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รายละเอียดของหลักสูตร      
ศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชา ภาษาอาหรับ (หลักสูตรนานาชาติ) 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา   มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา  สถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา   
 

หมวดที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป 
 

๑. ชื่อหลักสูตร 
ภาษาไทย : หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาอาหรับ (หลักสูตรนานาชาติ) 

ภาษาอาหรับ  :   (الربنامج العادلي ) اللغة العربية يف (ليسانسال)اإلجازة العالية  
ภาษาอังกฤษ  :  Bachelor of Arts Program in Arabic  Language 
                                (International Program) 

 

๒.  ชื่อปริญญาและสาขาวิชา  
ชื่อเต็ม (ไทย) : ศิลปศาสตรบัณฑิต  (ภาษาอาหรับ) 
ชื่อย่อ (ไทย) :  ศศ.บ.(ภาษาอาหรับ) 

  ชื่อเต็ม (อาหรับ) :         اللغة العربية يف (ليسانسال)اإلجازة العالية   
  ชื่อเต็ม (อังกฤษ) :         Bachelor of Arts (Arabic Language) 

ชื่อย่อ (อังกฤษ) :         B.A. (Arabic Language) 
 

๓.  วิชาเอก (ถ้าม)ี 
ไม่มี 

๔.  จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 
๑๓๖ หน่วยกิต 

๕.  รูปแบบของหลักสูตร 
       ๕.๑. รูปแบบ  

        หลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตร ๔ ปี 
 5.2. ประเภทของหลักสูตร 

   หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ 
       ๕.3. ภาษาท่ีใช้  

ใช้ภาษาอาหรับเป็นสื่อหลักในการจัดการเรียนการสอน และสอดแทรกด้วยภาษาอังกฤษ  
ภาษามลายู และภาษาไทย ตามความเหมาะสม   
      ๕.4. การรับเข้าศึกษา  

รับทั้งนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติ 
      ๕.5. ความร่วมมือกับสถาบันอ่ืน  

เป็นหลักสูตรของสถาบันโดยเฉพาะ   
       ๕.6. การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 

   ให้ปริญญาสาขาวิชาเดียว 
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๖. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 
  ๖.๑  เป็นหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาอาหรับ (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตร 

ปรับปรุง ๒๕๖๑ 
  ๖.๒  เริ่มใช้ในภาคเรียนที่ ๑ ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๑ เป็นต้นไป 
  ๖.๓  คณะกรรมการสภาวิชาการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตร ในการประชุมครั้งที่  ๑ / ๒๕๖๑ 
เมื่อวันที่  ๑๑ / มกราคม  / ๒๕๖๑ 
  ๖.๔  คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยได้ประชุมพิจารณาและอนุมัติหลักสูตรในการประชุมครั้งท่ี๑ /
๒๕๖๑   เมื่อวันที่ ๒๔ / มีนาคม /  ๒๕๖๑ 
 
๗. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรคุณภาพและมาตรฐาน 
  หลักสูตรมีความพร้อมเผยแพร่เป็นหลักสูตรที่มคีุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ในปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
 

๘. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา 
๘.๑ ผู้สอน วิทยากรด้านภาษาอาหรับและหลักศาสนาอิสลาม 
๘.๒ ผู้แปล (ล่าม) ภาษาอาหรับ 
๘.๓ บุคลากร พนักงานในหน่วยงานของรัฐและเอกชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เก่ียวภาษาอาหรับ  
๘.๔ ผู้ประสานงานระหว่างประเทศโดยเฉพาะประเทศอาหรับและโลกมุสลิม 
๘.๕ ผู้น าชุมชน ท้องถิ่น และองค์กรมุสลิมต่าง ๆ   
๘.๖ ประกอบอาชีพอิสระอ่ืน ๆ ตามความถนัดของนักศึกษา  
 
 

๙. ชื่อ เลขประจ าตัวบัตรประชาชนต าแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  
 

ล าดับ 
ที ่

ชื่อ – นามสกุล 
เลขบัตรประจ าตัวบัตร

ประชาชน   
ต าแหน่ง 

ทาง
วิชาการ 

คุณวุฒิ/ปีท่ีส าเร็จ 

๑ Dr.Mergani Makawi 
RamadanAbdelrahman 

P ๐๒๒๔๘๒๗๘(เลขที่
หนังสือเดินทาง)ประเทศ

ซูดาน 

อาจารย์ Ph.D. Arabic Language, Specialization: 
Linguistics, Omdurman Islamic 
University, The Republic of the 
Sudan.พ.ศ.๒๕๕๕- ค.ศ. ๒๐๑๒ 
 

M.A.  Arabic Grammatical Studies 
Omdurman Islamic University, The 
Republic of the Sudan,พ.ศ.๒๕๔๔–ค.ศ. 
๒๐๐๑  
 

B.A. Arabic Language,Quran 
University, The Republic of the 
Sudan, พ.ศ.๒๕๔๐- ค.ศ.๑๙๙๗ 
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ล าดับ 
ที ่

ชื่อ – นามสกุล 
เลขบัตรประจ าตัวบัตร

ประชาชน   
ต าแหน่ง 

ทาง
วิชาการ 

คุณวุฒิ/ปีท่ีส าเร็จ 

 ๒ ดร.อับดุลรอเซะ     หะมีแย ๓๙๕๐๖๐๐๐๕๕๙๗๐ 
 

อาจารย์ Ph.D. Arabic Linguistics, Al-Azhar 
University,  Egypt   
พ.ศ.  ๒๕๔๗ - ค.ศ. 2004 
 

M.A  Arabic Linguistics, Al-Azhar 
University,  Egypt    
 พ.ศ. พ.ศ.  ๒๕๔๑ - ค.ศ. 1998 
 

B.A Arabic Linguistic ,Al-Azhar 
University, Egypt     
 พ.ศ.๒๕๓๔ -ค.ศ.199๑ 
 

๓  ดร.มูฮ ามัด        วาเล็ง 
 

3941000500833
    

อาจารย ์ Ph.D. Curricula & Methodology of   
Teaching, International University    
of Africa, The Republic of the Sudan  
พ.ศ.  ๒๕๔๗ - ค.ศ.2004 
 

M.A. Teaching Arabic to non-Arabic  
Speakers,  Khartoum International    
 Institute For Arabic Language, The 
Republic of the Sudan    
พ.ศ. ๒๕๔๒ - ค.ศ. 1999 
 

B.A. Arabic Linguistics, Al-Azhar 
University, Egypt.   
พ.ศ. ๒๕๓๘- ค.ศ. 1995 

๔ อาจารย์อาอีชะห์   แวมามะ ๕๙๔๙๕๐๐๐๐๐๐๕๑ อาจารย ์ M.A. Arabic Rhetoric and Criticism   
Al-Azhar University,Egypt, พ.ศ.๒๕๔๘-
ค.ศ. ๒๐๐๕ 
 

B.A. Arabic Language, 
Al-Azhar University,Egypt,พ.ศ.๒๕๔๒-
ค.ศ.๑๙๙๙ 

๕ อาจารย์ลุกมาน    เจะกา 
 

๑๙๖๐๓๐๐๐๕๔๕๔๘ อาจารย์ M.A. Arabic Language and  
Literature,Jerash University, Jordan,
พ.ศ.๒๕๕๘ - ค.ศ.๒๐๑๕ 
ปริญญาตรีศศบ. (ภาษาอาหรับ)  
B.A. Arabic Language, มหาวิทยาลัย
นราธิวาสราชนครินทร์,พ.ศ.๒๕๕๔ 
 

 



 

 

 

๔ 

 
๑๐. สถานที่จัดการเรียนการสอน  

อาคารเรียนรวมและสถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา  มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 
 

๑๑.   สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร  
 

๑๑.๑  สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 
สถานการณ์และแนวโน้มทางเศรษฐกิจ จะมีตลาดเกิดใหม่ท่ีมีบทบาทสูงขึ้น จากรายงาน

ความก้าวหน้า การพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารฮาลาล โดยคณะกรรมการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารฮาลาล 
ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ระบุว่ากลุ่มผู้บริโภคอาหารฮาลาลนับเป็น
ตลาดที่มีศักยภาพ โดยประชากรมุสลิมในโลกมีประมาณ 1,800–1,900 ล้านคน ตลาดอาหารฮาลาลในโลกมี
มูลค่าประมาณ 6,000,000 ถึง 8,000,000 ล้านบาท (ประมาณ 150,000–200,000 ล้านเหรียญสหรัฐ)  
ยิ่งกว่านั้น ตลาดอาหารฮาลาลในปัจจุบันมิได้จ ากัดวงเฉพาะชาวมุสลิมเท่านั้น แต่ยังได้รับความนิยมจากกลุ่ม
ผู้บริโภคท่ัวไปด้วย ในขณะที่กลุ่มประเทศที่ส่งออกสินค้าอาหารฮาลาลกลับไม่ใช่กลุ่มประเทศที่เป็นมุสลิม 
หากแต่ประเทศที่มีศักยภาพในด้านเทคโนโลยี มาตรฐาน และวิสัยทัศน์ ที่จะเป็นศูนย์กลางการผลิตสินค้าฮาลา
ลของโลก เช่น กลุ่มประเทศ NAFTA,  EU และ AN (ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์) ซึ่งเป็นกลุ่มประเทศที่พัฒนา
แล้ว ประเทศแคนาดาซึ่งมีประชากรที่เป็นมุสลิมเพียง 300,000 คน ประกาศท่ีจะเป็น Halal Food Hub 
ประเทศก็เช่นเดียวกันมีการพัฒนาอุตสาหกรรมฮาลาลขยายตัวสูงขึ้นท้ังภาครัฐและเอกชน จึงมีความจ าเป็น
จะต้องมีก าลังคนที่มีศักยภาพพร้อมในด้านภาษาท่ีหลากหลาย โดยเฉพาะภาษาอาหรับเพ่ือสนับสนุนการขยาย
ฐานอุตสาหกรรมฮาลาลในกลุ่มประเทศอาหรับและโลกมุสลิม ควบคู่ไปกับการพัฒนาความคิดและบุคลิกภาพ
นักศึกษาให้มีความเป็นสากลหรือนานาชาติให้มีความพร้อมต่อการสร้างสัมพันธ์ไมตรีกับชาวต่างชาติและร่วม
พัฒนาสังคมโลก 

นอกจากการพัฒนาอุตสาหกรรมฮาลาลแล้ว ประเทศไทยยังมีความสัมพันธ์กับกลุ่มประเทศ
อาหรับในหลายด้าน เฉพาะอย่างยิ่งด้านสุขภาพและการท่องเที่ยว ชาวอาหรับจ านวนไม่น้อยในแต่ละปีได้เดิน
ทางเข้ามาในประเทศไทย เพื่อท าธุรกิจ การค้า การท่องเที่ยว ตลอดจนการตรวจสุขภาพและการ
รักษาพยาบาล งานวิจัยของไพฑูรย์ ไกรพรศักดิ และคณะ (2551) เรื่อง “การศึกษาสถานการณ์การท่องเที่ยว
ส าหรับกลุ่มนักท่องเที่ยวจากกลุ่มประเทศตะวันออกกลางในประเทศไทย” ซึ่งวิเคราะห์ข้อมูลจากการส ารวจ
นักท่องเที่ยว พบว่ากลุ่มตัวอย่างนักท่องเที่ยวชาวตะวันออกกลางที่ท าการส ารวจนิยมเดินทางออกนอกประเทศ
เฉลี่ยประมาณ 1-2 ครั้งต่อปี และประเทศไทยในสายตาของนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้เห็นว่าดีกว่าหลายประเทศใน
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รวมถึงฮ่องกงและจีนแผ่นดินใหญ่ด้วย แต่ด้อยกว่ามาเลเซียเนื่องจากความสะดวกใน
ด้านภาษาและสถานที่ในการประกอบพิธีทางศาสนาอิสลาม การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ได้เปิดกล
ยุทธ์ใหม่ สร้างภาพพจน์ให้ประเทศไทยเป็น “มุสลิม เฟรนด์ลี่ เดสติเนชั่น” หรือจุดหมายปลายทางท่ีต้อนรับ
นักท่องเที่ยวมุสลิม ท าให้นักท่องเที่ยวจากตะวันออกกลางเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยเพ่ิมข้ึน 
ศูนย์วิจัยกสิกรไทย ระบุว่าในปี 2559 มีนักท่องเที่ยวจากประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาคตะวันออกกลาง (ไม่รวม
อิหร่าน) จ านวน 3.46 แสนคน เพ่ิมข้ึนร้อยละ 10.4 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า ด้วยเหตุนี้ 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอาหรับ (หลักสูตรนานาชาติ) จ าเป็นจะต้องปรับปรุงหลักสูตรให้มี
ความสอดคล้องกับบริบทสถานการณ์ความเปลี่ยนแปลงนี้ต่อไป 
 
 

 ๑๑.๒  สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 
ภาษาอาหรับเป็นภาษาราชการของประเทศต่าง ๆ กว่า ๒๐ ประเทศ มีผู้พูดเป็นภาษาประจ าชาติ

กว่า ๓๐๐ ล้านคน โดยเฉพาะในแถบประเทศตะวันออกกลาง ทั้งยังเป็นภาษาทางราชการขององค์การ



 

 

 

๕ 

สหประชาชาติ นอกจากนั้น ศาสตร์หลายสาขาท่ีเป็นมรดกทางวิชการและวัฒนธรรมอันล้ าค่าของโลก ทั้งด้าน
วรรณคดี ศิลปกรรม สถาปัตยกรรม คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ศาสตร์ที่เก่ียวกับคัมภีร์อัล 
กุรอานและซุนนะฮ์ของท่านนบีมุฮัมมัด (ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม) ได้ถูกนิพนธ์ แปล และเรียบเรียงเป็น
ภาษาอาหรับ การเรียนรู้ภาษาอาหรับจะสามารถสืบเสาะเข้าไปในส่วนขององค์ความรู้ สังคม และวัฒนธรรมที่
มีอยู่มหาศาลในภาษาดั้งเดิมของศาสตร์เหล่านั้น อันเป็นองค์ความรู้และวัฒนธรรมแห่งมนุษยชาติ เป็นรากฐาน
ของการศึกษาวิเคราะห์ความเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมในยุคปัจจุบัน ซึ่งแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ระบุว่าคุณภาพคนไทยทุกกลุ่มวัยยังมีปัญหาคุณภาพ
การศึกษาและการเรียนรู้ของคนไทยยังอยู่ในระดับค่อนข้างต่ า คนไทยส่วนใหญ่ยังมีปัญหาด้านคุณธรรม
จริยธรรมและไม่ตระหนักถึงความส าคัญของการมีวินัยความซื่อสัตย์สุจริตและการมีจิตสาธารณะกระแสการ
เปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่หลั่งไหลเข้าสู่ประเทศไทยในสังคมท่ีเป็นยุคดิจิทัลส่งผลให้ค่านิยมในสังคมไทย
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วคนไทยบางส่วนไม่สามารถเลือกรับปรับใช้กับการด าเนินชีวิตประจ าวันส่งผลให้
วัฒนธรรมและวิถีชีวิตแบบดั้งเดิมท่ีเป็นรากเหง้าของคนไทยถูกกลืนโดยวิถีชีวิตแบบใหม่มีค่านิยมยึดตนเองเป็น
หลักมากกว่าการค านึงถึงสังคมส่วนรวมรักสนุกและความสบายเชื่อข่าวลือขาดความอดทนขาดวินัยนิยมวัตถุ
ยอมรับคนที่ฐานะมากกว่าคนดีมีคุณธรรมโดยผลส ารวจของศูนย์คุณธรรมร่วมกับนิด้าโพลปี๒๕๕๗พบว่าปัญหา
ด้านคุณธรรมจริยธรรมที่ประชาชนมากกว่าร้อยละ๕๐เห็นว่าส าคัญที่สุดคือความซื่อสัตย์สุจริตการทุจริตคอร์รัป
ชัน และประชาชนกว่าร้อยละ ๙๐ เห็นว่าจ าเป็นต้องส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมโดยเร็วที่สุด  การศึกษา
ภาษาอาหรับที่มุ่งเน้นการเรียนรู้หลักธรรมค าสอนแห่งคัมภีร์อัลกุรอานและพระจริยวรรตของศาสดามุฮัมมัด 
(ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม) จะน าไปสู่การปลูกสร้างจิตส านึกแห่งคุณธรรมจริยธรรมได้โดยปริยาย ด้วยเหตุนี้ 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอาหรับ (หลักสูตรนานาชาติ) จ าเป็นจะต้องปรับปรุงเพ่ือให้มีความ
สอดรับกับบริบทสถานการณ์ทางสังคมและการอนุรักษ์วัฒนธรรมอันดีงาม 
 

๑๒. ผลกระทบจาก ข้อ ๑๑ ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 
๑๒.๑  การพัฒนาหลักสูตร 

 ผลกระทบจาก ข้อ ๑๑.๑ และ ข้อ ๑๑.๒ ต่อการพัฒนาหลักสูตร หลักสูตรหลักสูตรศิลปศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาภาษาอาหรับ (หลักสูตรนานาชาติ) จ าเป็นต้องมีการปรับปรุงให้สอดรับกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) และสอดรับการบริบทการเปลี่ยนแปลงของ
สังคมท่ีเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและซับซ้อน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการรวมตัวของประชาคมอาเซียน การพัฒนา
ทางด้านเศรษฐกิจ ความสัมพันธ์กับโลกอาหรับและโลกมุสลิม ความเสื่อมถอยทางสังคมและวัฒนธรรม 
รูปแบบของการด าเนินชีวิตที่ขาดระเบียบวินัย ปัญหาด้านคุณธรรมจริยธรรมและจิตสาธารณะ สถานการณ์
ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้และการพัฒนาประเทศในยุคไทยแลนด์ ๔.๐การปรับปรุงหลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอาหรับ (หลักสูตรนานาชาติ) จ าเป็นจะต้องปรับปรุงหลักสูตรเชิงรุกให้มี
ความสอดรับกับบริบทสถานการณ์ความเปลี่ยนแปลง การบูรณาการภาษาอาหรับกับหลักค าสอนอัลกุรอาน
และสุนนะฮฺ การใช้สติปัญญา ความรู้ หลักคุณธรรมจริยธรรม เข้าใจบริบทสังคมพหุวัฒนธรรม เคารพใน
เกียรติยศและศักดิ์ศรี ตลอดจนความเชื่อและศาสนาของผู้อื่น ตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยนราธิวาสราช
นครินทร์ มุ่งเน้นการผลิตและพัฒนาบัณฑิตให้มีสมรรถนะด้านภาษาอาหรับ มีความรู้ความเข้าใจในวัฒนธรรม
และศาสนาที่หลากหลาย มีความสามารถในการคิดและผลิตนวัตกรรมทางภาษาอาหรับ มีจิตสาธารณะ ยึด
หลักปรัชาญาเศรษฐกิจพอเพียง เน้นการจัดการเรียนรู้ที่สามารถน าความรู้ไปปฏิบัติและประยุกต์ใช้อย่าง
ถูกต้อง มีเหตุผลและเหมาะสมกับยุคสมัย มีทักษะในการใช้เทคโนโลยีพ้ืนฐานสามารถร่วมแก้ปัญหาสังคมและ
วิกฤติเศรษฐกิจของประเทศ มีทักษะในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งโดยสันติวิธี มีโลกทัศน์เชิงบวก และ
สามารถสื่อสารด้วยภาษาอาหรับและภาษาอาเซียน 



 

 

 

๖ 

 
๑๒.๒  ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 

  การพัฒนาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอาหรับ (หลักสูตรนานาชาติ) เป็นไป
ตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ที่มุ่งเน้นด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยการบูรณา
การและผสมผสานกับหลักการทางศาสนา วัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่น ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ และความ
ภาคภูมิใจในความหลากหลายทางวัฒนธรรม มีความรู้ความสามารถทางวิชาการ การผลิตงานสร้างสรรค์และ
นวัตกรรม ทักษะในการใช้ภาษาท่ีหลากหลายและการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ  คิดอย่างมีเหตุผล มี
คุณธรรม จริยธรรม และใฝ่เรียนรู้โดยการปรับปรุงมาตรฐานการศึกษาท่ีสอดรับกับมาตรฐานการศึกษาแห่งชาติ 
และมุ่งเน้นการประกันคุณภาพบัณฑิตด้วยการพัฒนามาตรฐานผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของบัณฑิตทั้งด้าน
วิชาการและทักษะต่าง ๆ รวมทั้งคุณลักษณะด้านคุณธรรม จริยธรรม การพัฒนาอาจารย์ เทคโนโลยี และสื่อ
การเรียนการสอนที่ทันสมัยได้มาตรฐานระดับนานาชาติ 
 

๑๓. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน 
๑๓.๑  กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปิดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอ่ืน 

จ านวน ๒๙  รายวิชา ได้แก่ 
๑๓.๑.๑ สถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา   จ านวน    ๗    รายวิชา คือ  
๐๙-๐๐๔-๑๐๓  ทักษะชีวิตมุสลิม      ๓(๒-๒-๕) 
 ( ادلسلم وادلهارات احلياتية )   

                          (Muslim andLife Skills) 
๐๙-๐๐๔-๑๐๔  มโนทัศน์การศึกษาในอิสลาม    ๓(๓-๐-๖) 
(الفكر الًتبوي يف اإلسبلم)      

                          (Concept of Education in Islam) 
๐๙-๐๐๔-๑๐๕  วิทยาการอิสลามเบื้องต้น     ๓(๓-๐-๖)  
(ادلدخل إىل العلوم اإلسبلمية)     

                          (Introduction to Islamic Sciences) 
๐๙-๐๐๔-๑๐๖  ศาสนาและปรัชญาเพ่ือชีวิต    ๓(๓-๐-๖)  
(الدين وفلسفة احلياة)     

                          (Religion and Philosophy ofLife) 
๐๙-๐๐๔-๑๐๗  สันติศึกษา      ๓(๓-๐-๖) 
(دراسات السبلم)     

                          (Peace Studies) 
๐๙-๐๐๔-๑๐๘  อิสลามกับวิทยาศาสตร์     ๓(๓-๐-๖)  
(اإلسبلم والعلوم)     

(Islam  and  Sciences) 
๐๙-๐๐๔-๑09  ภาษาไทยส าหรับนักศึกษาต่างชาติ    ๓ (๓-๐-๖)     

 )للوافديناللغة التايبلندية (                                            
(Thai language for Foreign Students) 
 

 

 



 

 

 

๗ 

๑๓.๑.๒ คณะศิลปศาสตร์ จ านวน  ๑๗ รายวิชา คือ  
กลุ่มวิชาภาษา กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์กลุ่มวิชากีฬา พลศึกษาและนันทนาการ  

๑๑-๐๓๔-๑๐๑  การใช้ภาษาไทย      ๓(๒-๒-๕) 
 (اللغة التايبلندية)   

  (Thai Usage) 
11-034-105            ภาษาไทยร่วมสมัย     ๓(๓-๐-๖) 

   )اللغة التايبلندية ادلعاصرة(                           

                                           (Contemporary Thai Language) 
11-034-102            ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน    ๓(๒-๒-๕) 
 (اللغة اإلصلليزية يف احلياة اليومية)   

(English for Daily Life)  
11-034-103             การสนทนาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร   ๓(๒-๒-๕) 
 (اللغة اإلصلليزية لبلتصال)   

(Spoken English for  Communication) 
๑๑-๐๓๔-๑06 การเรียนรู้ภาษาอังกฤษผ่านทางวัฒนธรรม   3(๓-๐-๖) 
 (اللغة اإلصلليزية من خبلل الثقافة)   

(Learning  English Through Cultures) 
๑๑-๐๓๔-104            การใช้ภาษามลายูในชีวิตประจ าวัน    ๓(๒-๒-๕)      
 (اللغة ادلبليوية يف احلياة اليومية)                               
   (Malay in Daily Life) 
๑๑-๐๓๔-107            ภาษามลายูเพ่ือการสื่อสาร      ๓(๒-๒-๕) 
 (اللغة ادلبليويةلبلتصال)   

                 ( Malay for Communication) 
๑๑-๐๒๔-๑๐๘  สหวิทยาการทางมนุษยศาสตร์    ๓(๓-๐-๖) 

 (تكامل العلوم  اإلنسانية)  
(Integrated Humanities) 

๑๑-๐๒๔-๑๐๙  การพูดเพ่ือสังคม      ๓(๒-๒-๕) 
  (فن اخلطابة)   

(Social Speaking) 
11-024-110            การค้นคว้าสารสนเทศและการเขียนรายงานทางวิชาการ ๓(๒-๒-๕) 
 (ادلكتبة ومناىج البحث)   

(Information Searching and Academic Writing) 
11-024-111            วถิีชีวิตมุสลิมและสุขภาพ     ๓(๓-๐-๖)  

           (  ( ادلسلم يف احلياة والصحةمنهج

(Muslim Way of Life and Health) 
 
 
 



 

 

 

๘ 

๑๑-๐๒๔-๑๑๒             ทักษะการคิด       ๓(๒-๒-๕) 
 (مهارة التفكَت)   
   ( Thinking Skill) 
11-014-115            ศาสนาและวัฒนธรรมไทย     3(๓-๐-๖)  
(الدين والثقافة التايبلندية)     

(Religion and Thai Culture) 
11-014-116            มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม     ๓(๓-๐-๖) 
(اإلنسان والبيئة)      

(Human and Environment) 
๑๑-๐๑๔-๑๑๗    กฎหมายในชีวิตประจ าวัน     ๓(๓-๐-๖)  
 (القانون واحلياة)   

(Law for Daily Life)    
๑๑-๐๑๔-๑๑๘             สังคมวิทยาจังหวัดชายแดนใต ้    ๓(๓-๐-๖)   
   ( لواليات اجلنوبيةلجتماع علم اال ) 

(Sociology of the Southern Border Provinces) 
 

๑๑-๐๑๔-๑๑๙  การออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพ    ๑(๐-๒-๑) 
 (الرياضة والصحة)    

(Exercise for Health) 
๑๑-๐๑๔-๑๒๐  กิจกรรมพลศึกษา                                                  ๑(๐-๒-๑) 
(الًتبية البدنية)     

(Physical Education) 
 

๑๓.๑.๓ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  จ านวน ๕ รายวิชา คือ  
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 

๑๐-๐๓๔-๑๐๗  คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน    ๓(๓-๐-๖) 
(رياضيات يف احلياة اليوميةال)          

          (Mathematics in Daily Life) 
๑๐-๐๓๔-๑๐๙ สถิติการวิจัย    ๓(๒-๒-๕) 
(البحوث اإلحصائية)   

 ( Statistical Research)   
๑๐-๐๓๔-๒๐๔  ระเบียบวิธีการวิจัย     ๓(๒-๒-๕) 
 (مناىج البحث)   

   (Research Methodology) 
๑๐-๐๖๔-๑๑๙  วิทยาศาสตร์กับโลกสีเขียว    ๓(๓-๐-๖)   
( العلوم والعامل األخضر)               

   (Science and Green World) 
 
 



 

 

 

๙ 

๑๐-๐๒๔-๑๐๕  คอมพิวเตอร์ในชีวิตประจ าวัน    ๓ (๒-๒-๕)   
(الكمبيوتر يف احلياة اليومية)     

   (Computer in Daily Life) 
 
 

๑๓.๒  กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้ภาควิชา/หลักสูตรอ่ืนมาเรียน  
กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้ภาควิชา/หลักสูตรอื่นลงเรียนเป็นรายวิชาโทสาขาวิชา

ภาษาอาหรับได้แก่  
๐๙-๐๒๔-๒01 หลักภาษาอาหรับ ๑                 ๓(๓–๐–๖)  
๐๙-๐๒๔-๒๐2 หลักภาษาอาหรับ ๒                 ๓(๓–๐–๖) 
๐๙-๐๒๔-๒๐3 หลักภาษาอาหรับ ๓                 ๓(๓–๐–๖) 
๐๙-๐๒๔-๒๐4 หลักภาษาอาหรับ ๔                 ๓(๓–๐–๖) 
๐๙-๐๒๔-๒๐5 หลักภาษาอาหรับ ๕                 ๒(๒–๐–๔) 
๐๙-๐๒๔-๒๐6 หลักภาษาอาหรับ ๖                ๒(๒–๐–๔) 
๐๙-๐๒๔-๒๑7 วาทศิลป์ ๑                           ๓(๓–๐–๖)  
๐๙-๐๒๔-๒๑8 วาทศิลป์ ๒                           ๓(๓–๐–๖)  
๐๙-๐๒๔-๒๑9 วาทศิลป์ ๓                           ๓(๓–๐–๖)    
๐๙-๐๒๔-๒๐9 วรรณคดี ๑                           ๓(๓–๐–๖)  

   

๑๓.๓  การบริหารจัดการ  
 ๑๓.๓.๑ แต่งตั้งผู้ประสานงานรายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปิดสอนโดยคณะหรือหลักสูตรอื่นเพ่ือ
ประสานงานกับอาจารย์ผู้สอนจากคณะอ่ืนที่เกี่ยวข้องทั้งในด้านเนื้อหาสาระ การจัดตารางเรียนและตารางสอบ 
และกระบวนการจัดกระบวนการเรียนรู้ เพ่ือให้สอดคล้องกับมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับ
ปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาอาหรับ และแจ้งงานวิชาการและทะเบียนของสถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา เพ่ือ
ประสานไปยังกองส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนของมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ตามขั้นตอนที่
ก าหนด 

๑๓.๓.๒ แต่งตั้งคณะกรรมการหลักสูตรภาษาอาหรับหลักสูตรนานาชาติด าเนินการเกี่ยวกับการจัดการ
เรียนการสอนและพัฒนานักศึกษาให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

๑๓.๓.๓ อาจารย์ประจ าหลักสูตรประสานงานกับอาจารย์ผู้สอน ด้านรูปแบบการจัดการเรียนการสอน
และเนื้อหาสาระให้สอดคล้องกับมาตรฐานผลการเรียนรู้ 

๑๓.๓.๔  ติดตามการด าเนินงานหลักสูตรโดยจัดท าเป็นรายงานผลการด าเนินงานเสนอต่อสถาบัน
อิสลามและอาหรับศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

๑๐ 

หมวดที ่๒ ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
 

๑. ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
 

๑.๑ ปรัชญาของหลักสูตร 
ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความเข้าใจในภาษาอาหรับ สามารถวิเคราะห์และอธิบายความหมาย

ของอัลกุรอานและอัสสุนนะฮฺในเชิงภาษาศาสตร์ มีคุณธรรมจริยธรรม มีจิตส านึกสาธารณะ และมีทักษะใน
การค้นคว้าวิจัยและการสื่อสารด้วยภาษาอาหรับ มีศักยภาพพร้อมในการ พัฒนาตนเองให้ก้าวทันความ
เปลี่ยนแปลง และสามารถใช้วิจารณญาณอย่างสร้างสรรค์ในการปฏิสัมพันธ์กับคนต่างชาติและประชาคม
โลก 
๑.๒ ความส าคัญของหลักสูตรภาษาอาหรับเป็นภาษาคัมภีร์อัลกุรอานและเป็นภาษาทางวรรณกรรมเป็น 

เวลานานกว่า 1500 ปี เป็นภาษาท่ีใช้ในการละหมาดและใช้ในการสื่อสารทั่วโลกอาหรับและ
เป็นที่นิยมแพร่หลายนอกโลกอาหรับโดยเฉพาะในประเทศมุสลิม นอกจากนั้น ยังเป็นภาษาท่ีก าหนดให้ใช้
ในการประชุมของสหประชาชาติ การเรียนรู้ภาษาอาหรับ จึงมีความส าคัญที่จะช่วยให้เกิด ความเข้าใจและ
สัมผัสในอรรถรสของคัมภีร์อัลกุรอาน และเป็นพื้นฐานการเรียนรู้วิทยาการอิสลามในสาขาต่าง ๆ ตลอดจน
สามารถสื่อสารกับชาวมุสลิมทั่ว โลก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มประเทศตะวันออกกลาง  การจัดการเรียน
การสอนสาขาวิชาภาษาอาหรับ หลักสูตรนานาชาติ จึงมีนัยส าคัญท้ังต่อ การปฏิบัติ ศาสนกิจ การพัฒนา
คุณภาพชีวิตและสังคมทั้งในระดับชาติและนานาชาติ  
๑.๓ วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

เพ่ือผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะดังต่อไปนี้ 
๑.๓.๑  ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความเข้าใจหลักภาษาอาหรับ ในการศึกษาและ อธิบายอัลกุร

อานอัซซุนนะฮและศาสตร์ที่เก่ียวข้อง 
๑.๓.๒ ผลิตบัณฑิตที่สามารถใช้ภาษาอาหรับในการสื่อสารและการปฏิบัติงานในสาขาที่

เกี่ยวข้อง 
๑.๓.๓ ผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตส านึกสาธารณะ และสามารถใช้เทคโนโลยี

พ้ืนฐานในการด าเนินชีวิตได้อย่างสร้างสรรค์ 
๑.๓.๔ ผลิตบัณฑิตที่มีเจตคติที่ดีต่อศาสนาและเพ่ือนมนุษย์ สามารถอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข

ในสังคมพหุวัฒนธรรม  
 
 

๒. แผนพัฒนาปรับปรุง 
 

แผนการพัฒนา/
เปลี่ยนแปลง 

กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งช้ี 

- ปรับปรุงหลักสูตรให้มี
มาตรฐานตามท่ี สกอ. 
ก าหนด 

- ติดตามประเมิน ผลและปรับปรุง หลักสูตรอย่าง
สม่ าเสมอ 
- จัดประชุมสัมมนาผู้รับผิดชอบหลักสูตร

คณะกรรมการหลักสูตร และอาจารย์ประจ า
หลักสูตร 
- ติดตามความคาดหวังของสังคมท่ีมีต่อบัณฑิต 
- รวบรวมและพัฒนาองค์ความรู้ในสาขาวิชาอย่าง

ต่อเนื่อง 

- รายงานผลการประเมินหลักสูตร 
- รายงานผลการประชุมสัมมนา 
- รายงานผลการประเมินคุณภาพ

ของบัณฑิต 
- รายวิชาที่มีการปรับปรุงเนื้อหา

สาระให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง 



 

 

 

๑๑ 

แผนการพัฒนา/
เปลี่ยนแปลง 

กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งช้ี 

- ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้
เพ่ือให้บรรลุตาม
มาตรฐานผลการเรียนรู้
ทุกด้าน 

- เพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดการเรียนรู้และการ
ประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรม 
ด้านความรู้ ด้านทักษะทางปัญญา ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และความรับผิดชอบ 
รวมทั้งทักษะการปฏิบัติในแต่ละด้าน  

- ความพึงพอใจของผู้เรียนต่อการ
จัดการเรียนรู้และสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้ 
- ผลการประเมินนักศึกษาในแต่ละ

มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
- ปรับปรุงและ พัฒนา

รูปแบบและวิธีการวัดและ
ประเมินผลตามสภาพจริง 

- พัฒนาทักษะของอาจารย์ในด้านการวัดและ
ประเมินผล  
- ติดตามการจัดท าเครื่องที่ใช้ส าหรับการวัดและ

ประเมินผลในทุกรายวิชาโดยคณะกรรมการ
หลักสูตร 
- ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการก าหนดเกณฑ์ในการวัด

และประเมินผลในแต่ละรายวิชาให้เหมาะสมและ
ชัดเจน 

- จ านวนอาจารย์ที่เข้าร่วมกิจกรรม
พัฒนาทักษะด้านการวัดและ
ประเมินผล 
- รายงานการวิเคราะห์เครื่องมือ

ส าหรับการวัดและประเมินผล 
- เกณฑ์การวัดและประเมินผล 
- รายวิชาที่ด าเนินการวัดตามเกณฑ์

ที่ก าหนด 
- จัดการเรียนรู้ด้วยภาษา

อาหรับภาษาอังกฤษ 
ภาษามลายูและ
ภาษาไทย 

- ส่งเสริมการใช้ภาษาอาหรับ ภาษาอังกฤษมลายู
และภาษาไทยเป็นสื่อในการเรียนการสอน 

- จ านวนวนอาจารย์ชาวต่างประเทศ 
- จ านวนรายวิชาที่เปิดสอนเป็น

ภาษาอาหรับภาษาอังกฤษภาษา
มลายูและภาษาไทย 
- เอกสารประกอบการสอนที่เป็น

ภาษาอาหรับ อังกฤษ มลายู และ
ภาษาไทย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

๑๒ 

หมวดที่ ๓  ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 
 

๑. ระบบการจัดการศึกษา 
๑.๑ ระบบ 

ระบบการศึกษาใช้ระบบการศึกษาแบบทวิภาค โดย ๑ ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น ๒ ภาคการศึกษา 
ภาคการศึกษาต้นและภาคการศึกษาปลาย หนึ่งภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า ๑๕ สัปดาห์
ข้อก าหนดต่างๆ ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี
พ.ศ.๒๕๕๗ (ภาคผนวก ค) 

 

๑.๒ การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน 
   มีภาคฤดูร้อน  จ านวน ๑  ภาคการศึกษา ภาคการศึกษาละไม่น้อยกว่า ๘ สัปดาห์ 

 

๑.๓ การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค 
ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรีพ.ศ. 

๒๕๕๗ (ภาคผนวก ค) 
 

๒. การด าเนินการหลักสูตร 
 

๒.๑ วัน-เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน  
   ภาคการศึกษาต้น         สิงหาคม – ธันวาคม 
        ภาคการศึกษาปลาย      มกราคม – พฤษภาคม 
        ภาคฤดรู้อน                 มิถุนายน – กรกฎาคม  

 

๒.๒ คุณสมบัติของผู้เข้าเป็นนักศึกษา 
๒.๒.๑. เป็นผู้ที่ส าเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 
๒.๒.๒. เป็นผู้มีความรู้พ้ืนฐานภาษาอาหรับในระดับดีหรือจบชั้นซานาวีย์ 
๒.๒.๓. ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และหรือเป็นไปตาม  

ข้อบังคับของมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรีพ .ศ. ๒๕๕๗ (ภาคผนวก ค) 
 

๒.๓ การรับบุคคลเข้าเป็นนักศึกษา 
      ๒.๓.๑ การรับโดยผ่านระบบคัดเลือกของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  
      ๒.๓.๒ การรับโดยวิธีรับตรงและวิธีพิเศษ ณ สถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา มหาวิทยาลัยนราธิวาส 

ราชนครินทร์ 
      ๒.๓.๓ การรับเข้าศึกษาตามข้อตกลงความร่วมมือระหว่างสถาบันหรือข้อตกลงของเครือข่ายความ  

ร่วมมือระหว่างสถาบัน 
๒.๓.๔ การรับโดยวิธีอ่ืน ๆ ตามที่มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ก าหนดโดยความเห็นชอบของ

สภามหาวิทยาลัยฯ 
 

๒.๔ ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า  
   ๒.๔.๑ ทักษะพ้ืนฐานด้านภาษา (ไทย อาหรับ อังกฤษ) ต่ ากว่าเกณฑ์มาตรฐาน 
   ๒.๔.๒ การปรับตัวในการเรียนระดับอุดมศึกษาซึ่งแตกต่างจากการเรียนในระดับมัธยมศึกษา 

ตอนปลาย 
๒.๔.๓ สถานะทางเศรษฐกิจของครอบครัว เนื่องจากนักศึกษาบางส่วนมาจากครอบครัวที่มีฐานะ  

ยากจนและไม่ได้รับทุนการศึกษา 
 



 

 

 

๑๓ 

๒.๕ กลยุทธ์ในการด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา / ข้อจ ากัดของนักศึกษาในข้อ ๒.๔ 
๒.๕.๑ ก าหนดมาตรฐานในการสอบเข้าศึกษาต้องผ่านเกณฑ์มาตรฐานที่หลักสูตรก าหนด 
๒.๕.๒ จัดให้มีโครงการปฐมนิเทศและปรับพ้ืนฐานด้านภาษาอาหรับแก่นักศึกษาใหม่  
๒.๕.๓ จัดให้มีโครงการเสริมทักษะภาษาอาหรับ ทั้งในรูปของการเรียนการสอนและกิจกรรม 
๒.๕.๔ จัดให้มีโครงการสอนเสริมความรู้ด้านการใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยเน้นในด้านการจัด 

กิจกรรม 
๒.๕.๕ จัดระบบอาจารย์ที่ปรึกษาและส่งเสริมกิจกรรมสโมสรนักศึกษา 
๒.๕.๖ ส ารวจนักศึกษาท่ีมีปัญหาฐานะทางการเงิน พร้อมทั้งประสานแหล่งทุน แนะน า และอ านวย  

ความสะดวกในการขอทุนการศึกษา 
๒.๕.๗ ส่งเสริมและสนับสนุนการท างานระหว่างเรียน 

 

๒.๖   แผนการรับนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ ๕ ปี  
 

จ านวนนักศึกษา 
จ านวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา 
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

ชั้นปีที่ ๑ ๕๐ ๕๐ ๕๐ ๕๐ ๕๐ 
ชั้นปีที่ ๒ - ๕๐ ๕๐ ๕๐ ๕๐ 
ชั้นปีที่ ๓ - - ๕๐ ๕๐ ๕๐ 
ชั้นปีที่ ๔ - - - ๕๐ ๕๐ 
รวม ๕๐ ๑๐๐ ๑๕๐ ๒๐๐ ๒๕๐ 
คาดว่าจะจบการศึกษา - - - 50 ๕๐  

๒.๗  งบประมาณตามแผน 
๒.๗.๑ งบประมาณรายรับ 

รายการ 
ปีงบประมาณ 

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓  ๒๕๖ ๔  ๒๕๖๕ 
ค่าบ ารุงการศึกษา
และ ค่าลงทะเบียน
(เหมาจ่าย)ภาค
การศึกษาละ ๙,๐๐๐ 
บาท 

๔๕๐,๐๐๐ ๙๐๐,๐๐๐ ๑,๓๕๐,๐๐๐ ๑,๘๐๐,๐๐๐ ๑,๘๐๐,๐๐๐ 

รวมรายรับ ๔๕๐,๐๐๐ ๙๐๐,๐๐๐ ๑,๓๕๐,๐๐๐ ๑,๘๐๐,๐๐๐ ๑,๘๐๐,๐๐๐ 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

๑๔ 

๒.๗.๒ งบประมาณรายจ่าย 

รายการ 
ปีงบประมาณ 

๒๕๖๑  ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 
งบด าเนินงาน      

- งบบุคลากร ๒๒๙,๐๗๕ ๒๔๑,๑๓๑ ๒๕๓,๘๒๒ ๒๖๗,๑๘๑ ๒๖๗,๑๘๑ 
- งบด าเนินงาน 

๓๕๑,๕๔๘ 
 

๓๗๐,๐๕๐ ๓๘๙,๕๒๖ ๔๑๐,๐๒๗ ๔๑๐,๐๒๗ 
รวมทั้งสิ้น ๕๘๐,๖๒๓ ๖๑๑,๑๘๑ ๖๔๓,๓๔๘ ๖๗๗,๒๐๘ ๖๗๗,๒๐๘ 
จ านวนนักศึกษา (คน) ๕๐ ๑๐๐ ๑๕๐ ๒๐๐ ๒๐๐ 

ค่าใช้จ่ายต่อหัว
นักศึกษา ๑๑,๖๑๒.๔๖ ๖,๑๑๒ ๔,๒๘๙ ๓,๓๘๖ ๓,๓๘๖ 

 

 
 
      ๒.๘ ระบบการศึกษา  
            ๒.๘.๑ ระบบการศึกษาเป็นแบบชั้นเรียน และเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 
ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรีพ.ศ.๒๕๕๗ (ภาคผนวก ค) 
                  ๒.๘.๒ การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามสถาบันอุดมศึกษา 

   หลักเกณฑ์การเทียบโอนให้เป็นไปตามประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑ์การเทียบโอนผล
การเรียนระดับปริญญาเพื่อเข้าสู่การศึกษาในระบบ พ.ศ. ๒๕๔๕ และให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย
นราธิวาสราชนครินทร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.๒๕๕๗ (ภาคผนวก ค) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

๑๕ 

 
 

๓. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 
 

๓.๑. จ านวนโครงสร้างของหลักสูตร 

๓.๑.๑ จ านวนหน่วยกิต  รวมตลอดหลักสูตร      ๑๓๖         หน่วยกิต 
 

๓.๑.๒ โครงสร้างหลักสูตร  
 

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ๓๑ หน่วยกิต 
๑. กลุ่มวิชาภาษา ๑๒ หน่วยกิต 
๒. กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์                                  ๖        หน่วยกิต 
๓. กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ ๖ หน่วยกิต 
๔. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ๖ หน่วยกิต 
๕. กลุ่มวิชากีฬาพลศึกษา ๑ หน่วยกิต 

 

ข. หมวดวิชาเฉพาะ                                            ๙๙ หน่วยกิต 
๑.  กลุ่มวิชาแกน ๑๗ หน่วยกิต 
๒.  กลุ่มวิชาเอก ๘๒ หน่วยกิต 

 ๑) แบบเอกเดี่ยว   
กลุ่มวิชาเอก ๘๒ หน่วยกิต 
- วิชาเอกบังคับ                                      ๕๖ หน่วยกิต 
- วิชาเอกเลือกไม่น้อยกว่า                          ๒๖ หน่วยกิต 
 

๒) แบบเอก-โท 
กลุ่มวิชาเอก                                          ๘๒   หน่วยกิต 

 - วิชาเอกบังคับ                                      ๕๖ หน่วยกิต 
 - วิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า                         ๑๑ หน่วยกิต 
                                     กลุม่วิชาโท ไม่น้อยกว่า                             ๑๕ หน่วยกิต 
 

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี                                            6      หน่วยกิต 
ง. หมวดวิชาโท (ส าหรับนักศึกษาหลักสูตรอ่ืน) ไม่น้อยกว่า ๑๘ หน่วยกิต 

๑. กลุ่มวิชาบังคับ ๑๒ หน่วยกิต 
๒. กลุ่มวิชาเลือก                                                  ๖  หน่วยกิต 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

๑๖ 

๓.๑.๓ รายวิชา 
ก.หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                                ๓๑       หน่วยกิต 
๑)  กลุ่มวิชาภาษา    ๑๒      หน่วยกิต ประกอบด้วย 
 

๑.๑  ภาษาไทย   ๓   หน่วยกิต  ให้เลือกศึกษาจากรายวิชาต่อไปนี้หรือวิชาอื่นๆ 
      ในหมวดเดียวกันที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยฯ 

   - ส าหรับนักศึกษาไทย 
๑๑-๐๓๔-๑๐๑  การใช้ภาษาไทย      ๓ (๒-๒-๕) 
 (اللغة التايبلندية)                                

  (Thai Usage) 
๑๑-๐๓๔-๑๐5            ภาษาไทยร่วมสมัย     ๓ (๓-๐-๖) 

 )اللغة التايبلندية ادلعاصرة(                                             

            (Contemporary Thai Language) 
   - ส าหรับนักศึกษาต่างชาติ 
๐๙-๐๐๔-๑๐๙            ภาษาไทยส าหรับนักศึกษาต่างชาติ    ๓ (๓-๐-๖)     

 )للوافديناللغة التايبلندية                                                                         (
(Thai for Foreign Students) 
 

๑.๒  ภาษาอังกฤษ   ๖  หน่วยกิต ให้เลือกศึกษาจากรายวิชาต่อไปนี้หรือวิชา 
      อ่ืนๆในหมวดเดียวกันที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยฯ 

๑๑-๐๓๔-๑๐2            ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน    ๓ (๒-๒-๕) 
 (اللغة اإلصلليزية يف احلياة اليومية)   

(English for Daily Life)  
๑๑-๐๓๔-๑๐๓            การสนทนาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร   ๓ (๒-๒-๕) 

 (اللغة اإلصلليزية لبلتصال)
(SpokenEnglish for  Communication) 

๑๑-๐๓๔-๑๐6            การเรียนรู้ภาษาอังกฤษผ่านทางวัฒนธรรม   ๓ (๓-๐-๖) 
 (اللغة اإلصلليزية من خبلل الثقافة)
(Learning  English Through Cultures) 

 

๑.๓  ภาษามลายู   ๓  หน่วยกิต ให้เลือกศึกษาจากรายวิชาต่อไปนี้หรือวิชาอื่นๆ 
      ในหมวดเดียวกันที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยฯ 

๑๑-๐๓๔-๑๐๔            การใช้ภาษามลายูในชีวิตประจ าวัน    ๓ (๒-๒-๕) 
 (اللغة ادلبليوية يف احلياة اليومية)   
   (Malay in Daily Life) 
๑๑-๐๓๔-๑๐๗            ภาษามลายูเพ่ือการสื่อสาร              ๓ (๒-๒-๕) 
 (اللغة ادلبليوية لبلتصال)   

  (Spoken Malay for Communication) 
 
 
 



 

 

 

๑๗ 

๒)  กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ๑๒  หน่วยกิต ประกอบด้วย 
 

๒.๑  กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ ๖ หน่วยกิต ให้เลือกศึกษาจากรายวิชาต่อไปนี้  
       หรือวิชาอ่ืนๆในหมวดเดยีวกันท่ีเปิดสอนในมหาวิทยาลัยฯ  

๐๙-๐๐๔-๑๐๓           ทักษะชีวิตมุสลิม      ๓ (๒-๒-๕) 
 ( ادلسلم وادلهارات  احلياتية )   

(Muslim Life Skills) 
๐๙-๐๐๔-๑๐๔  มโนทัศน์การศึกษาในอิสลาม    ๓ (๓-๐-๖) 
(الفكر الًتبوي يف اإلسبلم)      

(Concept of Education in Islam) 
๑๑-๐๒๔-๑๐๘  สหวิทยาการทางมนุษยศาสตร์    ๓ (๓-๐-๖) 

 (تكامل العلوم  اإلنسانية)  
(Integrated Humanities) 

๑๑-๐๒๔-๑๐๙  การพูดเพ่ือสังคม      ๓ (๒-๒-๕) 
  (فن اخلطابة)   

(Social Speaking) 
๑๑-๐๒๔-๑๑๐            การค้นคว้าสารสนเทศและการเขียนรายงานทางวิชาการ ๓ (๒-๒-๕) 
 (ادلكتبة ومناىج البحث)   

(Information Searching and Academic Writing) 
๑๑-๐๒๔-๑๑๑            วิถีชีวิตมุสลิมและสุขภาพ     ๓ (๓-๐-๖) 

  (  ( ادلسلم يف احلياة والصحةمنهج

(Muslim Way of Life and Health) 
๑๑-๐๒๔-๑๑๒            ทักษะการคิด       ๓ (๒-๒-๕) 
 (مهارة التفكَت)   
   ( Thinking Skill) 

๒.๒  กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์   ๖  หน่วยกิต ให้เลือกศึกษาจากรายวิชาต่อไปนี้ 
       หรือวิชาอ่ืนๆในหมวดเดยีวกันท่ีเปิดสอนในมหาวิทยาลัยฯ  

๐๙-๐๐๔-๑๐๕  วิทยาการอิสลามเบื้องต้น     ๓ (๓-๐-๖)  
(ادلدخل إىل العلوم اإلسبلمية)     

(Introduction to Islamic Sciences) 
๐๙-๐๐๔-๑๐๖  ศาสนาและปรัชญาเพ่ือชีวิต    ๓ (๓-๐-๖)  
(الدين وفلسفة احلياة)     

(Religion and Philosophy for Life) 
๐๙-๐๐๔-๑๐๗  สันติศึกษา      ๓ (๓-๐-๖)    
(دراسات السبلم)     

(Peace Studies) 
 
 
 



 

 

 

๑๘ 

๑๑- ๐๑๔-๑๑๒ โลกและเหตุการณ์ปัจจุบัน     ๓ (๓-๐-๖) 
(العامل والقضايا ادلعاصرة)     

(World and Current Events) 
๑๑-๐๑๔-๑๑๓ สหวิทยาการด้านสังคมศาสตร์    ๓ (๓-๐-๖)   
(تكامل العلوم االجتماعية)     

(Integrated Social Sciences) 
๑๑-๐๑๔-๑๑๔ วิถีชีวิตและวัฒนธรรม     ๓ (๓-๐-๖)  
(الثقافة وأسلوب احلياة )     

(Ways of Life and Culture) 
๑๑-๐๑๔-๑๑๕            ศาสนาและวัฒนธรรมไทย     ๓ (๓-๐-๖)  
(الدين والثقافة التايلندية)     

(Religion and Thai Culture) 
๑๑-๐๑๔-๑๑๖            มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม     ๓ (๓-๐-๖)  
(اإلنسان والبيئة)      

(Man and Environment) 
๑๑-๐๑๔-๑๑๗    กฎหมายในชีวิตประจ าวัน     ๓ (๓-๐-๖)   
 (القانون واحلياة)   

(Law for Daily Life)    
๑๑-๐๑๔-๑๑๘            สังคมวิทยาจังหวัดชายแดนใต ้    ๓ (๓-๐-๖)    
   ( جتماعية للواليات اجلنوبيةعلوم ا ) 

(Sociology of the Southern Border Provinces) 
 

๓)  กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ๖ หน่วยกิต  ประกอบด้วย 
๓.๑ กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์  ๖ หน่วย ให้เลือกศึกษาจากรายวิชาต่อไปนี้หรือวิชา 
     อ่ืนๆในหมวดเดียวกันที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยฯ 

๐๙-๐๐๔-๑๐๘  อิสลามกับวิทยาศาสตร์     ๓ (๓-๐-๖)  
(اإلسبلم والعلوم)     
   (Islam and Sciences) 
๑๐-๐๓๔-๑๐๗  คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน    ๓ (๓-๐-๖) 
(رياضيات يف احلياة اليوميةال)           

  (Mathematics in Daily Life) 
๑๐-๐๓๔-๑๐๙ สถิติการวิจัย    ๓ (๒-๒-๕) 

(البحوث اإلحصائية)    

 (Statistical Researchs) 
๑๐-๐๓๔–๒๐๔ ระเบียบวิธีการวิจัย   ๓ (๒-๒-๕) 
 (مناىج البحث) 

  (Research Methodology)    



 

 

 

๑๙ 

๑๐-๐๖๔-๑๑๙  วิทยาศาสตร์กับโลกสีเขียว    ๓ (๓-๐-๖)           
 (العلوم والعامل األخضر )                       

  (Sciences and Green World) 
๑๐-๐๒๔-๑๐๕  คอมพิวเตอร์ในชีวิตประจ าวัน    ๓ (๒-๒-๕)   
( الكمبيوتر يف احلياة اليومية )     

   (Computer in Daily Life) 
 

                     ๔) กลุ่มวิชากีฬาพลศึกษา  ๑  หน่วยกิต  ให้เลือกศึกษาจากรายวิชาต่อไปนี้หรือ 
      วิชาอื่นๆในหมวดเดียวกันที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยฯ 

๑๑-๐๑๔-๑๑๙  การออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพ    ๑ (๐-๒-๑) 
 (الرياضة والصحة)    

(Exercise for Health) 
๑๑-๐๑๔-๑๒๐  กิจกรรมพลศึกษา                                                  ๑ (๐-๒-๑) 
(الًتبية البدنية)     

(Physical Education) 
 
 

ข.  หมวดวิชาเฉพาะ     ๙๙ หน่วยกิต 
 

๑)  กลุ่มวิชาแกน  ๑๗  หน่วยกิตให้ศึกษาจากรายวิชาต่อไปนี้ 
๐๙-๐๐๔-๒๐๑  ความรู้เกี่ยวกับอัลกุรอาน     ๓ (๓-๐-๖)      

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

๐๙-๐๐๔-๒๐๒  ความรู้เกี่ยวกับอัลหะดีษ     ๓ (๓-๐-๖)      
                                      (علوم احلديث)

  (Sciences of Al Hadith) 
๐๙-๐๐๔-๒๐๓  หลักการศรัทธา      ๓ (๓-๐-๖)   

                                  (عقيدة ال)
  (Islamic Creed)  

๐๙-๐๐๔-๒๐๔  ประวัติศาสตร์กฎหมายอิสลาม    ๓ (๓-๐-๖)      
                                    ( تاريخ التشريع االسبلمي)

  (History of Islamic Law) 
๐๙-๐๐๔-๒๐๕             ชีวประวัตทิ่านนบี     ๓ (๓-๐-๖)      

                                   (السَتة النبوية )
  (Biography of the Prophet) 

๐๙-๐๐๔-๒๐๖             อัลกุรอานและตัจญ์วีด     ๒ (๑-๑-๒)*   
                                   (القرآن والتجويد )

  (Tajweed Rules of the Qur'an)   



 

 

 

๒๐ 

* หมายเหตุ: เรียนเพ่ือเสริมให้นักศึกษามีทักษะในการอ่าน ฟัง และการออกเสียงการอ่านอัลกุรอานและตัจญ์วี
ดตามหลักการอ่านอัลกุรอานอย่างถูกต้องมากยิ่งขึ้น หากแม้นว่านักศึกษามีความรู้ความเชี่ยวชาญในวิชานี้มา
ก่อน สามารถขอสอบประเมินความรู้โดยไม่ต้องเข้าชั้นเรียน แต่ต้องได้คะแนนร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป  
 

๒)  กลุ่มวิชาเอก    
         ๒.๑ แบบเอกเดี่ยว ๘๒  หน่วยกิตประกอบด้วย  
 

      - วิชาเอกบังคับ   ๕๖  หน่วยกิต  ให้ศึกษาจากรายวิชาต่อไปนี้ 
๐๙-๐๒๔-๒๐๑           หลักภาษาอาหรับ  ๑ ๓ (๓–๐–๖)  

 (1قواعد اللغة العربية  )                                                
   (Arabic Grammar 1) 
๐๙-๐๒๔-๒๐๒           หลักภาษาอาหรับ ๒ ๓ (๓–๐–๖) 

 (2قواعد اللغة العربية  )                                                                             
   (Arabic Grammar 2)      
๐๙-๐๒๔-๒๐๓           หลักภาษาอาหรับ ๓ ๓ (๓–๐–๖) 

 (3قواعد اللغة العربية  )                                                                              
   (Arabic Grammar 3) 
๐๙-๐๒๔-๒๐๔           หลักภาษาอาหรับ ๔     ๓ (๓–๐–๖)    

 (4قواعد اللغة العربية  )                                                                             
  (Arabic Grammar 4) 
๐๙-๐๒๔-๒๐๕            หลักภาษาอาหรับ ๕         ๓ (๓–๐–๖)   

 (5قواعد اللغة العربية  )                                                                            
(Arabic Grammar5) 

๐๙-๐๒๔-๒๐๖            หลักภาษาอาหรับ ๖         ๒ (๒–๐–๔)  
 (6قواعد اللغة العربية  )                                                                            

(Arabic Grammar 6) 
๐๙-๐๒๔-๒๐๗            หลักภาษาอาหรับ ๗         ๒ (๒–๐–๔)   

 (7قواعد اللغة العربية  )                                                                            
(Arabic Grammar 7) 

๐๙-๐๒๔-๒๐๙    วรรณคดี๑                ๓ (๓–๐–๖)  
 (1األدب  )                                                                                        

(Arabic Literature 1) 
๐๙-๐๒๔-๒๑๐    วรรณคดี ๒                ๓ (๓–๐–๖)  

 (2األدب  )                                                                                        
(Arabic Literature 2) 

๐๙-๐๒๔-๒๑๑    วรรณคดี ๓                ๓ (๓–๐–๖)  
 (3األدب  )                                                                                         

(Arabic Literature 3) 
 



 

 

 

๒๑ 

๐๙-๐๒๔-๒๑๒   วรรณคดี ๔                 ๓ (๓–๐–๖)  
 (4األدب  )                                                                                         

(Arabic Literature 4) 
๐๙-๐๒๔-๒๑๖  วิธีวิทยาการวิจัยทางวรรณกรรม     ๓ (๓–๐–๖) 

 ( األديب مناىج البحث)                                                                             
(Research MethodologyinLiterature) 

๐๙-๐๒๔-๒๑๗  วาทศิลป์ ๑        ๓ (๓–๐–๖)    
 (1ببلغةال )                                                                                         

   (Rhetoric 1)  
๐๙-๐๒๔-๒๑๘  วาทศิลป์ ๒      ๓ (๓–๐–๖) 

 (2ببلغةال )                                                                                         
   (Rhetoric 2) 
๐๙-๐๒๔-๒๑๙  วาทศิลป์ ๓      ๓ (๓–๐–๖)   

 (3ببلغةال )                                                                                        
                               (Rhetoric 3) 
๐๙-๐๒๔-๒๒๐  วาทศิลป์ ๔        ๒ (๒–๐–๔)   

  (4ببلغةال)                                                                                          
(Rhetoric 4) 

๐๙-๐๒๔-๒๒๑            หลักการสอน       ๓ (๒–๒ -๕) 
(مبادئ طرق التدريس  )                                                       

