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ค ำน ำ 

  มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์  เป็นสถาบันทางวิชาการท่ีให้ความรู้และความช านาญใน
การปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้การศึกษาและส่งเสริมงานวิจัยเพ่ือ
สร้างความรู้ สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้และสร้างกระบวนการเรียนรู้ที่ก่อให้เกิดปัญญา เพ่ือพัฒนาคนและสังคม
ให้อยู่ร่วมกันอย่างสันติและมีดุลยภาพ สืบสานและสร้างเสริมภูมิปัญญาให้เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงทาง
สังคมเศรษฐกิจ การเมือง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยยึดหลักความรู้คู่คุณธรรม และหลักในการให้โอกาส
ทางการศึกษาแก่ประชาชน ตลอดจนการขยายโอกาสทางการศึกษาวิชาการอิสลามในระดับอุดมศึกษา 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากฎหมายอิสลาม ได้เริ่มด าเนินการมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 
2550 ต่อมาในปีการศึกษา 2554  ได้ด าเนินการปรับปรุงครั้งที่ 1 จากนั้นในปีการศึกษา 2558 ได้ท าการ
ปรับปรุงใหม่เป็นครั้งที่ 2 และได้ใช้ในปีการศึกษา 2559 ต่อมาในปีการศึกษา  2563 หลักสูตรศิลปศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชากฎหมายอิสลาม ได้ท าการปรับปรุงครั้งที่ 3 เพ่ือใช้ในปีการศึกษา 2564 ซึ่งหลักสูตรฉบับ
ปรับปรุงใหม่นี้ได้มีการปรับเนื้อหาให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ล่าสุดของมหาวิทยาลัย ยุทธศาสตร์ชาติและความ
เปลี่ยนแปลงของสังคมภายใต้กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) โดยมีแนวคิดและปรัชญา
ที่มุ่งผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถและทักษะด้านการใช้กฎหมายอิสลามไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน สามารถอ่านต ารานิพนธ์ทางกฎหมายอิสลาม มีความรู้ด้านฮาลาลและการเป็นผู้ประกอบการ มี
คุณธรรม จริยธรรม มีจิตส านึกสาธารณะ ก้าวทันต่อความเปลี่ยนแปลง ยอมรับความหลากหลายแตกต่างทาง
วัฒนธรรมและศาสนา สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตตนเองและสังคมได้อย่างสมดุล 
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สารบัญ 
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ค าน า            ก 
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รายละเอียดของหลักสูตร 
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 -  สถานที่จัดการเรียนการสอน        3 
 -  สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 3 
 -  ผลกระทบจาก ข้อ 11 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 5 
 -  ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอ่ืนที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอ่ืนของสถาบัน   6 
 
หมวดที่ 2  ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
 -  ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร     8 
 -  แผนพัฒนาปรับปรุง         9 
 
หมวดที่ 3  ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 
 -  ระบบการจัดการศึกษา         11 
 -  การด าเนินการหลักสูตร         11 
 -  หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน        13 
 -  แสดงแผนการศึกษา         27 
 
  



ง 

 

หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล      
 -  การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา      50 
 -  การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน       51 
 -  แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา 59 
 -  ความคาดหวังของผลลัพธ์การเรียนรู้เมื่อสิ้นปีการศึกษาของผู้เรียน    66 

หมวดที่ 5  หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา        
 -  กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน       67 
 -  กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา     67 
 -  เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร       67 
  
หมวดที่ 6  การพัฒนาคณาจารย์และบุคลากร  
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รายละเอียดของหลักสูตร 

ศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชากฎหมายอิสลาม 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 

 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา   มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา   สถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา   
 

หมวดที่ 1  ข้อมูลทั่วไป 

1. ชื่อหลักสูตร  
ภาษาไทย :     หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชากฎหมายอิสลาม 
ภาษาอาหรับ :    اإلجازة العالية )الليسانس( يف الشريعة اإلسالمية 
ภาษาอังกฤษ :     Bachelor of Arts Program in Islamic Law  

2.  ชื่อปริญญาและสาขาวิชา  
ชื่อเต็ม (ไทย):              ศิลปศาสตรบัณฑิต (กฎหมายอิสลาม)  

  ชื่อย่อ (ไทย):       ศศ.บ. (กฎหมายอิสลาม) 
  ชื่อเต็ม (อาหรับ)   اإلجازة العالية )الليسانس( يف الشريعة اإلسالمية 

ชื่อเต็ม (อังกฤษ) :    Bachelor of Arts (Islamic Law) 
ชื่อย่อ (อังกฤษ) :     B.A. (Islamic Law) 

3.  วิชาเอก  
ไม่มี 

4.  จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 
จ านวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 136  หน่วยกิต  

5.  รูปแบบของหลักสูตร 
5.1 รูปแบบ  

หลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี  
5.2 ประเภทของหลักสูตร 

       หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ 
5.3 ภาษาท่ีใช้  

ใช้ภาษาอาหรับ ภาษามลายูกลาง ภาษาอังกฤษ และภาษาไทยในการจัดการเรียนการสอน  
5.4 การรับเข้าศึกษา  

 รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติ ที่สามารถพูด ฟัง อ่าน เขียน และเข้าใจภาษาอาหรับและ
ภาษาอ่ืนๆที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอน 

5.5 ความร่วมมือกับสถาบันอ่ืน  
เป็นหลักสูตรเฉพาะของสถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 

5.6 การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 
ให้ปริญญาเพียงสาขาเดียว 

  



2 

 

6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 
6.1  เป็นหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564    
6.2  หลักสูตรนี้ปรับปรุงมาจากหลักสูตร ศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชากฎหมายอิสลาม หลักสูตร

ปรับปรุง พ.ศ. 2559   
6.3  เริ่มใช้หลักสูตร ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา กฎหมายอิสลาม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564      

ในภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2564 
6.4  สภาวิชาการมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ พิจารณากลั่นกรองหลักสูตร ในการประชุมครั้ง

ที่  1/ 2564  เมื่อวันที่   5 / มกราคม / พ.ศ. 2564 
6.5 สภามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ อนุมัติหลักสูตรในการประชุมครั้งที่  1 /2564             

เมื่อวันที่ 16 / มกราคม / พ.ศ. 2564 
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรคุณภาพและมาตรฐาน 

หลักสูตรมีความพร้อมในการเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐานตามกรอบคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. 2552  ในปีการศึกษา 2566 

8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา 
8.1 ดะโต๊ะยุติธรรม  
8.2 นิติกรด้านกฎหมายอิสลาม   
8.3 วิทยากร ผู้สอนด้านกฎหมายอิสลาม 
8.4 นักวิชาการด้านกฎหมายอิสลาม  
8.5 พนักงานในหน่วยงานของรัฐและเอกชน   
8.6 ประกอบอาชีพอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้องกับกฎหมายอิสลาม  

 
9. ชื่อ นามสกุล ต าแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
         

ที ่ ชื่อ – นามสกุล 
ต าแหน่งทาง

วิชาการ 
คุณวุฒิ/สถาบัน ปีที่จบ 

1 นายเจ๊ะเหล๊าะ แขกพงศ์ รอง
ศาสตราจารย์ 

 

-  M.A.  (Islamic Law),  
High of Islamic Studies Institute, Egypt. 

- B.A. (Islamic Law),  
  Al-Azhar University, Egypt. 
-  น.บ. (นิติศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
 

พ.ศ. 2543 
 
พ.ศ. 2538 
 
พ.ศ. 2530 

2 นายอิบรอเฮง ดอเลาะ อาจารย์ 
 

- Ph.D. (Islamic  Law), University Utara, 
Malaysia.   
- M.A. (Comparative Jurisprudence), Al-
Azhar University, Egypt. 
- B.A. (Islamic Law), Al-Azhar University, 
Egypt. 
 
 

พ.ศ. 2562 
 
พ.ศ. 2549 
 
พ.ศ. 2545 
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ที ่ ชื่อ – นามสกุล 
ต าแหน่งทาง

วิชาการ 
คุณวุฒิ/สถาบัน ปีที่จบ 

3  นายอับดุลรอยะ บินเซ็ง ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

-ปร.ด. (อิสลามศึกษา)   
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
- M.A. (Comparative Jurisprudence), 
The Islamic University, Iraq. 
- B.A. (Islamic Law),  Saddam  University, 
Iraq.   

พ.ศ. 2561 
 
พ.ศ. 2547 
 
พ.ศ. 2543 
 

4 นางสาวรอฮานี  มาแจ อาจารย์ -Ph.D. (Islamic Law), National University 
of Malaysia, Malaysia  
-M.A. (Islamic Law), National University 
of Malaysia, Malaysia  
- B.A. (Islamic Law), 
  Al-Azhar University, Egypt  

พ.ศ. 2561 
 
พ.ศ. 2555 
 
 
พ.ศ. 2551 

5 นายสมชาย ภูมิมาโนช 
 

อาจารย์ - ศศ.ม. (อิสลามศึกษา) 
 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
- ศศ.บ. (กฎหมายอิสลาม) 
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์    

พ.ศ. 2560 
 
พ.ศ. 2557 

           
10.  สถานที่จัดการเรียนการสอน      

 สถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา  มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ (ศูนย์ราชการใหม่) 
 

11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 
11.1  สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ   

สถานการณ์ทางเศรษฐกิจของโลกและเศรษฐกิจของประเทศไทย ได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงจาก
การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 เนื่องจากเศรษฐกิจไทยเชื่อมโยงอยู่กับเศรษฐกิจโลก ในขณะเดียวกัน
เศรษฐกิจไทยยังต้องประสบกับปัญหาเรื้อรังด้านความสามารถในการส่งออก ปัญหาความเหลื่อมล้ า การ
กระจายรายได้ และหนี้ครัวเรือน วิกฤตโควิด-19 ท าให้ทุกฝ่ายได้รับบทเรียนว่าปัญหาเศรษฐกิจ สังคม และ
สุขภาพล้วนมีความเกี่ยวพันและผูกโยงซึ่งกันและกัน ปัญหาทางเศรษฐกิจไม่ใช่เป็นเรื่องแยกส่วนอีกต่อไป การ
พลิกฟ้ืนวิกฤติเศรษฐกิจจึงมีความจ าเป็นที่จะต้องได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนอย่างเข้มแข็งและพัฒนา
อย่างเป็นองค์รวม โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 
๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) ที่มุ่งให้ความส าคัญต่อการสร้างและพัฒนาผู้ประกอบการรุ่นใหม่ การพัฒนา
เศรษฐกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและชุมชน การส่งเสริมอุตสาหกรรมฮาลาล การฟ้ืนฟูสถานการณ์ความ
มั่นคง ตลอดจนการปรับเปลี่ยนกฎหมายและกฎระเบียบต่าง ๆ ให้เอ้ือต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ รวมถึงการ
ปรับปรุงการบริหารจัดการให้มีธรรมาภิบาลทุกระดับ ปลอดคอร์รัปชัน และปรับทัศนคติของคนไทยในทุกภาค
ส่วนให้มีค่านิยมที่ดีงาม มีวินัย มีความรับผิดชอบ และมีความพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงและพร้อมรับการ
เปลี่ยนแปลง โดยยึดหลักการรักษาผลประโยชน์ของส่วนรวม การจัดการศึกษามุ่งเน้นการสร้างคนให้มีความรู้คู่
คุณธรรมและมีทักษะในศตวรรษที่ 21 ตามนโยบายการพัฒนาประเทศในยุคไทยแลนด์ 4.0 เพ่ือการบรรลุสู่

https://www.dek-d.com/board/view/1443373/
https://www.dek-d.com/board/view/1443373/
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วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ที่ก าหนดไว้ว่า "ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว 
ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 

ประเทศไทยได้สนับสนุนส่งเสริมระบบการผลิตสินค้าและบริการฮาลาลที่เป็นสากลและได้รับการ
ยอมรับในระดับนานาชาติ สนับสนุนการพัฒนากระบวนการผลิตอาหารให้มีคุณภาพและได้มาตรฐานตาม
หลักศาสนบัญญัติ และส่งเสริมการพัฒนาสินค้าฮาลาลอ่ืน ๆ เช่น เครื่องส าอาง เภสัชภัณฑ์ และสมุนไพร 
รวมทั้งบริการฮาลาล เช่น การท่องเที่ยว การบริการครัวฮาลาลตามโรงพยาบาลและโรงแรม การบริการ
สุขภาพ การรักษาพยาบาล การประกันชีวิต การประกันภัย และธนาคารอิสลาม เป็นต้น  ปรเมธี  วิมลศิริ 
(2559) ได้กล่าวปาฐกถาพิเศษน าทางชาติ 20 ปี ด้วยโครงการพระราชด าริเพ่ือเศรษฐกิจไทยที่ยั่งยืน โดยความ
ตอนหนึ่งระบุว่า อุตสาหกรรมฮาลาลเป็นอุตสาหกรรมที่มีโอกาสทางการตลาดสูง เนื่องจากมูลค่าทางเศรษฐกิจ
ในตลาดโลกที่มีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง และแนวโน้มในด้านก าลังซื้อของประชากรมุสลิมก็เพ่ิมขึ้น ประชากร
มุสลิมทั้งโลกประมาณ 2,038.04 ล้านคน หรือร้อยละ 28 ของประชากรโลก และอยู่ในภูมิภาคเอเชียถึง 
1,389.50 ล้านคน ทั้งนี้คาดว่าในปี 2593 ประชากรมุสลิมจะขยายเป็นร้อยละ 50 ของประชากรโลก โดยยังไม่
นั บ ร ว มถึ ง ต ล าด ใ น ก ลุ่ ม ป ร ะช า ก ร ที่ ไ ม่ ใ ช่ มุ ส ลิ ม ที่ ส า ม า ร ถ บริ โ ภ ค สิ น ค้ า ฮ า ล า ล ไ ด้ อี ก ด้ ว ย 
(www.nesdc.go.th/ewt_news.) เฉพาะอย่างยิ่งในภาวะวิกฤต ที่ทุกคนต้องเคร่งครัดเรื่องความสะอาด 
ความปลอดภัย และสุขภาพอนามัยในชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) ยิ่งท าให้ตลาดอาหารฮาลาลเป็นที่ต้องการ
กว้างขวางยิ่งขึ้น 

จังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นพ้ืนที่ยุทธศาสตร์ที่ส าคัญทั้งด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและความ
มั่นคงของประเทศ พ้ืนที่ชายแดนภาคใต้เป็นพ้ืนที่พหุวัฒนธรรมที่มีเอกลักษณ์ มีความหลากหลายทางด้าน
ภาษา ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม มีความเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคมกับประเทศเพ่ือน
บ้าน มีการติดต่อสื่อสารกับประเทศมาเลเซีย สิงคโปร์ อินโดนีเซีย และประเทศอ่ืน ๆ ในภูมิภาคอาเซียน 
ตลอดจนในโลกอาหรับและโลกมุสลิม ในสถานการณ์ความเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและโอกาส
ในการพัฒนาดังกล่าวมานี้ นับเป็นความจ าเป็นที่จะต้องพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับบทบัญญัติอิสลามว่าด้วย   
ฮาลาลและฮารอม องค์ความรู้ในกฎหมายอิสลามท่ีจะน าไปสู่การพัฒนาระบบมาตรฐานฮาลาล และการพัฒนา
ศักยภาพธุรกิจสินค้าตลอดจนบริการฮาลาล การประกอบธุรกรรมและจรรยาบรรณของผู้ประกอบการ การ
ปฏิบัติศาสนกิจในภาวะวิกฤติหรือชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) รวมทั้งการเตรียมความพร้อมนักการศึกษาด้าน
กฎหมายอิสลามหรือนักกฎหมายอิสลามให้มีความรู้ความสามารถในด้านการประกอบการและความสามารถใน
การสื่อสารภาษาอาหรับในกิจการฮาลาลต่าง ๆ ทั้งภายในและต่างประเทศ  

 

 11.2  สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 
ความเจริญก้าวหน้าในยุคโลกาภิวัตน์ปัจจุบัน ส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตและรูปแบบการบริโภค

ของมนุษย์ พลวัตความเปลี่ยนแปลงของวัฒนธรรมไทยที่ได้รับอิทธิพลจากกระแสวัฒนธรรมโลกส่งผลให้เกิด
การผสมผสานกันระหว่างวัฒนธรรม การเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิต ทัศนคติ ความเชื่อ ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 
การเรียนรู้และการบริโภคในรูปแบบต่างๆ อาทิ การใช้สื่อออนไลน์ในการจับจ่ายใช้สอย  และการท าธุรกรรม
ต่าง ๆ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์  โดยไม่ต้องรู้จัก
ตัวตนซึ่งกันและกัน การบริโภคสื่อหลายช่องทางในช่วงเวลาเดียวกัน ส่งผลให้แต่ละคนสามารถเข้าถึงข้อมูลได้
อย่างไร้ขีดจ ากัด เกิดการสร้างวัฒนธรรมร่วมสมัย ในขณะเดียวกันอาจก่อให้เกิดวิกฤตทางวัฒนธรรมเนื่องจาก
ขาดการคัดกรองและเลือกรับวัฒนธรรมที่ดีงาม จนท าให้ละเลยต่ออัตลักษณ์ของท้องถิ่นเดิม มีพฤติกรรมที่เน้น
บริโภคนิยมและค่านิยมที่ฟุ้งเฟ้อ ใช้ชีวิตแบบเร่งรีบ ไม่เคารพในสิทธิคนอ่ืน  ขาดความเอ้ือเฟ้ือเกื้อกูล ไร้
ระเบียบวินัย ซึ่งน าไปสู่การสูญเสียคุณค่าทางวัฒนธรรมอันดีงามดั้งเดิมและก่อเกิดพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ 
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จ าเป็นจะต้องมีองคค์วามรู้เกี่ยวกับบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่ทรงคุณค่า มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับ ล้ ายุคล้ าสมัย
เฉกเช่นกฎหมายอิสลามที่ประทานมาจากพระผู้เป็นเจ้า เป็นแนวทางหรือมาตรฐานในการคัดกรองและการ
เลือกรับวัฒนธรรมใหม่อย่างเหมาะสมและรู้เท่าทัน ไม่คล้อยตามอารมณ์หรือกระแสอิทธิพลความเปลี่ยนแปลง   

ประเทศไทยก าลังเข้าสู่สถานการณ์สังคมสูงวัยซึ่งจะส่งผลให้ประชากรวัยแรงงานลดลงแต่
ต้องรับภาระดูแลเด็กและผู้สูงอายุเพ่ิมขึ้น สังคมเริ่มเกิดภาวะวิกฤตด้านคุณธรรมและจริยธรรม มีปัญหา
สัมพันธภาพของคนในครอบครัวน้อยลง มีภาวะเครียด ภาวะซึมเศร้า และความมั่นคงทางอารมณ์ลดลง ส่งผล
ต่อสุขภาพในมิติด้านจิตใจและจิตวิญญาณ ยิ่งกว่านั้น ในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นพ้ืนที่ที่มีความขัดแย้ง
ทางความคิดและความต่างทางวัฒนธรรม ส่งผลกระทบต่อบรรยากาศสันติสุขมายาวนาน ประชาชนผู้บริสุทธิ์
ต้องสูญเสียชีวิตและบาดเจ็บเป็นจ านวนมาก เด็กก าพร้าและหญิงหม้ายเพ่ิมมากขึ้น  ส่งผลกระทบต่อ
ความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนที่อาศัยอยู่ร่วมกันในพ้ืนที่ ท าให้เกิดความหวาดระแวง ความไม่ไว้วางใจซึ่งกัน
และกันระหว่างชาวไทยพุทธและชาวไทยมุสลิม สมควรที่จะได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วนก่อนที่จะเกิดขัดแย้ง
และความรุนแรงเป็นวงกว้าง การปรับปรุงแก้ไขและการป้องกันภัยที่จะเกิดขึ้นอย่างยั่งยืนนั้น จะต้องอาศัยองค์
ความรู้และผู้รู้ด้านกฎหมายอิสลามอย่างถ่องแท้ มีความแตกฉานในบทบัญญัติว่าด้วยสิทธิเสรีภาพทางความคิด
และการนับถือศาสนา บทบัญญัติว่าด้วยความผูกพันในครอบครัวและวงศ์ญาติ ความสมานฉันท์และอยู่ร่วมกัน
ของมนุษย์โลก ตลอดจนความเข้าใจอย่างชัดแจ้งในเจตนารมณ์แห่งกฎหมายอิสลามที่มุ่งสร้างคุณประโยชน์
และความเมตตาแก่ชาวโลกทั้งมวล เพ่ือสังคมไทยและสังคมในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้จะได้ด ารงอยู่อย่าง
สันติสุขในทุกช่วงวัยท่ามกลางความหลากหลายทางศาสนาและวัฒนธรรม 

12. ผลกระทบจาก ข้อ 11 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 
    12.1  การพัฒนาหลักสูตร 
   จากผลกระทบของสถานการณ์ภายนอกทางด้านเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม ท าให้มี

แนวทางในการปรับปรุงหลักสูตรให้มีเนื้อหารายวิชาที่เหมาะสมและทันสมัย สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลง 
เป็นหลักสูตรที่มีศักยภาพและความพร้อมในการผลิตบัณฑิตสาขาวิชากฎหมายอิสลามที่มีความยึดมั่นใน
คัมภีร์อัลกุรอานและซุนนะฮ์ มีสมรรถนะและทักษะที่เพียงพอ มีความรู้ในหลักกฎหมายอิสลามว่าด้วยฮาลาล
ฮารอม หลักศาสนบัญญัติในยามปกติและในภาวะวิกฤตหรือชีวิตในวิถีใหม่ (New Normal) หลักคุณธรรม
จริยธรรมและจรรยาบรรณส าหรับสังคมยุคใหม่ ครอบคลุมทั้งหลักการและเจตนารมณ์ตลอดจนความสามารถ
ในการน าความรู้ไปปฏิบัติและประยุกต์ใช้อย่างถูกต้อง เหมาะสมและสอดคล้องกับบริบทแห่งยุคสมัย มีความรู้
ความสามารถในการประกอบการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สามารถร่วมแก้ปัญหาสังคมและวิกฤติ
เศรษฐกิจโดยใช้องค์ความรู้ด้านกฎหมายอิสลาม รวมถึงความเข้าใจในผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
ต่อสังคมทั้งในระดับท้องถิ่น ภูมิภาค และสังคมโลก ส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้ที่เสริมสร้างทักษะในการแก้ไข
ปัญหาความขัดแย้งโดยสันติวิธี และเพ่ิมศักยภาพในด้านการบริหารจัดการฮาลาล การสื่อสารด้วยภาษาที่
หลากหลาย สร้างบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ พัฒนาทักษะการคิด การวิจัย และการเรียนรู้
ตลอดชีวิต เพ่ือให้บัณฑิตเป็นผู้ใฝ่เรียนรู้ สามารถปรับตัวในการท างานและการด ารงตนอยู่ในสังคมพหุ
วัฒนธรรมและเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมโลกอย่างสร้างสรรค์ 

  ดังนั้น การจัดการศึกษาหลักสูตรสาขาวิชากฎหมายอิสลาม ซึ่งเป็นกฎหมายที่วางอยู่บนหลัก
แห่งความยุติธรรมและความเมตตาธรรม การเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ การเคารพและให้เกียรติต่อเพ่ือนมนุษย์ โดยไม่
ค านึงว่าจะนับถือศาสนาใดหรือลัทธิใด เป็นปัจจัยส าคัญที่จะส่งเสริมให้นักศึกษาและผู้เรียนมีหลักคิดและ
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วิสัยทัศน์ที่จะน าความรู้ไปสู่การพัฒนาตนเองและสังคม ตลอดจนวัฒนธรรมอันดีงาม สามารถด ารงตนอย่างมี
ความสุขในสังคมพหุวัฒนธรรมตามเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์  

  12.2  ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 
การด าเนินการจัดการเรียนการสอนสาขาวิชากฎหมายอิสลาม มุ่งผลิตบัณฑิตให้มี

ความรู้ ความสามารถทางวิชาการ คิดอย่างมีเหตุผล มีคุณธรรม จริยธรรม มีความสามารถทางด้านเทคโนโลยี 
ทักษะวิชาด้านการประกอบอาชีพ มีวินัยและใฝ่เรียนรู้ โดยการปรับปรุงมาตรฐานการศึกษาให้สอดรับกับ
มาตรฐานการศึกษาแห่งชาติ และมุ่งเน้นการประกันคุณภาพบัณฑิตด้วยการพัฒนามาตรฐานผลการเรียนรู้ที่
คาดหวังของบัณฑิตทั้งด้านวิชาการ และทักษะอ่ืน ๆ รวมทั้งคุณลักษณะด้านคุณธรรม จริยธรรม การพัฒนา
อาจารย์ เทคโนโลยี และใช้สื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัย สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจและปรัชญา
การศึกษาของมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ที่มุ่งเน้นการให้การศึกษา  วิจัย วิชาชีพด้านวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี วิทยาศาสตร์สุขภาพ และสังคมศาสตร์ น าองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรมไปใช้ในการพัฒนา
คน ชุมชน สังคมของสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ และสอดคล้องกับอัตลักษณ์ที่ก าหนดไว้ว่า เก่งเทคโนโลยี มี
วินัย ใฝ่เรียนรู้ สูงาน เด่นด้านคุณธรรม ด ารงตนได้ในสังคมพหุวัฒนธรรม   

13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน  
13.1  กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปิดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอ่ืน  

กลุ่มวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปิดสอนโดยคณะภาควิชาหรือหลักสูตรอื่น ได้แก่ 
1.  กลุ่มวิชาภาษา     รับผิดชอบโดยคณะศิลปศาสตร์ 
2.  กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ รับผิดชอบโดยคณะศิลปศาสตร์ 
3.  กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  รับผิดชอบโดยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
4.  กลุ่มวิชากีฬา พลศึกษาและนันทนาการ  รับผิดชอบโดยคณะศิลปศาสตร์ 

13.2  กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้ภาควิชา/หลักสูตรอื่น 
  รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้ภาควิชา/หลักสูตรอ่ืน ได้แก่    

 09-014-201 กฎหมายอิสลามว่าด้วยอิบาดาต 1    3(3-0-6) 
  09-014-205 หลักกฎหมายอิสลาม 1     3(3-0-6) 
  09-014-209 กฎหมายอิสลามเปรียบเทียบ 1   3(3-0-6) 
  09-014-213  บทบัญญัติเก่ียวกับครอบครัวอิสลาม  3(3-0-6)   

09-014-202 กฎหมายอิสลามว่าด้วยอิบาดาต 2   3(3-0-6) 
09-014-203 กฎหมายอิสลามว่าด้วยมุอามะลาต 1  3(3-0-6) 
09-014-204  กฎหมายอาญาอิสลาม    3(3-0-6) 
09-014-215 อัลกุรอานว่าด้วยศาสนบัญญัติ    3(3-0-6) 
09-014-218 หะดีษว่าด้วยศาสนบัญญัติ    3(3-0-6)  
09-014-227 กฎหมายอิสลามกับปัญหาร่วมสมัย   2(2-0-4) 
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13.3  การบริหารจัดการ  
   13.3.1 การบริหารจัดการหลักสูตร ด าเนินการโดยคณาจารย์ประจ าหลักสูตร ภายใต้การ
ก ากับติดตามของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเพ่ือให้การด าเนินการเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน และการ
ประกันคุณภาพการศึกษา ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติและข้อบังคับมหาวิทยาลัย
นราธิวาสราชนครินทร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2557 

13.3.2  การเปิดรายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปิดสอนโดยคณะหรือหลักสูตรอ่ืน ด าเนินการโดย
คณาจารย์ประจ าหลักสูตรและงานวิชาการของสถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา เป็นผู้รับผิดชอบประสานงาน
กับอาจารย์ผู้สอนในคณะอ่ืนที่เกี่ยวข้อง ทั้งด้านการก าหนดเนื้อหาสาระ การจัดตารางเรียนและตารางสอบ 
และการจัดกระบวนการเรียนรู้ เพ่ือให้สอดคล้องกับมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติและข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2557 

13.3.3 งานวิชาการและคณะฯท าหน้าที่ประสานงานด้านการจัดการเรียนการสอนในรายวิชา
ศึกษาทั่วไปและรายวิชาเฉพาะกับคณะ/วิทยาลัย /สถาบันต่างๆ และใช้ที่ประชุมวิชาการประจ าเดือนของ
มหาวิทยาลัยฯในการแลกเปลี่ยนข้อมูลและพิจารณางานด้านวิชาการร่วมกัน 
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หมวดที่ 2  ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
   

1. ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
1.1 ปรัชญาของหลักสูตร 

  

มุ่งจัดการศึกษาเชิงบูรณาการศาสตร์กฎหมายอิสลามที่วางอยู่บนรากฐานแห่งคัมภีร์อัลกุรอานและ
ซุนนะฮ์ เพื่อตอบสนองความต้องการพัฒนาคนและสังคมร่วมสมัย บัณฑิตสามารถคิดวิเคราะห์และประยุกต์ใช้
กฎหมายอิสลามในการด าเนินชีวิต การประกอบอาชีพ และการด ารงตนในสังคมพหุวัฒนธรรม 

 

1.2 ความส าคัญของหลักสูตร 
    

 หลักสูตรสาขาวิชากฎหมายอิสลาม เป็นหลักสูตรที่ประมวลหลักปฏิบัติในศาสนาอิสลามไว้อย่าง
ครอบคลุมทั้งบทบัญญัติว่าด้วยศาสนกิจและกิจวัตรประจ าวัน ตลอดจนความสัมพันธ์กับเพ่ือนมนุษย์และกับ
สิ่งแวดล้อม เป็นหลักสูตรที่มุ่งพัฒนาคนและสังคมด้วยหลักธรรมค าสอนทางศาสนาอิสลาม ส่งเสริมให้ผู้เรียนมี
ความส ารวมตน ตระหนักในสิทธิและหน้าที่ที่พึงปฏิบัติทั้งต่อตนเองและผู้ อ่ืนตลอดจนต่อพระผู้เป็นเจ้า 
ท่ามกลางสังคมท่ีเสื่อมคุณธรรมจริยธรรมและมีความเจริญก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน
ยากที่จะคุ้มครองป้องกันด้วยระบบกฎหมายใดได้ เนื่องจากกฎหมายโดยทั่วไปมักควบคุมเฉพาะพฤติกรรม
ภายนอกไม่สามารถควบคุมจิตใจ กฎหมายอิสลามเป็นบทบัญญัติที่ได้ประสบความส าเร็จในการพัฒนาคนและ
สังคมสามารถยกระดับคุณภาพชีวิตมนุษย์ในหลายยุคหลายสมัยและยังคงเหมาะสมที่จะน ามาปรับใช้ในสังคม
ปัจจุบัน ขณะนี้ประเทศไทยมีการปรับปรุงการใช้กฎหมายเกี่ยวกับมุสลิมให้สอดคล้องกับหลักบัญญัติทาง
ศาสนาอิสลามหลายฉบับ เช่น พระราชบัญญัติว่าด้วยการใช้กฎหมายอิสลามในเขตจังหวัดปัตตานี นราธิวาส 
ยะลา และสตูล พ.ศ. 2489 พระราชบัญญัติบริหารองค์กรศาสนาอิสลาม พ.ศ. 2540 พระราชบัญญัติธนาคาร
อิสลามแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2545  และอ่ืน ๆ ดังนั้น การจัดการศึกษาในหลักสูตรกฎหมายอิสลามจึงมี
ความส าคัญต่อการใช้กฎหมายเหล่านี้ให้มีความถูกต้อง ตลอดจนการปรับปรุงพัฒนารูปแบบและวิธีการปรับใช้
กฎหมายอ่ืนๆ ของประเทศให้มีความเหมาะสมและเกิดความสงบสุขร่มเย็น ในสังคมพหุวัฒนธรรม  เป็น
หลักสูตรที่ตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น สอดคล้องกับการพัฒนาพ้ืนที่จังหวัดชายแดน
ภาคใต้ให้มีความสงบสุข มั่นคงและยั่งยืน 
 

1.3 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร เพ่ือผลิตบัณฑิตที่มีคุณลักษณะดังต่อไปนี้ 
1.3.1  มีความรู้ความเข้าใจบทบัญญัติและแหล่งที่มาของกฎหมายอิสลาม 
1.3.2  มีทักษะการอ่านอัลกุรอาน และเข้าใจเจตนารมณ์แห่งอัลกุรอาน สามารถอธิบายต ารานิพนธ์

ทางกฎหมายอิสลาม 
1.3.3  สามารถอธิบายหลักการวิเคราะห์ วินิจฉัยทางกฎหมายอิสลามตามแนวทางของนักปราชญ์

มัซฮับต่าง ๆ โดยเฉพาะมัซฮับชาฟิอี 
1.3.4  สามารถวิเคราะห์ประเด็นร่วมสมัยในการประยุกต์ใช้กฎหมายอิสลามเกี่ยวกับกิจการฮาลาล

และอ่ืนๆ 
1.3.5  มีจิตส านึกสาธารณะ มีทักษะภาวะผู้น า มีวินัย มีความรับผิดชอบ มีความยุติธรรม และ

สามารถสื่อสารด้วยภาษาท่ีหลากหลาย 
1.3.6  มีความสามารถใช้เทคโนโลยี มีคุณธรรม จริยธรรม และมีจรรยาบรรณทางวิชาการ สามารถ

อยู่ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมพหุวัฒนธรรมได้อย่างมีความสุข 
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1.4 ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร เพ่ือผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะดังต่อไปนี้ 
1.4.1 สามารถอธิบายบทบัญญัติและแหล่งที่มาของกฎหมายอิสลามได้อย่างถูกต้องชัดเจน 
1.4.2 มีทักษะการอ่านอัลกุรอานและเข้าใจเจตนารมณ์แห่งอัลกุรอาน 
1.4.3 สามารถอ่านและอธิบายต ารานิพนธ์ทางกฎหมายอิสลาม 
1.4.4 สามารถอธิบายหลักการวิเคราะห์ วินิจฉัยประเด็นทางกฎหมายอิสลามตามแนวทางของมัซฮับ

ต่างๆ โดยเฉพาะมัซฮับชาฟิอี 
1.4.5 สามารถประยุกต์ใช้กฎหมายอิสลามเกี่ยวกับกิจการฮาลาลและอ่ืนๆ ในชีวิตประจ าวัน 
1.4.6 แสดงพฤติกรรมความซื่อสัตย์ มีจิตอาสา มีภาวะผู้น า มีวินัย มีความยุติธรรม และมีความ

รับผิดชอบ ในการท างานร่วมกับผู้อ่ืน 
1.4.7 สามารถสื่อสารด้วยภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ (ภาษาอาหรับหรือภาษามลายูหรือ

ภาษาอังกฤษ)   
1.4.8 สามารถใช้เทคโนโลยีในการศึกษาค้นคว้าและเผยแผ่ความรู้ ในสังคมพหุวัฒนธรรมอย่าง

สร้างสรรค ์
 

2. แผนพัฒนาปรับปรุง 

2.1 แผนการพัฒนา/
เปลี่ยนแปลง 

2.2 กลยุทธ์ 2.3 หลักฐาน/ตัวบ่งช้ี 

(1) ปรับปรุงหลักสูตรให้มี
มาตรฐ านตามที่  สกอ . 
ก าหนดและสอดคล้องกับ
ความเปลี่ยนแปลงแห่งยุค
สมัยอย่างต่อเนื่องอย่าง
น้อยทุกรอบ 5 ปี 

( 1 )  ก า ห นด ใ ห้ มี ผู้ รั บ ผิ ด ช อบ
ด าเนินการติดตามและประเมินผล
หลักสูตรอย่างสม่ าเสมอ 
(2) ปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรตามผล
การประเมินโดยยึดกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. 2558  
(3) ติดตามความต้องการของผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียและสภาพความ
เปลี่ยนแปลงแห่งยุคสมัย 

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

(2) พัฒนาบุคลากรด้านการ
เรียนการสอนและบริการ
วิชาการทั้ งสายวิชาการ
และสายสนับสนุน ให้ มี
ความรู้  ความสามารถ มี
ป ระสบกา รณ์ ต ร งจ าก
สถานประกอบการทุกปี

(1) ส่งเสริมสนับสนุนบุคลากรให้
ได้รับการพัฒนาทั้งด้านการจัดการ
เรียนการสอนการบริการวิชาการ
และการวิจัย 
(2) ส่งเสริมการท าการผลงานทาง
วิชาการและการศึกษาต่อในระดับที่
สูงขึ้น  

(1) แผน/นโยบายที่ส่งเสริมบุคลากร
ให้ได้รับการพัฒนาในแต่ละปีอย่าง
ต่อเนื่อง 
( 2 )  ร าย งานผลการ พัฒนาทาง
วิชาการ/ประสบการณ์วิชาชีพของ
อาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน 
(3) จ านวนผลงานวิชาการที่น าเสนอ
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2.1 แผนการพัฒนา/
เปลี่ยนแปลง 

2.2 กลยุทธ์ 2.3 หลักฐาน/ตัวบ่งช้ี 

การศึกษา (3) สนับสนุนการท าวิจัยและการ
เข้าร่วมการน าเสนอผลงานในการ
ประชุมวิชาการ 
(4) ก าหนดบทบาทหน้าที่และการ
มอบหมายงานที่ เ หมาะสมกับ
ความรู้ความสามารถประสบการณ์
และความเชี่ยวชาญของบุคลากร 
(5) สนับสนุนการให้บริการวิชาการ
แก่สังคมและหน่วยงานภายนอก 
(6) จัดให้มีระบบการประเมินที่มี
ประสิทธิภาพ 

ในที่ประชุมวิชาการหรือตีพิมพ์ใน
วารสารทางวิชาการ 
(4) รายงานการเสนอขอก าหนด
ต าแหน่งทางวิชาการ 
(5) รายงานผลการด าเนินโครงการ/
กิจกรรมการให้บริการวิชาการ  
(6) ระบบการประเมิน การให้รางวัล
และการยกย่องบุคลากร 

( 3 )  พั ฒ น า ทั ก ษ ะ ข อ ง
นักศึกษาทางวิชาการและ
วิ ช า ชี พ โ ด ย ก า ร ฝึ ก
ประสบกา รณ์ ต ร งจ าก
สถานประกอบการหรือ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกปี
การศึกษา 

(1) สนับสนุนให้นักศึกษาเตรียม
ความพร้อมด้านความรู้และทักษะ
ด้ านอาชีพตามความถนั ดของ
นักศึกษาชายหรือหญิง 
(2) ส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาภาวะ
ผู้น าและการอ่านอัลกุรอานเพ่ือการ
เป็นผู้สอน ผู้ฝึกอบรม และอิหม่าม
น าละหมาด ณ มัสยิดต่างๆ 
(3) สนับสนุนให้นักศึกษาเตรียม
ความรู้ความสามารถอธิบายต ารา
นิพนธ์ เ พ่ือการบริการวิชาการที่
สอดคล้องกับความต้องการของ
ชุมชน 
(4) สนับสนุนให้การจัดการเรียน
การสอนที่ เ น้ น ให้ นั กศึ กษาฝึ ก
ประสบการณ์ในสถานประกอบการ
แ ล ะ ศึ ก ษ า ดู ง า น ห น่ ว ย ง า น ที่
เกี่ยวข้อง 

(1) รายงานผลการจัดกิจกรรมพัฒนา
ทักษะด้านอาชีพของนักศึกษา 
(2)  ร้อยละของนักศึกษาที่ ได้รับ
มอบหมาย ให้ปฏิบั ติ หน้ าที่ เ ป็ น
ผู้ บ ร รยาย  ผู้ จั ดอบรมและ เป็ น
อิหม่ามน าละหมาด   และออกฝึก 
สหกิจศึกษา 
(3) ระดับความพึงพอใจของชุมชนต่อ
การให้บริการวิชาการของนักศึกษา 
(4) เล่มสารนิพนธ์ หรือรายงานผล
การฝึกสหกิจศึกษา 
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หมวดที่ 3  ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 
 

1. ระบบการจัดการศึกษา 
1.1  ระบบ  

ระบบทวิภาค 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ 1 ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลา
ศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ 

1.2  การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน  
การจัดการเรียนการสอนภาคฤดูร้อนขึ้นอยู่กับการพิจารณาของคณะกรรมการประจ าหลักสูตร 

โดยค านึงถึงสภาพและความจ าเป็นและให้มีเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 8 สัปดาห์  
1.3  การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค  

การเทียบเคียงหน่วยกิตให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ว่าด้วย
การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2557 (ภาคผนวก ค) 
 

2. การด าเนินการหลักสูตร 
2.1  วัน-เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน  
       การจัดการเรียนการสอนตามรายละเอียดต่อไปนี้ 
  - ภาคการศึกษาต้น เดือนมิถุนายน      ถึง เดือนตุลาคม 

 - ภาคการศึกษาปลาย เดือนพฤศจิกายน  ถึง เดือนมีนาคม 
-  ภาคการศึกษาฤดูร้อน   เดือนเมษายน      ถึง เดือนพฤษภาคม 

2.2  คุณสมบัติของผู้เข้าเป็นนักศึกษา 
             2.2.1  เป็นผู้ที่ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 
            2.2.2 เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิชาอ่ืน ตามหลักสูตรที่ได้รับการรับรอง
มาตรฐานจากคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมและ
กระทรวงศึกษาธิการ 

2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า  
2.3.1 ปัญหาพื้นฐานทางด้านภาษาอาหรับและภาษาอังกฤษต่ ากว่าเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาใน

หลักสูตร 
2.3.2 ปัญหาการปรับตัวในการเรียนระดับอุดมศึกษาในด้านการบริหารจัดการเวลา ความ

รับผิดชอบและการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
2.3.3 ปัญหาสถานะทางเศรษฐกิจของครอบครัว เนื่องจากนักศึกษาส่วนใหญ่มาจากครอบครัวที่

มีฐานะยากจนและไมมี่ทุนการศึกษา 
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2.4  กลยุทธ์ในการด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา / ข้อจ ากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3 
2.4.1 จัดให้มีโครงการปฐมนิเทศและปรับพ้ืนฐานด้านภาษาอาหรับแก่นักศึกษาใหม่ 
2.4.2 จัดให้มีโครงการเสริมความรู้ด้านภาษาอาหรับและภาษาอังกฤษ ทั้งในรูปของการเรียนการ

สอนและกิจกรรม 
2.4.3 จัดระบบอาจารย์ที่ปรึกษาและส่งเสริมกิจกรรมสโมสรนักศึกษา 
2.4.4 จัดให้มีกองทุนสวัสดิการนักศึกษา พร้อมทั้งประสานแหล่งทุนภายนอก แนะน า และอ านวย

ความสะดวกในการขอทุนการศึกษา 
2.4.5 ส่งเสริมและสนับสนุนการท างานระหว่างเรียน 
  

2.5  แผนการรับนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี  

จ านวนนักศึกษา 
จ านวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา 

2564 2565 2566 2567 2568 
ชั้นปีที่ 1 50 50 50 50 50 
ชั้นปีที่ 2 - 50 50 50 50 
ชั้นปีที่ 3 -  50 50 50 
ชั้นปีที่ 4 -  - 50 50 

รวม 50 100 150 200 200 
คาดว่าจะจบการศึกษา - - - 50 50 

 

 

2.6  งบประมาณตามแผน 
2.6.1  งบประมาณรายรับ 

รายการ 
ปีงบประมาณ 

2564 2565 2566 2567 2568 
ค่าบ ารุงการศึกษาและ
ค่าลงทะเบียน(เหมา
จ่าย)ภาคการศึกษาละ 
9,000 บาท 

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

รวมรายรับ 900,000 1,800,000 2,700,000 3,600,000 3,600,000 
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2.6.2  งบประมาณรายจ่าย 

รายการ 
ปีงบประมาณ 

2564 2565 2566 2567 2568 
งบด าเนินงาน      

- งบบุคลากร 818,221 883,679 954,373 1,030,723 1,030,723 
- งบด าเนินงาน 97,967 105,804 114,268 123,409 123,409 
รวมทั้งสิ้น 916,188 989,483 1,068,641 1,154,132 1,154,132 
จ านวนนักศึกษา (คน) 50 100 150 200 200 
ค่าใช้จ่ายต่อหัว
นักศึกษา 

18,324 9,895 7,124 5,771 5,771 
 

2.7  ระบบการศึกษา  
  2.7.1 ระบบการศึกษาเป็นแบบชั้นเรียน และเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยนราธิวาส                  

ราชนครินทร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี  พ.ศ. 2557 (ภาคผนวก ค) 
 2.7.2  การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามสถาบันอุดมศึกษา เป็นไปตาม

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2557 (ภาคผนวก ค) 
 

3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 
3.1  หลักสูตร  

3.1.1  จ านวนหน่วยกิต  รวมตลอดหลักสูตร 136 หน่วยกิต  
3.1.2  โครงสร้างหลักสูตร  

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป     31      หน่วยกิต 
1. กลุ่มวิชาภาษา      12 หน่วยกิต 
2. กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์       6 หน่วยกิต 
3. กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์        6 หน่วยกิต 
4. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์               6 หน่วยกิต 
5. กลุ่มวิชาพลศึกษา       1      หน่วยกิต 

ข. หมวดวิชาเฉพาะ      99      หน่วยกิต 
  1. กลุ่มวิชาแกน                                      17      หน่วยกิต 

  2. กลุ่มวิชาเอก         82      หน่วยกิต 
  1)  แบบเอกเดี่ยว 
       กลุ่มวิชาเอก        82      หน่วยกิต 
    - วิชาเอกบังคับ                                         59      หน่วยกิต 

- วิชาเอกเลือกไม่น้อยกว่า                23      หน่วยกิต 
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2)  แบบเอก-โท                     
 กลุ่มวิชาเอก        82      หน่วยกิต 

    - วิชาเอกบังคับ                                         59    หน่วยกิต 
- วิชาเอกเลือกไม่น้อยกว่า                         8      หน่วยกิต 

   - กลุ่มวิชาโทไม่น้อยกว่า    15      หน่วยกิต 
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี               6      หน่วยกิต 
ง.  หมวดวิชาโท (ส าหรับนักศึกษาหลักสูตรอ่ืน)    ไม่น้อยกว่า    18     หน่วยกิต 

 1. กลุ่มวิชาโทบังคับ      12 หน่วยกิต 
 2. กลุ่มวิชาโทเลือก       6 หน่วยกิต 

3.1.3  รายวิชา 
ก.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป     31      หน่วยกิต 
1)  กลุ่มวิชาภาษา   12   หน่วยกิต   ให้เลือกศึกษาจากรายวิชาต่อไปนี้ 

11-034-101 การใช้ภาษาไทย      3(2-2-5) 
   (اللغة التايالندية)            

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

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

(Spoken English for  Communication) 
11-034-104  การใช้ภาษามาลายูในชีวิตประจ าวัน   3(2-2-5)   
      (اللغة املاليوية يف احلياة اليومية)   
             (Malay for Daily Life) 
11-034-107 ภาษามลายูเพ่ือการสื่อสาร     3(2-2-5) 
  (اللغة املاليوية لالتصال)   

              (Spoken Malay for Communication) 
11-034-109         การฟังและพูดภาษาอังกฤษ   3(2-2-5) 
    ( للغة اإلجنليزيةاالستماع والتحدث اب ) 
  (English Listening and Speaking) 
 

2)  กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   12    หน่วยกิต 
2.1  กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์   6   หน่วยกิต  ให้เลือกศึกษาจากรายวิชาต่อไปนี้ 

11-024-109  การพูดเพ่ือสังคม      3(2-2-5) 
  (فن اخلطابة)   

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

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

2.2  กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์   6  หน่วยกิต  ให้เลือกศึกษาจากรายวิชาต่อไปนี้ 
11-014-114 วิถีชีวิตและวัฒนธรรม     3(3-0-6)  
 )الثقافة وأسلوب احلياة (       

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

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

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

(Law for Daily Life)    
11-014-118               สังคมวิทยาจังหวัดชายแดนใต้        3(3-0-6)    
      (علوم اجتماعية للوالايت اجلنوبية)   

(Sociology of the southern Border Provinces) 
 

3)  กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์   6    หน่วยกิต     
3.1  กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์   6  หน่วยกิต  ให้เลือกศึกษาจาก

รายวิชาต่อไปนี้ 
10-024-105           คอมพิวเตอร์ในชีวิตประจ าวัน    3(2-2-5)   
 )الكمبيوتر يف احلياة اليومية(   
    (Computer in Daily Life) 
10-034-107   คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน    3(3-0-6) 
        )الرايضيات يف احلياة اليومية(  
         (Mathematics in Daily Life) 
10-034–204 ระเบียบวิธีการวิจัย    3(2-2-5) 
 (مناهج البحث)                              
   (Research Methodology) 
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4)  กลุ่มวิชาพลศึกษา  1  หน่วยกิต  ให้เลือกศึกษาจากรายวิชาต่อไปนี้ 
11-014-119  การออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพ     1(0-2-1) 
 (الرتبية البدنية)    

(Exercise for Health) 
11-014-120  กิจกรรมพลศึกษา                                                     1(0-2-1) 
 )الرايضة والنشاط(                 

(Physical Education) 
 
ข.  หมวดวิชาเฉพาะ  99    หน่วยกิต 

1)  กลุ่มวิชาแกน  17  หน่วยกิต  ให้ศึกษาจากรายวิชาต่อไปนี้   
09-004-201  ความรู้เกี่ยวกับอัลกุรอาน               3(3-0-6)      
                            )علوم القرآن(                                    

  (Sciences of Al Qur’an) 
09-004-202  ความรู้เกี่ยวกับอัลหะดีษ     3(3-0-6)      
                           )علوم احلديث(                               
 (Sciences of Al Hadith) 
09-004-203  หลักการศรัทธา      3(3-0-6)   
  )العقيدة(                               

  (Islamic Creed)  
09-004-204  ประวัติศาสตร์กฎหมายอิสลาม    3(3-0-6)      
                                   )اتريخ التشريع االسالمي(                                  
 (History of Islamic Law) 
09-004-205  ชีวประวัติท่านนบี     3(3-0-6)      
النبوية()السرية                                                                                   

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

  (Tajweed Rules of the Qur’an)  

2) กลุ่มวิชาเอก  (แบบเอกเดี่ยว)   82  หน่วยกิต 
   2.1  วิชาเอกบังคับ  59 หน่วยกิต ให้ศึกษาจากรายวิชาต่อไปนี้ 

09-014-201  กฎหมายอิสลามว่าด้วยอิบาดาต 1    3(3-0-6) 
(1)فقه العبادات                       

(Islamic Jurisprudence of Worship 1)   
09-014-202 กฎหมายอิสลามว่าด้วยอิบาดาต 2    3(3-0-6)     

(2)فقه العبادات    
                    (Islamic Jurisprudence of Worship 2) 
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09-014-203  กฎหมายอิสลามว่าด้วยมุอามะลาต 1   3(3-0-6) 
(1)فقه املعامالت                                     

(Islamic Jurisprudence on Business 1)  
09-014-204   กฎหมายอาญาอิสลาม     3(3-0-6) 
                 )فقه اجلناايت(                                       

         (Islamic Criminal Law) 
09-014-205  หลักกฎหมายอิสลาม 1     3(3-0-6) 
                                       1)            )أصول الفقه 

         (Principles of Islamic Jurisprudence 1) 
09-014-206  หลักกฎหมายอิสลาม 2     3(3-0-6)      

2)  ) أصول الفقه 
         (Principles of Islamic Jurisprudence 2) 

09-014-209  กฎหมายอิสลามเปรียบเทียบ 1    3(3-0-6)      
                         (1)الفقه املقارن                                                                   

                           (Islamic Comparative Law 1)  
09-014-213  บทบัญญัติเกี่ยวกับครอบครัวอิสลาม   3(3-0-6)      
     )أحكام األسرة(    

     (Islamic Family Law) 
09-014-214  มรดกและพินัยกรรมอิสลาม    3(3-0-6)      
    )املرياث والوصااي(    

      (Islamic Inheritage Law) 
09-014-215   อัลกุรอานว่าด้วยศาสนบัญญัติ    3(3-0-6)      

) آايت األحكام(                                                            
(Quranic Verses on Jurisprudence) 

09-014-218  หะดีษว่าด้วยศาสนบัญญัติ     3(3-0-6)      
       (أحاديث األحكام)   

         (Hadith on Jurisprudence) 
09-014-220  ระบบศาลอิสลาม      3(3-0-6)      

       )النظام القضائي يف اإلسالم(                                   
        (Islamic Court System) 

09-014-221  กฎศาสนบัญญัติ      2(2-0-4) 
         )القواعد الفقهية(                                                        

                                       (Islamic Legal Maxims) 
09-014-222  วิธีการวิจัยทางกฎหมายอิสลาม    3(3-0-6)      

              )منهج البحث الفقهي(                                          
         (Research Methodology in Islamic Jurisprudence) 
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09-014-226  เจตนารมณ์กฎหมายอิสลาม    2(2-0-4)      
          )مقاصد الشريعة(                                        

  (Objectives of Islamic Law) 
09-014-227  กฎหมายอิสลามกับปัญหาร่วมสมัย    2(2-0-4)      
معاصرة()قضااي فقهية                                                                        

(Islamic Law on Contemporary Issues) 
09-014-240  มาตรฐานฮาลาลสากล     2(2-0-4) 

(احلالل يف املعيار العاملي)                                               
     (Standard of Halal)  

09-014-242  กฎหมายอิสลามว่าด้วยธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ      3(3-0-6) 
رجال األعمال يف الفقه اإلسالمي(التجارة و  ) 

   (Islamic Law on Business and Entrepreneurship) 
09-024-201  หลักภาษาอาหรับ 1     3(3-0-6)      

                   (1)قواعد اللغة العربية                                                                                        
(Arabic Grammar 1) 

09-024-202  หลักภาษาอาหรับ 2     3(3-0-6)      
                       ( 2)قواعد اللغة العربية                                        

(Arabic Grammar 2) 
09-024-203  หลักภาษาอาหรับ 3     3(3-0-6)        

                     ( 3)قواعد اللغة العربية     
(Arabic Grammar 3) 

 
   2.2)  วิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า 23 หน่วยกิต ให้เลือกศึกษาจากรายวิชาต่อไปนี้ 
09-014-207  หลักกฎหมายอิสลาม 3     3(3-0-6)     
              )أصول الفقه 3 (                        

         (Principles of Islamic Jurisprudence 3) 
09-014-210  กฎหมายอิสลามเปรียบเทียบ 2     3(3-0-6)   
2)الفقه املقارن (                                  

     (Islamic Comparative Law2) 
09-014-224  ศาสนาโลก        3(3-0-6)      
                                                      )األداين(                                  

       (World Religions) 
09-014-225  สัมมนาทางกฎหมายอิสลาม    2(1-2-2)      
                   )مسينار يف الفقه اإلسالمي(                                       
                               (Seminar in Islamic Law) 
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09-014-228  หลักการบริหารและการจัดการในอิสลาม   2(2-0-4)      
          (يف اإلسالم التنظيم واإلدارة )مبادئ           

(Administration and Management in Islam) 
09-014-229     สถานภาพสตรีในอิสลาม        2(2-0-4) 

( رأة يف اإلسالممكانة امل ) 
(Woman Status in Islam) 

09-014-230  กฎหมายเปรียบเทียบ       3(3-0-6)   
)القانون املقارن(                                                        

(Comparative Laws) 
09-014-231  กฎหมายว่าด้วยกิจการอิสลามในประเทศไทย  2(2-0-4)      

      (  اتيالند يف اإلسالمية قانون الشؤون)                                     
(Law on Islamic Affairs in Thailand) 

