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รายละเอียดของหลักสูตร
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากฎหมายอิสลาม
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี
วิทยาลัยอิสลามศึกษา ภาควิชาอิสลามศึกษา
หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป

1. รหัสและชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย:
ภาษาอังกฤษ:
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากฎหมายอิสลาม
Bachelor of Arts Program in Islamic law

ศิลปศาสตรบัณฑิต (กฎหมายอิสลาม)
ศศ.บ. (กฎหมายอิสลาม)
Bachelor of Arts (Islamic Law)
B.A. (Islamic Law)

3. วิชาเอก
กฎหมายอิสลาม
4. จํานวนหนวยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
ไมนอ ยกวา 142 หนวยกิต
5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ
หลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ป
5.2 ภาษาที่ใช
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษรอยละ 20*
*

วิชาทีส่ อน คือ 1. 766-220 กฎหมายธุรกิจอิสลาม 1
3 (3-0-6)
6. 766-423 กฎหมายธุรกิจอิสลาม 4
2. 766-321 กฎหมายธุรกิจอิสลาม 2
3 (3-0-6)
7. 766-431 สัมมนากฎหมายอิสลามกับปญหาปจจุบัน
3. 766-322 กฎหมายธุรกิจอิสลาม 3
3 (3-0-6)
8. 766-457 กฎหมายเกี่ยวกับทรัพยสนิ ทางปญญา
4. 766-356 การระงับขอพิพาทโดยทางเลือกอื่น 3 (1-4-4)
9. 766-458 กฎหมายเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน
5. 766-415 ระบบการศาลและวิธีพจิ ารณาความในอิสลาม 3 (3-0-6)

3 (3-0-6)
3 (1-4-4)
3 (3-0-6)
2 (2-0-4)
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5.3 การรับนักศึกษา
รับนักศึกษาไทย
5.4 ความรวมมือกับสถาบันอื่น
เปนหลักสูตรเฉพาะของคณะที่จัดการเรียนการสอนโดยตรง
5.5 การใหปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษา
ใหปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
 หลักสูตรปรับปรุงใหม …….
 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 ปรับปรุงมาจากหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากฎหมายอิสลาม
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2551
 ไดรับอนุมัติจากสภาวิชาการ ในคราวประชุมครั้งที่ 122 (4/2554) เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2554
 ไดรับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 332 (5/2554) เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม
2554
เปดสอนภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 2555
7. ความพรอมในการเผยแพรหลักสูตรคุณภาพและมาตรฐาน
หลักสูตรมีความพรอมในการเผยแพรวาเปนหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ ในปการศึกษา 2557
8. อาชีพที่สามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา
8.1 ดะโตะยุติธรรม นั กกฎหมายอิสลาม หรือเจาหนาที่ในหนวยงานของรัฐ เชน ศาลจังหวัด สํานักงาน
คณะกรรมการกลางอิส ลามแห งประเทศไทย สํานั กงานคณะกรรมการอิ สลามประจําจั งหวัด ศูน ย
อํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต สํานักงานยุติธรรมจังหวัด สํานักงานคุมประพฤติจังหวัด และ
อื่นๆ
8.2 บุคลากรในหนวยงานภาคเอกชนหรือพนักงานในสถาบันการเงินอิสลาม เชน ธนาคารอิสลาม สหกรณ
อิสลาม และบริษัทประกันภัยแบบอิสลาม (ตะกาฟุล) เปนตน
8.3 เจาหนาที่หรือพนักงานในสถานประกอบการหะลาล
8.4 ผูชวยนักวิจัยดานกฎหมายอิสลาม
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9. ชื่อ นามสกุล เลขประจําตัวบัตรประชาชน ตําแหนง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารยผูรับผิดชอบ
หลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตร
9.1 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
ลําดับ
1

2

ชื่อ-สกุล
ตําแหนง
เลขประจําตัวบัตรประชาชน
นายมะรอนิง สาแลมิง
อาจารย
3-9599-00422-94-1

นายสุทธิศักดิ์ ดือเระ
3-9599-00142-39-6

อาจารย

วุฒิการศึกษา (สาขา)/สถาบัน

ปที่จบ

Ph.D. (Principle of Jurisprudence)
The Islamic University of Madinah,
Saudi Arabia.
M.A. (Principle of Jurisprudence) The
Islamic University of Madinah, Saudi
Arabia.
B.A. (Islamic Law) The Islamic
University of Madinah, Saudi Arabia.
น.ม.(กฎหมายมหาชนระหวางประเทศ)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
น.บ.(กฎหมาย) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

2004

วุฒิการศึกษา (สาขา)/สถาบัน

ปที่จบ

Ph.D. (Principle of Jurisprudence)
The Islamic University of Madinah,
Saudi Arabia.
M.A. (Principle of Jurisprudence)
The Islamic University of Madinah,
Saudi Arabia.
B.A. (Islamic Law) The Islamic
University of Madinah, Saudi Arabia.
น.ม.(กฎหมายมหาชนระหวางประเทศ)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
น.บ.(กฎหมาย) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

2004

1998

1992
2545
2537

9.2 อาจารยประจําหลักสูตร
ชื่อ-สกุล
ลําดับ เลขประจําตัวบัตรประชาชน
1

2

นายมะรอนิง สาแลมิง
3-9599-00422-94-1

นายสุทธิศักดิ์ ดือเระ
3-9599-00142-39-6

ตําแหนง
อาจารย

อาจารย

1998

1992
2545
2537

4
ชื่อ-สกุล
ลําดับ เลขประจําตัวบัตรประชาชน
3

4

5

นายอัสมัน แตอาลี
3-9506-00036-77-1

นายอับดุลเราะมัน เจะอารง
3-9401-00135-28-1

Mr. Ibrahima Lamine Sano
R 0353797

ตําแหนง
อาจารย

อาจารย

อาจารย

วุฒิการศึกษา (สาขา)/สถาบัน

ปที่จบ

Ph.D. (Islamic Revealed knowledge
and Heritage) International Islamic
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10. สถานที่จัดการเรียนการสอน
10.1 อาคารเรียนรวม (อาคาร 19) ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี
10.2 อาคารเรียนของวิทยาลัยอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี
10.3 อาคารวิทยอิสลามนานาชาติ วิทยาลัยอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขต
ปตตานี
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11. สถานการณภายนอกหรือการพัฒนาที่จําเปนตองนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
11.1 สถานการณหรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
ปจจุบันมีประชากรมุสลิมทั่วโลกประมาณ 1,800 ลานคนหรือรอยละ 25 ของประชากรโลก ซึ่งตาม
หลักการของศาสนาอิสลามแลวมุสลิมทุกคนจะตองบริโภคอาหารและใชผลิตภัณฑหะลาล (ศาสนาอนุมัติ)
ดังนั้น จะเห็นไดวาอาหารและผลิตภัณฑหะลาลเปนที่ตองการของตลาดโลกมุสลิมเปนอยางยิ่ง โดยเฉพาะ
ในปจจุบันตรารับรองหะลาล (Halal Brand) มีอิทธิพลตอการเลือกซื้ออาหารและผลิตภัณฑ ทําใหธุรกิจ
ดานหะลาลมีการขยายตัวในตลาดโลกมุสลิมอยางรวดเร็ว ซึ่งมีผลตอเศรษฐกิจโลกเปนอยางมาก แมแตใน
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต ซึ่งมีประชากรมุสลิมเปนจํานวนมากเชนกัน โดยเฉพาะประเทศมุสลิม เชน
มาเลเซีย อินโดนีเซีย และบรูไน ตางก็มีการแขงขันเพื่อเปนศูนยกลางในการผลิตอาหารและผลิตภัณฑหะ
ลาล สํ าหรั บ ประเทศไทยมี มุ ส ลิ ม จํ า นวนมากอาศั ย อยู ในจั งหวั ด ชายแดนภาคใต มี ศั ก ยภาพและขี ด
ความสามารถที่จะเปนศูนยกลางธุรกิจและอุตสาหกรรมหะลาล (Halal Hub) ในภูมิภาค ดังนั้น ดวยเหตุ
ดังกลาวธุรกิจและอุตสาหกรรมหะลาลจึงมีผลตอความเขมแข็งทางเศรษฐกิจของประเทศอยางยิ่ง หลักสูตร
สาขาวิช ากฎหมายอิสลามจึงพรอมที่จะผลิตบัณฑิ ตที่มีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับหลักการหะลาลเพื่ อ
สนองความตองการของสถานประกอบการตางๆ ทั้งในประเทศและตางประเทศ
นอกจากนั้นหลักสูตรนี้ยังสามารถผลิตบุคคลากรเพื่อตอบสนองความตองการการดําเนินธุรกิจที่เปนไป
ตามหลักศาสนาอิสลาม เชน ธุรกรรมทางการเงินแบบอิสลามหรือแบบไรดอกเบี้ย ซึ่งปจจุบันธุรกรรมทาง
การเงินดังกลาว จะเปนรูปแบบของธนาคารอิสลาม สหกรณอิสลาม หรือบริษัทประกันภัยแบบอิสลาม (ตะ
กาฟุล) ซึ่งเปนพลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศที่สําคัญอีกดวย
11.2 สถานการณหรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
สังคมไทยอาจกลาวไดวาเปนสังคมพหุวัฒนธรรม ซึ่งถือเปนจุดเดนและเปนสภาพทางสังคมเชิงบวก ที่
มีสวนชวยทําใหเปนสังคมมีความนาอยูและมีความสงบสุข ศาสนาอิสลามเองก็มีหลักการในการสงเสริมให
มนุ ษ ย ทุก คนมี ค วามเข าใจในบริ บ ทของความหลากหลายทั้ งทางวัฒ นธรรม ชาติ พั น ธุ ภาษา และสี ผิ ว
สามารถอยูรวมกันไดโดยปราศจากความขัดแยงใดๆ แตในปจจุบันไดเกิดปญหาของความไมเขาใจในการอยู
รวมกันทามกลางความหลากหลายดังกลาว โดยเฉพาะความแตกตางทางดานศาสนาและชาติพันธุขึ้น สงผล
ทําใหเกิดความแตกแยกและความรุนแรงทั้งในระดับประเทศและระดับภูมิภาค โดยเฉพาะในสามจังหวัด
ชายแดนภาคใตที่มีประชากรมุสลิมอาศัยอยูเปนจํานวนมาก ซึ่งความขัดแยงระหวางรัฐกับกลุมกอความไม
สงบ ความขัดแยงระหวางเจาหนาที่ของรัฐระดับผูปฏิบัติกับประชาชนผูบริสุทธิ์ และความขัดแยงระหวาง
คนไทยพุทธกับคนไทยมุสลิม จากปญหาดังกลาวนี้นํามาซึ่งการเรียกรองความเปนธรรมและความยุติธรรม
ในฐานะความเปนพลเมืองของคนไทยที่นับถือศาสนาอิสลามตามรัฐธรรมนูญในเรื่องความยุติธรรม ความ
เสมอภาค และความเทาเทียมกัน ปราศจากการเลือกปฏิบัติไมวาในกรณีใดๆ ทั้งสิ้น และหนึ่งในขอเรียกรอง
ของมุสลิมที่มีความสําคัญมากนั่นคือ เสรีภาพในการปฏิบัติตามหลักการของศาสนาหรือกฎหมายอิสลาม
โดยเฉพาะกฎหมายอิสลามวาดวยครอบครัวและมรดก ตามพระราชบัญญัติการใชกฎหมายอิสลามในเขต
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จังหวัดปตตานี นราธิวาส ยะลา และสตูล พ.ศ. 2489 ซึ่งเปนที่มาของตําแหนงดะโตะยุติธรรมทําหนาที่เปน
ผูพิพากษาตัดสินในคดีตางๆ ที่เกี่ยวกับครอบครัวและมรดกของมุสลิมใน 4 จังหวัดชายแดนภาคใต
ปจจุบันพระราชบัญญัติการใชกฎหมายอิสลามในเขตจังหวัดปตตานี นราธิวาส ยะลา และสตูล พ.ศ.
2489 ฉบับนี้ ไดมีการเสนอแกไขปรับปรุงใหมแลว โดยมีรายละเอียดเพิ่มเติมจากเดิมหลายประเด็นดวยกัน
อาทิ (1) ไดมีการขยายเขตพื้นที่การใชกฎหมายฉบับนี้จากเดิมใชเฉพาะใน 4 จังหวัดชายแดนภาคใต เปน
ทุกจังหวัดตามที่มีพระราชกฤษฎีกากําหนดโดยเฉพาะจังหวัดที่มีคณะกรรมการอิสลามประจําจังหวัด ซึ่ง
ปจจุบันมีจํานวนทั้งสิ้น 38 จังหวัด (2) ไดมีการกําหนดใหมีองคคณะผูพิพากษาแผนกคดีครอบครัวมรดก
อิสลามในศาลฎีกาดวย โดยกําหนดใหมีดะโตะยุติธรรมจํานวน 3 ใน 5 คน ตอหนึ่งองคคณะ (3) ไดมีการ
กําหนดคุณสมบัติผูที่จะดํารงตําแหน งดะโตะยุติธรรม จะต องเป นผูที่สําเร็จการศึกษาในระดับไมต่ํากวา
ปริญ ญาตรีดานกฎหมายอิ สลาม (4) ได มีการกําหนดใหสํานักงานศาลยุติธรรมในศาลจังหวัดที่มีการใช
กฎหมายครอบครัวมรดกอิสลาม จัดใหมีเจาหนาที่ศาลซึ่งสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีดานกฎหมาย
อิสลามหรืออิสลามศึกษาหรือเทียบเทาเปนผูใหคําปรึกษา แนะนํา ชวยเหลือในการฟองและดําเนินคดีใหแก
ผูฟองคดีโดยไมตองเสียคาใชจายใดๆ
ดังนั้น จะเห็นไดวาการเปดสอนหลักสูตรสาขาวิชากฎหมายอิสลามไดเตรียมพรอมในการรองรับและ
ผลิตบั ณ ฑิ ตที่ มีความรู ความสามารถ และความเชี่ยวชาญ เพื่ อตอบสนองความตองการของสั งคมและ
หนวยงานของรัฐในเรื่องดังกลาว จึงไดบรรจุเนื้อหาที่ครอบคลุมกฎหมายอิสลามวาดวยครอบครัวและมรดก
เพื่อเปนสวนหนึ่งในการสรางความเขาใจและสามารถนําไปปฏิบัติจริงไดอยางถูกตอง ตลอดจนมีสวนในการ
แกปญหาตางๆ ที่เกิดขึ้นในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใตตอไปอีกดวย
12. ผลกระทบจาก ขอ 11.1 และขอ 11.2 ตอการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวของกับพันธกิจของ
สถาบัน
12.1 การพัฒนาหลักสูตร
จากผลกระทบจากสถานการณภายนอกในการพัฒนาหลักสูตรจึงจําเปนตองพัฒนาหลักสูตรในเชิงรุก
ที่มีศักยภาพและสามารถปรับเปลี่ยนไดตามสถานการณ พัฒนาการ และกระแสการเปลี่ยนแปลงในมิติดาน
การเมือง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ที่เกิดขึ้นในประเทศอยางตอเนื่อง และสรางความพรอมในการ
รองรับการปฏิสัมพันธและการแขงขันในดานตางๆ ทั้งในประเทศไทยและตางประเทศ โดยการผลิตบุคลากร
ทางดานกฎหมายอิสลามที่มีศักยภาพสูงในการพัฒนาตนเองและมีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง ดานการศึกษา
เชิงบูรณาการและบุคลิกภาพใหเขากับลักษณะงานทั้งดานวิชาการและวิชาชีพ โดยยึดมั่นในจรรยาบรรณ
คุณธรรม จริยธรรม ซึ่งเปนไปตามนโยบายและวิสัยทัศนของมหาวิทยาลัยมุงสูความเปนเลิศในการศึกษา
คนควา การวิจัย และการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและมีคุณธรรม
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12.2 ความเกี่ยวของกับพันธกิจของสถาบัน
จากการที่มหาวิทยาสงขลานครินทร มีพันธกิจมุงเนนสูการเปนสถาบันอุดมศึกษาชั้นนํา หลักสูตรเปน
กลไกสํ าคั ญ ในการผลิตบัณ ฑิ ตที่ มีคุณ ภาพและสรางองค ความรูในศาสตรตางๆ ที่มีความจําเปน ตอการ
พัฒนาประเทศ โดยเฉพาะอยางยิ่งเกี่ยวกับศาสตรกฎหมายอิสลามที่มีพื้นที่ในการนําไปใชกวางขวางมาก
ทั้งนี้เพื่อตอบสนองความตองการในการใชกฎหมายอิสลามสําหรับมุสลิมในประเทศไทย ทั้งในระดับทองถิ่น
ประเทศ และสากล
นอกจากนั้นหลักสูตรสาขาวิชากฎหมายอิสลามนี้ยังเอื้อตอการไดมาซึ่งปริญญานิติศาสตรบัณฑิตอีก
หนึ่ งปริญญาในหลักสูต รสองปริญ ญา (Double Degree) ซึ่งเป น การรวมมือระหวางหลั กสู ตรสาขาวิช า
กฎหมายอิสลามของวิทยาลัยอิสลามศึกษากับหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตของคณะนิติศาสตรตามนโยบาย
ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
13. ความสัมพันธ (ถามี) กับหลักสูตรอื่นที่เปดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน
13.1 กลุมวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอื่น
จํานวน 20 รายวิชา ไดแก
1) คณะมนุษศาสตรและสังคมศาสตร จํานวน 11 รายวิชา คือ
411-101
ภาษากับความคิดและการสื่อสาร
417-100
ภาษาอังกฤษพื้นฐานเพื่อการเรียนในระดับมหาวิทยาลัย
417-101
ภาษาอังกฤษ 1
417-102
ภาษาอังกฤษ 2
425-101
มนุษยกับอารยธรรม
437-101
ปรัชญาชีวิต
438-101
ศาสนวิถี
427-103
มนุษยกับสังคม
426-101
สิ่งแวดลอมกับสังคม
427-104
อนาคตศึกษา
428-101
วิถีชีวิตชุมชนชายแดนใต
2) คณะศึกษาศาสตร จํานวน 4 รายวิชา คือ
261-201
ทักษะการคิด
264-102
ทักษะชีวิต
282-201
ชีวิตและสุขภาพ
299-101
วัฒนวิถีแหงการดํารงชีวิต
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3) คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี จํานวน 4 รายวิชา คือ
746-101
คณิตศาสตรในชีวิตประจําวัน
748-101
เทคโนโลยีสารสนเทศ
724-101
วิทยาศาสตรในชีวิตประจําวัน
724-103
วิทยาศาสตรกับสังคม
4) คณะวิทยาการสื่อสาร จํานวน 1 รายวิชา คือ
870-101
ความรูเทาทันสื่อและการใชสารสนเทศ
13.2 กลุมวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปดสอนใหภาควิชา/หลักสูตรอื่น
จํานวน 9 รายวิชา ไดแก
766-101
กฎหมายอิสลามเบื้องตน
766-102
หลักกฎหมายอิสลาม 1
766-210
หลักการปฏิบัติศาสนกิจในอิสลาม
766-220
กฎหมายธุรกิจอิสลาม 1
766-311
กฎหมายอาญาอิสลาม
766-312
กฎหมายครอบครัวอิสลาม
766-322
กฎหมายอิสลามเปรียบเทียบ
766-321
กฎหมายธุรกิจอิสลาม 2
766-414
กฎหมายมรดก-พินัยกรรมอิสลาม
13.3 การบริหารจัดการ
13.3.1 แตงตั้งหัวหนาแผนกวิชากฎหมายอิสลามเปนผูประสานงานรายวิชาทุกรายวิชา เพื่อทําหนาที่
ประสานงานกับภาควิชา อาจารยผูสอน และนักศึกษาในการพิจารณารายวิชา การจัดการเรียน
การสอนและการประเมินผล
13.3.2 มอบหมายคณะกรรมการประจํ า หลั ก สู ต รสาขาวิ ช ากฎหมายอิ ส ลามดํ าเนิ น การเกี่ ย วกั บ
กระบวนการจัดการเรียนการสอนเพื่อใหบรรลุเปาหมายรายวิชา
13.3.3 หัวหนาภาควิชาอิสลามศึกษา และหัวหนาแผนกวิชากฎหมายอิสลามประสานงานกับอาจารย
ผูสอน ดานเนื้อหาสาระใหสอดคลองกับมาตรฐานผลการเรียนรู

9
หมวดที่ 2 ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงคของหลักสูตร
1.1 ปรัชญา
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากฎหมายอิสลามมีปรัชญาที่จะผลิตบัณฑิตที่มีองคความรู ความ
เขาใจ และความสามารถ ในศาสตรกฎหมายอิสลามและกฎหมายทั่วไป ตลอดจนมีคุณธรรม จริยธรรม และมี
ความรับผิดชอบตอตนเองและสังคมสวนรวม เพื่อพัฒ นาคุณภาพชีวิตของตนเองและสังคมอยางสมดุล จน
สามารถใชชีวิตอยูในสังคมไดอยางมีความสุข
1.2 ความสําคัญ
1.2.1 ตอบสนองความตองการของชุมชนในดานการพัฒนาการใชกฎหมายอิสลาม
1.2.2 พัฒนาคุณภาพชีวิตของมุสลิมในประเทศไทย
1.2.3 ตอบสนองการเปลี่ยนแปลงทางดานสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองการปกครอง
1.2.4 แกปญหาการขาดแคลนของบุคลากรในวิชาชีพดานกฎหมายอิสลาม
1.3 วัตถุประสงค
เพื่อผลิตบัณฑิตใหมีคุณลักษณะตอไปนี้
1.3.1 มีองคความรู ความเขาใจ และความสามารถ ในศาสตรกฎหมายอิสลามและกฎหมายทั่วไป
และสามารถนําไปใชในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเองและสังคมได
1.3.2 สามารถศึกษา คนควา วิจัยทางดานกฎหมายอิสลามใหกวางขวางยิ่งขึ้น
1.3.3 มีคุณธรรม จริยธรรม ตามแนวทางของอิสลามและสามารถอยูในพหุสังคมไดอยางมีความสุข
1.3.4 สามารถประยุกตใชเทคโนโลยีสมัยใหมและสารสนเทศกับกฎหมายอิสลามอยางเหมาะสมและ
มีประสิทธิภาพ
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2. แผนพัฒนาปรับปรุง
คาดวาจะดําเนินการแลวเสร็จภายในรอบการศึกษา (5 ป)
แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง
กลยุทธ
1. ปรับปรุงหลักสูตรตาม
1. ติดตามการปรับปรุงหลักสูตรอยาง
เกณฑมาตรฐานของ สกอ.
สม่ําเสมอ
2. ประชุม/สัมมนาผูรับผิดชอบ
หลักสูตร อาจารยประจําหลักสูตร
3. ติดตามความกาวหนาขององค
ความรูในสาขาวิชา
4. ติดตามความคาดหวังของสังคมตอ
บัณฑิต
2. สงเสริมการจัดการเรียน
1. เพิ่มพูนทักษะอาจารยในการ
การสอนใหเปน active
จัดการเรียนการสอนแบบ active
learning
learning
2. แลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางอาจารย
ผูสอนในรายวิชาตางๆ
3. ประเมินประสิทธิภาพการเรียนการ
สอนแบบ active learning
3. สงเสริมการเรียนรูที่เนน 1. เพิ่มพูนทักษะอาจารยในการ
ผูเรียนเปนศูนยกลาง
จัดการเรียน การสอนที่เนนผูเรียน
เปนศูนยกลาง
2. แลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางผูสอน
จาก best practice มาเปนการ
เรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปน
ศูนยกลาง
3. กําหนดกิจกรรมการเรียนรูดวย
ตนเอง และการประเมินผลที่เนน
พัฒนาการของผูเรียนในแผนการ
จัดทํารายละเอียดของรายวิชา
4. ประเมินประสิทธิภาพการเรียน
การสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
5. พัฒนาสารสนเทศที่สนับสนุนการ

หลักฐาน/ตัวบงชี้
1. รายงานการประเมินหลักสูตร
2. เอกสารการปรับปรุงหลักสูตร
3. ผลสรุปและผลการประเมินการ
ประชุมสัมมนา
4. รายวิชาในหลักสูตรที่สอดคลองกับ
การเปลี่ยนแปลงทางการเมือง
สังคม เศรษฐกิจ และวัฒธรรม
1. จํานวนอาจารยที่รวมกิจกรรมการ
เพิ่มพูนทักษะการจัดการเรียน การ
สอนแบบ active learning
2. ผลการประเมินประสิทธิภาพ การ
เรียนการสอนแบบ active learning
3. ความพึงพอใจของผูเรียนตอการ
เรียนการสอนแบบ active learning
1. จํานวนอาจารยที่รวมกิจกรรมการ
เพิ่มพูนทักษะการจัดการเรียน
การสอนที่เนนผูเรียนเปน
ศูนยกลาง
2. ผลการประเมินประสิทธิภาพการ
เรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปน
ศูนยกลาง
3. ความพึงพอใจของผูเรียนตอการ
เรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปน
ศูนยกลาง
4. จํานวนรายวิชาที่กําหนดกิจกรรม
การเรียนรูดวยตนเอง
5. จํานวนรายวิชาที่ใชการ
ประเมินผลที่เนนพัฒนาการของ

11
แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง

กลยุทธ
เรียนรูดวยตนเอง

หลักฐาน/ตัวบงชี้

ผูเรียน
6. ความพึงพอใจของผูเรียนตอ
สารสนเทศที่สนับสนุนการเรียนรู
ดวยตนเอง
4. ปรับปรุงวิธีการวัดและการ 1. เพิ่มพูนทักษะอาจารยเกีย่ วกับ
1. จํานวนอาจารยที่รวมกิจกรรมการ
ประเมินผล
วิธีการวัดและประเมินผล
เพิ่มพูนทักษะในการวัดและ
2. กําหนดใหมีคณะกรรมการ
ประเมินผล
วิเคราะหขอสอบในทุกรายวิชา
2. รายงานการวิเคราะหขอสอบ
3. กําหนดเกณฑในการวัดและ
3. ผลการวิเคราะหขอสอบ
ประเมินแตละรายวิชา
4. เกณฑการวัดและประเมินผล
5. จํานวนรายวิชาที่ใชวิธีการวัดและ
ประเมินผลตามเกณฑที่กําหนด
6. ความพึงพอใจของผูเรียนตอระบบ
การวัดและประเมินผล
5. สงเสริมการจัดการเรียนรู 1. พัฒนาทักษะอาจารยในการจัดการ 1. จํานวนอาจารยที่รวมกิจกรรมการ
เพื่อใหบรรลุมาตรฐานผลการ เรียนรูและการประเมินผลการเรียนรู เพิ่มพูนทักษะการจัดการเรียนรูตาม
เรียนรูทุกดาน
ดานคุณธรรม จริยธรรม ดานความรู มาตรฐานผลการเรียนรู
2. ผลการประเมินประสิทธิภาพการ
ดานทักษะทางปญญา ดานทักษะ
ความสัมพันธระหวางบุคคลและความ จัดการเรียนรู ตามมาตรฐานผลการ
รับผิดชอบ ทักษะในการวิเคราะหเชิง เรียนรูแตละดาน
3. ความพึงพอใจของผูเรียนตอการ
ตัวเลข การสื่อสาร และการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ ที่เกี่ยวของกับ จัดการเรียนรูของอาจารย
สาขาวิชา
4. ผลการประเมินนักศึกษาในแตละ
2. ติดตามประเมินทักษะอาจารยใน มาตรฐานผลการเรียนรู
การจัดการเรียนรู และการประเมินผล
การเรียนรูของนักศึกษาตามมาตรฐาน
ผลการเรียนรูในแตละดาน
6. สงเสริมการจัดการเรียนรู 1. ใชภาษาอังกฤษรอยละ 20 % ใน 1. เอกสารประกอบการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษ
การสอน 9 รายวิชาของแตละป
เปนภาษาอังกฤษ
การศึกษา
2. แหลงขอมูลเพื่อการคนควา
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสรางของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
จัดการศึกษาระบบทวิภาค ขอกําหนดตางๆ เปนไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วาดวย
การศึกษาขั้นปริญญาตรี (ภาคผนวก 8)
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูรอน
มีการจัดการเรียนการสอนภาคฤดูรอน ทั้งนี้ ขึ้นอยูกับการพิจารณาของคณะกรรมการประจําหลักสูตร
1.3 การเทียบเคียงหนวยกิตในระบบทวิภาค
ไมมี
2. การดําเนินการหลักสูตร
2.1 วัน-เวลาในการดําเนินการเรียนการสอน
วิชาภาคทฤษฎี เรียนวันจันทร ถึงวันศุกร เวลา 08.30-16.30 น.
วิชาภาคปฏิบัติ เรียนวันจันทร ถึงวันศุกร เวลา 08.30-16.30 น.
ภาคตน เดือนมิถุนายน – กันยายน
ภาคปลาย เดือนตุลาคม – กุมภาพันธ
ภาคฤดูรอน เดือนมีนาคม – พฤษภาคม
2.2 คุณสมบัติของผูเขาศึกษา
1) ตองสําเร็จการศึกษาไมต่ํากวามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา
2) ผานการคัดเลือกตามเกณฑของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และ/หรือเปนไปตาม
ระเบียบขอบังคับของการคัดเลือกของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
3) ผ านการคั ดเลื อกตามเกณฑ การคัดเลือกภายใตโครงการนักเรีย นที่ มีผ ลการเรีย นดี โครงการ
สงเสริมเด็กมีคุณธรรม โครงการบุคคลที่มีความสามารถพิเศษทางดานกีฬา โครงการคัดเลือกโดย
ตรงที่วิทยาลัยอิสลามศึกษาเปนผูดําเนินการ และโครงการรับนักศึกษาชาวไทยที่นับถือศาสนา
อิสลามจังหวัดชายแดนภาคใตใหเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร และโครงการคัดเลือก
โดยตรงที่วิทยาลัยอิสลามศึกษาเปนผูดําเนินการ
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2.3 ปญหาของนักศึกษาแรกเขา
1)
2)
3)
4)

ความรูและทักษะพื้นฐานดานภาษาอาหรับและอังกฤษคอนขางต่ํา
ความรูพื้นฐานดานกฎหมายอิสลามไมเพียงพอที่จะเรียนในสาขาวิชากฎหมายอิสลาม
ความรูพื้นฐานดานกฎหมายทั่วไปไมเพียงพอที่จะเรียนในสาขาวิชากฎหมายทั่วไป
ความรูและทักษะพื้นฐานดานการใชเทคโนโลยีและสารสนเทศคอนขางต่ํา

2.4 กลยุทธในการดําเนินการเพื่อแกไขปญหา/ขอจํากัดของนักศึกษาในขอ 2.3
1) นักศึกษาที่มีผลการเรียนภาษาอาหรับและอังกฤษต่ํากวาเกณฑที่กําหนด ใหลงทะเบียนเรียน
รายวิชาภาษาอาหรับและอังกฤษเพื่อเตรียมความพรอม
2) จัดกิจกรรมเตรียมความพรอมใหแกนักศึกษาเพื่อใหมีความรูพื้นฐานดานกฎหมายอิสลามและ
กฎหมายทั่วไปต่ํา
3) จัดการสอนเสริมใหแกนักศึกษาที่มีปญหาในการเรียนภาษาอังกฤษ และกฎหมายทั่วไป
4) จัดการสอนเสริมเกี่ยวกับการใชเทคโนโลยีและสารสนเทศ
2.5 แผนการรับนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาในระยะ 5 ป
จํานวนนักศึกษา
ชั้นปที่ 1
ชั้นปที่ 2
ชั้นปที่ 3
ชั้นปที่ 4
รวม
จํานวนบัณฑิต