 (Methods of Teaching)  
๐๙-๐๒๔-๒๒๓  นิรุกติศาสตร์      ๓ (๓–๐–๖)   

                                 (فقو اللغة العربية  )
(Philology of Arabic) 

๐๙-๐๒๔-๒๒๕  ฉันทศาสตร์                ๒ (๒–๐–๔) 
                                 (علم العروض والقوايف  )

 (Sciences of Prosody & Rhythm) 
๐๙-๐๒๔-๒๓๙            ภาษาศาสตร์และหลักพจนานุกรม    ๓ (๒–๒ -๕) 

                          (وادلعاجمعلم اللغة  )
 (Linguistics and Science of Lexicology)  
 

                                   - วิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า ๒๖ หน่วยกิต  ให้เลือกศึกษาจากรายวิชาต่อไปนี้ 
๐๙-๐๒๔-๒๐๘            วิธีการสอนภาษาอาหรับส าหรับคนที่ไม่ใช่ชาวอาหรับ ๒ (๒–๐–๔)   

  (طرق تدريس اللغة العربية لغَتالناطقُت هبا ) 
(Methods of Teachingfor Non Arabic Speakers) 

๐๙-๐๒๔-๒๑๓  วรรณคดี  ๕      ๒ (๒–๐–๔)    
     (5األدب)                                                                                          

(Arabic Literature 5) 



 

 

 

๒๒ 

๐๙-๐๒๔-๒๑๕  วรรณคดีวิจักษ์       ๓ (๓ –๐–๖)  
                                (النقد األديب )

(Literary Appreciation)    
๐๙-๐๒๔-๒๒๗             วรรณคดีเปรียบเทียบ     ๒ (๒–๐–๔) 

                                  (األدب ادلقارن )
(Comparative Literature) 

๐๙-๐๒๔-๒๒๘  หลักการแปลเบื้องต้น       ๒ (๒–๐–๔)  
                                  (ادلدخل إىل علم الًتمجة  )

(Introduction to translation)  
๐๙-๐๒๔-๒๓๐             ภาษาอาหรับเพ่ือการอาชีพ  ๑    ๒ (๒–๐–๔)  

                                 (1اللغة العربية لؤلغراض اخلاصة )
(Arabic for CareerPurposes 1) 

๐๙-๐๒๔-๒๓๑  ภาษาอาหรับเพ่ือการอาชีพ  ๒    ๒ (๒–๐–๔) 
  (2اللغة العربية لؤلغراض اخلاصة )                                      

(Arabic for CareerPurposes 2) 
๐๙-๐๒๔-๒๓๒  ภาษาศาสตร์สังคม     ๓ (๓–๐–๖)  

                                  (علم اللغة االجتماعي )
(Sociolinguistics) 

๐๙-๐๒๔-๒๓๓  อิอฺญาซุลกุรอาน                      ๓ (๓–๐–๖) 
                                  (إعجاز القرآن) 

(Miracles of Holy al-Qur’an) 
๐๙-๐๒๔-๒๓๔            ประวัติศาสตร์และภูมิศาสตร์โลกมุสลิม   ๒ (๒–๐–๔) 

(تاريخ وجغرافيا العامل اإلسبلمي )  
( History and Geography of Islamic World ) 

 ๐๙-๐๒๔-๒๑๔           วรรณคดี ๖      ๒ (๒–๐–๔)  
 (6األدب)                                                                                         

(Arabic Literature 6) 
๐๙-๐๒๔-๒๓๕             สัทศาสตร์      ๒ (๒–๐–๔)   

                                  (علم األصوات العربية) 
   (Arabic Phonetics) 
๐๙-๐๒๔-๒๓๖             การเรียนรู้ภาษาอาหรับผ่านอัลกุรอาน   ๓ (๓–๐–๖)  

                                  (القرآن الكرمي الدراسات اللغوية يف)
   ( Linguistic Studies in the Holy al-Qur’an) 
๐๙-๐๒๔-๒๓๗             การเรียนรู้ภาษาอาหรับผ่านวจนะของท่านศาสดา  ๒ (๒–๐–๔)   

                                   (الدراسات اللغوية يف احلديث الشريف)
   ( Linguistic Studies in al-Hadith) 
 
 



 

 

 

๒๓ 

 
๐๙-๐๒๔-๒๓๘  การอ่านอัลกุรอานและส าเนียงภาษาอาหรับ   ๒ (๒–๐–๔)  

                                  (لقراءات القرآنية واللهجات العربيةا)
   (Qur’anic Recitation and Arabic Dialects) 
๐๙-๐๒๔-๒๔๐  ภาษาอาหรับเพ่ือการอาชีพ ๓           ๒ (๒–๐–๔) 

 (3اللغة العربية لؤلغراض اخلاصة  )                                                                  
                               (Arabic for Career Purposes 3) 
๐๙-๐๒๔-๒๔๑  ภาษาอาหรับเพ่ือการอาชีพ ๔            ๒ (๒–๐–๔) 

 (4اللغة العربية لؤلغراض اخلاصة  )                                                                 
                               (Arabic for Career Purposes 4) 
๐๙-๐๒๔-๒๔๒            ประวัติและส านักไวยากรณ์อาหรับ    ๒ (๒–๐–๔) 
                            ( رس النحويةاتاريخ النحو وادلد)                                                           

            (History ofArabic Grammatical school) 
๐๙-๐๒๔-๔๒๖            สารนิพนธ์      ๓ (๒–๒ -๕) * 

                                  (البحث التكميلي )
Thematic Paper           

๐๙-๐๒๔-๒๔๓            การเตรียมความพร้อมกิจศึกษา     ๑ (๐-๒-๑ )  
                                 (لتعليم التعاويناإلعداد ل)

(Preparation for cooperative learning) 
๐๙-๐๒๔-๔๔๔             สหกิจศึกษา      ๖ (๐-๑๘-๐) *   

                                  (التعليم التعاوين)
(cooperative learning) 
 

* หมายเหตุ :  นักศึกษาจะต้องเลือกเรียนวิชาสารนิพนธ์หรือสหกิจศึกษา วิชาใดวิชาหนึ่ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

๒๔ 

  ๒.๒  แบบเอก-โท                          ๘๒  หน่วยกิต 
   - วิชาเอกบังคับ                    ๕๖  หน่วยกิต 
  ให้นักศึกษาเลือกลงทะเบียนเรียนจากรายวิชาที่มีอยู่ในรายวิชาเอกบังคับในหลักสูตร 
   - วิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า      ๑๑  หน่วยกิต 
  ให้นักศึกษาเลือกลงทะเบียนเรียนจากรายวิชาที่มีอยู่ในรายวิชาเอกเลือกในหลักสูตร 

- วิชาโท ไม่น้อยกว่า             ๑๕  หน่วยกิต 
  ให้นักศึกษาเลือกเรียนวิชาโทสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยนราธิวาส
ราชนครินทร์ตามหน่วยกิตข้ันต่ าของแต่ละสาขาวิชาโท โดยความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษา  
 
 

  ค.  หมวดวิชาเลือกเสรี                    ๖  หน่วยกิต 
  ให้นักศึกษาเลือกศึกษาจากรายวิชาใดๆ ที่เปิดสอน เป็นภาษาอาหรับ ภาษาอังกฤษ หรือภาษา
มลายูในมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ หรือมหาวิทยาลัยอื่น ๆ ทั้งในและต่างประเทศ โดยความเห็นชอบ
ของอาจารย์ที่ปรึกษา 
   

ง.หมวดวิชาโทภาษาอาหรับ (หลักสูตรนานาชาติ) ส าหรับสาขาอ่ืน 
  นักศึกษาสาขาวิชาอ่ืน ที่เลือกเรียนสาขาวิชาภาษาอาหรับ (หลักสูตรนานาชาติ) เป็นวิ ชาโท

จะต้องลงทะเบียนเรียนในรายวิชาต่อไปนี้ ไม่น้อยกว่า ๑๘ หน่วยกิต 
 
๔.๑กลุ่มวิชาโทบังคับ  ๑๒  หน่วยกิตให้ศึกษาจากรายวิชาต่อไปนี้ 

๐๙-๐๒๔-๒๐๑    หลักภาษาอาหรับ  ๑ ๓ (๓–๐–๖)  
( 1قواعد اللغة العربية  )                                                                             

   (Arabic Grammar 1) 
๐๙-๐๒๔-๒๐๒    หลักภาษาอาหรับ ๒ ๓ (๓–๐–๖) 

 (2قواعد اللغة العربية  )                                                                              
   (Arabic Grammar 2)      
๐๙-๐๒๔-๒๐๓           หลักภาษาอาหรับ ๓ ๓ (๓–๐–๖) 

 (3قواعد اللغة العربية  )                                                                              
   (Arabic Grammar 3) 
๐๙-๐๒๔-๒๐๔           หลักภาษาอาหรับ ๔     ๓ (๓–๐–๖)    

 (4قواعد اللغة العربية  )                                                                             
  (Arabic Grammar 4) 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

๒๕ 

 
๔.๒ กลุ่มวิชาโทเลือก  ๖  หน่วยกิต ให้เลือกศึกษาจากรายวิชาต่อไปนี้ 

๐๙-๐๒๔-๒๐๕           หลักภาษาอาหรับ ๕         ๓ (๓–๐–๖)   
 (5قواعد اللغة العربية  )                                                                             

(Arabic Grammar 5) 
๐๙-๐๒๔-๒๐๖           หลักภาษาอาหรับ ๖         ๒ (๒–๐–๔)  

 (6قواعد اللغة العربية  )                                                                             
(Arabic Grammar 6) 

๐๙-๐๒๔-๒๑๗  วาทศิลป์ ๑        ๓ (๓–๐–๖)    
 (1ببلغةال)                                                                                         

                (Rhetoric 1) 
๐๙-๐๒๔-๒๐๙    วรรณคดี ๑                 ๓ (๓–๐–๖) 

( 1األدب  )                                                                                       
(Arabic Literature 1) 

๐๙-๐๒๔-๒๑๐  วรรณคดี ๒      ๓ (๓–๐–๖)  
 (2األدب )                                                                                         

(Arabic Literature 2) 
๐๙-๐๒๔-๒๑๘  วาทศิลป์ ๒      ๓ (๓–๐–๖) 

 (2ببلغةال )                                                                                        
   (Rhetoric 2) 
๐๙-๐๒๔-๒๑๙  วาทศิลป์ ๓      ๓ (๓–๐–๖)   

 (3ببلغةال )                                                                                         
 (Rhetoric 3) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 

 

 

๒๖ 

 ๓.๑.๔   ความหมายของเลขรหัสวิชา 
                                                   การก าหนดรหัสวิชา 

 
        -        
 
 
      ล าดับวิชา 
      หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป   =๑ 
      หมวดวิชาเฉพาะ    =๒ 
      หมวดวิชาเลือกเสรี    =๓ 
      หมวดวิทยานิพนธ์    = ๔  
 

     หลักสูตรพิเศษหรือหลักสูตรระยะสั้น   = ๑ 
     หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช .)  = ๒ 
     หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) = ๓ 
     หลักสูตรปริญญาบัณฑิต     = ๔ 
     หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต    = ๕ 
     หลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต    = ๖ 
     หลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต    = ๗ 
 

     วิชาเรียนร่วม     = ๐๐ 
     สาขาวิชากฎหมายอิสลาม    = ๐๑ 
     สาขาวิชาภาษาอาหรับ    = ๐๒  
 

  วิทยาลัยเทคนิคนราธิวาส     = ๐๑ 
  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนราธิวาส    = ๐๒ 
  วิทยาลัยการอาชีพตากใบ     = ๐๓ 
  คณะพยาบาลศาสตร์      = ๐๔ 
  คณะวิศวกรรมศาสตร์      = ๐๕ 
  คณะเกษตรศาสตร์      = ๐๖ 
  คณะวิทยาการจัดการ      = ๐๗ 
  คณะแพทย์ศาสตร์     = ๐๘ 
  สถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา    = ๐๙ 
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี     = ๑๐ 
  คณะศิลปศาสตร์      = ๑๑ 
 
 
 
 
 
 
 

X X X X X X X X 



 

 

 

๒๗ 

รหัสสาขาคณะศิลปศาสตร์ 
     

๐๑ = สังคมศาสตร์     
๐๒ = มนุษย์ศาสตร์   
๐๓ = ภาษาศาสตร์   
 
 
รหัสสาขาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
     

๐๑ = คณิตศาสตร์   
๐๒ = สถิติ    
๐๓ = ฟิสิกส์    
๐๔ = เคมี    
๐๕ = ชีววิทยา    
๐๖ = คอมพิวเตอร์   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

๒๘ 

 

๓.๑.๕ แผนการศึกษา 

๓.๑.๕.๑ แผนการศึกษาส าหรับโปรแกรมเอกเดี่ยว  (สารนิพนธ์) 

 
ปีการศึกษาที่  ๑ 

 

ภาคการศึกษาต้น 
 

รหัสวิชา   ชื่อวิชา   หน่วยกิต  (ทฤษฎี - ปฏิบัติ - ศึกษาด้วยตนเอง) 
 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  
๐๙-๐๐๔-๑๐๙            ภาษาไทยส าหรับนักศึกษาต่างชาติ*             ๓ (๓–๐–๖)      
๑๑-๐๓๔-๑๐๑            การใช้ภาษาไทย*      ๓ (๒–๒–๕) 
๑๑-๐๓๔-๑๐๒            ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน    ๓ (๒–๒–๕) 
                              หรือรายวิชาอ่ืน ๆ ในกลุ่มวิชาภาษา 
หมวดวิชาเฉพาะ 
          กลุ่มวิชาแกน 
๐๙-๐๐๔-๒๐๑  ความรู้เกี่ยวกับอัลกุรอาน     ๓ (๓–๐–๖) 
๐๙-๐๐๔-๒๐๓  หลักการศรัทธา      ๓ (๓–๐–๖) 
๐๙-๐๐๔-๒๐๔  ประวัติศาสตร์กฎหมายอิสลาม    ๓ (๓–๐–๖) 
กลุ่มวิชาเอก 
                    กลุ่มวิชาเอกบังคับ 
๐๙-๐๒๔-๒๐๑             หลักภาษาอาหรับ  ๑     ๓(๓–๐–๖) 
 

กลุ่มวิชาเอกเลือก 
   -  

กลุ่มวิชาเลือกเสรี 
   -  
   รวม/Total     ๑๘ หน่วยกิต  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

* รายวิชา ๐๙-๐๐๔-๑๐๙ ภาษาไทยส าหรับนักศึกษาต่างชาติ เฉพาะนักศึกษาต่างชาติ ส าหรับรายวิชา ๑๑-๐๓๔-๑๐๑การ
ใช้ภาษาไทย เฉพาะนักศึกษาไทย  



 

 

 

๒๙ 

ปีการศึกษาที่  ๑ 
 
 

ภาคการศึกษาปลาย 
 

รหัสวิชา   ชื่อวิชา   หน่วยกิต  (ทฤษฎี - ปฏิบัติ - ศึกษาด้วยตนเอง) 
 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
๑๑-๐๓๔-๑๐๓            การสนทนาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร   ๓ (๒–๒–๕) 
                  หรือรายวิชาอ่ืน ๆ ในกลุ่มวิชาภาษา 
๐๙-๐๐๔-๑๐๔           มโนทัศน์การศึกษาในอิสลาม    ๓ (๓–๐–๖)                
                              หรือรายวิชาอ่ืน ๆ ในกลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 
 
หมวดวิชาเฉพาะ 
          กลุ่มวิชาแกน 
๐๙-๐๐๔-๒๐๒            ความรู้เกี่ยวกับอัลหะดีษ     ๓ (๓–๐–๖) 
๐๙-๐๐๔-๒๐๕            ชีวประวัติท่านนบี               ๓ (๓–๐–๖) 
๐๙-๐๐๔-๒๐๖            อัลกุรอานและตัจญ์วีด     ๒ (๑–๑–๒) 
 
          กลุ่มวิชาเอก 
                    กลุ่มวิชาเอกบังคับ 
๐๙-๐๒๔-๒๐๒           หลักภาษาอาหรับ ๒     ๓ (๓–๐–๖) 
๐๙-๐๒๔-๒๓๙           ภาษศาสตร์และหลักพจนานุกรม    ๓ (๒–๒–๕) 

 
กลุ่มวิชาเอกเลือก 

   -  
กลุ่มวิชาเลือกเสรี 

   -  
  รวม/Total      ๒๐ หน่วยกิต 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

๓๐ 

 
ปีการศึกษาที่    ๒ 

 

ภาคการศึกษาต้น 
 

รหัสวิชา   ชื่อวิชา   หน่วยกิต  (ทฤษฎี - ปฏิบัติ - ศึกษาด้วยตนเอง) 
 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
๑๑-๐๓๔-๑๐๗            ภาษามลายูเพ่ือการสื่อสาร             ๓ (๒–๒–๕) 
            หรือรายวิชาอ่ืน ๆ ในกลุ่มวิชาภาษา 
๐๙-๐๐๔-๑๐๗  สันติศึกษา      ๓ (๓–๐–๖) 
   หรือรายวิชาอ่ืน ๆ ในกลุ่มวิชามสังคมศาสตร์ 
หมวดวิชาเฉพาะ 
          กลุ่มวิชาเอก  
                    กลุ่มวิชาเอกบังคับ 
๐๙-๐๒๔-๒๐๓            หลักภาษาอาหรับ   ๓     ๓ (๓–๐–๖) 
๐๙-๐๒๔-๒๐๙    วรรณคดี ๑          ๓ (๓–๐–๖) 
๐๙-๐๒๔-๒๑๗  วาทศิลป์ ๑        ๓ (๓–๐–๖) 
๐๙-๐๒๔-๒๒๓            นิรุกติศาสตร์       ๓ (๓–๐–๖)   
 

กลุ่มวิชาเอกเลือก 
   -  

กลุ่มวิชาเลือกเสรี 
   -  
 
  รวม/Total      ๑๘ หน่วยกิต  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

 

 

๓๑ 

 
ปีการศึกษาที่    ๒ 

 

ภาคการศึกษาปลาย 
 

รหัสวิชา   ชื่อวิชา   หน่วยกิต  (ทฤษฎี - ปฏิบัติ - ศึกษาด้วยตนเอง) 
 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
๐๙-๐๐๔-๑๐๖  ศาสนาและปรัชญาชีวิต     ๓ (๓–๐–๖) 
                               หรือรายวิชาอ่ืน ๆ ในกลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 
๐๙-๐๐๔-๑๐๘  อิสลามกับวิทยาศาสตร์     ๓ (๓–๐–๖) 
                               หรือรายวิชาอ่ืน ๆ ในกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
 
หมวดวิชาเฉพาะ 
          กลุ่มวิชาเอก 
                    กลุ่มวิชาเอกบังคับ 
๐๙-๐๒๔-๒๐๔            หลักภาษาอาหรับ ๔     ๓ (๓–๐–๖) 
๐๙-๐๒๔-๒๑๐            วรรณคดี ๒               ๓ (๓–๐–๖) 
๐๙-๐๒๔-๒๑๘  วาทศิลป์ ๒      ๓ (๓–๐–๖) 
๐๙-๐๒๔-๒๒๕   ฉันทศาสตร์      ๒ (๒–๐–๔) 
 

กลุ่มวิชาเอกเลือก 
๐๙-๐๒๔-๒๓๕  สัทศาสตร์      ๒ (๒–๐–๔) 
 

กลุ่มวิชาเลือกเสรี 
   -  
 
  รวม/Total      ๑๙ หน่วยกิต  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

๓๒ 

 
ปีการศึกษาที่    ๓ 

 

ภาคการศึกษาต้น 
 

รหัสวิชา   ชื่อวิชา   หน่วยกิต  (ทฤษฎี - ปฏิบัติ - ศึกษาด้วยตนเอง) 
 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
๑๐-๐๓๔-๒๐๔               ระเบียบวิธีการวิจัย     ๓ (๒–๒–๕) 
                               หรือรายวิชาอ่ืน ๆ ในกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
๐๙-๐๐๔-๑๐๓  ทักษะชีวิตมุสลิม      ๓ (๒–๒–๕)  
   หรือรายวิชาอ่ืน ๆ ในกลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 
 
หมวดวิชาเฉพาะ 
กลุ่มวิชาเอก 
                    กลุ่มวิชาเอกบังคับ 
๐๙-๐๒๔-๒๐๕           หลักภาษาอาหรับ  ๕     ๓ (๓–๐–๖)   
๐๙-๐๒๔-๒๑๑    วรรณคดี ๓                ๓ (๓–๐–๖) 
๐๙-๐๒๔-๒๑๙  วาทศิลป์ ๓      ๓ (๓–๐–๖) 

กลุ่มวิชาเอกเลือก 
๐๙-๐๒๔-๒๓๐  ภาษาอาหรับเพ่ือการอาชีพ  ๑    ๒ (๒–๐–๔) 
๐๙-๐๒๔-๒๓๖             การเรียนรู้ภาษาอาหรับผ่านอัลกุรอาน   ๓ (๓–๐–๖) 
 

   
 กลุ่มวิชาเลือกเสรี 

   - 
  รวม/Total      ๒๐ หน่วยกิต  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

 

๓๓ 

 
ปีการศึกษาที่    ๓ 

 

ภาคการศึกษาปลาย 
 

รหัสวิชา   ชื่อวิชา   หน่วยกิต  (ทฤษฎี - ปฏิบัติ - ศึกษาด้วยตนเอง) 
 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
๑๑-๐๑๔-๑๑๙             การออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพ    ๑ (๐–๒–๑) 
                                หรือรายวิชาอ่ืน ๆ ในกลุ่มวิชาพละศึกษา 
 
หมวดวิชาเฉพาะ 
          กลุ่มวิชาเอก 
  กลุ่มวิชาเอกบังคับ 
๐๙-๐๒๔-๒๐๖            หลักภาษาอาหรับ   ๖     ๒ (๒–๐–๔) 
๐๙-๐๒๔-๒๑๒   วรรณคดี ๔                                                           ๓ (๓–๐–๖) 
๐๙-๐๒๔-๒๒๐  วาทศิลป์ ๔                                                           ๒ (๒–๐–๔) 
๐๙-๐๒๔-๒๑๖  วิธีวิทยาการวิจัยทางวรรณกรรม     ๓ (๓–๐–๖) 
                    กลุ่มวิชาเอกเลือก 
๐๙-๐๒๔-๒๓๑  ภาษาอาหรับเพ่ือการอาชีพ  ๒                                     ๒ (๒–๐–๔) 
๐๙-๐๒๔-๒๓๗            การเรียนรู้ภาษาอาหรับผ่านวจนะของท่านศาสดา              ๒ (๒–๐–๔) 
๐๙-๐๒๔-๒๓๓  อิอฺญาซุลกุรอาน      ๓ (๓–๐–๖) 
 

กลุ่มวิชาเลือกเสรี 
   -  
 
 
   รวม/Total     ๑ ๘ หน่วยกิต  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

 

๓๔ 

 
ปีการศึกษาที่    ๔ 

 

ภาคการศึกษาต้น 
 

รหัสวิชา   ชื่อวิชา   หน่วยกิต  (ทฤษฎี - ปฏิบัติ - ศึกษาด้วยตนเอง) 
 

หมวดวิชาเฉพาะ 
          กลุ่มวิชาเอก 
                    กลุ่มวิชาเอกบังคับ 
๐๙-๐๒๔-๒๐๗           หลักภาษาอาหรับ ๗     ๒ (๒–๐–๔) 
  
  

กลุ่มวิชาเอกเลือก 
๐๙-๐๒๔-๒๔๒  ประวัติและส านักไวยากรณ์อาหรับ                               ๒ (๒–๐–๔) 
๐๙-๐๒๔-๒๒๖             สารนิพนธ ์     ๓ (๒–๒–๕) 
๐๙-๐๒๔-๒๑๓  วรรณคดี ๕                                                           ๒ (๒–๐–๔) 
 

กลุ่มวิชาเลือกเสรี 
 -        

 
 
  รวม/Total      ๙ หน่วยกิต  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

๓๕ 

 
 

ปีการศึกษาที่    ๔ 
 

ภาคการศึกษาปลาย 
 

รหัสวิชา   ชื่อวิชา   หน่วยกิต  (ทฤษฎี - ปฏิบัติ - ศึกษาด้วยตนเอง) 
 

หมวดวิชาเฉพาะ 
          กลุ่มวิชาเอก 
                    กลุ่มวิชาเอกบังคับ 
๐๙-๐๒๔-๒๒๑             หลักการสอน      ๓ (๒–๒–๕) 
 

กลุ่มวิชาเอกเลือก 
๐๙-๐๒๔-๒๑๕  วรรณคดีวิจักษ์       ๓ (๓–๐–๖) 
๐๙-๐๒๔-๒๔๐  ภาษาอาหรับเพ่ือการอาชีพ  ๓    ๒ (๒–๐–๔) 
 
 
 
หมวดวิชาเลือกเสรี 
***************        ๖ 

 
 
  รวม/Total      ๑๔ หน่วยกิต  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



 

 

 

๓๖ 

 

 

๓.๑.๕.๒ แผนการศึกษาส าหรับโปรแกรมเอกเดี่ยว  (สหกิจ) 

 
ปีการศึกษาที่  ๑ 

 

ภาคการศึกษาต้น 
 

รหัสวิชา   ชื่อวิชา   หน่วยกิต  (ทฤษฎี - ปฏิบัติ - ศึกษาด้วยตนเอง) 
 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  
๐๙-๐๐๔-๑๐๙            ภาษาไทยส าหรับนักศึกษาต่างชาติ*             ๓ (๓–๐–๖) 
๑๑-๐๓๔-๑๐๑  การใช้ภาษาไทย*      ๓ (๒–๒–๕) 
๑๑-๐๓๔-๑๐๒            ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน    ๓ (๒–๒–๕) 
                               หรือรายวิชาอ่ืน ๆ ในกลุ่มวิชาภาษา 
หมวดวิชาเฉพาะ 
          กลุ่มวิชาแกน 
๐๙-๐๐๔-๒๐๑  ความรู้เกี่ยวกับอัลกุรอาน     ๓ (๓–๐–๖) 
๐๙-๐๐๔-๒๐๓  หลักการศรัทธา      ๓ (๓–๐–๖) 
๐๙-๐๐๔-๒๐๔  ประวัติศาสตร์กฎหมายอิสลาม    ๓ (๓–๐–๖) 
กลุ่มวิชาเอก 
                    กลุ่มวิชาเอกบังคับ 
๐๙-๐๒๔-๒๐๑            หลักภาษาอาหรับ  ๑     ๓ (๓–๐–๖) 
 

กลุ่มวิชาเอกเลือก 
   -  

กลุ่มวิชาเลือกเสรี 
   -  
   รวม/Total      ๑๘ หน่วยกิต  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* รายวิชา ๐๙-๐๐๔-๑๐๙ ภาษาไทยส าหรับนักศึกษาต่างชาติ เฉพาะนักศึกษาต่างชาติ ส าหรับรายวิชา ๑๑-๐๓๔-๑๐๑ 
การใช้ภาษาไทย เฉพาะนักศึกษาไทย  



 

 

 

๓๗ 

 
 

ปีการศึกษาที่  ๑ 
 

 

ภาคการศึกษาปลาย 
 

รหัสวิชา   ชื่อวิชา   หน่วยกิต  (ทฤษฎี - ปฏิบัติ - ศึกษาด้วยตนเอง) 
 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
๑๑-๐๓๔-๑๐๓            การสนทนาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร   ๓ (๒–๒–๕) 
                               หรือรายวิชาอ่ืน ๆ ในกลุ่มวิชาภาษา 
๐๙-๐๐๔-๑๐๔            มโนทัศน์การศึกษาในอิสลาม    ๓ (๓–๐–๖) 
                               หรือรายวิชาอ่ืน ๆ ในกลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 
 
หมวดวิชาเฉพาะ 
          กลุ่มวิชาแกน 
๐๙-๐๐๔-๒๐๒            ความรู้เกี่ยวกับอัลหะดีษ     ๓ (๓–๐–๖) 
๐๙-๐๐๔-๒๐๕            ชีวประวัตทิ่านนบี               ๓ (๓–๐–๖) 
๐๙-๐๐๔-๒๐๖            อัลกุรอานและตัจญ์วีด     ๒ (๑–๑–๒) 
          กลุ่มวิชาเอก 
                    กลุ่มวิชาเอกบังคับ 
๐๙-๐๒๔-๒๐๒             หลักภาษาอาหรับ ๒     ๓ (๓–๐–๖) 
๐๙-๐๒๔-๒๓๙             ภาษาศาสตรและหลักพจนานุกรม ๓ (๒–๒–๕) 

 
กลุ่มวิชาเอกเลือก 

   -  
กลุ่มวิชาเลือกเสรี 

   -  
  รวม/Total      ๒๐ หน่วยกิต  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

๓๘ 

 
ปีการศึกษาที่    ๒ 

 

ภาคการศึกษาต้น 
 

รหัสวิชา   ชื่อวิชา   หน่วยกิต  (ทฤษฎี - ปฏิบัติ - ศึกษาด้วยตนเอง) 
 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
๑๑-๐๓๔-๑๐๗  ภาษามลายูเพ่ือการสื่อสาร     ๓ (๒–๒–๕) 
                               หรือรายวิชาอ่ืน ๆ ในกลุ่มวิชาภาษา 
๐๙-๐๐๔-๑๐๗  สันติศึกษา      ๓ (๓–๐–๖) 
   หรือรายวิชาอ่ืน ๆ ในกลุ่มวิชามสังคมศาสตร์ 
หมวดวิชาเฉพาะ 
          กลุ่มวิชาเอก  
                    กลุ่มวิชาเอกบังคับ 
๐๙-๐๒๔-๒๐๓           หลักภาษาอาหรับ  ๓     ๓ (๓–๐–๖) 
๐๙-๐๒๔-๒๐๙    วรรณคดี ๑          ๓ (๓–๐–๖) 
๐๙-๐๒๔-๒๑๗  วาทศิลป์ ๑        ๓ (๓–๐–๖) 
๐๙-๐๒๔-๒๒๓            นิรุกติศาสตร       ๓ (๓–๐–๖)   
 

กลุ่มวิชาเอกเลือก 
   -  

กลุ่มวิชาเลือกเสรี 
   -  
 
 
 
 
  รวม/Total      ๑๘ หน่วยกิต  
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

 

 

๓๙ 

 
ปีการศึกษาที่    ๒ 

 

ภาคการศึกษาปลาย 
 

รหัสวิชา   ชื่อวิชา   หน่วยกิต  (ทฤษฎี - ปฏิบัติ - ศึกษาด้วยตนเอง) 
 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
๐๙-๐๐๔-๑๐๖  ศาสนาและปรัชญาชีวิต     ๓ (๓–๐–๖) 
                               หรือรายวิชาอ่ืน ๆ ในกลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 
๐๙-๐๐๔-๑๐๘  อิสลามกับวิทยาศาสตร์     ๓ (๓–๐–๖) 
   หรือรายวิชาอ่ืน ๆ ในกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
 
หมวดวิชาเฉพาะ 
          กลุ่มวิชาเอก 
                    กลุ่มวิชาเอกบังคับ 
๐๙-๐๒๔-๒๐๔            หลักภาษาอาหรับ   ๔     ๓ (๓–๐–๖) 
๐๙-๐๒๔-๒๑๐            วรรณคดี ๒               ๓ (๓–๐–๖) 
๐๙-๐๒๔-๒๑๘  วาทศิลป์ ๒      ๓ (๓–๐–๖) 
๐๙-๐๒๔-๒๒๕            ฉันทศาสตร ์                                                           ๒ (๒–๐–๔) 
 

กลุ่มวิชาเอกเลือก 
๐๙-๐๒๔-๒๓๕  สัทศาสตร์      ๒ (๒–๐–๔)           
 

กลุ่มวิชาเลือกเสรี 
   -  
 
  รวม/Total      ๑๙ หน่วยกิต  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

 

 

๔๐ 

 
 

ปีการศึกษาที่    ๓ 
 

ภาคการศึกษาต้น 
 

รหัสวิชา   ชื่อวิชา   หน่วยกิต  (ทฤษฎี - ปฏิบัติ - ศึกษาด้วยตนเอง) 
 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
๑๐-๐๓๔-๒๐๔              ระเบียบวิธีการวิจัย     ๓ (๒–๒–๕) 
                              หรือรายวิชาอ่ืน ๆ ในกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
๐๙-๐๐๔-๑๐๓  ทักษะชีวิตมุสลิม      ๓ (๒–๒–๕)  
   หรือรายวิชาอ่ืน ๆ ในกลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 
 
หมวดวิชาเฉพาะ 
กลุ่มวิชาเอก 
                    กลุ่มวิชาเอกบังคับ 
๐๙-๐๒๔-๒๐๕            หลักภาษาอาหรับ  ๕     ๓ (๓–๐–๖) 
๐๙-๐๒๔-๒๑๑    วรรณคดี ๓                ๓ (๓–๐–๖) 
๐๙-๐๒๔-๒๑๙  วาทศิลป์ ๓      ๓ (๓–๐–๖) 

กลุ่มวิชาเอกเลือก 
๐๙-๐๒๔-๒๓๐  ภาษาอาหรับเพ่ือการอาชีพ  ๑    ๒ (๒–๐–๔) 
๐๙-๐๒๔-๒๓๖            การเรียนรู้ภาษาอาหรับผ่านอัลกุรอาน   ๓  (๓–๐–๖) 
 

   
 กลุ่มวิชาเลือกเสรี 

   - 
  รวม/Total      ๒๐ หน่วยกิต  
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

 

 

๔๑ 

 
ปีการศึกษาที่    ๓ 

 

ภาคการศึกษาปลาย 
 

รหัสวิชา   ชื่อวิชา   หน่วยกิต  (ทฤษฎี - ปฏิบัติ - ศึกษาด้วยตนเอง) 
 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
๑๑-๐๑๔-๑๑๙            การออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพ    ๑ (๐–๒–๑) 
                              หรือรายวิชาอ่ืน ๆ ในกลุ่มวิชาพละศึกษา 
 
หมวดวิชาเฉพาะ 
          กลุ่มวิชาเอก 
  กลุ่มวิชาเอกบังคับ 
๐๙-๐๒๔-๒๐๖            หลักภาษาอาหรับ   ๖     ๒ (๒–๐–๔) 
๐๙-๐๒๔-๒๑๒   วรรณคดี ๔                                                           ๓ (๓–๐–๖) 
๐๙-๐๒๔-๒๒๐  วาทศิลป์ ๔                                                           ๒ (๒–๐–๔) 
๐๙-๐๒๔-๒๑๖  วิธีวิทยาการวิจัยทางวรรณกรรม     ๓ (๓–๐–๖) 
 
 
                    กลุ่มวิชาเอกเลือก 
๐๙-๐๒๔-๒๓๑  ภาษาอาหรับเพ่ือการอาชีพ  ๒      ๒ (๒–๐–๔) 
๐๙-๐๒๔-๒๓๗            การเรียนรู้ภาษาอาหรับผ่านวจนะของท่านศาสดา              ๒ (๒–๐–๔) 
๐๙-๐๒๔-๒๓๓  อิอฺญาซุลกุรอาน      ๓ (๓–๐–๖) 
๐๙-๐๒๔-๒๔๓            การเตรียมความพร้อมกิจศึกษา     ๑ (๐-๒-๑ )  
 
 

กลุ่มวิชาเลือกเสรี 
    
 
   รวม/Total     ๑๙ หน่วยกิต  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

๔๒ 

 
ปีการศึกษาที่    ๔ 

 

ภาคการศึกษาต้น 
 

รหัสวิชา   ชื่อวิชา   หน่วยกิต  (ทฤษฎี - ปฏิบัติ - ศึกษาด้วยตนเอง) 
 

หมวดวิชาเฉพาะ 
          กลุ่มวิชาเอก 
                    กลุ่มวิชาเอกบังคับ 
  
  

กลุ่มวิชาเอกเลือก 
๐๙-๐๒๔-๔๔๔  สหกิจศึกษา      ๖ (๐–๑๘–๐) 

 
 

กลุ่มวิชาเลือกเสรี 
 -        

 
 
  รวม/Total      ๖ หน่วยกิต  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

๔๓ 

 
 

ปีการศึกษาที่    ๔ 
 

ภาคการศึกษาปลาย 
 

รหัสวิชา   ชื่อวิชา   หน่วยกิต  (ทฤษฎี - ปฏิบัติ - ศึกษาด้วยตนเอง) 
 

หมวดวิชาเฉพาะ 
          กลุ่มวิชาเอก 
                    กลุ่มวิชาเอกบังคับ 
๐๙-๐๒๔-๒๐๗            หลักภาษาอาหรับ ๗     ๒ (๒–๐–๔) 
๐๙-๐๒๔-๒๒๑           หลักการสอน      ๓ (๒–๒–๕) 

กลุ่มวิชาเอกเลือก 
๐๙-๐๒๔-๒๑๕  วรรณคดีวิจักษ์       ๓ (๓–๐–๖) 
๐๙-๐๒๔-๒๔๒  ประวัติและส านักไวยากรณ์อาหรับ    ๒ (๒–๐–๔) 
 
 
หมวดวิชาเลือกเสรี 
***************        ๖ 
 
 
 

 
 
  รวม/Total      ๑๖ หน่วยกิต  
 
 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

๔๔ 

๓.๑.๕.๓ แผนการศึกษาส าหรับโปรแกรมเอก-โท  (สารนิพนธ์) 

 
ปีการศึกษาที่  ๑ 

 

ภาคการศึกษาต้น 
 

รหัสวิชา   ชื่อวิชา   หน่วยกิต  (ทฤษฎี - ปฏิบัติ - ศึกษาด้วยตนเอง) 
 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  
๐๙-๐๐๔-๑๐๙            ภาษาไทยส าหรับนักศึกษาต่างชาติ *   ๓ (๓–๐–๖) 
๑๑-๐๓๔-๑๐๑            การใช้ภาษาไทย *                                                    ๓ (๒–๒–๕) 
๑๑-๐๓๔-๑๐๒            ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน    ๓ (๒–๒–๕)  
                              หรือรายวิชาอ่ืน ๆ ในกลุ่มวิชาภาษา 
หมวดวิชาเฉพาะ 
          กลุ่มวิชาแกน 
๐๙-๐๐๔-๒๐๑  ความรู้เกี่ยวกับอัลกุรอาน     ๓ (๓–๐–๖) 
๐๙-๐๐๔-๒๐๓  หลักการศรัทธา      ๓ (๓–๐–๖)     
๐๙-๐๐๔-๒๐๔  ประวัติศาสตร์กฎหมายอิสลาม    ๓ (๓–๐–๖) 
 กลุ่มวิชาเอก 
                    กลุ่มวิชาเอกบังคับ 
๐๙-๐๒๔-๒๐๑            หลักภาษาอาหรับ  ๑     ๓ (๓–๐–๖) 
กลุ่มวิชาเอกเลือก 
   -  

กลุ่มวิชาโท 
   -  

กลุ่มวิชาเลือกเสรี 
   -  
 
   รวม/Total     ๑๘ หน่วยกิต  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

* รายวิชา ๐๙-๐๐๔-๑๐๙ ภาษาไทยส าหรับนักศึกษาต่างชาติ เฉพาะนักศึกษาต่างชาติ ส าหรับรายวิชา ๑๑-๐๓๔-๑๐๑การ
ใช้ภาษาไทย เฉพาะนักศึกษาไทย  



 

 

 

๔๕ 

 
ปีการศึกษาที่  ๑ 

 

ภาคการศึกษาปลาย 
 

รหัสวิชา   ชื่อวิชา   หน่วยกิต  (ทฤษฎี - ปฏิบัติ - ศึกษาด้วยตนเอง) 
 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
๑๑-๐๓๔-๑๐๓           การสนทนาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร   ๓ (๒–๒–๕)  
                              หรือรายวิชาอ่ืน ๆ ในกลุ่มวิชาภาษา 
๐๙-๐๐๔-๑๐๔            มโนทัศน์การศึกษาในอิสลาม    ๓ (๓–๐–๖) 
                              หรือรายวิชาอ่ืน ๆ ในกลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 
 
หมวดวิชาเฉพาะ 
          กลุ่มวิชาแกน 
๐๙-๐๐๔-๒๐๒            ความรูเ้ก่ียวกับอัลหะดีษ     ๓ (๓–๐–๖) 
๐๙-๐๐๔-๒๐๕            ชีวประวัตทิ่านนบี                         ๓ (๓–๐–๖) 
๐๙-๐๐๔-๒๐๖            อัลกุรอานและตัจญ์วีด     ๒ (๑–๑–๒) 
 
          กลุ่มวิชาเอก 
                    กลุ่มวิชาเอกบังคับ 
๐๙-๐๒๔-๒๐๒           หลักภาษาอาหรับ ๒     ๓ (๓–๐–๖) 
๐๙-๐๒๔-๒๓๙          ภาษาศาสตร์และหลักพจนานุกรม    ๓ (๒–๒–๕) 
 

กลุ่มวิชาเอกเลือก 
   -  

กลุ่มวิชาโท 
   -  

กลุ่มวิชาเลือกเสรี 
   -  
 
  รวม/Total      ๒๐ หน่วยกิต  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

๔๖ 

 
 

ปีการศึกษาที่    ๒ 
 

ภาคการศึกษาต้น 
 

รหัสวิชา   ชื่อวิชา   หน่วยกิต  (ทฤษฎี - ปฏิบัติ - ศึกษาด้วยตนเอง) 
 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
๑๑-๐๓๔-๑๐๗  ภาษามลายูเพ่ือการสื่อสาร    ๓ (๒–๒–๕) 
                               หรือรายวิชาอ่ืน ๆ ในกลุ่มวิชาภาษา 
๐๙-๐๐๔-๑๐๗  สันติศึกษา      ๓ (๓–๐–๖) 
   หรือรายวิชาอ่ืน ๆ ในกลุ่มวิชามสังคมศาสตร์ 
หมวดวิชาเฉพาะ 
          กลุ่มวิชาเอก  
                    กลุ่มวิชาเอกบังคับ 
๐๙-๐๒๔-๒๐๓            หลักภาษาอาหรับ   ๓     ๓ (๓–๐–๖) 
๐๙-๐๒๔-๒๐๙    วรรณคดี ๑             ๓ (๓–๐–๖) 
๐๙-๐๒๔-๒๒๓  นิรุกติศาสตร์      ๓ (๓–๐–๖)   
๐๙-๐๒๔-๒๑๗  วาทศิลป์ ๑        ๓ (๓–๐–๖) 
 

กลุ่มวิชาเอกเลือก 
   -  

กลุ่มวิชาโท 
   -  

กลุ่มวิชาเลือกเสรี 
   -  
 

 
 
  รวม/Total      ๑๘ หน่วยกิต  
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 



 

 

 

๔๗ 

 
ปีการศึกษาที่    ๒ 

 

ภาคการศึกษาปลาย 
 

รหัสวิชา   ชื่อวิชา   หน่วยกิต  (ทฤษฎี - ปฏิบัติ - ศึกษาด้วยตนเอง) 
 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
๐๙-๐๐๔-๑๐๖  ศาสนาและปรัชญาชีวิต     ๓ (๓–๐–๖) 
                               หรือรายวิชาอ่ืน ๆ ในกลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 
๐๙-๐๐๔-๑๐๘  อิสลามกับวิทยาศาสตร์     ๓ (๓–๐–๖)  
                               หรือรายวิชาอ่ืน ๆ ในกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
 

หมวดวิชาเฉพาะ 
          กลุ่มวิชาเอก 
                    กลุ่มวิชาเอกบังคับ 
๐๙-๐๒๔-๒๐๔             หลักภาษาอาหรับ   ๔     ๓ (๓–๐–๖)  
๐๙-๐๒๔-๒๑๐             วรรณคดี ๒               ๓ (๓–๐–๖) 
๐๙-๐๒๔-๒๑๘  วาทศิลป์ ๒      ๓ (๓–๐–๖) 
๐๙-๐๒๔-๒๒๕  ฉันทศาสตร                                                          ๒ (๒–๐–๔) 
 
                    กลุ่มวิชาเอกเลือก 
๐๙-๐๒๔-๒๓๕            สัทศาสตร ์                                                            ๒ (๒-๐-๔)      
 

กลุ่มวิชาโท 
   -  

กลุ่มวิชาเลือกเสรี 
   -  
 
  รวม/Total      ๑๙ หน่วยกิต  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

 

 

๔๘ 

 
ปีการศึกษาที่    ๓ 

 

ภาคการศึกษาต้น 
 

รหัสวิชา   ชื่อวิชา   หน่วยกิต  (ทฤษฎี - ปฏิบัติ - ศึกษาด้วยตนเอง) 
 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
๑๐-๐๓๔-๒๐๔  ระเบียบวิธีการวิจัย      ๓ (๒–๒–๕) 
                               หรือรายวิชาอ่ืน ๆ ในกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
๐๙-๐๐๔-๑๐๓  ทักษะชีวิตมุสลิม      ๓ (๒–๒–๕)  
   หรือรายวิชาอ่ืน ๆ ในกลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 
 
หมวดวิชาเฉพาะ 
กลุ่มวิชาเอก 
                    กลุ่มวิชาเอกบังคับ 
๐๙-๐๒๔-๒๐๕            หลักภาษาอาหรับ ๕     ๓ (๓–๐–๖) 
๐๙-๐๒๔-๒๑๑            วรรณคด ี๓                ๓ (๓–๐–๖) 
๐๙-๐๒๔-๒๑๙  วาทศิลป์ ๓                                                            ๓ (๓–๐–๖) 
 

กลุ่มวิชาเอกเลือก 
๐๙-๐๒๔-๒๓๐            ภาษาอาหรับเพ่ือการอาชีพ  ๑                                     ๒ (๒–๐–๔) 
   

กลุ่มวิชาโท       
=========          ๓ 

         
กลุ่มวิชาเลือกเสรี 

   -  
 

 
  รวม/Total      ๒๐ หน่วยกิต  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

๔๙ 

 
ปีการศึกษาที่    ๓ 

 

ภาคการศึกษาปลาย 
 

รหัสวิชา   ชื่อวิชา   หน่วยกิต  (ทฤษฎี - ปฏิบัติ - ศึกษาด้วยตนเอง) 
 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
๑๑-๐๑๔-๑๑๙             การออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพ    ๑ (๐–๒–๑)  
                                หรือรายวิชาอ่ืน ๆ ในกลุ่มวิชาพลศึกษา 
หมวดวิชาเฉพาะ 
          กลุ่มวิชาเอก 
                    กลุ่มวิชาเอกบังคับ 
๐๙-๐๒๔-๒๐๖            หลักภาษาอาหรับ ๖     ๒ (๒–๐–๔) 
๐๙-๐๒๔-๒๑๒   วรรณคดี ๔                                                           ๓ (๓–๐–๖) 
๐๙-๐๒๔-๒๒๐  วาทศิลป์ ๔                                                           ๒ (๒–๐–๔)  
๐๙-๐๒๔-๒๑๖  วิธีวิทยาการวิจัยทางวรรณกรรม     ๓ (๓–๐–๖) 

 
                    กลุ่มวิชาเอกเลือก 
๐๙-๐๒๔-๒๓๑  ภาษาอาหรับเพ่ือการอาชีพ ๒      ๒ (๒–๐–๔) 
 
  กลุ่มวิชาโท 

        ************       ๓ 
 
 กลุ่มวิชาเลือกเสรี  
        ************       ๓ 
 
 

   รวม/Total     ๑๙ หน่วยกิต  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

๕๐ 

 
ปีการศึกษาที่    ๔ 

 

ภาคการศึกษาต้น 
 

รหัสวิชา   ชื่อวิชา   หน่วยกิต  (ทฤษฎี - ปฏิบัติ - ศึกษาด้วยตนเอง) 
 

หมวดวิชาเฉพาะ 
          กลุ่มวิชาเอก 
                    กลุ่มวิชาเอกบังคับ 
๐๙-๐๒๔-๒๐๗            หลักภาษาอาหรับ ๗     ๒ (๒–๐–๔) 
๐๙-๐๒๔-๒๒๑            หลักการสอน      ๓ (๒–๒–๕) 
 
                    กลุ่มวิชาเอกเลือก 
๐๙-๐๒๔-๒๒๖            สารนิพนธ์       ๓ (๒–๒–๕) 
 
 
 
 

กลุ่มวิชาโท 
*************         ๓  
 
หมวดวิชาเลือกเสรี 
 -        
 
  รวม/Total      ๑๑ หน่วยกิต  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

๕๑ 

 
ปีการศึกษาที่    ๔ 

 

ภาคการศึกษาปลาย 
 

รหัสวิชา   ชื่อวิชา   หน่วยกิต  (ทฤษฎี - ปฏิบัติ - ศึกษาด้วยตนเอง) 
 

หมวดวิชาเฉพาะ 
          กลุ่มวิชาเอก 
                    กลุ่มวิชาเอกบังคับ 
                                 - 
 
  กลุ่มวิชาเอกเลือก 
 
๐๙-๐๒๔-๒๑๓  วรรณคดี  ๕                                                         ๒ (๒–๐–๔)  
 
 
 

กลุ่มวิชาโท 
***************         ๖ 
 
หมวดวิชาเลือกเสรี 
***************         ๓ 

 
 รวม/Total      ๑๑ หน่วยกิต  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

๕๒ 

 

๓.๑.๕.๔ แผนการศึกษาส าหรับโปรแกรมเอก-โท  (สหกิจ) 

 
ปีการศึกษาที่  ๑ 

 

ภาคการศึกษาต้น 
 

รหัสวิชา   ชื่อวิชา   หน่วยกิต  (ทฤษฎี - ปฏิบัติ - ศึกษาด้วยตนเอง) 
 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  
๐๙-๐๐๔-๑๐๙            ภาษาไทยส าหรับนักศึกษาต่างชาติ *   ๓ (๓–๐–๖) 
๑๑-๐๓๔-๑๐๑            การใช้ภาษาไทย *                                                   ๓ (๒–๒–๕) 
๑๑-๐๓๔-๑๐๒            ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน    ๓ (๒–๒–๕) 
                               หรือรายวิชาอ่ืน ๆ ในกลุ่มวิชาภาษา 
หมวดวิชาเฉพาะ 
          กลุ่มวิชาแกน 
๐๙-๐๐๔-๒๐๑  ความรู้เกี่ยวกับอัลกุรอาน     ๓ (๓–๐–๖) 
๐๙-๐๐๔-๒๐๓  หลักการศรัทธา      ๓ (๓–๐–๖) 
๐๙-๐๐๔-๒๐๔  ประวัติศาสตร์กฎหมายอิสลาม    ๓ (๓–๐–๖) 
 
 กลุ่มวิชาเอก 
                    กลุ่มวิชาเอกบังคับ 
๐๙-๐๒๔-๒๐๑           หลักภาษาอาหรับ  ๑       ๓ (๓–๐–๖) 
 

กลุ่มวิชาเอกเลือก 
   -  

กลุ่มวิชาโท   
 -        

 
กลุ่มวิชาเลือกเสรี 

   -  
 
   รวม/Total     ๑๘ หน่วยกิต  
 
 
 

 
 
 
 

* รายวิชา ๐๙-๐๐๔-๑๐๙ ภาษาไทยส าหรับนักศึกษาต่างชาติ เฉพาะนักศึกษาต่างชาติ ส าหรับรายวิชา ๑๑-๐๓๔-๑๐๑การ
ใช้ภาษาไทย เฉพาะนักศึกษาไทย  



 

 

 

๕๓ 

 
ปีการศึกษาที่  ๑ 

 

ภาคการศึกษาปลาย 
 

รหัสวิชา   ชื่อวิชา   หน่วยกิต  (ทฤษฎี - ปฏิบัติ - ศึกษาด้วยตนเอง) 
 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
๑๑-๐๓๔-๑๐๓            การสนทนาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร   ๓ (๒–๒–๕) 
            หรือรายวิชาอ่ืน ๆ ในกลุ่มวิชาภาษา 
๐๙-๐๐๔-๑๐๔  มโนทัศน์การศึกษาในอิสลาม    ๓ (๓–๐–๖) 
                               หรือรายวิชาอ่ืน ๆ ในกลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 
 
หมวดวิชาเฉพาะ 
          กลุ่มวิชาแกน 
๐๙-๐๐๔-๒๐๒  ความรู้เกี่ยวกับอัลหะดีษ     ๓ (๓–๐–๖) 
๐๙-๐๐๔-๒๐๕            ชีวประวัตทิ่านนบี               ๓ (๓–๐–๖) 
๐๙-๐๐๔-๒๐๖            อัลกุรอานและตัจญ์วีด     ๒ (๑–๑–๒) 
 
          กลุ่มวิชาเอก 
                    กลุ่มวิชาเอกบังคับ 
๐๙-๐๒๔-๒๐๒            หลักภาษาอาหรับ ๒     ๓ (๓–๐–๖) 
๐๙-๐๒๔-๒๓๙  ภาษาศาสตร์และหลักพจนานุกรม    ๓ (๒–๒–๕) 
 
  กลุ่มวิชาโท   

 -        
 

กลุ่มวิชาเลือกเสรี 
   -  
  รวม/Total      ๒๐ หน่วยกิต  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

๕๔ 

 
ปีการศึกษาที่    ๒ 

 

ภาคการศึกษาต้น 
 

รหัสวิชา   ชื่อวิชา   หน่วยกิต  (ทฤษฎี - ปฏิบัติ - ศึกษาด้วยตนเอง) 
 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
๑๑-๐๓๔-๑๐๗            ภาษามลายูเพ่ือการสื่อสาร    ๓ (๒–๒–๕)  
                              หรือรายวิชาอ่ืน ๆ ในกลุ่มวิชาภาษา 
๐๙-๐๐๔-๑๐๗  สันติศึกษา      ๓ (๓–๐–๖) 
   หรือรายวิชาอ่ืน ๆ ในกลุ่มวิชามสังคมศาสตร์ 
หมวดวิชาเฉพาะ 
          กลุ่มวิชาเอก  
                    กลุ่มวิชาเอกบังคับ 
๐๙-๐๒๔-๒๐๓            หลักภาษาอาหรับ ๓        ๓ (๓–๐–๖) 
๐๙-๐๒๔-๒๐๙  วรรณคด ๑             ๓ (๓–๐–๖) 
๐๙-๐๒๔-๒๒๓  นิรุกติศาสตร์      ๓ (๓–๐–๖)   
๐๙-๐๒๔-๒๑๗  วาทศิลป์ ๑        ๓ (๓–๐–๖) 
 

กลุ่มวิชาเอกเลือก 
   -  
 

กลุ่มวิชาโท   
 -        

 
กลุ่มวิชาเลือกเสรี 

   -  
 

 
  รวม/Total      ๑๘  หน่วยกิต  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

๕๕ 

 
ปีการศึกษาที่    ๒ 

 

ภาคการศึกษาปลาย 
 

รหัสวิชา   ชื่อวิชา   หน่วยกิต  (ทฤษฎี - ปฏิบัติ - ศึกษาด้วยตนเอง) 
 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
๐๙-๐๐๔-๑๐๖  ศาสนาและปรัชญาชีวิต     ๓ (๓–๐–๖) 
   หรือรายวิชาอ่ืน ๆ ในกลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 
๐๙-๐๐๔-๑๐๘  อิสลามกับวิทยาศาสตร์     ๓ (๓–๐–๖)  
                               หรือรายวิชาอ่ืน ๆ ในกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
 

 
หมวดวิชาเฉพาะ 
          กลุ่มวิชาเอก 
                    กลุ่มวิชาเอกบังคับ 
๐๙-๐๒๔-๒๐๔             หลักภาษาอาหรับ   ๔     ๓ (๓–๐–๖)  
๐๙-๐๒๔-๒๑๐             วรรณคดี ๒               ๓ (๓–๐–๖) 
๐๙-๐๒๔-๒๑๘  วาทศิลป์ ๒      ๓ (๓–๐–๖) 
๐๙-๐๒๔-๒๒๕             ฉันทศาสตร                                                          ๒ (๒–๐–๔) 
 
                    กลุ่มวิชาเอกเลือก 
๐๙-๐๒๔-๒๓๕             สัทศาสตร ์                                                           ๒ (๒–๐–๔) 
 
  กลุ่มวิชาโท   

 -        
 

กลุ่มวิชาเลือกเสรี 
   -  
 
  รวม/Total     ๑๙ หน่วยกิต  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

๕๖ 

 
 

ปีการศึกษาที่    ๓ 
 

ภาคการศึกษาต้น 
 

รหัสวิชา   ชื่อวิชา   หน่วยกิต  (ทฤษฎี - ปฏิบัติ - ศึกษาด้วยตนเอง) 
 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
๑๐-๐๓๔-๒๐๔               ระเบียบวิธีการวิจัย     ๓ (๒–๒–๕) 
                               หรือรายวิชาอ่ืน ๆ ในกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
๐๙-๐๐๔-๑๐๓  ทักษะชีวิตมุสลิม      ๓ (๒–๒–๕)  
   หรือรายวิชาอ่ืน ๆ ในกลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 
 
หมวดวิชาเฉพาะ 
กลุ่มวิชาเอก 
                    กลุ่มวิชาเอกบังคับ 
๐๙-๐๒๔-๒๐๕            หลักภาษาอาหรับ ๕     ๓ (๓–๐–๖) 
๐๙-๐๒๔-๒๑๑    วรรณคดี ๓                ๓ (๓–๐–๖) 
๐๙-๐๒๔-๒๑๙  วาทศิลป์ ๓      ๓ (๓–๐–๖) 
 

กลุ่มวิชาเอกเลือก 
๐๙-๐๒๔-๒๓๐  ภาษาอาหรับเพ่ือการอาชีพ 1                                      ๒ (๒ –๐–๔) 
 
   กลุ่มวิชาโท 

   ************       ๓ 
 

กลุ่มวิชาเลือกเสรี 
    -  

 
 
  รวม/Total      ๒๐ หน่วยกิต  
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 

 

 

๕๗ 

 
ปีการศึกษาที่    ๓ 

 

ภาคการศึกษาปลาย 
 

รหัสวิชา   ชื่อวิชา   หน่วยกิต  (ทฤษฎี - ปฏิบัติ - ศึกษาด้วยตนเอง) 
 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
๑๑-๐๑๔-๑๑๙             การออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพ    ๑ (๐–๒–๑) 
                               หรือรายวิชาอ่ืน ๆ ในกลุ่มวิชาพลศึกษา 
 
หมวดวิชาเฉพาะ 
          กลุ่มวิชาเอก 
                    กลุ่มวิชาเอกบังคับ 
๐๙-๐๒๔-๒๐๖             หลักภาษาอาหรับ   ๖     ๒ (๒–๐–๔) 
๐๙-๐๒๔-๒๑๒             วรรณคด ี๔                                                           ๓ (๓–๐–๖) 
๐๙-๐๒๔-๒๒๐  วาทศิลป์ ๔                                                           ๒ (๒–๐–๔)  
๐๙-๐๒๔-๒๑๖  วิธีวิทยาการวิจัยทางวรรณกรรม                                   ๓ (๓–๐–๖) 

 
                    กลุ่มวิชาเอกเลือก 
๐๙-๐๒๔-๒๔๓            การเตรียมความพร้อมกิจศึกษา                                   ๑ (๐–๒–๑) 
 
 
  กลุ่มวิชาโท 

  ************       ๖ 
 
 กลุ่มวิชาเลือกเสรี  

  ****************       ๓  
 
 

   รวม/Total     ๒๑ หน่วยกิต  
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

 

 

๕๘ 

 
ปีการศึกษาที่    ๔ 

 

ภาคการศึกษาต้น 
 

รหัสวิชา   ชื่อวิชา   หน่วยกิต  (ทฤษฎี - ปฏิบัติ - ศึกษาด้วยตนเอง) 
 

หมวดวิชาเฉพาะ 
          กลุ่มวิชาเอก 
                    กลุ่มวิชาเอกบังคับ 
 - 
 
                    กลุ่มวิชาเอกเลือก 
๐๙-๐๒๔-๔๔๔ สหกิจศึกษา      ๖ (๐–๑๘–๐) 
 
 

กลุ่มวิชาโท 
  -        
 

หมวดวิชาเลือกเสรี 
  -         
 
  รวม/Total      ๖ หน่วยกิต  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

๕๙ 

 
 

ปีการศึกษาที่    ๔ 
 

ภาคการศึกษาปลาย 
 

รหัสวิชา   ชื่อวิชา   หน่วยกิต  (ทฤษฎี - ปฏิบัติ - ศึกษาด้วยตนเอง) 
 

หมวดวิชาเฉพาะ 
          กลุ่มวิชาเอก 
                    กลุ่มวิชาเอกบังคับ 
๐๙-๐๒๔-๒๐๗            หลักภาษาอาหรับ   ๗     ๒ (๒–๐–๔) 
๐๙-๐๒๔-๒๒๑  หลักการสอน      ๓ (๒–๒–๕) 
 
  กลุ่มวิชาเอกเลือก 
   -  
 

กลุ่มวิชาโท 
***************        ๖ 

 
หมวดวิชาเลือกเสรี 
***************        ๓ 
 

 
  รวม/Total      ๑๔ หน่วยกิต  
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

๖๐ 

๓.๑.๖  ค าอธิบายรายวิชา  (ภาคผนวกก) 

๓.๒  ชื่อ สกุล ต าแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์  

๓.๒.๑  อาจารยป์ระจ าหลักสูตร 

ล าดับ  

ชื่อ – นามสกุล คุณวุฒิ สาขาวิชาเอก 
ต าแหน่ง 
วิชาการ 

 

ส าเร็จการศึกษา 
จากสถาบัน/ประเทศ 

 

ปีท่ีส าเร็จ
การศึกษา 

 

ภาระการสอน ชม./สัปดาห์ 

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

๑ Dr.Mergani Makawi 
Ramadan 
Abdelrahman 
P ๐๒๒๔๘๒๗๘(เลขที่

หนังสือเดินทาง) 
ประเทศซูดาน 

Ph.D. 
 