09-014-234  กฎหมายรัฐธรรมนูญ     3(3-0-6)   
 )القانون الدستوري(                                       
    (Constitutional Law) 
09-014-235  การเมืองการปกครองในอิสลาม    3(3-0-6) 
(واحلكم يف اإلسالم)السياسة                                           
                               (Politics and Government in Islam )      
09-014-238  การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา    1(0-2-1)   
   )اإلعداد للتعليم التعاوين(                                        

(Co-operative Education Preparation) 
09-014-239  ต ารานิพนธ์ทางกฎหมายอิสลาม    2(2-0-4) 
(الفقه اإلسالميكتب يف  دراسة نصية                                 ) 
   (Textbooks in Fiqh) 
09-014-241  ภาษาอาหรับเพ่ือการบริหารจัดการฮาลาล   3(3-0-6) 
(احلالل شؤونإلدارة  العربية اللغة)                                  
    (Arabic Language for Halal Management) 
09-014-243  ภาวะผู้น าและจรรยาบรรณของนักบริหารจัดการฮาลาล 3(3-0-6) 
احلالل( شؤونيف قيادة اإلدارية الآداب )                                  
    (Leadership and Ethic for Halal Manager) 
09-014-423  สารนิพนธ์      3(2-2-5)      
                 )البحث التكميلي(                                   
    (Thematic Paper) 
09-014-436  สหกิจศึกษา      6(0-18-0)   
   )التعليم التعاوين(                                        

(Co-operative Education) 
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*หมายเหตุ : นักศึกษาจะต้องเลือกเรียนวิชาสารนิพนธ์หรือสหกิจศึกษา วิชาใดวิชาหนึ่ง 
 
3)  กลุ่มวิชาเอก (แบบเอก-โท)  82   หน่วยกิต 

3.1  วิชาเอกบังคับ    59    หน่วยกิต  ให้ศึกษาจากรายวิชาต่อไปนี้ 
09-014-201  กฎหมายอิสลามว่าด้วยอิบาดาต 1      3(3-0-6) 

(                                1)فقه العبادات        
(Islamic Jurisprudence of Worship 1)   

09-014-202  กฎหมายอิสลามว่าด้วยอิบาดาต 2    3(3-0-6)              
                                       (2)فقه العبادات 

                               (Islamic Jurisprudence of Worship 2) 
09-014-203  กฎหมายอิสลามว่าด้วยมุอามะลาต1   3(3-0-6) 

(1)فقه املعامالت                                   
(Islamic Jurisprudence on Business 1) 

09-014-204  กฎหมายอาญาอิสลาม     3(3-0-6) 
                                     )فقه اجلناايت(                                        

         (Islamic Crimainal Law)  
09-014-205  หลักกฎหมายอิสลาม 1     3(3-0-6) 
                                        ) 1 )أصول الفقه           

         (Principles of Islamic Jurisprudence 1) 
09-014-206 หลักกฎหมายอิสลาม 2      3(3-0-6)      
                                       ) 2 )أصول الفقه       

         (Principles of Islamic Jurisprudence 2) 
09-014-209  กฎหมายอิสลามเปรียบเทียบ 1      3(3-0-6)      

 ( 1)الفقه املقارن                                                                                                         
                           (Islamic Comparative Law 1)  
09-014-213           บทบัญญัติเก่ียวกับครอบครัวอิสลาม   3(3-0-6)      
)أحكام األسرة(                                              

     (Islamic Family Law) 
09-014-214           มรดกและพินัยกรรมอิสลาม    3(3-0-6)      
     )املرياث والوصااي(                                   

               (Islamic Inheritage Law) 
09-014-215           อัลกุรอานว่าด้วยศาสนบัญญัติ     3(3-0-6)      

  ( )آايت األحكام                                                                                                       
               (Quranic Verses on Jurisprudence) 
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09-014-218          หะดีษว่าด้วยศาสนบัญญัติ      3(3-0-6)      
             (أحاديث األحكام)                                                             

         (Hadith on Jurisprudence)  
09-014-220  ระบบศาลอิสลาม      3(3-0-6)      
اإلسالم( يف)النظام القضائي                                                

                 (Islamic Court System)   
09-014-221  กฎศาสนบัญญัติ      2(2-0-4) 
  )القواعد الفقهية(                                    
                               (Islamic Legal Maxims) 
09-014-222  วิธีการวิจัยทางกฎหมายอิสลาม    3(3-0-6)      

                 )منهج البحث الفقهي(                     
    (Research Methodology in Islamic Jurisprudence) 
09-014-226  เจตนารมณ์กฎหมายอิสลาม    2(2-0-4)      
يعة()مقاصد الشر                                                      

  (Objectives of Islamic Law) 
09-014-227  กฎหมายอิสลามกับปัญหาร่วมสมัย    2(2-0-4)      
                            )قضااي فقهية معاصرة(                                   

(Islamic Law on Contemporary Issues)   
09-014-240  มาตรฐานฮาลาลสากล     2(2-0-4)      
العاملي( يف املعيار احلالل                                ) 
   (Standard of Halal)  
09-014-242  กฎหมายอิสลามว่าด้วยธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ      3(3-0-6) 

(رجال األعمال يف الفقه اإلسالمي)التجارة و   
   (Islamic Law on Business and Entrepreneurship) 
09-024-201  หลักภาษาอาหรับ 1     3(3-0-6)      

   (1)قواعد اللغة العربية                                                                                        
(Arabic Grammar1) 

09-024-202  หลักภาษาอาหรับ 2     3(3-0-6)      
 ( 2)قواعد اللغة العربية                                                                                      

(Arabic Grammar 2) 
09-024-203  หลักภาษาอาหรับ 3     3(3-0-6)      

  ( 3)قواعد اللغة العربية                                                                                        
(Arabic Grammar 3) 
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3.2  วิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า 8  หน่วยกิต  ให้เลือกศึกษาจากรายวิชาต่อไปนี้ 
09-014-207  หลักกฎหมายอิสลาม 3     3(3-0-6)     
         )أصول الفقه  (3                        

         (Principles of Islamic Jurisprudence 3) 
09-014-210  กฎหมายอิสลามเปรียบเทียบ 2    3(3-0-6)   
2) الفقه املقارن (                                          

     (Islamic Comparative Law 2) 
09-014-224  ศาสนาโลก      3(3-0-6)      
                                                   ) األداين(                                  

       (World Religions) 
 09-014-225  สัมมนาทางกฎหมายอิสลาม    2(1-2-2)      
               )مسينار يف الفقه اإلسالمي(                                       
                               (Seminar in Islamic  Law) 
09-014-228  หลักการบริหารและการจัดการในอิสลาม   2(2-0-4)      

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

09-014-229     สถานภาพสตรีในอิสลาม        2(2-0-4) 
( رأة يف اإلسالممكانة امل ) 
(Woman Status in Islam) 

09-014-230  กฎหมายเปรียบเทียบ     3(3-0-6)   
                   )القانون املقارن(                                        

(Comparative Laws) 
09-014-231  กฎหมายว่าด้วยกิจการอิสลามในประเทศไทย  2(2-0-4)      

      (  اتيالند يف اإلسالمية قانون الشؤون)                              
(Law on Islamic Affairs in Thailand) 

09-014-234  กฎหมายรัฐธรรมนูญ     3(3-0-6)   
 )القانون الدستوري(                                        
    (Constitutional Law) 
09-014-235  การเมืองการปกครองในอิสลาม    3(3-0-6) 
(واحلكم يف اإلسالمالسياسة )                                          
                               (Politics  and Government in Islam)   
09-014-238  การเตรียมความพร้อมกิจศึกษา     1(0-2-1 )   
   )اإلعداد للتعليم التعاوين(                                        

(Co-operative Education Preparation) 
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09-014-239  ต ารานิพนธ์ทางกฎหมายอิสลาม    2(2-0-4)      
                                ( الفقه اإلسالمي كتب  يفدراسة نصية  ) 
    (Textbooks in Fiqh)  
09-014-241  ภาษาอาหรับเพ่ือการบริหารจัดการฮาลาล   3(2-0-4)                                                  

 (                                احلالل( شؤونإلدارة  العربية اللغة
    (Arabic Language for Halal Management) 
09-014-243  ภาวะผู้น าและจรรยาบรรณของนักบริหารจัดการฮาลาล 3(3-0-6) 
احلالل( شؤونيف قيادة اإلدارية الآداب )                                  
   (Leadership and Ethic for Halal Manager) 
09-014-423 สารนิพนธ์      3(2-2-5)      
التكميلي()البحث                                                     
   (Thematic Paper) 
09-014-436  สหกิจศึกษา      6(0-18-0)   
   )التعليم التعاوين(                                        

(Co-operative Education) 
 

3.3  วิชาโท  ไม่น้อยกว่า  15  หน่วยกิต 
    นักศึกษาสาขาวิชากฎหมายอิสลามที่เรียนแบบเอก-โท ต้องเรียนวิชาโทในหลักสูตรสาขาวิชา
อ่ืนที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต หรือเป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนด
ในสาขาวิชานั้น ๆ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

 ค.  หมวดวิชาเลือกเสรี   6   หน่วยกิต 
ให้นักศึกษาเลือกศึกษาจากรายวิชาใด ๆ ที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

หรือมหาวิทยาลัยอื่นๆ ทั้งในและต่างประเทศ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

 ง.  หมวดวิชาโท  ไม่น้อยกว่า   18   หน่วยกิต 
หมวดวิชาโทสาขาวิชากฎหมายอิสลามเปิดสอนให้กับนักศึกษาทุกสาขาวิชา นอกจาก

สาขาวิชากฎหมายอิสลาม นักศึกษาที่เลือกเรียนสาขาวิชากฎหมายอิสลามเป็นวิชาโทจะต้องลงทะเบียนเรียน
จ านวนไม่น้ อยกว่ า  18  หน่ ว ยกิ ต  จ ากกลุ่ ม ร ายวิ ช าบั ง คั บและกลุ่ ม ร ายวิ ช า เลื อกดั งต่ อ ไปนี้ 
 

  กลุ่มวิชาบงัคับ   12  หน่วยกิต   ให้ศึกษาจากรายวิชาต่อไปนี้ 
09-014-201 กฎหมายอิสลามว่าด้วยอิบาดาต 1 3(3-0-6) 
   (1)فقه العبادات                                     

  (Islamic Jurisprudence of Worship 1)   
09-014-205   หลักกฎหมายอิสลาม 1 3(3-0-6) 
(1)أصول الفقه                                           

           (Principles of Islamic Jurisprudence 1) 
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09-014-209 กฎหมายอิสลามเปรียบเทียบ 1 3(3-0-6)      
(1)الفقه املقارن                                  

                                     (Islamic Comparative Law 1)    
09-014-213  บทบัญญัติเก่ียวกับครอบครัวอิสลาม 3(3-0-6)   
)أحكام األسرة(                                                                  

 (Islamic Family Law)   
 

    กลุ่มวิชาโทเลือก 6 หน่วยกิต ให้เลือกศึกษาจากรายวิชาต่อไปนี้หรือวิชาอื่น ๆ ใน
หมวดวิชาเฉพาะ (กลุ่มวิชาเอก) ของหลักสูตรน ี้ และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร 
09-014-202 กฎหมายอิสลามว่าด้วยอิบาดาต 2 3(3-0-6)     

(2)فقه العبادات                                           
  (Islamic Jurisprudence of Worship 2) 

09-014-203 กฎหมายอิสลามว่าด้วยมุอามะลาต 1 3(3-0-6) 
   (1)فقه املعامالت                       
            (Islamic Jurisprudence on Business 1)  
09-014-204 กฎหมายอาญาอิสลาม     3(3-0-6) 
                                     )فقه اجلناايت(                                    

         (Islamic Crimainal Law)  
09-014-215 อัลกุรอานว่าด้วยศาสนบัญญัติ  3(3-0-6)      
 )آايت األحكام (                                 

         (Quranic Verses on Jurisprudence) 
09-014-218 หะดีษว่าด้วยศาสนบัญญัติ  3(3-0-6)      
( أحاديث األحكام)                                  
           (Hadith on Jurisprudence) 
09-014-227 กฎหมายอิสลามกับปัญหาร่วมสมัย 2(2-0-4)      
) قضااي فقهية معاصرة(                                                               

     (Islamic Law on Contemporary Issues)   
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3.1.4  ความหมายของเลขรหัสวิชา 
การก าหนดรหัสวิชา 

 
            -        
 
         ล าดับวิชา 
      หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป   = 1 
      หมวดวิชาเฉพาะ    = 2 
      หมวดวิชาเลือกเสรี    = 3 
      หมวดวิทยานิพนธ์    = 4  
 

     หลักสูตรพิเศษหรือหลักสูตรระยะสั้น   = 1 
     หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช. )  = 2 
     หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) = 3 
     หลักสูตรปริญญาบัณฑิต     = 4 
     หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต    = 5 
     หลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต    = 6 
     หลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต    = 7 
 

             วิชาเรียนร่วม        = 00 
             สาขาวิชากฎหมายอิสลาม    = 01 
              สาขาวิชาภาษาอาหรับ           = 02 
  สาขาวิชาอิสลามศึกษา = 03 
  วิทยาลัยเทคนิคนราธิวาส     = 01 
  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนราธิวาส    = 02 
  วิทยาลัยการอาชีพตากใบ     = 03 
  คณะพยาบาลศาสตร์        = 04 
  คณะวิศวกรรมศาสตร์        = 05 
  คณะเกษตรศาสตร์      = 06 
  คณะวิทยาการจัดการ       = 07 
  คณะแพทย์ศาสตร์     = 08 
  สถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา      = 09 
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี      = 10 
   คณะศิลปศาสตร์      = 11 
  

X X X X X X X X 
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รหัสสาขาคณะศิลปศาสตร์    
01 = สังคมศาสตร์     
02 = มนุษย์ศาสตร์   
03 = ภาษาศาสตร์   

รหัสสาขาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    
01 = คณิตศาสตร์   
02 = สถิติ    
03 = ฟิสิกส์    
04 = เคมี    
05 = ชีววิทยา    
06 = คอมพิวเตอร์   
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แสดงแผนการศึกษา (แบบเอกเดี่ยว-สารนิพนธ์) 

ปีการศึกษาที่  1 
ภาคการศึกษาต้น 
รหัสวิชา  ชื่อวิชา    หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  
11-034-102  ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน    3(2-2-5) 
   หรือรายวิชาอ่ืน ๆ ในกลุ่มวิชาภาษา 
11-024-110                การค้นคว้าสารสนเทศและการเขียนรายงานทางวิชาการ 3 (2-2-5) 
   หรือรายวิชาอ่ืน ๆ ในกลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 
หมวดวิชาเฉพาะ 
          กลุ่มวิชาแกน 
09-004-201  ความรู้เกี่ยวกับอัลกุรอาน     3(3-0-6)      
09-004-203  หลักการศรัทธา                                             3(3-0-6)      
09-004-204  ประวัติศาสตร์กฎหมายอิสลาม    3(3-0-6)      
09-004-206  อัลกุรอานและตัจญ์วีด     2(1-2-2) 
หมวดวิชาเลือกเสรี 
   - 
    รวม      17 หน่วยกิต 
ภาคการศึกษาปลาย 
รหัสวิชา  ชื่อวิชา    หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
11-034-101  การใช้ภาษาไทย      3(2-2-5) 
11-034-103  การสนทนาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร   3(2-2-5) 
   หรือรายวิชาอ่ืน ๆ ในกลุ่มวิชาภาษา 
    
          กลุ่มวิชาแกน 
09-004-202  ความรู้เกี่ยวกับอัลหะดีษ                3(3-0-6)      
09-004-205   ชีวประวัติท่านนบี                             3(3-0-6) 
           

กลุ่มวิชาเอก  
                    กลุ่มวิชาเอกบังคับ 
09-014-201   กฎหมายอิสลามว่าด้วยอิบาดาต 1    3(3-0-6)   
09-024-201    หลักภาษาอาหรับ 1      3(3-0-6)      
หมวดวิชาเลือกเสรี - 
   รวม      18   หน่วยกิต 
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ปีการศึกษาที่ 2 
ภาคการศึกษาต้น 
รหัสวิชา  ชื่อวิชา    หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
11-014-118     สังคมวิทยาจังหวัดชายแดนใต้       3(3-0-6) 
   หรือรายวิชาอ่ืน ๆ ในกลุ่มวิชาสังคมศาสตร์     
11-034-107   ภาษามลายูเพ่ือการสื่อสาร    3(2-2-5) 
   หรือรายวิชาอ่ืน ๆ ในกลุ่มวิชาภาษา 
หมวดวิชาเฉพาะ 
          กลุ่มวิชาเอก  
                    กลุ่มวิชาเอกบังคับ 
09-014-202  กฎหมายอิสลามว่าด้วยอิบาดาต 2    3(3-0-6)   
09-014-205  หลักกฎหมายอิสลาม 1     3(3-0-6)        
09-014-218  หะดีษว่าด้วยศาสนบัญญัติ     3(3-0-6)      
09-024-202    หลักภาษาอาหรับ 2      3(3-0-6)      
หมวดวิชาเลือกเสรี 
   - 
   รวม      18  หน่วยกิต 
 
ภาคการศึกษาปลาย 
รหัสวิชา  ชื่อวิชา        หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
11-014-117  กฎหมายในชีวิตประจ าวัน     3(3-0-6)        
    หรือรายวิชาอ่ืน ๆ ในกลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 
10-024-105  คอมพิวเตอร์ในชีวิตประจ าวัน    3(2-2-5)     
    หรือรายวิชาอ่ืน ๆ ในกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
หมวดวิชาเฉพาะ 
          กลุ่มวิชาเอก  
                    กลุ่มวิชาเอกบังคับ 
09-014-203  กฎหมายอิสลามว่าด้วยมูอามาลาต 1   3(3-0-6)   
09-014-206  หลักกฎหมายอิสลาม 2     3(3-0-6)      
09-024-203    หลักภาษาอาหรับ 3     3(3-0-6)      
09-014-215  อัลกุรอานว่าด้วยศาสนบัญญัติ     3(3-0-6)            
หมวดวิชาเลือกเสรี 
   - 
   รวม       18   หน่วยกิต 
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ปีการศึกษาที่    3 
ภาคการศึกษาต้น 
รหัสวิชา  ชื่อวิชา        หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
 11-014-119   การออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพ    1(0-2-1) 
   หรือรายวิชาอ่ืน ๆ ในกลุ่มวิชาพละศึกษา 
11-024-109  การพูดเพ่ือสังคม        3(2-2-5) 
   หรือรายวิชาอ่ืน ๆ ในกลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 
หมวดวิชาเฉพาะ 
          กลุ่มวิชาเอก 
                    กลุ่มวิชาเอกบังคับ 
09-014-209  กฎหมายอิสลามเปรียบเทียบ 1     3(3-0-6)       
09-014-242  กฎหมายอิสลามว่าด้วยธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ 3(3-0-6)             
09-014-213  บทบัญญัติเกี่ยวกับครอบครัวอิสลาม   3(3-0-6)   
09-014-220  ระบบศาลอิสลาม      3(3-0-6)  
                    กลุ่มวิชาเอกเลือก 
09-014-207  หลักกฎหมายอิสลาม 3     3(3-0-6) 
หมวดวิชาเลือกเสรี 
         - 
   รวม      19  หน่วยกิต 
ภาคการศึกษาปลาย 
รหัสวิชา  ชื่อวิชา        หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
10-034-204   ระเบียบวิธีการวิจัย        3(2-2-5) 
    หรือรายวิชาอ่ืน ๆ ในกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
หมวดวิชาเฉพาะ 
          กลุ่มวิชาเอก 
                    กลุ่มวิชาเอกบังคับ                              
09-014-214  มรดกและพินัยกรรมอิสลาม    3(3-0-6)   
09-014-240  มาตรฐานฮาลาลสากล     2(2-0-4)     
09-014-222  วิธีการวิจัยทางกฎหมายอิสลาม    3(3-0-6)          
                    กลุ่มวิชาเอกเลือก 
09-014-210  กฎหมายอิสลามเปรียบเทียบ 2    3(3-0-6)     
09-014-243  ภาวะผู้น าและจรรยาบรรณของนักบริหารจัดการฮาลาล 3(3-0-6)  
09-014-239  ต ารานิพนธ์ทางกฎหมายอิสลาม    2(2-0-4)                                      
หมวดวิชาเลือกเสรี 
     - 
    รวม      19  หน่วยกิต 
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ปีการศึกษาที่   4 
ภาคการศึกษาต้น 
รหัสวิชา  ชื่อวิชา        หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
หมวดวิชาเฉพาะ 
          กลุ่มวิชาเอก 
                    กลุ่มวิชาเอกบังคับ     
09-014-221  กฎศาสนบัญญัติ       2(2-0-4) 
09-014-204  กฎหมายอาญาอิสลาม      3(3-0-6) 
                    กลุ่มวิชาเอกเลือก 
09-014-423  สารนิพนธ์         3(2-2-5) 
09-014-235  การเมืองการปกครองในอิสลาม     3(3-0-6)      
  
หมวดวิชาเลือกเสรี  
   -           
   รวม       11   หน่วยกิต 
ภาคการศึกษาปลาย 
รหัสวิชา  ชื่อวิชา        หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
หมวดวิชาเฉพาะ 
          กลุ่มวิชาเอก 
09-014-226    เจตนารมณ์กฎหมายอิสลาม        2(2-0-4)   
09-014-227    กฎหมายอิสลามกับปัญหาร่วมสมัย        2(2-0-4)   
   
                    กลุ่มวิชาเอกเลือก 
09-014-230              กฎหมายเปรียบเทียบ       3(3-0-6)      
09-014-241              ภาษาอาหรับเพ่ือการบริหารจัดการฮาลาล   3(3-0-6) 
            
หมวดวิชาเลือกเสรี 
                                                  6 หน่วยกิต  

รวม      16   หน่วยกิต 
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แสดงแผนการศึกษา (แบบเอก-โท สารนิพนธ์) 

ปีการศึกษาที่  1 
ภาคการศึกษาต้น 
รหัสวิชา  ชื่อวิชา        หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  
11-024-110                การค้นคว้าสารสนเทศและการเขียนรายงานทางวิชาการ 3(2-2-5) 
   หรือรายวิชาอ่ืน ๆ ในกลุ่มวิชามนุษยศาสตร์    
11-034-102  ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน    3(2-2-5) 
   หรือรายวิชาอ่ืน ๆ ในกลุ่มวิชาภาษา 
หมวดวิชาเฉพาะ 
          กลุ่มวิชาแกน 
09-004-201  ความรู้เกี่ยวกับอัลกุรอาน     3(3-0-6)      
09-004-203  หลักการศรัทธา                                             3(3-0-6)      
09-004-204  ประวัติศาสตร์กฎหมายอิสลาม    3(3-0-6)      
09-004-206  อัลกุรอานและตัจญ์วีด     2(1-2-2) 
หมวดวิชาเลือกเสรี 
   - 
    รวม      17 หน่วยกิต 
 
ภาคการศึกษาปลาย 
รหัสวิชา  ชื่อวิชา        หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
11-034-101  การใช้ภาษาไทย      3(2-2-5) 
11-034-103  การสนทนาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร   3(2-2-5) 
   หรือรายวิชาอ่ืน ๆ ในกลุ่มวิชาภาษา 
หมวดวิชาเฉพาะ 
          กลุ่มวิชาแกน 
09-004-202  ความรู้เกี่ยวกับอัลหะดีษ                3(3-0-6)      
09-004-205   ชีวประวัติท่านนบี                             3(3-0-6) 
          กลุ่มวิชาเอก  
                    กลุ่มวิชาเอกบังคับ 
09-014-201   กฎหมายอิสลามว่าด้วยอิบาดาต 1    3(3-0-6)   
09-024-201    หลักภาษาอาหรับ 1      3(3-0-6)      
หมวดวิชาเลือกเสรี 
   - 
   รวม      18   หน่วยกิต 
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ปีการศึกษาที่    2 
ภาคการศึกษาต้น 
รหัสวิชา  ชื่อวิชา        หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
11-014-118  สังคมวิทยาจังหวัดชายแดนใต้      3(3-0-6)   
   หรือรายวิชาอ่ืน ๆ ในกลุ่มวิชาสังคมศาสตร์  
11-034-107   ภาษามลายูเพ่ือการสื่อสาร    3(2-2-5) 
   หรือรายวิชาอ่ืน ๆ ในกลุ่มวิชาภาษา  
หมวดวิชาเฉพาะ 
          กลุ่มวิชาเอก  
                    กลุ่มวิชาเอกบังคับ 
09-014-202  กฎหมายอิสลามว่าด้วยอิบาดาต 2    3(3-0-6)   
09-014-205  หลักกฎหมายอิสลาม 1     3(3-0-6)        
09-014-218  หะดีษว่าด้วยศาสนบัญญัติ     3(3-0-6)      
09-024-202    หลักภาษาอาหรับ 2      3(3-0-6)      
หมวดวิชาเลือกเสรี  

- 
   รวม      18  หน่วยกิต 
 
ภาคการศึกษาปลาย 
รหัสวิชา  ชื่อวิชา        หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
11-014-117  กฎหมายในชีวิตประจ าวัน     3(3-0-6)   
   หรือรายวิชาอ่ืน ๆ ในกลุ่มวิชาสังคมศาสตร์      
10-024-105  คอมพิวเตอร์ในชีวิตประจ าวัน    3(2-2-5)     
    หรือรายวิชาอ่ืน ๆ ในกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
หมวดวิชาเฉพาะ 
          กลุ่มวิชาเอก  
                    กลุ่มวิชาเอกบังคับ 
09-014-203  กฎหมายอิสลามว่าด้วยมูอามาลาต 1   3(3-0-6)   
09-014-206  หลักกฎหมายอิสลาม 2     3(3-0-6)      
09-024-203    หลักภาษาอาหรับ 3     3(3-0-6)      
09-014-215  อัลกุรอานว่าด้วยศาสนบัญญัติ     3(3-0-6)   
                             
หมวดวิชาเลือกเสรี 

- 
รวม       18   หน่วยกิต 
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ปีการศึกษาที่    3 
ภาคการศึกษาต้น 
รหัสวิชา  ชื่อวิชา        หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
11-014-119   การออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพ    1(0-2-1) 
   หรือรายวิชาอ่ืน ๆ ในกลุ่มวิชาพละศึกษา 
11-024-109  การพูดเพ่ือสังคม        3(2-2-5) 
   หรือรายวิชาอ่ืน ๆ ในกลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 
หมวดวิชาเฉพาะ 
          กลุ่มวิชาเอก 
                    กลุ่มวิชาเอกบังคับ 
09-014-209  กฎหมายอิสลามเปรียบเทียบ 1                            3(3-0-6)       
09-014-242  กฎหมายอิสลามว่าด้วยธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ 3(3-0-6)             
09-014-213  บทบัญญัติเกี่ยวกับครอบครัวอิสลาม    3(3-0-6)  
09-014-220  ระบบศาลอิสลาม      3(3-0-6)      
                    กลุ่มวิชาเอกเลือก    - 
หมวดวิชาโท          3 หน่วยกิต 
หมวดวิชาเลือกเสรี       

- 
   รวม      19  หน่วยกิต 
 
ภาคการศึกษาปลาย 
รหัสวิชา  ชื่อวิชา        หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
10-034-204   ระเบียบวิธีการวิจัย        3 (2-2-5) 
    หรือรายวิชาอ่ืน ๆ ในกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
หมวดวิชาเฉพาะ 
          กลุ่มวิชาเอก 
                    กลุ่มวิชาเอกบังคับ                              
09-014-214  มรดกและพินัยกรรมอิสลาม    3(3-0-6)   
09-014-240  มาตรฐานฮาลาลสากล     2(2-0-4) 
09-014-222  วิธีการวิจัยทางกฎหมายอิสลาม    3(3-0-6)          
                    กลุ่มวิชาเอกเลือก    
09-014-243  ภาวะผู้น าและจรรยาบรรณของนักบริหารจัดการฮาลาล 3 (3-0-6) 
09-014-239  ต ารานิพนธ์ทางกฎหมายอิสลาม    2(2-0-4) 
หมวดวิชาโท                                                                            3  หน่วยกิต 
หมวดวิชาเลือกเสรี         - 
    รวม      19  หน่วยกิต 
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ปีการศึกษาที่    4 
ภาคการศึกษาต้น 
รหัสวิชา  ชื่อวิชา        หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
หมวดวิชาเฉพาะ 
          กลุ่มวิชาเอก 
                    กลุ่มวิชาเอกบังคับ     
09-014-204  กฎหมายอาญาอิสลาม     3(3-0-6) 
09-014-221  กฎศาสนบัญญัติ      2(2-0-4) 
                    กลุ่มวิชาเอกเลือก 
 09-014-423  สารนิพนธ์        3(2-2-5) 
 
หมวดวิชาโท        3     หน่วยกิต 
หมวดวิชาเลือกเสรี   

-          
   รวม      11     หน่วยกิต 
ภาคการศึกษาปลาย 
รหัสวิชา  ชื่อวิชา        หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
หมวดวิชาเฉพาะ 
          กลุ่มวิชาเอก 
09-014-226    เจตนารมณ์กฎหมายอิสลาม        2(2-0-4 )   
09-014-227    กฎหมายอิสลามกับปัญหาร่วมสมัย        2(2-0-4 )   
                     
กลุ่มวิชาเอกเลือก    

- 
หมวดวิชาโท          6    หน่วยกิต 
หมวดวิชาเลือกเสรี         6    หน่วยกิต                                     
  รวม       16    หน่วยกิต 
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แสดงแผนการศึกษา (แบบเอกเดี่ยว-สหกิจศึกษา) 
 

ปีการศึกษาที่  1 
ภาคการศึกษาต้น 
รหัสวิชา  ชื่อวิชา    หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  
11-034-102  ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน    3(2-2-5) 
   หรือรายวิชาอ่ืน ๆ ในกลุ่มวิชาภาษา 
11-024-110                การค้นคว้าสารสนเทศและการเขียนรายงานทางวิชาการ 3 (2-2-5) 
   หรือรายวิชาอ่ืน ๆ ในกลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 
หมวดวิชาเฉพาะ 
          กลุ่มวิชาแกน 
09-004-201  ความรู้เกี่ยวกับอัลกุรอาน     3(3-0-6)      
09-004-203  หลักการศรัทธา                                             3(3-0-6)      
09-004-204  ประวัติศาสตร์กฎหมายอิสลาม    3(3-0-6)      
09-004-206  อัลกุรอานและตัจญ์วีด     2(1-2-2) 
หมวดวิชาเลือกเสรี 
   - 
    รวม      17 หน่วยกิต 
ภาคการศึกษาปลาย 
รหัสวิชา  ชื่อวิชา        หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
11-034-101  การใช้ภาษาไทย      3(2-2-5) 
11-034-103  การสนทนาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร   3(2-2-5) 
   หรือรายวิชาอ่ืน ๆ ในกลุ่มวิชาภาษา   
          กลุ่มวิชาแกน 
09-004-202  ความรู้เกี่ยวกับอัลหะดีษ                3(3-0-6)      
09-004-205   ชีวประวัติท่านนบี                             3(3-0-6) 
           

กลุ่มวิชาเอก  
                    กลุ่มวิชาเอกบังคับ 
09-014-201   กฎหมายอิสลามว่าด้วยอิบาดาต 1    3(3-0-6)   
09-024-201    หลักภาษาอาหรับ 1      3(3-0-6)      
หมวดวิชาเลือกเสรี - 
   รวม      18   หน่วยกิต 
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ปีการศึกษาที่    2 
ภาคการศึกษาต้น 
รหัสวิชา  ชื่อวิชา       หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
11-014-118     สังคมวิทยาจังหวัดชายแดนใต้       3(3-0-6) 
   หรือรายวิชาอ่ืน ๆ ในกลุ่มวิชาสังคมศาสตร์     
11-034-107   ภาษามลายูเพ่ือการสื่อสาร    3(2-2-5) 
   หรือรายวิชาอ่ืน ๆ ในกลุ่มวิชาภาษา 
หมวดวิชาเฉพาะ 
          กลุ่มวิชาเอก  
                    กลุ่มวิชาเอกบังคับ 
09-014-202  กฎหมายอิสลามว่าด้วยอิบาดาต 2    3(3-0-6)   
09-014-205  หลักกฎหมายอิสลาม 1     3(3-0-6)        
09-014-218  หะดีษว่าด้วยศาสนบัญญัติ     3(3-0-6)      
09-024-202    หลักภาษาอาหรับ 2      3(3-0-6)      
หมวดวิชาเลือกเสรี 
   - 
   รวม      18  หน่วยกติ 
 
ภาคการศึกษาปลาย 
รหัสวิชา  ชื่อวิชา        หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
11-014-117  กฎหมายในชีวิตประจ าวัน     3(3-0-6)        
    หรือรายวิชาอ่ืน ๆ ในกลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 
10-024-105  คอมพิวเตอร์ในชีวิตประจ าวัน    3(2-2-5)     
    หรือรายวิชาอ่ืน ๆ ในกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
หมวดวิชาเฉพาะ 
          กลุ่มวิชาเอก  
                    กลุ่มวิชาเอกบังคับ 
09-014-203  กฎหมายอิสลามว่าด้วยมูอามาลาต 1   3(3-0-6)   
09-014-206  หลักกฎหมายอิสลาม 2     3(3-0-6)      
09-024-203    หลักภาษาอาหรับ 3     3(3-0-6)      
09-014-215  อัลกุรอานว่าด้วยศาสนบัญญัติ     3(3-0-6)            
หมวดวิชาเลือกเสรี 
   - 
   รวม       18   หน่วยกิต 
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ปีการศึกษาที่    3 
ภาคการศึกษาต้น 
รหัสวิชา  ชื่อวิชา        หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
 11-014-119   การออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพ    1(0-2-1) 
   หรือรายวิชาอ่ืน ๆ ในกลุ่มวิชาพละศึกษา 
11-024-109  การพูดเพ่ือสังคม        3(2-2-5) 
   หรือรายวิชาอ่ืน ๆ ในกลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 
หมวดวิชาเฉพาะ 
          กลุ่มวิชาเอก 
                    กลุ่มวิชาเอกบังคับ 
09-014-209  กฎหมายอิสลามเปรียบเทียบ 1     3(3-0-6)       
09-014-242  กฎหมายอิสลามว่าด้วยธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ 3(3-0-6)             
09-014-213  บทบัญญัติเกี่ยวกับครอบครัวอิสลาม   3(3-0-6)   
09-014-220  ระบบศาลอิสลาม      3(3-0-6)  
09-014-221  กฎศาสนบัญัญัติ      2(2-0-4) 
                    กลุ่มวิชาเอกเลือก 
09-014-207  หลักกฎหมายอิสลาม 3     3(3-0-6) 
หมวดวิชาเลือกเสรี - 
   รวม      21  หน่วยกิต 
ภาคการศึกษาปลาย 
รหัสวิชา  ชื่อวิชา        หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
10-034-204   ระเบียบวิธีการวิจัย        3(2-2-5) 
    หรือรายวิชาอ่ืน ๆ ในกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
หมวดวิชาเฉพาะ 
          กลุ่มวิชาเอก 
                    กลุ่มวิชาเอกบังคับ                              
09-014-214  มรดกและพินัยกรรมอิสลาม    3(3-0-6)   
09-014-240  มาตรฐานฮาลาลสากล     2(2-0-4)     
09-014-222  วิธีการวิจัยทางกฎหมายอิสลาม    3(3-0-6)          
                    กลุ่มวิชาเอกเลือก 
09-014-210  กฎหมายอิสลามเปรียบเทียบ 2    3(3-0-6)     
09-014-243  ภาวะผู้น าและจรรยาบรรณของนักบริหารจัดการฮาลาล 3(3-0-6)  
09-014-238  การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา    1(0-2-1) 
09-014-239  ต ารานิพนธ์ทางกฎหมายอิสลาม    2(2-0-4)                                      
หมวดวิชาเลือกเสรี  - 
    รวม      20  หน่วยกิต 
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ปีการศึกษาที่    4 
ภาคการศึกษาต้น 
รหัสวิชา  ชื่อวิชา        หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
หมวดวิชาเฉพาะ 
          กลุ่มวิชาเอก 
                    กลุ่มวิชาเอกบังคับ     
   - 
                    กลุ่มวิชาเอกเลือก 
09-014-436  สหกิจศึกษา         6(0-18-0) 
หมวดวิชาเลือกเสรี  
   -           
   รวม       6   หน่วยกิต 
ภาคการศึกษาปลาย 
รหัสวิชา  ชื่อวิชา        หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
หมวดวิชาเฉพาะ 
          กลุ่มวิชาเอก 
09-014-204  กฎหมายอาญาอิสลาม     3(3-0-6) 
09-014-226    เจตนารมณ์กฎหมายอิสลาม        2(2-0-4)   
 09-014-227    กฎหมายอิสลามกับปัญหาร่วมสมัย        2(2-0-4)   
   
                    กลุ่มวิชาเอกเลือก 
09-014-230              กฎหมายเปรียบเทียบ       3(3-0-6)      
09-014-235  การเมืองการปกครองในอิสลาม    3(3-0-6)                
หมวดวิชาเลือกเสรี 
                                                  6 หน่วยกิต  

รวม      19   หน่วยกิต 
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แสดงแผนการศึกษา (แบบเอก-โท สหกิจศึกษา) 
 

ปีการศึกษาที่  1 
ภาคการศึกษาต้น 
รหัสวิชา  ชื่อวิชา         หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วย
ตนเอง) 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  
11-024-110                การค้นคว้าสารสนเทศและการเขียนรายงานทางวิชาการ 3(2-2-5) 
   หรือรายวิชาอ่ืน ๆ ในกลุ่มวิชามนุษยศาสตร์    
11-034-102  ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน    3(2-2-5) 
   หรือรายวิชาอ่ืน ๆ ในกลุ่มวิชาภาษา 
หมวดวิชาเฉพาะ 
          กลุ่มวิชาแกน 
09-004-201  ความรู้เกี่ยวกับอัลกุรอาน     3(3-0-6)      
09-004-203  หลักการศรัทธา                                             3(3-0-6)      
09-004-204  ประวัติศาสตร์กฎหมายอิสลาม    3(3-0-6)      
09-004-206  อัลกุรอานและตัจญ์วีด     2(1-2-2) 
หมวดวิชาเลือกเสรี 
   - 
    รวม      17 หน่วยกิต 
 
ภาคการศึกษาปลาย 
รหัสวิชา  ชื่อวิชา        หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
11-034-101  การใช้ภาษาไทย      3(2-2-5) 
11-034-103  การสนทนาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร   3(2-2-5) 
   หรือรายวิชาอ่ืน ๆ ในกลุ่มวิชาภาษา 
หมวดวิชาเฉพาะ 
          กลุ่มวิชาแกน 
09-004-202  ความรู้เกี่ยวกับอัลหะดีษ                3(3-0-6)      
09-004-205   ชีวประวัติท่านนบี                             3(3-0-6) 
          กลุ่มวิชาเอก  
                    กลุ่มวิชาเอกบังคับ 
09-014-201   กฎหมายอิสลามว่าด้วยอิบาดาต 1    3(3-0-6)   
09-024-201    หลักภาษาอาหรับ 1      3(3-0-6)      
หมวดวิชาเลือกเสรี 
   - 
   รวม      18   หน่วยกิต 
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ปีการศึกษาที่    2 
ภาคการศึกษาต้น 
รหัสวิชา  ชื่อวิชา        หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
11-014-118  สังคมวิทยาจังหวัดชายแดนใต้      3(3-0-6)   
   หรือรายวิชาอ่ืน ๆ ในกลุ่มวิชาสังคมศาสตร์  
11-034-107   ภาษามลายูเพ่ือการสื่อสาร    3(2-2-5) 
   หรือรายวิชาอ่ืน ๆ ในกลุ่มวิชาภาษา  
หมวดวิชาเฉพาะ 
          กลุ่มวิชาเอก  
                    กลุ่มวิชาเอกบังคับ 
09-014-202  กฎหมายอิสลามว่าด้วยอิบาดาต 2    3(3-0-6)   
09-014-205  หลักกฎหมายอิสลาม 1     3(3-0-6)        
09-014-218  หะดีษว่าด้วยศาสนบัญญัติ     3(3-0-6)      
09-024-202    หลักภาษาอาหรับ 2      3(3-0-6)      
หมวดวิชาเลือกเสรี  

- 
   รวม      18  หน่วยกิต 
 
ภาคการศึกษาปลาย 
รหัสวิชา  ชื่อวิชา        หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
11-014-117  กฎหมายในชีวิตประจ าวัน     3(3-0-6)   
   หรือรายวิชาอ่ืน ๆ ในกลุ่มวิชาสังคมศาสตร์      
10-024-105  คอมพิวเตอร์ในชีวิตประจ าวัน    3(2-2-5)     
    หรือรายวิชาอ่ืน ๆ ในกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
หมวดวิชาเฉพาะ 
          กลุ่มวิชาเอก  
                    กลุ่มวิชาเอกบังคับ 
09-014-203  กฎหมายอสิลามว่าด้วยมูอามาลาต 1   3(3-0-6)   
09-014-206  หลักกฎหมายอิสลาม 2     3(3-0-6)      
09-024-203    หลักภาษาอาหรับ 3     3(3-0-6)      
09-014-215  อัลกุรอานว่าด้วยศาสนบัญญัติ     3(3-0-6)   
                             
หมวดวิชาเลือกเสรี 

- 
รวม       18   หน่วยกิต 
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ปีการศึกษาที่    3 
ภาคการศึกษาต้น 
รหัสวิชา  ชื่อวิชา        หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
 11-014-119   การออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพ    1(0-2-1) 
   หรือรายวิชาอ่ืน ๆ ในกลุ่มวิชาพละศึกษา 
11-024-109  การพูดเพ่ือสังคม        3(2-2-5) 
   หรือรายวิชาอ่ืน ๆ ในกลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 
หมวดวิชาเฉพาะ 
          กลุ่มวิชาเอก 
                    กลุ่มวิชาเอกบังคับ 
09-014-209  กฎหมายอิสลามเปรียบเทียบ 1    3(3-0-6)       
09-014-242  กฎหมายอิสลามว่าด้วยธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ 3(3-0-6)             
09-014-213  บทบัญญัติเกี่ยวกับครอบครัวอิสลาม    3(3-0-6)  
09-014-220  ระบบศาลอิสลาม      3(3-0-6)  
09-014-221  กฎศาสนบัญญัติ      2(2-0-4)     
                    กลุ่มวิชาเอกเลือก    - 
หมวดวิชาโท         3     หน่วยกิต 
หมวดวิชาเลือกเสรี      - 
   รวม      21  หน่วยกิต 
ภาคการศึกษาปลาย 
รหัสวิชา  ชื่อวิชา        หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
10-034-204   ระเบียบวิธีการวิจัย        3 (2-2-5) 
    หรือรายวิชาอ่ืน ๆ ในกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
หมวดวิชาเฉพาะ 
          กลุ่มวิชาเอก 
                    กลุ่มวิชาเอกบังคับ                              
09-014-214  มรดกและพินัยกรรมอิสลาม    3(3-0-6)   
09-014-240  มาตรฐานฮาลาลสากล     2(2-0-4) 
09-014-222  วิธีการวิจัยทางกฎหมายอิสลาม    3(3-0-6)          
                    กลุ่มวิชาเอกเลือก    
09-014-243  ภาวะผู้น าและจรรยาบรรณของนักบริหารจัดการฮาลาล 3 (3-0-6) 
09-014-238  การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา    1(0-2-1) 
09-014-239  ต ารานิพนธ์ทางกฎหมายอิสลาม    2(2-0-4) 
หมวดวิชาโท                                                                             3     หน่วยกิต 
หมวดวิชาเลือกเสรี         - 
    รวม      20  หน่วยกิต 
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ปีการศึกษาที่    4 
ภาคการศึกษาต้น 
รหัสวิชา  ชื่อวิชา        หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
หมวดวิชาเฉพาะ 
          กลุ่มวิชาเอก 
                    กลุ่มวิชาเอกบังคับ     
                    กลุ่มวิชาเอกเลือก 
09-014-436  สหกิจศึกษา      6(0-18-0) 
หมวดวิชาโท 
              -                                                                         
หมวดวิชาเลือกเสรี   

-          
   รวม      6     หน่วยกิต 
ภาคการศึกษาปลาย 
รหัสวิชา  ชื่อวิชา        หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
หมวดวิชาเฉพาะ 
          กลุ่มวิชาเอก 
09-014-204  กฎหมายอาญาอิสลาม     3(3-0-6) 
09-014-226    เจตนารมณ์กฎหมายอิสลาม        2(2-0-4)   
09-014-227    กฎหมายอิสลามกับปัญหาร่วมสมัย        2(2-0-4)              
กลุ่มวิชาเอกเลือก    

- 
หมวดวิชาโท          6    หน่วยกิต 
หมวดวิชาเลือกเสรี                                                                     6    หน่วยกิต 
   รวม       19   หน่วยกิต 
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3.1.6  ค าอธิบายรายวิชา  

ค าอธิบายรายวิชา (ภาคผนวก ก) 

3.2 ชื่อ-สกุล ต าแหน่งและคุณวุฒิ อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ที ่ ชื่อ – นามสกุล คุณวุฒิ สาขาวิชาเอก 
ต าแหน่ง 
วิชาการ 

 
ส าเร็จการศึกษาจากสถาบัน 

 
ปีท่ีส าเร็จ
การศึกษา 

ภาระการสอน ชม./สัปดาห์ 

2564 2565 2566 2567 
1 นายเจ๊ะเหล๊าะ  

แขกพงศ ์
 
 

M.A. 
B.A. 
น.บ. 

- (Islamic Law)  
- (Islamic Law)   
- (นิติศาสตร์) 

รอง
ศาสตราจารย์ 

- High of Islamic Studies 
Institute, Egypt. 
- Al-Azhar University, Egypt 
- มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

พ.ศ. 2543 
 
พ.ศ. 2538 
พ.ศ. 2530 

8 8 8 8 

2 นายอานิส  
พัฒนปรีชาวงศ ์
 

Ph.D 
 
ศศ.ม. 
B.A. 

- (Islamic  Law)  
 
- (อิสลามศึกษา)   
- (Islamic Law)   

รอง
ศาสตราจารย์ 

- International Islamic University  
Malaysia   
- มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์     
- Islamic University of Madinah 
K.S.A.  

พ.ศ. 2557 
 
พ.ศ. 2547 
พ.ศ. 2544 

8 8 8 8 

3 นายอิบรอเฮง ดอเลาะ Ph.D.
M.A. 
 
B.A. 

- (Islamic  Law)  
- (Comparative 
Jurisprudence)  
- (Islamic Law) 

อาจารย์ 
 
 
 
 
 
 
 

-University Utara, Malaysia   
-Al-Azhar University, Egypt  
 
-Al-Azhar University, Egypt 

พ.ศ. 2562 
พ.ศ. 2549 
 
พ.ศ. 2545 

12 12 12 12 
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ที ่ ชื่อ – นามสกุล คุณวุฒิ สาขาวิชาเอก 
ต าแหน่ง 
วิชาการ 

 
ส าเร็จการศึกษาจากสถาบัน 

 
ปีท่ีส าเร็จ
การศึกษา 

ภาระการสอน ชม./สัปดาห์ 

2564 2565 2566 2567 
4 นายอับดุลรอยะ  บินเซ็ง  

 
 
 

ปร.ด. 
M.A. 
 
B.A. 

-  (อิสลามศึกษา) 
- (Comparative 
Jurisprudence)  
(Islamic law) 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

- มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์     
- The Islamic University Baghdad, 
Iraq 
- Sadam  University  Baghdad, 
Iraq  

พ.ศ. 2561 
พ.ศ. 2547 
 
พ.ศ. 2543 

8 8 8 8 

5 นายซูเฟียน   บอสู  
 
    

M.A. 
 
   
  
ศศ.บ. 

- (Shari’ah with 
a major in 
Comparative 
Fiqh),  
- ( ก ฎ ห ม า ย
อิสลาม)  

อาจารย์ - Faculty of   Islamic   Studies  
Jerash University Jordan 
 
 
- มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์            

พ.ศ. 2558 
 
 
 
พ.ศ. 2554    

14 14 14 14 

6 นายสมชาย ภูมิมาโนช 
 

ศศ.ม. 
ศศ.บ. 

- (อิสลามศึกษา)  
- (กฎหมาย
อิสลาม)  

อาจารย์ 
 

- มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
- มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์    

พ.ศ. 2560 
พ.ศ. 2557 

12 12 12 12 

7 นางสาวรอฮานี   มาแจ Ph.D 
 
M.A.  
 
B.A. 

- (Islamic Law) 
 
- (Islamic Law) 
 
- (Islamic Law) 

อาจารย์ - National University of Malaysia, 
Malaysia  
- National University of Malaysia, 
Malaysia  
- Al-Azhar University, Egypt 

พ.ศ. 2561 
 
พ.ศ. 2555 
 
พ.ศ. 2551 

14 14 14 14 
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3.3 ชือ่-สกุล ต าแหน่งและคุณวุฒิ อาจารย์ผู้สอน 

ที ่ ชื่อ – นามสกุล คุณวุฒิ สาขาวิชาเอก 
ต าแหน่ง 
วิชาการ 

 
ส าเร็จการศึกษา 

จากสถาบัน 

 
ปีท่ีส าเร็จ
การศึกษา 

ภาระการสอน ชม./สัปดาห์ 

2564 2565 2566 2567 
1 นายเจ๊ะเหล๊าะ  

แขกพงศ์ 
 
 

M.A. 
 

B.A. 
น.บ. 

- (Islamic Law)  
  
- (Islamic Law)   
- (นิติศาสตร์) 
 

รอง
ศาสตราจารย์ 

- High of Islamic Studies Institute, 
Egypt. 
- Al-Azhar University, Egypt 
- มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

พ.ศ. 2543 
 
พ.ศ. 2538 
พ.ศ. 2530 

8 8 8 8 

2 นายอานิส  
พัฒนปรีชาวงศ ์
 

Ph.D 
 

ศศ.ม. 
B.A. 

- (Islamic  Law)  
 
- (อิสลามศึกษา)   
- (Islamic Law)   

รอง
ศาสตราจารย์ 

- International Islamic University  
Malaysia   
- มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์     
- Islamic University of Madinah 
K.S.A.  

พ.ศ. 2557 
 
พ.ศ. 2547
พ.ศ. 2544 

8 8 8 8 

3 นายอิบรอเฮง ดอเลาะ Ph.D.
M.A. 

 
B.A. 

- (Islamic  Law  
- Comparative 
Jurisprudence)  
- (Islamic Law) 

อาจารย์ 
 
 
  
 
 
 
 
 

-University Utara, Malaysia   
-Al-Azhar University, Egypt  
 
-Al-Azhar University, Egypt 
 
 
 
 

พ.ศ. 2562 
พ.ศ. 2549 
 
พ.ศ. 2545 

12 12 12 12 
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ที ่ ชื่อ – นามสกุล คุณวุฒิ สาขาวิชาเอก 
ต าแหน่ง 
วิชาการ 

 
ส าเร็จการศึกษา 

จากสถาบัน 

 
ปีท่ีส าเร็จ
การศึกษา 

ภาระการสอน ชม./สัปดาห์ 

2564 2565 2566 2567 
4 นายอับดุลรอยะ  บินเซ็ง  

 
 
 

ปร.ด. 
M.A. 

 
B.A. 

-  (อิสลามศึกษา) 
- (Comparative 
Jurisprudence)  
- (Islamic Law)  

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

- มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์     
- The Islamic University Baghdad, 
Iraq 
- Sadam  University  Baghdad, 
Iraq  

พ.ศ. 2561 
พ.ศ. 2547 
 
พ.ศ. 2543 

8 8 8 8 

5 นายซูเฟียน   บอสู  
 
    

M.A. 
 
   
  

ศศ.บ. 
 

- (Shari’ah with 
a major in 
Comparative 
Fiqh),  
- (กฎหมายอิสลาม)   

อาจารย์ - Faculty of   Islamic   Studies  
Jerash University Jordan 
 
 
- มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์            

พ.ศ. 2558 
 

 
 
พ.ศ. 2554    

14 14 14 14 

6 นายสมชาย ภูมิมาโนช 
 

ศศ.ม. 
ศศ.บ. 

 

- (อิสลามศึกษา)  
- (กฎหมายอิสลาม)  

อาจารย์ 
 
 

- มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
- มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์    

พ.ศ. 2560 
พ.ศ. 2557 

12 12 12 12 

7 นายอับดุลรอเซะ   
หะมีแย 
 

Ph.D. 
 

M.A. 
 

B.A.   

-  (Arabic 
Linguistics)  
-  (Arabic 
Linguistics) 
-  (Arabic 
Linguistics) 
 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

- Al-Azhar University,Egypt 
 
-Al-Azhar University, Egypt 
 
-Al-Azhar University, Egypt 
 

พ.ศ. 2547  
 
พ.ศ. 2541 

 
พ.ศ. 2534 
 

12 12 12 12 
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ที ่ ชื่อ – นามสกุล คุณวุฒิ สาขาวิชาเอก 
ต าแหน่ง 
วิชาการ 

 
ส าเร็จการศึกษา 

จากสถาบัน 

 
ปีท่ีส าเร็จ
การศึกษา 

ภาระการสอน ชม./สัปดาห์ 

2564 2565 2566 2567 
8 นายมูฮ ามัด  วาเล็ง 

 
Ph.D. 

 
 
 

M.A. 
 
 

B.A. 

-  (Curricula  and 
Methodology of 
Teaching)  
-  (Teaching 
Arabic to Non-
Arabic Speakers)  
 
-  (Arabic 
Linguistics) 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

- International University of    
Africa, Sudan  
 
 
- Khartoum International 
Institute For Arabic Language, 
Sudan  
- Al-Azhar University, Egypt 

พ.ศ. 2547 
 
 
 
พ.ศ. 2542 
 
 
พ.ศ. 2538 

14 14 14 14 

9 นางสาวอาอีชะห์   
แวมามะ 
 
 

M.A   
 

B.A   
 

- (Arabic 
Rhetoric   and 
Criticism)      
-  (Arabic 
Linguistics) 

อาจารย์ - Al-AzharUniversity, Egypt 
 
 
-Al-Azhar University, Egypt 
  

พ.ศ. 2548 
 

 
พ.ศ. 2542 
 

13 13 13 13 

10 นางสาวรอฮานี   มาแจ Ph.D 
 
M.A.  

 
B.A. 

