and art in many aspects; analyzing the difference between 
Thai society and Japanese society 
 
416-146 ท่องแดนกิมจิ         1((1)-0-2) 
 (Get to Know Korea) 
 ศิลปวัฒนธรรมเกาหลีด้านต่าง ๆ เช่น การท าอาหารเกาหลี วัฒนธรรมการร่ายร าดั้งเดิมของชาวเกาหลี 
กระแสเกาหลี และ การพับกระดาษต่าง ๆ  เป็นต้น 
  Korean Art and Culture: Korean Cooking, Korean Traditional Dance, Korean Wave, fole 
paper 
 
437-111 ศิลปะบ าบัด         1((1)-0-2) 
 (Arts Therapy) 
 กระบวนการสร้างสรรค์ศิลปะเพ่ือพัฒนาสุขภาวะทางอารมณ์และสติปัญญา การบริหารจัดการความรู้สึก 
การแสดงออกและสื่อสารด้วยวิธีการที่สร้างสรรค์ เสริมสร้างความมั่นใจในตัวเองและพัฒนาการตระหนักรู้ใน
ตัวตนในระดับลึกซึ้ง 
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Arts and creative activities for improve emotional and mental well-being. Learnto 
manage the feelings, expression, and communication in more positive way. Increasing self-
confident and develop a greater self-awareness 
 
910-114 เพลินเพลงมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์      1((1)-0-2) 
 (PSU Songs Appreciation) 
  ประวัติความเป็นมา คุณค่า  การวิจารณ์ และสุนทรียะของบทเพลงมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์            
การขับร้องบทเพลงมหาวิทยาลัยโดยอาศัยวิธีการร้องเพลงต่างๆ 
 Background; value; criticism and appreciation of PSU’s song; singing PSU’s song in 
difference way 

กีฬา 
117-118 โยคะ          1((1)-0-2) 

(Yoga) 
 ความรู้และทักษะโยคะ  การออกก าลังกายด้วยโยคะ  การประยุกต์ ใช้โยคะไปสู่การออกก าลังกายเพ่ือ

ส่งเสริมสุขภาพในชีวิตประจ าวัน 
Knowledge and yoga skill, exercise with yoga, applying yoga to promote health in daily 

life 
281-204 ลีลาศ          1(0-2-1) 

(Social Dance) 
  ทักษะเบื้องต้นและมารยาทในการลีลาศ  เพลงที่ใช้ในการลีลาศ เน้นการฝึกปฏิบัติ 
   Basic social dance skills and etiquette; social dance music; emphasis on practice 

281-205 กิจกรรมประกอบจังหวะ       1(0-2-1) 
(Rhythmic Activities) 

   ความรู้เกี่ยวกับกิจกรรมประกอบจังหวะ ทักษะในการเคลื่อนไหวประกอบจังหวะ เพลงที่ใช้ใน
กิจกรรมประกอบจังหวะ เน้นการฝึกปฏิบัติ 
   Knowledge of rhythmic activities; rhythmic movement skills; music for rhythmic  
activities; emphasis on practice 
 
281-207 บาสเกตบอล         1(0-2-1) 

(Basketball) 
   ความรู้และทักษะกีฬาบาสเกตบอลเบื้องต้น วิธีสอน การฝึกปฏิบัติ กติกาและการแข่งขัน 

  Basic basketball knowledge and skills; teaching methods; practical drills; rules and 
competition 
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281-209 วอลเล่ย์บอล         1(0-2-1) 
  (Volleyball) 
  ความรู้และทักษะกีฬาวอลเล่ย์บอลเบื้องต้น วิธีสอน การฝึกปฏิบัติ กติกาและการแข่งขัน 
Basic volleyball knowledge and skills; teaching methods; practical drills; rules and 

competition 
 
281-210 แฮนด์บอล         1(0-2-1) 

(Handball) 
  ความรู้และทักษะกีฬาแฮนด์บอลเบื้องต้น  วิธีสอน การฝึกปฏิบัติ กติกา และการแข่งขัน 
   Basic handball knowledge and skills; teaching methods; practical drills; rules and 
competition 
281-215 เทเบิลเทนนิส         1(0-2-1) 
  (Table Tennis) 
  ความรู้และทักษะกีฬาเทเบิลเทนนิสเบื้องต้น วิธีสอน การฝึกปฏิบัติ กติกาและการแข่งขัน 

  Basic table tennis knowledge and skills; teaching methods; practical drill; rules and 
competition 
 
 
 
281-216 แบดมินตัน         1(0-2-1) 

(Badminton) 
    ความรู้และทักษะแบดมินตันเบื้องต้น วิธีสอน การฝึกปฏิบัติ กติกาและการแข่งขัน 
   Basic badminton knowledge and skills; teaching methods; practical drills; rules and 
competition 
 
281-219 ว่ายน้ า         1(0-2-1) 

(Swimming) 
    ความรู้และทักษะกีฬาว่ายน้ าเบื้องต้น วิธีสอน การฝึกปฏิบัติ กติกาและการแข่งขัน 
   Basic swimming knowledge and skills; teaching methods; practical drills; rules and 
competition 
 
281-220 เปตอง          1(0-2-1) 

(Petongue) 
  ความรู้และทักษะกีฬาเปตองเบื้องต้น วิธีสอน การฝึกปฏิบัติ กติกาและการแข่งขัน 
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  Basic petongue knowledge and skills; teaching methods; practical drills; rules and 
competition 
 
281-223  มวยไทย         1(0-2-1) 
   (Thai Boxing) 
   ความรู้และทักษะกีฬามวยไทยเบื้องต้น วิธีสอน การฝึกปฏิบัติ กติกาและการแข่งขัน 
  Basic this boxing knowledge and skills; teaching methods; practical drills; rules and  
competition 
 
281-225 เทควันโด         1(0-2-1) 

(Taekwondo) 
    ความรู้และทักษะกีฬาเทควันโดเบื้องต้น วิธีสอน การฝึกปฏิบัติ กติกาและการแข่งขัน 
  Basic taekwondo knowledge and skills; teaching methods; practical drills; rules and  
competition 
281-226 ไอกิโด          1(0-2-1) 

 (Aikido) 
  ความรู้และทักษะกีฬาไอกิโดเบื้องต้น วิธีสอน การฝึกปฏิบัติ กติกาและการแข่งขัน 
    Basic aikido knowledge and skills; teaching methods; practical drills; rules and  
Competition 
 
281-227 ยูโด          1(0-2-1) 

 (Judo) 
     ความรู้และทักษะกีฬายูโดเบื้องต้น วิธีสอน การฝึกปฏิบัติ กติกาและการแข่งขัน 
     Basic judo knowledge and skills; teaching methods; practical drills; rules and  
Competition 

 
สาระเลือกศึกษาทั่วไป 
สาระสุนทรียศาสตร์ 
125-102 มหัศจรรย์แห่งภูมิปัญญา       2((2)-0-4) 
 (Miracle of Wisdom)  
 การเรียนรู้และเห็นคุณค่าของวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น การบูรณาการให้เหมาะสมกับการ
เปลี่ยนแปลงของสังคม   

Learning and appreciation of local culture and wisdom; integration with social changes 
 

425-100 วัฒนธรรมน าชม        2((2)-0-4) 
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 (Culture Guide) 
 ความตระหนัก และชื่นชมในมรดกทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น  การบูรณาการความรู้ทาง
ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมกับการน าชมการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม 
  Appreciation of cultural heritage and local wisdom; knowledge integration with cultural 
tourism 
สาระความเป็นพลเมือง 
196-103 ภาวะผู้น าและการจัดการ       2((2)-0-4) 

(Leadership and Management) 
 แนวคิด ทฤษฎี กรณีศึกษาเกี่ยวกับภาวะผู้น า  ลักษณะบทบาทผู้น าและผู้ตาม ผู้น าการเปลี่ยนแปลง  
ผู้น าการสร้างสรรค์ สมรรถนะการท างาน การสร้างทีมงานและการท างานเป็นทีม  หลักการและทฤษฎีการจัดการ
การจัดการเชิงกลยุทธ์  แนวทางการพัฒนาทักษะการเป็นผู้น า และการบริหารจัดการตามหลักการเพื่อความส าเร็จ 
 Concepts and theories of leadership; characteristics and roles of leaders and followers; 
change leaders; creative leaders; competency; team building and teamwork; principles and 
theories of strategic management; leadership development; success-oriented management 

437-201 จริยศาสตร์กับความรับผิดชอบต่อสังคม      2((2)-0-4) 
 (Ethics and Social Responsibility) 
 แนวคิด ทฤษฎี ความส าคัญ  จริยศาสตร์ในการท างานเพ่ือสังคม  การสร้างอัตลักษณ์นักศึกษา ความ
รับผิดชอบต่อตนเอง  สังคมและสิ่งแวดล้อมผ่านกิจกรรมเพ่ือสังคม 
 Concepts; theories; significance; ethics in social work; identity construction; self, social 
and environmental responsibilities through social activities 
สาระอยู่อย่างรู้เท่าทัน 
724-108 ธรรมชาติบ าบัด        2((2)-0-4) 
  (Natural Therapy) 
 แนวคิดเกี่ยวกับธรรมชาติบ าบัดเพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดี ทางเลือกในการปฏิบัติเพ่ือสุขภาพ ป่าบ าบัด ดนตรี
บ าบัด โยคะ สมุนไพรในชีวิตประจ าวัน ผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติ 
 Natural therapy for healthy life; alternative health practice: forest therapy, music 
therapy, yoga, herb, natural products 
 
สาระการคิดเชิงระบบ 
276-101 การมองภาพแบบองค์รวม       2((2)-0-4) 
 (Holistic View) 
 การแสวงหาความรู้รอบตัวที่เกี่ยวข้องในชีวิตประจ าวัน ความสามารถมองภาพแบบองค์รวม การรู้เท่าทัน
สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงทางสังคมพหุวัฒนธรรม และคาดการณ์ผลกระทบที่จะเกิดขึ้น กระบวนการคิด
วิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณลักษณะ การเลือกใช้ข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการตัดสินใจแก้ปัญหา และ
น าเสนอข้อมูลบนพื้นฐานคุณธรรม 
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   Knowledge acquisition in daily life; holistic view; literacy of changes in multicultural 
societies and consequences; qualitative and quantitative analysis; choosing information sources 
for problem solving; ethical considerations in data presentation 
 
437-202 คิดอย่างเฉลียว เข้าใจอย่างฉลาด      2((2)-0-4) 
 (Smart Thought, Clever Understanding) 
 การจัดการปัญหาเชิงมโนทัศน์ เข้าใจข้อโต้แย้งของขั้วความคิดที่แตกต่าง มองเห็นข้อเด่นข้อด้อยของขั้ว
ความคิด ใช้ความคิดของตนเพ่ือสร้างค าอธิบายได้  การใช้เหตุผลประเมินสถานการณ์ โลกทัศน์ที่ไม่รู้จักมาก่อน  
เข้าใจตนเอง 
 Conceptualresolution, understanding of polarized and different point of view, 
recognizing the advantages and the disadvantages of different opinions, 
constructingstudentownideas, logicalassessment of real situation, unknownworldview, self-
understanding 
 
สาระภาษาและการสื่อสาร 
412-201 หนีห่าว จงกว๋อ        2((2)-0-4) 

(Ni Hao Zhong Guo) 
  การถ่ายเสียงภาษาจีนกลางด้วยอักษรโรมัน การฝึกออกเสียงพยัญชนะสระ และวรรณยุกต์ การสนทนา
ในหัวข้อที่เก่ียวกับชีวิตประจ าวัน 
  Pinyin romanization of Chinese phonemes; pronunciation drills of consonants, vowels 
and tones; Practice of listening and speaking skills on daily life topics 
 
413-213 มาเลย์ออนทัวร์        2((2)-0-4) 

(Malay on Tour) 
ภาษามลายูที่เก่ียวข้องกับการท่องเที่ยวในสถานการณ์ต่างๆทั้งในและต่างประเทศ 

  Malay for tourism in Thailand and foreign countries 
 
415-203 เซย์ไฮสไตล์คาวาอี้        2((2)-0-4) 

(Say Hi Style Kawaii) 
 ฝึกสนทนาภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น ข้อมูลเกี่ยวกับตัวเองและเรื่องราวใกล้ตัว พร้อมเรียนรู้ขนบธรรมเนียม 

วัฒนธรรม วิถีญี่ปุ่น เรื่องราวและสถานการณ์ปัจจุบันของประเทศญี่ปุ่นผ่านสื่อที่หลากหลาย 
 Basic Japanese conversation; talking about personal information and related topics;  
learning Japanese traditions, cultures, and ways of living; current events in Japan through 
multimedia 
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416-125 อันยองฮาเซโย โคเรีย        2((2)-0-4) 
 (Annyeonghaseyyo Korea) 

  การฝึกทักษะทั้ง 4 ด้านคือ การฟังพูด อ่าน และเขียน ฝึกออกเสียงให้ถูกต้อง ชัดเจน และฝึกสนทนา
ภาษาเกาหลีที่ใช้ในชีวิตประจ าวันผ่านซีรีส์และเพลงภาษาเกาหลี 
  Practice of four language skills: listening, speaking, reading, and writing; Korean 
conversation in daily life through Korean series and music 
 
417-191 พัฒนาการอ่าน         2((2)-0-4) 
   (Reading Development) 
 การสร้างนิสัยในการอ่าน  ทักษะการอ่านโดยทั่วไป ฝึกการอ่านและสรุปความข้อเขียนชนิดต่างๆ ใน
ระดับความยากของศัพท์ประมาณ 3,000 ค าขึ้นไป (หมายเหตุ ไม่เปิดให้นักศึกษาวิชาเอก-โท ภาษาอังกฤษชั้นปีที่ 
2-4) 
 Developing good reading habits; general reading skills; practice of reading a wide range 
of texts; minimum reading level: 3,000 words (Note: not offered to 2 nd through 4th year English 
majors and minors) 
 
หมวดวิชาเฉพาะ 
กลุ่มวิชาแกนคณะ        

761-100 โลกทัศน์อิสลาม        3((3)-0-6) 
   (Islamic Worldview) 

โครงสร้างศาสนาอิสลามโดยสังเขป หลักอะกีดะฮ์ อิบาดะฮ์ อัคลาก ความส าคัญของอัลกุรอานและซุน
นะฮ์ในฐานะแหล่งที่มาของอิสลาม อิสลามกับสังคม เศรษฐกิจ การเมืองการปกครอง ตลอดจนอิสลามกับ
สิ่งแวดล้อมและวิทยาศาสตร์   

Brief structure of Islam; principles of Aqidah, Ibadah, Akhlaq; the importance of  
al-Qur’an and Sunnah as the sources of Islam; Islam and societies, economic, politics and 
government; Islam and environment and science 

 

761-300 วะสะฏียะฮ์และการสร้างสันติภาพ      2((1)-2-3) 
 (Wasatiyah and Peace Building) 

   นิยาม หลักการ และความส าคัญของวะสะฏียะฮ์(หลักดุลยภาพในอิสลาม) และการสร้างสันติภาพใน
อิสลาม วะสะฏียะฮ์ระหว่างศาสนากับการด าเนินชีวิต และระหว่างร่างกายกับจิตใจ มุมมองอิสลามต่อแนวคิด
สุดโต่ง ศาสนาและความขัดแย้ง สันติวิธีในอิสลาม การประยุกต์ใช้หลักวะสะฏียะฮ์ในการแก้ปัญหาและความ
ขัดแย้งในสังคม การจัดโครงการเพื่อแก้ปัญหาสังคมพหุวัฒนธรรมโดยใช้หลักวะสะฏียะฮ์ 

Definitions, principles and importance of Wasatiyah ( Islamic Moderation) and peace 
building in Islam; Wasatiyah between religion and life, body and soul; Islamic perspective on 
extremism; religion and conflict; peaceful means in Islam; application of Wasatiyah in solving 
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social problems and conflicts; organizing projects using Wasatiyah to solve multicultural social 
problems  

 

763-100 เอาใจใส่สังคม         2((1)-2-3) 
   (Social Awareness and Empathy) 

การเข้าใจความต้องการของสังคม หลักการท าแผนที่สังคมเพ่ือวิเคราะห์ความต้องการของสังคมการเข้าใจ
ถึงปัญหาของผู้คนในสังคม เทคนิคในการท าความเข้าใจปัญหาของผู้อ่ืน ทัศนคติในการสื่อสารกับผู้อ่ืน  การท า
ประโยชน์เพ่ือผู้อ่ืน การท างานในความหลากหลาย การยอมรับความแตกต่าง การเห็นคุณค่าในตนเองผ่านการท า
ประโยชน์เพื่อผู้อื่น 

Understanding the needs of society; principles of social mapping to analyze social 
needs; empathizing the problems of people in society; techniques for empathizing other 
people's problems; attitude in communicating with others; serving the other’s benefits; working 
in diversity; accepting the difference among people; self-esteem through serving the other’s 
benefits 
 
763-200 การเป็นผู้ประกอบการเพื่อสังคมในอิสลาม     3((2)-2-5) 
 (Islamic Social Entrepreneurship) 

การเข้าใจความต้องการของสังคม การคิดเชิงออกแบบในการแก้ปัญหาของสังคม แนวคิดการเป็น
ผู้ประกอบการ วิธีการเริ่มธุรกิจหรือพัฒนาธุรกิจใหม่ หลักการวิเคราะห์และประเมินโอกาสทางธุรกิจ หลักการเงิน
และบัญชีครัวเรือนเบื้องต้น หลักการท าการตลาดเบื้องต้น แผนธุรกิจเบื้องต้น การจัดการและการด าเนินการ 
บุคลิกภาพของผู้ประกอบการ หลักการอิสลามส าคัญที่เกี่ยวข้องกับการเป็นผู้ประกอบการ ทักษะการเขียนแผน
ธุรกิจ ทักษะวิเคราะห์และประเมินธุรกิจ ทักษะการท าการตลาด ทักษะและทัศนคติที่จ าเป็นส าหรับการเป็น
ผู้ประกอบการเพ่ือสังคม รวมทั้งการประยุกต์หลักการเป็นผู้ประกอบการเพ่ือสังคมในอิสลามน ามาใช้ในกิจการเพื่อ
สังคม โองการอัลกุรอานที่เกี่ยวข้อง ตัวบทฮะดิษที่เกี่ยวข้อง แบบอย่างชีวิตของบุคคลตัวอย่างในประวัติศาสตร์
อิสลามท่ีเกี่ยวข้องกับการเป็นผู้ประกอบการเพ่ือสังคม 

Understanding the needs of society; design thinking to solve social problems; concept 
of entrepreneurship; business starting or developing; principles of analysis and evaluation of 
business opportunities; basic household financial and accounting principles; basic marketing 
principles;preliminary business plan;management and operation;personality of entrepreneur; 
Islamic principles related to entrepreneurship;business plan writing skill;business analysis and 
assessment skill;marketing skill;skills and attitudes necessary for being a social entrepreneur; 
applying the principles of Islamic social entrepreneurship to social enterprises; related al-Qur’an 
verses, Hadith texts and the life example of the persons in Islamic history to social 
entrepreneurship  
 

กลุ่มวิชาภาษา  
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780-001 ภาษาอาหรับในฐานะภาษานานาชาติ 1      3((3)-0-6) 
  (Arabic as an International Language (AIL)I)  

ระบบเสียง การออกเสียงพยัญชนะ สระ ค า วลี โครงสร้างประโยคภาษาอาหรับและทักษะทาง
ภาษาระดับพ้ืนฐานด้านการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน ประโยคและส านวนภาษาอาหรับพ้ืนฐาน การสร้าง
ประโยค เชื่อมประโยคชนิดต่างๆ เรียงความสั้นๆ เกี่ยวกับอิสลามและทั่วไป  

Phonological system of Arabic language: consonants, vowels, words and phrases; Arabic 
sentence structure; basic language skills; listening, speaking, reading, and writing; basic Arabic 
sentences and styles; sentence building; conjunctions; short essays on Islam and other topics   

 
780-002 ภาษาอาหรับในฐานะภาษานานาชาติ 2       3((3)-0-6) 

  (Arabic as an International Language (AIL)II)  

  ภาษาอาหรับทางวิชาการอิสลามศึกษาระดับกลาง การอ่านและการท าความเข้าใจประโยค เรียงความ 
เรื่องสั้น เนื้อหาบทความทางวิชาการ ความหมายเชิงวาทศาสตร์ เช่น เกี่ยวกับอุปมา อุปมัยและส านวนโวหาร
ต่างๆ ฝึกทักษะการพูด การเขียน เพ่ือวัตถุประสงค์การน าเสนอ การเล่าเรื่องสั้น การสรุป การบรรยายและการ
อภิปราย   

  Intermediate Arabic language for Islamic Studies; reading and understanding sentences, 
essays, short stories, academic papers, rhetorical meanings metaphors, idioms etc.; speaking 
and writing for the purpose of presentation; short story telling, summarizing, describing, 
discussion 
 
780-003 ภาษาอาหรับในฐานะภาษานานาชาติ 3        3((3)-0-6) 

  (Arabic as an International Language (AIL)III)  

ภาษาอาหรับเกี่ยวกับอิสลามศึกษาและทั่วไป ไวยากรณ์ระดับสูง ทักษะการพูด อ่าน เขียน และฟังภาษา
อาหรับ การสืบค้นข้อมูลจากต าราภาษาอาหรับ ทั้งในรูปแบบคลาสิกและร่วมสมัยและการใช้ภาษาทางสื่อต่างๆ 
ฝึกทักษะการน าเสนอบทความวิชาการในรูปแบบต่างๆ ที่ต่อเนื่องจากภาษาอาหรับในฐานะภาษานานาชาติ 2  

Arabic language on Islamic studies and others; advanced Arabic grammar;  speaking, 
reading, writing, and listerning Arabic language skills; searching classical and contemporary 
Arabic text books; Arabic in media; practice of academic presentation in continuation of Arabic 
as an International Language II 
 
780-004 ภาษาอังกฤษในฐานะภาษานานาชาติ 1         3((3)-0-6) 
            (English as an International Language (EIL) I) 

ระบบเสียง การออกเสียงพยัญชนะ สระ ค า วลี โครงสร้างประโยคภาษา อังกฤษและทักษะทาง
ภาษาระดับพ้ืนฐานด้านการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน ประโยคและส านวนภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน การสร้าง
ประโยค เชื่อมประโยคชนิดต่างๆ เรียงความสั้นๆ เกี่ยวกับการสื่อสารในระดับนานาชาติ 

Phonological system of language: consonants, vowels, words and phrases; English 
sentence structure; basic language skills: listening, speaking, reading, and writing; basic English 
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sentences and styles; sentence building; conjunctions; short essays on International 
communication 

 
780-005 ภาษาอังกฤษในฐานะภาษานานาชาติ 2         3((3)-0-6) 
             (English as an International Language (EIL) II) 

ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับอิสลามศึกษาและทั่วไป ไวยากรณ์ระดับสูง ทักษะการพูด อ่าน เขียน และฟัง
ภาษาอังกฤษการสืบค้นข้อมูลจากต าราภาษาอังกฤษ ทั้งในรูปแบบคลาสิกและร่วมสมัยและการใช้ภาษาทางสื่อ
ต่างๆ ฝึกทักษะการน าเสนอบทความวิชาการในรูปแบบต่างๆ ที่ต่อเนื่องจากภาษาอังกฤษในฐานะภาษานานาชาติ 
1  

English language on Islamic studies and others; advanced English grammar;  speaking, 
reading, writing, and listening English language skills; searching classical and contemporary 
English text books; English in media; practice of academic presentation in continuation of 
English as an International Language I 
 
780-006 ภาษาอังกฤษในฐานะภาษานานาชาติ 3                  3((3)-0-6) 
             (English as an International Language (EIL) III) 

ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับอิสลามศึกษาและทั่วไป ไวยากรณ์ระดับสูง ทักษะการพูด อ่าน เขียน และฟัง
ภาษาอังกฤษ การสืบค้นข้อมูลจากต าราภาษาอังกฤษ ทั้งในรูปแบบคลาสิกและร่วมสมัยและการใช้ภาษาทางสื่อ
ต่างๆ ฝึกทักษะการน าเสนอบทความวิชาการในรูปแบบต่างๆ ที่ต่อเนื่องจากภาษาอังกฤษในฐานะภาษานานาชาติ 
2  

English language on Islamic studies and others; advanced English grammar;  speaking, 
reading, writing, and listerning English language skills; searching classical and contemporary 
English text books; English in media; practice of academic presentation in continuation of 
English as an International Language II 
 
กลุ่มวิชาเอก 
กลุ่มวิชาเอกบังคับ 
780-101 ภาษาอาหรับเพื่อวิทยาการอิสลาม              3((3)-0-6) 

  (Arabic for Islamic Sciences) 
 พัฒนาทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอาหรับเพ่ืออิสลามศึกษา การสื่อสารด้วยภาษาพูด ภาษา
กาย การอภิปรายและแสดงทัศนะตามประเด็นอิสลามศึกษาและสาขาวิชาเฉพาะให้สอดคล้องกับบริบทของสังคม
และโลก จริยธรรมการสื่อสารในอิสลาม การใช้เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาการสื่อสารภาษาอาหรับที่สอดคล้องกับความ
แตกต่างและความหลากหลายของบุคคล 

Improving Arabic listening, speaking, reading and writing skills for Islamic Studies; 
communicating through verbal and non-verbal communication; discussing and reflecting on the 
specific issues of Islamic Studies and disciplines in accordance with the context of society and 
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the world; Islamic communicating ethics, using technologies to develop Arabic communication 
skills in accordance with individual differences and diversity  

 
780-102 ภาษาอังกฤษเพื่อวิทยาการอิสลาม       3((3)-0-6) 
   (English for Islamic Sciences) 
   พัฒนาทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษเพ่ืออิสลามศึกษา โดยเน้นการสื่อสารด้วยภาษา
พูด ภาษากาย การอภิปรายและแสดงทัศนะตามประเด็นอิสลามศึกษาและสาขาวิชาเฉพาะให้สอดคล้องกับบริบท
ของสังคมและโลก จริยธรรมการสื่อสารในอิสลาม การใช้เทคโนโลยีเพ่ือพัฒนาการสื่อสารภ าษาอังกฤษที่
สอดคล้องกับความแตกต่างและความหลากหลายของบุคคล 

Improving English listening, speaking, reading and writing skills for Islamic studies; 
communicating through verbal and non-verbal communication; discussing and reflecting on the 
specific issues of Islamic Studies and disciplines in accordance with the context of society and 
the world; Islamic communicating ethics, using technologies to develop English communication 
skills in accordance with individual differences and diversity 

 
780-103 ชุดวิชาอัลกุรอานและอุลูมอัลกุรอาน      8((7)-2-15) 

(Module : Al-Qur'an and UlumAl-Qur’an) 
กฎเกณฑ์เกี่ยวกับการอ่านอัลกุรอานและตัจวีด ฐานก าเนิดและคุณลักษณะอักษร หุกุมนูนสากีนะฮฺและ

ตันวีน หุกุมมีมสากีนะฮฺ หุกุมมัด และหุกุมอ่ืนๆตามล าดับพร้อมกับท่องจ าอัลกุรอาน ญุซอฺที่ 30 ประวัติความ
เป็นมาของอุลูมอัลกุรอาน วะหฺยู การรวบรวมและการบันทึกอัลกุรอาน โครงสร้างของเล่ม แนวเนื้อหา           
การประทานและสาเหตุการประทาน การขยายความ (Bayan) การอรรถาธิบาย (Tafsir) การตีความ (Ta’wil) 
การถอดความ (Istinbat) การเข้าใจ (Fahm)  และการแปลความหมายอัลกุรอาน  อายาตมุหฺกะมาตและมุตะชาบิ
ฮาต นาสิคและมันสูค  อรรถาธิบายอัลกุรอานเกี่ยวกับอายะฮ์ศาสนบัญญัติ (Ayat al- Ahkam) ตลอดจนอายะฮ์ที่
เกี่ยวกับมารยาทต่างๆ   
 Rules of reading al-Qur’an and Tajwid; place of articulation and characteristics of Arabic 
alphabet; rules of Nun Sakinah and Tanwin; rules of Mim Sakinah, Mad and other related rules; 
memorizing chapter 30 of al-Qur’an; historical background of ‘Ulum al-Qur’an; Wahy; 
compilation and transcription of al-Qur’an; structure and contents of the holy scripture; the 
revelation and its causes;  clarification (Bayan), exegesis (Tafsir), interpretation (ta’wil), inference 
(Istinbat), understanding (Fahm), and translation of al-Qur’an; Muhkamat and Mutashabihat 
verses; abrogator verses (Nasikh) and abrogated verses (Mansukh); exegesis of Qur’anic verses 
on Ahkam as well as  Qur’anic verses related to moral ethics  

 
780-204 ชุดวิชาหะดีษและอุลูมอัลหะดีษ       8((7)-2-15) 

(Module : Al-Hadith and UlumAl-Hadith) 
ประวัติการพัฒนาการอุลูมอัลหะดีษ นิยามและความส าคัญของหะดีษ การบันทึกหะดีษ สายสืบ (sanad) 

และตัวบท (Matn) หะดีษ การจ าแนกประเภทและชนิดต่าง ๆ ของหะดีษ นักหะดีษและต าราหะดีษที่ได้รับ         
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การยอมรับทั้ง 6 เล่ม ตลอดจนการตัครีจญ์อัลหะดีษ รวมทั้งหะดีษท่ีเกี่ยวกับศาสนบัญญัติ (Hadith al-Ahkam) 
สังคมและมารยาทต่าง ๆ 

Historical development of ‘Ulum al-Hadith; definition, and significance of Hadith; Hadith 
recording; chain (Sanad) and text (Matn) of Hadith; classifications and types of Hadith; Hadith 
scholars and the six canonical books of Hadith, as well as Takhrij al-Hadith; Hadith on Ahkam, 
society, and moral ethics  

 
780-205 ชุดวิชาอะกีดะฮ์และกลุ่มแนวคิดในอิสลาม              8((7)-2-15) 

(Module : Aqidah Islamiyah and Sectarian Thoughts in Islam) 
ความหมาย ขอบข่าย และความส าคัญของอะกีดะฮ์อิสลาม อีมานและสิ่งที่ท าให้เสียอีมาน การวะลาอ์

และบะรออ์ การศรัทธาต่ออัลลอฮฺ มะลาอิกะฮ์ คัมภีร์ ศาสนทูต วันอาคิเราะฮ์ เกาะฎออ์และเกาะดัร  อะกีดะฮ์
สะลัฟและคอลัฟ กลุ่มแนวคิดในอิสลาม จุดยืนของอิสลามที่มีต่อลัทธิทางสังคมและการเมืองสมัยใหม่ ตลอดจน
ความเชื่อและเป้าหมายสูงสุดของศาสนาต่างๆ ที่ส าคัญของโลก 

Definition, scope, and significance of ‘Aqidah Islamiyah; Iman and its causes of 
deterioration; Wala’ and Bara’; belief in Allah and His angels, Holy Books, messengers, the day 
hereafter, belief in divine destiny and decree (Qada’ waQadar); Aqidah of Salaf and Khalaf; 
sectarian thoughts in Islam; Islamic prospective on social doctrines and modern politics; beliefs 
and summum bonum of the world's most important religions  

 
780-206 ชุดวิชาประวัติศาสตร์และอารยธรรมอิสลาม     6((5)-2-11) 

   (Module : Islamic History and Civilization)  
 ระเบียบวิธีและหลักฐานทางประวัติศาสตร์อิสลามโดยสังเขป ชีวประวัตินบีมุหัมมัด ประวัติเคาะลีฟะฮ์อัร
รอชิดูนราชวงศ์อุมัยยะฮ์ อับบาซียะฮ์และอุษมานียะฮ์ความโดดเด่นของอารยธรรมอิสลามในแต่ละยุคสมัย  
อิทธิพลของอารยธรรมอิสลามที่มีต่ออารยธรรมอ่ืนๆสถานภาพของโลกมุสลิมตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่ 2 จนถึง
ปัจจุบัน รวมทั้งสาเหตุของความอ่อนแอของโลกมุสลิม 

  Methodology and historical sources of Islamic history in brief; prophet Muhammad 
biography; Islamic history of four righteous Caliphs; Islamic history during the Umayyad, the 
Abbasid, the Ottoman; advancements and emergence of Islamic civilization in various periods; 
influences of Islamic civilization on others; status of the Muslim world from World War II to the 
present time including causes of weakness of the Muslim world 

 
780-207 ชุดวิชาฟิกฮ์และอุศูลุลฟิกฮ์       6((5)-2-11) 

(Module : Fiqh and Usul al-Fiqh)  
การก าเนิดและพัฒนาการของฟิกฮ์และชะรีอะฮ์ ลักษณะเฉพาะและสาระส าคัญของฟิกฮ์ ส านักคิด 

(มัซฮับ) ของฟิกฮ์ บทบัญญัติ (หุก่ม) ประเภทของหุก่ม แหล่งที่มาของหุก่ม เจตนารมณ์และกฎเกณฑ์การบัญญัติ
กฎหมายอิสลาม ตลอดจนหมวดต่าง ๆ ของกฎหมายอิสลาม เช่น การปฏิบัติศาสนกิจ( อิบาดาต) การปฏิสัมพันธ์
และธุรกรรมทางการเงิน (มุอามะลาต) ครอบครัวและมรดก (มุนากะหาต) และกฎหมายอาญา(ญินายาต)   
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Origin and development of Fiqh and Shari’ah; characteristics and essence of Fiqh;  
schools of thoughts (Madhahib) in Fiqh; classification of Hukm; sources of Hukm; objectives and 
rules of legal provision of Islamic law, as well as categories of Islamic law:  such as religious 
ritual (Ibadah), interactions and financial transaction (Mu‘amalat), family and inheritance 
(Munakahat), and criminal law (Jinayat)   

 
780-308 ชุดวิชาวิทยาการอิสลามเพื่อการพัฒนาสังคมอย่างย่ังยืน            4((2)-4-6) 

   (Module : Islamic Sciences for Sustainable Social Development) 
   แนวคิดและความหมายของการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน ความหมายและแนวคิดวิทยาการอิสลามกับ
การพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน ประวัติศาสตร์และแบบอย่างบรรพชนอิสลามในการพัฒนาสังคม  การประยุกต์ใช้
หลักการอิสลามเพ่ือพัฒนาสังคม การวิเคราะห์ประเด็นปัญหาชุมชนและสังคม การจัดท าโครงงานอิสลามเพ่ือ
แก้ปัญหาชุมชนอย่างยั่งยืน ตลอดจนการสร้างความร่วมมือและเครือข่ายชุมชนเพ่ือแก้ปัญหาสังคมด้วยวิทยาการ
อิสลาม  

Definitions and concept of a sustainable social development; definitions and concept of 
Islamic sciences for sustainable social development;history and model of Islamic ancestors in 
developing society; application of Islamic principles for social development; analysing 
community and social problem issues; establishing an Islamic projects to solve community 
problems sustainably; building cooperation and community networks to solve social problems 
through Islamic science 

 
780-309 ชุดวิชาการศึกษาและการสอนอิสลามศึกษา     6((5)-2-11) 

  (Module : Islamic Education and Pedagogy) 
  ความหมาย มโนทัศน์ ความส าคัญ แหล่งที่มา วัตถุประสงค์ คุณลักษณะของการศึกษาในอิสลามและ

แนวคิดทางการศึกษาของนักปราชญ์มุสลิม จิตวิญญาณความเป็นครู คุณลักษณะความเป็นครู เทคนิคและวิธีการ
สอนตามแบบฉบับของท่านนบีมูฮัมหมัด ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมวิทยาและเทคนิกการสอนอัลกุรอาน การ
สอนแบบติลาวะตี การสอนแบบอิกเราะอฺ การสอนแบบกิรออะตี เป็นต้น การเขียนแผนการสอน และการวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้ 

Definition, concept, significance, source, goals, characteristics of education in Islam, and 
educational thoughts of Muslim scholars; the spirit of teachership, teacher characteristics, and 
Islamic pedagogy based on the practices of the prophet Muhammad science and teaching 
technique of al-Qur’an, Tilawati method of teaching, Iqra method of teaching, Qiraati method 
of teaching; writing lesson plan and learning assessment and evaluation 

 
780-310 ภาวะผู้น าและการจัดการในอิสลาม      3((3)-0-6) 

    (Islamic Leadership and Management) 
  แนวคิดภาวะผู้น าและการจัดการในอิสลาม โครงสร้างและพฤติกรรมองค์การ แนวคิดทางการจัดการ 

การวางแผน การจัดองค์การ การสั่งการ และการควบคุม จริยธรรมอิสลามในการจัดการองค์การ การปรับตัวของ
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องค์การในยุคดิจิทัล การใช้เทคโนโลยีในการจัดองค์การ หลักการจัดการทรัพยากรมนุษย์ ในอิสลาม โองการ       
อัลกุรอานที่เกี่ยวข้อง ตัวบทฮะดิษที่เกี่ยวข้อง แบบอย่างชีวิตของบุคคลตัวอย่างในประวัติศาสตร์อิสลามที่
เกี่ยวข้องกับการเป็นผู้น าและการจัดการองค์การ 

Concept of leadership and management in Islam; organizational structure and behavior; 
management concepts, planning, organizing, leading and controlling; Islamic ethics in 
organization management; organization adaptation in the digital age; use of technology in 
organization; principles of human resource management in Islam; related al-Qur’an verses, 
Hadith texts and the life example of the persons in Islamic history to organizational 
management 

 
780-311 การวิจัยสังคมศาสตร์ส าหรับอิสลามศึกษา     3((3)-0-6) 

   (Social Science Research for Islamic Studies) 
   ความหมายและแนวคิดการวิจัยทางสังคมศาสตร์ ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์ การวิจัยเชิงปริมาณ 

การวิจัยเชิงคุณภาพและการวิจัยแบบผสมผสานเครื่องมือ และเทคนิคการวิจัย การวิจัยเอกสารและวิจัยภาคสนาม 
การเลือกหัวข้อวิจัย การตั้งสมมุติฐาน การทบทวนวรรณกรรม การเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติการวิจัย การวิเคราะห์ 
และตคีวามข้อมูล ตลอดจนการเขียนรายงานวิจัย และการประยุกต์ใช้ส าหรับอิสลามศึกษา 

Definitions and concept of social sciences research; research methods in social 
sciences research; quantitative research, qualitative research, and mixed-method research; 
instruments and techniques; documentary and field research; selection of research topics; 
hypotheses; literature review; data collection; research statistics; data analysis and 
interpretation; research report writing; application for Islamic studies 

 
763-312 ชุดวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้อิสลาม            6((4)-4-10) 
    (Module : Digital Technology for Islamic Learning Promotion)  
    ความหมาย เป้าหมาย ความส าคัญ วิธีการและหลักการส่งเสริมการเรียนรู้ในอิสลาม ประวัติการเผยแผ่
ศาสนาของบรรดาศาสดา กระบวนทัศน์อิสลามในการส่งเสริมการเรียนรู้อิสลาม และการส่งเสริมการเรียนรู้ในมิติ
สากล วิถีทาง และเทคนิคการส่งเสริมการเรียนรู้สมัยใหม่หลักการ แนวคิด นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลทาง
การศึกษาเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้อิสลามศึกษา การวิเคราะห์ การออกแบบ การพัฒนา การประยุกต์ใช้และการ
ประเมินในด้านการจัดการสาร สื่อการสอน และเทคโนโลยีสารสนเทศแนวดิจิทัลทางการศึกษา การใช้โปรแกรม
ออกแบบสื่อสร้างสรรค์ การวาดการ์ตูนฮาลาล การตัดต่อคลิปวีดีโอสั้น การใช้สื่อสังคมออนไลน์เพ่ือส่งเสริมการ
เรียนรู้อิสลาม การเป็นอินฟลูเอนเซอร์หรือผู้มีอิทธิพลบนสื่อสังคมออนไลน์ กฎหมายและแนวโน้มที่เกี่ยวข้องกับ
เทคโนโลยีการศึกษา รวมถึงหลักจริยธรรมอิสลามในการใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ  