 

M.A. 
 
 

B.A 

Arabic Language 
Specialization : Linguistics  
 

Arabic Grammatical 
Studies 
 
Arabic Language  

อาจารย์ 
 

 

Omdurman Islamic University, 
The Republic of the Sudan. 
 

Omdurman Islamic 
University,The Republic of 
the Sudan. 
Quran University, The 
Republic of the Sudan. 
 

ค.ศ. 
๒๐๑๒ 
ค.ศ. 

๒๐๐๑ 
 

ค.ศ.
๑๙๙๗ 

๑๕ 
 
 

 

๑๔ ๑๕ ๑๔ 

๒ ดร.อับดุลรอเซะ      
หะมีแย 
๓๙๕๐๖๐๐๐๕๕๙๗๐ 
 

Ph.D 
 

M.A. 
 

B.A   
 

Arabic Linguistics  
 
Arabic Linguistics, 
.  
Arabic Linguistics, 
 

อาจารย์ Al- Azhar Universit ,  Cairo 
Egypt. 
Al- Azhar University,  Cairo 
Egypt. 
Al- Azhar University,  Cairo 
Egypt . 
 
 
 

ค.ศ. 
2004
ค.ศ. 

1998
ค.ศ.

1991 

๑๔ ๑๖ ๑๕ ๑๕ 



 

 

 

๖๑ 

๓ ดร.มูฮ ามัด       วาเล็ง 
3941000500833 

Ph.D. 
 
 

M.A. 
 
 

B.A. 
 

Curriculam & 
Methodology of Teaching 
 
Teaching Arabic to non-
Arabic  Speakers 
 
  Arabic Linguistics 
 

อาจารย์ International University of 
Africa,The Republic of the 
Sudan. 
Khartoum International    
Institute For Arabic Language, 
The Republic of the Sudan. 
 

Al-Azhar University, Cairo, 
Egypt. 

ค.ศ.
2004 

 
ค.ศ. 

1999 
 

 
ค.ศ.  

1995 

๑๕ ๑๕ ๑๖ ๑๔ 

๔ นางอาอีชะห์  แวมามะ 
๕๙๔๙๕๐๐๐๐๐๐๕๑ 
 
 

M.A. 
 

 
B.A. 

Arabic Rhetoric   and 
Criticism   
 
Arabic language 

อาจารย์ Al-Azhar University,Egypt.  
 
 
Al-Azhar University,Egypt.  

ค.ศ.
๒๐๐๕  
ค.ศ.

๑๙๙๙ 

๑๑ ๑๔ ๑๔ ๑๕ 

๕ นายลุกมาน    เจะกา 
1960300054548 
 

M.A. 
 

(B.A.) 
 

Arabic Language and  
Literature,   
ปริญญาตรีศศบ. (ภาษา
อาหรับ)  B.A. Arabic 
Language   

อาจารย์ Jerash University,  Jordan. 
 
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราช
นครินทร์ไทย 

ค.ศ.
๒๐๑๕ 
พ.ศ.  

๒๕๕๔ 

๑๒ ๑๔ ๑๔ ๑๓ 

 

 

 

 

 



 

 

 

๖๒ 

๓.๒.๒  อาจารย์ประจ า 

ล าดับ ชื่อ – นามสกุล คุณวุฒิ สาขาวิชาเอก 
ต าแหน่ง 
วิชาการ 

 

ส าเร็จการศึกษา 
จากสถาบัน 

 

ปีท่ีส าเร็จ
การศึกษา 

ภาระการสอน ชม./สัปดาห์ 

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 
๑ นางสาวสุรยาณี    อาลี

มามะ 
1950300066538 
 
 

M.A. 
 
B.A.  . 

Teaching Arabic to non-
Arabic  Speakers    
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อาจารย์ Al-Azhar University, 
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Al-Azhar University, 
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Ph.D 
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๖๓ 
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๖๔ 
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๖๕ 

๔. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (สหกิจศึกษาหรือประสบการณ์วิชาชีพ) (ถ้าม)ี 
บัณฑิตจ าเป็นต้องมีประสบการณ์ในวิชาชีพก่อนเข้าสู่การท างานจริง แต่เนื่องจากสถาน

ประกอบการหรือหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องยังไม่แพร่หลายมากนัก ดังนั้น หลักสูตรได้ก าหนดรายวิชา
๐๙-๐๒๔-๔๔๔ สหกิจศึกษาไว้ในหลักสูตรโดยจัดไว้ในกลุ่มวิชาเอกเลือก ในทางปฏิบัติอาจารย์ที่ปรึกษาจะ
เป็นผู้แนะน าส่งเสริมให้นักศึกษาลงทะเบียนรายวิชานี้ และสาขาวิชาฯ จะด าเนินการประสานกับหน่วยงาน
และองค์กรต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้นักศึกษาที่มีความประสงค์จะลงทะเบียนเรียน สามารถลงทะเบียน
เรียนวิชานี้ได้ทุกคน ซึ่งเป็นการปฏิบัติงานในสถานประกอบการเชิงวิชาการหรือวิชาชีพ เสมือนหนึ่งเป็น
ภาระงานเต็มเวลาในสถานประกอบการมีลักษณะเป็นพนักงานชั่วคราวในสถานประกอบการ หน่วยงาน
ของรัฐหรือเอกชนที่เกี่ยวข้องกับภาษาอาหรับ โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจ าหลักสูตร 
นักศึกษาที่ลงทะเบียนในรายวิชานี้จะต้องลงทะเบียนมาแล้วไม่น้อยกว่า ๕ ภาคการศึกษา ในระหว่างการ
ปฏิบัติงาน ๑ ภาคการศึกษา ผู้ลงทะเบียนเรียนรายวิชานี้จะต้องได้รับการประเมินโดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
ร่วมกับเจ้าของสถานประกอบการ นักศึกษาท่ีผ่านการปฏิบัติงานต้องรวบรวมความรู้ที่ได้จากการ
ปฏิบัติงาน มาน าเสนอให้อาจารย์ประจ าวิชาเพ่ือประเมินผลการปฏิบัติงาน 

 

4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม 
  ความคาดหวังในผลการเรียนรู้ประสบการณ์ภาคสนามของนักศึกษา มีดังนี้  

4.1.1 ทักษะในการปฏิบัติงานด้านภาษาอาหรับจากสถานประกอบการ หน่วยงาน
ราชการหรือเอกชน 

  4.1.2 มีมนุษยสัมพันธ์และสามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้ดี  
  4.1.3 มีระเบียบวินัย ตรงเวลา สามารถปรับตัวเข้ากับสถานประกอบการได้ 

4.1.4 มีความกล้าในการแสดงออกและน าความคิดสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์ในการ
ท างานได้ 

  4.1.5 เข้าใจชีวิตการท างานและวัฒนธรรมองค์กร  
4.1.6 เข้าใจกระบวนการ ขั้นตอน และวิธีการน าความรู้ด้านภาษาอาหรับมาประยุกต์ใช้

ในการท างาน  
  

 4.2 ช่วงเวลา 
                     รายวิชา 09-0๒4-4๔๔ สหกิจศึกษา ภาคการศึกษาต้น ของปีการศึกษาที่  4 
 

 4.3 การจัดเวลาใน 1 ภาคการศึกษา  
  จัดเต็มเวลาใน 1 ภาคการศึกษา  
 

4.4 จ านวนหน่วยกิต 
                     รายวิชา 09-0๒4-4๔๔ สหกิจศึกษา   6  หน่วยกิต 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

๖๖ 

๕ ก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงานหรืองานวิจัย (ถ้ามี)  
 

๕.๑ ค าอธิบายโดยย่อ   
รายวิชา ๐๙-๐๒๔-๔๒๖ สารนิพนธ์ เป็นรายวิชาการฝึกประสบการณ์การศึกษา ค้นคว้า 

วิเคราะห์ทางภาษาอาหรับ โดยนักศึกษาเป็นผู้เลือกหัวข้อและเขียนเค้าโครงสารนิพนธ์ หรือโครงงาน ใน
หัวข้อพิเศษ เกี่ยวข้องกับสาขาภาษาอาหรับ และได้รับการอนุมัติจากกรรมการสาขาวิชาให้ท าการศึกษา
อย่างเป็นระบบตามหลักวิชาการ วิเคราะห์ สรุปรายงาน น าเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการสอบสารนิพนธ์ 
และจัดพิมพ์รายงานผลการศึกษาเพ่ือเผยแพร่สู่สาธารณะ     
 

๕.๒  มาตรฐานผลการเรียนรู้  
 นักศึกษามีความรู้ความสามารถในการก าหนดประเด็นปัญหาที่ต้องการศึกษา เข้าใจในขั้นตอน
ของกระบวนการวิจัย สามารถรวบรวมข้อมูล น าประมวลผลวิเคราะห์และสรุป ตลอดจนการน าเสนอผล
การศึกษาได้ 
 

๕.๓  ช่วงเวลา  
ภาคการศึกษาต้นของชั้นปีที่ ๔ 

 
๕.๔ จ านวนหน่วยกิต 

            ๓  หน่วยกิต 
 

๕.๕  การเตรียมการ  
๕.๕.๑ มีการจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการท าสารนิพนธ์  
๕.๕.๒ ก าหนดให้มีอาจารย์ที่ปรึกษาคอยแนะน า 
๕.๕.๓ จัดให้มีคู่มือการเขียนสารนิพนธ์และแบบฟอร์มการเสนอโครงงานและรายงาน

ความก้าวหน้า 
 

๕.๖  กระบวนการประเมินผล 
๕.๖.๑ ประเมินผลจากการน าเสนอรายงานตามรูปแบบที่ก าหนดโดยอาจารย์ผู้สอนรายวิชา 
๕.๖.๒ ประเมินผลจากความก้าวหน้าในการท าโครงงานโดยอาจารย์ที่ปรึกษา 
๕.๖.๓ คณะกรรมการประเมินผลโดยการจัดสอบประเมินผลการน าเสนอสารนิพนธ์ ซ่ึง

ประกอบด้วยอาจารย์ในสาขาวิชาไม่น้อยกว่า ๒คน และนักศึกษาผู้เรียนทุกคน
สามารถเข้าฟังการน าเสนอผลการศึกษาค้นคว้า 

 

 

 

 

 



 

 

 

๖๗ 

หมวดที่ ๔  ผลการเรียนรู้ก ลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอาหรับ (หลักสูตรนานาชาติ) ได้ก าหนด ผลการเรียนรู้
ที่คาดหวัง Expected Learning Outcomes (ELO) ของหลักสูตร ไว้ ดังนี้ 

- สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ทางด้านภาษาอาหรับในการอธิบายบทบัญญัติอิสลาม  
- สามารถใช้ภาษาอาหรับในการสื่อสารและทางวิชาการ 
- แสดงพฤติกรรมด้วยมารยาทอันดีงามตามหลักบัญญัติอิสลาม มีภาวะผู้น า จิตส านึกสาธารณะ 
- สามารถใช้สื่อเทคโนโลยีสมัยใหม่เพื่อพัฒนาทักษะภาษาอาหรับและภาษาอาเซียน  

     -   สามารถวิเคราะห์และเชื่อมโยงระหว่างวัฒนธรรมอาหรับกับวัฒนธรรมอื่น ๆ 
  และก าหนดคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา กลยุทธ์และแผนพัฒนา ดังนี้  
 

๑. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 
 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา 
๑.๑ ความสามารถด้านการใช้ภาษาอาหรับ  
ภาษาอังกฤษและภาษามลายู 

-  จัดโครงการสอนเสริมความรู้ด้านการใช้ภาษาอาหรับและภาษาอังกฤษ
นอกหลักสูตร 
- จัดค่ายฝึกทักษะการใช้ภาษาอาหรับภาษาอังกฤษและภาษามลายู  
- ร่วมกิจกรรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษและภาษาอาหรับของคณะ/
มหาวิทยาลัย 
- สนับสนุนให้นักศึกษามีประสบการณ์ดูงานหรือฝึกทักษะภาษาอังกฤษ/
ภาษาอาหรับในและต่างประเทศ 
- จัดให้มีกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาอาหรับ/ภาษาอังกฤษระหว่าง
นักศึกษาและอาจารย์ชาวต่างประเทศ 

๑.๒ ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ - จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
-  จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้โปรแกรมส าเร็จรูปพื้นฐานต่าง ๆ 
- จัดการเรียนการสอนแต่ละรายวิชาให้มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น 
การสืบค้นข้อมูลต่าง ๆ จากห้องสมุด อินเทอร์เน็ต / การจัดการเรียนแบบ 
e-learning 

๑.๓ มีคุณธรรม จริยธรรมความรับผิดชอบ  
และจรรยาบรรณในศาสนา 

- ก าหนดให้แต่ละรายวิชาสอดแทรกจิตส านึกและตระหนักในการปฏิบัติ
ตามความรู้และจรรยาบรรณทางศาสนา และวิชาการ  
- จัดกิจกรรมในรายวิชาและกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่เน้นความรับผิดชอบ 
ความเสียสละ และการถือประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตน 
- สนับสนุนงบประมาณในการท าโครงการที่เน้นคุณธรรมจริยธรรม 
กิจกรรมทางศาสนา การท างานเป็นทีม และความสามัคคีในหมู่คณะ 
- สนับสนุนการร่วมโครงการด้านคุณธรรมจริยธรรมทั้งในและนอก
มหาวิทยาลัยฯ 
- ก าหนดให้แต่ละรายวิชาที่เก่ียวข้องกับคุณธรรมจริยธรรมมีการให้ความรู้
ถึงผลกระทบต่อสังคมและข้อกฎหมายรวมทั้งหลักศาสนา 

 

 



 

 

 

๖๘ 

๒.  การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 
 

      ๒.๑ คุณธรรม จริยธรรม 
 

            ๒.๑.๑  ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
นักศึกษาต้องมีคุณธรรม จริยธรรมเพื่อให้สามารถด าเนินชีวิตร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมอย่างราบรื่น และ

เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม   อาจารย์ที่สอนในแต่ละวิชาต้องพยายามสอดแทรกเรื่องที่เก่ียวกับสิ่งต่อไปนี้  
๑)   มีวินัย ตรงต่อเวลา เสียสละ และซื่อสัตย์สุจริต 
๒)   มีความรับผิดชอบและมีจิตสารณะต่อผู้อื่น 
๓)  เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น  
๔)  เคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ 
๕)  เคารพกฎ ระเบียบ และข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม 

๒.๑.๒  กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม  จริยธรรม 
  ๑) เน้นให้อาจารย์ผู้สอนทุกคนสอดแทรกเรื่องคุณธรรมจริยธรรมในการสอนทุกรายวิชา 

๒) จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานอัลกุรอาน อัลซุนนะฮฺ เช่น 
    การส่งเสริมการปฏิบัติศาสนกิจ การบ าเพ็ญประโยชน์ส่วนรวม การเสียสละ  ความมี 
    วินัยและความรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อ่ืน  
๓) ก าหนดให้มีวัฒนธรรมองค์กรเพื่อเป็นการปลูกฝังให้นักศึกษามีระเบียบวินัยโดยเน้น 
   การเข้าชั้นเรียนให้ตรงเวลาตลอดจนการแต่งกายที่เป็นไปตามระเบียบของ

มหาวิทยาลัย 
๔) ส่งเสริมให้นักศึกษามีความรับผิดชอบโดยผ่านกระบวนการท างานกลุ่ม การแบ่ง 
    หน้าที่ การเป็นผู้น ากลุ่มและการเป็นสมาชิกกลุ่มมีความซื่อสัตย์โดยไม่กระท าการ 
    ทุจริตในการสอบหรือลอกงานของผู้อื่นเป็นต้น 
 

๒.๑.๓  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรม 
  ใช้วิธีการประเมินระหว่างเรียนและการประเมินภายหลังส าเร็จการศึกษาดังนี้ 

๑)  การประเมินระหว่างเรียนโดยการประเมินจากตนเองเพ่ือน และอาจารย์ ด้วยวิธีใช้
แบบสอบถาม สังเกต แบบบันทึก แบบประเมิน หรือการสัมภาษณ์ ซึ่งมีประเด็นการ
ประเมิน ประกอบด้วย การตรงเวลาของนักศึกษาในการเข้าชั้นเรียนการส่งงานตาม
ก าหนดระยะเวลาที่มอบหมายการมีวินัยและการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร การ
แสดง พฤติกรรมในการสอบและการประกอบศาสนกิจ การมี พฤติกรรมการ
ปฏิสัมพันธ์กับคณาจารย์และเพ่ือนนักศึกษาความรับผิดชอบในหน้าที่หรืองานที่
ได้รับมอบหมาย 

๒) การประเมินภายหลังส าเร็จการศึกษาโดยให้บัณฑิตประเมินตนเอง และประเมินจาก
ผู้ใช้บัณฑิตโดยใช้แบบสอบถามหรือการสัมภาษณ์ 

 
๒.๒ ความรู้ 
 

๒.๒.๑ ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
1) มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการสื่อสารของศาสตร์ที่ศึกษา  และ

สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิต   



 

 

 

๖๙ 

2) สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่
เกี่ยวข้อง ตลอดจนงานวิจัยใหม่ๆ ที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

3) สามารถวิเคราะห์ปัญหาของศาสตร์ที่ศึกษา และบูรณาการความรู้ในศาสตร์ที่
เกี่ยวข้องได้  

4) มีความรู้ ความเข้าใจในวัฒนธรรมของศาสตร์ที่ศึกษา และสถานการณ์ท่ีเปลี่ยนแปลง
ของประเทศและสังคมโลก 

 

๒.๒.๒ กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้ 
  ๑) เน้นการสอนโดยให้ผู้เรียนมีการเรียนรู้ด้วยตนเองและการเรียนแบบมีส่วนร่วม   

๒) เน้นหลักการทางทฤษฎีและประยุกต์ทางการปฏิบัติ  
๓) ส่งเสริมการบรรยายเชิงอภิปราย  การค้นคว้า  การวิเคราะห์  และการจัดสัมมนา 
๔) จัดให้มีรายวิชาสารนิพนธ์ให้ผู้เรียนน าเสนอกรณีศึกษาท่ีตนสนใจ 
๕) ส่งเสริมการจัดให้มีการเรียนรู้จากสถานการณ์จริงโดยจัดให้มีการศึกษาดูงาน หรือ 
   เชิญผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ตรงมาเป็นวิทยากรพิเศษเฉพาะเรื่อง    

 

๒.๒.๓ กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการปฏิบัติของนักศึกษาในด้านต่างๆคือ 
๑)  ประเมินจากการทดสอบย่อย 
๒)  ประเมินจากการสอบกลางภาคการศึกษาและปลายภาคการศึกษา 
๓)  ประเมินจากรายงานการศึกษาค้นคว้าที่นักศึกษาจัดท า 
๔)  ประเมินจากการวิเคราะห์กรณีศึกษาหรืองานที่ได้รับมอบหมาย  
๕)  ประเมินจากการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการทางภาษาอาหรับ 
๖)  ประเมินจากการน าเสนอรายงานในชั้นเรียน 
๗)  ประเมินจากการวิจัยสารนิพนธ์ 

 

๒.๓ ทักษะทางปัญญา 
 

๒.๓.๑ ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
1) สามารถค้นคว้าหาความรู้ในศาสตร์ที่ศึกษา  จากแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่นหรือ

แหล่งข้อมูลที่หลากหลายได้ด้วยตนเอง 
2) สามารถคิดวิเคราะห์ และแปลความหมายข้อมูลที่ได้จากการศึกษาค้นคว้าอย่างเป็น

ระบบ 
    3) สามารถประยุกต์ความรู้ในศาสตร์ที่ศึกษา และน าไปใช้ได้เหมาะสม 

4) มีทักษะการแก้ปัญหาในห้องเรียน ห้องปฏิบัติการตามที่ได้รับความรู้ และการฝึกฝน 
สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับสถานการณ์ที่เป็นจริง  

 

๒.๓.๒ กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
๑)  เน้นการสอนให้นักศึกษารู้จักบูรณาการและการประยุกต์ใช้องค์ความรู้ด้าน 
      ภาษาศาสตรแ์ละทฤษฎีความรู้ต่างๆผ่านการท ารายงานและงานที่ 
มอบหมายในรายวิชาต่างๆ 
๒)  จัดให้มีการท าสารนิพนธ์เพื่อวิเคราะห์ปัญหาทางด้านภาษาอาหรับ อิสลาม 



 

 

 

๗๐ 

ศึกษา สังคมมุสลิมโดยเน้นประเด็นที่เกี่ยวกับภาษาและวัฒนธรรม 
                     ๓)  การจัดกิจกรรม / สัมมนาเชิงปฏิบัติการวิชาการทางภาษาอาหรับ 

 

๒.๓.๓ กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
๑) การออกข้อสอบที่ให้นักศึกษาแก้ปัญหา อธิบายแนวคิดของการแก้ปัญหาและ 
วิธีการแก้ปัญหาโดยการประยุกต์ความรู้ที่เรียนมาหรือกระบวนการคิดวิเคราะห์   

  ๒) การประเมินตามสภาพจริงจากผลงานและการปฏิบัติของนักศึกษาเช่นประเมิน 
จากการน าเสนอรายงานในชั้นเรียนการทดสอบโดยใช้แบบทดสอบการสัมมนา   
และโครงงาน เป็นต้น   
 

๒.๔ ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
๒.๔.๑ ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคลและความรับผิดชอบ 

1) มีความสามารถในการปรับตัวและมีปฏิสัมพันธ์อย่างสร้างสรรค์กับบุคคล สามารถ
ท างานเป็นทีม และรู้จักบทบาทของผู้น า/สมาชิกในกลุ่ม  

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

และมีความรับผิดชอบทั้งส่วนตัวและส่วนรวม 
 

๒.๔.๒  กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 
และความรับผิดชอบ 

๑) ส่งเสริมการจัดกิจกรรมการสอนที่เน้นการท างานเป็นทีมและงานต้องมี
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 

๒) สอดแทรกเรื่องความรับผิดชอบ การมีมนุษยสัมพันธ์ การเคารพวัฒนธรรม
องค์กรในรายวิชาต่าง ๆ 

๓) จัดกิจกรรมฝึกทักษะภาวะผู้น าและผู้ตามท่ีดี 
 

๒.๔.๓ กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ 
รับผิดชอบ 

  ๑) ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษาในการน าเสนอรายงานกลุ่ม 
๒) สังเกตจากพฤติกรรมความสม่ าเสมอที่แสดงออกในการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ 
๓) ประเมินจากการแสดงออกถึงความรับผิดชอบและความสนใจในการพัฒนาตนเองใน 
ด้านวิชาการอย่างต่อเนื่อง   

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

๗๑ 

๒.๕  ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

๒.๕.๑ ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี 
สารสนเทศ 

๑) สามารถประยุกต์ใช้หลักตรรกะ คณิตศาสตร์ สถิติ การใช้คอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยี  
สารสนเทศในชีวิตประจ าวันได้อย่างเหมาะสม 

๒) มีความสามารถในการวิเคราะห์ แปลความหมายข้อมูลเชิงตัวเลข และใช้เทคโนโลย
สารสนเทศได้ถูกต้อง 

๓) สามารถใช้ภาษาสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งการพูด การฟัง การเขียน และการ
ถ่ายทอดข้อมูลข่าวสารแก่ผู้อ่ืนได้อย่างเข้าใจ 

                     4) สามารถเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเข้าถึงแหล่งข้อมูลในศาสตร์ที่ศึกษา  
                        และน าเสนอสารสนเทศได้อย่างเหมาะสม 
 

๒.๕.๒ กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

๑)  จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะการสื่อสารระหว่างบุคคลทั้ง
การพูด  การฟัง  และการเขียนในระหว่างผู้เรียนผู้สอนและบุคคล อ่ืนที่เก่ียวข้องใน
สถานการณ์ท่ีหลากหลาย 

๒)  จัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เลือกและใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารที่หลากหลายรูปแบบและวิธีการ 

๓)   จัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ใช้ความสามารถในการเลือก
สารสนเทศและฝึกทักษะการน าเสนอด้วยวิธีการที่หลากหลายเหมาะสมกับผู้ฟัง  และ
เนื้อหาที่น าเสนอ 

๔)  จัดกิจกรรมการเรียนรู้ในรายวิชาต่างๆให้นักศึกษาได้วิเคราะห์สถานการณ์จ าลอง และ
สถานการณ์เสมือนจริง และน าเสนอการแก้ปัญหาที่เหมาะสม 

๕)  เรียนรู้เทคนิคการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศให้เหมาะสมกับ หลักวิชาภาษา
อาหรับ 

 

๒.๕.๓ กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และ 
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

๑) ประเมินจากเทคนิคการน าเสนอโดยใช้ทฤษฎี การเลือกใช้เครื่องมือทางเทคโนโลยี
สารสนเทศหรือคณิตศาสตร์และสถิติพ้ืนฐานที่เก่ียวข้อง 

๒) ประเมินจากความสามารถในการอธิบายถึงข้อจ ากัด เหตุผลในการเลือกใช้
เครื่องมือต่างๆการอภิปรายกรณีศึกษาที่มีการน าเสนอในชั้นเรียน 

๓) ประเมินความสามารถในการ แก้ปัญหาและ ประสิทธิภาพใน การแก้ปัญหา โดย
กลุ่มนักศึกษาและอาจารย์ 

๔) ประเมินผลงานตามกิจกรรมการเรียนการสอน โดยใช้แบบสังเกต และแบบ
ประเมินทักษะการพูดและการเขียน 

 



 

 

 

๗๒ 

๓. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา 
((Curriculum Mapping) 
 ผลการเรียนรู้ในตารางมีความหมายดังนี้  
 
 
 
 



 

 

 

๗๓ 

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชาภาษา มนุษย์ศาสตร์ สังคมศาสตร์กลุ่มวิชากีฬาพลศึกษาและกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 

หลักสูตรนานาชาติ สถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา 
 ความรับผิดชอบหลักo ความรับผิดชอบรอง 

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

และสังคม 
2) เข้าใจสังคมพหุวัฒนธรรม และเคารพสิทธิ กฎระเบียบขององค์กร 
3) รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น มีภาวะความเป็นผู้น าและผู้ตาม รู้คุณค่าและศักดิ์ศรี

ของความเป็นมนุษย์  
4) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 
 

1) มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการสื่อสารของศาสตร์ที่ศึกษา  และสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิต   

2) สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง 
ตลอดจนงานวิจัยใหม่ๆ ท่ีมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

3) สามารถวิเคราะห์ปัญหาของศาสตร์ที่ศึกษา และบูรณาการความรู้ในศาสตร์ที่เกี่ยวข้องได้  
4) มีความรู้ ความเข้าใจในวัฒนธรรมของศาสตร์ที่ศึกษา และสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงของ

ประเทศและสังคมโลก  
3. ทักษะทางปัญญา 4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
1) สามารถค้นคว้าหาความรู้ในศาสตร์ที่ศึกษา  จากแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่นหรือ

แหล่งข้อมูลที่หลากหลายได้ด้วยตนเอง 
2) สามารถคิดวิเคราะห์ และแปลความหมายข้อมูลที่ได้จากการศึกษาค้นคว้าอย่าง

เป็นระบบ 
3) สามารถประยุกต์ความรู้ในศาสตร์ที่ศึกษา และน าไปใช้ได้เหมาะสม 
4) มีทักษะการแก้ปัญหาในห้องเรียน ห้องปฏิบัติการตามที่ได้รับความรู้ และการ

ฝึกฝน สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับสถานการณ์ที่
เป็นจริง 

1) มีความสามารถในการปรับตัวและมีปฏิสัมพันธ์อย่างสร้างสรรค์กับบุคคล สามารถท างานเป็น
ทีม และรู้จักบทบาทของผู้น า/สมาชิกในกลุ่ม  
2) สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์ที่ศึกษามาช้ีน าสังคมในประเด็นท่ีเหมาะสม 
3) มีการพัฒนาการเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
4) มีความรับผิดชอบต่อหน้าท่ี ต่อสังคม สามารถเสนอแนะแนวทางเพื่อการแก้ปัญหา และมีความ

รับผิดชอบท้ังส่วนตัวและส่วนรวม 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
1) สามารถประยุกต์ใช้หลักตรรกะ คณิตศาสตร์ สถิติ การใช้คอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ ในชีวิตประจ าวันได้อย่างเหมาะสม 
2) มีความสามารถในการวิเคราะห์ แปลความหมายข้อมูลเชิงตัวเลข และใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้ถูกต้อง 
3) สามารถใช้ภาษาสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งการพูด การฟัง การเขียน และการถ่ายทอดข้อมูลข่าวสารแก่ผู้อื่นได้อย่างเข้าใจ 
4) สามารถเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเข้าถึงแหล่งข้อมูลในศาสตร์ที่ศึกษา และน าเสนอสารสนเทศได้อย่างเหมาะสม  

 



 

 

 

๗๔ 

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชาภาษา มนุษย์ศาสตร์ สังคมศาสตร์กลุ่มวิชากีฬาพลศึกษาและกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 

หลักสูตรนานาชาติ สถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา 
 ความรับผิดชอบหลักo ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา ๑. คุณธรรม จริยธรรม ๒. ความรู้ ๓. ทักษะทางปัญญา ๔. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล 

และความรับผิดชอบ 

๕. ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไปกลุ่มวิชาภาษา 
๐๙-๐๐๔-๑๐๙  ภาษาไทยส าหรับนักศึกษา 
                     ตา่งชาติ  o  o    o o   o o  o o o o  o 

๑๑-๐๓๔-๑๐๑  การใช้ภาษาไทย  o  o    o o   o o  o o o o  o 

๑๑-๐๓๔-๑๐๕  ภาษาไทยร่วมสมัย o o o o   o o o o  o o o  o o o o o 

๑๑-๐๓๔-๑๐๒  ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน o  o o    o o o  o o o o o o o  o 
๑๑-๐๓๔-๑๐๓  การสนทนภาษาอังกฤษเพื่อ 
                    การสื่อสาร  o o o o    o o   o  o o o o o  o 

๑๑-๐๓๔-๑๐๖ การเรียนรู้ภาษาอังกฤษ 
                      ผ่านทางวัฒนธรรม o o o o    o o o  o  o o  o o  o 

๑๑-๐๓๔-๑๐๔ การใช้ภาษามาลายูใน 
                    ชีวิตประจ าวัน o  o o   o o o o o o  o o o o o  o 

๑๑-๐๓๔-๑๐๗ ภาษามลายูเพ่ือการสื่อสาร o o o o    o o o  o  o o o o o  o 

 
 



 

 

 

๗๕ 

รายวิชา ๑. คุณธรรม 
จริยธรรม 

๒. ความรู้ ๓. ทักษะทาง
ปัญญา 

๔. ทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคล 
และความรับผิดชอบ 

๕. ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสารและการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 
๐๙-๐๐๔-๑๐๓ ทักษะชีวิตมุสลิม o  o   o    o  o   o o    o 

๐๙-๐๐๔-๑๐๔ มโนทัศน์การศึกษาในอิสลาม o   o     o •   o    o   o 

๑๑-๐๒๔-๑๐๘ สหวิทยาการทางมนุษยศาสตร์ o                    

๑๑-๐๒๔-๑๐๙ การพูดเพ่ือสังคม  o o o o    o o o  o o o o o o o  o 

๑๑-๐๒๔-๑๑๐ การค้นคว้าสารสนเทศ 
                  และการเขียนรายงานทางวิชาการ 

o o o o    o o   o  o o o o o  o 

๑๑-๐๒๔-๑๑๑  วิถีชีวิตมุสลิมและสุขภาพ o o o o    o o o  o  o o  o o  o 
๑๑-๐๒๔-๑๑๒  ทักษะการคิด o  o o   o o o o o o  o o o o o  o 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

๗๖ 

รายวิชา ๑. คุณธรรม 
จริยธรรม 

๒. ความรู้ ๓. ทักษะทาง
ปัญญา 

๔. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล 

และความรับผิดชอบ 

๕. ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 
๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 
๐๙-๐๐๔-๑๐๕   วิทยาการอิสลามเบื้องต้น  o     o  o  o    o  o o  o 

๐๙-๐๐๔-๑๐๖  ศาสนาและปรัชญาชีวิต  o  o       o   o      o 

๐๙-๐๐๔-๑๐๗  สันติศึกษา       o    o  o     o   

๑๑- ๐๑๔-๑๑๒ โลกและเหตุการณ์ปัจจุบัน                     

๑๑-๐๑๔-๑๑๓ สหวิทยาการด้านสังคมศาสตร์                     

๑๑-๐๑๔-๑๑๔ วิถีชีวิตและวัฒนธรรม                     

๑๑-๐๑๔-๑๑๕  ศาสนาและวัฒนธรรมไทย   o o  o o o o o o   o o o o o o o 

๑๑-๐๑๔-๑๑๖  มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม o o o o   o o o o  o o o  o o o o o 

๑๑-๐๑๔-๑๑๗  กฎหมายในชีวิตประจ าวัน o o o o    o  o  o o o o o o o  o 

๑๑-๐๑๔-๑๑๘ สังคมวิทยาจังหวัดชานแดนใต้ o o o o    o o o  o  o o o o o  o 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชากีฬาพลศึกษา 

๑๑-๐๑๔-๑๑๙ การออกก าลังกาย  o o o  o  o o  o o o    o o o o 

๑๑-๐๑๔-๑๒๐ กิจกรรมพลศึกษา o o o  o o  o o o o  o o  o o o o o 

 
 
 



 

 

 

๗๗ 

รายวิชา ๑. คุณธรรม 
จริยธรรม 

๒. ความรู้ ๓. ทักษะทาง
ปัญญา 

๔. ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล 

และความ
รับผิดชอบ 

๕. ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไปกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
๑๐-๐๒๔-๑๐๒   สถิติการวิจัย                    

๑๐-๐๓๔-๑๐๔  ระเบียบวิธีการวิจัย                     
๑๐-๐๓๔-๑๐๗  คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน                    

๑๐-๐๖๔-๑๑๙  วิทยาศาสตร์กับโลกสีเขียว                    

๑๐-๐๒๔-๑๐๔  คอมพิวเตอร์ในชีวิตประจ าวัน                     
๐๙-๐๐๔-๑๐๘  อิสลามกับวิทยาศาสตร์                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

๗๘ 

๓.๒ แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา หมวดวิชาเฉพาะและวิชาเลือก 
 ความรับผิดชอบหลัก  o ความรับผิดชอบรอง 

               1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 
(๑)   มีวินัย ตรงต่อเวลา เสียสละ และซื่อสัตย์สุจริต 
(๒)  มีความรับผิดชอบและมีจิตสารณะต่อผู้อื่น 
(๓)  เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น  
(๔)  เคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ 
(๕)  เคารพกฎ ระเบียบ และข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม 

(๑) มีความรู้ ความเข้าใจในวิชาการต่างๆทางภาษาอาหรับ 
(๒) มีทักษะความสามารถด้านการสื่อสารภาษาอาหรับกับผู้อ่ืน(ด้านการพูด การฟัง 
การอ่าน และการเขียน) 
(๓) มีความสามารถในการค้นหาข้อมูลภาษาอาหรับจากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย  
(๔) สามารถบูรณาการความรู้ภาษาอาหรับกับความรู้ในศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

3. ทักษะทางปัญญา 4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
(๑) สามารถคิดวิเคราะห์ข้อมูลทางภาษาอาหรับจากแหล่งอ้างอิงต่างๆอย่างมี

วิจารณญาณ 
(๒) สามารถสรุปผลสัมฤทธิ์ด้านภาษาอาหรับผ่านกระบวนการอ่านได้อย่าง
ถูกต้อง 
(๓) สามารถประยุกต์ความรู้ ทักษะ และการใช้เครื่องมือที่เหมาะสมในการผลิต
นวัตกรรมทางภาษาอาหรับ 
(๔) สามารถใช้ศิลป์หรือกวีภาษาอาหรับในบริบทต่างๆเพ่ือการอธิบายได้อย่าง
ถูกต้อง 
(๕) สามารถแปลภาษาอาหรับเป็นภาษาไทยหรือภาษาของผู้เรียนและกลับกันได้ 

(๑) สามารถสื่อสารกับกลุ่มคนหลากหลายด้วยภาษาอาหรับได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
(๒) สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์ทางภาษาอาหรับมาชี้น าสังคมในประเด็นที่
เหมาะสม 
(๓) สามารถให้ความช่วยเหลือและอ านวยความสะดวกในการแก้ปัญหา
สถานการณ์ท่ีเกี่ยวข้อง 
(๔) มีความรับผิดชอบในการกกระท าของตนเองและงานกลุ่มพร้อมพัฒนาการ
เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 
 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
(๑) สามารถใช้เทคนิคทางคณิตศาสตร์และสถิติพ้ืนฐานในการวิเคราะห์ข้อมูลและสามารถแปลความหมายของข้อมูลได้  
(๒) มีทักษะในการสื่อสารข้อมูลทั้งทางการพูดและการเขียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
(๓) สามารถเลือกใช้รูปแบบในการน าเสนอข้อมูลและสื่อความหมายส าหรับเนื้อหาและผู้ฟังที่แตกต่างกันได้อย่างเหมาะสม  
(๔) สามารถเข้าถึงและคัดเลือกความรู้จากแหล่งข้อมูลสารสนเทศท้ังในระดับชาติและนานาชาติ  
(๕) มีวิจารญาณในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างเหมาะสม  
 



 

 

 

๗๙ 

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
หมวดวิชาเฉพาะ หลักสูตรนานาชาติ สถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา 

ความรับผิดชอบหลัก   ความรับผิดชอบรอง 
 

รายวิชา 
๑. คุณธรรม จริยธรรม 

 
๒. ความรู้ ๓.ทักษะทางปัญญา 

๔. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

๕. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

หมวดวิชาเฉพาะ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

กลุ่มวิชาแกน  

๐๙-๐๐๔-๒๐๑   ความรู้เกี่ยวกับอัลกุรอาน    o    o      o  o       o 

๐๙-๐๐๔-๒๐๒   ความรู้เกี่ยวกับอัลหะดีษ    o    o      o  o       o 

๐๙-๐๐๔-๒๐๓   หลักการศรัทธา          o   o          o 

๐๙-๐๐๔-๒๐๔   ประวัติศาสตร์กฎหมาย   
อิสลาม   o  o o  o   o    o  o  o  o  o 

๐๙-๐๐๔-๒๐๕  ชีวประวัตทิ่านนบ ี   o  o  o    o   o  o     o  o 

๐๙-๐๐๔-๒๐๖  อัลกุรอานและตัจญ์วีด   o o   o     o   o  o o  o  o  o 

กลุ่มวิชาเอก(บังคับ) 
๐๙-๐๒๔-๒๐๑  หลักภาษาอาหรับ  ๑       o  o    o o            o   

๐๙-๐๒๔-๒๐๒  หลักภาษาอาหรับ  ๒      o  o    o o            o   

๐๙-๐๒๔-๒๐๓  หลักภาษาอาหรับ  ๓      o  o    o o            o   

๐๙-๐๒๔-๒๐๔  หลักภาษาอาหรับ  ๔  o  o    o o            o   



 

 

 

๘๐ 

รายวิชา 
๑. คุณธรรม จริยธรรม 

 
๒. ความรู้ ๓.ทักษะทางปัญญา 

๔. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

๕. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

๐๙-๐๒๔-๒๐๕  หลักภาษาอาหรับ  ๕      o  o    o o            o   

๐๙-๐๒๔-๒๐๖  หลักภาษาอาหรับ  ๖      o  o    o o            o   

๐๙-๐๒๔-๒๐๗  หลักภาษาอาหรับ  ๗     o  o    o o            o   

๐๙-๐๒๔-๒๐๙  วรรณคดี๑          o   o    o   o   o  o    o o   

๐๙-๐๒๔-๒๑๐  วรรณคดี๒       o   o    o   o   o  o    o o   

๐๙-๐๒๔-๒๑๑  วรรณคดี๓       o   o    o   o   o  o    o o   

๐๙-๐๒๔-๒๑๒  วรรณคดี๔         o   o    o   o   o  o    o o   

๐๙-๐๒๔-๒๑๖  วิธีวิทยาการวิจัยทางวรรณกรรม o   o    o   o   o  o    o o   

๐๙-๐๒๔-๒๑๗  วาทศิลป์ ๑      o        o   o  o  o  o   o 

๐๙-๐๒๔-๒๑๘  วาทศิลป์ ๒         o        o   o  o  o  o   o 

๐๙-๐๒๔-๒๑๙  วาทศิลป์ ๓   o        o   o  o  o  o   o 

๐๙-๐๒๔-๒๒๐วาทศิลป์ ๔     o        o   o  o  o  o   o 

๐๙-๐๒๔-๒๒๑  หลักการสอน                     o  o o  

๐๙-๐๒๔-๒๓๙ ภาษาศาสตร์และหลัก
พจนานุกรม                   o  o o  

   o  

๐๙-๐๒๔-๒๒๓  นิรุกติศาสตร์            o       o  o  o 

๐๙-๐๒๔-๒๒๕   ฉันทศาสตร์                      o       o  o  o 



 

 

 

๘๑ 

รายวิชา 
๑. คุณธรรม จริยธรรม 

 
๒. ความรู้ ๓.ทักษะทางปัญญา 

๔. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

๕. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

กลุ่มวิชาเอก (เลือก)  

๐๙-๐๒๔-๒๐๘  วิธีการสอนภาษาอาหรับส าหรับ 
      คนที่ไม่ใช่ชาวอาหรับ                   o  o o  

๐๙-๐๒๔-๒๑๓ วรรณคดี  ๕   o        o   o  o  o  o   o 

๐๙-๐๒๔-๒๑๕  วรรณคดีวิจักษ์    o        o   o  o  o  o   o 

๐๙-๐๒๔-๒๒๗  วรรณคดีเปรียบเทียบ   o        o   o  o  o  o   o 

๐๙-๐๒๔-๒๒๘  หลักการแปลเบื้องต้น                       o 

๐๙-๐๒๔-๒๓๐  ภาษาอาหรับเพื่อการอาชีพ ๑                   o  o o  

๐๙-๐๒๔-๒๓๑  ภาษาอาหรับเพื่อการอาชีพ ๒                   o  o o  

๐๙-๐๒๔-๒๓๒  ภาษาศาสตร์สังคม   o   o   o         o     o 

๐๙-๐๒๔-๒๓๓ อิอฺญาซุลกุรอาน              o        o   o  o  o  o   o 

๐๙-๐๒๔-๒๓๔ ประวัติศาสตร์และภูมิศาสตร์โลก 
มุสลิม                   o  o o  

๐๙-๐๒๔-๒๑๔  วรรณคดี ๖   o        o   o  o  o  o   o 

๐๙-๐๒๔-๒๓๕  สัทศาสตร์            o       o  o  o 

๐๙-๐๒๔-๒๓๖ การเรียนรู้ภาษาอาหรับผ่าน 
                   อัลกุรอาน 

     

 

     o       o  o  o 



 

 

 

๘๒ 

รายวิชา 
๑. คุณธรรม จริยธรรม 

 
๒. ความรู้ ๓.ทักษะทางปัญญา 

๔. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

๕. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

๐๙-๐๒๔-๒๓๗ การเรียนรู้ภาษาอาหรับผ่าน 
                  วจนะท่านศาสดา   o        o   o  o  o  o   o 

๐๙-๐๒๔-๒๓๘    การอ่านอัลกุรอ่านและส าเนียง
ภาษาอาหรับ   o        o   o  o  o  o   o 

๐๙-๐๒๔-๒๔๐ ภาษาอาหรับเพ่ือการอาชีพ ๓                   o  o o  

๐๙-๐๒๔-๒๔๑ ภาษาอาหรับเพ่ือการอาชีพ ๔                   o  o o  

๐๙-๐๒๔-๒๔๒ ประวัติและส านักของ
ไวยากรณ์อาหรับ 

                       

๐๙-๐๒๔-๔๒๖   สารนิพนธ ์                   o  o o      o 

๐๙-๐๒๔-๒๔๓ การเตรียมความพร้อมสหกิจ
ศึกษา 

                          o       

๐๙-๐๒๔-๔๔๔ สหกิจศึกษา                   o  o o  

 



 

 

 

๘๓ 

หมวดที่ ๕  หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 
 

๑. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ ในการให้ระดับคะแนน (เกรด) 
 ใช้ระบบระดับคะแนน  (เกรด) ๘ระดับคือ A, B+, B, C+, C, D+, D และ F คิดเป็นคะแนน 
๔.o, ๓.๕, ๓.o, ๒.๕, ๒.o, ๑.๕, ๑.o และ o ตามล าดับการแบ่งระดับคะแนนเป็นไปตามข้อบังคับของ
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรีระเบียบมหาวิทยาลัย  พ.ศ. ๒๕๕๗
(ภาคผนวก ค) 
 

๒. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 
 

๒.๑  การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่ส าเร็จการศึกษา 
๒.๑.๑ แต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประจ าหลักสูตร 
๒.๑.๒ อาจารย์ผู้สอนรายวิชาด าเนินการทวนสอบผลสัมฤทธิ์รายวิชาที่สอนตามความเหมาะสม
๒.๑.๓ คณะกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์คัดเลือกรายวิชาเพ่ือทวนสอบไม่น้อยกว่าร้อยละ  
๒๕ ของรายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษา 
๒.๑.๔ คณะกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตรวจสอบผลการให้คะแนนกับข้อสอบ รายงาน 
โครงงาน และอ่ืน ๆ ที่ผู้เรียนได้รับมอบหมาย 
๒.๑.๕ คณะกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์วิเคราะห์และสรุปผลการด าเนินงานเสนอ
คณะกรรมการประจ าสถาบันฯ เพ่ือปรับปรุงพัฒนาต่อไป 

 

๒.๒  การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาส าเร็จการศึกษา 
ก าหนดให้มีวิธีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนักศึกษาหลังส าเร็จการศึกษา ตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ในมุมมองของชุมชนและผู้ใช้
บัณฑิตเป็นส าคัญ 

 

๓. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
๓.๑ ใช้เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ว่าด้วยการศึกษา

ระดับปริญญาตรี  พ.ศ. ๒๕๕๗ (ภาคผนวก ค )  สอบผ่านรายวิชาครบตามหลักสูตร ก าหนด  มี
ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า  ๒.๐๐ และมีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมในรายวิชาที่คณะก าหนด
ไม่ต่ ากว่า ๒.๐๐ 

๓.2 ผ่านการท่องจ าอัลกุรอานซูเราะอัลบะเกาะเราะฮฺ ส าหรับนักศึกษามุสลิม และผ่านการท่องจ าบท
กวีอาหรับไม่น้อยกว่า ๑๐๐ บท ส าหรับนักศึกษาที่ไม่ใช่มุสลิม 

๓.3 เข้าร่วมกิจกรรมการฝึกทักษะทางภาษาหรือกิจกรรมอ่ืนๆที่สถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา
ก าหนดไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐  

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

๘๔ 

 

หมวดที่ ๖  การพัฒนาคณาจารย์และบุคลากร 
 
 
 

๑. การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 
๑.๑ ก าหนดคุณวุฒิและความเชี่ยวชาญของอาจารย์ใหม่สอดคล้องกับหลักสูตรและรายวิชาที่สอน 
๑.๒ จัดปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ ทุกคนที่เข้ามาปฏิบัติหน้าที่ในหลักสูตรต่าง ๆ ของสถาบันอิสลามและ

อาหรับศึกษา โดยมีเนื้อหาส าคัญประกอบด้วย บทบาทหน้าที่ของอาจารย์ สิทธิประโยชน์ของ
อาจารย์ หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน กฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ของมหาวิทยาลัยที่
เกี่ยวข้องกับอาจารย์ 

๑.๓  จัดให้อาจารย์อาวุโสเป็นอาจารย์พี่เลี้ยงที่คอยให้ค าแนะน าวิธีการสอนและการประเมินผล  รวมทั้ง
วัฒนธรรมองค์กรของมหาวิทยาลัยฯ และสถาบันฯ 

๑.๔ ส่งเสริมและสนับสนุนให้ อาจารย์เข้ารับการฝึกอบรม  ร่วมประชุม  สัมมนาและดูงานทางวิชาการ
และวิชาชีพในหน่วยงานอื่นพัฒนาความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพ่ือ พัฒนาการสอนและการวิจัย
อย่างต่อเนื่อง   

๑.๕ ส่งเสริมและ สนับสนุน ให้อาจารย์ ศึกษาต่อ และ เข้าร่วม และน าเสนอผลงานวิจัย ทั้งในและ
ต่างประเทศ  

๑.๖ จัดให้มีการประเมินและติดตามความก้าวหน้าในการปฏิบัติงานด้านการสอนของอาจารย์ใหม่ 
 

๒. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์และบุคลากร 
 

๒.๑  การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 
๒.๑.๑. จัดให้มีระบบประเมินผลด้านการสอนและการประเมินผลอย่างมีส่วนร่วมระหว่าง

ผู้เรียน  ผู้สอนและผู้บริหาร 
๒.๑.๒. จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพ่ือทบทวน/ประเมินผลการจัดการเรียนการสอนประจ าภาค

การศึกษา  
๒.๑.๓. สนับสนุนอาจารย์เข้าร่วมประชุมวิชาการและดูงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน

และวัดผลประเมินผล 
๒.๑.๔. จัดอบรมสัมมนาเก่ียวกับทักษะการสอนและการประเมินผลที่ทันสมัยให้กับอาจารย์ 
๒.๑.๕. ก าหนดให้มีการวิจัยในชั้นเรียนส่งเสริมและพัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีและ

นวัตกรรมทางการศึกษา 
 

๒.๒  การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอ่ืน ๆ 
๒.๒.๑ ส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์เพ่ิมพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพ่ือ พัฒนาการ

สอนและการวิจัยอย่างต่อเนื่อง   
๒.๒.๒ สนับสนุนให้อาจารย์เข้ารับการ ฝึกอบรม  ร่วมประชุม  สัมมนาและดูงานทางวิชาการ

และวิชาชีพทั้งในและต่างประเทศ  
๒.๒.๓ จัดสรรงบประมาณส าหรับการท าวิจัย และจัดให้อาจารย์ทุกคนเข้าร่วมกลุ่มวิจัย และ

เวทีการน าเสนอผลงานวิจัยต่าง ๆ ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ 
 

 



 

 

 

๘๕ 

หมวดที ่๗  การประกันคุณภาพหลักสูตร 

ในการประกันคุณภาพหลักสูตร จะใช้เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.  2558 และ
แนวทางเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.  2558 ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมือวันที่ 13 
พฤศจิกายน พ.ศ.  2558 โดยก าหนดระบบประกันคุณภาพของหลักสูตร ตามองค์ประกอบในการประกัน
คุณภาพ 6 ด้าน คือ 1) ก ากับมาตรฐาน  2) บัณฑิต  3) นักศึกษา  4) คณาจารย์  5) หลักสูตร การเรียนการ
สอน การประเมินผู้เรียน 6) สนับสนุนการเรียนรู้ 

1. การก ากับมาตรฐาน 
1.1 มีคณะกรรมการประจ าสถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา   คณะกรรมการวิชาการสถาบันอิสลาม

และอาหรับศึกษา   และคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ  มีหน้าที่ก ากับมาตรฐานหลักสูตรให้
เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรีพ.ศ. 2558 

1.2 มีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จ านวน 5 คน ท าหน้าที่ประธานหลักสูตร 1 คน และกรรมการ
หลักสูตร 4 คน ซึ่งต้องได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการประจ าสถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา   
และน าเสนอต่อสภาวิชาการมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ สภามหาวิทยาลัยนราธิวาสราช
นครินทร์ และส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ตามล าดับ 

1.3 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ท าหน้าที่ในการบริหารหลักสูตรและพัฒนาหลักสูตรและการเรียน
การสอน ตั้งแต่การวางแผน การควบคุมคุณภาพ การติดตามประเมินผล และน าผลการประเมินมา
พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยอย่างต่อเนื่อง อย่างน้อยทุกๆ 5 ปี ทั้งนี้หลักสูตรจะต้องมี
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ อยู่ประจ าหลักสูตรตลอดระยะเวลาที่จัด
การศึกษา 

1.4 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เสนอแผนการด าเนินงาน การควบคุมและการติดตามผลด าเนินงาน
ต่อที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการสถาบันอิสลามและอาหรับศึกษาทุกภาคการศึกษา เพ่ือช่วย
ก ากับให้การด าเนินงานของหลักสูตรเป็นไปตามมาตรฐาน 

1.5 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรร่วมกันพิจารณาก าหนดให้บางรายวิชาจะต้องเชิญอาจารย์พิเศษหรือ
วิทยากรผู้เชี่ยวชาญมาบรรยายตามความเหมาะสม และอาจารย์พิเศษนั้นไม่ว่าจะสอนท้ังรายวิชา
หรือบางชั่วโมงจะต้องเป็นผู้มีประสบการณ์ตรง มีความเชี่ยวชาญในหัวข้อ/รายวิชาที่ท าการสอน 
 

2. บัณฑิต 
2.1 ผู้ส าเร็จการศึกษา ร้อยละ 80 สามารถจบการศึกษาภายในก าหนดเวลาที่หลักสูตรก าหนด 
2.2 ผู้ส าเร็จการศึกษา ร้อยละ 70 สามารถมีงานท าหรือมีกิจการเป็นของตนเองหรือมีการใช้ประโยชน์

จากการศึกษาในการประกอบวิชาชีพภายในเวลา 1 ปี 
2.3 มีการส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกปี เพื่อน าข้อมูลมาใช้ในการ

ปรับปรุงหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนานักศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

๘๖ 

3. นักศึกษา 
 

3.1 การรับนักศึกษา 
3.1.1 คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา 

1) ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือก าลังศึกษาอยู่ใน
ภาคสุดท้ายของการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 

2) เป็นผู้มีความรู้พ้ืนฐานภาษาอาหรับในระดับดีหรือจบชั้นซานาวีย์ 
3) มีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศหรือข้อบังคับของมหาวิทยาลัยนราธิวาสราช

นครินทร์  
3.1.2 การคัดเลือก 

 การคัดเลือกผู้เข้าศึกษาให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และวิธีการของมหาวิทยาลัยนราธิวาสราช
นครินทร์ 

3.1.3 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามสถาบันอุดมศึกษา 
เป็นไปตามประกาศ/ข้อบังคับ/ระเบียบที่เก่ียวข้องของทบวงมหาวิทยาลัย /
กระทรวงศึกษาธิการ / มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ที่มีผลบังคับใช้ในปัจจุบัน 

 

3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา 
3.2.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เตรียมความพร้อมผู้เรียนก่อนเริ่มเข้าเรียน โดยการจัด

ปฐมนิเทศ แนะน าสถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา หลักสูตร วิชาที่เรียน กฎ ระเบียบ 
ข้อบังคับต่างๆ สิ่งอ านวยความสะดวก และมีคู่มือนักศึกษาส าหรับนักศึกษาใหม่ทุกคน 

3.2.2 จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมนักศึกษาตลอดหลักสูตร ตั้งแต่ชั้นปีที่ 1-4 เพ่ือให้มีทักษะ
ชีวิตและความพร้อมในการออกไปประกอบอาชีพและด ารงตนอยู่ในสังคม โดย 

                        ชั้นปีที่ 1 เตรียมความพร้อมให้นักศึกษาใหม่ก่อนเปิดภาคการศึกษา โดยการจัดโครงการ
สอนปรับพื้นฐานนักศึกษาใหม่โดยฝุายวิชาการและวิจัย สถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา 

                         ชั้นปีที่ 2 เตรียมความพร้อมให้นักศึกษามีความรับผิดชอบต่อสังคม และมีจิตอาสา โดยการ
จัดโครงการต่างๆ ของหลักสูตร และฝุายพัฒนานักศึกษา สถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา 

                        ชั้นปีที่ 3 เตรียมความพร้อมให้นักศึกษามีความรับผิดชอบต่อสังคม และมีจิตอาสา โดยการ
จัดโครงการต่างๆ ของหลักสูตร และฝุายพัฒนานักศึกษา สถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา 

                        ชั้นปีที่ 4 ให้นักศึกษาจัดท าสารนิพนธ์เพื่อพัฒนาองค์ความรู้หรือนวัตกรรมทางภาษาอาหรับ
และหรือออกฝึกปฏิบัติงานจริงตามหน่วยงาน และสถานประกอบการต่างๆ  

3.2.3 ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาได้ร่วมกิจกรรมที่ก าหนดไว้ในระบบการท ากิจกรรมของ
สถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา 

3.2.4 ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมพัฒนานักศึกษาด้านคุณธรรม จริยธรรม และตระหนักถึง
ศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่น 

3.2.5 ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาทักษะด้านภาษาให้กับนักศึกษา 
3.2.6 ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาทักษะด้านการอ่านและท่องจ าคัมภีร์อัลกุรอาน 
3.2.7 ก าหนดระบบการให้ค าปรึกษาและช่วยเหลือนักศึกษาทั้งด้านการเรียนและส่วนตัว 
3.2.8 ก าหนดให้มีกิจกรรมประจ าสัปดาห์เพ่ือให้อาจารย์ที่ปรึกษาได้พบปะกับนักศึกษาอย่าง

สม่ าเสมอ 
 
 



 

 

 

๘๗ 

3.3 ผลท่ีเกิดกับนักศึกษา 
3.3.1 มีการติดตามและรายงานผลการคงอยู่ของนักศึกษา ผลการส าเร็จการศึกษาให้แก่

คณะกรรมการวิชาการสถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา และคณะกรรมการประจ าสถาบัน
อิสลามและอาหรับศึกษา ทุกภาคการศึกษา 

3.3.2 มีการส ารวจความพึงพอใจของ นักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพการเรียนการ
สอนและทรัพยากรสนับสนุนในสาขาวิชา 

3.3.3 นักศึกษาสามารถร้องเรียนต่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และมีการน าข้อร้องเรียนมา
ประชุมเพ่ือจัดการแก้ปัญหาจากข้อร้องเรียน  
 

4. อาจารย์ 
4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์ 

4.1.1 ระบบการรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 ประธานหลักสูตร และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เสนอแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตร

ต่อคณะกรรมการวิชาการสถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา คณะกรรมการประจ าสถาบัน
อิสลามและอาหรับศึกษา สภาวิชาการมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ และสภา
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 

4.1.2 ระบบการบริหารอาจารย์ 
 มีระบบการบริหารอัตราก าลัง โดยสถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา มีแผนอัตราก าลังของ

จ านวนอาจารย์ที่คงอยู่ จ านวนอาจารย์ที่เกษียณ จ านวนอาจารย์ที่ศึกษาต่อในแต่ละปี เพ่ือ
ใช้วางแผนในการด าเนินการสรรหาอัตราก าลังของอาจารย์ในแต่ละปี  

4.1.3 ระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ 
1) ก าหนดให้อาจารย์แต่ละท่านท าแผนการพัฒนาตนเองเก่ียวกับการศึกษาต่อ การท า

ต าแหน่งทางวิชาการจากนั้นคณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคลพิจารณาจัดสรร
อาจารย์ที่จะลาศึกษาต่อในแต่ละปี และเสนอต่อคณะกรรมการประจ าสถาบันอิสลาม
และอาหรับศึกษา ต่อไป 

2) สถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา สนับสนุนเงินในการพัฒนาตนเองในการเข้าร่วมอบรม 
การประชุมวิชาการ และการน าเสนอผลงานวิจัยทั้งในและต่างประเทศ 

3) คณะกรรมการวิชาการสถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา ร่วมกับคณะกรรมการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล วางแผนและด าเนินการพัฒนาอาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์
ผู้สอน 
 

 4.2 คุณภาพอาจารย์ 
 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ติดตามการเผยแพร่ผลงานของอาจารย์ประจ าหลักสูตร โดย