- (Islamic Law) 
 
- (Islamic Law) 
 
- (Islamic Law) 

อาจารย์ - National University of Malaysia, 
Malaysia  
- National University of Malaysia, 
Malaysia  
- Al-Azhar University, Egypt 

พ.ศ. 2561 
 
พ.ศ. 2555 
 
พ.ศ. 2551 

14 14 14 14 
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4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (สหกิจศึกษาหรือประสบการณ์วิชาชีพ) (ถ้ามี) 

สถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา มีนโยบายส่งเสริมให้บัณฑิตมีทักษะประสบการณ์ในวิชาชีพและการ
ท างานจริง หลักสูตรจึงได้ก าหนดให้มีรายวิชาที่เกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม 1 รายวิชา ได้แก่ รายวิชา 09 -
014-436 สหกิจศึกษา โดยจัดเป็นรายวิชาที่อยู่ในกลุ่มวิชาเอกเลือก เพ่ือก าหนดให้นักศึกษาเลือกเรียนตามความ
ประสงค์เท่าที่มีสถานประกอบการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถรองรับได้ เนื่องจากสถานประกอบการหรือ
หน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายอิสลามยังไม่แพร่หลายมากนัก นักศึกษาที่ไม่สามารถลงทะ เบียนเรียน
รายวิชานี้เนื่องจากมีสถานประกอบการรองรับไม่เพียงพอ สามารถเลือกเรียนในรายวิชา 09-014-222 วิธีการวิจัย
ทางกฎหมายอิสลาม และรายวิชา 09-014-423 สารนิพนธ์ ตามแผนการศึกษาที่ก าหนด การศึกษาในรายวิชา 
09-014-436 สหกิจศึกษา เป็นการท างานเชิงวิชาการหรือวิชาชีพ เสมือนหนึ่งเป็นภาระงานเต็มเวลาในสถาน
ประกอบการมีลักษณะเป็นพนักงานชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่ในสถานประกอบการ ในหน่วยงานของรัฐหรือเอกชนที่
เกี่ยวข้องกับกฎหมายอิสลาม ทั้งนี้ โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจ าหลักสูตร นักศึกษาที่
ลงทะเบียนเรียนในรายวิชานี้จะต้องลงทะเบียนมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ภาคการศึกษา และในระหว่างการปฏิบัติงาน 
1 ภาคการศึกษา นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชานี้จะต้องได้รับการประเมินโดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบร่วมกับ
เจ้าของสถานประกอบการ นักศึกษาที่ผ่านการปฏิบัติงานต้องรวบรวมความรู้ที่ได้จากการปฏิบัติงาน มาน าเสนอ
ให้อาจารย์ประจ าวิชาเพ่ือประเมินผลการปฏิบัติงาน 

4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม  
ความคาดหวังในผลการเรียนรู้ประสบการณ์ภาคสนามของนักศึกษา มีดังนี้ 

4.1.1 ทักษะในการปฏิบัติงานด้านกฎหมายอิสลามจากสถานประกอบการ หน่วยงานราชการ
หรือเอกชน  

4.1.2 มีมนุษยสัมพันธ์และสามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ดี 
4.1.3 มีระเบียบวินัย ตรงเวลา สามารถปรับตัวเข้ากับสถานประกอบการได้ 
4.1.4 มีความกล้าแสดงออก และน าความคิดสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์ในงานได้ 
4.1.5 เข้าใจชีวิตการท างานและวัฒนธรรมองค์กร 
4.1.6 เข้าใจกระบวนการ ขั้นตอนและวิธีการน าความรู้ด้านกฎหมายอิสลามมาประยุกต์ใช้ใน

การท างาน 

4.2  ช่วงเวลา  
รายวิชา 09-014-436   สหกิจศึกษา ภาคการศึกษาต้น ของปีการศึกษาที่ 4 

4.3  การจัดเวลาและตารางสอน  
จัดเต็มเวลาใน 1 ภาคการศึกษา 

4.4  จ านวนหน่วยกิต 
รายวิชา 09-014-436   สหกิจศึกษา  6 หน่วยกิต 
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5. ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงานหรืองานวิจัย (ถ้ามี)  
5.1  ค าอธิบายโดยย่อ  

              รายวิชา 09-014-423 สารนิพนธ์  เป็นรายวิชาการฝึกประสบการณ์การศึกษา ค้นคว้า 
วิเคราะห์ทางกฎหมายอิสลาม โดยนักศึกษาเป็นผู้เลือกหัวข้อและเขียนเค้าโครงสารนิพนธ์ หรือโครงงาน ในหัวข้อ
พิเศษ เกี่ยวข้องกับสาขากฎหมายอิสลาม และได้รับการอนุมัติจากกรรมการสาขาวิชาให้ท าการศึกษาอย่างเป็น
ระบบตามหลักวิชาการ วิเคราะห์ สรุปรายงาน น าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการสอบสารนิพนธ์ และจัดพิมพ์
รายงานผลการศึกษาเพ่ือเผยแพร่สู่สาธารณะ      

5.2  มาตรฐานผลการเรียนรู้  
   นักศึกษามีความรู้ความสามารถในการก าหนดประเด็นปัญหาที่ต้องการศึกษา เข้าใจในขั้นตอน
ของกระบวนการวิจัย สามารถรวบรวมข้อมูล น าประมวลผลวิเคราะห์และสรุป ตลอดจนการน าเสนอผลการศึกษา
ได ้

5.3  ช่วงเวลา  
ภาคการศึกษาต้น ของชั้นปีที่ 4 

5.4  จ านวนหน่วยกิต 
               3 หนว่ยกิต 

5.5  การเตรียมการ  
   5.5.1  มีการจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการท าสารนิพนธ์  

5.5.2  ก าหนดให้มีอาจารย์ที่ปรึกษาให้ค าแนะน า 
5.3.3 จัดให้มีคู่มือการเขียนสารนิพนธ์และแบบฟอร์มการเสนอโครงงานและรายงาน

ความก้าวหน้า 
5.6  กระบวนการประเมินผล  

   5.6.1 ประเมินผลจากการน าเสนอรายงานตามรูปแบบที่ก าหนดโดยอาจารย์ผู้สอนรายวิชา  
5.6.2 ประเมินผลจากความก้าวหน้าในการท าโครงงานโดยอาจารย์ที่ปรึกษา 
5.6.3 คณะกรรมการประเมินผลโดยการจัดสอบประเมินผลการน าเสนอสารนิพนธ์ ซึ่ง

ประกอบด้วยอาจารย์ในสาขาวิชาไม่น้อยกว่า 3 คน  
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หมวดที่ 4  ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา  

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา 
1.1 มีคุณธรรมจริยธรรม 
จิตส านึกสาธารณะและ
หลักดุลยธรรมทาง
กฎหมาย   

- สอดแทรกหลักค าสอนอิสลามว่าด้วยจิตสาธารณะ ผ่านกิจกรรมการสอนโดยใช้
บทบาทสมมุติ การใช้ปัญหาเป็นฐานหรือการใช้กรณีศึกษา 
- สอดแทรกหลักค าสอนอิสลามว่าด้วยดุลยธรรม (อัลวะสะฎียะฮฺ) ทางกฎหมาย
อิสลามผ่านการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาและกิจกรรม/โครงการต่าง ๆ 
- ส่งเสริมให้นักศึกษาท ากิจกรรมร่วมเพ่ือพัฒนาจิตสาธารณะและดุลยธรรม (อัลวะ
สะฎียะฮฺ) ทางกฎหมายอิสลามทั้งภายในและระหว่างสถาบันฯ  
-  สนับสนุนงบประมาณในการท าโครงการที่เน้นคุณธรรมจริยธรรม กิจกรรมทาง
ศาสนา การท างานเป็นทีม และความสามัคคีในหมู่คณะ 
-  สนับสนุนการร่วมโครงการด้านคุณธรรมจริยธรรมทั้งในและนอกมหาวิทยาลัย 

1.2 มีความรู้และทักษะ
ด้านการใช้
ภาษาต่างประเทศ (ภาษา
อาหรับ ภาษามลายู และ
ภาษาอังกฤษ)  

- จัดการเรียนการสอนโดยเน้นการใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ 
- จัดโครงการสอนเสริมเพ่ือพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอาหรับและภาษาอังกฤษ 
- จัดค่ายฝึกทักษะการใช้ภาษาอาหรับ ภาษามลายู และภาษาอังกฤษ  
- สนับสนุนให้นักศึกษาฝึกทักษะประสบการณ์ด้านภาษาในต่างประเทศ 
- จัดให้มีการสอนภาษาอาหรับ/ภาษาอังกฤษโดยอาจารย์ชาวต่างชาติ 

1.3  มีความสามารถด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

- จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
- จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้โปรแกรมส าเร็จรูปพื้นฐานต่าง ๆ 
- จัดการเรียนการสอนแต่ละรายวิชาให้มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น การสืบค้น
ข้อมูลต่าง ๆ จากห้องสมุด อินเทอร์เน็ต / การจัดการเรียนแบบ e-learning  

1.4  มีความสามารถใน
การอ่าน ท่องจ าอัลกุรอาน
และอธิบายต ารานิพนธ์
ทางกฎหมายอิสลาม 

- จัดกิจกรรมกลุ่มอ่านและท่องจ าอัลกุรอานประจ าสัปดาห์ ๆ ละไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมง 
- นักศึกษาทุกคน (ท่ีนับถือศาสนาอิสลาม) ต้องท่องจ าอัลกุรอานซูเราะฮ์ที่ก าหนด 
- ส่งเสริมการจัดกิจกรรมแข่งขันการอ่านและท่องจ าอัลกุรอานในวาระต่าง ๆ ตาความ
เหมาะสม 
- ส่งเสริมให้นักศึกษาไปเป็นอิหม่ามน าละหมาดในชุมชนหรือมัสยิดต่าง ๆ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งในช่วงเดือนรอมฎอน ฝึกอธิบายต ารานิพนธ์และปฏิบัติจริงตามหน่วยงานหรือ
สถานที่ประกอบการต่างๆ 

1.5 มีความสามารถในการ
น าความรู้ที่ได้ไปใช้ในการ
ด าเนินชีวิต บริการชุมชน 
และหรือการศึกษาต่อที่
สูงขึ้น  

- จัดแผนการศึกษาให้นักศึกษาเลือกเรียนรายวิชาสารนิพนธ์หรือสหกิจศึกษาได้ตาม
ความถนัดของตนเอง ภายใต้การแนะน าของอาจารย์ที่ปรึกษา การเรียนสารนิพนธ์ต้อง
เรียนควบคู่กับรายวิชาวิธีการวิจัยทางกฎหมายอิสลาม ผู้เรียนจะได้รับความรู้เชิง
วิชาการและการวิเคราะห์เหมาะส าหรับการศึกษาต่อที่สูงขึ้น ส่วนการเรียนสหกิจ
ศึกษาเป็นการเรียนควบคู่กับรายวิชาเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา ผู้เรียนจะได้รับ
ประสบการณ์เชิงปฏิบัติจริงในสถานประกอบการและทักษะในการท างาน  
- จัดโครงการพัฒนาบุคลิกภาพและภาวะผู้น าของนักศึกษา 
- จดัให้บริการแนวแนะการศึกษาและการใช้ชีวิต รวมทั้งส่งเสริมการมีงานท า 
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2.  การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  

1.1  ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
1.1.1  ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรม 

 นักศึกษาต้องมีคุณธรรม จริยธรรมเพ่ือให้สามารถด าเนินชีวิตร่วมกับผู้อ่ืนภายใต้พหุวัฒนธรรม
ในสังคมได้อย่างมีความสุข และประพฤติตนโดยค านึงถึงประโยชน์ของส่วนรวม อาจารย์ที่สอนในแต่ละรายวิชา  
ต้องส่งเสริมให้นักศึกษาสามารถพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมไปพร้อมกับวิทยาการต่าง ๆ ดังนี้  

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

มนุษย์  
(4)  มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 

 1.1.2  กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
ก าหนดให้มีวัฒนธรรมองค์กรเพ่ือเป็นการปลูกฝังให้นักศึกษามีระเบียบวินัย โดยเน้นการเข้าชั้น

เรียนให้ตรงเวลา ตลอดจนการแต่งกายที่เป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัยฯ นอกจากนี้ ผู้สอนต้องสอดแทรก
และส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรมในทุกรายวิชา และส่งเสริมให้นักศึกษามีจิตสาธารณะ สนับสนุนให้นักศึกษา
เข้าร่วมในการให้บริการวิชาการและวิชาชีพแก่สังคม ปลูกฝังจิตส านึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ยกย่องและเชิดชู
นักศึกษาที่ท าความดีและเสียสละ 

 1.1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษาและการปฏิบัติตนในด้านต่าง ๆ ได้แก่ 

(1) การตรงเวลาของนักศึกษาในการเข้าชั้นเรียน การส่งงานตามก าหนดระยะเวลา ที่ 
มอบหมาย และการเข้าร่วมกิจกรรม 
(2) ความมีวินัยและความใส่ใจของนักศึกษาในการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร 
(3) ความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 
(4) ความซื่อสัตย์สุจริตในการท างานที่ได้รับมอบหมายและการสอบ 

1.2  ด้านความรู้ 
 1.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 

นักศึกษาต้องมีความรู้เกี่ยวกับเนื้อหาสาระของรายวิชาที่ศึกษาซึ่งประกอบกันขึ้น เป็นองค์
ความรู้ที่จะพัฒนาความสามารถและทักษะอันเป็นสิ่งที่นักศึกษาต้องรู้และเข้าใจ ดังนั้นมาตรฐานความรู้ต้อง
ครอบคลุมสิ่งต่อไปนี้ 

(1) มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการสื่อสารของศาสตร์ที่ศึกษา  และสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิต   

(2) สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เก่ียวข้อง 
ตลอดจนงานวิจัยใหม่ๆ ที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

(3) สามารถวิเคราะห์ปัญหาของศาสตร์ที่ศึกษา และบูรณาการความรู้ในศาสตร์ที่เก่ียวข้องได้  
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4) มีความรู้ ความเข้าใจในวัฒนธรรมของศาสตร์ที่ศึกษา และสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงของ
ประเทศและสังคมโลก  

การทดสอบผลการเรียนรู้ตามมาตรฐานนี้สามารถท าได้โดยการใช้ข้อสอบวัดผลในรายวิชาที่เรียนทั้ง
การทดสอบภาคทฤษฎีและปฏิบัติตลอดระยะเวลาของหลักสูตร 

 1.2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้ 
ใช้รูปแบบการเรียนการสอนที่หลากหลายโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  ใช้การบูรณาการการเรียน

การสอนกับการท างาน (Work-Integrated Learning) โดยมุ่งเน้นทั้งหลักการทางทฤษฎี และการประยุกต์ใช้
ความรู้ในการปฎิบัติในสภาพแวดล้อมจริงและให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี จัดให้มีการเรียนรู้จาก
สถานการณ์จริงโดยการศึกษาดูงาน หรือเชิญผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ตรงมาเป็นวิทยากรพิเศษเฉพาะเรื่อง 
ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามลักษณะของรายวิชา และเนื้อหาสาระของรายวิชานั้น ๆ 

 1.2.3  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการปฏิบัติของนักศึกษา โดยใช้การวัดผล ดังนี้  

(1) การทดสอบย่อย 
(2) การสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน 
(3) รายงานที่นักศึกษาจัดท า 
(4) งานที่ได้มอบหมาย 
(5) การน าเสนอรายงานในชั้นเรียน 
(6) แฟ้มสะสมผลงาน 

1.3  ด้านทักษะทางปัญญา 
 1.3.1  ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

นักศึกษาสามารถพัฒนาตนเองและประกอบวิชาชีพโดยพ่ึงตนเองได้เมื่อจบการศึกษา ดังนั้น 
นักศึกษาต้องได้รับการพัฒนาทักษะทางปัญญา   พร้อมกับคุณธรรม และจริยธรรม โดยกระบวนการเรียนการ
สอนต้องเน้นให้นักศึกษารู้จักคิดหาเหตุผลเข้าใจที่มาและสาเหตุของปัญหา  แนวคิดและวิธีการแก้ปัญหาด้วย
ตนเอง นักศึกษาที่ผ่านกระบวนการเรียนการสอนด้วยวิธีดังกล่าวต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 

(1) สามารถค้นคว้าหาความรู้ในศาสตร์ที่ศึกษา  จากแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่นหรือแหล่งข้อมูลที่
หลากหลายได้ด้วยตนเอง 

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

แก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับสถานการณ์ที่เป็นจริง 
 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญาใช้แนวข้อสอบที่ให้นักศึกษาได้อธิบาย

แนวคิดและวิธีการแก้ปัญหาโดยการประยุกต์ความรู้ที่เรียนมา  หรือให้นักศึกษาเลือกใช้วิชาชีพที่เหมาะสมกับ
สถานการณ์ท่ีก าหนดให้  

 1.3.2  กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
ใช้การเรียนการสอนที่หลากหลายโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  และการบูรณาการการเรียนการ

สอนกับการท างาน (Work-Integrated Learning)  มุ่งเน้นให้นักศึกษารู้จักวิเคราะห์องค์ประกอบของ
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สถานการณ์ต่าง ๆโดยใช้บทบาทสมมติสถานการณ์จ าลอง และกรณีศึกษาเพ่ือเป็นตัวอย่างให้นักศึกษาได้ฝึก
วิเคราะห์แนวทางแก้ไขให้ถูกต้อง  

 1.3.3  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
    ประเมินตามสภาพจริงจากผลงาน และการปฏิบัติของนักศึกษา เช่น 

(1) การทดสอบโดยใช้สภาพจริงหรือสถานการณ์จ าลอง 
(2) การเลือกใช้วิธีการเพ่ือแก้ใขปัญหาในบริบทต่างๆ 
(3) การน าเสนอรายงานในชั้นเรียน 

1.4  ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ    
1.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป มีความเกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล นักศึกษาจึงต้องได้รับ
การฝึกประสบการณ์พ่ือเรียนรู้การปรับตัวให้เข้ากับบุคคลและกลุ่มบุคคลต่างๆ ดังนั้นผู้สอนต้องแนะน าการวางตัว  
มารยาทในการเข้าสังคม และทักษะที่เก่ียวข้องกับความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ดังนี้ 

(1)  มีความสามารถในการปรับตัวและมีปฏิสัมพันธ์อย่างสร้างสรรค์กับบุคคล สามารถท างานเป็น
ทีม และรู้จักบทบาทของผู้น า/สมาชิกในกลุ่ม 

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

รับผิดชอบทั้งส่วนตัวและส่วนรวม 
การวัดและประเมินผลท าได้โดยการสังเกตจากพฤติกรรมของนักศึกษาในการท ากิจกรรมกลุ่ม 

ทั้งในและนอกชั้นเรียน   และผลสะท้อนกลับจากการฝึกประสบการณ์ต่าง ๆ 

 1.4.2  กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

ด าเนินการสอนโดยการก าหนดกิจกรรมกลุ่ม การท างานที่ต้องประสานงานกับผู้อ่ืน หรือค้นคว้า
หาข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู้ที่มีประสบการณ์และประสบความส าเร็จในงานอาชีพ โดยมีความคาดหวังในผลการ
เรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และความสามารถในการรับผิดชอบ ดังนี้ 

(1)  สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี 
(2)  มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย 
(3)   สามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์และวัฒนธรรมองค์กรได้เป็นอย่างดี 
(4)   มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี 
(5)   มีภาวะความเป็นผู้น าและผู้ตาม 
(6)   มีความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมของบุคคลที่ติดต่อสื่อสารด้วย และสามารถวางตนได้เหมาะสมกับ

กาลเทศะ ขนบธรรมเนียมและแนวทางปฏิบัติเฉพาะของแต่ละวัฒนธรรม 
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1.4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 

ประเมินตามสภาพจริงจากผลงานและการปฏิบัติของนักศึกษา เช่น 
(1) พฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษาในการน าเสนอรายงานกลุ่มในชั้นเรียน 
(2) พฤติกรรมที่แสดงออกในการร่วมกิจกรรมต่าง ๆที่คณะหรือที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
(3) การมีส่ววนร่วมในกิจกรรมต่างๆทั้งในและนอกสถานที่ของมหาวิทยาลัย 

 
1.5  ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ     
 1.5.1  ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 
นักศึกษาต้องมีความรู้และมีทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือเป็นเครื่องมือในการ 

ปฏิบัติงาน  การติดต่อสื่อสารและการพัฒนาตนเอง ดังนั้น นักศึกษาจ าเป็นต้องได้รับการพัฒนาทักษะที่เกี่ยวกับ
การวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีไปพร้อมกับคุณธรรม จริยธรรมและความรู้เกี่ยวกับ
สาขาวิชา ด้วยเหตุนี้ ผู้สอนต้องใช้เทคโนโลยีในการสอนเพื่อฝึกให้นักศึกษามีคุณสมบัติ ดังนี้ 

(1) สามารถประยุกต์ใช้หลักตรรกะ คณิตศาสตร์ สถิติ การใช้คอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยี
สารสนเทศ ในชีวิตประจ าวันได้อย่างเหมาะสม 

(2) มีความสามารถในการวิเคราะห์ แปลความหมายข้อมูลเชิงตัวเลข และใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศได้ถูกต้อง 

(3) สามารถใช้ภาษาสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งการพูด การฟัง การเขียน และการ
ถ่ายทอดข้อมูลข่าวสารแก่ผู้อ่ืนได้อย่างเข้าใจ 

(4) สามารถเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเข้าถึงแหล่งข้อมูลในศาสตร์ที่ศึกษา และ
น าเสนอสารสนเทศได้อย่างเหมาะสม  

การวัดและประเมินผลอาจจัดท าในระหว่างการสอนโดยการจัดกิจกรรมให้นักศึกษาได้ใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศในการศึกษาค้นคว้าข้อมูลเพ่ือน ามาเรียบเรียง น าเสนอและอภิปราย แสดงความคิดเห็นใน
กลุ่ม หรือจัดกิจกรรมให้นักศึกษาใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเครื่องมือในการติดต่อสื่อสาร หรือน าเสนอผลงาน
ต่างๆ  

 1.5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข    การ
สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ด าเนินการสอนด้วยกิจกรรมที่นักศึกษาต้องติดต่อสื่อสาร ค้นคว้าหาข้อมูล และน าเสนอผลจาก
การค้นคว้าโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ดังนี้ 

(1) ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเครื่องมือในการติดต่อสื่อสาร 
(2) ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเครื่องมือในการค้นคว้าหาข้อมูลและการน าเสนอผลงานอย่างเป็น

ระบบ 
(3) ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างถูกต้อง เหมาะสมกับขนบธรรมเนียมปฏิบัติของสังคมแต่ละกลุ่ม 
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1.5.3  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

การวัดและประเมินผลตามสภาพจริงจากผลงาน และการปฏิบัติของนักศึกษา ดังนี้ 
(1) ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการติดต่อสื่อสาร 
(2) ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลและน าเสนอผลงาน

อย่างเป็นระบบและทันสมัย 
(3) มีจรรยามารยาทในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างเหมาะสมกับสถานการณ์และวัฒนธรรม

สากล 
 

2. หมวดวิชาเฉพาะและวิชาเลือก 
2.1  คุณธรรม จริยธรรม 

2.1.1  ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
(1)  มีวินัย ตรงต่อเวลา จิตอาสา เสียสละ และซื่อสัตย์สุจริต 
(2)  มีภาวะความเป็นผู้น าและผู้ตาม สามารถท างานเป็นทีมและสามารถแก้ไขปัญหาข้อขัดแย้งได้ 
(3)  เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็น

มนุษย์ 
(4)   มีจรรยาบรรณทางศาสนา วิชาการ และวิชาชีพ เป็นแบบอย่างที่ดีต่อผู้อ่ืน 

2.1.2  กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม  จริยธรรม 
(1)  บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบด้วยหลักค าสอนที่สอดแทรกเรื่องคุณธรรมจริยธรรม 
(2)  อภิปรายประเด็นคุณธรรม จริยธรรม ที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานอัลกุรอาน อัลซุนนะฮฺ  
(3)  ใช้สถานการณ์จริง เช่น การปฏิบัติศาสนกิจ และการบ าเพ็ญประโยชน์ส่วนรวม  
(4)  การแสดงบทบาทสมมติในกรณีต่างๆ ที่ครอบคลุมปัญหาทางด้านคุณธรรมจริยธรรม 
(5)  การท างานกลุ่ม การแบ่งหน้าที่ การเป็นผู้น ากลุ่มและการเป็นสมาชิกกลุ่ม  

2.1.3  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม  จริยธรรม 
(1)  การประเมินระหว่างเรียน  โดยการประเมินจากตนเอง  เพ่ือน  และอาจารย์  โดยใช้

แบบสอบถาม  สังเกต  แบบบันทึก  แบบประเมิน  หรือแบบวัดที่เก่ียวข้อง 
(2)  การประเมินภายหลังส าเร็จการศึกษา  โดยให้บัณฑิตประเมินตนเอง  ประเมินจากผู้ใช้บัณฑิต  

โดยใช้แบบสอบถาม หรือการสัมภาษณ์ 

2.2  ความรู้ 
2.2.1  ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
(1)  สามารถอธิบายศาสตร์ทางด้านกฎหมายอิสลามตามมัซฮับชาฟิอีและมัซฮับอื่นๆ 
(2)  สามารถอธิบายแหล่งที่มาและวิวัฒนาการของกฎหมายอิสลาม 
(3)  สามารถปฏิบัติการอ่านต ารานิพนธ์ อ่านอัลกุรอานและอธิบายเจตนารมณ์เห่งคัมภีร์อัลกุรอาน  
(4)  สามารถวิเคราะห์ วินิฉัยและประยุกต์ทางกฎหมายอิสลาม 

  



56 

 

2.2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้ 
(1) บรรยายและแนะน าแหล่งความรู้ที่เก่ียวข้อง 
(2) มอบหมายงานให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเอง   
(3) จัดกลุ่มอภิปราย จัดสัมมนาและท ากรณีศึกษา   
(4) น าเสนอประเด็นที่ผู้เรียนสนใจ  เพื่อการเรียนรู้ร่วมกันของกลุ่ม     
(5) ศึกษาดูงานและเชิญผู้เชี่ยวชาญมาเป็นวิทยากรพิเศษเฉพาะเรื่อง  
(6) รายงานผลการศึกษาค้นคว้า   

2.2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้  
(1) สังเกตการมีสวนร่วมในชั้นเรียน 
(2) ทดสอบวัดความรู้โดยใช้แบบทดสอบ 
(3) จัดสอบกลางภาคการศึกษาและปลายภาคการศึกษา 
(4) วิเคราะห์กรณีศึกษาหรืองานที่ได้รับมอบหมาย 
(5) ประเมินรายงานการศึกษาค้นคว้า โครงงาน งานวิจัย หรือการจัดสัมมนาทางกฎหมายอิสลาม 

2.3  ทักษะทางปัญญา 
2.3.1  ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

  (1) สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ทางกฎหมายอิสลามในชีวิตประจ าวันในสังคมพหุวัฒนธรรมได้ 
 (2) สามารถวิเคราะห์ วินิจฉัย และวิพากษ์ประเด็นร่วมสมัยด้วยหลักเกณฑ์ทางกฎหมายอิสลามได้ 
 (3) สามารถสังเคราะห์ข้อมูล ข้อเท็จจริงทางวิชาการ พร้อมทั้งประเมินและสรุปผลได้  
  (4)  สามารถปฏิบัติตามที่ได้รับการฝึกฝนและการปฏิบัติงานจริงทางกฎหมายอิสลาม 

2.3.2  กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
(1)  ฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์และการประยุกต์ใช้บทบัญญัติแห่งอัลกุรอานและสุนนะฮฺ   
(2)  การท าโครงงานสารนิพนธ์และงานที่มอบหมายในรายวิชาต่างๆ 
(3)  การจัดกิจกรรม อภิปราย และเสวนาทางกฎหมายอิสลาม 

2.3.3  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา  
(1)  การวัดความสามารถในทักษะการคิดวิเคราะห์และแก้ปัญหา  
(2)  การประเมินตามสภาพจริงจากผลงานและการปฏิบัติของนักศึกษา 
(3)  การประเมินโดยพิจารณาจากแฟ้มประวัติสะสมงานของนักศึกษา  

2.4  ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
2.4.1  ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคลและความรับผิดชอบ 
      (1)  สามารถท างานเป็นทีมและมีปฏิสัมพันธ์อย่างสร้างสรรค์กับบุคคลอ่ืน ในองค์กรและสังคม 
      (2)  สามารถแสดงออกซ่ึงภาวะผู้น าในการบริหารจัดการให้เกิดการพัฒนาตนเองและสังคม  
      (3)  สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์แนะน าสังคมในประเด็นทางกฎหมายอิสลามได้อย่างเหมาะสม 
      (4)  มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ในการพัฒนาตนเองและสังคมอย่างต่อเนื่อง 
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2.4.2  กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทกัษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ   

(1) จัดกิจกรรมกลุ่มในการศึกษาหรือวิเคราะห์ปัญหาและการน าเสนอ 
(2) ฝึกทักษะการใช้ภาษาและการสัมภาษณ์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อการศึกษาวิจัย 
(3) จัดศึกษาดูงานและการเรียนรู้นอกชั้นเรียน  
(4) จัดอภิปราย สัมมนา มอบหมายงานเป็นกลุ่มย่อยและอภิปราย 
(5) ฝึกแสดงความคิดเห็นหรือจุดยืนอย่างพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุ่ม 

2.4.3  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
(1) ประเมินผลการจัดกิจกรรมกลุ่ม 
(2) ประเมินผลการท างานเป็นทีม 
(3) สังเกตจากพฤติกรรมที่แสดงออกในการร่วมกิจกรรมต่าง ๆ 
(4) ตรวจประเมินจากการน าเสนอรายงานและสรุปผลการด าเนินงานต่าง ๆ  

2.5  ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
2.5.1  ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี 

สารสนเทศ 
(1) สามารถประยุกต์ใช้หลักตรรกะ คณิตศาสตร์ และสถิติในชีวิตประจ าวันได้อย่างเหมาะสม 
(2) สามารถวิเคราะห์ข้อมูลและแปลความหมายของข้อมูลทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพเป็นข่าวสาร

แก่ผู้อื่นได้อย่างเข้าใจ 
(3) สามารถใช้ภาษาในการสื่อสารได้อย่างหลากหลายและมีประสิทธิภาพ ทั้งการพูด การอ่าน การ

ฟังและการเขียน 
(4) สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเข้าถึงแหล่งข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการศึกษาค้นคว้าและ

การเผยแพร่ 
(5) มีทักษะในการเลือกและใช้เทคโนโลยีในการน าเสนอและการสื่อสารอย่างเหมาะสม  

2.5.2  กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

(1) ฝึกทักษะการใช้สถิติในการเก็บรวบรวม วิเคราะห์ข้อมูล และน าเสนอข้อมูล 
(2) ฝึกฝนกระบวนการคิดโดยใช้หลักตรรกศาสตร์ 
(3) ฝึกทักษะทางภาษา ทั้งการพูด  การฟัง การอ่าน และการเขียน 
(4) จัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้เลือกและใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม 
(5) จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่นักศึกษาได้วิเคราะห์ และน าเสนอการแก้ปัญหาที่เหมาะสม 
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2.5.3  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
(1) การตรวจประเมินจากโครงงานหรือสารนิพนธ์ 
(2) ประเมินจากการเลือกใช้เครื่องมือและการน าเสนอด้วยสื่อทางเทคโนโลยี 
(3) ประเมินผลการปฏิบัติกิจกรรมที่ได้รับมอบหมาย 
(4) ประเมินผลงานโดยใช้แบบสังเกต แบบทดสอบ และแบบประเมิน 
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3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา  (Curriculum Mapping)  
3.1 แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 

 ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง 
 

1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 
1) มีวินัย ตรงต่อเวลา รู้จักกาลเทศะ มีสัมมาคารวะซื่อสัตย์สุจริต   รับผิดชอบต่อตนเอง

และสังคม 
2) เข้าใจสังคมพหุวัฒนธรรม และเคารพสิทธิ กฎระเบียบขององค์กร   
3) รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น มภีาวะความเป็นผู้น าและผู้ตาม รู้คณุค่าและศักดิ์ศรี

ของความเป็นมนุษย์  
4) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 

1) สามารถอธิบายเกีย่วกับกระบวนการสื่อสารของศาสตร์ที่ศึกษา  และสามารถน าไปประยุกต์ใช้
ในการด าเนินชีวิต   

2) สามารถตดิตามความก้าวหน้าทางวิชาการและทางวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง 
ตลอดจนงานวิจยัใหม่ๆ ท่ีมีการพฒันาอย่างต่อเนื่อง 

3) สามารถวิเคราะห์ปญัหาของศาสตร์ที่ศึกษา และบรูณาการความรู้ในศาสตร์ที่เกี่ยวข้องได้  
4) สามารถอธิบายวัฒนธรรมของศาสตร์ที่ศึกษา และสถานการณ์ทีเ่ปลี่ยนแปลงของประเทศและ

สังคมโลก  
3. ทักษะทางปัญญา 4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบคุคลและความรับผิดชอบ 
1) สามารถค้นคว้าหาความรู้ในศาสตร์ที่ศึกษา  จากแหล่งเรยีนรู้ในท้องถิ่นหรือ

แหล่งข้อมูลที่หลากหลายได้ด้วยตนเอง 
2) สามารถคิดวเิคราะห์ และแปลความหมายข้อมลูที่ได้จากการศึกษาค้นคว้าอย่าง

เป็นระบบ 
3) สามารถประยุกต์ความรู้ในศาสตร์ที่ศึกษา และน าไปใช้ได้เหมาะสม 
4) มีทักษะการแก้ปัญหาในห้องเรยีน ห้องปฏิบัติการตามที่ได้รับความรู้ และการ

ฝึกฝน สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับสถานการณ์ที่
เป็นจริง 

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

รับผิดชอบท้ังส่วนตัวและส่วนรวม 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
1) สามารถประยุกต์ใช้หลักตรรกะ คณิตศาสตร์ สถิติ การใช้คอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยสีารสนเทศ ในชีวิตประจ าวันได้อย่างเหมาะสม 
2) มีความสามารถในการวิเคราะห ์แปลความหมายข้อมูลเชิงตัวเลข และใช้เทคโนโลยสีารสนเทศได้ถูกต้อง 
3) สามารถใช้ภาษาสื่อสารได้อยา่งมีประสิทธิภาพทั้งการพูด การฟัง การเขียน และการถ่ายทอดข้อมลูข่าวสารแก่ผู้อื่นได้อย่างเข้าใจ 
4) สามารถเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเข้าถึงแหล่งข้อมูลในศาสตร์ที่ศึกษา และน าเสนอสารสนเทศได้อย่างเหมาะสม  
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รายวิชา 
1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์ 

เชิงตัวเลข การ
สื่อสาร 

และการใช้
เทคโนโลยี 
สารสนเทศ 

 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
1. กลุ่มวิชาภาษา 
  11-034-101 การใช้ภาษาไทย                     
  11-034-102 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน                     
  11-034-103 การสนทนาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร                     
  11-034-104 การใช้ภาษามลายใูนชีวิตประจ าวัน                     
  11-034-107 ภาษามลายูเพื่อการสื่อสาร                     
  11-034-109 การฟังและพูดภาษาอังกฤษ                     
2 . กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนษุยศาสตร์ 
  2.1 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 
 11-014-114 วิถีชีวิตและวัฒนธรรม                     
 11-014-115 ศาสนาและวัฒนธรรมไทย                     
 11-014-116 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม                     

   11-014-117 กฎหมายในชีวิตประจ าวัน                     
 11-014-118 สังคมวิทยาจังหวัดชายแดนภาคใต้                      

 2.2 กลุ่มวิชามนษุยศาสตร์ 
   11-024-109 การพูดเพื่อสังคม                     
   11-024-110 การค้นคว้าสารสนเทศและการเขียนงานทางวิชาการ                     

11-024-112 ทักษะการคิด                     
3. กลุม่วิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
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รายวิชา 
1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์ 

เชิงตัวเลข การ
สื่อสาร 

และการใช้
เทคโนโลยี 
สารสนเทศ 

 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
10-024-105 คอมพิวเตอร์ในชีวิตประจ าวัน                     
10-034-107 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน                      

   10-034-204 ระเบียบวิธีการวิจยั    3(2-2-5)                      
4. กลุ่มวิชาพลศึกษา 

11-014-119 การออกก าลังเพื่อสขุภาพ                     
 11-014-120 กิจกรรมพลศึกษา                     
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3.2 แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา หมวดวิชาเฉพาะและวิชาเลือก 
 ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง 

1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 
(1) มีวินัย ตรงต่อเวลา จิตอาสา เสียสละ และซื่อสัตย์สุจริต 
(2) มีภาวะความเป็นผู้น าและผู้ตาม สามารถท างานเป็นทีมและสามารถแก้ไขปัญหาข้อ
ขัดแย้งได้ 
(3) เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของ
ความเป็นมนุษย์ 
(4) มีจรรยาบรรณทางศาสนา วิชาการ และวิชาชีพ เป็นแบบอย่างท่ีดีต่อผู้อื่น 

(1) สามารถอธิบายศาสตร์ทางด้านกฎหมายอิสลามตามมัซฮับชาฟิอีและมัซฮับอ่ืนๆ 
(2) สามารถอธิบายแหล่งท่ีมาและวิวัฒนาการของกฎหมายอิสลาม 
(3) สามารถปฏิบัติการอ่านต ารานิพนธ์ อ่านอัลกุรอานและอธิบายเจตนารมณ์เเห่งคัมภีร์อัลกุรอาน  
(4) สามารถวิเคราะห์ วินิฉัยและประยุกต์ทางกฎหมายอิสลาม 

3. ทักษะทางปัญญา 4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
(1) สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ทางกฎหมายอิสลามในชีวิตประจ าวันในสังคมพหุวัฒนธรรม
ได้ 
(2) สามารถวิเคราะห์ วินิจฉัย และวิพากษ์ประเด็นร่วมสมัยด้วยหลักเกณฑ์ทางกฎหมาย
อิสลามได้ 
(3) สามารถสังเคราะห์ข้อมูล ข้อเท็จจริงทางวิชาการ พร้อมทั้งประเมินและสรุปผลได้  
(4) สามารถปฏิบัติตามที่ได้รับการฝึกฝนและการปฏิบัติงานจริงทางกฎหมายอิสลาม 

(1) สามารถท างานเป็นทีมและมีปฏิสัมพันธ์อย่างสร้างสรรค์กับบุคคลอื่น ในองค์กรและสังคม 
(2) สามารถแสดงออกซึ่งภาวะผู้น าในการบริหารจัดการให้เกิดการพัฒนาตนเองและสังคม  
(3) สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์แนะน าสังคมในประเด็นทางกฎหมายอิสลามได้อย่างเหมาะสม 
(4) มีความรับผิดชอบต่อหน้าท่ีในการพัฒนาตนเองและสังคมอย่างต่อเนื่อง 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
(1) สามารถประยุกต์ใช้หลักตรรกะ คณิตศาสตร์ และสถิติในชีวิตประจ าวันได้อย่างเหมาะสม 
(2) สามารถวิเคราะห์ข้อมูลและแปลความหมายของข้อมูลทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพเป็นข่าวสารแก่ผู้อื่นได้อย่างเข้าใจ 
(3) สามารถใช้ภาษาในการสื่อสารได้อย่างหลากหลายและมีประสิทธิภาพ ท้ังการพูด การอ่าน การฟังและการเขียน 
(4) สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเข้าถึงแหล่งข้อมูลสารสนเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้าและการเผยแพร่ 
(5) มีทักษะในการเลือกและใช้เทคโนโลยีในการน าเสนอและการสื่อสารอย่างเหมาะสม  
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รายวิชา 
1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู ้
3. ทักษะทาง
ปัญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห ์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช้เทคโนโลย ี
สารสนเทศ 

 1 2 3 4 1 2 3 4 
 

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

1. หมวดวิชาเฉพาะ 
1.1 กลุ่มวิชาแกน 
09-004-201  ความรู้เกี่ยวกับอัลกุรอาน                                           
09-004-202  ความรูเ้กี่ยวกับอัลหะดีษ                      
09-004-203  หลักการศรัทธา                                                                  
09-004-204  ประวัติศาสตร์กฎหมายอิสลาม                                                        
09-004-205  ชีวประวัติท่านนบ ี                                               
09-004-206  อัลกุรอานและตจัญว์ีด                       
1.2 กลุ่มวิชาเอก(บังคับ) 
09-014-201  กฎหมายอิสลามว่าด้วยอิบาดาต 1                      
09-014-202  กฎหมายอิสลามว่าด้วยอิบาดาต 2                       
09-014-203  กฎหมายอิสลามว่าด้วยมุอามะลาต 1                       
09-014-204  กฎหมายอาญาอสิลาม                      
09-014-205  หลักกฎหมายอสิลาม 1                      
09-014-206  หลักกฎหมายอสิลาม 2                         
09-014-209  กฎหมายอิสลามเปรียบเทียบ 1                      
09-014-213  บทบัญญัติเกี่ยวกับครอบครัวอิสลาม                      
09-014-214  มรดกและพินัยกรรมอิสลาม                      
09-014-215  อัลกุรอานว่าด้วยศาสนบัญญัติ                          
09-014-218  หะดีษว่าด้วยศาสนบัญญัติ                       
09-014-220  ระบบศาลอิสลาม                      
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รายวิชา 
1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู ้
3. ทักษะทาง
ปัญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห ์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช้เทคโนโลย ี
สารสนเทศ 

 1 2 3 4 1 2 3 4 
 

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

09-014-221  กฎศาสนบัญญตั ิ                      
09-014-222  วิธีการวิจัยทางกฎหมายอิสลาม                      
09-014-226  เจตนารมณ์กฎหมายอิสลาม                              
09-014-227  กฎหมายอิสลามกับปัญหาร่วมสมยั                      
09-014-240  มาตรฐานฮาลาลสากล                      
09-041-242  กฎหมายอิสลามว่าด้วยธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ                      
09-024-201  หลักภาษาอาหรับ  1                      
09-024-202  หลักภาษาอาหรับ  2                      
09-024-203  หลักภาษาอาหรับ 3                        
     1.3 กลุ่มวิชาเอกเลือก 
09-014-207  หลักกฎหมายอสิลาม 3                      
09-014-210  กฎหมายอิสลามเปรียบเทียบ 2                      
09-041-224  ศาสนาโลก                      
09-014-225  สัมมนาทางกฎหมายอิสลาม                      
09-014-228  หลักการบริหารและการจัดการในอิสลาม                      
09-014-229  สถานภาพสตรีในอิสลาม                          
09-014-230  กฎหมายเปรยีบเทยีบ                      
09-014-231  กฎหมายว่าด้วยกิจการอิสลามในประเทศไทย                      
09-014-234  กฎหมายรัฐธรรมนญู                      
09-014-235  การเมืองการปกครองอิสลาม                      
09-014-238  การเตรียมความพรอ้มสหกิจศึกษา                      
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รายวิชา 
1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู ้
3. ทักษะทาง
ปัญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห ์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช้เทคโนโลย ี
สารสนเทศ 

 1 2 3 4 1 2 3 4 
 

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

09-014-239  ต ารานิพนธ์ทางกฎหมายอิสลาม                      
09-014-241  ภาษาอาหรับเพื่อการบริหารจัดการฮาลาล                         
09-041-243  ภาวะผู้น าและจรรยาบรรณของนักบริหารจัดการฮาลาล                      
09-014-423  สารนิพนธ ์                        
09-014-436  สหกิจศึกษา                      
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ความคาดหวังของผลลัพธ์การเรียนรู้เม่ือสิ้นปีการศึกษาของผู้เรียน 

ชั้นป ี รายละเอียด 
ชั้นปีที่ 1 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับค าภีร์อัลกุรอานและซุนนะห์ สามารถอธิบายบทบัญญัติและ

แหล่งที่มาของกฎหมายอิสลามตลอดจนศาสตร์อ่ืนที่เกี่ยวข้อง มีความซื่อสัตย์ มีคุณธรรม 
จริยธรรม  มีการพัฒนาทักษะด้านภาษา ทักษะการอ่านอัลกุรอาน ทักษะการคิด การใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศในการศึกษาค้นคว้าและการน าเสนอรายงานทางวิชาการ 
 

ชั้นปีที่ 2 สามารถอธิบายกระบวนการบัญญัติกฎหมายอิสลาม หลักการวิเคราะห์วินิจฉัยประเด็นทาง
กฎหมายอิสลามตามแนวทางของมัซฮับชาฟิอีและมัซฮับต่างๆ พ้ืนฐานบทบัญญัติว่าด้วย อิบา
ดาต และมุอามะลาต มีจิตอาสา มีวินัย มีความยุติธรรม รวมทั้งการพัฒนาทักษะด้านภาษา
และทักษะการอ่านอัลกุรอานอย่างต่อเนื่อง 
 

ชั้นปีที่ 3 สามารถวิเคราะห์ประเด็นปัญหาทางกฎหมายอิสลามในอดีต ประเด็นปัญหาร่วมสมัย แนว
ทางการวิเคราะห์กฎหมายอิสลามในชีวิตประจ าวันและในสังคมพหุวัฒนธรรม สามารถอ่าน
และอธิบายต ารานิพนธ์ทางกฎหมายอิสลาม มีความรู้พ้ืนฐานการเป็นผู้ประกอบการ มีการคิด
อย่างมีวิจารณญาณ  มีทักษะภาวะผู้น า และความรับผิดชอบในการท างานร่วมกับผู้อ่ืน 
 

ชั้นปีที่ 4 สามารถประยุกต์ความรู้กฎหมายอิสลามในบริบทสังคมร่วมสมัย ความรู้ด้านภาษาอาหรับและ
การประกอบกิจการฮาลาลที่ได้มาตรฐานตามหลักศาสนาอิสลาม สามารถใช้กระบวนการวิจัย
ในการศึกษาค้นคว้าและต่อยอดองค์ความรู้ในการสร้างสรรค์ผลงานวิชาการทางกฎหมาย
อิสลามท่ีเหมาะสมและสอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงในสังคมพหุวัฒนธรรม  
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 
 

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

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

2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 
2.1  การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่ส าเร็จการศึกษา 

ให้ก าหนดระบบการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของนักศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของระบบการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในทั้งในระดับหลักสูตรและระดับรายวิชา โดยด าเนินการตามขั้นตอนต่อไปนี้ 

2.1.1 แต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประจ าหลักสูตร 
2.1.2 อาจารย์ผู้สอนรายวิชาด าเนินการทวนสอบผลสัมฤทธิ์รายวิชาที่สอนตามความเหมาะสม 
2.1.3 คณะกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์คัดเลือกรายวิชาเพ่ือทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ไม่

น้อยกว่าร้อยละ 25 ของรายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษา 
2.1.4 คณะกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ตรวจสอบผลการให้คะแนนกับข้อสอบ 

รายงาน โครงงาน และอ่ืน ๆ ที่ผู้เรียนได้รับมอบหมาย 
2.1.5 คณะกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์วิเคราะห์และสรุปผลการด าเนินงานเสนอคณะกรรมการ

ประจ าสถาบันฯ เพ่ือปรับปรุงพัฒนา 
2.2  การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาส าเร็จการศึกษา 

ก าหนดให้มีวิธีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนักศึกษาหลังส าเร็จการศึกษา ตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ในมุมมองของชุมชนและ
ผู้ใช้บัณฑิตเป็นส าคัญ โดยการท าวิจัยสัมฤทธิ์ผลของการประกอบอาชีพของบัณฑิต และน าผลการวิจัยที่ มา
ปรับปรุงกระบวนการการเรียนการสอนและการพัฒนาหลักสูตรแบบครบวงจร  
3. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
 3.1 ใช้เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ว่าด้วยการศึกษา
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2557 หมวดที่ 8 ข้อ 29  (ภาคผนวก ค ) 
 3.2 ต้องเรียนครบตามจ านวนหน่วยกิตที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร และต้องได้ระดับคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ า
กว่า  2.00 จากระบบ 4.00 ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า 

3.3 สอบผ่านการท่องจ าอัลกุรอาน ทักษะด้านภาษาอาหรับ ภาษาอังกฤษ และผ่านกิจกรรมต่างๆ 
ตามประกาศของมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 

 



68 

 

หมวดที ่6  การพัฒนาคณาจารย์และบุคลากร 

1. การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 
1.1 ก าหนดคุณวุฒิและความเชี่ยวชาญของอาจารย์ใหม่สอดคล้องกับหลักสูตรและรายวิชาที่สอน 
1.2 จัดปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ทุกคนที่เข้ามาปฏิบัติหน้าที่ในหลักสูตร โดยเน้นเนื้อหาส าคัญเกี่ยวกับ

บทบาทหน้าที่ของอาจารย์ สิทธิประโยชน์ของอาจารย์ หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน  การวัดและ
ประเมินผล ตลอดจนกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ของมหาวิทยาลัยที่เก่ียวข้องกับอาจารย์ 

1.3 จัดให้อาจารย์ที่มีประสบการณ์และมีทักษะในการสอนเป็นอาจารย์พ่ีเลี้ยงที่ให้ค าแนะน าวิธีการ
สอนและการประเมินผล  รวมทั้งวัฒนธรรมองค์กรของมหาวิทยาลัยฯ และสถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา 
 1.4 ส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์เข้ารับการฝึกอบรม  ร่วมประชุม  สัมมนาและดูงานทางวิชาการ
และวิชาชีพในหน่วยงานอ่ืนพัฒนาความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพ่ือพัฒนาการสอนและการวิจัยอย่าง
ต่อเนื่อง   

1.5 ส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์ศึกษาต่อ และเข้าร่วมและน าเสนอผลงานวิจัยทั้งในและ
ต่างประเทศ  

1.6 จัดให้มีการประเมินและติดตามความก้าวหน้าในการปฏิบัติงานด้านการสอนของอาจารย์ใหม่ 
 
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์และบุคลากร 

2.1  การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 
2.1.1 จัดให้มีระบบประเมินผลด้านการสอนและการประเมินผลอย่างมีส่วนร่วมระหว่างผู้เรียน  ผู้สอน

และผู้บริหาร 
2.1.2 จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพ่ือทบทวน/ประเมินผลการจัดการเรียนการสอนประจ าภาค 

การศึกษา 
2.1.3 สนับสนุนอาจารย์เข้าร่วมประชุมวิชาการและดูงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน และวัดผล

ประเมินผล 
2.1.4 สนับสนุนให้มีการจัดท าวิจัยชั้นเรียนและพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษา 
2.1.5 ส่งเสริมและพัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีทางการศึกษา 

 

2.2  การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอ่ืน ๆ 
2.2.1  ส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์เพ่ิมพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพ่ือพัฒนาการสอน

และการวิจัยอย่างต่อเนื่อง   
2.2.2  สนับสนุนให้อาจารย์เข้ารับการฝึกอบรม  ร่วมประชุม  สัมมนาและดูงานทางวิชาการและ

วิชาชีพทั้งในและต่างประเทศ  
2.2.3  จัดสรรงบประมาณส าหรับการท าวิจัย ส่งเสริมให้อาจารย์ขอทุนวิจัยจากภายนอก และเข้าร่วม

กลุ่มวิจัยและเวทีการน าเสนอผลงานวิจัยต่าง ๆ ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ 
2.2.4  จัดให้อาจารย์เข้าร่วมกิจกรรมบริการวิชาการอิสลามและภาษาอาหรับของสถาบันอิสลามและ

อาหรับศึกษา 
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หมวดที ่7  การประกันคุณภาพหลักสูตร 

การประกันคุณภาพหลักสูตร ด าเนินการตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.  2558 
และแนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
เมือ่วันที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 โดยก าหนดระบบประกันคุณภาพของหลักสูตร ตามองค์ประกอบในการ
ประกันคุณภาพ 6 ด้าน คือ 1) การก ากับมาตรฐาน  2) บัณฑิต  3) นักศึกษา  4) คณาจารย์  5) หลักสูตร การ
เรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 6) สนับสนุนการเรียนรู้ 

1. การก ากับมาตรฐาน 
 การบริหารจัดการหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี เกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับอุดมศึกษา และมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี มีดังนี้ 

1.1 มีคณะกรรมการประจ าสถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา   คณะกรรมการวิชาการสถาบันอิสลาม
และอาหรับศึกษา   และคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ  มีหน้าที่ก ากับมาตรฐานหลักสูตรให้เป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรีพ.ศ. 2558 

1.2 มีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จ านวน 5 คน ท าหน้าที่ประธานหลักสูตร 1 คน และกรรมการ
หลักสูตร 4 คน ซึ่งต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจ าสถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา   และ
น าเสนอต่อสภาวิชาการมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ สภามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ และ
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ตามล าดับ 

1.3 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ท าหน้าที่ในการบริหารหลักสูตรและพัฒนาหลักสูตรและการเรียน
การสอน ตั้งแต่การวางแผน การควบคุมคุณภาพ การติดตามประเมินผล และน าผลการประเมินมาพัฒนาและ
ปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยอย่างต่อเนื่อง อย่างน้อยทุกๆ 5 ปี ทั้งนี้หลักสูตรจะต้องมีคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรฯ ที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ อยู่ประจ าหลักสูตรตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษา 

1.4 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เสนอแผนการด าเนินงาน การควบคุมและการติดตามผล
ด าเนินงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการสถาบันอิสลามและอาหรับศึกษาทุกภาคการศึกษา เพ่ือช่วย
ก ากับให้การด าเนินงานของหลักสูตรเป็นไปตามมาตรฐาน 

1.5 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรร่วมกันพิจารณาก าหนดให้บางรายวิชาจะต้องเชิญอาจารย์พิเศษ
หรือวิทยากรผู้เชี่ยวชาญมาบรรยายตามความเหมาะสม  

1.6 การด าเนินงานให้เป็นไปตามตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานเพ่ือการประกันคุณภาพหลักสูตรและการ
เรียนการสอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) 

2. บัณฑิต 
2.1 ผู้ส าเร็จการศึกษาไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 สามารถจบการศึกษาภายในก าหนดเวลาที่หลักสูตร    

ก าหนด 
2.2 ผู้ส าเร็จการศึกษาไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 สามารถมีงานท าหรือมีกิจการเป็นของตนเองหรือมีการ

ใช้ประโยชน์จากการศึกษาในการประกอบวิชาชีพภายในเวลา 1 ปี 
2.3 มีการส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกปี  เพ่ือน าข้อมูลมาใช้ในการ

ปรับปรุงหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนานักศึกษา 
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3. นักศึกษา 
 

3.1 การรับนักศึกษา 
3.1.1 คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา 

1) ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า  
2) เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิชาอ่ืน ตามหลักสูตรที่ได้รับการรับรอง

มาตรฐานจากคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
3) มีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศข้อบังคับของมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ว่า

ด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2557  
3.1.2  การคัดเลือก  การคัดเลือกผู้ เข้าศึกษาให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และวิธีการของ

มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 
3.1.3 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้าม  สถาบันอุดมศึกษา 

เป็นไปตามประกาศ/ข้อบังคับ/ระเบียบที่เกี่ยวข้องของส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา /กระทรวง
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม/มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ที่มีผลบังคับใช้ในปัจจุบัน 
 

3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา 
3.2.1 การเตรียมความพร้อมผู้เรียนก่อนเข้าเรียน 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เตรียมความพร้อมผู้เรียนก่อนเริ่มเข้าเรียน โดยการจัด
ปฐมนิเทศ แนะน าสถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา หลักสูตร วิชาที่เรียน กฎ ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ สิ่ง
อ านวยความสะดวก และมีคู่มือนักศึกษาส าหรับนักศึกษาใหม่ทุกคน 

3.2.2 จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมนักศึกษาตลอดหลักสูตร ตั้งแต่ชั้นปีที่ 1- 4 เพ่ือให้มีทักษะ
ชีวิตและความพร้อมในการออกไปประกอบอาชีพและด ารงตนอยู่ในสังคม โดย 

ชั้นปีที่ 1 เตรียมความพร้อมให้นักศึกษาใหม่ก่อนเปิดภาคการศึกษา โดยการจัดโครงการ
สอนปรับพ้ืนฐานนักศึกษาใหม่ สร้างการมีระเบียบวินัยและความรับผิดชอบ พัฒนาทักษะการใช้ภาษาอาหรับ
และการใช้เทคโนโลยีพ้ืนฐาน ทักษะการพูดและการแสดงออกในการเป็นผู้น า ทักษะด้านการอ่านคัมภีร์อัลกุ
รอาน โดยสาขาวิชา ฝ่ายวิชาการ และฝ่ายพัฒนานักศึกษา สถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา 

ชั้นปีที่ 2 เตรียมความพร้อมให้นักศึกษามีทักษะด้านการสอนคัมภีร์อัลกุรอาน ทักษะการ
ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูปและการสืบค้นข้อมูล มีจิตอาสา มีภาวะผู้น า ผ่านโครงการหรือกิจกรรมต่างๆ 
โดยสาขาวิชา ฝ่ายวิชาการ และฝ่ายพัฒนานักศึกษา สถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา 