Definition, aims, significance, methods and principle of Islamic learning promotion; 
history of prophets’ Da‘wah; Islamic view on Islamic learning promotion and its universal 
dimensions; means and techniques of modern learning promotion; principle and concepts of 
innovations and digital technology in education for Islamic learning promotion; analyzing, 
designing, developing, applying and evaluating the field of media management, teaching and 
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digital information technology in education; using application to design creative media; drawing 
Halal cartoons; short vidio clip editing; using social media to promote Islamic learning; 
becoming an influencer or social media influencer, laws and trends related to the educational 
technology; Islamic ethics in using innovation and information technology 

 
กลุ่มวิชาเอกเลือก 
780-007 การประยุกต์ใช้อิสลามกับประเด็นสังคมร่วมสมัย            3((3)-0-6) 

  (Application of Islam to Contemporary Social Issues) 
 การวิเคราะห์ประเด็นอิสลามในสังคมร่วมสมัย การวินิจฉัยน าหลักการอิสลามไปประยุกต์ใช้ กฏเกณฑ์

และเงื่อนไขของหลักการศาสนา และวิธีการในการน าหลักการไปใช้อย่างเหมาะสมกับบริบทและสถานการณ์  
Analysing Islamic issues in a contemporary society; diagnostics applying the Islamic 

principles, rules, and conditions of religious principles; methods for applying the principles 
appropriately to the context and situation 

 
780-008 สุขภาวะและเพศสภาวะในอิสลาม      2((2)-0-4) 

  (Well-being and Gender Issues in Islam) 
  แนวคิดอิสลามว่าด้วยเรื่องสุขภาวะและความแตกต่างทางเพศสภาวะ การจัดการสุขภาวะวิถีอิสลาม

อิสลามกับประเด็นปัญหาสุขภาวะร่วมสมัย เสรีภาพและความเสมอภาคระหว่างเพศ กฎหมายอิสลามที่เกี่ยวกับ
การละเมิดสิทธิของเพศตรงข้าม อิทธิพลของสตรีนิยมที่มีต่อสังคมมุสลิม เปรียบเทียบสถานภาพสตรีมุสลิมในอดีต
กับสตรีในสังคมปัจจุบัน ตลอดจนสิทธิมนุษยชนในอิสลาม 

Islamic views towards well-being and gender differences; Islamic health management; 
Islamic perspective on contemporary well-being issue liberty and equality between sexes; 
Islamic law relating to the transgression of gender rights; influence of feminism on Muslim 
society; comparison of the Muslim women’s status with contemporary society; human rights in 
Islam 

 
 

780-009 การสร้างความเข้มแข็งและครอบครัวเปี่ยมสุขในอิสลาม    2((2)-0-4) 
    (Building up  and Strengthening a Happy Family in Islam) 
    แนวคิดและหลักการอิสลามเรื่องการสร้างความเข้มแข็งแก่ครอบครัว การสร้างครอบครัวเปี่ยมสุข        

แนวทางการจัดการและแก้ปัญหาครอบครัวด้วยอิสลาม  
Islamic concepts and principles on the building of strength for the family; building a 

happy family; guidelines for coping and solving family problems with Islamic paradigm 
 

780-010 การพัฒนาเด็กและเยาวชนด้วยอิสลาม      2((2)-0-4 
    (Islamic Child and Youth Development) 
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    แนวคิดและหลักการอิสลามเกี่ยวกับการพัฒนาเด็กและเยาวชน ความส าคัญของเด็กและเยาวชนใน
อิสลาม สิทธิเด็กในอิสลาม การจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาเด็กและเยาวชน และการบริหารจัดการองค์กรเด็กและ
เยาวชน  

  Islamic concepts and principles on child and youth development; the importance of 
children and youth in Islam; children rights in Islam; organizing activities for the development of 
children and youth; and the management of child and youth organizations 

 
780-011 กีฬา สันทนาการ และศิลปะอิสลาม      2((2)-0-4) 

    (Islamic Sport, leisure, and art) 
    แนวคิดและบทบัญญัติ อิสลามเกี่ยวกับการเล่นกีฬา สันทนาการ และศิลปะ อารยธรรมและ

ประวัติศาสตร์อิสลามที่เกี่ยวข้อง การจัดกิจกรรมกีฬา สันทนาการ และศิลปะอิสลาม และการเผยแพร่ผลงาน
ศิลปะอิสลามท่ีสร้างสรรค์เพ่ือสังคม 

  Islamic concepts on sports, recreation, and arts; relevant Islamic civilization and history; 
organizing recreational sports and Islamic arts activities; and the dissemination of creative 
Islamic art for society 

 
780-012 การดูแลผู้สูงวัยวิถีอิสลาม        2((1)-2-3) 
   (Islamic Elderly Care) 
  แนวคิดและบทบัญญัติอิสลามเกี่ยวกับการดูแลผู้สูงวัย การออกแบบ การจัดการ และการพัฒนาระบบ
ดูแลผู้สูงวัย การสังเกตการจัดการและดูแลผู้สูงวัย แนวทางการสื่อสารกับผู้สูงวัย จิตวิทยาผู้สูงวัย และการส่งเสริม
สุขภาวะของผู้สูงวัยด้วยอิสลาม  

Islamic concept on the elderly care; designing, managing, and developing elderly care 
system; observing elderly care management;elderly communication guidelines, elderly 
psychology; and promoting well-being of the elderly through Islam 

 
 
 

 780-013 การจัดการศึกษาปฐมวัยวิถีอิสลาม       2((1)-2-3)
 (Islamic Early Childhood Educational Management)  

    หลักการและแนวคคิดการจัดการศึกษาส าหรับเด็กปฐมวัย การประยุกต์ใช้หลักการอิสลามในการดูแล
เด็กปฐมวัย การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ การบริหารและจัดการสถานบริบาลและสถานดูแลเด็กปฐมวัย  

  Principles and concepts of early childhood education;applying of Islamic principles in 
early childhood care; implementing learning activities; administration and management of 
nursery and early childhood institution  

 
780-014 สิทธิชนกลุ่มน้อยในอิสลาม        2((2)-0-4)
  (Minority Rights in Islam) 
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  หลักการอิสลามเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน และสิทธิชนกลุ่มน้อย สถานการณ์ชนกลุ่มน้อยในประชาคมโลก 
การดูแลและการจัดการชนกลุ่มน้อย การสนับสนุนและส่งเสริมสิทธิแก่ชนกลุ่มน้อย  
 Islamic principles on human rights and minority rights; the situation of minorities in the 
international community; caring and managing of minorities;supporting and promoting of rights 
for ethnic minorities 
 
780-015 การแปลภาษาเพื่อสื่อสารธุรกิจฮาลาล      2((2)-0-4) 

  (Translation for Communicating Halal Business) 
   ศึกษาและฝึกปฏิบัติหลักและวิธีการแปลพ้ืนฐานภาษาอาหรับเป็นภาษาไทย ภาษาไทยเป็นภาษาอาหรับ
เพ่ือสื่อสารธุรกิจระหว่างประเทศและธุรกิจฮาลาล ในระดับค า วลี ประโยค และย่อหน้า จากงานเขียนและสื่อ
ประเภทต่างๆ ตลอดจนการใช้สื่อสารสนเทศช่วยในการแปล 
 Studying and practicing the principles and methods of basic translation of Arabic to Thai 
and Thai to Arabic for Halal business communication at word, phrase, sentence and paragraph 
level from written works and various types of media as well as use of information media to 
help in translation 
 
763-001 ชุดวิชารู้จักธุรกิจอิสลาม       5((3)-4-8) 

  (Module :  Get to Know Islamic Business) 
ลักษณะทั่วไปของธุรกิจอิสลาม คุณค่าการท าธุรกิจที่สอดคล้องกับคุณธรรมอิสลาม ระบบนิเวศของธุรกิจ

อิสลาม การเชื่อมโยงกันของห่วงโซ่อุปทานของแต่ละกลุ่มธุรกิจ หลักการชะรีอะห์ที่เกี่ยวข้องเศรษฐศาสตร์อิสลาม 
การสร้างสิ่งแวดล้อมเชิงสังคมเศรษฐกิจ รวมทั้งกรอบการท างานในด้านสถาบัน องค์กรและกฎระเบียบต่าง ๆ ให้
เกื้อหนุนและสอดคล้องกับบริบทในการด าเนินธุรกิจ การรู้จักเครือข่ายคู่ค้า ซัพพลายเออร์ หุ้นส่วน พันธมิตรของ
ธุรกิจอิสลาม โองการอัลกุรอานที่ เกี่ยวข้อง ตัวบทฮะดิษที่เกี่ยวข้อง แบบอย่างชีวิตของบุคคลตัวอย่างใน
ประวัติศาสตร์อิสลามท่ีเกี่ยวข้อง 

General characteristics of Islamic business; business ethics and values in accordance 
with Islamic morality; ecosystem of Islamic business; supply chain of each business group; 
Islamic economics; the related shari’ah principles; creating a socio-economic environment 
including institutional framework, organizations and regulations to support and comply with the 
business context; knowing the network of business partners, suppliers, alliances of Islamic 
business; related al-Qur’an verses, Hadith texts and the life example of the persons in Islamic 
history 

 
763-015 ชุดวิชาการจัดการองค์กรซะกาตและวะกัฟ     5((2)-6-7) 

  (Module : Zakat and Waqf Organization Management) 
ความหมาย แนวคิดและพัฒนาการของการจัดการซะกาตและวะกัฟ ทรัพย์สินประเภทต่างๆ ที่ต้องจ่าย

ซะกาต พิกัดต่ าสุด และอัตราการจ่ายซะกาต ผู้มีสิทธิได้รับซะกาต บทบาทของซะกาตที่เกี่ยวเนื่องกับสวัสดิการ
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สังคม หลักเกณฑ์และวิธีการจัดการซะกาตสมัยใหม่ ทรัพย์สินวะกัฟแบบต่างๆ วะกัฟและการพัฒนาเศรษฐกิจ
สังคม ประเด็นวะกัฟร่วมสมัย โองการอัลกุรอานที่เกี่ยวข้อง ตัวบทฮะดิษที่เกี่ยวข้อง แบบอย่างชีวิตของบุคคล
ตัวอย่างในประวัติศาสตร์อิสลามท่ีเกี่ยวข้อง 

Definition, concept, and evolution of zakat and management; assets subject to zakat; 
minimum rate and distribution of zakat; eligible recipients of zakat; role of zakat in social 
welfare; principle and method of modern zakat management; types of waqf assets; waqf and 
socio-economic development; controversial issues in waqf; related al-Qur’an verses, Hadith 
texts and the life example of the persons in Islamic history 
 
763-016 ชุดวิชาการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยวฮาลาล    5((2)-6-7) 
   (Module : Halal Hotel and Tourism Management) 

ระบบการจัดการโรงแรมด้านโครงสร้าง การบริหารงานบุคคล ด้านการเงิน ด้านการตลาด ระบบการ
จัดการฮาลาล และกระบวนการบริหารอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการบริหารงานโรงแรมและการท่องเที่ยว         
ฮาลาล โองการอัลกุรอานที่เกี่ยวข้อง ตัวบทฮะดิษที่เกี่ยวข้อง แบบอย่างชีวิตของบุคคลตัวอย่างในประวัติศาสตร์
อิสลามท่ีเกี่ยวข้อง 

Structure of hotel management systems; personnel management, financial, marketing, 
Halal management system; other administrative processes related to the administration of Halal 
hotel and tourism management; related al-Qur’an verses, Hadith texts and the life example of 
the persons in Islamic history 

 
780-320 เตรียมสหกิจศึกษาและฝึกประสบการณ์      1(0-2-1) 

   (Cooperative Education and Internship Preparation) 
การฝึกอบรมเพ่ือเตรียมความพร้อมจ านวน 30 ชั่วโมงก่อนการฝึกประสบการณ์ในสภาพจริง  
30 hours training course for building work readiness before internship  

 
 
 
 
780-321 ฝึกประสบการณ์        3(0-18-0) 

   (Internship) 
 ฝึกประสบการณ์การท างานในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 7 สัปดาห์ ในองค์การธุรกิจ องค์การที่ไม่แสวงหาผล
ก าไร หรือหน่วยงานราชการจะในประเทศหรือต่างประเทศก็ได้ 

Joining work experience for not less than 7 weeks in a business organization, non-profit 
organization, or government agencies, ethier domestic or international organizations 
 
780-421 สหกิจศึกษา         6(0-36-0) 
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    (Cooperative Education)   

เงื่อนไขบังคับรายวิชา : ผ่านการอบรมเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา 30 ชั่วโมง 
Prerequisite: collected 30 hours of pre-cooperative education 

  การปฏิบัติงานเต็มเวลาในสถานประกอบการจ านวน 16 สัปดาห์ 
 Full-time operation in the workplace for 16 weeks  
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        3.2 ชื่อ สกุล เลขประจ าตัวบัตรประชาชน ต าแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์ 
        3.2.1 อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 

ล าดับที่ 
เลขประจ าตัว

ประชาชน 
ต าแหน่งทาง

วิชาการ 
ชื่อ- สกุล 

ระดับ
การศึกษาท่ี

จบ 

ชื่อหลักสูตร
ที่จบ

การศึกษา 
สาขาวิชาที่จบการศึกษา ชื่อสถาบันที่จบการศึกษา ปีท่ีจบ 

1 3940900416xxx อาจารย์ นายอับดุลลอฮ  อัลอุซามะฮ์ 
 

- ปริญญาเอก 
 
- ปริญญาโท 
- ปริญญาตรี 

- Ph.D.  
 
- ศศ.ม. 
- B.A. 

- Faith and Islamic 
philosophy 
- อิสลามศึกษา 
- Dawah and Islamic 
Principle 

- The World Islamic Science & 
Education University, Jordan 
- มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์   
- University of Medina, Saudi 
Arabia 

2559 
 

2551 

2546 

2. 3960100093xxx ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

นายอาเซ็ม  อัชชะรีฟ 

 

- ปริญญาโท 
- ปริญญาโท 
 
- ประกาศนี 
ยบัตรชั้นสูง 
- ปริญญาตรี 

- ศศ.ม. 
- M.Is. 
 
- High 
Diploma 
- B.Ed. 

- อิสลามศึกษา 
- Arabic Studies and 
Islamic Civilization 
- Arabic Language & 
Literature 
- Arabic Language 
 

- มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
- National University of 
Malaysia, Malaysia 
- Yarmouk University of Jordan, 
Jordan 
-College of Basic Education, 
The Public Authority for Aplied 
Education and Training, State 
of Kuwait 

2549 
2548 

 
2544 

 
2541 

3. 3960100093xxx ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

นายอาลี สาเมาะ 

 

- ปริญญาเอก 
 
 

- Ph.D. 
 
 

- Islamic Call and 
Culture 
 

-The Islamic University of 
Madinah, Saudi Arabia 
-The Islamic University of 

2556 
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ล าดับที่ 
เลขประจ าตัว

ประชาชน 
ต าแหน่งทาง

วิชาการ 
ชื่อ- สกุล 

ระดับ
การศึกษาท่ี

จบ 

ชื่อหลักสูตร
ที่จบ

การศึกษา 
สาขาวิชาที่จบการศึกษา ชื่อสถาบันที่จบการศึกษา ปีท่ีจบ 

- ปริญญาโท 
 
- ปริญญาตรี 

- M.A. 
 
- B.A. 

- Islamic Studies 
 
- Al-Hadith 

Madinah, Saudi Arabia 
- The Islamic University of 
Madinah, Saudi Arabia 

2548 
 

2541 

4. 5940201034xxx อาจารย์ นายรุชดี  ตาเห - ปริญญาเอก 
 
- ปริญญาโท 
 
- ปริญญาตรี 

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

- Islamic Education 
 
- Islamic Education 
 
- IslamicEducation 

- The Islamic University of 
Madinah, Saudi Arabia 
- The Islamic University of 
Madinah, Saudi Arabia 
- The Islamic University of 
Madinah, Saudi Arabia 

2557 
 

2550 
 

2543 

5. 
 

L0932xx ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

Mr. Abdulai M. Kaba - ปริญญาเอก 
 
- ปริญญาโท 
 
 
- ปริญญาตรี 

- Ph.D 
 
-  M.H.Sc. 
 
 
-  B.A. 

- Islamic Sciences  
 
- Clinical and 
Counseling 
Phychology 
- Usul al-Din & 
Comparative Religion 
Phychology 

- International Islamic 
University Malaysia, Malaysia 
- International Islamic 
University Malaysia, Malaysia 
 
-International Islamic University 
Malaysia, Malaysia 

2550 
 

2545 
 
 

2541 

 
 
 3.2.2  อาจารย์ประจ า 
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ล าดับที ่
เลขประจ าตัว

ประชาชน 
ต าแหน่งทาง

วิชาการ 
ชื่อ – สกุล 

ระดับการศึกษา 
ที่จบ 

หลักสูตร
(สาขาวชิา)ที่

จบ 

ส าเร็จการศึกษาจาก ภาระการสอนช.ม./ 
ปีการศึกษา 

สถาบนั ปี พ.ศ. 2564 2565 2566 2567 

1. R04887xx อาจารย์ Mr. Mohamed Lamine 
Sylla 
 

- ปริญญาเอก 
 
- ปริญญาโท 
 
- ปริญญาตรี 

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

- International Islamic University 
Malaysia, Malaysia 
-Khartoum International Institute 
for Arabic Language, Sudan 
-The Islamic University of 
Madinah, Saudi Arabia 

2555 
 

2552 
 

2545 

300 300 300 300 

2. 393040011xxx
x 

อาจารย์ นายธวัช นุ้ยผอม - ปริญญาเอก 
 
- ปริญญาโท 
 
- ปริญญาโท 
- ปริญญาตรี 

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

- University of Durham, United 
Kingdom 

- University of Durham, United 
Kingdom 

- University Putra, Malaysia 
- International Islamic University, 

Malaysia 

2556 
 

2550 
 

2546 
2539 

100 100 100 100 

3. 396050027xxx
x 

อาจารย์ นายอุสมาน ยูนุ - ปริญญาเอก - Ph.D.  - Al-Imam Muhammad Ibn Saud 
Islamic University, Saudi Arabia 

2557 100 100 100 100 

4. 3820200081xxx อาจารย์ นายสราวุธ สายทอง - ปริญญาเอก 
 
- ปริญญาโท 
 
- ปริญญาตรี 

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

- International University of 
Africa, Sudan  
- Khartoum International for  
Arabic Language, Sudan  
- International University of 

2556 
 

2552 
 

2551 

100 100 100 100 
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ล าดับที ่
เลขประจ าตัว

ประชาชน 
ต าแหน่งทาง

วิชาการ 
ชื่อ – สกุล 

ระดับการศึกษา 
ที่จบ 

หลักสูตร
(สาขาวชิา)ที่

จบ 

ส าเร็จการศึกษาจาก ภาระการสอนช.ม./ 
ปีการศึกษา 

สถาบนั ปี พ.ศ. 2564 2565 2566 2567 

Africa, Sudan  
5. A39321682 Professor Farok Bin Zakaria - ปริญญาเอก 

- ประกาศนีย 
บัตร 
- ประกาศนีย 
บัตรชั้นสูง 
- ประกาศนีย 
บัตรชั้นสูง 
- ปริญญาโท 
- ปริญญาตรี 

-Ph.D. 
- Certificate 
Post 
- Diploma 
Post  
- Diploma 
 
-M.B.A. 
-B.Sc. 

-Universiti Malaya, Malaysia 
-Certificate Post Kyushu 
University, Japan 
-Graduate International Islamic 
University, Malaysia  
-Graduate Universiti Kebangsaan, 
Malaysia 
-University of Stirling, Scotland 
-University Pertanian Malaysia, 
Malaysia 

2546 
2536 

 
2535 

 
2533 

 
2532 
2527 

 

100 100 100 100 
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4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม 
4.1 ผลลัพธ์การเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม 
SPLO1.3 สามารถน าหลักการอิสลามสายกลางที่ผ่านการวินิจฉัยไปใช้ในการแก้ปัญหาสังคมได้อย่าง

เหมาะสมและสอดคล้องกับบริบท 
SPLO2.2: สร้างสรรค์นวัตกรรมสื่ออิสลามศึกษาเพื่อแก้ปัญหาสังคมให้สอดคล้องกับประเด็นร่วมสมัย การ

ประกอบธุรกิจและอาชีพ 
SPLO3.1: มีภาวะความเป็นผู้น า และทักษะในการน า สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างสร้างสรรค์ 
SPLO3.2: มีทักษะมนุษยสัมพันธ์ที่ดี และมีความเห็นอกเห็นใจผู้อ่ืนบนพื้นฐานของความเข้าใจในวัฒนธรรมที่

หลากหลาย 
SPLO4.1: สามารถน าหลักคิดอิสลามเพ่ือสังคมสู่การช่วยเหลือสังคมด้วยจิตสาธารณะ 
SPLO4.2: สามารถน าหลักการอิสลามสากลไปประยุกต์ใช้ในการแสดงบทบาทความเป็นพลเมืองท้องถิ่นและ

สากล 
4.2 ผลลัพธ์การเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม 
1. ประยุกต์ใช้ความรู้ที่เรียนกับการปฏิบัติงานจริงตรงสาขา 
2. สามารถคิดวิเคราะห์/สังเคราะห์ อย่างเป็นระบบเพ่ือแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นจริงในงานที่ท า 
3. ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ในองค์กรเพ่ือการปฏิบัติงานได้ 
4. สามารถสื่อสารและน าเสนองานกับคนในองค์กรทุกระดับที่สอดคล้องกับบริบทของวัฒนธรรมองค์กรที่

ปฏิบัติงาน 
5.แสดงออกถึงความเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรมในวิชาชีพ 
6. แสดงออกถึงความเป็นผู้ใส่ใจและเรียนรู้พัฒนาตนเองอย่างสม่ าเสมอ 
4.3 ช่วงเวลา การจัดเวลา ตารางสอน และรูปแบบการจัดประสบการณ์ 

ช่วงเวลาการเรียนรู้ผ่าน
ประสบการณ์ 

การจัดเวลาและ
ตารางสอน 

รูปแบบของการจัดประสบการณ์ 

ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 
1(Track 1) 
ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 
1(Track 2) 

ค่าย 3-5 วันติดต่อกัน 
 
 
 
 

ชุดวิชาวิทยาการอิสลามเพ่ือการพัฒนาสังคม
อย่างยั่งยืนกิจกรรมค่ายเพ่ือออกแบบกิจกรรม
เพ่ือสังคมให้ชุมชนเป้าหมาย พัฒนาทักษะการ
วิ เคราะห์ปัญหาชุมชน และออกแบบแนว
ทางการพัฒนาชุมชน พร้อมลงพ้ืนที่ ชุมชน
เป้าหมายในการศึกษาและร่วมน าเสนอแนว
ทางการแก้ปัญหาโดยประยุกต์หลักวิทยาการ
อิสลามตามบริบทชุมชน 

ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1 16 สัปดาห์ติดต่อกัน สหกิจศึกษา จัดให้เป็นการเรียนการสอนแบบ
การเรียนรู้จากประสบการณ์อย่างเต็มรูปแบบ 
ในช่วงระยะเวลา 16สัปดาห์เต็ม ผู้เรียนจะต้อง
เข้าปฏิบัติการที่สถานประกอบการอย่างเต็มตัว 
เสมือนกับ เป็นพนักงานคนหนึ่ งของสถาน
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ช่วงเวลาการเรียนรู้ผ่าน
ประสบการณ์ 

การจัดเวลาและ
ตารางสอน 

รูปแบบของการจัดประสบการณ์ 

ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ โดยจะต้องท า
โครงงานที่ถูกออกแบบร่วมกันกับอาจารย์ผู้ดูแล
หลักสูตร และสถานประกอบการ โดยจะท าการ 
ประเมินผลการปฏิบัติงานดังกล่าวให้เทียบเท่า
กับรายวิชาที่ระบุในหลักสูตร 

ทุกภาคการศึกษา 3-6 ชั่วโมงบางสัปดาห์ การบูรณาการ WIL ในรายวิชาเพ่ือตอบผลลัพธ์
การเรียนรู้ของรายวิชานั้นๆ 

 

5. ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงานหรืองานวิจัย 
      5.1 ค าอธิบายโดยย่อ 
 โครงงานคือชิ้นงานที่ผู้เรียนเลือกไอเดียที่สนใจและโจทย์ปัญหาจากสถานการณ์จริง ประยุกต์ใช้และบูรณา
การทฤษฎีจากรายวิชาต่างๆ ที่ได้ศึกษา เพ่ือแก้ไขปัญหาหรือพัฒนาไอเดียดังกล่าวจนบรรลุเป้าหมาย โคร งงานมี
ขอบเขตที่สามารถท าเสร็จได้ภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
      5.2 ผลลัพธ์การเรียนรู้ 

การท าโครงงานมีอยู่ในทุกชุดวิชา ซึ่งตอบผลลัพธ์การเรียนรู้ดังนี้ 
SPLO1.3: สามารถน าหลักการอิสลามสายกลางที่ผ่านการวินิจฉัยไปใช้ในการแก้ปัญหาสังคมได้อย่าง

เหมาะสมและสอดคล้องกับบริบท 
SPLO2.1: ใช้ทักษะภาษาอาหรับและอังกฤษอย่างสร้างสรรค์เพ่ือน าเสนอหลักการอิสลามสายกลาง และ

เผยแพร่ความรู้อิสลามท่ีถูกต้องเพ่ือสร้างสังคมสันติสุข 
SPLO2.2: สร้างสรรค์นวัตกรรมสื่ออิสลามศึกษาเพ่ือแก้ปัญหาสังคมให้สอดคล้องกับประเด็นร่วมสมัย การ

ประกอบธุรกิจและอาชีพ 
SPLO3.1: มีภาวะความเป็นผู้น า และทักษะในการน า สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างสร้างสรรค์ 
SPLO3.2: มีทักษะมนุษยสัมพันธ์ที่ดี และมีความเห็นอกเห็นใจผู้อื่นบนพื้นฐานของความเข้าใจในวัฒนธรรม

ที่หลากหลาย 
SPLO4.1: สามารถน าหลักคิดอิสลามเพ่ือสังคมสู่การช่วยเหลือสังคมด้วยจิตสาธารณะ 
SPLO4.2: สามารถน าหลักการอิสลามสากลไปประยุกต์ใช้ในการแสดงบทบาทความเป็นพลเมืองท้องถิ่น

และสากล 

5.3 ช่วงเวลา  
ตั้งแต่ปีที่ 2-4 
5.4 จ านวนหน่วยกิต   

 การท าโครงงานมีการบูรณาการอยู่ในหลายชุดวิชา/รายวิชา ไม่ได้แยกออกมาเป็นหน่วยกิตเฉพาะ 
5.5 การเตรียมการ 
1) มอบหมายอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการให้นักศึกษา 
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2) ก าหนดชั่วโมงการให้ค าปรึกษา ให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโครงงานทางเว็บไซต์ และปรับปรุงให้ทันสมัย
เสมอ 

3) อาจารย์ที่ปรึกษา (และพนักงานที่ปรึกษา ในกรณีรายวิชาสหกิจศึกษา) ให้ค าปรึกษาในการเลือกหัวข้อ 
และกระบวนการศึกษาค้นคว้าและประเมินผล 

4) อาจารย์ที่ปรึกษาจัดท าบันทึกการให้ค าปรึกษา 
5) จัดสรรงบประมาณสนับสนุนการวิจัย จัดสิ่งอ านวยความสะดวก และเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
6) จัดให้นักศึกษาน าเสนอผลการศึกษาปากเปล่าต่ออาจารย์ที่ปรึกษา(และพนักงานที่ปรึกษา ในกรณี

รายวิชาสหกิจศึกษา) 
7) จัดกิจกรรมเพ่ือให้นักศึกษาน าเสนอผลงานในเวทีต่างๆ 
5.6 กระบวนการประเมินผล 
1) ประเมินผลจากความก้าวหน้าในการท าโครงงาน  
2) ประเมินผลจากการน าเสนอปากเปล่า และจากการเขียนรายงาน 
3) ผู้เรียน(และพนักงานที่ปรึกษา ในกรณีรายวิชาสหกิจศึกษา) ประเมินผลการเรียนรู้ตามแบบฟอร์ม  
4) ชุมชนและภาคธุรกิจประเมินกระบวนการท างานและตัวโครงงาน 
5) การเข้าร่วมกิจกรรมของผู้เรียนในการน าเสนอผลงาน 
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หมวดที ่4 ผลการเรียนรู้กลยุทธก์ารสอนและการประเมินผล 
 
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับ
หลักสูตร (PLOs) 

1. ประยุกต์ใช้ความรู้
อิสลามเพ่ือแก้ปัญหา
สังคม 

1. ชุดวิชาวิทยาการอิสลามเพื่อการพัฒนา
สังคมอย่างยั่งยืน  

2. ใช้การจัดการเรียนรู้ที่ให้นักศึกษาได้สัมผัส
ชุมชน เรียนรู้จากชุมชน ท างานร่วมกับ
นักศึกษาจากหลากหลายสาขาวิชา ต่าง
สถาบันหรือต่างประเทศ น าโจทย์จาก
สภาพจริงของชุมชนเพ่ือพัฒนาเป็น
โครงงานแก้ปัญหาชุมชน 

3. ใช้กิจกรรมนักศึกษาของแผนก คณะฯ 
มหาวิทยาลัย และองค์กรอ่ืนๆ 

PLO1: มีความรู้ด้านอิสลาม
ศึกษาที่เป็นสากล เป็นนักคิด
ฐานความรู้อิสลาม การวินิจฉัย
ปัญหาจากทัศนะที่เป็นสากลเพ่ือ
แก้ปัญหาสังคมได้อย่าง
สร้างสรรค ์
PLO4: มีจิตสาธารณะเพ่ือสังคม
บนฐานอิสลาม แสดงออกถึง
ศักยภาพในการเป็นพลเมืองโลก
ที่มีความเข้าใจบริบทสังคมและ
วัฒนธรรมของทั้งในระดับ
ท้องถิ่นและสากล 
SPLO4.2: น าหลักการอิสลาม
สากลไปประยุกต์ใช้ในการแสดง
บทบาทความเป็นพลเมือง
ท้องถิ่นและสากล 

2. การสื่อสาร
ภาษาต่างประเทศและ
ทักษะด้านเทคโนโลยี
ดิจิทัล 

1. ชุดวิชาภาษาอาหรับและภาษาอังกฤษเพ่ือ
อิสลามศึกษา 

2. รายวิชาภาษาอาหรับภาษาโลกและ
ภาษาอังกฤษภาษาโลก 

3. การสอน การน าเสนอ การท ากิจกรรมใน
รายวิชาโดยใช้ภาษาอาหรับร้อยละ 60 
และภาษาอังกฤษร้อยละ 40 ของรายวิชา
แกนทั้งหมด  

4. กิจกรรมการอบรมฝึกฝนโดยวิทยากรที่
เชี่ยวชาญในด้านการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 

5. กิจกรรม OPOU 
6. การสอบ English Exit Exam 
7. การศึกษาดูงานในบริษัทหรือองค์กรที่ใช้

เทคโนโลยีหรือการสื่อสารที่น่าสนใจ 

PLO2: มีทักษะในการใช้ภาษา
อาหรับและอังกฤษเพ่ือการ
สื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และสร้างนวัตกรรมการสื่อสาร
โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลได้อย่าง
สร้างสรรค ์
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คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับ
หลักสูตร (PLOs) 

3. มีภาวะผู้น าที่เห็นอก
เห็นใจผู้อ่ืน 
 

1. บูรณาการกิจกรรมสร้างภาวะผู้น าใน
รายวิชาแกน 

2. รายวิชา WIL บูรณาการเพ่ือช่วยแก้ปัญหา
ชุมชนบนความรู้วิทยาการอิสลาม 

3. รายวิชาภาวะผู้น าและการจัดการใน
อิสลาม  

4. รายวิชาสังคมมุสลิมและการสร้างสันติภาพ 
5. กิจกรรมค่ายผู้น าเพื่อสังคม 
6. ชุดวิชาเลือกอ่ืนๆ 

PLO3: แสดงออกถึงการมีภาวะ
ผู้น าที่ยอมรับความแตกต่าง มี
ความเข้าใจและเห็นอกเห็นใจ
ผู้อื่น รวมถึงการมีมนุษยสัมพันธ์
ที่ดีอย่างเด่นชัด 
 

4. ความเป็นนานาชาติ 1. ชุดวิชาภาษาอาหรับและภาษาอังกฤษเพ่ือ
อิสลามศึกษา 

2. รายวิชาภาษาอาหรับภาษาโลกและ
ภาษาอังกฤษภาษาโลก 

3. การสอน การน าเสนอ การท ากิจกรรมใน
รายวิชาโดยใช้ภาษาอาหรับร้อยละ 60 
และภาษาอังกฤษร้อยละ 40 ของรายวิชา
แกนทั้งหมด  

4. กิจกรรม OPOU 
5. การสอบ English Exit Exam 
6. การศึกษาดูงานในบริษัทหรือองค์กร

นานาชาติ 

SPLO4.2: น าหลักการอิสลาม
สากลไปประยุกต์ใช้ในการแสดง
บทบาทความเป็นพลเมือง
ท้องถิ่นและสากล 

 

2. ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLOs)ที่สอดคล้องกับมาตรฐานด้านผลลัพธ์ของผู้เรียน 
PLO1: มีความรู้ด้านอิสลามศึกษาที่เป็นสากล เป็นนักคิดฐานความรู้อิสลาม การวินิจฉัยปัญหาจากทัศนะที่เป็น

สากลเพื่อแก้ปัญหาสังคมได้อย่างสร้างสรรค์ 
SPLO1.1: มีความรู้หลักการอิสลามเชิงลึก ทัศนะที่หลากหลายและเป็นสากล 
SPLO1.2: วิเคราะห์และวินิจฉัยปัญหาอิสลามพ้ืนฐานและร่วมสมัยบนฐานของหลักการอิสลามสายกลาง 
SPLO1.3 น าหลักการอิสลามสายกลางที่ผ่านการวินิจฉัยไปใช้ในการแก้ปัญหาสังคมได้อย่างเหมาะสมและ
สอดคล้องกับบริบทท้องถิ่นและบริบทสากล 
 
 

PLO2: มีทักษะในการใช้ภาษาอาหรับและอังกฤษเพื่อการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพและสร้างนวัตกรรมการ
สื่อสารเพื่อประกอบอาชีพ โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลได้อย่างสร้างสรรค์ 
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SPLO2.1: ใช้ทักษะภาษาอาหรับและอังกฤษอย่างสร้างสรรค์เพ่ือน าเสนอหลักการอิสลามสายกลาง และ
เผยแพร่ความรู้อิสลามท่ีถูกต้องเพ่ือสร้างสังคมสันติสุข 
SPLO2.2: สร้างสรรค์นวัตกรรมสื่ออิสลามศึกษาเพื่อแก้ปัญหาสังคมให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของ
โลก  
SPLO2.3: สามารถประกอบธุรกิจและอาชีพทั้งในและต่างประเทศได้ 

PLO3: แสดงออกถึงการมีภาวะผู้น าที่ยอมรับความแตกต่าง มีความเข้าใจและเห็นอกเห็นใจผู้อื่น รวมถึงการมี
มนุษยสัมพันธ์ที่ดีอย่างเด่นชัด 
SPLO3.1: มีภาวะความเป็นผู้น า และทักษะในการน า สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างสร้างสรรค์  
SPLO3.2: มีทักษะมนุษยสัมพันธ์ที่ดี และมีความเห็นอกเห็นใจผู้อ่ืนบนพื้นฐานของความเข้าใจในวัฒนธรรม
ที่หลากหลาย 

PLO4: มีจิตสาธารณะเพื่อสังคมบนฐานอิสลาม แสดงออกถึงศักยภาพในการเป็นพลเมืองโลกที่มีความเข้าใจ
บริบทสังคมและวัฒนธรรมของท้ังในระดับท้องถิ่นและสากล 
SPLO4.1: น าหลักคิดอิสลามเพ่ือสังคมสู่การช่วยเหลือสังคมด้วยจิตสาธารณะ 
SPLO4.2: น าหลักการอิสลามสากลไปประยุกต์ใช้ในการแสดงบทบาทความเป็นพลเมืองท้องถิ่นและสากล  

 
 



 
 

 67 

ตารางแสดงความสัมพันธ์ระหว่างผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLOs) ที่สอดคล้องกับมาตรฐานด้านผลลัพธ์ของผู้เรียน 

 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร(PLOs) ทักษะทั่วไป 

(Generic Skill) 

 

ทักษะเฉพาะ 
(Specific Skill) 

 

มาตรฐานด้านผลลัพธ์ผู้เรียน 
            ตามมาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2561 

ผู้เรียน 
(Learner) 

ผู้ร่วมสร้างสรรค์ 
(Co-creator) 

พลเมืองท่ีเข้มแข็ง 
(Active citizen) 

PLO1: มีความรู้ด้านอสิลามศึกษาที่เป็นสากล เป็นนักคิดฐานความรูอ้ิสลาม การวินิจฉัยปญัหาจาก

ทัศนะที่เป็นสากลเพื่อแก้ปัญหาสังคมได้อยา่งสร้างสรรค์ 

 

 

 

 
   

SPLO1.1: มีความรู้หลักการอิสลามเชิงลึก ทัศนะที่หลากหลายและเป็นสากล      
SPLO1.2: สามารถวิเคราะห์และวินิจฉัยปัญหาอิสลามพื้นฐานและร่วมสมัยบนฐานของหลักการ
อิสลามสายกลาง 

     

SPLO1.3 สามารถน าหลักการอิสลามสายกลางที่ผ่านการวินิจฉัยไปใช้ในการแก้ปัญหาสังคมได้

อย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับบริบท 

     

PLO2: มีทักษะในการใช้ภาษาอาหรับและอังกฤษเพื่อการสื่อสารไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพและสร้าง

นวัตกรรมการสื่อสารโดยใช้เทคโนโลยดีิจิทัลได้อย่างสร้างสรรค ์

     

SPLO2.1: ใช้ทักษะภาษาอาหรับและอังกฤษอย่างสร้างสรรค์เพื่อน าเสนอหลักการอิสลามสาย

กลาง และเผยแพร่ความรู้อิสลามที่ถูกต้องเพื่อสร้างสังคมสันติสุข 

     

SPLO2.2: สร้างสรรค์นวัตกรรมสื่ออิสลามศึกษาเพื่อแก้ปัญหาสังคมให้สอดคล้องกับ การ

เปลี่ยนแปลงของโลก 

     

SPLO2.3: สามารถประกอบธุรกิจและอาชีพทั้งในและต่างประเทศได้      

PLO3: แสดงออกถึงการมีภาวะผู้น าที่ยอมรับความแตกต่าง มีความเข้าใจและเห็นอกเห็นใจผู้อื่น 

รวมถึงการมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีอย่างเด่นชัด 

  

 
   

SPLO3.1: มีภาวะความเป็นผู้น า และทักษะในการน า สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้อย่าง      
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ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร(PLOs) ทักษะทั่วไป 
(Generic Skill) 

 

ทักษะเฉพาะ 
(Specific Skill) 

 

มาตรฐานด้านผลลัพธ์ผู้เรียน 
            ตามมาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2561 

ผู้เรียน 
(Learner) 

ผู้ร่วมสร้างสรรค์ 
(Co-creator) 

พลเมืองท่ีเข้มแข็ง 
(Active citizen) 

สร้างสรรค์  

SPLO3.2: มีทักษะมนุษยสัมพันธ์ที่ดี และมีความเห็นอกเห็นใจผู้อื่นบนพื้นฐานของความเข้าใจใน

วัฒนธรรมที่หลากหลาย 

     

PLO4: มีจิตสาธารณะเพื่อสังคมบนฐานอิสลาม แสดงออกถึงศักยภาพในการเป็นพลเมืองโลกที่มี