2555
60

60
-

จํานวนนักศึกษาแตละปการศึกษา
2556
2557
2558
2559
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
120
180
240
240
60
60
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2.6 งบประมาณตามแผน
รายการ
รวมงบดําเนินการ
1. งบบุคลากร
2. งบดําเนินงาน
3. งบเงินอุดหนุน
4. งบรายจายอื่น
รวมงบลงทุน
5. งบลงทุน
รวมทั้งสิ้น
จํานวนนักศึกษา (คน)
คาใชจายตอหัวนักศึกษา
รวมทุกประเภทรายจาย

2555
1,395,900
993,900
238,000
100,000
100,000
0
0
1,431,900
60
23,865
23,265

2556
1,445,600
1,043,600
238,000
100,000
100,000
0
0
1,481,600
120
12,347
12,047

2557
1,497,800
1,095,800
238,000
100,000
100,000
0
0
1,533,800
180
8,521
8,321

2558
1,552,600
1,150,600
238,000
100,000
100,000
0
0
1,588,600
240
6,619
6,469

2559
1,610,200
1,208,200
238,000
100,000
100,000
0
0
1,646,200
240
6,859
6,709

หมายเหตุ ยังไมรวมคาใชจายทางออม เชน คาใชจายที่เกิดจากหนวยงานสนับสนุน (หนวยคอมพิวเตอร
วิทยาลัย หองสมุดวิทยาลัย) เปนตน
2.7 ระบบการศึกษา
 แบบชั้นเรียน
 แบบทางไกลผานสื่อสิ่งพิมพเปนหลัก
 แบบทางไกลผานสื่อแพรภาพและเสียงเปนสื่อหลัก
 แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกสเปนสื่อหลัก (E-learning)
 แบบทางไกลทางอินเตอรเน็ต
 อื่นๆ (ระบุ)
2.8 การเทียบโอนหนวยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนขามสถาบันอุดมศึกษา (ถามี)
เปนไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วาดวยการศึกษาขั้นปริญญาตรี
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3. หลักสูตรและอาจารย
3.1 หลักสูตร

-

3.1.1 จํานวนหนวยกิต รวมตลอดหลักสูตรจํานวนไมนอยกวา
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หนวยกิต

3.1.2 โครงสรางหลักสูตร
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ไมนอยกวา
กลุมวิชาภาษา
กลุมวิชามนุษยศาสตร
กลุมวิชาสังคมศาสตร
กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
ไมนอยกวา
กลุมวิชาพื้นฐานวิชาเอก
กลุมวิชาเอกบังคับ
กลุมวิชาเอกเลือก
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี
ไมนอยกวา
ง. สหกิจศึกษา
หรือฝกงาน (ไมนับหนวยกิต)

30
9
6
6
9
106
21
73
12
6
6
300

หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต *
ชั่วโมง

3.1.3 รายวิชา
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไมนอยกวา
30
ประกอบดวยกลุมวิชาตอไปนี้
1) กลุมวิชาภาษา
9
ภาษาไทย
บังคับ
3
411-101 ภาษากับความคิดและการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษ บังคับ
6
417-100 ภาษาอังกฤษพื้นฐานเพื่อการเรียนในมหาวิทยาลัย **
417-101 ภาษาอังกฤษ 1
417-102 ภาษาอังกฤษ 2
2

*
**

1

หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
3(3-0-6)
หนวยกิต
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)

สําหรับนักศึกษาที่เลือกเรียนสหกิจศึกษามีหนวยกิตรวมเพิ่มอีก 6 หนวยกิต

บังคับใหเลือกเรียนสําหรับนักศึกษาคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร คณะรัฐศาสตร คณะศิลปกรรมศาสตร และวิทยาลัยอิสลามศึกษาที่มี
คะแนนสอบภาษาอังกฤษ O-NET ต่ํากวา 30 เรียนกอนวิชา 417-101 ภาษาอังกฤษ 1 โดยประเมินผลเปน S และ U ตองสอบผาน S เทานั้น จึงมี
สิทธิ์ลงทะเบียนเรียนวิขา 417-101 และ 417-102 ได
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2) กลุมวิชามนุษยศาสตร
6 หนวยกิต
บังคับ
3 หนวยกิต
425-101 มนุษยกับอารยธรรม
3 (3-0-6)
เลือก 3 หนวยกิต จากรายวิชาตอไปนี้
261-201 ทักษะการคิด
3 (2-2-5)
264-102 ทักษะชีวิต
3 (3-0-6)
282-201 ชีวิตและสุขภาพ
3 (2-2-5)
437-101 ปรัชญาชีวิต
3 (3-0-6)
438-101 ศาสนวิถี
3 (3-0-6)
914-101 วัฒนธรรมและศิลปะไทย
3 (3-0-6)
914-102 สุนทรียภาพในงานศิลปะ
3 (3-0-6)
และนักศึกษาสามารถเลือกเรียนรายวิชาศึกษาทั่วไปที่เปดสอนในวิทยาเขตอื่น/มหาวิทยาลัย
อื่น แลวนํามาเทียบเปนรายวิชาเลือกในหมวดวิชานี้ไดโดยความเห็นชอบของอาจารยที่ป รึกษาและคณะที่
นักศึกษาสังกัด
3) กลุมวิชาสังคมศาสตร
6 หนวยกิต
บังคับ
3 หนวยกิต
427-103 มนุษยกับสังคม
3 (3-0-6)
3 หนวยกิต
เลือก จากรายวิชาตอไปนี้
196-101 สังคม เศรษฐกิจ การเมือง การปกครองของไทย
3 (3-0-6)
299-101 วัฒนวิถีแหงการดํารงชีวิต
3 (2-2-5)
426-101 สิ่งแวดลอมกับสังคม
3 (2-2-5)
428-101 วิถีชีวิตชุมชนชายแดนใต
3 (3-0-6)
870-101 ความรูเทาทันสื่อและการใชสารสนเทศ
3 (3-0-6)
และนักศึกษาสามารถเลือกเรียนรายวิชาศึกษาทั่วไปที่เปดสอนในวิทยาเขตอื่น/มหาวิทยาลัย
อื่น แลวนํ ามาเที ยบเป น รายวิชาเลือกในหมวดวิชานี้ ไดโดยความเห็ น ชอบของอาจารยที่ป รึกษาและคณะที่
นักศึกษาสังกัด
4) กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
9 หนวยกิต
บังคับ
6 หนวยกิต
746-101 คณิตศาสตรในชีวิตประจําวัน
3 (3-0-6)
748-101 เทคโนโลยีสารสนเทศ
3 (2-2-5)
เลือก 3 หนวยกิต จากรายวิชาตอไปนี้
724-101 วิทยาศาสตรในชีวิตประจําวัน
3 (3-0-6)
724-103 วิทยาศาสตรกับสังคม
3 (3-0-6)
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นอกจากนั ก ศึ ก ษาเรี ย นวิ ช าศึ ก ษาทั่ ว ไปที่ จั ด ให ไม น อ ยกว า 3 หน ว ยกิ ต แล ว จะต อ งทํ า
กิจกรรมตามเงื่อนไขการเรียนวิชาศึกษาทั่วไปอีก 60 ชั่วโมง ดังนี้
1. นักศึกษาตองเขารวมกิจกรรมเสริมหลักสูตร * ที่มหาวิทยาลัย วิทยาเขต หรือหนวยงาน
อื่นจัดขึ้น ไดแก กิจกรรมดานพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน กิจกรรมพัฒนาวิชาการ ไม
น อ ยกว า 30 ชั่ ว โมง ทั้ งนี้ กิจ กรรมดั งกล าวต องไดรับ ความเห็ น ชอบจากอาจารย ที่ ป รึก ษาและคณะ และ
นักศึกษาตองมีใบผานกิจกรรมที่ไดรับการรับรองจากผูจัดกิจกรรม/อาจารยที่ปรึกษา
2. นักศึกษาตองทํากิจกรรมออกกําลังกาย/กีฬา เพื่อพัฒนาสุขภาพและบุคลิกภาพ ไมนอย
กวา 30 ชั่วโมง หรือจะลงทะเบียนรายวิชากีฬาประเภทตางๆ (รหัส 281-xxx) 1 หนวยกิจ โดยนับหนวยกิจใน
หมวดวิชาเลือกเสรีก็ได ทั้งนี้กิจกรรมดังกลาวตองไดรับความเห็ นชอบจากอาจารยที่ปรึกษาและคณะ และ
นักศึกษาตองมีใบผานกิจกรรมที่ไดรับการรับรองจากผูจัดกิจกรรม/อาจารยที่ปรึกษา
3. หรือนักศึกษาสามรถลงทะเบียนรียนรายวิชากิจกรรมประกอบหลักสูตร (Co-curicular
Activities) แทนเงื่อนไขการเรียนขอ 1 ก็ได
3

ข. หมวดวิชาเฉพาะ
106 หนวยกิต
1) วิชาเฉพาะสาขา
จํานวนไมนอยกวา
106 หนวยกิต
นักศึกษาตองลงทะเบียนเรียนวิชาเฉพาะสาขาซึ่งประกอบดวยกลุมวิชาพื้นฐาน กลุมวิชาเอก
บังคับ และวิชาเอกเลือกจํานวน 106 หนวยกิต ดังนี้

*

1.1) วิชาพื้นฐานวิชาเอก
761-102 ชีวประวัติศาสดามุหัมมัด
761-201 ภาษาอัลกุรอาน 1
761-202 ภาษาอัลกุรอาน 2
761-203 ภาษาอัลกุรอาน 3
761-205 อุลูมอัลกรุอาน 1
761-206 อุลูมหะดีษ
761-207 อะกีดะฮ อิสลามียะฮ
766-101 กฎหมายอิสลามเบื้องตน
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หนวยกิต
3 (3-0-6)
2 (2-0-4)
2 (2-0-4)
2 (2-0-4)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)

1.2) กลุมวิชาเอกบังคับ จํานวน
766-102 หลักกฎหมายอิสลาม 1
766-203 หลักกฎหมายอิสลาม 2
766-204 หลักกฎหมายอิสลาม 3

73

หนวยกิต
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
2 (2-0-4)

กิจกรรมเสริมหลักสูตร หมายถึง กิจกรรมนอกชัน้ เรียนซึ่งมหาวิทยาลัยไดจัดขึ้นเพื่อสรางโอการการเรียนรูใหแกนักศึกษาของ
มหาวิทยาลัยโดยไมถือวาสวนหนึ่งของการเรียนตามหลักสูตร มุงใหกิจกรรมดังกลาวเปนสวนเสริมสรางประสบการณ ทักษะ
ความรู ความสามารถ พัฒนาการทางบุคลิคภาพ ตลอดจนคุณธรรมและจริยธรรมใหแกนักศึกษา
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766-205 อัลกุรอานที่เกี่ยวกับกฎหมาย
766-206 หะดีษที่เกี่ยวกับกฎหมาย
766-210 หลักการปฏิบัติศาสนกิจในอิสลาม
766-220 กฎหมายธุรกิจอิสลาม 1
766-240 หลักกฎหมายมหาชน
766-241 กฎหมายแพง : หลักทั่วไป
766-242 กฎหมายรัฐธรรมนูญ
766-243 กฎหมายแพงและพาณิชยวาดวยนิติกรรมและสัญญา
766-307 กฎเกณฑและทฤษฎีในกฎหมายอิสลาม
766-311 กฎหมายอาญาอิสลาม
766-312 กฎหมายครอบครัวอิสลาม
766-313 กฎหมายอิสลามเปรียบเทียบ
766-321 กฎหมายธุรกิจอิสลาม 2
766-322 กฎหมายธุรกิจอิสลาม 3
766-330 วิธีวิทยาการวิจัยทางกฎหมายอิสลาม
766-344 กฎหมายแพงและพาณิชยวาดวยหนี้ : หลักทั่วไป
766-345 กฎหมายอาญา 1 : บทบัญญัติทั่วไป
766-346 กฎหมายแพงและพาณิชย ลักษณะละเมิด
จัดการงานนอกสั่ง ลาภมิควรได
766-414 กฎหมายมรดก-พินัยกรรมอิสลาม
766-415 ระบบการศาลและวิธีพิจารณาความในอิสลาม
766-431 สัมมนากฎหมายอิสลามกับปญหาปจจุบัน
766-447 กฎหมายแพงและพาณิชยวาดวยทรัพยและที่ดิน
1.3) กลุมวิชาเอกเลือก จํานวนไมนอยกวา
766-316 กฎหมายอิสลามวาดวยหะลาล-หะรอม
766-317 กฎหมายอิสลามวาดวยมาตรฐานอาหาร
และผลิตภัณฑหะลาล
766-350 กฎหมายลักษณะบุคคล ครอบครัว และมรดก
766-353 กระบวนการยุติธรรมและระบบศาลไทย
766-356 การระงับขอพิพาทโดยทางเลือกอื่น
766-408 ปรัชญากฎหมายอิสลาม
766-418 กฎหมายอิสลามระหวางประเทศ
766-419 ซิยาซะฮ ชัรอียะฮ

3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
2 (2-0-4)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (1-4-4)
3 (3-0-6)
12 หนวยกิต
2 (2-0-4)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
2 (2-0-4)
3 (1-4-4)
3 (3-0-6)
2 (2-0-4)
2 (2-0-4)
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766-423 กฎหมายธุรกิจอิสลาม 4
766-424 ระบบการเงินการคลังในอิสลาม
766-432 อัลฟะลัก
766-451 กฎหมายพาณิชย 1
766-452 กฎหมายพาณิชย 2
766-454 กฎหมายอาญา 2 : ภาคความผิด
766-455 กฎหมายปกครอง
766-457 กฎหมายเกี่ยวกับทรัพยสินทางปญญา
766-458 กฎหมายเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน
766-459 กฎหมายเปรียบเทียบ

3 (3-0-6)
2 (2-0-4)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
4 (4-0-8)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
2 (2-0-4)
3 (3-0-6)

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี
จํานวนไมนอยกวา
6 หนวยกิต
นักศึกษาสามารถเลือกเรียนรายวิชาเลือกเสรีที่ภาควิชาอิสลามศึกษาเปดสอน หรือเลือกเรียน
จากรายวิชาของคณะที่เปดสอนในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร หรือโดยทางคณะเจาของรายวิชาจัดใหเปน
วิชาเลือกเสรีได และไดรับความเห็นชอบจากอาจารยที่ปรึกษา ทั้งนี้ แนะนําใหเลือกภาษามลายูกับวิชาเลือก
เสรี
ง. สหกิจศึกษาหรือฝกงาน
766-433 สหกิจศึกษา
766-300 การฝกงาน (ไมนับหนวยกิต)

6 (0-36-0)
300 ชั่วโมง

2) สาขาวิชาโทกฎหมายอิสลาม
นักศึกษาที่เลือกเรียนสาขากฎหมายอิสลามเปนวิชาโท จะตองลงทะเบียนเรียนไมต่ํากวา 24
หนวยกิต แยกเปนกลุมวิชาดังนี้
2.1) กลุมวิชาโทบังคับ
จํานวน
766-101 กฎหมายอิสลามเบื้องตน *
766-102 หลักกฎหมายอิสลาม 1*
766-431 สัมมนากฎหมายอิสลามกับปญหาปจจุบัน
4

9

หนวยกิต
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (1-4-4)

2.2) กลุมวิชาโทเลือกจํานวนไมนอยกวา
15 หนวยกิต
ใหนักศึกษาเลือกเรียนจากรายวิชาที่เกี่ยวกับกฎหมายอิสลามหรือกฎหมายทั่วไปที่เปดสอน
ในสาขากฎหมายอิสลาม
ความหมายของเลขรหัสประจํารายวิชาที่ใชในหลักสูตรและหนวยกิต
สําหรับนักศึกษาที่เรียนวิชา 766-101 และ 766-102 เปนวิชาพื้นฐานวิชาเอกอยูแลว ใหเรียนวิชา 766-203 หลักกฎหมายอิสลาม 2 และวิชา
766-307 กฎหมายและทฤษฎีในกฎหมายอิสลาม แทน
*

20
เลขรหัสประจํารายวิชาที่ใชในหลักสูตร ประกอบดวยเลข 6 หลัก เชน 766-101 มีความหมายดังนี้
เลขรหัส 3 ตัวแรก
หมายถึง
รหัสภาควิชา/สาขาวิชา
เลขรหัส ตัวที่ 4
หมายถึง
ชั้นป
เลขรหัส ตัวที่ 5
หมายถึง
กลุมวิชา
เลขรหัส ตัวที่ 6
หมายถึง
ลําดับวิชา
ความหมายของจํานวนหนวยกิต เชน 3 (3-0-6)
เลขตัวที่ 1
หมายถึง
จํานวนหนวยกิตรวม
เลขตัวที่ 2
หมายถึง
จํานวนชั่วโมงทฤษฎีตอสัปดาห
เลขตัวที่ 3
หมายถึง
จํานวนชั่วโมงปฏิบัติตอสัปดาห
เลขตัวที่ 4
หมายถึง
จํานวนชัว่ โมงศึกษาดวยตนเองตอสัปดาห
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แผนการศึกษา
ชั้นปที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 1
วิชาศึกษาทั่วไป เลือกกลุมมนุษยศาสตร *
417-100 ภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนใน
ระดับมหาวิทยาลัย **
417-101 ภาษาอังกฤษ 1
425-101 มนุษยกบั อารยธรรม
วิชาศึกษาทั่วไป เลือกกลุมสังคมศาสตร ***
วิชาศึกษาทั่วไป เลือกกลุมวิทยาศาสตร ****
761-201 ภาษาอัลกุรอาน 1 *****
761-102 ชีวประวัติศาสดามุหัมมัด
รวม
5

3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
2 (2-0-4)
3 (3-0-6)
20

ภาคการศึกษาที่ 2
411-101 ภาษากับความคิดและการ
สื่อสาร
417-102 ภาษาอังกฤษ 2
427-103 มนุษยกบั สังคม
761-202 ภาษาอัลกุรอาน 2
761-207 อะกีดะฮอิสลามียะฮ
766-101 กฎหมายอิสลามเบื้องตน
766-102 หลักกฎหมายอิสลาม 1
รวม

3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
2 (2-0-4)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
20

หมายเหตุ การลงทะเบียนเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษเตรียมความพรอมและรายวิชาศึกษาทั่วไป กลุมวิชา ภาษา
(บังคับ) ใหเปนไปตามประกาศมหาวิทยาลัย

*

เลือกเรียน 3 หนวยกิต จากกลุมวิชามนุษยศาสตร หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ดังรายวิชาตอไปนี้ 914-102, 264-102, 282-201, 437-101, 438101, 761-105, 914-101, 261-201
**
บังคับสําหรับนักศึกษาคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร คณะรัฐศาสตร คณะศิลปกรรมศาสตร และวิทยาลัยอิสลามศึกษาที่มีคะแนนสอบ
ภาษาอังกฤษ O-NET ต่ํากวา 30 เรียนกอนวิชา 417-101 ภาษาอังกฤษ 1 โดยประเมินผลเปน S และ U เมื่อลงทะเบียน 417-100 แลว
นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียนวิชา 417-101 ไดเลยไมวาจะได S หรือ U และไมเปดใหผูเรียนวิชา 417-101 แลว ลงทะเบียนเรียน 417-100
อีก
***
เลือกเรียน 3 หนวยกิต จากกลุมวิชาสังคมศาสตร หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ดังรายวิชาตอไปนี้ 870-101, 299-101, 426-101, 427-104, 428102, 196-101
****
เลือกเรียน 3 หนวยกิต จากกลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ดังรายวิชาตอไปนี้ 724-101, 724-103
*****
บังคับสําหรับนักศึกษาที่ไมผานการสอบวัดพื้นฐานภาษาอาหรับ ดังรายวิชาตอไปนี้ 761-201

22
ชั้นปที่ 2
ภาคการศึกษาที่ 1
746-101 คณิตศาสตรในชีวิตประจําวัน
761-203 ภาษาอัลกุรอาน 3
766-203 หลักกฎหมายอิสลาม 2
766-205 อัลกุรอานที่เกี่ยวกับกฎหมาย
766-206 หะดีษที่เกี่ยวกับกฎหมาย
766-210 หลักการปฏิบัติศาสนกิจใน
อิสลาม
766-240 หลักกฎหมายมหาชน
766-241 กฎหมายแพง : หลักทั่วไป
รวม

3 (3-0-6)
2 (2-0-4)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
2 (2-0-4)
3 (3-0-6)
22

ภาคการศึกษาที่ 2
748-101 เทคโนโลยีสารสนเทศ
761-205 อุลูม อัลกุรอาน 1
761-206 อุลูม อัลหะดีษ
766-204 หลักกฎหมายอิสลาม 3
766-220 กฎหมายธุรกิจอิสลาม 1
766-242 กฎหมายรัฐธรรมนูญ
766-243 กฎหมายแพงและพาณิชย
วาดวยนิติกรรมและสัญญา
รวม

3 (2-2-5)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
2 (2-0-4)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)

20
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ชั้นปที่ 3
สําหรับนักศึกษาเลือกสหกิจศึกษา
ภาคการศึกษาที่ 1
766-307 กฎเกณฑและทฤษฎีใน
กฎหมายอิสลาม
766-311 กฎหมายอาญาอิสลาม
766-321 กฎหมายธุรกิจอิสลาม 2
766-344 กฎหมายแพงและพาณิชยวา
ดวยหนี้:หลักทั่วไป
766-345 กฎหมายอาญา 1: บทบัญญัติ
ทั่วไป
วิชาเลือกเอก
รวม

3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
6
21

ภาคการศึกษาที่ 2
766-312 กฎหมายครอบครัวอิสลาม
766-313 กฎหมายอิสลามเปรียบเทียบ
766-322 กฎหมายธุรกิจอิสลาม 3
766-330 วิธีวิทยาการวิจัยทางกฎหมาย
อิสลาม
766-346 กฎหมายแพงและพาณิชย
ลักษณะละเมิด จัดการงาน
นอกสั่ง ลาภมิควรได
วิชาเลือกเอก
รวม

3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)

6
21

ชั้นปที่ 3
สําหรับนักศึกษาเลือกการฝกงาน
ภาคการศึกษาที่ 1
766-307 กฎเกณฑและทฤษฎีใน
กฎหมายอิสลาม
766-311 กฎหมายอาญาอิสลาม
766-321 กฎหมายธุรกิจอิสลาม 2
766-344 กฎหมายแพงและพาณิชยวา
ดวยหนี้:หลักทั่วไป
766-345 กฎหมายอาญา 1: บทบัญญัติ
ทั่วไป
วิชาเลือกเอก
รวม

3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3
18

ภาคการศึกษาที่ 2
766-312 กฎหมายครอบครัวอิสลาม
766-313 กฎหมายอิสลามเปรียบเทียบ
766-322 กฎหมายธุรกิจอิสลาม 3
766-330 วิธีวิทยาการวิจัยทางกฎหมาย
อิสลาม
766-346 กฎหมายแพงและพาณิชย
ลักษณะละเมิด จัดการงาน
นอกสั่ง ลาภมิควรได
วิชาเลือกเอก
รวม
ภาคฤดูรอน
766-300 การฝกงาน

3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)

3
18
300 ชั่วโมง
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ชั้นปที่ 4
สําหรับนักศึกษาเลือกสหกิจศึกษา
ภาคการศึกษาที่ 1
766-414 กฎหมายมรดก-พินัยกรรม
อิสลาม
766-415 ระบบการศาลและวิธพี ิจารณา
ความในอิสลาม
766-431 สัมมนากฎหมายอิสลามกับ
ปญหาปจจุบัน
766-447 กฎหมายแพงและพาณิชย
วาดวยทรัพยและที่ดนิ
วิชาเลือกเสรี
รวม

3 (3-0-6)

ภาคการศึกษาที่ 2
766-433 สหกิจศึกษา

6 (0-36-0)

3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
6
18

รวม

6

ชั้นปที่ 4
สําหรับนักศึกษาเลือกการฝกงาน
ภาคการศึกษาที่ 1
766-414 กฎหมายมรดก-พินัยกรรม
อิสลาม
766-415 ระบบการศาลและวิธพี ิจารณา
ความในอิสลาม
766-431 สัมมนากฎหมายอิสลามกับ
ปญหาปจจุบัน
766-447 กฎหมายแพงและพาณิชย
วาดวยทรัพยและที่ดนิ
วิชาเอกเลือก
วิชาเลือกเสรี
รวม

ภาคการศึกษาที่ 2
3 (3-0-6)

วิชาเอกเลือก
วิชาเลือกเสรี

3
3

3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3
3
18

รวม

6
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3.1.4 คําอธิบายรายวิชา
อยูในภาคผนวก 1
3.2 ชื่อ สกุล เลขประจําตัวบัตรประชาชน ตําแหนงและคุณวุฒิของอาจารย
3.2.1 อาจารยประจําหลักสูตร
ลําดับ

ชื่อ-สกุล
เลขประจําตัวบัตร
ประชาชน

1

นายมะรอนิง สาแลมิง
3-9599-00422-94-1

2

นายสุทธิศักดิ์ ดือเระ
3-9599-00142-39-6

3

นายอัสมัน แตอาลี
3-9506-00036-77-1

ตําแหนง

ภาระการสอน ช.ม./ปการศึกษา
วุฒิการศึกษา (สาขา)/สถาบัน 2555 2556 2557 2558

อาจารย

Ph.D. (Principle of
285
Jurisprudence)
The Islamic University of
Madinah, Saudi Arabia
M.A. (Principle of
Jurisprudence) The Islamic
University of Madinah, Saudi
Arabia
B.A. (Islamic Law) The
Islamic University of
Madinah, Saudi Arabia
อาจารย น.ม.(กฎหมายมหาชนระหวาง
345
ประเทศ) มหาวิทยาลัยธรรม
ศาสตร
น.บ.(กฎหมาย)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
อาจารย Ph.D. (Islamic Revealed
270
knowledge and Heritage)
International Islamic
University Malaysia,

Malaysia
ศศ.ม. (อิสลามศึกษา)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
B.A. (Islamic Law), The
Islamic University of
Madinah, Saudi Arabia

285

285

285

345

345

345

270

270

270
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ลําดับ

ชื่อ-สกุล
เลขประจําตัวบัตร
ประชาชน

4

นายอับดุลเราะมัน
เจะอารง
3-9401-00135-28-1

5

Mr. Ibrahima
Lamine Sano
R 0353797

ตําแหนง

ภาระการสอน ช.ม./ปการศึกษา
วุฒิการศึกษา (สาขา)/สถาบัน 2555 2556 2557 2558

อาจารย ศศ.ม. (อิสลามศึกษา)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
B.A. (Shariah) The Islamic
University Madinah, Saudi
Arabia
อาจารย M.A. (International Relations)
International Islamic
University Malaysia,

315

315

315

315

330

330

330

330

Malaysia
B.A. (Islamic Jurisprudence)
International Islamic
University Malaysia,

Malaysia
B.A. (Political Science)
International Islamic
University Malaysia,

Malaysia
4. องคประกอบเกี่ยวกับประสบการณภาคสนาม (สหกิจศึกษาหรือการฝกงาน)
4.1 มาตรฐานผลการเรียนรูของประสบการณภาคสนาม
4.1.1 มีทักษะในการปฏิบัติงานในสถานประกอบการ องคกรภาครัฐ และหนวยงานเอกชน
4.1.2 บูรณาการความรูเพื่อนําไปแกปญหาสําหรับการฝกประสบการณภาคสนาม ไดอยางเหมาะสม
4.1.3 มี มนุษยสัมพัน ธและทํางานรวมกั บผูอื่นไดดี รวมทั้ งสามารถปรับ ตัวเขากับ ผูรวมงาน/สถาน
ประกอบการได
4.1.4 มีความสามารถในการเปนผูนําและผูตาม รวมทั้งแกปญหาที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติงานอยางสราง
สรรค
4.1.5 มีระเบียบวินัย ตรงเวลา และมีความซื่อสัตยในการปฏิบัติงาน
4.1.6 เขาใจความแตกตางทางวัฒนธรรม
4.1.7 มีความกลาในการแสดงออก และมีความคิดริเริ่มสรางสรรคในการพัฒนางานใหมีคุณภาพยิ่งขึ้น

27
4.2 ชวงเวลา
การฝกงาน: ภาคฤดูรอนของชั้นปที่ 3
สหกิจศึกษา: ภาคการศึกษาที่ 2 ของชั้นปที่ 4
4.3 การจัดเวลาและตารางสอน
กําหนดใหนักศึกษาฝกงานจํานวนไมนอยกวา 300 ชั่วโมง และสําหรับผูที่เลือกวิชาสหกิจศึกษา ใน
ภาคการศึกษา 2 ของปการศึกษาที่ 4
5. ขอกําหนดเกี่ยวกับการทําโครงงานหรืองานวิจัย (ถามี)
ไมมี
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู กลยุทธการสอนและการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา
คุณลักษณะพิเศษ
1. มีความสามารถในการคิดเชิงเหตุผล
และสามารถวิ เ คราะห ส ถานการณ
ตางๆ อยางมีวิจารณญาณ มีสมรรถนะ
สากล และเขาใจพหุวัฒนธรรม

กลยุทธหรือกิจกรรมของนักศึกษา
1. จัดกิจกรรมเสริมทักษะการคิดอยางมีเหตุผล
2. จัดการเรียนการสอนที่เนนการวิเคราะหประเด็นปญหา
3. สงเสริมใหนักศึกษาเขารวมสัมมนาในระดับตางๆ ทั้งที่จัดขึ้นใน
มหาวิทยาลัยและนอกมหาวิทยาลัย
4. จัดกิจ กรรมพัฒ นาทักษะภาษาตางประเทศ เชน ภาษาอังกฤษ
และภาษาอาหรับ และสงเสริมใหมีการศึกษาดูงานตางประเทศ
5. จัดกิจกรรมที่สงเสริมการเขาใจพหุวัฒนธรรม

2. มี ค วามสามารถด า นเทคโนโลยี 1. จัดอบรมเพื่อพัฒนาทักษะดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
สารสนเทศสํ า หรั บ การวิ จั ย และที่ 2. เข า รั บ การทดสอบทั ก ษะด า นเทคโนโลยี ส ารสนเทศของศู น ย
เกี่ยวของกับกฎหมายอิสลาม
คอมพิวเตอร
3. จัดการเรียนการสอนที่สงเสริมการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ เชน
การสืบคนจากหองสมุด จากฐานขอมูลตางๆ การจัดการเรียนแบบ
e-learning
3. มีจิตวิญญาณของการถือประโยชน
ของเพื่อนมนุษยเปนกิจที่หนึ่ง

1. จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่เนนการถือประโยชนของเพื่อนมนุษย
เปนกิจที่หนึ่ง
2. สนับสนุนงบประมาณในการทําโครงการที่เนนการถือประโยชน
ของเพื่อนมนุษยเปนกิจที่หนึ่ง
3. จัดกิจกรรมในการนํ าเสนอโครงการที่เน นการถือประโยชนของ
เพื่อนมนุษยเปนกิจที่หนึ่ง
4. สนับสนุนการรวมโครงการในวันถือประโยชนของเพื่อนมนุษยเปน
กิจที่หนึ่งของคณะ/มหาวิทยาลัย
5. สอดแทรกจิตสํานึกของการถือประโยชนของเพื่อนมนุษยเปนกิจที่
หนึ่งในการเรียนการสอน และการทํากิจกรรมของนักศึกษา
6. สนับสนุนการเขารวมกิจกรรมเพื่อชวยเหลือสังคม
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2. กลยุทธการสอน กลยุทธการประเมินผล และ Curriculum Mapping ของรายวิชาศึกษาทั่วไป
มาตรฐานผลการเรียนรู
1. ดานคุณธรรม จริยธรรม
1) มีวินัย ซื่อสัตย สุจริต
รับผิดชอบตอตนเองและผูอื่น
สํานึกในหนาที่ของตนเองและ
ผูอื่น รวมทั้งเคารพในสิทธิ และ
ศักดิ์ศรีความเปนมนุษย
2) ตระหนักและเห็นคุณคา
ในความตางและหลากหลายของ
วัฒนธรรมทองถิ่น และนานาชาติ
3) มีความเสียสละและ
จิตสาธารณะที่ถูกตองและดีงาม