ชั้นปีที่ 3 เตรียมความพร้อมให้นักศึกษามีความรับผิดชอบต่อสังคม มีทักษะการด าเนิน
ชีวิตในสังคมพหุวัฒนธรรม มีทักษะการใช้ภาษาที่หลากหลาย มีทักษะการคิดในการวิเคราะห์ วินิจฉัยปัญหา
ทางกฎหมายอิสลาม ผ่านโครงการหรือกิจกรรมต่างๆ โดยสาขาวิชา ฝ่ายวิชาการ และฝ่ายพัฒนานักศึกษา 
สถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา 

ชั้นปีที่ 4 นักศึกษาจัดท าสารนิพนธ์เพ่ือพัฒนาองค์ความรู้หรือนวัตกรรมทางกฎหมาย
อิสลาม ฝึกอธิบายต ารานิพนธ์และปฏิบัติงานจริงตามหน่วยงานหรือสถานประกอบการต่างๆ  
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3.2.3 การให้ค าปรึกษาวิชาการและแนะแนว 
สาขาวิชาจัดระบบเกี่ยวกับการดูแลให้ค าปรึกษาด้านวิชาการและแนะแนวการศึกษา

แก่นักศึกษา เพ่ือให้มีแนวโน้มอัตราการคงอยู่ และอัตราการส าเร็จการศึกษาในระดับที่สูง โดย 
1)  ก าหนดระบบการให้ค าปรึกษาและช่วยเหลือนักศึกษาทั้งด้านการเรียนและส่วนตัว 
2) มีการก าหนดอาจารย์ที่ปรึกษาประจ าชั้นปี และก าหนดชั่วโมงกิจกรรมพบปะ

ระหว่างอาจารย์ที่ปรึกษากับนักศึกษาท่ีอยู่ในความดูแลอย่างสม่ าเสมอ 
 

3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา 
3.3.1 มีการติดตามและรายงานผลการคงอยู่ของนักศึกษา ผลการส าเร็จการศึกษาให้แก่

คณะกรรมการวิชาการสถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา และคณะกรรมการประจ าสถาบันอิสลามและอาหรับ
ศึกษา ทุกภาคการศึกษา 

3.3.2 มีการส ารวจความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพการ
เรียนการสอนและทรัพยากรสนับสนุนในสาขาวิชา 

3.3.3 มีการก าหนดช่องทางให้นักศึกษาสามารถร้องเรียนต่อคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร และมีการน าข้อร้องเรียนมาประชุมเพ่ือจัดการแก้ปัญหาจากข้อร้องเรียน  

 

4. อาจารย ์
4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์ 

4.1.1 ระบบการรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
  ประธานหลักสูตร และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เสนอแต่งตั้งอาจารย์ประจ า

หลักสูตรต่อคณะกรรมการวิชาการสถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา คณะกรรมการประจ าสถาบันอิสลามและ
อาหรับศึกษา สภาวิชาการมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ และสภามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 

4.1.2 ระบบการบริหารอาจารย์ 
  มีระบบการบริหารอัตราก าลัง โดยสถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา มีแผน

อัตราก าลังของจ านวนอาจารย์ที่คงอยู่ จ านวนอาจารย์ที่เกษียณ จ านวนอาจารย์ที่ศึกษาต่อในแต่ละปี เพ่ือใช้
วางแผนในการด าเนินการสรรหาอัตราก าลังของอาจารย์ในแต่ละปี  

4.1.3 ระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ 
1)  ก าหนดให้อาจารย์แต่ละท่านท าแผนการพัฒนาตนเองเกี่ยวกับการศึกษาต่อ การ

ท าต าแหน่งทางวิชาการจากนั้นคณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคลพิจารณาจัดสรรอาจารย์ที่จะลาศึกษาต่อ
ในแต่ละปี และเสนอต่อคณะกรรมการประจ าสถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา ต่อไป 

2) สถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา สนับสนุนเงินในการพัฒนาตนเองในการเข้าร่วม
อบรม การประชุมวิชาการ และการน าเสนอผลงานวิจัยทั้งในและต่างประเทศ 

3) คณะกรรมการวิชาการสถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา ร่วมกับคณะกรรมการ
บริหารทรัพยากรบุคคล วางแผนและด าเนินการพัฒนาอาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 
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4.2 คุณภาพอาจารย์ 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ติดตามการเผยแพร่ผลงานของอาจารย์ประจ าหลักสูตร โดยผ่าน

การติดตามและรายงานผลของงานส่งเสริมงานวิจัยและต าราของคณะทุกปี เพ่ือให้มีผลงานที่มีคุณภาพ และ
เป็นไปตามเกณฑ์คุณสมบัติของอาจารย์ประจ าหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ .ศ.
2558  

 

 4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย์ 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ได้จัดการเรียนการสอน ด าเนินกิจกรรมและโครงการเป็นไปตาม

ข้อตกลงภาระงานในแต่ละภาคการศึกษา ได้รับการประเมินผลการเรียนการสอนจากนักศึกษาไม่น้อยกว่า 3 .5 
คะแนน (จากคะแนนเต็ม 5) มีการพัฒนาผลงานทางงวิชาการ ทั้งในส่วนของเอกสารประกอบการสอน /
เอกสารค าสอน ในรายวิชาที่เกี่ยวข้อง โครงการวิจัยและบทความวิจัยตลอดจนต ารา เพ่ือใช้ประกอบการขอ
ต าแหน่งทางวิชาการ อีกท้ังมีการรายงานการคงอยู่ของอาจารย์ประจ าหลักสูตร และส ารวจความพึงพอใจของ
อาจารย์ประจ าหลักสูตรต่อการบริหารงานของหลักสูตรทุกปี 

 

5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร 
 ระบบและกลไกในการออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตร 

 5.1.1.  แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร 
5.1.2. คณะกรรมการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรทบทวน มคอ.2 โครงสร้างรายวิชาและ

curriculum mapping ของแต่ละรายวิชา ค าอธิบายรายวิชา และวิธีการวัดและประเมินผล เพ่ือปรับปรุงแก้ไข 
 5.1.3.  อาจารย์ผู้สอน และผู้เรียน ประเมินหลักสูตร 
 5.1.4.  ประชุมผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อแสดงความคิดเห็นต่อหลักสูตรที่ปรับปรุง 

5.1.5.  เสนอร่างหลักสูตรที่ปรับแก้หลังประชุมผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเสนอต่อคณะกรรมการวิพากษ์
หลักสูตร เพ่ือให้ข้อเสนอแนะต่อหลักสูตรที่ปรับปรุง 

5.1.6.  เสนอร่างหลักสูตรที่ผ่านการปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน าของผู้ทรงคุณวุฒิในการวิพากษ์
หลักสูตรต่อคณะกรรมการประจ าสถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา พิจารณา 

5.1.7.  เสนอหลักสูตรที่ปรับปรุงแก้ไข เพ่ือขอความเห็นชอบต่อสภาวิชาการมหาวิทยาลัยนราธิวาส
ราชนครินทร์ สภามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ และส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ตามล าดับ 

5.1.8.  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร รายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตรโดยจัดท า มคอ.7 
ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา 

 

5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 
 

5.2.1 การก าหนดผู้สอน 
1) หัวหน้าสาขาวิชาก าหนดผู้สอนโดยพิจารณาถึงความช านาญในเนื้อหาที่สอน 

ผลงานวิจัย หรือประสบการณ์ท่ีเกี่ยวข้องกับวิชานั้นๆ และภาระงานของอาจารย์ 
2) อาจารย์ผู้สอนต้องเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตร อาจารย์ประจ า อาจารย์พิเศษที่มี

คุณสมบัติตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 
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5.2.2 กระบวนการจัดการเรียนการสอน 
 การจัดท า มคอ. 3, 4, 5, 6 มีข้ันตอนดังนี้ 

1) ผู้สอน/ผู้ประสานงานรายวิชา ซึ่งเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรท าหน้าที่จัดท า มคอ. 
3,4,5,6 วางแผนการจัดการเรียนการสอน ด าเนินการจัดการเรียนการสอน และติดตามประเมินผลรายวิชาที่
รับผิดชอบให้เป็นไปอย่างมีคุณภาพ 

2)   อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ก ากับ ติดตามและตรวจสอบการท า มคอ.3,4,5,6  
3) ผู้สอน/ผู้ประสานงานรายวิชาส่งมคอ. 3, 4 ก่อนวันเปิดภาคการศึกษา มคอ. 5, 6 

ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดการเรียนการสอน 
4) ก าหนดให้มีการชี้แจง และแนะน าผู้เรียนเกี่ยวกับการเรียนการสอนของแต่ละ

รายวิชาในคาบแรกของการเรียน 
 

5.2.3 การสนับสนุนและการให้ค าแนะน านักศึกษา 
 มีระบบอาจารย์ที่ปรึกษา ให้ค าปรึกษาและช่วยเหลือนักศึกษาท้ังด้านการเรียนและส่วนตัว 
โดยก าหนดให้มีชั่วโมงกิจกรรมประจ าสัปดาห์เพ่ือให้อาจารย์ที่ปรึกษาได้พบปะกับนักศึกษาอย่างสม่ าเสมอ 
 

5.2.4 การอุทธรณ์ของนักศึกษา 
(1) นักศึกษาสามารถยื่นค าร้องเพ่ือขออุทธรณ์ในกรณีท่ีมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการสอบ ผล

คะแนนสอบ และวิธีการประเมินผล  
(2) สถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา จัดให้มีช่องทางรับค าร้องเพ่ือการขออุทธรณ์ของ

นักศึกษา 
(3) สถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา จัดตั้งคณะกรรมการในการพิจารณาการอุทธรณ์

ของนักศึกษา 
 

 5.3 การประเมินผู้เรียน 
 

5.3.1 การประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
(1) ผู้สอน/ผู้ประสานงานรายวิชา จัดการประเมินผลการเรียนรู้ตามวิธีการประเมินที่

ระบุไว้ใน มคอ. 3, 4 และพิจารณาให้เกรด และผ่านการพิจารณารับรองโดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
และคณะกรรมการวิชาการสถาบันอิสลามและอาหรับศึกษาตามล าดับ จากนั้นส่งเกรดภายในเวลาที่ทะเบียน
กลางของมหาวิทยาลัยก าหนด 

(2)    มีการประเมินผู้สอนโดยผู้เรียน 
(3) ผู้สอน/ผู้ประสานงานรายวิชาจัดท า มคอ. 5, 6 ภายใน 30 วันหลังสิ้นสุดการเรียน

การสอน 
(4) ก าหนดให้มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่ก าหนด

ใน มคอ. 3, 4 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษา โดยสถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา แต่งตั้งกรรมการ
ทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน เพ่ือด าเนินการทวนสอบอย่างน้อยร้อยละ 25 ของจ านวนรายวิชาที่เปิดสอนใน
แต่ละภาคการศึกษา และรายงานผลต่อที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการสถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา 
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6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
 

 6.1   การบริหารงบประมาณ 
  สถาบันอิสลามและอาหรับศึกษาจัดสรรงบประมาณประจ าปี ทั้งเงินงบประมาณและเงินรายได้
เพ่ือจัดซื้อต ารา สื่อการเรียนการสอน โสตทัศนูปกรณ์ และวัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์อย่างเพียงพอเพ่ือ
สนับสนุนการเรียนการสอนในชั้นเรียน และสร้างสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับการเรียนรู้ด้วยตนเองของ
นักศึกษา 
 

 6.2  ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม 
  สถาบันอิสลามและอาหรับศึกษามีความพร้อมทั้งด้านห้องเรียน ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 
อุปกรณ์การเรียนการสอน ห้องส าหรับนักศึกษาได้ท ากิจกรรม ห้องสโมสรนักศึกษา ห้องละหมาด ห้องสมุด 
นอกจากนี้นักศึกษายังสามารถค้นคว้าข้อมูลได้จากห้องสมุดศูนย์วิทยบริการมหาวิทยาลัยนราธิวาสราช
นครินทร์ 
 

 6.3  การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม 
คณะกรรมการวิชาการสถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา วางแผน จัดหา และติดตามการใช้

ทรัพยากรการเรียนการสอน โดยก าหนดให้อาจารย์ผู้สอนเสนอรายชื่อหนังสือ ต ารา และสื่อต่างๆ ไปยัง
คณะกรรมการวิชาการ สถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา เพ่ือด าเนินการจัดสรรงบประมาณ และติดตามการ
จัดระบบการใช้ทรัพยากรการเรียนการสอน 

 

 6.4  การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร 
1) ประเมินความเพียงพอของทรัพยากรจากผู้สอน ผู้เรียน และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง 
2) จัดระบบติดตามการใช้ทรัพยากร เพ่ือเป็นฐานข้อมูลประกอบการประเมิน 

  



75 

 

 

7. ตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) 
 ผลการด าเนินการบรรลุตามเป้าหมายตัวบ่งชี้ในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี พ.ศ. 
2558 ทั้งหมดอยู่ในเกณฑ์ดีต่อเนื่อง 2 ปีการศึกษาเพ่ือติดตามการด าเนินการตาม TQF ต่อไป ทั้งนี้เกณฑ์การ
ประเมินผ่าน คือ มีการด าเนินงานตามข้อ 1–5 และอย่างน้อยร้อยละ 80 ของตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานที่ระบุไว้
ในแต่ละป ี

ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ปีท่ี 
1 

ปีท่ี 
2 

ปีท่ี 
3 

ปีท่ี 
4 

ปีท่ี 
5 

(1)  อาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการประชุม
เพ่ือวางแผน ติดตาม และทบทวนการด าเนินงานหลักสูตร 

     

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

     

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

     

(4)  จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา และประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 และมคอ.6 ภายใน 30วัน หลังสิ้นสุดภาค
การศึกษาท่ีเปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา 

     

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

     

(6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่
ก าหนดใน มคอ. 3 และ มคอ. 4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่
เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 

     

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

     

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

     

(9)  อาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือ
วิชาชีพ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 

     

(10)  จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับการพัฒนา
ทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี 

     

(11)  ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพ
หลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนน 5.0 

     

(12)  ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 
3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0 
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หมวดที่ 8 การประเมิน และปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 

1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน 
  1.1.1 คณาจารย์ในหลักสูตรร่วมกันพิจารณาและก าหนดกลยุทธ์การจัดการเรียนการสอนที่
ชัดเจนก่อนการสอนเพ่ือมุ่งให้เกิดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

1.1.2 การก าหนดกลยุทธ์การเรียนการสอนต้องค านึงถึงความเหมาะสมกับผู้เรียนและ
ลักษณะของรายวิชาที่สามารถท าให้ผู้เรียนได้ความรู้และสามารถใช้ความรู้ในเชิงวิชาการ 

1.1.3 กลยุทธ์การเรียนการสอนสามารถกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้จากการปฏิบัติและสนับสนุน
ให้เกิดการเรียนรู้เพื่อการเรียนรู้และเป็นผู้ใฝ่รู้ตลอดชีวิต 

1.1.4 จัดให้มีการประเมินกลยุทธ์การสอนและประเมินผลสัมฤทธิ์ของแต่ละรายวิชาหลังการ
สอน โดยทีมคณาจารย์ประจ าหลักสูตรและทีมผู้สอน และจัดให้มีการวิเคราะห์ผลการประเมินการสอนโดย
นักศึกษาและการวิเคราะห์ผลการเรียนของนักศึกษาช่วงหลังจากการสอนโดยเปรียบเทียบกับมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา รายละเอียดหลักสูตรและรายวิชา  

1.1.5 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอนรวบรวมปัญหา/ข้อเสนอแนะที่ได้รับไป
ปรับปรุงและพัฒนากลยุทธ์และเสนอแนะให้อาจารย์ผู้สอนมีหน้าที่น าผลการประเมินไปปรับปรุงและ
พัฒนาการจัดการเรียนการสอนและรายงานผลต่อไป 

1.2  การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 
  1.2.1 ผู้เรียนประเมินผลการสอนของอาจารย์ทุกรายวิชาเมื่อสิ้นสุดการสอน โดยประเมินผ่าน
ระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย และอาจารย์ผู้สอนสามารถดูผลการประเมินทุกรายวิชาที่สอนได้ในระบบ
สารสนเทศของมหาวิทยาลัย 
  1.2.2 คณะกรรมการนิเทศการสอนท าการประเมินผลการสอนและการใช้แผนกลยุทธ์การ
สอนของอาจารย์ทุกคนและรายงานผลต่อมหาวิทยาลัย 
  1.2.3 ฝ่ายวิชาการรวบรวมผลการประเมินที่เป็นความต้องการในการปรับปรุงทักษะการสอน
และวางแผนการพัฒนาการสอนให้สอดคล้องกับรายวิชาและปรับปรุงกลยุทธ์การสอนให้มีความเหมาะสมกับ
ยุคสมัยและผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ที่คาดหวัง 
  1.2.4 สาขาวิชาและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ประเมินทักษะของอาจารย์โดยผ่านการ
วิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อนและผลการเรียนของนักศึกษา 

2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 
2.1  แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินหลักสูตรเพ่ือด าเนินการวางแผนการประเมินหลักสูตรอย่างเป็น

ระบบ 
2.2  ด าเนินการประเมินหลักสูตรโดยส ารวจข้อมูลจากนักศึกษาปีสุดท้าย บัณฑิตใหม่  ผู้ใช้บัณฑิต 

ผู้ทรงคุณวุฒิ และอาจารย์ผู้สอน โดยการสนทนากลุ่ม สัมภาษณ์ และใช้แบบสอบถาม  
2.3  ประเด็นการประเมินหลักสูตรในภาพรวมอย่างน้อยต้องครอบคลุมถึงข้อก าหนดของหลักสูตรที่

แสดงถึงผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง โครงสร้างและเนื้อหาของหลักสูตรที่มีสัดส่วนเหมาะสมระหว่างความรู้และ
ทักษะทั่วไปกับความรู้และทักษะเฉพาะทาง มีความสอดคล้องระหว่างวิสัยทัศน์กับพันธกิจของสถาบัน และมี
เนื้อหาที่มีความทันสมัย 

2.4  มีการน าเสนอผลการประเมินและแนวทางการปรับปรุงเพื่อการวิพากษ์โดยผู้ทรงคุณวุฒิ 
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3. การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 
 ต้องผ่านการประเมินคุณภาพหลักสูตรและจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี 
และตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน รวมทั้งการผ่านการประเมินการประกันคุณภาพภายใน 
 
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธ์การสอน 
 4.1 รวบรวมข้อเสนอแนะ/ข้อมูลจาการประเมินจากนักศึกษา บัณฑิตใหม่ อาจารย์ผู้สอน ผู้ใช้บัณฑิต 
และผู้ทรงคุณวุฒิ 
 4.2 วิเคราะห์ทบทวนข้อมูลข้างต้น โดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร หัวหน้าสาขาวิชา และรอง
ผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ  
 4.3 จัดท าแผนการด าเนินงานปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธ์การสอน 
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ภาคผนวก ก 
ค าอธิบายรายวิชา 
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ค าอธิบายรายวิชา สาขาวิชากฎหมายอิสลาม 
 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
กลุ่มวิชาภาษา 
11-034-101          การใช้ภาษาไทย 

( التايالندية اللغة ) 
(Thai Usage) 

3(2-2-5) 
 

เงื่อนไขของรายวิชา: ไม่มี  
 การใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้องเหมาะสม หลักการพูด การฟัง  การอ่าน และการเขียน เน้นฝึก

ปฏิบัติเพื่อการน าไปใช้ 
This course will be exposed the use of Thai language correctly. Principle of 

speaking reading and writing. Emphasize is on  practicable application. 
 

11-034-102     
  

ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน 
( اليومية الحياة في اإلنجليزية اللغة )   
(English for Daily Life) 

3(2-2-5) 

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: ไม่มี  
 การใช้ภาษาอังกฤษในการทักทาย  แนะน า  บอกทิศทาง พัฒนาทักษะการอ่านและการเขียนในชีวิต 

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

skills for daily life. 
 

11-034-103     
    

การสนทนาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 
( لالتصال اإلنجليزية اللغة ) 
(Spoken English for Communication) 

3(2-2-5) 

เงื่อนไขของรายวิชา: ไม่มี  
  พัฒนาทักษะการฟังและการพูดภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในโอกาสต่าง ๆ  ฝึกการสนทนาเป็น

กลุ่ม 
 Developing English listening and speaking skills for various communicative situations 

through group conversational practicing. 

11-034-104     
   

การใช้ภาษามลายูในชีวิตประจ าวัน 
( اليومية الحياة في الماليوية اللغة )   
(Malay for Everyday Use) 

3(2-2-5)              

เงื่อนไขของรายวิชา: ไม่มี  
 การใช้ภาษามลายูกลางอย่างถูกต้องเหมาะสม  หลักการพูด การฟัง  การอ่าน และการเขียน 

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

Speaking Reading and Writing. Emphasize is on practicable application. 



80 

 

11-034-107          ภาษามลายูเพื่อการสื่อสาร 
( لالتصال الماليوية اللغة ) 
(Spoken Malay for Communication) 

3(2-2-5) 

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ไม่มี  
พัฒนาทักษะการฟังและการพูดภาษามลายู เพื่อการสื่อสารในโอกาสต่างๆ  ฝึกการสนทนาเป็น

กลุ่ม 
 Develop listening and speaking of Malay language skills for various 

communicative situations through group conversational practicing. 
 

11-034-109      การฟังและพูดภาษาอังกฤษ 
 (االستماع والتحدث ابللغة اإلجنليزية)
(English Listening and Speaking) 

3(2-2-5) 

เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี  
หลักการและทักษะการฟังและการพูดในหัวข้อที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน การฟังเพ่ือจับใจความ

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

focusing on fluency and listening comprehension. Grammar and expressions for 
communication. 
 
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 
11-024-109      การพูดเพื่อสังคม 

الخطابة فن ) ) 
(Social Speaking) 

3(2-2-5) 

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ไม่มี  
 หลักการและเทคนิคการพูดเพ่ือสังคม ได้แก่ การพูดติดต่อธุรกิจ การพูดจูงใจ การพูดในฐาน

เป็นโฆษก  พิธีกร การประชาสัมพันธ์ การออกค าสั่ง การปราศรัย สุนทรพจน์ โอวาท การกล่าวสดุดี กล่าวไว้
อาลัย การเปิดปิดงาน กล่าวต้อนรับ กล่าวขอบคุณ กล่าวอวยพร กล่าวมอบสิ่งของ และกล่าวแนะน าสรุปความ 

Principles and social speaking techniques such as business communication, 
persuasion, spokesman, master of ceremonies, publicity, commanding, addressing,                                                                                                                                                                                    
giving speech, praising, mourning, opening and closing ceremony, welcoming, thanking, 
blessing, granting introducing and summarizing. 
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11-024-110   การค้นคว้าสารสนเทศและการเขียนงานทางวิชาการ 
( البحث ومناهج المكتبة ) 
(Information Searching and Academic Writing) 

3(2-2-5) 
 
 

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ไม่มี  
 แหล่งทรัพยากรสารสนเทศ การค้นคว้าและรวบรวมสารสนเทศ การบันทึกเพ่ือวิเคราะห์และ

สังเคราะห์ข้อมูล การเรียบเรียงงานวิชาการ และการเขียนเอกสารอ้างอิงในงานวิชาการ 
 Information technology resource information seeking compilation of data 

information academic work synchronize and writing academic references. 
 

11-024-112   
 

ทักษะการคิด 
( التفكير مهارة ) 
(Thinking skill) 

3(2-2-5) 
 

เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี  
 ความส าคัญของการคิดอย่างมีระบบ การใช้ปัญญาหาเหตุผลเพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหา การ

ริเริ่มแนวความคิดใหม่ที่เป็นสัมมาทิฎฐิในระดับบุคคลและสถาบัน ฝึกปฏิบัติวิธีคิด สร้างกิจกรรมเพ่ือพัฒนา
ความสามารถในการคิดวิจารณญาณ คิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ คิดสร้างสรรค์และการตัดสินใจ 

Information resources, information seeking and collecting, recording for data 
analysis and synthesis academic compilation and how to write references. 

กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์   
11-014-114 วิถีชีวิตและวัฒนธรรม 

)الحياة وأسلوب الثقافة(    
(Ways of Life and Culture) 

3(3-0-5)      

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ไม่มี  
  แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรม การจัดระเบียบทางสังคม ระบบคุณค่าในสังคม  

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

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

11-014-115      ศาสนาและวัฒนธรรมไทย 
)التايالندية والثقافة الدين(  

(Religion and Thai Culture) 

3(3-0-5)      

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ไม่มี  
 ระบบความเชื่อ ก าเนิด ความหมาย ลักษณะค าสอนและองค์ประกอบของศาสนา อิทธิพลของ

ศาสนาที่มีต่อวัฒนธรรม โดยเน้นถึงศาสนาและวัฒนธรรมในประเทศไทย 
 Belief Origin Meaning Doctrines and religious elements the influence of religion 

to  tradition emphasize is on Religions and traditions in Thailand. 
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11-014-116      มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม 
)والبيئة اإلنسان)  

(Man and Environment) 

3(3-0-5)      

เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี  
 ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม ระบบนิเวศน์  วิกฤตการณ์สิ่งแวดล้อม ภาวะโลกร้อน 

สาเหตุ  ผลกระทบ และการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม การสร้างจริยธรรมและจิตส านึกทางสิ่งแวดล้อม 
 Study relationship of Man and Environment ecology environment crisis global 

warming. Cause and  effect and solving environmental problems Creating Ethical behavior and 
environmental consciousness. 
 
11-014-117      กฎหมายในชีวิตประจ าวัน 

( والحياة القانون )    
(Law for Daily Life) 

3(3-0-5)      

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ไม่มี  
 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไปและกฎหมายอิสลาม กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสิทธิ

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

and protection of  consumers for living together peacefully. 
 

11-014-118 สังคมวิทยาจังหวัดชายแดนใต้ 
( الجنوبية للواليات اجتماعية علوم )     
(Sociology of the southern Border Provinces) 

3(3-0-6)      
 

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ไม่มี  
    ลักษณะทางสังคมและวัฒนธรรม สภาพปัญหา ความขัดแย้งในพ้ืนที่ พัฒนาการของนโยบาย
ความมั่นคง การจัดองค์กรในการแก้ปัญหา และแผนการพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 

 Social characteristics and traditions, problems, local conflict, the progression of 
security policies, distribution organization for solving problems and development plan for 
southern border provinces. 
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กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์   
10-024-105 
 

คอมพิวเตอร์ในชีวิตประจ าวัน 
)اليومية الحياة في الكمبيوتر(  

(Computer in Daily Life) 

3(2-2-5)   
 

รายวิชาบังคับเรียนก่อน : ไม่มี  
 ศึกษาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ที่มีอิทธิพลและมีผลกระทบต่อชีวิตและสังคมความหมายความ

เป็นมา และองค์ประกอบของคอมพิวเตอร์ หลักการท างานทั่วไป อุปกรณ์และสื่อบันทึกข้อมูลการแทนข้อมูลและ
การจัดการข้อมูลคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และเครือข่ายอินเตอร์เน็ต จริยธรรม อาชญากรรม 
และความปลอดภัยในการใช้คอมพิวเตอร์ในชีวิตประจ าวัน และ ศึกษาการใช้ซอฟแวร์ส าเร็จรูปส าหรับประยุกต์ใช้
ในงานที่เก่ียวข้องกับสาขาวิชาของนักศึกษา 

 Technology of computer, its influence and effect to life and society, meaning, 
history and components of computer, its functions, equipment’s, materials of recording 
information, replacing  information, data informational management, computer network system 
and internet network, ethic, and safety of  computer use in daily life. 
 
10-034-107 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน 

)الرياضيات في الحياة اليومية(   
(Mathematics in Everyday Life) 

3(3-0-6)   
 

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ไม่มี  
 ศึกษาวิธีการทางคณิตศาสตร์ที่ เป็นพ้ืนฐานในการคิดอย่างมีระบบและมีเหตุผลได้แก่  

คณิตศาสตร์กับธรรมชาติ  หลักวิธีคิดทางคณิตศาสตร์  เซต  ความสัมพันธ์และฟังก์ชั่นคณิตศาสตร์กับการ
แก้ปัญหาและตัดสินใจในชีวิตประจ าวัน  แนวคิดเบื้องต้นเกี่ยวกับแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ ความน่าจะเป็น 
สถิติและความหมายของสถิติ ระเบียบวิธีทางสถิติ 

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

( البحث مناهج ) 
(Introduction to Research Methodology) 

3(2-2-5) 

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ไม่มี  
 ศึกษาความส าคัญของการวิจัย ขั้นตอนในการท าวิจัย การก าหนดปัญหาส าหรับการวิจัย การ

คัดเลือกตัวแปร การตั้งสมมติฐาน การออกแบบวิจัย การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล เลือกเขียน
รายงานวิจัยทางการเกษตรหรือการเขียนรายงานวิจัยในชั้นเรียน 

Relevant of research, research methods, problems finding, variables, hypothesis, 
research design, data collection, data analysis, writing report of agricultural research or 
classroom research. 
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กลุ่มวิชากีฬาพลศึกษา     
11-014-117   การออกก าลังกายเพื่อสุขภาพ 

( البدنية التربية ) 

(Exercise for Health) 

1(0-2-1) 

เงื่อนไขของรายวิชา: ไม่มี  
 ความมุ่งหมาย คุณค่า และประโยชน์ของการออกก าลังกายสรีรวิทยาการออกก าลังกาย การ

เสริมสร้างและการทดสอบสมรรถภาพทางกาย หลักเกณฑ์และรูปแบบของกิจกรรมการออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพ 
แนวทางการเลือกรูปแบบของการออกก าลังกายที่เหมาะสมและการน าไปใช้เพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

  Objectives values and benefits of exercise, physiological exercise. 
Strengthening and physical fitness tests. Rules and patterns of physical activity. Choose 
appropriate type of exercise which is beneficial to develop the quality of life. 

 
11-014-118  
  

กิจกรรมพลศึกษา 
)والنشاط الرياضة(  

(Physical Education) 

1(0-2-1) 

รายวิชาบังคับเรียนก่อน : ไม่มี   
  ความรู้เบื้องต้น และทักษะในกีฬา (ปัญจสีลัต  ตะกร้อ  บาสเก็ตบอล ฯลฯ) การฝึกปฏิบัติและ

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

practice and competitive. 
 

หมวดวิชาเฉพาะ  
          กลุ่มวิชาแกน     
09-004-201    ความรู้เกี่ยวกับอัลกุรอาน 

)القرآن علوم(   
(Sciences of Al Qur’an) 

3(3-0-6)      

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ไม่มี   
 ความประเสริฐและประวัติของอัลกุรอาน วะฮฺยู สาเหตุของการประทานโองการอัลกุรอาน 

ความแตกต่างระหว่างสูเราะฮฺหรืออายะฮฺมักกียะฮฺ มะดานียะฮฺ  การยกเลิกโองการอัลกุรอาน (อัลนาสิควัล
มันซู๊ค) ตลอดจนศึกษากฎเกณฑ์และมารยาทต่ออัลกุรอาน พร้อมทั้งหลักการอรรถาธิบายอัลกุรอาน 

 The Holiness and history of Al-Qur’an, Wahy, the cause of Al-Qur’an revelation, 
the distinguish between Surah or Ayah Makiah and Madaniah, cancellation of Al-Qur’an, study 
the rules and human habit towards Al-Qur’an and the principles of Holy Qur’an’s 
interpretation. 
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09-004-202     ความรู้เกี่ยวกับอัลหะดีษ 
)الحديث علوم(  

(Sciences of Al Hadith) 

3(3-0-6)      

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ไม่มี  
คอบัรฺ อะซัรฺและสุนนะฮฺ สถานภาพของสุนนะฮฺในอิสลาม ประวัติการบันทึก การรวบรวม การ

จ าแนกประเภท ของหะดีษที่รับได้และรับไม่ได้ และศึกษาประวัติของผู้รายงานหะดีษรุ่นเศาะหาบะฮฺและรุ่นต่าง 
ๆ ตลอดจนผู้รายงานทั้งหก 

Meaning of Hadith, Kabar, Asar and Sunnah, the status of Sunah in Islam, history, 
record, compilation, classification of Hadith those are believable and unbelievable and study  
background of Hadith’s reporter during Sahabah period and any other Hadith’s reporter as well 
as another six Hadith’s reporter. 

 
09-004-203   หลักการศรัทธา 

)العقيدة(  
(Islamic Creed) 

3(3-0-6)      

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ไม่มี  
 ความหมาย ขอบข่าย ความส าคัญ ประวัติ ความเป็นมาของวิชาเตาฮีด อิหม่าน อิสลามและอิหฺ

สาน สิ่งที่ท าให้เสียอีหม่าน การบารอฮฺและการวาลาฮฺ การศรัทธาต่ออัลลอฮฺ การศัรทธาต่อบรรดามะลาอิกะฮฺ  
บรรดากิตาบ บรรดาศาสดา ความเป็นศาสดา วันอาคิเราะฮฺ กอฏอและ กอดาร์ 

Meaning of Islamic Creed, scope, relevant and history of Islamic Creed Iman 
Islam and Ihsan, the thing dismiss Iman, Barah and Walah, believe in God Malaikah Kitab  
Prophets day of judgment  Kodor and Kodar. 

 
 

09-004-204     ประวัติศาสตร์กฎหมายอิสลาม 
)االسالمي التشريع تاريخ(   

(History of Islamic Law) 

3(3-0-6)      

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ไม่มี  
 ความหมายของฟิกฮฺและชารีอะฮฺ ลักษณะเฉพาะฟิกฮฺ ก าเนิดและพัฒนาการของฟิกฮฺ ฐานะ

และบทบาทของฟิกฮฺในยุคต่างๆ รวมทั้งศึกษาส านักแนวคิด  (มัซฮับ)  ต่างๆ ของฟิกฮฺ โดยเน้นมัซฮับชาฟิอีย์ 
Definition of Fiqh and Islamic law, specification of Fiqh, the originate and 

development of Fiqh, status and roles of Fiqh in different era as well as study the different 
thoughts of Fiqh and emphasis is on Mazhab Shafie. 
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09-004-205   ชีวประวัตินบี 
)النبوية السيرة(  

(Biography  of  the  Prophet) 

3(3-0-6)      
 

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ไม่มี  
 การก าเนิด วิวัฒนาการ และแหล่งข้อมูลของสีเราะฮฺ ชีวิตของท่านศาสดามุหัมมัดในเมกกะฮ

และมาดีนะฮ วิพากษ์สีเราะฮฺ ในหัวข้อส าคัญ ๆ ตลอดจนบทบาท และผลงานของศาสดามุหัมมัดต่อการพัฒนา
สังคมมนุษย ์

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

 
09-004-206   อัลกุรอานและตัจญ์วีด 

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

2(1-2-2)   

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ไม่มี  
 ประวัติความเป็นมาและความหมายของวิชาตัจญวีด ศาสนบัญญัติเกี่ยวกับการศึกษาและการ

อ่านอัล กุรอาน ความส าคัญของวิชาตัจญ์วีด หลักการอ่านบัสมะละฮฺ และอิสติอาซะฮฺ หุกมฺนูนสากีนะฮฺ มีมสากี
นะฮฺ รออาต ลามาต และมุดูด ฐานเสียงและลักษณะของพยัญชนะ หลักการหยุด การอ่านและการเริ่มต้น (อัล
วักฟฺ อัลอิบติดาอฺ) 

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

          กลุ่มวิชาเอก  
09-014-201   กฎหมายอิสลามว่าด้วยอิบาดาต 1 

 )1 العبادات فقه(
(Islamic Jurisprudence of Worship 1)   

3(3-0-6)      

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ไม่มี  
 ศาสนบัญญัติว่าด้วยความสะอาด นะยิสและวิธีการช าระล้าง การอาบน้ าละหมาด และสิ่งที่ท า

ให้เสียน้ าละหมาด การอาบน้ าญุนุบ โลหิตประจ าเดือน โลหิตคลอดบุตร โลหิตอิสติฮาเฎาะ  ตะยัมมุม การ
ละหมาดฟัรฎู ละหมาดสุนัต ละหมาดญะมาอะฮฺ ละหมาดวันศุกร์ และการจัดการศพ ศัพท์เฉพาะเกี่ยวกับฟิกฮฺ
นิพนธ์ โดยเน้นการศึกษาผ่านต ารานิพนธ์และการสาธิตเสมือนจริง 

Islamic jurisprudence on cleanliness, impurities (najis) and impurity removal, 
ablution (wudu) and invalidation, ejaculation (yunub) ablution, menstruation (haid), postnatal 
bleeding (nifas), abnormal uterine bleeding (istihadah), tayammum, obligatory prayers, 
voluntary prayers, congregational prayers, the Jumu’ah prayer, and Islamic funeral; 
terminologies on Usul’ al Fiqh learning through textbooks and demonstration. 
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09-014-202   กฎหมายอิสลามว่าด้วยอิบาดาต 2 
 )2 العبادات فقه(

(Islamic Jurisprudence of Worship 2) 

3(3-0-6)      

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชากฎหมายอิสลามว่าด้วยอิบาดาต 1  
 ศาสนบัญญัติว่าด้วยการจ่ายซะกาต ประเภทของซะกาต ผู้มีสิทธิ์รับซะกาต การถือศีลอดฟัรฎู  

ศีลอดสุนัต และการประกอบพิธีฮัจญ์และอุมเราะฮฺ โดยศึกษาเชิงลึกในประเด็นปัญหาทางการปฏิบัติและปัญหา
ร่วมสมัยตามแนวทางของมัซฮับชาฟิอีย์และมัซฮับอื่นๆที่เก่ียวข้อง 

Islamic jurisprudence on zakat, types of zakat, eligible zakat receivers, 
obligatory fasting, voluntary fasting, haji and umrah pilgrimage, with in-depth study of practice 
problems and contemporary issues based on the Shafi’i school and other related schools. 
 
09-014-203   กฎหมายอิสลามว่าด้วยมุอามะลาต1 

)1المعامالت فقه(  
(Islamic Jurisprudence on Business 1) 

3(3-0-6)        

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ไม่มี  
 ศาสนบัญญัติว่าด้วยนิติกรรมสัญญา การซื้อขาย ประเภทของการซื้อขายที่อนุมัติและการซื้อ

ขายที่ต้องห้าม การซื้อขายแบบสะลัม ดอกเบี้ย สิทธิในการบอกเลิกสัญญา การจ าน า จ านอง หุ้นส่วน และบริษัท 
การเช่า การจ้าง การให้ การวะกัฟ โดยศึกษาเชิงลึกในประเด็นปัญหาทางการปฏิบัติและปัญหาร่วมสมัย 

Islamic jurisprudence on juristic acts and contracts, dealing, types of permissible 
dealings and forbidden dealings, Bai Salam, interest, contract termination rights, pawn, pledge, 
partnership and company, rental, hire, giving, waqf, with in-depth study of practice problems 
and contemporary issues. 

09-014-204   กฎหมายอาญาอิสลาม   
)الجنايات فقه(   
(Islamic Criminal Law) 

3(3-0-6) 

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ไม่มี  
 ศาสนบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิดทางอาญา ประเภทของความผิดทางอาญา บทลงโทษ

ประเภทฮัด  ตะอฺซีร และบทลงโทษประเภทกิศอศตามแนวทางของมัซฮับชาฟิอีย์และมัซฮับอื่นๆที่เก่ียวข้อง 
Islamic jurisprudence on criminal offences, types of criminal offences, hadd, 

ta’zeer, and qisas punishments based on the Shafi’i school and other related schools.  

09-014-205   หลักกฎหมายอิสลาม 1 
)1الفقه  أصول(  

(Principles of Islamic Jurisprudence 1) 

3(3-0-6)      

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ไม่มี  
 ประวัติความเป็นมาของอุศูลุลฟิกฮฺ ความหมาย ขอบข่าย บทบัญญัติ และประเภทต่างๆของ

บทบัญญัติ กฎเกณฑ์พ้ืนฐานทางภาษาศาสตร์เพื่อการอรรถาธิบายตัวบท แหล่งที่มาของบทบัญญัติ อัลกุรอาน สุน
นะฮฺ อิจญมาอฺ กิยาส อิสติหซาน อิสติศลาฮฺ อุรุฟ เกาลุศเศาะฮาบี อะมัลชาวมะดีนะฮฺ อิสติศฮาบ 
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History of Islamic jurisprudence, definition, scope, laws, and law category, basic 
linguistic rules for text explanation, sources of Islamic jurisprudence, the Qur’an, prophetic 
traditions, consensus (ijmaa), deductive analogy (qiyas), juristic preference (istihsan), deeming 
proper (istislah), knowing (urf), sayings of the Companions, practice of the people of Madinah, 
presumption of continuity (istishab). 

   

09-014-206   หลักกฎหมายอิสลาม 2 
2 الفقه أصول( )  

 (Principles of Islamic Jurisprudence 2) 

3(3-0-6)      

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาหลักกฎหมายอิสลาม 1  
 หลักการก าหนดหุกมโดยวิธีการวิเคราะห์วินิจฉัย (อิจญติฮาด)  คุณสมบัติของผู้วิเคราะห์

วินิจฉัย (มุจญตะฮิด) การฟัตวา ความแตกต่างระหว่างการพิพากษากับการฟัตวา และการตักลีด 
Principles of employing independent reasoning (ijtihad), qualifications of 

mujtahid, fatwa, difference between judgment and fatwa, and taqleed. 
 

09-014-209   กฎหมายอิสลามเปรียบเทียบ 1 
 )1 المقارن الفقه(

(Islamic Comparative Law 1) 

3(3-0-6 )      

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ไม่มี  
 ความหมาย ความส าคัญของการศึกษาฟิกฮฺในเชิงเปรียบเทียบระหว่างแนวคิดต่างๆ สาเหตุ

ความแตกต่างทางความคิดของนักกฎหมายอิสลามในเรื่องที่เกี่ยวกับอิบาดาต โดยเน้นประเด็นร่วมสมัย เช่น การ
เช็ดศรีษะในการอาบน้ าละหมาด การเสียน้ าละหมาดเพราะการสัมผัสเพศตรงข้าม การอ่านกุนูต การดูดวงจันทร์         
เป็นต้น 

Definition and significance of comparative fiqh in the views of different schools, 
causes of thought difference on worship (ibadat) among Islamic lawyers with a focus on 
contemporary issues such as wiping the head in ablution and ablution nullification due to 
touching a person of opposite sex, dua’ e qunoot, and moon observation. 

 
09-014-213   บทบัญญัติเกี่ยวกับครอบครัวอิสลาม 

)األسرة أحكام(  
(Islamic Family Law) 

3(3-0-6)      

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ไม่มี  
 บทบัญญัติว่าด้วยการหมั้น  การสมรส  องค์ประกอบและเงื่อนไขของการสมรส  ผลที่เกิดจาก

การสมรส  การสิ้นสุดของการสมรส  การอบรมเลี้ยงดูบุตร  สิทธิและหน้าที่ของบุตร  อ านาจหน้าที่ในการ
ปกครองบุตรของบิดามารดา โดยเน้นในประเด็นปัญหาทางการปฏิบัติและปัญหาร่วมสมัยพร้อมทั้งศึกษาสภาพ
การสมรสของชาวอาหรับก่อนอิสลาม และศึกษาคู่มือหลักกฎหมายอิสลามว่าครอบครัวและมรดก (ฉบับศาล
ยุติธรรม) 
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Laws on engagement, marriage, components and conditions of marriage, 
marriage consequences, marriage termination, child’s rights and possibility, parental authority 
in child custody focusing on practice problems and contemporary issues, study of the 
Guidebook for Islamic Family and Inheritance Laws (Court of Justice Edition). 

09-014-214   มรดกและพินัยกรรมอิสลาม 
)والوصايا الميراث(  

(Islamic Inheritance Law) 

3(3-0-6)      

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ไม่มี  
 หลักการแบ่งปันมรดกในกฎหมายอิสลาม  ผู้มีสิทธิ์รับมรดก  หลักการท าพินัยกรรม และผล

แห่งพินัยกรรม  พร้อมทั้งศึกษาสภาพการแบ่งปันมรดกของชาวอาหรับก่อนอิสลามและศึกษาคู่มือหลักกฎหมาย
อิสลามว่าครอบครัวและมรดก (ฉบับศาลยุติธรรม) 

 Principles of Islamic inheritance, eligible heirs, principles of testament 
preparation and effects, pre-Islamic Arabian inheritance, study of the Guidebook for Islamic 
Family and Inheritance Laws (Court of Justice Edition). 

09-014-215      อัลกุรอานว่าด้วยศาสนบัญญัติ  
 )األحكام أيات(

(Quranic Verses on Jurisprudence) 

3(3-0-6)      

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ไม่มี  
 ศึกษาการอรรถาธิบาย(ตัฟสีร)โองการอัลกุรอานที่เกี่ยวกับศาสนบัญญัติในสูเราะฮฺอัลบากอ

เราะฮฺ  และสูเราะฮฺ อันนิซาอฺ 
 ศึกษาการอรรถาธิบาย(ตัฟสีร)โองการอัลกุรอานที่เกี่ยวกับศาสนบัญญัติในสูเราะฮฺอัลอันอาม 

อัลอะอฺรอฟ  อัลอันฟาล  และอัตเตาบะฮฺ 
 Quranic exegesis (tafsir) of verses on jurisprudence in the chapters: the Cow (al-

Baqarah), the Women (an-Nisa), the Cattle (al-An’am), the Heights (al-A’raf), the Spoils of War 
(al-Anfal), and the Repentance (at-Taubah). 

09-014-218   หะดีษว่าด้วยศาสนบัญญัติ  
 ) أحاديث األحكام(

(Hadith on Jurisprudence) 

3(3-0-6)      

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ไม่มี  
 หะดีษว่าด้วยศาสนบัญญัติเกี่ยวกับอาหารฮาลาลและฮารอม  การล่าสัตว์ การเชือดสัตว์  การ

ท าอะกีกะฮฺ  การท ากุรบาน และกระบวนการผลิตอาหารฮาลาลในประเทศไทย โดยเน้นการสืบค้นแหล่งข้อมูล
เกี่ยวกับสถานะของหะดีษในการแก้ปัญหาทางการปฏิบัติและปัญหาร่วมสมัย 

 Hadith on Islamic jurisprudence related to food, hunting, slaughtering, Aqiqah 
on the occasion of childbirth, Qurban, and process of halal food manufacturing in Thailand, 
focusing on searching sources of Hadith status for solutions to practice problems and 
contemporary issues. 
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09-014-220   ระบบศาลอิสลาม 
)اإلسالم في القضائي النظام(  

(Islamic Court System) 

3(3-0-6)      

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ไม่มี  
  ความเป็นมา ความหมาย ความส าคัญ และประเภทของศาลอิสลาม คุณสมบัติอ านาจหน้าที่ 

และจรรยาบรรณของผู้พิพากษา (กอฎี) การไกล่เกลี่ย การฟ้อง การพิจารณาและพิพากษาคดี การบังคับคดีตาม
ค าพิพากษา และการอุทธรณ์ค าพิพากษา ตลอดจนการด าเนินคดีตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการใช้กฎหมาย
อิสลามในประเทศไทย การไกล่เกลี่ยและกระบวนการยุติธรรมทางเลือกส าหรับสังคมมุสลิมในประเทศไทย 

 Origin, definition, significance and types of Islamic court, qualifications, 
authority, and codes of ethics of jurist (qadi), mediation, sueing, trial and judgement, 
judgement execution, appealing against conviction, prosecution under the Act of Islamic Law 
Application in Thailand, mediation and alternative process of judgement for Thai Muslims. 
 
09-014-221   กฎศาสนบัญญัติ 

)الفقهية القواعد(  
(Islamic Legal Maxims) 

2(2-0-4)      

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ไม่มี  
 ประวัติความเป็นมา  ความหมายของกฎศาสนบัญญัติ (เกาะวาอิดุลฟิกฮฺ) ทฤษฏีกับหลักการ

ฟิกฮฺ   ประเภทของเกาะวาอิดฟิกฮฺ  สถานภาพและล าดับของเกาะวาอิดฟิกฮฺในการพิพากษาคดี การวิเคราะห์
และสังเคราะห์ประเด็นปัญหาทางกฎหมายอิสลามในชีวิตประจ าวันโดยใช้หลักเกาะวาอิดุลฟิกฮฺ 

Origin and definition of Islamic legal maxims (Qawa’id al-Fiqhiyyah), theory and 
principles of fiqh, classifications of Islamic legal maxims (Qawa’id al-Fiqhiyyah), status and 
order of Islamic legal maxims in the court trial, analysis and synthesis of daily Islamic legal 
issues using Islamic legal maxims approach. 
 
09-014-222   วิธีการวิจัยทางกฎหมายอิสลาม 

)الفقهي البحث منهج(  
(Research Methodology in Islamic Jurisprudence) 

3(3-0-6)      

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ไม่มี  
 ระเบียบวิธีและขั้นตอนต่าง ๆ  ของกระบวนการวิจัยทางกฎหมายอิสลาม การตรวจสอบ

กลั่นกรองข้อมูล(ตะหฺกีก) แหล่งข้อมูลทางกฎหมายอิสลาม การเลือกหัวข้อวิจัย  การเก็บรวบรวมข้อมูล  การ
วิเคราะห์และตีความ  พร้อมทั้งการเขียนรายงานการวิจัยที่ถูกต้อง 

 Research methods and methodology in Islamic jurisprudence, enquiry 
(tahqeeq), reference sources for Islamic jurisprudence, research title selection, data collection, 
data analysis and interpretation, research report writing. 

 

   



91 

 

 

09-014-226   เจตนารมณ์กฎหมายอิสลาม 
)عةيالشر مقاصد(  

(Objectives of Islamic Law) 

2(2-0-4)      

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ไม่มี  
 ความหมายและความเป็นมาของมะกอศิดอัซชะรีอะฮฺ  เป้าหมายหรือเจตนารมณ์ของการ

บัญญัติกฎหมายอิสลาม  เจตนารมณ์ทั่วไป  เจตนารมณ์เฉพาะ แนวทางการหยั่งรู้ถึงเจตนารมณ์ของบทบัญญัติ
อิสลาม  หลักการเก่ียวกับอัฏฏอรูรียาต  อัลฮาญีญาตและอัตตะหฺสีนียาต 

 Definition and origin of objectives of Islamic law (Muqasid al-Shariah), purposes 
or objectives of Islamic legislation, general objectives, specific objectives, insights on Islamic 
law,  al-Dharuriyat, al-Hajjiyat, and al-Tahsiniyyat. 

 
09-014-227 
 

กฎหมายอิสลามกับปัญหาร่วมสมัย 
)معاصرة فقهية قضايا(   

(Islamic Law on Contemporary Issues) 

2(2-0-4) 

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ไม่มี  
 ศาสนบัญญัติอิสลามเกี่ยวประเด็นปัญหาร่วมสมัยต่าง ๆ เช่น การผสมเทียม การวางแผน

ครอบครัว การท าแท้ง การสูบบุหรี่ การปลูกถ่ายอวัยวะ  การซื้อขายอวัยวะ การวินิจฉัยการตาย  การอุ้มบุญ  
การเสริมแต่งความงาม การฉีดวัคซีน สกุลเงินในระบบดิจิทัล อาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ และประเด็นที่
เกี่ยวข้องอ่ืน ๆ โดยมีกระบวนการกลุ่มและกระบวนการฝึกวิเคราะห์วินิจฉัยอย่างเป็นระบบ สามารถน าไป
ประยุกต์เป็นแนวทางในการด าเนินชีวิตและชี้น าสังคม  

 Islamic law on contemporary issues such as artificial insemination, parenthood 
planning, abortion, smoking, transplantation, human organ trade, autopsy, surrogacy, cosmetic 
surgery, vaccination, cryptocurrency, and related issues, with group discussion and 
systematically analytical thinking learning activities for future application in living and guiding 
society. 

 
09-014-240 มาตรฐานฮาลาลสากล 

  )الحالل في المعيار العالمي(
  (Standard of Halal)  

2(2-0-4) 

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ไม่มี  
  กระบวนการผลิตอาหารฮาลาลตามมาตรฐานสากล สภาพความเป็นฮาลาลของวัตถุดิบ 

กฎหมายและข้อบังคับท่ีเกี่ยวกับฮาลาล การบริการฮาลาล การท่องเที่ยวแบบฮาลาลในโรงแรมและสปา ขั้นตอน
การขอใบรับรองเครื่องหมายฮาลาลของประเทศไทย การส่งออกอาหารและผลิตภัณฑ์ฮาลาล การบริการฮาลาล 
และการท่องเที่ยวแบบฮาลาล 

 International standard halal food production, permissibility (halal) of 
ingredients, laws and provisions on halal, halal services, halal tourism, halal hotels and halal 
spa, the process of halal certification in Thailand, exportation of halal foods and products, 
halal services, and halal tourism. 
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09-014-242 กฎหมายอิสลามว่าด้วยธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ        
)التجارة ورجال األعمال في الفقه اإلسالمي(     
(Islamic Law on Business and Entrepreneurship) 

3(3-0-6) 

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ไม่มี  
  ศาสนบัญญัติเกี่ยวกับธุรกิจฮาลาล การเช่าซื้อ การซื้อขายแบบอีนะฮฺ การซื้อขายแบบตะวัรรุก 

การปล่อยสินเชื่อของสถาบันการเงินอิสลาม การซื้อขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ การค้าขายแบบลูกโซ่ การสร้าง
เครือข่ายทางการค้า บทบาทของสถาบันการเงินอิสลาม การเตรียมพร้อมส าหรับการเป็นผู้ประกอบการ การ
วิเคราะห์ความเป็นไปได้ทางธุรกิจ หลักจริยธรรมในการด าเนินธุรกิจในอิสลาม 

 Islamic provisions on halal business, hire purchase, Inah deals, Tawarruq deals, 
credit services by Islamic financial institutions, stock trading in stock markets, chain marketing, 
trading network, roles of Islamic financial institutions, entrepreneurship preparation, market 
opportunity analysis, Islamic business ethics. 

09-024-201      หลักภาษาอาหรับ 1 
 )1 العربية اللغة قواعد(

(Arabic Grammar 1) 

3(3–0–6) 

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ไม่มี  
 ไวยากรณ์อาหรับและอัขระวิธี ความส าคัญของวิชา ประโยคและโครงสร้าง เครื่องหมายของ

ค านามและค ากริยา ประเภทของค ากริยา ประเภทของค านาม อัลอิอฺรอบและอัลบินาและเครื่องหมาย ค านามที่
มุอฺรอบ (ค านามเอกพจน์ มุซันนา ญัมอุลมุซักกัรสาลิม ญัมอุลมุอันนัษสาลิม ญัมอุลตักสีร อิสมุลละษีลายันศอริฟ 
อัสมาอุลค็อมสะฮฺ) 

Arabic grammar and orthography and significance, sentences and structures, 
noun and verb marks, types of verbs, types of nouns, al ‘irab and al binaa and marks, mu’rab 
nouns, (singular nouns, musanna, jama muzakkar salim, jama muannas salim, jama’ taksir, 
‘ismul al-lazi jaa al-zarib, asma al khamsa). 