ผ่านการติดตามและรายงานผลของงานส่งเสริมงานวิจัยและต าราของคณะทุกปี เพื่อให้มีผลงานที่มีคุณภาพ และ
เป็นไปตามเกณฑ์คุณสมบัติของอาจารย์ประจ าหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.
2558  

 

 4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย์ 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร มีการรายงานการคงอยู่ของอาจารย์ประจ าหลักสูตร และส ารวจ

ความพึงพอใจของอาจารย์ประจ าหลักสูตรต่อการบริหารงานของหลักสูตรทุกปี 
 



 

 

 

๘๘ 

5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร 
 ระบบและกลไกในการออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตร 

 5.1.๑. ผู้อ านวยการแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร 
 5.1.๒. คณะกรรมการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรทบทวนมคอ. 2 โครงสร้างรายวิชา  และ

curriculum mapping ของแต่ละรายวิชา ค าอธิบายรายวิชา เพื่อปรับปรุงแก้ไข 
 5.1.๓. อาจารย์ผู้สอน และผู้เรียน ประเมินหลักสูตร 
 5.1.๔. ประชุมผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อแสดงความคิดเห็นต่อหลักสูตรที่ปรับปรุง 
 5.1.๕. เสนอร่างหลักสูตรที่ปรับแก้หลังประชุมผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเสนอต่อคณะกรรมการวิพากษ์

หลักสูตร เพ่ือให้ข้อเสนอแนะต่อหลักสูตรที่ปรับปรุง 
5.1.๖. เสนอร่างหลักสูตรที่ผ่านการปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน าของผู้ทรงคุณวุฒิในการวิพากษ์

หลักสูตรต่อคณะกรรมการประจ าสถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา พิจารณา 
 5.1.๗. เสนอหลักสูตรที่ปรับปรุงแก้ไข เพ่ือขอความเห็นชอบต่อสภาวิชาการมหาวิทยาลัยนราธิวาส

ราชนครินทร์ สภามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ และส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา ตามล าดับ 

 5.1.๘. 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 อาจารย์พิเศษท่ีมี

คุณสมบัติตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 
 

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 และติดตาม
ประเมินผลรายวิชาที่รับผิดชอบให้เป็นไปอย่างมีคุณภาพ 

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

ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดการเรียนการสอน 
4) ก าหนดให้มีการชี้แจง และแนะน าผู้เรียนเกี่ยวกับการเรียนการสอนของแต่ละรายวิชาใน

คาบแรกของการเรียน 
 
 

5.2.3 การสนับสนุนและการให้ค าแนะน านักศึกษา 
 มีระบบอาจารย์ที่ปรึกษา ให้ค าปรึกษาและช่วยเหลือนักศึกษาทั้งด้านการเรียนและส่วนตัว 
โดยก าหนดให้มีชั่วโมงกิจกรรมประจ าสัปดาห์เพ่ือให้อาจารย์ที่ปรึกษาได้พบปะกับนักศึกษา 
อย่างสม่ าเสมอ 



 

 

 

๘๙ 
 

5.2.4 การอุทธรณ์ของนักศึกษา 
1) นักศึกษาสามารถยื่นค าร้องเพ่ือขออุทธรณ์ในกรณีท่ีมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการสอบ ผล

คะแนนสอบ และวิธีการประเมินผล  
2) สถาบันอิสลามและอาหรับศึกษามีช่องทางรับค าร้องเพ่ือการขออุทธรณ์ของนักศึกษา 
3) สถาบันอิสลามและอาหรับศึกษาจัดตั้งคณะกรรมการในการพิจารณาการอุทธรณ์ของ

นักศึกษา 
 

 5.3 การประเมินผู้เรียน 
 

5.3.1 การประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
1) ผู้สอน/ผู้ประสานงานรายวิชา จัดการประเมินผลการเรียนรู้ตามวิธีการประเมินที่ระบุไว้

ใน มคอ.  3, 4 และพิจารณาให้เกรด และผ่านการพิจารณารับรองโดยคณะ
กรรมการบริหารหลักสูตรและคณะกรรมการวิชาการสถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา
ตามล าดับ จากนั้นส่งเกรดภายในเวลาที่ทะเบียนกลางของมหาวิทยาลัยก าหนด 

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

สอน 
4) ก าหนดให้มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่ก าหนดใน 

มคอ. 3, 4 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษา โดยสถาบันอิสลามและอาหรับ
ศึกษาแต่งตั้งกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน เพ่ือด าเนินการทวนสอบอย่าง
น้อยร้อยละ 25 ของจ านวนรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษา และรายงานผล
ต่อที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการสถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา 

 
6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
 

 6.1   การบริหารงบประมาณ 
 สถาบันอิสลามและอาหรับศึกษาจัดสรรงบประมาณประจ าปี ทั้งเงินงบประมาณและเงินรายได้เพ่ือ
จัดซื้อต ารา สื่อการเรียนการสอน โสตทัศนูปกรณ์ และวัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์อย่างเพียงพอเพ่ือสนับสนุนการ
เรียนการสอนในชั้นเรียน และสร้างสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับการเรียนรู้ด้วยตนเองของนักศึกษา 
 

 6.2  ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม 
 สถาบันอิสลามและอาหรับศึกษามีความพร้อมทั้งด้านห้องเรียน อุปกรณ์การเรียนการสอน ห้องส าหรับ
นักศึกษาได้ท ากิจกรรม ห้องสมุด นอกจากนี้นักศึกษายังสามารถค้นคว้าข้อมูลได้จากห้องสมุดมหาวิทยาลัย
นราธิวาสราชนครินทร์ 
 

 6.3  การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม 
1) มีคณะกรรมการวิชาการสถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา วางแผน จัดหา และติดตามการใช้ 
ทรัพยากรการเรียน การสอน 
2) อาจารย์ผู้สอนเสนอรายชื่อหนังสือ ต ารา และสื่อต่างๆ ไปยังคณะกรรมการวิชาการสถาบัน 
อิสลามและอาหรับศึกษา 
3) จัดสรรงบประมาณ 
4) จัดระบบการใช้ทรัพยากรการเรียนการสอน 



 

 

 

๙๐ 
 

 6.4  การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร 
1) ประเมินความเพียงพอของทรัพยากรจากผู้สอน ผู้เรียน และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง 
2) จัดระบบติดตามการใช้ทรัพยากร เพื่อเป็นฐานข้อมูลประกอบการประเมิน 

  
 

๗. ตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) 
  ผลการด าเนินการบรรลุตามเป้าหมายตัวบ่งชี้ทั้งหมดอยู่ในเกณฑ์ดีต่อเนื่อง๒ ปีการศึกษาเพ่ือ
ติดตามการด าเนินการตาม TQF ต่อไป ทั้งนี้เกณฑ์การประเมินผ่าน คือ มีการด าเนินงานตามข้อ ๑ –๕ และอย่าง
น้อยร้อยละ ๘๐ ของตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานที่ระบุไว้ในแต่ละปี 

ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ปีท่ี 
๑ 

ปีท่ี 
๒ 

ปีท่ี 
๓ 

ปีท่ี 
๔ 

ปีท่ี 
๕ 

(๑)  อาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ ๘๐ มีส่วนร่วมในการประชุม
เพ่ือวางแผน ติดตาม และทบทวนการด าเนินงานหลักสูตร 

     

(๒)  มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.๒ ที่สอดคล้องกับมาตรฐาน
คุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา 

     

(๓)  มีรายละเอียดของรายวิชา และประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตาม
แบบ มคอ.๓ และ มคอ.๔ อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาค
การศึกษาให้ครบทุกรายวิชา 

     

(๔)  จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา และประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.๕ และมคอ.๖ ภายใน ๓๐วัน หลังสิ้นสุด
ภาคการศึกษาท่ีเปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา 

     

(๕)  จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.๗ ภายใน 
๖๐วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา 

     

(๖) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่
ก าหนดใน มคอ. ๓ และ มคอ. ๔ (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ ๒๕ ของรายวิชาที่
เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 

     

(๗)  มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือ 
การประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการด าเนินงานที่รายงานใน 
มคอ.๗ ปีที่แล้ว 

     

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

     

(๙)  อาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือ
วิชาชีพ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 

     

(๑๐)  จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับการพัฒนา
ทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ต่อปี 

     

(๑๑)  ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพ
หลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า ๓.๕ จากคะแนน ๕.๐ 

     

(๑๒)  ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่น้อย
กว่า ๓.๕๑ จากคะแนนเต็ม ๕.๐ 

     



 

 

 

๙๑ 

 
หมวดที่ ๘ การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 

 

๑. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 
 

๑.๑การประเมินกลยุทธ์การสอน 
๑.๑.๑ คณาจารย์ในหลักสูตรร่วมกันพิจารณาและก าหนดกลยุทธ์การจัดการเรียนการสอนที่

ชัดเจนเพื่อมุ่งให้เกิดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
๑.๑.๒ กลยุทธ์การเรียนการสอนมีความเหมาะสมกับผู้เรียนและลักษณะของรายวิชาสามารถ

ท าให้ผู้เรียนได้ความรู้และสามารถใช้ความรู้ในเชิงวิชาการ 
๑.๑.๓ กลยุทธ์การเรียนการสอนกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้จากการปฏิบัติและสนับสนุนให้เกิด

การเรียนรู้เพ่ือการเรียนรู้ และเป็นผู้ใฝ่รู้ตลอดชีวิต 
๑.๑.๔ จัดให้มี การประเมินกลยุทธ์การสอนและประเมินผลสัมฤทธิ์ของแต่ละรายวิชา โดยทีม

คณาจารย์ประจ าหลักสูตรและทีม ผู้สอน และจัดให้มีการวิเคราะห์ผลการประเมินการ
สอนโดยนักศึกษาและการวิเคราะห์ผลการเรียนของนักศึกษา ช่วงหลังจากการสอน 
โดยเปรียบเทียบกับมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา รายละเอียดหลักสูตรและ
รายวิชา  

๑.๑.๕ คณาจารย์ประจ าหลักสูตรมีหน้าที่น าผลการประเมินไปปรับปรุงและพัฒนากล 
ยุทธ์อย่างต่อเนื่อง 

 

๑.๒  การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 
๑.๒.๑ ผู้เรียนประเมินผลการสอนของอาจารย์ทุกรายวิชาเมื่อสิ้นสุดการสอน โดยประเมินผ่าน

ระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย และอาจารย์ผู้สอนสามารถดูผลการประเมินทุก
รายวิชาที่สอนได้ในระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย 

๑.๒.๒ คณะกรรมการนิเทศการสอนท าการประเมินผลการสอนและการใช้แผนกลยุทธ์การสอน
ของอาจารย์ทุกคนและรายงานผลต่อมหาวิทยาลัย 

๑.๒.๓ ฝ่ายวิชาการรวบรวมผลการประเมินที่เป็นความต้องการในการปรับปรุงทักษะการสอน
และวางแผนการพัฒนาให้สอดคล้องและหรือปรับปรุงกลยุทธ์การสอนให้เหมาะสมกับ
รายวิชา และศักยภาพของสถาบันฯ 

 

๒. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 
๒.๑ แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินหลักสูตรเพ่ือด าเนินการวางแผนการประเมินหลักสูตรอย่างเป็น

ระบบ 
๒.๒ ด าเนินการประเมินหลักสูตรโดยส ารวจข้อมูลจากนักศึกษาปีสุดท้าย บัณฑิตใหม่  ผู้ใช้บัณฑิต  และ

อาจารย์ผู้สอน โดยการสนทนากลุ่ม สัมภาษณ์ และใช้แบบสอบถาม  
๒.๓ ประเด็นการประเมินหลักสูตรในภาพรวมอย่างน้อยต้องครอบคลุมถึงข้อก าหนดของหลักสูตรที่

แสดงถึงผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง โครงสร้างและเนื้อหาของหลักสูตรที่มีสัดส่วนเหมาะสมระหว่าง
ความรู้และทักษะทั่วไปกับความรู้และทักษะเฉพาะทาง มีความสอดคล้องระหว่างวิสัยทัศน์กับพันธ
กิจของสถาบัน และมีเนื้อหาที่มีความทันสมัย 

๒.๔ มีการน าเสนอผลการประเมินและแนวทางการปรับปรุงเพื่อการวิพากษ์โดยผู้ทรงคุณวุฒิ 
 
 



 

 

 

๙๒ 

๓. การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 
๓.๑ ด าเนินการประเมินตามตัวบ่งชี้ การประกันคุณภาพหลักสูตรและจัดการเรียนการสอนตาม

มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี ที่ก าหนดไว้ในหมวด ๗ ข้อ ๗ โดยคณะกรรมการประเมินอย่าง
น้อย  ๓  คน ซึ่งผ่านการอบรมหรือเป็นผู้มีรายชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อผู้ประเมินของ สกอ. 

๓.๒ ด าเนินการประเมินตามองค์ประกอบที่ ๑ การก ากับมาตรฐานในคู่มือประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในระดับอุดมศึกษา (สกอ.) อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง 

๓.๓ ด าเนินการตรวจประเมินเพ่ือพัฒนาตามเกณฑ์ AUN-QA ระดับหลักสูตร (ภาคภาษาไทย) ตามรอบ
ระยะเวลาที่ก าหนดอย่างน้อย ๑ ครั้งในรอบ ๕ ปี หรือตามเกณฑ์อ่ืน ๆ ที่สภามหาวิทยาลัยให้
ความเห็นชอบ 

๓.๔ รายงานผลการประเมินตามข้อ ๓.๒ และข้อ ๓.๓ ต่อส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
(สกอ.) พร้อมทั้งข้อมูลพื้นฐาน ( CDS) ผ่านระบบ CHE-QA Online หรือระบบอื่นตามที่ สกอ. 
ก าหนด 

 

๔. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธ์การสอน 
๔.๑ คณะกรรมการประเมินหลักสูตรของสถาบันฯ จัดท ารายงานการประเมินผล และเสนอประเด็นที่

จ าเป็นในการปรับปรุงหลักสูตรต่อคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร 
๔.๒ สถาบันฯ จัดประชุมสัมมนาคณาจารย์เพื่อการปรับปรุงหลักสูตร เพื่อให้คณาจารย์มีส่วนร่วมในการ

ปรับปรุงหลักสูตร 
๔.๓ เชิญผู้เชี่ยวชาญจากภายนอกและผู้ทรงคุณวุฒิจากสถาบันการศึกษาท่ีมีการจัดการเรียนการสอน

หลักสูตรที่คล้ายคลึงกันและตัวแทนองค์กรอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องมาร่วมประชุมพิจารณาหลักสูตรและ
ให้ข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรและกลยุทธ์ในการจัดการเรียนรู้  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

๙๓ 

 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 

- ภาคผนวก ก :  ค าอธิบายรายวิชา 
- ภาคผนวก ข :  ตารางเปรียบเทียบ 
- ภาคผนวก ค :  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 
- ภาคผนวก ง :  ประวัติอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
- ภาคผนวก จ :  ค าสั่งแต่ตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตฯ   

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

 

๙๔ 

 
ค าอธิบายรายวิชาสาขาวิชาภาษาอาหรับ   

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
 

กลุ่มวิชาภาษา 
 

๐๙-๐๐๔-๑๐๙  ภาษาไทยส าหรับนักศึกษาต่างชาติ    ๓ (๓-๐-๖)    
 (اللغة التايبلندية للوافدين)                                 

(Thai for Foreign Students) 
         ภาษาพูดที่ใช้ในการสื่อสารในชีวิตประจ าวันและสามารถสื่อถึงความต้องการและความรู้สึกนึกคิด
เบื้องต้นและความคิดเชิงวัฒนธรรมไทยได ้
        Spoken Thai in everyday communication : including expression for fundamental 
needs, basic thought and culture perception  

التعابَت عن احلاجات مشتمبل استخدام اللغة التايبلندية ادلنطوقة يف احملادثات التواصلية اليومية        
األساسية وادلعلومات البسيطة وادلعارف الثقافية 

 
 

๑๑-๐๓๔-๑๐๑          การใช้ภาษาไทย 
 (اللغة التايبلندية)
(Thai Usage) 

๓ (๒-๒-๕) 

          การใช้ภาษาไทยอยา่งถูกตอ้งเหมาะสม  หลักการพูด การฟัง  การอ่าน และการเขียน เนน้ฝึก
ปฏิบัติเพื่อการน าไปใช้ 
        This course will be exposed the use of Thai language correctly . Principle of 
speaking reading and writing. Emphasize is on  practicable application. 
 

استخدام اللغة التايبلندية يف عبارات سليمة ، حتدثاً وقراءة وكتابة مع الًتكيز على اجلانب         
. التطبيقي الفعلي 

 

๑๑-๐๓๔-๑๐๒       ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน  
 (اللغة اإلصلليزية يف احلياة اليومية)
(English for Daily Life)  

๓ (๒-๒-๕) 

        การใช้ภาษาอังกฤษในการทักทาย  แนะน า  บอกทิศทางพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียนในชีวิตประจ าวัน 
        English use for Greeting Introducing  Telling direction and developing reading and writing skills for 
daily life 

.        تعلم اللغة اإلصلليزية واستخدامها يف التعارف واحلوارات اليومية وتطوير مهارات القراءة والكتابة   
 
 

 
 

ภาคผนวก ก 

http://dict.longdo.com/search/practicable


 

 

 

๙๕ 

๑๑-๐๓๔-๑๐๓       การสนทนาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 
 (اللغة اإلصلليزية لبلتصال)
(Spoken English for  Communication) 

๓ (๒-๒-๕) 

         พัฒนาทักษะการฟังและการพูดภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในโอกาสต่าง ๆ  ฝึกการสนทนาเป็นกลุ่ม 
        Developing English listening and speaking skills for various communicative situations 
through group conversational practicing 
 

تنمية مهاريت االستماع واحملادثة باللغة اإلصلليزية يف سلتلف ادلواقف التواصلية من خبلل شلارسة احملادثة اجلماعية        
๑๑-๐๓๔-๑๐๔       การใช้ภาษามลายูในชีวิตประจ าวัน  

 (اللغة ادلبليوية يف احلياة اليومية)
  (Malay in Daily Life) 

๓ (๒-๒-๕)              

        การใช้ภาษามลายูกลางอย่างถูกต้องเหมาะสม  หลักการพูด การฟัง  การอ่าน และการเขียน เน้นฝึก
ปฏิบัติเพื่อการน าไปใช้ 
        This course will be exposed the use of Malay language correctly . Principle of 
Speaking Reading and Writing. Emphasize is on  practicable application. 

 سليمة ، حتدثاً وقراءة وكتابة مع الًتكيز على اجلانب التطبيقي الفعلي  اللغة ادلبليوية بطريقة استخدام        
 

๑๑-๐๓๔-๑๐๕  ภาษาไทยร่วมสมัย 
 (اللغة التايبلندية ادلعاصرة)
(Contemporary Thai Language) 

๓ (๓-๐-๖) 
 

         การใช้ภาษาไทยร่วมสมัยประเภทต่างๆ ในสังคมไทย เน้นการวิเคราะห์วิจารณ์การใช้ภาษาไทยใน
สังคมปัจจุบัน 
         Contemporary Thai Language usage of various types in Thai Society. Emphasizes is  
onanalyzing current Thai society 

 الًتكيز على التحليلواستخدام اللغة التايبلندية ادلعاصرة بأنواعها ادلختلفة يف اجملتمع التايبلندي          
 النقدي للغة التايبلندية احلالية 

 

๑๑-๐๓๔-๑๐๖      การเรียนรู้ภาษาอังกฤษผ่านทางวัฒนธรรม 
( اتاللغة اإلصلليزية من خبلل الثقاف ) 

(Learning  English Through Cultures) 

๓ (๓-๐-๖) 

         การใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการเรียนรู้  และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับวัฒนธรรมประเพณี
แนวคิด ความเชื่อ ส านวน ภาษาท่าทางในบริบทของชาติต่างๆ 
        English use for  knowledgeable acquisition and exchange view in connection with 
tradition custom concept belief idiom and body language in various nations’ context 

استخدام اللغة اإلصلليزية يف اكتساب ادلعارف وتبادل األفكارحول الثقافة والتقاليد وادلفاىيم         
 أمم سلتلفة وادلعتقدات والتعابَت واالمياءات يف 

 
 
 
 

http://dict.longdo.com/search/practicable
http://dict.longdo.com/search/knowledgeable


 

 

 

๙๖ 

๑๑-๐๓๔-๑๐๗        ภาษามลายูเพ่ือการสื่อสาร 
 (اللغة ادلبليوية لبلتصال)
(Spoken Malay for Communication) 

๓ (๒-๒-๕) 

        พัฒนาทักษะการฟังและการพูดภาษามลายู เพื่อการสื่อสารในโอกาสต่างๆ  ฝึกการสนทนาเป็นกลุ่ม  
        Develop  listening and speaking of Malay language skills for various communicative 
situations through group conversational practicing  

 تلف احلاالت التواصلية عرب احملادثات اجلماعية  يف مختنمية مهاريت االستماع واحملادثة باللغة ادلبليوية        

 
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 
 

   ๐๙-๐๐๔-๑๐๓             ทักษะชีวิตมุสลิม                                                 ๓ (๒-๒-๕) 
 ( ادلسلم وادلهارات  احلياتية )                                
                                (Muslim Life Skills) 
        คุณค่าและเป้าหมายของชีวิต ทักษะชีวิตที่จ าเป็นในชีวิตประจ าวัน คุณลักษณะของมุสลิม การ
พัฒนาบุคลิกภาพท้ังภายในและภายนอก การฝึกทักษะการท างานเป็นทีมที่เน้นการเป็นผู้น าและผู้ตามที่ดี  
การพัฒนาบุคคลให้มีจิตสาธารณะและการพัฒนาคุณสมบัติด้านต่าง  ๆ ของบุคคล มารยาททางสังคม การ
ด ารงชีวิตอยู่ในสังคมที่หลากหลาย โดยมีการฝึกปฏิบัติและศึกษาชีวิตจริงในสังคมเชื่อมโยงกับหลักการทาง
ศาสนาและทฤษฎีที่ได้ศึกษา เพ่ือมุ่งให้เกิดการพัฒนาบุคคลที่สมบูรณ์ 
        Value , goals of life , skills need for daily life , Muslim characteristics , development 
of personality both physically  and mentally , team working skill is emphasized on good 
leadership and good follower , developing public contribution  and other characteristics 
of personality , social ethic , living in multi society , emphasize is on practice and study 
real life in society involving  principles of religion and theories for the purpose of 
personal development  perfectly 

        ابراز أعلية احلياة واذلدف منها، وادلهارات الضرورية يف احلياة اليومية، والصفات ادلتميزة اليت تساعد 
اإلنسان يف بناء الشخصية ادلسلمة الظاىرة والباطنة، والًتكيز على مهارة العمل اجلماعي، والقيادة احلكيمة 
وحسن االتباع، وادلساعلة يف حتسُت شخصية األفراد فكرياً و اجتماعياً والتعايش يف رلتمع متعدد الثقافات 

 بفهم واقع احلياة يف ظل العقيدة والنظريات لتنمية الشخصية ادلتكاملة 
 
 

 
 
 
 



 

 

 

๙๗ 

 
 

 ๐๙-๐๐๔-๑๐๔                 มโนทัศน์การศึกษาในอิสลาม                             ๓ (๓-๐-๖) 
                                       (الفكر الًتبوي يف اإلسبلم)

                                 (Concept of Education in Islam) 
          ความหมายความส าคัญขอบเขตหลักการวิธีการเป้าหมายจุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์การศึกษา
ในอิสลามมโนทัศน์เก่ียวกับมนุษย์มโนทัศน์เกี่ยวกับความส าคัญของความรู้เป้าหมายของความรู้การจ าแนก
องค์ความรู้การบูรณาการองค์ความรู้ในอิสลามคุณลักษณะหน้าที่และบทบาทของผู้สอนคุณลักษณะของผู้
ศึกษาหาความรู้ความสัมพันธ์ระหว่างการศึกษาศาสนาและสังคมการศึกษาเพ่ือการพัฒนาตนเองครอบครัว
และสังคมที่ยั่งยืน 
        Definition, significance ,scope, principles, methods, goals ,aim, and objective of 
education in Islam, concept of life, concept of knowledge, concept of significance , aim 
of knowledge , classification of knowledge , integration of knowledge in Islam , 
characteristics and role of teachers , characteristics of learners , relationship between 
education religion and society , education for sustainable self development , family and 
society  

 مفهوم الفكر الًتبوي وأعليتو ورلالو ومبادئو وأساليبو وغاياتو وأىدافو التعليمية يف اإلسبلم،  نظرة          
اإلسبلم لئلنسان؛ وادلفاىيم ادلعرفية وأعليتها وأىدافها وربطها بادلعارف اإلسبلمية، والتعرف على خصائص 
 وأدوار ادلعلم وادلريب، والعبلقة بُت الًتبية والدين واجملتمع من أجل تطوير التكوين الذايت واألسري واجملتمعي

   

๑๑-๐๒๔-๑๐๙      การพูดเพ่ือสังคม 
                                                                                          (فن اخلطابة)

(Social Speaking)                                                                          

๓ (๒-๒-๕) 

          หลักการและเทคนคิการพูดเพ่ือสังคม  ไดแ้ก่  การพูดตดิต่อธุรกิจ   การพูดจูงใจ  การพูดในฐาน ะ
เป็นโฆษก  พิธีกร  การประชาสัมพันธ์  การออกค าสั่ง  การปราศรัย  สุนทรพจน์  โอวาท การกล่าวสดุดี  
กล่าวไว้อาลัย  การเปิดปิดงาน  กล่าวต้อนรับ  กล่าวขอบคุณ  กล่าวอวยพร  กล่าวมอบสิ่งของ  และกล่าว
แนะน 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, grantingintroducing and summarizing   

 مبادئ وتقنيات خطاب اجملتمع؛ كما يف التواصل التجاري، ومقامات سلتلفة  كاإلقناع واحملادثات          
الرمسية وادلناسبات والعبلقات العامة واألوامر واخلطابات الرمسية وخطابات الوعظ واالرشاد ومناسبات احلداد 

 وافتتاح واختتام احملافل واالستقبال والًتحيب والشكر واالمتنان والتوديع وتقدمي ادلنح وخبلصات الكبلم 
                                                                                                                                                                        

 

   

http://dict.longdo.com/search/publicity


 

 

 

๙๘ 

๑๑-๐๒๔-๑๑๐   การค้นคว้าสารสนเทศและการเขียนงานทางวิชาการ 
 (ادلكتبة ومناىج البحث)
(Information Searching and Academic Writing) 

๓ (๒-๒-๕) 

          แหล่งทรัพยากรสารสนเทศ การค้นคว้าและรวบรวมสารสนเทศ การบันทึกเพ่ือวิเคราะห์และ
สังเคราะห์ข้อมูล การเรียบเรียงงานวิชาการ และการเขียนเอกสารอ้างอิงในงานวิชาการ 
Information technology resource information seeking compilation of data information 
academic work synchronize and writing academic references 

          البحث عن مصادر معلومات البحث العلمي،وتصنيفها، وتسجيلها لتحليل وتكوين وترتيب 
 البيانات، وكتابة ادلراجع العلمية 

๑๑-๐๒๔-๑๑๑     วิถีชีวิตมุสลิมและสุขภาพ 
 (أسلوب ادلسلم يف احلياة والصحة) 
(Muslim  Ways of Life and  Health) 

๓ (๓-๐-๕)      

          วิถีอิสลามทีเ่ก่ียวกับหลักศรัทธา หลกัการปฏิบตั ิหลักจรยิธรรม  หลักสุขอนามัยขนบธรรมเนียม
ประเพณี  ศิลปะและสันทนาการ ตลอดจนการดูแลสุขภาพในการด าเนินชีวิตของมุสลิม ทั้งทางด้านส่วนตัว
และสังคม 
          Islamic ways related to the Faith, practice Ethic principle of sanitation, Tradition, 
Arts Healthcare of Muslim way of life, both individually and social 

واآلداب والصحة والعادات والتقاليد والفنون والًتفيو مبا ينظم بيان منهج اإلسبلم يف العقيدة والعبادة        
 حياة ادلسلم سواء الفردي أو يف اجملتمع 

 
 

๑๑-๐๒๔-๑๑๒                 ทักษะการคิด        ๓ (๒-๒-๕) 
 (مهارة التفكَت)                                     
                                   (Thinking Skill) 

ความส าคัญของการคิดอย่างมีระบบการใช้ปัญญาหาเหตุผลเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการริเริ่ม
แนวความคิดใหม่ที่เป็นสัมมาทิฐิในระดับบุคคลและสถาบันฝึกปฏิบัติวิธีคิดสร้างกิจกรรมเพ่ือพัฒนา
ความสามารถในการคิดวิจารณญาณคิดวิเคราะห์คิดสังเคราะห์คิดสร้างสรรค์และการตัดสินใจ 
           Informationresources,  information seeking and collecting, recording for data 
analysis and synthesis academic compilation and how to write references  

وتبٍت أفكار جديدة كوجهات  وحل ادلشاكل يف صدبيان أعلية التفكَت ادلنهجي واستخدام ادلنطق           
للنظر  الصحيحة على ادلستويُت الفردي وادلؤسسي على حد سواء، وشلارسة أساليب التفكَت واغلاد أنشطة 

 لتطوير قدرات التفكَت النقدي والتحليلي والتوليفي واإلبداعي وصنع القرار 
 

 
 

 



 

 

 

๙๙ 

กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 
 

๐๙-๐๐๔-๑๐๕                 วิทยาการอิสลามเบื้องต้น                                          ๓ (๓-๐-๖) 
                                     (ادلدخل إىل العلوم اإلسبلمية)

                                (Introduction to Islamic Sciences) 
        ความรู้เบื้องต้นในอิสลามเกี่ยวกับมนุษย์และความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับอัลลอฮฺ ความสัมพันธ์
ระหว่างมนุษย์กับมนุษย์ (อิบาดาต และมุอามะลาต) การประกอบอาชีพ ระบบการศึกษา ครอบครัว สังคม 
เศรษฐกิจ กฎหมาย การเมือง การปกครอง การเกษตร การอุตสาหกรรม การแพทย์ การรักษาสุขภาพ
อนามัย และสิ่งแวดล้อมท่ีเชื่อมโยงวิทยาการอิสลามกับวิถีชีวิตมุสลิมในสังคมพหุวัฒนธรรม 
       Introductory of Islam related to human, relationship between human and God,  
relationship between human and human , jobs , system of education, families, societies 
economies, laws, politics, governance , agriculture , industries, medicine, health care, 
environments related to education in Islam and Muslim ways of life  in multi-cultural 
society  

 (ادلعامبلت)وعبلقة البشر بعضهم بعضا  (العبادات  ) نظرة اإلسبلم إىل اإلنسان وعبلقتو باخلالق          
يف العمل ويف أنظمة التعليم واألسرة واجملتمع واالقتصاد والقانون والسياسة واحلكومة والزراعة والصناعة والطب 

 والرعاية الصحية وعبلقة البيئة بالًتبية يف اإلسبلم وحياة ادلسلم يف رلتمع متعدد الثقافات 
 
 

๐๙-๐๐๔-๑๐๖       ศาสนาและปรัชญาเพ่ือชีวิต                                            ๓ (๓-๐-๖) 
                              (الدين وفلسفة احلياة)

                         (Religion and Philosophy for Life) 
        ก าเนิดและความหมายของศาสนาต่างๆ ในโลก เปรียบเทียบหลักค าสอน จริยธรรมจุดมุ่งหมาย
สูงสุดหลักศรัทธาและหลักปฏิบัติในศาสนาอิสลามพุทธฮินดู ยูดายและคริสต์ แนวคิดทางปรัชญาตะวันตก
และตะวันออก ลักษณะแนวคิดเชิงปรัชญาในศาสนาต่างๆ  ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ปรัชญาชีวิต และ
วิถีการด าเนินชีวิตของนักปรัชญาหรือศาสนา  โดยเน้นการวิเคราะห์เพ่ือค้นหาแนวทางในการสร้างสรรค์
ชีวิตที่มีคุณภาพ มีประโยชน์ และมีคุณค่าต่อสังคม 
        Origin , definition of  various global religion , comparative of religious principles , 
ethics, highest objectives , Islamic Creed and practice in Islam Buddhist Hindu Yudai  and 
Christ ,concept of western and eastern philosophy , concept of philosophy of different 
religion, philosophy of efficiency economy, philosophy of life and ways of life of 
philosophers and scholars. Emphasize is on analysis of seeking the creative ways for 
quality of life , benefit ,worth for society 

األديان ونشأهتا ومقارنتها بالدين اإلسبلمي واألديان األخرى من حيث التعاليم والسلوكيات          
واألىداف السامية والعقائد والطقوس الدينية كالديانة البوذية واذلندوسية واليهودية وادلسيحية ، ومعرفة ادلفاىيم 
الفلسفية الغربية والشرقية ، وادلفاىيم الفلسفية يف سلتلف الديانات ، كفلسفة االكتفاء الذايت ، وفلسفة احلياة 
 ومعرفة بأساليب حياة الفبلسفة ورجال الدين ، والًتكيز على التحليل ادلنطقي إلغلاد حياة أفضل للمجتمع 

 



 

 

 

๑๐๐ 

๐๙-๐๐๔-๑๐๗        สันติศึกษา                                                                  ๓ (๓-๐-๖) 
                          (دراسات السبلم)

                         (Peace Studies) 
        ความหมายและแนวคิดหลักเก่ียวกับสันติภาพและสันติศึกษาปัญหาความขัดแย้งและความรุนแรงใน
ระดับครอบครัวชุมชนระดับชาติและระว่างประเทศการจัดการความขัดแย้งโดยสันติวิธี  
        Definition,concept of peace and peace studies ,conflict and violence of family 
community, nations and international level 

 مفهوم السبلم ومبادئو ودراسات السبلم والصراعات والعنف على ادلستوى األسري واجملتمع احمللي والوطٍت  
 والدويل ، وكيفية حل النزاعات بشىت سبل السبلم

 
๑๑-๐๑๔-๑๑๔      ศาสนาและวัฒนธรรมไทย 

(الدين والثقافة التايلندية)  
(Religion and Thai Culture) 

๓ (๓-๐-๕)  
 

          ระบบความเชือ่ 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  

 ادلعتقدات وادلفاىيم والتعاليم وادلبادئ الدينية ، وتأثَت الدين على الثقافة والتقاليد مع الًتكيز على          
 دور الدين والثقافة يف تايبلند 

 

๑๑-๐๑๔-๑๑๕      มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม   
(اإلنسان والبيئة)  

(Man and Environment) 

๓ (๓-๐-๖) 

          ความสัมพันธ์ระหว่างมนษุยกั์บสิง่แวดล้อม ระบบนิเวศน์  วิกฤตการณ์สิ่งแวดล้อม ภาวะโลกร้อน  
สาเหตุ  ผลกระทบ และการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม การสร้างจริยธรรมและจิตส านึกทางสิ่งแวดล้อม 
        Study relationship of  Man and Environmentecologyenvironment crisis global warming.  
Cause and  effect and solving environmental problems Creating Ethical behavior and 
environmental consciousness 

 (االحًتار ادلناخي ) العبلقة بُت اإلنسان والبيئة ، والنظم البيئية ، والكوارث البيئية وأسباب االحًتار الكوين          
 وتأثَتىا على البيئة وسبل عبلجها ، ونشر التوعية البيئية   

 

 
 
 
 
 
 
 

http://dict.longdo.com/search/ethical%20behaviour
http://dict.longdo.com/search/consciousness


 

 

 

๑๐๑ 

 
๑๑-๐๑๔-๑๑๗            กฎหมายในชีวิตประจ าวัน                                              ๓ (๓-๐-๖) 
 (القانون واحلياة)                                       
                                   (Law for Daily Life) 
         ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับกฎหมายทั่วไปและกฎหมายอิสลาม กฎหมายที่เก่ียวข้องกับสิทธิ
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  

 ادلدخل للقانون العام والقانون اإلسبلمي والقوانُت ادلتعلقة حبقوق اإلنسان ومحاية ادلستهلكُت           
 مبا يكفل السبلم للجميع

 

๑๑-๐๑๔-๑๑๘                  สังคมวิทยาจังหวัดชายแดนใต ้   ๓ (๓-๐-๖)  
                                   ( جتماعية للواليات اجلنوبيةعلوم ا ) 

(Sociology of the Southern Border Provinces) 
ลักษณะทางสังคมและวัฒนธรรมสภาพปัญหาความขัดแย้งในพ้ืนที่พัฒนาการของนโยบาย

ความมั่นคงการจัดองค์กรในการแก้ปัญหาและแผนการพัฒนาพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 
           Social characteristics and traditions, problems, local conflict , the progression 
of security policies,  distribution  organization for solving problems and  development 
plan for southern border provinces  

، اخلصائص االجتماعية والثقافية وادلشاكل والصراعات احمللية ، وتطويرالسياسات األمنية            
 اجلنوبية التايبلندية  واليات ووضع خطط التنمية للالتحلل ادلشكواإلدارة 

 
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
 

๐๙-๐๐๔-๑๐๘             อิสลามกับวิทยาศาสตร์                                        ๓ (๓-๐-๖) 
                                   (اإلسبلم والعلوم)

                                 (Islam and Sciences) 
         ความส าคัญของวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์ในอัลกุรอานชีวประวัตินักวิทยาศาสตร์มุสลิมผลงาน
และบทบาทของนักวิทยาศาสตร์มุสลิมที่มีอิทธิพลต่อวงการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในปัจจุบัน
แนวคิดอิสลามเก่ียวกับระบบจักรวาลสิ่งแวดล้อมและมลภาวะ 
         Significance of Sciences ,Sciences in Al-Quran , Bibliography of Muslim scientists, 
work and role Muslim scientists influenced modern sciences and technology, Islam 
concept relating to universal system ,environments and pollutions  

 أعلية العلوم ومكانتها يف القرآن الكرمي ، وسَت العلماء ادلسلمُت وأعماذلم العلمية وأدوارىم           
 وتأثَتىم على العلم احلديث والتكنولوجيا، ونظرة اإلسبلم لنظام الكون والبيئة والتلوث  

 
 
 



 

 

 

๑๐๒ 

 

๑๐-๐๓๔-๑๐๙  สถิติการวิจัย 
(البحوث اإلحصائية)  

(Statistical  Research) 

๒ (๒-๒-๕) 

          ความหมายและความสัมพันธ์ระหว่างสถิติกับการวจิัย  ความส าคัญของสถิติเชิงอนมุาน  การ
จัดระเบียบข้อมูล  การจัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลาง   ทฤษฎีความน่าจะเป็น  การประมาณค่า การ
ทดสอบสมมติฐานการวิเคราะห์การถดถอย และสหสัมพันธ์   การวิเคราะห์ความแปรปรวน 
        Definition, relationship between statistic and research. Relevant of  inferential 
Statistic Data systematize,  measures of central tendency, probability theories, 
estimation, hypothesis testing,analysis of regression,correlation and analysis of  
variance 

تو بالبحوث، وأعلية اإلحصاءات االستنتاجية ونظم البيانات ونظم وعبلق مفهوم اإلحصاء         
االجتاىات ادلركزية، ونظرية االحتماالت والتقديرات، واختبار الفرضيات، وحتليل االضلدار واالرتباط 

 ادلعياري، وحتليل التباين 
 

๑๐-๐๓๔-๒๐๔  ระเบียบวิธีการวิจัย 
 (مناىج البحث)

( Research Methodology) 

๓ (๒-๒-๕) 

         ความส าคัญของการวิจัย ขั้นตอนในการท าวิจัย การก าหนดปัญหาส าหรับการวิจัย การ
คัดเลือกตัวแปร การตั้งสมมติฐาน การออกแบบวิจัย การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล เลือก
เขียนรายงานวิจัยทางการเกษตรหรือการเขียนรายงานวิจัยในชั้นเรียน 
           relevant of research , research methods , problems finding , variables , 
hypothesis, research design , data collection ,data analysis , writing report of 
agricultural research or classroom research  

 أعلية البحث العلمي، وخطوات البحث وحتديد مشكلة البحث،واختيار ادلتغَت ادلفًتض،          
 وتصميم خطة البحث، ومجع البيانات، وحتليل ادلعلومات وكتابة التقرير البحثي الزراعي أو الصفي    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://dict.longdo.com/search/regression


 

 

 

๑๐๓ 

๑๐-๐๓๔-๑๐๗              คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน     ๓  (๓-๐-๖)  
                                      (رياضيات يف احلياة اليوميةال)

   ( Mathematics in Everyday life) 
เซตตรรกศาสตร์เบื้องต้นความน่าจะเป็นสถิติเบื้องต้นลอการิทึมเมตริกลิมิตความต่อเนื่อง

อัตราการเปลี่ยนแปลงและอนุพันธ์การจัดอันดับการจัดหมู่ล าดับและอนุกรมของจ านวนจริง 
และการประยุกต์ใช้คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน 
         Set , introductory logics ,probability, introductory statistics,  logarithm, metric, 
coherence ,changeable rate ,and derivative  sequence,  Combination and series of 
real number 

 (األسس ) من أساسيات ادلنطق واالحتمال واإلحصاءات التمهيدية،واللوغارثيم  رلموعة           
 والقياسات، والًتابط الرياضي، ومعدل التغَت، واالشتقاق الرياضي، وترتيب وتسلسل العمليات احلسابية 

 

๑๐-๐๖๔-๑๑๙              วิทยาศาสตร์กับโลกสีเขียว    ๓  (๓-๐-๖)  
 (العلوم والعامل األخضر )                                                     

   (Sciences and Green World) 
ความรู้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

ความสัมพันธ์ระหว่างวิทยาศาสตร์กับสิ่งแวดล้อมการมีส่วนร่วมในการจัดการพลังงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมการส่งเสริมและการบ ารุงรักษาคุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมตามหลักการพัฒนาที่ยั่งยืน 

Knowledge of Science and Technology that affect society and environments, 
relationship between sciences and environments , participation in Energy 
Management, encouraging and maintaining the qualities of natural resource and 
environments according to principles of sustainable development 

        معرفة العلوم والتكنولوجيا اليت تؤثر على اجملتمع والبيئة، والعبلقة بُت العلوم والبيئة، وادلشاركة يف 
 إدارة الطاقة وتعزيز احلفاظ على ادلوارد الطبيعية والبيئية وفقا دلبادئ التنمية ادلستدامة 
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๑๐๔ 

 
๑๐-๐๒๔-๑๐๕             คอมพิวเตอร์ในชีวิตประจ าวัน    ๓  (๒-๒-๕)  

                               ( الكمبيوتر يف احلياة اليومية )

   (Computer in Daily Life) 
 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ที่มีอิทธิพลและมีผลกระทบต่อชีวิตและสังค ม ความหมายความ

เป็นมาและองค์ประกอบของคอมพิวเตอร์หลักการท างานทั่วไปอุปกรณ์และสื่อบันทึกข้อมูลการแทน
ข้อมูลและการจัดการข้อมูลคอมพิวเตอร์ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
จริยธรรมอาชญากรรมและความปลอดภัยในการใช้คอมพิวเตอร์ในชีวิตประจ าวันและศึกษาการใช้
ซอฟแวร์ส าเร็จรูปส าหรับประยุกต์ใช้ในงานที่เก่ียวข้องกับสาขาวิชาของนักศึกษา 
             technology of computer , its influence and effect to life and society, 
meaning , history and components of computer , its functions , equipments , 
materials of recording information, replacing  information , data informational 
management , computer network system and internet network, ethic, and safety of  
computer use in daily life, 

 تقنية احلاسوب اليت تؤثر على احلياة واجملتمع، ومفهوم احلاسوب وتارخيو ومكوناتو ووظائفو            
ومعداتو ووسائل حفظ ادلعلومات وتبديلها، وإدارة بيانات احلاسوب، ونظام شبكة الكمبيوتر والشبكة 

ه، واستخدام تطبيقات وسلبياتوإغلابيات استخدام الكمبيوتر يف احلياة اليومية  (اإلنًتنت)العنكبوتية  
 الربرليات اجلاىزة خلدمة الدارسُت  

กลุ่มวิชากีฬาพลศึกษา    
 

๑๑-๐๑๔-๑๑๗   การออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพ 
 (الرياضة والصحة)
(Exercise for Health) 

๑( ๐-๒-๑) 

          ความมุง่หมาย คุณค่า และประโยชน์ของการออกก าลังกายสรีรวิทยาการออกก าลังกาย   การ
เสริมสร้างและการทดสอบสมรรถภาพทางกาย  หลักเกณฑ์และรูปแบบของกิจกรรมการออกก าลังกาย
เพ่ือสุขภาพ แนวทางการเลือกรูปแบบของการออกก าลังกายที่เหมาะสมและการน าไปใช้เพื่อให้เกิด
ประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
         Objectivesvalues and benefitsof exercise, physiologicalexercise. 
Strengtheningandphysical fitnesstests. Rules and patternsofphysical activity. 
Chooseappropriatetypeof exercisewhichis beneficial to develop the quality of life. 

 األغراض والقيم والفوائد يف شلارسة التمارين الرياضية، والتمارين البدنية، واختبار اللياقة البدنية،          
 ه، واختيار النوع ادلناسب من التمارين ادلفيدة حلياة أفضل وأظلاطوقواعد النشاط البدين
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๑๐๕ 

 
๑๑-๐๑๔-๑๒๐  กิจกรรมพลศึกษา  

(الًتبية البدنية)  

(Physical Education) 

๑ (๐-๒-๑) 

         ความรู้เบื้องต้น และทักษะในกีฬา (ปัญจสีลัต  ตะกร้อ  บาสเก็ตบอล ฯลฯ ) การฝึกปฏิบัติและ
การแข่งขัน 
         Introductory knowledge and skills of sports (Panchasila Takraw Basketball) , 
practice and competitive 

والتدريب على  (اخل .. باصلسيبل، كرة التكراو، كرة السلة  ) ادلدخل للمهارات الرياضية            
 ادلمارسة وادلنافسة  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

๑๐๖ 

 
 
หมวดวิชาเฉพาะ 
กลุ่มวิชาแกน   
๐๙-๐๐๔-๒๐๑   ความรู้เกี่ยวกับอัลกุรอาน 

(علوم القرآن )  
(Sciencesof Al Qur’an) 

๓ (๓-๐-๖)      

          ความประเสรฐิและประวัตขิองอัลกุรอาน วิวรณ์( วะฮฺยู )สาเหตุของการประทานโองการ        
อัลกุรอาน ความแตกต่างระหว่างสูเราะฮฺหรืออายะฮฺมักกียะฮฺ กับมะดานียะฮฺ  การยกเลิกโองการ     
อัลกุรอาน (อัลนาสิควัลมันสู๊ค) ตลอดจนศึกษากฎเกณฑ์และมารยาทของมนุษย์ต่ออัลกุรอานพร้อมทั้ง
หลักการอรรถาธิบายอัลกุรอาน 
         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 

 عظمة القرآن وكل ما يتعلق بو من الوحي وأسباب النزول والفرق بُت السور ادلكية وادلدنية           
والناسخ وادلنسوخ ، باإلضافة إىل األحكام واآلداب وادلبادئ العامة مع القرآن الكرمي وشروط التفسَت 

 وادلفسرين
 

๐๙-๐๐๔-๒๐๒   ความรู้เกี่ยวกับอัลหะดีษ 
(علوم احلديث)  

(Sciences of Al Hadith) 

๓ (๓-๐-๖)      

          ความหมายของหะดษี  คอบัรฺ อะซัรฺและสุนนะฮฺ  สถานภาพของสุนนะฮฺในอิสลาม  ประวัติการ
บันทึก การรวบรวม การจ าแนกประเภทของหะดีษที่สามารถน ามาอ้างอิงเป็นหลักฐานได้และไม่ได้ และ
ศึกษาประวัติของผู้รายงานหะดีษรุ่นเศาะหาบะฮฺและผู้รายงานรุ่นต่าง ๆตลอดจนผู้รายงานทั้งหกท่าน 
         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 

 ومجعها األحاديث معٌت احلديث واخلرب واألثر والسنة، ومكانة السنة يف اإلسبلم، وتاريخ تدوين          
 وتصنيفهاوأقسامها،ودراسة تاريخ الرواة منذ عصر الصحابة إىل العصور األخرى باإلضافة إىل السنن الستة 

 
 

 
 

  



 

 

 

๑๐๗ 
 

๐๙-๐๐๔-๒๐๓   หลักการศรัทธา 
(عقيدة ال)   

(Islamic Creed) 

๓ (๓-๐-๖)      

          ความหมาย ขอบข่าย ความส าคัญ และประวัติความเป็นมาของวิชา อะกีดะฮฺ อิหม่าน อิสลาม
และอิหฺสาน สิ่งที่ท าให้เสียการอีหม่าน การบารอฮฺและการวาลาฮฺ การศรัทธาต่ออัลลอฮฺ การศัรทธาต่อ
บรรดามะลาอิกะฮฺ  บรรดากิตาบ บรรดาศาสนทูต วันอาคิเราะฮฺ กอฏอและกอดัร 
        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 

:  تعريف العقيدة وحدودىا وأعليتها واخللفيات التارخيية عنها ، وبيان مراتب الدين اإلسبلمي            
اإلميان واإلسبلم واإلحسان ،ومفاسد العقيدة ، ومنزلة عقيدة الوالء والرباء من الشرع ،واإلميان باهلل 

 وادلبلئكة والكتب والرسل واليوم اآلخر وبالقضاء والقدر 
 

๐๙-๐๐๔-๒๐๔    ประวัติศาสตร์กฎหมายอิสลาม 
(تاريخ التشريع االسبلمي )  

(History of Islamic Law) 

๓ (๓-๐-๖)      

          ความหมายของฟิกฮฺและชารอีะฮฺลกัษณะเฉพาะของฟิกฮฺก าเนิดและพัฒนาการของฟิกฮฺฐานะ
และบทบาทของฟิกฮฺในยุคต่างๆรวมทั้งศึกษาส านักแนวคิด (มัษฮับ)ต่างๆของฟิกฮ์โดยเน้นส านักคิด
ชาฟิอีย์ 
         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 

، األدوار التشريعية اليت مر هبا الفقو اإلسبلميو ،  الفقوتعريف الفقو والشريعة وخصائص            
ادلذاىب الفقهية ادلتعددة مع الًتكيز على ادلذىب الشافعي   و
 

 

๐๙-๐๐๔-๒๐๕   ชีวประวัตินบ ี
(السَتة النبوية )  

(Biography  of  the  Prophet) 

๓ (๓-๐-๖)      

          การก าเนิด  วิวัฒนาการ  และแหล่งข้อมูลเกี่ยวกับชีวประวัติท่านนบี  ชีวิตของท่านนบีมุหัมมัด
ในมักกะฮและมาดีนะฮ วิพากษ์ ประเด็นชีวประวัติท่านนบี  ในหัวข้อส าคัญ ๆ ตลอดจนบทบาท และ
ผลงานของนบมีุหัมมัดต่อการพัฒนาสังคมมนุษย์ 
        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 

   سَتة الرسول زلمد صلى اهلل عليو وسلم منذ والدتو وطفولتو ووقائع حياتو يف مكة وادلدينة           
 وبنائو وتنميتو للمجتمع البشري 



 

 

 

๑๐๘ 
 

 

๐๙-๐๐๔-๒๐๖   อัลกุรอานและตัจญ์วีด 
(القرآن والتجويد   )  

(Tajweed Rules of  the Qur'an) 

๒ (๑-๑-๒)   

 
         ประวัติความเป็นมาและความหมายของวิชาตัจญวีด ศาสนบัญญัติเกี่ยวกับการศึกษาและการปฏิบัติการ
อ่านอัลกุรอาน ความส าคัญของวิชาตัจญ์วีด หลักการอ่านบัสมะละฮฺ  และอิสติอาซะฮฺ  หุกมฺนูนสากีนะฮฺ มีมสากี
นะฮฺรออาต ลามาต และมุดูด ฐานเสียงและลักษณะของพยัญชนะ หลักการหยุด การอ่านและการเริ่มต้น       
(อัลวักฟฺ 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. 

 التجويد وتارخيو وموضوعو وغايتو وأعليتو وأحكام التبلوة واالستعاذة والبسملة وأحكام النون الساكنة            
  واالبتداءاحلروف والوقفوصفات والبلمات وادلدود وسلارج والراءات وادليم الساكنة 

 
กลุ่มวิชาเอก  
 

๐๙-๐๒๔-๒๐๑               หลักภาษาอาหรับ  ๑ 
 (قواعد اللغة العربية1)
(Arabic Grammar 1) 

๓ (๓-๐-๖) 

          ไวยากรณ์อาหรับและอัขระวิธี ความส าคัญของวิชา ประโยคและโครงสร้าง เครื่องหมายของค านามและ
ค ากริยา ประเภทของค ากริยา ประเภทของค านาม อัลอิอฺรอบและอัลบินาและเครื่องหมาย ค านามที่มุอฺรอบ
(ค านามเอกพจน์ มุซันนา ญัมอุลมุซักกัรสาลิม ญัมอุลมุอันนัษสาลิม ญัมอุลตักสีร อิสมุลละษีลายันศอริฟ อัสมาอุ
ลค็อมสะฮฺ)   
 
        This course deals with introduction to Arabic syntax and morphology and its importance, 
speech and its parts, marks of noun, marks of verb, kinds of verb depending on time (tenses of 
verbs), forming verbs, kinds of noun depending on structure and number, declinable and 
indeclinable nouns, parsing marks, declinable nouns (singular noun, dual noun, masculine 

plural noun, feminine plural noun, broken plural noun, indeclinable noun, the five nouns. 

عبلمات االسم وعبلمات الفعل ، والكبلم وما يتألف منو ، ويف علمي النحو والصرف وأعليتهما  ادلدخل           
اإلعرب والبناء ، وأنواع االسم من حيث نوعو وبنيتو  ، وأنواع الفعل من حيث زمن وقوعو ، ومن حيث تركيبو ، و
االسم ادلفرد ، ادلثٌت ، مجع ادلذكر السامل ، مجع ادلؤنث  )األمساء ادلعربة وحاالت اإلعراب وعبلمات اإلعراب ، و

 (مساء اخلمسةألالسامل ، مجع التكسَت ، االسم الذي ال ينصرف ، ا
 



 

 

 

๑๐๙ 

๐๙-๐๒๔-๒๐๒             หลักภาษาอาหรับ  ๒ 
 (قواعد اللغة العربية2)
(Arabic Grammar 2) 

๓ (๓-๐-๖) 

         อัขระวิธี ประกอบด้วย ค ากริยาที่ศอหีหฺและค ากริยาที่มุอฺตัล ค ากริยาที่ลาซิมและมุตาอัดดี  
         ไวยากรณ์อาหรับ  ประกอบด้วย ค านามที่ไม่ชี้เฉพาะ(มะอฺริฟะฮฺ)และไม่ชี้เฉพาะ(นากีเร๊าะ) ประเภทของ
ค านามชี้เฉพาะ (ฎอมีร อะลัม อิสมุลเมาศูล อิสมุลอิชาเราะฮฺ อัลมุอัรร็อฟบิอัล อัลมุฎอฟอิลัลมะอฺริฟะฮฺ ค ากริยา
ที่เป็นมาฎี(อดีต) มุฎอริอฺ(ปัจจุบันและอนาคต) และอัมรฺ(ค าสั่ง) 
This course deals with:       
        Morphology: sound verb, weak verb, transitive and intransitive verb.     

        Syntax:  Definite and indefinite nouns, kinds of definite (pronouns, proper noun, relative 
pronouns, demonstrative pronouns, Nouns preceded by the definite article 'al-, the definite 
noun by adding the indefinite noun to a definite noun), verbs tenses (past tense, present 
tense and the imperative verb). 

الفعل البلزم وادلتعدي والفعل الصحيح والفعل ادلعتل ،   :        علم الصرف 
شارة ، ادلعرف إلالضمَت ، العلم ، االسم ادلوصول ، اسم ا )ادلعرفة والنكرة ، وأنواع ادلعارف   :       علم النحو 
 والفعل ادلاضي  والفعل ادلضارع وفعل األمر(عرفة املبأل ، ادلضاف إىل 

 
 

๐๙-๐๒๔-๒๐๓    หลักภาษาอาหรับ  ๓ 
 (قواعد اللغة العربية3)
(Arabic Grammar 3)     

๓ (๓-๐-๖) 

         อัขระวิธี การสมาสค ากริยากับสรรพนาม 
         ไวยากรณ์อาหรับ กรรมวาจก(อัลฟาอิล)ประเภท และประเด็นที่เก่ียวข้อง และกรรตุวาจก (นาอิบุลฟาอิล ) 
กรรม อันนะวาศิบ และอัลญะวาซิม กริยาที่นะซับสองกรรม และกริยาที่นะซับสามกรรม 
This course deals with:          

         Morphology: verbal predicate. 
        Syntax: Subject and its kinds and its rules concerning, the pro-agent, the direct object, 
the accusatives and apocoptives Particles, verbs that passes on two objects, verbs that passes 
on three objects. 

  إسناد األفعال إىل الضمائر   : علم الصرف        

 النواصب واجلوازم ، وادلفعول بو وونائب الفاعل وأنواعو واألحكام اليت تتعلق بو ،الفاعل  :        علم النحو 
 واألفعال اليت تنصب مفعولُت ، واألفعال اليت تنصب ثبلث مفعوالت

 

 

 

 

 



 

 

 

๑๑๐ 

 

 

 

๐๙-๐๒๔-๒๐๔      หลักภาษาอาหรับ  ๔ 
 (قواعد اللغة العربية4)
(Arabic Grammar 4)   

๓ (๓-๐-๖) 

 อัขระวิธี  ประเภทของมัศดัร มัศดัรสามอักษร มัศดัรสี่อักษร มัศดัรห้าอักษร และมัศดัรหกอักษร มัศดัร
ศอรีหฺและมุอัววัล มัศดัรที่มีอักษรมีมน าหน้า ค านามท่ีบ่งชี้ถึงจ านวนครั้ง ค านามท่ีบ่งชี้ถึงท่าทาง และมัศดัรสีนา
อีย์ 
         ไวยากรณ์อาหรับ   โครงสร้างประโยคค านาม ( อัลมุบตาดาวัลคอบัร )ประเภทของคอบัร กรณีท่ีมุบตาดา
เป็นค านามที่ไม่เจาะจง การตัดมุบตาดาและคอบัร การน าหน้าจองคอบัรก่อนมุบตาดา กานาและอักษรที่ท า
หน้าที่เหมือนกานา ค าบุพบทที่ท าหน้าที่ลัยสา อินนาอักษรที่ท าหน้าที่เหมือนอินนา ค าบุพบทที่ท าหน้าที่อินนา 
ซอนนาและอักษรที่ท าหน้าที่เหมือนซอนนา  
This course deals with: 
         Morphology: infinitives, trilateral infinitive, quadrilateral infinitive, fivefold infinitive, six-
lettered infinitive, the real infinitive and the expression equivalent to an infinitive, the verbal 
noun commencing with "mim",), nomen vicis (noun of the time), noun of manner, the abstract 
noun of quality. 
         Syntax: subject of a nominal sentence and predicate, kinds of predication, reasons for 
beginning sentence by indefinite, subject of a nominal sentence deletion, predicate deletion, 
advancing the predication to subject of a nominal,(kana ) and her sisters, negative particles 
acting like (lysa), (inna ) and her sisters, particles acting like (inna), (zanna) and her sisters. 

ادلصدر الثبلثي وادلصدر الرباعي وادلصدر اخلماسي وادلصدر السداسي ، : ادلصادر    : علم الصرف        
 وادلصدر الصريح وادلؤول ، وادلصدر ادليمي ، واسم ادلرة ، واسم اذليئة وادلصدر الصناعي

حذف اخلرب ، وحذف ادلبتدأ ، ومسوغات االبتداء بالنكرة ، وأنواع اخلرب ، وادلبتدأ واخلرب   : علم النحو         
،وكان وأخواهتا واحلروف اليت تعمل عمل ليس ، وإن وأخواهتا واحلروف اليت  تعمل عمل تقدمي اخلرب على ادلبتدأ و

 إن ، وظن وأخواهتا 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

๑๑๑ 

 

๐๙-๐๒๔-๒๐๕                 หลักภาษาอาหรับ  ๕ 
 (قواعد اللغة العربية5)
(Arabic Grammar 5) 

๓ (๓-๐-๖) 

        อัขระวิธี  รูปแบบของค านามที่มีรากศัพท์มาจากค าอ่ืน ( อัลมุชตักกอต ) อิสมฺอัลฟาอิล อัลซิฟาตุลมูชับบา
ฮะ อิสมฺอัลมัฟอูล ซียาฆุลมูบาลาเฆาะ อิสมอัลตัฟดีล อิสมอัลซามาน อิสมอัลมากาน อิสมอาละห์ 
            ไวยากรณ์อาหรับ    รูปแบบของกรรมในประโยค ( อัลมัฟอูลต่างๆ ) มัฟอูลมุฏลัก มัฟอูลลีอัจลิฮฺ มัฟอูลมา
อาฮฺ ซอรฟฺอัลซามาน ซอรฟอัฺลมากาน และ อัลมนุาดา 
This course deals with: 
        Morphology: the derivations, active participle, the assimilate epithet, passive participle, 
intensive forms, noun preeminence, noun of time and place, noun of instrument. 
        Syntax: objects (the unrestricted object, object of reason, object of accompaniment, the 
accusative of time and place, the vocative. 