กลยุทธการสอน

กลยุทธการประเมินผล

1) เนนการเขาชั้นเรียน การตรงตอ
เวลา ความซื่อสัตยและความ
รับผิดชอบในงานที่ไดรับมอบหมาย
และการแตงกายใหเปนไปตาม
ระเบียบของมหาวิทยาลัย
2) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่
เนนการเรียนรูจากสถานการณจริง
บทบาทสมมติ กรณีตัวอยาง
สถานการณจําลอง และสื่อตางๆ
3) มอบหมายงานกลุมและหรืองาน
รายบุคคลใหคิดทํากิจกรรมบําเพ็ญ
ประโยชนแกเพื่อนมนุษย
4) มอบหมายงานกลุมหรืองาน
รายบุคคลใหศึกษาบุคคลที่มีความ
เสียสละและจิตสาธารณะตอสังคม
5) เขารวมกิจกรรมในวันถือ
ประโยชนของเพื่อนมนุษยเปนกิจที่
หนึ่ง (เชน ใหคิดคําขวัญ และจัดทํา
โปสเตอรเกี่ยวกับความเสียสละและ
จิตสาธารณะที่ถูกตองและดีงาม)
6) อบรมจริยธรรม/บรรยายและ
นําเสนอกรณีศึกษาที่เกี่ยวของกับ
เทคโนโลยีสารสนเทศ (เชน การใช
เทคโนโลยีสารสนเทศที่มี
วัตถุประสงคไมสุจริต หรือจาก
มิจฉาชีพ เปนตน)

1) ประเมินจากการเขาชั้นเรียน
สม่ําเสมอ การตรงตอเวลาของ
นักศึกษาในการเขาชั้นเรียน การ
เขารวมกิจกรรม ความซื่อสัตย และ
การสงงานที่ไดรับมอบหมายตรง
เวลา
2) ประเมินจากการมอบหมายงาน
เดี่ยวและงานกลุมที่มีการคนหา
ขอมูลจากแหลงเรียนรูตางๆ โดย
จะตองมีการอางอิงที่มาของขอมูล
อยางครบถวน
3) ประเมินจากความรับผิดชอบใน
หนาที่ที่ไดรับมอบหมาย
4) สังเกตจากพฤติกรรมการเรียน
5) ประเมินจากการทํางานกลุม
และผลงานของกลุม
6) ประเมินจากคะแนนจิตพิสัย

2. ดานความรู
1) เขาใจความรูพื้นฐานของ 1) ใหความรูครอบคลุมทฤษฎีและ ประเมินความรูของนักศึกษาจาก
ศาสตรสาขาตางๆ ที่เกี่ยวของกับ หลักการที่ควรจัดในกลุมภาษา กลุม ผลสัมฤทธิท์ างการเรียนและการ
การดํารงชีวิต
มนุษยศาสตร กลุมสังคมศาสตร
ปฏิบัติงานของนักศึกษาในดาน
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2) มีความรอบรู โดยการ
ผสมผสานเนื้อหาในศาสตรตางๆ
ทันตอการเปลี่ยนแปลงของ
สังคมวัฒนธรรมและสิ่งแวดลอม
3) แสวงหาความรูจาก
งานวิจัย หรือแหลงเรียนรูอื่นๆ

3. ดานทักษะทางปญญา
1) สามารถบูรณาการ
ความรูในศาสตรตางๆ ใหเกิด
ประโยชนแกตนเองและสวนรวม
2) สามารถสืบคนและ
ประเมินขอมูลจากแหลงเรียนรูที่
หลากหลาย
3) สามารถคิดวิเคราะห
รูเทาทันสถานการณและ
แกปญหาอยางสรางสรรค
4) สามารถนําความรูไป
เชื่อมโยงกับภูมิปญญาทองถิ่น
เพื่อทําความเขาใจและ
สรางสรรคสังคม

กลยุทธการสอน
และกลุมวิทยาศาสตรและ
คณิตศาสตร
2) จัดใหมีการเรียนรูจากสื่อที่ทัน
ตอเหตุการณปจจุบัน
3) จัดบรรยายพิเศษโดยวิทยากรที่
มีความเชี่ยวชาญ หรือมี
ประสบการณตรง
4) มอบหมายงานใหคนควาจาก
สื่อ/งานวิจัยและแหลงเรียนรูที่
หลากหลาย
5) จัดใหมีการเรียนรูจากสภาพจริง

กลยุทธการประเมินผล
ตางๆ จากสิ่งตอไปนี้
1) การนําเสนอผลงาน
2) งานที่ไดรับมอบหมาย
3) ประเมินผลดวยผลการตรวจ
ผลงานการทดสอบยอย การสอบ
กลางภาค และการสอบไล
ประเมินผลโดยใชหลักการประเมิน
ตามสภาพจริง เชน การนําเสนอ
ผลงาน แฟมสะสมผลงาน การ
ทัศนศึกษา การทดสอบ เปนตน

1) จัดกระบวนการเรียนการสอนที่
ฝกทักษะการคิด (ที่เนนการบูรณา
การความรูในศาสตรตางๆ) ทั้ง
รายบุคคลและเปนกลุม เชน
สะทอนคิด อภิปรายกลุม วิเคราะห
กรณีศึกษาจากสื่อประเภทตางๆ
การโตวาที การจัดทําโครงการ
2) จัดกิจกรรมที่นักศึกษามีโอกาส
คิดวิเคราะหจากกรณีศึกษา
บทบาทสมมุติ สถานการณจริง
3) จัดกิจกรรมใหนักศึกษามีโอกาส
ปฏิบัติจริงและเรียนรูจากแหลง
เรียนรูในทองถิ่น
4) อภิปรายกลุมยอยจากสื่อตางๆ
เชน ภาพถาย โปสเตอร ขาว
5) สํารวจปญหาเกี่ยวกับบทเรียนใน
ภาคสนาม
6) ใหนักศึกษาสืบคนจากแหลง
เรียนรูที่หลากหลาย
7) สอนใหคิดแบบวิทยาศาสตรและ

1) ประเมินจากการรวมแสดงความ
คิดเห็น
2) ประเมินจากการทํางานกลุม
3) ประเมินจากการนําเสนอผลงาน
4) ประเมินจากการเขียนรายงาน
ของนักศึกษา
5) ประเมินจากขอสอบ/การ
สัมภาษณ/การสังเกต/การทํา
แบบฝกหัด/แบบทดสอบ/ที่ให
นักศึกษาไดฝกแกปญหา
6) วัดและประเมินความสามารถ
ในการปรับเปลี่ยนตนเองใหเปน
ผูรับสารที่รูเทาทันสื่อ
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4. ดานทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและความ
รับผิดชอบ
1) มีความรับผิดชอบตอ
หนาที่ในฐานะผูนําหรือสมาชิก
ของกลุม
2) สามารถปรับตัว รับฟง
ยอมรับความคิดเห็น และทํางาน
รวมกับผูอื่นได ทั้งในฐานะผูนํา
และสมาชิกของกลุม
3) มีมนุษยสัมพันธที่ดีกับ
ผูรวมงานในองคกรและกับบุคคล
ทั่วไป
4) สามารถรวมกลุมคิด
ริเริ่ม วางแผน และตัดสินใจ
แกปญหาไดอยางเหมาะสม
รวมทั้งดํารงชีวิตไดอยางมี
ความสุข
5) รับผิดชอบในการเรียนรู
อยางตอเนื่อง

กลยุทธการสอน
ฝกวิธีการแกปญหาแบบวิทยาศาสตร
8) ใชการสอนแบบ PBL
9) สอนใหคิดแบบวิเคราะหแยกแยะ
องคประกอบของกระบวนการผลิตสื่อ
ประเภทตางๆ
10) ฝกแกโจทยปญหา

กลยุทธการประเมินผล

1) มอบหมายใหนักศึกษาทํางาน
เปนกลุม ฝกการเปนผูนํา สมาชิก
กลุม ฝกความรับผิดชอบและ
ปฏิสัมพันธระหวางกัน และ/หรือ
นําเสนอหนาชั้นเรียน
2) มอบหมายงานรายบุคคลและ
งานกลุมใหนักศึกษาติดตามสื่อ
ขาวสารอยางตอเนื่องจากแหลง
เรียนรูประเภทตางๆ
3) เสนอผลงานโดยการจัดบอรด
นิทรรศการ
4) ศึกษาภาคสนามและนําผล
การศึกษาภาคสนามมาจัดแสดงและ
อภิปรายในชั้นเรียน
5) ทัศนศึกษาและมอบหมายงาน
ใหสรุปผลการทัศนศึกษาเปนกลุม
6) จัดสถานการณที่เปนปญหาให
นักศึกษารวมกลุมกันแกไขปญหา
7) มอบหมายงานรายบุคคล

1) สังเกตพฤติกรรมและการ
แสดงออกของนักศึกษาขณะทํา
กิจกรรมกลุม
2) ประเมินความสม่ําเสมอของการ
เขารวมกิจกรรมกลุม
3) ประเมินความรับผิดชอบใน
หนาที่ที่ไดรับมอบหมาย
4) ประเมินการทํางานกลุม
5) ประเมินการนําเสนอผลงาน
กลุม
6) จัดโอกาสใหเพื่อนรวมชั้น
ประเมินการทํางานกลุม
7) จัดใหมีแบบทดสอบความรูจาก
การทัศนศึกษา

5. ดานทักษะการวิเคราะหเชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ
1) สามารถใชภาษาเพื่อการ 1) จัดกิจกรรมการเรียนการสอน
สื่อสารในชีวิตประจําวันไดอยาง ภาษาไทยและภาษาอังกฤษที่เนน

1) การมีสวนรวมในชั้นเรียน
2) ทักษะในการเขียนรายงาน
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มีประสิทธิภาพ ทั้งการฟง พูด
อานและเขียน
2) กาวทันเทคโนโลยี
ปจจุบันและสามารถใช
เทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม
กับสถานการณ เพื่อการสืบคน
ศึกษาดวยตนเอง นําเสนอ และ
สื่อสาร
3) เขาใจปญหา วิเคราะห
และเลือกใชกระบวนการทาง
คณิตศาสตรและสถิติที่เหมาะสม
ในการแกปญหา

กลยุทธการสอน
การฝกทักษะทั้ง 4 ของการสื่อสาร
ในระหวางผูเรียน ผูสอน
2) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่
ใหนักศึกษาสามารถพูด เขียน
วิเคราะหและแสดงความคิดเห็น
จากสื่อที่นําเสนอ
3) ฝกปฏิบัติการฟงจากสื่อประเภท
ตางๆ
4) ฝกเขียนเพื่อการสื่อสารใน
รายงานกลุมและรายงานเดี่ยว
5) บรรยาย สาธิต และฝก
ปฏิบัติการพูดภาษาไทย วิจารณการ
ฝกปฏิบัติและรวมอภิปราย
เสนอแนะขอบกพรอง
6) ฝกปฏิบัติการเปดรับสื่อและ
ขาวสารประเภทตางๆ
7) จัดโอกาสใหนักศึกษานําเสนอ
ผลงานโดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
ทางคณิตศาสตรและสถิติ
8) บรรยาย สาธิต ฝกปฏิบัติ
9) ฝกใชโปรแกรมคอมพิวเตอร
วิเคราะหขอมูลและนําเสนอขอมูล
ทางสถิติ
10) มอบหมายใหศึกษาคนควาดวย
ตนเองจากเว็บไซตสื่อการสอน elearning และทํารายงานโดยเนนการ
คนควาจากแหลงที่มาของขอมูลที่
นาเชื่อถือ

กลยุทธการประเมินผล
3) ใบงาน
4) ทักษะในการพูด
5) ทักษะการนําเสนอโดยใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ
6) ความสามารถในการใชทักษะ
ทางคณิตศาสตรและสถิตเพื่อ
อธิบาย ผลงานไดอยางเหมาะสม
7) ประเมินจากรายงานและ
รูปแบบการนําเสนอดวยสื่อ
เทคโนโลยี
8) การสังเกตพฤติกรรม

3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping)
3.1 แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
รายวิชาศึกษาทั่วไป
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รายวิชาบังคับ
411-101 ภาษากับความคิดและการสื่อสาร
417-101 ภาษาอังกฤษ 1
417-102 ภาษาอังกฤษ 2
425-101 มนุษยกับอารยธรรม
427-103 มนุษยกับสังคม
746-101 คณิตศาสตรในชีวิตประจําวัน
748-101 เทคโนโลยีสารสนเทศ
เงื่อนไขการเรียนวิชาศึกษาทั่วไป
กิจกรรมเสริมหลักสูตร
เรียนพลศึกษาวิชารหัส 281-xxx /ออกกําลังกาย เลนกีฬา
วิชาเลือก
411-102 ความคิดกับทักษะการฟงและการพูด

 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง
1. คุณธรรม 2. ความรู
3. ทักษะทาง
4. ทักษะความสัมพันธ
5. ทักษะการวิเคราะหเชิง
จริยธรรม
ปญญา
ระหวางบุคคลและความ
ตัวเลข การสื่อสารและการ
รับผิดชอบ
ใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5
1
2
3

รายวิชาศึกษาทั่วไป

2. ความรู
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3. ทักษะทาง
ปญญา
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4. ทักษะความสัมพันธ
5. ทักษะการวิเคราะหเชิง
ระหวางบุคคลและความ
ตัวเลข การสื่อสารและการ
รับผิดชอบ
ใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
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411-103 ชีวิตและวรรณกรรม
411-104 ภาษาไทยมาตรฐาน
417-100 ภาษาอังกฤษพื้นฐานเพื่อการเรียนในระดับ
มหาวิทยาลัย
196-101 สังคม เศรษฐกิจ การเมือง
การปกครองของไทย
261-201 ทักษะการคิด
264-102 ทักษะชีวิต
282-201 ชีวิตและสุขภาพ
299-101 วัฒนวิถีแหงการดํารงชีวิต
426-101 สิ่งแวดลอมกับสังคม
427-104 อนาคตศึกษา
428-101 วิถีชีวิตชุมชนชายแดนใต
437-101 ปรัชญาชีวิต
438-101 ศาสนวิถี
761-105 วิถีชีวิตมุสลิม
870-101 ความรูทางสื่อและการใชสารสนเทศ

1. คุณธรรม
จริยธรรม

รายวิชาศึกษาทั่วไป

914-101 วัฒนธรรมและศิลปะไทย
914-102 สุนทรียภาพในงานศิลปะ
724-101 วิทยาศาสตรในชีวิตประจําวัน
724-103 วิทยาศาสตรกับสังคม
724-210 วิทยาศาสตรโลก

1. คุณธรรม
จริยธรรม

2. ความรู
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3. ทักษะทาง
ปญญา
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4. ทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและความ
รับผิดชอบ
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 O O O O
  O O O
   O 
 O O O 
O O O O 

5
O
O
O



5. ทักษะการวิเคราะหเชิง
ตัวเลข การสื่อสารและการ
ใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
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4. การพัฒนาผลการเรียนรูในแตละดาน สําหรับรายวิชาพื้นฐานวิชาเอก (รหัส 761-xxx)
4.1 คุณธรรม จริยธรรม
4.1.1 ผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม
1) ตระหนักถึงความสําคัญในการใชชีวิตภายใตกรอบคุณธรรมและจริยธรรมอิสลาม
2) มีวินัย ตรงตอเวลา และซื่อสัตยสุจริต
3) มีสัมมาคารวะ ใหเกียรติและยอมรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น
4) เคารพในสิทธิมนุษยชน และศักดิ์ศรีความเปนมนุษยของผูอื่น
5) ความรับผิดชอบตอหนาที่และสังคม ตลอดจนมีวินัย ตรงตอเวลา ซื่อสัตยสุจริต และสามารถ
ใชชีวิตพหุวัฒนธรรมในสังคมไทยไดอยางมีความสุข
6) เคารพกฎระเบียบและขอบังคับตางๆ ขององคกรและสังคม มีความรับผิดชอบตอสังคม
4.1.2 กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม
1) กําหนดใหมีวัฒนธรรมองคกร เพื่อปลูกฝงใหนักศึกษามีกรอบคุณธรรมและจริยธรรมอิสลาม
2) เนนการเขาชั้นเรียนตรงเวลาและการแตงกายใหเปนตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
3) มอบหมายใหนักศึกษาทํางานเปนกลุม ฝกการเปนผูนํา สมาชิกกลุม ฝกความรับผิดชอบ
4) อาจารยผูสอนสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมในการสอน
5) จัดรายวิชาที่เกี่ยวกับคุณธรรม จรยธรรมอิสลามโดยตรง
6) มีสื่อการเรียนการสอนที่เนนคุณธรรม จริยธรรม
7) จัดกิจกรรมสงเสริมการปลูกฝงจิตวิญญาณในการถือประโยชนสังคมเปนที่ตั้ง
8) การเปนแบบอยางที่ดีของอาจารย
9) จัดกิจกรรมยกยองนักศึกษาที่มีคุณธรรม จริยธรรม ทําประโยชนตอสังคม
4.1.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม
1) ประเมินจากการตรงตอเวลาของนักศึกษาในการเขาเรียน การสงงานที่ไดรับมอบหมาย การ
เขารวมกิจกรรม
2) ความมีวินัยและความพรอมเพรียงของนักศึกษาในการเขารวมกิจกรรมเสริมหลักสูตร
3) การรับผิดชอบในหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย
4) พฤติกรรมการเรียนและการสอบ
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4.2 ความรู
4.2.1 ผลการเรียนรูดานความรู
1) มีความรูในสาขาวิชาอิสลามศึกษา ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติอยางกวางขวาง เปนระบบ เปน
สากล และทันสมัยตอสถานการณโลก
2) รูและเขาใจหลักการและทฤษฎีพื้นฐานดานอิสลามศึกษา และสามารถนําไปประยุกตไดในการ
วางแผนและแกปญหาในกิจกรรมดานอิสลามศึกษา
3) มีความรูที่เกิดจากการบูรณาการความรูในศาสตรตางๆ ที่เกี่ยวของ
4) มีความรูในกระบวนการและเทคนิคการวิจัย เพื่อแกไขปญหาและตอยอดองคความรูในงานอาชีพ
5) มีความรู ความเขาใจ ความสามารถในการอธิบายกระบวนการทางอิสลามศึกษา
6) สามารถใชความรูความสามารถในสาขาวิชาในการประยุกตใชและแกไขปญหาในการใชชีวิตใน
สังคมได
4.2.2 กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานความรู
1) เนนการเรียนการสอนที่เปน active learning
2) จัดใหมีการเรียนรูจากสถานการณจริง
3) จัดบรรยายพิเศษโดยวิทยากรภายนอกที่มีความเชี่ยวชาญ หรือมีประสบการณตรง
4) จัดใหมีรายวิชาวิจัยและภาคนิพนธ
4.2.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานความรู
ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการปฏิบัติงานของนักศึกษาในดานตางๆ คือ
1) การทดสอบยอย และสอบปากเปลา
2) การสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน
3) มอบหมายใหทํารายงาน
4) การนําเสนอผลงาน
5) ประเมินจากภาคนิพนธ
4.3 ทักษะทางปญญา
4.3.1 ผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา
1) มีทักษะในการประมวลความคิดอยางเปนระบบ
2) มี ค วามสามารถในการค น หาข อ เท็ จ จริ ง ทํ า ความเข าใจแนวคิ ด และหลั ก ฐานใหม ๆ จาก
แหลงขอมูลที่หลากหลาย อันนําไปสูขอสรุปทีถ่ ูกตองและเปนประโยชน
3) สามารถศึกษา วิเคราะหปญหาและเสนอแนวทางการแกไขไดอยางสรางสรรค โดยคํานึงถึง
ความรูทางทฤษฎีที่เกี่ย วของ ประสบการณในภาคปฏิบัติและผลกระทบที่ตามมาจากกา
ตัดสินใจนั้น
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4) มี ค วามสามารถในการวิ เคราะห ส ถานการณ แ ละประยุ ก ต ค วามรู ความเข าใจในแนวคิ ด
หลักการ ทฤษฎีและกระบวนการตางๆ ไปใชในการแกปญหาไดอยางสรางสรรค โดยเฉพาะ
สามารถ แกปญหาทางสังคมไดอยางเหมาะสม
5) มีความสามารถศึกษาขอมูลเพื่อวิเคราะหสาเหตุของปญหาและขอโตแยงรวมทั้งหาแนวทาง
ปองกันและแกไขปญหาไดอยางเหมาะสมทั้งเชิงกวางและเชิงลึก
6) มีความสามารถประยุกตใชความรูภาคทฤษฎี และการปฏิบัติงานจริง ตามสถานการณไดอยาง
เหมาะสม
4.3.2 กลยุทธการสอนที่ใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะทางปญญา
1) จัดกระบวนการเรียนการสอนที่ฝกทักษะการคิด ทั้งในระดับบุคคลและกลุม เชน สะทอนคิด
อภิปรายกลุม การทํากรณีศึกษา การจัดทําโครงการ ภาคนิพนธ ฯลฯ
2) จัดกิจกรรมใหนักศึกษามีโอกาสปฏิบัติงานจริง
4.3.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา
1) การเขียนรายงานของนักศึกษา
2) การนําเสนอผลงาน
3) การใชขอสอบหรือแบบฝกหัดที่ใหนักศึกษาคิดแกปญหา
4) การใชแบบทดสอบ/สัมภาษณที่ใหนักศึกษาไดฝกคิดแกปญหา
4.4 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
4.4.1 ผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
1) ตระหนักในหนาที่รับผิดชอบของตน และรับผิดชอบในการกระทําของตน
2) วางตัวไดเหมาะสมกับบทบาทหนาที่และความรับผิดชอบ
3) มีความรับผิดชอบตองานที่ไดรับมอบหมาย ทั้งงานรายบุคคลและงานกลุม
4) สามารถปรับตัวและทํางานรวมกับผูอื่นทั้งในฐานะผูนําและผูตามไดอยางมีประสิทธิภาพ
5) มีรับผิดชอบในการพัฒนาตนเองและสังคมอยางตอเนื่อง
6) มีมนุษยสัมพันธที่ดีกับผูรวมงานในองคกร และกับบุคคลทั่วไป
4.4.2 กลยุทธการสอนที่ใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
1) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เนนการทํางานเปนกลุมและงานที่ตองมีปฎิสัมพั นธระหวาง
บุคคล
2) จัดประสบการณการเรียนรูในภาคปฏิบัติ
3) สอดแทรกเรื่อ งความรั บ ผิ ด ชอบ การมี ม นุ ษ ยสั มพั น ธ การเข าใจวัฒ นธรรมขององค ก รใน
รายวิชาตางๆ
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4.4.3 กลยุ ท ธ ก ารประเมิ น ผลการเรี ย นรู ด า นทั ก ษะความสั ม พั น ธ ร ะหว า งบุ ค คลและความ
รับผิดชอบ
1) สังเกตพฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษาขณะทํากิจกรรมกลุม
2) การนําเสนอผลงานเปนกลุม
3) ประเมินความสม่ําเสมอการเขารวมกิจกรรมกลุม
4) ประเมินความรับผิดชอบในหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย
5) ประเมินโดยเพื่อนรวมชั้น
4.5 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
4.5.1 ผลการเรี ย นรู ด า นทั ก ษะการวิ เ คราะห เชิ ง ตั ว เลข การสื่ อ สาร และการใช เ ทคโนโลยี
สารสนเทศ
1) สามารถสื่อสารทั้งการพูดและการเขียน ไดอยางมีประสิทธิภาพ
2) รูจักเลือกและใชรูปแบบของการนําเสนอที่เหมาะสมสําหรับเรื่องและผูฟงที่แตกตางกันไดอยาง
มีประสิทธิภาพ
3) สามารถเขาถึง และคัดเลือกความรูที่เกี่ยวของกับอิสลามศึกษา จากแหลงขอมูลสารสนเทศทั้ง
ในระดับชาติและนานาชาติ
4) มีวิจารณญาณในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่เหมาะสม
5) ใชเทคโนโลยีสารสนเทศอยางสม่ําเสมอ เพื่อการรวบรวมขอมูล แปลความหมาย และสื่อสาร
ขอมูลขาวสารและแนวความคิด
6) สามารถประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศไดอยางเหมาะสม
7) สามารถติดตามความกาวหนาทางเทคโนโลยี นวัตกรรม และสถานการณโลก โดยใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ
4.5.2 กลยุทธการสอนที่ใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
1) จัดการเรียนการสอนที่เนนการฝกทักษะการสื่อสารทั้งการพูด การฟง การเขียน ในระหวาง
ผูเรียน ผูสอน และผูเกี่ยวของอื่นๆ
2) จัดประสบการณการเรียนรูที่สงเสริมใหผูเรียนเลือกใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่
หลากหลายและเหมาะสม
3) จัดประสบการณใหผูเรียนนําเสนอผลงานโดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศ ใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
ทางคณิตศาสตรและสถิติ
4.5.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ประเมินจาก
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1) ทักษะการพูดในการนําเสนอผลงาน
2) ทักษะการเขียนรายงาน
3) ทักษะการนําเสนอโดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
4) ความสามารถในการใชทักษะทางคณิตศาสตรและสถิติเพื่ออธิบาย อภิปรายผลงานไดอยาง
เหมาะสม
5) เทคนิคการวิเคราะหขอมูลสารสนเทศทางคณิตศาสตรในการแกปญหาเชิงตัวเลข

1 แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชาหมวดเฉพาะและหมวดวิชาเลือกเสรี
 ความรับผิดชอบหลัก

รายวิชา

o ความรับผิดชอบรอง

4. ทักษะความสัมพันธ 5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข
1. คุณธรรม จริยธรรม
2. ความรู
3. ทักษะทางปญญา
ระหวางบุคคล
การสือ่ สาร และการใชเทคโนโลยี
และความรับผิดชอบ
สารสนเทศ
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7

1.1) กลุมวิชาพื้นฐานวิชาเอก
761-102 ชีวประวัติศาสดามุหมั มัด
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รายวิชา

4. ทักษะความสัมพันธ
5. ทักษะการวิเคราะหเชิง
1. คุณธรรม จริยธรรม
2. ความรู
3. ทักษะทางปญญา
ระหวางบุคคล
ตัวเลข การสื่อสาร และการใช
และความรับผิดชอบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7

1.2) กลุมวิชาเอกบังคับ
766-102 หลักกฎหมายอิสลาม1































































766-203 หลักกฎหมายอิสลาม 2































































766-204 หลักกฎหมายอิสลาม 3





















































































































































































































































































































766-240 หลักกฎหมายมหาชน































































766-241 กฎหมายแพง: หลักทั่วไป































































766-242 กฎหมายรัฐธรรมนูญ































































766-243 กฎหมายแพงและพาณิชย
วาดวย นิติกรรมและสัญญา































































766-205 อัลกุรอานที่เกี่ยวกับ
กฎหมาย
766-206 หะดีษที่เกี่ยวกับกฎหมาย
766-210 หลักการปฏิบัติศาสนกิจ
ในอิสลาม
766-220 กฎหมายธุรกิจอิสลาม 1
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รายวิชา

766-307 กฎเกณฑและทฤษฎีใน
กฎหมายอิสลาม
766-311 กฎหมายอาญาอิสลาม
766-312 กฎหมายครอบครัวอิสลาม
766-313 กฎหมายอิสลาม
เปรียบเทียบ
766-321 กฎหมายธุรกิจอิสลาม 2
766-322 กฎหมายธุรกิจอิสลาม 3
766-330 วิธีวิทยาการวิจัยทาง
กฎหมายอิสลาม
766-344 กฎหมายแพงและพาณิชย
วาดวยหนี:้ หลักทั่วไป
766-345 กฎหมายอาญา 1
:บทบัญญัตทิ ั่วไป
766-346 กฎหมายแพงและพาณิชย
ลักษณะละเมิด จัดการงานนอกสั่ง
ลาภมิควรได

4. ทักษะความสัมพันธ
5. ทักษะการวิเคราะหเชิง
1. คุณธรรม จริยธรรม
2. ความรู
3. ทักษะทางปญญา
ระหวางบุคคล
ตัวเลข การสื่อสาร และการใช
และความรับผิดชอบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7
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รายวิชา

766-414 กฎหมายมรดก-พินัยกรรม
อิสลาม
766-415 ระบบการศาลและวิธี
พิจารณาความในอิสลาม
766-431 สัมมนากฎหมายอิสลาม
กับปญหาปจจุบนั
766-447 กฎหมายแพงและพาณิชย
วาดวยทรัพยและที่ดนิ
1.3) กลุมวิชาเอกเลือก
766-316 กฎหมายอิสลามวาดวยหะ
ลาล-หะรอม
766-317 กฎหมายอิสลามวาดวย
มาตรฐานอาหารและผลิตภัณฑ หะ
ลาล
766-350 กฎหมายลักษณะ บุคคล
ครอบครัว และ มรดก
766-353 กระบวนการยุติธรรมและ
ระบบศาลไทย

4. ทักษะความสัมพันธ
5. ทักษะการวิเคราะหเชิง
1. คุณธรรม จริยธรรม
2. ความรู
3. ทักษะทางปญญา
ระหวางบุคคล
ตัวเลข การสื่อสาร และการใช
และความรับผิดชอบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7
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รายวิชา

766-356 การระงับขอพิพาทโดย
ทางเลือกอื่น
766-408 ปรัชญากฎหมายอิสลาม

4. ทักษะความสัมพันธ
5. ทักษะการวิเคราะหเชิง
1. คุณธรรม จริยธรรม
2. ความรู
3. ทักษะทางปญญา
ระหวางบุคคล
ตัวเลข การสื่อสาร และการใช
และความรับผิดชอบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7




























































































































766-418 กฎหมายอิสลามระหวาง
ประเทศ
766-419 ซิยาซะฮ ชัรอียะฮ





























































































































766-423 กฎหมายธุรกิจอิสลาม 4

























































































































































































766-451 กฎหมายพาณิชย 1































































766-452 กฎหมายพาณิชย 2

























































































































































































































































766-424 ระบบการเงิน การคลังใน
อิสลาม
766-432 อัลฟะลัก

766-454 กฎหมายอาญา 2 : ภาค
ความผิด
766-455 กฎหมายปกครอง
766-457 กฎหมายเกี่ยวกับ
ทรัพยสินทางปญญา
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766-458 กฎหมายเกี่ยวกับสิทธิ
มนุษยชน
766-459 กฎหมายเปรียบเทียบ

4. ทักษะความสัมพันธ
5. ทักษะการวิเคราะหเชิง
1. คุณธรรม จริยธรรม
2. ความรู
3. ทักษะทางปญญา
ระหวางบุคคล
ตัวเลข การสื่อสาร และการใช
และความรับผิดชอบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7




























































































