09-024-202       หลักภาษาอาหรับ  2 
)2 العربية اللغة قواعد(    

(Arabic Grammar 2) 

3(3–0–6) 

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาหลักภาษาอาหรับ  1  
 อัขระวิธี ประกอบด้วย ค ากริยาที่ศอหีหฺและค ากริยาที่มุอฺตัล ค ากริยาที่ลาซิมและมุตาอัดดี  
 ไวยากรณ์อาหรับ ประกอบด้วย ค านามที่ไม่ชี้เฉพาะ (มะอฺริฟะฮฺ) และไม่ชี้เฉพาะ (นากีเร๊าะ) 

ประเภทของค านามชี้เฉพาะ (ฎอมีร อะลัม อิสมุลเมาศูล อิสมุลอิชาเราะฮฺ อัลมุอัรร็อฟบิอัล อัลมุฎอฟอิลัลมะอฺ
ริฟะฮฺ ค ากริยาที่เป็นมาฎี (อดีต) มุฎอริอฺ (ปัจจุบันและอนาคต) และอัมรฺ (ค าสั่ง) 

Orthography: saheeh and mu’tal verbs, lasim and muta’addi verbs. 
Arabic grammar: definite nouns (ma’rifah) and indefinite nouns (nakirah), types 

of definite nouns (dameer, aalam, ismul mausul, ismul isharah, mu'arraf bil al, al mudaf ilal 
ma’rifah), past (mati) verbs, present and future (mu’dori’) verbs and imperative (amr) verbs. 
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09-024-203    หลักภาษาอาหรับ  3 
 ) 3العربية  اللغة قواعد(

(Arabic Grammar 3) 

3(3–0–6) 

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาหลักภาษาอาหรับ  2  
 อัขระวิธี การสมาสค ากริยากับสรรพนาม 
 ไวยากรณ์อาหรับ กรรมวาจก(อัลฟาอิล)ประเภท และประเด็นที่เกี่ยวข้อง และกรรตุวาจก 

(นาอิบุลฟาอิล) กรรม อันนะวาศิบ และอัลญะวาซิม กริยาที่นะซับสองกรรม และกริยาที่นะซับสามกรรม 
 Orthography: verb and pronoun combination. 
 Arabic grammar, passive voice: types and issues, active voice, an nawasib and 

al jawasim objects, two nasab objects and three nasab objects. 
 

วิชาเอกเลือก 
09-014-207 หลักกฎหมายอิสลาม 3 

3 الفقه أصول( )  
(Principles of Islamic Jurisprudence 3) 

3(3-0-6) 

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาหลักกฎหมายอิสลาม 2  
 หลักการวิเคราะห์และวินิจฉัยกรณีตัวบทขัดแย้งกัน  (อัตตะอารุฏ) ประเภทของการขัดแย้งของ

ตัวบทการพิจารณาให้น้ าหนักระหว่างทัศนะที่ขัดแย้ง (อัตตัรญีฮฺ)  โดยผ่านกระบวนการวิเคราะห์และวินิจฉัย
อย่างมีระบบตามหลักวิชาการ 

 Principles of analysis and judgment of textual contradiction (al-ta'arud), types 
of contradiction in texts, elimination (al-tarji) through disciplinary analysis and judgement. 
 
09-014-210   กฎหมายอิสลามเปรียบเทียบ 2 

) 2المقارن الفقه(  
(Islamic Comparative Law2) 

3(3-0-6)      

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชากฎหมายอิสลามเปรียบเทียบ 1  
เปรียบเทียบแนวคิด  หลักฐาน  และวิธีการตีความของนักกฎหมายอิสลามในหัวข้อต่างๆ ที่

เกี่ยวกับมุนากะฮาต เช่น การสมรสโดยอนุญาโตตุลาการ การหย่าสามฏอล้าคโดยการเปล่งวาจาเพียงครั้งเดียว 
เป็นต้น 

 Comparison of concepts, evidences, and approach to interpretation of scholars 
of Islamic jurisprudence on family law (al-munakahat) such as marriage upon a judicial 
decision, divorce upon triple divorce words at once. 
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09-014-224       ศาสนาโลก 
)األديان(  

(World Religions) 

3(3-0-6)      

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ไม่มี  
 ทฤษฏีการก าเนิดศาสนา  วิวัฒนาการของศาสนาประวัติศาสตร์และหลักธรรม ค าสอนของลัทธิ

และศาสนาที่ส าคัญ ๆ ของโลกโดยเน้นการวิเคราะห์เพ่ือค้นคว้าแนวทางในการสร้างสรรค์ชีวิตที่มีคุณภาพ
ประโยชน์และมีคุณต่อสังคม 

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

09-014-225   สัมมนาทางกฎหมายอิสลาม 
)اإلسالمي الفقه في سمينار(  

(Seminar in Islamic Law) 

2(1-2-2)      

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ไม่มี  
 ความหมายของการสัมมนา องค์ประกอบของการสัมมนา วิธีการคัดเลือกหัวข้อเรื่องการ

สัมมนาทางกฎหมายอิสลาม การเข้าร่วมการสัมมนา มารยาทในการสัมมนา และการจัดสัมมนาในหัวข้อหรือ
ประเด็นที่น่าสนใจเกี่ยวกับกฎหมายอิสลามวิเคราะห์สังเคราะห์และสรุปผลการสัมมนาเพ่ือการพัฒนาองค์ความรู้
หรือนวัตกรรมทางกฎหมายอิสลาม 

 Definition of seminar, seminar components, seminar title selection, seminar 
attendance, seminar etiquettes, organization of seminars on interesting Islamic law issues, 
seminar analysis, synthesis, and conclusion for knowledge development.    
 
09-014-228    หลักการบริหารและการจัดการในอิสลาม 

)اإلسالم في واإلدارة التنظيم مبادئ ) 

(Administration and Management in Islam) 

2(2-0-4)      

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ไม่มี  
 ความหมาย และความส าคัญ ของการบริหารและการจัดการในอิสลาม ประวัติความเป็นมา

ของการบริหารและการจัดการในอิสลาม หลักการและทฤษฎีพ้ืนฐานทางการบริหารและการจัดการในอิสลาม 
หลักการวางแผน การเป็นผู้น าองค์กร หลักการจัดการและการบริหารองค์กร การก ากับติดตาม การควบคุม และ
การประเมินในอิสลาม โดยมีการศึกษากรณีตัวอย่าง เพ่ือมุ่งให้เกิดการพัฒนานักบริหารที่ดีมีคุณธรรมจริยธรรม
ตามหลักศาสนา 

    Definition and significance of administration and management in Islam, 
background of administration and management in Islam, ground theories and principles of 
administration and management in Islam, planning principles, leadership, organization 
administration and management, monitoring, supervision and evaluation in Islam, with case 
studies for building Islamically ethical and moral administrators.  
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09-014-229   
      

สถานภาพสตรีในอิสลาม     
)رأة في اإلسالمممكانة ال(   

(Woman Status in Islam) 

2(2-0-4) 

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ไม่มี  
 สถานภาพและบทบาทของสตรีในสมัยญาฮิลียะฮฺ และในอิสลาม เปรียบเทียบสถานภาพ

ระหว่างบุรุษกับสตรี ศาสนบัญญัติต่าง ๆ เกี่ยวกับสตรีทั้งในด้านอิบาดาต มุอามะลาต มุนากะฮาต และญินายาต 
สตรีที่ถูกกล่าวถึงในคัมภีร์อัลกุรอาน และสตรีตัวอย่างในประวัติศาสตร์ เปรียบเทียบสถานภาพของสตรีมุสลิมกับ
สถานภาพสตรีในปัจจุบัน โดยเน้นประเด็นที่มักจะท าให้เกิดความเข้าใจผิดต่อสถานภาพสตรีในอิสลาม 

Status and role of women in Jahiliyah and in Islam, comparative the status 
between men and women, moreover study of religion law about women in both Ibadat, 
muamalat, munakahat and jinayat.  Women mentioned in the Quran and historical examples. 
Comparative the status of Muslimah with the current status of women while  emphasizes 
issues that often lead to misunderstandings of the status of women in Islam.    

09-014-230   
      

กฎหมายเปรียบเทียบ 
)المقارن القانون(  

(Comparative Laws) 

3(3-0-6)       

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ไม่มี  
 เปรียบเทียบความหมายและลักษณะทั่วไปของกฎหมายในระหว่างกฎหมายอิสลามและ

กฎหมายบ้านเมือง ลักษณะเฉพาะของกฎหมายอิสลามและกฎหมายบ้านเมือง ประเภทของกฎหมาย  ที่มาของ
กฎหมาย ขอบเขตการใช้กฎหมาย การตีความกฎหมาย และการอุดช่องว่างของกฎหมายในกฎหมายอิสลามและ
กฎหมายบ้านเมือง เปรียบเทียบหลักทั่วไปทางแพ่งและพาณิชย์และหลักทั่วไปทางอาญาในกฎหมายอิสลามกับ
กฎหมายบ้านเมือง 

Comparison of definitions and general characteristics between Islamic law and 
positive law, specific characteristics of Islamic law and positive law, law category, origin of law, 
scope of law, law interpretation, and filling gaps in Islamic law and positive law, comparison of 
general principles of civil and commercial laws, and ones of criminal law between Islamic law 
and positive law    

09-014-231   
         

กฎหมายว่าด้วยกิจการอิสลามในประเทศไทย 
 )تايالند في اإلسالمية الشريعة لشؤون قانون(

(Law on Islamic Affairs in Thailand) 

2(2-0-4)       
 

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ไม่มี  
 พระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา พระราชก าหนด กฎกระทรวง กฎ และระเบียบต่างๆที่

เกี่ยวข้องกับกิจการอิสลามในประเทศไทย เช่น พระราชบัญญัติว่าด้วยการใช้กฎหมายอิสลามในเขตจังหวัด
ปัตตานี นราธิวาส ยะลา และสตูล พ.ศ. 2489 พระราชบัญญัติบริหารองค์กรอิสลาม พ.ศ. 2540 พระราชบัญญัติ
ส่งเสริมกิจการฮัจญ์ พ.ศ. 2524 พระราชบัญญัติส่งเสริมกิจการฮัจญ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2532 (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 
2559 และพระราชบัญญัติธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2545 พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค รวมทั้ง
กฎกระทรวง ระเบียบ และอ่ืนๆ ที่ออกตามกฎหมายเหล่านี้ และผลกระทบของการมีและใช้กฎหมายดังกล่าวต่อ
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วิถีชีวิตของประชาชนโดยเฉพาะชาวไทยมุสลิม 
 Acts, royal decrees, royal enactments, ministerial regulations, regulations, and 

orders on Islamic affairs in Thailand; for example, the Act of Islamic Law Application in Pattani, 
Narathiwat, Yala and Satun 1946, the Islamic Organization Administration Act 1997, the Haji 
Promotion Act 1981, the Haji Promotion Act (Edition 2) 1989, (Edition 3) 2016, and Islamic Bank 
of Thailand Act 2002, the Consumer Protection Act, and underlying ministerial regulations, 
regulations and others, as well as effects of those acts on specifically Thai Muslim life. 

  
 09-014-234 กฎหมายรัฐธรรมนูญ 

)الدستوري القانون(  
(Constitutional Law) 

3(3-0-6)   

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ไม่มี  
 ประวัติและสาระส าคัญของรัฐธรรมนูญไทยในอดีต รัฐธรรมนูญไทยฉบับปัจจุบัน อ านาจ

อธิปไตย ระบบการปกครองและความสัมพันธ์ระหว่างองค์กร ผู้ใช้อ านาจอธิปไตย  สิทธิและเสรีภาพของ
ประชาชน  กระบวนการควบคุมกฎหมายมิให้ขัดต่อรัฐธรรมนูญ กระบวนการวินิจฉัยชี้ขาดคดีรัฐธรรมนูญใน
ประเทศไทย 

 History and essence of Thai Constitutional Law in the past, present Thai 
Constitutional Law, sovereignty, regime and interorganizational relationship, sovereignty 
practitioners, rights and freedom of people, process of controlling unconstitutionality of law, 
and procedures of court decisions in constitutional cases in Thailand. 
 
09-014-235 การเมืองการปกครองในอิสลาม 

)والحكم في اإلسالمالسياسة (  
(Politics  and Government in Islam) 

3(3-0-6) 

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ไม่มี  
 ความหมายและที่มาของซียาซะฮ์ชัรอียะห์ นโยบายและศาสตร์อิสลามในสังคมมุสลิมและพหุ

วัฒนธรรม การประยุกต์ใช้กฎหมายอิสลามในประเด็นที่ไม่มีตัวบทปรากฏชัดเจน อ านาจการปกครอง ระบบการ
ปกครอง วิธีการได้มาซึ่งผู้น า คุณสมบัติและบทบาทของผู้น า การได้มาซึ่งผู้น าองค์กรอิสลามในประเทศไทย การ
สิ้นสุดความเป็นผู้น าในอิสลาม การวิเคราะห์สภาพการเมืองการปกครองในชุมชนมุสลิมโดยใช้หลักเกณฑ์ทาง
กฎหมายอิสลาม 

Definition and origin of good governance in Islam (al-Siyasah al-Shar'iyah'), 
Islamic policy and science in cultural pluralism and Muslim community, application of Islamic 
law on untextualized issues, authority, regime, leader acquisition methods, qualifications and 
roles of leaders, leader acquisition of Muslim organizations in Thailand, leadership termination 
in Islam, analysis of politics and government in Muslim communities based on the Islamic legal 
principles.        
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09-014-238 การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา                                    1(0-2-1)   
)التعاوني للتعليم اإلعداد(                                

(Co-operative Education Preparation) 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ไม่มี 

หลักการ แนวคิด กระบวนการสหกิจศึกษา ระเบียบข้อปฏิบัติที่เก่ียวข้อง การเตรียมตัวเพื่อการ
ฝึกงานในสถานประกอบการที่เหมาะสม ความรู้พ้ืนฐานในการปฏิบัติงานในสถานประกอบการเพ่ือน าไปพัฒนา
ตนเองตามมาตรฐานวิชาชีพของสาขาวิชา เช่น การพัฒนาบุคลิกภาพ ภาษาอังกฤษ เทคโนโลยีสารสนเทศ การ
สื่อสาร มนุษยสัมพันธ์ การท างานเป็นทีม เป็นต้น ตลอดจนการน าเสนอโครงงานและการเขียนรายงานวิชาการ 

Principles, concepts, and process of co-operative education, related rules and 
regulations, preparation for working in a suitable workplace, basic knowledge and soft skills for 
self-development in compliance with professional requirements, such as personality, English 
skill, information technology skill, communication, human relationship, and working in 
collaboration, as well as project presentation and report writing.    

 
09-014-239 ต ารานิพนธ์ทางกฎหมายอิสลาม                                                 2(2-0-4)    

)دراسة نصية في كتب الفقه اإلسالمي(  
(Textbooks in Fiqh) 

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ไม่มี 
ค านิยามต ารานิพนธ์ ประเภท แนวทางการแต่งต ารานิพนธ์ ต ารานิพนธ์ภาษาอาหรับและภาษา

มลายูที่ได้รับการยึดถือแพร่หลายในในประเทศไทยและประเทศอาเซียน ศึกษากฎหมายอิสลามว่าด้วยอิบาดาตหรือ
มุนากาฮาตผ่านต ารานิพนธ์ เช่น ต าราฟัตหุลมุอีนและมะนียะตุลมุศ็อลลี เป็นต้น 

      Definition of textbooks, types and methods in writing textbooks, textbooks in 
Arabic and Malay well-recognized in Thailand and ASEAN nations, study of Islamic legal worships 
or family law (al-munakahat) through textbooks, such as Kitab Fathul Muin and Manyatul Musalli. 

 
09-014-241       ภาษาอาหรับเพื่อการบริหารจัดการฮาลาล                                   3(3-0-6) 

)اللغة العربية إلدارة شؤون الحالل(  
(Arabic Language for Halal Management) 

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ไม่มี 

 ค าศัพท์ ส านวน บทสนทนาภาษาอาหรับที่ใช้ในการประสานงานและการบริหารจัดการ            
ฮาลาล  เทคนิคในการพูดเพ่ือสื่อสารในการแสดงสินค้าการจัดนิทรรศการ การแสดงความคิดเห็น การเป็นผู้ด าเนิน
รายการ  การเขียนเอกสารทางการ 

 Vocabularies, expressions, and Arabic conversations in halal cooperation and 
management, techniques for oral communication in exhibition, giving opinions, Master of 
Ceremonies performance, formal writing.   
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09-014-243 ภาวะผู้น าและจรรยาบรรณของนักบริหารจัดการฮาลาล                 3(3-0-6)  
)شؤون الحالل آداب القيادة اإلدارية في(  

(Leadership and Ethic for Halal Manager) 

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ไม่มี 

แนวคิดภาวะผู้น า ลักษณะของผู้น า ภาวะผู้น าของท่าน นบีและคุลาฟาอฺอัรรอชีดีน การจัดระบบ
และวิธีการท างานในอิสลาม การก าหนดวิสัยทัศน์สู่เป้าหมายขององค์การ การสร้างความรับผิดชอบร่วม การบริหาร
ความขัดแย้ง การสร้างทีม การจูงใจ หลักการบริหารจัดการฮาลาลและจรรยาบรรณท่ีเกี่ยวข้องสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน 

Leadership concepts, leadership characteristics, leadership of Prophet 
Muhammad and his four Companions, systematization and working methods in Islam, 
visualization of organization goals, engagement building, conflict management, team building, 
inspiration, principles of halal management and related ethics for sustainable growth.   

 
 

09-014-423   สารนิพนธ ์
)التكميلي البحث(  

(Thematic Paper) 

3(2-2-5)      

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ไม่มี  

 การเขียนเค้าโครงภาคนิพนธ์ หรือโครงงาน ในหัวข้อพิเศษ เกี่ยวข้องกับสาขากฎหมายอิสลาม 
และได้รับการอนุมัติจากกรรมการสาขาวิชาให้ท าการศึกษาอย่างเป็นระบบตามหลักวิชาการ วิเคราะห์ สรุปรายงาน 
น าเสนอท่ีประชุม และจัดพิมพ์เผยแพร่สู่สาธารณะ 

 Writing a proposal of term paper, project, or special topic related to Islamic 
jurisprudence disciplinary, approved by the department committees to continue systematical 
investigation, analysis, conclusion, presentation and publication, respectively. 

    
 

09-014-436 สหกิจศึกษา 
)التعاوني التعليم(  

(Co-operative Education) 

6(0-18-0)   

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ไม่มี  

  การปฏิบัติงานในสถานประกอบการในลักษณะพนักงานชั่วคราว เพ่ือให้ได้ประสบการณ์จากการ
ไปปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย โดยจัดให้นักศึกษามีการเรียน และพัฒนาตนเองในมหาวิทยาลัยร่วมกับการจัดให้
นักศึกษาไปปฏิบัติงานจริงโดยยึดยึดหลักจรรยาบรรณอิสลาม 

  Working in an enterprise as a contemporary employee to acquire actual work 
experiences through assigned tasks. Students have on-campus study jointly with on-site working 
with Islamic integrity.    
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ภาคผนวก ข 
ตารางเปรียบเทียบ 

 ภาคผนวก ข 
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ตารางเปรียบเทียบหลักสตูรเดิมกับหลกัสูตรปรับปรุง 
 

ตารางเปรียบเทียบหลักสูตรเดิมกับหลักสูตรปรับปรุง 
 

หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2559 หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2564 เหตผุลในการแกไ้ข 
ชื่อหลักสูตร คงเดิม     - 
ศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชากฎหมายอิสลาม 

اإلسالمية الشريعة يف) الليسانس( العالية اإلجازة  
 
 

 

Bachelor of Arts Program in Islamic Law    
ชื่อปริญญา คงเดมิ     - 

ศิลปศาสตรบัณฑิต  (สาขาวิชากฎหมายอิสลาม)   
  اإلسالمية الشريعة يف) الليسانس( العالية اإلجازة

Bachelor of Arts Program in Islamic Law 

  

ศศ.บ.  (สาขาวิชากฎหมายอิสลาม)   
B.A. (Islamic Law)   

   
 โครงสร้างหลักสูตร โครงสร้างหลักสูตร โครงสร้างหลักสูตร 
หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป                         31   หน่วยกิต 
หมวดวิชาเฉพาะ                               99   หน่วยกิต 
        กลุ่มวิชาแกน                           17   หน่วยกิต 
        กลุ่มวิชาเอก (แบบเอกเดี่ยว)         82   หน่วยกิต 
              วิชาเอกบังคับ           56   หน่วยกิต 
 วิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า          26   หน่วยกิต 
        กลุ่มวิชาเอก (แบบเอก-โท)           67   หนว่ยกิต 

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป                         31   หน่วยกิต 
หมวดวิชาเฉพาะ                               99   หน่วยกิต 
        กลุ่มวิชาแกน                           17   หน่วยกิต 
        กลุ่มวิชาเอก (แบบเอกเดี่ยว)         82   หน่วยกิต 
              วิชาเอกบังคับ                    59   หน่วยกติ 
 วิชาเอกเลือก   ไม่น้อยกว่า        23   หน่วยกิต 
        กลุ่มวิชาเอกและวิชาโท (แบบเอก-โท)   82  หน่วยกิต 

ปรับปรุงเฉพาะจ านวนหน่วยกิต
ในหมวดวิชาเอกบังคับเพ่ิมข้ึน 3 
หน่วยกิต เพื่อให้บรรลุ
ผลสัมฤทธิ์ตามผลการเรียนรู้ที่
คาดหวังของหลักสูตร 
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              วิชาเอก บังคับ         56  หน่วยกิต 
 วิชาเอกเลือก     ไม่น้อยกว่า     11  หน่วยกิต 
  วิชาโท           ไม่น้อยกว่า     15   หน่วยกิต 
  หมวดวิชาเลือกเสรี                          6   หน่วยกิต 
                รวม                          136   หนว่ยกิต 
  หมวดวิชาโท    ไม่น้อยกว่า        18   หน่วยกิต 

              วิชาเอก บังคับ               59   หน่วยกิต 
 วิชาเอกเลือก    ไม่น้อยกว่า     8   หน่วยกิต 
  วิชาโท            ไม่น้อยกว่า  15   หน่วยกิต 
  หมวดวิชาเลือกเสรี                        6   หนว่ยกิต 
              รวม                           136  หน่วยกิต 
  หมวดวิชาโท ไม่น้อยกว่า             18   หน่วยกิต 

ปรัชญาหลักสูตร 
มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถและทักษะด้านการใช้
กฎหมายอิสลาม มีคุณธรรม  จริยธรรม มีจิตส านึกสาธารณะ 
ก้าวทันต่อความเปลี่ยนแปลง สามารถยอมรับความหลากหลาย 
แตกต่าง พัฒนาคุณภาพ ชีวิตของตนเอง ครอบครัว และสังคม
อย่างสมดุล ด้วยกระบวนการศึกษาที่มีคุณภาพทันสมัย และ
บูรณาการ 

ปรัชญาหลักสูตร 
มุ่งจัดการศึกษาเชิงบูรณาการศาสตร์กฎหมายอิสลามที่วางอยู่บน
รากฐานแห่งคัมภีร์อัลกุรอานและซุนนะฮ์ เพื่อตอบสนองความต้องการ
พัฒนาคนและสังคมร่วมสมัย บัณฑิตสามารถคิดวิเคราะห์และ
ประยุกต์ใช้กฎหมายอิสลามในการด าเนินชีวิต การประกอบอาชีพ 
และการด ารงตนในสังคมพหุวัฒนธรรม 
 

ให้สอดคล้องกับผลการเรียนรู้ที่
คาดหวังของหลักสูตร 

ความส าคัญของหลักสูตร 
 สังคมโลกปัจจุบันได้พัฒนาไปสู่สังคมฐานความรู้ ซึ่งสอดคล้อง
กับหลักศาสนาอิสลามที่ได้เรียกร้องให้มนุษย์ปฏิรูปสังคมด้วย
ความรู้มาเป็นเวลานานกว่า 1400 กว่าปี คัมภีร์อัลกุรอานเป็น
แหล่งวิทยาการอันยิ่งใหญ่และท้าทายปัญญาของมนุษย์ ชี้ชวนให้
มนุษย์ศึกษา ค้นคว้า คัมภีร์อัลกุรอานประมวลไว้ด้วยความรู้ที่
เป็นสูตรส าเร็จและความรู้ที่เปิดโลกทัศน์ให้มนุษย์ต่อยอดด้วย
กระบวนการคิด ศึกษา ค้นคว้า และวิจัย มหาวิทยาลัยหลายแห่ง
ทั่วโลก ได้น าเนื้อหาสาระในคัมภีร์อัลกุรอานไปเป็นรากฐาน
ทางด้านการศึกษาสาขาวิชาต่าง ๆ รวมทั้งสาขาวิชากฎหมาย
อิสลาม ซึ่งเป็นมาตรฐานส าคัญส าหรับการด าเนินชีวิตของมุสลิม
ทุกคน ไม่ว่ าจะอาศัยอยู่ ในประเทศมุสลิมหรือไม่ก็ตาม 

ความส าคัญของหลักสูตร 
หลักสูตรสาขาวิชากฎหมายอิสลาม เป็นหลักสูตรที่ประมวลหลัก
ปฏิบัติในศาสนาอิสลามไว้อย่างครอบคลุมทั้งบทบัญญัติว่าด้วย
ศาสนกิจและกิจวัตรประจ าวัน ตลอดจนความสัมพันธ์กับเพ่ือนมนุษย์
และกับสิ่งแวดล้อม เป็นหลักสูตรที่มุ่งพัฒนาคนและสังคมด้วย
หลักธรรมค าสอนทางศาสนาอิสลาม ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความส ารวม
ตน ตระหนักในสิทธิและหน้าที่ที่พึงปฏิบัติทั้งต่อตนเองและผู้ อ่ืน
ตลอดจนต่อพระผู้เป็นเจ้า ท่ามกลางสังคมที่เสื่อมคุณธรรมจริยธรรม
และมีความเจริญก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน
ยากที่จะคุ้มครองป้องกันด้วยระบบกฎหมายใดได้ เนื่องจากกฎหมาย
โดยทั่วไปมักควบคุมเฉพาะพฤตกิรรมภายนอกไม่สามารถควบคุมจิตใจ 
กฎหมายอิสลามเป็นบทบัญญัติที่ได้ประสบความส าเร็จในการพัฒนา

เ พ่ื อ ใ ห้ มี ค ว าม ชั ด เ จ น แ ล ะ
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ
หลักสูตร 
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การศึกษากฎหมายอิสลามจึงมีความส าคัญ ยิ่งในสังคมปัจจุบันที่
มีการเปลี่ยนแปลงเชื่อมโยงกับวัฒนธรรมที่หลากหลาย ยิ่งมี
ความจ าเป็นที่มุสลิมและต่างศาสนิกจะต้องรู้และเข้าใจกฎหมาย
อิสลามมากขึ้น เพ่ือสามารถปรับตัวในการอยู่ร่วมกันภายใต้
กรอบแห่งกฎหมายอิสลามอันเป็นกฎหมายสากล ยืดหยุ่น และ
เหมาะสมกับทุกยุคทุกสมัย หาไม่แล้วอาจจะน าไปสู่การใช้ชีวิต
อย่างคับแคบ ขัดแย้ง และเกิดความรุนแรงขึ้นได้ การจัดการ
เรียนการสอนสาขาวิชากฎหมายอิสลามจึงมีนัยส าคัญต่อการ
สร้างความสงบสุขและความเจริญก้าวหน้าของสังคม 

คนและสังคมสามารถยกระดับคุณภาพชีวิตมนุษย์ในหลายยุคหลาย
สมัยและยังคงเหมาะสมที่จะน ามาปรับใช้ในสังคมปัจจุบัน ขณะนี้
ประเทศไทยมีการปรับปรุงการใช้กฎหมายเกี่ยวกับมุสลิมให้สอดคล้อง
กับหลักบัญญัติทางศาสนาอิสลามหลายฉบับ เช่น พระราชบัญญัติว่า
ด้วยการใช้กฎหมายอิสลามในเขตจังหวัดปัตตานี นราธิวาส ยะลา 
และสตูล พ.ศ. 2489 พระราชบัญญัติบริหารองค์กรศาสนาอิสลาม 
พ.ศ. 2540 พระราชบัญญัติธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย พ.ศ. 
2545  และอ่ืน ๆ ดังนั้น การจัดการศึกษาในหลักสูตรกฎหมายอิสลาม
จึงมีความส าคัญต่อการใช้กฎหมายเหล่านี้ให้มีความถูกต้อง ตลอดจน
การปรับปรุงพัฒนารูปแบบและวิธีการปรับใช้กฎหมายอ่ืนๆ ของ
ประเทศให้มีความเหมาะสมและเกิดความสงบสุขร่มเย็นในสังคมพหุ
วัฒนธรรม  เป็นหลักสูตรที่ตอบสนองความต้องการของประชาชนใน
ท้องถิ่น สอดคล้องกับการพัฒนาพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้สู่การ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมให้มีความสงบสุข มั่นคงและยั่งยืน 

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร  
1. มีความรู้ความเข้าใจบทบัญญัติกฎหมายอิสลาม และวิธีการ
วิเคราะห์ วินิจฉัยตัวบทตามแนวทางของบรรดานักปราชญ์
มัซฮับต่างๆ โดยเฉพาะมัซฮับชาฟิอี 
2. มีความรอบรู้และสามารถเปรียบเทียบระหว่างทัศนะต่างๆ 
ทางกฎหมายอิสลามและกฎหมายบ้านเมืองเพ่ือน าไปประยุกต์ใช้
ในชีวิตประจ าวันได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 
3. มีจิตส านึกสาธารณะ  มีทักษะด้านการสื่อสารด้วยภาษาที่
หลากหลาย และพร้อมให้บริการวิชาการด้านกฎหมายอิสลาม  
แก่บุคคล องค์กรและหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน  
4.  มีคุณธรรม จริยธรรม สามารถประกอบอาชีพด้วยความ

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
1.  มีความรู้ความเข้าใจบทบัญญัติและแหล่งที่มาของกฎหมายอิสลาม 
2. มีทักษะการอ่านอัลกุรอาน และเข้าใจเจตนารมณ์แห่ง อัลกุรอาน 
สามารถอธิบายต ารานิพนธ์ทางกฎหมายอิสลาม 
3. สามารถอธิบายหลักการวิเคราะห์ วินิจฉัยทางกฎหมายอิสลามตาม
แนวทางของนักปราชญ์มัซฮับต่าง ๆ โดยเฉพาะมัซฮับชาฟิอี 
4. สามารถวิเคราะห์ประเด็นร่วมสมัยในการประยุกต์ใช้กฎหมาย
อิสลามเก่ียวกับกิจการฮาลาลและอ่ืนๆ 
5. มีจิตส านึกสาธารณะ  มีทักษะภาวะผู้น า มีวินัย มีความรับผิดชอบ 
มีความยุติธรรม และสามารถสื่อสารด้วยภาษาท่ีหลากหลาย 
6. มีความสามารถใช้เทคโนโลยี มีคุณธรรม จริยธรรม  และมี

ปรับปรุ งประเด็นการ เข้ า ใจ
เจตนารมณ์ แห่ ง อัลกุ ร อาน 
สามารถอธิบายต ารานิพนธ์ทาง
กฎหมาย อิ ส ล าม  ส าม า รถ
อธิ บ า ย ห ลั ก ก า ร วิ เ ค ร า ะห์ 
วินิจฉัยทางกฎหมายอิสลามตาม
แนวทางของนักปราชญ์มัซฮับ
ต่าง ๆ โดยเฉพาะมัซฮับชาฟิอี 
และประเด็นทักษะภาวะผู้น า
ควรมีความยุติ ธรรม เ พ่ือให้
สอดคล้องกับความต้องการของ
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ซื่อสัตย์สุจริตพร้อมอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมพหุวัฒนธรรมและใน
ประชาคมอาเซียนได้อย่างมีความสุข 

จรรยาบรรณทางวิชาการ สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมพหุ
วัฒนธรรมได้อย่างมีความสุข 
 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป (รวม  31  หน่วยกิต) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (รวม  31 หน่วยกิต)  
กลุ่มวิชาภาษา   12   หน่วยกิต กลุ่มวิชาภาษา   12   หน่วยกิต  
ภาษาไทย         3    หน่วยกติ ภาษาไทย         3    หน่วยกติ  
ภาษาอังกฤษ     6    หน่วยกิต ภาษาอังกฤษ     6    หน่วยกิต  
11-034-102 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน      3(2-2-5) 

การใช้ภาษาอังกฤษในการทักทาย  แนะน า  บอกทิศทาง 
พัฒนาทักษะการอ่านและการเขียนในชีวิต ประจ าวัน 

 

 คงเดิม     - 

11-034-103 การสนทนาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 3 (2-
2-5) 

พัฒนาทักษะการฟังและการพูดภาษาอังกฤษเพ่ือการ
สื่อสารในโอกาสต่าง ๆ  ฝึกการสนทนาเป็นกลุ่ม 

 

คงเดิม     - 

11-034-104 การใช้ภาษามลายูในชีวิตประจ าวัน   3(2-2-5) 
การใช้ภาษามลายูกลางอย่างถูกต้องเหมาะสม  หลักการ

พูด การฟัง  การอ่าน และการเขียน เน้นฝึกปฏิบัติเพ่ือการ
น าไปใช้ 

 

 คงเดิม             - 

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

การวิเคราะห์วิจารณ์การใช้ภาษาไทยในสังคมปัจจุบัน 
 

ยกเลิก     สอดคล้องกับผลการเรียนรู้ที่
คาดหวังของหลักสูตร (ELO) 
ระดับน้อย 
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11-034-106     การเรียนรู้ภาษาอังกฤษผ่านทางวัฒนธรรม   
3(3-0-6) 
          การใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการเรียนรู้  และแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นเกี่ยวกับวัฒนธรรม ประเพณีแนวคิด ความเชื่อ 
ส านวน ภาษาท่าทางในบริบทของชาติต่าง 

ยกเลิก สอดคล้องกับผลการเรียนรู้ที่
คาดหวังของหลักสูตร (ELO) 
ระดับน้อย 

11-034-107  ภาษามลายูเพ่ือการสื่อสาร    3 (2-2-5) 
พัฒนาทักษะการฟังและการพูดภาษามลายู เพ่ือการ

สื่อสารในโอกาสต่างๆ  ฝึกการสนทนาเป็นกลุ่ม 

คงเดิม     - 

กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   12   หน่วยกิต กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  12 หน่วยกิต  
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์   (6 หน่วยกิต)  กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์   (6 หน่วยกิต)  
11-024-108      สหวิทยาการทางมนุษยศาสตร์   3(3-0-6) 

การผสมผสาน ปรั ชญา  ความคิ ด  ศิ ลปะ  ดนตรี 
ประวัติศาสตร์  ตั้งแต่ยุคโบราณจนถึงยุคปัจจุบัน   ตลอดจน
ศึกษาถึงความสัมพันธ์ของอารยธรรมตะวันตกที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
และมีอิทธิพลต่อโลกตะวันออก 

 ยกเลิก สอดคล้องกับผลการเรียนรู้ที่
คาดหวังของหลักสูตร (ELO) 
ระดับน้อย 

11-024-109     การพูดเพ่ือสังคม    3(2-2-5)           
หลักการและเทคนิคการพูดเพ่ือสังคม  ได้แก่  การพูด

ติดต่อธุรกิจ   การพูดจูงใจ  การพูดในฐานเป็นโฆษก  พิธีกร  
การประชาสัมพันธ์  การออกค าสั่ง  การปราศรัย  สุนทรพจน์  
โอวาท การกล่าวสดุดี  กล่าวไว้อาลัย  การเปิดปิดงาน  กล่าว
ต้อนรับ  กล่าวขอบคุณ  กล่าวอวยพร  กล่าวมอบสิ่งของ  และ
กล่าวแนะน าสรุปความ 
 
 
 

 คงเดิม     - 
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11-024-110  การค้นคว้าสารสนเทศและการเขียนงานทาง
วิชาการ      3 (2-2-5) 

แหล่งทรัพยากรสารสนเทศ การค้นคว้าและรวบรวม
สารสนเทศ การบันทึกเพ่ือวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูล การ
เรียบเรียงงานวิชาการ และการเขียนเอกสารอ้างอิงในงาน
วิชาการ 

 คงเดิม     
 

- 

11-024-111  วิถีชีวิตมุสลิมและสุขภาพ   3(3-0-6)      
วิถีอิสลามที่เกี่ยวกับหลักศรัทธา หลักการปฏิบัติ หลัก

จริยธรรม  หลักสุขอนามัย ขนบธรรมเนียมประเพณี  ศิลปะและ
สันทนาการ ตลอดจนการดูแลสุขภาพในการด าเนินชีวิตของ
มุสลิม ทั้งทางด้านส่วนตัวและสังคม 

ยกเลิก เนื้อหาซ้ าซ้อนกับรายวิชาใน
หลักสูตรเช่นวิชา 09-004-203 
หลั ก ศ รั ท ธ า  0 9 -014 -201 
กฎหมายอิสลามว่าด้วยอิบาดาต 
1 และวิชา 11-014-119  การ
ออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพ 

11-024-112        ทักษะการคิด             3(2-2-5) 
ความส าคัญของการคิดอย่างมีระบบ การใช้ปัญญาหา

เหตุผลเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา การริเริ่มแนวความคิดใหม่ที่
เป็นสัมมาทิฐิในระดับบุคคลและสถาบัน ฝึกปฏิบัติวิธีคิด สร้าง
กิจกรรมเพ่ือพัฒนาความสามารถในการคิดวิจารณญาณ คิด
วิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ คิดสร้างสรรค์และการตัดสินใจ           

คงเดิม     - 

09-004-103  ทักษะชีวิตมุสลิม   3(2-2-5) 
คุณค่าและเป้าหมายของชีวิต ทักษะชีวิตที่จ าเป็นใน

ชีวิตประจ าวัน คุณลักษณะของมุสลิม การพัฒนาบุคลิกภาพทั้ง
ภายในและภายนอก การฝึกทักษะการท างานเป็นทีมที่เน้นการ
เป็นผู้น าและผู้ตามที่ดี  การพัฒนาบุคคลให้มีจิตสาธารณะและ
การพัฒนาคุณสมบัติด้านต่าง  ๆ ของบุคคล มารยาททางสังคม 
การด ารงชีวิตอยู่ในสังคมที่หลากหลาย โดยมีการฝึกปฏิบัติและ

ยกเลิก ต้องปรับปรุงรายวิชานี้ใหม่ตาม 
นโยบายของมหาวิทยาลัย 
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ศึกษาชีวิตจริงในสังคมเชื่อมโยงกับหลักการทางศาสนาและ
ทฤษฎีที่ได้ศึกษา เพ่ือมุ่งให้เกิดการพัฒนาบุคคลที่สมบูรณ์ 
09-004-104      มโนทัศน์การศึกษาในอิสลาม     3(3-0-6) 

ศึกษาความหมาย ความส าคัญ ขอบเขต หลักการ วิธีการ 
เป้าหมาย จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์การศึกษาในอิสลาม มโน
ทัศน์เกี่ยวกับมนุษย์ มโนทัศน์เกี่ยวกับความรู้ความส าคัญ 
เป้าหมายของความรู้การจ าแนกองค์ความรู้ การบูรณาการองค์
ความรู้ในอิสลาม คุณลักษณะ หน้าที่และบทบาทของผู้สอน 
คุณลักษณะของผู้ศึกษาหาความรู้ ความสัมพันธ์ระหว่าง
การศึกษา ศาสนาและสังคม การศึกษาเพ่ือการพัฒนาตนเอง 
ครอบครัวและสังคมที่ยั่งยืน 

 

 ยกเลิก ต้องปรับปรุงรายวิชานี้ใหม่ตาม 
นโยบายของมหาวิทยาลัย 

กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์  ( 6 หน่วยกิต) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์  (  6 หน่วยกิต)   
11-014-112  สหวิทยาการด้านสังคมศาสตร์      3(3-0-6)    
            พัฒนาการทางสังคมศาสตร์  แนวคิด ทฤษฎีทางสังคม 
การวิเคราะห์สถานการณ์สังคมปัจจุบัน ทั้งรูปแบบ ผลกระทบ 
และการปรับตัว ในสังคมไทยและสังคมโลก 
 

 ยกเลิก     สอดคล้องกับผลการเรียนรู้ที่
คาดหวังของหลักสูตร (ELO) 
ระดับน้อย 

11-014-113  วิถีชีวิตและวัฒนธรรม               3(3-0-6)     
          แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรม  การจัด
ระเบียบทางสังคม  ระบบคุณค่าในสังคม  วิถีชีวิตและวัฒนธรรม
ไทย   การพัฒนาวิถีชีวิตไทยในบริบทของการเปลี่ยนแปลงทาง
สังคม 
 
 

คงเดิม      - 
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11-014-114  ศาสนาและวัฒนธรรมไทย         3(3-0-6)   
             ระบบความเชื่อ ก าเนิด ความหมาย ลักษณะค าสอน
และองค์ประกอบของศาสนา อิทธิพลของศาสนาที่มีต่อ
วัฒนธรรม โดยเน้นถึงศาสนาและวัฒนธรรมในประเทศไทย 

คงเดิม      - 

11-014-115  มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม             3(3-0-6)    
            ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม ระบบ
นิเวศน์   วิกฤตการณ์สิ่ งแวดล้อม ภาวะโลกร้อน สาเหตุ  
ผลกระทบ และการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม การสร้างจริยธรรม
และจิตส านึกทางสิ่งแวดล้อม 

คงเดิม     - 

11-014-116  กฎหมายในชีวิตประจ าวัน       3(3-0-6)      
ความรู้ เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไปและกฎหมาย

อิสลาม กฎหมายทีเกี่ยวข้องกับสิทธิมนุษยชน และการคุ้มครอง
ผู้บริโภค เพ่ือให้สามารถอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุข 

คงเดิม     - 

11-014-118  สังคมวิทยาจังหวัดชายแดนใต้    3(3-0-6) 
         ลักษณะทางสังคมและวัฒนธรรม สภาพปัญหา ความ
ขัดแย้งในพ้ืนที่ พัฒนาการของนโยบายความมั่นคง การจัด
องค์กรในการแก้ปัญหา และแผนการพัฒนาพ้ืนที่จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ 

คงเดิม     - 

09-004-105  วิทยาการอิสลามเบื้องต้น  3(3-0-6) 
ความรู้เบื้องต้นในอิสลามเกี่ยวกับมนุษย์และความสัมพันธ์

ระหว่างมนุษย์กับอัลลอฮฺ ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับมนุษย์ 
(อิบาดาต และมุอามะลาต) การประกอบอาชีพ ระบบการศึกษา 
ครอบครัว สังคม เศรษฐกิจ กฎหมาย การเมือง การปกครอง 
การเกษตร การอุตสาหกรรม การแพทย์ การรักษาสุขภาพ
อนามัย และสิ่งแวดล้อมที่เชื่อมโยงวิทยาการอิสลามกับวิถีชีวิต

ยกเลิก ต้องปรับปรุงรายวิชานี้ใหม่ตาม 
นโยบายของมหาวิทยาลัย 
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มุสลิมในสังคมพหุวัฒนธรรม 

 
09-004-106   ศาสนาและปรัชญาชีวิต  3(3-0-6) 

ก าเนิดและความหมายของศาสนาต่าง ๆ ในโลก 
เปรียบเทียบหลักค าสอน จริยธรรม จุดมุ่งหมายสูงสุด หลัก
ศรัทธา และหลักปฏิบัติ ในศาสนาอิสลาม พุทธ ฮินดู ยูดาย และ
คริสต์ แนวคิดทางปรัชญาตะวันตกและตะวันออก ลักษณะ
แนวคิดเชิงปรัชญาในศาสนาต่างๆ  ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
ปรัชญาชีวิต และวิถีการด าเนินชีวิตของนักปรัชญาหรือศาสนา  
โดยเน้นการวิเคราะห์เพ่ือค้นหาแนวทางในการสร้างสรรค์ชีวิตที่
มีคุณภาพ มีประโยชน์ และมีคุณค่าต่อสังคม 

 

ยกเลิก ต้องปรับปรุงรายวิชานี้ใหม่ตาม 
นโยบายของมหาวิทยาลัย 

09-004-107   สันติศึกษา           3(3-0-6) 
         ความหมายและแนวคิดหลักเกี่ยวกับสันติภาพ และสันติ
ศึกษา ปัญหาความขัดแย้งและความรุนแรงในระดับครอบครัว 
ชุมชน ระดับชาติและระว่างประเทศ การจัดการความขัดแย้ง
โดยสันติวิธี 

ยกเลิก 
 

ต้องปรับปรุงรายวิชานี้ใหม่ตาม 
นโยบายของมหาวิทยาลัย 
 
 

 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  (6 หน่วยกิต) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  (6 หน่วยกิต)   
 10-024-102     สถิติการวิจัย      2(2-2-5) 

ความหมายและความสัมพันธ์ระหว่างสถิติกับการวิจัย  
ความส าคัญของสถิติเชิงอนุมาน  การจัดระเบียบข้อมูล  การจัด
แนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลาง   ทฤษฎีความน่าจะเป็น  การประมาณ
ค่า การทดสอบสมมติฐาน  การวิเคราะห์การถดถอย และ
สหสัมพันธ์   การวิเคราะห์ความแปรปรวน 

 

ยกเลิก     สอดคล้องกับผลการเรียนรู้ที่
คาดหวังของหลักสูตร (ELO) 
ระดับน้อย 
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10-024-103  การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทาง
สถิติ  3(2-2-5) 

การใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล  
ปฏิบัติการใช้โปรแกรมส าเร็จรูปในการวิเคราะห์ข้อมูลที่นิยมใช้
ในปัจจุบัน  การแปลความหมายและสรุปผลที่ ได้จากการ
วิเคราะห์ 

ยกเลิก    สอดคล้องกับผลการเรียนรู้ที่
คาดหวังของหลักสูตร (ELO) 
ระดับน้อย 

 10-024-204        ระเบียบวิธีการวิจัย  3(2-2-5) 
ศึกษาความส าคัญของการวิจัย ขั้นตอนในการท าวิจัย การ

ก าหนดปัญหาส าหรับการวิจัย การคัดเลือกตัวแปร การ
ตั้งสมมติฐาน การออกแบบวิจัย การเก็บรวบรวมข้อมูล การ
วิเคราะห์ข้อมูล เลือกเขียนรายงานวิจัยทางการเกษตรหรือการ
เขียนรายงานวิจัยในชั้นเรียน 

คงเดิม     - 

10-034-107   คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน  3(3-0-6)   
          เซต ตรรกศาสตร์เบื้องต้น ความน่าจะเป็น สถิติเบื้องต้น 
ลอการิทึม เมตริก ลิมิต ความต่อเนื่อง อัตราการเปลี่ยนแปลง
และอนุพันธ์ การจัดอันดับ การจัดหมู่ ล าดับและอนุกรมของ
จ านวนจริง และการประยุกต์ใช้คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน 
 

คงเดิม     - 

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

ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมความสัมพันธ์ระหว่างวิทยาศาสตร์กับ
สิ่ งแวดล้อม  การมีส่วนร่วมในการจัดการพลังงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การส่งเสริมและการ
บ ารุงรักษาคุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตาม
หลักการพัฒนาที่ยั่งยืน 

ยกเลิก     สอดคล้องกับผลการเรียนรู้ที่
คาดหวังของหลักสูตร (ELO) 
ระดับน้อย 
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 10-024-105   คอมพิวเตอร์ในชีวิตประจ าวัน  3(2-2-5)   

ศึกษาเทคโนโลยีคอมพิว เตอร์ที่ มี อิทธิพลและมี
ผลกระทบต่อชีวิตและสังคความหมายความเป็นมา  และ
องค์ประกอบของคอมพิวเตอร์ หลักการท างานทั่วไป อุปกรณ์
แ ล ะสื่ อ บั น ทึ ก ข้ อ มู ล ก า ร แ ท น ข้ อ มู ล แ ล ะก า ร จั ด ก า ร
ข้อมูลคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และเครือข่าย
อินเตอร์เน็ต จริยธรรม อาชญากรรม และความปลอดภัยในการ
ใช้คอมพิวเตอร์ในชีวิตประจ าวัน และ ศึกษาการใช้ซอฟแวร์
ส าเร็จรูปส าหรับประยุกต์ใช้ในงานที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาของ
นักศึกษา 

 คงเดิม     - 

09-004-108  อิสลามกับวิทยาศาสตร์  3(3-0-6)   
            ความส าคัญของวิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ในอัลกุ
รอาน ชีวประวัตินักวิทยาศาสตร์มุสลิม ผลงานและบทบาทของ
นักวิทยาศาสตร์มุสลิมที่มีอิทธิพลต่อวงการทางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีในปัจจุบัน แนวคิดอิสลามในอัลกุรอานเกี่ยวกับระบบ
จักรวาล สิ่งแวดล้อม และมลภาวะ 

ยกเลิก 
 

ต้องปรับปรุงรายวิชานี้ใหม่ตาม 
นโยบายของมหาวิทยาลัย 

กลุ่มวิชากีฬาพลศึกษา  1  หน่วยกิต กลุ่มวิชากีฬาพลศึกษา   1  หน่วยกิต  
11-014-117   การออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพ      1 (0-2-1) 
          ความมุ่งหมาย คุณค่า และประโยชน์ของการออกก าลัง
กายสรีรวิทยาการออกก าลังกาย   การเสริมสร้างและการ
ทดสอบสมรรถภาพทางกาย  หลักเกณฑ์และรูปแบบของ
กิจกรรมการออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพ แนวทางการเลือก
รูปแบบของการออกก าลังกายที่เหมาะสมและการน าไปใช้เพ่ือให้
เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

คงเดิม     - 
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11-014-118   กิจกรรมพลศึกษา      1(0-2-1) 
          ความรู้เบื้องต้น และทักษะในกีฬา (ปัญจสีลัต  ตะกร้อ  
บาสเก็ตบอล ฯลฯ) การฝึกปฏิบัติและการแข่งขัน 
 

คงเดิม     - 

หมวดวิชาเฉพาะ (รวม  99  หน่วยกิต) หมวดวิชาเฉพาะ (รวม 99 หน่วยกิต)  
กลุ่มวิชาแกน      17 หน่วยกิต   คงเดิม      
 09-004-201   ความรู้เกี่ยวกับอัลกุรอาน     3(3-0-6) 

ความประเสริฐและประวัติของอัลกุรอาน วะฮฺยู สาเหตุ
ของการประทานโองการอัลกุรอาน ความแตกต่างระหว่างสู
เราะฮฺหรืออายะฮฺมักกียะฮฺ มะดานียะฮฺ  การยกเลิกโองการอัลกุ
รอาน (อัลนาสิควัลมันซู๊ค) ตลอดจนศึกษากฎเกณฑ์และมารยาท
ของมนุษย์ต่ออัลกุรอาน พร้อมทั้งการอรรถาธิบายอัลกุรอาน 

 

คงเดิม      - 

  09-004-202   ความรู้เกี่ยวกับอัลหะดีษ    3(3-0-6)       
ความหมายของหะดีษ คอบัรฺ อะซัรฺและสุนนะฮฺ สถานภาพของ
สุนนะฮฺในอิสลาม ประวัติการบันทึก การรวบรวม การจ าแนก
ประเภท ของหะดีษท่ีรับได้และรับไม่ได้ และศึกษาประวัติของ
ผู้รายงานหะดีษรุ่นเศาะหาบะฮฺและรุ่นต่าง ๆ ตลอดจนผู้รายงาน
ทั้งหก 

คงเดิม     - 

   09-004-203    หลักการศรัทธา         3(3-0-6) 
ความหมาย ขอบข่าย ความส าคัญ ประวัติ ความเป็นมา

ของวิชาเตาฮีด อิหม่าน อิสลามและอิหฺสาน สิ่งที่ท าให้เสียอี
หม่าน การบารอฮฺและการวาลาฮฺ การศรัทธาต่ออัลลอฮฺ 
การศัรทธาต่อบรรดามะลาอิกะฮฺ  บรรดากิตาบ บรรดาศาสดา 
ความเป็นศาสดา วันอาคิเราะฮฺ กอฏอและ กอดาร์ 

คงเดิม     - 
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    09-004-204  ประวัติศาสตร์กฎหมายอิสลาม  3(3-0-6) 

ความหมายของฟิกฮฺและชารีอะฮฺ ลักษณะเฉพาะฟิกฮฺ 
ก าเนิดและพัฒนาการของฟิกฮฺ ฐานะและบทบาทของฟิกฮฺในยุค
ต่างๆ รวมทั้งศึกษาส านักแนวคิด  (มัซฮับ)  ต่างๆ ของฟิกฮฺ โดย
เน้นมัซฮับชาฟิอีย์ 

คงเดิม     - 

   09-004-205  ชีวประวัติท่านนบี    3(3-0-6)      
 การก าเนิด  วิวัฒนาการ  และแหล่งข้อมูลของสีเราะฮฺ 

ชีวิตของท่านศาสดามุหัมมัดในเมกกะฮและมาดีนะฮ วิพากษ์สี
เราะฮฺ ในหัวข้อส าคัญ ๆ ตลอดจนบทบาท และผลงานของ
ศาสดามุหัมมัดต่อการพัฒนาสังคมมนุษย์ 

คงเดิม     - 

 09-004-206 อัลกุรอานและตัจญ์วีด     2(1-2-2) 
           ประวัติความเป็นมาและความหมายของวิชาตัจญวีด 
ศาสนบัญญัติเกี่ยวกับการศึกษาและการปฏิบัติการอ่านอัลกุ
รอาน ความส าคัญของวิชาตัจญ์วีด หลักการอ่านบัสมะละฮฺ  
และอิสติอาซะฮฺ  หุกมฺนูนสากีนะฮฺ มีมสากีนะฮฺ รออาต ลามาต 
และมุดูด ฐานเสียงและลักษณะของพยัญชนะ หลักการหยุด การ
อ่านและการเริ่มต้น (อัลวักฟฺ อัลอิบติดาอฺ) 

คงเดิม   - 

กลุ่มวิชาเอก  82   หน่วยกิต ( แบบเอกเดียว) 
กลุ่มวิชาเอก  67   หน่วยกิต ( แบบเอก-โท) 

กลุ่มวิชาเอก  82    หน่วยกิต ( แบบเอกเดียว) 
กลุ่มวิชาเอก  82    หน่วยกิต ( แบบเอก-โท) 

 

วิชาเอกบังคับ 56  หน่วยกิต  วิชาเอกบังคับ  59 หน่วยกิต  
 09-014-201  กฎหมายอิสลามว่าด้วยอิบาดาต 1   3(3-0-6)      

ศาสนบัญญัติว่าด้วยความสะอาด นะยิสและวิธีการช าระ
ล้าง การอาบน้ าละหมาด และสิ่งที่ท าให้เสียน้ าละหมาด การ
อาบน้ าญุนุบ โลหิตประจ าเดือน โลหิตคลอดบุตร โลหิตอิสติฮา
เฎาะ  ตะยัมมุม การละหมาดฟัรฎู ละหมาดสุนัต ละหมาดญะ

09-014-201  กฎหมายอิสลามว่าด้วยอิบาดาต 1   3(3-0-6)      
ศาสนบัญญัติว่าด้วยความสะอาด นะยิสและวิธีการช าระล้าง การ
อาบน้ าละหมาด และสิ่งที่ท าให้เสียน้ าละหมาด การอาบน้ าญุนุบ 
โลหิตประจ าเดือน โลหิตคลอดบุตร โลหิตอิสติฮาเฎาะ  ตะยัมมุม การ
ละหมาดฟัรฎู ละหมาดสุนัต ละหมาดญะมาอะฮฺ ละหมาดวันศุกร์ 

ปรับปรุงค าอธิบายรายวิชาเพ่ือ
มุ่ งเน้นให้ เกิดการศึกษาผ่าน
ต า ร านิ พนธ์ และการสาธิ ต
เสมือนจริง  
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มาอะฮฺ ละหมาดวันศุกร์ และการจัดการศพ โดยศึกษาเชิงลึกใน
ประเด็นปัญหาทางการปฏิบัติและปัญหาร่วมสมัย 