اسم الفاعل والصفة ادلشبهة واسم ادلفعول وصيغ ادلبالغة واسم التفضيل واسم : ادلشتقات    : علم الصرف        
 الزمان وادلكان واسم اآللة 

ادلفعول بو وادلفعول ادلطلق وادلفعول ألجلو وادلفعول معو وظرف الزمان وادلكان : ادلفاعيل  :         علم النحو 
 وادلنادى

 

๐๙-๐๒๔-๒๐๖                หลักภาษาอาหรับ  ๖ 
 (قواعد اللغة العربية6) 
(Arabic Grammar 6) 

๒ (๒-๐-๔) 

 
        อัขระวิธี  ความหมาย และรูปแบบของการแปลงค าเป็นอัตตัซฆีร ประโยชน์ วิธีแปลงค าอัตตัซฆีร  
        ไวยากรณ์อาหรับ  ค าคุณศัพท์ในรูปแบบต่าง ๆ ในประโยค อัลฮาล อัลตัมยีซ อัลอาดัด อัลอิสติษนาอฺ อัล
ตาวาบิอฺ (อันนัอฺต อัลเตากีตอัลบาดัลและอัลอาตอฟ) 
 

This course deals with: 
         Morphology: diminutive and its purpose and forms.    

        Syntax: accusative of the state or condition, the specificate, number, exception, 
appositives (the adjective, corroborative, substitute, explanatory 

 التصغَت وأغراضو وصيغو    : علم الصرف       

 (النعت ، التوكيد ، البدل ، العطف  )احلال والتمييز والعدد واالستثناء والتوابع :        علم النحو 
 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

๑๑๒ 

๐๙-๐๒๔-๒๐๗               หลักภาษาอาหรับ  ๗ 
 (قواعد اللغة العربية7)
(Arabic Grammar 7) 

๒ (๒-๐-๔) 

 
         อัขระวิธี  ความหมาย วิธีการ และลักษณะของอัลนาซับ อัลอิอฺลาลและอัลอิบดาล 
         ไวยากรณ์อาหรับ  หลักการแต่งประโยคอัลมัดฮูและอัลซัมมฺ ประโยค อัลตะอัจญุบ  ประโยค อัลอิฆรออฺ
วัตตัฮซีร  ประโยคอัลอิคตติศอศประโยคอัลกอซัม ประโยคอัลอิชติฆอลและอัลตนาซุอ   
This course deals with: 

Morphology: the relation, defection and Commutation (I’laal and Ibdaal).             

        Syntax:Styles of Speech(praise and blame the admiration or exclamation, the instigation 
and cautioning, specification, adjuration, distracted or diverted from its original object, the 
conflict in regard government). 

  النسب واإلعبلل واإلبدال  :        علم الصرف 
 أسلوب ادلدح والذم وأسلوب التعجب وأسلوب اإلغراء والتحذير وأسلوب االختصاص  :        علم النحو 

 وأسلوب القسم واالشتغال والتنازع 
 ๐๙-๐๒๔-๒๐๙          วรรณคดี ๑ 

( 1األدب  ) 
(Arabic Literature 1) 

๓ (๓-๐-๖) 

 วรรณกรรมยุคก่อนอิสลามและยุคแรกของอิสลาม เน้นรูปแบบและเนื้อหา วรรณกรรมเด่นๆ กวีและ           
นักประพันธ์ เช่น อัลมุอัลลากอด เป็นต้น 
         Pre-Islam Arabic literature and early age of Islam, emphasize is on style and contents , 
recognized literatures , poets and writers such as Al-mulakord 

 األدب العريب يف العصر اجلاىلي ويف عصر صدر اإلسبلم مع الًتكيز على الفنون وادلوضوعات األدبية          
البارزة يف ذلك العصر شعراً ونثراً كادلعلقات   

 

๐๙-๐๒๔-๒๑๐   วรรณคดี ๒   
 (األدب 2)
(Arabic Literature 2) 

๓ (๓-๐-๖) 

 วรรณกรรมเด่นในสมัยอุมะวี วิเคราะห์เนื้อหาและรูปแบบของวรรณกรรมในสมัยอุมะวี 
          Recognized literatures in Ummawi period , analysis contents and style of literatures in 
Ummawi period 

فنونو وموضوعاتو األدبيو شعراً ونثراو األدب العريب يف العصر األموي               
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

๑๑๓ 

 

๐๙-๐๒๔-๒๑๑   วรรณคดี ๓ 
 (األدب 3)
(Arabic Literature 3) 

๓ (๓-๐-๖) 

 วรรณกรรม เด่นในสมัยอันดาลูสีย์ เบื้องหลัง วรรณกรรมอันดาลูสีย์ ปัจจัยที่ท าให้วรรณกรรมอาหรับ
เกิดข้ึนที่ดินแดนอันดาลุส 
          Recognized literatures in Andalusia  period , background of Andalusia literatures, factors 
existing Arabic literature on  the land of Andalus 

الفنون األدبية يف العصر األندلسي   وتاريخ األدب األندلسي و األدب العريب يف األندلس           
 

๐๙-๐๒๔-๒๑๒   วรรณคดี ๔  
 (األدب 4)
(Arabic Literature 4) 

๓(๓-๐-๖) 

 วรรณกรรม เด่นในสมัยอับบาสี มุ่งเน้น ศึกษารูปแบบและเนื้อหา ของวรรณกรรมในยุคอับบาสีกวีและ              
นักประพันธ์บางท่าน 
          Recognized literatures in Abbasiah  period , emphasize is on style and contents , poets 
and some writers 

على فنونو وموضوعاتو األدبية شعراً ونثراً  األدب العريب يف العصر العباسي مع الًتكيز                
 
 

๐๙-๐๒๔-๒๑๖ 

 
วิธีวิทยาการวิจัยทางวรรณกรรม 
(مناىج البحث األديب  ) 
(Research Methods inLiterature) 

 
๓ (๓-๐-๖) 

 ระเบียบวิธีวิจัยทางวรรณคดี เกี่ยวข้องกับการเขียน รายงานทางวิชาการ ตัวอย่างรายงานการวิจัยทาง
วรรณกรรม การเลือกหัวข้อ การอ้างอิง และการน าเสนอ 
          Research Methods inLiterature related to academic writing report , samples report of 
Research Methods inLiterature , research topic selection , references and presentation 

مناىج البحث األديب فيما لو تعلق بكتابة التقارير العلمية وظلاذج لتقارير أدبية واختيار                     
 ادلوضوعات البحثية وادلصادر وادلراجع وطرق العرض والتقدمي

 

๐๙-๐๒๔-๒๑๗ วาทศิลป์ ๑   
 (الببلغة 1(
(Rhetoric 1)  

๓ (๓–๐–๖) 

  ความหมาย ความเป็นมา และประโยชน์ของวาทศิ ลป์อาหรับและศึกษาเก่ียวกับประโยคอัลคอบัร เช่น 
รูปแบบ สถานการณ์ วตัถปุระสงค์ บริบทมสุนตัอีลยั บริบทมสุนตั และบริบทท่ีเก่ียวกบักริยาตา่งๆ 
           Al-fasohah Albalaqah, definition, background and benefit of  studying sentence Alkabar 
and Al-inshaa 

أحوال ادلسند إليو ا و وأغراضواأضربوو ، ودراسة األساليب اخلربية ا وأعليتوا مفهوم الببلغة العربية ونشأتو         
 وأحوال ادلسند وأحوال متعلقات الفعل  



 

 

 

๑๑๔ 

 

๐๙-๐๒๔-๒๑๘ วาทศิลป์ ๒ 
 (الببلغة 2(
(Rhetoric 2)  

๓ (๓–๐–๖) 

 ลักษณะของ ประโยคอัลอินซาอฺ อัลกอซร์  อัลฟัสล์วัลวัสล์ และอัลอีญาซ วัลอิตนาบ วัลมูซาวาห์ 
          specification of Al-isnad, Al-Qasr , Al-Faswaalah , Alk – Iyas wal Itnab, Wal –Musawah 

طناب وادلساواةإلغلاز واإلالوصل والفصل وا والقصر و األساليب اإلنشائية          
 

๐๙-๐๒๔-๒๑๙ วาทศิลป์ ๓ 
 (الببلغة 3(
 (Rhetoric 3)  

๓ (๓–๐–๖) 

 ความหมายของ อัลบายาน ซึ่งประกอบด้วย อัลตัชบีฮฺ อัลฮากีเกาะฮฺ อัลมาญาซ์ อัลอิสติอาเราะฮ์ และ 
อัลกีนายะฮ์ 
          definition of Al-Bayan , Al-Tasbeeh , Al-Hakikah , Al-Mayah, Al- Istikorah and Al-Kinayah 

الكناية   واالستعارة واحلقيقة واجملاز والتشبيو: علم البيان           
 

๐๙-๐๒๔-๒๒๐             วาทศิลป์ ๔           ๒ (๒–๐–๔)   
 ( 4ببلغةال)                                                                                          

(Rhetoric 4) 
            ความหมายประวัติความเป็นมาการพัฒนาการ  ความสัมพันธ์กับวิชาวาทศิ ลป์ ประเภทของวิชาอัลบา
ดีอฺอัลลัฟซียะห์ วัลมัอนาวียะห์  
            Definition of Rhetoric in the form of Al-Badi’i , Al-lafiyah, Maa’nawiyah, history and 
background ,  relationship of Rhetoric , type and  relevance 

احملسنات اللفظية بعلوم الببلغة األخرى  وتقسيماتو إىل  وعبلقاتو هتاريخمفهومو ونشأتو و: علم البديع           
واحملسنات ادلعنوية 

 

๐๙-๐๒๔-๒๒๑ หลักการสอน                               
(مبادئ طرق التدريس  )  

(Methods of Teaching) 

๓ (๒-๒-๕) 
 
 

           ความหมาย ความส าคัญ องค์ประกอบ วิธีการเตรยีมการสอน ข้ันตอนการสอน การด าเนินการสอน  การประเมิน 
และจรรยาบรรณของผู้สอนที่ดี 
         Definition , significance , elements , methods of teaching preparation , step and teaching 
performance , evaluation and rules of good teachers 

مفهوم طرق التدريس وأعليتو وعناصره ، خطوات التدريس، سَت العملية التعليمية، والتقييم وأخبلقيات          
ادلعلم ادلثايل  

 

 

 

 



 

 

 

๑๑๕ 

 

๐๙-๐๒๔-๒๓๙    ภาษาศาสตร์ และหลักพจนานุกรม                                      ๓ (๒–๒–๕) 
 (                           (علم  اللغة وادلعاجم 

                       (Linguistics and Lexicology) 
        ภาษาศาสตร์ ศึกษาความหมายของ ภาษาศาสตร์ ธรรมชาติและความส าคัญระหว่างสื่อการสนทนาที่
หลากหลาย ระบบภาษาในระดับต่างๆ ทั้งน้ าเสียง การผันแปร การเรียงประโยคและการสื่อความหมาย และ
ทฤษฎีร่วมสมัยทางภาษา และระเบียบวิธีวิจัยทางด้านภาษาศาสตร์ทั้งในอดีตและปัจจุบัน 
        หลักพจนานุกรม ศึกษาความหมายของหลักพจนานุกรม ความเป็นมาและวิวัฒนาการ สถาบันการศึกษา 
และวิธีการวิจัยและตีความค าศัพท์จากพจนานุกรมท่ีหลากหลาย 
This course deals with: 

        Linguistics: definition the substance of the language and its nature, importance, its 
position between different mass communications, linguistical organization in different levels 
such as: phonological, morphological, structure and semantical and the modern language 
theory and the research methods in linguistics anciently and recently. 
        Lexicography: the meaning of lexicon and its beginning, evolution and school, the 
methods of research and getting out the words from different dictionaries. 

تعريف ماىية اللغة وطبيعتها وأعليتها ومنزلتها بُت وسائل االتصال ادلختلفة ، والنظام اللغوي :         علم اللغة 
والنظريات اللغوية احلديثة ومناىج البحث يف علم اللغة  (الصوتية والصرفية والًتكيبية والداللية )مبستوياتو ادلختلفة   

 قدميا وحديثا 
معٌت ادلعجم ونشأتو وتطوره مدارسو ، وطرق البحث واستخراج معاين ادلفردات من ادلعاجم :         علم ادلعاجم 

 .على اختبلفها 
 
๐๙-๐๒๔-๒๒๓ 

 

นิรุกติศาสตร์ 
(فقو اللغة ) 
(Philology of Arabic) 

 
๓ (๓-๐-๖) 

         ความส าคัญและคุณสมบัติของภาษาอาหรับ (อัลกียาส อัลอิซติชกอกและประเภท อัลกอลบ์ อัลอิบดาล 
อัลนัฮต์ อัลอิรติญาล อัลอิกตีรอฏ อัลอิอฺรอบ  อัลบีนาอฺ ฟีลอารอบียะห์ อัลฏอรูเราะห์อัลชิอฺรียะห์  ดิลาลา
ตุลอัลฟาซ วัตตาบายุน วัตตารอดุฟ วัลอิชติรอกุลลัฟซี วัลตาฏอด ) อัลฟุสฮี วัลอามียะห์ 
         Relevance and specification of Arabic language (Al-Qiyas , Al-Istisqo and its type , Al-Qol, 
Al-Ibdal, Al-Nah , Al-Irtiyal , Al-Iqtiroh , Al-Irob , al- Bina , Fil-Arabiah , Al-Darurah, Al-Shiriyah , 
Dilalatul-Afah, Wat-tabayun, Wataradut , Wal-istirokul-lafi ,Wal-tado) Al-fushi Wal-Amiah 

القياس، االشتقاق، القلب، اإلبدال، النحت، االرجتال، االقًتاض،  )خصائص اللغة العربية أعلية و           
الفصحى  (اإلعراب والبناء، الضرورات الشعرية، دالالت الوصل، التباين، الًتادف، االشًتاك اللفظي، التضاد

 . والعامية 

 

 

 

 



 

 

 

๑๑๖ 

 

๐๙-๐๒๔-๒๒๕ ฉันทศาสตร์ 
(علم العروض والقوايف)  

(Prosody & Rhythm) 

๒ (๒-๐-๔) 

 ความหมายของวิชาฉันทศาสตร์ (อัลอารูฑ)ประวัติและการพัฒนาการของวิชา นี้  เนื้อหา และประโยชน์
ศึกษาเก่ียวกับ อัลเอาซาน อัซซิอฺรียะห์ อัลบุฮู รอัซซิอฺรียะห์ ความหมายของอัลกอฟียะห์ พยัญชนะของอัลกอฟี
ยะห์ ฮารอกัต ประเภท ขอบเขต และลักษณะ ที่เกี่ยวข้องอ่ืน ๆ 
        Definition of Prosody & Rhythm , history and  development of this subject , contents , 
benefit of study Al-Au-san , As-siriyah , Al-Buhurul-aruthiah 
Definition  of  Al-Qofiyah , Al-Qofiyah consonants , Harokat , types , scope and its other 
specification related 

البحور الشعرية  واألوزان الشعرية، وفائدتو، وموضوعو وتطوره وتارخيو و مفهوم علم العروض          
أنواعها وحدودىا وغَتىا من اخلصائص ادلتعلقة هبا  وحركاهتا، وحروف القافية  ومفهومهاودراسة القافية الشعرية و  

 

วิชาเอกเลือก 
 

๐๙-๐๒๔-๒๐๘   วิธีการสอน ภาษาอาหรับส าหรับคนที่ไม่ใช่ชาวอาหรับ   ๒ (๒–๐–๔)   
                         (طرق تدريس اللغة العربية لغَتالناطقُت هبا )                                            

          (Methods of Teachingfor Non Arabic Speakers) 
          ความหมาย วิธีการ องค์ประกอบ และกลยุทธ์ในการสอน ลักษณะเฉพาะของภาษาอาหรับ  พยญัชนะ 
ค า ประโยคและการสื่อสาร การศึกษาภาษาแม่ ภาษาพ้ืนเมือง ภาษาราชการ ภาษาท่ีสอง จุดประสงค์แนวทาง 
วิธีการและความจ าเป็นในการศึกษาและการสอนภาษาอาหรับให้กับคนชาติอ่ืนที่ไม่ใช้ภาษาอาหรับเป็นภาษา
หลักในการพูด 
           Definition ways components and methods of teaching, specification of Arabic 
Language, consonants words, sentences and communication, study mother language, local 
language, formal language, second language, objectives, concept and need of studying Arabic 
for non Arabic speakers    

مفهوم تدريس اللغة العربية للناطقُت بغَتىا ، وطرقو وعناصره ، واسًتاتيجياتو ودراسة خصائص اللغة العربية          
التواصل باللغة العربية الفصحى واللغة العربية احمللية واللغة العربية الرمسية و؛ احلروف اذلجائية، ادلفردات والًتاكيب، 

  وأساليبو ووسائلو وأعليتو هأىدافمع بيان كلغة ثانية 
 

๐๙-๐๒๔-๒๑๓        วรรณคด ี๕                                                                    ๒ (๒–๐–๔)   
                             (5  ( األدب
                          (Arabic Literature 5)   
            วรรณกรรมอาหรับยุคมัมลูกี มุ่งเน้นการศึกษารูปแบบ เนื้อหา และเอกลักษณ์ส าคัญของวรรณกรรมใน
ยุคนี้ เลือกวรรณกรรมเด่น ๆ พร้อมนักประพันธ์เป็นตัวอย่าง 
         Arabic literature in Mamluki period , emphasize is on style, contents and important 
identity of literature in this period , choose recognized literatures and writer samples 

 واألدباء ادلشهورين يف ىذاالعصرموضوعاتو وفنونو وخصائصو األدبية واألدب العريب يف العصر ادلملوكي ،          



 

 

 

๑๑๗ 

 

๐๙-๐๒๔-๒๑๔      วรรณคดี ๖๒(๒–๐–๔)   
                                  (6 ) األدب  
                           (Arabic Literature 6)   
         ลักษณะของวรรณคดก่ีอนสมัยรุง่เรือง วรรณคดสีมัยปจัจบุนั สาเหต ุประเภท  ลักษณะ พร้อมตวัอยา่ง
ของวรรณคดีด้านศิลปะการแสดงต่างๆ บทประพันธ์และร้อยแก้ว 
         Specification of literature pre-civilization  era , , current literature , cause , type 
,specification and samples of literature in arts performance , poetry and prose 

خصائص األدب العريب قبل اإلزدىار ويف العصر احلديث ، وعوامل االزدىار وأنواعو وأمثلة متنوعة للفنون         
األدبية شعراً ونثراً  

 

๐๙-๐๒๔-๒๑๕   วรรณคดีวิจักษ์                                                          ๓ (๓-๐-๖) 
 (                        (النقد األديب

                      (Literary Appreciation) 
          ประวัติความเป็นมา ความหมาย และรูปแบบของวรรณคดีวิจักษุ ในสมัยต่าง ๆ  
          History and definition and style of  Literary Appreciation in various period 

 تاريخ ومفهوم النقد األديب وطرقو يف عصور سلتلفة                    
 

๐๙-๐๒๔-๒๒๗ วรรณคดีเปรียบเทียบ                                                ๒ (๒–๐–๔) 
                         (األدب ادلقارن )

                     (Comparative Literature) 
           ความหมาย ความเป็นมา การพัฒนาการของวรรณกรรมในยโุรป ตะวันออกกลางและในเอเชีย 
ความสัมพันธ์ของภาษาต่างๆ สาเหตุ  ศึกษาถึงการพัฒนาการทางวรรณกรรมในพื้นที่ 

Definition , background , development of literature in Europe, Middle East and Asia,  
relationships of  languages  and  its causes , local literature development 

 عبلقة اللغاتالتداخل اللغوي وأسبابو و، وهتاريخو األدب األوريب والشرق األوسط و األسيوي             مفهوم
 تطورات األدب احملليدراسة عن  ، وببعضها

 

 ๐๙-๐๒๔-๒๒๘  หลักการแปลเบื้องต้น 
(ادلدخل إىل علم الًتمجة ) 

(Intruduction toTranslation) 

๒ (๒-๐-๔) 

 หลักการ วิธีการแปล โดยเน้นการแปลข้อความสั้น ๆ จากภาษาอาหรับ-อังกฤษ หรือมลายู และไทยและ
ส่งเสริมการฝึกประสบการณ์ให้นักศึกษามีส่วนร่วมในสถานการณ์จริง 
         Principles, methods of translation , emphasize is on short passage translation from 
Arabic-English or Malay and Thai , train students to take part in real situations  

من اللغة العربية إىل اللغة االصلليزية واللغة الًتمجة مع التطبيق على النصوص القصَتة  مبادئ وأساليب          
  الواقعية  ادلبليوية واللغة التايبلندية ، وتدريب الطلبة على ادلمارسة الفعلية يف مواقف احلياة

 

 



 

 

 

๑๑๘ 

 

๐๙-๐๒๔-๒๓๐ 
 

ภาษาอาหรับเพ่ือการอาชีพ  ๑ 
 (1العربية لؤلغراض اخلاصة  )                                          

(Arabic for Specific Purposes 1) 

 

๒ (๒-๐-๔) 

 เพ่ิมทักษะความสามารถและพัฒนาการใช้ภาษาแก่ผู้เรียนเกี่ยวกับศัพท์ทางการแพทย ์
          This curse aimed at improving the language capabilities of Arabic language for 
hospitality sector. 

  زيادة احلصيلة اللغوية للطالب فيما يتعلق باجملال الطيب، وحتسُت أدائو اللغوي       
 

๐๙-๐๒๔-๒๓๑ ภาษาอาหรับเพ่ือการอาชีพ  ๒ 
 (2العربية لؤلغراض اخلاصة  )                                          

(Arabic for Specific Purposes 2) 

๒ (๒-๐-๔) 

         เพ่ิมทักษะความสามารถและพัฒนาการใช้ภาษาแก่ผู้เรียนเกี่ยวกับศัพท์ทางการท่องเที่ยวและการโรงแรม 
         This curse aimed at improving the language capabilities of Arabic language for tourism 
and hotel sector. 

  للطالب فيما يتعلق باجملال السياحي والفندقة اللغويةوحتسُت مهارات احلصيلة  زيادة       
 

๐๙-๐๒๔-๒๓๒ ภาษาศาสตร์สังคม 
(علم اللغة االجتماعي)  

(Sociolinguistics) 

๓ (๓-๐-๖) 

          ความหมาย และความส าคัญของการศึกษา ภาษาศาสตร์สังคม ความแตกต่างระหว่างภาษา ส าเนียง 
และการเพี้ยนค า ผลการเปลี่ยนแปลงของสังคมต่อภาษา ภาษากับระดับชั้นของสังคม ภาษากับการศึกษา ภาษา
กับความรู้สึกและการแสดงออก 

       This curse aimed to  definition significance of linguistics studies social studies distinction 
of language accents social change impact on language, language and social level, language 

and education, language and feeling, language and expression 
االجتماعي وأعليتو والفرق بُت اللهجة والصياغة وأثر التغيَت االجتماعي على اللغة، اللغة  مفهوم علم اللغة          

 لنفس أثرعلا يف التعبَت عن أحواالوواإلمياءات وفئات اجملتمع، اللغة والتعليم، و اللغة 
 

๐๙-๐๒๔-๒๓๓ อิอฺญาซุลกุรอาน 
(إعجاز القرآن)  

(Miracles of the Holy Qur’an) 

๓ (๓-๐-๖) 

 
         ความหมายของความล้ าเลิศของอัลกุรอาน (อิจฺญาซุลกุรอาน) ลักษณะ ประเภท และตัวอย่างของอายาต
มุอฺญีซะห์พร้อมตัวอย่างประกอบ 
        This curse aimed to  definition  of Holiness of the Holy Qur’an , its specification, type 
and samples of Mujizaa’ verses Studying style of rhetoric  

والتحدي بالقرآن كمعجزة ومراحل ىذا  مفهوم اعجاز القرآن وخصائصو وأنواعو وظلاذج من اآليات ادلعجزة          



 

 

 

๑๑๙ 

 .التحدي
 

๐๙-๐๒๔-๒๓๔ ประวัติศาสตร์และภูมิศาสตร์โลกมุสลิม 
(تاريخ وجغرافيا العامل اإلسبلمي)  

(History and Geography of Islamic world )   

๒ (๒-๐-๔) 

        ประวัติศาสตร์อาหรับยุคก่อนอิสลาม ยุคศาสดา ยุคสาวก อาณาจักรอามาวี อาบาซีก มามาลิก ออตโต
มาน และความรู้ทั่วไปเก่ียวกับโลกมุสลิมปัจจุบัน อารยธรรม ภาษา ภูมิประเทศและความโดดเด่น 
        pre-Islam  Arab history , prophets period,followers , emperor of Ammawi Abbassi  
Ottoman and  knowledge of current Muslim world , its civilization, geography and recognition 

 قبل اإلسبلم وعصر النبوة والصحابة والعصر األموي والعباسي وادلمالك والعثماين ، والتعريف   العربتاريخ        
 ة ولغات وجغرافيةا العامل اإلسبلمي يف العصر احلاضر حضارعلى

 

๐๙-๐๒๔-๒๓๕                         สัทศาสตร์ 
(علم األصوات)  

( Arabic Phonetics)        

๒ (๒-๐-๔) 

         ประวัติของวิชาอัลอัสวาต (การ อ่านออกเสียง)   ความส าคัญความสัมพันธ์กับวิช าอัลตัจญฺวีด ที่มาของ
เสียง(มาคอริจญฺ) การแบ่งลักษณะของเสียงของนักวิชาการโบราณและปัจจุบัน ประโยชน์ของการศึกษาลักษณะ
ของเสียงด้านภาษา  
         history, phonetics , relevance and relationship to this subject , Altajweed , utterance , 
type of pronunciation according to ancient and current academician, benefit of studying 
phonetics 

 بعلم التجويد وسلارج احلروف وتصنيف العلماء قدميا وحديثا  تاريخ علم األصوات وأعليتو وعبلقتو        
 لؤلصوات، والغاية من دراسة خصائص األصوات يف علم اللغة 

 

๐๙-๐๒๔-๒๓๖ การเรียนรู้ภาษาอาหรับผ่านอัลกุรอาน  
( القرآن الكرميالدراسات اللغوية يف)  

(Linguistic Studies in the Holy al-Qur’an)                        

๓ (๓-๐-๖) 

        คุณลักษณะเฉพาะทางวรรณกรรมในอัลกุรอาน ดา้นภาษาวาทศิลป์ หลกั ไวยากรณ์บทบาทของ
นักภาษาศาสตร์ในการวิเคราะห์สาเหตุถึงความแตกต่างของความหมายในส านวนเดียวกันในอัลกุรอานตลอดจน
ศึกษาเชิงปฏิบัติในบางซูเราะห์จากอัลกุรอานทางด้านภาษาศาสตร์ หลักวาทศาสตร์พร้อมอธิบายความหมาย 
        Specification of literature in the holy Qur’an, language, rhetoric, grammar, role of 
linguists in  analyzing  the distinction of meaning some of the same Qur’anic worse in linguistic 
and rhetoric ways and meaning description 

 اللغوية يف القرآن الكرمي من جانب اللغة والببلغة واألحكام النحوية ودور علماء اللغة يف حتليل اخلصائص        
أسباب االختبلف يف ادلعٌت للمصطلح الواحد يف القرآن الكرمي ، باإلضافة إىل التطبيق على سور من القرآن الكرمي 

وبيان األحكام الببلغية يف تفسَت ادلعٌت  
    

 



 

 

 

๑๒๐ 

 

 

๐๙-๐๒๔-๒๓๗                    การเรียนรู้ภาษาอาหรับผ่านวจนะของท่านศาสดา 
(الدراسات اللغوية يف احلديث الشريف )   

(Linguistic Studies in al-Hadith) 

๒ (๒-๐-๔) 

       คุณลักษณะเฉพาะทางวรรณกรรมในวจนะของท่านศาสดาด้านภาษาวาทศิลป์ หลกั ไวยากรณ์บทบาทของ
นักภาษาศาสตร์ในการวิเคราะห์สาเหตุถึงความแตกต่างของความหมายในส านวนเดียวกันในวจนะของท่าน
ศาสดา ตลอดจนศึกษา เชิงปฏิบัติวจนะทางด้านภาษาศาสตร์ หลักวาทศาสตร์ เพ่ือเป็นหลักฐานในกฎไวยากรณ์
อาหรับ  พร้อมอธิบายความหมาย 
        Specification Hadith literature of prophet, for language, rhetoric,  grammar, role of 
linguists in analyzing the distinction of meaning of the Hadith, study on practical of Hadith  
instance of linguistic, Rhetoric as an evidence for Arabic grammar, definition of Hadith 

 من جانب اللغة والببلغة واألحكام النحوية ودور علماء اللغة يف حتليل األحاديث النبويةاللغوية يف        اإلبراز 
 و األحكام اللغوي ، باإلضافة إىل التطبيق األحاديث النبويةأسباب االختبلف يف ادلعٌت للمصطلح الواحد يف 

   والنحوية يف جتلية ادلعاين الببلغية

  
๐๙-๐๒๔-๒๓๘  การอ่านอัลกุรอานและส าเนียงภาษาอาหรับ 

(قراءات القرآنية  واللهجات العربيةال)  
(Qur’anic Recitation and Arabic Dialects) 

๒ (๒-๐-๔) 

         เกี่ยวกับนิยามของกีรออะฮฺ ประวัติความเป็นมา หลักการ ประเภท บรรดาผู้รายงานความคิดเห็นของ
บรรดานักภาษาศาสตร์ต่อกีรออะฮฺ บทบาทของกีรออะฮฺต่อการเรียนหลักไวย ากรณ์ ความหมายของลูเฆาะห์
(ภาษา)และลาฮาญาต(ส าเนียง)  
         definition of recitation , history , principles ,type , reporters , linguists review of recitation 
, role of recitation in learning grammar , definition of language and dialects 

 علم القراءات وتارخيو وأحكامو وأنواعو ورواتو وآرائهم جتاه القراءات وتأثَت القراءات على األحكام مفهوم        
 النحوية وجتلية ادلعٌت يف اللغة واللهجة  

 

๐๙-๐๒๔-๒๔๐        ภาษาอาหรับเพ่ือการอาชีพ ๓                                        ๒ (๒–๐–๔) 
 (3اللغة العربية لؤلغراض اخلاصة  )                                                                        

                              (Arabic for Career Purposes 3) 
         เพ่ิมทักษะความสามารถและพัฒนาการใช้ภาษาแก่ผู้เรียนเกี่ยวกับศัพท์ทางการค้าและธุรกิจ 
         This course aimed at improving the language capabilities of Arabic language concerning 
to business area. 

  يف اللغة العربية فيما يتعلق باجملال التجاريالطالب ورفع كفاءهتم        حتسُت قدرات 
 

 
 
 
 
 
 



 

 

 

๑๒๑ 

 

๐๙-๐๒๔-๒๔๑        ภาษาอาหรับเพ่ือการอาชีพ ๔                                         ๒ (๒–๐–๔) 
 (4اللغة العربية لؤلغراض اخلاصة  )                                                                        

                           (Arabic for Career Purposes 4) 
          เพ่ิมทักษะความสามารถและพัฒนาการใช้ภาษาแก่ผู้เรียนเกี่ยวกับการบริหารจัดการ 
         This course aimed at improving the performance of the student in Arabic language and 
upgrade his capacity concerning to administrative matters. 

 حتسُت أداء الطالب ورفع كفاءهتم يف اللغة العربية فيما يتعلق باألمور اإلدارية           

 

๐๙-๐๒๔-๒๔๒       ประวัติและส านักไวยากรณ์อาหรับ    ๒ (๒–๐–๔) 
 (  رس النحويةاتاريخ النحو وادلد)                                                       

  (History of Arabic Grammar and Grammatical Schools) 
         การก าเนิดของไวยากรณ์อาหรับบิดาแห่งไวยากรณ์อาหรับ ชีวประวัติของนักปราชญ์คนส าคัญในด้าน
ไวยากรณ์อาหรับและส านักต่างๆทางไวยากรณ์อาหรับ 
        This course deals with: the Arabic grammar rules and its fundamentals, biographyof the 
specialists in this subject, and also to learn various schools of NAHW (Arabic grammatical 
schools). 

النحو العريب وأصولو وسَت النحاة وادلدارس النحوية               نشأة علم   

 
๐๙-๐๒๔-๔๒๖            สารนิพนธ์                       ๓ (๒-๒-๕)  

                                (البحث التكميلي  )

(Thematic Paper )   
 การเขียนเค้าโครงสารนิพนธ์หรือโครงงานในหัวข้อพิเศษเกี่ยวข้องกับ ภาษาอาหรับและได้รับการอนุมัติ
จากกรรมการสาขาวิชาท าการศึกษาเป็นระบบตามหลักวิชาการวิเคราะห์สรุปรายงานน าเสนอที่ประชุมจัดพิมพ์
เผยแพร่สู่สาธารณะ 

       Writing Thematic paper proposal or project on special topic in connection to Arabic 
language which will be approved by subject committee , systematically study , analysis , summarize , 
presentation, publishing , and organizing seminar management and participate  seminar relating to topics or 
issues  of Arabic language . 

تبع أسلوب الكتابة العلمية الكتابة يف موضوع خاص يتعلق باللغة العربية بعد موافقة جلنة القسم ، ي       
 بالتحليل واالستنتاج وعرضها لآلخرين

 
 
 
 
 



 

 

 

๑๒๒ 

 
๐๙-๐๒๔-๒๔๓.  การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา     ๑ (๐-๒-๑ )  

                                (لتعليم التعاويناإلعداد ل)
(Preparation for cooperative learning) 

           หลักการแนวคิด กระบวนการสหกิจศึกษา ระเบียบข้อปฏิบัติที่เก่ียวข้อง การเตรียมตัวเพ่ือการฝึกงาน
ในสถานประกอบการที่เหมาะสม ความรู้พ้ืนฐานในการปฏิบัติงานในสถานประกอบการเพ่ือน าไปพัฒนาตนเอง
ตามมาตรฐานวิชาชีพของสาขาวิชา เช่น การพัฒนาบุคลิกภาพ ภาษาอังกฤษ เทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสาร 
มนุษยสัมพันธ์ การท างานเป็นทีม เป็นต้น ตลอดจนการน าเสนอโครงงานและการเขียนรายงานวิชาการ 
            This course included the principles of cooperative learning and its concept, its 
regulation, how to practice, the preparation for training in suitable foundations, to know basic 
acquaintances in internship place in order to self-improvement according to occupational 
controls such as development English language skills, technological knowledge skills, human 
relations, term work, furthermore presenting some kind of proposal and writing an academic 
reports.  

عداد للتدريب يف ادلؤسسات ادلناسبة اإلمبادئ التعليم التعاوين ومفهومو وأنظمتو ، ونظام تطبيقو ، و        نظرية و
التعرف على ادلعارف األساسية يف مكان التدريب العملي لتطوير الذات وفقا للضوابط ادلهنية كتطوير اللغة و، 

 وكتابة التقارير  مااالصلليزية والتكنولوجيا والعبلقات االنسانية والعمل اجلماعي باالضافة إىل العروض التقدميية دلشروع
 العلمية 

๐๙-๐๒๔-๔๔๔  สหกิจศึกษา  ๖                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
(๐-๑๘-๐)   

                                 (التعليم التعاوين)
(Cooperative Learning) 

         การปฏิบัติงานในสถานประกอบการในลักษณะพนักงานชั่วคราว เพ่ือให้ได้ประสบการณ์จากการไป
ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย โดยจัดให้นักศึกษามีการเรียน และพัฒนาตนเองในมหาวิทยาลัยร่วมกับการจัดให้
นักศึกษาไปปฏิบัติงานจริงโดยยึดยึดหลักจรรยาบรรณอิสลาม 
         This course deals with: practical instruction as a temp in the workplace, gain experience 
from functional applications, giving the students the education ways and self-improvement, 
support the university to provide work for jobseekers from the alumni students, keeping close 
to Islamic moral and human values 

، مع منح الطلبة الوظيفيةالتطبيق العملي كموظف مؤقت يف مكان العمل واكتساب اخلربة من التطبيقات         
سبل التعليم وتطوير الذات ومشاركة اجلامعة يف توفَت الوظائف العملية وااللتزام باألخبلق االسبلمية  

 
 



 

 

 

๑๒๓ 

ตารางเปรียบเทียบหลักสูตร ใหม่ พ.ศ.2556 กับหลักสูตรปรับปรุง 2561 
หลักสูตรใหม่พ.ศ. ๒๕๕๖ หลักสูตรปรับปรุงพ.ศ. ๒๕๖๑ เหตุผลในการแก้ไข 

ชื่อหลักสูตร 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาอาหรับ (หลักสูตร
นานาชาติ) 
Bachelor of Arts Program in Arabic (International Program 

ชื่อหลักสูตร 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาอาหรับ (หลักสูตร
นานาชาติ) 
Bachelor of Arts Program in Arabic (International Program 

(الربنامج العادلي ) اللغة العربية يف(ليسانسال)اإلجازة العالية   

 
 
 
เพ่ิมชื่อภาษาอาหรับตามค าเสนอของ
กรรมการวิพากษ์ 

ชื่อปริญญา 
ศิลปศาสตรบัณฑิต  (ภาษาอาหรับ) 
ศศ.บ.  (ภาษาอาหรับ) 
 Bachelor of Arts (Arabic)  
B.A. (Arabic) 
 
จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร            ๑๓๙   หน่วยกิต 

ชื่อปริญญา 
ศิลปศาสตรบัณฑิต  (ภาษาอาหรับ) 
ศศ.บ.  (ภาษาอาหรับ) 
 Bachelor of Arts (Arabic)  
B.A. (Arabic) 

(الربنامج العادلي ) اللغة العربية يف(ليسانسال)اإلجازة العالية   

จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร        ๑๓๖     หน่วยกิต 

 
 
 
 
 
 

โครงสร้างหลักสูตร 
หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป                                     ๓๑   หน่วยกิต 
หมวดวิชาเฉพาะ                                        ๑๐๒    หน่วยกิต 
๑. แบบเอกเดี่ยว 

๑) กลุ่มวิชาแกน            ๑๗  หน่วยกิต 
๒) กลุ่มวิชาเอก                                 ๘๕  หน่วยกิต 
- วิชาเอกบังคับ                                           ๖๒ หน่วยกิต 
- วิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า                              ๒๓  หน่วยกิต 
 
 

โครงสร้างหลักสูตร 
หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป                                 ๓๑    หน่วยกิต 
หมวดวิชาเฉพาะ                                      ๙๙    หน่วยกิต 
๑. แบบเอกเดี่ยว 
๑) กลุ่มวิชาแกน                             ๑๗    หน่วยกิต 
             ๒) กลุ่มวิชาเอก                  ๘๒   หน่วยกิต 
                  - วิชาเอกบังคับ                  ๕๖   หน่วยกิต 
                  - วิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า        ๒๖    หน่วยกติ 
 
 

ลดจ านวนหน่วยกิต ตามข้อเสนอของ
สาขาวิชาและนักศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก  ข 
ค 



 

 

 

๑๒๔ 

หลักสูตรใหม่พ.ศ. ๒๕๕๖ หลักสูตรปรับปรุงพ.ศ. ๒๕๖๑ เหตุผลในการแก้ไข 

๒. แบบเอก-โท 
              ๑) กลุ่มวิชาแกน         ๑๗   หน่วยกิต 
              ๒) กลุ่มวิชาเอก            ๗๐   หน่วยกิต 
        - วิชาเอกบังคับ           ๖๒    หน่วยกิต 
        - วิชาเอกเลือก    ไม่น้อยกว่า           ๘    หน่วยกิต 
  ๓)  กลุ่มวิชาโท  ไม่น้อยกว่า                 ๑๕    หน่วยกิต 
  หมวดวิชาเลือกเสรี                                       ๖   หน่วยกิต 
                รวม                                      ๑๓๙   หน่วยกิต 
หมวดวิชาโท (ส าหรับนักศึกษาหลักสูตรอ่ืน) 
ไม่น้อยกว่า                                               ๒๑  หน่วยกิต 

   - กลุ่มวิชาโทบังคับ          ๑๒  หน่วยกิต 
   - กลุ่มวิชาโทเลือก            ๙  หน่วยกิต 

 ๒. แบบเอก-โท 
๑) กลุ่มวิชาแกน     ๑๗    หน่วยกิต 

              ๒) กลุ่มวิชาเอก        ๘๒    หน่วยกิต 
         - วิชาเอกบังคับ        ๕๖    หน่วยกิต 
         - วิชาเอกเลือก    ไม่น้อยกว่า     ๑๑    หน่วยกิต 
     ๓)   กลุ่มวิชาโท     ไม่น้อยกว่า      ๑๕    หน่วยกิต 
  หมวดวิชาเลือกเสรี                                    ๖   หน่วยกิต 
                รวม                                   ๑๓๖   หน่วยกิต 
 
หมวดวิชาโท (ส าหรับนักศึกษาหลักสูตรอ่ืน) 
ไม่น้อยกว่า                                            ๑๘  หน่วยกิต 

    - กลุ่มวิชาโทบังคับ        ๑๒  หน่วยกิต 
    - กลุ่มวิชาโทเลือก           ๖  หน่วยกิต 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ลดจ านวนหน่วยกิตหมวดวิชาโท เพื่อให้
สอดคล้องกับหลักสูตรอื่นๆท่ีเปิดอยู่ท่ี
สถาบัน ฯ 

๑๑  สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามา
พิจารณาในการวางแผนหลักสูตร  

 

       ๑๑.๑ -  สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 
๑๑.๑.๑  สถานการณ์ของโลกเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทุกภูมิภาคมี
การปรับตัว กลุ่มประเทศอาเซียนได้รวม ตัวกันเป็นประชาคมอาเซียน 
เพ่ือท าให้ภูมิภาค นี้มีความมั่นคงมั่งค่ังและสามารถแข่งขันกับภูมิภาค
อ่ืนๆไดใ้นด้านเศรษฐกิจมุ่งให้เกิดการไหลเวียนอย่างเสรีของสินค้า การ
บริการการลงทุนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการคมนาคมพัฒนา
ความร่วมมือด้านวิชาการการเกษตรพลังงานการท่องเที่ยวการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์โดยการยกระดับการศึกษาและการพัฒนาฝีมือ

๑๑ สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามา
พิจารณาในการวางแผนหลักสูตร  
 

๑๑.๑  สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 
สถานการณ์และแนวโน้มทางเศรษฐกิจ จะมีตลาดเกิด

ใหม่ที่มีบทบาทสูงขึ้น จากรายงานความก้าวหน้า การพัฒนา
อุตสาหกรรมอาหารฮาลาล โดยคณะกรรมการพัฒนาอุตสาหกรรม
อาหารฮาลาล ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ระบุว่ากลุ่มผู้บริโภคอาหารฮาลาลนับเป็นตลาดที่มีศักยภาพ 
โดยประชากรมุสลิมในโลกมีประมาณ 1,800–1,900 ล้านคน ตลาด
อาหารฮาลาลในโลกมีมูลค่าประมาณ 6 ,000,000 ถึง 8,000,000 ล้าน

 
ปรับปรุงและแก้ไขปัจจัยในการ
ปรับปรุงหลัสูตรตามข้อเสนอแนะของ
กรรมการ วิพากษ์ กรรมการประจ า
สถาบัน และคณะกรรมการสภาวิชาการ 
 

 



 

 

 

๑๒๕ 

หลักสูตรใหม่พ.ศ. ๒๕๕๖ หลักสูตรปรับปรุงพ.ศ. ๒๕๖๑ เหตุผลในการแก้ไข 

แรงงาน  และทักษะด้าน การใช้ ภาษาต่างๆ ที่หลากหลายสะท้อน ถึง
ความจ าเป็นที่ต้องเรียนรู้ภาษาต่างประเทศให้มีศักยภาพในการสื่อสาร
รวมทั้ง สามารถ ท าความเข้าใจในวัฒนธรรมที่หลากหลาย เพ่ือติด
สัมพันธ์กับต่างประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ 

๑๑.๑ .๒  การรวมกลุ่ม ของประเทศต่างๆ ในภูมิภาคเอเชีย
เป็นประชาคมอาเซียนในปี  ๒๕๕๘ จะน าไปสู่ความร่วมมือในด้านต่าง 
ๆ เช่นความร่วมมือด้านการลงทุนการเปิดสาขาบริการการจัดท า
มาตรฐานฝีมือแรงงานเพื่อช่วยให้มีการเคลื่อนย้ายแรงงานได้เสรีมาก
ขึ้นซ่ึงจะมีผลกระทบต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ที่ท าให้ประเทศ
ไทยต้องมีการเตรียมความพร้อมทั้งในด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
โดยต้องมีการปรับ ปรุงพัฒนา การจัดการศึกษา เพื่อพัฒนาศักยภาพ
ผู้เรียนให้สามารถแข่งขันได้ทัดเทียมกับประเทศอ่ืนๆโดยเฉพาะทักษะ
ด้านภาษาซึ่งอาเซียนเห็นพ้องกันในการก าหนดให้ภาษาอังกฤษเป็น
ภาษาในการท างานของอาเซียน ภาษามลายูซึ่งเป็นภาษาของคนส่วน
ใหญ่ในประชาคมอาเซียน เหล่านี้แสดง ถึงความจ าเป็นที่ต้องเรียนรู้
ภาษาที่หลากหลาย การพัฒนาทักษะแรงงานให้มีศักยภาพสามารถ 
เคลื่อนย้ายไปท างานในที่ต่างๆรวมทั้งการท าความเข้าใจในวัฒนธรรม
ของชนชาติอ่ืน รวมไปถึงการบริหารจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมในระดับภูมิภาคร่วมกัน  เพื่อป้องกันปัญหาความขัดแย้ง ที่
จะน าไปสู่การล่มสลายของการรวมกลุ่มที่ก าลังจะเกิดขึ้นในภูมิภาคนี้ 

 

๑๑.๑ .๓ ประเทศไทยมีความร่วมมือทางเศรษฐกิจอย่าง
กว้างขวางกับประเทศมุสลิม และเป็นความร่วมมือ ที่สามารถขยายให้
เติบโตได้ต่อไปทั้งในด้านของปริมาณและ ช่องทาง การขยายความ

บาท (ประมาณ 150 ,000–200,000 ล้านเหรียญสหรัฐ )  ยิ่งกว่านั้น 
ตลาดอาหารฮาลาลในปัจจุบันมิได้จ ากัดวงเฉพาะชาวมุสลิมเท่านั้น แต่
ยังได้รับความนิยมจากกลุ่มผู้บริโภคท่ัวไปด้วย ในขณะที่กลุ่มประเทศ
ที่ส่งออกสินค้าอาหารฮาลาลกลับไม่ใช่กลุ่มประเทศที่เป็นมุสลิม 
หากแต่ประเทศที่มีศักยภาพในด้านเทคโนโลยี มาตรฐาน และ
วิสัยทัศน์ ที่จะเป็นศูนย์กลางการผลิตสินค้าฮาลาลของโลก เช่น กลุ่ม
ประเทศ NAFTA,  EU และ AN (ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์) ซึ่งเป็น
กลุ่มประเทศที่พัฒนาแล้ว ประเทศแคนาดาซึ่งมีประชากรที่เป็นมุสลิม
เพียง 300 ,000 คน ประกาศท่ีจะเป็น Halal Food Hub ประเทศก็
เช่นเดียวกันมีการพัฒนาอุตสาหกรรมฮาลาลขยายตัวสูงขึ้นท้ังภาครัฐ
และเอกชน จึงมีความจ าเป็นจะต้องมีก าลังคนที่มีศักยภาพพร้อมใน
ด้านภาษาท่ีหลากหลาย โดยเฉพาะภาษาอาหรับเพ่ือสนับสนุนการ
ขยายฐานอุตสาหกรรมฮาลาลในกลุ่มประเทศอาหรับและโลกมุสลิม 
ควบคู่ไปกับการพัฒนาความคิดและบุคลิกภาพนักศึกษาให้มีความเป็น
สากลหรือนานาชาติให้มีความพร้อมต่อการสร้างสัมพันธ์ไมตรีกับ
ชาวต่างชาติและร่วมพัฒนาสังคมโลก 

นอกจากการพัฒนาอุตสาหกรรมฮาลาลแล้ว ประเทศ
ไทยยังมีความสัมพันธ์กับกลุ่มประเทศอาหรับในหลายด้าน เฉพาะ
อย่างยิ่งด้านสุขภาพและการท่องเที่ยว ชาวอาหรับจ านวนไม่น้อยใน
แต่ละปีได้เดินทางเข้ามาในประเทศไทย เพื่อท าธุรกิจ การค้า การ
ท่องเที่ยว ตลอดจนการตรวจสุขภาพและการรักษาพยาบาล งานวิจัย
ของไพฑูรย์  ไกรพรศักดิ  และคณะ  (2551) เรื่อง  “การศึกษา
สถานการณ์การท่องเที่ยวส าหรับกลุ่มนักท่องเที่ยวจากกลุ่มประเทศ



 

 

 

๑๒๖ 

หลักสูตรใหม่พ.ศ. ๒๕๕๖ หลักสูตรปรับปรุงพ.ศ. ๒๕๖๑ เหตุผลในการแก้ไข 

ร่วมมือในรูปแบบใหม่ ๆ ไม่เพียงแต่จะช่วย ลดภาวะ วิกฤตด้าน
เศรษฐกิจเท่านั้น แต่ยังช่วยสร้างความมั่นคงด้าน สังคมและการ
แลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมของชาติด้วย 
 
 ๑๑.๒  สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 
 ๑๑ .๒ .๑  วิถีชีวิตไทยมีการเปลี่ยนแปลงเชื่อมโยงเข้ากับ
วัฒนธรรมจากนานาอารยประเทศท่ีมีความหลากหลายมากขึ้น สังคม
โลกที่ได้ปรับเปลี่ยนจาก “สังคมเกษตรกรรม”  “สังคมอุตสาหกรรม” 
เป็น “สังคมฐานความรู้” ท าให้วัฒนธรรมของโลกแพร่เข้าสู่ประเทศ
ไทยผ่านกระแสโลกาภิวัฒน์อย่างรวดเร็ว เป็นปัจจัยส าคัญท่ีส่งผลต่อ
วัฒนธรรมไทยทั้งทางด้านวิถีชีวิต ทัศนคติ ความเชื่อ ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล กระบวนการเรียนรู้ และพฤติกรรมการบริโภค คนไทย
มุ่งแสวงหาความสุขและสร้างอัตลักษณ์ส่วนตัวมากขึ้น เกิดเป็น
วัฒนธรรมย่อยร่วมสมัยมากมาย ในรูปแบบของการรวมกลุ่มของ
บุคคลที่สนใจเรื่องเดียวกัน ขณะที่วัฒนธรรมที่บ่งบอกความเป็นไทย
หรือความเป็นมลายูมุสลิมไม่สามารถแสดงบทบาทที่ชัดเจน 
 

๑๑.๒.๒  สังคมไทยเผชิญวิกฤติความเสื่อมถอยด้านคุณธรรม
จริยธรรม สะท้อนได้จากการใช้ความรุนแรงในการแก้ไขปัญหามากขึ้น
ทั้งปัญหาในระดับครอบครัว การแย่งชิงทรัพยากรระหว่างชุมชน การ
ทุจริตคอรัปชั่น และปัญหาความคิดเห็นแตกต่างทางการเมือง ส่งผล
โดยตรงต่อการพัฒนาคนและสังคมไทยในอนาคต 

๑๑ .๒ .๓ ความขัดแย้งทางการเมืองและความไม่สงบใน
จังหวัดชายแดนภาคใต้ส่งผลกระทบต่อการด ารงชีวิตชองประชาชน 

ตะวันออกกลางในประเทศไทย ” ซึ่งวิเคราะห์ข้อมูลจากการส ารวจ
นักท่องเที่ยว พบว่ากลุ่มตัวอย่างนักท่องเที่ยวชาวตะวันออกกลางที่ท า
การส ารวจนิยมเดินทางออกนอกประเทศเฉลี่ยประมาณ  1-2 ครั้งต่อปี 
และประเทศไทยในสายตาของนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้เห็นว่าดีกว่าหลาย
ประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  รวมถึงฮ่องกงและจีนแผ่นดินใหญ่
ด้วย แต่ด้อยกว่ามาเลเซียเนื่องจากความสะดวกในด้านภาษาและ
สถานที่ในการประกอบพิธีทางศาสนาอิสลาม การท่องเที่ยวแห่ง
ประเทศไทย (ททท.) ได้เปิดกลยุทธ์ใหม่ สร้างภาพพจน์ให้ประเทศไทย
เป็น “มุสลิม เฟรนด์ลี่ เดสติเนชั่น ” หรือจุดหมายปลายทางท่ีต้อนรับ
นักท่องเที่ยวมุสลิม ท าให้นักท่องเที่ยวจากตะวันออกกลางเดินทางเข้า
มาท่องเที่ยวในประเทศไทยเพ่ิมข้ึน ศูนย์วิจัยกสิกรไทย ระบุว่าในปี 
2559 มีนักท่องเที่ยวจากประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาคตะวันออกกลาง 
(ไม่รวมอิหร่าน) จ านวน  3.46 แสนคน เพ่ิมข้ึนร้อยละ 10.4 เมื่อเทียบ
กับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า ด้วยเหตุนี้ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาอาหรับ (หลักสูตรนานาชาติ) จ าเป็นจะต้องปรับปรุง
หลักสูตรให้มีความสอดคล้องกับบริบทสถานการณ์ความเปลี่ยนแปลง
นี้ต่อไป 

 ๑๑.๒ สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 
ภาษาอาหรับเป็นภาษาราชการของประเทศต่าง ๆ กว่า ๒๐ 
ประเทศ มีผู้พูดเป็นภาษาประจ าชาติกว่า ๓๐๐ ล้านคน 
โดยเฉพาะในแถบประเทศตะวันออกกลาง ทั้งยังเป็นภาษาทาง
ราชการขององค์การสหประชาชาติ นอกจากนั้น ศาสตร์หลาย
สาขาที่เป็นมรดกทางวิชการและวัฒนธรรมอันล้ าค่าของโลก ทั้ง



 

 

 

๑๒๗ 
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ความเชื่อมั่นของนานาประเทศ และท าให้ความสงบสุขลดลง 
ประชาชนส่วนใหญ่มีความเครียด วิตกกังวล และความหวาดระแวง
เพ่ิมมากข้ึน ท าให้ประเทศไทยถูกจัดเป็นประเทศท่ีมีระดับดัชนี วัด
ความสงบสุขในระดับต่ าสุดประเทศหนึ่งในโลก และต่ าที่สุดเป็นอันดับ
ที่สองในกลุ่มประเทศอาเซียน รองจากประเทศพม่าเพียงประเทศเดียว 
 
๑๔.  ผลกระทบจาก ข้อ ๑๑  ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความ

เกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 
๑๒.๑  การพัฒนาหลักสูตร 

  หลักสูตรมีการ พัฒนาในเชิงรุกท่ี มุ่งเน้นการเพ่ิม
ศักยภาพในการผลิตและพัฒนาบัณฑิตที่มีคุณภาพ คุณธรรม มี
สมรรถนะสากล มีความรู้ ความเข้าใจในวัฒนธรรมและศาสนาของ
ตนเองและของเพ่ือนมนุษย์ ทั้งหลักการและเจตนารมณ์ ยึดหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง เน้นการจัดการเรียนรู้ที่สามารถน าความรู้ไปปฏิบัติ
และประยุกต์ใช้อย่างถูกต้อง มีเหตุผลและเหมาะสมกับยุคสมัย มี
ทักษะในการใช้เทคโนโลยีพ้ืนฐาน สามารถร่วมแก้ปัญหาสังคมและ
วิกฤติเศรษฐกิจของประเทศ มีทักษะในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง
โดยสันติวิธี  มีโลกทัศน์เชิงบวก และสามารถ สื่อสารด้วยภาษาท่ี
หลากหลาย 

๑๒.๒  ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 
  มหาวิทยาลัยมีพันธกิจที่มุ่งเน้นด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีโดยการบูรณาการและผสมผสานกับหลักการทางศาสนา 
วัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่น ผลิตบัณฑิต/ผู้ส าเร็จการศึกษา ให้มี

ด้านวรรณคดี ศิลปกรรม สถาปัตยกรรม คณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ศาสตร์ที่เก่ียวกับคัมภีร์อัล กุ
รอานและซุนนะฮ์ของท่านนบีมุฮัมมัด (ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิ
วะสัลลัม) ได้ถูกนิพนธ์ แปล และเรียบเรียงเป็นภาษาอาหรับ การ
เรียนรู้ภาษาอาหรับจะสามารถสืบเสาะเข้าไปในส่วนขององค์
ความรู้ สังคม และวัฒนธรรมที่มีอยู่มหาศาลในภาษาดั้งเดิมของ
ศาสตร์เหล่านั้น อันเป็นองค์ความรู้และวัฒนธรรมแห่งมนุษยชาติ 
เป็นรากฐานของการศึกษาวิเคราะห์ความเปลี่ยนแปลงทางสังคม
และวัฒนธรรมในยุคปัจจุบัน ซึ่งแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ระบุว่าคุณภาพคน
ไทยทุกกลุ่มวัยยังมีปัญหาคุณภาพการศึกษา และการเรียนรู้ของ
คนไทยยังอยู่ในระดับค่อนข้างต่ า คนไทยส่วนใหญ่ยังมีปัญหาด้าน
คุณธรรมจริยธรรมและไม่ตระหนักถึงความส าคัญของการมีวินัย 
ความซื่อสัตย์สุจริต และการมีจิตสาธารณะ กระแสการ
เปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่หลั่งไหลเข้าสู่ประเทศไทยในสังคมท่ีเป็นยุค
ดิจิทัลส่งผลให้ค่านิยมในสังคมไทยเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว คน
ไทยบางส่วนไม่สามารถเลือกรับปรับใช้กับการด าเนิน
ชีวิตประจ าวัน ส่งผลให้วัฒนธรรมและวิถีชีวิตแบบดั้งเดิมท่ีเป็น
รากเหง้าของคนไทยถูกกลืน โดยวิถีชีวิตแบบใหม่มีค่านิยมยึด
ตนเองเป็นหลักมากกว่าการค านึงถึงสังคมส่วนรวม รักสนุกและ
ความสบาย เชื่อข่าวลือ ขาดความอดทน ขาดวินัย นิยมวัตถุ 
ยอมรับคนที่ฐานะมากกว่าคนดีมีคุณธรรม โดยผลส ารวจของศูนย์
คุณธรรมร่วมกับนิด้าโพลปี ๒๕๕๗ พบว่าปัญหาด้านคุณธรรม



 

 

 

๑๒๘ 

หลักสูตรใหม่พ.ศ. ๒๕๕๖ หลักสูตรปรับปรุงพ.ศ. ๒๕๖๑ เหตุผลในการแก้ไข 

ความรู้ และความภาคภูมิใจในความหลากหลายทางวัฒนธรรม มี
ความรู้ความสามารถทางวิชาการ ทักษะ ในการใช้ภาษาท่ีหลากหลาย
และการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ   คิดอย่างมีเหตุผล มีคุณธรรม 
จริยธรรม และใฝ่เรียนรู้โดยการปรับปรุงมาตรฐานการศึกษาท่ีสอดรับ
กับมาตรฐานการศึกษาแห่งชาติ และมุ่งเน้นการประกันคุณภาพ
บัณฑิตด้วยการพัฒนามาตรฐานผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของบัณฑิตทั้ง
ด้านวิชาการ และ ทักษะ ต่าง  ๆ รวมทั้งคุณลักษณะด้านคุณธรรม 
จริยธรรม การพัฒนาอาจารย์ เทคโนโลยี และสื่อการเรียนการสอนที่
ทันสมัยได้มาตรฐานระดับนานาชาติ 

จริยธรรมที่ประชาชนมากกว่าร้อยละ ๕๐ เห็นว่าส าคัญที่สุด คือ 
ความซื่อสัตย์สุจริต การทุจริตคอร์รัปชัน และประชาชนกว่าร้อย
ละ ๙๐ เห็นว่าจ าเป็นต้องส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมโดยเร็ว
ที่สุด  การศึกษาภาษาอาหรับที่มุ่งเน้นการเรียนรู้หลักธรรมค า
สอนแห่งคัมภีร์อัลกุรอานและพระจริยวรรตของศาสดามุฮัมมัด 
(ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม) จะน าไปสู่การปลูกสร้างจิตส านึก
แห่งคุณธรรมจริยธรรมได้โดยปริยาย ด้วยเหตุนี้ หลักสูตรศิลปศา
สตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอาหรับ (หลักสูตรนานาชาติ) จ าเป็น
จะต้องปรับปรุงเพ่ือให้มีความสอดรับกับบริบทสถานการณ์ทาง
สังคมและการอนุรักษ์วัฒนธรรมอันดีงาม 
 