766-433 สหกิจศึกษา































































766-300 ฝกงาน































































1.4) สหกิจศึกษา/ฝกงาน
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑในการประเมินผลนักศึกษา
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ ในการใหระดับคะแนน (เกรด)
เปนไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วาดวยการศึกษาขั้นปริญญาตรี
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
2.1 อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาประเมินความสอดคลองของขอสอบ ถึงผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐาน
หลักสูตร
2.2 ภาควิชาประเมินความสอดคลองของขอสอบกับวัตถุประสงคของรายวิชา
2.3 คณะกรรมการประจําคณะรับรองผลการประเมินของรายวิชา
2.4 ความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต
3. เกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
3.1 เปนไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วาดวยการศึกษาขั้นปริญญาตรี
3.2 เขารวมกิจกรรมตามขอกําหนดของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
3.3 เขารวมกิจกรรมตามขอกําหนดของแผนกวิชาและวิทยาลัยอิสลามศึกษา
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หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย
1. การเตรียมการสําหรับอาจารยใหม
1.1 การเตรียมการในระดับมหาวิทยาลัย
1.1.1 อาจารยใหมทุกคนตองเขารับการปฐมนิเทศอาจารยใหม
1.1.2 อาจารยใหมทุกคนตองไดรับการฝกอบรมตามโครงการสมรรถนะการสอนของอาจารย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
1.2 การเตรียมการในระดับคณะ/วิทยาลัย
1.2.1 วิทยาลัยชี้แจงระเบียบหลักเกณฑและภาระงานสอนของอาจารยใหม พรอมทั้งสนับสนุนและ
สงเสริมใหเขารวมกิจกรรมการพัฒนาทักษะและคุณภาพการเรียนการสอนแกอาจารยใหม
2. การพัฒนาความรูและทักษะใหแกคณาจารย
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล
2.1.1 การพัฒนาระดับมหาวิทยาลัย
1) จัดแลกเปลี่ยนเรียนรูในหัวขอตางๆ ที่เกี่ยวของ เชน การจัดการเรียนการสอนรายวิชาพื้นฐาน
การสรางครูมืออาชีพ และการสอนแบบ active learning ฯลฯ
2) มีโครงการพัฒนาสมรรถนะการสอนอาจารยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ซึ่งครอบคลุมทักษะ
การจัดการเรียนการสอนขั้นพื้นฐานและขั้นสูง การผลิตสื่อการสอน รวมทั้งการวัดและการประเมินผล
2.1.2 การพัฒนาระดับคณะ/วิทยาลัย
วิทยาลั ย ให ทุน สนั บ สนุ น การผลิตสื่อการสอน ไดแก ทุน แตง/แปลและเรีย บเรีย งตํารา ทุ น
สนับสนุนการสรางบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน และทุน Virtual Classroom
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพดานอื่นๆ
2.2.1 การพัฒนาในระดับมหาวิทยาลัย
1) มหาวิทยาลัยใหทุนสนับสนุนการไปเขารวมประชุมเพื่อเสนอผลงานทางวิชาการในตางประเทศ
2) มหาวิทยาลัยมีโครงการพัฒนาผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก โดยการใหทุนสนับสนุนเงิน
คาใชจายรายเดือนสําหรับผูเขารวมโครงการที่นําเสนอผลงานพัฒนาการเรียนการสอน และทําวิจัย
2.2.2 การพัฒนาระดับคณะ/วิทยาลัย
1) ใหทุนสนับสนุนการเขารวมประชุมเพื่อนําเสนอผลงานวิชาการทั้งในประเทศและตางประเทศ
2)ใหทุนสนับสนุนอาจารยเพื่อศึกษาตอในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกทั้งในและตางประเทศ
3) ใหทุนสนับสนุนอาจารยระยะสั้นเพื่อเขารับการอบรม ดูงานหรือทําวิจัยทั้งในและตางประเทศ
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หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร
1. การบริหารหลักสูตร
1.1 กรรมการวิชาการระดับคณะดูแลคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรในภาพรวม
1.1.1 มีคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ทําหนาที่ วางแผน ดําเนินการควบคุมคุณภาพการจัดการเรียน
การสอนประเมินผล ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร
1.1.3 มีอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร ทําหนาที่จัดทําและประเมินการใชหลักสูตร
1.1.3 มีอาจารยผูประสานงานรายวิชา ทําหนาที่จัดทํา มคอ. 3 และ มคอ. 5
1.1.4 วางแผนการจัดการเรียนการสอนรวมกับอาจารยผูสอน ดําเนินการจัดการเรียนการสอน และ
ติดตามประเมินผลรายวิชาที่รับผิดชอบเปนไปอยางมีคุณภาพ
2. การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน
2.1 การบริหารงบประมาณ
วิทยาลัยจัดสรรงบประมาณแผนดินและงบประมาณเงินรายไดเพื่อจัดซื้อตํารา สื่อการเรียนการสอน
โสตทัศนูปกรณ และวัสดุครุภัณฑคอมพิวเตอรอยางเพียงพอ เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนในชั้นเรียนและ
สรางสภาพแวดลอมใหเหมาะสมกับการเรียนรูดวยตนเองของนักศึกษา
2.2 ทรัพยากรการเรียนรูที่มีอยูเดิม
2.2.1 หนังสือ/ตํารา/เอกสารประกอบการสอน
2.2.2 สื่อการเรียนรู
2.2.3 ครุภณ
ั ฑ
2.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม
2.3.1 มีคณะกรรมการวางแผน จัดหา และติดตามการใชทรัพยากรการเรียนการสอน
2.3.2 อาจารยผูสอนและผูเรียนเสนอรายชื่อหนังสือ สื่อ และตํารา ไปยังคณะกรรมการ
2.3.3 จัดสรรงบประมาณ
2.3.4 จัดระบบการใชทรัพยากรการเรียนการสอน
2.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร
2.4.1 ประเมินความเพียงพอจากผูสอน ผูเรียน และบุคลากรที่เกี่ยวของ
2.4.2 จัดระบบติดตามการใชทรัพยากร เพื่อเปนขอมูลประกอบการประเมิน
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3. การบริหารคณาจารย
3.1 การรับอาจารยใหม
คั ด เลื อกอาจารย ใหม ตามระเบี ย บและหลั กเกณฑ ของมหาวิท ยาลัย โดยอาจารยใหมต องมี วุ ฒิ
การศึกษาระดับปริญญาโท และ/หรือระดับปริญญาเอกในสาขาวิชากฎหมายอิสลาม หรือสาขาวิชาอื่นๆ ที่
เกี่ยวของ
3.2 การมีสวนรวมของคณาจารยในการวางแผน การติดตาม และทบทวนหลักสูตร
คณาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร และผูสอนจะตองประชุมรวมกันในการวางแผนจัดการเรียนการ
สอน ประเมินผลและใหความเห็นชอบการประเมินผลทุกรายวิชา (มคอ.5) เก็บรวบรวมขอมูลเพื่อเตรียมไว
สําหรับการปรับปรุงหลักสูตร ตลอดจนปรึกษาหารือ หาแนวทางที่จะทําใหบรรลุเปาหมายตามหลักสูตร และ
ไดบัณฑิตเปนไปตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค
3.3 คณาจารยที่สอนบางเวลาและคณาจารยพิเศษ
การแตงตั้งคณาจารยที่ส อนบางเวลาและอาจารยพิเศษ จะคํ านึ งถึงคุณ วุฒิ ประสบการณ และ
ความรู ค วามสามารถในรายวิ ช าที่ จ ะแต งตั้ง โดยต อ งได รับ ความเห็ น ชอบจากกรรมการประจํ าหลั ก สู ต ร
ผูบริหารระดับภาควิชาและผูบริหารระดับคณะ
4. การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน
4.1 การกําหนดคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
ควรมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี และ/หรือระดับปริญญาโทในสาขาที่เกี่ยวของกับภาระงานที่
รับผิดชอบในหลักสูตร
4.2 การเพิ่มทักษะความรูเพื่อการปฏิบัติงาน
ตองเขารับการฝกอบรม/ประชุม/สัมมนาในดานการสอน/ภาษา/วิจัยอยางนอยคนละ 1 ครั้งตอป
5. การสนับสนุนและการใหคําแนะนํานักศึกษา
5.1 การใหคาํ ปรึกษาดานวิชาการ และอื่นๆ แกนักศึกษา
5.1.1 มีระบบอาจารยที่ปรึกษาดานวิชาการ โดยมีระบบอาจารยที่ปรึกษาประจําชั้นป และหัวหนา
แผนกที่สามารถใหคําปรึกษาดานวิชาการแกนักศึกษาในหลักสูตรได
5.1.2 มีคณาจารยที่เปนที่ปรึกษาในการทํากิจกรรมของนักศึกษา

51
5.2 การอุทธรณของนักศึกษา
5.2.1 นักศึกษาสามารถยื่นคํารองเพื่อขออุทธรณในกรณีที่มีขอสงสัยเกี่ยวกับการสอบ ผลคะแนน และ
วิธีการประเมินผล
5.2.2 จัดชองทางรับคํารองเพื่อการขออุทธรณของนักศึกษา
5.2.3 จัดตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชาเพื่อพิจารณาการอุทธรณของนักศึกษา
6. ความตองการของตลาดแรงงาน สังคม และหรือความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต
1.2 มีการสํารวจความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตทุกปเพื่อนําขอมูลไปปรับปรุงหลักสูตร
1.3 มีการสํารวจการไดงานทําของบัณฑิตทุกป
1.4 มีการสํารวจเพื่อประเมินความตองการของตลาดแรงงาน
7. ตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators)
ดัชนีบงชี้ผลการดําเนินงาน
(1) อาจารยประจําหลักสูตรอยางนอยรอยละ 80 มีสวนรวมใน
การประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการดําเนินงาน
หลักสูตร
(2) มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคลองกับ
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิแหงชาติ หรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/
สาขาวิชา
(3) มีรายละเอียดของรายวิชาและรายละเอียดของประสบการณ
ภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อยางนอย
กอนการเปดสอนในแตละภาคการศึกษาใหครบทุกวิชา
(4) จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชาและรายงานผล
การดําเนินการของประสบการณภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ
มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาค
การศึกษาที่เปดสอนใหครบทุกรายวิชา
(5) จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตรตามแบบ มคอ.
7 ภายใน 60 วันหลังสิ้นสุดปการศึกษา
(6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการ
เรียนรูที่กําหนดใน มคอ.3 และมคอ.4 (ถามี) อยางนอยรอยละ
25 ของรายวิชาที่เปดสอนในแตละปการศึกษา

ปที่ 1 ปที่ 2 ปที่ 3

ปที่ 4

ปที่ 5
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ดัชนีบงชี้ผลการดําเนินงาน
(7) มีการพัฒนา/ปรับปรุง การจัดการเรียนการสอน กลยุทธการ
สอนหรือการประเมินผลการเรียนรูจากผลการดําเนินงานที่
รายงานใน มคอ.7 ปที่ผานมา
(8) อาจารยใหม (ถามี) ทุกคนไดรับการปฐมนิเทศหรือ
คําแนะนําดานการจัดการเรียนการสอน
(9) อาจารยประจําทุกคนไดรับการพัฒนาทางวิชาการและ/หรือ
วิชาชีพอยางนอยปละ 1 ครั้ง
(10) บุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอนไดรับการพัฒนาทาง
วิชาการและ/หรือวิชาชีพไมนอยกวารอยละ 50 ตอป
(11) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปสุดทาย/บัณฑิตใหมที่มี
ตอคุณภาพหลักสูตรเฉลี่ยไมนอยกวา 3.5 จากคะแนนเต็ม
5.0
(12) ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตที่มีตอบัณฑิตใหมเฉลี่ย
ไมนอยกวา 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0