และการจัดการศพ ศัพท์เฉพาะเกี่ยวกับฟิกฮฺนิพนธ์ โดยเน้นการศึกษา
ผ่านต ารานิพนธ์และการสาธิตเสมือนจริง 

 09-014-202  กฎหมายอิสลามว่าด้วยอิบาดาต 2   3(3-0-6)   
           ศาสนบัญญัติว่าด้วยการจ่ายซะกาต ประเภทของซะ
กาต ผู้มีสิทธิ์รับซะกาต การถือศีลอดฟัรฎู  ศีลอดสุนัต และการ
ประกอบพิธีฮัจญ์และอุมเราะฮฺ โดยศึกษาเชิงลึกในประเด็น
ปัญหาทางการปฏิบัติและปัญหาร่วมสมัย 

09-014-202  กฎหมายอิสลามว่าด้วยอิบาดาต 2   3(3-0-6)   
ศาสนบัญญัติว่าด้วยการจ่ายซะกาต ประเภทของซะกาต ผู้มีสิทธิ์รับ
ซะกาต การถือศีลอดฟัรฎู  ศีลอดสุนัต และการประกอบพิธีฮัจญ์และ
อุมเราะฮฺ โดยศึกษาเชิงลึกในประเด็นปัญหาทางการปฏิบัติและปัญหา
ร่วมสมัยตามแนวทางของมัซฮับชาฟิอีย์และมัซฮับอื่นๆที่เก่ียวข้อง 

ปรับปรุ งค าอธิบายรายวิชา
เ พ่ือให้การศึกษาครอบคลุม
ถึงมัซฮับชาฟิอีและมัซฮับอ่ืนๆที่
เกี่ยวข้อง 

 09-014-203 กฎหมายอิสลามว่าด้วยมุอามะลาต 1  3(2-2-5)    
ศาสนบัญญัติว่าด้วยนิติกรรมสัญญา การซื้อขาย ประเภท

ของการซื้อขายที่อนุมัติและการซื้อขายที่ต้องห้าม การซื้อขาย
แบบสะลัม สิทธิในการบอกเลิกสัญญา (คิย้ารฺ) การจ าน า จ านอง 
การใช้ประโยชน์ในสิ่งที่จ าน าหรือจ านอง การซุฟอะฮฺ หุ้นส่วน 
ประเภทของการหุ้นส่วน และบริษัท โดยศึกษาเชิงลึกในประเด็น
ปัญหาทางการปฏิบัติและปัญหาร่วมสมัย 

09-014-203 กฎหมายอิสลามว่าด้วยมุอามะลาต 1  3(3-0-6) 
ศาสนบัญญัติว่าด้วยนิติกรรมสัญญา การซื้อขาย ประเภทของการซื้อ
ขายที่อนุมัติและการซื้อขายที่ต้องห้าม การซื้อขายแบบสะลัม 
ดอกเบี้ย สิทธิในการบอกเลิกสัญญา การจ าน า จ านอง หุ้นส่วน และ
บริษัท การเช่า การจ้าง การให้ การวะกัฟ โดยศึกษาเชิงลึกในประเด็น
ปัญหาทางการปฏิบัติและปัญหาร่วมสมัย 

  ปรับปรุงค าอธิบายรายวิชา
เพ่ือให้ครอบคลุมธุรกรรมร่วม
สมัย เช่น การเช่า การจ้าง การ
ให้ และการวะกัฟ 

09-014-204  กฎหมายอาญาอิสลาม   3(3-0-6) 
ศาสนบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิดทางอาญา 

ประเภทของความผิดทางอาญา บทลงโทษประเภทฮัด  ตะอฺซีร 
และบทลงโทษประเภทกิศอศ โดยเปรียบเทียบกับความผิดและ
โทษตามประมวลกฎหมายอาญาของไทย 

09-014-204  กฎหมายอาญาอิสลาม   3(3-0-6) 
ศาสนบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิดทางอาญา ประเภทของ
ความผิดทางอาญา บทลงโทษประเภทฮัด  ตะอฺซีร และบทลงโทษ
ประเภทกิศอศ ตามแนวทางของมัซฮับชาฟิอีย์และมัซฮับอ่ืนๆที่
เกีย่วข้อง 

 ปรับปรุงค าอธิบายรายวิชา
เ พ่ือให้การศึกษาครอบคลุม
ถึงมัซฮับชาฟิอีและมัซฮับอ่ืนๆที่
เกี่ยวข้อง 

 09-014-205  หลักกฎหมายอิสลาม 1   3(3-0-6)  
    ประวัติความเป็นมาของอุศูลุลฟิกฮฺ ความหมาย 

ขอบข่าย บทบัญญัติ  และประเภทต่างๆ ของบทบัญญัติ 
กฎเกณฑ์พ้ืนฐานทางภาษาศาสตร์เพ่ือการอรรถาธิบายตัวบท 
แหล่งที่มาของบทบัญญัติอัลกุรอาน สุนนะฮฺ อิจญมาอฺ และกิ
ยาส อิสติหซาน อิสติศลาฮฺ อุรุฟ โดยสังเขป 

09-014-205  หลักกฎหมายอิสลาม 1   3(3-0-6) 
ประวัติความเป็นมาของอุศูลุลฟิกฮฺ ความหมาย ขอบข่าย บทบัญญัติ 
และประเภทต่างๆของบทบัญญัติ กฎเกณฑ์พ้ืนฐานทางภาษาศาสตร์
เพ่ือการอรรถาธิบายตัวบท แหล่งที่มาของบทบัญญัติ อัลกุรอาน สุน
นะฮฺ อิจญมาอฺ กิยาส อิสติหซาน อิสติศลาฮฺ อุรุฟ เกาลุศเศาะฮาบี 
อะมัลชาวมะดีนะฮฺ อิสติศฮาบ  

 
ปรับปรุ งค าอธิบายรายวิชา
เพ่ือให้ครอบคลุมเกาลุศเศาะฮา
บี อะมัลชาวมะดีนะฮฺ และอิส
ติศฮาบ 
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09-014-206  หลักกฎหมายอิสลาม 2   3(3-0-6)   

หลักการก าหนดหุกมโดยวิธีการวิเคราะห์วินิจฉัย (อิจญติ
ฮาด)  คุณสมบัติของผู้วิเคราะห์วินิจฉัย    (มุจญตะฮิด) การฟัต
วา ความแตกต่างระหว่างการพิพากษากับการฟัตวา และการตัก
ลีด 

คงเดิม  - 

 09-024-201 หลักภาษาอาหรับ 1  3(3-0-6)   
นะหวฺ ศึกษาโครงสร้างประโยค วลี ค านาม ค ากริยา ค า

บุพบท มุอฺหรอบและมับนี ค านามทั้งหก (อัสมาอุซิตตะห์) ทวิ
พจน์ (อัลมูซันนา) พหูพจน์ประเภทต่าง ๆ เช่น ยัมอัลมุซักกัร
สาลิม และยัมอัลมู อันนัสสาลิม ค านามที่ ไม่รับสระซ้อน 
(อัลมัมนูอฺมินัซซอรฟ) ค ากริยาทั้งห้า (อัลอัฟอาลุลฆัมซะห์) 
ความหมายอัลบินาอฺ สาเหตุ และเครื่องหมายของอัลบินาอฺ 
          อัขระวิธี  ศึกษานิยามของอัขระวิธี (ศอรฟฺ) แหล่งก าเนิด 
การพัฒนาการของศอรฟฺ ความสัมพันธ์กับวิชาภาษาอาหรับอ่ืนๆ 
ประเภทของค า การผันค า การแปลงค า และยัมอัลตักซีร 

 09-024-201 หลักภาษาอาหรับ 1  3(3-0-6)   
ไวยากรณ์อาหรับและอัขระวิธี ความส าคัญของวิชา ประโยคและ
โครงสร้าง เครื่องหมายของค านามและค ากริยา ประเภทของค ากริยา 
ประเภทของค านาม อัลอิอฺรอบและอัลบินาและเครื่องหมาย ค านามที่
มุอฺรอบ(ค านามเอกพจน์ มุซันนา ญัมอุลมุซักกัรสาลิม ญัมอุลมุอันนัษ
สาลิม ญัมอุลตักสีร อิสมุลละษีลายันศอริฟ อัสมาอุลค็อมสะฮฺ) 
  
 

เพ่ือให้สอดคล้องผลการเรียนรู้ที่
คาดหวังของหลักสูตร (ELO) 

09-024-202 หลักภาษาอาหรับ  2            3(3-0-6)  
    นะหวฺ  ศึกษาความหมายของค านามไม่ชี้เฉพาะ (อัลนากี
เราะห์) และค านามไม่ชี้เฉพาะ (อัลมัอฺรีฟะห์) และประเภทต่าง 
ๆ ของอัลมัอฺรีฟะห์ 
          อัขระวิธี ศึกษาความหมายของค ากริยา (ฟิอล) ประเภท 
ลักษณะ และรูปแบบต่าง ๆ ของการผันค ากริยา   

09-024-202 หลักภาษาอาหรับ  2            3(3-0-6)  
อัขระวิธี ประกอบด้วย ค ากริยาที่ศอหีหฺและค ากริยาที่มุอฺตัล ค ากริยา
ที่ลาซิมและมุตาอัดดี  
         ไวยากรณ์อาหรับ ประกอบด้วย ค านามที่ไม่ชี้เฉพาะ (มะอฺ
ริฟะฮฺ) และไม่ชี้เฉพาะ(นากีเร๊าะ) ประเภทของค านามชี้เฉพาะ (ฎอมีร 
อะลัม อิสมุลเมาศูล อิสมุลอิชาเราะฮฺ อัลมุอัรร็อฟบิอัล อัลมุฎอฟอิลัล
มะอฺริฟะฮฺ ค ากริยาที่เป็นมาฎี(อดีต) มุฎอริอฺ(ปัจจุบันและอนาคต) 
และอัมรฺ (ค าสั่ง) 
 
 

เพ่ือให้สอดคล้องผลการเรียนรู้ที่
คาดหวังของหลักสูตร (ELO) 
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 09-024-205  หลักภาษาอาหรับ  3              3(3-0-6)    
      นะหวฺ   ศึกษาค ากริ ยาปัจจุบันกาล ( ฟิ อิลมูฏอริ อฺ ) 
(ความหมายของฟิอิลมูฏอริอฺ ลักษณะ และฮุกุม) ประโยคกรรม
วาจก(อัลฟาอิล) และประโยคกรรตุวาจก(นาอิบุลฟาอิล) 
      อัขระวิธี ศึกษาการสมาสค ากริยากับสรรพนาม(อิซนาดุล 
อัฟอาล อิลาอัลฏอมาอิร) เตากีดุลฟิอลบินนูน การผันค านามใน
รูปแบบต่าง ๆ ค านามสามอักษร ค านามสี่อักษร และค านามห้า
อักษร ค านามแท้ (อิสมอัลมูยัรรัด) และค านามไม่แท้ (อิสมอัลมา
ซีด) 

09-024-205  หลักภาษาอาหรับ  3              3(3-0-6)    
อัขระวิธี การสมาสค ากริยากับสรรพนาม 
         ไวยากรณ์อาหรับ กรรมวาจก(อัลฟาอิล)ประเภท และประเด็น
ที่เกี่ยวข้อง และกรรตุวาจก (นาอิบุลฟาอิล) กรรม อันนะวาศิบ 
และอัลญะวาซิม กริยาที่นะซับสองกรรม และกริยาที่นะซับสามกรรม 
 

เพ่ือให้สอดคล้องผลการเรียนรู้ที่
คาดหวังของหลักสูตร (ELO) 

09-014-209  กฎหมายอิสลามเปรียบเทียบ 1   3(3-0-6) 
     ความหมาย  ความส าคัญของการศึกษาฟิกฮฺในเชิง

เปรียบเทียบระหว่างแนวคิดต่างๆ  สาเหตุความแตกต่างทาง
ความคิดของนักกฎหมายอิสลามในเรื่องที่เกี่ยวกับอิบาดาต โดย
เน้นประเด็นร่วมสมัย เช่น การเช็ดศรีษะในการอาบน้ าละหมาด 
การเสียน้ าละหมาดเพราะการสัมผัสเพศตรงข้าม การอ่านกุนูต 
การดูดวงจันทร์ เป็นต้น 

 

คงเดิม 
 

 - 

 09-014-213  บทบัญญัติเกี่ยวกับครอบครัวอิสลาม   3(3-0-6)    
บทบัญญัติว่าด้วยการหมั้น  การสมรส  องค์ประกอบและ

เงื่อนไขของการสมรส  ผลที่เกิดจากการสมรส  การสิ้นสุดของ
การสมรส  การอบรมเลี้ยงดูบุตร  สิทธิและหน้าที่ของบุตร  
อ านาจหน้าที่ในการปกครองบุตรของบิดามารดา โดยเน้นใน
ประเด็นปัญหาทางการปฏิบัติและปัญหาร่วมสมัย 

 
 

09-014-213  บทบัญญัติเกี่ยวกับครอบครัวอิสลาม   3(3-0-6)    
บทบัญญัติว่าด้วยการหมั้น  การสมรส  องค์ประกอบและเงื่อนไขของ
การสมรส  ผลที่เกิดจากการสมรส  การสิ้นสุดของการสมรส  การ
อบรมเลี้ยงดูบุตร  สิทธิและหน้าที่ของบุตร  อ านาจหน้าที่ในการ
ปกครองบุตรของบิดามารดา โดยเน้นในประเด็นปัญหาทางการปฏิบัติ
และปัญหาร่วมสมัย และศึกษาคู่มือหลักกฎหมายอิสลามว่าครอบครัว
และมรดก (ฉบับศาลยุติธรรม) 

 ปรับปรุงค าอธิบายรายวิชา
เพ่ือให้ครอบคลุมสภาพการ
สมรสของชาวอาหรั บก่ อน
อิสลาม และคู่มือหลักกฎหมาย
อิสลามว่าครอบครัวและมรดก 
(ฉบับศาลยุติธรรม) 
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09-014-214  มรดกและพินัยกรรมอิสลาม   3(3-0-6)      

หลักการแบ่งปันมรดกในกฎหมายอิสลาม  ผู้มีสิทธิ์รับมรดก  
หลักการท าพินัยกรรม และผลแห่งพินัยกรรม  พร้อมทั้งศึกษา
สภาพการแบ่งปันมรดกของชาวอาหรับก่อนอิสลาม โดย
เปรียบเทียบกับการแบ่งปันมรดกและพินัยกรรมตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 

 
 

09-014-214  มรดกและพินัยกรรมอิสลาม   3(3-0-6)      
หลักการแบ่งปันมรดกในกฎหมายอิสลาม  ผู้มีสิทธิ์รับมรดก  หลักการ
ท าพินัยกรรม และผลแห่งพินัยกรรม  พร้อมทั้งศึกษาสภาพการ
แบ่งปันมรดกของชาวอาหรับก่อนอิสลามและศึกษาคู่มือหลักกฎหมาย
อิสลามว่าครอบครัวและมรดก (ฉบับศาลยุติธรรม)  

 ปรับปรุงค าอธิบายรายวิชา
เ พ่ือให้ ครอบคลุมคู่ มื อหลั ก
กฎหมายอิสลามว่าครอบครัว
และมรดก (ฉบับศาลยุติธรรม) 

 09-014-215  อัลกุรอานว่าด้วยศาสนบัญญัติ  1  3(3-0-6)      
ศึกษาตัฟสีรโองการที่เกี่ยวกับบทบัญญัติจากสูเราะฮฺอัลบากอ
เราะฮฺ  และ อันนิซาอฺ อัลอันอาม อัลอะอฺรอฟ  อัลอันฟาล  
และอัตเตาบะฮฺ 

09-014-215  อัลกุรอานว่าด้วยศาสนบัญญัติ    3(3-0-6)      
ศึกษาตัฟสีรโองการที่เกี่ยวกับบทบัญญัติจากสูเราะฮฺอัลบากอเราะฮฺ  
และ อันนิซาอฺ อัลอันอาม อัลอะอฺรอฟ  อัลอันฟาล  และอัตเตาบะฮฺ 
ศึกษาการอรรถาธิบาย(ตัฟสีร)โองการอัลกุรอานที่เกี่ยวกับศาสน
บัญญัติในสูเราะฮฺอัลอันอาม อัลอะอฺรอฟ  อัลอันฟาล  และอัต
เตาบะฮฺ 

ปรับให้เหลือวิชาเดียวโดยผนวก
ค าอธิบายรายวิชาทั้ งสองมา
ร่วมกันและเพ่ิมเติมตามความ
เหมาะสม 

09-014-216  อัลกุรอานว่าด้วยศาสนบัญญัติ 2   3(3-0-6)    
      ศึกษาการอรรถาธิบาย (ตัฟสีร )โองการอัลกุรอานที่
เกี่ยวกับศาสนบัญญัติในสูเราะฮฺอัลอันอาม  อัลอะอฺรอฟ  อัล
อันฟาล  และอัตเตาบะฮฺ   

ยกเลิก  - 

 09-014-218  หะดีษว่าด้วยศาสนบัญญัติ 1 3(3-0-6)      
          หะดีษว่าด้วยศาสนบัญญัติเกี่ยวกับอาหาร  การล่าสัตว์ 
การ เชื อดสัตว์   การท าอะกีกะ ฮฺ   การท ากุ รบาน และ
กระบวนการผลิตอาหารฮาลาลในประเทศไทย โดยเน้นใน
ประเด็นปัญหาทางการปฏิบัติและปัญหาร่วมสมัย 

09-014-218  หะดีษว่าด้วยศาสนบัญญัติ   3(3-0-6)      
หะดีษว่าด้วยศาสนบัญญัติเกี่ยวกับอาหารฮาลาลและฮารอม  การล่า
สัตว์  การ เชื อดสัตว์   การท าอะกีกะ ฮฺ  การท ากุรบาน และ
กระบวนการผลิตอาหารฮาลาลในประเทศไทย โดยเน้นการสืบค้น
แหล่งข้อมูลเกี่ยวกับสถานะของหะดีษในการแก้ปัญหาทางการปฏิบัติ
และปัญหาร่วมสมัย 
 

 ปรับปรุงค าอธิบายรายวิชา
เ พ่ือให้ทราบแหล่ งที่ มาของ
หลักฐาน 
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09-014-219  หะดีษุว่าด้วยศาสนบัญญัติ 2   3(3-0-6) 

หะดีษว่าด้วยศาสนบัญญัติเกี่ยวกับการสาบาน (กอซัม) 
การบนบาน (นะซัร) การเสนอสินจ้างรางวัล (ญุอาลาฮฺ) การเก็บ
ของหาย และการดูแลเด็กพลัดหลง (ลุเกาะเฎาะอฺ) โดยเน้นใน
ประเด็นปัญหาทางการปฏิบัติและปัญหาร่วมสมัย 

ยกเลิก  - 
 

09-014-220  ระบบศาลอิสลาม   3(3-0-6)              
 ความเป็นมา ความหมาย ความส าคัญ และประเภทของ

ศาลอิสลาม คุณสมบัติอ านาจหน้าที่ และจรรยาบรรณของผู้
พิพากษา (กอฎี) การฟ้อง การพิจารณาและพิพากษาคดี การ
บังคับคดีตามค าพิพากษา และการอุทธรณ์ค าพิพากษา ตลอดจน
การด าเนินคดีตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการใช้กฎหมายอิสลาม
ในประเทศไทย และการเปรียบเทียบระหว่างระบบศาลใน
อิสลามกับศาลไทย 

09-014-220  ระบบศาลอิสลาม   3(3-0-6)              
ความเป็นมา ความหมาย ความส าคัญ และประเภทของศาลอิสลาม 
คุณสมบัติอ านาจหน้าที่ และจรรยาบรรณของผู้พิพากษา (กอฎี) การ
ฟ้อง การพิจารณาและพิพากษาคดี การบังคับคดีตามค าพิพากษา 
และการ อุทธ รณ์ค า พิพากษา  ตลอดจนการด า เ นิ นคดี ตาม
พระราชบัญญัติว่าด้วยการใช้กฎหมายอิสลามในประเทศไทย การไกล่
เกลี่ยและกระบวนการยุติธรรมทางเลือกส าหรับสังคมมุสลิมใน
ประเทศไทย 

 ปรับปรุงค าอธิบายรายวิชา
เพ่ือให้ครอบคลุมการไกล่เกลี่ย
และกระบวนการยุ ติ ธ ร ร ม
ทางเลือกส าหรับสังคมมุสลิมใน
ประเทศไทย 

09-014-221  กฎศาสนบัญญัติ    2(2-0-4)                 
ประวัติความเป็นมา  ความหมายของกฎศาสนบัญญัติ                      

(เกาะวาอิดุลฟิกฮฺ)  ทฤษฏีกับหลักการฟิกฮฺ   ประเภทของเกาะ
วาอิดฟิกฮฺ  สถานภาพและล าดับของเกาะวาอิดฟิกฮฺในการ
พิพากษาคดี และอรรถาธิบายปัญหาต่าง ๆ โดยใช้หลักเกาะวาอิ
ดุลฟิกฮฺ 

09-014-221  กฎศาสนบัญญัติ    2(2-0-4)                 
ประวัติความเป็นมา  ความหมายของกฎศาสนบัญญัติ (เกาะวาอิดุล
ฟิกฮฺ)  ทฤษฏีกับหลักการฟิกฮฺ   ประเภทของเกาะวาอิดฟิกฮฺ  
สถานภาพและล าดับของเกาะวาอิดฟิกฮฺในการพิพากษาคดี การ
วิเคราะห์และสังเคราะห์ประเด็นปัญหาทางกฎหมายอิสลามใน
ชีวิตประจ าวันโดยใช้หลักเกาะวาอิดุลฟิกฮฺ 

 ปรับปรุงค าอธิบายรายวิชา
เพ่ือให้ครอบคลุมการวิเคราะห์
และสังเคราะห์ประเด็นปัญหา
ท า ง ก ฎ ห ม า ย อิ ส ล า ม ใ น
ชีวิตประจ าวันโดยใช้หลักเกาะ
วาอิดุลฟิกฮฺ 

   09-014-222  วิธีการวิจัยทางกฎหมายอิสลาม   3(3-0-6)      
ระเบียบวิธีและขั้นตอนต่าง ๆ  ของกระบวนการวิจัย

ทางกฎหมายอิสลาม แหล่งข้อมูลทางกฎหมายอิสลาม การเลือก
หัวข้อวิจัย  การเก็บรวบรวมข้อมูล  การวิเคราะห์และตีความ  
พร้อมทั้งการเขียนรายงานการวิจัยที่ถูกต้อง 

 

   09-014-222  วิธีการวิจัยทางกฎหมายอิสลาม   3(3-0-6)      
ระเบียบวิธีและขั้นตอนต่าง ๆ  ของกระบวนการวิจัยทางกฎหมาย
อิสลาม การตรวจสอบกลั่นกรองข้อมูล (ตะหฺกีก) แหล่งข้อมูลทาง
กฎหมายอิสลาม การเลือกหัวข้อวิจัย  การเก็บรวบรวมข้อมูล  การ
วิเคราะห์และตีความ  พร้อมทั้งการเขียนรายงานการวิจัยที่ถูกต้อง 

ปรับปรุ งค าอธิบายรายวิชา
เพ่ือให้ครอบคลุมการตรวจสอบ
กลั่นกรองข้อมูล (ตะหฺกีก) 
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วิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า   26 หน่วยกิต (แบบเอกเดี่ยว) 
วิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า    11  หน่วยกิต (แบบเอก-โท) 

วิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า   23 หน่วยกิต (แบบเอกเดี่ยว) 
วิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า    8  หน่วยกิต (แบบเอก-โท) 

 

 09-014-207  หลักกฎหมายอิสลาม 3   3(3-0-6)   
             หลั ก ก ารก า หนดหุ กมฺ โ ด ย ใ ช้ ห ลั ก เ กณฑ์ ก า ร
เปรียบเทียบ (กิยาส) หลักการวิเคราะห์กรณีตัวบทขัดแย้งกัน  
(อัตตาอารุฏ) การพิจารณาให้น้ าหนักระหว่างทัศนะที่แตกต่าง
กัน (อัตตัรญีฮฺ)  โดยผ่านกระบวนการวิเคราะห์และวินิจฉัยอย่าง
มีระบบตามหลักวิชาการ 

09-014-207  หลักกฎหมายอิสลาม 3   3(3-0-6)   
          หลักการวิเคราะห์กรณีตัวบทขัดแย้งกัน  (อัตตาอารุฏ) การ
พิจารณาให้น้ าหนักระหว่างทัศนะที่แตกต่างกัน (อัตตัรญีฮฺ)  โดยผ่าน
กระบวนการวิเคราะห์และวินิจฉัยอย่างมีระบบตามหลักวิชาการ 

ปรับเนื้อหาที่ซ้ าซ้อนออก วิชา 
หลักกฏหมายอิสลาม 1 09-
014-205 

09-014-210 กฎหมายอิสลามเปรียบเทียบ 2       3(3-0-6)      
เปรียบเทียบแนวคิด  หลักฐาน  และวิธีการตีความของ

นักกฎหมายอิสลามในประเด็นหัวข้อร่วมสมัยในเรื่องต่างๆ เช่น 
ประเด็นทางด้านมุนากะฮาต และมุอามะลาต เป็นต้น 

 

คงเดิม        
- 

 09-014-217  อัลกุรอานว่าด้วยศาสนบัญญัติ 3   3(3-0-6)      
ศึกษาอรรถาธิบาย(ตัฟสีร)โองการอัลกุรอานที่เกี่ยวกับศาสน
บัญญัติในสูเราะฮฺอัตเตาบะฮฺ อัลนูร และสะบะอฺ 

ยกเลิก   
- 

09-014-224  ศาสนาโลก    3(3-0-6)      
 ทฤษฏีการก าเนิดศาสนา  วิวัฒนาการศาสนาประวัติศาสตร์และ
หลักธรรม ค าสอนของศาสนาที่ส าคัญ ๆ ของโลกโดยสังเขป 

 คงเดิม - 

09-014-225  สัมมนาทางกฎหมายอิสลาม   2(1-2-2)      
หลักการจัดสัมมนาและเข้าร่วมการสัมมนาในหัวข้อ 

หรือประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาชารีอะฮฺ   ท าการวิเคราะห์
และสรุปผลการสัมมนา 

09-014-225  สัมมนาทางกฎหมายอิสลาม   2(1-2-2)      
ความหมายของการสัมมนา องค์ประกอบของการสัมมนา วิธีการ
คัดเลือกหัวข้อเรื่องการสัมมนาทางกฎหมายอิสลาม การเข้าร่วมการ
สัมมนา มารยาทในการสัมมนา และการจัดสัมมนาในหัวข้อหรือ
ประเด็นที่น่าสนใจเกี่ยวกับกฎหมายอิสลามวิเคราะห์สังเคราะห์และ
สรุปผลการสัมมนาเพ่ือการพัฒนาองค์ความรู้หรือนวัตกรรมทาง

ปรับปรุ งค าอธิบายรายวิชา
เพ่ือให้ครอบคลุมมารยาทใน
การสัมมนา และการจัดสัมมนา
ในหัวข้อหรือประเด็นที่น่าสนใจ
เกี่ยวกับกฎหมายอิสลามการ
พั ฒ น า อ ง ค์ ค ว า ม รู้ ห รื อ
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กฎหมายอิสลาม นวัตกรรมทางกฎหมายอิสลาม 

09-014-226  เจตนารมณ์กฎหมายอิสลาม   2(2-0-4)      
ความหมายของมะกอศิดอัซชะรีอะฮฺ  เป้าหมายหรือ

เจตนารมณ์ของการบัญญัติกฎหมายอิสลาม  เจตนารมณ์ทั่วไป  
เจตนารมณ์ เฉพาะแนวทางการหยั่ งรู้ ถึ ง เจตนารมณ์ของ
บทบัญญัติอิสลาม  หลักการเกี่ยวกับอัฏฏอรูรียาต อัลฮาศีญาต
และอุตตะหฺสีนาต 

 

 -ปรับให้เป็นรายวิชาเอกบังคับ 
 

 เนื่องจากเป็นรายวิชาที่ส าคัญ
และจ าเป็นส าหรับผู้ เรียนใน
สาขาวิชานี้ 

 09-014-227   กฎหมายอิสลามกับปัญหาร่วมสมัย   2(2-0-4)                   
ศาสนบัญญัติอิสลามเกี่ยวปัญหาร่วมสมัยต่าง ๆ เช่น การผสม
เทียม การวางแผนครอบครัว การท าแท้ง การสูบบุหรี่ การปลูก
ถ่ายอวัยวะ  การซื้อขายอวัยวะ การวินิจฉัยการตาย  การอุ้มบุญ  
การเสริมแต่งความงาม โดยมีกระบวนการกลุ่มและกระบวนการ
ฝึกวิเคราะห์วินิจฉัยอย่างเป็นระบบ สามารถน าไปประยุกต์เป็น
แนวทางในการด าเนินชีวิตและชี้น าสังคมในอนาคต 

09-014-227   กฎหมายอิสลามกับปัญหาร่วมสมัย   2(2-0-4)                         
ศาสนบัญญัติอิสลามเกี่ยวประเด็นปัญหาร่วมสมัยต่าง ๆ เช่น การผสม
เทียม การวางแผนครอบครัว การท าแท้ง การสูบบุหรี่ การปลูกถ่าย
อวัยวะ  การซื้อขายอวัยวะ การวินิจฉัยการตาย  การอุ้มบุญ  การ
เสริมแต่งความงาม การฉีดวัคซีน สกุลเงินในระบบดิจิทัล และประเด็น
ที่เก่ียวข้องอ่ืน ๆ โดยมีกระบวนการกลุ่มและกระบวนการฝึกวิเคราะห์
วินิจฉัยอย่างเป็นระบบ สามารถน าไปประยุกต์เป็นแนวทางในการ
ด าเนินชีวิตและชี้น าสังคม 

ปรับปรุ งค าอธิบายรายวิชา
เพ่ือให้ครอบคลุมประเด็นร่วม
สมัย ได้แก่ การฉีดวัคซีน สกุล
เงินในระบบดิจิทัล 

09-014-228   หลักการบริหารและการจัดการในอิสลาม    2(2-
0-4)      

ความหมาย และความส าคัญ ของการบริหารและการ
จัดการในอิสลาม ประวัติความเป็นมาของการบริหารและการ
จัดการในอิสลาม หลักการและทฤษฎีพื้นฐานทางการบริหารและ
การจัดการในอิสลาม หลักการวางแผน การเป็นผู้น าองค์กร 
หลักการจัดการและการบริหารองค์กร การก ากับติดตาม การ
ควบคุม และการประเมินในอิสลาม โดยมีการศึกษากรณีตัวอย่าง 
เพ่ือมุ่งให้เกิดการพัฒนานักบริหารที่มีคุณธรรมจริยธรรมและ

คงเดิม  - 
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ศาสนา 

09-014-229   สถานภาพสตรีในอิสลาม    2(2-0-4)                       
สถานภาพและบทบาทของสตรีในสมัยญาฮิลียะฮฺ และในอิสลาม 
เปรียบเทียบสถานภาพระหว่างบุรุษกับสตรี ศาสนบัญญัติต่าง ๆ 
เกี่ยวกับสตรีทั้งในด้านอิบาดาต มุอามะลาต มุนากะฮาต และญิ
นายาต สตรีที่ถูกกล่าวถึงในคัมภีร์อัลกุรอาน และสตรีตัวอย่างใน
ประวัติศาสตร์  เปรียบเทียบสถานภาพของสตรีมุสลิมกับ
สถานภาพสตรีในปัจจุบัน โดยเน้นประเด็นที่มักจะท าให้เกิด
ความเข้าใจผิดต่อสถานภาพสตรีในอิสลาม 

คงเดิม 
 

- 

09-014-230  กฎหมายเปรียบเทียบ   3(3-0-6)       
          เปรียบเทียบความหมายและลักษณะของกฎหมายใน
กฎหมายอิสลามและกฎหมายบ้านเมือง หุกมอัตตักลีฟีและหุ
กมอัลวัฏอีในกฎหมายอิสลามและกฎหมายบ้านเมือง ตลอดจน
ประเภทของกฎหมาย ที่มาของกฎหมาย ขอบเขตการใช้
กฎหมาย การตีความกฎหมาย และการอุดช่องว่างของกฎหมาย
ในกฎหมายอิสลามและกฎหมายบ้านเมือง เปรียบเทียบบางเรื่อง
ที่ส าคัญระหว่างกฎหมายอิสลามกับประมวลกฎหมายอาญา 
และประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 

คงเดิม  - 

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

พระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา พระราชก าหนด 
กฎกระทรวง กฎ และระเบียบต่างๆที่เกี่ยวข้องกับกิจการอิสลาม
ในประเทศไทย เช่น พระราชบัญญัติว่าด้วยการใช้กฎหมาย
อิสลามในเขตจังหวัดปัตตานี นราธิวาส ยะลา และสตูล พ.ศ. 
2489 พระราชบัญญัติบริหารองค์กรอิสลาม พ.ศ. 2540 

09 -014-231  กฎหมายว่าด้วยกิจการอิสลามในประเทศไทย       
2(2-0-4) 
พระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา พระราชก าหนด กฎกระทรวง กฎ 
และระเบียบต่างๆที่เกี่ยวข้องกับกิจการอิสลามในประเทศไทย  เช่น 
พระราชบัญญัติว่าด้วยการใช้กฎหมายอิสลามในเขตจังหวัดปัตตานี 
นราธิวาส ยะลา และสตูล พ.ศ. 2489 พระราชบัญญัติบริหารองค์กร
อิสลาม พ.ศ. 2540 พระราชบัญญัติส่งเสริมกิจการฮัจญ์ พ.ศ. 2524 

ปรับปรุงค าอธิบายรายวิชาให้
ค ร อ บ ค ลุ ม ก ฎ ห ม า ย ที่
ประกาศใช้ในปัจจุบัน 
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พระราชบัญญัติส่งเสริมกิจการฮัจญ์ พ.ศ. 2524 พระราชบัญญัติ
ส่งเสริมกิจการฮัจญ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2532 และพระราชบัญญัติ
ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2545 พระราชบัญญัติ
คุ้มครองผู้บริโภค รวมทั้งกฎกระทรวง ระเบียบ และอ่ืนๆ ที่ออก
ตามกฎหมายเหล่านี้ และผลกระทบของการมีและใช้กฎหมาย
ดังกล่าวต่อวิถีชีวิตของประชาชนโดยเฉพาะชาวไทยมุสลิม 

พระราชบัญญัติส่งเสริมกิจการฮัจญ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2532 (ฉบับที่ 3) 
พ.ศ. 2559 และพระราชบัญญัติธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย พ.ศ. 
2545 พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค รวมทั้งกฎกระทรวง ระเบียบ 
และอ่ืนๆ ที่ออกตามกฎหมายเหล่านี้ และผลกระทบของการมีและใช้
กฎหมายดังกล่าวต่อวิถีชีวิตของประชาชนโดยเฉพาะชาวไทยมุสลิม 

09-014-232  กฎหมายลักษณะครอบครัว   3(3-0-6)        
หลักกฎหมายลักษณะครอบครัว ตามประมวลกฎหมาย

แพ่งและพาณิชย์บรรพ 5 ลักษณะ 1-3 
 

ยกเลิก         สอดคล้องกับผลการเรียนรู้ของ
หลักสูตร (ELO) ระดับน้อย 

09-014-233  กฎหมายลักษณะมรดก   3(3-0-6)                             
หลักกฎหมายลักษณะมรดกตามประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์บรรพ 6 ลักษณะ1-6 

ยกเลิก สอดคล้องกับผลการเรียนรู้ของ
หลักสูตร (ELO) ระดับน้อย 

09-014-234  กฎหมายรัฐธรรมนูญ   3(3-0-6)                            
ป ระวั ติ แ ละสาระส า คัญของรั ฐ ธ ร รมนูญ  และอ าน า จ
ประชาธิปไตย  ระบบการปกครองและความสัมพันธ์ระหว่าง
องค์กร ผู้ใช้อ านาจประชาธิปไตย  สิทธิและเสรีภาพของราษฎร  
ตลอดจนควบคุม ความชอบ โดยรัฐธรรมนูญของกฎหมายทั่วไป 
ของรัฐธรรมนูญ  และสถาบันการเมืองตามรัฐธรรมนูญไทย   

09-014-234  กฎหมายรัฐธรรมนูญ      3(3-0-6) 
ประวัติและสาระส าคัญของรัฐธรรมนูญไทยในอดีต รัฐธรรมนูญไทย
ฉบับปัจจุบัน อ านาจอธิปไตย ระบบการปกครองและความสัมพันธ์
ระหว่างองค์กร ผู้ใช้อ านาจอธิปไตย  สิทธิและเสรีภาพของประชาชน  
กระบวนการควบคุมกฎหมายมิให้ขัดต่อรัฐธรรมนูญ กระบวนการ
วินิจฉัยชี้ขาดคดีรัฐธรรมนูญในประเทศไทย  

ปรับปรุ งค าอธิบายรายวิชา
เพ่ือให้ครอบคลุมกระบวนการ
วินิจฉัยชี้ขาดคดีรัฐธรรมนูญใน
ประเทศไทย 

09-014-235 การเมืองการปกครองในอิสลาม 3(3-0-6) 
        ที่มาของอ านาจการปกครอง ระบบการปกครอง วิธีการ
ได้มาซึ่งผู้น า คุณสมบัติและบทบาทของผู้น า การได้มาซึ่งผู้น า
องค์กรอิสลามในประเทศไทย การสิ้นสุดความเป็นผู้น าในอิสลาม 

09-014-235 การเมืองการปกครองในอิสลาม 3(3-0-6) 
        ที่มาของอ านาจการปกครอง ระบบการปกครอง วิธีการได้มาซึ่ง
ผู้น า คุณสมบัติและบทบาทของผู้น า การได้มาซึ่งผู้น าองค์กรอิสลามใน
ประเทศไทย การสิ้นสุดความเป็นผู้น าในอิสลาม การวิเคราะห์สภาพ
การเมืองการปกครองในชุมชนมุสลิมโดยใช้หลักเกณฑ์ทางกฎหมาย
อิสลาม 

ปรับปรุ งค าอธิบายรายวิชา
เพ่ือให้ครอบคลุมการวิเคราะห์
สภาพการเมืองการปกครองใน
ชุมชนมุสลิมโดยใช้หลักเกณฑ์
ทางกฎหมายอิสลาม 
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09-014-436  สหกิจศึกษา  6(0-18-0)                

การปฏิบัติงานในสถานประกอบการในลักษณะพนักงาน
ชั่วคราว เพ่ือให้ได้ประสบการณ์จากการไปปฏิบัติงานที่ได้รับ
มอบหมาย โดยจัดให้นักศึกษามีการเรียน และพัฒนาตนเองใน
มหาวิทยาลัยร่วมกับการจัดให้นักศึกษาไปปฏิบัติงานจริง      

คงเดิม - 

09-014-423 สารนิพนธ์ 3(2-2-5)      
         การเขียนเค้าโครงภาคนิพนธ์ หรือโครงงาน ในหัวข้อ
พิเศษ เกี่ยวข้องกับสาขากฎหมายอิสลาม และได้รับการอนุมัติ
จากกรรมการสาขาวิชาให้ท าการศึกษาอย่างเป็นระบบตามหลัก
วิชาการ วิเคราะห์ สรุปรายงาน น าเสนอที่ประชุม และจัดพิมพ์
เผยแพร่สู่สาธารณะ 

คงเดิม     - 

09-014-237   กฎหมายอิสลามว่าด้วยมุอามะลาต 2  3(2-2-5)                
        ศาสนบัญญัติเกี่ยวกับมุอามะลาตในประเด็นที่ถกเถียงกัน
ของนักเศรษฐศาสตร์มุสลิมร่วมสมัย เช่น การท าประกันประเภท
ต่างๆ การเช่าซื้อ การซื้อขายแบบอีนะฮฺ การซื้อขายแบบตะวัร
รุก การปล่อยสินเชื่อของสถาบันการเงินอิสลาม การเล่นหุ้นใน
ตลาดหลักทรัพย์ การค้าขายแบบลูกโซ่ การสร้างเครือข่ายทาง
การค้า เป็นต้น 

ยกเลิก  ย ก เ ลิ ก โ ด ย ป รั บ ป รุ ง เ นื้ อ
บางส่วนให้ไปอยู่ในรายวิชา 09-
014-237 กฎหมายอิสลามว่า
ด้ ว ย ธุ ร กิ จ แ ล ะ ก า ร เ ป็ น
ผู้ประกอบการ 

09-014-238 การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา  1(0-2-1)   
              หลักการ แนวคิด กระบวนการสหกิจศึกษา ระเบียบ
ข้อปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง การเตรียมตัวเพ่ือการฝึกงานในสถาน
ประกอบการที่เหมาะสม ความรู้พ้ืนฐานในการปฏิบัติงานใน
สถานประกอบการเพ่ือน าไปพัฒนาตนเองตามมาตรฐานวิชาชีพ
ของสาขาวิชา เช่น การพัฒนาบุคลิกภาพ ภาษาอังกฤษ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสาร มนุษยสัมพันธ์ การท างานเป็น

คงเดิม 
 
 
 
 

- 
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ทีม เป็นต้น ตลอดจนการน าเสนอโครงงานและการเขียนรายงาน
วิชาการ 
09-014-219  หะดีษุว่าด้วยศาสนบัญญัติ 2   3(3-0-6) 

หะดีษว่าด้วยศาสนบัญญัติเกี่ยวกับการสาบาน (กอซัม) 
การบนบาน (นะซัร) การเสนอสินจ้างรางวัล (ญุอาลาฮฺ) การเก็บ
ของหาย และการดูแลเด็กพลัดหลง (ลุเกาะเฎาะอฺ) โดยเน้นใน
ประเด็นปัญหาทางการปฏิบัติและปัญหาร่วมสมัย 

ยกเลิก สอดคล้องกับผลการเรียนรู้ของ
หลักสูตร (ELO) ระดับน้อย 

09-014-217  อัลกุรอานว่าด้วยศาสนบัญญัติ 3   3(3-0-6)      
  ศึกษาอรรถาธิบาย (ตัฟสี ร ) โองการ อัลกุ รอานที่

เกี่ยวกับศาสนบัญญัติในสูเราะฮฺอัตเตาบะฮฺ อัลนูร และสะบะอฺ 

 ยกเลิก 
 
 
 

- 

 09-014-237 กฎหมายอิสลามว่าด้วยธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ 
3(3-0-6) 
        ศาสนบัญญัติเกี่ยวกับธุรกิจฮาลาล การเช่าซื้อ การซื้อขายแบบ
อีนะฮฺ การซื้อขายแบบตะวัรรุก การปล่อยสินเชื่อของสถาบันการเงิน
อิสลาม การซื้อขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ การค้าขายแบบลูกโซ่ การ
สร้างเครือข่ายทางการค้า บทบาทของสถาบันการเงินอิสลาม การ
เตรียมพร้อมส าหรับการเป็นผู้ประกอบการ การวิเคราะห์ความเป็นไป
ได้ทางธุรกิจ หลักจริยธรรมในการด าเนินธุรกิจในอิสลาม 

เพ่ิมรายวิชานี้ เพ่ือให้สอดคล้อง
กับการเปลี่ยนแปลงของสังคม
และตามข้ อ เสนอแนะของ
ผู้ประกอบการ 

 09-014-239   ต ารานิพนธ์ทางกฎหมายอิสลาม     2(2-0-4)      
ค านิยามต ารานิพนธ์ ประเภท แนวทางการแต่งต ารานิพนธ์ ต ารา
นิพนธ์ภาษาอาหรับและภาษามลายูที่ได้รับการยึดถือแพร่หลายในใน
ประเทศไทยและประเทศอาเซียน ศึกษากฎหมายอิสลามว่าด้วยอิบา
ดาตหรือมุนากาฮาตผ่านต ารานิพนธ์ เช่น ต าราฟัตหุลมุอีนและมะนียะ
ตุลมุศ็อลลี เป็นต้น 

เพ่ิมรายวิชานี้ เพ่ือให้สอดคล้อง
กับการเปลี่ยนแปลงของสังคม
และตามข้ อ เสนอแนะของ
ผู้ประกอบการ 
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 09-014-240  มาตรฐานฮาลาลสากล         3(3-0-6)      

กระบวนการผลิตอาหารฮาลาลตามมาตรฐานสากล สภาพความเป็น
ฮาลาลของวัตถุดิบ กฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวกับฮาลาล ขั้นตอน
การขอใบรับรองเครื่องหมายฮาลาลของประเทศไทย การส่งออก
อาหารและผลิตภัณฑ์ฮาลาล 

เพ่ิมรายวิชานี้ เพ่ือให้สอดคล้อง
กับการเปลี่ยนแปลงของสังคม
และตามข้ อ เสนอแนะของ
ผู้ประกอบการ 

 09-014-241 ภาษาอาหรับเพ่ือการบริหารจัดการฮาลาล  3(3-0-6)      
ค าศัพท์ ส านวน บทสนทนาภาษาอาหรับที่ใช้ในการประสานงานและ
การบริหารจัดการฮาลาล  เทคนิคในการพูดเพ่ือสื่อสารในการแสดง
สินค้าการจัดนิทรรศการ การแสดงความคิดเห็น การเป็นผู้ด าเนิน
รายการ  การเขียนเอกสารทางการ 

เพ่ิมรายวิชานี้ เพ่ือให้สอดคล้อง
กับการเปลี่ยนแปลงของสังคม
และตามข้ อ เสนอแนะ ของ
ผู้ประกอบการ 

 09-014-243  ภาวะผู้น าและจรรยาบรรณของนักบริหารจัดการฮา
ลาล  3(3-0-6)      
แนวคิดภาวะผู้น า ลักษณะของผู้น า ภาวะผู้น าของท่าน นบีและคุลา
ฟาอฺอัรรอชีดีน การจัดระบบและวิธีการท างานในอิสลาม การก าหนด
วิสัยทัศน์สู่เป้าหมายขององค์การ การสร้างความรับผิดชอบร่วม การ
บริหารความขัดแย้ง การสร้างทีม การจูงใจ หลักการบริหารจัดการฮา
ลาลและจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน 

เพ่ิมรายวิชานี้ เพ่ือให้สอดคล้อง
กับการเปลี่ยนแปลงของสังคม
และตามข้ อ เสนอแนะของ
ผู้ประกอบการ 
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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 
ว่าด้วย  การศึกษาระดับปริญญาตรี 

พ.ศ.  ๒๕๕๗ 
_____________ 

 
โดยเป็นการสมควรปรับปรุงข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี ให้เกิดความเหมาะสมในการ

น าไปใช้และเพ่ือให้สอดคล้องกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  ดังนั้น อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๑๗ 
(๒)  แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ พ.ศ. ๒๕๔๘   และโดยมติสภามหาวิทยาลัย
นราธิวาสราชนครินทร์ ในคราวประชุมครั้งที่ ๕ เมื่อวันที่ ๒๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗     จึงออกข้อบังคับ 
ไว้ดังนี้ 
 

ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า  “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ว่าด้วยการศึกษ
ระดับปริญญาตรี พ.ศ.  ๒๕๕๗” 
 

ข้อ ๒  ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่ปีการศึกษา  ๒๕๕๗  เป็นต้นไป 
 

ข้อ ๓ ให้ยกเลิก ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ว่าด้วย  การศึกษาระดับ
ปริญญาตรีพ.ศ.  ๒๕๔๙ และให้ใช้ข้อบังคับฉบับนี้แทน 
 

ข้อ ๔ ในข้อบังคับนี ้
“มหาวิทยาลัย”  หมายความว่า  มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 
“อธิการบดี”  หมายความว่า  อธิการบดีมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 
“คณะ”   หมายความว่า   คณะหรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะ

เทียบเท่าคณะที่มีหน้าที่จัดการศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 
“คณะกรรมการประจ าคณะ” หมายความว่า  คณะกรรมการประจ าคณะ สังกัดมหาวิทยาลัย

นราธิวาสราชนครินทร์ 
“อาจารย์ที่ปรึกษา”  หมายความว่า    อาจารย์ที่คณะแต่งตั้งให้เป็นที่ปรึกษาเกี่ยวกับ 

การศึกษาของนักศึกษา 
“อาจารย์ผู้สอน”  หมายความว่า   อาจารย์ที่คณะมอบหมายให้สอนรายวิชา 

ในหลักสูตรระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 
“นักศึกษา”  หมายความว่า   นักศึกษาที่ศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรี 
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“กองส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน”   หมายความว่า      กองส่งเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน  สังกัดส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 

“การข้ึนทะเบียน”  หมายความว่า      การที่มหาวิทยาลัยให้สภาพการเป็นนักศึกษา
แก่ผู้ที่มหาวิทยาลัยรับเข้าศึกษาใหม่ 

“การรักษาสภาพ”  หมายความว่า     การที่นักศึกษารักษาสภาพการเป็นนักศึกษา 
ข้อ ๕ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการตามข้อบังคับนี้  และให้มีอ านาจออกประกาศค าสั่ง หรือ

ระเบียบปฏิบัติ  ซึ่งไม่ขัดหรือแย้งกับข้อบังคับนี้ ในกรณีที่มีปัญหาการตีความหรือการปฏิบัติตามข้อบังคับนี้ให้
อธิการบดีเป็นผู้วินิจฉัยและค าวินิจฉัยดังกล่าวถือเป็นที่สุด 
 

หมวดที่  ๑ 
ระบบการจัดการศึกษา 

 
 ข้อ ๖ระบบการจัดการศึกษา  ให้ใช้ระบบทวิภาค  และคิดเป็นหน่วยกิต 

๖.๑  ในระบบทวิภาค แบ่งปีการศึกษาหนึ่ง ๆ ออกเป็น  ๒ ภาคการศึกษาปกติ  คือ 
ภาคการศึกษาต้นและภาคการศึกษาปลาย และอาจมีภาคการศึกษาฤดูร้อนก็ได้  หนึ่งภาคการศึกษาปกติมี
ระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า ๑๕  สัปดาห์ ส่วนภาคการศึกษาฤดูร้อน  มีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า  ๘   
สัปดาห์ ทั้งนี้ต้องมีชั่วโมงเรียนของแต่ละรายวิชาเท่ากับชั่วโมงเรียนในภาคการศึกษาปกติ 

๖.๒  การคิดหน่วยกิตในระบบทวิภาคหนึ่งหน่วยกิตให้มีระยะเวลาศึกษา ดังนี้ 
๖.๒.๑  รายวิชาภาคทฤษฎี  ใช้เวลาบรรยาย หรืออภิปรายปัญหาไม่น้อย

กว่า ๑๕ ชั่วโมง ต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิต 
๖.๒.๒ รายวิชาภาคปฏิบัติ  ที่ใช้เวลาฝึกหรือทดลอง ไม่น้อยกว่า ๓๐ 

ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ  ให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิต 
๖.๒.๓  การฝึกงาน หรือการฝึกภาคสนาม หรือการฝึกอ่ืน ๆ ที่ใช้เวลาฝึกไม่

น้อยกว่า ๔๕ ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ  ให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิต 
๖.๒.๔ การท าโครงงานหรือกิจกรรมการเรียนอื่นใดตามท่ีได้รับ 

มอบหมายที่เวลาท าโครงงานหรือกิจกรรมนั้น ๆไม่น้อยกว่า ๔๕  ชั่วโมง ต่อภาคการศึกษาปกติให้มี ค่าเท่ากับ 
๑  หน่วยกิต 

๖.๒.๕ การศึกษาด้วยตนเอง เป็นการศึกษาที่นักศึกษาต้องศึกษาหรือ
วิเคราะห์ด้วยตนเองเป็นหลัก โดยมีอาจารย์ผู้สอนให้ค าปรึกษา ใช้เวลาไม่น้อยกว่า ๒  ชั่วโมงต่อสัปดาห์ตลอด
หนึ่งภาคการศึกษาปกติ  หรือเทียบเท่าทั้งในห้องปฏิบัติการ และนอกห้องเรียนให้นับเป็น ๑ หน่วยกิต ทั้งนี้ให้
ขึ้นอยู่กับรายละเอียดของหลักสูตร 

๖.๒.๖  การศึกษาบางรายวิชาที่มีลักษณะเฉพาะ มหาวิทยาลัยอาจก าหนด
หน่วยกิตโดยใช้หลักเกณฑ์อ่ืนได้ตามความเหมาะสม 
 

ข้อ ๗ มหาวิทยาลัย อาจจัดให้มีระบบการจัดการศึกษาอ่ืนด้วยก็ได้ เช่น ระบบไตรภาค 
ระบบชุดวิชา  ระบบการสอนทางไกล  และระบบอ่ืน ๆ  โดยการจัดระบบการศึกษานั้น ๆ ต้องมีระยะเวลา
ศึกษาและจ านวนหน่วยกิต ในสัดส่วนที่เทียบเคียงได้กับระบบทวิภาค  และให้ออกเป็นประกาศของ
มหาวิทยาลัย 
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อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาในระดับต่าง ๆ ให้เป็นไปตามบัญชีท้ายข้อบังคับนี้ 
 

หมวดที่  ๒ 
การรับเข้าศึกษา 

 
ข้อ ๘ การรับบุคคลเข้าเป็นนักศึกษา  สามารถด าเนินการได้ดังนี้ 

๘.๑    การรับผ่านระบบคัดเลือกของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
๘.๒   การรับโดยวิธีรับตรงและวิธีพิเศษ 
๘.๓    การรับเข้าศึกษาตามข้อตกลงความร่วมมือระหว่างสถาบัน 

หรือข้อตกลงของเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถาบัน 
๘.๔    การรับโดยวิธีอ่ืนๆ ตามที่มหาวิทยาลัยก าหนดโดยความเห็นชอบของ 

สภามหาวิทยาลัย 
 

ข้อ ๙ คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าเป็นนักศึกษา 
๙.๑   หลักสูตรปริญญาตรีจะต้องเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอน

ปลายหรือเทียบเท่า  หรือก าลังศึกษาอยู่ในภาคสุดท้ายของการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือ
เทียบเท่า 

๙.๒   หลักสูตรปริญญาตรี(ต่อเนื่อง) จะต้องเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับ 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูงหรือเทียบเท่า  หรือระดับอนุปริญญา (๓ปี) หรือเทียบเท่า 

๙.๓   เป็นผู้มีคุณสมบัติอ่ืนตามเกณฑ์คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาที่ก าหนดไว้ 
ในหลักสูตรระดับปริญญาตรีสาขาวิชานั้น ๆ  และหรือตามประกาศมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ที่
เกี่ยวข้องกับการรับเข้าศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรีสาขาวิชานั้น ๆ 

๙.๔     ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง เรื้อรัง ที่แพร่กระจายได้ หรือโรคที่เป็นอุปสรรค 
ต่อการศึกษา 
 

หมวดที่  ๓ 
การข้ึนทะเบียนและการรักษาสภาพ 

 
ข้อ ๑๐ การข้ึนทะเบียน 

๑๐.๑   คุณสมบัติของผู้ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา 
๑๐.๑.๑  เป็นผู้ที่มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์รับเข้าศึกษา 

เรียบร้อยแล้ว 
๑๐.๑.๒  เป็นผู้ยินยอมปฏิบัติตามข้อบังคับ ค าสั่ง  และประกาศต่าง ๆ 

ของมหาวิทยาลัยและของคณะทุกประการ 
๑๐.๒ ผู้ที่มหาวิทยาลัยรับเข้าศึกษาแล้วจะต้องรายงานตัวและข้ึนทะเบียน และ 

ช าระเงินค่าข้ึนทะเบียนและค่าธรรมเนียมอ่ืน ๆ ตามวันและเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนด  มิฉะนั้นจะถือว่าสละ
สิทธิ์ 