ความเข้าใจบริบทสังคมและวัฒนธรรมของทั้งในระดับท้องถิ่นและสากล 

     

SPLO4.1: สามารถน าหลักคิดอสิลามเพื่อสังคมสู่การช่วยเหลือสังคมด้วยจิตสาธารณะ      
SPLO4.2: สามารถน าหลักการอิสลามสากลไปประยุกต์ใช้ในการแสดงบทบาทความเป็นพลเมือง
ท้องถิ่นและสากล 
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มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
 

1.  ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
 1.  มีวินัย มีความรับผิดชอบต่อตนเอง และสังคม 
 2.  ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม ซื่อสัตย์ สุจริต เสียสละ ค านึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวม 

    มากกว่าประโยชน์ส่วนตน 
 3.  มีจรรยาบรรณทางวิชาการ และวิชาชีพ 
2.  ด้านความรู้ 
 1.  มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการ และทฤษฎีที่ส าคัญในสาขาวิชา และศาสตร์อ่ืนที่ 

    เกี่ยวข้อง 
 2.  สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชากับความรู้ในศาสตร์อื่นที่เกี่ยวข้อง 
 3.  สามารถประยุกต์ความรู้จากทฤษฎีสู่การปฏิบัติ 
 4.  สามารถติดตามความเปลี่ยนแปลงทางวิชาการท้ังศาสตร์ในสาขาวิชา และศาสตร์อ่ืนที่ 
              เกี่ยวข้อง 
 3.  ด้านทักษะทางปัญญา 
 1.  มีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ มีวิจารณญาณหรือดุลยพินิจในการแก้ไขปัญหา 
               ในสถานการณ์ต่าง ๆ 
 2.  มีความสามารถในการประยุกต์ความรู้ ความเข้าใจในแนวคิด หลักการ และทฤษฎีต่างๆ  
               ในการปฏิบัติงานและการแก้ไขปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์ 

3.  มีความใฝ่รู้ สามารถวิเคราะห์ และสังเคราะห์ความรู้จากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ที่หลากหลายได้อย่าง
ถูกต้องและสร้างสรรค์ 

4.  ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
 1.  มีความสามารถในการท างานเป็นทีมกับผู้อ่ืนอย่างมีประสิทธิภาพ 
 2.  มีความรับผิดชอบในการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
 3.  มีความสามารถในการปรับตัว ร่วมกิจกรรม และปฏิสัมพันธ์กับผู้อ่ืนอย่างสร้างสรรค์ 
5.  ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  การสื่อสาร  และการใช้เทคโนโลยี 
 1.  สามารถสื่อสารภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ทั้งการพูด การฟัง การอ่าน การเขียน การ                   
               สรุปประเด็น และการน าเสนอได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 2.  มีทักษะความรู้ภาษาอังกฤษหรือภาษาต่างประเทศอ่ืน เพ่ือการค้นคว้าได้อย่างเหมาะสม 
               และจ าเป็น 

3.  สามารถเลือก และประยุกต์ใช้เทคนิคทางสถิติ หรือคณิตศาสตร์ที่เกี่ยวข้องในการแก้ไข 
    ปัญหาได้อย่างเหมาะสม 

 4.  สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นและเก็บรวบรวมข้อมูลได้อย่างมี 
              ประสิทธิภาพและเหมาะสมกับสถานการณ์ 
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3.ความสัมพันธ์ระหว่างผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตรกับมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
 

ผลการเรยีนรู้ระดับหลักสูตร (PLOs) ด้านคุณธรรม

และจริยธรรม 

ด้านความรู ้ ด้านปัญญา ด้านทักษะ

ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคล

และความ

รับผิดชอบ 

ด้านทักษะการวิเคราะห์

เชิงตัวเลข การสื่อสาร

และการใช้เทคโนโลย ี

 1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 5.4 

SPLO1.1: มีความรู้หลักการอิสลามเชิงลึก ทัศนะที่หลากหลายและเป็นสากล                  

SPLO1.2: สามารถวิเคราะห์และวินิจฉัยปัญหาอิสลามพื้นฐานและร่วมสมัยบน

ฐานของหลักการอิสลามสายกลาง 

                 

SPLO1.3 สามารถน าหลักการอิสลามสายกลางที่ผ่านการวินิจฉัยไปใช้ในการ

แก้ปัญหาสังคมได้อย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับบริบท 

                 

SPLO2.1: ใช้ทักษะภาษาอาหรับและอังกฤษอย่างสร้างสรรค์ เพื่อน าเสนอ

หลักการอิสลามสายกลาง และเผยแพร่ความรู้อิสลามที่ถูกตอ้งเพื่อสร้างสังคมสันติ

สุข 

                 

SPLO2.2: สร้างสรรค์นวัตกรรมสื่ออิสลามศึกษาเพื่อแก้ปัญหาสังคมให้สอดคล้อง

กับการเปลี่ยนแปลงของโลก 

                 

SPLO2.3: สามารถประกอบธุรกิจและอาชีพทั้งในและต่างประเทศได้                  

SPLO3.1: มีภาวะความเป็นผู้น า และทักษะในการน า สามารถท างานร่วมกับผู้อื่น

ได้อย่างสร้างสรรค์  

                 

SPLO3.2: มีทักษะมนุษยสัมพันธ์ที่ดี และมีความเห็นอกเห็นใจผู้อื่นบนพื้นฐาน

ของความเข้าใจในวัฒนธรรมที่หลากหลาย 
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ผลการเรยีนรู้ระดับหลักสูตร (PLOs) ด้านคุณธรรม

และจริยธรรม 

ด้านความรู ้ ด้านปัญญา ด้านทักษะ

ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคล

และความ

รับผิดชอบ 

ด้านทักษะการวิเคราะห์

เชิงตัวเลข การสื่อสาร

และการใช้เทคโนโลย ี

 1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 5.4 

SPLO4.1: สามารถน าหลักคิดอิสลามเพื่อสังคมสู่การช่วยเหลือสังคมด้วยจิต

สาธารณะ 

                 

SPLO4.2: สามารถน าหลักการอิสลามสากลไปประยุกต์ใช้ในการแสดงบทบาท

ความเป็นพลเมืองท้องถิ่นและสากล 
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4. ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLOs) กลยุทธ์/วิธีการสอนและกลยุทธ์/วิธีการวัดและการประเมินผล 
  

ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสตูร (PLOs) กลยุทธ์/วิธีการสอน กลยุทธ์/วิธีการวัดและการ
ประเมินผล 

SPLO1.1: มีความรู้หลักการอิสลามเชิงลึก 
ทัศนะที่หลากหลายและเป็นสากล 
SPLO1.2: สามารถวิ เคราะ ห์และวินิ จฉั ย
ปัญหาอิสลามพื้นฐานและร่วมสมัยบนฐานของ
หลักการอิสลามสายกลาง 
SPLO1.3 สามารถน าหลักการอิสลามสาย
กลางที่ผ่านการวินิจฉัยไปใช้ในการแก้ปัญหา
สังคมได้อย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับ
บริบท 

1) การบรรยาย  
2) การอภิปรายในชั้นเรียน 
3) การเรียนการสอนเชิงรุก (Active 
learning) 
4) บทเรียนออนไลน์  
5) การเรียนในห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 
6) การสัมมนา 
7) จัดให้มีการเรียนรู้จากสถานการณ์จริง  
8) จัดบรรยายพิเศษโดยวิทยากรภายนอกที่
มีความเชี่ยวชาญ หรือมีประสบการณ์ตรง 
9) การจัดให้มีการทัศนศึกษาดูงาน 
10) กรณีศึกษา 
11) ลงพื้นที่ชุมชนเพื่อศึกษาและวิเคราะห์
ประเด็นอิสลามศึกษา 
12) จั ดกิ จกรรมจิ ต อาสา  ส่ ง เส ริม ให้
นักศึกษาได้มีโอกาสสร้างประโยชน์ให้ผู้อื่น 

1) พฤติกรรมการท างาน
ร่วมกับชุมชน 
2) การประเมินประโยชน์
จากโครงงานโดยชุมชน 
3) ประเมินตัวโครงงานใน
องค์ประกอบของทักษะ
ผู้ประกอบการเพื่อสังคม 
4) กระบวนการท างานและ
การแก้ไขปัญหา 
5) วิธีการเข้าหา การพูดคุย 
การรับฟัง และการน าเสนอ
ต่อชุมชน  

SPLO2.1: ใช้ทักษะภาษาอาหรับและอังกฤษ
อย่างสร้างสรรค์เพื่อน าเสนอหลักการอิสลาม
สายกลาง และเผยแพร่ความรู้อิสลามที่ถูกต้อง
เพื่อสร้างสังคมสันติสุข 
SPLO2.2: สร้างสรรค์นวัตกรรมสื่ออิสลาม
ศึกษาเพ่ือแก้ปัญหาสังคมให้สอดคล้องกับ
การเปลี่ยนแปลงของโลก 
SPLO2.3: สามารถประกอบธุรกิจและ
อาชีพทั้งในและต่างประเทศได ้

1) การบรรยาย  
2) การอภิปรายในชั้นเรียน 
3) การเรียนการสอนเชิงรุก (Active 
learning) 
4) บทเรียนออนไลน์  
5) การเรียนในห้องปฏิบัติการด้านภาษา 
6) การสัมมนา 
7) จัดให้มีการเรียนรู้จากสถานการณ์จริง  
8) จัดบรรยายพิเศษโดยวิทยากรภายนอกที่
มีความเชี่ยวชาญ หรือมีประสบการณ์ตรง 
9) การจัดให้มีการทัศนศึกษาดูงานและฝึก
ทักษะภาษาในสถานที่จริง 

1) ประเมินจากการทดสอบ
ทักษะด้านภาษา 
2) ประเมินจากโครงการ
และนวัตกรรมส่งเสริมการ
เรียนรู้อิสลามโดย
ภาษาตา่งประเทศ 
3) ประเมินจากการ
น าเสนองาน 
4) ประเมินจากชิ้นงานที่
ได้รับมอบหมายอ่ืนๆ  
5) ประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญ
จากสถานประกอบการ 
6) ประเมินโดยผู้เกี่ยวข้อง 

SPLO3.1: มีภาวะความเป็นผู้น า และทักษะใน
การน า สามารถท างานร่วมกับผู้ อ่ืนได้อย่าง
สร้างสรรค์  
SPLO3.2: มีทักษะมนุษยสัมพันธ์ที่ดี และมี

1) การบรรยาย  
2) การอภิปรายในชั้นเรียน 
3) การเรียนการสอนเชิงรุก (Active 
learning) 

1) ประเมินจากชิ้นงานที่
ได้รับมอบหมาย 
2)ประเมินจากกระบวนการ
คิดแก้ไขปัญหาที่ก าหนด 
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ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสตูร (PLOs) กลยุทธ์/วิธีการสอน กลยุทธ์/วิธีการวัดและการ
ประเมินผล 

ความเห็นอกเห็นใจผู้อ่ืนบนพื้นฐานของความ
เข้าใจในวัฒนธรรมที่หลากหลาย 

4) บทเรียนออนไลน์  
5 )  ห้ อ ง เ รี ย น ก ลั บ ด้ า น  ( Flipped 
classroom) 
6) การเรียนในห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร ์
7) การสัมมนา 
8) จัดให้มีการเรียนรู้จากสถานการณ์จริง  
10) จัดบรรยายพิเศษโดยวิทยากรภายนอก
ที่มีความเชี่ยวชาญ หรือมีประสบการณ์ตรง 
11) การจัดให้มีการทัศนศึกษาดูงาน 
12) การฝึกประสบการณ์ในสภาพจริง 
13) สหกิจศึกษา 

3) ประเมินจากการพลิก
แพลงหาทางออกให้กับ
ปัญหา 
4) ประเมินจากการสอบทั้ง
ภาคทฤษฎีและปฏบิัต ิ
5) ประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญ
จากสถานประกอบการ 
6) ประเมินโดยผู้เกี่ยวข้อง 
7) ประเมินจากโครงงาน
เพื่อแก้ปัญหาชุมชน 
8) ประเมินจากพฤติกรรม
การท างานเปน็ทีม 

SPLO4.1: สามารถน าหลักคิด อิสลามเพื่ อ
สังคมสู่การช่วยเหลือสังคมด้วยจิตสาธารณะ 
SPLO4.2: สามารถน าหลักการอิสลามสากลไป
ประยุกต์ใช้ในการแสดงบทบาทความเป็น
พลเมืองท้องถิ่นและสากล 

1) การบรรยาย  
2) การอภิปรายในชัน้เรียน 
3) การเรียนการสอนเชิงรุก (Active 
learning) 
4) บทเรียนออนไลน์  
5) ห้องเรียนกลับด้าน (Flipped 
classroom) 
6) การเรียนในห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 
7) การสัมมนา 
8) จัดให้มีการเรียนรู้จากสถานการณ์จริง  
10) จัดบรรยายพิเศษโดยวทิยากรภายนอก
ที่มีความเชี่ยวชาญ หรือมีประสบการณ์ตรง 
11) การจัดให้มีการทัศนศึกษาดูงาน 
12) การฝึกประสบการณ์ในสภาพจริง 
13) สหกิจศึกษา 

1) ประเมินจากพฤติกรรม
การท างานเปน็ทีม 
2) ประเมินจาก
กระบวนการท างาน 
พฤติกรรมการตอบสนอง
ต่อโจทย์ที่ให้ไป 
3) ประเมินจากชิ้นงานที่
ได้รับมอบหมาย 
4) ประเมินจากการพลิก
แพลงหาทางออกให้กับ
ปัญหา 
5) ประเมินโดยเพื่อนร่วม
ทีม 
6) ประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญ
จากสถานประกอบการ 
7) ประเมินโดยผู้เกี่ยวข้อง 
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5.แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLOs)สู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
⚫ความรับผิดชอบหลัก ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา หน่วยกิต 

ผลลัพธ์การเรียนรูร้ะดับหลักสูตร  (PLOs) 
PLO1: มีความรู้ด้านอสิลามศึกษา

ที่เป็นสากล เป็นนักคิดฐานความรู้

อิสลาม การวินิจฉัยปญัหาจาก

ทัศนที่เป็นสากลเพื่อแก้ปัญหา

สังคมได้อย่างสร้างสรรค ์

PLO2: มีทักษะในการใช้ภาษา

อาหรับและอังกฤษเพื่อการ

สื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ

และสร้างนวัตกรรมการสื่อสาร

โดยใช้เทคโนโลยดีิจิทัลได้อย่าง

สร้างสรรค ์

PLO3: แสดงออกถึงการมีภาวะ

ผู้น าท่ียอมรับความแตกต่าง มี

ความเข้าใจและเห็นอกเห็นใจ

ผู้อื่น รวมถึงการมมีนุษยสมัพันธ์

ที่ดีอย่างเด่นชัด 

PLO4: มีจิตสาธารณะเพื่อสังคม

บนฐานอิสลาม แสดงออกถึง

ศักยภาพในการเป็นพลเมืองโลก

ที่มีความเข้าใจบรบิทสังคมและ

วัฒนธรรมของทั้งในระดับ

ท้องถิ่นและสากล 
1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 3.1 3.2 4.1 4.2 

117-101 ศาสตร์พระราชาและประโยชน์
เพ่ือนมนุษย์     

3((3)-0-6) ⚫ ⚫      ⚫  

117-103 จิตวิวัฒน์และคิด-ท า-น าสุข 3((3)-0-6) ⚫  ⚫     ⚫  
117-102 ความเป็นพลเมืองและจิต
สาธารณะ  

3((3)-0-6) ⚫ ⚫      ⚫  

117-104 การคิดสู่การเป็นผู้ประกอบการ 3((3)-0-6) ⚫ ⚫  ⚫ ⚫   ⚫  
117-116 การรู้เท่าทันดิจิทัล 2((2)-0-4) ⚫   ⚫ ⚫   ⚫  
724-107 การบริโภคสีเขียว 2((2)-0-4)    ⚫    ⚫  
746-102 สมาร์ตแมท สมาร์ตไลฟ์  2((2)-0-4) ⚫ ⚫     ⚫ ⚫  
417-101 ไฮ-อิงลิช 2((2)-0-4) ⚫    ⚫  ⚫ ⚫  
417-102 เพ็นแอนด์โฟสต์ 2((2)-0-4) ⚫    ⚫  ⚫ ⚫  
411-101 ภาษาไทย ภาษาเธอ 2((2)-0-4)   ⚫  ⚫     
125-101 หัตถกรรมสร้างสรรค์ 1((1)-0-2)        ⚫  



 
 

 75 

รายวิชา หน่วยกิต 

ผลลัพธ์การเรียนรูร้ะดับหลักสูตร  (PLOs) 
PLO1: มีความรู้ด้านอสิลามศึกษา

ที่เป็นสากล เป็นนักคิดฐานความรู้

อิสลาม การวินิจฉัยปญัหาจาก

ทัศนที่เป็นสากลเพื่อแก้ปัญหา

สังคมได้อย่างสร้างสรรค ์

PLO2: มีทักษะในการใช้ภาษา

อาหรับและอังกฤษเพื่อการ

สื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ

และสร้างนวัตกรรมการสื่อสาร

โดยใช้เทคโนโลยดีิจิทัลได้อย่าง

สร้างสรรค ์

PLO3: แสดงออกถึงการมีภาวะ

ผู้น าท่ียอมรับความแตกต่าง มี

ความเข้าใจและเห็นอกเห็นใจ

ผู้อื่น รวมถึงการมมีนุษยสมัพันธ์

ที่ดีอย่างเด่นชัด 

PLO4: มีจิตสาธารณะเพื่อสังคม

บนฐานอิสลาม แสดงออกถึง

ศักยภาพในการเป็นพลเมืองโลก

ที่มีความเข้าใจบรบิทสังคมและ

วัฒนธรรมของทั้งในระดับ

ท้องถิ่นและสากล 
1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 3.1 3.2 4.1 4.2 

277-103 สวยด้วยเศษวัสดุ 1((1)-0-2)        ⚫  
277-104 การ์ตูนหรรษา 1((1)-0-2)        ⚫  
411-103 สีสันบันเทิงคดี 1((1)-0-2)        ⚫  
412-123 ศิลปะแดนมังกร 1((1)-0-2)        ⚫  
413-242 เสน่ห์มลายู 1((1)-0-2)        ⚫  
415-140 เปิดประตูสู่ญี่ปุ่น 1((1)-0-2)        ⚫  
416-146 ท่องแดนกิมจิ 1((1)-0-2)        ⚫  
437-111 ศิลปะบ าบัด 1((1)-0-2)        ⚫  
910-114 เพลินเพลง
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

1((1)-0-2)        ⚫  

117-118 โยคะ 1((1)-0-2)        ⚫  
281-204 ลีลาศ 1(0-2-1)        ⚫  
281-205 กิจกรรมประกอบจังหวะ 1(0-2-1)        ⚫  
281-207 บาสเกตบอล 1(0-2-1)        ⚫  
281-209 วอลเล่ย์บอล 1(0-2-1)        ⚫  
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รายวิชา หน่วยกิต 

ผลลัพธ์การเรียนรูร้ะดับหลักสูตร  (PLOs) 
PLO1: มีความรู้ด้านอสิลามศึกษา

ที่เป็นสากล เป็นนักคิดฐานความรู้

อิสลาม การวินิจฉัยปญัหาจาก

ทัศนที่เป็นสากลเพื่อแก้ปัญหา

สังคมได้อย่างสร้างสรรค ์

PLO2: มีทักษะในการใช้ภาษา

อาหรับและอังกฤษเพื่อการ

สื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ

และสร้างนวัตกรรมการสื่อสาร

โดยใช้เทคโนโลยดีิจิทัลได้อย่าง

สร้างสรรค ์

PLO3: แสดงออกถึงการมีภาวะ

ผู้น าท่ียอมรับความแตกต่าง มี

ความเข้าใจและเห็นอกเห็นใจ

ผู้อื่น รวมถึงการมมีนุษยสมัพันธ์

ที่ดีอย่างเด่นชัด 

PLO4: มีจิตสาธารณะเพื่อสังคม

บนฐานอิสลาม แสดงออกถึง

ศักยภาพในการเป็นพลเมืองโลก

ที่มีความเข้าใจบรบิทสังคมและ

วัฒนธรรมของทั้งในระดับ

ท้องถิ่นและสากล 
1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 3.1 3.2 4.1 4.2 

281-210 แฮนด์บอล 1(0-2-1)        ⚫  
281-215 เทเบิลเทนนิส 1(0-2-1)        ⚫  
281-216 แบดมินตัน 1(0-2-1)        ⚫  
281-219 ว่ายน้ า 1(0-2-1)        ⚫  
281-220 เปตอง 1(0-2-1)        ⚫  
281-223 มวยไทย 1(0-2-1)        ⚫  
281-225 เทควันโด 1(0-2-1)        ⚫  
281-226 ไอกิโด 1(0-2-1)        ⚫  
281-227 ยูโด 1(0-2-1)        ⚫  
125-102 มหัศจรรย์แห่งภูมิปัญญา 2((2)-0-4)        ⚫  
425-101 วัฒนธรรมน าชม 2((2)-0-4)        ⚫  
196-103 ภาวะผู้น าและการจัดการ 2((2)-0-4)        ⚫  
437-201จริยศาสตร์กับความรับผิดชอบต่อ
สังคม 

2((2)-0-4)        ⚫  

724-108 ธรรมชาติบ าบัด 2((2)-0-4)        ⚫  
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รายวิชา หน่วยกิต 

ผลลัพธ์การเรียนรูร้ะดับหลักสูตร  (PLOs) 
PLO1: มีความรู้ด้านอสิลามศึกษา

ที่เป็นสากล เป็นนักคิดฐานความรู้

อิสลาม การวินิจฉัยปญัหาจาก

ทัศนที่เป็นสากลเพื่อแก้ปัญหา

สังคมได้อย่างสร้างสรรค ์

PLO2: มีทักษะในการใช้ภาษา

อาหรับและอังกฤษเพื่อการ

สื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ

และสร้างนวัตกรรมการสื่อสาร

โดยใช้เทคโนโลยดีิจิทัลได้อย่าง

สร้างสรรค ์

PLO3: แสดงออกถึงการมีภาวะ

ผู้น าท่ียอมรับความแตกต่าง มี

ความเข้าใจและเห็นอกเห็นใจ

ผู้อื่น รวมถึงการมมีนุษยสมัพันธ์

ที่ดีอย่างเด่นชัด 

PLO4: มีจิตสาธารณะเพื่อสังคม

บนฐานอิสลาม แสดงออกถึง

ศักยภาพในการเป็นพลเมืองโลก

ที่มีความเข้าใจบรบิทสังคมและ

วัฒนธรรมของทั้งในระดับ

ท้องถิ่นและสากล 
1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 3.1 3.2 4.1 4.2 

276-101 การมองภาพแบบองค์รวม 2((2)-0-4)       ⚫ ⚫  
437-202 คิดอย่างเฉลียว  เข้าใจอย่างฉลาด 2((2)-0-4)       ⚫ ⚫  
412-201 หนีห่าว  จงกว๋อ 2((2)-0-4)        ⚫  
413-213 มาเลย์ออนทัวร์ 2((2)-0-4)        ⚫  
415-203 เซย์ไฮสไตล์คาวาอ้ี 2((2)-0-4)        ⚫  
416-125 อันยองฮาเซโย โคเรีย 2((2)-0-4)        ⚫  
417-191 พัฒนาการอ่าน 2((2)-0-4)     ⚫   ⚫  
หมวดวิชาเฉพาะ           
วิชาแกน           
761-100 โลกทัศน์อิสลาม 3((3)-0-6)   ⚫     ⚫  
761-300 วะสะฏียะฮ์และการสร้าง
สันติภาพ 

2((1)-2-3)   ⚫  ⚫   ⚫  

763-100เอาใจใส่สังคม 2((1)-2-3) ⚫    ⚫   ⚫ ⚫ 

763-200การเป็นผู้ประกอบการเพื่อสังคม
ในอิสลาม 

3((2)-2-5) ⚫ ⚫   ⚫   ⚫  
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รายวิชา หน่วยกิต 

ผลลัพธ์การเรียนรูร้ะดับหลักสูตร  (PLOs) 
PLO1: มีความรู้ด้านอสิลามศึกษา

ที่เป็นสากล เป็นนักคิดฐานความรู้

อิสลาม การวินิจฉัยปญัหาจาก

ทัศนที่เป็นสากลเพื่อแก้ปัญหา

สังคมได้อย่างสร้างสรรค ์

PLO2: มีทักษะในการใช้ภาษา

อาหรับและอังกฤษเพื่อการ

สื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ

และสร้างนวัตกรรมการสื่อสาร

โดยใช้เทคโนโลยดีิจิทัลได้อย่าง

สร้างสรรค ์

PLO3: แสดงออกถึงการมีภาวะ

ผู้น าท่ียอมรับความแตกต่าง มี

ความเข้าใจและเห็นอกเห็นใจ

ผู้อื่น รวมถึงการมมีนุษยสมัพันธ์

ที่ดีอย่างเด่นชัด 

PLO4: มีจิตสาธารณะเพื่อสังคม

บนฐานอิสลาม แสดงออกถึง

ศักยภาพในการเป็นพลเมืองโลก

ที่มีความเข้าใจบรบิทสังคมและ

วัฒนธรรมของทั้งในระดับ

ท้องถิ่นและสากล 
1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 3.1 3.2 4.1 4.2 

วิชาเอกบังคับ           

780-101 ภาษาอาหรับเพ่ือวิทยาการ
อิสลาม 

3((3)-0-6)    ⚫     ⚫ 

780-102 ภาษาอังกฤษเพื่อวิทยาการ
อิสลาม 

3((3)-0-6)    ⚫     ⚫ 

780-103 ชุดวิชาอัลกุรอานและอุลูมอัลกุ
รอาน 

8((7)-2-15) ⚫        ⚫ 

780-204 ชุดวิชาหะดีษและอุลูมอัลหะดีษ 8((7)-2-15) ⚫         
780-205 ชุดวิชาอะกีดะฮ์และกลุ่มแนวคิด
ในอิสลาม 

8((7)-2-15) ⚫  ⚫       

780-206 ชุดวิชาประวัติศาสตร์และอารย
ธรรมอิสลาม 

6((5)-2-11) ⚫         

780-207 ชุดวิชาฟิกฮ์และอุศูลุลฟิกฮ์ 6((5)-2-11) ⚫     ⚫    
780-308 ชุดวิชาวิทยาการอิสลามเพ่ือการ
พัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน 

4((2)-4-6) ⚫    ⚫  ⚫ ⚫ ⚫ 
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รายวิชา หน่วยกิต 

ผลลัพธ์การเรียนรูร้ะดับหลักสูตร  (PLOs) 
PLO1: มีความรู้ด้านอสิลามศึกษา

ที่เป็นสากล เป็นนักคิดฐานความรู้

อิสลาม การวินิจฉัยปญัหาจาก

ทัศนที่เป็นสากลเพื่อแก้ปัญหา

สังคมได้อย่างสร้างสรรค ์

PLO2: มีทักษะในการใช้ภาษา

อาหรับและอังกฤษเพื่อการ

สื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ

และสร้างนวัตกรรมการสื่อสาร

โดยใช้เทคโนโลยดีิจิทัลได้อย่าง

สร้างสรรค ์

PLO3: แสดงออกถึงการมีภาวะ

ผู้น าท่ียอมรับความแตกต่าง มี

ความเข้าใจและเห็นอกเห็นใจ

ผู้อื่น รวมถึงการมมีนุษยสมัพันธ์

ที่ดีอย่างเด่นชัด 

PLO4: มีจิตสาธารณะเพื่อสังคม

บนฐานอิสลาม แสดงออกถึง

ศักยภาพในการเป็นพลเมืองโลก

ที่มีความเข้าใจบรบิทสังคมและ

วัฒนธรรมของทั้งในระดับ

ท้องถิ่นและสากล 
1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 3.1 3.2 4.1 4.2 

780-309 ชุดวิชาการศึกษาและการสอน
อิสลามศึกษา  

6((5)-2-11) ⚫         

780-310 ภ าวะผู้ น าและการจัดการใน
อิสลาม 

3((3)-0-6)      ⚫    

780-311 การวิจัยสั งคมศาสตร์ส าหรับ
อิสลามศึกษา 

3((3)-0-6)       ⚫  ⚫ 

763-312 ชุ ดวิช าเทคโน โลยีดิ จิ ทั ล เพ่ื อ
ส่งเสริมการเรียนรู้อิสลาม 

6((4)-4-10)     ⚫  ⚫ ⚫ ⚫ 

780-320 เตรียมสหกิจศึกษาและฝึก
ประสบการณ์ 

1(0-2-1) ⚫       ⚫ ⚫ 

วิชาเอกเลือก           

780-007 ก า รป ร ะยุ ก ต์ ใช้ อิ ส ล าม กั บ
ประเด็นสังคมร่วมสมัย 

2((2)-0-4)  ⚫    ⚫ ⚫   

780-008 สุขภาวะและเพศสภาวะใน
อิสลาม 

2((2)-0-4)   ⚫    ⚫ ⚫ ⚫ 
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รายวิชา หน่วยกิต 

ผลลัพธ์การเรียนรูร้ะดับหลักสูตร  (PLOs) 
PLO1: มีความรู้ด้านอสิลามศึกษา

ที่เป็นสากล เป็นนักคิดฐานความรู้

อิสลาม การวินิจฉัยปญัหาจาก

ทัศนที่เป็นสากลเพื่อแก้ปัญหา

สังคมได้อย่างสร้างสรรค ์

PLO2: มีทักษะในการใช้ภาษา

อาหรับและอังกฤษเพื่อการ

สื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ

และสร้างนวัตกรรมการสื่อสาร

โดยใช้เทคโนโลยดีิจิทัลได้อย่าง

สร้างสรรค ์

PLO3: แสดงออกถึงการมีภาวะ

ผู้น าท่ียอมรับความแตกต่าง มี

ความเข้าใจและเห็นอกเห็นใจ

ผู้อื่น รวมถึงการมมีนุษยสมัพันธ์

ที่ดีอย่างเด่นชัด 

PLO4: มีจิตสาธารณะเพื่อสังคม

บนฐานอิสลาม แสดงออกถึง

ศักยภาพในการเป็นพลเมืองโลก

ที่มีความเข้าใจบรบิทสังคมและ

วัฒนธรรมของทั้งในระดับ

ท้องถิ่นและสากล 
1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 3.1 3.2 4.1 4.2 

780-009 การสร้างความเข้มแข็งและ
ครอบครัวเปี่ยมสุขในอิสลาม 

2((2)-0-4)   ⚫    ⚫  ⚫ 

780-010 การพัฒนาเด็กและเยาวชนด้วย
อิสลาม 

2((2)-0-4)   ⚫    ⚫  ⚫ 

780-011 กีฬา สันทนาการ และศิลปะ
อิสลาม 

2((2)-0-4)   ⚫    ⚫  ⚫ 

780-012 การดูแลผู้สูงวัยวิถีอิสลาม  2((1)-2-3)   ⚫    ⚫   
780-013 การศึกษาปฐมวัยวิถีอิสลาม 2((1)-2-3)   ⚫    ⚫   
780-014 สิทธิชนกลุ่มน้อยในอิสลาม  2((2)-0-4)   ⚫   ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ 
780-015 การแปลภาษาเพ่ือสื่อสารธุรกิจฮา
ลาล 

2((2)-0-4)    ⚫      

763-015 ชุดวิชาการจัดการองค์กรซะกาต
และวะกัฟ 

5((2)-6-7)     ⚫  ⚫ ⚫ ⚫ 

763-016 ชุดวิชาการจัดการโรงแรมและ
การท่องเที่ยวฮาลาล 

5((2)-6-7)     ⚫  ⚫ ⚫ ⚫ 



 
 

 81 

รายวิชา หน่วยกิต 

ผลลัพธ์การเรียนรูร้ะดับหลักสูตร  (PLOs) 
PLO1: มีความรู้ด้านอสิลามศึกษา

ที่เป็นสากล เป็นนักคิดฐานความรู้

อิสลาม การวินิจฉัยปญัหาจาก

ทัศนที่เป็นสากลเพื่อแก้ปัญหา

สังคมได้อย่างสร้างสรรค ์

PLO2: มีทักษะในการใช้ภาษา

อาหรับและอังกฤษเพื่อการ

สื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ

และสร้างนวัตกรรมการสื่อสาร

โดยใช้เทคโนโลยดีิจิทัลได้อย่าง

สร้างสรรค ์

PLO3: แสดงออกถึงการมีภาวะ

ผู้น าท่ียอมรับความแตกต่าง มี

ความเข้าใจและเห็นอกเห็นใจ

ผู้อื่น รวมถึงการมมีนุษยสมัพันธ์

ที่ดีอย่างเด่นชัด 

PLO4: มีจิตสาธารณะเพื่อสังคม

บนฐานอิสลาม แสดงออกถึง

ศักยภาพในการเป็นพลเมืองโลก

ที่มีความเข้าใจบรบิทสังคมและ

วัฒนธรรมของทั้งในระดับ

ท้องถิ่นและสากล 
1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 3.1 3.2 4.1 4.2 

763-001 ชุดวิชารู้จักธุรกิจอิสลาม 5((3)-4-8) ⚫  ⚫  ⚫   ⚫ ⚫ 
780-321 ฝึกประสบการณ์ 3(0-18-0) ⚫      ⚫ ⚫ ⚫ 
763-410 สหกิจศึกษา 6(0-36-0) ⚫      ⚫ ⚫ ⚫ 
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6. ความคาดหวังของผลลัพธ์การเรียนรู้เมื่อสิ้นปีการศึกษา (Yearly Learning Outcomes: YLOs) 
ปีท่ี 1 สร้างมโนทัศน์ความรู้อิสลามสายกลางและศักยภาพด้านภาษาอาหรับและภาษาอังกฤษ 

ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจในแนวคิดอิสลามสายกลางและสากล และมีทักษะด้านการใช้ภาษาต่างประเทศ
ทั้งภาษาอาหรับและภาษาอังกฤษที่พร้อมจะเรียนรู้ในสาระเนื้อหาและความรู้จากทั้งในและต่างประเทศ 
รับผิดชอบ ท างานเป็นทีมและอยู่ร่วมกับความหลากหลายได้อย่างสมดุลตามแนวทางอิสลามสายกลาง    
(วะสะฏียะห์) 

ปีท่ี 2  นักคิดอิสลามศึกษาที่รู้ลึกในศาสตร์ 
ผู้เรียนมีความรู้อิสลามศึกษาเชิงลึกและสากล สามารถเชื่อมโยงองค์ความรู้อิสลามกับการประยุกต์ใช้ใน
สังคมสามารถวิเคราะห์และวินิจฉัยปัญหาอิสลามพ้ืนฐานและร่วมสมัยบนฐานของหลักการอิสลามสายกลาง
สามารถท าเพ่ือประโยชน์ของผู้อ่ืนเป็นที่ตั้ง สามารถบูรณาการหลักการอิสลาม และสามารถน าหลักการ
อิสลามสายกลางที่ผ่านการวินิจฉัยไปใช้ในการแก้ปัญหาสังคมได้อย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับบริบท 

ปีท่ี 3 นวัตกรสร้างสรรค์ชุมชนด้วยการวิจัยและการบูรณาการศาสตร์อิสลาม 
ผู้เรียนสามารถน าหลักคิดอิสลามเพ่ือสังคมสู่การช่วยเหลือสังคมด้วยจิตสาธารณะ โดยสร้างสรรค์นวัตกรรม
สื่ออิสลามศึกษาบูรณาการเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือแก้ปัญหาสังคมผ่านกระบวนการวิจัยให้สอดคล้องกับ
ประเด็นร่วมสมัย การประกอบธุรกิจและอาชีพ สามารถน าหลักการอิสลามสากลไปประยุกต์ใช้ในการสร้าง
ประโยชน์ต่อชุมชนและสังคมอย่างสร้างสรรค์ 

ปีท่ี 4 มีภาวะผู้น าและเห็นใจผู้อื่นและเป็นพลเมืองโลก 
ผู้เรียนมีภาวะความเป็นผู้น า และทักษะในการน า สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างสร้างสรรค์ มีทักษะ
มนุษยสัมพันธ์ที่ดี และมีความเห็นอกเห็นใจผู้อื่นบนพื้นฐานของความเข้าใจในวัฒนธรรมที่หลากหลาย และ
สามารถสามารถน าหลักการอิสลามสากลไปประยุกต์ใช้ในการแสดงบทบาทความเป็นพลเมืองท้องถิ่นและ
สากล  
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หมวดที ่5 หลกัเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 
 

1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ ในการให้ระดับคะแนน (เกรด) 
    เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการศึกษาชั้นปริญญาตรีและการศึกษาตลอดชีวิต  
พ.ศ.2563 
 

2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 
1) อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาประเมินความสอดคล้องของข้อสอบกับผลการเรียนรู้ของรายวิชา 
2) สาขาวิชาประเมินความสอดคล้องของข้อสอบกับผลลัพธ์การเรียนรู้ของรายวิชาและของหลักสูตร 
3) คณะกรรมการประจ าคณะรับรองผลการประเมินของรายวิชา 
4) ประเมินผลการฝึกการปฏิบัติงานในสถานประกอบการ จากอาจารย์ผู้สอน ผู้เกี่ยวข้องในสถาน

ประกอบการ ผลงานของนักศึกษา 
5) ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 

 
3. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

1) เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการศึกษาชั้นปริญญาตรีและการศึกษาตลอดชีวิต
พ.ศ.2563 โดยต้องเรียนครบตามจ านวนหน่วยกิตที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร และต้องได้รับคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ า
กว่า 2.00 จากระบบ 8 ระดับคะแนน 

2) เข้าร่วมกิจกรรมตามข้อก าหนดของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
3) ได้คะแนนภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด (สอบผ่าน English Exit Exam) 
4) ผ่านเกณฑ์ต่างๆ ที่คณะและสาขาวิชาก าหนด 
5) ไม่อยู่ในระหว่างการรอรับโทษทางวินัยที่ระบุให้งดการเสนอชื่อเพ่ือรับปริญญาชั่วระยะเวลาหนึ่งได้ปฏิบัติ

ตามระเบียบต่างๆ ครบถ้วนและไม่มีหนี้สินใดๆ ต่อมหาวิทยาลัย 

 
4. การอุทธรณ์ของนักศึกษา 

1) นักศึกษายื่นค าร้องเพ่ืออุทธรณ์ในกรณีที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับผลการประเมิน ผลคะแนนและวิธีการประเมินผล
ผ่านทางเจ้าหน้าที่ประจ าสาขาวิชา 

2) คณะจัดตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณาตรวจสอบตามค าร้องของนักศึกษา  
3) สาขาวิชาด าเนินการตามมติของคณะกรรมการ 
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หมวดที ่6 การพัฒนาคณาจารย์ 
 

1.การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 
 การเตรียมการในระดับมหาวิทยาลัย  

1) อาจารย์ใหม่ทุกคนต้องเข้ารับการปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่  
2) อาจารย์ใหม่ทุกคนต้องได้รับการฝึกอบรมตามโครงการสมรรถนะการสอนของอาจารย์ 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
 การเตรียมการในระดับคณะ 

1) มอบหมายให้หัวหน้าสาขาวิชาฯเป็นพี่เลี้ยงอาจารย์ใหม่ในประเด็นต่างๆ 
2) จัดให้มีการให้ค าปรึกษาเป็นแบบกลุ่มกับอาจารย์ใหม่ ในกรณีอาจารย์ใหม่ยังขาดประสบการณ์การสอน 

2.การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผลให้แก่คณาจารย์ 
การพัฒนาระดับมหาวิทยาลัย 

1) จัดแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในหัวข้อต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง เช่น การจัดการเรียนการสอนรายวิชาพ้ืนฐาน การ 
สร้างครูมืออาชีพ การสอนแบบ active learning  