ปที่ 1 ปที่ 2 ปที่ 3

ปที่ 4

ปที่ 5












































ผลการดําเนิ น การบรรลุตามเป าหมายตัวบงชี้ทั้งหมดอยูในเกณฑดีตอเนื่อง 2 ปการศึกษา เพื่ อ
ติดตามการดําเนินการตาม TQF ตอไป ทั้งนี้เกณฑการประเมินผาน คือ มีการดําเนินงานตามขอ 1–5 และ
อยางนอยรอยละ 80 ของตัวบงชี้ผลการดําเนินงานที่ระบุไวในแตละป
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หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
1.1 การประเมินกลยุทธการสอน
1.1.1 ประเมินรายวิชา โดยนักศึกษา
1.1.2 ประเมินกลยุทธการสอนโดยทีมผูสอนหรือระดับภาควิชา
1.1.3 ประเมินจากผลการเรียนของนักศึกษา
1.1.4 ประเมินจากพฤติกรรมของนักศึกษาในการอภิปราย การซักถาม และการตอบคําถามในชั้นเรียน
1.1.5 จัดกิจกรรมและ/หรือดําเนินการวิจัยเพื่อการพัฒนากลยุทธการสอน
1.2 การประเมินทักษะของอาจารยในการใชแผนกลยุทธการสอน
1.2.1 นักศึกษาประเมินอาจารยผูสอนในแตละรายวิชา
1.2.2 สังเกตการณ โดยผูรับผิดชอบหลักสูตร/ประธานหลักสูตร/ผูสอน
1.2.3 รายงานผลการประเมินทักษะอาจารยใหแกอาจารยผูสอนและผูรับผิดชอบหลักสูตร เพื่อใชใน
การปรับปรุงกลยุทธการสอนของอาจารยตอไป
1.2.4 คณะรวบรวมผลการประเมินทักษะของอาจารยในการจัดกิจกรรม เพื่อพัฒนา/ปรับปรุงทักษะ
กลยุทธการสอน
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
2.1 ผูรับผิดชอบหลักสูตรประเมินหลักสูตรหลังสิ้นสุดการสอนแตละปโดยนักศึกษาในชั้นปนั้นๆ
2.2 ประเมินหลักสูตรโดยนักศึกษาชั้นปสุดทาย
2.3 มหาวิทยาลัยประเมินหลักสูตรโดยบัณฑิตใหม
2.4 มหาวิทยาลัยประเมินหลักสูตรโดยผูใชบัณฑิต
2.5 ประเมินหลักสูตรโดยผูทรงคุณวุฒิจากภายนอก
3. การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
คณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน ดําเนินการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้
(Key Performance Indicators) ในหมวดที่ 7 ขอ 7
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4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธการสอน
4.1 ผูรับผิดชอบหลักสูตรจัดทํารายงานการประเมินผลหลักสูตร (มคอ.7)
4.2 ผูรับผิดชอบหลักสูตรและผูสอน จัดประชุม สัมมนา เพื่อนําผลการประเมินมาวางแผนปรับปรุง
หลักสูตรและกลยุทธการสอน
4.3 เชิญผูทรงคุณวุฒิพิจารณาและใหขอเสนอแนะในการปรับปรุงหลักสูตรและกลยุทธการสอน
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ภาคผนวก
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ภาคผนวก 1
คําอธิบายรายวิชา
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
196-101 สังคม เศรษฐกิจ การเมือง การปกครองของไทย
3 (3-0-6)
Society, Economy, Politics and Government of Thailand
ประวัติศาสตรไทย ระบบสังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ และการเมืองไทย แนวโนมการเปลี่ยนแปลง
ทางสังคม เศรษฐกิจ การบริหารจัดการ และพฤติกรรมการเมืองไทย วิเคราะหสัมพันธภาพระหวาง
การเมืองกับปจจัยทางสังคม เศรษฐกิจ สํารวจปญหาที่เกี่ยวของในยุคการเปลี่ยนแปลง
Thai history, social, cultural, economic and political systems; trends of socioeconomic changes, as well as administration and political behaviors; relationship
between politics and socio-economic factors; survey of social, related problems
during transition
261-201 ทักษะการคิด
3 (2 -2 -5 )
Thinking Skills
ความสําคัญของการคิดอยางเปนระบบ การใชปญญาหาเหตุผลเพื่อปองกันและแกไขปญหา การ
ริเริ่มแนวคิดใหมที่เป นสั มมาทิฐิ ในระดับ บุคคลและสถาบัน ฝกปฏิบัติวิธีคิด สรางกิจกรรมเพื่อ
พัฒนาความสามารถในการคิดวิจารณญาณ คิดวิเคราะห คิดสังเคราะห คิดสรางสรรค และการ
ตัดสินใจ
Significance of systematic thinking; problem solution and prevention through
logical thinking; initiative of new positive ideas at personal and institutional levels;
organizing activities to enhance critical, analytical, synthetic and creative thinking;
decision making; practice of different kinds of thinking
264-102 ทักษะชีวิต
3 (3-0-6)
Life Skills
ความสํ าคัญ และความหมายของทั กษะชี วิต สภาพปญ หาและความเป น ไปในสังคมยุ คป จจุบั น
คุณคาของชีวิต และศั กดิ์ศรีของความเปน มนุษย การเขาใจความรูสึกของตนเองและผูอื่น การ
แกปญหาอยางสรางสรรค ทักษะการปฏิเสธ และการตอบรับ คานิยมกับการเลือกบริโภคสื่อ การ
วางตัวตอเพื่อนตางเพศ ทักษะการแกปญหาชีวิตเมื่อเผชิญภาวะวิกฤต การปรับตัว การเสริมสราง
คุณคาชีวิตและสังคม
Significance and meaning of life skills; contemporary life problems and human
situation; value of life and human dignity; understanding of oneself and others;
constructive problem solving; refusing and accepting skills; values relating to
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media consumption selection; behavior toward persons of the opposite sex; skills
in approaching life crisis; adjustment; enhancement of life and social values
282-201 ชีวิตและสุขภาพ
3 (2-2-5)
Life and Health
องคประกอบที่ชวยใหบุคคลมีสุขภาพดีทั้งรางกาย จิตใจ อารมณ สังคมจิตวิญญาณ การปฏิบัติที่
ถูกตองในการดูแลสุขภาพ หลักการเลือกกิจกรรมทางพลศึกษาและนันทนาการเพื่อสงเสริมคุณภาพ
ชีวิต การเลือกบริโภคในชีวิตประจําวัน การปองกันอุบัติภัยและการปฐมพยาบาล พฤติกรรมเสี่ยงตอ
เพศสัมพันธ
Good health factors: physical, mental, emotional, social and spiritual; Appropriate
health care; considerations in selecting activities and recreation to enhance quality of
life; selection of daily consumption; accident prevention and first aid; sexually
precarious behaviors
299-101 วัฒนวิถีแหงการดํารงชีวิต
3 (2-2-5)
Life Style Enhancement
การสรางเสริมสุขภาวะแบบองครวม การพัฒนาบุคลิกภาพ การบริหารจัดการเพื่อการดํารงตนบน
พื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง สมดุลแหงชีวิต และกระบวนการ นวสมัยภายใตสังคม พหุวัฒนธรรม
การมีจิตสาธารณะ และรักษสิ่งแวดลอม มีคุณธรรม จริยธรรม และเคารพศักดิ์ศรีความเปนมนุษย
Development of holistic health and personality; management for Living on
sufficiency economy; balance of life and modernistic process in pluralistic society;
public-mindedness and preservation of environment; raising awareness on ethical
issues and human dignity
411-101 ภาษากับความคิดและการสื่อสาร
3 (3-0-6)
Language, Thought and Communication
ภาษากับความคิดและการนําเสนอความคิด ทักษะทั้ง 4 ของการสื่อสาร เนน การฝกทักษะการ
อาน และการเขียนเพื่อคนควา แสดงความรูความคิดอยางมีขั้นตอนและเปนเหตุผลและสามารถ
เขียนรายงานไดอยางเปนระบบ
Language and thought; presentation of ideas through 4 communicative skills;
emphasis on reading and writing skills through which researching, systematic and
logical presentation of ideas, and report writing
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417-100 ภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนในระดับมหาวิทยาลัย
3 (3-0-6)
Preparatory English for University Study
สําหรับผูมีคะแนนสอบเขาภาษาอังกฤษต่ํากวา 30 คะแนน (ไมเปดใหผูเรียน 417-101หรือ417-102
แลว)
ไวยากรณภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐาน การเขียนประโยคสื่อความหมายและถูกตองตามหลักไวยากรณ
การอานเพื่อความเขาใจฝกหัดออกเสียงและสนทนาสั้นๆ
(For those with O-NET scores below 30; not offered to those who have taken 417101 or 417-102)
Basic English grammar; writing grammatical and meaningful sentences; reading for
comprehension; pronunciation drill and practice of simple conversation
417-101 ภาษาอังกฤษ 1
3 (3-0-6)
English I
(สําหรับนักศึกษาที่มีคะแนนสอบเขาภาษาอังกฤษ 30-65 คะแนน)
ภาษาอังกฤษที่ใชในการสื่อสารเปนเครื่องมือในการศึกษาคนควา หนังสืออานนอกเวลาในระดับ
ความยากของศัพทประมาณ 2,500 คํา
(For those with O-NET scores between 30-65)
English for communication and as study tool; external reading with maximum
reading level of 2,500 words
417-102 ภาษาอังกฤษ 2
3 (3-0-6)
English II
(รายวิชาบังคับกอน 417-101 ภาษาอังกฤษ 1 หรือคะแนน O-NET 66 คะแนนขึ้นไป)
ภาษาอังกฤษที่ใชในการสื่อสารและเปนเครื่องมือในการศึกษาคนควาตอเนื่องจากรายวิชา 417101 ภาษาอังกฤษ 1 หนังสืออานนอกเวลาในระดับความยากของศัพทประมาณ 3,000 คํา
(Prerequisite: 417-101 English 1 or with at least 66 scores in O-NET or by permission
of the Department)
English for communication and as a study tool; continuation of 417-101; external
reading with maximum reading level: 3,000 words
425-101 มนุษยกับอารยธรรม
3 (3-0-6)
Man and Civilization
อารยธรรมและความหลากหลาย อิทธิพลตอการดํารงชีวิต ความเปนมนุษย การแสวงหาสันติสุข
ของมนุษยชาติในศาสนาสําคัญของโลก และวิถีชีวิตที่พึงประสงคในโลกปจจุบัน
Civilization and its varieties; its influence on human existence; humanity; search for
peace of world major; desirable way of religion life in the present world
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426-101 สิ่งแวดลอมกับสังคม
3 (2-2-5)
Environment and Society
ความสําคัญของสิ่งแวดลอมตอคุณภาพชีวิต การใชสิ่งแวดลอมเปนปจจัยการพัฒนา กฎหมายและ
กระบวนการทางการเมื อ งกั บ สิ่ งแวดล อ ม หลั ก การจั ด การ สิ่ งแวดล อ ม การมี ส ว นร ว มของ
ประชาชน การสื่อสารและรณรงค การตัดสินใจและจริยธรรมทางสิ่งแวดลอม ภัยพิบัติสิ่งแวดลอม
กรณีตัวอยางปญหาและแนวทางแกไข
Environment and quality of life; environment as factor In development; law,
political process and environment; principles of environmental management:
people’s participation, communication, campaigns, decision-making, and ethical
issues; environmental disasters; case-study of problems and solutions
427-103 มนุษยกับสังคม
3 (3-0-6)
Man and Society
มนุษยในฐานะสมาชิกของสังคม โครงสรางและวิวัฒนาการของสังคมมนุษย เศรษฐกิจ กฎหมาย
การเมือง การปกครองและสิ่งแวดลอม การเปลี่ยนแปลงทางสังคมวัฒนธรรมและผลกระทบ การ
ปรับตัวและการดํารงชีวิตในสังคม วัฒนธรรม เนนบริบทภาคใต
Man as a social member; structure and evolution of social human, economic,
legislative, political, governmental and environmental systems; socio-culture
change and their impacts; adaptation and living in society culture; emphasis on
southern context
428-101 วิถีชีวิตชุมชนชายแดนใต
3 (3-0-6)
Ways of Southern Border Community Life
ความหลากหลายทางวัฒนธรรม วิถีชีวิต เอกลักษณ ความขัดแยง การปรับตัว ทุนทางสังคม ภูมิ
ปญ ญา เศรษฐกิ จพอเพี ย ง กรณี ศึกษาชุ มชน ปญ หาและทางเลือกเชิงนโยบายภาครัฐเพื่ อการ
พัฒนา
Cultural diversity, ways of life, identities, conflicts, adaptation, social capital, local
wisdom, sufficiency economy; case study of a community: problems, state policy
alternatives in development
437-101 ปรัชญาชีวิต
3 (3-0-6)
Philosophy of Life
ความคิดพื้นฐานทางปรัชญา หลักเกณฑการตัดสินคุณคาของชีวิต เพื่อไปสูคุณคาทางสังคม โดยนํา
วิธีการทางจริยศาสตรมาประยุกตใชใหเกิดแนวทางที่เหมาะสม
Basic concepts in philosophy; criteria for judging life and social values based on
ethical approaches
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438-101 ศาสนวิถี
3 (3-0-6)
Religious Paths
หลักศาสนาตางๆ และจริยธรรม เนนความเขาใจและการปฏิบัติท่ีเหมาะสมสําหรับทุกศาสนิก เพื่ อ
การอยูรวมกันอยางสันติ
Principles of various religions and ethics; emphasis on mutual understanding and
proper practice for peaceful co-existence of believers of different religions
724-101 วิทยาศาสตรในชีวิตประจําวัน
3 (3-0-6)
Science in Daily Life
ธรรมชาติ ของวิ ท ยาศาสตร องค ป ระกอบของวิท ยาศาสตรวิ ท ยาศาสตรป ระยุก ต เทคโนโลยี
พลังงานและระบบพลังงาน การจัดการสิ่งแวดลอม วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเกี่ยวกับอาหาร
เทคโนโลยีสิ่งทอ วิทยาศาสตรที่อยูอาศัย โรคและยารักษาโรค ความกาวหนาทางวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีทางเลือก
Nature of science and its component; applied science; technology; energy and its
system; environmental management; food science and technology; textile
technology; household science; diseases and medicines; progress of alternative
science and technology
724-103 วิทยาศาสตรกับสังคม
3 (3-0-6)
Science and Society
แนวคิดทางวิทยาศาสตร พัฒ นาการ และวิธีการวิทยาศาสตร ผลกระทบของวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีตอสังคมมนุษย พลังงานทดแทน สิ่งแวดลอมและมลพิษ ความสัมพันธระหวางมนุษยกับ
สิ่งมีชีวิตอื่นๆ โภชนาการกับปญหาทางโภชนาการและสุขภาพ ความกาวหนาทางวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี การสื่อสารโทรคมนาคม การขนสง การเกษตรและอุตสาหกรรม
Concept and development of science; scientific methods; impacts of science and
technology on human society; alternative energy; environment and pollution;
relationship between man and other living organisms; nutrition, its problems and
health; breakthroughs in science and technology; telecommunication;
transportation; agriculture and industry
746-101 คณิตศาสตรในชีวิตประจําวัน
3 (3-0-6)
Mathematics in Daily Life
การให เ หตุ ผ ล วิ ธี ก ารคํ า นวณอั ต ราก า วหน า คณิ ต ศาสตร การเงิ น และการบั ญ ชี เ บื้ อ งต น
คณิ ต ศาสตร สํ า หรั บ เศรษฐศาสตร เ บื้ อ งต น ดั ช นี หลั ก การนั บ เบื้ อ งต น และสถิ ติ เ บื้ อ งต น
คณิตศาสตรกับปรากฏการณธรรมชาติ
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Reasoning; calculation of progressive rate; financial Mathematics and basic
accounting; mathematics for basic economics; index; principle of counting and
basic statistics; mathematics and natural phenomena
748-101 เทคโนโลยีสารสนเทศ
3 (2-2-5)
Introduction to Information Technology
ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับคอมพิวเตอร ฐานขอมูลและการประยุกต การจัดการระบบสารสนเทศ
เครือขายคอมพิวเตอร การสื่อสารผานอินเตอรเน็ต กฎหมายและจริยธรรมที่เกี่ยวของกับการใช
คอมพิวเตอร หลักการโปรแกรม การแกปญหาดวยหลักการโปรแกรม การใชโปรแกรมสําเร็จรูป
Introduction to computers, database and applications; database and applications;
information system management; computer networks, internet; law and ethics for
computer users programming; problem solving by programming; use of software
packages
870-101 ความรูเทาทันสื่อและการใชสารสนเทศ
3 (3-0-6)
Utilization of Information and Media Literacy
ความสําคัญของสื่อและสารสนเทศเพื่อการเรียนรูตลอดชีวิต ลักษณะและรูปแบบ แหลงและการ
เขาถึง การใชประโยชนจากสื่อและสารสนเทศ ความรูเทาทันสื่ออิทธิพลของขาวสารและสื่อที่มีตอ
ชี วิ ต ประจํ า วั น สั งคมและวั ฒ นธรรม ค า นิ ย มและความหมายที่ แ ฝงเร น ในเนื้ อ หาสาระผ า น
สือ่ มวลชน จริยธรรมและกฎหมายลิขสิทธิ์
Significances of information for life-long learning; nature and form of information;
resources and access; utilization of media and information; media literacy;
influence of news and media on daily life; social and cultural value and hidden
meaning in message of mass communication; ethical issues and copyright law
914-101 วัฒนธรรมและศิลปะไทย
3 (3-0-6)
Thai Culture and Arts
คุณคาความงามและความซาบซึ้งในวัฒนธรรมและศิลปะไทย สภาพทางการเมือง เศรษฐกิจและ
สังคมที่มีอิทธิพลตอการสรางสรรคงานศิลปะในแตละยุคสมัย
Value, beauty and appreciation of Thai culture and arts; socio-economic and
political influences on artistic works in particular periods
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914-102 สุนทรียภาพในงานศิลปะ
3 (3-0-6)
Aesthetics in Artistic Works
องค ป ระกอบ รูป แบบและเนื้ อหา เอกภาพ ความประสาน และความขั ดกั น ความงามในงาน
ทัศนศิลป นาฏศิลป และคีตศิลป
Composition; form and content; unity, harmony and contrast; aesthetics in visual
art, dance and music
2 หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 กลุมวิชาพื้นฐาน
761-102 ชีวประวัตนิ บีมุหัมมัด
3 (3-0-6)
Life Story of the Prophet Muhammad
การกําเนิด วิวัฒ นาการและแหลงขอมูลของสีเราะฮ นักบูรพาคดีกับการศึกษาสีเราะฮ ชีวิตของ
ศาสดามุหัมมัด ในยุคมักกะฮและยุคมะดีนะฮ วิพากษสีเราะฮในหัวขอสําคัญๆ บทบาทและผลงาน
ของศาสดามุหัมมัดตอการพัฒนาสังคมมนุษย
Origin, development and historical sources of Sirah; orientalists and the study of
Sirah; life of the Prophet Muhammad (PBUH.) in the period of Makkah and
Madinah; critique on some major topics of Sirah; the Prophet’s role and works and
the development of human society
761-201 ภาษาอัลกุรอาน 1
2 (2-0-4)
Qur’anic Language I
โครงสรางของภาษาอัลกุรอาน หนวยเสียง รากศัพท การประกอบคํา และการสรางประโยคแบบ
ตางๆ
Structure of Qur’anic language; phoneme, etymology, word formation and
construction of different types of sentences
761-202 ภาษาอัลกุรอาน 2
2 (2-0-4)
Qur’anic Language II
รายวิชาบังคับกอน : 761-201 ภาษาอัลกุรอาน 1
วิเคราะหขอเขียน ลีลาและสํานวนภาษาอัลกุรอานในระดับกลาง
Prerequisite: 761-201 Qur’anic Language 1
Analytical study of texts, language style and idioms of Qur’anic language at
intermediate level
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761-203 ภาษาอัลกุรอาน 3
2 (2-0-4)
Qur’anic Language III
รายวิชาบังคับกอน: 761-202 ภาษาอัลกุรอาน 2
กุรอานในระดับสูง เนนสํานวนโวหาร อุปมาอุปมัย ฝกการอาน เพื่อความเขาใจภาษาอัล กุรอาน ใน
ขอเขียนทางประวัติศาสตร ปรัชญา วัฒนธรรมและวรรณกรรม ฝกใชภาษาอัลกุรอานในการเขียน
ความเรียงและรายงานทางวิชาการ
Prerequisite: 761-202 Qur’anic Language II
Advanced Qur’anic language; emphasis on rhetorical meaning: idioms and
metaphors; reading for comprehension of Qur’anic language in historical,
philosophical, cultural and literary texts; use of Qur’anic language in composition
and academic report writing
761-205 อุลูม อัลกุรอาน 1
3 (3-0-6)
Ulum al-Qur’an I
ประวัติความเปนมาของอุลูม อัลกุรอาน วะหยู การรวบรวมและการบันทึกอัลกุรอาน โครงสราง
ของเลม แนวเนื้อหา การประทานและสาเหตุการประทาน และศึกษาความแตกตางระหวางสูเราะฮ
มักกิยะฮและมะดะนิยะฮ
Historical background of ‘Ulum al-Qur’an; Wahy; compilation and transcription of
al-Qur’an; structure and contents of the Holy Scripture; the revelation and its
causes; study of the distinction between Makkiah and Madaniah
761-206 อุลูม อัลหะดีษ
3 ( 3 -0 -6 )
Ulum al-Hadith
ประวัติพัฒนาการอุลูม อัลหะดีษ ความหมายและความสําคัญของหะดีษ การบันทึกหะดีษ สายสืบ
(Sanad) และตัวบท (Matn)หะดีษ การจําแนกประเภทและชนิดตางๆ ของหะดีษ ตลอดจนมุศฏอ
ละห อัลหะดีษ (Mustalah al-Hadith)
Historical development of ‘Ulum al-Hadith (sciences of Hadith); definition,
significance, and record of al-Hadith; chain (sanad) and text (Matn) of al-Hadith;
classifications and types of Hadith, and Hadith terminology (Mustalah al-Hadith)
761-207 อะกีดะฮ อิสลามียะฮ
3 (3-0-6)
Aqidah Islamiyah
ความหมาย ขอบขาย ความสําคัญและประวัติความเปนมาของวิชาอากีดะฮ อีมาน อิสลามและอิห
สาน สิ่งที่ทําใหเสียอีมาน การบารออและการวาลาอ การศรัทธาตออัลลอฮ การศรัทธาตอบรรดามะ
ลาอิกะฮ บรรดากิตาบ บรรดาศาสดาและความเปนศาสดา วันอาคิเราะฮ เกาะฎออ และเกาะดัร
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Definition, scope, significance and historical background of ‘Aqidah; Iman, Islam
and Ihsan; causes of deterioration of Iman; Bara’ and wala’; belief in Allah and His
angels, Holy Books, prophets and prophethood; belief in the Hereafter, Qada’ and
Qadar (fate and divine desire)
766-101 กฎหมายอิสลามเบื้องตน
3 (3-0-6)
Introduction to Fiqh
ความหมายของฟกฮฺและชะรีอะฮ กําเนิดและพัฒนาการของฟกฮฺ ฐานะและบทบาทของฟกฮฺในยุค
ตางๆ รวมทั้งศึกษา มัซฮับ (สํานักคิด) ตางๆ ของฟกฮฺ โดยเนนมัซฮับชาฟอีย
Definitions of Fiqh and Shari’ah; origin and development of Fiqh, status and roles
of Fiqh in several periods; Mazhab (schools of thoughts) in Fiqh with special
reference to Mazhab Shafi’e
2.2 กลุมวิชาเอกบังคับ
766-102 หลักกฎหมายอิสลาม 1
3 (3-0-6)
Principles of Fiqh I
ประวัติความเปนมาของวิชาอุศูลุลฟกฮฺ หุกม (บทบัญญัติ) ประเภทและที่มาของหุกม เชน อัลกุร
อาน หะดีษ อิจญมาอฺ และกิยาส
History of the Principles of Fiqh; Islamic jurisprudence; types and sources of Hukm
such as al-Qur’an, Hadith, Ijtima’, and Qiyah
766-203 หลักกฎหมายอิสลาม 2
3 (3-0-6)
Principles of Fiqh II
แนวทางการไดมาของบทบัญญัติอิสลาม อันไดแก อิสติหฺซาน อิสติศลาหฺ และอุรฟุ (จารีตประเพณี)
ตลอดถึงวิธีการตีความตัวบทของอัลกุรอานและหะดีษ
Islamic law derived from Istihsan, Istislah, and Urf (tradition) as well as methods of
interpretations of al-Qur’an and Hadith
766-204 หลักกฎหมายอิสลาม 3
2 (2-0-4)
Principles of Fiqh III
วิ ธี การกํ า หนดหุ กมโดยวิ ธี ก ารวิ เคราะห อิจ ญ ติฮ าด (วินิ จ ฉั ย ) คุ ณ สมบั ติ ข องของผู กระทํ าการ
วิเคราะห วินิจฉัย (อิจญติฮาด) การฟตวา ความแตกตางระหวางการพิพากษาและการฟตวา และ
ศึกษาเรื่องที่เกี่ยวกับตักลีด
Islamic law derived from Ijtihad (interpretation); qualification of the interpreter
(Mujtahid); Fatwa, the distinction between judgment and fatwa; and a study on
Taqlid
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766-205 อัลกุรอานที่เกี่ยวกับกฎหมาย
3 (3-0-6)
Qur’anic Verses Bearing on Law
วิเคราะหอายะฮฺ (โองการ) ตางๆ ที่เกี่ยวกับฟกฮฺในสวนที่เกี่ยวของกับกฎหมายครอบครัวและมรดก
โองการตางๆ ที่เกี่ย วกับกฎหมายอาญา เชน ความผิด ทางอาญาที่ มีการกําหนดบทลงโทษ และ
ความผิดทางอาญาที่ไมมีการกําหนดบทลงโทษ และอายะฮฺที่เกี่ยวกับระบบศาล การพิจารณาคดี
และพยานหลักฐาน
An analysis of Qur’anic verses related to Fiqh on Islamic family law and inheritance,
verses related to criminal law such as criminal offence with assigned penalty and
without assigned penalty; and verses relating to court system, trial and evidence
766-206 อัลหะดีษที่เกี่ยวกับกฎหมาย
3 (3-0-6)
Al-Hadith Bearing on Law
วิเคราะหหะดีษตางๆ ที่เกี่ยวกับกฎหมายแพงและพาณิชย การลมละลาย การจํานําจํานอง และการ
ค้ําประกัน หะดีษตางๆ ที่เกี่ยวกับกฎหมายอาญา และการพิจารณาคดีอาญา
An analysis of Hadith related to civil and commercial law; bankruptcy; pawn;
mortgage and suretyship; Hadith related to criminal law and criminal trial
766-210 หลักการปฏิบัติศาสนกิจในอิสลาม
3 (3–0–6)
Fiqh al-Ibadat
ฟกฮฺในสวนที่เกี่ยวกับศาสนพิธีตางๆ (อิบาดาต) ทั้งหมดคือการทําความสะอาด การละหมาด การ
ถือศีลอด การจายซะกาฮ และการประกอบพิธีหัจญ
Fiqh on all religious rituals (‘Ibadat): cleanliness, prayer (Salat), fasting (Siyam),
almsgiving (Zakat), and performing Hajj
766-220 กฎหมายธุรกิจอิสลาม 1
3 (3-0-6)
Fiqh al-Muamalat I
ศึกษาการซื้อขายในอิสลาม ประเภทตางๆ ของการซื้อขาย การโฆษณาสินคา การลดแลกแจกแถม
การคุมครองผูบริโภค การปรับขึ้นราคาสินคา การกักตุนสินคา ลิขสิทธิ์ทางการคา การซื้อขายผาน
ระบบอิเลคโทรนิค การเชา การจํานํา จํานอง การวาจาง สัญญาที่ไมมีการตอบแทน เชน วะกัฟ
ฮิบะฮฺ และ ฮะดียะฮฺ
Fiqh in relation to sale contract, advertisment, consumer protection, price
increasing, pledge and mortgage (Rahn), e-commerce, hire of property, intellectual
property, and gift
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766-240 หลักกฎหมายมหาชน
2 (2-0-4)
General Principles of Public Law
สถาบันทางกฎหมายมหาชน ความหมาย องคประกอบและรูปแบบของรัฐ การเปนนิติบุคคลและ
สถาบันตางๆ ของรัฐ ศึกษาความหมายและความจําเปนของการปกครองโดยกฎหมาย ความเปนมา
และวิวัฒนาการของระบบกฎหมายมหาชน ขอบเขตและลักษณะเฉพาะของกฎหมายมหาชน บอ
เกิดของกฎหมายมหาชน แนวความคิดและนิติวิธี (Juristic Method) ของกฎหมายมหาชน
Institutions in public law; definition, components and forms of state; legal person
status and institutions of state; a study of the necessity of governing by law; history
and development of public law system; scope and specific characteristics of public
law; study of the origin of public law and concept of juristic method in public law
766-241 กฎหมายแพง : หลักทั่วไป
3 (3-0-6)
Civil Law : General Principles
ความหมาย ความเปนมาและบอเกิดของกฎหมาย ประเภทและหมวดหมูของกฎหมาย การบัญญัติ
การเปลี่ยนแปลงและการยกเลิกกฎหมาย ความสัมพันธระหวางกฎหมายกับปรากฏการณทางสังคม
อื่นๆ ระบบกฎหมายที่สําคัญของโลก การใช การตีความ และการบังคับตามกฎหมาย สิทธิ หนาที่
และการใชสิทธิ รวมทั้ งการใชสิ ทธิเกิน สวน นิรโทษกรรมและหลักสุ จริต รวมทั้ งบทบัญ ญั ติต าม
ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บรรพ 1 หลักทั่วไป ลักษณะ 1 บทเบ็ดเสร็จทั่วไป และลักษณะ
2 บุคคล
Definition, background and origin of law; types and categories of law; enactment,
alteration, and abrogation of law; relations between legal system and other social
phenomena; study of world important legal systems; application, interpretations,
effect and law enforcement; rights and responsibilities and exercise of right as well
as excess of power, amnesty and rule of trusty; general principles of commercial
law as specified in Civil and Commercial Code, Book1, excluding titles 3 to 6
766-242 กฎหมายรัฐธรรมนูญ
3 (3-0-6 )
Constitutional Law
ประวัติและวิวัฒนาการของรัฐธรรมนูญ การจัดทํารัฐธรรมนูญ อํานาจอธิปไตย องคการตางๆ ของ
รัฐตามรัฐธรรมนู ญ สิทธิและเสรีภาพของบุคคล ทฤษฎีที่สําคัญๆ ของระบบรัฐธรรมนูญ รวมทั้ ง
ปรัชญาของแนวความคิดตางๆ ในระบบรัฐธรรมนูญนิยม
History and development of constitution; government bodies; rights and liberty of
individual; important theories of constitutional system
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766-243 กฎหมายแพงและพาณิชยวาดวยนิติกรรมและสัญญา
3 (3-0-6)
Civil and Commercial Law: Juristic Acts and Contracts
ศึกษาหลั กกฎหมายลักษณะนิ ติกรรม ตามประมวลกฎหมายแพ งและพาณิ ช ยบ รรพ 1และหลั ก
กฎหมายเรื่ องระยะเวลา อายุ ความ และหลัก กฎหมายสัญ ญา ตามประมวลกฎหมายแพ งและ
พาณิชยบรรพ 2 รวมทั้งกฎหมายเกี่ยวกับขอสัญญาที่ไมเปนธรรม
Principles of juristic act in Civil and Commercial Code, Book 1, including period of
prescription and principles of contract in Book 2 of Civil and Commercial Code
766-307 กฎเกณฑและทฤษฎีในกฎหมายอิสลาม
3 (3-0-6)
Qawa’id and Theory of Fiqh
ความหมาย และประวัติความเปนมาของเกาะวาอิดฟ กฮฺ และหลักการของฟกฮฺ ทฤษฎีเกี่ยวกั บ
หลักการฟกฮฺ สิทธิ สัญญาและกรรมสิทธิ์
Definition and historical background of Qawa’id and principles of Fiqh; theories on
principles of Fiqh; rights; contract and right of ownership
766-311 กฎหมายอาญาอิสลาม
3 (3-0-6)
Criminal Fiqh
กฎหมายอิสลามในสวนที่เกี่ยวกับคดีอาญาตางๆ บทลงโทษและความผิดที่ไมมีกําหนดบทลงโทษ
(ตะอซีร)
Fiqh pertaining to criminal law; punishment; offence with unstated punishment
(Ta’sir)
766-312 กฎหมายครอบครัวอิสลาม
3 (3-0-6)
Islamic Family Law
การหมั้น การสมรส สิทธิและหนาที่ของคูสมรส การสิ้นสุดของการสมรส การเลี้ยงบุตรและการ
ปกครอง สิทธิของบุตรและสิทธิของบิดามารดา
Engagement; marriage; rights and responsibilities of the married couple;
Cancellation of marriage; child rearing and guardianship; rights of a child and
parents
766-313 กฎหมายอิสลามเปรียบเทียบ
3 (3-0-6)
Comparative Fiqh
ความหมาย และความสํ าคั ญ ของการศึ ก ษาฟ ก ฮฺ ในเชิ งเปรีย บเที ย บ สาเหตุ ความแตกต างของ
แนวความคิดที่เกี่ยวของกับฟกฮฺ ตลอดถึงความแตกตางทางความคิดของนักกฎหมายอิสลามในเรื่อง
ที่เกี่ยวกับอิบาดาตและมุนากะฮาต มุอามาลาตและญินายาต
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Definition and significance of the study of comparative Fiqh; causes of the
distinction between concept in Fiqh as well as the differences of Islamic scholars
relating to Ibadat and Munakahat, Muamalat and Jinayat
766-321 กฎหมายธุรกิจอิสลาม 2
3 (3-0-6)
Fiqh al-Muamalat II
ศึกษาความเปนมาของสถาบันการเงินอิสลาม ฟกฮฺที่เกี่ยวกับการบริการของสถาบันการเงินอิสลาม
อาทิเชน การรับฝากเงินประเภทตางๆ การค้ําประกัน การใหวงเงินสินเชื่อ การโอนเงิน การับซื้อตั๋ว
แลกเงิน ตั๋วสัญญาการใชเงิน การแลกเปลี่ยนเงินตรา เปนตน
History of Islamic financial institution, Fiqh relating to Islamic financial institution’s
products and services, for example money deposit and transfer, loan and secured
transactions, bill of exchange, promissory note, currency exchange transaction
766-322 กฎหมายธุรกิจอิสลาม 3
3 (3-0-6)
Fiqh al-Muamalat III
หลั ก การลงทุ น ในอิ ส ลาม การลงทุ น ของสถาบั น การเงิ น อิ ส ลาม อาทิ เช น มุ ช าเราะกะฮฺ มุ ฎ อ
เราะบะฮฺ มุรอบะหะฮฺ สะลัม อิสติศนาอฺ ขายผอน การทําธุรกรรมในตลาดเงินและตลาดหุน เปนตน
Principles of Islamic investment, investment of Islamic financial institutions, for
example; musharakah, mudharabah, murabahah, salam, istisna, sell on credit,
transactions in money markets and stock exchange
766-330 วิธีวิทยาการวิจัยทางกฎหมายอิสลาม
3 (3-0-6)
Research Methodology in Islamic Law
ระเบียบวิธีวิจัยและขั้นตอนตางๆ ของกระบวนการวิจัยทางนิติศาสตรอิสลามโดยละเอียด การเลือก
หัวขอวิจัย การตั้งปญหาวิจัย การออกแบบวิจัย การเก็บรวบรวมขอมูล การวิเคราะหและตีความ
พรอมทั้งการเขียนรายงานการวิจัยที่ถูกตอง
Research methodology and stages in research process in Islamic law in details;
choosing research topic, identifying research problem, research design, data
collection and gathering, analysis and interpretation, as well as research report
766-344 กฎหมายแพงและพาณิชย วาดวยหนี้ : หลักทั่วไป
3 (3-0-6)
Civil and Commercial Law: Obligation
หลักทั่วไปของกฎหมายลักษณะหนี้ ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยบรรพ 2 นอกจากที่เปน
เนื้อหาของกฎหมายลักษณะนิติกรรมและสัญญาและกฎหมายลักษณะละเมิด จัดการงานนอกสั่ง
และลาภมิควรได
Quality of obligations including definition of obligations, subject of obligations,
subrogation, transfer of claims, claims, cancellation of fraudulent acts, right of
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retention, preferential rights, plurality of debtors and creditors, and extinction of
obligation; and study of general principles of quality of obligations in accordance
with Book 2 of the Civil and Commercial Code
766-345 กฎหมายอาญา 1 : บทบัญญัติทั่วไป
3 (3-0-6)
Criminal Law 1 : General Principles
หลักทั่วไปในกฎหมายอาญา การใชกฎหมายอาญา โทษ และวิธีการเพื่อความปลอดภัย ความรับผิด
ในทางอาญา การพยายามกระทําความผิด ตัวการและผูสนับสนุน การกระทําความผิดหลายบท
หรือกระทง การกระทําความผิดอีก อายุความและหลักกฎหมายที่ใชแกความผิดลหุโทษ
Theories and general principles of criminal law in criminal code (penal code)
section 1; criminal principle relating to offence in criminal code section 2 title 10 to
12 and section 3 petty offence
766-346 กฎหมายแพงและพาณิชย ลักษณะละเมิด จัดการงานนอกสั่ง ลาภมิควรได
3 (3-0-6)
Civil and Commercial Law : Torts Management of Affairs without Mandate and
Undue Enrichment
หลั กกฎหมายแพ งและพาณิ ช ย ลักษณะละเมิด จั ดการงานนอกสั่ง ลาภมิ ควรได ตามประมวล
กฎหมายแพงและพาณิชย บรรพ 2
Quality of wrongful acts including liability of wrongful acts committed by oneself or
others, liability of owner of assets caused by wrongful acts, compensation for
wrongful acts, prescription of wrongful acts and justifiable acts and study of Book 2
Title 5 on wrongful acts in the Civil and Commercial Code
766-414 กฎหมายมรดก-พินัยกรรมอิสลาม
3 (3-0-6)
Law of Inheritance and the living Will in Islam
หลักการแบงมรดกในอิสลาม ผูมีสิทธิรับมรดก การตัดสิทธิในมรดกและการทําพินัยกรรม ทัศนะ
การแบงมรดกของชาวอาหรับกอนอิสลาม
Division of inheritance in Islam; eligible recipients of inheritance; Disinheritance; will
in Islam; Arabs’ concepts of inheritance division before the Coming of Islam
766-415 ระบบการศาลและวิธีพิจาณาความในอิสลาม
3 (3-0-6)
Islamic Judicial System and Judiciary process
ประวัติความเปนมาของศาล ผูพพิ ากษา วิธิพิจารณาความในศาล เชน ประเภทของศาล การตั้งและ
อํานาจของผูพิพากษา ความสัมพันธระหวางผูพิพากษากับรัฐ การฟองรอง พยานหลักฐานและการ
พิจารณาคดีรวมทั้งการฝกงานที่ศาลและที่สํานักงานคณะกรรมการอิสลามประจําจังหวัดเพื่อศึกษา
กระบวนวิธีพิจารณาความ
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History of court; judge; and trial such as type of court, appointment and authority
of judge, relationship between judge and state, litigation, evidence and trial as well
as internship in court and provincial Islamic committee in order to study trial
process
766-431 สัมมนากฎหมายอิสลามกับปญหาปจจุบัน
3 (1-4-4)
Seminar on Fiqh in Contemporary Issues
สัมมนาปญหาทางกฎหมายอิสลามที่เกี่ยวกับปญหาปจจุบัน เชน การธนาคาร การประกันชีวิต การ
ประกันภัย การบริจาคเลือดหรืออวัยวะ การผสมเทียม ธนาคารอสุจิ และศัลยกรรมตกแตง และ
กฎหมายที่เกี่ยวกับมุสลิมในประเทศไทย
Seminar on Fiqh on contemporary issues such as banking, life insurance, insurance,
blood and organ donation, artificial insemination, sperm bank including law relating
to muslim in Thailand
766-447 กฎหมายแพงและพาณิชยวาดวยทรัพยและที่ดิน
3 (3-0-6)
Law of Property and Land
หลักกฎหมายลักษณะทรัพยสิน การไดมาซึ่งกรรมสิทธิ์ แดนกรรมสิทธิ์ การใชกรรมสิทธิ์ กรรมสิทธิ์
รวม ทรัพยสิทธิประเภทตางๆ ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บรรพ 4 ประมวลกฎหมาย
ที่ดินและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ
Title of property including definitions and types of assets and property; registration
of property; restrictions of exercise of ownership and study principles of law on
title of property provided in Book 4 of the Civil and Commercial Code
2.3 กลุมวิชาเอกเลือก
766-316 กฎหมายอิสลามวาดวย หะลาล-หะรอม
2 (2-0-4)
Fiqh: Halal-Haram
กฎหมายอิสลามที่เกี่ยวกับอาหาร เครื่องดื่ม เครื่องใช และเครื่องแตงกายที่อนุมัติและไมอนุมัติ และ
ศึกษาเรื่องที่เกี่ยวกับความสะอาด
Fiqh pertaining to permissible (lawful) and forbidden (prohibited) food, drink, basic
neccessities, and clothing; and study relating to cleanliness
766-317 กฎหมายอิสลามวาดวยมาตรฐานอาหารและผลิตภัณฑหะลาล
3 (3–0–6)
Fiqh on Halal Standard of Foods and Products
ระเบี ย บคณะกรรมการกลางอิ ส ลามแห ง ประเทศไทยว า ด ว ยการรั บ รองหะลาล และศึ ก ษา
กระบวนการผลิต เริ่มตั้งแตการคัดเลือกวัตถุดิบ ขั้นตอนการผลิต การบรรจุภัณฑ การเก็บรักษา
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การชําระลาง และการขนสง ใหถูกตองตามมาตรฐานหะลาล ตลอดจนศึกษาวิเคราะหผลิตภัณฑที่มี
การปนเปอนกับสิ่งที่หลักการอิสลามไมอนุมัติ
Regulation of the Central Islamic Committee of Thailand regarding halal food
standards. Study food products, raw materials including the production process
certified and accredited with the Halal food standard
766-350 กฎหมายลักษณะบุคคล ครอบครัว และมรดก
3 (3-0-6)
Persons, Family and Succession Law
หลักกฎหมายบุคคล บุคคลธรรมดาและนิติบุคคล ภูมิลําเนา ความสามารถและกฎหมายลักษณะ
ครอบครัว ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บรรพ 5 รวมถึง หลักกฎหมายเกี่ยวกับมรดก
สิทธิในการรับมรดก พินัยกรรม วิธีการจัดการและปนทรัพยมรดก ตามประมวลกฎหมายแพงและ
พาณิชย บรรพ 6
Period of personality, term of personality, capacity, juristic person in accordance
with the Civil and Commercial Code Book 1 Title 2, the Civil and Commercial
Code, Book 5 on family, the Civil and Commercial Code, Book 6 on succession
766-353 กระบวนการยุติธรรมและระบบศาลไทย
2 (2-0-4)
Judiciary Process and Thai Court System
กระบวนการยุติธรรมทางแพง กระบวนการยุติธรรมทางอาญา กระบวนการยุติธรรมทางปกครอง
ระบบศาลเดี่ยวหรือศาลยุติธรรม ระบบศาลคูหรือศาลชํานัญพิเศษ โครงสรางอํานาจหนาที่และการ
บริหารงานของศาลยุติธรรม ศาลปกครอง ศาลทหาร และศาลรัฐธรรมนูญ
Process of civil justice, criminal justice and administrative justice. The court system;
court of justice, specialized courts, parallel court system, single court system.
The structure of power, duty and judicial administration in Court of Justice,
Administrative Court, Military Court, and Constitutional Court
766-356 การระงับขอพิพาทโดยทางเลือกอื่น
3 (1-4-4)
Alternative Dispute Resolution
วิธีการระงับขอพิพาทในรูปแบบตาง ๆ ทั้งนอกศาลและในศาล เชน การเจรจาอนุญาโตตุลาการ
การไกลเกลี่ยและประนอมขอพิพาท และปญหาปจจุบันตาง ๆ อันเกิดจากการระงับขอพิพาทใน
ศาล ตลอดจนฝกปฏิบัติการระงับขอพิพาท โดยทางเลือกตาง ๆ
Procedure of alternative dispute resolution both in and out of court; for example,
arbitration, conciliation and compromise, and current problems caused by dispute
resolution in court as well as practice in case study on alternative dispute
resolution
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766-408 ปรัชญากฎหมายอิสลาม
3 (3-0-6)
Philosophy of Islamic Law
ปรัชญาในการบัญญัติกฎหมายในอิสลาม และเปาหมายหลักหาประการของกฎหมายอิสลาม คือ
การรักษาศาสนา ชีวิต ทรัพยสิน สติปญญา และสายตระกูล
Philosophy of law in Islam and five main objectives of Islamic law namely
preservation of religion, life, property, mind and descent
766-418 กฎหมายอิสลามระหวางประเทศ
2 (2-0-4)
International Islamic Law
กฎหมายอิสลามระหวางประเทศทั้งประเภทเอกชนและมหาชน บุคคลในกฎหมายระหวางประเทศ
สถานภาพของผูที่ไมใชพลเมืองของรัฐอิสลาม หลักความสัมพันธระหวางรัฐอิสลามกับรัฐอื่น ทั้งใน
ภาวะปกติ ภาวะสงคราม และในภาวะที่มีสัญญาตอกัน
International Islamic law including private and public categories; parties in
international law; status of non-Muslims in Islamic state; principles of relations
between Islamic state and other states under normal, war and pact conditions
766-419 ซิยาซะฮ ชัรอียะฮ
2 (2-0-4)
Siyasah Shariyah
เกี่ยวกับที่มาของอํานาจการปกครอง ระบบการปกครองและประวัติการจัดตั้งรัฐอิสลาม วิธีการ
เลือกผูนํา คุณสมบัติและบทบาทของผูนํา ตลอดจนการสิ้นสุดความเปนผูนําในอิสลาม
Origin of administrative power, administrative system and history of the
establishment of Islamic state; selection of leader, qualification and role of leader
as well as termination of leadership in Islam
766-423 กฎหมายธุรกิจอิสลาม 4
3 (3-0-6)
Fiqh al-Muamalat IV
ประวัติความเปนมาของการประกัน หลักการประกันภัยและประกันชีวิตในอิสลาม ตลอดจนประกัน
ประเภทตางๆ ทั้งที่ดําเนินการโดยภาครัฐและภาคเอกชน
History of insurance, principles of insurance and insurance of life in Islam including
types of insurance by private and public sectors
766-424 ระบบการเงิน การคลังในอิสลาม
2 (2-0-4)
Islamic Finance System
หลักการและนโยบายการคลังในอิสลาม อันไดแกการจัดระบบรายไดและรายจาย
Principles and policies of public finance in Islam: revenues and expenditure
management system
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766-432 อัลฟะลัก
3 (3-0-6)
al-Falak
ระบบการโคจรของโลก ดวงอาทิตย ดวงจันทร เพื่ อคํานวณเวลาละหมาด 5 เวลา ตลอดจนการ
กําหนดวันสําคัญทางศาสนาอิสลาม
Orbit of the earth, sun, and moon in order to calculate 5 prayer times as well as to
identify important dates in religion
766-451 กฎหมายพาณิชย 1
3 (3-0-6)
Commercial Law I
กฎหมายวาดวยสัญญาในทางพาณิชยลักษณะตางๆ เชน ลักษณะซื้อขาย แลกเปลี่ยน ใหเชาทรัพย
และเช าซื้ อ ตลอดจนศึกษากฎหมายเกี่ยวกั บ หางหุ นส วน บริษัท เช น การบริห ารจัดการ ความ
เกี่ ย วพั น ระหว า งผู เป น หุ น ส ว นด ว ยกั น กั บ บุ ค คลภายนอก อํ า นาจหน าที่ แ ละความรับ ผิ ด ของ
กรรมการและ ผูบริหาร การจดทะเบียนหางหุนสวนสามัญ หางหุนสวนจํากัด บริษัทจํากัด และอื่นๆ
Legal principle of specific contracts such as sale, exchange, gift, hire of property,
and hire purchase. Legal principles of partnership and company such as
management, relation of partners between themselves and with third persons,
power, duty and liability of directors and executives, the registration of ordinary
partnership, limited partnership and limited company.
766-452 กฎหมายพาณิชย 2
3 (3-0-6)
Commercial Law II
กฎหมายพาณิชยเกี่ยวกับการกูยืม ฝากทรัพย ค้ําประกัน จํานอง จํานํา และหลักประกันแหงหนี้
ประเภทตางๆ รวมทั้งหลักกฎหมายเกี่ยวกับบัญชีเดินสะพัด ตั๋วเงิน และตราสารเปลี่ยนมือประเภท
ตางๆ ตามกฎหมายลักษณะตั๋วเงิน กฎหมายเกี่ยวกับความรับผิดทางอาญาที่เกิดจากตั๋วเงิน
Legal principles pertaining to loan, deposit, suretyship, mortgage pledge, and
securities for various types of debt, Legal principles pertaining to current account,
bill and types of negotiable instruments according to the Civil and Commercial
Code Book III including offences relating to the use of bill
766-454 กฎหมายอาญา 2 : ภาคความผิด
4 (4-0-8)
Criminal Law II : Offense
วิชาบังคับกอน : เคยศึกษากฎหมายอาญา 1 : บทบัญญัติทั่วไป
หลักกฎหมายเกี่ยวกับความผิดในลักษณะตางๆ ในภาค 2 และ ภาค 3 ของประมวลกฎหมายอาญา
Legal principles pertaining to specific offenses in Book II and Book III of the Penal
Code
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766-455 กฎหมายปกครอง
3 (3-0-6)
Administrative Law
หลักทั่วไปและลักษณะสําคัญ ของกฎหมายปกครอง องคกรฝายปกครอง การกระทําในทางการ
ปกครอง ผลบั งคั บ ของคํ าสั่ งทางปกครอง การเพิ กถอนคํ าสั่ งทางปกครอง มาตรการบังคับ ทาง
ปกครอง วิธีปฏิบัติของเจาหนาที่ ฝายปกครอง บริการสาธารณะ การจัดระเบียบบริหารราชการ
รวมทั้งศึกษาถึงองคกรศาลปกครอง อํานาจของศาลปกครอง วิธีพิจารณาคดีในศาลปกครอง และ
การบังคับคดีปกครอง
General principles and significant characteristics of administrative law,
administrative organs, administrative act, legal effect of administrative act,
revocation of administrative act, administrative execution, procedures performed
by administrative officials, public service, administration of state organs. The topic
includes organization and jurisdiction of administrative court, administrative court’s
procedure and execution of administrative judgement
766-457 กฎหมายเกี่ยวกับทรัพยสินทางปญญา
3 (3-0-6)
Intellectual Property Law
วิวัฒ นาการและแนวคิดเกี่ยวกับการคุมครองทรัพยสินทางป ญญา ทรัพยสินทางปญญาประเภท
ตางๆ เชน ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร และสิทธิในเครื่องหมายการคา ความคุมครองตามกฎหมาย การบังคับ
ใช ต ลอดจนการตรวจสอบสิ ทธิและวิธีการขอรับ การคุมครองรวมทั้งการคุมครองทรัพ ยสิน ทาง
ปญญาระหวางประเทศ สัญญาอนุญาตใหใชสิทธิในทรัพยสินทางปญญา
Evolution and concepts relating to intellectual property (IP) protection, the
classifications of intellectual property rights such as copyright, patent and
trademark, legal protection and enforcement, right examination and protection
eligibility as well as major international IP conventions and IP licensing agreement.
766-458 กฎหมายเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน
2 (2-0-4)
Human Rights Law
ความหมายและปรัชญาของสิทธิมนุษยชน การคุมครองสิทธิมนุษยชนขององคการสหประชาชาติ
การคุมครองสิทธิมนุษยชนในระดับระหวางประเทศ ระดับภูมิภาค และการคุมครองสิทธิมนุษยชน
ตามกฎหมายไทย
Meaning and philosophy of human rights; protection of human rights by the United
Nations; protection of human rights at international and regional level; protection
of human rights under Thai law
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766-459 กฎหมายเปรียบเทียบ
3 (3-0-6)
Comparative Law
เปรียบเทียบระหวางกฎหมายทั่วไปกับกฎหมายอิสลาม ลักษณะแพงพาณิชย และลักษณะอาญา
พรอมดวยแหลงที่มาของกฎหมายทั้งสอง
Comparison between general law and Islamic law; civil and commercial and
criminal qualities as well as sources of both laws
2.4 กลุมวิชาสหกิจศึกษาและฝกงาน
766-300 การฝกงาน
300 ชั่วโมง
Field Work
การฝกงานในหนวยงานตางๆ ที่เกี่ยวของกับกฎหมายอิสลาม นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนแลวไม
นอยกวา 6 ภาคการเรียน ตองติดตอเขารับการฝกงานในภาคฤดูรอนไมนอยกวา 300 ชั่วโมง แลว
ทํารายงานเสนออาจารยผูควบคุม
Field work in various business units involving Islamic law; student having registered
for atleast 6 semesters are eligible to do field work for a minimum of 300 hours,
written report required
766-433 สหกิจศึกษา
6 (0-36-0)
Cooperative Education
การปฏิบัติงานเต็มเวลาของนักศึกษาดานกฎหมายอิสลาม ในสถานประกอบการหรือในโองการที่
เกี่ ย วข องอย างเป น ระบบ ภายใตการดู แลและแนะนํ าของอาจารย ที่ป รึกษาสหกิ จ ศึกษา และที่
ปรึกษาจากสถานประกอบการ การรายงาน การนําเสนอ และผลสําเร็จโครงงานสหกิจศึกษา
On the full-time job training in field of Islamic law at work place or related
organization under supervision of supervisor of the College and employment site,
reporting, presentation and Cooperative Education’ successful Projects.
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ภาคผนวก 2
ภาระงานสอนและ ผลงานทางวิชาการ การคนควาวิจัย หรือการแตงตํารา
1. อาจารยประจําหลักสูตร
1.1 ภาระงานสอนของ  ศ.  รศ.  ผศ.  อ.  ดร. มะรอนิง สาแลมิง
รายวิชา
รายวิชา
รายวิชา
รายวิชา
รายวิชา
รายวิชา
รายวิชา
รายวิชา

766-102
766-203
766-204
766-307
766-330
766-356
766-418
766-432

หลักกฎหมายอิสลาม 1
หลักกฎหมายอิสลาม 2
หลักกฎหมายอิสลาม 3
กฎเกณฑและทฤษฎีในกฎหมายอิสลาม
วิธีวิทยาการวิจัยทางกฎหมายอิสลาม
การระงับขอพิพาทโดยทางเลือกอื่น
กฎหมายอิสลามระหวางประเทศ
อัลฟะลัก

3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
2 (2-0-4)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (1-4-4)
2 (2-0-4)
3 (3-0-6)

1.1.1 ผลงานทางวิชาการ การคนควาวิจัย หรือการแตงตํารา
1) งานวิจัย
1.1) อับดุลรอชีด เจะมะ มะรอนิง สาแลมิง อัสมัน แตอาลี และคณะ (2547) เมืองนาอยู
ชุมชนเขมแข็ง ตามรูปแบบอิสลาม วิทยาลัยอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี (ผู
รวมวิจัย ไดรับทุนอุดหนุนจากกอ. สสส. จชต.)
1.2) การเดร สะอะ มะรอนิ ง สาแลมิ ง และคณะ (2548) รู ป แบบสถาบั น อุ ด มศึ ก ษา
นานาชาติ กรณีศึกษา สถาบันอุดมศึกษาในประเทศบรูไน วิทยาลัยอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
วิทยาเขตปตตานี
1.3) บุคอรี อะหมัด ยี่สุนทรง มะรอนิง สาแลมิง และ ฮาฟส ฮิเล (2549) : “ศึกษาความคิด
อุ ล ะมะอฺ แ ละความสั ม พั น ธ กั บ สุ ข ภาวะชุ ม ชนมุ ส ลิ ม จั งหวั ด ชายแดยภาคใต ” กรุ งเทพฯ : จุ ฬ าลงกรณ
มหาวิทยาลัย (ผูรวมวิจัย ไดรับงบสนันสนุนการวิจัยจาก สสส.)
1.4) นิเลาะ แวอุเซ็ง มะรอนิง สาแลมิง และมูหามัดรูยานี บากา (2551) สภาพ ปญหา และ
ความต อ งการในการจั ด การศึ ก ษาของสถาบั น ศึ ก ษาปอเนาะในสามจั ง หวั ด ชายแดนภาคใต ป ต ตานี :
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร (ผูรวมวิจัย ไดรับทุนอุดหนุนจากงบประมาณแผนดิน)
2) บทความทางวิชาการ
2.1) หลักประกันภัยในอิสลาม: วารสารอันนูร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยอิสลามยะลา ป
ที่ 2 ฉบับที่ 2 หนา: 93-106
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1.2 ภาระงานสอนของ  ศ.  รศ.  ผศ.  อ.  ดร.