๑๐.๓ หนังสือรับรองความประพฤติ และหนังสือค้ าประกันที่น ามายื่นในวัน 
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รายงานตัวจะต้องให้ผู้รับรองและผู้ค้ าประกันพร้อมกับพยานอีกสองคนลงลายมือชื่อให้เรียบร้อยก่อนน ามายื่น
และถ้าปรากฏในภายหลังว่าเป็นลายมือชื่อปลอม มหาวิทยาลัยจะสั่งให้นักศึกษาผู้นั้นพ้นสภาพการเป็น
นักศึกษา 
 

ข้อ ๑๑ การรักษาสภาพ 
๑๑.๑   นักศึกษาต้องรักษาสภาพเป็นประจ าภาคการศึกษาและช าระเงินค่า 

รักษาสภาพและค่าธรรมเนียมอ่ืน ๆ ภายในวันและเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
๑๑.๒  กรณีที่นักศึกษารักษาสภาพแล้วปรากฏในภายหลังว่าต้องพ้นสภาพ   การ

เป็นนักศึกษาเนื่องจากตกออก ตามข้อ ๒๘แห่งข้อบังคับนี้  ให้ถือว่าการรักษาสภาพนั้นเป็นโมฆะ และ
มหาวิทยาลัยจะคืนเงินค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพให้กับนักศึกษา 

๑๑.๓  นักศึกษาจะต้องเป็นผู้ยินยอมปฏิบัติตามข้อบังคับ ค าสั่ง และประกาศ 
ต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยและของคณะทุกประการ 
 

หมวดที่  ๔ 
การลงทะเบียนเรียน 

 
ข้อ ๑๒ การลงทะเบียนเรียน 

๑๒.๑   นักศึกษาทุกคนต้องลงทะเบียนเรียนและช าระเงินค่าธรรมเนียม 
การศึกษาในแต่ละภาคการศึกษาให้เสร็จสิ้นภายในวันและเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

๑๒.๒   ในกรณีที่มีเหตุอันสมควร  มหาวิทยาลัยอาจจะประกาศงดการสอน 
รายวิชาใดรายวิชาหนึ่งหรือจ ากัดจ านวนนักศึกษาท่ีลงทะเบียนในรายวิชาใดรายวิชาหนึ่ง 

๑๒.๓   ในแต่ละภาคการศึกษาปกติ  ให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนได้ไม่ต่ ากว่า 
๙หน่วยกิตและไม่เกิน ๒๒หน่วยกิต  ส าหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา 

๑๒.๔   การลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาฤดูร้อนให้ลงทะเบียนเรียนได้ 
ไม่เกิน ๙หน่วยกิต 

๑๒.๕   ในกรณีที่มีความจ าเป็น  การลงทะเบียนเรียนมากกว่าหรือน้อยกว่า 
ที่ก าหนดไว้ใน ข้อ ๑๒.๓และ ๑๒.๔ อาจจะกระท าได้โดยความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาและได้            
รับอนุมัติจากคณบดี 

๑๒.๖   การลงทะเบียนรายวิชาที่จัดการศึกษาระบบอ่ืน ๆที่ไม่ใช่ระบบทวิภาค 
ให้เป็นไปตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 

๑๒.๗    นักศึกษาที่ไม่มาลงทะเบียนเรียนตามวันและเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
จะถูกปรับเป็นรายวันตามอัตราที่มหาวิทยาลัยก าหนด ทั้ งนี้ ให้ ยกเว้นวันหยุดราชการและวันหยุด  
นักขัตฤกษ ์

๑๒.๘   เมื่อพ้นระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนด  มหาวิทยาลัยจะไม่อนุญาตให้ 
นักศึกษาลงทะเบียนเรียน  เว้นแต่จะมีเหตุผลอันสมควรและต้องได้รับอนุมัติจากอธิการบดี 

๑๒.๙   นักศึกษาที่ไม่ได้ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาปกติจะต้องยื่นค าร้องขอ
ลาพักการศึกษาตามข้อ ๓๗.๓ แห่งข้อบังคับนี้ มิฉะนั้นจะพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา 

๑๒.๑๐  นักศึกษาที่สอบคัดเลือกเข้าศึกษาได้มีสิทธิขอยกเว้นหรือโอนรายวิชา 
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ตามท่ีคณะ หรือมหาวิทยาลัยก าหนด 
๑๒.๑๑ นักศึกษาที่เรียนครบหน่วยกิตตามหลักสูตรระดับปริญญาตรี และได้คะแนน

เฉลี่ยสะสมถึงเกณฑ์ที่ส าเร็จการศึกษาแล้วจะลงทะเบียนเรียนอีกไม่ได้  เว้นแต่จะเป็นนักศึกษาที่ก าลังศึกษาอยู่
ในหลักสูตรเพื่อขออนุมัติสองปริญญา 

๑๒.๑๒ ในกรณีที่การลาพักของนักศึกษาเป็นโมฆะ  ให้ถือว่าการลงทะเบียนเรียน 
ของนักศึกษาเป็นโมฆะด้วยและมหาวิทยาลัยจะคืนเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาให้กับนักศึกษา 

๑๒.1๓ นักศึกษาทุกคนต้องผ่านการตรวจสุขภาพประจ าปีทุกชั้นปี 
ก่อนลงทะเบียนและช าระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาของภาคศึกษาต้น ให้เสร็จสิ้นภายในวันและเวลาที่
มหาวิทยาลัยก าหนด 
 

ข้อ ๑๓ การลงทะเบียนเรียนซ้ า 
๑๓.๑ นักศึกษาท่ีได้ R  ตามหมวดที่ ๗ จะต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชานั้น 

ซ้ าทันทีท่ีมีการเปิดสอน นอกจากจะได้รับอนุมัติจากคณบดีให้เลื่อนก าหนดการลงทะเบียนเรียนได้ 
๑๓.๒   นักศึกษาจะลงทะเบียนเรียนซ้ ารายวิชาที่ได้ระดับคะแนนตั้งแต่ 2.00  ขึ้น

ไปหรือสัญลักษณ์ G หรือ P หรือ S มิได้  เว้นแต่จะเป็นรายวิชาที่มีการก าหนดไว้ในหลักสูตรเป็นอย่างอ่ืน การ
ลงทะเบียนเรียนรายวิชาใดท่ีผิดเงื่อนไขนี้ถือเป็นโมฆะ และจ านวนหน่วยกิต และค่าคะแนนของรายวิชาที่เรียน
ซ้ านี้ต้องน าไปคิดรวมในระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมเพียงครั้งเดียวโดยพิจารณาผลการวัดและประเมินครั้งสูงสุด
เช่นเดียวกับรายวิชาอ่ืนๆ 

๑๓.๓    ในกรณีที่นักศึกษาเรียนครบตามหลักสูตร  และสอบผ่านรายวิชา 
ตามหลักสูตรระดับปริญญาตรีแล้ว แต่ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ถึงเกณฑ์ที่จะส าเร็จการศึกษาก็อาจจะเรียน
ซ้ าเฉพาะรายวิชาที่ได้ระดับคะแนนต่ ากว่า A เพ่ือยกระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมให้ถึงเกณฑ์ส าเร็จการศึกษา
จ านวนหน่วยกิตและค่าคะแนนของรายวิชาที่เรียนซ้ านี้ ต้องน าไปคิดรวมในระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมทุกครั้ง
เช่นเดียวกับรายวิชาอ่ืน 

๑๓.๔  การลงทะเบียนเรียนซ้ าจะได้ผลการเรียนสูงสุด  แต่ไม่สูงกว่าผลการเรียน 
A  และจะบันทึกผลการเรียน F  ลงในใบแสดงผลการเรียนซึ่งนักศึกษาดังกล่าวจะไม่มีสิทธิ์ได้เกียรตินิยม 
 
 

หมวดที่  ๕ 
การเพ่ิมและถอนรายวิชา 

 
ข้อ ๑๔ การเพ่ิมรายวิชาจะกระท าได้ภายใน ๒สัปดาห์แรกของภาคการศึกษาปกติ  หรือ  

ภายใน ๓ วันแรกของภาคการศึกษาฤดูร้อน หรือภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนด  และต้องได้รับความ
เห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา 
 

ข้อ  ๑๕ การถอนรายวิชาโดยใช้หลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 
๑๕.๑ การถอนรายวิชาภายในหนึ่งในสี่ของระยะเวลาการศึกษารายวิชานั้น ในภาค

การศึกษานั้น  นับจากวันเริ่มตามปฏิทินการศึกษาของมหาวิทยาลัยหรือตามท่ีหลักสูตรก าหนด  รายวิชาที่ถอน
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นั้นจะไม่ปรากฏในใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) และการถอนตามนัยนี้นักศึกษาสามารถด าเนินการได้
ด้วยตนเองผ่านระบบอินเทอร์เน็ต 

๑๕.๒  การถอนรายวิชาภายหลังจากเวลาที่ก าหนดไว้ในข้อ ๑๕.๑ ให้ด าเนินการ 
ถอนรายวิชา ภายในสี่สัปดาห์หลังการสอบกลางภาค ในภาคการศึกษานั้นนับจากวันเริ่มเรียนตามปฏิทิน
การศึกษาของมหาวิทยาลัยหรือตามที่หลักสูตรก าหนด  รายวิชาที่ถอนนั้นจะได้ W จะปรากฏในใบแสดงผล
การศึกษา การถอนตามนัยนี้จะต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา และให้ด าเนินการที่กองส่งเสริม
วิชาการและงานทะเบียน 
 

ข้อ ๑๖ เมื่อมีการเพิ่มหรือถอนรายวิชาแล้ว  จ านวนหน่วยกิตท่ีเรียนจะต้องไม่ขัดหรือแย้งกับ
ข้อ ๑๒.๓ , ๑๒.๔และ ๑๒.๕  แห่งข้อบังคับนี ้

 
 

หมวดที่  ๖ 
การศึกษาแบบร่วมเรียน 

 
ข้อ ๑๗ การศึกษาแบบร่วมเรียน (Audit)  เป็นการศึกษาเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้แบบไม่นับหน่วย

กิต 
 

ข้อ ๑๘ การลงทะเบียน  การเพ่ิม  และการถอนรายวิชาของการศึกษาแบบร่วมเรียน  ให้
ปฏิบัติตามหมวดที่ ๔ และ ๕ แห่งข้อบังคับนี ้

ข้อ ๑๙ รายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนแบบร่วมเรียน  จะไม่นับหน่วยกิตรวมเข้าเป็นหน่วยกิตที่
ก าหนดไว้ตามหลักสูตร 
 

ข้อ ๒๐ รายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนแบบร่วมเรียน จะถือหรืออ้างเป็นเงื่อนไขของรายวิชา  
(Prerequisite)  ที่นับหน่วยกิตไม่ได้ 
 

ข้อ ๒๑ ถ้านักศึกษาลงทะเบียนเรียนรายวิชาใดแบบร่วมเรียนแล้วจะลงทะเบียนเรียน
รายวิชานั้นซ้ าเพ่ือจะนับหน่วยกิตในภายหลังมิได้  เว้นแต่ในกรณีที่มีการย้ายคณะหรือเปลี่ยนสาขาวิชา  และ
รายวิชานั้นเป็นรายวิชาที่ก าหนดให้มีการเรียนและนับหน่วยกิตในหลักสูตร 
 

ข้อ ๒๒ การประเมินผลรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนแบบร่วมเรียน ให้ประเมินผลเป็น S หรือ U 
และให้ระบุค าว่า Audit  ไว้ในวงเล็บต่อท้ายชื่อรายวิชา 
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หมวดที่  ๗ 
ระดับคะแนนตัวอักษร  ความหมายและค่าคะแนน 

 
ข้อ ๒๓ ระดับคะแนนอักษร  ความหมายและค่าคะแนน 
 

ระดับคะแนนตัวอักษร  ความหมาย  ค่าคะแนนต่อหน่วยกิต 
A  ผลการประเมินขั้นดีเยี่ยม (Excellent)  ๔.๐ 
B+  ผลการประเมินขั้นดีมาก (Very Good)  ๓.๕ 
B  ผลการประเมินขั้นดี (Good)   ๓.๐ 
C+  ผลการประเมินขั้นดีพอใช้ (Fairly Good)  ๒.๕ 
C  ผลการประเมินขั้นพอใช้ (Fair)   ๒.๐ 
D+  ผลการประเมินขั้นอ่อน (Poor)   ๑.๕ 
D  ผลการประเมินขั้นอ่อนมาก (Very Poor)  ๑.๐ 
F  ผลการประเมินขั้นตก (Fail)      ๐ 

 
ตัวอักษรอ่ืน ๆ  ที่มีความหมายเฉพาะซึ่งแสดงสถานภาพการศึกษา คือ I  IP R  T และ  W 

ตัวอักษรเหล่านี้ไม่มีค่าคะแนน  ยกเว้น T 
 

ตัวอักษร  ความหมาย 
I  ยังไม่สมบูรณ์  (Incomplete) 
IP  ก าลังด าเนินอยู่  (In progress) 
R  เรียนซ้ าชั้น  (Repeat) 
T  รับโอน (Transferred) 
W  การขอถอนรายวิชา (Withdrawal) 

 
การวัดและประเมินผลเป็นสัญลักษณ์ มีความหมายดังนี้ 
ตัวอักษร  ความหมาย 

G  ผลการศึกษาอยู่ในขั้นดี (Distinction) 
P  ผลการศึกษาอยู่ในขั้นพอใช้ ( Pass) 
F   ผลการศึกษาอยู่ในขั้นตก (Fail) 

ใช้ส าหรับรายวิชาที่ไม่มีจ านวนหน่วยกิต หรือรายวิชาที่มีจ านวนหน่วยกิตท่ีหลักสูตรก าหนดให้มีการ
วัดและประเมินผลเป็นสัญลักษณ์ G  P  F เช่น รายวิชาสหกิจศึกษา 

S  ผลการศึกษาเป็นที่พอใจ ใช้ส าหรับรายวิชาที่ไม่นับหน่วยกิตเป็น 
หน่วยกิตสะสม (Satisfactory) 

U ผลการศึกษาไม่เป็นที่พอใจ ใช้ส าหรับรายวิชาที่ไม่นับหน่วยกิตเป็นหน่วยกิต
สะสมไม่พอใจ (Unsatisfactory) 

ใช้ส าหรับรายวิชาที่ไม่มีจ านวนหน่วยกิตและไม่นับหน่วยกิตเป็นหน่วยกิตสะสม หรือรายวิชาที่
นอกเหนือจากหลักสูตรก าหนดโดยให้มีการวัดและประเมินผลเป็นสัญลักษณ์ S  U 
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ข้อ ๒๔ การใช้ตัวอักษร มีวิธีการดังนี้ 

๒๔.๑ ตัวอักษร A   B+   B   C+  C  D+  D และ F  ใช้ในกรณีต่อไปนี้ 
๒๔.๑.๑ รายวิชาที่นักศึกษาเข้าสอบและหรือมีผลงานที่ประเมินได้เป็น

ระดับคะแนน 
๒๔.๑.๒ เปลี่ยนจาก I ภายในก าหนดเวลาของคณะที่รายวิชานั้นสังกัด 
๒๔.๑.๓ การใช้ F นอกเหนือจากข้อ ๒๔.๑.๑,๒๔.๑.๒  และ ๒๔.๑.๓แล้ว       

ยังใช้ได้ในกรณีต่อไปนี้อีก คือ 
(๑)   นักศึกษาไม่เข้าสอบหรือถูกตัดสิทธิ์ไม่ให้เข้าสอบประจ าภาค 
(๒)   นักศึกษาท าผิดระเบียบการสอบ และได้รับการตัดสินให้ได้ F  ตามระเบียบ

เกี่ยวกับการสอบประจ าภาคที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
(๓)   เปลี่ยนจาก I เพราะนักศึกษาไม่เข้าสอบ หรือไม่ปฏิบัติงานที่อาจารย์ 

ผู้สอนก าหนดให้  ภายในก าหนดเวลาของคณะที่รายวิชานั้นสังกัด 
(๔)   การลงทะเบียนเรียนโดยไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขของรายวิชาเรียนที่ก าหนดใน

หลักสูตร 
(๕)  ไม่ถอนรายวิชาเรียนภายในเวลาที่ก าหนด ตามข้อ ๑๕ 
(๖)   ฝ่าฝืนข้อบังคับ ค าสั่งหรือประกาศของมหาวิทยาลัยทั้งนี้ต้องได้รับความ

เห็นชอบจากมหาวิทยาลัย 
๒๔.๒ ตัวอักษร I ใช้ในกรณีต่อไปนี้ 

๒๔.๒.๑  นักศึกษาปฏิบัติงานยังไม่ครบตามเงื่อนไขที่อาจารย์ผู้สอนก าหนด 
๒๔.๒.๒ นักศึกษาไม่สามารถเข้าสอบได้ด้วยเหตุสุดวิสัยโดยมีหลักฐานการ

ลาที่เชื่อถือได้ 
๒๔.๒.๓  การให้ I แก่นักศึกษาจะต้องผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ

ประจ าคณะที่รายวิชานั้นสังกัด  และได้รับการอนุมัติจากคณบดีที่รายวิชานั้นสังกัด 
๒๔.๒.๔  เมื่อได้รับอนุมัติให้ได้  I  แล้ว นักศึกษาต้องติดต่ออาจารย์ผู้สอน

เพ่ือด าเนินการให้มีการวัดและประเมินผลภายใน ๒ สัปดาห์แรก ของภาคการศึกษาถัดไป  หรือ ๑ สัปดาห์แรก
ของภาคฤดูร้อน หากว่านักศึกษาผู้นั้นได้ลงทะเบียนเรียนในภาคฤดูร้อนด้วย  เมื่อพ้นก าหนดดังกล่ าว  ยังไม่
สามารถวัดและประเมินผลได้  สัญลักษณ์ I จะเปลี่ยนเป็น ระดับคะแนน F  หรือ U  หรือ  Wแล้วแต่กรณีโดย
ความเห็นชอบของคณะกรรมการประจ าคณะที่รายวิชานั้นสังกัด หากรายวิชาใดมีการขยายเวลาให้เป็นอ านาจ
ของคณบดี ให้ขยายเวลาได้แต่ต้องระบุร่องเวลาในการสิ้นสุดให้ชัดเจน พร้อมแจ้งให้กองส่งเสริมวิชาการและ
งานทะเบียนทราบ 

๒๔.๓   ตัวอักษร IP ใช้ในกรณีท่ีรายวิชานั้นที่เปิดสอนติดต่อกันมากกว่า  ๑ 
ภาคการศึกษาซึ่งจะต้องวัดผลในภาคการศึกษาสุดท้ายของรายวิชานั้นและต้องประเมินผลเป็น  A  B+ B C+ C  
D+ D  หรือ  F หรือผลประเมินแบบสัญลักษณ์ G P S U 

๒๔.๔ ตัวอักษร R  ใช้เฉพาะนักศึกษา  ซึ่งสอบไม่ผ่านรายวิชาที่คณะได้ก าหนดไว้
เท่านั้น 

๒๔.๕ ตัวอักษร  S  และ U  ใช้ในกรณีต่อไปนี้ 
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๒๔.๕.๑ การประเมินผลรายวิชาที่ก าหนดไว้ว่าไม่มีการประเมินผล เป็น
ระดับคะแนน  หรือลงทะเบียนเรียนแบบร่วมเรียน 

๒๔.๕.๒   เปลี่ยนจาก I ภายในก าหนดเวลาของคณะที่รายวิชานั้นสังกัดอยู่
ส าหรับรายวิชาที่ได้ก าหนดการประเมินผลเป็น S  และ U 

๒๔.๖ ตัวอักษร T ใช้ในกรณีของรายวิชาที่นักศึกษาได้รับอนุมัติให้โอนได้ด้วย
ความเห็นชอบของคณะกรรมการประจ าคณะที่รับโอน  โดยใส่ไว้ช่องคะแนนในใบแสดงผลการศึกษา 

๒๔.๗ ตัวอักษร  W ใช้ในกรณีต่อไปนี้ 
๒๔.๗.๑   รายวิชาที่นักศึกษาได้รับอนุมัติให้ถอนตามข้อ ๑๕.๒ 
๒๔.๗.๒  นักศึกษาได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษา 
๒๔.๗.๓   นักศึกษาถูกสั่งพักการศึกษาในภาคการศึกษานั้น 

 
 

หมวดที่  ๘ 
การวัดและประเมินผล 

 
ข้อ ๒๕การวัดผลและประเมินผลการศึกษา 

๒๕.๑ มหาวิทยาลัยจัดให้มีการวัดผลส าหรับรายวิชาที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนไว้
ในภาคการศึกษาหนึ่งๆ  ไม่น้อยกว่าหนึ่งครั้ง  และเมื่อท าการประเมินผลรายวิชาใดเป็นครั้งสุดท้ายแล้วถือว่า
การเรียนรายวิชานั้นสิ้นสุดลง 

๒๕.๒ อาจารย์ผู้สอนต้องแจ้งเกณฑ์การวัดและประเมินผลในแต่ละรายวิชาให้
นักศึกษาทราบล่วงหน้า 

๒๕.๓ ทุกรายวิชาที่มีการลงทะเบียนเรียน นักศึกษาต้องมีเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า
ร้อยละ๘๐ ของเวลาการศึกษาทั้งหมด จึงจะมีสิทธิ์ได้รับการวัดและประเมินผลในแต่ละรายวิชาให้ใช้ระดับ
คะแนนตัวอักษร ตามหมวดที่ ๗ 

๒๕.๔ การประเมินผลการศึกษาเพ่ือค านวณระดับคะแนนเฉลี่ย (Grade Point 
Average=G.P.A) 

๒๕.๕ วิธีค านวณระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม (Cumulative Grade Point 
Average=Cumlative G.P.A.)ให้ท าดังนี้ 

๒๕.๕.๑ ให้น าผลรวมทั้งหมดของผลคูณระหว่างค่าคะแนนที่ได้กับจ านวน
หน่วยกิตของแต่ละรายวิชาที่มีการประเมินผลเป็นค่าคะแนนเป็นตัวตั้งหารด้วยจ านวนหน่วยกิตสะสม 
(Cumulative Credits)  ผลลัพธ์ที่ได้คือ ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม 

๒๕.๕.๒ การค านวณคะแนนเฉลี่ยสะสมดังกล่าวข้างต้น  ทั้งคะแนนเฉลี่ย
ประจ าภาคการศึกษา และคะแนนเฉลี่ยสะสม ให้ค านวณเป็นค่าที่มีเลขทศนิยม ๒ ต าแหน่ง โดยไม่มีการปัด
จากเศษทศนิยมต าแหน่งที่ ๓ 

๒๕.๖   รายวิชาที่มีค่าคะแนนทุกรายวิชาตามหลักสูตร จะต้องน าหน่วยกิตของ
รายวิชา  นั้น ๆ ไปรวมเป็นตัวหารในการค านวณหาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมยกเว้นกรณีลงทะเบียนเรียน
รายวิชาซ้ า ให้นับหน่วยกิตเพียงครั้งเดียว โดยพิจารณาผลจากวัดและประเมินครั้งสูงสุ ด  แต่หากเรียนซ้ า 
เนื่องจากได้ผลการเรียน F  ไม่นับผลมาคิดเกรดเฉลี่ยสะสม แต่ระบุในหลักฐานใบแสดงผลการศึกษา 
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ข้อ ๒๖ การก าหนดนับชั้นปีนักศึกษา  หากมีความจ าเป็นต้องก าหนดชั้นปีนักศึกษาให้ 
อยู่ในเกณฑ์ที่คณะก าหนด 
 

ข้อ ๒๗ การสอบ 
๒๗.๑ การสอบแบ่งเป็น 

๒๗.๑.๑  การสอบย่อย 
๒๗.๑.๒  การสอบกลางภาค 
๒๗.๑.๓  การสอบประจ าภาค 
๒๗.๑.๔  การสอบรวบยอด 
๒๗.๑.๕ การสอบประเภทอ่ืน 

๒๗.๒ การสอบย่อย การสอบกลางภาค เป็นการสอบในระหว่างภาคการศึกษา
หนึ่ง ๆ ผลของการสอบอาจน าไปใช้พิจารณาเป็นส่วนหนึ่งรวมกับผลสอบประจ าภาคก็ได้  จ านวนครั้ง เวลา
และวิธีการสอบให้อยู่ในดุลยพินิจของอาจารย์ผู้สอนหรือคณะที่รับผิดชอบรายวิชานั้น 

๒๗.๓ การสอบประจ าภาค หมายถึง  การสอบครั้งสุดท้ายของแต่ละรายวิชา 
เมื่อเสร็จสิ้นการสอนในภาคการศึกษานั้น  หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการสอบปลายภาค  ให้เป็นไป
ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์  ว่าด้วยการสอบปลายภาค 

๒๗.๔ การสอบรวบยอด  หมายถึง  การสอบเพื่อมีสิทธิ์ได้รับปริญญาสาขา 
ใดสาขาหนึ่งให้เป็นไปตามที่คณะก าหนด 

๒๗.๕ การสอบประเภทอ่ืน  หมายถึง  การสอบที่นอกเหนือจากที่ก าหนดไว้ 
ตามข้อบังคับนี้  ให้เป็นไปตามที่คณะก าหนด 

ข้อ ๒๘ การตกออก 
๒๘.๑  การพิจารณาการตกออกให้พิจารณาผลการเรียนของนักศึกษาเมื่อสิ้นสุดภาค 

การศึกษาฤดูร้อนของปีการศึกษานั้น ๆ  และให้คิดเฉพาะรายวิชาที่มีค่าคะแนนโดยไม่ค านึงถึงรายวิชาที่ได้  I 
๒๘.๒  นักศึกษาจะถูกพิจารณาให้ตกออกในกรณีดังต่อไปนี้ 

๒๘.๒.๑   ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ถึง ๑.๕๐ เมื่อได้ลงทะเบียน เรียน
มาแล้วและมีหน่วยกิตสะสมตั้งแต่ ๓๐-๕๙หน่วยกิต 

๒๘.๒.๒  ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ถึง ๑.๗๕ เมื่อได้ลงทะเบียนเรียน
มาแล้วและมีหน่วยกิตสะสมตั้งแต่ ๖๐ หน่วยกิตข้ึนไป 

๒๘.๒.๓  ส าหรับนักศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาชีพที่มีกฎหมายอื่นก าหนดไว้ 
มหาวิทยาลัยสามารถออกกฎระเบียบเพ่ิมเติมได้ 
 

ข้อ ๒๙ การส าเร็จการศึกษา  นักศึกษาที่จะส าเร็จการศึกษาต้องมีคุณสมบัติครบตามเงื่อนไข
ต่อไปนี้ 

๒๙.๑ สอบผ่านรายวิชาครบตามหลักสูตร  ดังนี้ 
๒๙.๑.๑  การนับหน่วยกิตในแต่ละรายวิชาให้นับครั้งเดียว 
๒๙.๑.๒  ในกรณีที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนรายวิชาที่ระบุไว้ในหลักสูตรว่า

เป็นรายวิชาที่เทียบเท่ากัน  ให้นับรายวิชาใดรายวิชาหนึ่งเป็นหน่วยกิตท่ีได้ 
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๒๙.๒ มีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า  ๒.๐๐ และมีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม
ในรายวิชาที่คณะก าหนดไม่ต่ ากว่า ๒.๐๐ 

๒๙.๓   มีคุณสมบัติตามข้อ ๒๙.๑แห่งข้อบังคับนี้ 
๒๙.๔   มีความประพฤติเรียบร้อยตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
๒๙.๕ ไม่อยู่ระหว่างการถูกสอบสวนทางวินัยนักศึกษาอย่างร้ายแรงตามข้อบังคับ 

มหาวิทยาลัยว่าด้วยวินัยนักศึกษา 
๒๙.๖    มีคุณสมบัติอ่ืนตามที่หลักสูตรหรือคณะหรือมหาวิทยาลัยก าหนด 
๒๙.๗   นักศึกษาท่ีไม่ผ่านเกณฑ์ตามข้อ ๒๙.๑ แต่ได้ศึกษาและสอบผ่าน 

รายวิชาในหลักสูตรครบตามเกณฑ์ที่สามารถขอรับอนุปริญญาได้ คณะอาจพิจารณาให้เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาใน
ระดับอนุปริญญา ทั้งนี้การให้อนุปริญญาต้องเป็นไปตามข้อ  ๓๐.๒ แห่งข้อบังคับนี้ 

๒๙.๘ การนับวันที่ส าเร็จการศึกษา  ให้นับวันที่คณะกรรมการประจ าคณะให้ 
การรับรองการส าเร็จการศึกษา 
 

หมวดที่  ๙ 
การอนุมัติปริญญาหรืออนุปริญญา 

 
ข้อ ๓๐ ให้สภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติปริญญาหรืออนุมัติอนุปริญญาแก่ผู้ได้รับการ

เสนอชื่อจากคณะตามหลักเกณฑ์ดังนี้ 
๓๐.๑ คณะโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจ าคณะเป็นผู้เสนอชื่อ

นักศึกษาผู้สมควรได้รับอนุมัติปริญญาต่อสภามหาวิทยาลัย  โดยผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อจะต้องมีคุณสมบัติตาม 
๓๐.๑.๑  ไม่อยู่ในระหว่างการรับโทษทางวินัยที่ระบุให้งดการเสนอชื่อเพ่ือ

รับปริญญาหรืออนุปริญญา 
๓๐.๑.๒ ไม่เป็นผู้ค้างช าระหนี้สินกับทางมหาวิทยาลัย 
๓๐.๑.๓ ผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนานักศึกษาตามที่มหาวิทยาลัย

ก าหนด 
๓๐.๒ ในกรณีที่คณะก าหนดให้มีการให้อนุปริญญา  คณะเป็นผู้เสนอชื่อผู้สมควร

ได้รับอนุปริญญาต่อสภามหาวิทยาลัยโดยผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อจะต้องมีคุณสมบัติตามข้อ ๓๐.๑.๑ และข้อ
๓๐.๑.๒ และ ๓๐.๑.๓ แห่งข้อบังคับนี้และต้อง 

๓๐.๒.๑ ได้ศึกษาและสอบผ่านรายวิชาต่าง ๆ ครบตามหลักสูตรแล้ว และมี
ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ถึง ๒.๐๐แต่ไม่ต่ ากว่า  ๑.๗๕หรือ 

๓๐.๒.๒ ได้ศึกษาและสอบผ่านรายวิชาต่าง ๆ ครบตามหลักสูตร 
อนุปริญญา  และมีหน่วยกิตท่ีได้และระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมอยู่ในเกณฑ์ท่ีหลักสูตรก าหนด 

๓๐.๓ การขอแก้ไขการอนุมัติปริญญาหรืออนุปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษาซึ่งสภา
มหาวิทยาลัยอนุมัติปริญญาหรืออนุปริญญาไปแล้ว  ให้กระท าได้ภายในระยะเวลาไม่เกิน  ๖๐ วัน  นับแต่วันที่
สภามหาวิทยาลัยมีมติอนุมัติ 

ข้อ ๓๑  การให้เสนอชื่อและการให้ปริญญาเกียรตินิยม 
๓๑.๑  นักศึกษาที่ได้รับการเสนอชื่อและเข้ารับปริญญาเกียรตินิยม จะต้องอยู่ใน

เกณฑ์ดังต่อไปนี้ 
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๓๑.๑.๑  ศึกษาหลักสูตร ๔ ปี ภาคการศึกษาปกติ ส าเร็จการศึกษาได้ ไม่
ก่อน 6 ภาคการศึกษาปกติ และไม่เกินระยะเวลาปกติที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร ทั้งนี้ไม่นับเวลาที่อนุมัติให้ลาพัก
การศึกษา 

๓๑.๑.๒  ศึกษาหลักสูตร ๕ ปี ภาคการศึกษาปกติ ส าเร็จการศึกษาได้ 
ไม่ก่อน ๘ ภาคการศึกษาปกติ และไม่เกินระยะเวลาปกติที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร ทั้งนี้ไม่นับเวลาที่อนุมัติให้ลา
พักการศึกษา 

๓๑.๑.๓  ศึกษาหลักสูตร ๖ ปี ภาคการศึกษาปกติ ส าเร็จการศึกษาได้ ไม่
ก่อน ๑๐ ภาค การศึกษาปกติ และไม่เกินระยะเวลาปกติที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร ทั้งนี้ไม่นับเวลาที่อนุมัติให้ลา
พักการศึกษา 

๓๑.๑.๔  ได้ศึกษาและผ่านการวัดผลและประเมินผล รายวิชาต่าง ๆ   
ครบถ้วนตามหลักสูตร และข้อก าหนดของสาขาวิชาที่จะรับปริญญา โดยไม่มีรายวิชาใดที่ได้สัญลักษณ์  F หรือ 
U หรือ W และต้องผ่านการเข้าร่วมกิจกรรพัฒนานักศึกษาที่มหาวิทยาลัยก าหนดด้วย 

๓๑.๑.๕ ไม่เคยเรียนซ้ าในรายวิชาใดรายวิชาหนึ่ง เพ่ือเปลี่ยนระดับ  
คะแนนเฉลี่ยสะสม 

๓๑.๑.๖ ได้ปฏิบัติตามระเบียบต่าง ๆ และไม่อยู่ในระหว่างการรอรับโทษ
ทางวินัย และไม่มีหนี้สินใด ๆ ต่อมหาวิทยาลัย 

๓๑.๑.๗ ได้ด าเนินการขอส าเร็จการศึกษา เพ่ือขอรับปริญญาตามที่
มหาวิทยาลัยก าหนด 

๓๑.๒  คุณสมบัติของนักศึกษาที่จะได้รับการเสนอชื่อเพ่ือรับปริญญาเกียรตินิยม
อันดับหนึ่ง ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วน ดังนี้ 

๓๑.๒.๑ มีคุณสมบัติตามความในข้อ ๓๑.๑ 
๓๑.๒.๒ ได้ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม ตั้งแต่ ๓.๕๐ ขึ้นไป 
๓๑.๒.๓ ไม่เคยได้ระดับคะแนนต่ ากว่า ๒.๕๐ หรือคะแนนตามตัวอักษร C+ 

หรือสัญลักษณ์ F หรือ U ในรายวิชาใดๆ 
๓๑.๒.๔ ใช้เวลาศึกษาตามแผนการศึกษาต่อเนื่องกัน ของสาขาวิชาที่ได้รับ

ปริญญา 
๓๑.๒.๕ ไม่เคยเป็นผู้มีประวัติในการรับการลงโทษ เนื่องจากผิดวินัยร้ายแรง 

๓๑.๓  คุณสมบัติของนักศึกษาที่จะได้รับการเสนอชื่อเพ่ือรับปริญญาเกียรตินิยม
อันดับสอง ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วน ดังนี้ 

๓๑.๓.๑  มีคุณสมบัติตามความในข้อ ๓๐.๑ 
๓๑.๓.๒  ได้รับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า ๓.๒๕ ขึ้นไป 
๓๑.๓.๓  ไม่เคยได้รับคะแนนต่ ากว่า 2 หรือคะแนนตามตัวอักษร C 

ไม่เคยได้รับคะแนน F หรือ U ในรายวิชาใด ๆ 
๓๑.๓.๔  ใช้เวลาศึกษาตามแผนการศึกษาต่อเนื่องกัน ของสาขาวิชาที่ 

ได้รับปริญญา 
๓๑.๓.๕  ไม่เคยเป็นผู้มีประวัติในการรับการลงโทษ เนื่องจากผิดวินัย

ร้ายแรง 
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๓๑.๓.๖  มหาวิทยาลัยจะเสนอชื่อนักศึกษาที่สิทธิ์ได้รับการเสนอชื่อเพ่ือรับ
ปริญญาหรือปริญญาเกียรตินิยมในสาขาวิชาต่าง ๆ เพื่อขออนุมัติปริญญาต่อสภามหาวิทยาลัย 

๓๑.๔  ในกรณีที่นักศึกษามีคุณสมบัติครบถ้วนตามความในข้อ ๓๐.๑ แต่ประสงค์จะ
ขอเลื่อนการเสนอชื่อเพ่ือรับปริญญาออกไป โดยมีเหตุสมควร ต้องให้คณะกรรมการประจ าคณะพิจารณาเสนอ
ต่ออธิการบดี อธิการบดีมีอ านาจตัดสินชี้ขาดเป็นรายกรณี ๆ ไป 

๓๑.๕ ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการตามข้อบังคับ และมีอ านาจตัดสินชี้ขาดในกรณีมี
ปัญหาที่ข้อบังคับนี้มิได้ก าหนดไว้ แล้วน าเรื่องเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบต่อไป 

๓๑.6 การให้ปริญญาเกียรตินิยมส าหรับนักศึกษาในหลักสูตรสถาบันสมทบให้เป็นไป
ตามข้อ ๓๑.๑  ๓๑.๒ และข้อ ๓๑.๓ ในข้อบังคับนี ้

ข้อ ๓๒ การเพิกถอนปริญญาหรืออนุปริญญา 
กรณีที่มหาวิทยาลัยตรวจพบว่าผู้ส าเร็จการศึกษาซึ่งสภามหาวิทยาลัยได้อนุมัติ

ปริญญาหรืออนุปริญญาไปแล้ว  มีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามข้อ  ๙ ข้อ  ๒๙ และข้อ  ๓๐ แห่งข้อบังคับนี้  ให้
สภามหาวิทยาลัยพิจารณาเพิกถอนปริญญาหรืออนุปริญญา  โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่สภามหาวิทยาลัยได้อนุมัติ
ปริญญาหรืออนุปริญญาให้กับบุคคลนั้น 

ข้อ ๓๓ ในกรณีที่มีเหตุผลที่จ าเป็นและสมควร  มหาวิทยาลัยอาจพิจารณามิให้ผู้ส าเร็จ 
การศึกษาผู้หนึ่งผู้ใดเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรก็ได้  โดยการก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการให้ออกเป็น
ประกาศมหาวิทยาลัย 

 
 

หมวดที่  ๑๐ 
การย้ายโอนนักศึกษา 

ข้อ ๓๔ การรับโอนนิสิตนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน 
๓๔.๑ นิสิตนักศึกษาจากสถาบันอ่ืน  ซึ่งมหาวิทยาลัยรับรองวิทยฐานะเทียบเท่า

มหาวิทยาลัยถ้าคุณสมบัติและผลการเรียนอยู่ในมาตรฐานของมหาวิทยาลัย  การรับโอนจะกระท าได้ต่อเมื่อมีที่
ส าหรับเข้าศึกษาว่างพอในหลักสูตรที่ขอเข้าศึกษา  และให้คณะกรรมการประจ าคณะหรือผู้ที่อธิการบดี
มอบหมาย ที่จะรับเข้าศึกษาเป็นผู้พิจารณารับโอนโดยมีหลักเกณฑ์ดังนี้ 

๓๔.๑.๑ นักศึกษาที่จะได้รับการพิจารณารับโอนจะต้องไม่เป็นผู้ที่พ้นสภาพ 
การเป็นนิสิตนักศึกษาจากสถาบันเดิม และต้องได้ศึกษาอยู่ในสถาบันเดิมมาแล้วไม่น้อยกว่า ๒ ภาคการศึกษา
ปกติ ทั้งนี้ ไม่นับภาคการศึกษาที่ลาพัก และต้องได้รับคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ ๒.๐๐ ขึ้นไป 

๓๔.๑.๒ นักศึกษาที่ประสงค์จะโอนมาศึกษา จะต้องส่งใบสมัครการขอ
โอนย้าย ถึงกองส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ไม่น้อยกว่า ๘ สัปดาห์ ก่อนวันลงทะเบียนเปิดภาคการศึกษา
ของภาคการศึกษาที่ประสงค์จะเข้ารับการศึกษานั้นพร้อมกับแนบเอกสารใบรายงานผลการศึกษา  และ
ค าอธิบายรายวิชาของหลักสูตรเดิมมายังมหาวิทยาลัยโดยตรง 

๓๔.๑.๓ หลักเกณฑ์การเทียบโอนรายวิชาและจ านวนหน่วยกิตให้เป็นไป
ตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

๓๔.๑.๔ นักศึกษาที่โอนมาจากสถาบันอื่น มีสิทธิ์เรียนในมหาวิทยาลัยได้ใน 
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ระยะเวลาไม่เกินสองเท่าของจ านวนปีที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรที่เข้าศึกษา  โดยนับรวมเวลาเรียนจากสถาบัน
เดิมด้วย 

๓๔.๒ นักศึกษาที่โอนมาจากสถาบันอื่น  มีสิทธิ์เรียนในมหาวิทยาลัยได้ 
ในระยะเวลาไม่เกินสองเท่าของจ านวนปีที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรที่เข้าศึกษา  โดยนับรวมเวลาเรียนจากสถาบัน
เดิมด้วย 

๓๔.๓  การคิดระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมส าหรับนักศึกษาที่โอนมาจากสถาบันอ่ืน
มหาวิทยาลัยจะไม่น าระดับคะแนนของรายวิชาที่เทียบโอนจากสถาบันเดิม  มาค านวณระดับคะแนนเฉลี่ย
สะสม โดยจะก าหนดสัญลักษณ์  T  ในใบแสดงผลการศึกษา 

ข้อ ๓๕ การย้ายคณะเรียน 
๓๕.๑ การย้ายคณะเรียนจะกระท าได้ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจาก 

คณะกรรมการประจ าคณะของคณะที่ก าลังศึกษาและคณะที่ประสงค์ขอย้ายเข้าศึกษา 
๓๕.๒ นักศึกษาท่ีมีสิทธิ์ขอย้ายคณะเรียน  จะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ 

๓๕.๒.๑   เป็นนักศึกษาที่ยังมีสิทธิ์เรียนในคณะเดิม 
๓๕.๒.๒   ไม่เคยย้ายคณะเรียนมาก่อน 
๓๕.๒.๓   มีเวลาศึกษาอยู่ในคณะเดิมไม่น้อยกว่า  ๒ ภาคการศึกษาปกติ 

และมีหน่วยกิตสะสมไม่น้อยกว่า ๓๐ หน่วยกิตท้ังนี้ ไม่นับรวมภาคการศึกษาที่ลาพักหรือถูกให้พัก 
๓๕.๒.๔ การก าหนดเงื่อนไขหลักเกณฑ์การให้นักศึกษาย้ายเข้าศึกษา ให้อยู่

ในดุลยพินิจของคณะกรรมการประจ าคณะที่นักศึกษาขอย้ายเข้า 
๓๕.๒.๕ นักศึกษาที่ได้รับการอนุมัติให้ย้ายคณะหรือสาขาวิชา อาจมีสิทธิ์

ได้รับการเทียบโอน หรือรับโอนบางรายวิชา รายวิชาที่ได้รับการเทียบโอนหรือรับโอนให้ได้สัญลักษณ์หรือระดับ
คะแนนเดิมให้นับหน่วยกิตรายวิชาดังกล่าวเป็นหน่วยกิตสะสม และน ามาค านวณแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม 
โดยนักศึกษาต้องด าเนินการขอเทียบโอนให้แล้วเสร็จภายในภาคการศึกษาแรกที่ได้รับอนุมัติให้ย้ายคณะหรือ
สาขาวิชา 

๓๕.๒.๖ การรับโอนรายวิชาที่เป็นรายวิชาเดียวกันกับรายวิชาในหลักสูตร
หรือสาขาวิชาใหม่ รายวิชานั้นจะต้องมีระดับคะแนน ตั้งแต่ C ขึ้นไป 

๓๕.๓ นักศึกษาที่ประสงค์จะย้ายคณะหรือสาขาวิชา  จะต้องยื่นเอกสารต่าง ๆ 
ตามที่มหาวิทยาลัยก าหนดต่อฝ่ายวิชาการคณะ  ผ่านคณะที่ก าลังศึกษาทั้งนี้นักศึกษาจะต้องยื่นเอกสาร
ดังกล่าวก่อนเริ่มภาคการศึกษาท่ีขอย้ายอย่างน้อย  ๔  สัปดาห์และคณะด าเนินแจ้งให้กองส่งเสริมวิชาการและ
งานทะเบียนทราบเพื่อด าเนินการต่อไป 

๓๕.๔ หลักเกณฑ์การเทียบโอนรายวิชาและอ่ืน ๆ มีดังนี้ 
๓๕.๔.๑ เป็นผู้ที่ศึกษาในมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ และผ่านการ

คัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยได้อีก อาจมีสิทธิ์ได้รับการเทียบโอนหรือรับโอนบางรายวิชา โดยนักศึกษา
ต้องด าเนินการยื่นค าร้องขอเทียบโอนรายวิชาให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

๓๕.๔.๒ การเทียบรายวิชาที่จะโอน ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการที่
ได้รับการแต่งตั้งในการพิจารณาเทียบโอน 

๓๕.๔.๓ ต้องรับโอนหน่วยกิตของรายวิชาที่เทียบกันได้ทั้งหมด 
๓๕.๔.๔ การเทียบโอนหรือรับโอนรายวิชาจากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนทั้ง

ภายในและต่างประเทศต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการประจ าคณะก่อน 
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๓๕.๔.๕ รายวิชาที่ได้รับการเทียบโอนหรือรับโอน ให้ได้สัญลักษณ์หรือ
ระดับคะแนนเดิม ให้นับหน่วยกิตรายวิชาดังกล่าวเป็นหน่วยกิตสะสมและน ามาค านวณแต้มระดับคะแนนเฉลี่ย
สะสมยกเว้นรับโอนต่างสถาบันให้สัญลักษณ์ T 

๓๕.๕ นักศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้ย้ายมีสิทธิ์เรียนในหลักสูตรที่ย้ายเข้าศึกษาไม ่
เกินสองเท่าของจ านวนปีที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรนั้น  โดยนับจากวันที่เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย 

๓๕.๖ การคิดระดับคะแนนเฉลี่ยส าหรับนักศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้ย้าย ให้ค านวณ
ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมจากรายวิชาทั้งหมดที่รับโอนมาจากหลักสูตรเดิม  รวมกับรายวิชาที่เรียนในหลักสูตร
ใหม่ที่ย้ายเข้าศึกษาด้วย 

ข้อ ๓๖ การเปลี่ยนสาขาวิชาเอก  ให้เป็นไปตามประกาศของแต่ละคณะ 
 

หมวดที่ ๑๑ 
การลา  การพ้นสภาพนักศึกษาและการคืนสภาพนักศึกษา 

 
ข้อ  ๓๗ การลา 

๓๗.๑ การลาแบ่งเป็น  ๓ประเภท  ดังนี้ 
๓๗.๑.๑  การลาป่วยหรือลากิจ 
๓๗.๑.๒  การลาพักการศึกษา 
๓๗.๑.๓  การลาออก 

๓๗.๒ การลาป่วยหรือลากิจ  นักศึกษาจะลาได้ในกรณีที่มีเวลาเรียนไม่ต่ ากว่าร้อย
ละ๘๐ของเวลาเรียนทั้งหมด  มิฉะนั้นจะต้องขอลาพักการศึกษา  และการลาที่เกี่ยวข้องกับการสอบให้เป็นไป
ตามข้อ  ๒๗ แห่งข้อบังคับนี้  และตามรายละเอียดที่มหาวิทยาลัยก าหนดนอกเหนือจากนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจ
ของอธิการบดี 

๓๗.๓ การลาพักการศึกษา 
๓๗.๓.๑ นักศึกษาอาจจะได้รับอนุญาตให้ลาพักการศึกษา 

ในกรณีใดกรณีหนึ่งต่อไปนี้ 
(๑) ถูกเกณฑ์หรือระดมเข้ารับราชการทหาร 
(๒) รับทุนแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างประเทศหรือทุนอ่ืนใด  ซึ่ง

มหาวิทยาลัยเห็นสมควรสนับสนุน 
(๓) เป็นโรคติดต่อร้ายแรงตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข  หรือ

โรคทางจิตเวช โดยรับการวินิจฉัยจากแพทย์ประจ าโรงพยาบาลที่มหาวิทยาลัยก าหนด จนกว่าได้ใบรับรองจาก
แพทย์ว่าหายปกต ิ

(๔) เหตุผลอื่นๆ ที่คณะเห็นสมควร 
๓๗.๓.๒ วิธีปฏิบัติในการลาพัก  ให้นักศึกษาหรือผู้ปกครอง(กรณีที่นักศึกษา

ไม่อาจท าด้วยตนเองได)้  ยื่นใบลาพร้อมหลักฐานอื่น ๆ  ตามที่คณะก าหนดผ่านอาจารย์ที่ปรึกษาเพ่ือให้คณบดี
เจ้าสังกัดเป็นผู้พิจารณาอนุญาต  ทั้งนี้นักศึกษาจะต้องด าเนินการไม่น้อยกว่าสองสัปดาห์ก่อนวันแรกของการ
สอบประจ าภาคตามปฏิทินการศึกษาที่มหาวิทยาลัยก าหนด  ยกเว้นกรณีที่มีสาเหตุสุดวิสัยให้อยู่ในดุลยพินิจ
ของคณะ 

๓๗.๓.๓ นักศึกษาจะลาพักการศึกษาได้ครั้งละไม่เกินหนึ่งภาคการศึกษา 
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ปกติ  เว้นแต่กรณีมีเหตุจ าเป็นหรือเหตุสุดวิสัย อาจให้ลาพักครั้งละหนึ่งปีการศึกษาได้ โดยต้องได้รับอนุมัติจาก
อธิการบดี 

๓๗.๓.๔ นักศึกษาที่ได้รับอนุญาตให้ลาพักการศึกษาต้องช าระค่าธรรมเนียม
รักษาสถานภาพนักศึกษา ตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 

๓๗.๔ การลาออก  นักศึกษาต้องยื่นใบลาออกพร้อมหนังสือรับรองของผู้ปกครอง
และต้องไม่มีหนี้สินใดๆ ต่อมหาวิทยาลัยโดยผ่านการพิจารณาของอาจารย์ที่ปรึกษาและคณบดีที่นักศึกษาสังกัด  
เพ่ือให้มหาวิทยาลัยพิจารณาอนุญาต 

๓๗.๕ หลักฐานที่ใช้ประกอบในการลาต่าง ๆ  ประกอบด้วย 
๓๗.๕.๑  ใบลา  ตามรูปแบบที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
๓๗.๕.๒  ใบรับรองแพทย์ (กรณีลาเนื่องจากป่วย)  ตามท่ีมหาวิทยาลัย

ก าหนด 
๓๗.๕.๓  หนังสือรับรองจากผู้ปกครอง   และหนังสือแสดงความเห็นของ

อาจารย์ที่ปรึกษากรณีลาป่วยหรือลากิจเกิน  ๑๕ วัน  หรือลาพักการศึกษาหรือลาออก 
๓๗.๕.๔  หนังสือแสดงความเห็นของอาจารย์ที่ปรึกษา  การลาทุกประเภท

ต้องผ่านความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา 
๓๗.๕.๕  หลักฐานเอกสารประกอบอื่นแล้วแต่กรณี  เช่น  เอกสารการได้รับ

อนุมัติให้ไปฝึกปฏิบัติงานที่ต่างประเทศ  การเรียกตัวเข้ารับราชการทหารเป็นต้น 
๓๗.๕.๖ หลักฐานเอกสารแสดงการปลอดหนี้สินค้างช าระต่อมหาวิทยาลัย

กรณีลาออกหรือลาพักการศึกษา 
๓๗.๖ การลาพักการศึกษาและการลาออก  เมื่อได้ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว  ให้

ถือวันที่อนุญาตเป็นวันที่มีผลในการลา  และให้คณะเจ้าสังกัดน าส่งส าเนาเอกสารการลานั้นไปยัง   กองส่งเสริม
วิชาการและงานทะเบียน   เพ่ือใช้เป็นหลักฐานในการด าเนินการต่อไป 

๓๗.๗ การลาทุกกรณี  จะไม่ได้รับสิทธิ์ยกเว้นจากข้อบังคับ และระเบียบอื่นใดของ
มหาวิทยาลัย 
 

ข้อ ๓๘ การพ้นสภาพนักศึกษา  นักศึกษาจะพ้นสภาพนักศึกษาตามหลักเกณฑ์ต่อไปนี้ 
๓๘.๑ ตาย 
๓๘.๒ ลาออก 
๓๘.๓ ตกออก 
๓๘.๔ ถูกสั่งให้พ้นสภาพนักศึกษาตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 
๓๘.๕ ขาดคุณสมบัติการเข้าเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย  ตามข้อบังคับ

มหาวิทยาลัย 
๓๘.๖ เรียนส าเร็จตามหลักสูตร  และได้รับอนุมัติปริญญาหรืออนุปริญญา 

จากสภามหาวิทยาลัยโดยให้ถือว่าวันที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติปริญญา เป็นวันพ้นสภาพนักศึกษา  เว้นแต่กรณี
ที่เป็นนักศึกษาในหลักสูตรเพื่อขออนุมัติสองปริญญา 

๓๘.๗ ไม่ลงทะเบียนเรียนให้เสร็จสิ้นภายในเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนดใน  แต่ละ
ภาคการศึกษาโดยมิได้ลาพักการศึกษาตามข้อบังคับ 
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๓๘.๘ ไม่ช าระค่าธรรมเนียมเ พ่ือขึ้นหรือรักษาสภาพภายในระยะเวลาที่
มหาวิทยาลัยก าหนดในแต่ละภาคการศึกษา  ยกเว้นในกรณีเหตุสุดวิสัยที่มหาวิทยาลัยเห็นสมควร 

๓๘.๙ ศึกษาในมหาวิทยาลัยเกินจ านวนสองเท่าของระยะเวลาการศึกษาที่ก าหนด
ไว้ในหลักสูตร ทั้งนี้ให้นับรวมระยะเวลาที่ลาพักหรือถูกพักการศึกษาด้วย 

๓๘.๑๐ ปลอมแปลงลายมือชื่อผู้ปกครอง  หรือลายมือชื่อบุคคลอ่ืน  เพ่ือใช้เป็น
หลักฐานเท็จต่อมหาวิทยาลัยตามข้อ ๑๐.๓ แห่งข้อบังคับนี้ 

๓๘.๑๑ ต้องโทษโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุกเว้นแต่ความผิดลหุโทษ  หรือ
ความผิดที่ได้กระท าโดยประมาท 

๓๘.๑๒ โอนไปเป็นนิสิตนักศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน 
๓๘.๑๓ นักศึกษาท่ีมีการทุจริตในการสอบ 
๓๘.๑๔ อ่ืน ๆ  ตามท่ีสภามหาวิทยาลัยก าหนด 

 
ข้อ ๓๙ การคืนสภาพนักศึกษา 

๓๙.๑ นักศึกษาท่ีพ้นสภาพนักศึกษาอันเนื่องจากสาเหตุต่อไปนี้  อาจขอคืนสภาพ
นักศึกษาได้ 

๓๘.๑.๑ พ้นสภาพตามข้อ ๓๘.๒, ๓๘.๘, ๓๘.๙ และ ๓๘.๑๔ หรือ 
๓๘.๑.๒  พ้นสภาพเนื่องจากได้รับการประเมินให้ได้อักษร I และถูกประเมินให้ตกออก โดยยังไม่ได้แก้ผลการ
ประเมินอักษร  I 

๓๙.๒   หลักเกณฑ์และวิธีการขอคืนสภาพนักศึกษา  ให้ออกเป็นประกาศ
มหาวิทยาลัย 
 

หมวดที่ ๑๒ 
บทก าหนดโทษ 

 
ข้อ ๔๐ นักศึกษาที่กระท าผิด  หรือฝ่าฝืนข้อบังคับนี้  ต้องรับโทษทางวิชาการตามที่ระบุไว้ใน

ข้อ๔๑แห่งข้อบังคับนี้  และอาจจะถูกลงโทษทางวินัยตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับมหาวิทยาลัยว่าด้วยวินัย
นักศึกษาอีกส่วนหนึ่งด้วย 

ข้อ ๔๑ โทษทางวิชาการ มี  ๔ สถาน  ดังนี้ 
๔๑.๑ ให้ปรับตกรายวิชาที่เป็นกรณีสาเหตุการกระท าผิดหรือการฝ่าฝืนข้อบังคับนี้  

เช่น  ทุจริตในการสอบ  การลงทะเบียนเรียนผิดเงื่อนไขของรายวิชาหรือมีเวลาเรียนและหรือเวลาสอบซ้ าซ้อน
กัน  ทั้งนี้โดยความเห็นชอบมหาวิทยาลัย 

๔๑.๒ ให้ปรับตกในทุกรายวิชาที่ เข้าสอบก่อนและรายวิชาที่กระท าผิดตาม
ข้อบังคับนี้ส าหรับภาคการศึกษานั้น 

๔๑.๓ ให้ปรับตกทุกรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียน   ส าหรับภาคการศึกษานั้น 
๔๑.๔ ให้อธิการบดีเสนอสภามหาวิทยาลัยวินิจฉัยให้พ้นสภาพจากการเป็น

นักศึกษาแต่ทั้งนี้ให้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 
ข้อ ๔๒  การด าเนินการเมื่อมีการกระท าผิด  หรือฝ่าฝืนข้อบังคับนี้ 
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๔๒.๑ ให้ผู้ที่ตรวจพบว่านักศึกษากระท าผิดหรือฝ่าฝืนข้อบังคับนี้   รวบรวม
หลักฐานข้อเท็จจริงต่าง ๆ รายงานเสนอต่อคณะกรรมการประจ าคณะเพ่ือพิจารณาและเสนอโทษ 

๔๒.๒   ให้คณะเสนอผลการพิจารณาโทษต่อมหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาความ
เหมาะสมขั้นหนึ่ง  โดยให้โอกาสนักศึกษาได้ชี้แจงข้อเท็จจริง  ทั้งนี้ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๕ วัน หลังจากวัน
สุดท้ายของการส่งผลการเรียนตามปฏิทินการศึกษาของมหาวิทยาลัย 

๔๒.๓   ให้เลขานุการของคณะกรรมการประจ าคณะบันทึกประวัติการลงโทษ  
พร้อมแจ้งให้กองส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนทราบ และแจ้งผู้ปกครองของนักศึกษาผู้นั้นทราบเป็นลาย
ลักษณ์อักษร 

ข้อ ๔๓ นักศึกษาที่ถูกสั่งลงโทษตามข้อบังคับนี้  หรือไม่ได้รับอนุมัติปริญญา  หรืออนุมัติ
อนุปริญญาตามข้อ ๓๐ อาจอุทธรณ์ได้ตามหลักเกณฑ์ดังนี้ 

๔๓.๑   ให้นักศึกษาผู้นั้นมีสิทธิ์อุทธรณ์ต่ออธิการบดีภายในก าหนด  ๓๐ วันนับแต่
วันทราบค าสั่งลงโทษ 

๔๓.๒   การอุทธรณ์ค าสั่งลงโทษให้ท าเป็นหนังสือลงลายมือชื่อของผู้อุทธรณ์ 
๔๓.๓   การอุทธรณ์ค าสั่งลงโทษให้อุทธรณ์ได้ส าหรับตนเองเท่านั้น  จะอุทธรณ์แทน

คนอ่ืนหรือมอบหมายให้คนอื่นอุทธรณ์แทนไม่ได้ 
ข้อ ๔๔ ให้อธิการบดีมีอ านาจพิจารณาวินิจฉัย  มีค าสั่งเพ่ิมโทษ  ลดโทษ  หรือยกโทษตาม

ควรแก่กรณีโดยความเห็นชอบของที่ประชุมคณบดีให้ถือเป็นที่สุด  ยกเว้นกรณีให้พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา 
ให้เสนอสภามหาวิทยาลัยวินิจฉัย 

กรณีการอุทธรณ์การไม่ได้รับอนุมัติปริญญาหรืออนุปริญญา  ให้อธิการบดีเสนอความเห็นต่อ
สภามหาวิทยาลัยเพื่อวินิจฉัย 

ค าวินิจฉัยของอธิการบดีตามวรรคหนึ่ง  และของสภามหาวิทยาลัยตามวรรคสอง ให้ถือเป็น
ที่สุดแล้วแจ้งค าวินิจฉัยเป็นหนังสือให้ผู้อุทธรณ์ทราบภายใน  ๑๕ วัน 

 
ประกาศ  ณ วันที่   ๒๐  กันยายน พ.ศ. 2557 

 

 
(ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์กระแส  ชนะวงศ์) 
นายกสภามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 
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ประวัติและผลงานของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 
1. ชื่อ-นามสกุล  (ภาษาไทย)  เจ๊ะเหล๊าะ   แขกพงศ์ 

ชื่อ-นามสกุล  (ภาษาอังกฤษ)  Cheloh Khaekphong  
2. ต าแหน่งทางวิชาการ   รองศาสตราจารย์ 
3. หน่วยงานและสถานที่อยู่ที่ติดต่อได้สะดวกพร้อมหมายเลขโทรศัพท์ โทรสาร และไปรษณีย์

อิเล็กทรอนิกส์ :   
สถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ต าบลโคกเคียน  อ าเภอเมือง  

จังหวัดนราธิวาส  96000 โทรศัพทม์ือถือ : 0918485132  E-mail Address : cheloh.k@pnu.ac.th 
 

4. ประวัติการศึกษา  

วุฒกิารศึกษา ชื่อสถาบัน ปีที่ส าเร็จการศึกษา 
M.A. (Islamic Law)  High of Islamic Studies 

Institute, Egypt 
2543 

B.A. (Islamic Law) Al-Azhar University, Egypt 2538 

น.บ. (นิติศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามค าแหง 2530 

 

5. สาขาวิชาการที่มีความช านาญพิเศษ 
1)  กฎหมายอิสลามและนิติศาสตร์ 
2)  กฎหมายเปรียบเทียบ สังคมมุสลิม 

6. หลักสูตรที่มีความช านาญพิเศษ : 
  -  กฎหมายอิสลาม 
7. ประสบการณ์ที่ท างาน (งานที่รับผิดชอบ) 

พ.ศ. 2543-2544  อาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 
พ.ศ. 2544-2550  รองคณบดี คณะอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยอิสลามยะลา 
พ.ศ. 2550-2555  รักษาการในต าแหน่ง ผู้อ านวยการ สถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา  

มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 
พ.ศ. 2555-2563  ผู้อ านวยการ สถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา  

มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 
พ.ศ. 2563-ปัจจุบัน ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 
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8. ผลงานวชิาการ 
1. เจ๊ะเหล๊าะ แขกพงศ์. (2559). อิสรภาพของผู้พิพากษาในระบบกฎหมายอิสลามและกฎหมายไทย 

[ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์]. วารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, 3(1), 
82-93. 