2) มีโครงการพัฒนาสมรรถนะการสอนอาจารย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ซึ่งครอบคลุมทักษะการ 
จัดการเรียนการสอนขั้นพ้ืนฐาน และขั้นสูง การผลิตสื่อการสอน รวมทั้งการวัดและการประเมินผล 

การพัฒนาระดับคณะ 
             1)จัดโครงการเพ่ือให้ความรู้และเพ่ิมทักษะด้านการเรียนการสอน และการประเมินผลการเรียนรู้ ทั้งแบบ 
active learning, work integrated learning และรูปแบบต่างๆ ที่เป็นประโยชน์กับการเรียนการสอน 
             2)สาขาวิชาฯ จัดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการจัดการเรียนการสอนต่างๆ โดยอาจารย์ในหลักสูตร 

3. การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอ่ืน ๆ 
การพัฒนาในระดับมหาวิทยาลัย 
1) มหาวิทยาลัยให้ทุนสนับสนุนการไปเข้าร่วมประชุมเพ่ือเสนอผลงานทางวิชาการในต่างประเทศ 
2) มหาวิทยาลัยมีโครงการพัฒนาผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก โดยการให้ทุนสนับสนุนเงินค่าใช้จ่าย

รายเดือนส าหรับผู้เข้าร่วมโครงการที่น าเสนอผลงานพัฒนาการเรียนการสอน และท าวิจัย 
3) มหาวิทยาลัยมีโครงการมาตรฐานสมรรถนะอาจารย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (PSU-TPSF) เพ่ือ

พัฒนาอาจารย์ให้มีสมรรถนะด้านการจัดการเรียนการสอน รองรับการผลิตบัณฑิตให้มีความเข้มแข็ง
ทางด้านวิชาการ 

การพัฒนาระดับคณะ 
1) คณะมีทุนอุดหนุนการวิจัยให้กับอาจารย์และบุคลากรในคณะ 
2) คณะมีทุนอุดหนุนการแต่ง แปล และเรียบเรียง หนังสือ ต ารา  
3) คณะมีรางวัลส าหรับการน าตีพิมพ์ผลงานในวารสารวิชาการระดับต่างๆ  
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หมวดที ่7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 
 

1.การก ากับมาตรฐาน 
ก ากับมาตรฐานหลักสูตรตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร และกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิอุดมศึกษาแห่งชาติ  

1) มีกรรมการวิชาการระดับคณะดูแลคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรในภาพรวม 
2) มีคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ท าหน้าที่ วางแผน ด าเนินการควบคุมคุณภาพการจัดการเรียนการสอน 

ประเมินผล ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร 
3) มีผู้รับผิดชอบหลักสูตร ท าหน้าที่ในการบริหารหลักสูตรและการเรียนการสอน การพัฒนาหลักสูตรการ

ติดตามประเมินผลหลักสูตร 
4) อาจารย์ผู้สอนท าหน้าที่จัดท ารายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3/มคอ.4) วางแผนการจัดการเรียนการสอน

และรายงานผลการด าเนินงานของรายวิชา (มคอ .5/มคอ.6) โดยผ่านการกลั่นกรองจากคณะกรรมการ
หลักสูตร 

2. บัณฑิต 
1) มีการก าหนดเป้าหมายการมีงานท าของบัณฑิตร้อยละ 70 ขึ้นไป หลังจบการศึกษาอย่างน้อย 2 ปี  
2) กรณีนักศึกษาไม่สามารถมีงานท าได้หลักสูตรจัดให้นักศึกษาเข้ารับการอบรมเพ่ือ Re-skills/Up-skills ใน

ประเด็นสาขาที่สามารถประกอบอาชีพที่สอดคล้องกับบริบทสังคมและความต้องการของแหล่งอาชีพ 
3) มีการส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตทุกปีเพ่ือน าข้อมูลไปปรับปรุงหลักสูตร 
4) มีการส ารวจการได้งานท าของบัณฑิตทุกปี 

3. นักศึกษา 
    3.1 การรับนักศึกษา 
 - หลักสูตรมีการระบุเกณฑ์การรับนักศึกษาและรับนักศึกษาผ่านระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อใน
ระดับอุดมศึกษา (Thai University Central Admission System: TCAS)และโครงการพิเศษของคณะ 
 - มีการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาโดยก าหนดกิจกรรมต่าง ๆ เช่น ปฐมนิเทศเพ่ือท าความเข้าใจชีวิต
นักศึกษา เรียนรู้พฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรมที่มหาวิทยาลัยก าหนด และการพบอาจารย์ที่ปรึกษาสัปดาห์แรก
ของการเปิดภาคการศึกษา 

- การเทียบโอนหน่วยกิตจากต่างมหาวิทยาลัยตามระเบียบและเงื่อนไขท่ีคณะและมหาวิทยาลัยก าหนด 

    3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา 
          - คณะแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาให้กับนักศึกษาทุกคน เพื่อให้ค าปรึกษาทางวิชาการ การใช้ชีวิตและเรื่อง
ต่างๆ แก่นักศึกษา 
          - คณะและสาขาวิชาฯ จัดการเรียนการสอนและโครงการต่างๆ เพ่ือพัฒนาศักยภาพนักศึกษา และการ
เสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 
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3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา 
         - มีการติดตามและรายงานผลการคงอยู่ของนักศึกษา 
         - มีการส ารวจความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการจัดการหลักสูตรในระหว่างศึกษาและหลังจบการศึกษา 
         - มีการระบบการจัดการข้อร้องเรียน และมีการส ารวจความพึงพอใจต่อผลการจัดการข้อร้องเรียนของ 
           นักศึกษา 

4. อาจารย์ 
4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์ 
ระบุไว้ในหมวดที่ 6   

    4.2 คุณภาพอาจารย์ 
           - มีการติดตามความพึงพอใจของอาจารย์ต่อการพัฒนาอาจารย์ และการคงอยู่ของอาจารย์ 
           - มีการติดตามและรายงานการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ 
      4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย์ 
           - มีการรายงานอัตราการคงอยู่ของอาจารย์ 
           - มีการส ารวจความพึงพอใจของอาจารย์ต่อการบริหารงานของหลักสูตร 
 

5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
       5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร 
            - มีระบบ กลไก หรือแนวทางการออกแบบหลักสูตร และสาระรายวิชาในหลักสูตร 
       5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 
            - การพิจารณาก าหนดผู้สอน 
            - การก ากับกระบวนการเรียนการสอนและตรวจสอบการจัดท า มคอ. 3 และ มคอ. 4 
            - การสนับสนุนและการให้ค าแนะน านักศึกษา 
            - การอุทธรณ์ของนักศึกษา 

5.3 การประเมินผู้เรียน 
    การประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (เช่น การตรวจสอบ 
การประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา การก ากับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและประเมิน 
หลักสูตร (มคอ.5 และ มคอ.6)  การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา เป็นต้น) 

6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
      6.1 การบริหารงบประมาณ 

คณะ/หลักสูตรจัดสรรงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้เพ่ือจัดซื้อต ารา สื่อการเรียนการ 
สอน โสตทัศนูปกรณ์ และวัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์อย่างเพียงพอเพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอนในชั้นเรียนและ
สร้างสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับการเรียนรู้ของหลักสูตร 
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      6.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม 
1) หนังสือ/ต ารา 
2) สื่อการเรียนรู้ 
3) ครุภัณฑ์ 
      6.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม 
1) มีคณะกรรมการวางแผน จัดหา และติดตามการใช้ทรัพยากรการเรียนการสอน 
2) อาจารย์ผู้สอนและผู้เรียนเสนอรายชื่อหนังสือ สื่อ และต ารา ไปยังคณะกรรมการ 
3) จัดสรรงบประมาณ 
4) จัดระบบการใช้ทรัพยากรการเรียนการสอน 

6.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากรการเรียนรู้ 
1) ประเมินความเพียงพอจากผู้สอน ผู้เรียน และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง 
2) จัดระบบติดตามการใช้ทรัพยากร เพ่ือเป็นฐานข้อมูลประกอบการประเมิน 
 

7. ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) 
 
 

ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 ปีท่ี 4 ปีท่ี 5 
(1) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีการประชุม

หลักสูตรเพ่ือวางแผน ติดตาม และทบทวนการด าเนินงาน
หลักสูตรอย่างน้อยปีการศึกษาละสองครั้ง โดยต้องบันทึกการ
ประชุมทุกครั้ง 

 
∕ 

 
∕ 

 
∕ 

 
∕ 

 
∕ 

(2) มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ หรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา
(ถ้ามี) 

 
∕ 

 
∕ 

 
∕ 

 
∕ 

 
∕ 

(3) มีรายละเอียดของรายวิชาและรายละเอียดของประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อน
การเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกวิชา 

 
∕ 

 
∕ 

 
∕ 

 
∕ 

 
∕ 

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

 
∕ 

 
∕ 

 
∕ 

 
∕ 

 
∕ 

(5) จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตรตามมหาวิทยาลัย/
สภาวิชาชีพก าหนด ภายใน 60 วันหลังสิ้นสุดปีการศึกษา 

∕ ∕ ∕ ∕ ∕ 

(6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่
ก าหนดใน มคอ.3 และมคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของ
รายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 

 
∕ 

 
∕ 

 
∕ 

 
∕ 

 
∕ 

(7) มีการพัฒนา/ปรับปรุง การจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน
หรือการประเมินผลการเรียนรู้จากผลการด าเนินงานที่รายงานใน
ผลการด าเนินการของหลักสูตรปีที่ผ่านมา 

 
∕ 

 
∕ 

 
∕ 

 
∕ 

 
∕ 
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ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 ปีท่ี 4 ปีท่ี 5 
(8) อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคนได้รับการปฐมนิเทศหรือค าแนะน าด้าน

การจัดการเรียนการสอน 
∕ ∕ ∕ ∕ ∕ 

(9) อาจารย์ประจ าทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการและ/หรือ
วิชาชีพอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

∕ ∕ ∕ ∕ ∕ 

(10) จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 50 ได้รับการพัฒนาทางวิชาการและ/หรือวิชาชีพ  
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

 
∕ 

 
∕ 

 
∕ 

 
∕ 

 
∕ 

(11) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อ
คุณภาพหลักสูตรเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0 

   ∕ ∕ 

(12) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่เฉลี่ย  ไม่
น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0 

    ∕ 

ผลการด าเนินการบรรลุตามเป้าหมายตัวบ่งชี้ทั้งหมดอยู่ในเกณฑ์ดีต่อเนื่อง 2 ปีการศึกษาเพ่ือติดตามการ
ด าเนินการตาม TQF ต่อไป ทั้งนี้เกณฑ์การประเมินผ่าน คือ มีการด าเนินงานตามข้อ 1–5 และอย่างน้อยร้อยละ 80 
ของตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานที่ระบุไว้ในแต่ละปี 
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หมวดที ่8 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 
 

1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 
1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน 

1) ประเมินรายวิชา โดยนักศึกษา 
2) ประเมินกลยุทธ์การสอนโดยทีมผู้สอนหรือระดับภาควิชา 
3) ประเมินจากผลการเรียนของนักศึกษา  
4) ประเมินจากพฤติกรรมของนักศึกษาในการอภิปราย การซักถามและการตอบค าถามในชั้นเรียน 
5) ด าเนินการวิจัยเพื่อการพัฒนากลยุทธ์การสอน 

1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 
1) นักศึกษาประเมินอาจารย์ผู้สอนในแต่ละรายวิชา 
2) สังเกตการณ์ โดยผู้รับผิดชอบหลักสูตร/ประธานหลักสูตร/ทีมผู้สอน 
3) รายงานผลการประเมินทักษะอาจารย์ให้แก่อาจารย์ผู้สอนและผู้รับผิดชอบหลักสูตรเพื่อใช้ในการ

ปรับปรุงกลยุทธ์การสอนของอาจารย์ต่อไป 
4) คณะรวบรวมผลการประเมินทักษะของอาจารย์ในการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนา/ปรับปรุงทักษะกลยุทธ์

การสอน 
 

2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 
1) ผู้รับผิดชอบหลักสูตรประเมินหลักสูตรหลังสิ้นสุดการสอนแต่ละปีโดยนักศึกษาในชั้นปีนั้นๆ 
2) คณะกรรมการประเมินหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA ในแต่ละปี 

 
3. การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 
 คณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน ด าเนินการประเมินผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้  
(Key Performance Indicators) ในหมวดที่ 7 ข้อ 7  
 
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธ์การสอน 

1) ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจัดท ารายงานการประเมินผลหลักสูตร 
2) ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และผู้สอน จัดประชุม สัมมนา เพื่อน าผลการประเมินมาวางแผนปรับปรุงหลักสูตร 

และกลยุทธ์การสอน 
3) เชิญผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงหลักสูตรและกลยุทธ์การสอน 
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ภาคผนวก 
ก ตารางวิเคราะห์ความสอดคล้องของ PLOs  กับวิสัยทัศน์  พันธกิจ  คุณลักษณะของบัณฑิต และความต้องการ
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ข ตารางแสดงผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLOs)  กับ Knowledge/ Attitude / Skill  
ค ตารางแสดงผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชากับ Knowledge/ Attitude / Skill  
ง ข้อมูลชุดวิชา (Module) ในหลักสูตร 
จ ตารางแสดงร้อยละของกระบวนการจัดการเรียนรู้ของแต่ละรายวิชาในหลักสูตรที่สะท้อนการจัดการเรียนรู้แบบ
เชิงรุก (active learning) 
ฉ ตารางแจกแจงผลลัพธ์การเรียนรู้ ข้อมูลรายวิชาและกลยุทธ์ที่ใช้จัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการท างาน (WIL 
Matrix)  
ช ตารางแสดงร้อยละข้อมูลรายวิชาที่จัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการท างาน (work integrated learning : WIL) 
ซ ภาระงานสอนและผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกคน  
ฌ ข้อเสนอแนะของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและการด าเนินการของหลักสูตร 
ญ เอกสารเปรียบเทียบปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตรเดิมกับหลักสูตรปรับปรุงใหม่ 
ฎ เอกสารเปรียบเทียบหลักสูตรเดิมกับหลักสูตรปรับปรุงใหม่ (กรณีหลักสูตรปรับปรุง)  
ฏ เอกสารข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)  
ฐ ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2558  
ฑ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการศึกษาชั้นปริญญาตรีและการศึกษาตลอดชีวิต พ.ศ.2563 
ฒ ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยเกณฑ์มาตรฐานและแนวปฏิบัติการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษเพื่อ
ส าเร็จการศึกษาของนักศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรี 
ณ ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรหรือคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร 
 ด เอกสารสรุปการออกแบบหลักสูตร (Curriculum Design) 
 ต เอกสารสรุปการน าเสนอหลักสูตร (Brief Summary of ISBI Program)  
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ภาคผนวก ก 
ตารางวเิคราะห์ความสอดคล้องของ PLOs กับวสิัยทศัน์ พันธกิจ คุณลักษณะของบัณฑิต 

และความตอ้งการของผู้มีสว่นได้สว่นเสยี 
 

PLO1: มีความรู้ด้านอิสลามศึกษาที่เป็นสากล เป็นนักคิดฐานความรู้อิสลาม การวินิจฉัยปัญหาจากทัศนที่เป็นสากลเพื่อ
แก้ปัญหาสังคมได้อย่างสร้างสรรค์  

PLO2: มีทักษะในการใช้ภาษาอาหรับและอังกฤษเพื่อการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพและสร้างนวัตกรรมการสื่อสารโดย
ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลได้อย่างสร้างสรรค์  

PLO3: แสดงออกถึงการมีภาวะผู้น าที่ยอมรับความแตกต่าง มีความเข้าใจและเห็นอกเห็นใจผู้อื่น รวมถึงการมีมนุษย
สัมพันธ์ที่ดีอยา่งเด่นชัด  

PLO4: มีจิตสาธารณะเพื่อสังคมบนฐานอิสลาม แสดงออกถึงศักยภาพในการเป็นพลเมืองโลกที่มีความเข้าใจบริบทสังคม
และวัฒนธรรมของทั้งในระดับท้องถิ่นและสากล 
 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหลักสูตร PLO-1 PLO-2 PLO-3 PLO-4 
วิสัยทัศน์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เป็นมหาวิทยาลัยเพื่อนวัตกรรมและสังคม ที่มีความเป็น
เลิศทางวิชาการ และเป็นกลไกหลักในการพัฒนาภาคใต้และประเทศ มุ่งสู่มหาวิทยาลัย
ช้ันน า 1 ใน 5 ของอาเซียน ภายในปี พ.ศ. 2570 

    
 

พันธกิจมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
1. สร้างความเป็นผู้น าทางวิชาการและนวัตกรรม โดยมีการวิจัยเป็นฐานเพื่อการพัฒนา
ภาคใต้และประเทศ เชื่อมโยงสู่สังคมและเครือข่ายสากล 

    

2. สร้างบัณฑิตที่มีสมรรถนะทางวิชาการและวิชาชีพ ซื่อสัตย์ มีวินัย ใฝ่ปัญญา จิต
สาธารณะและทักษะในศตวรรษที่ 21 สามารถประยุกต์ความรู้บนพ้ืนฐานประสบการณ์
จากการปฏิบัติ 

    

3. พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นสังคมฐานความรู้บนพื้นฐานพหุวัฒนธรรม และหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยให้ผู้ใฝ่รู้ได้มีโอกาสเข้าถึงความรู้ได้อย่างหลากหลาย
รูปแบบ 

    

อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย / ผลการเรียนรู้ของหมวดวิชาศึกษาทั่วไปของมหาวิทยาลัย (GE) 
Integrity (I)  
ซื่อสัตย์และมีวินยั  

1. สามารถแยกแยะสิ่งผิด สิ่งถูกได้ ซื่อสัตย์สุจริต เช่ือมั่นและ
รู้คุณค่าในตนเองและผู้อื่น 
2. มีวินัยและความรับผิดชอบในการด ารงชีวิตตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 

 
 
 

  
 
 

 
 
 

Wisdom (Wi)  
ใฝ่ปัญญา  

3. มีทักษะคิดวิเคราะห์ คิดเชิงวิพากย์บนพ้ืนฐานของความรู้เท่า
ทันเหตุและผล 
4. มีทักษะเชิงสังเคราะห์ คิดรเิริ่มสร้างสรรค์ ให้ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงของสังคมและสิ่งแวดล้อม 
5. มีความรู้และตระหนักถึงความสามารถในการเป็น
ผู้ประกอบการ 
8. สามารถวิเคราะห์ และเลือกใช้กระบวนการทางคณิตศาสตร์ที่
เหมาะสมในการแกป้ัญหา 
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ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหลักสูตร PLO-1 PLO-2 PLO-3 PLO-4 
9. สามารถใช้เทคโนโลยีและนวตักรรมในการค้นคว้าอย่างรู้เท่า
ทัน 
12.มีทักษะการแสวงหาความรู้ตลอดชีวิต 

 
 
 

 
 
 

  
 
 

Social 
engagement 
(Se)จิตสาธารณะ 

6. มีจิตสาธารณะ ค านึงถึงประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่
หนึ่ง 
7. เข้าใจและยอมรับในพหุวัฒนธรรม ร่วมแก้ปัญหาอย่าง
สร้างสรรค์ รับผิดชอบต่อหน้าท่ีในฐานะพลเมืองที่ดี 
10.สามารถใช้ภาษาในการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ 
11.ตระหนักและส านึกในคุณค่าของวัฒนธรรมและความเป็น
ไทย เข้าใจและเห็นคณุค่าของธรรมชาต ิ

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

อัตลักษณ์ของคณะ / ผลการเรยีนรู้ของคณะวิทยาการอิสลาม 
Wasatiyah 
วิธีคิดแบบสมดุล  
(วะสะฏยีะห์) 

  
    

Social 
Engagement 
จิตสาธารณะ 

      

Information 
Technology and 
Communication 
Skills 
ทักษะการใช้
เทคโนโลยีสื่อสาร
และทักษะการ
สื่อสาร 

 

 

    

Islamic 
Knowledge 
Integration 
ความรู้บูรณาการ
อิสลาม 

      

Stakeholder Need 1: ผู้ใช้บัณฑิตได้แก่ 1) สถาทูตไทย กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศ
มาเลเซีย 2) สถาบันฮาลาล ม.อ. ปัตตานี 3) Kuwait Islamic Center, Bangkok 
4) Friendly Hotel Krabi 5) โรงเรียนนิด้าศึกษาศาสตร์ 
1.การสื่อสารและใช้ภาษาต่างประเทศ  
2.ทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
3.ทักษะด้านการตลาด 
4.บุคลิกภาพ 
5. การสอนอิสลามศึกษา 
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ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหลักสูตร PLO-1 PLO-2 PLO-3 PLO-4 
Stakeholder Need 2: คณาจารย์ได้แก่ 1) คณาจารย์แผนกอิสลามศึกษาหลักสูตร
นานาชาติ2) คณาจารย์สาขาแผนกอื่น ๆ ในคณะ 3) คณาจารย์ต่างคณะและต่าง
มหาวิทยาลัย) 
1.การคิดวิเคราะห์และสร้างสรรค ์
2.การใช้ภาษาต่างประเทศ 
3.รู้ลึกในศาสตร์อสิลามศึกษา 
4. มีความเป็นสากลวิถีอิสลาม 
5. การเป็นผู้ประกอบการณ ์
6. มีทักษะทางสังคม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stakeholder Need 3: บุคลาการฝ่ายสนับสนุน 
1. มีจิตอาสาเพื่อสังคม 
2. การมีวินัยและการตรงต่อเวลา 

  
 

 

 
 
 

 
 

 

Stakeholder Need 4: นักศึกษาปัจจุบัน 
  1. การใช้ภาษาอาหรับและอังกฤษ  
  2. การใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 
  3. ระเบียบวินัยและความรับผดิชอบ 
  4. ผู้ประกอบการณ ์

  
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

Stakeholder Need 5: ศิษย์เก่าได้แก่ 1) ผู้แทนศิษย์เก่าประเทศกัมพูชา 2) ผู้แทน
ศิษย์เก่าประเทศศรีลังกา 3) ผู้แทนศิษย์เก่ากลุ่มประเทศแอฟริกา 4) ผู้แทนศิษย์เก่า
ประเทศไทย 
  1. การสื่อสารการใช้ภาษา 
  2. การเป็นผู้ประกอบการ  
  3. วินัยและความรับผิดชอบ 
  4. ความเป็นผู้น า 
  5. ทักษะวัฒนธรรม 

  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Stakeholder Need 5: กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในอนาคต ได้แก่ 1) ครูอิสลามศึกษา
และภาษาอาหรับในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม 2) นักเรียนโรงเรียนเอกชนสอน
ศาสนาอิสลาม  3) ข้ าราชการครู  4) อีหม่ ามมั สยิ ดอัตตะเอาววุน  5) ผู้ แทน
คณะกรรมการอิสลามประจ าจังหวัดปัตตานี 
1.การสอนภาษาอาหรับ 
2.การใช้เทคโนโลยีเพื่อการสอนอิสลามศึกษาและภาษาอาหรับ 
3. ทักษะภาษาอาหรับและกุรอาน 
4. ทักษะภาษาอังกฤษ 
5. การท างานร่วมกับผู้อื่น 
6. รู้ลึกในศาสตร์อิสลาม 
7. ผู้น าศาสนา เช่น อีหม่ามน าละหมาด อ่านคุตบะฮฺวันศุกร์ การจัดการศพ การแบ่ง
มรดก เป็นต้น  
8. การปฏิสัมพันธ์ชุมชน 
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ภาคผนวก  ข 
ตารางแสดงผลลัพธก์ารเรยีนรู้ระดับหลักสูตร (PLOs)  กับKnowledge/ Attitude / Skill 

 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร(PLOs) Knowledge (Cognitive) Attitude(Affective) Skill(Psychomotor) 

SPLO1.1: มีความรู้หลักการอิสลามเชิงลึก ทัศนะที่
หลากหลายและเป็นสากล 

K1 ความรู้เกี่ยวกับอัลกุรอาน 
K2 ความรู้เกี่ยวกับวะฮฺย ู
K3 ความรู้เกี่ยวกับอรรถาธิบายอลักุรอาน 
K4 อรรถาธิบายอายาตอะห์กาม 
K5 ตัจวีดและกรีออาต 
K6 สาเหตุการประทานอัลกุรอาน 
K7 อิสราอีลีญาต 
K8 หลักการพื้นฐานเกี่ยวกับฮาดิษ 
K9 มุศตอละฮฺฮาดิษ 
K10 ต าราฮาดิษทั้ง 6 เล่ม 
K11 ชีวประวัตินักบันทึกฮาดิษ 
K12 หลักการตัครีจ 
K13 ฮาดิษอะห์กาม 
K14 หลักศรัทธาในอิสลาม 
K15 การตั้งภาคี (ชิรกฺ)  
K16 ความเป็นนบี อุปฑูต สิ่งเร้นลบั กอฏอ
และกอฏรั  
K17 การสิ้นสภาพการเป็นมุสลิม 
K18 อัลวาลาอฺและวลับารออ ฺ
K19 กลุ่มแนวคิดในอิสลาม 
K20 ศาสนาโลก 

A1 เห็นคุณค่าของศาสนาอิสลาม 
A2 ปฏิบัติตามหลักค าสอนของอัลกุรอานและ
ฮาดิษ 
A3 ยึดมั่นและปฏิบัติตนเป็นผู้ศรัทธา   
A4 รักบรรดาศาสนทูตและคัมภีร์  
A5 ยอมรับความหลากหลาย 
A6 มารยาทในการเห็นต่าง 
A7 การล าดับความส าคัญ 
A8 มีความรับผิดชอบ 
A9 ระเบียบวินัยขยันและอดทน 
A10 เห็นคุณค่าในตน 
A11 เห็นคุณค่าของผู้อื่น 
A12 การเป็นแบบอย่างทีด ี

S1 ทักษะการอ่านอัลกุรอาน 
S2 ทักษะการท่องจ าอัลกุรอาน 
S3 ทักษะการตัครีจญหฺะดีษ 
S4 ทักษะในการสืบค้น 
S5 ทักษะการใช้ฐานข้อมูลอิสลามศึกษา 
S6 ทักษะการใช้ภาษาอาหรับ 
S7 ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ 
S8 ทักษะการพูด 
S9 ทักษะการฟัง 
S10 ทักษะการเขียน 
S11 ทักษะการอ่าน 
S12 ทักษะในการน าเสนอ 
S13 การคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
S14 การคิดวิเคราะห ์
S15 การคิดเชิงวิพากษ์ 
S16 การคิดเชิงมโนทัศน ์
S17 การคิดเชิงระบบ 
S18 ทักษะการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศและ
การสื่อสาร  
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ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร(PLOs) Knowledge (Cognitive) Attitude(Affective) Skill(Psychomotor) 

K21 หลักตาเซาวุฟ 
K22 ประวัติบรรดานบ ี
K23 ชีวประวัติศาสนทูต 
K24 คอลีฟะฮฺทั้ง 4 
K25 ยุคอุมัยยะฮ ฺ
K26 ยุคอับบาซียะฮ ฺ
K27 ยุคอุสมานียะฮ ฺ
K28 โลกอิสลามปัจจุบัน 
K29 อิทธิพลของอารยธรรมอิสลามต่ออารย
ธรรมโลก  
K30 ระเบียบวิธีในการศึกษาประวัติศาสตร์
อิสลาม 
K31 ระเบียบวิธิวิจัยอิสลามศึกษา 
K32 การวิจัยสังคมศาสตร์ส าหรับอิสลามศึกษา
และมสุลมิศึกษา 

 
 

SPLO1.2: สามารถวิเคราะห์และวินิจฉัยปัญหา
อิสลามพื้นฐานและร่วมสมัยบนฐานของหลักการ
อิสลามสายกลาง 

K33 หลักการฟิกฮฺและอุศลู 
K34 กฏเกณฑ์และเจตนารมณ์ทางศาสน
บัญญัต ิ
K35 ฟิกฮฺอิบาดาต 
K36 ฟิกฮฺมุอามาลาต 
K37 ฟิกฮฺมุนากาฮาต 
K38 ฟิกฮฺญีนายาต 
K39 ประเด็นฟิกฮรฺ่วมสมัย 
K40 ส านักคดิทางฟิกฮ ฺ

A5 ยอมรับความหลากหลาย 
A6 มารยาทในการเห็นต่าง 
A7 การล าดับความส าคัญ 
A10 เห็นคุณค่าในตน 
A11 เห็นคุณค่าของผู้อื่น 
A13 รับฟังผู้อื่น 
 

S3 ทักษะการตัครีจญฺหะดีษ  
S4 ทักษะในการสืบค้น 
S5 ทักษะการใช้ฐานข้อมูลอิสลามศึกษา 
S13 การคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
S14 การคิดวิเคราะห์ 
S15 การคิดเชิงวิพากษ์ 
S16 การคิดเชิงมโนทัศน์ 
S17 การคิดเชิงระบบ 
S18 ทักษะการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศและ
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K41 ฟิกฮฺเปรียบเทียบ 
K42 พัฒนาการด้านนิติศาสตร์อสิลาม (ตา
รีคตัชรีอฺ) 

การสื่อสาร  
 
 

SPLO1.3: สามารถน าหลักการอสิลามสายกลางที่
ผ่านการวินิจฉยัไปใช้ในการแก้ปัญหาสังคมได้อย่าง
เหมาะสมและสอดคล้องกับบริบท 

K43 อิสลามกับสิ่งแวดล้อม 
K44 อิสลามกับการจัดการสุขภาพจิต 
K45 อิสลามกับการบริหารจัดการครอบครัว 
K46 อิสลามกับการป้องกันและรักษาโรคไสย
ศาสตร์   
K47 อิสลามกับสุขภาวะ 
K48 อิสลามกับภาวะผู้น าและการจัดการ 
K49 โลกทัศน์อิสลาม 
K50 หลักวาซอฏียะฮฺ 
K51 หลักการดะวะฮฺ 
K52 ฟิกฮฺส าหรับชนกลุ่มน้อย 
K53 ฟิกฮฺการจัดล าดับความส าคัญ 
K54 ฟิกฮฺเกี่ยวกับการเงินสมัยใหม่ 
K55 ฟิกฮฺเกี่ยวกับสุขภาวะ 
K56 จริยศาสตร์ความเห็นต่างในอสิลาม 

A5 ยอมรับความหลากหลาย 
A6 มารยาทในการเห็นต่าง 
A7 การล าดับความส าคัญ 
A10 เห็นคุณค่าในตน 
A11 เห็นคุณค่าของผู้อื่น 
A13 รับฟังผู้อื่น 
 

S3 ทักษะการตัครีจญฺหะดีษ  
S4 ทักษะในการสืบค้น 
S5 ทักษะการใช้ฐานข้อมูลอิสลามศึกษา 
S13 การคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
S14 การคิดวิเคราะห์ 
S15 การคิดเชิงวิพากษ์ 
S16 การคิดเชิงมโนทัศน์ 
S17 การคิดเชิงระบบ 
S18 ทักษะการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศและ
การสื่อสาร  
 

SPLO2.1: ใช้ทักษะภาษาอาหรับและอังกฤษอย่าง
สร้างสรรคเ์พื่อน าเสนอหลักการอสิลามสายกลาง 
และเผยแพร่ความรู้อสิลามที่ถูกตอ้งเพื่อสร้างสังคม
สันติสุข 

K57 หลักไวยกรณ์อาหรับ 
K58 หลักการพูดภาษาอาหรับ 
K59 หลักการฟังภาษาอาหรับ 
K60 หลักการเขียนภาษาอาหรับ 
K61 หลักการอ่านภาษาอาหรับ 
K62 หลักไวยกรณ์อังกฤษ 

A5 ยอมรับความหลากหลาย 
A6 มารยาทในการเห็นต่าง 
A7 การล าดับความส าคัญ 
A8 มีความรับผิดชอบ 
A9 ระเบียบวินัย ขยันและอดทน 
A10 เห็นคุณค่าในตน 

S4 ทักษะในการสืบค้น 
S5 ทักษะการใช้ฐานข้อมูลอิสลามศึกษา 
S6 ทักษะการใช้ภาษาอาหรับ 
S7 ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ 
S8 ทักษะการพูด 
S9 ทักษะการฟัง 
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K63 หลักการพูดภาษาอังกฤษ 
K64 หลักการฟังภาษาอังกฤษ 
K65 หลักการเขียนภาษาอังกฤษ 
K66 หลักการอ่านภาษาอังกฤษ 
K67 หลักการสื่อสารในอิสลาม 
K68 ล่ามและการแปล 

A11 เห็นคุณค่าของผู้อื่น 
A13 รับฟังผู้อื่น 
 

S10 ทักษะการเขียน 
S11 ทักษะการอ่าน 
S12 ทักษะในการน าเสนอ 
S13 การคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
S14 การคิดวิเคราะห ์
S15 การคิดเชิงวิพากษ์ 
S16 การคิดเชิงมโนทัศน ์
S17 การคิดเชิงระบบ 
S18 ทักษะการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศและ
การสื่อสาร  
S19 ทักษะในการจูงใจ 
S20 ทักษะในการไกล่เกลี่ย 
S21 ทักษะในการคิดสร้างสรรค์ 
S22 ทักษะในคิดเชิงนวัตกรรม 
S22 ทักษะในการแก้ปัญหา 

SPLO2.2: สร้างสรรค์นวัตกรรมสือ่อิสลามศึกษา
เพื่อแก้ปัญหาสังคมให้สอดคล้องกับประเด็นร่วม
สมัย  

K72 การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการผลิตสื่อ
การเรียนรู้อิสลาม 
K73 การท าแอนิเมชันอิสลามศึกษา 
 

A5 ยอมรับความหลากหลาย 
A6 มารยาทในการเห็นต่าง 
A7 การล าดับความส าคัญ 
A8 มีความรับผิดชอบ 
A9 ระเบียบวินัยขยันและอดทน 
A10 เห็นคุณค่าในตน 
A11 เห็นคุณค่าของผู้อื่น 
A13 รับฟังผู้อื่น 
A14 มารยาทในการใช้เทคโนโลยกีารสื่อสาร 

S4 ทักษะในการสืบค้น 
S5 ทักษะการใช้ฐานข้อมูลอิสลามศึกษา 
S6 ทักษะการใช้ภาษาอาหรับ 
S7 ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ 
S8 ทักษะการพูด 
S9 ทักษะการฟัง 
S10 ทักษะการเขียน 
S11 ทักษะการอ่าน 
S12 ทักษะในการน าเสนอ 
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A15 ตระหนักถึงผลกระทบจากการใช้เทคโนโลยี
ต่อตนเอง ต่อผู้อื่น ต่อสังคม 
A16 ยอมรับและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงของ
เทคโนโลย ี
A17 การมุ่งหาความส าเรจ็  
A18 การกล้าเสี่ยงกล้าล้มเหลว 
A19 มารยาทในการสื่อสาร 
 

S13 การคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
S14 การคิดวิเคราะห ์
S15 การคิดเชิงวิพากษ์ 
S16 การคิดเชิงมโนทัศน ์
S17 การคิดเชิงระบบ 
S18 ทักษะการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศและ
การสื่อสาร  
S19 ทักษะในการจูงใจ 
S20 ทักษะในการไกล่เกลี่ย 
S21 ทักษะในการคิดสร้างสรรค์ 
S22 ทักษะในคิดเชิงนวัตกรรม 
S22 ทักษะในการแก้ปัญหา 
S23 กระบวนการคิดเชิงออกแบบ  
S24 การใช้ความคิดสร้างสรรค์เพ่ือพัฒนาหรือ
ประดิษฐส์ิ่งใหม่ๆที่มีคณุค่าและมปีระโยชน์ต่อ
ผู้อื่นทั้งทางเศรษฐกิจหรือสังคม 
S25 การสร้างนวัตกรรมโดยใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศท่ีเหมาะสมกับสถานการณ ์
S26 กระบวนการคิดเชิงออกแบบในธุรกิจ
อิสลามโดยเอาผู้ใช้เป็นศูนย์กลาง 
S27 พัฒนานวัตกรรมที่ตอบโจทยก์ับผู้ใช้และ
สถานการณ ์
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SPLO2.3: สามารถประกอบธุรกิจและอาชีพ
ทั้งในและต่างประเทศได้ 

K74 การเข้าใจตลาดในยุคดิจิทัล 
K75 การเข้าใจพฤติกรรมและกระบวนการ
ตัดสินใจซื้อผู้บริโภคในยุคดิจิทัล 
K76 การพัฒนาไอเดียทางธุรกิจจากการเอา
ผู้ใช้เป็นศูนย์กลาง 
K84 เทคนิคการพัฒนาธุรกิจแบบสตาร์ทอัพ 

A5 ยอมรับความหลากหลาย 
A6 มารยาทในการเห็นต่าง 
A7 การล าดับความส าคัญ 
A8 มีความรับผิดชอบ 
A9 ระเบียบวินัยขยันและอดทน 
A10 เห็นคุณค่าในตน 
A11 เห็นคุณค่าของผู้อื่น 
A13 รับฟังผู้อื่น 
A14 มารยาทในการใช้เทคโนโลยกีารสื่อสาร 
A15 ตระหนักถึงผลกระทบจากการใช้เทคโนโลยี
ต่อตนเอง ต่อผู้อื่น ต่อสังคม 
A16 ยอมรับและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงของ
เทคโนโลย ี
A17 การมุ่งหาความส าเรจ็  
A18 การกล้าเสี่ยงกล้าล้มเหลว 
A19 มารยาทในการสื่อสาร 
 

S4 ทักษะในการสืบค้น 
S5 ทักษะการใช้ฐานข้อมูลอิสลามศึกษา 
S6 ทักษะการใช้ภาษาอาหรับ 
S7 ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ 
S8 ทักษะการพูด 
S9 ทักษะการฟัง 
S10 ทักษะการเขียน 
S11 ทักษะการอ่าน 
S12 ทักษะในการน าเสนอ 
S13 การคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
S14 การคิดวิเคราะห ์
S15 การคิดเชิงวิพากษ์ 
S16 การคิดเชิงมโนทัศน ์
S17 การคิดเชิงระบบ 
S18 ทักษะการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศและ
การสื่อสาร  
S19 ทักษะในการจูงใจ 
S20 ทักษะในการไกล่เกลี่ย 
S21 ทักษะในการคิดสร้างสรรค์ 
S22 ทักษะในคิดเชิงนวัตกรรม 
S22 ทักษะในการแก้ปัญหา 
S23 กระบวนการคิดเชิงออกแบบ  
S24 การใช้ความคิดสร้างสรรค์เพ่ือพัฒนาหรือ
ประดิษฐส์ิ่งใหม่ๆที่มีคณุค่าและมปีระโยชน์ต่อ
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ผู้อื่นทั้งทางเศรษฐกิจหรือสังคม 
S25 การสร้างนวัตกรรมโดยใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศท่ีเหมาะสมกับสถานการณ ์
S26 กระบวนการคิดเชิงออกแบบในธุรกิจ
อิสลามโดยเอาผู้ใช้เป็นศูนย์กลาง 
S27 พัฒนานวัตกรรมที่ตอบโจทยก์ับผู้ใช้และ
สถานการณ ์

SPLO3.1: มีภาวะความเป็นผู้น า และทักษะในการ
น า สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นไดอ้ย่างสร้างสรรค์  

K85 อิสลามกับภาวะผู้น า 
K86 ภาวะผู้น าของนบีและศอฮาบะฮฺ 
K87 ภาวะผู้น าขอผู้น าโลก 
K88 ทฤษฏีการบริหารเบื้องต้น 
K89 กลยุทธ์การบริหารคน 
K90 การสร้างแรงจูงใจสู่การปฏิบตัิงาน 