สุทธิศักดิ์ ดือเระ

รายวิชา 766-240
รายวิชา 766-241
รายวิชา 766-242
รายวิชา 766-243
รายวิชา 766-344
รายวิชา 766-345
รายวิชา 766-346

หลักกฎหมายมหาชน
2 (2-0-4)
กฎหมายแพง : หลักทั่วไป
3 (3-0-6)
กฎหมายรัฐธรรมนูญ
3 (3-0-6)
กฎหมายแพงและพาณิชยวาดวยนิติกรรมและสัญญา
3 (3-0-6)
กฎหมายแพงและพาณิชยวาดวยหนี้: หลักทั่วไป
3 (3-0-6)
กฎหมายอาญา 1: บทบัญญัติทั่วไป
3 (3-0-6)
กฎหมายแพงและพาณิชย
3 (3-0-6)
ลักษณะละเมิดจัดการงานนอกสั่งลาภมิควรได
รายวิชา 766-447
กฎหมายแพงและพาณิชยวาดวยทรัพยและที่ดิน
3 (3-0-6)
1.2.1 ผลงานทางวิชาการ การคนควาวิจัย หรือการแตงตํารา
1) งานวิจัย
1.1) อิบราเฮ็ม ณรงครักษาเขต นิเลาะ แวอุเซ็ง สุทธิศักดิ์ ดือเระ และคณะ (2547) ความ
ต อ งก าร ที่ แ ท จ ริ งข อ งป ร ะ ช า ช น ใน ส า ม จั งห วั ด ช าย แ ด น ภ า ค ใต วิ ท ย า ลั ย อิ ส ล า ม ศึ ก ษ า
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร รวมกับ สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย (ผูรวมวิจัย ไดรับทุน อุดหนุนจาก
สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย)
1.2) อั บ ดุ ล รอชี ด เจะมะ มะรอนิ ง สาแลมิง อัส มัน แตอาลี สุท ธิศั กดิ์ ดื อเระ และคณะ
(2547) เมืองนาอยูชุมชนเขมแข็ง ตามรูปแบบอิสลาม วิทยาลัยอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
วิทยาเขตปตตานี (ผูรวมวิจัย ไดรับทุนอุดหนุนจากกอ. สสส. จชต.)
1.3 ภาระงานสอนของ  ศ.  รศ.  ผศ.  อ.  ดร. อัสมัน แตอาลี
รายวิชา 766-312
รายวิชา 766-313
รายวิชา 766-316
รายวิชา 766-317
รายวิชา 766-414
รายวิชา 766-431

กฎหมายครอบครัวอิสลาม
กฎหมายอิสลามเปรียบเทียบ
กฎหมายอิสลามวาดวยหะลาล-หะรอม
กฎหมายอิสลามวาดวยมาตรฐานอาหาร
และผลิตภัณฑหะลาล
กฎหมายมรดก-พินัยกรรมอิสลาม
สัมมนากฎหมายอิสลามกับปญหาปจจุบัน

3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (1-4-4)
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1.3.1 ผลงานทางวิชาการ การคนควาวิจัย หรือการแตงตํารา
1) งานวิจัย
1.1) อับดุลรอชีด เจะมะ มะรอนิง สาแลมิง อัสมัน แตอาลี และคณะ (2547) เมืองนาอยู
ชุมชนเขมแข็ง ตามรูปแบบอิสลาม วิทยาลัยอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี (ผู
รวมวิจัย ไดรับทุนอุดหนุนจากกอ. สสส. จชต.)
1.4 ภาระงานสอนของ  ศ.  รศ.  ผศ.  อ. ดร. อับดุลเราะมาน เจะอารง
รายวิชา 766-101
รายวิชา 766-210
รายวิชา 766-311
รายวิชา 766-220
รายวิชา 766-321
รายวิชา 766-433

กฎหมายอิสลามเบื้องตน
หลักการปฏิบัติศาสนกิจในอิสลาม
กฎหมายอาญาอิสลาม
กฎหมายธุรกิจอิสลาม 1
กฎหมายธุรกิจอิสลาม 2
สหกิจศึกษา

3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
6 (0-36-0)

1.4.1 ผลงานทางวิชาการ การคนควาวิจัย หรือการแตงตํารา
-ไมมี1.5. ภาระงานสอนของ  ศ.  รศ.  ผศ.  อ.  ดร. Ibrahima Lamine Sano
รายวิชา 766-205
รายวิชา 766-206
รายวิชา 766-322
รายวิชา 766-408
รายวิชา 766-415
รายวิชา 766-419
รายวิชา 766-423
รายวิชา 766-424
5.1 ผลงานทางวิชาการ
-ไมมี-

อัลกุรอานที่เกี่ยวกับกฎหมาย
หะดีษที่เกี่ยวกับกฎหมาย
กฎหมายธุรกิจอิสลาม 3
ปรัชญากฎหมายอิสลาม
ระบบการศาลและวิธีพิจารณาความในอิสลาม
ซิยาซะฮ ชัรอียะฮ
กฎหมายธุรกิจอิสลาม 4
ระบบการเงิน การคลังในอิสลาม
การคนควาวิจัย หรือการแตงตํารา

3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
2 (2-0-4)
3 (3-0-6)
2 (2-0-4)
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2. อาจารยพิเศษ
2.1 ภาระงานสอน
รายวิชา 766-350
รายวิชา 766-353
รายวิชา 766-451
รายวิชา 766-452
รายวิชา 766-454
รายวิชา 766-455
รายวิชา 766-457
รายวิชา 766-458
รายวิชา 766-459

กฎหมายลักษณะบุคคล ครอบครัว และมรดก
กระบวนการยุติธรรมและระบบศาลไทย
กฎหมายพาณิชย 1
กฎหมายพาณิชย 2
กฎหมายอาญา 2: ภาคความผิด
กฎหมายปกครอง
กฎหมายเกี่ยวกับทรัพยสินทางปญญา
กฎหมายเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน
กฎหมายเปรียบเทียบ

3 (3-0-6)
2 (2-0-4)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
4 (4-0-8)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
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ภาคผนวก 3
ตารางเปรียบเทียบปรัชญาและวัตถุประสงคของหลักสูตรเดิมกับหลักสูตรปรับปรุง
หลักสูตร เดิม พ.ศ. 2551
1. ชื่อหลักสูตร/สาขา
1.1 ภาษาไทย
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากฎหมาย
อิสลาม
1.2 ภาษาอังกฤษ
Bachelor of Arts Program in Islamic Law
2. ชื่อปริญญา
2.1 ภาษาไทย
ชื่อเต็ม ศิลปศาสตรบัณฑิต (กฎหมายอิสลาม)
ชื่อยอ ศศ.บ. (กฎหมายอิสลาม)
2.2 ภาษาอังกฤษ
ชื่อเต็ม Bachelor of Arts (Islamic Law)
ชื่อยอ B.A. (Islamic Law)
ปรัชญาของหลักสูตร
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขากฎหมายอิสลาม
มีปรัชญาที่จะผลิตบัณฑิตทีมีองคความรูในศาสตรกฎหมาย
อิสลาม (Islamic Law) และกฎหมายทั่วไปเพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิตของตนเองและสังคมอยางสมดุล และสามารถ
อยูในพหุสังคมไดอยางมีความสุข

วัตถุประสงคของหลักสูตร
1. เพื่อผลิตบัณฑิตสาขาวิชากฎหมายอิสลามที่มีองคความรู
ในศาสตร ก ฎหมายอิ ส ลาม และกฎหมายทั่ ว ไป และ
สามารถนําไปใชในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเองและ
สังคมได
2. เพื่อส งเสริมการศึ กษา ค น ควา วิจั ยทางด านกฎหมาย
อิสลามใหกวางขวางยิ่งขึ้น
3. เพื่อผลิตบัณฑิตใหมีคุณธรรม จริยธรรมตามแนว

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554
1. ชื่อหลักสูตร/สาขา
1.1 ภาษาไทย
คงเดิม
1.2 ภาษาอังกฤษ
คงเดิม
2. ชื่อปริญญา
2.1 ภาษาไทย
ชื่อเต็ม คงเดิม
ชื่อยอ คงเดิม
2.2 ภาษาอังกฤษ
ชื่อเต็ม คงเดิม
ชื่อยอ คงเดิม
ปรัชญาของหลักสูตร
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขากฎหมายอิสลาม
มีปรัชญาที่จะผลิตบัณฑิตทีมีองคความรู ความสามารถ
และมีความเชี่ยวชาญในศาสตรกฎหมายอิสลาม (Islamic
Law) และกฎหมายทั่วไป ตลอดจนมีคุณธรรมและมีความ
รับผิดชอบตอตนเองและสังคมสวนรวม เพื่อพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของตนเองและสังคมอยางสมดุล จนสามารถใชชีวิตอยู
ในสังคมไดอยางมีความสุข
วัตถุประสงคของหลักสูตร
เพื่อผลิตบัณฑิตใหมีคุณลักษณะตอไปนี้
1. เพื่อผลิตบัณฑิตสาขาวิชากฎหมายอิสลามที่มีองคความรู
ความเชี่ยวชาญในศาสตรกฎหมายอิสลาม และกฎหมาย
ทั่วไป และสามารถนําไปใชในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ตนเองและสังคมได
2. เพื่อสงเสริมการศึกษา คน ควา วิจั ยทางด านกฎหมาย
อิสลามใหกวางขวางยิ่งขึ้น
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หลักสูตร เดิม พ.ศ. 2551
ทางของอิสลาม และสามารถอยูในพหุสังคมไดอยางมี
ความสุข

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554
3. เพื่ อผลิตบั ณ ฑิ ตใหมีคุณ ธรรม จริย ธรรมตามแนวทาง
ของอิสลาม และสามารถอยูในพหุสังคมไดอยางมีความสุข
4. เพื่อใหนักศึกษาสามารถประยุกตใชเทคโนโลยีสมัยใหม
และสารสนเทศกับกฎหมายอิสลามอยางเหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพ
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ภาคผนวก 4
เอกสารแสดงรายวิชาที่ตอบสนองตอวัตถุประสงคแตละขอ
วัตถุประสงคของ
หลักสูตร
1. เพื่อผลิตบัณฑิต
สาขาวิชากฎหมายอิสลาม
ที่มีองคความรู ความ
เชี่ยวชาญในศาสตร
กฎหมายอิสลาม และ
กฎหมายทั่วไป และ
สามารถนําไปใชในการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ตนเองและสังคมได

วิธีการเรียน
การสอน

รายวิชาตามวัตถุประสงค
รหัสวิชา
766-101
766-102
766-203
766-204
766-205
766-206
766-210
766-220
766-240
766-241
766-242
766-243
766-300
766-307
766-311
766-312
766-313
766-316
766-317
766-321
766-322
766-330
766-344

ชื่อวิชา
กฎหมายอิสลามเบื้องตน
หลักกฎหมายอิสลาม 1
หลักกฎหมายอิสลาม 2
หลักกฎหมายอิสลาม 3
อัลกุรอานที่เกี่ยวกับกฎหมาย
หะดีษที่เกี่ยวกับกฎหมาย
หลักการปฏิบัติศาสนกิจในอิสลาม
กฎหมายธุรกิจอิสลาม 1
หลักกฎหมายมหาชน
กฎหมายแพง:หลักทั่วไป
กฎหมายรัฐธรรมนูญ
กฎหมายแพงและพาณิชย วาดวยนิติ
กรรมและสัญญา
การฝกงาน
กฎเกณฑและทฤษฎีในกฎหมาย
อิสลาม
กฎหมายอาญาอิสลาม
กฎหมายครอบครัวอิสลาม
กฎหมายอิสลามเปรียบเทียบ
กฎหมายอิสลามวาดวยหะลาล-หะรอม
กฎหมายอิสลามวาดวยมาตรฐาน
อาหารและผลิตภัณฑหะลาล
กฎหมายธุรกิจอิสลาม 2
กฎหมายธุรกิจอิสลาม 3
วิธีวิทยาการวิจัยทางกฎหมายอิสลาม
กฎหมายแพงและพาณิชย
วาดวยหนี้ : หลักทั่วไป

หนวยกิต
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
2 (2-0-4)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
2 (2-0-4)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
0 (0-0-0)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
2 (2-0-4)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
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วัตถุประสงคของ
หลักสูตร

วิธีการเรียน
การสอน

รายวิชาตามวัตถุประสงค
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
766-345 กฎหมายอาญา 1: บทบัญญัติทั่วไป
766-346 กฎหมายแพงและพาณิชยลักษณะ
ละเมิดจัดการงานนอกสั่ง ลาภมิควรได
766-350 กฎหมายลักษณะบุคคลครอบครัวและ
มรดก
766-353 กระบวนการยุติธรรมและระบบศาล
ไทย
766-356 การระงับขอพิพาทโดยทางเลือกอื่น
766-408 ปรัชญากฎหมายอิสลาม
766-414 กฎหมายมรดกพินัยกรรมอิสลาม
766-415 ระบบการศาลและวิธีพิจารณาความใน
อิสลาม
766-418 กฎหมายอิสลามระหวางประเทศ
766-419 ซิยาซะฮ ชัรอียะฮ
766-423 กฎหมายธุรกิจอิสลาม 4
766-424 ระบบการเงิน การคลังในอิสลาม
766-431 สัมมนากฎหมายอิสลามกับ
ปญหาปจจุบัน
766-432 อัลฟะลัก
766-433 สหกิจศึกษา
766-447 กฎหมายแพงและพาณิชย วาดวย
ทรัพยและที่ดิน
766-451 กฎหมายพาณิชย 1
766-452 กฎหมายพาณิชย 2
766-454 กฎหมายอาญา 2 : ภาคความผิด
766-455 กฎหมายปกครอง
766-457 กฎหมายเกี่ยวกับทรัพยสินทางปญญา
766-458 กฎหมายเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน
766-459 กฎหมายเปรียบเทียบ

หนวยกิต
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
2 (2-0-4)
3 (1-4-4)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
2 (2-0-4)
2 (2-0-4)
3 (3-0-6)
2 (2-0-4)
3 (1-4-4)
3 (3-0-6)
6 (0-36-0)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
4 (4-0-8)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
2 (2-0-4)
3 (3-0-6)
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วัตถุประสงคของ
หลักสูตร
2. เพื่อสงเสริมการศึกษา
คนควา วิจัยทางดาน
กฎหมายอิสลามให
กวางขวางยิ่งขึ้น

วิธีการเรียน
การสอน

รายวิชาตามวัตถุประสงค
รหัสวิชา
766-102
766-203
766-204
766-220
766-300
766-307
766-312
766-313
766-321
766-322
766-330
766-408
766-423
766-431
766-432
766-433
766-459

ชื่อวิชา
หลักกฎหมายอิสลาม 1
หลักกฎหมายอิสลาม 2
หลักกฎหมายอิสลาม 3
กฎหมายธุรกิจอิสลาม 1
การฝกงาน
กฎเกณฑและทฤษฎีในกฎหมาย
กฎหมายครอบครัวอิสลาม
อิสลาม
กฎหมายอิสลามเปรียบเทียบ
กฎหมายธุรกิจอิสลาม 2
กฎหมายธุรกิจอิสลาม 3
วิธีวิทยาการวิจัยทางกฎหมายอิสลาม
ปรัชญากฎหมายอิสลาม
กฎหมายธุรกิจอิสลาม 4
สัมมนากฎหมายอิสลามกับ
ปญหาปจจุบัน
อัลฟะลัก
สหกิจศึกษา
กฎหมายเปรียบเทียบ

หนวยกิต
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
2 (2-0-4)
3 (3-0-6)
300 ชั่วโมง

3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (1-4-4)
3 (3-0-6)
6 (0-36-0)
3 (3-0-6)
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วัตถุประสงคของ
หลักสูตร
3. เพื่อผลิตบัณฑิตใหมี
คุณธรรม จริยธรรมตาม
แนวทางของอิสลาม และ
สามารถอยูในพหุสังคมได
อยางมีความสุข

รหัสวิชา
766-101
766-102
766-203
766-204
766-205
766-206
766-210
766-220
766-241
766-307
766-312
766-345

4. เพื่อใหนักศึกษา
สามารถประยุกตใช
เทคโนโลยีสมัยใหมและ
สารสนเทศกับกฎหมาย
อิสลามอยางเหมาะสม
และมีประสิทธิภาพ

วิธีการเรียน
การสอน

รายวิชาตามวัตถุประสงค

766-300
766-330
766-431
766-432
766-433
766-457

ชื่อวิชา
กฎหมายอิสลามเบื้องตน
หลักกฎหมายอิสลาม 1
หลักกฎหมายอิสลาม 2
หลักกฎหมายอิสลาม 3
อัลกุรอานที่เกี่ยวกับกฎหมาย
หะดีษที่เกี่ยวกับกฎหมาย
หลักการปฏิบัติศาสนกิจใน
อิสลาม
กฎหมายธุรกิจอิสลาม 1
กฎหมายแพง:หลักทั่วไป
กฎเกณฑและทฤษฎีในกฎหมาย
อิสลาม
กฎหมายครอบครัวอิสลาม
กฎหมายอาญา 1: บทบัญญัติ
ทั่วไป
การฝกงาน
วิธีวิทยาการวิจัยทางกฎหมาย
อิสลาม
สัมมนากฎหมายอิสลามกับปญหา
ปจจุบัน
อัลฟะลัก
สหกิจศึกษา
กฎหมายเกี่ยวกับทรัพยสินทางปญญา

หนวยกิต
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
2 (2-0-4)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
300 ชั่วโมง

3 (3-0-6)
3 (1-4-4)
3 (3-0-6)
6 (0-36-0)
3 (3-0-6)
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ภาคผนวก 5
ตารางเปรียบเทียบโครงสรางหลักสูตรเดิมกับหลักสูตรปรับปรุง ตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรปริญญาตรี
พ.ศ. 2548 ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
หมวดวิชา/กลุมวิชา
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1) กลุมวิชาภาษา
2) กลุมวิชามนุษยศาสตร
3) กลุมวิชาสังคมศาสตร
4) กลุมวิทยาศาสตรและ
คณิตศาสตร
2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 วิชาพื้นฐานคณะ
2.2 วิชาเอก/วิชาชีพ ไมนอยกวา
- วิชากลุมพื้นฐานวิชาเอก
- วิชาเอกบังคับ
- วิชาเอกเลือก ไมนอยกวา
- วิชาชีพ
2.3 วิชาโท
3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไมนอยกวา
4. หมวดสหกิจศึกษา
หรือฝกงาน (ไมนับหนวยกิต)
รวม

เกณฑขั้นต่ํา ของ สกอ.
(หนวยกิต)
30
-

หลักสูตรเดิม
พ.ศ. 2551
30
9
6
6
9

หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2554
30
9
6
6
9

84
6
-

101
31
60
10
10
-

120–150

141

106
21
73
12
6
6 หนวยกิต/
300 ชม.
142–148
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ภาคผนวก 6
เอกสารเปรียบเทียบรายวิชาในหลักสูตรเดิม พ.ศ. 2551 กับหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากฎหมายอิสลาม
(หลักสูตร เดิม พ.ศ. 2551)
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขต
ปตตานี (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2542)
2. หมวดวิชาเฉพาะ
1) วิชาแกน
761-101
อิสลามเบื้องตน
761-102
ชีวประวัติศาสดามุหัมมัด
761-103
จริยธรรมอิสลาม
761-201
ภาษาอัลกุรอาน 1
761-202
ภาษาอัลกุรอาน 2
761-203
ภาษาอัลกุรอาน 3
761-205
อุลูม อัลกุรอาน
761-206
อุลูม อัลหะดีษ
761-207
อะกีดะฮ อิสลามิยะฮ
761-208
ประวัติศาสตรอิสลาม 1
766-101
ฟกฮฺเบื้องตน
766-201

อุศูลุลฟกฮฺ 1

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากฎหมายอิสลาม
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554)

30 หนวยกิต 1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
30 หนวยกิต
หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขต
ปตตานี (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2550)
101 หนวยกิต 2. หมวดวิชาเฉพาะ
106 หนวยกิต
31 หนวยกิต
1) วิชาพื้นฐานวิชาเอก
21 หนวยกิต
2 (2-0-4) ไมนํามาจัดในหลักสูตร
3 (3-0-6) คงเดิม
2 (2-0-4) ไมนํามาจัดในหลักสูตร
2 (2-0-4) คงเดิม
2 (2-0-4) คงเดิม
2 (2-0-4) คงเดิม
3 (3-0-6) คงเดิม
3 (3-0-6) คงเดิม
3 (3-0-6) คงเดิม
3 (3-0-6) ไมนํามาจัดในหลักสูตร
3 (3-0-6) ปรับชื่อวิชาเปนกฎหมายอิสลามเบื้องตน
ปรับชื่อวิชาเปน หลักกฎหมายอิสลาม 1 และ
3 (3-0-6) ปรับรหัสและชื่อวิชาเปน 766-102
หลักกฎหมายอิสลาม 1 และปรับเปน
วิชาเอกบังคับ
3 (3–0–6)
60 หนวยกิต 2) วิชาเอกบังคับ
73 หนวยกิต
3 (3–0–6) ปรับรหัสและชื่อวิชาเปนหลักกฎหมาย
อิสลาม 1 766-102 หลักกฎหมายอิสลาม 1 3 (3-0-6)

2) วิชาเอกบังคับ
766 – 201 อุศูลุลฟกฮฺ 1 เดิมเปนวิชา
แกน ปรับเปนวิชาเอกบังคับ และ
ปรับรหัสและชื่อวิชาเปน 766-102
หลักกฎหมายอิสลาม 1
766 – 211 อัลกุรอานที่เกี่ยวกับกฎหมาย 1 3 (3–0–6)

ปรับรหัสและชื่อวิชาเปน 766-205 อัลกุรอานที่เกี่ยวกับกฎหมายและเพิ่มเนื้อหา

3 (3-0-6)
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หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากฎหมายอิสลาม
(หลักสูตร เดิม พ.ศ. 2551)
766 – 212

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากฎหมายอิสลาม
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554)

หะดีษที่เกี่ยวกับกฎหมาย 1

3 (3–0–6) ปรับรหัสและชื่อวิชาเปน 766-206 หะดีษที่
เกี่ยวกับกฎหมายและเพิ่มเนื้อหา
766 – 213
อุศูลุลฟกฮฺ 2
3 (3–0–6) ปรับรหัสและชื่อวิชาเปน 766-203 หลัก
กฎหมายอิสลาม 2
766 – 218
ฟกฮฺ 1
3 (3–0–6) ปรับรหัสและชื่อวิชาเปน 766-210 หลักการ
ปฏิบัติศาสนกิจในอิสลาม
766– 219
ฟกฮฺ 2
3 (3–0–6) ปรับรหัสและชื่อวิชาเปน 766-220 กฎหมาย
ธุรกิจอิสลาม1
766 – 311
ฟกฮฺ 3
3 (3–0–6) ปรับชื่อวิชาเปน 766-311 กฎหมายอาญา
อิสลาม
766 – 312
กฎหมายครอบครัวอิสลาม 3 (3–0–6) คงเดิม
766 – 317
อุศูลุลฟกฮฺ 3
3 (3–0–6) ปรับรหัสและชื่อวิชาเปน 766-204 หลัก
กฎหมายอิสลาม 3 และปรับลดหนวยกิตเปน
สองหนวยกิต
766 – 318
กฎหมายเปรียบเทียบ
3 (3-0-6) ปรับรหัสวิชาเปน 766-459 กฎหมาย
เปรียบเทียบ และปรับเปนเปนวิชาเอกเลือก
766 – 319
หลักกฎหมายเอกชน
4 (4–0–8) ปรับรหัสและชื่อวิชาเปน 766-241 กฎหมาย
แพง : หลักทั่วไป และปรับจํานวนหนวยกิต
766 – 320
กฎหมายอาญา
3 (3–0–6) ปรับรหัสและชื่อวิชาเปน 766-345 กฎหมาย
อาญา 1: บทบัญญัติทั่วไป
766 –321
เกาะวาอิดและทฤษฎีฟกฮฺ 3 (3–0–6) ปรับรหัสและชื่อวิชาเปน 766-307 กฎเกณฑ
และทฤษฎีในกฎหมายอิสลาม
766 –322
ฟกฮฺเปรียบเทียบ 1
3 (3–0–6) ปรับรหัสและชื่อวิชาเปน 766-313 กฎหมาย
อิสลามเปรียบเทียบและเพิ่มเนื้อหา
766 – 323
หลักกฎหมายมหาชน
2 (2–0–4) ปรับรหัสวิชาเปน 766-240
766 – 324
วิธีวิทยาการวิจัยทาง
ปรับรหัสและชื่อวิชาเปน 766-330 วิธี
นิติศาสตรอิสลาม
3 (3–0–6) วิทยาการวิจัยทางกฎหมายอิสลาม
- เดิมไมมี
766-321 กฎหมายธุรกิจอิสลาม 2
766 – 411
กฎหมายมรดก–พินัยกรรม
ปรับรหัสวิชาเปน 766-414
อิสลาม
3 (3–0–6)
766 – 430
ระบบการศาลในอิสลาม
3 (3–0–6) ปรับรหัสและชื่อวิชาเปน 766-415 ระบบ

3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)

2 (2-0-4)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3–0–6)
2 (2–0–4)
3 (3–0–6)
3 (3–0–6)
3 (3–0–6)
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766 – 431
766 – 434
766 – 435
766 – 437

766 – 438

สัมมนาฟกฮฺกับปญหา
ปจจุบัน
กฎหมายรัฐธรรมนูญ
กฎหมายแพงและพาณิชย
วาดวยนิติกรรมและสัญญา
กฎหมายแพงและพาณิชย
วาดวยหนี้

กฎหมายแพงและพาณิชย
วาดวยละเมิด

766 – 439 กฎหมายแพงและพาณิชย
วาดวยทรัพยสิน

3 (1-4-4)
3 (3–0–6)
3 (3–0–6)
3 (3–0–6)

3 (3–0–6)

3 (3–0–6)
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การศาลและวิธีพิจารณาความในอิสลาม
ปรับชื่อวิชาเปน สัมมนากฎหมายอิสลามกับ
ปญหาปจจุบัน รหัสวิชาคงเดิม
ปรับรหัสวิชาเปน 766-242กฎหมายรัฐธรรมนูญ
ปรับรหัสวิชาเปน 766-243 กฎหมายแพงและ
พาณิชยวาดวยนิติกรรมและสัญญา
เดิมเปนวิชาเอกเลือก ปรับเปนวิชาเอกบังคับ
เปลี่ยนรหัสและชื่อวิชาเปน 766-344
กฎหมายแพงและพาณิชย วาดวยหนี้ : หลัก
ทั่วไป
เดิมเปนวิชาเอกเลือก ปรับเปนวิชาเอกบังคับ
และปรับรหัสและชื่อวิชาเปน766-346
กฎหมายแพงและพาณิชยลักษณะละเมิด
จัดการงานนอกสั่ง ลาภมิควรได
เดิมเปนวิชาเอกเลือก ปรับเปนวิชาเอกบังคับ
และปรับรหัสและชื่อวิชาเปน766-447
กฎหมายแพงและพาณิชยวาดวย
ทรัพยและที่ดิน
766-322 กฎหมายธุรกิจอิสลาม 3
3) วิชาเอกเลือก
ไมนํามาจัดในหลักสูตร
ไมนํามาจัดในหลักสูตร

3 (3–0–6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)

3 (3–0–6)

3 (3–0–6)