๑๒. ผลกระทบจาก ข้อ ๑๑ ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความ
เกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 
 
๑๒.๑  การพัฒนาหลักสูตร 
 ผลกระทบจาก ข้อ ๑๑.๑ และ ข้อ ๑๑.๒ ต่อการพัฒนา
หลักสูตร หลักสูตรหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษา
อาหรับ (หลักสูตรนานาชาติ) จ าเป็นต้องมีการปรับปรุงให้สอดรับ
กับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. 
๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)  และสอดรับการบริบทการเปลี่ยนแปลงของ
สังคมท่ีเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและซับซ้อน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
การรวมตัวของประชาคมอาเซียน การพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจ 
ความสัมพันธ์กับโลกอาหรับและโลกมุสลิม ความเสื่อมถอยทาง



 

 

 

๑๒๙ 

หลักสูตรใหม่พ.ศ. ๒๕๕๖ หลักสูตรปรับปรุงพ.ศ. ๒๕๖๑ เหตุผลในการแก้ไข 

สังคมและวัฒนธรรม รูปแบบของการด าเนินชีวิตที่ขาดระเบียบ
วินัย ปัญหาด้านคุณธรรมจริยธรรมและจิตสาธารณะ สถานการณ์
ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ และการพัฒนาประเทศใน
ยุคไทยแลนด์ ๔.๐ การปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาอาหรับ (หลักสูตรนานาชาติ) จ าเป็นจะต้อง
ปรับปรุงหลักสูตรเชิงรุกให้มีความสอดรับกับบริบทสถานการณ์
ความเปลี่ยนแปลง การบูรณาการภาษาอาหรับกับหลักค าสอนอัล
กุรอานและสุนนะฮฺ การใช้สติปัญญา ความรู้ หลักคุณธรรม
จริยธรรม เข้าใจบริบทสังคมพหุวัฒนธรรม เคารพในเกียรติยศ
และศักดิ์ศรี ตลอดจนความเชื่อและศาสนาของผู้อื่น ตามอัต
ลักษณ์ของมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ มุ่งเน้นการผลิต
และพัฒนาบัณฑิตให้มีสมรรถนะด้านภาษาอาหรับ มีความรู้ความ
เข้าใจในวัฒนธรรมและศาสนาที่หลากหลาย มีความสามารถใน
การคิดและผลิตนวัตกรรมทางภาษาอาหรับ มีจิตสาธารณะ ยึด
หลักปรัชาญาเศรษฐกิจพอเพียง เน้นการจัดการเรียนรู้ที่สามารถ
น าความรู้ไปปฏิบัติและประยุกต์ใช้อย่างถูกต้อง มีเหตุผล และ
เหมาะสมกับยุคสมัย มีทักษะในการใช้เทคโนโลยีพ้ืนฐานสามารถ
ร่วมแก้ปัญหาสังคมและวิกฤติเศรษฐกิจของประเทศ มีทักษะใน
การแก้ไขปัญหาความขัดแย้งโดยสันติวิธี มีโลกทัศน์เชิงบวก และ
สามารถสื่อสารด้วยภาษาอาหรับและภาษาอาเซียน 
 
๑๒.๒  ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 
  การพัฒนาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา



 

 

 

๑๓๐ 

หลักสูตรใหม่พ.ศ. ๒๕๕๖ หลักสูตรปรับปรุงพ.ศ. ๒๕๖๑ เหตุผลในการแก้ไข 

ภาษาอาหรับ (หลักสูตรนานาชาติ) เป็นไปตามพันธกิจของ
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ที่มุ่งเน้นด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีโดยการบูรณาการและผสมผสานกับหลักการทาง
ศาสนา วัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่น ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ 
และความภาคภูมิใจในความหลากหลายทางวัฒนธรรม มีความรู้
ความสามารถทางวิชาการ การผลิตงานสร้างสรรค์และนวัตกรรม 
ทักษะในการใช้ภาษาท่ีหลากหลายและการสื่อสารอย่างมี
ประสิทธิภาพ  คิดอย่างมีเหตุผล มีคุณธรรม จริยธรรม และใฝ่
เรียนรู้โดยการปรับปรุงมาตรฐานการศึกษาท่ีสอดรับกับมาตรฐาน
การศึกษาแห่งชาติ และมุ่งเน้นการประกันคุณภาพบัณฑิตด้วย
การพัฒนามาตรฐานผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของบัณฑิตทั้งด้าน
วิชาการและทักษะต่าง ๆ รวมทั้งคุณลักษณะด้านคุณธรรม 
จริยธรรม การพัฒนาอาจารย์ เทคโนโลยี และสื่อการเรียนการ
สอนที่ทันสมัยได้มาตรฐานระดับนานาชาติ 
 

 
ปรัชญาหลักสูตร 

ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความเข้าใจในภาษาอาหรับ 
สามารถวิเคราะห์และอธิบายความหมายของอัลกุรอานและอัซซุน
นะฮฺในเชิงภาษาศาสตร์ได้อย่างลึกซึ้งและมีทักษะในการสื่อสาร มี
คุณธรรม  จริยธรรม มีจิตส านึกสาธารณะ มีทักษะด้านการ
ค้นคว้าวิจัย  มีความพร้อมในการพัฒนาตนเองให้ก้าวทันต่อความ
เปลี่ยนแปลงยอมรับความหลากหลาย และมีวิจารณญาณในการ

ปรัชญาหลักสูตร 
ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความเข้าใจในภาษาอาหรับ 

สามารถวิเคราะห์และอธิบายความหมายของอัลกุรอานและอัสสุน
นะฮฺในเชิงภาษาศาสตร์ มีคุณธรรมจริยธรรม มีจิตส านึกสาธารณะ 
และมีทักษะในการค้นคว้าวิจัยและการสื่อสารด้วยภาษาอาหรับ มี
ศักยภาพพร้อมในการ พัฒนาตนเองให้ก้าวทันความเปลี่ยนแปลง  
และสามารถใช้วิจารณญาณอย่างสร้างสรรค์ในการปฏิสัมพันธ์กับ

 
 
 



 

 

 

๑๓๑ 

หลักสูตรใหม่พ.ศ. ๒๕๕๖ หลักสูตรปรับปรุงพ.ศ. ๒๕๖๑ เหตุผลในการแก้ไข 

สร้างสรรค์สังคม โดยผ่านกระบวนการศึกษาท่ีมีคุณภาพทันสมัย
และบูรณาการ 

คนต่างชาติและประชาคมโลก 
 

ความส าคัญของหลักสูตร 
ภาษาอาหรับเป็นภาษาของคัมภีร์อัลกุรอานและเป็นภาษา

เพ่ือการสื่อสารในประเทศอาหรับและโลกมุสลิม อัลกุรอานได้ถูก
เรียบเรียงด้วยภาษาอาหรับที่ไพเราะและลึกซึ้งการเรียนรู้ภาษา
อาหรับช่วยให้เกิดความเข้าใจและสัมผัสในอรรถรสของคัมภีร์อัล
กุรอาน เป็นพื้นฐานการเรียนรู้วิทยาการอิสลามในสาขาต่าง ๆ 
ตลอดจนสามารถสื่อสารกับชาวมุสลิมได้ทั่วโลกโดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งในกลุ่มประเทศตะวันออกกลางและประชาคมอาเซียนการ
จัดการเรียนการสอนสาขาวิชาภาษาอาหรับหลักสูตรนานาชาติ
จึงมีนัยส าคัญท้ังต่อหลักศาสนา เศรษฐกิจ ชีวิตความเป็นอยู่และ
ความเจริญก้าวหน้าของสังคมและประเทศชาติ 

ความส าคัญของหลักสูตร 
ภาษาอาหรับ เป็นภาษาคัมภีร์อัลกุรอานและเป็นภาษาทาง

วรรณกรรมเป็นเวลานานกว่า 1500 ปี เป็นภาษาท่ีใช้ในการ
ละหมาดและใช้ในการสื่อสารทั่วโลกอาหรับและเป็นที่นิยม
แพร่หลายนอกโลกอาหรับโดยเฉพาะในประเทศมุสลิม 
นอกจากนั้น ยังเป็นภาษาท่ีก าหนดให้ใช้ในการประชุมของ
สหประชาชาติ การเรียนรู้ภาษาอาหรับ จึงมีความส าคัญที่จะช่วย
ให้เกิดความเข้าใจและสัมผัสในอรรถรสของคัมภีร์อัลกุรอาน และ
เป็นพื้นฐานการเรียนรู้วิทยาการอิสลามในสาขาต่าง ๆ ตลอดจน
สามารถสื่อสารกับ ชาวมุสลิมทั่ว โลก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่ม
ประเทศตะวันออกกลาง  การจัดการเรียนการสอนสาขาวิชา
ภาษาอาหรับ หลักสูตรนานาชาติ จึงมีนัยส าคัญท้ังต่อ การปฏิบัติ
ศาสนกิจ การพัฒนาคุณภาพชีวิตและ สังคมทั้งในระดับชาติและ
นานาชาติ  

 
 

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร  
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาภาษาอาหรับ 

(หลักสูตรนานาชาติ)เพ่ือผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะดังต่อไปนี้ 
.๑ มีความรู้ความเข้าใจภาษาอาหรับ วรรณกรรมอาหรับ 

และสามารถใช้ภาษาอาหรับในการสื่อสาร 
.๒ มีความสามารถในการอธิบายอัลกุรอานและอัซซุนนะฮฺใน

เชิงภาษาศาสตร์และสามารถเรียนรู้ศาสตร์ใหม่ ๆ ได้โดยใช้ภาษา

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร  
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาภาษาอาหรับ(หลักสูตร
นานาชาติ)เพ่ือผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะดังต่อไปนี้ 
๑  ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความเข้าใจหลักภาษาอาหรับในการศึกษา
และอธิบายอัลกุรอานอัซซุนนะฮและศาสตร์ที่เก่ียวข้อง 
๒  ผลิตบัณฑิตที่สามารถใช้ภาษาอาหรับในการสื่อสารและการ
ปฏิบัติงานในสาขาที่เก่ียวข้อง 

ปรับวัตถุประสงค์ของหลักสูตร ตาม
ข้อเสนอของอาจารย์ประจ าสาขาและ
ให้สอดคล้องกับ AUN 

  AUNليتطابق مع معايَت 

 
 

 
 



 

 

 

๑๓๒ 

หลักสูตรใหม่พ.ศ. ๒๕๕๖ หลักสูตรปรับปรุงพ.ศ. ๒๕๖๑ เหตุผลในการแก้ไข 

อาหรับเป็นสื่อหลักในการศึกษาเรียนรู้ 
 .๓  มีคุณธรรมจริยธรรม และเจตคติท่ีดีต่อภาษาและ
วัฒนธรรมประเพณีท้ังของไทยและของต่างชาติ 
๔.  มีจิตส านึกสาธารณะและสามารถใช้เทคโนโลยีพ้ืนฐานในการ
ด าเนินชีวิตและการให้บริการด้านภาษาอาหรับเพ่ือแก้ไขปัญหาและ
ชี้น าสังคมที่หลากหลายทางวัฒนธรรมได้อย่างสร้างสรรค์ 

๓. ผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตส านึกสาธารณะ และ
สามารถใช้เทคโนโลยีพ้ืนฐานในการด าเนินชีวิตได้อย่างสร้างสรรค์ 

๔. ผลิตบัณฑิตที่มีเจตคติที่ดีต่อศาสนาและเพ่ือนมนุษย์ สามารถอยู่
ร่วมกันอย่างสันติสุขในสังคมพหุวัฒนธรรม  

 

 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ๓๑ หน่วยกิต หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ๓๑ หน่วยกิต  
กลุ่มวิชาภาษา ๑๒ หน่วยกิต กลุ่มวิชาภาษา  ๑๒หน่วยกิต  
ภาษาไทย   ๓   หน่วยกิต คงเดิม  
๑๑-๐๓๔-๑๐๑    การใช้ภาษาไทย             ๓ (๒-๒-๕) 
          การใช้ภาษาไทยอยา่งถูกตอ้งเหมาะสม  หลักการพูด การฟัง  
การอ่าน และการเขียน เน้นฝึกปฏิบัติเพื่อการน าไปใช้ 

 
เพ่ิมค าอธิบายรายวิชาเป็นภาษาอังกฤษและภาษาอาหรับ 

ตามข้อเสนอของอาจารย์ผู้สอนและ
เพ่ือให้สอดคล้องกับหลักสูตรนานาชาติ 

ภาษาอังกฤษ   ๖  หน่วยกิต คงเดิม  
๑๑-๐๓๔-๑๐๒ ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน     ๓ (๒-๒-๕) 
         การใช้ภาษาอังกฤษในการทักทาย  แนะน า  บอกทิศทาง
พัฒนาทักษะการอ่านและการเขียนในชีวิต ประจ าวัน 

 
เพ่ิมค าอธิบายรายวิชาเป็นภาษาอังกฤษและภาษาอาหรับ 

 

๑๑-๐๓๔-๑๐๓ การสนทนาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร  ๓ (๒-๒-๕) 
          พัฒนาทักษะการฟังและการพูดภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร
ในโอกาสต่าง ๆ  ฝึกการสนทนาเป็นกลุ่ม 

 
เพ่ิมค าอธิบายรายวิชาเป็นภาษาอังกฤษและภาษาอาหรับ 

 

ภาษามลายู   ๓  หน่วยกิต คงเดิม  
๑๑-๐๓๔-๑๐๔ การใช้ภาษามลายูในชีวิตประจ าวัน  ๓              
(๒-๒-๕) 

 
เพ่ิมค าอธิบายรายวิชาเป็นภาษาอังกฤษและภาษาอาหรับ 

 



 

 

 

๑๓๓ 

หลักสูตรใหม่พ.ศ. ๒๕๕๖ หลักสูตรปรับปรุงพ.ศ. ๒๕๖๑ เหตุผลในการแก้ไข 

          การใช้ภาษามลายูกลางอย่างถูกต้องเหมาะสม  หลักการพูด 
การฟัง  การอ่าน และการเขียน เน้นฝึกปฏิบัติเพื่อการน าไปใช้ 
วิชาเลือกโดยเลือกจาก  ๓  ภาษา  คือ  ภาษาไทยภาษาอังกฤษ  และ 
ภาษามลายู   อีก ๓  หน่วยกิต 

คงเดิม 
 

 

๑๑-๐๓๔-๑๐๕ ภาษาไทยร่วมสมัย               ๓ (๒-๒-๕) 
          การใช้ภาษาไทยร่วมสมัยประเภทต่างๆ ในสังคมไทย เน้นการ
วิเคราะห์วิจารณ์การใช้ภาษาไทยในสังคมปัจจุบัน 

 
เพ่ิมค าอธิบายรายวิชาเป็นภาษาอังกฤษและภาษาอาหรับ 

 

๑๑-๐๓๔-๑๐๖ การเรียนรู้ภาษาอังกฤษผ่านทางวัฒนธรรม ๓(๓-๐-๖) 
          การใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการเรียนรู้  และแลกเปลีย่นความ
คิดเห็นเกี่ยวกับวัฒนธรรมประเพณีแนวคิด ความเชื่อ ส านวน ภาษา
ท่าทางในบริบทของชาติต่าง 

 
เพ่ิมค าอธิบายรายวิชาเป็นภาษาอังกฤษและภาษาอาหรับ 

 

๑๑-๐๓๔-๑๐๗ ภาษามลายูเพ่ือการสื่อสาร ๓ (๒-๒-๕) 
          พัฒนาทักษะการฟังและการพูดภาษามลายู เพื่อการสื่อสารใน
โอกาสต่างๆ  ฝึกการสนทนาเป็นกลุ่ม 

 
เพ่ิมค าอธิบายรายวิชาเป็นภาษาอังกฤษและภาษาอาหรับ 

 

กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ๑๒  หน่วยกิต คงเดิม  
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์๖หน่วยกิต กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์๖หน่วยกิต  
๐๙-๐๐๔-๑๐๓  ทักษะชีวิตมุสลิม  ๓  (๒-๒-๕) 
           คุณค่าและเป้าหมายของชีวิต ทักษะชีวิตที่จ าเป็นใน
ชีวิตประจ าวัน คุณลักษณะของมุสลิม การพัฒนาบุคลิกภาพท้ังภายใน
และภายนอก การฝึกทักษะการท างานเป็นทีมที่เน้นการเป็นผู้น าและผู้
ตามท่ีดี  การพัฒนาบุคคลให้มีจิตสาธารณะและการพัฒนาคุณสมบัติ
ด้านต่าง  ๆ ของบุคคล มารยาททางสังคม การด ารงชีวิตอยู่ในสังคมที่
หลากหลาย โดยมีการฝึกปฏิบัติและศึกษาชีวิตจริงในสังคมเชื่อมโยง

 
เพ่ิมค าอธิบายรายวิชาเป็นภาษาอังกฤษและภาษาอาหรับ 

ตามข้อเสนอของอาจารย์ผู้สอนเพื่อให้
สอดคล้องกับหลักสูตรนานาชาติ 



 

 

 

๑๓๔ 

หลักสูตรใหม่พ.ศ. ๒๕๕๖ หลักสูตรปรับปรุงพ.ศ. ๒๕๖๑ เหตุผลในการแก้ไข 

กับหลักการทางศาสนาและทฤษฎีที่ได้ศึกษา เพ่ือมุ่งให้เกิดการพัฒนา
บุคคลที่สมบูรณ์ 
๐๙-๐๐๔-๑๐๔  มโนทัศน์การศึกษาในอิสลาม   ๓ (๓-๐-๖) 
           ศึกษาความหมายความส าคัญขอบเขตหลักการวิธีการ
เป้าหมายจุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์การศึกษาในอิสลามมโนทัศน์
เกี่ยวกับมนุษย์มโนทัศน์เก่ียวกับความรู้ความส าคัญเป้าหมาย                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
ของความรู้การจ าแนกองค์ความรู้การบูรณาการองค์ความรู้ในอิสลาม
คุณลักษณะหน้าที่และบทบาทของผู้สอนคุณลักษณะของผู้ศึกษาหา
ความรู้ความสัมพันธ์ระหว่างการศึกษาศาสนาและสังคมการศึกษาเพ่ือ
การพัฒนาตนเองครอบครัวและสังคมที่ยั่งยืน 

 
 
เพ่ิมค าอธิบายรายวิชาเป็นภาษาอังกฤษและภาษาอาหรับ 

 

๑๑-๐๒๔-๑๐๙  การพูดเพ่ือสังคม  ๓ (๒-๒-๕) 
          หลักการและเทคนคิการพูดเพ่ือสังคม  ไดแ้ก่  การพูดตดิต่อ
ธุรกิจ   การพูดจูงใจ  การพูดในฐานะเป็นโฆษก  พิธีกร  การ
ประชาสัมพันธ์  การออกค าสั่ง  การปราศรัย  สุนทรพจน์  โอวาท 
การกล่าวสดุดี  กล่าวไว้อาลัย  การเปิดปิดงาน  กล่าวต้อนรับ  กล่าว
ขอบคุณ  กล่าวอวยพร  กล่าวมอบสิ่งของ  และกล่าวแนะน าสรุป
ความ 

 
 
เพ่ิมค าอธิบายรายวิชาเป็นภาษาอังกฤษและภาษาอาหรับ 

 

๑๑-๐๒๔-๑๑๐  
การค้นคว้าสารสนเทศและการเขียนรายงานทางวิชาการ  ๓  (๒-๒-๕) 
           แหล่งทรัพยากรสารสนเทศ การค้นคว้าและรวบรวม
สารสนเทศ การบันทึกเพ่ือวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูล การเรียบ
เรียงงานวิชาการ และการเขียนเอกสารอ้างอิงในงานวิชาการ 

 
 
เพ่ิมค าอธิบายรายวิชาเป็นภาษาอังกฤษและภาษาอาหรับ 

 

๑๑-๐๒๔-๑๑๑ วิถีชีวิตมุสลิมและสุขภาพ         ๓ (๓-๐-๖)    



 

 

 

๑๓๕ 

หลักสูตรใหม่พ.ศ. ๒๕๕๖ หลักสูตรปรับปรุงพ.ศ. ๒๕๖๑ เหตุผลในการแก้ไข 

          วิถีอิสลามทีเ่ก่ียวกับหลักศรัทธา หลกัการปฏิบตั ิหลัก
จริยธรรม  หลักสุขอนามัยขนบธรรมเนียมประเพณี  ศิลปะและ
สันทนาการ ตลอดจนการดูแลสุขภาพในการด าเนินชีวิตของมุสลิม ทั้ง
ทางด้านส่วนตัวและสังคม 

 
เพ่ิมค าอธิบายรายวิชาเป็นภาษาอังกฤษและภาษาอาหรับ 

๑๑-๐๒๔-๑๑๒      ทักษะการคิด     ๓  (๒-๒-๕) 
ความส าคัญของการคิดอย่างมีระบบการใช้ปัญญาหาเหตุผล

เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาการริเริ่มแนวความคิดใหม่ที่เป็นสัมมาทิฐิ
ในระดับบุคคลและสถาบันฝึกปฏิบัติวิธีคิดสร้างกิจกรรมเพ่ือพัฒนา
ความสามารถในการคิดวิจารณญาณคิดวิเคราะห์คิดสังเคราะห์คิด
สร้างสรรค์และการตัดสินใจ 

 
 
เพ่ิมค าอธิบายรายวิชาเป็นภาษาอังกฤษและภาษาอาหรับ 

 

กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์    ๖    หน่วยกิต กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ ๖  หน่วยกิต  
๐๙-๐๐๔-๑๐๖ ศาสนาและปรัชญาเพ่ือชีวิต ๓ (๓-๐-๖)      
           ก าเนิดและความหมายของศาสนาต่างๆ ในโลก เปรียบเทียบ
หลักค าสอน จริยธรรมจุดมุ่งหมายสูงสุดหลักศรัทธาและหลักปฏิบัติใน
ศาสนาอิสลามพุทธฮินดู ยูดายและคริสต์ แนวคิดทางปรัชญาตะวันตก
และตะวันออก ลักษณะแนวคิดเชิงปรัชญาในศาสนาต่างๆ  ปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง  ปรัชญาชีวิต และวิถีการด าเนินชีวิตของนักปรัชญา
หรือศาสนา  โดยเน้นการวิเคราะห์เพ่ือค้นหาแนวทางในการ
สร้างสรรค์ชีวิตที่มีคุณภาพ มีประโยชน์ และมีคุณค่าต่อสังคม 

 
 
เพ่ิมค าอธิบายรายวิชาเป็นภาษาอังกฤษและภาษาอาหรับ 

ตามข้อเสนอของอาจารย์ผู้สอนเพื่อให้
สอดคล้องกับหลักสูตรนานาชาติ 

๐๙-๐๐๔-๑๐๗  สันติศึกษา  ๓  (๓-๐-๖)    
         ความหมายและแนวคิดหลักเก่ียวกับสันติภาพและสันติศึกษา
ปัญหาความขัดแย้งและความรุนแรงในระดับครอบครัวชุมชน
ระดับชาติและระว่างประเทศการจัดการความขัดแย้งโดยสันติวิธี 

 
เพ่ิมค าอธิบายรายวิชาเป็นภาษาอังกฤษและภาษาอาหรับ 

 



 

 

 

๑๓๖ 

หลักสูตรใหม่พ.ศ. ๒๕๕๖ หลักสูตรปรับปรุงพ.ศ. ๒๕๖๑ เหตุผลในการแก้ไข 

๐๙-๐๐๔-๑๐๕ วิทยาการอิสลามเบื้องต้น       ๓ (๓-๐-๖)     
          ความรู้เบื้องต้นในอิสลามเกี่ยวกับมนุษย์และความสัมพันธ์
ระหว่างมนุษย์กับอัลลอฮฺ ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับมนุษย์ (อิบา
ดาต และมุอามะลาต) การประกอบอาชีพ ระบบการศึกษา ครอบครัว 
สังคม เศรษฐกิจ กฎหมาย การเมือง การปกครอง การเกษตร การ
อุตสาหกรรม การแพทย์ การรักษาสุขภาพอนามัย และสิ่งแวดล้อมท่ี
เชื่อมโยงวิทยาการอิสลามกับวิถีชีวิตมุสลิมในสังคมพหุวัฒนธรรม 

 
 
เพ่ิมค าอธิบายรายวิชาเป็นภาษาอังกฤษและภาษาอาหรับ 

 

๑๑-๐๑๔-๑๑๕ ศาสนาและวัฒนธรรมไทย    ๓ (๓-๐-๖)    
          ระบบความเชือ่ ก าเนิด ความหมาย ลักษณะค าสอนและ
องค์ประกอบของศาสนา อิทธิพลของศาสนาที่มีต่อวัฒนธรรม โดยเน้น
ถึงศาสนาและวัฒนธรรมในประเทศไทย 

 
เพ่ิมค าอธิบายรายวิชาเป็นภาษาอังกฤษและภาษาอาหรับ 

 

๑๑-๐๑๔-๑๑๖ มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม  ๓ (๓-๐-๖)     
          ความสัมพันธ์ระหว่างมนษุยกั์บสิง่แวดล้อม ระบบนิเวศน์  
วิกฤตการณ์สิ่งแวดล้อม ภาวะโลกร้อน  สาเหตุ  ผลกระทบ และการ
แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม การสร้างจริยธรรมและจิตส านึกทาง
สิ่งแวดล้อม 

 
เพ่ิมค าอธิบายรายวิชาเป็นภาษาอังกฤษและภาษาอาหรับ 

 

๑๑-๐๑๔-๑๑๗  กฎหมายในชีวิตประจ าวัน      ๓ (๓-๐-๖)     
           ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับกฎหมายทั่วไปและกฎหมายอิสลาม 
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสิทธิมนุษยชน และการคุ้มครองผู้บริโภค 
เพ่ือให้สามารถอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุข 

 
เพ่ิมค าอธิบายรายวิชาเป็นภาษาอังกฤษและภาษาอาหรับ 

 

๑๑-๐๑๔-๑๑๘สังคมวิทยาจังหวัดชายแดนใต้ ๓ (๓-๐-๖)   
ลักษณะทางสังคมและวัฒนธรรมสภาพปัญหาความขัดแย้งใน

พ้ืนที่พัฒนาการของนโยบายความม่ันคงการจัดองค์กรในการแก้ปัญหา

 
เพ่ิมค าอธิบายรายวิชาเป็นภาษาอังกฤษและภาษาอาหรับ 

 



 

 

 

๑๓๗ 

หลักสูตรใหม่พ.ศ. ๒๕๕๖ หลักสูตรปรับปรุงพ.ศ. ๒๕๖๑ เหตุผลในการแก้ไข 

และแผนการพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 
กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์สถิติ และวิทยาศาสตร์ ๖ หน่วยกิต คงเดิม  
๐๙-๐๐๔-๑๐๘ อิสลามกับวิทยาศาสตร์      ๓ (๓-๐-๖)   
          ความส าคัญของวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์ในอัลกุรอาน
ชีวประวัตินักวิทยาศาสตร์มุสลิมผลงานและบทบาทของ
นักวิทยาศาสตร์มุสลิมที่มีอิทธิพลต่อวงการทางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีในปัจจุบันแนวคิดอิสลามในอัลกุรอานเกี่ยวกับระบบ
จักรวาลสิ่งแวดล้อมและมลภาวะ 

 
 
เพ่ิมค าอธิบายรายวิชาเป็นภาษาอังกฤษและภาษาอาหรับ 

ตามข้อเสนอของอาจารย์ผู้สอนเพื่อให้
สอดคล้องกับหลักสูตรนานาชาติ 

๑๐-๐๒๔-๑๐๒ สถิติการวิจัย                              ๓ (๒-๒-๕) 
            ความหมายและความสัมพันธ์ระหว่างสถิติกับการวิจัย  
ความส าคัญของสถิติเชิงอนุมาน  การจัดระเบียบข้อมูล  การจัด
แนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลาง   ทฤษฎีความน่าจะเป็น  การประมาณค่า 
การทดสอบสมมติฐาน  การวิเคราะห์การถดถอย และสหสัมพันธ์   
การวิเคราะห์ความแปรปรวน 

 
เพ่ิมค าอธิบายรายวิชาเป็นภาษาอังกฤษและภาษาอาหรับ 

 

๑๐-๐๒๔-๑๐๓   
การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ  ๓ (๒-๒-๕) 
          การใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล  
ปฏิบัติการใช้โปรแกรมส าเร็จรูปในการวิเคราะห์ข้อมูลที่นิยมใช้ใน
ปัจจุบัน  การแปลความหมายและสรุปผลที่ได้จากการวิเคราะห์ 

 
ตัดออกเนื่องจากเป็นวิชาเฉพาะของคณะวิทย์ 

 

๑๐-๐๒๔-๒๐๔       ระเบียบวิธีการวิจัย           ๓ (๒-๒-๕) 
          ศึกษาความส าคัญของการวิจัย ขั้นตอนในการท าวิจัย การ
ก าหนดปัญหาส าหรับการวิจัย การคัดเลือกตัวแปร การตั้งสมมติฐาน 
การออกแบบวิจัย การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล เลือก

 
 
เพ่ิมค าอธิบายรายวิชาเป็นภาษาอังกฤษและภาษาอาหรับ 

 



 

 

 

๑๓๘ 

หลักสูตรใหม่พ.ศ. ๒๕๕๖ หลักสูตรปรับปรุงพ.ศ. ๒๕๖๑ เหตุผลในการแก้ไข 

เขียนรายงานวิจัยทางการเกษตรหรือการเขียนรายงานวิจัยในชั้นเรียน 
๑๐-๐๓๔-๑๐๗ คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน       ๓ (๓-๐-๖)   
                  เซตตรรกศาสตร์เบื้องต้นความนา่จะเป็นสถิติเบื้องต้น
ลอการิทึมเมตริกลิมิตความต่อเนื่องอัตราการเปลี่ยนแปลงและอนุพันธ์
การจัดอันดับการจัดหมู่ล าดับและอนุกรมของจ านวนจริงและการ
ประยุกต์ใช้คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน 

 
 
เพ่ิมค าอธิบายรายวิชาเป็นภาษาอังกฤษและภาษาอาหรับ 

 

๑๐-๐๖๔-๑๑๙ วิทยาศาสตร์กับโลกสีเขียว         ๓ (๓-๐-๖)   
          ความรู้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีผลกระทบต่อ
สังคมและสิ่งแวดล้อมความสัมพันธ์ระหว่างวิทยาศาสตร์กับ
สิ่งแวดล้อมการมีส่วนร่วมในการจัดการพลังงานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมการส่งเสริมและการบ ารุงรักษาคุณภาพของ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตามหลักการพัฒนาที่ยั่งยืน 

 
 
เพ่ิมค าอธิบายรายวิชาเป็นภาษาอังกฤษและภาษาอาหรับ 

 

๑๐-๐๒๔-๑๐๕ คอมพิวเตอร์ในชีวิตประจ าวัน      ๓ (๒-๒-๕)   
         ศึกษาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ที่มีอิทธิพลและมีผลกระทบต่อ
ชีวิตและสังคความหมายความเป็นมาและองค์ประกอบของ
คอมพิวเตอร์หลักการท างานทั่วไปอุปกรณ์และสื่อบันทึกข้อมูลการ
แทนข้อมูลและการจัดการข้อมูลคอมพิวเตอร์ระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์และเครือข่ายอินเตอร์เน็ตจริยธรรมอาชญากรรมและ
ความปลอดภัยในการใช้คอมพิวเตอร์ในชีวิตประจ าวันและ ศึกษาการ
ใช้ซอฟแวร์ส าเร็จรูปส าหรับประยุกต์ใช้ในงานที่เก่ียวข้องกับสาขาวิชา
ของนักศึกษา 

 
 
เพ่ิมค าอธิบายรายวิชาเป็นภาษาอังกฤษและภาษาอาหรับ 

 

กลุ่มวิชากีฬาพลศึกษา  ๑  หน่วยกิต   
๑๑-๐๑๔-๑๑๙ การออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพ        ๑ (๐-๒-๑)   



 

 

 

๑๓๙ 

หลักสูตรใหม่พ.ศ. ๒๕๕๖ หลักสูตรปรับปรุงพ.ศ. ๒๕๖๑ เหตุผลในการแก้ไข 

          ความมุง่หมาย คุณค่า และประโยชน์ของการออกก าลังกาย
สรีรวิทยาการออกก าลังกาย   การเสริมสร้างและการทดสอบ
สมรรถภาพทางกาย  หลักเกณฑ์และรูปแบบของกิจกรรมการออก
ก าลังกายเพื่อสุขภาพ แนวทางการเลือกรูปแบบของการออกก าลังกาย
ที่เหมาะสมและการน าไปใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต 

เพ่ิมค าอธิบายรายวิชาเป็นภาษาอังกฤษและภาษาอาหรับ ตามข้อเสนอของอาจารย์ผู้สอนเพื่อให้
สอดคล้องกับหลักสูตรนานาชาติ 

๑๑-๐๑๔-๑๒๐ กิจกรรมพลศึกษา   ๑  (๐-๒-๑)   
          ความรูเ้บือ้งต้น และทักษะในกีฬา (ปัญจสีลัต  ตะกร้อ  บาส
เก็ตบอล ฯลฯ) การฝึกปฏิบัติและการแข่งขัน 

เพ่ิมค าอธิบายรายวิชาเป็นภาษาอังกฤษและภาษาอาหรับ  

หมวดวิชาเฉพาะ  ๑๐๒   หน่วยกิต หมวดวิชาเฉพาะ  ๙๙  หน่วยกิต เพ่ือให้สอดคล้องกับหลักสูตรอื่นๆ 
กลุ่มวิชาแกน   ๑๗ หน่วยกิต คงเดิม  
๐๙-๐๐๔-๒๐๑   ความรู้เกี่ยวกับอัลกุรอาน                ๓ (๓-๐-๖)     
           ความประเสริฐและประวัติของอัลกุรอานวะฮฺยู สาเหตุของ
การประทานโองการอัลกุรอาน ความแตกต่างระหว่างสูเราะฮฺหรืออา
ยะฮฺมักกียะฮฺมะดานียะฮฺ  การยกเลิกโองการอัลกุรอาน (อัลนาสิควัล
มันซู๊ค) ตลอดจนศึกษากฎเกณฑ์และมารยาทของมนุษย์ต่ออัลกุรอาน
พร้อมทั้งการอรรถาธิบายอัลกุรอาน 

 
 
เพ่ิมค าอธิบายรายวิชาเป็นภาษาอังกฤษและภาษาอาหรับ 

ตามข้อเสนอของอาจารย์ผู้สอนเพื่อให้
สอดคล้องกับหลักสูตรนานาชาติ 

๐๙-๐๐๔-๒๐๒   ความรู้เกี่ยวกับอัลหะดีษ    ๓ (๓-๐-๖)     
         ความหมายของหะดีษคอบัรฺอะซัรฺและสุนนะฮฺ สถานภาพของ
สุนนะฮฺในอิสลาม ประวัติการบันทึก การรวบรวม การจ าแนกประเภท
ของหะดีษที่รับได้และรับไม่ได้ และศึกษาประวัติของผู้รายงานหะดีษ
รุ่นเศาะหาบะฮฺและรุ่นต่าง ๆ ตลอดจนผู้รายงานทั้งหก 

 
 
เพ่ิมค าอธิบายรายวิชาเป็นภาษาอังกฤษและภาษาอาหรับ 

 

๐๙-๐๐๔-๒๐๓    หลักการศรัทธา                    ๓ (๓-๐-๖)       



 

 

 

๑๔๐ 

หลักสูตรใหม่พ.ศ. ๒๕๕๖ หลักสูตรปรับปรุงพ.ศ. ๒๕๖๑ เหตุผลในการแก้ไข 

          ความหมาย ขอบข่าย ความส าคัญ ประวัต ิความเป็นมาของ
วิชาเตาฮีดอิหม่าน อิสลามและอิหฺสาน สิ่งที่ท าให้เสียอีหม่าน การบา
รอฮฺและการวาลาฮฺ การศรัทธาต่ออัลลอฮฺการศัรทธาต่อบรรดามะลาอิ
กะฮฺ  บรรดากิตาบ บรรดาศาสดา ความเป็นศาสดา วันอาคิเราะฮฺ
กอฏอและ กอดาร์ 

 
เพ่ิมค าอธิบายรายวิชาเป็นภาษาอังกฤษและภาษาอาหรับ 

๐๙-๐๐๔-๒๐๔   ประวัติศาสตร์กฎหมายอิสลาม  ๓ (๓-๐-๖)   
          ความหมายของฟิกฮฺและชารีอะฮฺ ลักษณะเฉพาะ   ฟิกฮฺ 
ก าเนิดและพัฒนาการของฟิกฮฺ ฐานะและบทบาทของฟิกฮฺในยุคต่างๆ 
รวมทั้งศึกษาส านักแนวคิด  (มัซฮับ)  ต่างๆ ของฟิกฮฺ โดยเน้นมัซฮับ
ชาฟิอีย์  

 
 
เพ่ิมค าอธิบายรายวิชาเป็นภาษาอังกฤษและภาษาอาหรับ 

 

๐๙-๐๐๔-๒๐๕  ชีวประวัติท่านนบี                 ๓ (๓-๐-๖)     
           การก าเนิด  วิวัฒนาการ  และแหล่งข้อมูลของสีเราะฮฺ ชีวิต
ของท่านศาสดามุหัมมัดในเมกกะฮและมาดีนะฮ วิพากษ์สีเราะฮฺ ใน
หัวข้อส าคัญ ๆ ตลอดจนบทบาท และผลงานของศาสดามุหัมมัดต่อ
การพัฒนาสังคมมนุษย์ 

 
 
เพ่ิมค าอธิบายรายวิชาเป็นภาษาอังกฤษและภาษาอาหรับ 

 

๐๙-๐๐๔-๒๐๖ อัลกุรอานและตัจญ์วีด              ๒ (๑-๒-๒) 
          ประวัติความเป็นมาและความหมายของวิชาตัจญวีดศาสน
บัญญัติเกี่ยวกับการศึกษาและการปฏิบัติการอ่านอัลกุรอาน ความ
คิดเห็นของนักปราชญ์มุสลิมเกี่ยวกับวิชาตัจญวีด ความส าคัญและ
รูปแบบของการจัดการศึกษาวิชาตัจญ์วีด หลักการอ่านที่ถูกต้อง 
ระดับต่าง ๆ ของการอ่าน และบทบัญญัติท่ีเกี่ยวกับบัสมะละฮฺและอิส
ติอาซะฮฺหลักการอ่านนูนสากีนะฮฺ ตันวีนมีมสากีนะฮฺมีมและนูนที่มี
เครื่องหมายซับดูหรือชัดดะฮฺหลักการอ่านเสียงยาว(อัลมัด) เสียงสั้น

๐๙-๐๐๔-๒๐๖  อัลกุรอานและตัจญ์วีด      ๒ (๑-๒-๒) 
         ประวัติความเป็นมาและความหมายของวิชาตัจญวีด ศาสน
บัญญัติเกี่ยวกับการศึกษาและการปฏิบัติการอ่านอัลกุรอาน 
ความส าคัญของวิชาตัจญ์วีด หลักการอ่านบัสมะละฮฺ  และอิสติอาซะฮฺ  
หุกมฺนูนสากีนะฮฺ มีมสากีนะฮฺ รออาต ลามาต และมุดูด ฐานเสียงและ
ลักษณะของพยัญชนะ หลักการหยุด การอ่านและการเริ่มต้น (อัลวักฟฺ 
อัลอิบติดาอฺ) 

 تعريف التجويد وتارخيو وموضوعو وغايتو وأعليتو وأحكام التبلوة      

สรุบเนื้อหาให้สั้นขึ้นและครอบคลุม
เนื้อหามากขึ้นพร้อมตัดเนื้อหาที่ไม่
จ าเป็นและซ้ าซ้อน ตามข้อเสนอของ
อาจารย์ผู้สอน 



 

 

 

๑๔๑ 

หลักสูตรใหม่พ.ศ. ๒๕๕๖ หลักสูตรปรับปรุงพ.ศ. ๒๕๖๑ เหตุผลในการแก้ไข 

(อัลกอศรฺ)รูปแบบและสาเหตุของการอ่านเสียงยาว ประเภทของการ
อ่านเสียงยาว (อัลมัมดูด) การอ่านค าที่มีสระเหมือนกัน (อิดฆอมมุตา
มาซิลัยน์)ค าท่ีมีเสียงเหมือนกัน  (มูตาญานิสัยน์) ค าท่ีมีรูปใกล้เคียงกัน 
(มูตากอริบัยน์)หลักเกณฑ์ของลาม อัลกอมาริยะฮฺชัมชิยะฮฺลามอัลฟิอฺ
ลุ ล าดับขั้นต่างๆของการอ่าน หลักการอ่านค าสุดท้าย  การออกเสียง
พยัญชนะและลักษณะเสียง การหยุดอ่านและการเริ่มต้นอักษรย่อ  
เครื่องหมายและสัญลักษณ์ต่างๆในอัลกุรอานมุศหัฟอุษมานีย์ฮัม
เซาะห์อัลวัสลฺและ ฮัมเซาะห์อัลก็อตอฺประวัติโดยย่อของนักอ่านอัลกุ
รอาน(กูรออฺ)ทั้งเจ็ดท่าน การอ่านที่ไม่เป็นที่นิยม (ชาซฺ)และปฏิบัติการ
อ่านอัลกุรอานตามหลักอัลตัจญวีด 

والراءات واالستعاذة والبسملة وأحكام النون الساكنة وادليم الساكنة 
  واالبتداءاحلروف والوقفوصفات والبلمات وادلدود وسلارج 

 

กลุ่มวิชาเอก   
๑. แบบเอกเดี่ยว ๘๕ หน่วยกิต  

กลุ่มวิชาเอก   
๑. แบบเอกเดี่ยว ๘๒ หน่วยกิต  

 

- วิชาเอกบังคับ   ๖๒  หน่วยกิต - วิชาเอกบังคับ  ๕๖  หน่วยกิต  
๐๙-๐๒๔-๒๐๑      หลักภาษาอาหรับ ๑                  ๓ (๓–๐–๖) 
          ไวยากรณ์อาหรับ ศึกษาโครงสร้างประโยค วลี ค านาม 
ค ากริยา ค าบุพบทมุอฺหรอบและมับนี ค านามท้ังหก(อัสมาอุซิตตะห์)
ทวิพจน์ (อัลมูซันนา) พหูพจน์ประเภทต่าง ๆ เช่น ยัมอัลมุซักกัรสาลิม
และยัมอัลมูอันนัสสาลิมค านามท่ีไม่รับสระซ้อน (อัลมัมนูอฺมินัซซอรฟ)
ค ากริยาทั้งห้า (อัลอัฟอาลุลฆัมซะห์) ความหมายอัลบินาอฺ สาเหตุ 
และเครื่องหมายของอัลบินาอ ฺ
อัขระวิธี  ศึกษานิยามของอัขระวิธี (ศอรฟ)ฺ แหล่งก าเนิด การ
พัฒนาการของศอรฟฺ ความสัมพันธ์กับวิชาภาษาอาหรับอ่ืนๆ ประเภท
ของค า การผันค า การแปลงค า และยัมอัลตักซีร 

๐๙-๐๒๔-๒๐๑   หลักภาษาอาหรับ ๑              ๓ (๓–๐–๖) 
         ไวยากรณ์อาหรับ และอัขระวิธี   ความส าคัญของวิชา ประโยค
และโครงสร้าง เครื่องหมายของค านามและค ากริยา ประเภทของ
ค ากริยา ประเภทของค านาม อัลอิอฺรอบและอัลบินาและเครื่องหมาย 
ค านามท่ีมุอฺรอบ(ค านามเอกพจน์ มุซันนา ญัมอุลมุซักกัรสาลิม ญัม
อุลมุอันนัษสาลิม ญัมอุลตักสีร อิสมุลละษีลายันศอริฟ อัสมาอุลค็อม
สะฮฺ)  

الكبلم وما ، ويف علمي النحو والصرف وأعليتهما ادلدخل         
أنواع الفعل من حيث وعبلمات االسم وعبلمات الفعل ، ويتألف منو 

 



 

 

 

๑๔๒ 

หลักสูตรใหม่พ.ศ. ๒๕๕๖ หลักสูตรปรับปรุงพ.ศ. ๒๕๖๑ เหตุผลในการแก้ไข 

أنواع االسم من حيث نوعو وبنيتو  ، وزمن وقوعو ، ومن حيث تركيبو ، 
األمساء وحاالت اإلعراب وعبلمات اإلعراب ، واإلعرب والبناء ، و

االسم ادلفرد ، ادلثٌت ، مجع ادلذكر السامل ، مجع ادلؤنث السامل ،  )ادلعربة 
 (مساء اخلمسةألمجع التكسَت ، االسم الذي ال ينصرف ، ا

๐๙-๐๒๔-๒๐๒     หลักภาษาอาหรับ ๒          ๓ (๓–๐–๖) 
        ไวยากรณ์อาหรับ  ศึกษาความหมายของค านามไม่ชี้เฉพาะ(อัล
นากีเราะห์) และค านามชี้เฉพาะ(อัลมัอฺรีฟะห์) และประเภทต่าง ๆ 
ของอัลมัอฺรีฟะห์ 
        อัขระวิธี ศึกษาความหมายของค ากริยา (ฟิอล) ประเภท 
ลักษณะ และรูปแบบต่าง ๆ ของการผันค ากริยา 

๐๙-๐๒๔-๒๐๒ หลักภาษาอาหรับ๒           ๓ (๓–๐–๖) 
          อัขระวิธี ประกอบด้วย ค ากริยาที่ศอหีหฺและค ากริยาที่มุอฺตัล 
ค ากริยาที่ลาซิมและมุตาอัดดี  
          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 

الفعل البلزم والفعل الصحيح والفعل ادلعتل ،   :           علم الصرف 
وادلتعدي 

الضمَت ،  )ادلعرفة والنكرة ، وأنواع ادلعارف   د:           علم النحو 
شارة ، ادلعرف بأل ، ادلضاف إىل إلالعلم ، االسم ادلوصول ، اسم ا

  والفعل ادلاضي  والفعل ادلضارع  وفعل األمر(عرفة امل
 

 
ปรับเนื้อหาของรายวิชาอัขระวิธีขึ้นก่อน
รายวิชา ไวยากรณ์อาหรับ ตามค าเสนอ
ของกรรมการ 

๐๙-๐๒๔-๒๐๓  หลักภาษาอาหรับ  ๓            ๓ (๓-๐-๖) 
                 ไวยากรณ์อาหรับ  ศึกษาค ากริยาปัจจุบันกาล (ฟิอิลมูฏ

๐๙-๐๒๔-๒๐๓  หลักภาษาอาหรับ  ๓           ๓ (๓-๐-๖) 
         อัขระวิธี การสมาสค ากริยากับสรรพนาม 

 
 



 

 

 

๑๔๓ 

หลักสูตรใหม่พ.ศ. ๒๕๕๖ หลักสูตรปรับปรุงพ.ศ. ๒๕๖๑ เหตุผลในการแก้ไข 

อริอ)ฺ (ความหมายของฟิอิลมูฏอริอฺ ลักษณะ และฮุกุม) ประโยคกรรม
วาจก(อัลฟาอิล) และประโยคกรรตุวาจก(นาอิบุลฟาอิล) 
 อัขระวิธี ศึกษาการสมาสค ากริยากับสรรพนาม(อิซนา
ดุลอัฟอาลอิลาอัลฏอมาอิร)เตากีดุลฟิอลบินนูนการผันค านามใน
รูปแบบต่าง ๆ ค านามสามอักษร ค านามสี่อักษร และค านามห้าอักษร 
ค านามแท้(อิสมอัลมูยัรรัด) และค านามไม่แท้(อิสมอัลมาซีด 

         ไวยากรณ์อาหรับ   กรรมวาจก ( อัลฟาอิล )ประเภท และ
ประเด็นที่เก่ียวข้อง และกรรตุวาจก(นาอิบุลฟาอิล )กรรม อันนะวาศิบ 
และอัลญะวาซิม กริยาที่นะซับสองกรรม และกริยาที่นะซับสามกรรม 

  إسناد األفعال إىل الضمائر   : علم الصرف         

ونائب  وأنواعو واألحكام اليت تتعلق بو ، الفاعل  :          علم النحو 
 واألفعال اليت تنصب مفعولُت ، النواصب واجلوازم ، وادلفعول بو والفاعل

 واألفعال اليت تنصب ثبلث مفعوالت
 

ปรับเนื้อหาของรายวิชาอัขระวิธีขึ้นก่อน
รายวิชา ไวยากรณ์อาหรับ ตามค าเสนอ
ของกรรมการ 

๐๙-๐๒๔-๒๐๔    หลักภาษาอาหรับ  ๔          ๓ (๓-๐-๖) 
         ไวยากรณ์อาหรับศึกษาโครงสร้างประโยคค านาม (อัลมุบตา
ดาวัลคอบัร)หลักเกณฑ์และส่วนประกอบของประโยค  อัลมุบตาดา 
วัลคอบัร เช่น กานา อินนา และซอนนา 
 อัขระวิธี โครงสร้างรูปแบบของอาการนาม (อัลมซอดีร) 
ความหมายของอัลมัซดัร ความเป็นมาของอัลอิชติกอก  มซอดิรอัลฟิอฺ
ลิซซุลาซี   วาฆอยริซซุลาซี  อิสมฺอัลมัซดัรมัซดัรอัลมีมี มัซดัรอัลมัร
เราะ มัซดัรอัลไฮอะห์อัลมัซดัรอัลสีนาอี 
 

  ๐๙-๐๒๔-๒๐๔    หลักภาษาอาหรับ ๔     ๓ (๓-๐-๖) 
         อัขระวิธี   ประเภทของมัศดัร มัศดัรสามอักษร มัศดัรสี่อักษร 
มัศดัรห้าอักษร และมัศดัรหกอักษร มัศดัรศอรีหฺและมุอัววัล มัศดัรที่มี
อักษรมีมน าหน้า ค านามท่ีบ่งชี้ถึงจ านวนครั้ง ค านามท่ีบ่งชี้ถึงท่าทาง 
และมัศดัรสีนาอีย์ 
         ไวยากรณ์อาหรับ  โครงสร้างประโยคค านาม ( อัลมุบตาดาวัล
คอบัร)ประเภทของคอบัร กรณีท่ีมุบตาดาเป็นค านามท่ีไม่เจาะจง การ
ตัดมุบตาดาและคอบัร การน าหน้าจองคอบัรก่อนมุบตาดา กานาและ
อักษรที่ท าหน้าที่เหมือนกานา ค าบุพบทที่ท าหน้าที่ลัยสา อินนาอักษร
ที่ท าหน้าที่เหมือนอินนา ค าบุพบทที่ท าหน้าที่อินนา ซอนนาและอักษร
ที่ท าหน้าที่เหมือนซอนนา  

ادلصدر الثبلثي وادلصدر الرباعي : ادلصادر    :علم الصرف       
وادلصدر اخلماسي وادلصدر السداسي ، وادلصدر الصريح وادلؤول ، 

 
ปรับเนื้อหาของรายวิชาอัขระวิธีขึ้นก่อน
รายวิชา ไวยากรณ์อาหรับ ตามค าเสนอ
ของกรรมการ 



 

 

 

๑๔๔ 

หลักสูตรใหม่พ.ศ. ๒๕๕๖ หลักสูตรปรับปรุงพ.ศ. ๒๕๖๑ เหตุผลในการแก้ไข 

 وادلصدر ادليمي ، واسم ادلرة ، واسم اذليئة وادلصدر الصناعي
مسوغات االبتداء وأنواع اخلرب ، وادلبتدأ واخلرب  :علم النحو        

، تقدمي اخلرب على ادلبتدأ وحذف اخلرب ، وحذف ادلبتدأ ، وبالنكرة ، 
وكان وأخواهتا واحلروف اليت تعمل عمل ليس ، وإن وأخواهتا واحلروف 

 اليت  تعمل عمل إن ، وظن وأخواهتا

๐๙-๐๒๔-๒๐๕      หลักภาษาอาหรับ ๕            ๒ (๒–๐–๔) 
          ไวยากรณ์อาหรับ ศึกษารูปแบบของกรรมในประโยค (อัลมัฟ
อูลต่างๆ) ความหมาย และประเภทของกรรมอัลมุซตัซนา และ อัลมุ
นาดา  
          อัขระวิธี ศึกษารูปแบบของค านามที่มีรากศัพท์มาจากค าอ่ืน 
(อัลมุชตักกอต)อิสมฺอัลฟาอิลอิสมฺอัลมัฟอูลอัลซิฟาตุลมูชับบาฮะ ซี
ยาฆุลมูบาลาเฆาะอิสมอัลตัฟดีลอิสมอัลซามาน อิสมอัลมากาน อิสม
อาละห์ 
 

๐๙-๐๒๔-๒๐๕     หลักภาษาอาหรับ ๕        ๒ (๒–๐–๔) 
         อัขระวิธี รูปแบบของค านามที่มีรากศัพท์มาจากค าอ่ืน ( อัลมุช
ตักกอต ) อิสมฺอัลฟาอิล อัลซิฟาตุลมูชับบาฮะ อิสมฺอัลมัฟอูล    ซี
ยาฆุลมูบาลาเฆาะ อิสมอัลตัฟดีล อิสมอัลซามาน อิสมอัลมากาน อิสม
อาละห์ 
        ไวยากรณ์อาหรับ รูปแบบของกรรมในประโยค ( อัลมัฟอูล
ต่างๆ ) มัฟอูลมุฏลัก มัฟอูลลีอัจลิฮฺ มัฟอูลมาอาฮฺ ซอรฟฺ อัลซามาน 
ซอรฟอัฺลมากาน และ อัลมุนาดา 

اسم الفاعل والصفة ادلشبهة : ادلشتقات    : علم الصرف          
واسم ادلفعول وصيغ ادلبالغة واسم التفضيل واسم الزمان وادلكان واسم 

 اآللة 

ادلفعول بو وادلفعول ادلطلق وادلفعول :  ادلفاعيل  :          علم النحو 
 ألجلو وادلفعول معو وظرف الزمان وادلكان وادلنادى

 
ปรับเนื้อหาของรายวิชาอัขระวิธีขึ้นก่อน
รายวิชา ไวยากรณ์อาหรับ ตามค าเสนอ
ของกรรมการ 

๐๙-๐๒๔-๒๐๖   หลักภาษาอาหรับ ๖         ๒ (๒–๐–๔) 
          นะหฺวฺ ศึกษาค าคุณศัพท์ในรูปแบบต่าง ๆ ในประโยค อัล

๐๙-๐๒๔-๒๐๖   หลักภาษาอาหรับ ๖            ๒ (๒–๐–๔) 
         อัขระวิธี ความหมาย และรูปแบบของการแปลงค า

 
ปรับเนื้อหาของรายวิชาอัขระวิธีขึ้นก่อน



 

 

 

๑๔๕ 

หลักสูตรใหม่พ.ศ. ๒๕๕๖ หลักสูตรปรับปรุงพ.ศ. ๒๕๖๑ เหตุผลในการแก้ไข 

ฮาลอัลตัมยีซอัลอาดัด ลาอันนาฟียะลิลยินสฺอันนัอฺตอัลอาตอฟอัล
บาดัลและอัลเตากีต 
 อัขระวิธี ศึกษาความหมาย และรูปแบบของการแปลงค า
เป็นอัตตัซฆีร ประโยชน์ วิธีแปลงค าอัตตัซฆีร          ค าสามอักษร ค า
สี่อักษร และค าห้าอักษร ค าที่มีฮาร์ฟอิลลัฮอัลอาลัมมูรอกกับ  ค า
พหูพจน์(อัลยัมอฺ)อัลตัรคีม  มูซอฆอรอนมินัลอัอลาม ชาวาซุลอั้ตฆีร 
 

เป็นอัตตัซฆีร ประโยชน์ วิธีแปลงค าอัตตัซฆีร  
         ไวยากรณ์อาหรับ ค าคุณศัพท์ในรูปแบบต่าง ๆ ในประโยค อัล
ฮาล อัลตัมยีซ อัลอาดัด อัลอิสติษนาอฺ อัลตาวาบิอฺ( อันนัอฺต อัล
เตากีตอัลบาดัลและอัลอาตอฟ) 

 التصغَت وأغراضو وصيغو  : علم الصرف        

احلال والتمييز والعدد واالستثناء والتوابع           :         علم النحو 
 (النعت ، التوكيد ، البدل ، العطف  )
 

รายวิชา ไวยากรณ์อาหรับ ตามค าเสนอ
ของกรรมการ 

๐๙-๐๒๔-๒๐๗  หลักภาษาอาหรับ ๗           ๒ (๒–๐–๔) 
          ไวยากรณ์อาหรับศึกษาหลักการแต่งประโยคอัลอิชติฆอล
ประโยคอัลตนาซุอประโยคอัลตะอัจญุบประโยคอัลอิคตติศอศอัลอิ
ฆรออฺวัตตัฮซีรกริยาเปรียบเทียบ(อัฟอาลุตตัฟฏีล)ค านามปัจจัย 
(อัลอัสมาอุลอามีละห์) หน้าที่ของค า  ต่าง ๆ ในประโยค ( อิอมา
ลุลมัซดัร อิสมุลมัดัร อิสมุลฟาอิล อิสมุลมัฟอูลอัลซีฟะห์อัลมูชับบา
ฮะห์) และเก่ียวกับ นิอมาวาบิซา 

๐๙-๐๒๔-๒๐๗  หลักภาษาอาหรับ ๗        ๒ (๒–๐–๔) 
        อัขระวิธี ความหมาย วิธีการ และลักษณะของ อัลนาซับ อัลอิอฺ
ลาลและอัลอิบดาล 
         ไวยากรณ์อาหรับ   หลักการแต่งประโยคอัลมัดฮูและอัลซัมมฺ 
ประโยคอัลตะอัจญุบ  ประโยคอัลอิฆรออฺวัตตัฮซีร  ประโยคอัลอิคตติ
ศอศประโยคอัลกอซัม ประโยคอัลอิชติฆอลและอัลตนาซุอ   

 النسب واإلعبلل واإلبدال :           علم الصرف 
أسلوب ادلدح والذم وأسلوب التعجب وأسلوب :            علم النحو 

اإلغراء والتحذير وأسلوب االختصاص وأسلوب القسم واالشتغال 
 والتنازع 

 

ปรับเนื้อหาของรายวิชาอัขระวิธีขึ้นก่อน
รายวิชา ไวยากรณ์อาหรับ ตามค าเสนอ
ของกรรมการ 



 

 

 

๑๔๖ 

หลักสูตรใหม่พ.ศ. ๒๕๕๖ หลักสูตรปรับปรุงพ.ศ. ๒๕๖๑ เหตุผลในการแก้ไข 

๐๙-๐๒๔-๒๐๘   
วิธีการสอนภาษาอาหรับส าหรับคนที่ไม่ใช่ชาวอาหรับ ๒ (๒–๐–๔) 

 ينقل إىل مواد التخصص االختياري ------
ย้ายให้เป็นวิชาเอกเลือกตามค าเสนอ
ของกรรมการ 

๐๙-๐๒๔-๒๐๙    วรรณคดี  ๑           ๓ (๓–๐–๖) 
         วรรณกรรมยุคก่อนอิสลามและยุคแรกของอิสลาม เน้นรูปแบบ
และเนื้อหา วรรณกรรมเด่น ๆ กวีและ           นักประพันธ์ เช่น      
อัลมุอัลลากอด เป็นต้น 

 
เพ่ิมค าอธิบายรายวิชาเป็นภาษาอังกฤษและภาษาอาหรับ 

 

๐๙-๐๒๔-๒๑๐    วรรณคดี ๒           ๓  (๓–๐–๖) 
         วรรณกรรมเด่นในสมัยอุมะวี วิเคราะห์เนื้อหาและรูปแบบของ
วรรณกรรมในสมัยอุมะวี 

 
เพ่ิมค าอธิบายรายวิชาเป็นภาษาอังกฤษและภาษาอาหรับ 

 

๐๙-๐๒๔-๒๑๑    วรรณคดี   ๓           ๓ (๓–๐–๖) 
       วรรณกรรมเด่นในสมัยอันดาลูสีย์ เบื้องหลัง วรรณกรรมอันดาลู
สีย์ ปัจจัยที่ท าให้วรรณกรรมอาหรับเกิดข้ึนที่ดินแดนอันดาลุส 