2. เจ๊ะเหล๊าะ แขกพงศ์. (2560). การชั่งน้าหนักพยานหลักฐานในกฎหมายอิสลาม. ในการประชุม
วิชาการระดับชาติ เรื่อง สร้างสรรค์งานวิจัยเพ่ือขับเคลื่อนประเทศสู่ความยั่งยืน ในยุคไทยแลนด์ 4.0. (น. 370 
– 386). ปัตตานี: มหาวิทยาลัยฟาฏอนี.    

3. เจ๊ะเหล๊าะ แขกพงศ์. (2561). การพัฒนาวินัยในตนเองของผู้เรียนศูนย์สาธิตการศึกษาอิสลาม (ตา
ดีกา) มัสยิดมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์. ในการประชุมวิชาการระดับชาติ เรื่อง การวิจัยและนวัตกรรม
เพ่ือขับเคลื่อนประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนในยุคไทยแลนด์ 4.0 ครั้งที่ 7. (น. 561 – 576). 
นราธิวาส: มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์. 

4. เจ๊ะเหล๊าะ แขกพงศ์. (2561). กระบวนทัศน์วิธีวิทยาการวิจัยทางกฎหมายอิสลาม . [ข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์]. วารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์. 5(พิเศษ), 
199-211.  

5. อิศรัฏฐ์ รินไธสง และเจ๊ะเหล๊าะ แขกพงศ.์ (2562). การศึกษารูปแบบการเมืองการปกครองและอัต
ลักษณ์ที่สอดคล้องกับบริบทพหุวัฒนธรรมในจังหวัดชายแดนภาคใต้.  รายงานการวิจัยเสนอต่อ กอ.รมน. ภาค 
4 ส่วนหน้า และสภาความมั่นคงแห่งชาติ. 
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ประวัติและผลงานของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 

1. ชื่อ-นามสกุล  (ภาษาไทย)  อิบรอเฮง    ดอเลาะ 
ชื่อ-นามสกุล  (ภาษาอังกฤษ)  Ibrorheng  Dorloh 

2. ต าแหน่งทางวิชาการ   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
3. หน่วยงานและสถานที่อยู่ที่ติดต่อได้สะดวกพร้อมหมายเลขโทรศัพท์ โทรสาร และไปรษณีย์

อิเล็กทรอนิกส์ :   
สถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ต าบลโคกเคียน  อ าเภอเมือง  

จังหวัดนราธิวาส  96000 โทรศัพท์มือถือ : 086-4919792 E-mail Address :  ibrorheng.d@pnu.ac.th 
4. ประวัติการศึกษา   

 

วุฒกิารศึกษา ชื่อสถาบัน ปีที่ส าเร็จการศึกษา 
Ph.D. (Islamic Law) University Utara, Malaysia.   2562 
M.A. (Comparative Jurisprudence) Al-Azhar University, Egypt. 2549 
B.A. (Islamic Law)  Al-Azhar University, Egypt. 2545 

5. สาขาวิชาการที่มีความช านาญพิเศษ 
1)  กฎหมายอิสลาม 
2)  กฎหมายอิสลามเปรียบเทียบ 

6. หลักสูตรที่มีความช านาญพิเศษ : 
 -   กฎหมายอิสลาม 
7. ประสบการณ์ที่ท างาน (งานที่รับผิดชอบ) 

 พ.ศ. 2555                            อาจารย์ประจ าสาขากฎหมายอิสลาม 
 พ.ศ. 2556                            หัวหนา้สาขาวิชากฎหมายอิสลาม 
 พ.ศ. 2563-ปัจจุบัน                  หัวหน้าสาขาวชิากฎหมายอิสลาม  

 

8. ผลงานวิชาการ  
1. Azhar, A., & Dorloh, I. (2020). The Importance of field experts in the Fatwa Inquiry 

Procedure: A Review. The 5TH National Conference on Islamic and Muslim Studies 2020. (p. 
1218-1234). Patani: Prince of Songkla University. 

2. Dzakaria, I., Abu Bakar, A., & Dorloh, I. (2020). Tahfiz school in Malaysia: Progress 
and Issues in School Management. Journal of Humanities, Language, Culture and Business. 
4(14), 11-17. Retrieved from http://www.icohlcb.com/images/Articles/vol_4no.14/Paper-178-
.pdf 

3. Dorloh, I., Afifi, M., &  Hasan, A. (2020). The Buying by Installment Sale in The 
Consideration of Islamic Law. International Conference on Islam, Development and Social 
Harmony in Southeast Asia (ICDIS) 2019. (p.120-138). Selangor: Malaysia  
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4. Dorloh, I. (2019). Analysis of The Characteristics of Border Marriage Agents and 
The Services Offered by The Agents on The Facebook Page. The 1st National Conference on 
Islamic Education Network 2019. (p.749-761). Patani: Fatoni University.  

5. อิบรอเฮง ดอเลาะ. (2562). ทัศนคติของผู้น าครอบครัวต่อการมีภรรยามากกว่าหนึ่ง:กรณีศึกษา
ผู้น าครอบครัวในอ าเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส. ในการประชุมวิชาการระดับชาติเรื่อง“เครือข่ายนวัตกรรมและ
สร้างสรรค์ 2562”. (น. 621-631). นราธิวาส: มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์  

6. Dorloh, I. (2017). Transfer of Guardian Marriage in Thailand: an Analysis of 
Marriage With Intermediary Agent Insouthern Thailand. Journal of Global Businessand Sosial 
Enterprenursh (GBSE), 6(9), 88-99. Retrieved from 
http://gbse.com.my/v3no9december17/Paper-146-.pdf 

7. Dorloh, I. (2016). Marringe Moving Through the Intermediate Trust Agent in 
Southern Thailand. International Journal of Law, 1(1), 1-5. Retrieved from 
http://www.ijlgc.com/PDF/IJLGC-2016-01-09-04.pdf 
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ประวัติและผลงานของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 

1. ชื่อ-นามสกุล  (ภาษาไทย)  อับดุลรอยะ  บินเซ็ง 
ชื่อ-นามสกุล  (ภาษาอังกฤษ)  Abdulroya Binseng 

2. ต าแหน่งทางวิชาการ   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
3. หน่วยงานและสถานที่อยู่ที่ติดต่อได้สะดวกพร้อมหมายเลขโทรศัพท์ โทรสาร และไปรษณีย์

อิเล็กทรอนิกส์ :   
สถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ต าบลโคกเคียน  อ าเภอเมือง  

จังหวัดนราธิวาส  96000 โทรศัพท์มือถือ : 0896571634 E-mail Address : abdulroya.b@pnu.ac.th 
4. ประวัติการศึกษา   

 

วุฒิการศึกษา ชื่อสถาบัน ปีที่ส าเร็จการศึกษา 
ปร.ด. (อิสลามศึกษา) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  2561 
M.A. (Comparative 
Jurisprudence) 

The Islamic University, Iraq . 2547 

B.A. (Islamic Law) Saddam  University, Iraq. 2543 
 

5. สาขาวิชาที่มีความช านาญพิเศษ 
1)  กฎหมายอิสลาม 
2)  กฎหมายอิสลามเปรียบเทียบ 

 
6. หลักสูตรที่มีความช านาญพิเศษ : 
 -   กฎหมายอิสลาม 

7. ประสบการณ์ที่ท างาน (งานที่รับผิดชอบ) 
 พ.ศ. 2551                            อาจารย์ประจ าสาขากฎหมายอิสลาม 
 พ.ศ. 2555                            หัวหนา้สาขาวิชากฎหมายอิสลาม 
 พ.ศ. 2563-ปัจจุบัน                  รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 
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8. ผลงานวิชาการ  
 
 1. อับดุลรอยะ บินเซ็ง. (2560). กฎหมายลักษณะการหย่าร้างของชาวซูเมเรียนกับกฎหมายอิสลาม . 
ในการประชุมระดับชาติ สร้างสรรค์งานวิจัยเพ่ือขับเคลื่อนประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั้งยืน ด้าน
ยุทธศาสตร์วิจัยเชิงพ้ืนที่ ในหัวข้อ “บทบาทของมหาวิทยาลัยกับไทยแลนด์ 4.0” ครั้งที่ 6 (น. 87–103). 
ปัตตานี: มหาวิทยาลัยฟาฏอนี. 
 2. อับดุลรอยะ บินเซ็ง. (2561). ทัศนะนักวิชาการอิสลามในการกาหนดอายุครรภ์ที่ส่งผลต่อการ
รับรองบุตรชอบด้วยกฎหมายอิสลาม. [ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์]. วารสารอัล-นูร มหาวิทยาลัยฟาฏอนี, 13(24). 
137-147. 
 3. อับดุลรอยะ  บินเซ็ง. (2561). ทัศนะนักวิชาการอิสลามต่อการสืบวงศ์ตระกูลของบุตรจากบิดาผู้มี
องคชาตหรือถุงอัณฑะขาดด้วน. [ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์]. วารสารอัล-ฮิกมะฮฺ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี, 8(15), 133- 
143. 
 4. อับดุลรอยะ  บินเซ็ง. (2562). วิถีการด าเนินชีวิตของสัปบุรุษมัสยิดหะยีดาวูดผ่านกระบวนการฮะ
ละเกาะฮ์อัลกุรอาน. วารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์, 6(2), 166-175. 
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ประวัติและผลงานของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 
1. ชื่อ-นามสกุล  (ภาษาไทย)  รอฮานี มาแจ 

ชื่อ-นามสกุล  (ภาษาอังกฤษ)  Rohanee Machae 
2. ต าแหน่งทางวิชาการ   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
3. หน่วยงานและสถานที่อยู่ที่ติดต่อได้สะดวกพร้อมหมายเลขโทรศัพท์ โทรสาร และไปรษณีย์

อิเล็กทรอนิกส์ :   
สถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ต าบลโคกเคียน  อ าเภอเมือง  

จังหวัดนราธิวาส  96000 โทรศัพทม์ือถือ : 098-0739975  E-mail Address : rohanee.m@pnu.ac.th   
4. ประวัติการศึกษา   

 

วุฒิการศึกษา ชื่อสถาบัน ปีที่ส าเร็จการศึกษา 
Ph.D  (Islamic Law)  National University of Malaysia, 

Malaysia.  
2561 

M.A. (Islamic Law) National University of Malaysia, 
Malaysia. 

2555 

B.A. (Islamic Law) Al-Azhar University, Egypt.  2551 
 
5. สาขาวิชาที่มีความช านาญพิเศษ 

1)  กฎหมายอิสลาม 
2)  กฎหมายอิสลามว่าด้วยธุรกรรมสัญญา 
3)  กฎหมายอิสลามว่าด้วยครอบครัว 

6. หลักสูตรที่มีความช านาญพิเศษ :  
 -  กฎหมายอิสลาม 

7. ประสบการณ์ที่ท างาน (งานที่รับผิดชอบ) 

พ.ศ. 2556 – 2559   อาจารย์พิเศษสอน ภาษาอาหรับ ณ ศูนย์การเรียนรู้ภาษา Aqrab Tilawah 
Bestari 

พ.ศ. 2556 – 2559    อาจารย์พิเศษประจ าสาขาวิชากฎหมายอิสลาม ณ มหาวิทยาลัยแห่งชาติ
มาเลเซีย  

พ.ศ. 2560- ปัจจุบัน   อาจารย์ประจ าสาขากฎหมายอิสลาม 
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8. ผลงานวิชาการ 
1. รอฮานี มาแจ และ มุสลิม คาเรง. (2563).  พฤติกรรมและวิธีการปฏิบัติของแม่เลี้ยงเดี่ยวมุสลิมต่อ

การอบรมเลี้ยงดูบุตร ในเขตอ าเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี [ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์]. วารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาส
ราชนครินทร์, 7(2), 123-141. 

2. มุสลิม คาเรง และ รอฮานี มาแจ. (2563).  สภาพการจัดการเรียนการสอนของครูสอนศาสนา
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ประเด็น ข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ 
การพิจารณาปรับปรุงของคณะกรรมการ 

ร่างหลักสูตร 
การด าเนินการ 

หมวดที่ 1 

ชื่อหลักสูตร 
 

- - - 

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
 

- - - 

จ านวนหน่วยกิตท่ีเรียน
ตลอดหลักสูตร 
 

บางท่านเห็นควรทบทวนใหม่เพราะมีจ านวน
มากเกินไป ไม่ควรเกิน 130 หน่วยกิต 

พิจารณาเห็นควรคงไว้เท่าเดิมคือ 136 หน่วยกิตตาม
ความเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิส่วนใหญ่ เนื่องจากมีเนื้อหา
ใหม่เพ่ิมข้ึนและต้องคงเนื้อหาเดิมที่เป็นสาระส าคัญ 

ด าเนินการให้คงจ านวนหน่วยกิต 136 
หน่วยกิตเท่าเดิม หน้า 1 

รูปแบบของหลักสูตร 
 

5.1 หลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี 
ให้เพ่ิม ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
5.6 การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 
ให้ปริญญาสาขาวิชาเดียว ควรเพิ่ม ให้
ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 

เห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการ 
 
 
เห็นชอบตาข้อเสนอของคณะกรรมการ 
 

ด าเนินเพ่ิมเติมตามข้อเสนอแนะทั้ง 2 
ข้อ ใน หน้า 1 ข้อ 5.1 หลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับ อุดมศึกษา
แห่งชาติ 
ข้อ 5.6 ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 

อาชีพที่สามารถประกอบ
ได้หลังส าเร็จการศึกษา 
 

- - - 

ชื่อ นามสกุล ต าแหน่ง
และคุณวุฒิการศึกษา
ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร 

- รูปแบบการเขียนคุณวุฒิของอาจารย์ไม่
สอดคล้อง คือในข้อ 3.2 ชื่อ-สกุลต าแหน่ง
และคุณวุฒิอาจารย์ประจ าหลักสูตร ในหน้า 
35 แตกต่างกับในภาคผนวก ง. หน้า  141-
151   

เห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการ ได้ด าเนินการให้สอดคล้องและถูกต้อง
ตามแบบท่ีก าหนดแล้ว โดยได้ปรับ
คุณวุฒิของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรในภาคผนวก ง ให้สอดคล้อง
กับรูปแบบการเขียนคุณวุฒิในข้อ 3.2 
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ประเด็น ข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ 
การพิจารณาปรับปรุงของคณะกรรมการ 

ร่างหลักสูตร 
การด าเนินการ 

หน้า 44 และหน้า 141-151 
สถานการณ์หรือการ
พัฒนาทางเศรษฐกิจ 

- ควรเพิ่มประเด็นที่เก่ียวข้องกับการพัฒนา
ประเทศไทยยุคไทยแลนด์ 4.0 เช่น ผลิต
บัณฑิตพันธุ์ใหม่ สร้างผู้เรียนให้มีสมรรถนะ
และศักยภาพ มุ่งเน้นผลลัพธ์ 
อ่ืนๆ ในหลักสูตรตามเกณฑ์ของ สกอ. 

เห็นด้วยที่จะน าข้อมูลมาปรับปรุงตามที่กรรมการ
วิพากษ์เสนอ 

ด าเนินการปรับปรุงตามข้อเสนอ โดย
เพ่ิมการพัฒนาประเทศไทยในยุคไทย
แลนด์ 4.0 ในหน้า 4-5 และพัฒนา
ผู้ เรียนให้มีสมรรถนะและทักษะที่
เพียงพอ... มีคุณธรรมจริยธรรมและ
จรรยาบรรณส าหรับสังคมยุคใหม่...มี
ค ว า ม รู้ ค ว า ม ส า ม า ร ถ ใ น ก า ร
ป ร ะ ก อ บ ก า ร ต า ม ห ลั ก ป รั ช ญ า
เศรษฐกิ จพอเ พียง  สามารถร่ ว ม
แ ก้ ปั ญ ห า สั ง ค ม แ ล ะ วิ ก ฤ ติ 
เศรษฐกิ จ โดย ใช้อ งค์ความรู้ ด้ าน
กฎหมายอิสลาม.. 

หมวดที่ 2  
ปรัชญา ควรเพิ่มในหัวข้อ 1.1 ให้มีค าว่า “มีลักษณะ

บูรณาการศาสตร์เชิงประยุกต์”และไม่ควรยืด
ยาวเกินจ าเป็น 

เห็นชอบตามข้อเสนอแนะ 
 

ด าเนินการปรับปรุงโดยเพ่ิม “บูรณา
การศาสตร์เชิงกฎหมายอิสลามที่วาง
อยู่บนรากฐานแห่งคัมภีร์อัลกุรอาน
และซุนนะฮ...และปรับให้สั้นกระชับ
จากเดิม 6 บรรทัดเหลือ 3 บรรทัด ใน
หน้า 8 

ความส าคัญ - - - 
วัตถุประสงค์ของ - - - 
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ประเด็น ข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ 
การพิจารณาปรับปรุงของคณะกรรมการ 

ร่างหลักสูตร 
การด าเนินการ 

หลักสูตร 
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
ของหลักสูตร 

ข้อ 1.4.3 ควรให้ครอบคลุมกิจการอ่ืนตาม
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร ไม่เฉพาะกิจการ
ด้านฮาลาล 

เห็นชอบตามข้อเสนอแนะ 
 

ด าเนินการปรับปรุงตามข้อเสนอ คือ
ปรับเพ่ิมผลการเรียนรู้ ในข้อ 1.4.3 
สามารถประยุกต์ใช้กฎหมายอิสลาม
เกี่ยวกับกิจการฮาลาลและอ่ืนๆ ใน
ชีวิตประจ าวัน ในหน้า 9 

แผนพัฒนาปรับปรุง 
 

ควรระบุระยะเวลาการปรับปรุง น.8 
ควรให้คลอบคลุมทั้งเพศชายและเพศหญิง น.
9 

เห็นชอบตามข้อเสนอแนะ ด าเนินการปรับปรุงตามข้อเสนอ โดย
ระบุระยะเวลาในแผนพัฒนา 2.1 (1) 
อย่างน้อยทุกรอบ 5 ปี ใน (2) และ (3) 
ทุกปีการศึกษา และในกลยุทธ์ 2.2 (1) 
เพ่ิมให้ครอบคลุมทั้งนักศึกษาชายและ
หญิงโดย สนับสนุนให้นักศึกษาเตรียม 
ความพร้อมด้านความรู้และทักษะ 
ด้ า น อ า ชี พ ต า ม ค ว า ม ถ นั ด ข อ ง 
นักศึกษาชายหรือหญิง หน้า 9-10 

หมวดที่ 3  
1.ระบบการจัดการศึกษา 
 

ควรเพิ่ม การจัดการเรียนการสอนภาคฤดูร้อน
ควรขึ้นอยู่กับสภาพของนักศึกษาและความ
จ าเป็นของผู้เรียน น.9 

เห็นชอบตามข้อเสนอแนะ ด าเนินการปรับปรุงตามข้อเสนอ โดย
เพ่ิมค าว่า  “ค านึงถึงสภาพและความ
จ าเป็นของนักศึกษา” ในหมวด 3 ข้อ 
1.2 หน้า 11 

2.การด าเนินการ
หลักสูตร 

- คุณสมบัติของนักศึกษาต่างชาติไม่ปรากฏใน
ข้อ 2.2 หากต้องการรับนักศึกษาต่างชาติควร

เห็นควรให้คงไว้เหมือนเดิมโดยไม่ต้องก าหนดเพ่ิมเติม 
เนื่องจากนักศึกษาต่างชาติถือเป็นผู้ส าเร็จการศึกษา

คงไว้เหมือนเดิม เนื่องจากคุณสมบัติที่
ก าหนดไว้ครอบคลุมอยู่แล้ว 
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ประเด็น ข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ 
การพิจารณาปรับปรุงของคณะกรรมการ 

ร่างหลักสูตร 
การด าเนินการ 

ก าหนดไว้ในที่นี้หรือก าหนดเป็นระเบียบใน
ภายหลังตามท่ีเห็นสมควร 

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าจาก
ต่างประเทศ ตามข้อ 2.2.1 แล้ว 

หน้า 11 

3.หลักสูตรและอาจารย์
ผู้สอน 

กลุ่มวิชาเอก น.17 ที่มีล าดับ เช่น กฎหมาย
อิสลามว่าด้วยอิบาดาต 1 และกฎหมาย
อิสลามว่าด้วยอิบาดาต 2 หรือ หลักกฎหมาย
อิสลาม 1 และหลักกฎหมายอิสลาม 2 ควร
จะต้องก าหนดเป็นเงื่อนก่อน-หลังตามความ
เหมาะสม 

เห็นควรให้คงไว้เหมือนเดิมไม่ต้องก าหนดเป็นเงื่อนไข
ก่อน-หลัง เนื่องจากเนื้อหาในแต่ละวิชาแยกจากกัน
และเพ่ือความยืดหยุ่นในการจัดแผนการศึกษา 

คงไว้เหมือนเดิม เนื่องจากเห็นว่ามี
ความเหมาะสมแล้ว หน้า 17 และ 21 

 ในหน้า 17 รายวิชาหะดีษว่าด้วยศาสน
บัญญัติ 1 และรายวิชาหะดีษว่าด้วยศาสน
บัญญัติ 1 ควรตัดล าดับออกเนื่องจากไม่มี
รายวิชาในล าดับที่ 2 
ในหน้า 17 และหน้าอ่ืนๆ รายวิชากฎหมาย
อิสลามว่าด้วยอิบาดาต 1 และ 2  
-ภาษาอังกฤษ ควรใช้ (Islamic of Worship) 
ในหน้า 20 และหน้าอ่ืนๆ รายวิชา หะดีษว่า
ด้วยศาสนบัญญัติ 1 
 -ควรเปลี่ยนเป็นภาษาอาหรับเป็น อะฮาดีษ
ว่าด้วยศาสนบัญญัติ   أحاديث األحكام 
โครงสร้างหลักสูตร ควรเพิ่ม 

(1) รายวิชาระบบการไกล่เกลี่ยนใน
อิสลาม ในรายวิชาเลือกเพ่ือตอบสนองหน้าที่

เห็นชอบตามข้อเสนอแนะ 
 
 
 
 
 
เห็นชอบตามข้อเสนอแนะ 
 
เห็นชอบตามข้อเสนอแนะ 
 
 
 
เห็นควรเพิ่มเนื้อหาที่เสนอลงในรายวิชาที่มีอยู่ แต่ไม่
ควรเพิ่มวิชาใหม่ เพราะอาจจะท าให้จ านวนหน่วยกิต

-ด าเนินการปรับปรุงตามข้อเสนอ โดย
ตัดเลขล าดับออก ในรายวิชา หะดีษว่า
ด้วยศาสนบัญญัติ ในหน้า 17 และ 21 
-ปรับปรุงชื่อภาษาอังกฤษ รายวิชา
กฎหมายอิสลามว่าด้วยอิบาดาต 1 
และ 2 เป็น Islamic of Worship ใน
หน้า 17 และ 20   
-ปรับปรุงตามข้อเสนอในชื่อภาษา
อาหรับ เป็น أحاديث األحكام 
ในหน้า 17 และ 21   
-ด าเนินการปรับปรุงตามข้อเสนอโดย
เพ่ิมเติมเนื้อหาเก่ียวกับการไกล่เกลี่ยใน
รายวิชา 09 -014 -220 ระบบศาล
อิสลาม หน้า 87 
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ประเด็น ข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ 
การพิจารณาปรับปรุงของคณะกรรมการ 

ร่างหลักสูตร 
การด าเนินการ 

อิหม่ามและกรรมการอิสลามประจ าจังหวัด
ตาม พรบ.การบริหารองค์กรอิสลาม พ.ศ. 
2540 

 
(2) ควรเพิ่มรายวิชาสิทธิมนุษยชน  

เพ่ิมข้ึน หรือถ้าหากเพ่ิมในเป็นรายวิชาเลือกก็จะท าให้
รายวิชาเลือกมีจ านวนเพิ่มข้ึนจนอาจท าให้นักศึกษาไม่
สามารถลงทะเบียนเรียน จึงเพ่ิมในรายวิชาที่มีอยู่ใน
หลักสูตรตามความเหมาะ 
สิทธิมนุษยชนเป็นเนื้อหาที่นักศึกษาได้เรียนแล้วใน
รายวิชา 11-014-116  กฎหมายในชีวิตประจ าวันและ
อาจเพิ่มเนื้อหานี้ในรายวิชาที่เกี่ยวข้อง จึงเห็นว่าไม่
ควรเพิ่มรายวิชานี้  

 
 
 
 -เพ่ิมประเด็นสิทธิมนุษยชนในรายวิชา 
09-014-230 กฎหมายเปรียบเทียบ 
หน้า 90-91 

แผนการรับนักศึกษา 
 

- - - 

งบประมาณตามแผน   - - - 

โครงสร้างของหลักสูตร 
 

- - - 

โครงสร้างรายวิชา 
 

การก าหนดชื่อภาษาอังกฤษในรายวิชาหลัก
กฎหมายอิสลาม 1  1(  ไม่ตรงกัน  )أصول الفقه 
คือในหน้า 17, 18, 20   ใช้ค าว่า   (Principle 
of Islamic Law 1) แต่ในหน้า 21, 22 ใช้ค า
ว่า (Principle of Fiqh 1) จึงควรใช้ค าให้
สอดคล้องกัน 

เห็นชอบให้แก้ไขตามข้อคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิโดย
เปลี่ยนเป็น Principle of Islamic Law ให้ตรงกัน 

ด าเนินการแก้ไขตามข้อให้สอดคล้อง
ต้องกันแล้วใน หน้า 17, 18, 20 
 
 

ชื่อรายวิชาการเมืองการปกครองในอิสลาม 
ภาษาอาหรับ السياسة الشرعية   ควร

เห็นชอบให้แก้ไขตามข้อคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ ด าเนินการแก้ไขตามข้อเสนอโดยชื่อ
รายวิชาการเมืองการปกครองใน
อิสลาม ภาษาอาหรับ เป็น 
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ประเด็น ข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ 
การพิจารณาปรับปรุงของคณะกรรมการ 

ร่างหลักสูตร 
การด าเนินการ 

เปลี่ยนเป็น السياسة واحلكم يف اإلسالم 
เพ่ือให้มีความสอดทั้งชื่อและเนื้อหา 

 السياسة واحلكم يف اإلسالم 
ในหน้า 19 และ 23 

แผนการศึกษา 
 

- - - 

อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 

-ควรทบทวนสาขาวิชาของอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
-เพ่ิม ดร.รอฮานี มาแจ ในบัญชีรายชื่อ
อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
-ปรับรูปแบบการเขียนผลงานวิชาการของ
อาจารย์ให้ถูกต้องตามแบบที่ก าหนด 

เห็นชอบตามข้อเสนอแนะ 
 

ด าเนินการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ 
หน้า 141-151 

 

อาจารย์ผู้สอน 
 

- - - 

5.1  ทบทวนการใช้ค าว่า ภาคนิพนธ์หรือสาร
นิพนธ์ 

พิจารณาแล้วเห็นชอบให้ใช้ สารนิพนธ์ ด าเนินการปรับปรุงตามข้อเสนอโดย
เปลี่ยนภาคนิพนธ์เป็นสารนิพนธ์ 
หน้า 31, 35 และ 93 

หมวดที่ ๔   
คุณลักษณะพิเศษ ควรเพิ่มคุณลักษณะพิเศษ ในข้อ 1.4 มี

ความสามารถในการอ่าน เข้าใจ
เจตนารมณ์อัลกุรอาน และอธิบายต ารานิพนธ์
ทางกฎหมายอิสลาม เนื่องจากหลักสูตรได้
มุ่งเน้นในส่วนนี้และปรากฏอยู่ในเนื้อหา
รายวิชาและกิจกรรมการพัฒนานักศึกษา 

เห็นชอบให้เพิ่มเติมตามข้อคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ ด า เนินการปรับปรุ ง เ พ่ิม เติมตาม
ข้อเสนอ โดย เพ่ิมในข้อ 1.4 มี
ความสามารถในการอ่าน ท่องจ าอัลกุ
รอานและอธิบายต ารานิพนธ์ทาง
กฎหมายอิสลาม 
หน้า 50 
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ประเด็น ข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ 
การพิจารณาปรับปรุงของคณะกรรมการ 

ร่างหลักสูตร 
การด าเนินการ 

 ควรมีการเพ่ิมกลยุทธ์หรือกิจกรรมของ
นักศึกษา เช่น บทบาทสมมุติ การใช้ปัญหา
เป็นฐาน การใช้กรณีศึกษา 
 

เห็นชอบตามข้อเสนอแนะ 
 

ด าเนินการปรับปรุงตามข้อเสนอ โดย
การเพ่ิม บทบาทสมมติในการพัฒนา
คุณธรรมจริยธรรม จิตส านึกสาธารณะ
และหลักดุลยธรรมทางกฎหมาย   
หน้า 50 

ผลการเรียนรู้ 
 

-   

กลยุทธ์การสอน 
 

ควรเพิ่มในข้อ 4 มอบหมายงานเป็นกลุ่มย่อย
และอภิปราย 
ควรเพิ่ม บูรณาการการใช้คอมพิวเตอร์ 

เห็นชอบตามข้อเสนอแนะ 
 

ด าเนินการปรับปรุงตามข้อเสนอโดย
เพ่ิมบูรณาการการใช้คอมพิวเตอร์ ใน
ข้อ (4) จัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่
บูรณาการการใช้คอมพิวเตอร์ให้ผู้เรียน
ได้เลือกและใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่
เหมาะสม หน้า 53 

กลยุทธ์การประเมินผล 
 

ควรเพิ่ม ใช้ประวัติสะสมงานในการประเมิน 
เพ่ือให้สอดคล้องกับรายวิชาสหกิจศึกษา 

เห็นชอบตามข้อเสนอแนะ 
 

ด าเนินการปรับปรุงตามข้อเสนอ 
โดยเพิ่มกลยุทธ์การประเมินผล
ด้านทักษะทางปัญญา (3)  การ
ประเมินโดยพิจารณาจากแฟ้ม
ประวัติสะสมงานของนักศึกษา 
หน้า 52 

จุดด า-จุดขาว 
 

ตารางแผนที่แสดงการกระจายความ
รับผิดชอบข้อ 4 ด้านที่ 2 ความรู้ หมายถึง
ความรู้ด้านการเรียบเรียงต ารานิพนธ์ ซึ่งบาง

เห็นชอบให้แก้ไขตามข้อคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ ด าเนินการปรับปรุงตามข้อเสนอ โดย
ได้ท าการปรับเปลี่ยน แผนที่แสดงการ
กระจายความรับผิดชอบใหม่ให้มีความ
เหมาะสม ใน หน้า 58-60 
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ประเด็น ข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ 
การพิจารณาปรับปรุงของคณะกรรมการ 

ร่างหลักสูตร 
การด าเนินการ 

รายวิชาใส่จุดด าไว้อาจจะไม่สอดคล้อง เช่น 
รายวิชา 09-004-205 ชีวประวัติท่านนบี 09-
014-201 กฎหมายอิสลามว่าด้วยอิบาดาต 1 
09-014-215 อัลกุรอานว่าด้วยศาสนบัญญัติ 
1 เป็นต้น  

 

หมวดที่  5  

หลักเกณฑ์ในการ
ประเมินผลนักศึกษา 

ควรระบุช่วงคะแนนของแต่ละระดับ พิจารณาเห็นสมควรให้เป็นไปตามเกณฑ์ข้อบังคับของ
มหาวิทยาลัยและตามธรรมชาติหรือความเหมาะสม
ของแต่ละรายวิชา 

คงไว้เหมือนเดิม หน้า 62 

3.เกณฑ์การส าเร็จ
การศึกษา 

ควรทบทวนเกณฑ์การส าเร็จ ว่าด้วยการ
ท่องจ าอัลกุรอานซูเราะฮฺอัลบะเกาะเราะฮฺ
ใหม ่

พิจารณาเห็นควรให้คงเดิมโดยจ ากัดเฉพาะนักศึกษา
มุสลิมเท่านั้น เนื่องจากเป็นซูเราะห์มี่ความส าคัญและ
เกี่ยวข้องกับข้อบัญญัติทางกฎหมายอิสลาม สมควรให้
นักศึกษาท่องจ า 

คงไว้เหมือนเดิม แต่ให้เพ่ิม (เฉพาะ
นักศึกษามุสลิม) หน้า 62 

หมวดที่ 6  
การพัฒนาคณาจารย์ 
 

2.2 ควรมีการ จัดโครงการเยี่ยมและศึกษาดู
งานต่างมหาวิทยาลัยทั้งในประเทศและ 
ต่างประเทศ 

เห็นชอบตามข้อเสนอแนะ 
 

 ด าเนินการปรับปรุงตามข้อเสนอโดย
ปรับปรุง ในข้อ 2.2.2  สนับสนุนให้
อาจารย์ เข้ารับการฝึกอบรม  ร่วม
ประชุม  สัมมนาและศึกษาดูงานทาง
วิ ช า ก า ร แ ล ะ วิ ช า ชี พ ทั้ ง ใ น แ ล ะ
ต่างประเทศ หน้า 63 
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ประเด็น ข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ 
การพิจารณาปรับปรุงของคณะกรรมการ 

ร่างหลักสูตร 
การด าเนินการ 

หมวดที่  7   

ก า ร ป ร ะกั น คุ ณ ภ า พ
หลักสูตร 
 

- - - 

หมวดที่ 8  

การประเมินการ
ด าเนินการของหลักสูตร 

1.2 ควรมีการประเมินทักษะของอาจารย์ โดย
การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน ผลการเรียน
ของนักศึกษา 
 

เห็นชอบตามข้อเสนอแนะ 
 

 ด าเนินการปรับปรุงตามข้อเสนอ โดย
เพ่ิม ข้อ 1.2.4 สาขาวิชาและอาจารย์
ผู้ รับผิดชอบหลักสูตรการประเมิน
ทักษะของอาจารย์  โดยผ่ านการ
วิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน และผลการ
เรียนของนักศึกษา หน้า 71 
 

ภาคผนวก  
ภาคผนวก ก รายวิชามาตรฐานฮาลาลสากล ควรจะเรียน

เกี่ยวกับการบริการฮาลาล การท่องเที่ยวแบบ
ฮาลาลในโรงแรมและสปา เป็นต้น น.73 
 
รายวิชาการเมืองการปกครอง ควรเพิ่ม
ความหมายและที่มาของซียาซะฮ์ชัรอียะห์ 
นโยบายและศาสตร์อิสลามในสังคมมุสลิม
และพหุวัฒนธรรม การประยุกต์ใช้กฎหมาย

เห็นชอบตามข้อเสนอแนะ 
 
 
 
เห็นชอบตามข้อเสนอแนะ 
 

- ด าเนินการปรับปรุงตามข้อเสนอ โดย
เพ่ิม การบริการฮาลาล การท่องเที่ยว
แบบฮาลาลในโรงแรมและสปา ใน
ค าอธิบายรายวิ ช า  09 -014 -240  
มาตรฐานฮาลาลสากล หน้า 88          
- ด าเนินการปรับปรุงตามข้อเสนอ โดย
เพ่ิม ความหมายและที่มาของซียาซะฮ์
ชัรอียะห์ นโยบายและศาสตร์อิสลาม
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ประเด็น ข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ 
การพิจารณาปรับปรุงของคณะกรรมการ 

ร่างหลักสูตร 
การด าเนินการ 

อิสลามในประเด็นที่ไม่มีตัวบทปรากฏชัดเจน ในสังคมมุสลิมและพหุวัฒนธรรม การ
ประยุกต์ใช้กฎหมายอิสลามในประเด็น
ที่ ไ ม่ มี ตั ว บ ท ป ร า ก ฏ ชั ด เ จ น  ใ น
ค าอธิบายรายวิ ช า  09 -014 -235 
การเมืองการปกครองในอิสลาม 
หน้า 92 

 ควรทบทวนค าอธิบายรายวิชาเพ่ือให้
สอดคล้องกับ หน้า 92 
ควรเพิ่ม “หะลาลและหะรอม” ในรายวิชา 
หะดีษว่าด้วยศาสนบัญญัติ 1 

เห็นชอบตามข้อเสนอแนะ 
 

ด าเนินการทบทวนปรับปรุงแล้ว โดย
ปรับรายละเอียดเป็นรายวิชาที่มีการ
ปรับปรุงในตารางเปรียบเทียบและ
ปรับมิให้ซ้ าซ้อน ในหน้า 118  
และเพ่ิม “ฮาลาลและฮารอม”  ใน
ค าอธิบายรายวิชา 09-014-218 หะ
ดีษว่าด้วยศาสนบัญญัติ  
 ในหน้า  86 และ113 

ภาคผนวก ง ควรมีการทบทวนสาขาวิชาของอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรใหม่ 

เห็นชอบตามข้อเสนอแนะ 
 

ด าเนินการทบทวนปรับปรุงให้ถูกต้อง
และปรับปรุ งแก้ ไขสาขาวิชาของ
อาจารย์ผู้ รั บผิ ดชอบหลักสู ตร ให้
ถูกต้องตามแบบที่ก าหนดแล้ว ในหน้า 
141-151 
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ภาคผนวก ฉ  

  สรุปการวิพากษ์ของคณะกรรมการสภาวิชาการมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 
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สรุปการวิพากษ์ของคณะกรรมการสภาวิชาการมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 
ในการประชุมครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที ่5 มกราคม พ.ศ. 2564 

 

ประเด็น 
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสภาวิชาการ 

มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 
การด าเนินการ 

1. หน้า 2 และ3 ข้อ 9 ชื่อ 
นามสกุล ต าแหน่ง และคุณวุฒิ
การศึกษาของอาจารย์ผู้รบผิด
ชอบหลักสูตร 

รู ปแบบการ เขี ยนปี ส า เ ร็ จการศึ กษาของ
คณาจารย์ที่มีการเขียน พ.ศ. และ ค.ศ. 
 

คงเดิม ยึดแบบฟอร์มและระเบียบการเขียนของมหาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 

2.  หน้ า  8  วัตถุประสงค์ของ
หลักสูตร 

วัตถุประสงค์ข้อที่ 1.3.2 มีความรู้ความเข้าใจ
หลักการวิเคราะห์ วินิจฉัยทางกฎหมายอิสลาม
ตามแนวทางของนักปราชญ์มัซฮับต่างๆ โดย
เฉพาะมัซฮับชาฟิอี 
วัตถุประสงค์ข้อที่ 1.3.3 มีทักษะการอ่านอัลกุ
รอานและสามารถอธิบายต ารานิพนธ์ ทาง
กฎหมายอิสลาม 
วัตถุประสงค์ข้อที่ 1.3.5 มีจติส านึกสาธารณะ  มี
ทักษะภาวะผู้น า มีวินัย มีความรับผิดชอบและ
สามารถสื่อสารด้วยภาษาท่ีหลากหลาย 

ได้ด าเนินการปรับแก้แล้วโดยเพิ่มรายละเอียดดังนี้ 
1.3.2  มีทักษะการอ่านอัลกุรอานและเข้าใจเจตนารมณ์แห่งอัลกุรอานสามารถ
อธิบายต ารานิพนธ์ทางกฎหมายอิสลาม 
1.3.3  สามารถอธิบายหลักการวิเคราะห์ วินิจฉัยทางกฎหมายอิสลามตามแนวทาง
ของนักปราชญ์มัซฮับต่างๆ โดยเฉพาะมัซฮับชาฟิอี 
1.3.5 มีจิตส านึกสาธารณะ  มีทักษะภาวะผู้น า มีวินัย มีความรับผิดชอบ มีความ
ยุติธรรม และสามารถสื่อสารด้วยภาษาท่ีหลากหลาย 
 

3. หน้า 9 ข้อผลลัพธ์การเรียนรู้
ระดับหลักสูตร 

เพ่ิมค าว่า “หรือ” ในข้อ 1.4.7 ได้ด าเนินการปรับแก้แล้ว 
1.4.7 สามารถสื่อสารด้วยภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ (ภาษาอาหรับ หรือ 
ภาษามลายู หรือ ภาษาอังกฤษ) 
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ประเด็น 
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มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 
การด าเนินการ 

4. หน้า 14-16 ก. หมวดวิชา
ศึกษาท่ัวไป 
 

พิจารณาหมวดวิชาศึกษาทั่วไปและก าหนด
รายวิชาให้สอดคล้องกับคุณลักษณะบัณฑิตที่พึง
ประสงค์ของหลักสูตร 

หลักสูตรมีข้อจ ากัดในการก าหนดรายวิชาศึกษาทั่วไป ซึ่งจะต้องเลือกรายวิชาศึกษา
ทั่วไปที่ได้รับการอนุมัติจากมหาวิทยาลัยแล้วเท่านั้น จึงต้องคงรายวิชาศึกษาทั่วไป
ไว้เหมือนเดิม และยกเลิกรายวิชาที่ยังไม่ผ่านการอนุมัติอย่างเป็นทางการดังนี้ 
ก. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 1) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ ได้ยกเลิกรายวิชา 09-004-103 
ทักษะชีวิตมุสลิม และรายวิชา 09-004-104 มโนทัศน์การศึกษาในอิสลาม 
2) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ ได้ยกเลิกรายวิชา 09-004-105 วิทยาการอิสลามเบื้องต้น 
รายวิชา 09-004-106 ศาสนาและปรัชญาชีวิต และรายวิชา 09-004-107 สันติ
ศึกษา  
3) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์   ได้ยกเลิกรายวิชา  09-004-108 
อิสลามกับวิทยาศาสตร์ 
-เหตุผลที่ยกเลิกรายวิชา เนื่องจากเป็นรายวิชาที่ไม่อยู่ในกลุ่มรายวิชาศึกษาทั่วไปที่
ได้รับการอนุมัติจากมหาวิทยาลัยอย่างเป็นทางการ 

5. หน้า 28 แผนการศึกษา  พิจารณาหมวดวิชาศึกษาทั่วไปในแผนการศึกษา 
ปีที่ 1-3 

- (หรือรายวิชาอ่ืนๆในกลุ่มวิชาภาษา) 
- (หรือรายวิชาอ่ืนๆในกลุ่มวิชา

มนุษยศาสตร์) 
- (หรือรายวิชาอ่ืนๆในกลุ่มวิชา

สังคมศาสตร์) 
- (หรือรายวิชาอ่ืนๆในกลุ่มวิทยาศาสตร์

และคณิตศาสตร์) 
- เพราะเหตุใดถึงระบุ 

คงเดิม เพ่ือความยืดหยุ่นในการจัดแผนการศึกษาในหมวดวิชา และกลุ่มรายวิชา
ต่างๆ ดังกล่าว ซึ่งได้ระบุไว้ชัดเจนแล้วในโครงสร้างของหลักสูตร 
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การด าเนินการ 

6. หน้า 31 แผนการศึกษาปีที่ 4 ควรมีรายวิชาการเตรียมความพร้อมสหกิจ เห็นด้วยกับข้อเสนอแนะที่ให้มีรายวิชาการเตรียมความพร้อมสหกิจในแผนการ
ศึกษาชั้นปีที่ 4 และได้ด าเนินการเพ่ิมเติมในการจัดแผนการศึกษาแบบสหกิจศึกษา
ไว้เฉพาะแล้ว 

7. หน้า 35 แผนการศึกษาปีที่ 4 ทบทวนกลุ่มวิชาเอกเลือก รายวิชาสารนิพนธ์  เห็นด้วยกับข้อเสนอแนะที่ให้มีรายวิชาสหกิจในแผนการศึกษาชั้นปีที่ 4 และได้
ด าเนินการเพิ่มเติมในการจัดแผนการศึกษาแบบสหกิจศึกษาไว้เฉพาะแล้ว 

8. หน้า 48 องค์ประกอบเกี่ยว 
กับประสบการณ์ภาคสนาม 
 

แก้ไขส านวนการเขียน-นักศึกษาที่ไม่สามารถ
ลงทะเบียนเรียนรายวิชานี้เนื่องจากไม่มีสถาน
ประกอบการรองรับ 

ได้ด าเนินการปรับแก้ตามข้อเสนอแนะแล้ว โดยปรับส านวนการเขียนใหม่ ดังนี้  
-นักศึกษาที่ไม่สามารถลงทะเบียนเรียนรายวิชานี้เนื่องจากมีสถานประกอบการ
รองรับไม่เพียงพอ 

9. หน้า 51 ข้อ 2.2 ความรู้ การก าหนดผลการเรียนรู้ด้ านความรู้ยั งไม่
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

มีการเปลี่ยนแปลงผลการเรียนรู้ให้ครอบคลุมวัตถุประสงค์ของหลักสูตร โดยมี
รายละเอียดดังนี้ 
(1) มีความรู้ ความเข้าใจในศาสตร์ทางด้านกฎหมายอิสลามตามมัซฮับชาฟิอี
และมัซฮับอื่นๆ 
(2)  มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับแหล่งที่มาและวิวัฒนาการของกฎหมายอิสลาม 
(3) มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับต ารานิพนธ์หลักการอ่านและเจตนารมณ์เห่ง
คัมภีร์อัลกุรอาน 
(4)  มีความรู้ ความเข้าใจ หลักการวิเคราะห์ วินิฉัยและการประยุกต์ทางกฎหมาย
อิสลาม 

10.หน้า 58-60 รายวิชาหมวด
เฉพาะ 

ควรเพ่ิมจุด  ในหมวดความรู้ให้มากกว่าเดิม
เพ่ือให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

ได้ด าเนินการปรับแก้แล้ว โดยเพ่ิมจุด  ในตารางแผนที่แสดงความรับผิดชอบ
มาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะด้านความรู้ทุก
วิชาอย่างน้อย 1-2 จุด ในหน้า 58-60 

11. หน้า 60 รายวิชา 09-014-
436 สหกิจศึกษา 

ควรมีจุด  ที่คลอบคลุมให้มากกว่าเดิมหรือทุก
จุด 

ได้ด าเนินการปรับแก้แล้ว โดยได้ปรับปรุงการกระจายจุด  รวมทั้งจุด  ในด้าน
คุณธรรมจริยธรรม ทักษะด้านปัญญา ทักษะด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และ



174 

 

ประเด็น 
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสภาวิชาการ 

มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 
การด าเนินการ 

ทักษะวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี เพ่ือให้สอดคล้องกับผล
การเรียนรู้ในหมวดวิชาเฉพาะเพ่ิมข้ึนทุกรายวิชา ในหน้า 60 

12. หน้า 62 เกณฑ์การส าเร็จ
การศึกษาตามหลักสูตร 

พิจารณาเกณฑ์การส า เ ร็ จการศึกษาตาม
หลักสูตรในข้อ  
3.3 สอบผ่านการท่องจ าอัลกุรอานซูเราะห์อัลบะ
เกาะเราะฮ 
3.4 สอบผ่านทักษะด้านภาษาอาหรับและ
ภาษาอังกฤษ และผ่านกิจกรรมต่างๆที่สถาบัน
อิสลามและอาหรับศึกษาก าหนดไว้ 
เป็นเกณฑ์ที่ก าหนดนอกเหนือจากข้อบังคับของ
มหาวิทยาลัยฯ 

เห็นชอบตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการและได้ด าเนินการปรับแก้ไข โดย
ก าหนดไว้เป็นเกณฑ์การจบหลักสูตรที่จะได้ท าเป็นประกาศหรือระเบียบของ
มหาวิทยาลัยต่อไป ดังนี้ 
3.3 สอบผ่านการท่องจ าอัลกุรอาน ทักษะด้านภาษาอาหรับ ภาษาอังกฤษ และผ่าน
กิจกรรมต่างๆ ที่ก าหนดตามประกาศของมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 

13. หน้า 79-94 ค าอธิบาย
รายวิชา  

ทบทวนชื่อรายวิชาภาษาไทยและชื่อรายวิชา
ภาษาอังกฤษให้ตรงกัน และรูปแบบการพิมพ์ชื่อ
รายวิชาภาษาอังกฤษ ในค าขึ้นต้นควรใช้ตัว
อังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่  

ได้ด าเนินการปรับแก้ชื่อรายวิชาภาษาอังกฤษให้สอดคล้องกับชื่อภาษาไทย และ
จัดรูปแบบการพิมพ์ให้ถูกต้อง แล้ว ในหน้า 79-94 

14. หน้า 88 รายวิชา 09-014-
227 กฎหมายอิสลามกับปัญหา
ร่วมสมัย 

พิจารณาเพ่ิมเติมค าอธิบายรายวิชาเกี่ยวกับ
บทลงโทษหรืออาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ 

ได้ด าเนินการปรับแก้เพ่ิมเติมประเด็น “อาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์” ลงใน
ค าอธิบายรายวิชา 09-014-227 กฏหมายอิสลามกับปัญหาร่วมสมัย แล้ว ในหน้า 
88 

15. หน้า 141-151 ให้ทบทวน 
ภาคผนวก ง 

ประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร แก้ไขตาม
แบบฟอร์มของหลักสูตร 
 

ได้ด าเนินการปรับแก้รูปแบบการเขียนประวัติอาจารย์ประจ าหลักสูตรให้ถูกต้อง
ตามแบบท่ีก าหนด แล้ว ในหน้า 141-151 
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ภาคผนวก ช 
ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินโครงการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชากฎหมายอิสลาม หลักสูตรปรับปรุง 2564 
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ภาคผนวก ซ  
ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการวิพากษ์หลักสูตรศิปศาสครบัณฑิต 

สาขาวิชากฏหมายอิสลาม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2564 
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