3 (3–0–6)
3 (3–0–6)
12 หนวยกิต

- เดิมไมมี
3) วิชาเอกเลือก
110 หนวยกิต
761 – 328
เศรษฐศาสตรอิสลาม
3 (3–0–6)
766 – 214
อัลกุรอานที่เกี่ยวกับ
3 (3–0–6)
กฎหมาย 2
หะดีษที่เกี่ยวกับกฎหมาย 2 3 (3–0–6) ไมนํามาจัดในหลักสูตร
766 – 215
2 (2–0–4) ปรับรหัสและชื่อวิชาเปน 766-316 กฎหมาย
766 – 216
ฟกฮฺในชีวิตประจําวัน
อิสลาม วาดวยหะลาล-หะรอม
2 (2–0–4)
3 (3–0–6) ปรับรหัสวิชาเปน 766-408 ปรัชญากฎหมาย
766 – 217
ปรัชญากฎหมายอิสลาม
อิสลาม
3 (3–0–6)
3 (3–0–6) เดิมเปนวิชาเอกบังคับปรับเปนวิชาเอกเลือก
766 – 318
กฎหมายเปรียบเทียบ
ปรับรหัสวิชาเปน 766-459 กฎหมาย
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3) วิชาเอกเลือก
766 – 326
ฟกฮฺ 4
766 – 327
ฟกฮฺเปรียบเทียบ 2
766 – 328
กฎหมายอิสลามระหวาง
ประเทศ
766 – 329
การเมืองและการปกครอง
ในอิสลาม
766 – 432
ระบบการคลังในอิสลาม
766 – 433
766 – 436
766 – 437

766 – 438

766 – 439

766 – 440

766 – 441

อัลฟาลัค
กฎหมายแพงและพาณิชย
วาดวยบุคคล
กฎหมายแพงและพาณิชย
วาดวยหนี้

เปรียบเทียบ

3 (3–0–6)

3 (3–0–6) ไมนํามาจัดในหลักสูตร
3 (3–0–6) ไมนํามาจัดในหลักสูตร
2 (2–0–4) ปรับรหัสวิชาเปน 766-418

2 (2–0–4)

2 (2–0–4) ปรับรหัสและชื่อวิชาเปน 766-419
ซิยาซะฮ ชัรอียะฮ
2 (2–0–4)
2 (2–0–4) ปรับรหัสและชื่อวิชาเปน 766-424 ระบบ
การเงินการคลังในอิสลาม
2 (2–0–4)
3 (3–0–6) ปรับรหัสและชื่อวิชาเปน 766-432 อัลฟะลัก 3 (3–0–6)
3 (3–0–6) ไมนํามาจัดในหลักสูตร
3 (3–0–6)

กฎหมายแพงและพาณิชย
วาดวยละเมิด
3 (3–0–6)

กฎหมายแพงและพาณิชย
วาดวยทรัพยสิน
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3 (3–0–6)

กฎหมายแพงและพาณิชย 3 (3–0–6)
วาดวยการซื้อขาย
แลกเปลี่ยนและให
กฎหมายแพงและพาณิชย 3 (3–0–6)
วาดวยการเชาทรัพย เชาซื้อ
จางทําของ รับขน

ปรับเปนวิชาเอกบังคับ และเปลี่ยนรหัสและ
ชื่อวิชาเปน 766-344 กฎหมายแพงและ
พาณิชยวาดวยหนี้ : หลักทั่วไป
ปรับเปนวิชาเอกบังคับ และเปลี่ยนรหัสและ
ชื่อวิชาเปน 766-346 กฎหมายแพงและ
พาณิชย ลักษณะละเมิด จัดการงานนอกสั่ง
ลาภมิควรได
ปรับเปนวิชาเอกบังคับ และเปลี่ยนรหัสและ
ชื่อวิชาเปน 766-447 กฎหมายแพงและ
พาณิชย วาดวยทรัพยและที่ดิน
ไมนํามาจัดในหลักสูตร

ไมนํามาจัดในหลักสูตร

3 (3–0–6)

3 (3-0-6)

3 (3-0-6)
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766 – 442

3 (3–0–6)

ไมนํามาจัดในหลักสูตร

2 (2–0–4)

ไมนํามาจัดในหลักสูตร

3 (3–0–6)
3 (3–0–6)
3 (3–0–6)

ไมนํามาจัดในหลักสูตร
ไมนํามาจัดในหลักสูตร
ไมนํามาจัดในหลักสูตร

3 (3–0–6)

ไมนํามาจัดในหลักสูตร

3 (3–0–6)

ไมนํามาจัดในหลักสูตร

2 (2–0–4)

ไมนํามาจัดในหลักสูตร

2 (2–0–4)

ไมนํามาจัดในหลักสูตร
766-317 กฎหมายอิสลามวาดวย
มาตรฐานอาหารและ
ผลิตภัณฑหะลาล
766-350 กฎหมายลักษณะบุคคล
ครอบครัวและมรดก
766-353 กระบวนการยุติธรรมและ
ระบบศาลไทย
766-356 การระงับขอพิพาทโดย
ทางเลือกอื่น
766-423 กฎหมายธุรกิจอิสลาม 4
766-451 กฎหมายพาณิชย 1
766-452 กฎหมายพาณิชย 2
766-454 กฎหมายอาญา 2 : ภาค
ความผิด
766-455 กฎหมายปกครอง
766-457 กฎหมายเกี่ยวกับ

766 – 443
766 – 444
766 – 445
766 – 446
766 – 447
766 – 448
766 – 449
766-450

กฎหมายครอบครัวและ
มรดก
กฎหมายวิธีการพิจารณา
ความแพง
กฎหมายประกันสังคม
กฎหมายแรงงาน
กฎหมายเกี่ยวกับการ
ปฏิรูปที่ดิน
กฎหมายเกี่ยวกับหุนสวน
และบริษัท
กฎหมายอนุรักษ
สิ่งแวดลอมและธรรมชาติ
กฎหมายวิธีการพิจารณา
ความอาญา
พระธรรมนูญศาลยุติธรรม
- เดิมไมมี

- เดิมไมมี
- เดิมไมมี
- เดิมไมมี
- เดิมไมมี
- เดิมไมมี
- เดิมไมมี
- เดิมไมมี
- เดิมไมมี
- เดิมไมมี

3(3–0–6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(1-4-4)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
4(4-0-8)
3(3-0-6)
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- เดิมไมมี

3. หมวดวิชาเลือกเสรี
นักศึกษาสามารถเลือกเรียนรายวิชาใดๆ ที่
สนใจที่เปดสอนใน
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร หรือ
มหาวิทยาลัยอื่นๆ ทั้งในประเทศและ
ตางประเทศ โดยความเห็นชอบของอาจารยที่
ปรึกษา
4. ฝกงาน
- เดิมไมมี
5. วิชาโทกฎหมายอิสลามสําหรับสาขาอื่น
นักศึกษาที่เลือกเรียนสาขากฎหมายอิสลาม
เปนวิชาโทจะตองเรียนไมต่ํากวา 24 หนวย
กิต แยกเปนกลุมวิชาดังตอไปนี้
1) กลุมวิชาโทบังคับ
766 – 101 ฟกฮฺเบื้องตน
766 – 201 อุศุลุลฟกฮฺ 1
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ทรัพยสินทางปญญา
766-458 กฎหมายเกี่ยวกับ
สิทธิมนุษยชน

10 หนวยกิต 3. หมวดวิชาเลือกเสรี
เลือกเรียนรายวิชาเลือกเสรีที่ภาควิชาอิสลาม
ศึกษาเปดสอน หรือเลือกเรียนจากรายวิชา
ของคณะที่เปดสอนในมหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร หรือโดยทางคณะเจาของ
รายวิชาจัดใหเปนวิชาเลือกเสรีได และไดรับ
ความเห็นชอบจากอาจารยที่ปรึกษา
4. ฝกงาน
หรือ 766-433 สหกิจศึกษา
24 หนวยกิต 5. วิชาโทกฎหมายอิสลามสําหรับสาขาอื่น
นักศึกษาที่เลือกเรียนสาขากฎหมายอิสลาม
เปนวิชาโท จะตองลงทะเบียนเรียนไมต่ํากวา
22 หนวยกิต แยกเปนกลุมวิชาดังนี้
9 หนวยกิต 1) กลุมวิชาโทบังคับ
3 (3–0–6) ปรับชือ่ วิชาเปน กฎหมายอิสลามเบื้องตน
3 (3–0–6) ปรับรหัสและชื่อวิชาเปน 766-102 หลัก
กฎหมายอิสลาม 1
766 – 431 สัมมนาฟกฮฺกับปญหาปจจุบัน
3 (1-4-4) ปรับชื่อวิชาเปน สัมมนากฎหมายอิสลามกับ
ปญหาปจจุบัน
2) กลุมวิชาโทเลือก
2) กลุมวิชาโทเลือก
ใหนักศึกษาเลือกเรียนจากรายวิชาที่เกี่ยวกับ
ใหนักศึกษาเลือกเรียนจากรายวิชาที่
กฎหมายอิสลามที่เปดสอนในสาขาวิชา
เกี่ยวกับกฎหมายอิสลามหรือกฎหมาย
กฎหมายอิสลามไมนอยกวา 15 หนวยกิต
ทั่วไปที่เปดสอนในสาขากฎหมาย
อิสลามไมนอยกวา 15 หนวยกิต

3(3-0-6)
2(2-0-4)
6 หนวยกิต

300 ชม./
6 (0-36-0)
24 หนวยกิต

9 หนวยกิต
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (1-4-4)
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ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะของกรรมการผูทรงคุณวุฒิพิจารณาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
กฎหมายอิสลามและการดําเนินการตามขอเสนอแนะของกรรมการผูทรงคุณวุฒิ
ขอเสนอแนะของกรรมการผูทรงคุณวุฒิ
ผูทรงคุณวุฒิคนที่ 1:
ผูชวยศาสตรจารย ดร. มุฮําหมัดซากี เจะหะ
1. ควรตัดบางรายวิชาเอกเลือกออก เนื่องจากมีจํานวนมาก
เกินไป ในขณะที่บังคับศึกษาเพียง 12 หนวยกิต
ผูทรงคุณวุฒิคนที่ 2:
อาจารย ดร. อับดุลฮาลิม ไซซิง
1. ควรเพิ่ มรายวิช าที่ ส อดคล องกั บ การเปลี่ ย นแปลงและ
พั ฒ นาของสั ง คมทั้ ง ภายในและต า งประเทศ อาทิ เช น
รายวิชาที่เกี่ยวกับหลักการอาหารฮะลาลในอิสลาม เปนตน
ผูทรงคุณวุฒิคนที่ 3:
นายชาญเชาว ไชยานุกิจ
1. เห็นควรขยายวัตถุประสงคของหลักสูตรใหครอบคลุมไป
ถึ งประชาคมอาเซี ย นด านเศรษฐกิ จ เพื่ อ เน น โอกาสทาง
อาชีพใหแกผูจบการศึกษามากขึ้น
2. เห็นควรใหหลักสูตรนี้เปนจุดเริ่มตนของการจัดการเรียน
การสอนที่ เป น ความร วมมื อกั บ สถาบั น ทางธุรกิ จ อิส ลาม
สถานศึ ก ษาตลอดจนสถาบั น ทางเศรษฐกิ จ และสังคมใน
ระดับ ประเทศและอนุ ภูมิภ าคเพื่อเป นพื้ นฐานการพั ฒ นา
ศักยภาพของสาขาวิชากฎหมายอิสลามในอนาคต
3. ควรเพิ่ มเนื้ อหาความรู เฉพาะทางด า นกฎหมายธุร กิ จ
ระหวางประเทศ
4. เห็ นควรจัดวิชากฎหมายรัฐธรรมนูญ สลับ กับกฎหมาย
มหาชน
5. เห็ น ควรเพิ่ มวิชาหลักวิชาชี พนักกฎหมายอิส ลาม เพื่ อ
นําไปสูการพัฒนาตนเองเมื่อจบการศึกษา

การดําเนินการ

ไดดําเนินการแกไขตามขอเสนอแนะ

ไดดําเนินการแกไขตามขอเสนอแนะ

ไดดําเนินการแกไขตามขอเสนอแนะ

ไดดําเนินการแกไขตามขอเสนอแนะ

ไดดําเนินการแกไขตามขอเสนอแนะ
ไดดําเนินการแกไขตามขอเสนอแนะ
ไดดําเนินการแกไขตามขอเสนอแนะ
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ภาคผนวก 8
ระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
วาดวยการศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2552
ดวยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ไดพิจารณาเห็นสมควรปรับปรุงระเบียบวาดวยการศึกษาขั้นปริญญาตรีเสีย
ใหม ดังนั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 15 (2) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร พ.ศ. 2522 และโดยมติ
สภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ในคราวประชุมครั้งที่ 313 (2/2552) เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2552 จึงใหกําหนดระเบียบวา
ดวยการศึกษาขั้นปริญญาตรีไวดังนี้
ขอ 1 ระเบียบนี้เรียกวา "ระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วาดวยการศึกษาขั้นปริญญา-ตรี พ.ศ.
2552”
ขอ 2 ใหใชระเบียบนี้สําหรับนักศึกษาตามหลักสูตรขัน้ ปริญญาตรี ซึ่งเขาศึกษาใน
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ตั้งแตปการศึกษา 2552 เปนตนไป
ขอ 3 บรรดาความในระเบียบ ขอบังคับ คําสั่ง หรือประกาศอื่นใด ที่มีอยูกอนระเบียบฉบับนี้ และมีความ
กลาวไวในระเบียบนี้ หรือที่ระเบียบนี้กลาวเปนอยางอื่น หรือที่ขัดหรือแยงกับความในระเบียบนี้ ใหใชระเบียบนี้แทน
ขอ 4 ในระเบียบนี้ เวนแตจะมีขอความใหเห็นเปนอยางอื่น
"มหาวิทยาลัย” หมายความวา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
"คณะ” หมายความวา คณะหรือวิทยาลัยหรือหนวยงานที่นักศึกษาสังกัดอยู
"คณบดี" หมายความวา คณบดีของคณะหรือผูอํานวยการวิทยาลัย หรือผูบริหารหนวยงานที่นักศึกษา
สังกัดอยู
"คณะกรรมการประจําคณะ" หมายความวา คณะกรรมการประจําคณะของคณะหรือคณะกรรมการ
ประจําวิทยาลัยหรือหนวยงานที่นกั ศึกษาสังกัดอยู
"ภาควิชา” หมายความวา ภาควิชาหรือหนวยงานที่รับผิดชอบหลักสูตรสาขาวิชาเอกที่นักศึกษาศึกษาอยู
"หนวยกิตสะสม” หมายความวา หนวยกิตที่นักศึกษาเรียนสะสมเพื่อใหครบตามหลักสูตรสาขาวิชานั้น
ขอ 5 การรับนักศึกษา
มหาวิทยาลัยรับนักศึกษาเขาศึกษาหลักสูตรขั้นปริญญาตรี โดยวิธีดงั นี้
5.1 การรับผานสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งเปนไปตามระเบียบการ
คัดเลือกเพื่อเขาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา
5.2 การรับตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด ไดแก
5.2.1 การคัดเลือกโดยวิธีรับตรง
5.2.2 การสอบคัดเลือกเขาศึกษาหลักสูตรตอเนื่อง
5.3 วิธีอื่นๆ ที่สภามหาวิทยาลัยกําหนด
ขอ 6 คุณสมบัติของผูมีสิทธิ์ขนึ้ ทะเบียนเปนนักศึกษา
6.1 สําเร็จการศึกษาขั้นสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือการศึกษาอืน่ ที่เทียบเทา
6.2 ผานการรับเขาเปนนักศึกษาตามความในขอ 5
6.3 ไมเปนโรคติดตอรายแรง เรื้อรังที่แพรกระจายได หรือโรคที่เปนอุปสรรคตอการศึกษา
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ขอ 7

การรายงานตัวเปนนักศึกษา
ผูมีสิทธิ์ขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษา ตองรายงานตัวและขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษาตามกําหนด และ
รายละเอียดทีม่ หาวิทยาลัยจะประกาศเปนคราวๆ ไป มิฉะนั้นจะถือวา สละสิทธิ์
ขอ 8 คาธรรมเนียมการศึกษา
คาธรรมเนียมการศึกษาที่ตองชําระใหแกมหาวิทยาลัย ใหเปนไปตามรายละเอียดที่มหาวิทยาลัยกําหนด
ขอ 9 ระบบการศึกษา
9.1 มหาวิทยาลัยอํานวยการศึกษาดวยวิธีประสานงานทางวิชาการระหวางคณะและภาควิชาตางๆ คณะ
หรือภาควิชาใด มีหนาที่เกี่ยวกับวิชาการดานใด มหาวิทยาลัยจะสงเสริมใหอํานวยการศึกษาในวิชาการดานนั้นแกนักศึกษาทั้ง
มหาวิทยาลัย
9.2 มหาวิทยาลัยจัดการศึกษาโดยใชระบบทวิภาคเปนหลัก โดยปการศึกษาหนึ่งๆ มี 2 ภาคการศึกษา
ปกติ ซึ่งเปนภาคการศึกษาบังคับ คือภาคการศึกษาที่หนึ่ง และภาคการศึกษาที่สอง โดยแตละภาคการศึกษาปกติ มีระยะเวลา
ศึกษาไมนอยกวา 15 สัปดาห และมหาวิทยาลัยอาจเปดภาคฤดูรอนเพิ่มอีกได ซึ่งเปนภาคการศึกษาที่ไมบังคับ มีระยะเวลา
ศึกษาไมนอยกวา 7 สัปดาห แตใหมีจํานวนชั่วโมงเรียนของแตละรายวิชาเทากับภาคการศึกษาปกติ
มหาวิทยาลัยอาจจัดการศึกษาระบบอื่นได เชน ระบบไตรภาค หรือระบบจตุรภาค โดยใหมีจํานวนชั่วโมง
เรียนของแตละรายวิชาเทากับภาคการศึกษาปกติของระบบทวิภาค
9.3 การกําหนดปริมาณการศึกษาของแตละรายวิชาใหกําหนดเปนหนวยกิตตามลักษณะการจัดการเรียน
การสอนดังนี้
9.3.1 ภาคทฤษฎี ใชเวลาบรรยายหรืออภิปรายปญหาหนึ่งชั่วโมงตอสัปดาห ตลอดหนึ่งภาค
การศึกษาปกติ หรือจํานวนชั่วโมงรวมไมนอยกวา 15 ชั่วโมง ใหนับเปนหนึ่งหนวยกิต
9.3.2 ภาคปฏิบตั ิ ใชเวลาฝกหรือทดลอง 2-3 ชั่วโมงตอสัปดาห ตลอดหนึ่งภาคการศึกษาปกติ หรือ
จํานวนชั่วโมงรวมระหวาง 30-45 ชั่วโมง ใหนับเปนหนึ่งหนวยกิต
9.3.3 การฝกงาน การฝกภาคสนามหรือการฝกอื่นๆ ใชเวลา 3-6 ชั่วโมงตอสัปดาห ตลอดหนึ่งภาค
การศึกษาปกติ หรือจํานวนชั่วโมงรวมระหวาง 45-90 ชั่วโมงหรือเทียบเทา ใหนับเปนหนึ่งหนวยกิต
9.3.4 การศึกษาดวยตนเอง เปนการศึกษาที่นักศึกษาตองศึกษาหรือวิเคราะหดวยตนเองเปนหลัก
โดยมีอาจารยผูสอนใหคําปรึกษา เชน รายวิชาโครงงานนักศึกษา ปญหาพิเศษใชเวลา
2-3 ชั่วโมงตอสัปดาหตลอดหนึ่งภาคการศึกษาปกติ หรือเทียบเทาทัง้ ในหองปฏิบัติการและนอกหองเรียน ใหนับเปนหนึ่ง
หนวยกิต
9.3.5 การศึกษาบางรายวิชาที่มลี ักษณะเฉพาะ มหาวิทยาลัยอาจกําหนดหนวยกิตโดยใชหลักเกณฑ
อื่นไดตามความเหมาะสม
9.4 คณะอาจกําหนดเงื่อนไขการลงทะเบียนเรียนบางรายวิชาเพื่อใหนักศึกษาสามารถเรียนรายวิชานั้นได
อยางมีประสิทธิภาพ การลงทะเบียนเรียนทีผ่ ิดเงื่อนไข ใหถือเปนโมฆะในรายวิชานั้น
ขอ 10 การลงทะเบียนเรียน
10.1 กําหนดวัน เวลา สถานที่ และวิธีการลงทะเบียนเรียนในแตละภาคการศึกษา ใหเปนไปตามที่
มหาวิทยาลัยกําหนด
10.2 นักศึกษาที่ไมไดลงทะเบียนเรียน เมื่อพนกําหนด สัปดาหแรกนับจากวันเปดภาคการศึกษาปกติ หรือ
ภาคฤดูรอน จะหมดสิทธิ์ในการลงทะเบียนเรียนสําหรับภาคการศึกษานั้น