A2 ปฏิบัติตามหลักค าสอนของอัลกุรอานและ
ฮาดิษ 
A5 ยอมรับความหลากหลาย 
A6 มารยาทในการเห็นต่าง 
A7 การล าดับความส าคัญ 
A8 มีความรับผิดชอบ 
A9 ระเบียบวินัยขยันและอดทน 
A10 เห็นคุณค่าในตน 
A11 เห็นคุณค่าของผู้อื่น 
A12 การเป็นแบบอย่างทีดี 
A13 รับฟังผู้อื่น 
A14 มารยาทในการใช้เทคโนโลยกีารสื่อสาร 
A15 ตระหนักถึงผลกระทบจากการใช้เทคโนโลยี
ต่อตนเอง ต่อผู้อื่น ต่อสังคม 
A16 ยอมรับและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงของ
เทคโนโลย ี
A17 การมุ่งหาความส าเรจ็  

S6 ทักษะการใช้ภาษาอาหรับ 
S7 ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ 
S8 ทักษะการพูด 
S9 ทักษะการฟัง 
S10 ทักษะการเขียน 
S11 ทักษะการอ่าน 
S12 ทักษะในการน าเสนอ 
S13 การคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
S14 การคิดวิเคราะห ์
S15 การคิดเชิงวิพากษ์ 
S16 การคิดเชิงมโนทัศน ์
S17 การคิดเชิงระบบ 
S18 ทักษะการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศและ
การสื่อสาร  
S19 ทักษะในการจูงใจ 
S20 ทักษะในการไกล่เกลี่ย 
S21 ทักษะในการคิดสร้างสรรค์ 

SPLO3.2: มีทักษะมนุษยสัมพันธ์ที่ดี และมี
ความเห็นอกเห็นใจผู้อื่นบนพ้ืนฐานของความเข้าใจ
ในวัฒนธรรมที่หลากหลาย 

K91 มนุษยสัมพันธ์ในอิสลาม 
K92 อิสลามสายกลางกับการปฏิบัติตนต่อ
ความเชื่อที่แตกต่าง 
K93 ความเมตตาแก่เพื่อนมนุษย์ในอิสลาม 
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A18 การกล้าเสี่ยงกล้าล้มเหลว 
A19 มารยาทในการสื่อสาร 
 

S22 ทักษะในคิดเชิงนวัตกรรม 
S22 ทักษะในการแก้ปัญหา 
S28 ทักษะการท างานร่วมกับผู้อื่น 
S29 ทักษะวัฒนธรรม 
S30 ทักษะการเป็นผู้น า 

SPLO4.1: สามารถน าหลักคิดอสิลามเพื่อสังคมสู่
การช่วยเหลือสังคมด้วยจิตสาธารณะ 

K91 มนุษยสัมพันธ์ในอิสลาม 
K92 อิสลามสายกลางกับการปฏิบัติตนต่อ
ความเชื่อที่แตกต่าง 
K93 ความเมตตาแก่เพื่อนมนุษย์ในอิสลาม 

A2 ปฏิบัติตามหลักค าสอนของอัลกุรอานและ
ฮาดิษ 
A5 ยอมรับความหลากหลาย 
A6 มารยาทในการเห็นต่าง 
A7 การล าดับความส าคัญ 
A8 มีความรับผิดชอบ 
A9 ระเบียบวินัยขยันและอดทน 
A10 เห็นคุณค่าในตน 
A11 เห็นคุณค่าของผู้อื่น 
A12 การเป็นแบบอย่างทีดี 
A13 รับฟังผู้อื่น 
A14 มารยาทในการใช้เทคโนโลยกีารสื่อสาร 
A15 ตระหนักถึงผลกระทบจากการใช้เทคโนโลยี
ต่อตนเอง ต่อผู้อื่น ต่อสังคม 
A16 ยอมรับและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงของ
เทคโนโลย ี
A17 การมุ่งหาความส าเรจ็  
A18 การกล้าเสี่ยงกล้าล้มเหลว 
A19 มารยาทในการสื่อสาร 

S6 ทักษะการใช้ภาษาอาหรับ 
S7 ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ 
S8 ทักษะการพูด 
S9 ทักษะการฟัง 
S10 ทักษะการเขียน 
S11 ทักษะการอ่าน 
S12 ทักษะในการน าเสนอ 
S13 การคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
S14 การคิดวิเคราะห ์
S15 การคิดเชิงวิพากษ์ 
S16 การคิดเชิงมโนทัศน ์
S17 การคิดเชิงระบบ 
S18 ทักษะการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศและ
การสื่อสาร  
S19 ทักษะในการจูงใจ 
S20 ทักษะในการไกล่เกลี่ย 
S21 ทักษะในการคิดสร้างสรรค์ 
S22 ทักษะในคิดเชิงนวัตกรรม 
S22 ทักษะในการแก้ปัญหา 

SPLO4.2: สามารถน าหลักการอิสลามสากลไป
ประยุกต์ใช้ในการแสดงบทบาทความเป็นพลเมือง
ท้องถิ่นและสากล 

K91 มนุษยสัมพันธ์ในอิสลาม 
K92 อิสลามสายกลางกับการปฏิบัติตนต่อ
ความเชื่อที่แตกต่าง 
K93 ความเมตตาแก่เพื่อนมนุษย์ในอิสลาม 
K94 อิสลามกับความเป็นพลเมืองและความ
รับผิดชอบต่อสังคม 
K95 การศึกษาในอิสลาม 
K96 การจัดการเรียนรู้อิสลามศึกษา 
K96 การวัดและประเมินผลการเรยีนรู้อิสลาม
ศึกษา 
K97 การพัฒนาเด็กและเยาวชนดว้ยอิสลา 
K98 กีฬา สันทนาการ และศลิปะอิสลาม 
K99 การดูแลผูสู้งวัยวิถีอิสลาม 
K100 การศึกษาปฐมวัยวิถีอิสลาม 
K101 สิทธิชนกลุ่มน้อยในอิสลาม 
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 S28 ทักษะการท างานร่วมกับผู้อื่น 
S29 ทักษะวัฒนธรรม 
S30 ทักษะการเป็นผู้น า 
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ภาคผนวก  ค 
ตารางแสดงผลลัพธก์ารเรยีนรู้ระดับรายวิชากับ Knowledge/ Attitude / Skill 

รายวิชา / กลุ่มสาระ / 
Module (ถ้ามี)  

Knowledge / Attitude / Skill  

หมวดวิชาเฉพาะ 
1. กลุ่มวิชาแกนคณะ  
761-100 โลกทัศน์
อิสลาม 

K85 K86 K87 K88 K89 K90 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10A11 A12A13 A14 A15 A16 A17 
A18 A19 S6S7S8S9S10S11S12S13S14S15S16S17S18 S19 S20 S21 S22 S23 S24 S25 S26 S27 
S29 S30 

761-300 วะสะฏียะห์ใน
อิสลาม 

K91 K92 K93K94 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10A11 A12A13 A14 A15 A16 A17 A18 A19 
S6S7S8S9S10S11S12S13S14S15S16S17S18 S19 S20 S21 S22 S23 S24 S25 S26 S27 S29 S30 

763-100 
 

K74 K75 K76 K84 S12S13S14S15S16S17S18 S19 S20 S21 S22 S23 S24 S25 S26 S27 

763-200การเป็น
ผู้ประกอบการเพื่อสังคม
ในอิสลาม 

K74 K75 K76 K84 S12S13S14S15S16S17S18 S19 S20 S21 S22 S23 S24 S25 S26 S27 

2. กลุ่มวิชาเอก 
780-101 ภาษาอาหรับ
เพื่อวิทยาการอิสลาม 

K57K58K59K60K61A5A6A7A8 A9 A10A11 A13 S4 S5 S6 S8 S9 S10 S11 S12 S13 S14 S15 S16 
S17 S18 S19 S20 S21 S22 S22 

780-102 ภาษาอังกฤษ
เพื่อวิทยาการอิสลาม 

K62K63K64K65K66K67K68 K57K58K59K60K61A5A6A7A8 A9 A10A11 A13 S4 S5 S& S8 S9 
S10 S11 S12 S13 S14 S15 S16 S17 S18 S19 S20 S21 S22 S22 

780-103 ชุ ด วิ ช าอั ล กุ
รอานและอุลูมอัลกุรอาน 

K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10A11 A12  
S1S2S3S4S5S6S7S8S9S10S11S12S13S14S15S16S17S18 

780-204 ชุดวิชาหะดีษ
และอุลมูอัลหะดีษ 

K8 K9 K10 K11 K12 K13 A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10A11 A12  
S3S4S5S6S7S8S9S10S11S12S13S14S15S16S17S18 

780-205 ชุดวิชาอะกี
ดะฮ์และกลุ่มแนวคดิใน
อิสลาม 

K14 K15 K16 K17 K18 K19 K20 K21A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10A11 A12 
S3S4S5S6S7S8S9S10S11S12S13S14S15S16S17S18 

780-206 ชุดวิชา
ประวัติศาสตร์และอารย
ธรรมอสิลาม 

K22 K23 K24 K25 K26 K27 K28 K29 A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10A11 A12 
S3S4S5S6S7S8S9S10S11S12S13S14S15S16S17S18 

780-207 ชุดวิชา
กฏหมายและนติิศาสตร์
อิสลาม 

K33 K34 K35 K36 K37 K38 K39 K40 K41 K42 A5A6A7A10A11 A13 S3 S4 S5 S13 S14 S15 S16 
S17 S18  

780-308 ชุดวิชา
วิทยาการอิสลามเพื่อ
การพัฒนาสังคมอย่าง
ยั่งยืน 

K43 K44 K45 K46 K47 K48 A5A6A7A10A11 A13 S3 S4 S5 S13 S14 S15 S16 S17 S18 
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รายวิชา / กลุ่มสาระ / 
Module (ถ้ามี)  

Knowledge / Attitude / Skill  

780-309 ชุ ด วิ ช า ก า ร
ศึ ก ษ าแ ล ะ ก า ร ส อ น
อิสลามศึกษา 

K95 K96 K96A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10A11 A12A13 A14 A15 A16 A17 A18 
A19S6S7S8S9S10S11S12S13S14S15S16S17S18 S19 S20 S21 S22 S23 S24 S25 S26 S27 S29 
S30 

780-310 ภาวะผู้น าและ
การจัดการในอิสลาม 

K85 K86 K87 K88 K89 K90 K91 K92 K93 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10A11 A12A13 A14 
A15 A16 A17 A18 A19 S6S7S8S9S10S11S12S13S14S15S16S17S18 S19 S20 S21 S22 S23 S24 
S25 S26 S27 S29 S30 

780-311 การวิจัย
สังคมศาสตรส์ าหรับ
อิสลามศึกษา 

K30 K31 K32A5 A6 A7 A8 A9 A10A11 A12S3S4S5S6S7S8S9S10S11S12S13S14S15S16S17S18 

763-312 ชุดวิชา
เทคโนโลยีดิจิทลัเพื่อ
ส่งเสริมการเรียนรู้
อิสลาม 

K72 K73 K74A5 A6 A7 A8 A9 A10A11 A12A13 A14 A15 A16 A17 A18 A19 
S4S5S6S7S8S9S10S11S12S13S14S15S16S17S18 S19 S20 S21 S22 S23 S24 S25 S26 S27 

กลุ่มวิชาเลือกเอก  
780-001 การระยุกต์ใช้
อิสลามกับประเด็นสังคม
ร่วมสมัย 

K49 K50 K51 K52 K53 K54 K55 K56 A5 A6 A7 A10 A11 A13 S3 S4 S5 S13 S14 S15 S16 S17 
S18  

780-002 สุขภาวะและ
เพศสภาวะในอิสลาม 

K44 K47 K55 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10A11 A12A13 A14 A15 A16 A17 A18 
A19S6S7S8S9S10S11S12S13S14S15S16S17S18 S19 S20 S21 S22 S23 S24 S25 S26 S27 S29 
S30 

780-003 การสร้าง
ความเข้มแข็งและ
ครอบครัวเปีย่มสุขใน
อิสลาม 

K45 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10A11 A12A13 A14 A15 A16 A17 A18 
A19S6S7S8S9S10S11S12S13S14S15S16S17S18 S19 S20 S21 S22 S23 S24 S25 S26 S27 S29 
S30 

780-004 การพัฒนาเด็ก
และเยาวชนด้วยอิสลาม 

K97 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10A11 A12A13 A14 A15 A16 A17 A18 
A19S6S7S8S9S10S11S12S13S14S15S16S17S18 S19 S20 S21 S22 S23 S24 S25 S26 S27 S29 
S30 

780-005 กีฬา สันทนา
การ และศลิปะอสิลาม 

K98A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10A11 A12A13 A14 A15 A16 A17 A18 
A19S6S7S8S9S10S11S12S13S14S15S16S17S18 S19 S20 S21 S22 S23 S24 S25 S26 S27 S29 
S30 

780-006 การดูแลผูสู้ง
วัยวิถีอิสลาม 

K99 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10A11 A12A13 A14 A15 A16 A17 A18 
A19S6S7S8S9S10S11S12S13S14S15S16S17S18 S19 S20 S21 S22 S23 S24 S25 S26 S27 S29 
S30 

780-007 การศึกษา
ปฐมวัยวิถีอิสลาม 

K100 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10A11 A12A13 A14 A15 A16 A17 A18 
A19S6S7S8S9S10S11S12S13S14S15S16S17S18 S19 S20 S21 S22 S23 S24 S25 S26 S27 S29 
S30 

780-008 สิทธิชนกลุ่ ม K101 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10A11 A12A13 A14 A15 A16 A17 A18 
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รายวิชา / กลุ่มสาระ / 
Module (ถ้ามี)  

Knowledge / Attitude / Skill  

น้อยในอิสลาม A19S6S7S8S9S10S11S12S13S14S15S16S17S18 S19 S20 S21 S22 S23 S24 S25 S26 S27 S29 
S30 

780-009 การแปลภาษา
เพื่อสื่อสารธุรกิจฮาลาล 

K57K58K59K60K61A5A6A7A8 A9 A10A11 A13 S4 S5 S6 S8 S9 S10 S11 S12 S13 S14 S15 S16 
S17 S18 S19 S20 S21 S22 S22 

763-001 ชุ ด วิ ช า รู้ จั ก
ธุรกิจอิสลาม 

K74 K75 K76 K84 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10A11 A12A13 A14 A15 A16 A17 A18 
A19S6S7S8S9S10S11S12S13S14S15S16S17S18 S19 S20 S21 S22 S23 S24 S25 S26 S27 S29 
S30 

763-015 ชุ ด วิ ช า ก า ร
จัดการองค์กรซะกาต
และวะกัฟ 

K74 K75 K76 K84 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10A11 A12A13 A14 A15 A16 A17 A18 
A19S6S7S8S9S10S11S12S13S14S15S16S17S18 S19 S20 S21 S22 S23 S24 S25 S26 S27 S29 
S30 

763-016 ชุ ด วิ ช า ก า ร
จัดการโรงแรมและการ
ท่องเที่ยวฮาลาล 

K74 K75 K76 K84 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10A11 A12A13 A14 A15 A16 A17 A18 
A19S6S7S8S9S10S11S12S13S14S15S16S17S18 S19 S20 S21 S22 S23 S24 S25 S26 S27 S29 
S30 

ก ลุ่ ม วิ ช า ฝึ ก
ประสบการณ์วิชาชีพ 

 

780-320 เตรียมสหกิจ
ศึกษา 

K30 K31 K32K74 K75 K76 K84K85 K86 K87 S12S13S14S15S16S17S18 S19 S20 S21 S22 S23 
S24 S25 S26 S27 

780-321  
ฝึกประสบการณ ์

K30 K31 K32K74 K75 K76 K84K85 K86 K87 S12S13S14S15S16S17S18 S19 S20 S21 S22 S23 
S24 S25 S26 S27 

780-113 สหกิจศึกษา K30 K31 K32K74 K75 K76 K84K85 K86 K87 S12S13S14S15S16S17S18 S19 S20 S21 S22 S23 
S24 S25 S26 S27 
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ภาคผนวก  ง 
ข้อมูลชดุวิชา (Module) ในหลักสตูร 

 

รหัส – ชื่อชุดวิชา หน่วยกิต ค าอธิบายชุดวิชา ผลลัธ์การเรียนรู้ของชุดวิชา กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ วิธีการวัดและประเมินผล 
780-103 ชุดวิชาอัล 
กุรอานและอลุูมอัล   
กุรอาน (Module:  
al-Qur'an and 
Ulum al-Qur’an) 

8((7)-2-15) กฎเกณฑ์เกี่ยวกับการอ่านอัลกุรอาน
และตัจวีด ฐานก าเนิดและคุณลักษณะ
อักษร หุกุมนูนสากีนะฮฺและตันวีน    
หุกุมมีมสากีนะฮฺ หุกุมมัด และหุกุมอื่น 
ๆ ตามล าดับ พร้อมกับท่องจ าอัลกุ
รอาน ญุซอฺที่ 30 ประวัติความเป็นมา
ของอุ ลู ม อั ล กุ รอ าน  วะหฺ ยู  ก าร
รวบรวมและการบันทึกอัลกุรอาน 
โครงสร้างของเล่ม แนวเนื้อหา การ
ประทานและสาเหตุการประทาน การ
ขยายความ (Bayan) การอรรถาธิบาย 
(Tafsir) การตีความ (Ta’wil) การถอด
ความ (Istinbat) การเข้าใจ (Fahm)  
และการแปลความหมายอัลกุรอาน  
อายาตมุหฺกะมาตและมุตะชาบิฮาต 
นาสิคและมันสูค  อรรถาธิบายอัลกุ
รอานเกี่ยวกับอายะฮ์ศาสนบัญญัติ 
(Ayat al- Ahkam) ตลอดจนอายะฮ์ที่
เกี่ยวกับมารยาทต่าง ๆ   

CLO1: สามารถวิเคระห์กฎเกณฑ์เกี่ยวกับ
การอ่านอัลกุรอานและตัจวีด ฐานก าเนิด
และคุณลักษณะอักษร หุกุมนูนสากีนะฮฺและ
ตันวีน หุกุมมีมสากีนะฮฺ หุกุมมัด และหุกุม
อื่น ๆ ตามล าดับ  
CLO2: สามารถท่องจ าอัลกุรอาน ญุซอฺท่ี 30  
CLO3: สามารถวิ เคราะห์ ประวัติ ความ
เป็นมาของอุลูมอัลกุ รอาน วะหฺ ยู  การ
รวบรวมและการบันทึกอัลกุรอาน โครงสร้าง
ของเล่ม แนวเนื้อหา การประทานและ
สาเห ตุ ก ารป ระทาน  ก ารขยายความ 
(Bayan)  
CLO4: เข้าใจการอรรถาธิบาย การตีความ 
การถอดความ การเข้าใจ CLO5: มีทักษะใน
การแปลความหมายอัลกุรอาน อายาตมุหฺกะ
มาตและมุตะชาบิฮาต นาสิคและมันสูค  
อรรถาธิบายอัลกุรอานเกี่ยวกับอายะฮ์ศาสน
บัญญัติ ตลอดจนอายะฮ์ที่เกี่ยวกับมารยาท
ต่าง ๆ   

1) การบรรยาย  
2) การอภิปรายในชั้นเรียน 
3) การเรียนการสอนเชิงรุก (Active 
learning) 
4) บทเรียนออนไลน์  
5) จัดบรรยายพิเศษโดยวิทยากร
ภายนอกที่มีความเชี่ยวชาญ หรือมี
ประสบการณ์ตรง 
 

1) การแสดงความคิดเห็น การคิด
วิเคราะห์ และวินัจฉัยปัญหา 
2) กระบวนการท างานและการ
แก้ไขปัญหา 
3) วิธีการเข้าหา การพูดคุย การรับ
ฟัง และการน าเสนอ  
4) การสดสอบวัดความรู้และทักษะ
การเรียนรู้ 

780-204 ชุดวิชาหะ
ดีษและอลุูมอัลหะดีษ 

8((7)-2-15) ประวัติการพัฒนาการอุลูมอัลหะดีษ 
นิยามและความส าคัญของหะดีษ การ

CLO1: ส าม ารถวิ เค ราะห์ ป ระ วั ติ ก า ร
พัฒ น าการอุ ลู ม อั ลห ะดี ษ  นิ ย ามและ

1) การบรรยาย  
2) การอภิปรายในชั้นเรียน 

1) การแสดงความคิดเห็น การคิด
วิเคราะห์ และวินัจฉัยปัญหา 
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รหัส – ชื่อชุดวิชา หน่วยกิต ค าอธิบายชุดวิชา ผลลัธ์การเรียนรู้ของชุดวิชา กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ วิธีการวัดและประเมินผล 
(Module: al-Hadith 
and Ulum al-
Hadith ) 

บันทึกหะดีษ สายสืบ (sanad) และตัว
บ ท  (Matn) ห ะ ดี ษ  ก า ร จ า แ น ก
ประเภทและชนิดต่าง ๆ ของหะดีษ 
นักหะดีษและต าราหะดีษที่ได้รับการ
ยอมรับทั้ง 6 เล่ม ตลอดจนการตัค
รี จ ญ์ อั ล ห ะ ดี ษ  ร วม ทั้ งห ะ ดี ษ ที่
เกี่ยวกับศาสนบัญญัติ  (Hadith al-
Ahkam) สังคมและมารยาทต่าง ๆ 

ความส าคัญของหะดีษ การบันทึกหะดีษ 
สายสืบ และตัวบทหะดีษ  
CLO2: สามารถจ าแนกประเภทและชนิด
ต่าง ๆ ของหะดีษ นักหะดีษและต าราหะดีษ
ที่ ได้ รับการยอมรับทั้ ง 6 เล่ม  CLO3: มี
ทักษะพื้ นฐานในการตัครีจญ์ อัลหะดีษ 
รวมทั้งหะดีษที่เกี่ยวกับศาสนบัญญัติสังคม
และมารยาทต่าง ๆ 

3) การเรียนการสอนเชิงรุก (Active 
learning) 
4) บทเรียนออนไลน์  
5) จัดบรรยายพิเศษโดยวิทยากร
ภายนอกที่มีความเชี่ยวชาญ หรือมี
ประสบการณ์ตรง 
 

2) กระบวนการท างานและการ
แก้ไขปัญหา 
3) วิธีการเข้าหา การพูดคุย การรับ
ฟัง และการน าเสนอ  
4) การสดสอบวัดความรู้และทักษะ
การเรียนรู้ 

780-205 ชุดวิชาอะกี
ดะฮ์และกลุ่มแนวคิด
ในอิสลาม 
(Module: Aqidah 
Islamiyah and 
Sectarian Thought 
in Islam) 

8((7)-2-15) ความหมาย ขอบข่าย และความส าคัญ
ของอะกีดะฮ์อิสลาม อีมานและสิ่งที่
ท าให้เสียอีมาน การวะลาอ์และบะ
รออ์ การศรัทธาต่ออัลลอฮฺ มะลาอิ
กะฮ์ คัมภีร์ ศาสนทูต วันอาคิเราะฮ์ 
เกาะฎออ์และเกาะดัร  อะกีดะฮ์สะลัฟ
และคอลัฟ กลุ่มแนวคิดในอิสลาม 
จุดยืนของอิสลามที่มีต่อลัทธิทางสังคม
และการเมืองสมัยใหม่ ตลอดจนความ
เช่ือและเป้าหมายสูงสุดของศาสนา
ต่าง ๆ ที่ส าคัญของโลก 

CLO1: เข้าใจความหมาย ขอบข่าย และ
ความส าคัญของอะกีดะฮ์อิสลาม อีมานและ
สิ่งที่ท าให้เสียอีมาน การวะลาอ์และบะรออ์ 
การศรัทธาต่ออัลลอฮฺ มะลาอิกะฮ์ คัมภีร์ 
ศาสนทูต วันอาคิเราะฮ์ 
CLO2: วิเคราะห์และเข้าใจกฏเกาะฎออ์และ
เกาะดัร   
CLO3: สามารถวิเคราะห์อะกีดะฮ์สะลัฟ
และคอลัฟ กลุ่มแนวคิดในอิสลาม จุดยืนของ
อิสลามที่มีต่อลัทธิทางสังคมและการเมือง
สมัยใหม่ ตลอดจนความเช่ือและเป้าหมาย
สูงสุดของศาสนาต่าง ๆ ที่ส าคัญของโลก 

1) การบรรยาย  
2) การอภิปรายในชั้นเรียน 
3) การเรียนการสอนเชิงรุก      
(Active learning) 
4) บทเรียนออนไลน์  
5) จัดบรรยายพิเศษโดยวิทยากร
ภายนอกที่มีความเชี่ยวชาญ หรือมี
ประสบการณ์ตรง 
 

1) การแสดงความคิดเห็น การคิด
วิเคราะห์ และวินัจฉัยปัญหา 
2) กระบวนการท างานและการ
แก้ไขปัญหา 
3) วิธีการเข้าหา การพูดคุย การรับ
ฟัง และการน าเสนอ  
4) การสดสอบวัดความรู้และทักษะ
การเรียนรู้ 

780-206 ชุดวิชา
ประวัติศาสตร์และ
อารยธรรมอิสลาม 
(Module: Islamic 

6((5)-2-11) ร ะ เบี ย บ วิ ธี แ ล ะ ห ลั ก ฐ า น ท า ง
ประวัติศาสตร์อิสลามโดยสั งเขป 
ชีวประวัตินบีมุหัมมัด ประวัติ เคาะ
ลีฟะฮ์อัรรอชิดูน ราชวงศ์อุมัยยะฮ์ อับ

CLO1: สามารถวิเคราะห์ระเบียบวิธีและ
ห ลั ก ฐ าน ท างป ระ วั ติ ศ าส ต ร์ อิ ส ล าม
โดยสังเขป  
CLO2: ประยุกต์ใช้ชีวประวัตินบีมุหัมมัด 

1) การบรรยาย  
2) การอภิปรายในชั้นเรียน 
3) การเรียนการสอนเชิงรุก (Active 
learning) 

1) การแสดงความคิดเห็น การคิด
วิเคราะห์ และวินัจฉัยปัญหา 
2) กระบวนการท างานและการ
แก้ไขปัญหา 
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รหัส – ชื่อชุดวิชา หน่วยกิต ค าอธิบายชุดวิชา ผลลัธ์การเรียนรู้ของชุดวิชา กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ วิธีการวัดและประเมินผล 
History and 
Civilization) 

บาซียะฮ์ และอุษมานียะฮ์ ความโดด
เด่นของอารยธรรมอิสลามในแต่ละยุค
สมัย  อิทธิพลของอารยธรรมอิสลามที่
มีต่ออารยธรรมอื่น ๆ สถานภาพของ
โลกมุสลิมตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่ 2 
จนถึงปัจจุบัน รวมทั้งสาเหตุของความ
ตกต่ าของโลกมุสลิม 

ประวัติเคาะลีฟะฮ์อัรรอชิดูน ราชวงศ์อุมัย
ยะฮ์ อับบาซียะฮ์ และอุษมานียะฮ์ ในการ
พัฒนาสังคม 
CLO3: สามารถวิเคราะห์จุดเด่นของอารย
ธรรมอิสลามในแต่ละยุคสมัย  อิทธิพลของ
อารยธรรมอิสลามที่มีต่ออารยธรรมอื่น ๆ 
สถานภาพของโลกมุสลิมตั้งแต่สงครามโลก
ครั้งที่ 2 จนถึงปัจจุบัน รวมทั้งสาเหตุของ
ความตกต่ าของโลกมุสลิม 

4) บทเรียนออนไลน์  
5) จัดบรรยายพิเศษโดยวิทยากร
ภายนอกที่มีความเชี่ยวชาญ หรือมี
ประสบการณ์ตรง 
 

3) วิธีการเข้าหา การพูดคุย การรับ
ฟัง และการน าเสนอ  
4) การสดสอบวัดความรู้และทักษะ
การเรียนรู้ 

780-207 ชุดวิชาฟิกฮ์
และอุศูลลุฟิกฮ์  
(Module: Fiqh 
and Usul al-
Fiqh) 

6((5)-2-11) ชุดวิชาฟิกฮ์และอุศูลุลฟิกฮ์ การก าเนิด
และพัฒนาการของฟิกฮ์และชะรีอะฮ์ 
ลักษณะเฉพาะและสาระส าคัญของ
ฟิกฮ์   ส านักคิด (มัซฮับ) ของฟิกฮ์  
บทบัญญัติ (หุก่ม) ประเภทของหุก่ม 
แหล่งที่มาของหุก่ม เจตนารมณ์และ
กฎเกณฑ์การบัญญัติกฎหมายอิสลาม 
ตลอดจนหมวดต่าง ๆ ของกฎหมาย
อิสลาม เช่น การปฏิบัติศาสนกิจ (อิบา
ดาต) การปฏิสัมพันธ์และธุรกรรม
ทางการเงิน (มุอามะลาต) ครอบครัว
แ ล ะ ม รด ก  (มุ น าก ะ ห าต ) แ ล ะ
กฎหมายอาญา (ญินายาต)   

CLO1: สามารถวิเคราะห์ การก าเนิดและ
พั ฒ น า ก า ร ข อ งฟิ ก ฮ์ แ ล ะ ช ะ รี อ ะ ฮ์ 
ลักษณะเฉพาะและสาระส าคัญของฟิกฮ์  
ส านักคิด (มัซฮับ) ของฟิกฮ์  บทบัญญัติ 
(หุก่ม) ประเภทของหุก่ม แหล่งท่ีมาของหุก่ม  
CLO2: ประยุกต์ใช้เจตนารมณแ์ละกฎเกณฑ์
การบัญญัติกฎหมายอิสลาม ตลอดจนหมวด
ต่าง ๆ ของกฎหมายอิสลาม เช่น การปฏิบัติ
ศาสนกิจ (อิบาดาต) การปฏิสัมพันธ์และ
ธุ ร ก ร ร ม ท า งก า ร เ งิน  (มุ อ าม ะ ล าต ) 
ครอบครัวและมรดก (มุนากะหาต) และ
กฎหมายอาญา (ญินายาต)  

1) การบรรยาย  
2) การอภิปรายในชั้นเรียน 
3) การเรียนการสอนเชิงรุก (Active 
learning) 
4) บทเรียนออนไลน์  
5) จัดให้มีการเรียนรู้จาก
สถานการณ์จริง  
6) จัดบรรยายพิเศษโดยวิทยากร
ภายนอกที่มีความเชี่ยวชาญ หรือมี
ประสบการณ์ตรง 
7) กรณีศึกษา 
8) ลงพื้นที่ ชุมชนเพื่ อศึกษาและ
วิเคราะห์ประเด็นอิสลามศึกษา 
 

1) การแสดงความคิดเห็น การคิด
วิเคราะห์ และวินัจฉัยปัญหา 
2) การท าโครงงาน 
3) กระบวนการท างานและการ
แก้ไขปัญหา 
4) วิธีการเข้าหา การพูดคุย การรับ
ฟัง และการน าเสนอ  
5) การสดสอบวัดความรู้และทักษะ
การเรียนรู้ 
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รหัส – ชื่อชุดวิชา หน่วยกิต ค าอธิบายชุดวิชา ผลลัธ์การเรียนรู้ของชุดวิชา กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ วิธีการวัดและประเมินผล 
780-308 ชุดวิชา
วิทยาการอิสลามเพื่อ
การพัฒนาสังคมอย่าง
ยั่งยืน                    
(Module: Islamic 
Sciences for 
Sustainable Social 
Development) 

4((2)-4-6)   แนวคิดและความหมายของการ
พัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน ความหมาย
และแนวคิดวิทยาการอิสลามกับการ
พั ฒ น า สั ง ค ม อ ย่ า ง ยั่ ง ยื น 
ประวัติศาสตร์และแบบอย่างบรรพชน
อิสลาม ในการพัฒ นาสั งคม  การ
ประยุกต์ใช้หลักการอิสลามเพื่อพัฒนา
สังคม การวิเคราะห์ประเด็นปัญหา
ชุมชนและสังคม การจัดท าโครงงาน
อิสลามเพื่อแก้ปัญหาชุมชนอย่างยั่งยืน 
ตลอดจนการสร้างความร่วมมือและ
เครือข่ายชุมชนเพื่อแก้ปัญหาสังคม
ด้วยวิทยาการอิสลาม 

CLO1: วิเคราะห์แนวคิดและความหมาย
ของการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน ความหมาย
และแนวคิดวิทยาการอิสลามกับการพัฒนา
สั งคมอย่ างยั่ งยื น  ประวัติ ศาสตร์และ
แบบอย่างบรรพชนอิสลามในการพัฒนา
สังคม 
CLO2: สามารถวิเคราะห์ประเด็นปัญญหา
ชุมชนและสังคม  
CLO3: ประยุกต์ ใช้หลักการอิสลามเพื่ อ
พัฒนาสังคม เพื่อจัดท าโครงงานอิสลามใน
การแก้ปัญหาชุมชนอย่างยั่งยืน  
CLO4: มีทักษะในการการสร้างความร่วมมือ
และเครือข่ายชุมชนเพื่อแก้ปัญหาสังคมด้วย
วิทยาการอิสลาม 

1) การบรรยาย  
2) การอภิปรายในชัน้เรียน 
3) การเรียนการสอนเชิงรุก (Active 
learning) 
4) บทเรียนออนไลน์  
5) จัดให้มีการเรียนรู้จาก
สถานการณ์จริง  
6) จัดบรรยายพิเศษโดยวิทยากร
ภายนอกที่มีความเชี่ยวชาญ หรือมี
ประสบการณ์ตรง 
7) กรณีศึกษา 
8) ลงพื้นทีชุ่มชนเพื่อศึกษาและ
วิเคราะห์ประเด็นอิสลามศึกษา 

1) การแสดงความคิดเห็น การคิด
วิเคราะห์ และวินัจฉัยปัญหา 
2) การท าโครงงาน 
3) กระบวนการท างานและการ
แก้ไขปัญหา 
4) วิธีการเข้าหา การพูดคุย การรับ
ฟัง และการน าเสนอ  
5) การสดสอบวัดความรู้และทักษะ
การเรียนรู้ 

780-309 ชุดวิชาการ
ศึกษาและการสอน
อิสลามศึกษา 
(Module: Islam 
Education and 
Pedagogy)  
 

6((5)-2-11) ความหมาย มโนทัศน์ ความส าคัญ 
แหล่งที่มา วัตถุประสงค์ คุณลักษณะ
ของการศึกษาในอิสลามและแนวคิด
ทางการศึกษาของนักปราชญ์มุสลิม 
จิตวิญญาณความเป็นครู คุณลักษณะ
ความเป็นครู เทคนิคและวิธีการสอน
ตามแบบฉบับของท่านนบีมูฮัมหมัด 
ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมวิทยาและ
เทคนิกการสอนอัลกุรอาน การสอน
แบบติลาวะตี การสอนแบบอิกเราะอฺ 

CLO1: สามารวิเคราะหม์โนทัศน์ 
ความส าคญั แหล่งที่มา วัตถุประสงค์ 
คุณลักษณะของการศึกษาในอิสลามฉซ 
CLO2: วิเคราะห์แนวคิดทางการศึกษาของ
นักปราชญ์มุสลิม  
CLO3: ประยุกต์ใช้จิตวิญญาณความเป็นครู 
คุณลักษณะความเป็นครู เทคนิคและวิธีการ
สอนตามแบบฉบับของท่านนบีมูฮัมหมัด 
ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม 
CLO4: ประยกต์ใช้วิทยาและเทคนิกการ

1) การบรรยาย  
2) การอภิปรายในชัน้เรียน 
3) การเรียนการสอนเชิงรุก (Active 
learning) 
4) บทเรียนออนไลน์  
5) จัดให้มีการเรียนรู้จาก
สถานการณ์จริง  
6) จัดบรรยายพิเศษโดยวิทยากร
ภายนอกที่มีความเชี่ยวชาญ หรือมี

1) การแสดงความคิดเห็น การคดิ
วิเคราะห์ และวินัจฉัยปัญหา 
2) การท าโครงงาน 
3) กระบวนการท างานและการ
แก้ไขปัญหา 
4) วิธีการเข้าหา การพูดคุย การรับ
ฟัง และการน าเสนอ  
5) การสดสอบวัดความรู้และทักษะ
การเรียนรู้ 
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รหัส – ชื่อชุดวิชา หน่วยกิต ค าอธิบายชุดวิชา ผลลัธ์การเรียนรู้ของชุดวิชา กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ วิธีการวัดและประเมินผล 
การสอนแบบกิรออะตี เป็นต้น การ
เขียนแผนการสอน และการวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้ 

สอนอัลกุรอาน การสอนแบบติลาวะตี การ
สอนแบบอิกเราะอฺ การสอนแบบกิรออะตี 
เป็นต้น ในการสอน 
CLO5: มีทักษะในการเขียนแผนการสอน 
และการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 

ประสบการณ์ตรง 
7) กรณีศึกษา 
8) ลงพื้นทีส่ังเกตการสอน 
 

763-312 ชุดวิชา
เทคโนโลยีดิจิทลัเพื่อ
ส่งเสริมการเรียนรู้
อิสลาม (Module: 
Technology Digital 
for Islamic 
Learning 
Promotion) 

6((4)-4-10) ความหมาย เป้าหมาย ความส าคัญ 
วิธีการ และหลักการส่ งเสริมการ
เรียนรู้ในอิสลาม ประวัติการเผยแผ่
ศาสนาของบรรดาศาสดา กระบวน
ทัศน์อิสลามในการส่งเสริมการเรียนรู้
อิสลาม และการส่งเสริมการเรียนรู้ใน
มิติสากล วิถีทาง และเทคนิคการ
ส่งเสริมการเรียนรู้สมัยใหม่หลักการ 
แนวคิด นวัตกรรมและเทคโนโลยี
ดิจิทัลทางการศึกษาเพื่อส่งเสริมการ
เรียนรู้อิสลามศึกษา การวิเคราะห์ 
ก า รอ อ ก แ บ บ  ก า รพั ฒ น า  ก า ร
ประยุกต์ใช้และการประเมินในด้าน
การจัดการสาร สื่อการสอน และ
เทคโนโลยีสารสนเทศแนวดิจิทัลทาง
การศึกษา การใช้โปรแกรมออกแบบ
สื่อสร้างสรรค์ การวาดการ์ตูนฮาลาล 
การตัดต่อคลิปสั้น การใช้สื่อสังคม
ออนไลน์เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้อิสลาม 

CLO1: วิเคราะห์ เป้าหมาย ความส าคัญ 
วิธีการ และหลักการส่งเสริมการเรียนรู้ใน
อิสลาม ประวัติการเผยแผ่ศาสนาของบรรดา
ศาสดา  
CLO2: ประยุกต์ใช้กระบวนทัศน์อิสลามใน
การส่งเสริมการเรียนรู้อิสลาม และการ
ส่งเสริมการเรียนรู้ในมิติสากล วิถีทาง สู่
เทคนิคการส่งเสริมการเรียนรู้สมัยใหม่ 
CLO3: ป ระยุ กต์ ใ ช้  ห ลั ก ก าร  แน วคิ ด 
น วัต ก รรมแล ะ เท ค โน โลยี ดิ จิ ทั ล ท าง
การศึกษาเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้อิสลาม
ศึกษา  
CLO4: วิเคราะห์ การออกแบบ การพัฒนา 
และการประเมินในด้านการจัดการสาร สื่อ
การสอน และเทคโนโลยีสารสนเทศแนว
ดิจิทัลทางการศึกษา CLO5: มีทักษะในการ
ใช้โปรแกรมออกแบบสื่อสร้างสรรค์ การวาด
การ์ตูนฮาลาล การตัดต่อคลิปสั้น การใช้สื่อ
สังคมออนไลน์เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้อิสลาม  

1) การบรรยาย  
2) การอภิปรายในชั้นเรียน 
3) การเรียนการสอนเชิงรุก (Active 
learning) 
4) บทเรียนออนไลน์  
5) จัดให้มีการปฏิบัติน าเสนอโดยใช้
สื่อสมัยใหม่ 
6) จัดบรรยายพิเศษโดยวิทยากร
ภายนอกที่มีความเชี่ยวชาญ หรือมี
ประสบการณ์ตรง 
7) กรณีศึกษา 
8) ประยุกต์ ใช้สื่ ออนไลน์ ในการ
ส่งเสริมการเรียนรู้อิสลาม 
 