 
เพ่ิมค าอธิบายรายวิชาเป็นภาษาอังกฤษและภาษาอาหรับ 

 

๐๙-๐๒๔-๒๑๒   วรรณคดี  ๔            ๓ (๓–๐–๖) 
       วรรณกรรมเด่นในสมัยอับบาสี มุ่งเน้นศึกษารูปแบบและเนื้อหา
ของวรรณกรรมในยุคอับบาสีกวีและ นักประพันธ์บางท่าน 

 
เพ่ิมค าอธิบายรายวิชาเป็นภาษาอังกฤษและภาษาอาหรับ 

 

๐๙-๐๒๔-๒๒๗      วรรณคดีเปรียบเทียบ        ๓ (๓–๐–๖) _____  ينقل إىل مواد التخصص اإلختياري ويقل
 عدد ساعاتو إىل ساعتُت
ย้ายให้เป็นวิชาเอกเลือกและลดจ านวน
หน่วยกิต ตามค าเสนอของกรรมการ 

๐๙-๐๒๔-๒๑๖ วิธีวิทยาการวิจัยทางวรรณกรรม      ๓ (๓–๐–๖) 
         ระเบียบวิธีวิจัยทางวรรณคดีเก่ียวข้องกับการเขียนรายงานทาง

 
เพ่ิมค าอธิบายรายวิชาเป็นภาษาอังกฤษและภาษาอาหรับ 

 



 

 

 

๑๔๗ 

หลักสูตรใหม่พ.ศ. ๒๕๕๖ หลักสูตรปรับปรุงพ.ศ. ๒๕๖๑ เหตุผลในการแก้ไข 

วิชาการ ตัวอย่างรายงานการวิจัยทางวรรณกรรม การเลือกหัวข้อ การ
อ้างอิง และการน าเสนอ 
๐๙-๐๒๔-๒๑๗  วาทศิลป์ ๑               ๓  (๓–๐–๖) 
        ศึกษาเก่ียวกับอัลฟาศอฮะ อัลบาลาฆอฮ  ความหมายของ
วาทศิลป์ ความเป็นมา และประโยชน์ศึกษาเก่ียวกับประโยคอัลคอบัร 
และ อัลอินชาอฺ 

 
เพ่ิมค าอธิบายรายวิชาเป็นภาษาอังกฤษและภาษาอาหรับ 

 

๐๙-๐๒๔-๒๑๘  วาทศิลป์ ๒               ๓ (๓–๐–๖) 
            ศึกษาลักษณะของอัลอิสนาด อัลกอซร์อัลฟัสล์วัลวัสล์
และอัลอีญาซวัลอิตนาบ วัลมูซาวาห์ 

 
เพ่ิมค าอธิบายรายวิชาเป็นภาษาอังกฤษและภาษาอาหรับ 

 

๐๙-๐๒๔-๒๑๙  วาทศิลป์ ๓             ๓ (๓–๐–๖) 
         ศึกษาความหมายของอัลบายาน อัลตัชบีฮฺอัลฮากี
เกาะฮฺอัลมาญาซ์อัลอิสติอาเราะฮ์ และ อัลกีนายะฮ์ 

 
เพ่ิมค าอธิบายรายวิชาเป็นภาษาอังกฤษและภาษาอาหรับ 

 

๐๙-๐๒๔-๒๒๑        หลักการสอน               ๓ (๓–๐–๖) 
           ศึกษาความหมาย ความส าคัญ องค์ประกอบ วิธีการเตรียมการสอน 
ขั้นตอนการสอน การด าเนินการสอน  การประเมิน และจรรยาบรรณของ
ผู้สอนที่ดี 

 
เพ่ิมค าอธิบายรายวิชาเป็นภาษาอังกฤษและภาษาอาหรับ 

 

๐๙-๐๒๔-๒๒๒  นิรุกติศาสตร์ ๒  (๒–๐–๔) 
        ความหมายของภาษา(อัลลุเฆาะ) จุดประสงค์ของการศึกษาวิชา
นี้  ประวัติของการก าเนิดภาษาของมนุษย์  ภาษาท่ีส าคัญปัจจุบัน  
ความสัมพันธ์ของวิชาฟิกฮฺอัลลุเฆาะกับวิชาอ่ืนๆ เช่น วิชา
สังคมศาสตร์ ภูมิศาสตร์  จิตรวิทยา  ระดับของการอรรถาธิบายด้าน
ภาษา ( เสียง การผันค า หลักไวยากรณ์  ความหมาย ) วิธีวิทยาการ
วิจัยด้านภาษา( ลักษณะ ประวัติศาสตร์ เปรียบเทียบ อัลตากอบุลี) 

๐๙-๐๒๔-๒๓๙ นิรุกติศาสตร์ เละหลักพจนานุกรม   ๓ (๒–๒–๕) 
         นิรุกติศาสตร์  ความหมายของนิรุกติศาสตร์ ธรรมชาติและ
ความส าคัญระหว่างสื่อการสนทนาที่หลากหลาย ระบบภาษาในระดับ
ต่างๆ ทั้งน้ าเสียง การผันแปร การเรียงประโยคและการสื่อความหมาย 
และทฤษฎีร่วมสมัยทางภาษา และระเบียบวิธีวิจัยทางด้าน
ภาษาศาสตร์ทั้งในอดีตและปัจจุบัน 
         หลักพจนานุกรม ความหมายของหลักพจนานุกรม ความ

 علم مادة مع ادلادة ىذه مفردات دمج
 ثبلث إىل الساعات عدد واضافة ادلعاجم
 ساعات

รวบกับรายวิชาหลักพจนานุกรมให้เป็น
วิชาเดียวและเพ่ิมจ านวนหน่วยกิต ๓(๓-
๐-๖) เพ่ือลดจ านวนรายวิชาและมีเนื้อ



 

 

 

๑๔๘ 

หลักสูตรใหม่พ.ศ. ๒๕๕๖ หลักสูตรปรับปรุงพ.ศ. ๒๕๖๑ เหตุผลในการแก้ไข 

เป็นมาและวิวัฒนาการ สถาบันการศึกษา และวิธีการวิจัยและตีความ
ค าศัพท์จากพจนานุกรมท่ีหลากหลาย 

تعريف ماىية اللغة وطبيعتها وأعليتها ومنزلتها بُت :      علم اللغة 
الصوتية )وسائل االتصال ادلختلفة ، والنظام اللغوي مبستوياتو ادلختلفة   

والنظريات اللغوية احلديثة ومناىج البحث  (والصرفية والًتكيبية والداللية 
 يف علم اللغة قدميا وحديثا 

معٌت ادلعجم ونشأتو وتطوره مدارسو ، وطرق البحث :     علم ادلعاجم 
 واستخراج معاين ادلفردات من ادلعاجم على اختبلفها 

หารที่สามารถรวบได ้ตามค าเสนอของ
กรรมการ 

๐๙-๐๒๔-๒๒๓     นิรุกติศาสตร             ๓ (๓–๐–๖)   
        ความส าคัญและคุณสมบัติของภาษาอาหรับ       (อัลกี
ยาสอัลอิซติชกอกและประเภท    อัลกอลบ์อัลอิบดาล อัลนัฮต์อัลอิร
ติญาลอัลอิกตีรอฏอัลอิอฺรอบ  อัลบีนาอฺฟีลอารอบียะห์อัลฏอรูเราะห์
อัลชิอฺรียะห์ดิลาลาตุลอัลฟาซ วัตตาบายุน วัตตารอดุฟวัลอิชติรอ
กุลลัฟซี วัลตาฏอด ) อัลฟุสฮีวัลอามียะห์ 

 
เพ่ิมค าอธิบายรายวิชาเป็นภาษาอังกฤษและภาษาอาหรับ 

 

๐๙-๐๒๔-๒๒๔ หลักการพจนานุกรม          ๒ (๒–๐–๔) 
ประวัติความเป็นมา ความหมาย และการวิเคราะห์การเขียน
พจนานุกรมภาษาอาหรับ พจนานุกรมอาหรับชนิดต่างๆ ประโยชน์
และวิธีการค้นหา 

 دمج مفردات ادلادة مع مادة علم اللغة   _____
       รวบกับรายวิชานิรุกติศาสตร์ 

๐๙-๐๒๔-๒๒๕     ฉันทศาสตร์               ๒ (๒–๐–๔) 
           ความหมายของวิชาฉันทศาสตร์ (อัลอารูฑ)ประวัติและการ
พัฒนาการของวิชานี้  เนื้อหา และประโยชน์ศึกษาเก่ียวกับ อัลเอา

 
 
เพ่ิมค าอธิบายรายวิชาเป็นภาษาอังกฤษและภาษาอาหรับ 

 



 

 

 

๑๔๙ 

หลักสูตรใหม่พ.ศ. ๒๕๕๖ หลักสูตรปรับปรุงพ.ศ. ๒๕๖๑ เหตุผลในการแก้ไข 

ซาน อัซซิอฺรียะห์อัลบุฮูรุลอารูฑียะห์ความหมายของอัลกอฟียะห์ 
พยัญชนะของอัลกอฟียะห์ ฮารอกัต ประเภท ขอบเขต และลักษณะ 
ที่เก่ียวข้องอ่ืน ๆ 
๐๙-๐๒๔-๒๒๖     สารนิพนธ์                   ๓ (๓–๐–๖)    نقل ىذه ادلادة إىل مواد التخصص

اإلختياري حىت يتوافق مع األقسام 
 األخرى يف األكادميية
ย้ายจากวิชาเอกบังคับเป็นวิชาเอกเลือก
เพ่ือสอดคล้องกับหลักสูตรอื่นๆ ตามค า
เสนอของกรรมการ 

 ๐๙-๐๒๔-๒๒๐ วาทศิลป์ ๔                    ๒ (๒–๐–๔)   
         ความหมายของวาทศิลป์ในรูปแบบอัลบาดีอฺอัลลัฟซียะห์วัลมัอ
นาวียะห์ ประวัติความเป็นมาการพัฒนาการ  ความสัมพันธ์กับวิชา
วาทศิลป์ ประเภท และความส าคัญ 

كون ىذه ادلادة مواد أساسية يف ختصص 
 اللغة العربية ومت تقلها إىل ادلادة اإلجبارية 
ย้ายให้เป็นวิชาเอกบังคับ เนื่องจากเป็น
วิชาหลักในภาษาอาหรับ ตามค าเสนอ
ของกรรมการ 

- วิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า      ๒๓               หน่วยกิต 
 

วิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า                  ๒๖              หน่วยกิต  

๐๙-๐๒๔-๒๑๕      วรรณคดีวิจักษ์  ๓ (๓ –๐–๖)  
       ประวัติความเป็นมา ความหมาย และรูปแบบของวรรณคดีวิ
จักษุ ในสมัยต่าง ๆ 

 
เพ่ิมค าอธิบายรายวิชาเป็นภาษาอังกฤษและภาษาอาหรับ 

 

 
 

๐๙-๐๒๔-๒๒๗  วรรณคดีเปรียบเทียบ               ๓ (๓–๐–๖) ينقل إىل مواد التخصص اإلختياري 
ย้ายจากเอกบังคับเป็นเอกเลือกตาม



 

 

 

๑๕๐ 

หลักสูตรใหม่พ.ศ. ๒๕๕๖ หลักสูตรปรับปรุงพ.ศ. ๒๕๖๑ เหตุผลในการแก้ไข 

ข้อเสนอ 
๐๙-๐๒๔-๒๑๓   วรรณคดี  ๕                     ๓ (๓ –๐–๖) 
          วรรณกรรมอาหรับยุคมัมลูกี มุ่งเน้นการศึกษารูปแบบ เนื้อหา 
และเอกลักษณ์ส าคัญของวรรณกรรมในยุคนี้ เลือกวรรณกรรมเด่น ๆ 
พร้อมนักประพันธ์เป็นตัวอย่าง 

 
เพ่ิมค าอธิบายรายวิชาเป็นภาษาอังกฤษและภาษาอาหรับ 

 

๐๙-๐๒๔-๒๒๘    หลักการแปลเบื้องต้น            ๒ (๒–๐–๔)   
          หลักการ วิธีการแปล โดยเน้นการแปลข้อความสั้น ๆ จาก
ภาษาอาหรับ-อังกฤษ หรือมลายู และไทย และส่งเสริมการฝึก
ประสบการณ์ให้นักศึกษามีส่วนร่วมในสถานการณ์จริง 

 
เพ่ิมค าอธิบายรายวิชาเป็นภาษาอังกฤษและภาษาอาหรับ 

 

๐๙-๐๒๔-๒๒๙     ภาษาอาหรับเพ่ือการสื่อสาร       ๒ (๒–๐–๔)   _______  حذف ىذه ادلادة اكتفاء مبواد أخرى
 تعتمد على ادلهارات اللغوية

ยกเลิกรายวิชาและเพ่ิมรายวิชาเพ่ือการ
อาชีพ  ๑ – ๔ ตามค าเสนอของ
กรรมการ 

๐๙-๐๒๔-๒๓๐  ภาษาอาหรับเพ่ือการอาชีพ ๑     ๒ (๒–๐–๔)  
          ค าศัพท์เทคนิค ส านวนภาษาท่ีใช้ในการติดต่อสื่อสารเพื่อการ
ท่องเที่ยว การอ่านค าสั่ง ค าแนะน า ค าเตือนด้านความปลอดภัย แผน
ที่ ป้ายประกาศ สัญลักษณ์ เครื่องหมาย ตารางพยากรณ์อากาศ และ
คู่มือส าหรับใช้ในการเดินทาง  และส านวนภาษาท่ีใช้ส าหรับกิจการใน
โรงแรมและภัตตาคาร ฝึกปฏิบัติทางด้านการฟัง การพูด และการ
เขียน การต้อนรับลูกค้า การให้ค าแนะน าเกี่ยวกับอาหาร เครื่องดื่ม 
การสนทนาในงานบริการที่เก่ียวข้อง 

๐๙-๐๒๔-๒๓๐   ภาษาอาหรับเพ่ือการอาชีพ๑       ๒ (๒–๐–๔) 
        เพ่ิมทักษะความสามารถและพัฒนาการใช้ภาษาแก่ผู้เรียน
เกี่ยวกับศัพท์ทางการแพทย์ 

زيادة احلصيلة اللغوية للطالب فيما يتعلق باجملال الطيب،            
 وحتسُت أدائو اللغوي

 

تلبية الحتياجات سوق العمل يف ىذا 
اجملال وتزويد الطبة مبهارات التواصل يف 

 ذات اجملال 
เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถของผู้เรียนใน
การใช้ภาษาอาหรับและให้สอดคล้อง
กับความต้องการของตลาดแรงงาน 

๐๙-๐๒๔-๒๓๑    ภาษาอาหรับเพ่ือการอาชีพ ๒      ๒ (๒–๐–๔)  ๐๙-๐๒๔-๒๓๑   ภาษาอาหรับเพ่ือการอาชีพ ๒       ๒ (๒–๐–๔)  



 

 

 

๑๕๑ 

หลักสูตรใหม่พ.ศ. ๒๕๕๖ หลักสูตรปรับปรุงพ.ศ. ๒๕๖๑ เหตุผลในการแก้ไข 

         ค าศัพท์เทคนิค ส านวนภาษาท่ีใช้ในการบริหาร การจัดการ 
บทบาทและหน้าที่ของผู้จัดการ นโยบายและกลยุทธ์ของการจัดการ
ด้านต่าง ๆ การส่งเสริม การวิเคราะห์ การวางแผน การควบคุมและ
การจัดองค์การ แนวโน้มของการจัดการในอนาคต รวมทั้งการ
วิเคราะห์ปัญหา  และภาษาที่ใช้ในการสื่อสารในสถานการณ์ ต่าง ๆ 
ทางธุรกิจ ฝึกการอ่านเอกสารทางธุรกิจ โฆษณา ประกาศ ตารางกราฟ
ก าหนดการ สืบค้นข้อมูลทางธุรกิจจากสื่อต่าง ๆ การเขียนโต้ตอบทาง
ธุรกิจ การเขียนบันทึกข้อความ การบันทึกโทรศัพท์ การเขียน
จดหมายแสดงความยินดีในโอกาสต่าง ๆ การเขียนบัตรอวยพรใน
เทศกาลต่าง ๆ  การติดต่อธุรกิจทางอินเทอร์เน็ต 

             เพ่ิมทักษะความสามารถและพัฒนาการใช้ภาษาแก่ผู้เรียน
เกี่ยวกับศัพท์ทางการท่องเที่ยวและการโรงแรม  

 للطالب  فيما يتعلق اللغويةوحتسُت مهارات زيادةاحلصيلة         
 باجملال السياحي والفندقة

تلبية الحتياجات سوق العمل يف ىذا 
وتزويد الطلبة مبهارات التواصل يف اجملال

 ذات اجملال
เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถของผู้เรียนใน
การใช้ภาษาอาหรับและให้สอดคล้อง
กับความต้องการของตลาดแรงงาน 

๐๙-๐๒๔-๒๓๒   ภาษาศาสตร์สังคม           ๓ (๓–๐–๖)   
         ความหมาย และความส าคัญของการศึกษาภาษาศาสตร์สังคม 
ความแตกต่างระหว่างภาษา ส าเนียง และการเพี้ยนค า ผลการ
เปลี่ยนแปลงของสังคมต่อภาษา ภาษากับระดับชั้นของสังคม ภาษา
กับการศึกษา ภาษากับความรู้สึกและการแสดงออก 

 
เพ่ิมค าอธิบายรายวิชาเป็นภาษาอังกฤษและภาษาอาหรับ 

 

๐๙-๐๒๔-๒๒๐ วาทศิลป์ ๔                 ๒ (๒–๐–๔)   
          ความหมายของวาทศิลป์ในรูปแบบอัลบาดีอฺอัลลัฟซียะห์
วัลมัอนาวียะห์ ประวัติความเป็นมาการพัฒนาการ  ความสัมพันธ์กับ
วิชาวาทศิลป์ ประเภท และความส าคัญ 

نقل ىذه ادلادة إىل مواد التخصص  ____
 اإلجباري 
ย้ายให้เป็นวิชาเอกบังคับ เนื่องจากเป็น
วิชาที่ส าคัญ 

๐๙-๐๒๔-๒๓๓ อิอฺญาซุลกุรอาน                    ๓ (๓–๐–๖) 
          ความหมายของความล้ าเลิศของอัลกุรอาน (อิจฺญาซุลกุรอาน) 
ลักษณะ ประเภท และตัวอย่างของอายาตมุอฺญีซะห์ศึกษารูปแบบของ
วาทศาสตร์ในพระวจนะของศาสดา พร้อมตัวอย่างประกอบ  

 
เพ่ิมค าอธิบายรายวิชาเป็นภาษาอังกฤษและภาษาอาหรับ 

 



 

 

 

๑๕๒ 

หลักสูตรใหม่พ.ศ. ๒๕๕๖ หลักสูตรปรับปรุงพ.ศ. ๒๕๖๑ เหตุผลในการแก้ไข 

๐๙-๐๒๔-๒๓๔  
             ประวัติศาสตร์และภูมิศาสตร์โลกมุสลิม     ๒ (๒–๐–๔) 

ประวัติศาสตร์อาหรับยุคก่อนอิสลาม ยุคศาสดา ยุค
สาวก อาณาจักรอามาวี อาบาซีก มาลิกออตโตมาน และความรู้ทั่ว
เกี่ยวกับโลกมุสลิมปัจจุบัน อารยธรรม ภาษา ภูมิประเทศและความ
โดดเด่น 

 
เพ่ิมค าอธิบายรายวิชาเป็นภาษาอังกฤษและภาษาอาหรับ 

 

๐๙-๐๒๔-๒๑๔    วรรณคดี ๖                  ๒ (๒–๐–๔)   
          ลักษณะของวรรณคดีก่อนสมัยรุ่งเรือง สมัยรุ่งเรือง วรรณคดี
สมัยปัจจุบัน สาเหตุ ประเภท  ลักษณะ พร้อมตัวอย่างของวรรณคดี
ด้านศิลปะการแสดงต่างๆ บทประพันธ์และร้อยแก้ว 

 
เพ่ิมค าอธิบายรายวิชาเป็นภาษาอังกฤษและภาษาอาหรับ 

 

๐๙-๐๒๔-๒๓๕  สัทศาสตร์                   ๒ (๒–๐–๔)  
         ศึกษาประวัติของวิชาอัลอัสวาต (การ อ่าน ออกเสียง)   
ความส าคัญความสัมพันธ์กับวิช าอัลตัจญฺวีด ที่มาของเสียง  (มาคอ
ริจญฺ) การแบ่งลักษณะของเสียงของนักวิชาการโบราณและปัจจุบัน 
ประโยชน์ของการศึกษาลักษณะของเสียงด้านภาษา   

เพ่ิมค าอธิบายรายวิชาเป็นภาษาอังกฤษและภาษาอาหรับ  

๐๙-๐๒๔-๒๓๖ การเรียนรู้ภาษาอาหรับผ่านอัลกุรอาน  ๓ (๓ –๐–๖) 
        คุณลักษณะเฉพาะทางวรรณกรรมในอัลกุรอาน ด้านภาษา
วาทศิลป์ หลักไวยากรณ์บทบาทของนักภาษาศาสตร์ในการวิเคราะห์
สาเหตุถึงความแตกต่างของความหมายในส านวนเดียวกันในอัลกุรอาน
ตลอดจนศึกษาเชิงปฏิบัติในบางซูเราะห์จากอัลกุรอานทางด้าน
ภาษาศาสตร์ หลักวาทศาสตร์พร้อมอธิบายความหมาย 

๐๙-๐๒๔-๒๓๖ การเรียนรู้ภาษาอาหรับผ่านอัลกุรอาน  ๒ (๒–๐–๔)     تقليل ساعاتو إىل ساعتُت
ลดจ านวนหน่วยกิตตามค าเสนอของ
กรรมการ  

๐๙-๐๒๔-๒๓๗   
การเรียนรู้ภาษาอาหรับผ่านวจนะของท่านศาสดา      ๒ (๒–๐–๔)   

 
 

 



 

 

 

๑๕๓ 

หลักสูตรใหม่พ.ศ. ๒๕๕๖ หลักสูตรปรับปรุงพ.ศ. ๒๕๖๑ เหตุผลในการแก้ไข 

         คุณลักษณะเฉพาะทางวรรณกรรมในวจนะของท่านศาสดา
ด้านภาษาวาทศิลป์ หลักไวยากรณ์บทบาทของนักภาษาศาสตร์ในการ
วิเคราะห์สาเหตุถึงความแตกต่างของความหมายในส านวนเดียวกันใน
วจนะของท่านศาสดาตลอดจนศึกษาเชิงปฏิบัติวจนะทางด้าน
ภาษาศาสตร์ หลักวาทศาสตร์เพ่ือเป็นหลักฐานในกฎไวยากรณ์อาหรับ
พร้อมอธิบายความหมาย 

เพ่ิมค าอธิบายรายวิชาเป็นภาษาอังกฤษและภาษาอาหรับ 

๐๙-๐๒๔-๒๓๘  
การอ่านอัลกุรอานและส าเนียงภาษาอาหรับ  ๒ (๒–๐–๔)  
         ศึกษาเก่ียวกับนยิามของกีรออะฮฺ ประวัตคิวามเป็นมา 
หลักการ ประเภท บรรดาผู้รายงานความคิดเห็นของบรรดา
นักภาษาศาสตร์ต่อกีรออะฮฺ บทบาทของกีรออะฮฺต่อการเรียนหลัก
ไวยากรณ์ ความหมายของลูเฆาะห์ (ภาษา) และลาฮาญาต(ส าเนียง)  

 
 
เพ่ิมค าอธิบายรายวิชาเป็นภาษาอังกฤษและภาษาอาหรับ 

 

 

๐๙-๐๒๔-๒๐๘    
วิธีการสอนภาษาอาหรับส าหรับคนที่ไม่ใช่ชาวอาหรับ   ๒ (๒–๐–๔)   
          ความหมายวิธีการองค์ประกอบและกลยุทธ์ในการสอน
ลักษณะเฉพาะของภาษาอาหรับ  พยัญชนะ ค า ประโยคและการ
สื่อสาร การศึกษาภาษาแม่ ภาษาพ้ืนเมือง ภาษาราชการ ภาษาท่ีสอง 
จุดประสงค์แนวทาง วิธีการและความจ าเป็นในการศึกษาและการสอน
ภาษาอาหรับให้กับคนชาติอ่ืนที่ไม่ใช้ภาษาอาหรับเป็นภาษาหลักใน
การพูด 

ย้ายจากเอกบังคับเป็นเอกเลือกตาม
ข้อเสนอของอาจารย์ในสาขา 

 
๐๙-๐๒๔-๒๒๗     วรรณคดีเปรียบเทียบ       ๒ (๒–๐–๔) 
         ความหมาย ความเป็นมา การพัฒนาการของวรรณกรรมใน
ยุโรป อเมริกา ตะวันออกกลางและในเอเชีย ความสัมพันธ์ของภาษา

ย้ายจากเอกบังคับเป็นเอกเลือกตาม
ข้อเสนอของอาจารย์ในสาขา 



 

 

 

๑๕๔ 

หลักสูตรใหม่พ.ศ. ๒๕๕๖ หลักสูตรปรับปรุงพ.ศ. ๒๕๖๑ เหตุผลในการแก้ไข 

ต่างๆ สาเหตุ  ศึกษาถึงการพัฒนาการทางวรรณกรรมในพ้ืนที่ 

 

๐๙-๐๒๔-๒๒๖            สารนิพนธ์             ๓ (๓–๐–๖) 
          การเขียนเค้าโครงสารนิพนธ์หรือโครงงานในหัวข้อพิเศษ
เกี่ยวข้องกับภาษาอาหรับและได้รับการอนุมัติจากกรรมการสาขาวิชา
ท าการศึกษาเป็นระบบตามหลักวิชาการวิเคราะห์สรุปรายงานน าเสนอ
ที่ประชุมจัดพิมพ์เผยแพร่สู่สาธารณะ และหลักการจัดสัมมนาและเข้า
ร่วมการสัมมนาในหัวข้อ หรือประเด็นที่เกี่ยวข้องกับภาษาอาหรับ ท า
วิเคราะห์และสรุปผลการสัมมนา 

ย้ายจากเอกบังคับเป็นเอกเลือกตาม
ข้อเสนอของอาจารย์ในสาขา 

 

๐๙-๐๒๔-๒๔๐       ภาษาอาหรับเพ่ือการอาชีพ ๓       ๒ (๒–๐–๔) 
         เพ่ิมทักษะความสามารถและพัฒนาการใช้ภาษาแก่ผู้เรียน
เกี่ยวกับศัพท์ทางการค้าและธุรกิจ 

 يف اللغة العربية فيما يتعلق باجملال الطالب ورفع كفاءهتم حتسُت قدرات 
 التجاري

تزويد كفاءة الطلبة يف اجملال التواصلي 
واالطلراط يف سوق العمل   

เพ่ิมความสามารถในการสื่อสาร ภาษา
อาหรับในสาขาอาชีพที่เก่ียวข้อง 

 

๐๙-๐๒๔-๒๔๑ ภาษาอาหรับเพ่ือการอาชีพ ๔      ๒ (๒–๐–๔) 
       เพ่ิมทักษะความสามารถและพัฒนาการใช้ภาษาแก่ผู้เรียน
เกี่ยวกับการบริหารจัดการ 

      حتسُت أداء الطالب ورفع كفاءهتم يف اللغة العربية فيما يتعلق 
 باألمور اإلدارية

تزويد كفاءة الطلبة يف اجملال التواصلي 
 واالطلراط يف سوق العمل 

เพ่ิมความสามารถในการสื่อสาร ภาษา
อาหรับในสาขาอาชีพที่เก่ียวข้อง 

 
๐๙-๐๒๔-๒๔๒ ประวัติและส านักไวยากรณ์อาหรับ     ๒ (๒–๐–๔) 
           การก าเนิดของไวยากรณ์อาหรับ บิดาแห่งไวยากรณ์อาหรับ 
ชีวประวัติของนักปราชญ์คนส าคัญในด้านไวยากรณ์อาหรับและส านัก

 بتاريخ يتعلق فيما الطلبة معارف تزيد
 النحوية وادلدارس النحو



 

 

 

๑๕๕ 

หลักสูตรใหม่พ.ศ. ๒๕๕๖ หลักสูตรปรับปรุงพ.ศ. ๒๕๖๑ เหตุผลในการแก้ไข 

ต่างๆทางไวยากรณ์อาหรับ 
النحو العريب وأصولو وسَت النحاة وادلدارس النحوية       نشأة علم   

เพ่ิมรายวิชานี้ตามข้อเสนอแนะของ
สาขา 

 

๐๙-๐๒๔-๒๔๓.   การเตรียมความพร้อมกิจศึกษา  ๑ (๐-๒-๑ )  
         หลักการแนวคิด กระบวนการสหกิจศึกษา ระเบียบข้อปฏิบัติที่
เกี่ยวข้อง การเตรียมตัวเพ่ือการฝึกงานในสถานประกอบการที่
เหมาะสม ความรู้พ้ืนฐานในการปฏิบัติงานในสถานประกอบการเพ่ือ
น าไปพัฒนาตนเองตามมาตรฐานวิชาชีพของสาขาวิชา เช่น การ
พัฒนาบุคลิกภาพ ภาษาอังกฤษ เทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสาร 
มนุษยสัมพันธ์ การท างานเป็นทีม เป็นต้น ตลอดจนการน าเสนอ
โครงงานและการเขียนรายงานวิชาการ 

مبادئ التعليم التعاوين ومفهومو وأنظمتو ، ونظام تطبيقو         نظرية و
التعرف على ادلعارف وعداد للتدريب يف ادلؤسسات ادلناسبة ، اإل، و

األساسية يف مكان التدريب العملي لتطوير الذات وفقا للضوابط ادلهنية 
كتطوير اللغة االصلليزية والتكنولوجيا والعبلقات االنسانية والعمل 

 وكتابة التقارير  مااجلماعي باالضافة إىل العروض التقدميية دلشروع
 العلمية 

 

 
 
 
เพ่ือรายวิชา การเตรียมความพร้อมก่อน
การปฎิบัติงาน 
 

التعليم  بيتعلق فيما الطلبة معارف تزيد
 اوينالتع

 

๐๙-๐๒๔-๔๔๔  สหกิจศึกษา  ๖ (๐-๑๘-๐)   
         การปฏิบัติงานในสถานประกอบการในลักษณะพนักงาน
ชั่วคราว เพ่ือให้ได้ประสบการณ์จากการไปปฏิบัติงานที่ได้รับ
มอบหมาย โดยจัดให้นักศึกษามีการเรียน และพัฒนาตนเองใน

เพ่ิมประสบการณ์ผู้เรียนด้านการปฺฎิบัติ
งานจริงในสถานประกอบการณ์ 

التطبيق ل امجتزويد كفاءة الطلبة يف 



 

 

 

๑๕๖ 

หลักสูตรใหม่พ.ศ. ๒๕๕๖ หลักสูตรปรับปรุงพ.ศ. ๒๕๖๑ เหตุผลในการแก้ไข 

มหาวิทยาลัยร่วมกับการจัดให้นักศึกษาไปปฏิบัติงานจริง โดยยึดยึด
หลักจรรยาบรรณอิสลาม 

التطبيق العملي كموظف مؤقت يف مكان العمل واكتساب         
، مع منح الطلبة سبل التعليم وتطوير الوظيفيةاخلربة من التطبيقات 

الذات ومشاركة اجلامعة يف توفَت الوظائف العملية وااللتزام باألخبلق 
االسبلمية  

 

 العملي يف سوق العمل  

๒.๒  แบบเอก-โท  ๘๕ หน่วยกิต  ๒.๒  แบบเอก-โท  ๘๒ หน่วยกิต  เพ่ือสอดคล้องกับหลักสูตรอื่นๆ 
- วิชาเอกบังคับ ๖๒  หน่วยกิต 

ให้นักศึกษาเลือกลงทะเบียนเรียนจากรายวิชาที่มีอยู่ในรายวิชาเอก
บังคับในหลักสูตร 

- วิชาเอกบังคับ ๕ ๖ หน่วยกิต 
ให้นักศึกษาเลือกลงทะเบียนเรียนจากรายวิชาที่มีอยู่ในรายวิชาเอก
บังคับในหลักสูตร 

 

- วิชาเอกเลือก       ไม่น้อยกว่า ๘  หน่วยกิต 
ให้นักศึกษาเลือกลงทะเบียนเรียนจากรายวิชาที่มีอยู่ในรายวิชาเอก
เลือกในหลักสูตร 

- วิชาเอกเลือก       ไม่น้อยกว่า ๑๑ หน่วยกิต 
ให้นักศึกษาเลือกลงทะเบียนเรียนจากรายวิชาที่มีอยู่ในรายวิชาเอก
เลือกในหลักสูตร 

 

- วิชาโท ไม่น้อยกว่า    ๑๕   หน่วยกิต  
ให้นักศึกษาเลือกเรียนวิชาโทสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งที่เปิดสอนใน
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ตามหน่วยกิตข้ันต่ าของแต่ละ
สาขาวิชาโท โดยความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษา 

คงเดิม 
 

 

ค.  หมวดวิชาเลือกเสรี  ๖หน่วยกิต  
ให้นักศึกษาเลือกศึกษาจากรายวิชาใดๆ ที่เปิดสอนเป็นภาษาอาหรับ 
ภาษาอังกฤษ หรือภาษามลายูในมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 
หรือมหาวิทยาลัยอื่น ๆ ทั้งในและต่างประเทศ โดยความเห็นชอบของ

คงเดิม 
 

 



 

 

 

๑๕๗ 

หลักสูตรใหม่พ.ศ. ๒๕๕๖ หลักสูตรปรับปรุงพ.ศ. ๒๕๖๑ เหตุผลในการแก้ไข 

อาจารย์ที่ปรึกษา 

หมวดวิชาโทภาษาอาหรับ (หลักสูตรนานาชาติ) ส าหรับสาขาอ่ืน 
 นักศึกษาสาขาวิชาอ่ืนที่เลือกเรียนสาขาวิชาภาษาอาหรับ 

(หลักสูตรนานาชาติ) เป็นวิชาโทจะต้องลงทะเบียนเรียนในรายวิชา
ต่อไปนี้ ไม่น้อยกว่า  ๒๑  หน่วยกิต 

หมวดวิชาโทภาษาอาหรับ (หลักสูตรนานาชาติ) ส าหรับสาขาอ่ืน 
นักศึกษาสาขาวิชาอ่ืนที่เลือกเรียนสาขาวิชาภาษาอาหรับ (หลักสูตร
นานาชาติ) เป็นวิชาโทจะต้องลงทะเบียนเรียนในรายวิชาต่อไปนี้ 
 ไม่น้อยกว่า ๑๘ หน่วยกิต 

ลดจ านวนหน่วยกิตหมวดวิชาโทเพ่ือให้
สอดคล้องกับหลักสูตรอื่นๆท่ีเปิดใน
สถาบันฯ 

 األقسام مع تناسقا الساعات عدد تقليل
 األكادميية يف األخرى

- กลุ่มวิชาโทบังคับ  ๑๒หน่วยกิต 
ให้ศึกษาจากรายวิชาต่อไปนี้ 

- กลุ่มวิชาโทบังคับ  ๑๒หน่วยกิตให้ศึกษาจากรายวิชา
ต่อไปนี้ 

 

๐๙-๐๒๔-๒๐๑    หลักภาษาอาหรับ ๑๓  (๓–๐–๖) ๐๙-๐๒๔-๒๐๑    หลักภาษาอาหรับ๑             ๓  (๓–๐–๖)      ปรับรายวิชาโทบังคับ ให้เป็น
รายวิชาหลักภาษาอาหรับ ๑ – ๔ ตาม
ค าเสนอของอาจารย์ผู้สอน 

๐๙-๐๒๔-๒๐๙    วรรณคดี๑    ๓  (๓–๐–๖) ๐๙-๐๒๔-๒๐๒    หลักภาษาอาหรับ๒             ๓  (๓–๐–๖) 
๐๙-๐๒๔-๒๑๗  วาทศิลป์       ๑๓(๓–๐–๖) ๐๙-๐๒๔-๒๐๓           หลักภาษาอาหรับ๓              ๓  (๓–๐–๖) 
๐๙-๐๒๔-๒๒๓ นิรุกติศาสตร์                        ๓ (๓–๐–๖) ๐๙-๐๒๔-๒๐๔            หลักภาษาอาหรับ๔              ๓ (๓–๐–๖) 

- กลุ่มวิชาโทเลือก  ๙ หน่วยกิต 
ให้เลือกศึกษาจากรายวิชาต่อไปนี้ 

- กลุ่มวิชาโทเลือก  ๖     หน่วยกิตให้เลือกศึกษาจาก
รายวิชาต่อไปนี้ 

 

๐๙-๐๒๔-๒๐๒    หลักภาษาอาหรับ  ๒          ๓ (๓–๐–๖) ๐๙-๐๒๔-๒๐๕      หลักภาษาอาหรับ ๕       ๒  (๒–๐–๔)  
๐๙-๐๒๔-๒๐๓  หลักภาษาอาหรับ  ๓          ๓ (๓–๐–๖) ๐๙-๐๒๔-๒๐๖            หลักภาษาอาหรับ ๖       ๒ (๒–๐–๔)  
๐๙-๐๒๔-๒๑๐  วรรณคดี  ๒                    ๓ (๓–๐–๖) ๐๙-๐๒๔-๒๑๗  วาทศิลป์ ๑                 ๓  (๓–๐–๖)  
๐๙-๐๒๔-๒๑๘  วาทศิลป์ ๒                     ๓ (๓–๐–๖) ๐๙-๐๒๔-๒๑๘  วาทศิลป์ ๒                  ๓ (๓–๐–๖)  
๐๙-๐๒๔-๒๑๙  วาทศิลป์ ๓                    ๓ (๓–๐–๖) ๐๙-๐๒๔-๒๑๙  วาทศิลป์ ๓                  ๓ (๓–๐–๖)  
๐๙-๐๒๔-๒๒๒  นิรุกติศาสตร์                  ๒ (๒–๐–๔) ๐๙-๐๒๔-๒๐๙    วรรณคดี  ๑                 ๓ (๓–๐–๖)  

 
 



 

 

 

๑๕๘ 

 
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 

ว่าด้วย  การศึกษาระดับปริญญาตรี 
พ.ศ.  ๒๕๕๗ 

_____________ 
 

โดยเป็นการสมควรปรับปรุงข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี ให้เกิดความเหมาะสมในการ
น าไปใช้และเพ่ือให้สอดคล้องกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  ดังนั้น อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๑๗ (๒)                    
แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ พ.ศ. ๒๕๔๘   และโดยมติสภามหาวิทยาลัยนราธิวาส
ราชนครินทร์ 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  การศึกษาระดับปริญญา
ตรีพ.ศ.  ๒๕๔๙ และให้ใช้ข้อบังคับฉบับนี้แทน 

 
ข้อ ๔ ในข้อบังคับนี้ 
“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  
“กองส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน”   หมายความว่า      กองส่งเสริมวิชาการและงาน

ทะเบียน  สังกัดส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 
“การข้ึนทะเบียน”  หมายความว่า      การที่มหาวิทยาลัยให้สภาพการเป็นนักศึกษาแก่

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

ระเบียบปฏิบัติ  ซึ่งไม่ขัดหรือแย้งกับข้อบังคับนี้ ในกรณีท่ีมีปัญหาการตีความหรือการปฏิบัติตามข้อบังคับนี้ให้
อธิการบดีเป็นผู้วินิจฉัยและค าวินิจฉัยดังกล่าวถือเป็นที่สุด 

 

ภาคผนวก  ค 
ค 



 

 

 

๑๕๙ 

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 หรืออภิปรายปัญหาไม่น้อยกว่า 

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

ต่อภาคการศึกษาปกติ  ให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิต 
๖.๒.๓  การฝึกงาน หรือการฝึกภาคสนาม หรือการฝึกอ่ืน ๆ ที่ใช้เวลาฝึกไม่

น้อยกว่า ๔๕ ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ  ให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิต 
๖.๒.๔ การท าโครงงานหรือกิจกรรมการเรียนอื่นใดตามที่ได้รับ 

มอบหมายที่เวลาท าโครงงานหรือกิจกรรมนั้น ๆไม่น้อยกว่า ๔๕  ชั่วโมง ต่อภาคการศึกษาปกติให้มี ค่าเท่ากับ ๑  
หน่วยกิต 

๖.๒.๕ การศึกษาด้วยตนเอง เป็นการศึกษาท่ีนักศึกษาต้องศึกษาหรือ
วิเคราะห์ด้วยตนเองเป็นหลัก โดยมีอาจารย์ผู้สอนให้ค าปรึกษา ใช้เวลาไม่น้อยกว่า ๒  ชั่วโมงต่อสัปดาห์ตลอด
หนึ่งภาคการศึกษาปกติ  หรือเทียบเท่าท้ังในห้องปฏิบัติการ และนอกห้องเรียนให้นับเป็น ๑ หน่วยกิต ทั้งนี้ให้
ขึ้นอยู่กับรายละเอียดของหลักสูตร 

๖.๒.๖  การศึกษาบางรายวิชาที่มีลักษณะเฉพาะ มหาวิทยาลัยอาจก าหนด
หน่วยกิตโดยใช้หลักเกณฑ์อ่ืนได้ตามความเหมาะสม 

 
ข้อ ๗มหาวิทยาลัย อาจจัดให้มีระบบการจัดการศึกษาอ่ืนด้วยก็ได้ เช่น ระบบไตรภาค  

ระบบชุดวิชา  ระบบการสอนทางไกล  และระบบอื่น ๆ  โดยการจัดระบบการศึกษานั้น ๆ ต้องมีระยะเวลาศึกษา
และจ านวนหน่วยกิต ในสัดส่วนที่เทียบเคียงได้กับระบบทวิภาค  และให้ออกเป็นประกาศของมหาวิทยาลัย  
อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาในระดับต่าง ๆ ให้เป็นไปตามบัญชีท้ายข้อบังคับนี้ 
 
 

หมวดที่  ๒ 
การรับเข้าศึกษา 

 
ข้อ ๘การรับบุคคลเข้าเป็นนักศึกษา  สามารถด าเนินการได้ดังนี้ 

๘.๑    การรับผ่านระบบคัดเลือกของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  
๘.๒   การรับโดยวิธีรับตรงและวิธีพิเศษ  
๘.๓    การรับเข้าศึกษาตามข้อตกลงความร่วมมือระหว่างสถาบัน  

หรือข้อตกลงของเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถาบัน 
๘.๔    การรับโดยวิธีอ่ืนๆ ตามที่มหาวิทยาลัยก าหนดโดยความเห็นชอบของ  



 

 

 

๑๖๐ 

สภามหาวิทยาลัย 
 

ข้อ ๙ คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าเป็นนักศึกษา 
๙.๑   หลักสูตรปริญญาตรีจะต้องเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

หรือเทียบเท่า  หรือก าลังศึกษาอยู่ในภาคสุดท้ายของการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า  
๙.๒   หลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) จะต้องเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับ 

ประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูงหรือเทียบเท่า  หรือระดับอนุปริญญา (๓ปี) หรือเทียบเท่า 
๙.๓   เป็นผู้มีคุณสมบัติอ่ืนตามเกณฑ์คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาท่ีก าหนดไว้  

ในหลักสูตรระดับปริญญาตรีสาขาวิชานั้น ๆ  และหรือตามประกาศมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ที่
เกี่ยวข้องกับการรับเข้าศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรีสาขาวิชานั้น ๆ 

๙.๔     ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง เรื้อรัง ที่แพร่กระจายได้ หรือโรคที่เป็นอุปสรรค ต่อ
การศึกษา 
 
 

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  
รายงานตัวจะต้องให้ผู้รับรองและผู้ค้ าประกันพร้อมกับพยานอีกสองคนลงลายมือชื่อให้เรียบร้อยก่อนน ามายื่น
และถ้าปรากฏในภายหลังว่าเป็นลายมือชื่อปลอม มหาวิทยาลัยจะสั่งให้นักศึกษาผู้นั้นพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา  
 

ข้อ ๑๑ การรักษาสภาพ 
๑๑.๑   นักศึกษาต้องรักษาสภาพเป็นประจ าภาคการศึกษาและช าระเงินค่า  

รักษาสภาพและค่าธรรมเนียมอ่ืน ๆ ภายในวันและเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
๑๑.๒  กรณีท่ีนักศึกษารักษาสภาพแล้วปรากฏในภายหลังว่าต้องพ้นสภาพ   การ

เป็นนักศึกษาเนื่องจากตกออก ตามข้อ ๒๘แห่งข้อบังคับนี้  ให้ถือว่าการรักษาสภาพนั้นเป็นโมฆะ และ
มหาวิทยาลัยจะคืนเงินค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพให้กับนักศึกษา 

๑๑.๓  นักศึกษาจะต้องเป็นผู้ยินยอมปฏิบัติตามข้อบังคับ ค าสั่ง และประกาศ  
ต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยและของคณะทุกประการ 

 
 



 

 

 

๑๖๑ 

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 ทั้งนี้ให้ ยกเว้นวันหยุดราชการและวันหยุด 
นักขัตฤกษ ์

๑๒.๘   เมื่อพ้นระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนด  มหาวิทยาลัยจะไม่อนุญาตให้  
นักศึกษาลงทะเบียนเรียน  เว้นแต่จะมีเหตุผลอันสมควรและต้องได้รับอนุมัติจากอธิการบดี 

๑๒.๙   นักศึกษาที่ไม่ได้ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาปกติจะต้องยื่นค าร้องขอลา
พักการศึกษาตามข้อ ๓๗.๓ แห่งข้อบังคับนี้ มิฉะนั้นจะพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา 

๑๒.๑๐  นักศึกษาที่สอบคัดเลือกเข้าศึกษาได้มีสิทธิขอยกเว้นหรือโอนรายวิชา 
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 นักศึกษาที่ได้ R  ตามหมวดที่ ๗ จะต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชานั้น 

ซ้ าทันทีท่ีมีการเปิดสอน นอกจากจะได้รับอนุมัติจากคณบดีให้เลื่อนก าหนดการลงทะเบียนเรียนได้ 
๑๓.๒   นักศึกษาจะลงทะเบียนเรียนซ้ ารายวิชาที่ได้ระดับคะแนนตั้งแต่ 2.00  ขึ้นไป

หรือสัญลักษณ์ G หรือ P หรือ S มิได้  เว้นแต่จะเป็นรายวิชาที่มีการก าหนดไว้ในหลักสูตรเป็นอย่างอ่ืน การ



 

 

 

๑๖๒ 

ลงทะเบียนเรียนรายวิชาใดท่ีผิดเงื่อนไขนี้ถือเป็นโมฆะ และจ านวนหน่วยกิต และค่าคะแนนของรายวิชาที่เรียน
ซ้ านี้ต้องน าไปคิดรวมในระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมเพียงครั้งเดียวโดยพิจารณาผลการวัดและประเมินครั้งสูงสุด
เช่นเดียวกับรายวิชาอ่ืนๆ 

๑๓.๓    ในกรณีที่นักศึกษาเรียนครบตามหลักสูตร  และสอบผ่านรายวิชา 
ตามหลักสูตรระดับปริญญาตรีแล้ว แต่ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ถึงเกณฑ์ที่จะส าเร็จการศึกษาก็อาจจะเรียนซ้ า
เฉพาะรายวิชาที่ได้ระดับคะแนนต่ ากว่า A เพ่ือยกระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมให้ถึงเกณฑ์ส าเร็จการศึกษาจ านวน
หน่วยกิตและค่าคะแนนของรายวิชาที่เรียนซ้ านี้ ต้องน าไปคิดรวมในระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมทุกครั้งเช่นเดียวกับ
รายวิชาอ่ืน 

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
นั้นจะไม่ปรากฏในใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) และการถอนตามนัยนี้นักศึกษาสามารถด าเนินการได้ด้วย
ตนเองผ่านระบบอินเทอร์เน็ต 

๑๕.๒  การถอนรายวิชาภายหลังจากเวลาที่ก าหนดไว้ในข้อ ๑๕.๑ ให้ด าเนินการ ถอน
รายวิชา ภายในสี่สัปดาห์หลังการสอบกลางภาค ในภาคการศึกษานั้นนับจากวันเริ่มเรียนตามปฏิทินการศึกษา
ของมหาวิทยาลัยหรือตามท่ีหลักสูตรก าหนด  รายวิชาที่ถอนนั้นจะได้ W จะปรากฏในใบแสดงผลการศึกษา การ
ถอนตามนัยนี้จะต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา และให้ด าเนินการที่กองส่งเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

๑๖๓ 

หมวดที่  ๖ 
การศึกษาแบบร่วมเรียน 

 
ข้อ ๑๗ การศึกษาแบบร่วมเรียน (Audit)  เป็นการศึกษาเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้แบบไม่นับหน่วย

กิต 
 

ข้อ ๑๘ การลงทะเบียน  การเพิ่ม  และการถอนรายวิชาของการศึกษาแบบร่วมเรียน  ให้
ปฏิบัติตามหมวดที่ ๔ และ ๕ แห่งข้อบังคับนี ้

ข้อ ๑๙ รายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนแบบร่วมเรียน  จะไม่นับหน่วยกิตรวมเข้าเป็นหน่วยกิตท่ี
ก าหนดไว้ตามหลักสูตร 
 

ข้อ ๒๐ รายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนแบบร่วมเรียน จะถือหรืออ้างเป็นเงื่อนไขของรายวิชา  
(Prerequisite)  ที่นับหน่วยกิตไม่ได้ 
 

ข้อ ๒๑ ถ้านักศึกษาลงทะเบียนเรียนรายวิชาใดแบบร่วมเรียนแล้วจะลงทะเบียนเรียนรายวิชา
นั้นซ้ าเพื่อจะนับหน่วยกิตในภายหลังมิได้  เว้นแต่ในกรณีที่มีการย้ายคณะหรือเปลี่ยนสาขาวิชา  และรายวิชานั้น
เป็นรายวิชาที่ก าหนดให้มีการเรียนและนับหน่วยกิตในหลักสูตร 
 

ข้อ ๒๒ การประเมินผลรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนแบบร่วมเรียน ให้ประเมินผลเป็น S หรือ U 
และให้ระบุค าว่า Audit  ไว้ในวงเล็บต่อท้ายชื่อรายวิชา 

 
 

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 

 
ตัวอักษรอื่น ๆ  ที่มีความหมายเฉพาะซึ่งแสดงสถานภาพการศึกษา คือ I  IP R  T และ  W 

ตัวอักษรเหล่านี้ไม่มีค่าคะแนน  ยกเว้น T 
 



 

 

 

๑๖๔ 

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 าหนดให้มีการวัด
และประเมินผลเป็นสัญลักษณ์ 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 
 

ข้อ ๒๔ การใช้ตัวอักษร มีวิธีการดังนี้ 
๒๔.๑ ตัวอักษร A   B+   B   C+  C  D+  D และ F  ใช้ในกรณีต่อไปนี้ 

๒๔.๑.๑ รายวิชาที่นักศึกษาเข้าสอบและหรือมีผลงานที่ประเมินได้เป็นระดับ
คะแนน 

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 าภาคท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 
(๓)   เปลี่ยนจาก I เพราะนักศึกษาไม่เข้าสอบ หรือไม่ปฏิบัติงานที่อาจารย์ 

ผู้สอนก าหนดให้  ภายในก าหนดเวลาของคณะที่รายวิชานั้นสังกัด 
(๔)   การลงทะเบียนเรียนโดยไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขของรายวิชาเรียนที่ก าหนดใน

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

เห็นชอบจากมหาวิทยาลัย 
๒๔.๒ ตัวอักษร I ใช้ในกรณีต่อไปนี้ 

๒๔.๒.๑  นักศึกษาปฏิบัติงานยังไม่ครบตามเงื่อนไขที่อาจารย์ผู้สอนก าหนด  



 

 

 

๑๖๕ 

๒๔.๒.๒ นักศึกษาไม่สามารถเข้าสอบได้ด้วยเหตุสุดวิสัยโดยมีหลักฐานการลา
ที่เชื่อถือได้ 

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 าหนดดังกล่าว  ยังไม่
สามารถวัดและประเมินผลได้  สัญลักษณ์ I จะเปลี่ยนเป็น ระดับคะแนน  F  หรือ U  หรือ  Wแล้วแต่กรณีโดย
ความเห็นชอบของคณะกรรมการประจ าคณะที่รายวิชานั้นสังกัด หากรายวิชาใดมีการขยายเวลาให้เป็นอ านาจ
ของคณบดี ให้ขยายเวลาได้แต่ต้องระบุร่องเวลาในการสิ้นสุดให้ชัดเจน พร้อมแจ้งให้กองส่งเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียนทราบ 

๒๔.๓   ตัวอักษร IP ใช้ในกรณีที่รายวิชานั้นที่เปิดสอนติดต่อกันมากกว่า  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 
๒๔.๕.๑ การประเมินผลรายวิชาที่ก าหนดไว้ว่าไม่มีการประเมินผล เป็นระดับ

คะแนน  หรือลงทะเบียนเรียนแบบร่วมเรียน 
๒๔.๕.๒   เปลี่ยนจาก I ภายในก าหนดเวลาของคณะที่รายวิชานั้นสังกัดอยู่

ส าหรับรายวิชาที่ได้ก าหนดการประเมินผลเป็น S  และ U 
๒๔.๖ ตัวอักษร T ใช้ในกรณีของรายวิชาที่นักศึกษาได้รับอนุมัติให้โอนได้ด้วยความ

เห็นชอบของคณะกรรมการประจ 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 าการประเมินผลรายวิชาใดเป็นครั้งสุดท้ายแล้วถือว่าการ
เรียนรายวิชานั้นสิ้นสุดลง 

๒๕.๒ อาจารย์ผู้สอนต้องแจ้งเกณฑ์การวัดและประเมินผลในแต่ละรายวิชาให้
นักศึกษาทราบล่วงหน้า 



 

 

 

๑๖๖ 

๒๕.๓ ทุกรายวิชาที่มีการลงทะเบียนเรียน นักศึกษาต้องมีเวลาศึกษาไม่น้อยกว่าร้อย
ละ๘๐ ของเวลาการศึกษาทั้งหมด จึงจะมีสิทธิ์ได้รับการวัดและประเมินผลในแต่ละรายวิชาให้ใช้ระดับคะแนน
ตัวอักษร 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 านวณเป็นค่าท่ีมีเลขทศนิยม ๒ ต าแหน่ง โดยไม่มีการปัดจาก
เศษทศนิยมต าแหน่งที่ ๓ 

๒๕.๖   รายวิชาที่มีค่าคะแนนทุกรายวิชาตามหลักสูตร จะต้องน าหน่วยกิตของ
รายวิชา  นั้น ๆ ไปรวมเป็นตัวหารในการค านวณหาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมยกเว้นกรณีลงทะเบียนเรียนรายวิชา
ซ้ า ให้นับหน่วยกิตเพียงครั้งเดียว โดยพิจารณาผลจากวัดและประเมินครั้งสูงสุด  แต่หากเรียนซ้ า เนื่องจากได้ผล
การเรียน F  ไม่นับผลมาคิดเกรดเฉลี่ยสะสม แต่ระบุในหลักฐานใบแสดงผลการศึกษา 
 

ข้อ ๒๖ การก าหนดนับชั้นปีนักศึกษา  หากมีความจ าเป็นต้องก าหนดชั้นปีนักศึกษาให้ 
อยู่ในเกณฑ์ท่ีคณะก าหนด 
 

ข้อ ๒๗การสอบ 
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 เป็นการสอบในระหว่างภาคการศึกษาหนึ่ง 
ๆ ผลของการสอบอาจน าไปใช้พิจารณาเป็นส่วนหนึ่งรวมกับผลสอบประจ าภาคก็ได้  จ านวนครั้ง เวลาและ
วิธีการสอบให้อยู่ในดุลยพินิจของอาจารย์ผู้สอนหรือคณะที่รับผิดชอบรายวิชานั้น 

๒๗.๓ การสอบประจ าภาค หมายถึง  การสอบครั้งสุดท้ายของแต่ละรายวิชา  
เมื่อเสร็จสิ้นการสอนในภาคการศึกษานั้น  หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการสอบปลายภาค  ให้เป็นไปตาม
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์  ว่าด้วยการสอบปลายภาค 

๒๗.๔ การสอบรวบยอด  หมายถึง  การสอบเพ่ือมีสิทธิ์ได้รับปริญญาสาขา  
ใดสาขาหนึ่งให้เป็นไปตามท่ีคณะก าหนด 

๒๗.๕ การสอบประเภทอ่ืน  หมายถึง  การสอบท่ีนอกเหนือจากท่ีก าหนดไว้  
ตามข้อบังคับนี้  ให้เป็นไปตามท่ีคณะก าหนด 

ข้อ ๒๘ การตกออก 
๒๘.๑  การพิจารณาการตกออกให้พิจารณาผลการเรียนของนักศึกษาเมื่อสิ้นสุดภาค  



 

 

 

๑๖๗ 

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 
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   นักศึกษาที่ไม่ผ่านเกณฑ์ตามข้อ ๒๙ .๑ แต่ได้ศึกษาและสอบผ่าน 

รายวิชาในหลักสูตรครบตามเกณฑ์ที่สามารถขอรับอนุปริญญาได้ คณะอาจพิจารณาให้เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาใน
ระดับอนุปริญญา ทั้งนี้การให้อนุปริญญาต้องเป็นไปตามข้อ  ๓๐.๒ แห่งข้อบังคับนี้ 

๒๙.๘ การนับวันที่ส าเร็จการศึกษา  ให้นับวันที่คณะกรรมการประจ าคณะให้ 
การรับรองการส าเร็จการศึกษา 

 
 

หมวดที่  ๙ 
การอนุมัติปริญญาหรืออนุปริญญา 

 
ข้อ ๓๐ ให้สภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติปริญญาหรืออนุมัติอนุปริญญาแก่ผู้ได้รับการเสนอ

ชื่อจากคณะตามหลักเกณฑ์ดังนี้ 
๓๐.๑ คณะโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจ าคณะเป็นผู้เสนอชื่อ

นักศึกษาผู้สมควรได้รับอนุมัติปริญญาต่อสภามหาวิทยาลัย  โดยผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อจะต้องมีคุณสมบัติตาม 
๓๐.๑.๑  ไม่อยู่ในระหว่างการรับโทษทางวินัยที่ระบุให้งดการเสนอชื่อเพ่ือรับ 

ปริญญาหรืออนุปริญญา 
๓๐.๑.๒ ไม่เป็นผู้ค้างช าระหนี้สินกับทางมหาวิทยาลัย 
๓๐.๑.๓ ผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนานักศึกษาตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 



 

 

 

๑๖๘ 

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 
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 ทั้งนี้ไม่นับเวลาที่อนุมัติให้ลาพัก
การศึกษา 

๓๑.๑.๓  ศึกษาหลักสูตร ๖ ปี ภาคการศึกษาปกติ ส าเร็จการศึกษาได้ ไม่
ก่อน ๑๐ ภาค การศึกษาปกติ และไม่เกินระยะเวลาปกติที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร ทั้งนี้ไม่นับเวลาที่อนุมัติให้ลาพัก
การศึกษา 

๓๑.๑.๔  ได้ศึกษาและผ่านการวัดผลและประเมินผล รายวิชาต่าง ๆ   
ครบถ้วนตามหลักสูตร และข้อก าหนดของสาขาวิชาที่จะรับปริญญา โดยไม่มีรายวิชาใดท่ีได้สัญลักษณ์  F หรือ U 
หรือ W และต้องผ่านการเข้าร่วมกิจกรรพัฒนานักศึกษาท่ีมหาวิทยาลัยก าหนดด้วย 

๓๑.๑.๕ ไม่เคยเรียนซ้ าในรายวิชาใดรายวิชาหนึ่ง เพ่ือเปลี่ยนระดับ  
คะแนนเฉลี่ยสะสม 

๓๑.๑.๖ ได้ปฏิบัติตามระเบียบต่าง ๆ และไม่อยู่ในระหว่างการรอรับโทษทาง
วินัย และไม่มีหนี้สินใด ๆ ต่อมหาวิทยาลัย 

๓๑.๑.๗ ได้ด าเนินการขอส าเร็จการศึกษา เพ่ือขอรับปริญญาตามท่ี
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 



 

 

 

๑๖๙ 

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 ได้รับ

ปริญญา 
๓๑.๓.๕  ไม่เคยเป็นผู้มีประวัติในการรับการลงโทษ เนื่องจากผิดวินัยร้ายแรง 
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 ในข้อบังคับนี้ 

ข้อ ๓๒ การเพิกถอนปริญญาหรืออนุปริญญา 
กรณีท่ีมหาวิทยาลัยตรวจพบว่าผู้ส าเร็จการศึกษาซึ่งสภามหาวิทยาลัยได้อนุมัติ