1) การแสดงความคิดเห็น การคิด
วิเคราะห์ และวินัจฉัยปัญหา 
2) การท าโครงงาน 
3) กระบวนการท างานและการ
แก้ไขปัญหา 
4) วิธีการเข้าหา การพูดคุย การรับ
ฟัง และการน าเสนอ  
5) การสดสอบวัดความรู้และทักษะ
การเรียนรู้ 
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รหัส – ชื่อชุดวิชา หน่วยกิต ค าอธิบายชุดวิชา ผลลัธ์การเรียนรู้ของชุดวิชา กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ วิธีการวัดและประเมินผล 
การ เป็ นอิ นฟลู เอน เซอร์ห รื อผู้ มี
อิทธิพลบนสื่อสังคมออนไลน์ โดยเป็น
ผู้ ที่ ท า ค อ น เท น ต์ เผ ย แ พ ร่ ต า ม
แ พ ล ต ฟ อ ร์ ม ต่ า ง ๆ  เ ช่ น  Blog, 
Instagram, Facebook, YouTube 
กฎหมายและแนวโน้มที่เกี่ยวข้องกับ
เทคโนโลยีการศึกษา รวมถึงหลัก
จริยธรรมอิสลามในการใช้นวัตกรรม
เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้รู้เท่าทัน
ตามการเปลี่ยนแปลงของบริบทโลก 
และส่งเสริมประสิทธิภาพการเรียนรู้
อิสลาม ที่สอดคล้องกับบริบทสังคม
และพหุวัฒนธรรม 

CLO6: มีความรู้และทักษะพื้นฐานในการ
เป็นอินฟลูเอนเซอร์หรือผู้มีอิทธิพลบนสื่อ
สังคมออนไลน์ โดยเป็นผู้ที่ท าคอนเทนต์
เผยแพร่ตามแพลตฟอร์มต่างๆ เช่น Blog, 
Instagram, Facebook, YouTube  
CLO7: วิเคราะห์กฎหมายและแนวโน้มที่
เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีการศึกษา รวมถึง
หลักจริยธรรมอิสลามในการใช้นวัตกรรม
เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้รู้ เท่าทันตาม
การเปลี่ยนแปลงของบริบทโลก และส่งเสริม
ประสิทธิภาพการเรียนรู้อิสลาม ท่ีสอดคล้อง
กับบริบทสังคมและพหุวัฒนธรรม 
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ภาคผนวก จ 
ตารางแสดงร้อยละของกระบวนการจดัการเรียนรู้ของแต่ละรายวิชาในหลกัสูตรท่ีสะทอ้นการจดัการเรียนรู้แบบเชิงรุก (active learning) 

 

 จ านวนรายวชิาทัง้หมดที่เปิดสอนในหลักสูตร    23  รายวิชา 
 จ านวนรายวชิาทีจ่ัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก  (active learning) 23  รายวิชา    คิดเปน็ร้อยละ 100 ของรายวิชาในหลักสูตร 
 จ านวนรายวชิาทีไ่ม่ได้จัดการเรียนรู้แบบเชงิรุก  (active learning)   0  รายวิชา    คิดเปน็ร้อยละ 0 ของรายวิชาในหลักสูตร                             
 สรุปจ านวนรายวิชาที่เปิดสอนโดยหลักสูตร ที่จัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก (active learning) 23  รายวิชา   
 

รหัสรายวิชา/ชื่อรายวิชา/หน่วยกิต 

ร้อยละของกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุกและการจัดการเรียนรู้แบบทฤษฎี รวม 
ร้อยละ 
100 

 

ไม่ได้จัด 

  การเรียนรู้แบบเชิงรุก 

(ระบุเหตุผล) 

 
ร้อยละของวิธีการจดัการเรียนรู้แบบเชิงรุก 

 ร้อยละของการ   
  จัดการ เรียนรู ้
   แบบทฤษฎี 

Projectba
sedlearni

ng 

Problem
based 

learning 

แบบเน้นทักษะกระบวนการคิดเช่น 
case based, team based, scenario 

based 

 
Engagement 

 
ระบุร้อยละ 
 

 

(ระบุวิธีการจดัการเรียนรู้) % 
รายวิชาบังคับเอก นก.         
780-101 ภาษาอาหรับเพื่อวิทยาการอิสลาม 3((3)-0-6) - - Team based, scenario based 60 10 30 100  
780-102 ภาษาอังกฤษเพื่อวิทยาการอิสลาม 3((3)-0-6) - - Team based, scenario based 60 10 30 100  

780-103 ชุดวิชาอัลกุรอานและอุลูมอัลกรุอาน 8((8)-0-16) 20 10 case based, team based, 
scenario based, WIL 

20 20 30 100  

780-204 ชุดวิชาหะดีษและอุลูมอลัหะดีษ 8((8)-0-16) - 20 case based, team based, 
scenario based 

20 10 50 100  

780-205 ชุดวิชาอะกีดะฮ์และกลุ่ มแนวคิดใน

อิสลาม 

8((8)-0-16) - 20 case based, team based, 
scenario based 

20 10 50 100  

780-206 ชุดวิชาประวัติศาสตร์และอารยธรรม

อิสลาม 

6((6)-0-12) - 20 case based, team based, 
scenario based 

20 10 50 100  
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รหัสรายวิชา/ชื่อรายวิชา/หน่วยกิต 

ร้อยละของกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุกและการจัดการเรียนรู้แบบทฤษฎี รวม 
ร้อยละ 
100 

 

ไม่ได้จัด 

  การเรียนรู้แบบเชิงรุก 

(ระบุเหตุผล) 

 
ร้อยละของวิธีการจดัการเรียนรู้แบบเชิงรุก 

 ร้อยละของการ   
  จัดการ เรียนรู ้
   แบบทฤษฎี 

Projectba
sedlearni

ng 

Problem
based 

learning 

แบบเน้นทักษะกระบวนการคิดเช่น 
case based, team based, scenario 

based 

 
Engagement 

 
ระบุร้อยละ 
 

 

(ระบุวิธีการจดัการเรียนรู้) % 
780-207 ชุดวิชาฟิกฮ์และอุศูลุลฟกิฮ์  6((6)-0-12) 10 10 case based, team based, 

scenario based, WIL 
20 10 50 100  

780-308 ชุดวิชาวิทยาการอิสลามเพื่อการพัฒนา

สังคมอย่างยั่งยืน 

4((2)-4-6) 30 10 case based, team based, 
scenario based, WIL 

30 10 20 100  

780-309 ชุดวิชาการศึกษาและการสอนอิสลาม

ศึกษา   

6((5)-2-11) 30 10 case based, team based, 
scenario based, WIL 

30 10 20 100  

780-310 ภาวะผู้น าและการจดัการในอิสลาม 3((3)-0-6) 30 10 case based, team based, 
scenario based, WIL 

30 10 20 100  

780-311 การวิจัยสังคมศาสตรส์ าหรับอิสลามศึกษา 3((3)-0-6) 30 10 case based, team based, 
scenario based 

30 10 20 100  

763-312 ชุดวิชาเทคโนโลยีดิจิทลัเพื่อส่งเสริมการ

เรียนรู้อสิลาม 

6((4)-4-10) 30 10 team based, scenario based, 
game based, WIL 

30 10 20 100  

780-320 เตรียมสหกิจศึกษาและฝึกประสบการณ ์ 1(0-2-1) - 20 case based, WIL 30 10 40 100  

วิชาเลือกสาขาวิชา          

780-001 การประยุกต์ใช้อิสลามกบัประเด็นสังคม

ร่วมสมัย 

2((2)-0-4) 30 10 case based, team based, 
scenario based 

30 10 20 100  

780-002 สุขภาวะและเพศสภาวะในอิสลาม 2((2)-0-4) 30 10 case based, team based, 
scenario based, WIL 

30 10 20 100  
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รหัสรายวิชา/ชื่อรายวิชา/หน่วยกิต 

ร้อยละของกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุกและการจัดการเรียนรู้แบบทฤษฎี รวม 
ร้อยละ 
100 

 

ไม่ได้จัด 

  การเรียนรู้แบบเชิงรุก 

(ระบุเหตุผล) 

 
ร้อยละของวิธีการจดัการเรียนรู้แบบเชิงรุก 

 ร้อยละของการ   
  จัดการ เรียนรู ้
   แบบทฤษฎี 

Projectba
sedlearni

ng 

Problem
based 

learning 

แบบเน้นทักษะกระบวนการคิดเช่น 
case based, team based, scenario 

based 

 
Engagement 

 
ระบุร้อยละ 
 

 

(ระบุวิธีการจดัการเรียนรู้) % 
 

780-003 การสร้างความเขม้แข็งและครอบครัว

เปี่ยมสุขในอิสลาม 

2((2)-0-4) 30 10 case based, team based, 
scenario based, WIL 

30 10 20 100  

780-004 การพัฒนาเด็กและเยาวชนด้วยอิสลาม 2((2)-0-4) 30 10 case based, team based, 
scenario based, WIL 

30 10 20 100  

780-005 กีฬา สันทนาการ และศลิปะอิสลาม 2((2)-0-4) 30 10 case based, team based, 
scenario based 

30 10 20 100  

780-006 การดูแลผู้สูงวัยวิถีอิสลาม  2((1)-2-3) 30 10 case based, team based, 
scenario based, WIL 

30 10 20 100  

780-007 การศึกษาปฐมวัยวิถีอิสลาม 2((1)-2-3) 30 10 case based, team based, 
scenario based, WIL 

30 10 20 100  

780-008 สิทธิชนกลุ่มน้อยในอิสลาม  2((2)-0-4) 30 10 case based, team based, 
scenario based 

30 10 20 100  

780-321 ฝึกประสบการณ ์  3((0)-18-0) - 20 WIL 70 10 - 100  

763-410 สหกิจศึกษา 6((0)-36-0) - 20 WIL 70 10 - 100  
 

หมายเหตุ รายวิชาต้องจัดการเรยีนรู้แบบเชิงรุก (active learning) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50  ของจ านวนชั่วโมงตามหน่วยกิต  และหลักสูตรต้องจัดการเรียนรูแ้บบเชิงรุก (active learning) ไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 70  ของรายวิชาในหลกัสูตร  
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ภาคผนวก   ฉ 
ข้อมูลรายวิชาที่จัดการศกึษาเชิงบูรณาการกับการท างาน (work integrated learning : WIL) 

 

รายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะของทั้งหลักสูตร       91หน่วยกิต 
รายวิชาเฉพาะที่จัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการท างาน (WiL)    54หน่วยกิต 
คิดเป็นร้อยละ   59.34  ของจ านวนหน่วยกิตในหมวดวิชาเฉพาะ 

 
 

 

 

รหัสรายวิชา/  
ชื่อรายวิชา 

จ านวน
หน่วยกิต 

ร้อยละที่จัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการท างาน (work integrated learning : WIL) 
การก าหนด  

 ระสบ
การณ์ก่อน
การศึกษา 

การเรียนสลับ
กับการท างาน 

สหกิจศึกษา     การฝึกงานที่เน้น 
   การเรียนรู้หรือการ 
การติดตามพฤติกรรม    
         การท างาน 

หลักสูตรร่วม
มหาวิทยาลัย

และ
อุตสาหกรรม 

พนักงาน
ฝึกหัดใหม่

หรือพนักงาน
ฝึกงาน 

การบรรจุให้
ท างานหรือ

การฝึกเฉพาะ
ต าแหน่ง 

ปฏิบตัิงาน
ภาคสนาม 

การฝึกปฏิบตั ิ
งานจริงภาย 

หลังส าเร็จการ
เรียนทฤษฎ ี

รายวิชาบังคับเอก           

780-103 ชุดวิชาอัลกุรอานและอุลูมอัลกุ

รอาน 

8((8)-0-16)          

780-207 ชุดวิชาฟิกฮ์และอุศูลุลฟิกฮ์  6((6)-0-12)          

780-308 ชุดวิชาวิทยาการอิสลามเพื่อการ

พัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน 

4((2)-4-6)          

780-309 ชุดวิชาการศึกษาและการสอน

อิสลามศึกษา   

6((5)-2-11)          

780-310 ภาวะผู้น าและการจัดการในอิสลาม 3((3)-0-6)          

763-312 ชุดวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อส่งเสริม

การเรียนรู้อิสลาม 

6((4)-4-10)          
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รหัสรายวิชา/  
ชื่อรายวิชา 

จ านวน
หน่วยกิต 

ร้อยละที่จัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการท างาน (work integrated learning : WIL) 
การก าหนด  

 ระสบ
การณ์ก่อน
การศึกษา 

การเรียนสลับ
กับการท างาน 

สหกิจศึกษา     การฝึกงานที่เน้น 
   การเรียนรู้หรือการ 
การติดตามพฤติกรรม    
         การท างาน 

หลักสูตรร่วม
มหาวิทยาลัย

และ
อุตสาหกรรม 

พนักงาน
ฝึกหัดใหม่

หรือพนักงาน
ฝึกงาน 

การบรรจุให้
ท างานหรือ

การฝึกเฉพาะ
ต าแหน่ง 

ปฏิบตัิงาน
ภาคสนาม 

การฝึกปฏิบตั ิ
งานจริงภาย 

หลังส าเร็จการ
เรียนทฤษฎ ี

วิชาเลือกสาขาวิชา           

780-002 สุขภาวะและเพศสภาวะในอิสลาม 2((2)-0-4)          

780-003 การสร้างความเขม้แข็งและ

ครอบครัวเปีย่มสุขในอิสลาม 

2((2)-0-4)          

780-004 การพัฒนาเด็กและเยาวชนด้วย

อิสลาม 

2((2)-0-4)          

780-006 การดูแลผูสู้งวัยวิถีอิสลาม  2((1)-2-3)          

780-007 การศึกษาปฐมวัยวิถีอิสลาม 2((1)-2-4)          

วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ           

780-320 เตรียมสหกิจศึกษาและฝึก

ประสบการณ ์

1(0-2-1)          

780-321 ฝึกประสบการณ์ 3(0-18-0)          

763-421สหกิจศึกษา 6(0-72-0)          
 

                     หมายเหตุ  มหาวิทยาลัยก าหนดให้ทุกหลักสูตรจัดรายวิชาที่สอดแทรก WIL ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของหน่วยกิตรวมของรายวิชาเฉพาะในหลักสูตร         
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ภาคผนวก ช 
ตารางแสดงแผนการศึกษาของนักศึกษา กรณีเลือกแบบผสมผสาน (Blended Learning Program) 

 
 

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาท่ี 1 รวม 9 ปีที ่1 ภาคการศึกษาท่ี 2 รวม 15 
วิชาศึกษาทั่วไป 0 วิชาศึกษาทั่วไป 0 
      

วิชาเฉพาะสาขาวิชา 9 วิชาเฉพาะสาขาวิชา 15 
761-100 โลกทัศน์อิสลาม 3((3)-0-6) 761-300 ว ะ ส ะ ฏี ย ะ ฮ์ แ ล ะ ก า ร ส ร้ า ง

สันติภาพ 
2((1)-2-3) 

780-101 ภาษาอาหรับเพื่อวิทยาการ
อิสลาม 

3((3)-0-6) 763-100 เอาใจใส่สังคม  2((1)-2-3) 

780-102 ภาษาอังกฤษเพื่อวิทยาการ
อิสลาม 

3((3)-0-6) 763-200 การเป็นผู้ประกอบการเพื่อสังคม
ในอิสลาม  

3((2)-2-5) 

780-XXX ภาษาอาหรับในฐานะภาษา
นานาชาติ X  

3((3)-0-
6)* 

780-103 ชุดวิชาอัลกุรอานและอุลูมอัลกุ
รอาน 

8((7)-2-
15) 

780-XXX ภาษาอังกฤษในฐานะภาษา
นานาชาติ X 

3((3)-0-
6)* 

   

วิชาเลือกเสรี   วิชาเลือกเสรี  

      
 
 

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาท่ี 1 รวม 20 ปีที ่2 ภาคการศึกษาท่ี 2 รวม 18 
วิชาศึกษาทั่วไป 0 วิชาศึกษาทั่วไป 0 
      
วิชาเฉพาะสาขาวิชา 20 วิชาเฉพาะสาขาวิชา 18 

780-204 ชุดวิชาหะดีษและอุลูมอัล
หะดีษ 

8((7)-2-
15) 

780-205 ชุดวิชาอะกีดะฮ์และกลุ่มแนวคิด
ในอิสลาม 

8((7)-2-
15) 

780-206 ชุดวิชาประวัติศาสตร์และ
อารยธรรมอิสลาม 

6((5)-2-
11) 

780-207 ชุดวิชาฟิกฮ์และอุศูลุลฟิกฮ์ 6((5)-2-
11) 

xxx-xxx วิชาเลือกเอก 6(x-x-x) xxx-xxx วิชาเลือกเอก 4(x-x-x) 

วิชาเลือกเสรี 0  วิชาเลือกเสรี 0 
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ปีที่ 3 ภาคการศึกษาท่ี 1 รวม 21 ปีที ่3 ภาคการศึกษาท่ี 2 รวม 22 
วิชาศึกษาทั่วไป 15 วิชาศึกษาทั่วไป 15 
117-102 ความเป็นพลเมืองและจิต

สาธารณะ 
3((3)-0-6) 117-101 ศาสตร์พระราชาและประโยชน์

เพื่อนมนุษย์ 
3((3)-0-6) 

117-103   จิตวิวัฒน์และคิด-ท า-น าสุข 3((3)-0-6) 117-104   การคิดสู่การเป็นผู้ประกอบการ 3((3)-0-6) 
411-101   ภาษาไทย ภาษาเธอ 2((2)-0-4) 724-107  การบริโภคสเีขียว 2((2)-0-4) 

746-102   สมารต์แมท สมารต์ไลฟ ์ 2((2)-0-4) 417-102   เพ็นแอนด์โพสต ์ 2((2)-0-4) 
417-101   ไฮ-อิงลิช 2((2)-0-4) xxx-xxx สุนทรียศาสตร ์ 1(x-x-x) 
117-116   การรู้เท่าทันดจิิทัล 2((2)-0-4) xxx-xxx กีฬา 1(x-x-x) 

xxx-xxx สาระเลือกศึกษาทั่วไป   1(x-x-x) xxx-xxx สาระเลือกศึกษาทั่วไป   3(x-x-x) 
วิชาเฉพาะสาขาวิชา 6 วิชาเฉพาะสาขาวิชา 7 

763-312 ชุดวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อ
ส่งเสริมการเรียนรู้อิสลาม
  

6((4)-4-
10) 

780-309 ชุดวิชาการศึกษาและการสอน
อิสลามศึกษา   

6((5)-2-
11) 

   780-320 เตรียมสหกิจศึกษาและฝึก
ประสบการณ ์   

1(0-2-1) 

วิชาเลือกเสรี 0  วิชาเลือกเสรี 0 
      

 

แผนสหกิจศกึษา 
ปีที่ 4 ภาคการศึกษาท่ี 1 รวม 6 ปีที ่4 ภาคการศึกษาท่ี 2 รวม 16 

วิชาศึกษาทั่วไป 0 วิชาศึกษาทั่วไป 0 
      

วิชาเฉพาะสาขาวิชา 6 วิชาเฉพาะสาขาวิชา 10 

780-421 สหกิจศึกษา 6(0-36-0) 780-308 ชุดวิชาวิทยาการอิสลามเพื่อการ
พัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน  

4((2)-4-6) 

   780-310 ภาวะผู้ น าและการจั ดการใน
อิสลาม    

3((3)-0-6) 

   780-311 การวิจัยสั งคมศาสตร์ส าหรับ
อิสลามศึกษา 

3((3)-0-6) 

วิชาเลือกเสรี 0 วิชาเลือกเสรี 6 
   xxx-xxx เลือกเสร ี 6(x-x-x) 
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แผนฝึกประสบการณ์ 
ปีที่ 3 ภาคฤดูร้อน รวม 3 

780-321 ฝึกประสบการณ ์ 3(0-18-0) 

 
ปีที่ 4 ภาคการศึกษาท่ี 1 รวม 19 ปีที ่4 ภาคการศึกษาท่ี 2 รวม x 

      

วิชาเฉพาะสาขาวิชา 13 วิชาเฉพาะสาขาวิชา  
780-308 ชุดวิชาวิทยาการอิสลามเพื่อ

การพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน 
4((2)-4-6) xxx-xxx รายวิชา Up-skills/Re-skills x(x-x-x) 

780-310 ภาวะผู้น าและการจัดการใน
อิสลาม   

3((3)-0-6) xxx-xxx รายวิชาตกค้าง x(x-x-x) 

780-311 ก า ร วิ จั ย สั ง ค ม ศ า ส ต ร์
ส าหรับอิสลามศึกษา 

3((3)-0-6)    

xxx-xxx วิชาเลือกเอก 3(x-x-x)    
วิชาเลือกเสรี 6 วิชาเลือกเสรี 0 
xxx-xxx เลือกเสร ี 6(x-x-x)    
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ภาคผนวก ซ 
ภาระงานสอนและผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกคน 

 
 

 รายวิชา จ านวนหน่วยกิต สัดส่วนภาระงานสอน 
ดร.อับดุลลอฮ  
อัลอุซามะฮ์ 

ผศ.อาเซ็ม  
อัชชะรีฟ 

ดร.รุชด ี  
ตาเห 

ผศ.ดร.อาลี 
สาเมาะ 

Dr.Abdulai 
M. Kaba 

อ.อริศ  
หัสมา 

ผศ.ดร.อับดุลฮาดี 
สะบูดิง 

 วิชาแกน         

1 761-100 โลกทัศน์อิสลาม 3((3)-0-6) - - - - - - 100% 

2 761-300 วะสะฏียะฮ์และการสร้างสันติภาพ 2((1)-2-3) - - - - - - 100% 

3 763-100 เอาใจใส่สังคม 2((1)-2-3) - - - - - 100% - 

4 763-200 การเป็นผู้ประกอบการเพ่ือสังคมในอิสลาม 3((2)-2-5) - - - - - 100% - 

 วิชาภาษา         

1 780-001 ภาษาอาหรับในฐานะภาษานานาชาติ 1 3((3)-0-6) 50% 50% - - - - - 

2 780-002 ภาษาอาหรับในฐานะภาษานานาชาติ 2 3((3)-0-6) 50% 50% - - - - - 

3 780-003 ภาษาอาหรับในฐานะภาษานานาชาติ 3 3((3)-0-6) 50% 50% - - - - - 

4 780-004 ภาษาอังกฤษในฐานะภาษานานาชาติ 1 3((3)-0-6) 50% - - - 50% - - 

5 780-005 ภาษาอังกฤษในฐานะภาษานานาชาติ 2 3((3)-0-6) 50% - - - 50% - - 

6 780-006 ภาษาอังกฤษในฐานะภาษานานาชาติ 3 3((3)-0-6) 50% - - - 50% - - 

 วิชาบังคับเอก         

1 780-101 ภาษาอาหรับเพ่ือวิทยาการอิสลาม 3((3)-0-6) 20% 20% 20% 20% 20% - - 

2 780-102 ภาษาอังกฤษเพื่อวิทยาการอิสลาม 3((3)-0-6) - - - - 100% - - 

3 780-103 ชุดวิชาอัลกุรอานและอุลูมอัลกุรอาน 8((7)-2-15) 50% 25% 25% - - - - 
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 รายวิชา จ านวนหน่วยกิต สัดส่วนภาระงานสอน 
ดร.อับดุลลอฮ  
อัลอุซามะฮ์ 

ผศ.อาเซ็ม  
อัชชะรีฟ 

ดร.รุชด ี  
ตาเห 

ผศ.ดร.อาลี 
สาเมาะ 

Dr.Abdulai 
M. Kaba 

อ.อริศ  
หัสมา 

ผศ.ดร.อับดุลฮาดี 
สะบูดิง 

4 780-204 ชุดวิชาหะดีษและอุลูมอัลหะดีษ 8((7)-2-15) 25% - 25% 50% - - - 

5 780-205 ชุดวิชาอะกีดะฮ์และกลุ่มแนวคิดในอิสลาม 8((7)-2-15) 25% - 25% 50% - - - 

6 780-206 ชุดวิชาประวัติศาสตร์และอารยธรรมอิสลาม 6((5)-2-11) - 50% 25% 25% - - - 

7 780-207 ชุดวิชาฟิกอ์และอุศูลุลฟิกฮ์ 6((5)-2-11) - - 50% - 50% - - 

8 780-308 ชุดวิชาวิทยาการอิสลามเพื่อการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน 4((2)-4-6) 20% 20% 20% 20% 20% - - 

9 780-309 ชุดวิชาการศึกษาและการสอนอิสลามศึกษา  6((5)-2-11) - 25% 50% 25% - - - 

10 780-310 ภาวะผู้น าและการจัดการในอิสลาม 3((3)-0-6) 25% 25% 25% 25% - - - 

11 780-311 การวิจัยสังคมศาสตร์ส าหรับอิสลามศึกษา 3((3)-0-6) 25% 25% 25% 25% - - - 

12 763-312 ชุดวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้อิสลาม 6((4)-4-10) 25% 25% 25% 25% - - - 

13 780-320 เตรียมสหกิจศึกษาและฝึกประสบการณ์ 1(0-2-1) - 100% - - - - - 

 วิชาเลือกสาขาวิชา         

13 780-007 การประยุกต์ใช้อิสลามกับประเด็นสังคมร่วมสมัย 2((2)-0-4) - 25% 25% 25% 25% - - 

14 780-008 สุขภาวะและเพศสภาวะในอิสลาม 2((2)-0-4) 35% 10% 10% 35% 10% - - 

15 780-009 การสร้างความเข้มแข็งและครอบครัวเปี่ยมสุขในอิสลาม 2((2)-0-4) 35% 10% 10% 10% 35% - - 

16 780-010 การพัฒนาเด็กและเยาวชนด้วยอิสลาม 2((2)-0-4) 35% 10% 10% 35% 10% - - 

17 780-011 กีฬา สันทนาการ และศิลปะอิสลาม 2((2)-0-4) 10% 35% 35% 10% 10% - - 

18 780-012 การดูแลผู้สูงวัยวิถีอิสลาม  2((1)-2-3) 15% 40% 15% 15% 15% - - 

19 780-013 การศึกษาปฐมวัยวิถีอิสลาม 2((1)-2-3) 35% 35% 10% 10% 10% - - 

20 780-014 สิทธิชนกลุ่มน้อยในอิสลาม  2((2)-0-4) 10% 10% 35% 10% 35% - - 
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 รายวิชา จ านวนหน่วยกิต สัดส่วนภาระงานสอน 
ดร.อับดุลลอฮ  
อัลอุซามะฮ์ 

ผศ.อาเซ็ม  
อัชชะรีฟ 

ดร.รุชด ี  
ตาเห 

ผศ.ดร.อาลี 
สาเมาะ 

Dr.Abdulai 
M. Kaba 

อ.อริศ  
หัสมา 

ผศ.ดร.อับดุลฮาดี 
สะบูดิง 

21 780-015 การแปลภาษาเพ่ือสื่อสารธุรกิจฮาลาล 2((2)-0-4) 35% 10% 35% 10% 10% - - 

22 763-015 ชุดวิชาการจัดการองค์กรซะกาตและวะกัฟ 5((2)-6-7) 10% 35% 10% 10% 35% - - 

23 763-016 ชุดวิชาการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยวฮาลาล 5((2-6-7) 35% 10% 10% 35% 10% - - 

24 763-001 ชุดวิชารู้จักธุรกิจอิสลาม 5((3)-4-8) 10% 10% 35% 10% 35% - - 

25 780-321 ฝึกประสบการณ์ 3(0-18-0) 25% 25% 25% 25% - - - 

26 763-410 สหกิจศึกษา 6(0-36-0) 50% 100% - - - - - 
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ผลงานทางวิชาการ 
 

1. ดร.อับบดุลลอฮ อัลอุซามะฮ์ 

อับดุลลอฮ อัลอุซามะฮ์และนิอาบาดี มิง. (2562). หลักการอิสลามเก่ียวกับการท านาย (อัลกะฮานะฮฺ) : กรณีศึกษา
ความเชื่อของมุสลิมในอ าเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี. การประชุมวิชาการระดับชาติด้านอิสลามศึกษาและ
มุสลิมศึกษา ครั้งที่ 4 ประจ าปี 2562 วันที่ 15 กรกฎาคม 2562 ณ วิทยาลัยอิสลามศึกษา 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี. หน้า 382-400. 
(เกณฑ์ข้อ 10 บทความวิจัยหรือบทความทางวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการ

ประชุมวิชาการระดับชาติ) 
 

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อาเซ็ม อัชชะรีฟ 
Asem Ashareef. (2019). Arabic Language Educational Program Presentation for Malays Based on 

Malay Based on Malay Pronunciations of Arabic Originns. Conference Proceeding ICONIMAD 
2019 |International Conference on Islam in Malay World IX, 19-21 August 2019, Krabi, 
Thailand. P 770 – 793.  
(เกณฑ์ข้อ 11 บทความวิจัยหรือบทความทางวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการ

ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หรือในวารสารวิชาการระดับชาติที่มีอยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือ
ระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่
ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556) 
 

3. ดร. รุชดี ตาเห 
Sles, S. and Taher, R. (2019). Jama’ah Da’wah Tabligh in Cambodia. al-Hikmah Journal, 9(18), 169-

173. 
(เกณฑ์ข้อ 13 บทความวิจัยหรือบทความทางวิชาการฉบับที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่

มีอยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การ
พิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบัน
อนุมัติและจัดท าเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ. ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่
ออกประกาศ (ซึ่งไม่อยู่ใน Beall’s list) หรือ ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1) 

Taher, R. (2020). Web context and the multiple semantic linguistic origins and its impacts of the 
prophet’s text. Journal of Mechanics of Continua and Mathematical Sciences,  15(7), 392-
404. 

(เกณฑ์ข้อ 12 บทความวิจัยหรือบทความทางวิชาการฉบับที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่
มีอยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การ
พิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 
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4. Asst.Prof. Dr. Abdulai M. kaba 
Puti, S. and Kaba, A. (2018). Factors influencing religious leaders’ smoking cessation in Thailand’s 

southernmost provinces. Journal of Teaching and Education, 08(02), 181–192. 
(เกณฑ์ข้อ 12 บทความวิจัยหรือบทความทางวิชาการฉบับที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่

มีอยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การ
พิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 

5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อาลี สาเมาะ 

Ali Samoh. (2020). Insistence on the Principle of Equilibrium in the Changing World. Journal of 
Islamic Studies, Prince of Songkla University. 11(2). 63-78. 
(เกณฑ์ข้อ 9 บทความวิจัยหรือบทความทางวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารที่ปรากฏในฐานข้อมูลกลุ่มที่ 2) 
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ภาคผนวก ฌ 
ข้อเสนอแนะของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและการด าเนินการของหลักสูตร 

 

ข้อเสนอแนะของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ การด าเนินการ 
ผู้ทรงคุณวุฒิคนที่ 1 ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.อาหมัด อัลฟารีตีย์ มหาวิทยาลยัฟาฏอนี 
ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้อิสลามสายกลาง (Wasatiyah) 
ในหลักการและเหตุผลแต่ไม่ปรากฏในปรัชญาของ
หลักสูตร 

แก้ไขตามข้อเสนอแนะ เพิ่มเติมความรู้อิสลามสายกลาง
ในปรัชญาของหลักสูตร  

ในวัตถุประสงค์ไม่ปรากฏค าว่า 1. การค้นคว้าวิจัยเพื่อ
พัฒนาองค์ความรู้ 2. พัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเอง 
ครอบครัว และชุมชนท้องถิ่น 2 ประการนี้เขียนไว้ใน
ปรัชญาของหลักสูตรแต่ไม่ปรากฏในวัตถุประสงค์ของ
หลักสูตร 

แก้ไขตามข้อเสนอแนะ เพิ่มเติมในวัตถุประสงค์ของ
หลักสูตร 

ในข้อ 11.2 หน้า 7 มีการกล่าวถึงสถานการณ์ความไม่
สงบและความรุนแรงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 
เพื่อให้สอดคล้องกันน่าจะเพิ่มรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับ
สถานการณ์ เช่น การบริหารความขัดแย้งตามหลักการ
อิสลาม วิชาสิทธิมนุษยชนในอิสลาม 

คณะได้เปิดรายวิชา 780-014 สิทธิชนกลุ่มน้อยในอิสลาม 
และได้เพิ่มเติมสาระเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนในอิสลามตาม
ข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ  

มีหลายค าใช้ค าว่าดิจิตอล และดิจิทัลบ้างไม่เหมือนกัน 
ตัวอย่างหน้า 35 กับ 52 

ได้แก้ไขค าให้เป็น “ดิจิทัล” ทัง้หมดตามข้อเสนอแนะแล้ว  

เขียนชื่อรายวิชาที่เป็นภาษาอังกฤษ เช่น หน้า 47 53 
54 

ด าเนินการแก้ไขตามข้อเสนอแนะแล้ว  

ผลงานวิชาการที่เป็นภาษาอาหรับต้องเขียนใหม่ทุก
หัวข้อในหน้า 115-116 

แก้ไขโดยปรับรูปแบบการเขียนผลงานวชิาการพร้อมแปล
ผลงานเปน็ภาษาไทย 

ผู้ทรงคุณวุฒิคนที่ 2 รศ.ดร.อานิส พัฒนปรชีาวงศ์ มหาวิทยาลยันราธิวาสราชนครินทร์ 
ควรมีการทบทวนผลลัพธ์การเรียนรู้ในบางรายวิชา 
(หน้า 83) 

ปรับแก้โดยเพิ่มเติมผลลัพธ์รายปีที่คาดหวังให้ครอบคลุม
สาระรายวิชาและผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร 

บางรายวิชายังไม่มีการวิเคราะห์ผลลัพธ์การเรียนรู้ 
(หน้า 80) 

แก้ไขเพิ่มเติมผลการวิเคราะห์รายวิชา 780-309 ชุด
วิชาการศึกษาและการสอนอิสลามศึกษา และ 780-310 
ภาวะผู้น าและการจัดการในอิสลาม 

ปรับวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
(หน้า 4) 

ปรับแก้วุฒิการศึกษาของอาจารย์ตามข้อเสนอแนะ  

นักศึกษาจะมีสิทธิเลือกแขนงวิชาต่าง ๆ ที่ตัวเองถนัด 
เช่น แขนงวิชาเศรษฐศาสตร์อิสลาม แขนงวิชาจัดการ
ในอิสลามเม่ือเรียนอยู่ชั้นปีใด (หน้า 122-125) 

เป็นวิชาเอกเดียวไม่มีแขนงวิชานักศึกษาเลือกได้เฉพาะ
แบบสหกิจศึกษาหรือแบบฝึกประสบการณ์วชิาชีพ 

ปรับผลงานวิชาการของอาจารยใ์ห้ถูกต้อง (หน้า 115- ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะ 
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ข้อเสนอแนะของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ การด าเนินการ 
116) 

ผู้ทรงคุณวุฒิคนที่ 3อีหม่ามอับดุลอาซิ ดาราแม มสัยิดอัตตาอาวุน อ าเภอยะหริ่ง ปัตตาน ี

จัดรายวิชาที่นักศึกษามีสัมพันธ์กับมัสยิด ชาวบ้าน 
และชุมชน และฝึกการท าหน้าที่ผู้น าศาสนาในชุมชน  

หลักสูตรจัดรายวิชาที่เกี่ยวข้องและเน้นการจัดการเรียน
การสอนแบบ WIL ที่ให้นักศึกษาเรียนรู้ร่วมกับการท างาน
ในชุมชน ดังนี้ 780-308 ชุดวิชาวิทยาการอิสลามเพื่อการ
พัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน 780-009 การสร้างความเข้มแข็ง
และครอบครัวเปี่ยมสุขในอิสลาม 780-010 การพัฒนา
เด็กและเยาวชนด้วยอิสลาม 780-012 การดูแลผู้สูงวัยวิถี
อิสลาม 780-013 การศึกษาปฐมวัยวิถีอิสลาม  763 -015 
ชุดวิชาการจัดการองค์กรซะกาตและวะกัฟ 
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ภาคผนวก ญ 
เอกสารเปรยีบเทยีบปรัชญาและวตัถุประสงค์ของหลกัสตูรเดิมกับหลกัสตูรปรับปรุงใหม่ 

 
 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2564 
ปรัชญา ปรัชญา 
ผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่มีองค์ความรู้และความ
เข้าใจในศาสตร์อิสลาม โดยการใช้ภาษาอาหรับและ
ภาษาอังกฤษเป็นสื่อหลักในการศึกษา ค้นคว้า วิจัยให้
กว้างขวางยิ่งขึ้น เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเองและ
สังคมอย่างสมดุล โดยประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันในพหุ
สังคมอย่างมีความสุข มีความคิดริเริ่ม มีวิจารณญาณใน
การสร้างสรรค์สังคม ตลอดจนมีความรับผิดชอบต่อ
ตนเองและสังคมส่วนรวม 
 

ผลิตบัณฑิตมีความรู้ด้านอิสลามศึกษาสายกลางและเป็นสากล 
เป็นนักคิดอิสลามที่สามารถวินิจฉัยปัญหาเพื่อแก้ปัญหาสังคม
ได้อย่างสร้างสรรค์ มีทักษะภาษาอาหรับและอังกฤษเพื่อการ
สื่อสารและสามารถสร้างนวัตกรรมการสื่อสารโดยใช้
เทคโนโลยีดิจิทัลได้อย่างสร้างสรรค์ รวมถึงการมีภาวะผู้น าที่มี
มนุษยสัมพันธ์ที่ดี ยอมรับความแตกต่าง เห็นอกเห็นใจผู้อื่น มี
จิตสาธารณะเพื่อสังคมเพื่อการเป็นพลเมืองโลกท่ีมีความเข้าใจ
บริบทสังคมและวัฒนธรรมของทั้งในระดับท้องถิ่นและสากล 

ความส าคัญ ความส าคัญ 
1) สามารถตอบสนองความต้องการของชุมชนในด้านการ
พัฒนาองค์ความรู้และความเช่ียวชาญด้านวิทยาการ
อิสลามจากแหล่งความรู้ที่หลากหลาย 
2) มีความส าคัญต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
บนพ้ืนฐานการเรียนรู้และเข้าใจเกี่ยวกับวิทยาการอิสลาม 
3) สามารถตอบสนองอัตลักษณ์ในพื้นที่และเช่ือมโยงกับ
กลุ่มประเทศอาหรับและโลกมุสลิม โดยใช้ภาษาอาหรับใน
การขับเคลื่อน 
4) สามารถแก้ปัญหาความขาดแคลนของบุคลากรในสาขา
อิสลามศึกษาหลักสูตรนานาชาติได้ 

1) หลักสูตรผลิตบณัฑิตที่มคีวามรูอ้ิสลามสายกลาง 

(WASATIYAH) และเป็นสากลที่สามารถประยุกต์ใช้ในวิถีชีวิต

ของสังคมอย่างสร้างสรรค์ บณัฑติสามารถใช้ความรู้ในสภาวะ

สังคมที่มีความท้าทายและการเผยแพร่ข้อมูลอิสลามทีไ่ม่

สอดคล้องกับหลักการที่แท้จริง การเป็นนักคิดอสิลามที่

น าเสนออิสลามที่ถูกต้องและหักลา้งความคิดอิสลามทีสุ่ดโต่ง

ด้วยอิสลามสายกลางตามบริบทและความต้องการของชุมชน

และสังคม  

2) หลักสูตรผลิตบัณฑิตที่มีสมรรถนะสากลเพื่อเป็นพลเมือง

โลกบนฐานคิดอิสลาม โดยมีทักษะด้านภาษาอาหรับและ

ภาษาอังกฤษในการน าเสนออัตลักษณ์ในพื้นที่สู่สังคมและ

เชื่อมโยงกับกลุ่มประเทศอาหรับและโลกมุสลิม 

3) หลักสูตรช่วยพัฒนาสมรรถนะของบัณฑิตที่สามารถ

สร้างสรรค์นวัตกรรมการเรียนรู้อิสลามและนวัตกรรมเพื่อ

สังคมในการแก้ไขปัญหาของชุมชนและสังคมโดยรวมเพื่อสร้าง

อาชีพและเป็นประโยชน์ให้กับหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชน 