ปริญญาหรืออนุปริญญาไปแล้ว  มีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามข้อ  ๙  ข้อ  ๒๙ และข้อ  ๓๐ แห่งข้อบังคับนี้  ให้สภา
มหาวิทยาลัยพิจารณาเพิกถอนปริญญาหรืออนุปริญญา  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 นักศึกษาที่จะได้รับการพิจารณารับโอน จะต้องไม่เป็นผู้ที่พ้นสภาพ 
การเป็นนิสิตนักศึกษาจากสถาบันเดิม และต้องได้ศึกษาอยู่ในสถาบันเดิมมาแล้วไม่น้อยกว่า ๒ ภาคการศึกษา
ปกติ ทั้งนี้ ไม่นับภาคการศึกษาท่ีลาพัก และต้องได้รับคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ ๒.๐๐ ขึ้นไป 

๓๔.๑.๒ นักศึกษาที่ประสงค์จะโอนมาศึกษา จะต้องส่งใบสมัครการขอ
โอนย้าย ถึงกองส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ไม่น้อยกว่า ๘ สัปดาห์ ก่อนวันลงทะเบียนเปิดภาคการศึกษา



 

 

 

๑๗๐ 

ของภาคการศึกษาท่ีประสงค์จะเข้ารับการศึกษานั้นพร้อมกับแนบเอกสารใบรายงานผลการศึกษา และค าอธิบาย
รายวิชาของหลักสูตรเดิมมายังมหาวิทยาลัยโดยตรง 

๓๔.๑.๓ หลักเกณฑ์การเทียบโอนรายวิชาและจ านวนหน่วยกิตให้เป็นไปตาม
ประกาศของมหาวิทยาลัย 

๓๔.๑.๔ นักศึกษาที่โอนมาจากสถาบันอื่น มีสิทธิ์เรียนในมหาวิทยาลัยได้ใน 
ระยะเวลาไม่เกินสองเท่าของจ านวนปีที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรที่เข้าศึกษา  โดยนับรวมเวลาเรียนจากสถาบันเดิม
ด้วย 

๓๔.๒ นักศึกษาที่โอนมาจากสถาบันอื่น  มีสิทธิ์เรียนในมหาวิทยาลัยได้ 
ในระยะเวลาไม่เกินสองเท่าของจ านวนปีที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรที่เข้าศึกษา  โดยนับรวมเวลาเรียนจากสถาบัน
เดิมด้วย 

๓๔.๓  การคิดระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมส าหรับนักศึกษาท่ีโอนมาจากสถาบันอ่ืน
มหาวิทยาลัยจะไม่น าระดับคะแนนของรายวิชาที่เทียบโอนจากสถาบันเดิม  มาค านวณระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม 
โดยจะก าหนดสัญลักษณ์  T  ในใบแสดงผลการศึกษา 

ข้อ ๓๕ การย้ายคณะเรียน 
๓๕.๑ การย้ายคณะเรียนจะกระท าได้ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจาก  

คณะกรรมการประจ าคณะของคณะที่ก าลังศึกษาและคณะที่ประสงค์ขอย้ายเข้าศึกษา 
๓๕.๒ นักศึกษาที่มีสิทธิ์ขอย้ายคณะเรียน  จะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้  

๓๕.๒.๑   เป็นนักศึกษาท่ียังมีสิทธิ์เรียนในคณะเดิม 
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 
ตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนดต่อฝุายวิชาการคณะ  ผ่านคณะที่ก าลังศึกษาท้ังนี้นักศึกษาจะต้องยื่นเอกสารดังกล่าว
ก่อนเริ่มภาคการศึกษาท่ีขอย้ายอย่างน้อย  ๔  สัปดาห์และคณะด าเนินแจ้งให้กองส่งเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียนทราบเพื่อด าเนินการต่อไป 

๓๕.๔ หลักเกณฑ์การเทียบโอนรายวิชาและอ่ืน ๆ มีดังนี้ 
๓๕.๔.๑ เป็นผู้ที่ศึกษาในมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ และผ่านการ

คัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยได้อีก อาจมีสิทธิ์ได้รับการเทียบโอนหรือรับโอนบางรายวิชา โดยนักศึกษาต้อง
ด าเนินการยื่นค าร้องขอเทียบโอนรายวิชาให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

๓๕.๔.๒ การเทียบรายวิชาที่จะโอน ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการที่
ได้รับการแต่งตั้งในการพิจารณาเทียบโอน 



 

 

 

๑๗๑ 

๓๕.๔.๓ ต้องรับโอนหน่วยกิตของรายวิชาที่เทียบกันได้ทั้งหมด 
๓๕.๔.๔ การเทียบโอนหรือรับโอนรายวิชาจากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนทั้ง

ภายในและต่างประเทศต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการประจ าคณะก่อน 
๓๕.๔.๕ รายวิชาที่ได้รับการเทียบโอนหรือรับโอน ให้ได้สัญลักษณ์หรือ

ระดับคะแนนเดิม ให้นับหน่วยกิตรายวิชาดังกล่าวเป็นหน่วยกิตสะสมและน ามาค านวณแต้มระดับคะแนนเฉลี่ย
สะสมยกเว้นรับโอนต่างสถาบันให้สัญลักษณ์ T 

๓๕.๕ นักศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้ย้ายมีสิทธิ์เรียนในหลักสูตรที่ย้ายเข้าศึกษาไม่ 
เกินสองเท่าของจ านวนปีที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรนั้น  โดยนับจากวันที่เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย 

๓๕.๖ การคิดระดับคะแนนเฉลี่ยส าหรับนักศึกษาท่ีได้รับอนุมัติให้ย้าย ให้ค านวณ
ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมจากรายวิชาทั้งหมดท่ีรับโอนมาจากหลักสูตรเดิม  รวมกับรายวิชาที่เรียนในหลักสูตร
ใหม่ที่ย้ายเข้าศึกษาด้วย 

ข้อ ๓๖ การเปลี่ยนสาขาวิชาเอก  ให้เป็นไปตามประกาศของแต่ละคณะ 
 
 

หมวดที่ ๑๑ 
 

การลา  การพ้นสภาพนักศึกษาและการคืนสภาพนักศึกษา 
 

ข้อ  ๓๗ การลา 
๓๗.๑ การลาแบ่งเป็น  ๓ประเภท  ดังนี้  

๓๗.๑.๑  การลาปุวยหรือลากิจ 
๓๗.๑.๒  การลาพักการศึกษา 
๓๗.๑.๓  การลาออก 

๓๗.๒ การลาปุวยหรือลากิจ  นักศึกษาจะลาได้ในกรณีที่มีเวลาเรียนไม่ต่ ากว่าร้อย
ละ๘๐ของเวลาเรียนทั้งหมด  มิฉะนั้นจะต้องขอลาพักการศึกษา  และการลาที่เก่ียวข้องกับการสอบให้เป็นไป
ตามข้อ  ๒๗ แห่งข้อบังคับนี้  และตามรายละเอียดที่มหาวิทยาลัยก าหนดนอกเหนือจากนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจของ
อธิการบดี 

๓๗.๓ การลาพักการศึกษา 
๓๗.๓.๑ นักศึกษาอาจจะได้รับอนุญาตให้ลาพักการศึกษา 

ในกรณีใดกรณีหนึ่งต่อไปนี้ 
(๑) ถูกเกณฑ์หรือระดมเข้ารับราชการทหาร 
(๒) รับทุนแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างประเทศหรือทุนอ่ืนใด  ซึ่ง

มหาวิทยาลัยเห็นสมควรสนับสนุน 
(๓) เป็นโรคติดต่อร้ายแรงตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข  หรือ

โรคทางจิตเวช โดยรับการวินิจฉัยจากแพทย์ประจ าโรงพยาบาลที่มหาวิทยาลัยก าหนด จนกว่าได้ใบรับรองจาก
แพทย์ว่าหายปกติ 

(๔) เหตุผลอื่นๆ ที่คณะเห็นสมควร 
๓๗.๓.๒ วิธีปฏิบัติในการลาพัก  ให้นักศึกษาหรือผู้ปกครอง (กรณีท่ีนักศึกษา

ไม่อาจท าด้วยตนเองได้ )  ยื่นใบลาพร้อมหลักฐานอื่น ๆ  ตามท่ีคณะก าหนดผ่านอาจารย์ที่ปรึกษาเพ่ือให้คณบดี
เจ้าสังกัดเป็นผู้พิจารณาอนุญาต  ทั้งนี้นักศึกษาจะต้องด าเนินการไม่น้อยกว่าสองสัปดาห์ก่อนวันแรกของการ



 

 

 

๑๗๒ 

สอบประจ าภาคตามปฏิทินการศึกษาท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด  ยกเว้นกรณีท่ีมีสาเหตุสุดวิสัยให้อยู่ในดุลยพินิจของ
คณะ 

๓๗.๓.๓ นักศึกษาจะลาพักการศึกษาได้ครั้งละไม่เกินหนึ่งภาคการศึกษา 
ปกติ  เว้นแต่กรณีมีเหตุจ าเป็นหรือเหตุสุดวิสัย  อาจให้ลาพักครั้งละหนึ่งปีการศึกษาได้  โดยต้องได้รับอนุมัติจาก
อธิการบดี 

๓๗.๓.๔ นักศึกษาที่ได้รับอนุญาตให้ลาพักการศึกษาต้องช าระค่าธรรมเนียม
รักษาสถานภาพนักศึกษา ตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

๓๗.๔ การลาออก  นักศึกษาต้องยื่นใบลาออกพร้อมหนังสือรับรองของผู้ปกครอง
และต้องไม่มีหนี้สินใดๆ ต่อมหาวิทยาลัยโดยผ่านการพิจารณาของอาจารย์ที่ปรึกษาและคณบดีที่นักศึกษาสังกัด  
เพ่ือให้มหาวิทยาลัยพิจารณาอนุญาต 

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

ก าหนด 
๓๗.๕.๓  หนังสือรับรองจากผู้ปกครอง   และหนังสือแสดงความเห็นของ

อาจารย์ที่ปรึกษากรณีลาปุวยหรือลากิจเกิน  ๑๕วัน  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  ให้ถือ

วันที่อนุญาตเป็นวันที่มีผลในการลา  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  เว้นแต่กรณีท่ี
เป็นนักศึกษาในหลักสูตรเพื่อขออนุมัติสองปริญญา 

๓๘.๗ ไม่ลงทะเบียนเรียนให้เสร็จสิ้นภายในเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนดใน  แต่ละ
ภาคการศึกษาโดยมิได้ลาพักการศึกษาตามข้อบังคับ 



 

 

 

๑๗๓ 

๓๘.๘ ไม่ช าระค่าธรรมเนียมเพ่ือขึ้นหรือรักษาสภาพภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัย  
ก าหนดในแต่ละภาคการศึกษา  ยกเว้นในกรณีเหตุสุดวิสัยที่มหาวิทยาลัยเห็นสมควร 

๓๘.๙ ศึกษาในมหาวิทยาลัยเกินจ านวนสองเท่าของระยะเวลาการศึกษาที่ก าหนดไว้
ในหลักสูตร ทั้งนี้ให้นับรวมระยะเวลาที่ลาพักหรือถูกพักการศึกษาด้วย 

๓๘.๑๐ ปลอมแปลงลายมือชื่อผู้ปกครอง  หรือลายมือชื่อบุคคลอ่ืน  เพื่อใช้เป็น
หลักฐานเท็จต่อมหาวิทยาลัยตามข้อ ๑๐.๓ แห่งข้อบังคับนี้ 

๓๘.๑๑ ต้องโทษโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุกเว้นแต่ความผิดลหุโทษ  หรือ
ความผิดที่ได้กระท าโดยประมาท 

๓๘.๑๒ โอนไปเป็นนิสิตนักศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน  
๓๘.๑๓ นักศึกษาที่มีการทุจริตในการสอบ  
๓๘.๑๔ อ่ืน ๆ  ตามท่ีสภามหาวิทยาลัยก าหนด  

 
ข้อ ๓๙ การคืนสภาพนักศึกษา 

๓๙.๑ นักศึกษาที่พ้นสภาพนักศึกษาอันเนื่องจากสาเหตุต่อไปนี้  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  หรือฝุาฝืนข้อบังคับนี้  ต้องรับโทษทางวิชาการตามที่ระบุไว้ใน

ข้อ๔๑แห่งข้อบังคับนี้  และอาจจะถูกลงโทษทางวินัยตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับมหาวิทยาลัยว่าด้วยวินัยนักศึกษา
อีกส่วนหนึ่งด้วย 

ข้อ ๔๑ โทษทางวิชาการ มี  ๔ สถาน  ดังนี้ 
๔๑.๑ ให้ปรับตกรายวิชาที่เป็นกรณีสาเหตุการกระท าผิดหรือการฝุาฝืนข้อบังคับนี้  

เช่น  ทุจริตในการสอบ  การลงทะเบียนเรียนผิดเงื่อนไขของรายวิชาหรือมีเวลาเรียนและหรือเวลาสอบซ้ าซ้อน
กัน  ทั้งนี้โดยความเห็นชอบมหาวิทยาลัย 

๔๑.๒ ให้ปรับตกในทุกรายวิชาที่เข้าสอบก่อนและรายวิชาที่กระท าผิดตามข้อบังคับ
นี้ส าหรับภาคการศึกษานั้น 

๔๑.๓ ให้ปรับตกทุกรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียน   ส าหรับภาคการศึกษานั้น  
๔๑.๔ ให้อธิการบดีเสนอสภามหาวิทยาลัยวินิจฉัยให้พ้นสภาพจากการเป็นนักศึกษา

แต่ทั้งนี้ให้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 
ข้อ ๔๒  การด าเนินการเมื่อมีการกระท าผิด  หรือฝุาฝืนข้อบังคับนี ้

๔๒.๑ ให้ผู้ที่ตรวจพบว่านักศึกษากระท าผิดหรือฝุาฝืนข้อบังคับนี้  รวบรวมหลักฐาน
ข้อเท็จจริงต่าง ๆ รายงานเสนอต่อคณะกรรมการประจ าคณะเพ่ือพิจารณาและเสนอโทษ 



 

 

 

๑๗๔ 

๔๒.๒   ให้คณะเสนอผลการพิจารณาโทษต่อมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาความ
เหมาะสมขั้นหนึ่ง  โดยให้โอกาสนักศึกษาได้ชี้แจงข้อเท็จจริง  ทั้งนี้ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๕  วัน หลังจากวัน
สุดท้ายของการส่งผลการเรียนตามปฏิทินการศึกษาของมหาวิทยาลัย 

๔๒.๓   ให้เลขานุการของคณะกรรมการประจ าคณะบันทึกประวัติการลงโทษ  พร้อม
แจ้งให้กองส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนทราบ และแจ้งผู้ปกครองของนักศึกษาผู้นั้นทราบเป็นลายลักษณ์
อักษร 

ข้อ ๔๓ นักศึกษาที่ถูกสั่งลงโทษตามข้อบังคับนี้  หรือไม่ได้รับอนุมัติปริญญา  หรืออนุมัติ
อนุปริญญาตามข้อ ๓๐ อาจอุทธรณ์ได้ตามหลักเกณฑ์ดังนี้ 

๔๓.๑   ให้นักศึกษาผู้นั้นมีสิทธิ์อุทธรณ์ต่ออธิการบดีภายในก าหนด  ๓๐  วันนับแต่วัน 
ทราบค าสั่งลงโทษ 

๔๓.๒   การอุทธรณ์ค าสั่งลงโทษให้ท าเป็นหนังสือลงลายมือชื่อของผู้อุทธรณ์  
๔๓.๓   การอุทธรณ์ค าสั่งลงโทษให้อุทธรณ์ได้ส าหรับตนเองเท่านั้น  จะอุทธรณ์แทน

คนอ่ืนหรือมอบหมายให้คนอื่นอุทธรณ์แทนไม่ได้ 
ข้อ ๔๔ ให้อธิการบดีมีอ านาจพิจารณาวินิจฉัย  มีค าสั่งเพ่ิมโทษ  ลดโทษ  หรือยกโทษตามควร

แก่กรณีโดยความเห็นชอบของที่ประชุมคณบดีให้ถือเป็นที่สุด  ยกเว้นกรณีให้พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา ให้
เสนอสภามหาวิทยาลัยวินิจฉัย 

กรณีการอุทธรณ์การไม่ได้รับอนุมัติปริญญาหรืออนุปริญญา  ให้อธิการบดีเสนอความเห็นต่อ
สภามหาวิทยาลัยเพื่อวินิจฉัย 

ค าวินิจฉัยของอธิการบดีตามวรรคหนึ่ง  และของสภามหาวิทยาลัยตามวรรคสอง ให้ถือเป็น
ที่สุดแล้วแจ้งค าวินิจฉัยเป็นหนังสือให้ผู้อุทธรณ์ทราบภายใน  ๑๕ วัน 

 
ประกาศ  ณ วันที่   ๒๐  กันยายน พ.ศ. 2557 

 

 
(ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์กระแส  ชนะวงศ์) 
นายกสภามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

๑๗๕ 

 

ประวัติอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
๑. Dr.MerganiMakawi Ramadan Abdelrahman 
ต าแหน่งทางวิชาการ    อาจารย์ 
เลขที่บัตรประจ าตัวประชาชน : P ๐๒๒๔๘๒๗๘  (เลขที่หนังสือเดินทางประเทศซูดาน) 
การศึกษา: 

-  ปริญญาเอก Ph.D.  in Arabic Language  Specialization: Linguistics 
สถานศึกษาที่จบการศึกษาOmdurman Islamic  University  
ประเทศThe Republic of the  Sudan  
ส าเร็จปีการศึกษา   ค.ศ.๒๐๑๒ 

- ปริญญาโทM.A.  in Arabic Grammatical Studies  
สถานศึกษาที่จบการศึกษาOmdurman Islamic  University  
ประเทศ The Republic of the Sudan 
ส าเร็จปีการศึกษา   ค.ศ. ๒๐๐๑ 

-  ปริญญาตรี  B.A.  in Arabic Language    
สถานศึกษาที่จบการศึกษาQuran University  
ประเทศ The Republic of the Sudan  
ส าเร็จปีการศึกษา   ค.ศ.๑๙๙๗ 

 
ประสบการณ์การสอน 

- ครูสอนภาษาอาหรับระดับมัธยมปลายที่โรงเรียนอาญีบัลบัดรี ประเทศซูดาน ๑๙๙๑ – ๑๙๙๔ 
- ครูสอนภาษาอาหรับระดับอนุปริญญาที่ประเทศอัลบาเนีย๑๙๙๕ – ๑๙๙๗ 
- ครูใหญ่ศูนย์ ( مركز الرعاية االجتماعية )ประเทศกัมพูชา ๑๙๙๘ – ๑๙๙๙ 
- ผู้จัดการโรงเรียนพัฒนศาสน์วิทยา นราธิวาส ประเทศไทย ๒๐๐๐ – ๒๐๑๑ 
- อาจารย์พิเศษมหาวิทยาลัยยะลา )ฟาฎอน(ี ๑๙๙๙ – ๒๐๐๔ 

 
ผลงานทางวิชาการ   
MerganiMakawi Ramadan Abdelrahman เรื่อง أكاديمية الدراسات اإلسالمية والعربية بجامعة األميرة )

(ناراديواس صرح شامخ وإنجازكبير (สถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา มหาวิทยาลัยนราธิวาสราช
นครินทร์ เป็นสถาบันชั้นน าและความส าเร็จเชิงประจักษ์ )ในวารสารอัลฟุรกอน ประเทศคูเวต ฉบับที่ 
87 ปี 2013 

 

MerganiMakawiRamadan Abdelrahman เรื่อง مشكالت تعليم اللغة العربية في المدارس اإلسالمية األهلية )

(وب تايالندنبج   สัมมนาวิชาการเรื่อง ปัญหาการเรียนการสอนภาษาอาหรับในประเทศไทยณ โรงเรียน
ดรุณศาสตร์วิทยา ปี 2013 

 

MerganiMakawi Ramadan Abdelrahman, 2558  เรื่อง سماتمعلماللغةالعربيةالناجح(คุณลักษณะของครู
สอนภาษาอาหรับที่ประสบความส าเร็จ) ในรายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4  เรื่อง การ
วิจัยและนวัตกรรมเพ่ือพัฒนาท้องถิ่นประชาคมอาเซียน มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ,  สิงหาคม 
2558 หน้า  517-528   

  ภาคผนวก ง 



 

 

 

๑๗๖ 

 
2. ดร.อับดุลรอเซะ     หะมีแย 
ต าแหน่งทางวิชาการ    อาจารย์ 
การศึกษา: 

- ปริญญาเอกPh.D. Arabic Linguistics     
สถานศึกษาที่จบการศึกษา Al-Azhar University,  
ประเทศEgypt   
ส าเร็จปีการศึกษา  ค.ศ. 2004 

-  ปริญญาโท  M.A  Arabic Linguistics   
สถานศึกษาที่จบการศึกษา Al-Azhar University  
ประเทศ Egypt    
ส าเร็จปีการศึกษาค.ศ.1998 

- ปริญญาตรีB.A Arabic Linguistic    
สถานศึกษาที่จบการศึกษา Al-Azhar University  
ประเทศ Egypt 
ส าเร็จปีการศึกษา  ค.ศ.1991 

 
ประสบการณ์การสอน 

-  อาจารย์สอนภาษาอาหรับสถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 
อ าเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส 

-อาจารย์พิเศษสอนภาษาอาหรับ มหาวิทยาลัยอิสลามยะลา  
-  อาจารย์พิเศษสอนศาสนาและภาษาอาหรับสถาบันศึกษาศาสนาชั้นสูงเช็ดดาวูด อัลฟาตอนีอ าเภอ

เมือง จังหวัดยะลา 
-  อาจารย์พิเศษสอนศาสนาและภาษาอาหรับโรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ จังหวัดยะลา 
-  อาจารย์พิเศษสอนศาสนาและภาษาอาหรับโรงเรียนสตรีอิสลามมูลนิธิ จังหวัดยะลา 
-  อาจารย์พิเศษสอนศาสนาและภาษาอาหรับโรงเรียนบ ารุงศาสน์วิทยา  อ าเภอรามัน จังหวัดยะลา 

 
ผลงานทางวิชาการ  
อับดุลรอเซะ หะมีแย القراءاتالقرأنية وأثرها في الدروس النحوية  ,2560 , (บทบาทของหลักการอ่านอัลกุรอานต่อ

การเรียนรู้ไวยากรณ์ภาษาอาหรับ) ในรายงานการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ เรื่อง THE 
INTERNATIONAL CONFERENCE ON ISLAM, DEVELOPMENT AND SOCIAL HARMONY IN 
SOUTHEAST ASIA, 11-12 เมษายน 2560 สถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา มหาวิทยาลัยนราธิวาส
ราชนครินทร์ หน้า 536-550 

 
อับดุลรอเซะ หะมีแย, 2559,واقع اللغة العربية في مملكة تايلند(สถานภาพภาษาอาหรับในอาณาจักรไทย) ใน

รายงานการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ เรื่อง INTERNATIONAL CONFERENCE ON TEACHING 
ARABIC LANGUAGE AND LITERATURE TO NON ARABIC SPEKERS, 30 ตุลาคม 2559 หน้า 315-
323 

 
 



 

 

 

๑๗๗ 

3. ดร.มูฮ ามัด        วาเล็ง 
ต าแหน่งทางวิชาการ    อาจารย์ 
การศึกษา: 

- ปริญญาเอก Ph.D. Curricula & Methodology of  Teaching 
    สถานศึกษาที่จบการศึกษาInternational University  of Africa 
    ประเทศ The Republic of the Sudan  

ส าเร็จปีการศึกษาค.ศ.2004 
-ปริญญาโทM.A. Teaching Arabic to non-Arabic Speakers    

สถานศึกษาที่จบการศึกษาKhartoum International Institute For Arabic Language   
ประเทศ The Republic of the Sudan  

    ส าเร็จปีการศึกษาค.ศ. 1999 
-ปริญญาตรีB.A. Arabic Linguistics 

     สถานศึกษาที่จบการศึกษาAl-Azhar University    
ประเทศEgypt   
ส าเร็จปีการศึกษา ค.ศ. 1995 

 
ประสบการณ์การสอน 
 -  สอนรายวิชาความรู้เกี่ยวกับอัลกุรอาน  , หลักการศรัทธา  , ชีวประวัติท่านนบี ,  อัลกุรอานและตัจญ์
วีด ,หลักภาษาอาหรับ๓  , หลักภาษาอาหรับ๔  , หลักภาษาอาหรับ ๗  , วิธีวิทยาการวิจัยทางวรรณกรรม  , 
หลักการสอน , หลักการพจนานุกรม , สารนิพนธ์ , อิอฺญาซุลกุรอานและประวัตินาหวู 
 
ผลงานทางวิชาการ 
มูฮ ามัด วาเล็ง , 2561, การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอาหรับของนักเรียนในโรงเรียนสอนศาสนาอิสลาม

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1  รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 7 เรื่องการวิจัยและ
นวัตกรรมเพ่ือขับเคลื่อนประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคั่งและความยั่งยืนในยุค Thailand 4.0, 21 มิถุนายน 
2561 ณ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์  

มูฮ ามัด วาเล็ง, 2558 حلولومقترحات لبعض القضايا التعليمية من خالل السنة النبوية 
(กระบวนการแก้ปัญหาด้านการเรียนการสอนตามแนวทางชีวประวัติของท่านศาสดามูฮัมหมัด(ศ.ล))
ในรายงานการประชุมวิชาการระดับชาติครั้งท่ี4เรื่องการวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือพัฒนาท้องถิ่นประชาคม
อาเซียน มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์,สิงหาคม 2558 หน้า  482 – 491  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

๑๗๘ 

4. นางอาอีชะห์แวมามะ 
ต าแหน่งทางวิชาการ    อาจารย์ 
เลขที่บัตรประจ าตัวประชาชน : 4959500000051 
การศึกษา: 

- ปริญญาโทM.A. Arabic Rhetoric and Criticism    
   สถานศึกษาที่จบการศึกษาAl-Azhar University  
  ประเทศ Egypt    
   ส าเร็จปีการศึกษา  ค.ศ. 2005 

- ปริญญาตรีB.A. Arabic Language 
    สถานศึกษาที่จบการศึกษาAl-Azhar University 
    ประเทศ Egypt 
    ส าเร็จปีการศึกษา  ค.ศ. 1999 
 
ประสบการณ์การสอน 

-  อาจารย์พิเศษ โรงเรียนวัฒนธรรมอิสลาม – ปัตตานี   2545 – 2546 
-  อาจารย์ประจ า โรงเรียนดารุสสาลาม-นราธิวาส  2549 – 25๕1 
-  อาจารย์ประจ า สาขาภาษาอาหรับ สถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา มหาวิทยาลัยนราธิวาสราช

นครินทร์  2552 -ปัจจุบัน 
09-024-217   วาทศิลป์ 1  
09-024-218   วาทศิลป์ 2 
09-024-219   วาทศิลป์ 3  
09-024-220   วาทศิลป์ 4  
09-024-201   หลักภาษาอาหรับ 1  
09-024-202   หลักภาษาอาหรับ 2 
09-024-206   หลักภาษาอาหรับ 6  
09-024-211   วรรณคดี 3  
09-024-212   วรรณคดี 4 
09-024-203   ไวยากรณ์อาหรับ 3  
09-024-204   ไวยากรณ์อาหรับ 4  
09-024-206   อัขระวิธี  2  
09-024-218   วาทศิลป์ในอัลหะดีษ 

 
ผลงานทางวิชาการ  
อาอีชะห์แวมามะ, 2561, هانظرية النظم في تربية الذوق البالغي لمتعلمي اللغة العربية من الناطقين بغير       

(ทฤษฎีระบบอรรถรสส านวนวาทศิลป์อาหรับส าหรับผู้เรียนที่ไม่ใช่ชาวอาหรับ ) รายงานการประชุม
วิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 7เรื่องการวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือขับเคลื่อนประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคั่งและ
ความยั่งยืนในยุคThailand 4.0, 21 มิถุนายน 2561 ณ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 

 
 
 
 



 

 

 

๑๗๙ 

  อาอีชะห์แวมามะ, 2560, استخدام األنشطة اللغىية في تعلين اللغة العربية وفاعليتها في تنمية االتصال اللغىي 

(การใช้สื่อภาษาอาหรับในรูปแบบกิจกรรมและประสิทธิภาพในการพัฒนาทักษะระบบการสื่อสาร
ภาษาศาสตร์ )ในรายงานการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ เรื่อง THE INTERNATIONAL 
CONFERENCE ON ISLAM, DEVELOPMENT AND SOCIAL HARMONY IN SOUTHEAST ASIA, 
11-12 เมษายน 2560 สถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ หน้า 
472-478  

 

อาอีชะห์แวมามะ مدخلمقترح لتنمية الذوق البالغي للناطقين بغير العربية في أكاديمية الدراسات اإلسالمية  ,2559 ,

แนวทางการพัฒนาอรรถรสส านวนวาทศิลป์อาหรับส าหรับผู้เรียนที่)والعربية جامعة األميرة ناراديواس
ไม่ใช่ชาวอาหรับในสถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ) รายงาน
การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 1 เรื่อง Teaching Arabic Language, 3-4 มิถุนายน 
2559 คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต หน้า 163-171  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

๑๘๐ 

 
5. นายลุกมานเจะกา 
ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 
เลขที่บัตรประจ าตัวประชาชน: ๑๙๖๐๓๐๐๐๕๔๕๔๘ 
การศึกษา: 

- ปริญญาโท M.A.  in  Arabic Language and  Literature  
สถานศึกษาที่จบการศึกษาJerash University    
ประเทศจอร์แดน 
ส าเร็จปีการศึกษา  พ.ศ. 2558 

- ปริญญาตรีศศบ. (ภาษาอาหรับ) B.A. in Arabic Language   
สถานศึกษาที่จบการศึกษามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 
ประเทศไทย 
ส าเร็จปีการศึกษา  พ.ศ. 2554 

 
ประสบการณ์การสอนและการท างาน 
 - 2550-2554 อาจารย์สอนภาษาอาหรับและวิชาศาสนาที่โรงเรียนตาดีกานูรุลอิฮซาน ม.3 ต.กาเยาะ
มาตี อ.บาเจาะ จ.นราธิวาส 
 - 2554-2555 อาจารย์สอนภาษาอาหรับและวิชาศาสนาที่โรงเรียนศิริธรรมวิทยา (มูลนิธิ) ต.บาเจาะ 
อ.บาเจาะ จ.นราธิวาส 
 - 2557 เป็นพนักงาน ด ารงต าแหน่ง ล่ามภาษาอาหรับ ( Arabic TranslatorPart Time) แผนก 
CDSZW-Translator ระหว่างวันที่ 14 กรกฎาคม 2557 – 1 ตุลาคม 2557 ที่บริษัท สรรพสินค้าเซ็นทรัล 
จ ากัด กรุงเทพฯ 

- 2558-ปัจจุบัน อาจารย์ประจ าสถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 
ในสาขาวิชาภาษาอาหรับ 

- อาจารย์สอนรายวิชาภาษาอาหรับ (หลักภาษาอาหรับ2) และทักษะภาษาอาหรับ (ส าหรับนักศึกษา
ชั้นปีที่1 สาขาวิชาภาษาอาหรับ สาขาวิชากฎหมายอิสลามและสาขาวิชาอิสลามศึกษา) ที่สถาบันอิสลามและ
อาหรับศึกษา มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์  

 
ประวัติการอบรม/วิทยากร 

1 โครงการ บ้านนักวิจัยและการบูรณาการวิชาการกับการเรียนการสอนและวิจัย จัดโดยคณะศิลป
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ระหว่างวันที่ 22 กรกฎาคม 2558 

2 เข้าร่วมประชุมสัมมนาเครือข่ายความร่วมมือและการน าแนวคิดหลักวะสะฏียะห์มาใช้ในการจัดการ
เรียนการสอนในระดับอุดมศึกษาจัดโดยวิทยาลัยอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
ระหว่างวันที่ 18-19 กันยายน 2558 

3 โครงการอบรมการเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาท่ีดี จัดโดยงานบริหารวิชาการ ศูนย์วิทยบริการ 
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 

4 ได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะพิธีกรผู้ด าเนินรายการ ในโครงการระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนา
สถาบันอิสลามและอาหรับศึกษาตามความคาดหวังของชุมชนปัจจุบันและอนาคต จัดโดยอิสลาม
และอาหรับศึกษามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2558 



 

 

 

๑๘๑ 

5 ได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะพิธีกรผู้ด าเนินรายการ ในกิจกรรมเสวนาวิชาการต้อนรับฮิจเราะห์ศักราช
อิสลาม ในหัวข้อ “1437 ปี กับความรุ่งเรืองประชาชาติอิสลาม ”สโมสรนักศึกษา สถาบันอิสลาม
และอาหรับศึกษาระหว่างวันที่ 14-15ตุลาคม 2558 

6 ได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะพิธีกรผู้ด าเนินรายการ ในกิจกรรมการบรรยายในเรื่อง “นักศึกษากับการใช้
ชีวิตในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ” โดย พล.ต.ต.พัฒนวุธ อังคะนาวิน ผบก.ก. จังหวัดนราธิวาส 
พันเอก เกรียงไกร ศรีรักษ์ ผอ. โรงเรียนการเมือง ศูนย์สันติสุข และนักการเมืองท้องถิ่น ทนายนัจมุ
ดีน อูมาร์จัดโดยสถาบันอิสลามและอาหรับศึกษามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เมื่อวันที่ 11 
พฤศจิกายน 2558 

 
ผลงานทางวิชาการ  
ลุกมาน เจะกา , 2561 ,การจัดการองค์ความรู้ทักษะภาษาอาหรับสถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา

มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 7 เรื่องการวิจัยและ
นวัตกรรมเพ่ือขับเคลื่อนประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคั่งและความยั่งยืนในยุค Thailand 4.0 , 21 
มิถุนายน 2561 ณ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 

ลุกมาน เจะกา, 2560, ضي والحاضروضع اللغة العربية في المؤسسات التعليمية في جنىب تايلند بين الما

(สถานภาพภาษาอาหรับในสถาบันการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ประเทศไทย ระหว่างอดีตและ
ปัจจุบัน)ในรายงานการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ เรื่อง THE INTERNATIONAL CONFERENCE 
ON ISLAM, DEVELOPMENT AND SOCIAL HARMONY IN SOUTHEAST ASIA, 11-12 เมษายน 
2560 สถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ หน้า 593-604  

ลุกมาน เจะกา, 2559, تدريس  مهارات اللغة العربية في أكاديمية الدراسات اإلسالمية والعربية بجامعة األميرة

تحليل اإلشكاليات واقتراح  الحلول: ناراديواس  (การสอนทักษะภาษาอาหรับที่สถาบันการศึกษาอิสลาม
และอาหรับศึกษา มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ : วิเคราะห์ปัญหาและเสนอแนวทางแก้ไข )
รายงานการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 1 เรื่อง Teaching Arabic Language, 3-4 
มิถุนายน 2559 คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต หน้า 203-215  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

๑๘๒ 

 
 
 

สรุปรายงานการประชุมวิพากษ์ 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาภาษาอาหรับ (หลักสูตรนานาชาติ) ปรับปรุง 2561 

วันอังคาร 14 พฤศจิกายน 2560 
ณ ห้องประชุมอัสสลาม ชั้น 5 สถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา  

เริ่มการประชุมเวลา 9.30 น. 
 โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ เจ๊ะเหล๊าะ แขกพงศ์ ผู้อ านวยการสถาบันอิสลามและอาหรับศึกษาเป็นประธาน
ในการประชุม กล่าวต้อนรับและขอบคุณผู้ทรงคุณวุฒิและคณะกรรมการทื่ได้สละเวลาเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ได้
พูดถึงความเป็นมาและการพัฒนาการการเรียนการสอนของหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาภาษาอาหรับ 
ตั้งปีการศึกษา 2550 เป็นต้นมา และวัตถุประสงค์ของการปรับปรุงหลักสูตรในครั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับความ
ต้องการ และการเปลี่ยนแปลงของสังคมปัจจุบัน คณะกรรมการร่างหวังว่าจะได้รับข้อเสนอแนะต่างๆที่มี
ประโยชน์จากทุกท่านในการปรับปรุงหลักสูตรเพื่อยกระดับการเรียนการสอนภาษาอาหรับในพ้ืนที่ และได้เปิด
การประชุมโดยการอ่านซูเร๊าะอัลฟาตีฮะคนละจบ 

ดร.มีรฆอนี มักกาวี รอมฏอน หัวหน้าสาขาวิชา ได้กล่าวขอบคุณ ผู้อ านวยการสถาบันที่ให้ความสะดวก
และการสนับสนุนในการปรับปรุงหลักสูตรในครั้งนี้ และขอบคุณคณะกรรมการทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมให้
ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการปรับปรุงหลักสูตร สาขาวิชาจะพยายามให้การปรับปรุงในครั้งนี้ดีที่สุดเท่าที่จะท าได้แต่
ความพยามของคนใดคนหนึ่งหรือกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งย่อมได้ผลน้อยกว่าความพยายามของหลายๆคน หลายๆฝ่าย
มาร่วมกันดังที่เรามาประชุมในครั้งนี้ ถึงจะมีข้อบกพร่องบ้างเป็นการธรรมดาเพราะความสมบูรณ์นั้นเป็นสิทธิ
ของพระเจ้าแต่ผู้เดียว 

ดร.อับดุลรอเซะ หะมีแย ได้กล่าวขอบคุณพระเจ้าที่บันดาลให้เราพบกันในเวที่ลักษณะนี้ ซึ่งเป็นเวทีที่มี
ความบารอกาตที่สุด เนื่องจากเป็นเวทีเกี่ยวข้องกับการเรียน การสอน เพื่อสร้างคนเป็นบ่าวของพระองค์ 
ขอบคุณคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากสถาบันการศึกษาต่างๆ ที่สละเวลามาร่วมประชุมในครั้งนี้ ในฐานะที่
ตัวเองเป็นคนที่อยู่กับหลักสูตรภาษาหรับของสถาบันตั้งแต่เริ่มต้น ได้เห็นความคล้ายและความแตกต่างของการ
เรียนการสอนภาษาอาหรับในสถาบันการศึกษาในพื้นที่ แต่ละสถาบันมีจุดดี จุดเด่นของตนเอง และผมเชื่อ
เหลือเกินว่า ทุกความดี ความเด่นของแต่ละสถานนั้นล้วนแต่ให้ประโยชน์แก่ผู้เรียนและเยาวชนของเราทั้งสิ้น 
ขอบคุณอีกครั้งและหวังอย่างยิ่งว่าจะได้รับข้อเสนอแนะดีๆ จากทุกท่าน 

อาจารย์รอมยี มอหิ ภาควิชาภาษาอาหรับ มหาวิทยาลัยราชภัฏ ยะลา  ให้ข้อคิดเห็นประเด็นต่างๆ 
1- ประเด็นค าผิด ภาษาอาหรับติดกัน มันเป็นความผิดพลาดทางเทคนิค ผมได้ท าวงกลมในเรื่อง

ดังกล่าวแล้ว 
2- ปัจจัยพื้นฐานในการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร เช่น ความคิดเห็นของนักศึกษา อาจารย์ผู้สอน

และสังคมภายนอก ผู้ปกครอง ผู้ใช้บัณฑิต ผู้ได้รับผลได้ผลเสีย ไม่ได้ระบุไว้ในหลักสูตรนฉบับปรุงนี้ 
แต่ได้ระบุสถาณการณ์ภายนอกที่จ าเป็นต่อการปรับปรุงหลักสูตรถือว่าเป็นจุดเด่นอย่างหนึ่ง 

3- ค าอธิบายรายวิชา  

  ภาคผนวก จ 



 

 

 

๑๘๓ 

 - น่าจะอยู่ในรูปของวลีมากว่าในรูปของกริยา โดยเฉพาะรายวิชาภาษาอาหรับเพ่ือการอาชี 1 - 4  
 - ในภาษาไทยจะไม่ใช้ Comma แต่จะใช้วรรค   
 - วิชา สารนิพนธ์ จ านวนหน่วยกิต 3 หน่วยกิตเท่านั้น แต่เนื้อหามาก น่าจะเพ่ิมเป็น 6 หน่วยกิต 

      -  จุดด า จุดขาว ใส่อย่างมันมือ จึงเสนอให้พิจารณาใหม่ เพราะจะต้องระบุ ถึงกระบวนการเรียน 
การสอน ที่จะท าให้บรรลุและต้องได้รับการประเมินจากกรรมการ ใน มคอ. 3, 5, 7  

4- (หน้า12) จุดเด่นชองหลักสูตรมีอะไรบ้าง ต่างจากหลักสูตรอื่นๆในมหาวิทยาลัยเดียวกันและต่าง
สถาบันอื่นๆอย่างไร 

5- เรื่อง วัน/เวลา ในการด าเนินการเรียน การสอน ที่ระบุคือ ตามประกาศ ของมหาวิทยาลัย ถ้า
สามารถ ระบุชัดๆ ว่า เริ่มเดือนอะไร จบเดือนอะไร ของแต่ละภาคการศึกษา  

6- (หน้า10) เนื้อหาของหลักสูตร ไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหลักสูตรส่วนของราชภัฏภาษา
อาหรับจะเน้นในเรื่องของหลักไวยากรณ์ 

 
ดร.มาซือรัง  อามิง  ภาควิชาภาษาอาหรับ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา  ให้ข้อคิดเห็นประเด็นต่างๆ 

- หลักสูตรนี้มีจุดเด่นหลายอย่างเช่น แต่ละวิชาจะเน้นภาษาอาหรับ และหลักการศาสนาเป็นหลัก 
-   อาชีพที่สามารถประอบ 
(8.2) เป็นล่าม แต่รายวิชาแค่วิชาเดียว (หลักการแปลเบื้องต้น) จึงเสนอให้เพิ่มรายวิชาที่ช่วยในการ
เป็นล่าม เช่นภาษาอาหรับเพ่ือการสื่อสาร  รายวิชาหลักการแปล 1,2,3 และเพ่ินหน่วยกิตของ
ภาคปฏิบัติให้มากข้ึน 
(8.5) ผู้น าชุมชน ไม่ปรากฏรายวิชาที่จะท าให้บัณฑิตเป็นผู้น าได้ เช่น รายวิชา  
(Management) การบริหารจัดการ 
-  (หน้า 80) จุดด า/จุดขาว 
รายวิชาหลักภาษาอาหรับ ทักษะทางปัญญา ข้อ 2 ส าคัญมาก 
รายวิชา วรรณคดี       ทักษะทางปัญญา ข้อ 4 ส าคัญมาก  
จึงเสนอให้พิจารณาใหม่ 
- การแปลภาษาของค าอธิบายรายวิชา ระหว่างภาษาไทย อาหรับ และภาษาอังกฤษ ไม่ค่อยจะ

ตรงกัน ตัวอย่าง  วิชา ประวัติและส านักไวยากรณ์อาหรับ จึงขอเสนอให้กรรมการร่างพิจารณา
ใหม ่

สถิติการวิจัย (البحوث اإلحصائية) ควรเป็น البحث األحصائي 
ดร.แซมซู เจะเลง หัวหน้าหลักสูตรมหาบัณฑิตภาขาวิชาภาษาอาหรับ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี 

- ค าผิด ผมได้ติกไว้ในหลักสูตรแล้ว 

- ชื่อหลักสูตรภาษาอาหรับ เสนอให้ตัดค าว่า االداب เป็น الليسان يف اللغة العربية 
- สัดส่วนการใช้ภาษา 70 , 15 , 10 ,5  ในเมื่อเป็นหลักสูตรนานาชาติ ท าไมต้องมีสัดส่วนไม่ใช 

ภาษาอาหรับ 100 % 
- ท าไมต้องลดจ านวนหน่วยกิตของรายวิชาเฉพาะ จาก 102 เป็น 99 



 

 

 

๑๘๔ 

-  
-  

ดร.ซอฮีบุลบัฮรี  บินโมง  ภาควิชาภาษาอาหรับ คณะมนุษยและสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี   

- ค าผิด 
- ค าอธิบายรายวิชาไม่สอดคล้องระหว่างภาษาอาหรับ ภาษาอังกฤษ และภาษาไทย  
- วิชา อิลมุอัศวาต มีชื่อภาษาไทย สันทศาสตร์ 

- วิชา นิรุกติศาสตร์ เป็นชื่อของ วิชา فقو اللغة ส่วนعلم اللغة  มีชื่อภาษาไทย ภาษาศษสตร์ 

- วิชา อิลมุลอัศวาต เสนอให้เพิ่มในค าอธิบายรายวิชาเรื่องปัญหาการออกเสียงภาษาอาหรับของ
นักศึกษาไทย 

- ไม่มี รายวิชาทักษะการอ่าน ฟัง เขียนและ พูด แม้แต่ในค าอธิบายรายวิชาในรายวิชาต่างๆท่ี
เกี่ยวกับภาษาอาหรับ  จึงเสนอให้พิจารณาเพ่ิม 

- รายวิชา สารนิพนธ์ มีแต่หน่วยกิต ทฤษฏี ไม่มีปฏิบัติ 
- อาจารย์รับผิดชอบหลักสูตร ต้องผลงานวิชาการภายใน 5 ปี 

อ่ืนๆ         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

๑๘๕ 

สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการร่าง 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาภาษาอาหรับ (หลักสูตรนานาชาติ) ปรับปรุง 2561 

เพื่อพิจารณาผลการประชุมคณะกรรมการวิพากษ์ 
วันอังคาร 21 พฤศจิกายน 2560 10.00 – 12.00 น. 

ณ ห้องประชุมอัสสลาม ชั้น 5 สถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา  
ข้อเสนอของคณะกรรมการวิพากษ์ 

1. อาจารย์รอมยี มอหิ ภาควิชาภาษาอาหรับ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา  ให้ข้อคิดเห็นประเด็นต่างๆ 
          * ประเด็นค าผิด ภาษาอาหรับติดกัน มันเป็นความผิดพลาดทางเทคนิค ผมได้ท าวงกลมในเรื่อง
ดังกล่าวแล้ว 

* ปัจจัยพื้นฐานในการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร เช่น ความคิดเห็นของนักศึกษา อาจารย์
ผู้สอนและสังคมภายนอก ผู้ปกครอง ผู้ใช้บัณฑิต ผู้ได้รับผลได้ผลเสีย ไม่ได้ระบุไว้ในหลักสูตรฉบับ
ปรุงนี้แต่ได้ระบุสถาณการณ์ภายนอกที่จ าเป็นต่อการปรับปรุงหลักสูตรถือว่าเป็นจุดเด่นอย่างหนึ่ง 

- มติคณะกรรมการ ให้เพ่ิมข้อมูลตามที่เสนอ 
* ค าอธิบายรายวิชา  
- น่าจะอยู่ในรูปของวลีมากว่าในรูปของกริยา โดยเฉพาะรายวิชาภาษาอาหรับเพ่ือการอาชีพ   

1 - 4  
- มติคณะกรรมการ ให้แก้ตามมติที่เสนอ 

 - ในภาษาไทยจะไม่ใช้ Comma แต่จะใช้วรรค   
- มติคณะกรรมการ ให้แก้ตามมติที่เสนอ 

 - วิชา สารนิพนธ์ จ านวนหน่วยกิต 3 หน่วยกิตเท่านั้น แต่เนื้อหามาก น่าจะเพ่ิมเป็น 6 หน่วย
กิต 

- มติคณะกรรมการ ให้ตัดเนื้อหาการจัดสัมมนาในค าอธิบายรายวิชา 
  - จุดด า จุดขาว จึงเสนอให้พิจารณาใหม่ เพราะจะต้องระบุ ถึงกระบวนการเรียนการสอนที่จะ
ท าให้บรรลุและต้องได้รับการประเมินจากกรรมการ ใน มคอ. 3, 5, 7  

- มติคณะกรรมการ ให้พิจารณาใหม่ให้เป็นไปตามสัดส่วนและเหมาะสมกับสาระรายวิชา 

 จุดเด่นของหลักสูตรมีอะไรบ้าง ต่างจากหลักสูตรอื่นๆ ในมหาวิทยาลัยเดียวกันและต่าง
สถาบันอื่นๆ อย่างไร 
- มติคณะกรรมการ  เห็นว่าหลักสูตรนี้มีจุดเด่นหลายอย่าง เช่น เป็นการศึกษาภาษา
อาหรับอย่างลึกซึ้งใกล้เคียงกับหลักสูตรภาษาอาหรับในมหาวิทยาลัยในประเทศอาหรับ ใช้
ภาษาอาหรับกลางในการสื่อสารกับนักศึกษา และก าหนดให้บัณฑิตท่องจ าอัลกุรอานหรือ
บทกวีและทักษะภาษาอาหรับ 

 เรื่อง วัน/เวลา ในการด าเนินการเรียนการสอนที่ระบุคือ ตามประกาศของมหาวิทยาลัย ถ้า
สามารถ ระบุชัดๆ ว่า เริ่มเดือนอะไร จบเดือนอะไร ของแต่ละภาคการศึกษา  
- มติคณะกรรมการ ให้คงไว้เหมือนเดิม 



 

 

 

๑๘๖ 

 เนื้อหาของหลักสูตรไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหลักสูตรส่วนของราชภัฏภาษา
อาหรับจะเน้นในเรื่องของหลักไวยากรณ์ 
- มติคณะกรรมการ ให้แก้ไขตามที่เสนอ 

2. ดร.มาซือรัง  อามิง  ภาควิชาภาษาอาหรับ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา  ให้ข้อคิดเห็นประเด็นต่างๆ 
* หลักสูตรนี้มีจุดเด่นหลายอย่าง เช่น แต่ละวิชาจะเน้นภาษาอาหรับและหลักการศาสนาเป็น
หลัก 

  * อาชีพที่สามารถประอบ 
(8.2) เป็นล่าม แต่รายวิชาแค่วิชาเดียว (หลักการแปลเบื้องต้น) จึงเสนอให้เพิ่มรายวิชาที่ช่วยในการ
เป็นล่าม เช่น ภาษาอาหรับเพ่ือการสื่อสาร  รายวิชาหลักการแปล 1,2,3 และเพ่ิมหน่วยกิตของ
ภาคปฏิบัติให้มากข้ึน 
(8.5) ผู้น าชุมชน ไม่ปรากฏรายวิชาที่จะท าให้บัณฑิตเป็นผู้น าได้ เช่น รายวิชา  
(Management) การบริหารจัดการ 

- มติคณะกรรมการ  เห็นว่าหลักสูตรเน้นในเรื่องของหลักภาษาอาหรับ ซึ่งสามารถน ามา
บูรณาการกับอาชีพตามท่ีก าหนดในหลักสูตรได้  

*  (หน้า 80) จุดด า/จุดขาว 
รายวิชาหลักภาษาอาหรับ ทักษะทางปัญญา ข้อ 2 ส าคัญมาก 
รายวิชา วรรณคดี       ทักษะทางปัญญา ข้อ 4 ส าคัญมาก  
จึงเสนอให้พิจารณาใหม่ 
- มติคณะกรรมการ ให้พิจารณาแก้ไขตามข้อเสนอ 

การแปลภาษาของค าอธิบายรายวิชา ระหว่างภาษาไทย อาหรับ และภาษาอังกฤษ ไม่ค่อย
จะตรงกัน ตัวอย่าง  วิชา ประวัติและส านักไวยากรณ์อาหรับ จึงขอเสนอให้กรรมการร่าง
พิจารณาใหม่ 
- มติคณะกรรมการ ให้พิจารณาแก้ไขตามข้อเสนอ  

สถิติการวิจัย (البحوث اإلحصائية) ควรเป็น البحث األحصائي 
      - มติคณะกรรมการ ให้คงไว้เหมือนเดิม เนื่องจากท้ังสองเป็นชื่อวิชาเดียวกัน 

 3. ดร.แซมซู เจะเลง หัวหน้าหลักสูตรมหาบัณฑิตภาขาวิชาภาษาอาหรับ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี 
* ค าผิด ผมได้ติกไว้ในหลักสูตรแล้ว 

- มติคณะกรรมการ ให้พิจารณาแก้ไขตามข้อเสนอ  

 * ชื่อหลักสูตรภาษาอาหรับ เสนอให้ตัดค าว่า اآلدابเป็น الليسان يف اللغة العربية 
- มติคณะกรรมการ ให้พิจารณาแก้ไขตามข้อเสนอ  

 * สัดส่วนการใช้ภาษา 70 , 15 , 10 ,5  ในเมื่อเป็นหลักสูตรนานาชาติ ท าไมต้องมีสัดส่วนไม่ใช้
ภาษาอาหรับ 100 % 
     - มติคณะกรรมการ ให้คงไว้เหมือนเดิม 
 * ท าไมต้องลดจ านวนหน่วยกิตของรายวิชาเฉพาะ จาก 102 เป็น 99 



 

 

 

๑๘๗ 

    - มติคณะกรรมการ ให้คงไว้เหมือนเดิม เพื่อให้สอดคล้องกับหลักสูตรอื่นๆท่ีเปิดสอนใน
สถาบันอสลามและอาหรับศึกษา 

4. ดร.ซอฮีบุลบัฮรี บินโมง  ภาควิชาภาษาอาหรับ คณะมนุษย์และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี   

- ค าผิด 
- มติคณะกรรมการ ให้พิจารณาแก้ไขตามข้อเสนอ  

- ค าอธิบายรายวิชาไม่สอดคล้องระหว่างภาษาอาหรับ ภาษาอังกฤษ และภาษาไทย  
- มติคณะกรรมการ ให้พิจารณาแก้ไขตามข้อเสนอ  

- วิชา อิลมุลอัศวาต มีชื่อภาษาไทย สัทศาสตร์ 
- มติคณะกรรมการ ให้พิจารณาแก้ไขตามข้อเสนอ  

- วิชา นิรุกติศาสตร์ เป็นชื่อของ วิชา فقو اللغة ส่วน علم اللغة  มีชื่อภาษาไทย ภาษาศาสตร์ 

- มติคณะกรรมการ ให้พิจารณาแก้ไขตามข้อเสนอ  
- วิชา อิลมุลอัศวาต เสนอให้เพิ่มในค าอธิบายรายวิชาเรื่องปัญหาการออกเสียงภาษาอาหรับของ

นักศึกษาไทยและให้เพิ่มเรื่องเสียงที่คล้ายคลึงและเสียงต่างกัน 
- มติคณะกรรมการ ให้คงไว้เหมือนเดิมเนื่องจากสามารถแก้ปัญหาการออกเสียงได้โดยผ่านอัต-
ตัจวิด และที่มาของเสียง (มะคอริจญ) ซึ่งได้ปรากฏแล้วในค าอธิบายที่รายวิชา  

- ไม่มี รายวิชาทักษะการอ่าน ฟัง เขียนและ พูด แม้แต่ในค าอธิบายรายวิชาในรายวิชาต่างๆท่ี
เกี่ยวกับภาษาอาหรับ  จึงเสนอให้พิจารณาเพ่ิม 
    - มติคณะกรรมการ ให้คงไว้เหมือนเดิมเนื่องจากกระบวนการเรียนการสอนสามารถบรรลุถึง

ทักษะต่างๆที่ก าหนดไว้ 
- รายวิชา สารนิพนธ์ มีแต่หน่วยกิต ทฤษฏี ไม่มีปฏิบัติ 
- มติคณะกรรมการ ให้คงไว้เหมือนเดิม  
- อาจารย์รับผิดชอบหลักสูตร ต้องมีผลงานวิชาการภายใน 5 ปี 

มติคณะกรรมการ รับทราบ 
 
อ่ืนๆ 
   - ไม่มี    

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

๑๘๘ 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก จ 
ค าสั่งแต่ตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตฯ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

๑๘๙ 

 
 
 

 

ค าสั่งสถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา 
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 

ที่ 1๙๙ /๒๕๖๐ 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินโครงการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชาภาษาอาหรับ ปรับปรุง 256๑ (หลักสูตรนานาชาติ) สถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา 
  ..................................................................... 

  เพ่ือให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ว่าด้วยคณะกรรมการพัฒนา
หลักสูตร สถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

  อาศัยอ านาจตามค าสั่งที่ ๒๑๔๐/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒๗ ตุลาคม  ๒๕๕๘ เรื่อง มอบหมายอ านาจ
ให้คณบดี ผู้อ านวยการวิทยาลัย ผู้อ านวยการสถาบัน สังกัดมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ปฏิบัติราชการ
แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ข้อ ๕ ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆตามระเบียบข้อบังคับฯ  จึงแต่งตั้ง
คณะกรรมการด าเนินโครงการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอาหรับ (หลักสูตร
นานาชาติ) ปรับปรุง พ.ศ. 256๑ สถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา ดังต่อไปนี้ 

  ๑. คณะกรรมการอ านวยการ  มีหน้าที่ก ากับ ติดตาม ให้ปรึกษา แก้ไขปัญหา และอ านวย
ความสะดวกและ สนับสนุนการด าเนินงานฝุายต่าง ๆ เพ่ือให้การด าเนินโครงการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
ประกอบด้วย  
    ๑.๑ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เจ๊ะเหล๊าะ  แขกพงศ์ ประธานกรรมการ  
   1.2 ดร.อานิส  พัฒนปรีชาวงศ์   กรรมการ  
   ๑.๒. ดร.มะนะพียะ เมาตี     กรรมการ 
   ๑.๓ ดร.อับดุลรอฮิม วายะโยะ     กรรมการ  
   ๑.๔ นางวาสนา  มะเจะแน         กรรมการและเลขานุการ 

๒.  คณะกรรมการด าเนินงาน   มีหน้าที่ วางแผน ก าหนดรูปแบบ การด าเนินโครงการ และ
ประสานงานกับฝุายต่าง ๆ เพื่อให้การด าเนินโครงการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามขั้นตอนการปรับปรุง
หลักสูตรที่ก าหนดโดยส านักศึกษาคณะกรรมการการอุดมศึกษาและมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
ประกอบด้วย 
   ๒.๑ ดร.อานิส   พัฒนปรีชาวงศ์   ประธานกรรมการ  

๒.๒ ดร.มิรฆอนีย์   มักกาวี รอมฎอน กรรมการ  
๒.๓ ดร.อับดุลรอเซะ  หะมีแย   กรรมการ  
๒.๔ ดร.มูฮ ามัด   วาเล็ง   กรรมการ  

  ๒.๕ ดร.ญามาล   อับดุลอาซีซ อาลี นัศร กรรมการ 
๒.๖ อาจารย์อาอีชะฮ์  แวมามะ   กรรมการ  

   ๒.๗ อาจารย์ลุกมาน  เจะกา   กรรมการ  
   ๒.๘ อาจารย์สุรยาณี  อาลีมามะ  กรรมการ  
   2.๙ นายแวลียะห์  รอนิง   กรรมการและ 

เลขานุการ 
/2.๑๐นางนูรอาซีกีน... 



 

 

 

๑๙๐ 

 
   2.๑๐นางนูรอาซีกีน  มะแร   ผู้ช่วยเลขานุการ 

  

  ๓. คณะกรรมการฝ่ายการเงินมีหน้าที่  เบิก – จ่ายเงิน ในการจัดโครงการพัฒนาหลักสูตรและ
ควบคุมการเบิกจ่ายเงิน ให้เป็นไปตามกฎระเบียบของทางราชการ   ประกอบด้วย 
   ๓.๑ นางวาสนา    มะเจะแน ประธานกรรมการ         
   ๓.๒ นางสาวซีตีมาเรีย  กาเดร์   กรรมการ  
   ๓.๓ นางสาวฟูรีดา  หะมะ  กรรมการและเลขานุการ  

  ๔. คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล   มีหน้าที่ประเมินผลการปฏิบัติโครงการ และจัดท าเอกสาร
สรุปผลการด าเนินงานเป็นรูปเล่ม  ประกอบด้วย 
   ๔.๑ ดร.อับดุลรอเซะ  หะมีแย  ประธานกรรมการ         
   ๔.๒ นายอารีดีน   อีแตตีแม กรรมการ  
   ๔.๓ นายอับดุลรอฮิม  มามะ  กรรมการ  
   ๔.๔ นายนิมูฮัมหมัดฟิตรี  อาแว  กรรมการ  
   ๔.๕ นางสาวฮุสนา  ดอเล๊าะ  กรรมการและเลขานุกา ร 

 ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ เพ่ือให้การ
ด าเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่สถาบันอิสลามและอาหรับศึกษาและมหาวิทยาลัย
นราธิวาสราชนครินทร์ต่อไป 

 

สั่ง  ณ วันที่   ๖ พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

                                   

                                       
( ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เจ๊ะเหล๊าะ    แขกพงศ์ ) 
ผู้อ านวยการสถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา 

ปฏิบัติราชการแทน 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 

 
 
 
 
 
 
 

 