ตลอดจนชุมชนและสังคมรอบข้าง 

4) หลักสูตรได้ถูกออกแบบให้มีการเรียนการสอนแบบเข้าช้ัน

เรียน (Onsite) และผสมผสาน (Blenended) เพื่อตอบสนอง

การเรยีนรู้ในสภาวะวิถีใหม่ของการด าเนินชีวิต (New 

Normal) และเปดิกว้างกับผู้เรียนที่หลากหลายมากข้ึน
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โดยเฉพาะบุคคลากรอิสลามศึกษา บุคคลากรวิชาชีพท่ี

ต้องการเรียนรู้และเสริมทักษะอสิลาม (Up-skills/Re-skills) 

ในสังคมร่วมสมัยในทุกช่วงวัยของการเรยีนรู ้

5) หลักสูตรเพิ่มโอกาสด้านการประกอบอาชีพที่ประยุกต์ใช้

อิสลามศึกษาเป็นฐาน เช่น การเงินอิสลาม ธุรกิจฮาลาล การ

จัดการโดยใช้อิสลามเป็นฐาน การท่องเที่ยวฮาลาล เป็นต้น 

6) หลักสูตรผลิตบัณฑิตที่ตอบสนองความต้องการของชุมชนที่

มีวิถีชีวิตและวัฒนธรรมอิสลาม 
 

วัตถุประสงค ์ วัตถุประสงค์ 
1) มีองค์ความรู้ในศาสตร์อิสลาม โดยการเข้าถึงแหล่ง
ความรู้จากอัลกุรอานและอัลหะดีษ ซึ่งเป็นภาษาอาหรับ 
และสามารถน าไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเอง
และสังคมได้ 
2) มีความสามารถในการเรียนรู้วิทยาการอิสลามโดยการ
ใช้ภาษาอาหรับและภาษาอังกฤษเป็นสื่อหลักในการศึกษา 
ค้นคว้า วิจัยทางด้านอิสลามศึกษาให้กว้างขวางยิ่งขึ้น 
ตลอดจนสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับวิทยาการ
อิสลามได้อย่างถูกต้อง 
3) มีคุณธรรม จริยธรรมในกรอบของศาสนาอิสลามและ
สามารถใช้ชีวิตในพหุสังคมได้อย่างมีความสุข 
4) มี ความสามารถในการประยุ กต์ ใช้ความรู้ และ
เทคโนโลยีสารสนเทศและมีความสามารถในการคิด
วิเคราะห์อย่างเป็นระบบและแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ 

1) เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ด้านอิสลามศึกษาที่เป็นสากล 

เป็นนักคิดฐานความรู้อิสลาม การวินิจฉัยปัญหาจากทัศนท่ี 

เป็นสากลเพื่อแก้ปัญหาสังคมได้อย่างสร้างสรรค์ 

2) เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีทักษะในการใช้ภาษาอาหรับและอังกฤษ

เพื่อการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพและสร้างนวัตกรรมการ

สื่อสารโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลได้อย่างสร้างสรรค์ 

3) เพื่อผลิตบัณฑิตที่แสดงออกถึงการมีภาวะผู้น าที่ยอมรับ

ความแตกต่าง มีความเข้าใจและเห็นอกเห็นใจผู้อื่น รวมถึงการ

มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีอย่างเด่นชัด 

4) เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีจิตสาธรณะเพื่อสังคมบนฐานอิสลาม 

แสดงออกถึงศักยภาพในการเป็นพลเมืองโลกที่มีความเข้าใจ

บริบทสังคมและวัฒนธรรมของทั้งในระดับท้องถิ่นและสากล 
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ภาคผนวก ฎ 
เอกสารเปรยีบเทยีบหลักสตูรเดิมกับหลกัสตูรปรับปรงุใหม่ (กรณีหลกัสตูรปรับปรุง) 

 

ตาราง 1 เปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 กับหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2564 กับเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรปริญญาตรี พ.ศ.2558 ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

 
หมววิชา/กลุ่มวิชา เกณฑ์ขั้นต่ า

ของสกอ. 
(หน่วยกิต) 

หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ.2560  
(หน่วยกิต) 

หลักสูตรปรับปรุง  
พ.ศ.2564  
(หน่วยกิต) 

แผนสห
กิจศึกษา 

แผนฝึก
ประสบการณ์ 

1. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 30 30 30 
2. หมวดวิชาเฉพาะ 

1) วิชาแกน 
2) วิชาเอก 
3) วิชาสหกิจศึกษา/ฝึกประสบการณ์ 

72 98 
15 
83 
6 

91 
10 
81 
7 

91 
10 
81 
4 

3. หมวดวิชาเลือกเสรี 6 6 6 
4. ฝึกงานหรือสหกิจศึกษา - อยู่ในหมวดวิชา

เฉพาะ กลุ่ม
วิชาสหกิจศึกษา/
ฝึกประสบการณ์ 

อยู่ในหมวดวิชาเฉพาะ 
กลุ่มวิชาสหกิจศึกษา/ฝึก

ประสบการณ์ 

รวม ไม่น้อยกว่า 
120 หน่วยกิต 

ไม่น้อยกว่า 135 
หน่วยกิต 

ไม่น้อยกว่า 127 หน่วยกิต 
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ตาราง 2 เปรียบเทียบรายวิชาในหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 กับหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2564 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2564 

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต 
ตามหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับ
ปรับปรุง พ.ศ. 2555 

 ตามประกาศหลักสตูรหมวดวิชาศกึษา
ทั่วไป ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2561 

 

ข. หมวดวิชาเฉพาะ 98 หน่วยกิต ข. หมวดวิชาเฉพาะ 84 หน่วยกิต 
1) กลุ่มวิชาแกน 15 หน่วยกิต 1) กลุ่มวิชาแกน 10 หน่วยกิต 
761-100 โลกทัศน์อิสลาม 3((3)-0-6) 761-100โลกทัศน์อิสลาม 3((3)-0-6) 
761-200 สีเราะฮ์ศึกษา 3((3)-0-6) 
761-300 วะสะฏียะฮ์ในอิสลาม 3((3)-0-6) 761-300 วะส ะฏี ย ะ ฮ์ แ ล ะก ารส ร้ า ง

สันติภาพ 
2((1)-2-6) 

761-101 อัลกุรอานและซุนนะฮ ์ 3((3)-0-6) 
763-200 การเป็นผูป้ระกอบการเบื้องต้น 3((3)-0-6) 763-200การเป็นผู้ประกอบการเพื่อสังคม

ในอิสลาม 
3((1)-4-5) 

  763-100เอาใจใส่สังคม 2((1)-2-6) 
2) กลุ่มวชิาเอก  2) กลุ่มวชิาเอก  

2.1) กลุ่มบังคับ 59 หน่วยกิต 2.1) กลุ่มเอกบังคับ 64หน่วยกิต 
780-111 อุลูมอัลกุรฺอาน 1  3((3)-0-6) รวมอยู่ใน 780-103 ชุดวิชาอัลกุรอานและ

อุลูมอัลกรุอาน 
8((7)-2-15) 

780-112 อุลูมอัลหะดีษ 3((3)-0-6) รวมอยู่ใน 780-204 ชุดวิชาหะดีษและ
อุลูมอัลหะดีษ 

8((7)-2-15) 

780-113 ฟิกฮ์เบื้องต้น  3((3)-0-6) รวมอยู่ใน 780-207 ชุดวิชาฟิกฮ์และอุศู
ลุลฟิกฮ์ 

6((5)-2-11) 

780-121 อะกีดะฮ์อิสลามียะฮ ์ 3((3)-0-6) รวมอยู่ใน 780-205 ชุดวิชาอะกีดะฮ์และ
กลุ่มแนวคิดในอิสลาม 

8((7)-2-15) 

780-122 หลักการฟิกฮ ์  3((3)-0-6) รวมอยู่ใน 780-207 ชุดวิชาฟิกฮ์และอุศู
ลุลฟิกฮ์ 

6((5)-2-11) 

780-123 อุลูมอัลกุรฺอาน 2 3((3)-0-6) รวมอยู่ใน 780-103 ชุดวิชาอัลกุรอานและ
อุลูมอัลกรุอาน 

8((7)-2-15) 

780-124 หะดีษเกี่ยวกับอะกีดะฮ ์ 3((3)-0-6) รวมอยู่ใน 780-204 ชุดวิชาหะดีษและ
อุลูมอัลหะดีษ 

8((7)-2-15) 

780-125 ตัจญ์วีดและอลักุรอาน 1 1((1)-0-2)
  

รวมอยู่ใน 780-103 ชุดวิชาอัลกุรอานและ
อุลูมอัลกรุอาน 

8((7)-2-15) 

780-211 อารยธรรมอิสลาม  3((3)-0-6)
  

รวมอยู่ใน 780-206 ชุดวิชาประวัติศาสตร์
และอารยธรรมอิสลาม 

6((5)-2-11) 

780-212 ตัจญ์วีดและอลักุรอาน 2  1((1)-0-2) รวมอยู่ใน 780-103 ชุดวิชาอัลกุรอานและ
อุลูมอัลกรุอาน 

8((7)-2-15) 

780-213 หลักการปฏิบัติศาสนกิจใน
อิสลาม  

3((3)-0-6) รวมอยู่ใน 780-207 ชุดวิชาฟิกฮ์และอุศู
ลุลฟิกฮ์ 

6((5)-2-11) 
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780-214 อรรถาธิบายอัลกุรอาน 3((3)-0-6) รวมอยู่ใน 780-103 ชุดวิชาอัลกุรอานและ

อุลูมอัลกรุอาน 
8((7)-2-15) 

780-215 ประวัติศาสตร์อิสลาม 1 3((3)-0-6) รวมอยู่ใน 780-206 ชุดวิชาประวัติศาสตร์
และอารยธรรมอิสลาม 

6((5)-2-11) 

780-221 ฟิกฮ์ อัลมูอามาลาต 3((3)-0-6) รวมอยู่ใน 780-207 ชุดวิชาฟิกฮ์และอุศู
ลุลฟิกฮ์ 

6((5)-2-11) 

780-222 ตัครีจญ์ อัลหะดีษ 3((3)-0-6) รวมอยู่ใน 780-204 ชุดวิชาหะดีษและ
อุลูมอัลหะดีษ 

8((7)-2-15) 

780-223 อิสลามกับแนวคิดร่วมสมัย 2((2)-0-4) รวมอยู่ใน 780-206 ชุดวิชาประวัติศาสตร์
และอารยธรรมอิสลาม 

6((5)-2-11) 

780-224 การเมืองและเศรษฐกิจระหว่าง
ประเทศ 

2((2)-0-4) รวมอยู่ใน 780-206 ชุดวิชาประวัติศาสตร์
และอารยธรรมอิสลาม 

6((5)-2-11) 

780-311 ตัจญ์วีดและอลักุรอาน 3 1((1)-0-2 รวมอยู่ใน 780-103 ชุดวิชาอัลกุรอานและ
อุลูมอัลกรุอาน 

8((7)-2-15) 

780-312 กฎหมายอาญาอิสลาม 2((2)-0-4)
  

รวมอยู่ใน 780-207 ชุดวิชาฟิกฮ์และอุศู
ลุลฟิกฮ์ 

6((5)-2-11) 

780-321 หลักการและวิธีการดะอ์วะฮ ์ 2((2)-0-4) รวมอยู่ใน 763-312 ชุดวิชาเทคโนโลยี
ดิจิทัลเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้อิสลาม 

6((4)-4-10) 

780-322 วิธีวิทยาการวิจัยทางอิสลาม 3((3)-0-6) เ ป ลี่ ย น เ ป็ น  780-311 ก า ร วิ จั ย
สังคมศาสตร์ส าหรับอิสลามศึกษา  

3((3)-0-6) 

780-411 สัมมนาทางอิสลาม  2((2)-0-4) รวมอยู่ ใน 780-308 ชุดวิชาวิทยาการ
อิสลามเพื่อการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน 

4((2)-4-6) 

780-412  กลุ่มแนวคิดในอิสลาม 2((2)-0-4) รวมอยู่ใน 780-205 ชุดวิชาอะกีดะฮ์และ
กลุ่มแนวคิดในอิสลาม 

8((7)-2-15) 

780-413 แนวทางการเมืองในอิสลาม 2((2)-0-4) รวมอยู่ใน 780-205 ชุดวิชาอะกีดะฮ์และ
กลุ่มแนวคิดในอิสลาม 

8((7)-2-15) 

  780-309 ชุดวิชาการศึกษาและการสอน
อิสลามศึกษา   

6((5)-2-11) 

  780-310 ภาวะผู้น าและการจัดการใน
อิสลาม    

3((3)-0-6) 

3) กลุ่มเอกเลือก 18 3) กลุ่มเอกเลือก 10 

780-231 สังคมมสุลิม 2((2)-0-4) เปลี่ยนเป็น 780-001 การประยุกต์ใช้
อิสลามกับประเด็นสังคมร่วมสมัย  

2((2)-0-4) 

780-232 ศาสนาและการสรา้งสันตภิาพ 3((3)-0-6) เป็นวิชาแกนคณะ 761-300 วะสะฏียะฮ์
และการสร้างสันติภาพ 

2((1)-2-6) 

780-233 เพศสภาวะในอิสลาม 2((2)-0-4) เปลี่ยนเป็น 780-002 สุขภาวะและเพศ
สภาวะในอิสลาม    

2((2)-0-4) 
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780-234 ตัรบียะห์อิสลามียะฮ ์ 2((2)-0-4) จัด เป็ น วิชาเอกบั งคั บ  780 -309 ชุด

วิชาการศึกษาและการสอนอิสลามศึกษ  
6((5)-2-11) 

780-235 ประวัติศาสตร์อิสลาม2 2((2)-0-4) รวมอยู่ใน 780-206 ชุดวิชาประวัติศาสตร์
และอารยธรรมอิสลาม 

6((5)-2-11) 

780-331 กฎหมายมรดกอสิลาม 3((3)-0-6) รวมอยู่ใน 780-207 ชุดวิชาฟิกฮ์และอุศู
ลุลฟิกฮ ์

6((5)-2-11) 

780-332 เจตนารมณ์กฎหมายอิสลาม 3((3)-0-6) รวมอยู่ใน 780-207 ชุดวิชาฟิกฮ์และอุศู
ลุลฟิกฮ ์

6((5)-2-11) 

780-333 วิทยาการสอนอิสลาม 3((3)-0-6) จัดเป็นวิชาเอกบังคับ 780-309 ชุด
วิชาการศึกษาและการสอนอสิลามศึกษ  

6((5)-2-11) 

780-334 สังคมวิทยาในอิสลาม 2((2)-0-4) เปลี่ยนเป็น 780-001 การประยุกต์ใช้
อิสลามกับประเด็นสังคมร่วมสมัย  

2((2)-0-4) 

780-335 กฎเกณฑ์และทฤษฎีในกฎหมาย
อิสลาม  

2((2)-0-4) รวมอยู่ใน 780-207 ชุดวิชาฟิกฮ์และอุศู
ลุลฟิกฮ ์

6((5)-2-11) 

780-336  หะดีษเกี่ยวกับกฏหมายอสิลาม 2((2)-0-4) รวมอยู่ใน 780-207 ชุดวิชาฟิกฮ์และอุศู
ลุลฟิกฮ ์

6((5)-2-11) 

780-337 หะดีษเกี่ยวกับจริยธรรม 2((2)-0-4) ไม่จัดอยู่ในหลักสูตร  
780-338 อิสลามในโลกปัจจุบัน 2((2)-0-4) ไม่จัดอยู่ในหลักสูตร  
780-431 ประวัติศาสตร์และอารยธรรม
อิสลามในอาเซียน  

2(2-0-4) ไม่จัดอยู่ในหลักสูตร  

780-432 จิตวิทยาศาสนา 2((2)-0-4) ไม่จัดอยู่ในหลักสูตร  

780-433 อิสลามและวัฒนธรรม 2((2)-0-4) ไม่จัดอยู่ในหลักสูตร  
780-434 กฎหมายครอบครัวอิสลาม 3((3)-0-6) รวมอยู่ใน 780-207 ชุดวิชาฟิกฮ์และอุศู

ลุลฟิกฮ์ 
 

780-435 อิสลามและมนุษยสมัพันธ์ 2((2)-0-4) ไม่จัดอยู่ในหลักสูตร  
780-436 ศิลปะอิสลาม   2((2)-0-4) เปลี่ยนเป็น 780-011 กีฬา สันทนาการ 

และศิลปะอิสลาม    
2((2)-0-4) 

  780-009 การสร้างความเข้มแข็งและ
ครอบครัวเปี่ยมสุขในอิสลาม  

2((2)-0-4) 

  780-010 การพัฒนาเด็กและเยาวชนด้วย
อิสลาม  

2((2)-0-4) 

  780-012 การดูแลผู้สูงวัยวิถีอิสลาม   2((1)-2-3) 
  780-013 การศึกษาปฐมวัยวิถีอิสลาม     2((1)-2-4) 

  780-014 สิทธิชนกลุ่มน้อยในอิสลาม  2((2)-0-4) 
4) กลุ่มวชิาสหกจิศึกษา 6 หน่วยกิต 4) กลุ่มวชิาสหกจิศึกษา 7 หน่วยกิต 

763-413 สหกิจศึกษา 6(0-36-0) 780-320 เตรียมสหกิจศึกษาและฝึก
ประสบการณ์    

1(0-2-1) 
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2564 
  780-321 ฝึกประสบการณ ์ 3(0-18-0) 
  780-421 สหกิจศึกษา   6(0-36-0) 

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต 
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ภาคผนวก ฏ 
ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง แนวทางการปฏิบัตติามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอดุมศึกษาแห่งชาติ (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2558 
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ภาคผนวก ฏ  
เอกสารข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) 
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ภาคผนวก ฐ 
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการศกึษาชัน้ปริญญาตรีและการศกึษาตลอดชีวติ  

พ.ศ.2563 
 

 

 
 
 
 
 

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
ว่าด้วยการศึกษาชั้นปริญญาตรีและการศึกษาตลอดชีวิต 

พ.ศ. ๒๕๖๓ 
_________________ 

โดยที่เป็นการสมควรให้มีข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการศึกษาชั้นปริญญาตรี
และการศึกษาตลอดชีวิต พ.ศ. ๒๕๖๓ ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๒๓(๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ. 
๒๕๕๙ และโดยมติสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในคราวประชุมครั้งที่ ๔๑๕(๕/๒๕๖๓) เมื่อวันที่ ๑๘ 
กรกฎาคม ๒๕๖๓ จึงให้ออกข้อบังคับไว้ ดังนี้ 

ข้อ ๑  ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการศึกษาชั้นปริญญา
ตรีและการศึกษาตลอดชีวิต พ.ศ. ๒๕๖๓” 

ข้ อ  ๒  ข้ อบั งคั บนี้ ให้ ใช้ บั งคั บ กับ นั กศึ กษ าและผู้ เรี ยนซึ่ ง เข้ าศึ กษ าใน มหาวิท ยาลั ย 
สงขลานครินทร์ ตั้งแตป่ีการศึกษา ๒๕๖๓เป็นต้นไป 

ข้อ ๓  ในข้อบังคับนี้ 
          “มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
          “อธิการบดี” หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
          “คณะ” หมายความว่า  คณะ  วิทยาลัย  หรือส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืน ที่มีฐานะเทียบเท่า
คณะ หรือวิทยาลัยที่จัดการเรียนการสอน 
          “คณะกรรมการประจ าคณะ” หมายความว่า คณะกรรมการประจ าคณะ วิทยาลัย หรือส่วน
งานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ หรือวิทยาลัยที่จัดการเรียนการสอนที่นักศึกษาสังกัดอยู่ 
           “หน่วยกิตสะสม”  หมายความว่า  หน่วยกิตท่ีนักศึกษาและผู้เรียน เรียนสะสมเพ่ือ ให้ครบ
ตามหลักสูตรสาขาวิชานั้น 
          “คลังหน่วยกิต” (Credit Bank) หมายความว่า  ระบบทะเบียนสะสมหน่วยกิตส าหรับ
ผู้เรียนที่เข้าศึกษารายวิชาต่าง ๆ หรือหลักสูตรระยะสั้นที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยและที่ได้จากการเทียบโอนในระบบ
คลังหน่วยกิต 
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        “สถาบันอุดมศึกษาอื่น” หมายความว่า สถาบันอุดมศึกษาของรัฐหรือเอกชนที่มีคุณภาพและมาตรฐานจัดตั้ง
ถูกต้องตามกฎหมาย ทั้งในประเทศและต่างประเทศ หรือองค์การระหว่างประเทศ 
          “นักศึกษา” หมายความว่า ผู้มีความรู้ไม่ต่ ากว่ามัธยมศึกษาตอนปลาย หรือการศึกษาอ่ืนที่
เทียบเท่า ซึ่งได้ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และให้หมายความรวมถึงผู้อยู่ในระหว่างการ
รับรองคุณวุฒิหรือการรับรองคุณสมบัติอ่ืนตามประกาศของหลักสูตร   
          “ผู้เรียน” หมายความว่า บุคคลทั่วไปที่เข้าศึกษารายวิชาต่าง ๆ หรือหลักสูตรระยะสั้นตามที่
มหาวิทยาลัยก าหนด             

ข้อ ๔  ให้อธิการบดีรักษาการตามข้อบังคับนี้ ในกรณีที่มีปัญหาหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับการปฏิบัติ
ตามข้อบังคับนี้ หรือในกรณีที่มีความจ าเป็นต้องผ่อนผันข้อก าหนดในข้อบังคับนี้ให้อธิการบดีเป็นผู้มีอ านาจวินิจฉัย
และให้ถือเป็นที่สุด 

 
หมวด  ๑ 

การรับบุคคลเข้าศึกษา 
 

ข้อ ๕  มหาวิทยาลัยอาจรับนักศึกษาเข้าศึกษาหลักสูตรปริญญาตรี โดยวิธี ดังนี้ 
                              (๑)  การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในระบบกลาง ซึ่งด าเนินการโดย
องค์กรหรือหน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ 
                              (๒)  การรับตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
                              (๓)  การรับตามข้อตกลงความร่วมมือระหว่างสถาบันหรือข้อตกลงของเครือข่ายความ
ร่วมมือระหว่างสถาบันหรือรัฐบาล 
                              (๔)  วิธีอ่ืน ๆ ที่สภามหาวิทยาลัยก าหนด 

ข้อ ๖ การรับผู้เรียนให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัย 
ข้อ ๗  ผู้เข้าศึกษาต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 

 (ก)นักศึกษา 
  (๑)  ส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่ามัธยมศึกษาตอนปลาย หรือการศึกษาอ่ืนที่เทียบเท่า 
 (๒)  ผ่านการรับเข้าเป็นนักศึกษาตามความในข้อ ๕ 

 (ข)ผู้เรียน 
   (๑)  ก าลังศึกษาหรือส าเร็จการศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน แต่มีความสนใจและสามารถที่
จะเข้าศึกษาในรายวิชาที่มหาวิทยาลัยจัดการเรียนการสอน หรือบุคคลทั่วไปที่ลงทะเบียนเรียนในระบบการศึกษา
ตามอัธยาศัย 

 (๒)  ผ่านการรับเข้าเป็นผู้เรียนตามความในข้อ ๖ 
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ข้อ ๘ ผู้มีสิทธิขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาต้องรายงานตัวและขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาตามก าหนด

และรายละเอียดที่มหาวิทยาลัยประกาศเป็นคราว ๆ ไป มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ 
         ผู้เรียนให้รายงานตัวเข้าศึกษาตามประกาศมหาวิทยาลัย 

หมวด  ๒ 
ระบบการจัดการศึกษา 

 

ข้อ ๙  มหาวิทยาลัยอาจจัดรูปแบบการศึกษา ดังนี้  
 (๑)  การศึกษาในระบบ เป็นการศึกษาที่ก าหนดจุดมุ่งหมาย วิธีการศึกษา หลักสูตร ระยะเวลาของ
การศึกษา การวัดและประเมินผล ซึ่งเป็นเงื่อนไขของการส าเร็จการศึกษาท่ีแน่นอน 
 (๒) การศึกษานอกระบบ เป็นการศึกษาท่ีมีความยืดหยุ่นในการก าหนดจุดมุ่งหมายรูปแบบ วิธีการจัดการ
ศึกษา ระยะเวลาของการศึกษา การวัดและประเมินผล ซึ่งเป็นเงื่อนไขของการส าเร็จการศึกษา โดยเนื้อหาและ
หลักสูตรจะต้องมีความเหมาะสมสอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการของบุคคลแต่ละกลุ่ม 
 (๓)  การศึกษาตามอัธยาศัย เป็นการศึกษาท่ีให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเอง ตามความสนใจ ศักยภาพ ความ
พร้อมและโอกาส โดยศึกษาจากบุคคล ประสบการณ์ สังคม สภาพแวดล้อม สื่อหรือแหล่งความรู้อ่ืน ๆ  
 จ านวนหน่วยกิตและระยะเวลาการเรียนรู้ของแต่ละรายวิชา/ชุดวิชาให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัย 

 ข้อ ๑๐  ให้มหาวิทยาลัยอ านวยการศึกษาด้วยวิธีประสานงานทางวิชาการระหว่างคณะและ
หลักสูตรต่าง ๆ หากคณะหรือหลักสูตรใดมีหน้าที่เก่ียวกับวิชาการด้านใด มหาวิทยาลัยจะส่งเสริมให้อ านวย
การศึกษาในวิชาการด้านนั้นแก่นักศึกษาและผู้เรียน 
  ข้อ ๑๑ มหาวิทยาลัยอาจจัดการศึกษาโดยใช้ระบบ ดังนี้ 

(๑)  ระบบทวิภาค คือ ระบบที่แบ่งการศึกษาในหนึ่งปีการศึกษา ออกเป็นสองภาค
การศึกษาปกติ ซึ่งเป็นภาคการศึกษาบังคับ คือ ภาคการศึกษาที่หนึ่ง และภาคการศึกษาที่สอง โดยแต่ละภาค
การศึกษาปกติ มีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่าสิบห้าสัปดาห์ และมหาวิทยาลัยอาจเปิดภาคฤดูร้อนเพ่ิมอีกได้ ซึ่งเป็น
ภาคการศึกษาที่ไม่บังคับ มีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่าเจ็ดสัปดาห์ โดยให้มีจ านวนชั่วโมงเรียนของแต่ละรายวิชา
เท่ากับภาคการศึกษาปกติ 

(๒)  ระบบหน่วยการศึกษา คือ ระบบที่แบ่งช่วงการจัดการเรียนการสอนให้เป็นไปตาม
หัวข้อการศึกษา โดยให้มีจ านวนชั่วโมงเรียนและจ านวนหน่วยกิต เทียบเท่ากับเกณฑ์กลางของระบบทวิภาค 
  (๓)  ระบบอ่ืน เช่น ระบบไตรภาค หรือระบบจตุรภาค โดยให้มีจ านวนชั่วโมงเรียนของแต่
ละรายวิชาเท่ากับภาคการศึกษาปกติของระบบทวิภาค 
  ข้อ ๑๒  ปริมาณการศึกษาของแต่ละรายวิชาให้ก าหนดเป็นหน่วยกิตตามลักษณะการจัดการเรียน
การสอน ดังนี้ 
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   (๑)  ภาคทฤษฎี ใช้เวลาบรรยาย หรืออภิปรายปัญหา หรือกิจกรรมการเรียนรู้รูปแบบอ่ืน 
ที่สอดคล้องกับปรัชญาการศึกษาของมหาวิทยาลัย ตลอดหนึ่งภาคการศึกษาปกติ โดยมีจ านวนชั่วโมงรวมไม่น้อยกว่า
สิบห้าชั่วโมง ให้นับเป็นหนึ่งหน่วยกิต 

(๒)  ภาคปฏิบัติ โครงงาน ปัญหาพิเศษ ใช้เวลาทดลองหรือปฏิบัติ เพื่อพัฒนาทักษะ การ
คิดวิเคราะห์ หรือแก้ปัญหาในสถานการณ์จริง ตลอดหนึ่งภาคการศึกษาปกติ โดยมีจ านวนชั่วโมงรวมระหว่างสามสิบ
ถึงสี่สิบห้าชั่วโมง ให้นับเป็นหนึ่งหน่วยกิต 

(๓)  การฝึกงาน การฝึกภาคสนาม หรือการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการการเรียนรู้
กับการท างาน (Work Integrated Learning : WIL) ในรูปแบบอื่น ๆ  ตลอดหนึ่งภาคการศึกษาปกติ   โดยมีจ านวน
ชั่วโมงรวมระหว่างสี่สิบห้าถึงเก้าสิบชั่วโมง ให้นับเป็นหนึ่งหน่วยกิต 

(๔)  สหกิจศึกษาเป็นการศึกษาที่ใช้เวลาปฏิบัติงาน ในสถานประกอบการอย่างต่อเนื่อง ไม่
น้อยกว่าสิบหกสัปดาห์และไม่น้อยกว่าหกหน่วยกิต ทั้งนี้ต้องผ่านการเตรียมความพร้อม ก่อนออกปฏิบัติสหกิจศึกษา
ไม่น้อยกว่าสามสิบชั่วโมง 
   (๕)  การศึกษาบางรายวิชาที่มีลักษณะเฉพาะ มหาวิทยาลัยอาจก าหนดหน่วยกิต โดยใช้
หลักเกณฑ์อ่ืนได้ตามความเหมาะสม 
  ข้อ ๑๓คณะทีร่ับผิดชอบรายวิชาอาจก าหนดเงื่อนไขการลงทะเบียนเรียนบางรายวิชาเพ่ือให้
นักศึกษาสามารถเรียนรายวิชานั้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
   การลงทะเบียนเรียนที่ผิดเงื่อนไขให้ถือเป็นโมฆะในรายวิชานั้น 

 ข้อ ๑๔  การลงทะเบียนเรียนในแต่ละภาคการศึกษาให้นักศึกษาด าเนินการตามหลักเกณฑ์วิธีการ
และก าหนดการตามประกาศมหาวิทยาลัย ดังนี้ 

  (๑)  ให้แล้วเสร็จภายในสัปดาห์แรกนับจากวันเปิดภาคการศึกษาปกติ หรือภายในสองวัน
แรกของภาคฤดูร้อน  

(๒) นักศึกษาอาจขอลงทะเบียนเรียนล่าช้าได้แม้พ้นก าหนดตาม (๑) แต่ทั้งนี้ต้อง
ด าเนินการภายในสามสิบวันนับจากวันเปิดภาคการศึกษานั้น หรือสองสัปดาห์แรกนับจากวันเปิดภาคฤดูร้อน และ
ต้องช าระค่าปรับการลงทะเบียนเรียนล่าช้าในอัตราตามประกาศมหาวิทยาลัย 

(๓) ในภาคการศึกษาปกติใดหากนักศึกษาไม่ได้ลงทะเบียนเรียนต้องยื่นค าร้องขอลาพัก
การศึกษาภายในสามสิบวันนับจากวันเปิดภาคการศึกษานั้น หากไม่ลาพักมหาวิทยาลัยจะถอนชื่อนักศึกษาผู้นั้นออก
จากทะเบียนนักศึกษาก็ได้ 

(๔) มหาวิทยาลัยอาจประกาศยกเลิกรายวิชาใดวิชาหนึ่ง หรือจ ากัดจ านวนนักศึกษาท่ี
ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาใดก็ได้ในกรณีที่มีเหตุอันควร 

ข้อ ๑๕  การขอเพ่ิมรายวิชาภายหลังพ้นก าหนดตามข้อ ๑๔(๑) กระท าได้ไม่เกินสามสิบวัน นับจาก
วันเปิดภาคการศึกษาปกติหรือสองสัปดาห์แรกนับจากวันเปิดภาคฤดูร้อนโดยได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ผู้สอน
ในรายวิชานั้นก่อน 
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         ข้อ ๑๖  การถอนรายวิชาที่ได้ลงทะเบียนเรียนไว้แล้วให้กระท าได้ในกรณี ดังต่อไปนี้ 
(๑) การถอนรายวิชาภายในสองสัปดาห์แรกนับจากวันเปิดภาคการศึกษาปกติ หรือภายใน

สัปดาห์แรกของภาคฤดูร้อน รายวิชานั้นจะไม่ปรากฏในใบแสดงผลการศึกษา 

(๒) การถอนรายวิชาเมื่อพ้นก าหนดเวลาตามความในข้อ (๑) แต่ไม่เกินสิบสองสัปดาห์แรก
ของภาคการศึกษาปกติ หรือไม่เกินห้าสัปดาห์แรกของภาคฤดูร้อน รายวิชานั้นจะปรากฏในใบแสดงผลการศึกษาโดย
จะได้สัญลักษณ์ W 

(๓) การถอนรายวิชาในภาคการศึกษาปกติ จะต้องเหลือรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนอย่าง
น้อยหนึ่งรายวิชา หากถอนรายวิชาทั้งหมด ต้องยื่นค าร้องขอลาพักการศึกษา  

ข้อ ๑๗  การลงทะเบียนเรียน การขอเพ่ิมรายวิชา และการถอนรายวิชา นอกเหนือจากหลักเกณฑ์
ตามข้อ ๑๔(๒) ข้อ ๑๕ และข้อ ๑๖(๒) จะกระท าได้เมื่อมีเหตุผลอันสมควรโดยต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์
ที่ปรึกษาและอาจารย์ผู้สอนในรายวิชานั้นก่อนแล้วให้คณบดีเสนออธิการบดีเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 

ข้อ ๑๘ค่าธรรมเนียมการศึกษาที่ต้องช าระให้กับมหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัย 
ข้อ ๑๙  การลงทะเบียนเรียนส าหรับผู้เรียน ให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัย 

  ข้อ ๒๐  การย้ายคณะภายในมหาวิทยาลัย หรือการย้ายประเภทวิชา/หลักสูตรภายในคณะเดียวกัน 
ต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาและได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการประจ าคณะที่ 
ขอย้ายเข้าศึกษา หรือคณะที่นักศึกษาสังกัด 

 การก าหนดเงื่อนไขหลักเกณฑ์ให้นักศึกษาย้ายเข้าศึกษาตามวรรคหนึ่งให้อยู่ในดุลยพินิจ
ของคณะกรรมการประจ าคณะที่นักศึกษาขอย้ายเข้าศึกษา 
  ข้อ ๒๑  มหาวิทยาลัยอาจรับโอนนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนเข้าเป็นนักศึกษา โดยได้รับ
ความเห็นชอบจากสถาบันอุดมศึกษาเดิมและได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการประจ าคณะที่นักศึกษาขอโอนเข้าศึกษา
และอธิการบดี โดยนักศึกษาต้องศึกษาอยู่ในสถาบันเดิมมาแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งภาคการศึกษาปกติ ทั้งนี้ไม่นับภาค
การศึกษาท่ีลาพักหรือถูกให้พัก 
   การก าหนดเงื่อนไขหลักเกณฑ์การรับโอนนักศึกษาตามวรรคหนึ่งให้อยู่ในดุลยพินิจของ
คณะกรรมการประจ าคณะที่นักศึกษาจะขอโอนเข้าศึกษา 
 ข้อ ๒๒  นักศึกษาท่ีได้รับอนุมัติให้ย้ายตามข้อ ๒๐ หรือโอนตามข้อ ๒๑ มีสิทธิไดร้ับการรับโอนหรือเทียบ
โอนรายวิชาตามเกณฑ์ในข้อ ๒๓-๒๖ 

ข้อ ๒๓  การรับโอนและเทียบโอนรายวิชา ให้ด าเนินการดังนี้ 
  (๑)  นักศึกษาต้องด าเนินการยื่นขอรับโอนหรือเทียบโอน ให้แล้วเสร็จภายในสองสัปดาห์แรกท่ีเข้า
ศึกษา และคณะต้องแจ้งผลการพิจารณาให้มหาวิทยาลัยทราบ ก่อนสิ้นสุดการสอบกลางภาคของภาคการศึกษานั้น 
ๆ 
  (๒)  การรับโอนหรือเทียบโอนรายวิชา ต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการประจ า 
คณะ 
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(๓)  นักศึกษาท่ีได้รับการโอนหรือเทียบโอน และได้รับสัญลักษณ์หรือระดับคะแนนเดิม ไม่มีสิทธิ
ลงทะเบียนเรียนรายวิชาที่ได้รับการโอนหรือเทียบโอน หากลงทะเบียนเรียนรายวิชานั้นซ้ าจะถือว่าเป็นโมฆะ 
 ข้อ ๒๔  การรับโอนหรือเทียบโอนรายวิชาต้องได้รับการอนุมัติจากหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง โดยมีหลักเกณฑ์
การพิจารณา ดังนี้ 
  (๑)  เป็นรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาในหลักสูตรระดับอุดมศึกษา หรือเทียบเท่าท่ีได้รับการรับรองจาก
หน่วยงานของรัฐที่มีอ านาจตามกฎหมายในการก ากับดูแล 
  (๒)  เป็นรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชา ที่มีเนื้อหาสาระ หรือผลลัพธ์การเรียนรู้อยู่ในระดับเดียวกัน หรือ
มีปริมาณเทียบเท่ากัน หรือไม่น้อยกว่าสามในสี่ของรายวิชา หรือกลุ่มรายวิชาที่ขอเทียบโอน  

(๓)  เป็นรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชา ที่มีผลการศึกษาไม่ต่ ากว่าระดับคะแนน C หรือเทียบเท่า หรือ
สัญลักษณ์ G หรือ P หรือ S ยกเว้น กรณีตามข้อ ๒๕(๒) 

(๔)  ให้มีการรับโอนหรือเทียบโอนรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาได้ไม่เกินสามในสี่ของจ านวนหน่วย
กิตรวมของหลักสูตรใหม่     

          ข้อ ๒๕ ให้รับโอนหรือเทียบโอนรายวิชาส าหรับผู้ย้ายคณะหรือประเภทวิชาหรือหลักสูตร ดังนี้ 
(๑)  รายวิชาที่ได้รับการรับโอนหรือเทียบโอน ให้ได้สัญลักษณ์หรือระดับคะแนนเดิม ให้นับ

หน่วยกิตรายวิชาดังกล่าวเป็นหน่วยกิตสะสม และน ามาค านวณแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม 
(๒)  การรับโอนรายวิชาที่เป็นรายวิชาเดียวกันกับรายวิชาในหลักสูตรใหม่ รายวิชานั้น

จะต้องมีระดับคะแนน D ขึ้นไป หรือสัญลักษณ์ G หรือ P หรือ S 

ข้อ ๒๖  ให้รับโอนหรือเทียบโอนรายวิชาส าหรับผู้ที่ย้ายสถาบันอุดมศึกษาหรือผู้ที่เคยศึกษาใน
สถาบันอุดมศึกษาอ่ืนหรือผู้ที่เคยศึกษาในมหาวิทยาลัยและผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยดังนี้ 
  (๑)  รายวิชาที่ได้รับการรับโอนหรือเทียบโอนให้ได้สัญลักษณ์หรือระดับคะแนนเดิม ให้นับหน่วยกิ
ตรายวิชาดังกล่าวเป็นหน่วยกิตสะสมและน ามาค านวณแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม 

(๒)  คณะอาจรับโอนหรือเทียบโอนเป็นกลุ่มรายวิชาหรือหมวดรายวิชาโดยไม่ปรากฏชื่อ
รายวิชาที่รับโอนหรือเทียบโอนแต่ให้ระบุจ านวนหน่วยกิต   

 ข้อ ๒๗  การเทียบโอนความรู้และการให้หน่วยกิตจากการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตาม
อัธยาศัยเข้าสู่การศึกษาในระบบให้ด าเนินการ ดังนี้ 
   (๑)  การเทียบความรู้จะเทียบเป็นรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาตามหลักสูตรที่มหาวิทยาลัยเปิดสอน 
   (๒)  การเทียบประสบการณ์จากการท างานจะค านึงถึงความรู้ที่ได้จากประสบการณ์เป็นหลัก 
   (๓)  วิธีการประเมินเพ่ือการเทียบความรู้ในแต่ละรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาและเกณฑ์การพิจารณาให้
อยู่ในดุลยพินิจของหลักสูตรที่นักศึกษาขอเทียบโอนความรู้ 
   (๔)  ผลการประเมินต้องเทียบได้ไม่ต่ ากว่าค่าระดับคะแนน ๒.๐๐ หรือเทียบเท่า จึงจะให้จ านวน
หน่วยกิตของรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชานั้น แต่ไม่ให้เป็นระดับคะแนน และไม่น ามาค านวณแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม 
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    (๕)  ให้เทียบรายวิชาหรือกลุ่มวิชาจากการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยได้ไม่เกิน
สามในสี่ของจ านวนหน่วยกิตรวมของหลักสูตรและต้องใช้เวลาศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัย 
อย่างน้อยหนึ่งปีการศึกษาจึงจะมีสิทธิส าเร็จการศึกษา 

ข้อ ๒๘  การบันทึกผลการเรียนตามข้อ ๒๗ ให้บันทึกตามวิธีการประเมิน ดังนี้ 
  (๑) หน่วยกิตท่ีได้จากการทดสอบมาตรฐาน ให้บันทึก CS (credits from standardized test) 
  (๒) หน่วยกิตท่ีได้จากการทดสอบที่ไม่ใช่การทดสอบมาตรฐาน ให้บันทึก CE (credits from exam) 
  (๓) หน่วยกิตท่ีได้จากการประเมินการศึกษา หรือการอบรมที่จัดโดยหน่วยงานอื่น ให้บันทึก CT 
(credits from training) 
  (๔) หน่วยกิตท่ีได้จากการเสนอแฟ้มสะสมผลงาน ให้บันทึก CP (credits from portfolio) 

 ข้อ ๒๙ผู้เรียนสามารถลงทะเบียนเรียนรายวิชาต่าง ๆ หรือหลักสูตรระยะสั้นที่เปิดสอนโดย
มหาวิทยาลัยได้ตามอัธยาศัยและสามารถสะสมผลการเรียน ผลการเรียนรู้ในคลังหน่วยกิตได้ตลอดชีวิต 
             การรับรองระดับสมรรถนะการเรียนรู้ การลงทะเบียนเรียน อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา 
การเทียบโอนรายวิชา และการส าเร็จการศึกษาให้เป็นไปตามดุลยพินิจของหลักสูตรและประกาศมหาวิทยาลัย 

ข้อ ๓๐  การขอเข้าศึกษาเพื่อปริญญาที่สองให้ด าเนินการ ดังนี้ 
  (๑)  นักศึกษาท่ีส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัย หรือสถาบันอุดม-ศึกษาอ่ืน อาจ
ขอเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีหลักสูตรอื่นเป็นการเพิ่มเติมได้ โดยต้องได้รับการเห็นชอบจากคณะกรรมการประจ า
คณะที่นักศึกษาขอเข้าศึกษาและอนุมัติจากอธิการบดี 
  การรับโอนและเทียบโอนรายวิชา ให้เป็นไปตามข้อ ๒๓ และ ๒๔ทั้งนี้ รายวิชาที่ได้รับการรับโอน
หรือเทียบโอน ให้ได้สัญลักษณ์หรือระดับคะแนนเดิมให้นับหน่วยกิตรายวิชาดังกล่าวเป็นหน่วยกิตสะสมและน ามา
ค านวณแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม 
  (๒)  นักศึกษาท่ีส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัย หรือสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน ที่มี
ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการในการจัดท าหลักสูตรร่วมกัน สามารถเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรปริญญาตรีที่สองได้ 
ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในข้อตกลง 
  การรับโอนและเทียบโอนรายวิชา ให้เป็นไปตามข้อตกลงในบันทึกความร่วมมือทางวิชาการ 

ข้อ ๓๑  การศึกษาสองปริญญาพร้อมกันให้ด าเนินการ ดังนี้ 
  (๑)  นักศึกษาอาจขอศึกษาสองปริญญาพร้อมกันได้ โดยต้องเป็นหลักสูตรระดับ 
ปริญญาตรีสองหลักสูตรที่ให้ผู้เรียนศึกษาพร้อมกัน โดยผู้ส าเร็จการศึกษาจะได้รับปริญญาจากทั้งสองหลักสูตร 
  (๒)  นักศึกษาสามารถศึกษาสองปริญญาพร้อมกันได้ ตามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ
ระหว่างคณะ หลักสูตร  

รายละเอียดของการศึกษาสองปริญญาพร้อมกันให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัย 
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หมวด ๓ 
การวัดและประเมินผล 

 

ข้อ ๓๒  การวัดและประเมินผลให้ด าเนินการดังนี้ 
  (๑)  มหาวิทยาลัยด าเนินการวัดและประเมินผลแต่ละรายวิชาที่นักศึกษาและผู้เรียนได้ลงทะเบียน
เรียนในทุกภาคการศึกษาโดยให้เป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของอาจารย์ผู้สอนหรือผู้ที่คณะมอบหมายให้
รับผิดชอบรายวิชาจะก าหนดซึ่งอาจกระท าโดยพิจารณาจากพัฒนาการของผู้เรียน ความประพฤติ การสังเกต
พฤติกรรมการเรียน การร่วมกิจกรรม การสอบ หรือวิธีอ่ืน ตามท่ีคณะที่รับผิดชอบรายวิชาจะก าหนดในแต่ละ
รายวิชา  
  (๒)  นักศึกษาและผู้เรียนที่ประสงค์จะสะสมหน่วยกิตไว้ในคลังหน่วยกิตต้องเข้ารับการวัดและ
ประเมินผลทุกรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียน ตามกิจกรรมที่อาจารย์ผู้สอนรายวิชานั้น ๆ ก าหนด และต้องเข้าเรียนตาม
แผนการสอนที่อาจารย์ผู้สอนก าหนด 
  ข้อ ๓๓  ให้วัดและประเมินผลแต่ละรายวิชา ดังนี้ 
  (ก)  การวัดและประเมินผลเป็นระดับคะแนน ให้มี ๘ ระดับ และแต่ละระดับมีความหมายและค่า
ระดับคะแนน ดังนี้ 
                                           ระดับคะแนน      ความหมาย           ค่าระดับคะแนน (ต่อหนึ่งหน่วยกิต) 

         A  ดีเยี่ยม (Excellent)  ๔.๐ 
         B+ ดีมาก (Very Good)  ๓.๕ 
         B  ดี (Good)   ๓.๐ 
         C+ พอใช้ (Fairly Good)  ๒.๕ 
         C  ปานกลาง (Fair)   ๒.๐ 
         D+ อ่อน (Poor)   ๑.๕ 
         D  อ่อนมาก (Very Poor)  ๑.๐ 
         E  ตก (Fail)   ๐.๐ 

  (ข)  การวัดและประเมินผลเป็นสัญลักษณ์ มีความหมายดังนี้ 
         (๑)  รายวิชาที่ไม่มีจ านวนหน่วยกิต เช่น รายวิชาฝึกงานหรือรายวิชาที่มีจ านวนหน่วยกิตแต่
หลักสูตรก าหนดให้มีการวัดและประเมินผลเป็นสัญลักษณ์ เช่น รายวิชาสหกิจศึกษา หรือรายวิชาที่ก าหนดใน
ข้อบังคับระเบียบและประกาศของมหาวิทยาลัยหรือคณะ ก าหนดสัญลักษณ์ ดังนี้ 
G (Distinction) หมายความว่า  ผลการศึกษาอยู่ในขั้นดี 
P (Pass)  หมายความว่า  ผลการศึกษาอยู่ในขั้นพอใช้ 
F (Fail)  หมายความว่า  ผลการศึกษาอยู่ในขั้นตก 
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  (๒)  รายวิชาที่ไม่นับหน่วยกิตเป็นหน่วยกิตสะสม ก าหนดสัญลักษณ์ ดังนี้ 
S (Satisfactory) หมายความว่า ผลการศึกษาเป็นที่พอใจ  
U (Unsatisfactory) หมายความว่า ผลการศึกษาไม่เป็นที่พอใจ 
  (๓)  สัญลักษณ์อ่ืน ๆ มีความหมาย ดังนี้ 
I (Incomplete) หมายความว่า การวัดและประเมินผลยังไม่สมบูรณ์ ใช้เมื่ออาจารย์ผู้สอนโดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบรายวิชานั้น เห็นสมควรให้รอการวัดและ
ประเมินผลไว้ก่อน เนื่องจากนักศึกษายังปฏิบัติงานซึ่งเป็นส่วนประกอบการศึกษารายวิชานั้นยังไม่สมบูรณ์ หรือใช้เมื่อ
นักศึกษาได้รับการอนุมัติให้ได้สัญลักษณ์ I จากคณะกรรมการประจ าคณะตามความในข้อ ๔๒(ก)(๒) แห่งข้อบังคับนี้ 
เมื่อได้สัญลักษณ์ I ในรายวิชาใด นักศึกษาต้องติดต่ออาจารย์ผู้สอนเพ่ือด าเนินการให้มีการวัดและประเมินผลภายใน
หนึ่งสัปดาห์แรกของภาคการศึกษาปกติถัดไป หรือหนึ่งสัปดาห์แรกของภาคฤดูร้อน หากว่านักศึกษาผู้นั้นลงทะเบียน
เรียนในภาคฤดูร้อนด้วย เมื่อพ้นก าหนดดังกล่าว ยังไม่สามารถวัดและประเมินผลได้ สัญลักษณ์ I จะเปลี่ยนเป็นระดับ
คะแนน E หรือสัญลักษณ์ F หรือ U หรือ W หรือ R แล้วแต่กรณีทันที 
W (Withdrawn) หมายความว่า ถอนหรือยกเลิกการลงทะเบียนเรียน ใช้เมื่อนักศึกษาได้ถอนรายวิชาตามความในข้อ 
๑๖(๒) หรือ ข้อ ๑๗ หรือได้รับการอนุมัติให้ถอนหรือยกเลิกการลงทะเบียนเรียนวิชานั้น ตามความในข้อ ๔๒(ก)(๒) 
แห่งข้อบังคับนี้ หรือเมื่อคณะกรรมการประจ าคณะอนุมัติให้นักศึกษาที่ได้สัญลักษณ์ I ลาพักการศึกษาในภาค
การศึกษาปกติถัดไป 
R (Deferred) หมายความว่า เลื่อนก าหนดการวัดและประเมินผลไปเป็นภาคการศึกษาปกติถัดไป ใช้ส าหรับรายวิชาที่
นักศึกษาได้สัญลักษณ์ I และมิใช่รายวิชาภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ ซึ่งอาจารย์ผู้สอนมีความเห็นว่าไม่สามารถวัดและ
ประเมินผลได้ก่อนสิ้นหนึ่งสัปดาห์แรกของภาคการศึกษาปกติถัดไป โดยมีสาเหตุอันมิใช่ความผิดของนักศึกษา 
การให้สัญลักษณ์ R ต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการประจ าคณะของคณะที่รับผิดชอบรายวิชานั้น และนักศึกษา
ที่ได้สัญลักษณ์ R ต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชานั้นใหม่ ในภาคการศึกษาปกติถัดไป จึงจะมีสิทธิได้รับการวัดและ
ประเมินผล หากนักศึกษาไม่ลงทะเบียนเรียนภายในสองสัปดาห์แรกของภาคการศึกษาปกติ สัญลักษณ์ R จะ
เปลี่ยนเป็นระดับคะแนน E ทันท ี
  ข้อ ๓๔  นักศึกษาท่ีได้ระดับคะแนน E หรือระดับคะแนนอื่นที่หลักสูตรก าหนด หรือสัญลักษณ์ F ใน
รายวิชาใด ต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชานั้นซ้ า เว้นแต่รายวิชาดังกล่าวเป็นรายวิชาในหมวดวิชาเลือกตามหลักสูตร 
  ข้อ ๓๕  นักศึกษาจะลงทะเบียนซ้ ารายวิชาที่ได้ค่าระดับคะแนนตั้งแต่ ๒.๐๐ ขึ้นไป หรือได้
สัญลักษณ์ G หรือ P หรือ S มิได้ เว้นแต่จะเป็นรายวิชาที่มีการก าหนดไว้ในหลักสูตรเป็นอย่างอ่ืน การลงทะเบียน
เรียนรายวิชาใดท่ีผิดเงื่อนไขนี้ถือเป็นโมฆะ 
  ข้อ ๓๖  นักศึกษาอาจลงทะเบียนเรียนรายวิชาที่มิใช่วิชาบังคับของหลักสูตรโดยไม่นับหน่วยกิตเป็น
หน่วยกิตสะสมได้โดยให้วัดและประเมินผลเป็นสัญลักษณ์ S หรือ U 
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                                นกัศึกษาตามวรรคหนึ่งทีไ่ด้สัญลักษณ์ S หรือ U แล้ว ภายหลังจะลงทะเบียนเรียนซ้ าโดย
ให้มีการวัดและประเมินผลเป็นระดับคะแนนอีกมิได้ เว้นแต่ในกรณีที่มีการย้ายคณะหรือประเภทวิชา หรือย้าย
หลักสูตรและรายวิชานั้นเป็นวิชาบังคับในหลักสูตรใหม่ 
  ข้อ ๓๗  การนับจ านวนหน่วยกิตสะสม ให้นับรวมเฉพาะหน่วยกิตของรายวิชาตามหลักสูตรที่ได้ค่า
ระดับคะแนนไม่ต่ ากว่า ๑.๐๐ หรือได้สัญลักษณ์ G หรือ P แต่หลักสูตรอาจก าหนดให้ได้ค่าระดับคะแนนสูงกว่า 
๑.๐๐ จึงจะนับหน่วยกิตของรายวิชานั้นเป็นหน่วยกิตสะสมก็ได้ 
                                ในกรณีท่ีนักศึกษาได้ศึกษารายวิชาใดมากกว่าหนึ่งครั้งให้นับหน่วยกิตของรายวิชานั้น 
เป็นหน่วยกิตสะสมตามหลักสูตรได้เพียงครั้งเดียว โดยพิจารณาจากการวัดและประเมินผลครั้งหลังสุด 
  ข้อ ๓๘  มหาวิทยาลัยจะประเมินผลการศึกษาของนักศึกษาทุกคนที่ได้ลงทะเบียนเรียนโดย
ค านวณผลตามหลักเกณฑ์ ดังนี้ 

(๑)  หน่วยจุดของรายวิชาหนึ่ง ๆ คือ ผลคูณระหว่างจ านวนหน่วยกิต กับ ค่าระดับคะแนนที่ได้จากการ
ประเมินผลรายวิชานั้น 

(๒)  แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยประจ าภาค คือ ค่าผลรวมของหน่วยจุดของทุกรายวิชาที่ได้ศึกษาในภาค
การศึกษานั้น หารด้วยหน่วยกิตรวมของรายวิชาดังกล่าว เฉพาะรายวิชาที่มีการประเมินผลเป็นระดับคะแนน 
 (๓)  แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม คือ ค่าผลรวมของหน่วยจุดของทุกรายวิชาที่ได้ศึกษามาตั้งแต่เริ่มเข้า
ศึกษาในมหาวิทยาลัย หารด้วยจ านวนหน่วยกิตรวมของรายวิชาดังกล่าวเฉพาะรายวิชาที่มีการประเมินผลเป็นระดับ
คะแนน และในกรณีท่ีมีการเรียนรายวิชาที่ได้ระดับคะแนน D+ D หรือ E มากกว่าหนึ่งครั้ง ให้น าผลการศึกษาและ
หน่วยกิตครั้งหลังสุดมาค านวณแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม 
 (๔)  แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยประจ าภาค และแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม ให้ค านวณเป็นค่าท่ีมีเลข
ทศนิยมสองต าแหน่ง โดยไม่มีการปัดเศษจากทศนิยมต าแหน่งที่สาม 
  ข้อ ๓๙  เมื่อมีการตรวจพบว่า นักศึกษาและผู้เรียนทุจริตในการวัดผล เช่น การสอบรายวิชาใดให้ผู้
ที่รับผิดชอบการวัดผลครั้งนั้น หรือผู้ควบคุมการสอบ รายงานการทุจริตพร้อมส่งหลักฐานการทุจริตไปยังคณะที่
นักศึกษา ผู้เรียนนั้นสังกัด ตลอดจนแจ้งให้อาจารย์ผู้สอนรายวิชานั้นทราบ โดยให้นักศึกษา ผู้เรียนที่ทุจริตในการ
วัดผลดังกล่าว ได้ระดับคะแนน E หรือสัญลักษณ์ F หรือ U ในรายวิชานั้น  
  ข้อ ๔๐  ข้อพึงปฏิบัติอ่ืน ๆ เกี่ยวกับการสอบวัดผลทางการศึกษาที่มิได้ระบุไว้ในข้อบังคับนี้ ให้
คณะเป็นผู้พิจารณาประกาศเพ่ิมเติมได้ตามความเหมาะสมกับสภาพและลักษณะการศึกษาของแต่ละคณะ 
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หมวด ๔ 
สถานภาพการศึกษา 

 
ข้อ ๔๑  ให้มหาวิทยาลัยจ าแนกสถานภาพนักศึกษาตามผลการศึกษาในทุกภาคการศึกษา  

ทั้งนี้ ไม่นับภาคการศึกษาที่ได้ลาพักหรือถูกให้พัก โดยสถานภาพนักศึกษามีสามประเภท ดังนี้  
   (ก)  ภาวะปกติ คือ นักศึกษาที่ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม ตั้งแต่ ๒.๐๐ ขึ้นไป 
   (ข)  ภาวะวิกฤต คือ นักศึกษาที่ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม ตั้งแต่ ๑.๐๐ – ๑.๙๙ ใน
ภาคการศึกษาแรกท่ีเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย 
   (ค)  ภาวะรอพินิจ คือ นักศึกษาท่ีได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม ต่ ากว่า ๒.๐๐ โดยให้
จ าแนกนักศึกษา ในภาวะรอพินิจ ดังนี้ 
 (๑)  นักศึกษาท่ีได้ศึกษาในมหาวิทยาลัยครบสองภาคการศึกษาแรก และได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 
๑.๒๕ แต่ไม่ถึง ๒.๐๐ หรือนักศึกษาในภาวะปกติท่ีได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ ๑.๕๐ แต่ไม่ถึง ๒.๐๐ ใน
ภาคการศึกษาถัดไป จะได้รับภาวะรอพินิจครั้งที่หนึ่ง 
 (๒)  นักศึกษาท่ีอยู่ในภาวะรอพินิจครั้งที่หนึ่ง ที่ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ ๑.๗๐ แต่ไม่ถึง ๒.๐๐ ในภาค
การศึกษาถัดไป จะได้รับภาวะรอพินิจครั้งที่สอง 
  (๓)  นักศึกษาที่อยู่ในภาวะรอพินิจครั้งที่สอง ที่ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ ๑.๙๐ แต่ไม่ถึง ๒.๐๐ ใน
ภาคการศึกษาถัดไป จะได้รับภาวะรอพินิจครั้งที่สาม 

ข้อ ๔๒ ประเภทการลามี ดังนี้ 
   (ก)  ลาป่วยหรือลากิจให้ด าเนินการ ดังนี้ 
        (๑)  ในระหว่างเปิดภาคการศึกษาต้องได้รับอนุญาตจากอาจารย์ที่ปรึกษาและอาจารย์ผู้สอน 
        (๒)  ในระหว่างสอบนักศึกษาป่วยหรือมีเหตุสุดวิสัยท าให้ไม่สามารถเข้าสอบได้ต้องยื่นค าร้องขอ
ผ่อนผันการสอบต่ออาจารย์ผู้สอนหรือผู้ประสานงานรายวิชาภายในวันถัดไปหลังจากการสอบแต่ไม่เกินเจ็ดวันท าการ
โดยสามารถอนุมัติให้ได้สัญลักษณ์ I หรือให้ยกเลิกการลงทะเบียนเรียนเป็นกรณีพิเศษและให้ได้สัญลักษณ์ W หรือไม่
อนุมัติการผ่อนผันและให้ถือว่าขาดสอบ 
        (๓)  การลาป่วยต้องแสดงใบรับรองแพทย์จากสถานพยาบาลของรัฐด้วยทุกครั้ง 
   (ข)  ลาพักการศึกษาหมายถึงการลาพักท้ังภาคการศึกษา โดยให้แสดงเหตุผลความจ าเป็น
และหลักฐานที่เกี่ยวข้องพร้อมกับมีหนังสือรับรองจากผู้ปกครองผ่านอาจารย์ที่ปรึกษาและต้องได้รับการอนุมัติจาก
คณบดีและในกรณีท่ีได้ลงทะเบียนเรียนไปแล้วรายวิชาที่ได้ลงทะเบียนเรียนทั้งหมดในภาคการศึกษานั้นจะไม่ปรากฏ
ในใบแสดงผลการศึกษา 
   ในปีการศึกษาแรกท่ีได้เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยจะลาพักการศึกษาไม่ได้ยกเว้นในกรณีที่
ป่วยหรือถูกเกณฑ์หรือระดมเข้ารับราชการทหารกองประจ าการและ/หรือได้รับทุนต่าง ๆ ที่มหาวิทยาลัยเห็นว่าเป็น
ประโยชน์กับนักศึกษา 
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กรณีขอยกเว้นนอกเหนือจากหลักเกณฑ์ตามวรรคก่อนต้องได้รับการอนุมัติจากอธิการบดีเป็นกรณี
พิเศษโดยการเสนอของคณบดี 
  นักศึกษาจะต้องช าระค่ารักษาสถานภาพทุกภาคการศึกษาที่ได้รับการอนุมัติให้ลาพักการศึกษา
หรือได้รับโทษทางวินัยให้พักการศึกษาตามอัตราที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
  การให้ลาพักการศึกษา ในกรณีท่ีคณะกรรมการแพทย์ซึ่งอธิการบดีแต่งตั้งขึ้นวินิจฉัยว่าป่วย และ
คณะกรรมการประจ าคณะเห็นว่าโรคนั้นเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและ/หรือเป็นอันตรายต่อผู้อื่น คณะกรรมการ
ประจ าคณะอาจเสนอให้นักศึกษาผู้นั้นพักการศึกษาได้  

ข้อ ๔๓  นักศึกษาท่ีไม่มีหนี้สินกับมหาวิทยาลัยอาจยื่นใบลาออกพร้อมหนังสือรับรองของ
ผู้ปกครองผ่านอาจารย์ที่ปรึกษาเพ่ือขออนุมัติต่ออธิการบดีได้ 

ข้อ ๔๔  นักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนรายวิชาครบถ้วนตามหลักสูตรก าหนดแล้วแต่ไม่ผ่านผลการ
สอบวัดสมรรถนะ และ/หรือทักษะ และ/หรือไม่ผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรและอ่ืน ๆ ตามที่หลักสูตร
และ/หรือมหาวิทยาลัยก าหนดให้รักษาสถานภาพนักศึกษาและช าระค่ารักษาสถานภาพ 

ข้อ ๔๕  การพ้นสภาพการศึกษาของนักศึกษาและผู้เรียน มีดังนี้ 
  (ก)  นักศึกษา จะพ้นสภาพการศึกษา ในกรณีต่อไปนี้ 

  (๑)  ตาย 
  (๒)  ลาออก 
  (๓)  ต้องโทษทางวินัยให้พ้นสภาพการศึกษา 
  (๔)  ไม่ได้ลงทะเบียนเรียนภายในสามสิบวัน นับจากวันเปิดภาคการศึกษาปกติ โดยมิได้รับการ
อนุมัติให้ลาพักการศึกษาหรือไม่ได้รักษาสถานภาพ   
  (๕)  ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า ๑.๐๐ ในภาคการศึกษาแรกท่ีเข้าศึกษาใน
มหาวิทยาลัย  
  (๖)  ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า ๑.๒๕ ในสองภาคการศึกษาแรกท่ีเข้าศึกษาใน
มหาวิทยาลัย ทั้งนี้ ไม่นับภาคการศึกษาท่ีลาพักหรือถูกให้พัก 
  (๗)  ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า ๑.๕๐ ยกเว้นนักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียน ในสองภาค
การศึกษาแรกท่ีเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย 
  (๘)  ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า ๑.๗๐ ในภาคการศึกษาถัดไป หลังจากได้รับภาวะรอ
พินิจครั้งที่หนึ่ง 
  (๙)  ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า ๑.๙๐ ในภาคการศึกษาถัดไป หลังจากได้รับภาวะรอ
พินิจครั้งที่สอง 
  (๑๐)  ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า ๒.๐๐ ในภาคการศึกษาถัดไป หลังจากได้รับภาวะรอ
พินิจครั้งที่สาม 
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  (๑๑)  นักศึกษาท่ีอยู่ระหว่างการรับรองคุณวุฒิ และ/หรือการรับรองคุณสมบัติอ่ืนตามประกาศของ
หลักสูตร ไม่ได้ยื่นเอกสารรับรองคุณวุฒิ และ/หรือการรับรองคุณสมบัติอ่ืนตามประกาศของหลักสูตรภายในหนึ่งปี
การศึกษานับตั้งแต่วันที่เข้าศึกษา ทั้งนี้ นักศึกษาอาจยื่นเอกสารรับรองคุณวุฒิและ/หรือการรับรองคุณสมบัติอ่ืนตาม
ประกาศของหลักสูตร ในโอกาสแรกที่ท าได้ 
  (๑๒)  ได้รับการอนุมัติให้ส าเร็จการศึกษา 
  (ข)  ผู้เรียน จะพ้นสภาพการศึกษา ในกรณีต่อไปนี้ 
       (๑)  ตาย 
  (๒)  ลาออก 
  (๓)  ประพฤติตนไม่เหมาะสมหรือกระท าการใดอันเป็นเหตุให้เสื่อมเสียต่อชื่อเสียงของ
มหาวิทยาลัย 
  (๔)  ไม่ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศของมหาวิทยาลัย 

ข้อ ๔๖  นักศึกษาท่ีพ้นสภาพการศึกษาตามความในข้อ ๔๕(ก)(๔) สามารถด าเนินการขอคืนสภาพ
การศึกษาได้ ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจ าคณะเพ่ือขออนุมัติต่ออธิการบดี 
 

หมวด ๕ 
การส าเร็จการศึกษา 

 
  ข้อ ๔๗  การเสนอชื่อเพ่ือรับปริญญาและการอนุมัติให้ปริญญาให้ด าเนินการ ดังนี้ 
   (ก)  นักศึกษาที่จะได้รับการเสนอชื่อเพ่ือรับปริญญาต้องมีคุณสมบัติครบถ้วน ดังนี้ 
                                      (๑)  ได้ศึกษาและผ่านการวัดและประเมินผลรายวิชาต่าง ๆ ครบถ้วนตามหลักสูตร
และข้อก าหนดของหลักสูตรที่จะรับปริญญา โดยไม่มีรายวิชาใดท่ีได้สัญลักษณ์ I หรือ R ค้างอยู่ ทั้งนี้นับรวมถึง
รายวิชาที่ได้รับการรับโอนและเทียบโอนด้วย 
                                      (๒)  ผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร เพื่อพัฒนานักศึกษาตามท่ี
มหาวิทยาลัยประกาศก าหนด 
                                       (๓)  ผ่านการสอบวัดสมรรถนะและ/หรือทักษะ ตามประกาศมหาวิทยาลัย 
     (๔)  มีสถานภาพเป็นนักศึกษา และได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ ากว่า 
๒.๐๐ หากเป็นนักศึกษาที่โอนย้ายมาจากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนจะต้องศึกษาในมหาวิทยาลัยอย่างน้อยหนึ่งปี
การศึกษา ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยอาจประกาศก าหนดแต้มระดับคะแนนของรายวิชาเพ่ือส าเร็จการศึกษาเพ่ิมเติมก็ได้ 
แล้วเสนอสภามหาวิทยาลัยทราบ 
                                      (๕)  ไม่อยู่ในระหว่างการรอพิจารณาโทษทางวินัยนักศึกษา  

(๖)  ไม่อยู่ระหว่างถูกลงโทษภาคทัณฑ์ตลอดสภาพการเป็นนักศึกษา และถูกสั่งให้
เข้าโครงการพัฒนาตนเองหรือบ าเพ็ญประโยชน์สาธารณะ 
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(๗)  ไม่อยู่ระหว่างถูกมาตรการรอการลงโทษนักศึกษาผู้กระท าผิดวินัยนักศึกษา 
(๘)  ไม่มีหนี้สินใด ๆ ต่อมหาวิทยาลัย 
(๙)  ได้ด าเนินการยื่นขอส าเร็จการศึกษาตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

(ข)ระยะเวลาการส าเร็จการศึกษาในแต่ละหลักสูตรก าหนดไว้ ดังนี้ 
(๑)  หลักสูตรสี่ปี ส าเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อนหกภาคการศึกษาปกติ 
(๒)  หลักสูตรห้าปี ส าเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อนแปดภาคการศึกษาปกติ 
(๓)  หลักสูตรไม่น้อยกว่าหกปี ส าเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อนสิบภาคการศึกษาปกติ 
(๔)  หลักสูตรต่อเนื่อง ส าเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อนสามภาคการศึกษาปกติ 
                                           นักศึกษาที่ได้รับการรับโอนหรือเทียบโอนรายวิชาและผู้เรียนไม่อยู่ภายใต้บังคับ
ระยะเวลาการส าเร็จการศึกษาตาม (๑) (๒) (๓) และ (๔) 
(๕)  หลักสูตรที่มหาวิทยาลัยต้องปฏิบัติให้สอดคล้องกับสภาวิชาชีพ หรือจ าเป็นต้องรักษามาตรฐานการศึกษาของ
หลักสูตรให้สูงขึ้น มหาวิทยาลัยอาจประกาศก าหนดระยะเวลาการส าเร็จการศึกษาที่แตกต่างจากข้อก าหนดตาม (๑) 
(๒) (๓) และ (๔) ก็ได้ แล้วเสนอสภามหาวิทยาลัยทราบ 
   (ค)  นักศึกษาที่จะได้รับการเสนอชื่อเพ่ือรับปริญญาเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง ต้องมีคุณสมบัติ
ครบถ้วน ดังนี้ 
                                     (๑)  มีคุณสมบัติตามความในข้อ ๔๗(ก) และ (ข) 
                                     (๒)  ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ ๓.๕๐ ขึ้นไป 
                                     (๓)  ไมเ่คยได้ค่าระดับคะแนนต่ ากว่า ๒.๐๐ หรือสัญลักษณ์ F หรือ U หรือสัญลักษณ์
อ่ืน ๆ ที่เทียบเท่าในรายวิชาใด ๆ 
                                     (๔)  ใช้เวลาศึกษาไม่เกินจ านวนปีการศึกษาต่อเนื่องกัน ตามแผนการศึกษาของ
หลักสูตรที่จะได้รับปริญญา โดยนับรวมภาคการศึกษาที่ได้ศึกษาในหลักสูตร คณะ หรือสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน  ทั้งนี้ 
ไม่นับรวมภาคการศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษา เพราะเหตุป่วย หรือถูกเกณฑ์ หรือระดมเข้ารับราชการ
ทหารกองประจ าการ หรือได้รับทุนต่าง ๆ หรือไปศึกษารายวิชา หรือฝึกอบรม ณ สถาบันอุดมศึกษาอ่ืน ซึ่ง
มหาวิทยาลัยเห็นว่าเป็นประโยชน์กับนักศึกษา                      
                                     (๕)  ไม่เคยเป็นผู้มีประวัติได้รับการลงโทษ ในระดับขั้นพักการเรียนขึ้นไป รวมทั้งกรณี
ใช้มาตรการรอการลงโทษ 
   (ง)  นักศึกษาที่จะได้รับการเสนอชื่อเพ่ือรับปริญญาเกียรตินิยมอันดับสอง ต้องมีคุณสมบัติ
ครบถ้วน ดังนี้  
                 (๑)  มีคุณสมบัติตามความในข้อ ๔๗(ก) และ (ข) ข้อ ๔๗(ค)(๔) และข้อ ๔๗(ค)(๕) 
                 (๒)  ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ ๓.๒๕ ขึ้นไป แต่เป็นผู้ไม่มีสิทธิได้รับปริญญา
เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง 
                 (๓)  ไม่เคยไดค้่าระดับคะแนนต่ ากว่า ๒.๐๐ ในรายวิชาเอกใด ๆ ของหลักสูตรนั้น 
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                 (๔)  ไม่เคยได้ระดับคะแนน E  หรือสัญลักษณ์ Fหรือ U ในรายวิชาใด ๆ 
   (จ)  นักศึกษาในหลักสูตรต่อเนื่องไม่มีสิทธิได้รับปริญญาเกียรตินิยม 
   (ฉ)  มหาวิทยาลัยจะเสนอรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิได้รับการเสนอชื่อเพ่ือรับปริญญา 
หรือปริญญาเกียรตินิยมในหลักสูตรต่าง ๆ เพื่อขออนุมัติปริญญาต่อสภามหาวิทยาลัย ทั้งนี้ เมื่อสภามหาวิทยาลัย 
ได้อนุมัติให้ปริญญาในภาคการศึกษาใดแล้วให้ถือว่าการลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาถัดไปนั้นเป็นโมฆะ  

(ช)  ผู้เรียนที่จะได้รับการเสนอชื่อเพ่ือรับปริญญาต้องมีคุณสมบัติครบถ้วน ดังนี้ 
         (๑)  ได้ศึกษาและผ่านการวัดและประเมินผลรายวิชาต่าง ๆ ครบถ้วนตามหลักสูตร
และข้อก าหนดของหลักสูตรที่จะรับปริญญา 
         (๒)  ผ่านการสอบวัดสมรรถนะและ/หรือทักษะ ตามประกาศมหาวิทยาลัย 
         (๓)  มีสถานภาพเป็นผู้เรียน มีจ านวนหน่วยกิตสะสมในคลังหน่วยกิต ตามข้อ 
ก าหนดของหลักสูตรที่จะได้รับปริญญา และได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ ากว่า ๒.๐๐ 
         (๔)  ไม่มีหนี้สินใด ๆ ต่อมหาวิทยาลัย 
         (๕)  ได้ด าเนินการยื่นขอส าเร็จการศึกษาตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
         (๖)  คุณสมบัติอื่น ๆ ให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัย 

ข้อ ๔๘  การให้ปริญญาแก่นักศึกษาภายใต้หลักสูตรร่วมระหว่างสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน  
ทั้งภายในและต่างประเทศ ที่มีบันทึกข้อตกลง (MOU) ให้ด าเนินการดังนี้ 

(๑)  การให้ปริญญาอาจเป็นปริญญาของมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน 
ทั้งภายในและต่างประเทศ หรือปริญญาร่วม หรือปริญญาสองใบ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับข้อตกลงความร่วมมือหรือ 
ระเบียบ หรือข้อบังคับเก่ียวกับการให้ปริญญาของสถาบันการศึกษาที่ร่วมมือกัน  

                               (๒)  รายละเอียดอื่น ๆ ให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัย 
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บทเฉพาะกาล 
  ข้อ ๔๙ ให้น าข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการศึกษาชั้นปริญญาตรีและการศึกษา
ตลอดชีวิต พ.ศ.2563 พ.ศ. ๒๕๕๒ มาใช้บังคับกับนักศึกษาตามหลักสูตรชั้นปริญญาตรีซึ่งเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย
ก่อนปีการศึกษา ๒๕๕๘ ไปจนกว่าจะส าเร็จการศึกษา   
  ข้อ ๕๐ ให้น าข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการศึกษาชั้นปริญญาตรีและการศึกษา
ตลอดชีวิต พ.ศ.2563 พ.ศ. ๒๕๕๘ มาใช้บังคับกับนักศึกษาตามหลักสูตรชั้นปริญญาตรีซึ่งเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย
ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ถึงปีการศึกษา ๒๕๖๒ ไปจนกว่าจะส าเร็จการศึกษา 

ข้อ ๕๑ ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง แนวปฏิบัติการให้ปริญญาแก่นักศึกษา
ต่างชาติที่เข้ามาศึกษาในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ชั้นปริญญาตรี ภายใต้หลักสูตรร่วมระหว่างสถาบันการ 
ศึกษาที่มีบันทึกข้อตกลง (MOU) ลงวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๐ ให้ถือเป็นประกาศตามนัยข้อ ๔๘(๒) แห่งข้อบังคับนี้ 
โดยให้ใช้บังคับกับนักศึกษาภายใต้หลักสูตรร่วมระหว่างสถาบันอุดมศึกษาอื่นในต่างประเทศที่มีบันทึกข้อตกลง 
จนกว่าจะมีประกาศเป็นอย่างอ่ืน 
 
   ประกาศ ณ วันที่  
 
 

จรัส   สุวรรณเวลา 
(ศาสตราจารย์จรัส   สุวรรณเวลา) 

นายกสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
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ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยเกณฑม์าตรฐานและแนวปฏิบัตกิารสอบวัดความรู้

ภาษาอังกฤษเพื่อส าเร็จการศึกษาของนกัศึกษาหลักสตูรระดับปริญญาตรี 
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ภาคผนวก ฒ 
ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสตูรหรือคณะกรรมการปรับปรุงหลกัสตูร 

 

(ส าเนา) 
ค าสั่งมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

ค าสั่งที่ 50498/256  
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอิสลามศึกษาหลักสูตรนานาชาติ 

หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. ๒๕๖๔ 
------------------------------------------------- 

 เพื่อให้การปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาอิสลามศึกษาหลักสูตรนานาชาติ หลักสูตร
ปรับปรุง  พ.ศ. ๒๕๖๔  คณะวิทยาการอิสลาม  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขตปัตตานี  ด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย
และมีประสิทธิภาพ ฉะนั้นอาศัยอ านาจตามมาตรา ๓๔ และ ๓๙ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ.๒๕๕๙ 
ประกอบค าสั่งมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ๐๙๙๗/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุง
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอิสลามศึกษาหลักสูตรนานาชาติ หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. ๒๕๖๔ ดังนี้    
 

คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  
1. รองศาสตราจารย์ ดร.อานิส  พัฒนปรีชาวงษ์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาหมัด  อัลฟารีตีย์  มหาวิทยาลัยฟาฏอนี 
3. นายอับดุลอาซิ   ดาราแม   อิหม่ามประจ ามัสยิดอัตตะอาวุน บางปู 
ผู้ใช้บัณฑิต 
1. ผู้จัดการสหกรณ์อิสลามอิบนูอัฟฟาน  จ ากัด 
2. ผู้อ านวยการโรงเรียนนิด้าศึกษาศาสตร์  
3. ผู้จัดการปัตตานีบาร์ซาปัตตานี 

คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร 
1. ดร.อับดุลลอฮ อัลอุซามะฮ์   ประธานคณะกรรมการ 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาลี  สาเมาะ  กรรมการ 
3. ดร.รุชดี  ตาเห     กรรมการ 
4. Asst.Dr.Abdulai M.Kaba   กรรมการ 
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อาเซ็ม   อัชชะรีฟ  กรรมการและเลขานุการ 
 

ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้  เป็นต้นไป   
 

  สั่ง ณ วันที่  ๒๑ กันยายน  พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 

           (ลงชื่อ)               มนทิรา  ลลีาเกรียงศักดิ์ 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มนทิรา  ลีลาเกรียงศักดิ์) 

รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ วิทยาเขตปัตตานี  ปฏบิัติการแทน 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
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ภาคผนวก ณ 
สัญญาจ้างอาจารย์ชาวต่างประเทศ 
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