96
10.3 ในภาคการศึกษาปกติใด หากนักศึกษาไมไดลงทะเบียนเรียน ตองยื่นคํารองขอลาพักการศึกษาภายใน
30 วัน นับจากวันเปดภาคการศึกษานั้น หากไมปฏิบัติดังกลาว มหาวิทยาลัยจะถอนชื่อนักศึกษาผูนั้นออกจากทะเบียน
นักศึกษา
10.4 การลงทะเบียนเรียนรายวิชาตางๆ ตองไดรับความเห็นชอบจากอาจารยที่ปรึกษา มิฉะนั้นจะถือวา
การลงทะเบียนเรียนดังกลาวเปนโมฆะ
10.5 ในภาคการศึกษาปกติ นักศึกษาตองลงทะเบียนเรียนไมต่ํากวา 9 หนวยกิต และไมเกิน 22 หนวยกิต
ยกเวนนักศึกษาในภาวะรอพินิจและนักศึกษาในภาวะวิกฤต ตามนัยแหงขอ 12 ของระเบียบนี้ ตองลงทะเบียนเรียนไมเกิน 16
หนวยกิต และสําหรับภาคฤดูรอนนักศึกษาลงทะเบียนเรียนไดไมเกิน 9 หนวยกิต ยกเวนนักศึกษาในภาวะรอพินิจ และ
นักศึกษาในภาวะวิกฤตลงทะเบียนเรียนไดไมเกิน 6 หนวยกิต
10.6 การลงทะเบียนเรียนโดยมีจํานวนหนวยกิตมากกวาหรือนอยกวาที่กําหนดไวในขอ 10.5 ตองขออนุมัติ
คณบดี โดยผานอาจารยที่ปรึกษา ยกเวนภาคการศึกษาสุดทายที่นักศึกษาจะสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร และจําเปนตอง
ลงทะเบียนเรียนโดยมีจํานวนหนวยกิตรวมกันไมถึงเกณฑขั้นต่ําตามขอ 10.5 มิฉะนั้นจะถือวาการลงทะเบียนเรียนดังกลาวเปน
โมฆะ
10.7 ในกรณีที่มีเหตุอันควร มหาวิทยาลัยอาจประกาศงดการสอนรายวิชาใดรายวิชาหนึ่ง หรือจํากัดจํานวน
นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาใดก็ได
10.8 การลงทะเบียนเรียนรายวิชาเพิม่ เติม ตองกระทําภายใน สัปดาหแรกของภาคการศึกษาปกติ
10.9 การถอนการลงทะเบียนเรียนรายวิชาใด ใหมีผลดังนี้
10.9.1 ถาถอนภายใน 2 สัปดาหแรกของภาคการศึกษาปกติ หรือภายในสัปดาหแรกของภาคฤดูรอน
รายวิชานั้นจะไมปรากฏในใบแสดงผลการศึกษา
10.9.2 ถาถอนเมื่อพนกําหนด 2 สัปดาหแรก แตยังอยูภายใน 12 สัปดาห หรือเมื่อพนกําหนด
สัปดาหแรก แตยังอยูภายใน 5 สัปดาหแรกของภาคฤดูรอน จะตองไดรับความเห็นชอบจากอาจารยทปี่ รึกษา และผานอาจารย
ผูสอน และรายวิชานั้นจะปรากฏในใบแสดงผลการศึกษา โดยจะไดสัญลักษณ W
10.9.3 เมื่อพนกําหนดการถอนรายวิชาโดยไดสญ
ั ลักษณ W ตามขอ 10.9.2 แลว นักศึกษาจะถอน
การลงทะเบียนเฉพาะรายวิชาไมได ยกเวนกรณีทมี่ ีความจําเปน
10.10 การลงทะเบียนเรียนรายวิชาเพิ่ม จนมีจํานวนหนวยกิตสูงกวา หรือการถอนการลงทะเบียนรายวิชา
จนเหลือจํานวนหนวยกิตต่ํากวาทีร่ ะบุไวในขอ 10.5 จะกระทํามิได เวนแตจะไดรบั การอนุมตั ิจากคณบดี มิฉะนั้นจะถือวาการ
ลงทะเบียนเรียนดังกลาวเปนโมฆะ
ขอ 11 การวัดและประเมินผล
11.1 มหาวิทยาลัยดําเนินการวัดและประเมินผลแตละรายวิชาที่นักศึกษาไดลงทะเบียนเรียนในทุกภาค
การศึกษา การวัดและประเมินผลเปนหนาที่และความรับผิดชอบของอาจารยผสู อนหรือผูที่คณะเจาของรายวิชาจะกําหนด ซึ่ง
อาจกระทําโดยพิจารณาจากพัฒนาการของผูเรียน ความประพฤติ การสังเกตพฤติกรรมการเรียน การรวมกิจกรรม การสอบ
หรือวิธีอื่น ตามที่คณะเจาของรายวิชาจะกําหนดในแตละรายวิชา ซึ่งการสอบอาจมีไดหลายครั้ง และการสอบไล หมายถึง การ
สอบครั้งสุดทายของรายวิชานั้น
11.2 ทุกรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียน นักศึกษาตองมีเวลาศึกษาไมนอยกวารอยละแปดสิบของเวลาศึกษา
ทั้งหมดหรือ ไดทํางานในรายวิชานั้นจนเปนที่เพียงพอตามที่อาจารยผูสอนกําหนด จึงจะมีสิทธิ์ไดรับการวัดและประเมินผล
เวนแตจะไดรบั การอนุมตั ิเปนกรณีพิเศษจากคณบดี เมื่อคณบดีเห็นวาเวลาศึกษาทีไ่ มครบนั้นเนื่องมาจากเหตุอันจะโทษ
นักศึกษาผูนั้นมิได
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11.3 การวัดและประเมินผลในแตละรายวิชา ใหวัดและประเมินผลเปนระดับคะแนนหรือสัญลักษณ
11.3.1 การวัดและประเมินผลเปนระดับคะแนน มี 8 ระดับ มีความหมายดังนี้
ระดับคะแนน
ความหมาย
คาระดับคะแนน (ตอหนึ่งหนวยกิต)
A
ดีเยี่ยม (Excellent)
4.0
B+
ดีมาก (Very Good)
3.5
B
ดี (Good)
3.0
C+
พอใช (Fairly Good)
2.5
C
ปานกลาง (Fair)
2.0
D+
ออน (Poor)
1.5
D
ออนมาก (Very Poor)
1.0
E
ตก (Fail)
0.0
11.3.2 การวัดและประเมินผลเปนสัญลักษณ มีความหมายดังนี้
G (Distinction) หมายความวา ผลการศึกษาอยูในขั้นดี
P (Pass)
หมายความวา ผลการศึกษาอยูในขั้นพอใช
F (Fail)
หมายความวา ผลการศึกษาอยูในขั้นตก
ใชสําหรับรายวิชาที่ไมมีจํานวนหนวยกิต และรายวิชาที่มีจํานวนหนวยกิตที่หลักสูตรกําหนดให
มีการวัดและประเมินผลเปนสัญลักษณ G P F เชน รายวิชาสหกิจศึกษา
S (Satisfactory) หมายความวา ผลการศึกษาเปนที่พอใจ ใชสําหรับรายวิชาที่ไมนับ
หนวยกิต เปนหนวยกิตสะสม
U (Unsatisfactory) หมายความวา ผลการศึกษาไมเปนที่พอใจใชสําหรับรายวิชาที่ไมนับ
หนวยกิตเปนหนวยกิตสะสม
11.3.3 สัญลักษณอื่นๆ มีความหมายดังนี้
I (Incomplete) หมายความวา การวัดและประเมินผลยังไมสมบูรณ ใชเมื่ออาจารยผสู อนโดย
ความเห็นชอบของหัวหนาภาควิชาที่รับผิดชอบรายวิชานั้น เห็นสมควรใหรอการวัดและประเมินผลไวกอน เนื่องจากนักศึกษา
ยังปฏิบัติงานซึ่งเปนสวนประกอบการศึกษารายวิชานั้นยังไมสมบูรณ หรือใชเมื่อนักศึกษาไดรับการอนุมัติใหไดสัญลักษณ I
จากคณะกรรมการประจําคณะตามความในขอ 16.1.2 แหงระเบียบนี้ เมื่อไดสัญลักษณ I ในรายวิชาใด นักศึกษาตองติดตอ
อาจารยผูสอนเพื่อดําเนินการใหมกี ารวัดและประเมินผลภายใน 1 สัปดาหแรกของภาคการศึกษาปกติถัดไป หรือ 1 สัปดาห
แรกของภาคฤดูรอน หากวานักศึกษาผูนั้นลงทะเบียนเรียนในภาคฤดูรอนดวย เมื่อพนกําหนดดังกลาว ยังไมสามารถวัดและ
ประเมินผลได สัญลักษณ I จะเปลี่ยนเปนระดับคะแนน E หรือสัญลักษณ F หรือ U หรือ W หรือ R แลวแตกรณีทันที
W (Withdrawn) หมายความวา ถอนหรือยกเลิกการลงทะเบียนเรียน ใชเมื่อนักศึกษาไดรับ
การอนุมัติใหถอนหรือยกเลิกการลงทะเบียนเรียนวิชานั้น ตามความในขอ 10.9.2 หรือขอ 16.1.2 แหงระเบียบนี้ หรือเมื่อ
คณะกรรมการประจําคณะอนุมตั ิใหนักศึกษาที่ไดสัญลักษณ I อยู ลาพักการศึกษาในภาคการศึกษาปกติถัดไป
R (Deferred) หมายความวา เลื่อนกําหนดการวัดและประเมินผลไปเปนภาคการศึกษาปกติ
ถัดไป ใชสําหรับรายวิชาที่นักศึกษาไดสัญลักษณ I อยู และมิใชรายวิชาภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ซึ่งอาจารยผูสอนมีความเห็น
วาไมสามารถวัดและประเมินผลไดกอนสิ้น 1 สัปดาหแรกของภาคการศึกษาปกติถดั ไป โดยมีสาเหตุอันมิใชความผิดของ
นักศึกษา
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การใหสัญลักษณ R ตองไดรับการอนุมัติจากคณะกรรมการประจําคณะของคณะที่รับผิดชอบ
รายวิชานั้น และนักศึกษาทีไ่ ดสัญลักษณ R ตองลงทะเบียนเรียนรายวิชานั้นใหมในภาคการศึกษาปกติถัดไป จึงจะมีสิทธิไ์ ดรับ
การวัดและประเมินผล หากนักศึกษาไมลงทะเบียนเรียนภายใน 2 สัปดาหแรกของภาคการศึกษาปกติ สัญลักษณ R จะ
เปลี่ยนเปนระดับคะแนน E ทันที
11.4 นักศึกษาที่ไดระดับคะแนน E หรือระดับคะแนนอื่นที่หลักสูตรกําหนด หรือสัญลักษณ F ในรายวิชา
ใด ตองลงทะเบียนเรียนรายวิชานั้นซ้ํา เวนแตรายวิชาดังกลาวเปนรายวิชาในหมวดวิชาเลือกตามหลักสูตร
11.5 นักศึกษาจะลงทะเบียนเรียนซ้ํารายวิชาที่ไดระดับคะแนนตั้งแต 2.00 ขึ้นไป หรือไดสัญลักษณ G หรือ
P หรือ S มิได เวนแตจะเปนรายวิชาที่มีการกําหนดไวในหลักสูตรเปนอยางอื่น การลงทะเบียนเรียนรายวิชาใดที่ผิดเงื่อนไขนี้
ถือเปนโมฆะ
11.6 การลงทะเบียนเรียนโดยไมนับหนวยกิตเปนหนวยกิตสะสม
11.6.1 นักศึกษาอาจลงทะเบียนเรียนรายวิชาที่มิใชวิชาบังคับของหลักสูตร โดยไมนับหนวยกิตเปน
หนวยกิตสะสมได การวัดและประเมินผลรายวิชานั้น ใหวัดและประเมินผลเปนสัญลักษณ S หรือ U
11.6.2 การนับจํานวนหนวยกิตสูงสุดที่นักศึกษามีสิทธิ์ลงทะเบียนเรียนไดในแตละภาคการศึกษา
ตามความในขอ 10.5 ใหนับรวมจํานวนหนวยกิตของรายวิชาที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียน โดยไมนับหนวยกิตเปนหนวยกิต
สะสมเขาดวย แตจะไมนํามานับรวมในการคิดจํานวนหนวยกิตต่ําสุดที่นักศึกษาตองลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาปกติ
11.6.3 นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาใด โดยไมนับหนวยกิตเปนหนวยกิตสะสม ที่ไดสัญลักษณ
S หรือ U แลว ภายหลังจะลงทะเบียนเรียนซ้าํ โดยใหมีการวัดและประเมินผลเปนระดับคะแนนอีกมิได เวนแตในกรณีที่มีการ
ยายคณะหรือประเภทวิชา หรือยายสาขาวิชา และรายวิชานั้นเปนวิชาบังคับในหลักสูตรใหม
11.7 การนับจํานวนหนวยกิตสะสม ใหนับรวมเฉพาะหนวยกิตของรายวิชาตามหลักสูตรที่ไดระดับคะแนน
ไมต่ํากวา 1.00 หรือไดสญ
ั ลักษณ G หรือ P แตบางหลักสูตรอาจกําหนดใหไดระดับคะแนนสูงกวา 1.00 จึงจะนับหนวยกิตของ
รายวิชานั้นเปนหนวยกิตสะสมก็ได
11.8 ในกรณีที่นักศึกษาไดศึกษารายวิชาใดมากกวาหนึ่งครั้ง ใหนับหนวยกิตของรายวิชานั้นเปนหนวยกิต
สะสมตามหลักสูตรไดเพียงครั้งเดียว โดยพิจารณาจากการวัดและประเมินผลครั้งหลังสุด
11.9 มหาวิทยาลัยจะประเมินผลการศึกษาของนักศึกษาทุกคนที่ไดลงทะเบียนเรียน โดยคํานวณผลตาม
หลักเกณฑ ดังนี้
11.9.1 หนวยจุดของรายวิชาหนึ่งๆ คือ ผลคูณระหวางจํานวนหนวยกิตกับคาระดับคะแนนที่ไดจาก
การประเมินผลรายวิชานั้น
11.9.2 แตมระดับคะแนนเฉลีย่ ประจําภาค คือ คาผลรวมของหนวยจุดของทุกรายวิชาที่ไดศึกษาใน
ภาคการศึกษานั้น หารดวยหนวยกิตรวมของรายวิชาดังกลาว เฉพาะรายวิชาที่มีการประเมินผลเปนระดับคะแนน
11.9.3 แตมระดับคะแนนเฉลีย่ สะสม คือ คาผลรวมของหนวยจุดของทุกรายวิชาที่ไดศึกษามา ตั้งแต
เริ่มเขาศึกษาในมหาวิทยาลัย หารดวยจํานวนหนวยกิตรวมของรายวิชาดังกลาว เฉพาะรายวิชาที่มีการประเมินผลเปนระดับ
คะแนน และในกรณีที่มีการเรียนรายวิชาที่ไดระดับคะแนน D+, D หรือ E มากกวาหนึ่งครั้ง ใหนําผลการศึกษาและหนวยกิต
ครั้งหลังสุดมาคํานวณแตมระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม
11.9.4 แตมระดับคะแนนเฉลีย่ ประจําภาค และแตมระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม ใหคํานวณเปนคาที่มี
เลขทศนิยม 2 ตําแหนง โดยไมมีการปดเศษจากทศนิยมตําแหนงที่ 3
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11.10 การทุจริตในการวัดผล
เมื่อมีการตรวจพบวานักศึกษาทุจริตในการวัดผล เชน การสอบรายวิชาใด ใหผูที่รับผิดชอบการวัดผล
ครั้งนั้น หรือผูควบคุมการสอบ รายงานการทุจริตพรอมสงหลักฐานการทุจริตไปยังคณะที่นักศึกษาผูนนั้ สังกัดอยู ตลอดจนแจง
ใหอาจารยผสู อนรายวิชานั้นทราบ และใหคณะกรรมการดําเนินงานวินัยนักศึกษาที่นักศึกษาผูนั้นสังกัด พิจารณาโทษแลว
เสนอตอมหาวิทยาลัยเพื่อดําเนินการตอไป โดยใหนักศึกษาที่ทุจริตในการวัดผลดังกลาว ไดระดับคะแนน E หรือสัญลักษณ F
หรือ U ในรายวิชานั้น พรอมทั้งภาคทัณฑไวตลอดการมีสภาพเปนนักศึกษา และถาหากมีความผิดรายแรงก็อาจพิจารณาโทษ
ทางวินัยประการหนึ่งประการใด หรือหลายประการไดอีกดังนี้
11.10.1 ใหพักการศึกษาไมนอยกวาหนึ่งภาคการศึกษา
11.10.2 ใหไดระดับคะแนน E หรือสัญลักษณ F หรือ U ทุกรายวิชาที่ไดลงทะเบียนเรียนในภาค
การศึกษานั้น
11.10.3 ใหออก
11.10.4 ไลออก
11.11 ระเบียบและขอพึงปฏิบตั ิอื่นๆ เกี่ยวกับการสอบที่มิไดระบุไวในระเบียบนี้ ใหคณะเปนผูพิจารณา
ประกาศเพิม่ เติมได ตามความเหมาะสมกับสภาพและลักษณะการศึกษาของแตละคณะ
ขอ 12 สถานภาพนักศึกษา
มหาวิทยาลัยจะจําแนกสถานภาพนักศึกษาตามผลการศึกษาในทุกภาคการศึกษา ทั้งนี้ไมนับภาคการศึกษา
ที่ไดลาพักหรือถูกใหพัก
สถานภาพนักศึกษามี 3 ประเภท คือ นักศึกษาปกติ นักศึกษาในภาวะวิกฤต และนักศึกษาในภาวะรอพินิจ
12.1 นักศึกษาปกติ คือ นักศึกษาที่ไดแตมระดับคะแนนเฉลีย่ สะสม ตั้งแต 2.00 ขึ้นไป
12.2 นักศึกษาในภาวะวิกฤต คือ นักศึกษาที่ไดรับแตมระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต 1.00-1.99 ในภาค
การศึกษาแรกที่เขาศึกษาในมหาวิทยาลัย
12.3 นักศึกษาในภาวะรอพินิจ คือ นักศึกษาที่ไดแตมระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ํากวา 2.00 โดยใหจาํ แนก
นักศึกษาในภาวะรอพินิจ ดังนี้
12.3.1 นักศึกษาที่ไดศึกษาในมหาวิทยาลัยครบ 2 ภาคการศึกษาแลว และไดแตมระดับคะแนนเฉลี่ย
สะสมในภาคการศึกษาที่สอง ตั้งแต 1.25 แตไมถึง 2.00 หรือนักศึกษาปกติที่ไดแตมระดับคะแนนเฉลีย่ สะสมตั้งแต 1.50 แต
ไมถึง 2.00 ในภาคการศึกษาปกติถัดไป จะไดรับภาวะรอพินิจครั้งที่ 1
12.3.2 นักศึกษาที่อยูในภาวะรอพินิจครั้งที่ 1 ที่ไดแตมระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต 1.70 แตไมถึง
2.00 ในภาคการศึกษาปกติถัดไป จะไดรับภาวะรอพินิจครั้งที่ 2
12.3.3 นักศึกษาที่อยูในภาวะรอพินิจครั้งที่ 2 ที่ไดแตมระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต 1.90 แตไมถึง
2.00 ในภาคการศึกษาปกติถัดไป จะไดรับภาวะรอพินิจครั้งที่ 3
ขอ 13 การยายคณะหรือประเภทวิชา หรือสาขาวิชา
13.1 การยายคณะหรือประเภทวิชา หรือสาขาวิชา ตองไดรับความเห็นชอบจากผูปกครองและอาจารยที่
ปรึกษา และไดรับการอนุมตั ิจากคณะกรรมการประจําคณะที่เกี่ยวของ ในการพิจารณาอนุมตั ิใหยึดหลักเกณฑดังนี้
13.1.1 นักศึกษาที่ขอยายคณะหรือประเภทวิชา หรือสาขาวิชา ตองไดศึกษาอยูในคณะหรือประเภท
วิชาหรือสาขาวิชาเดิม ไมนอยกวา 1 ภาคการศึกษาปกติ ทั้งนี้ไมนับรวมภาคการศึกษาที่ลาพักหรือถูกใหพัก
13.1.2 การกําหนดเงื่อนไขหลักเกณฑการใหนักศึกษายายเขาศึกษา ใหอยูในดุลยพินิจของ
คณะกรรมการประจําคณะที่นักศึกษาขอยายเขา
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13.2 นักศึกษาที่ไดรบั การอนุมตั ิใหยายคณะหรือประเภทวิชา หรือสาขาวิชา อาจมีสิทธิไ์ ดรับการเทียบโอน
หรือรับโอนบางรายวิชา รายวิชาทีไ่ ดรับการเทียบโอนหรือรับโอน ใหไดสญ
ั ลักษณหรือระดับคะแนนเดิม และใหนับหนวยกิ
ตรายวิชาดังกลาวเปนหนวยกิตสะสม และนํามาคํานวณแตมระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม โดยนักศึกษาตองดําเนินการขอเทียบ
โอนใหแลวเสร็จภายในภาคการศึกษาแรกที่ไดรับอนุมัติใหยา ยคณะหรือประเภทวิชาหรือสาขาวิชา
13.3 การรับโอนรายวิชา ที่เปนรายวิชาเดียวกันกับรายวิชาในหลักสูตรหรือสาขาวิชาใหม รายวิชานั้น
จะตองมีระดับคะแนนตั้งแต D ขึ้นไป สวนการเทียบโอนรายวิชา ที่มีเนื้อหาเทียบเทากันกับรายวิชาในหลักสูตรหรือสาขาวิชา
ใหม ใหมีหลักเกณฑตามความในขอ 14.6
ขอ 14 การเทียบโอนและการรับโอนรายวิชา
14.1 ผูที่เคยศึกษาในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร และผานการคัดเลือกเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยไดอีก
อาจมีสิทธิ์ไดรับการเทียบโอนหรือรับโอนบางรายวิชา โดยนักศึกษาตองดําเนินการขอเทียบโอนใหแลวเสร็จภายในภาค
การศึกษาแรกที่เขาศึกษา
14.2 นักศึกษาที่รับโอนมาจากสถาบันอุดมศึกษาอื่น มีสิทธิไ์ ดรบั การพิจารณาเทียบโอนบางรายวิชา โดย
นักศึกษาตองดําเนินการขอเทียบโอนใหแลวเสร็จภายในภาคการศึกษาแรกที่เขาศึกษา
14.3 การเทียบโอนหรือรับโอนรายวิชาจากสถาบันอุดมศึกษาอื่นทั้งภายในและตางประเทศ ตองไดรับการ
อนุมัติจากคณะกรรมการประจําคณะกอน
14.4 รายวิชาที่ไดรับการเทียบโอนหรือรับโอน ใหไดสัญลักษณหรือระดับคะแนนเดิม ใหนับหนวยกิตราย
วิชาดังกลาวเปนหนวยกิตสะสม และนํามาคํานวณแตมระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม
14.5 นักศึกษาไมมสี ิทธิ์ลงทะเบียนเรียนรายวิชาที่ไดสัญลักษณหรือระดับคะแนนเดิมอีก เวนแตเมื่อผล
การศึกษารายวิชาทีส่ ัมพันธกับรายวิชาที่ไดสญ
ั ลักษณ หรือระดับคะแนนเดิม ต่ํากวามาตรฐานที่คณะหรือภาควิชากําหนด ให
ลงทะเบียนเรียนรายวิชาที่ไดสัญลักษณหรือระดับคะแนนเดิมนั้นซ้ําอีกได และใหนับหนวยกิตรายวิชาดังกลาวเปนหนวยกิต
สะสมไดเพียงครั้งเดียว
14.6 การเทียบโอนหรือรับโอนรายวิชาตองไดรับการอนุมัตจิ ากภาควิชาทีเ่ กี่ยวของ โดยมีหลักเกณฑในการ
พิจารณาดังนี้
14.6.1 รายวิชาเดิมที่นํามาเทียบโอนหรือรับโอนได จะตองมีเนื้อหาวิชาอยูในระดับเดียวกัน และมี
ปริมาณเทากันหรือไมนอยกวาสามในสี่ของรายวิชาในหลักสูตรใหม
14.6.2 รายวิชาที่จะนํามาพิจารณาเทียบโอนหรือรับโอน ตองมีผลการศึกษาตามที่ภาควิชากําหนด
โดยตองไดระดับคะแนน 2.00 หรือเทียบเทาขึ้นไป
14.6.3 ใหมีการเทียบโอนหรือรับโอนรายวิชาไดไมเกินสามในสี่ของจํานวนหนวยกิตรวมของหลักสูตร
ใหม
14.7 การเทียบโอนความรูและการใหหนวยกิตจากการศึกษานอกระบบ และ/หรือการศึกษาตามอัธยาศัย
เขาสูการศึกษาในระบบ
14.7.1 การเทียบความรู จะเทียบเปนรายวิชาหรือกลุมรายวิชาตามหลักสูตรที่มหาวิทยาลัยเปดสอน
14.7.2 การเทียบประสบการณจากการทํางาน จะคํานึงถึงความรูที่ไดจากประสบการณเปนหลัก
14.7.3 วิธีการประเมินเพื่อการเทียบความรูในแตละรายวิชาหรือกลุม รายวิชา และเกณฑการตัดสิน
ใหอยูในดุลยพินิจของภาควิชาที่นกั ศึกษาขอเทียบโอนความรู
14.7.4 ผลการประเมินตองเทียบไดไมต่ํากวาระดับคะแนน 2.00 หรือเทียบเทา จึงจะใหจํานวนหนวย
กิตของรายวิชาหรือกลุม รายวิชานัน้ แตไมใหเปนระดับคะแนน และไมนํามาคํานวณแตมระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม
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14.7.5 การบันทึกผลการเรียน ใหบันทึกตามวิธีการประเมิน ดังนี้
14.7.5.1 ถาไดหนวยกิตจากการทดสอบมาตรฐานใหบันทึก CS
(credits from standardized test)
14.7.5.2 ถาไดหนวยกิตจากการทดสอบที่ไมใชการทดสอบมาตรฐาน ใหบันทึก CE (credits
from exam)
14.7.5.3 ถาไดหนวยกิตจากการประเมินการศึกษา หรือการอบรมที่จัดโดยหนวยงานอื่น ให
บันทึก CT (credits from training)
14.7.5.4 ถาไดหนวยกิตจากการเสนอแฟมสะสมผลงาน ใหบันทึก CP
(credits from portfolio)
14.7.6 ใหเทียบรายวิชาหรือกลุมรายวิชาจากการศึกษานอกระบบและหรือการศึกษาตามอัธยาศัยได
ไมเกินสามในสี่ของจํานวนหนวยกิตรวมของหลักสูตร และตองใชเวลาศึกษาอยูในมหาวิทยาลัยอยางนอยหนึ่งปการศึกษา
ขอ 15 การรับโอนนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอืน่
15.1 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร อาจรับโอนนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่สภา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรรับรอง
15.2 การรับโอนนักศึกษา ตองไดรับการอนุมัติจากคณะกรรมการประจําคณะที่นักศึกษาขอโอนเขาศึกษา
และอธิการบดี หรือผูที่อธิการบดีมอบหมาย โดยมีหลักเกณฑดังนี้
15.2.1 นักศึกษาตองศึกษาอยูในสถาบันเดิมมาแลวไมนอยกวา 2 ภาคการศึกษาปกติ โดยไมนับภาค
การศึกษาที่ลาพักหรือถูกใหพัก
15.2.2 มีรายวิชาที่สามารถนํามาเทียบโอนตามความในขอ 14.6 คิดเปนหนวยกิตตามหลักสูตรใหม
ไดไมนอยกวา 24 หนวยกิต และตองมีแตมระดับคะแนนเฉลี่ยของรายวิชาที่เทียบโอนไมต่ํากวา 2.50 หรือเทียบเทา
15.3 การสมัครขอโอนยาย ใหยื่นคํารองถึงมหาวิทยาลัยอยางนอย 2 เดือนกอนกําหนดวันลงทะเบียนเรียน
ของภาคการศึกษาที่จะโอนเขาศึกษา พรอมทั้งติดตอสถาบันเดิมใหจดั สงใบแสดงผลการศึกษา และคําอธิบายรายวิชาของ
หลักสูตรเดิมมายังมหาวิทยาลัยโดยตรงดวย
ขอ 16 การลา
16.1 การลาปวยหรือลากิจ
16.1.1 การลาไมเกิน 7 วัน ในระหวางเปดภาคการศึกษา ตองไดรับการอนุมัติจากอาจารยผูสอนและ
แจงอาจารยที่ปรึกษาทราบ ถาเกิน 7 วัน ตองไดรับการอนุมัตจิ ากคณบดี โดยผานอาจารยที่ปรึกษา สําหรับงานหรือการสอบที่
นักศึกษาไดขาดไปในชวงเวลานั้น ใหอยูในดุลยพินิจของอาจารยผสู อน ซึ่งอาจจะอนุญาตใหปฏิบัติงานหรือสอบทดแทน หรือ
ยกเวนได
16.1.2 ในกรณีที่ปวยหรือมีเหตุสดุ วิสัย ทําใหไมสามารถเขาสอบไลได นักศึกษาตองขอผอนผันการ
สอบไลตอคณะภายในวันถัดไป หลังจากที่มีการสอบไลรายวิชานั้นเวนแตจะมีเหตุผลอันสมควร คณะกรรมการประจําคณะ
เปนผูพิจารณาการขอผอนผันดังกลาว โดยอาจอนุมัติใหไดสญ
ั ลักษณ I หรือใหยกเลิกการลงทะเบียนเรียนรายวิชานั้นเปนกรณี
ั ลักษณ W หรือไมอนุมัติการขอผอนผัน โดยใหถอื วาขาดสอบก็ได
พิเศษ โดยใหไดสญ
16.2 การลาพักการศึกษา
16.2.1 การลาพักการศึกษาเปนการลาพักทั้งภาคการศึกษา และถาไดลงทะเบียนไปแลว เปนการ
ยกเลิกการลงทะเบียนเรียน โดยรายวิชาที่ไดลงทะเบียนเรียนทั้งหมดในภาคการศึกษานั้น จะไมปรากฏในใบแสดงผลการศึกษา
16.2.2 การขอลาพักการศึกษา ใหแสดงเหตุผลความจําเปนพรอมกับมีหนังสือรับรองของผูปกครอง
ผานอาจารยที่ปรึกษา การลาพักการศึกษาตองไดรับการอนุมัติจากคณบดี
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16.2.3 การลาพักการศึกษา จะลาพักเกิน 2 ภาคการศึกษาปกติติดตอกันไมได
16.2.4 ในสองภาคการศึกษาปกติแรกที่ไดเขาศึกษาในมหาวิทยาลัย นักศึกษาจะลาพักการศึกษา
ไมได เวนแตกรณีที่ปวย หรือถูกเกณฑหรือระดมเขารับราชการทหารกองประจําการ และหรือไดรับทุนตางๆ ที่มหาวิทยาลัย
เห็นวาเปนประโยชนกับนักศึกษา
16.2.5 การลาพักการศึกษา นอกเหนือจากหลักเกณฑตามความในขอ 16.2.3 และขอ 16.2.4 ตอง
ไดรับการอนุมัตจิ ากอธิการบดีเปนกรณีพิเศษ โดยการเสนอของคณบดี
16.2.6 นักศึกษาจะตองชําระคารักษาสถานภาพนักศึกษาทุกภาคการศึกษาที่ไดรับการอนุมัติใหลา
พัก ตามอัตราที่มหาวิทยาลัยกําหนด ยกเวนภาคการศึกษาที่ไดลงทะเบียนเรียนไปกอนแลว
16.3 ในการลาปวยและการลาพักการศึกษาเนื่องจากปวย นักศึกษาตองแสดงใบรับรองแพทยดวยทุกครั้ง
16.4 การใหพักการศึกษา ในกรณีที่คณะกรรมการแพทยซึ่งอธิการบดีแตงตั้งขึ้น วินิจฉัยวาปวย และ
คณะกรรมการประจําคณะเห็นวาโรคนั้นเปนอุปสรรคตอการศึกษา และหรือเปนอันตรายตอผูอื่น คณะกรรมการประจําคณะ
อาจเสนอใหนักศึกษาผูนั้นพักการศึกษาได
16.5 การลาออก นักศึกษายื่นใบลาออก พรอมหนังสือรับรองของผูปกครองผานอาจารยที่ปรึกษา เพื่อขอ
อนุมัติตออธิการบดี ผูที่จะไดรับการอนุมัติใหลาออกไดตองไมมหี นี้สนิ กับมหาวิทยาลัย
ขอ 17 การเสนอชื่อเพื่อรับปริญญาและการอนุมัติใหปริญญา
17.1 นักศึกษาที่จะไดรับการเสนอชื่อเพือ่ รับปริญญา ตองมีคุณสมบัติครบถวนดังนี้
17.1.1 ไดศึกษาและผานการวัดและประเมินผลรายวิชาตางๆ ครบถวนตามหลักสูตรและขอกําหนด
ของสาขาวิชาที่จะรับปริญญา โดยไมมีรายวิชาใดที่ไดสัญลักษณ I หรือ R คางอยู ทั้งนี้นับรวมถึงรายวิชาที่ไดรับการเทียบโอนและ
ที่รับโอน และนักศึกษาจะตองผานการเขารวมกิจกรรมเสริมหลักสูตร เพื่อพัฒนานักศึกษาตามที่มหาวิทยาลัยกําหนดดวย
17.1.2 ยังมีสถานภาพเปนนักศึกษาอยูและไดแตมระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา 2.00 หากเปน
นักศึกษาที่โอนยายมาจากสถาบันอุดมศึกษาอื่น จะตองศึกษาอยูในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรอยางนอยหนึ่งปการศึกษา
17.1.3 ระยะเวลาการสําเร็จการศึกษา
17.1.3.1 หลักสูตร 4 ป สําเร็จการศึกษาไดไมกอน 6 ภาคการศึกษาปกติ สําหรับการ
ลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไมกอน 14 ภาคการศึกษาปกติ สําหรับการลงทะเบียนเรียนไมเต็มเวลา
17.1.3.2 หลักสูตร 5 ป สําเร็จการศึกษาไดไมกอน 8 ภาคการศึกษาปกติ สําหรับการ
ลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไมกอน 17 ภาคการศึกษาปกติ สําหรับการลงทะเบียนเรียนไมเต็มเวลา
17.1.3.3 หลักสูตร 6 ป สําเร็จการศึกษาไดไมกอน 10 ภาคการศึกษาปกติ สําหรับการ
ลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไมกอน 20 ภาคการศึกษาปกติ สําหรับการลงทะเบียนเรียนไมเต็มเวลา
17.1.4 ไมอยูในระหวางการรอรับโทษทางวินัยที่ระบุใหงดการเสนอชื่อเพื่อรับปริญญาชั่วระยะเวลา
หนึ่ง
17.1.5 ไดปฏิบัติตามระเบียบตางๆ ครบถวน และไมมีหนี้สินใดๆ ตอมหาวิทยาลัย
17.1.6 ไดดําเนินการเพื่อขอรับปริญญาตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด
17.2 นักศึกษาที่จะไดรับการเสนอชื่อเพือ่ รับปริญญาเกียรตินิยมอันดับหนึง่ ตองมีคณ
ุ สมบัติครบถวนดังนี้
17.2.1 มีคุณสมบัติตามความในขอ 17.1
17.2.2 ไดแตมระดับคะแนนเฉลีย่ สะสมตั้งแต 3.50 ขึ้นไป
17.2.3 ไมเคยไดระดับคะแนนต่ํากวา 2.00 หรือสัญลักษณ F หรือ U ในรายวิชาใดๆ
17.2.4 ใชเวลาศึกษาไมเกินจํานวนปการศึกษาตอเนื่องกันตามแผนการศึกษาของสาขาวิชาที่จะไดรับ
ปริญญา
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17.2.5 ไมเคยเปนผูมีประวัตไิ ดรับการลงโทษ เนื่องจากผิดวินัยอยางรายแรง
17.3 นักศึกษาที่จะไดรับการเสนอชื่อเพือ่ รับปริญญาเกียรตินิยมอันดับสองตองมีคุณสมบัติครบถวน ดังนี้
17.3.1 มีคุณสมบัติตามความในขอ 17.1
17.3.2 ไดแตมระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต 3.25 ขึ้นไป แตเปนผูไมมีสิทธิ์ไดรับปริญญาเกียรตินิยม
อันดับหนึ่ง
17.3.3 ไมเคยไดระดับคะแนนต่ํากวา 2.00 ในรายวิชาเอกใดๆ ของหลักสูตรสาขาวิชานั้น
17.3.4 ไมเคยไดระดับคะแนน E หรือสัญลักษณ F หรือ U ในรายวิชาใดๆ
17.3.5 มีคุณสมบัติตามความในขอ 17.2.4
17.3.6 มีคุณสมบัติตามความในขอ 17.2.5
17.4 มหาวิทยาลัยจะเสนอรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์ไดรับการเสนอชื่อเพื่อรับปริญญา หรือปริญญาเกียรติ
นิยมในสาขาวิชาตางๆ เพื่อขออนุมัติปริญญาตอสภามหาวิทยาลัย
17.5 ในกรณีที่นักศึกษามีคณ
ุ สมบัติครบถวนตามความในขอ 17.1 แตประสงคจะขอเลื่อนการเสนอชื่อเพื่อ
รับปริญญาออกไป โดยตองการลงทะเบียนเรียนบางรายวิชาอีก อธิการบดีโดยการเสนอของคณะกรรมการประจําคณะ อาจ
อนุมัติใหนักศึกษาลงทะเบียนเรียนบางรายวิชา โดยไมนับเปนหนวยกิตสะสมได
ขอ 18 การขอเขาศึกษาเพื่อปริญญาที่สอง
18.1 นักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรี จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร หรือสถาบันอุดมศึกษา
อื่นที่เทียบเทา อาจขอเขาศึกษาตอในหลักสูตรปริญญาตรี สาขาวิชาอื่นเปนการเพิ่มเติมได
18.2 การรับเขาศึกษา ตองไดรับการอนุมัติจากคณะกรรมการประจําคณะที่นักศึกษาขอเขาศึกษา และ
อธิการบดี
18.3 การเทียบโอนและการรับโอนรายวิชา
18.3.1 รายวิชาที่นักศึกษาไดศึกษาในสาขาวิชาที่สําเร็จการศึกษา จะไดรับการพิจารณาเทียบโอน
และรับโอน โดยรายวิชาที่ไดรับการเทียบโอนและรับโอน ใหไดสัญลักษณหรือระดับคะแนนเดิม และใหนับหนวยกิตรายวิชา
ดังกลาวเปนหนวยกิตสะสม แตไมนํามาคํานวณแตมระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม
18.3.2 นักศึกษาไมมสี ิทธิ์ลงทะเบียนเรียนรายวิชาที่ไดสัญลักษณหรือระดับคะแนนเดิม เวนแตเมื่อผล
การศึกษารายวิชาทีส่ ัมพันธกับรายวิชาที่ไดสญ
ั ลักษณหรือระดับคะแนนเดิมต่าํ กวามาตรฐาน คณะหรือภาควิชากําหนดให
ลงทะเบียนเรียนรายวิชาที่ไดสัญลักษณหรือระดับคะแนนเดิมซ้ําอีกได และใหนับหนวยกิตรายวิชาดังกลาว เปนหนวยกิตสะสม
ไดเพียงครั้งเดียว
18.3.3 การเทียบโอนและการรับโอนรายวิชา ตองไดรับการอนุมตั ิจากคณะกรรมการประจําคณะ
โดยมีหลักเกณฑในการพิจารณาตามความในขอ 14.6
ขอ 19 การศึกษาสองปริญญาพรอมกัน
19.1 นักศึกษาที่เขาศึกษาในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร อาจขอศึกษาสองปริญญาพรอมกันได
19.2 รายละเอียดตางๆ ใหเปนไปตามทีม่ หาวิทยาลัยกําหนด
ขอ 20 การพนสภาพการเปนนักศึกษา
20.1 ตายหรือลาออก
20.2 ถูกใหออก หรือไลออก เนื่องจากตองโทษทางวินัย
20.3 ไมไดลงทะเบียนเรียนภายใน 30 วัน นับจากวันเปดภาคการศึกษาปกติ โดยมิไดรับการอนุมัติใหลาพัก
การศึกษา
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20.4 ไดแตมระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่าํ กวา 1.00 ในภาคการศึกษาแรกที่เขาศึกษาในมหาวิทยาลัย ทั้งนี้
ไมนับภาคการศึกษาทีล่ าพัก หรือถูกใหพัก
20.5 ไดแตมระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่าํ กวา 1.25 ในภาคการศึกษาปกติที่สองที่เขาศึกษาในมหาวิทยาลัย
ทั้งนี้ไมนับภาคการศึกษาที่ลาพักหรือถูกใหพัก
20.6 ไดแตมระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่าํ กวา 1.50 ยกเวนนักศึกษาที่เริม่ เขาศึกษาในมหาวิทยาลัยในสอง
ภาคการศึกษาแรก
20.7 ไดแตมระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่าํ กวา 1.70 ในภาคการศึกษาปกติถัดไป หลังจากไดรับภาวะรอพินิจ
ครั้งที่ 1
20.8 ไดแตมระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่าํ กวา 1.90 ในภาคการศึกษาปกติถัดไป หลังจากไดรับภาวะรอพินิจ
ครั้งที่ 2
20.9 ไดแตมระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่าํ กวา 2.00 ในภาคการศึกษาปกติถัดไป หลังจากไดรับภาวะรอพินิจ
ครั้งที่ 3
20.10 ไดขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษามหาวิทยาลัยมาแลว เปนระยะเวลาเกิน 2 เทาของจํานวนปการศึกษา
ตอเนื่องกันที่ไดกําหนดไวในแผนกําหนดการศึกษาของสาขาวิชาที่ศึกษาอยู สําหรับนักศึกษาทีร่ ับโอนใหนับเวลาที่เคยศึกษาอยู
ในสถาบันเดิมรวมเขาดวย
20.11 ไดรับการอนุมัตปิ ริญญา
20.12 ไดรับการวินิจฉัยโดยคณะกรรมการแพทยซึ่งแตงตั้งโดยอธิการบดี วาปวย จนเปนอุปสรรคตอ
การศึกษา หรือเปนอันตรายตอผูอนื่ ทั้งนี้ตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะ
ขอ 21 ใหอธิการบดีรักษาการตามระเบียบนี้ ในกรณีที่จะตองมีการดําเนินการใดๆ ที่มิไดกําหนดไวใน
ระเบียบนี้ หรือกําหนดไวไมชัดเจน หรือในกรณีที่มีความจําเปนตองผอนผันขอกําหนดในระเบียบนี้เปนกรณีพิเศษ เพื่อให
การดําเนินการจัดการศึกษาขั้นปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยเปนไปโดยเรียบรอย ใหอธิการบดีมีอํานาจตีความ วินิจฉัยสั่ง
การ และปฏิบัติตามที่เห็นสมควร และใหถือเปนที่สุด แลวรายงานใหสภามหาวิทยาลัยทราบ
ประกาศ ณ วันที่ 4 พ.ค. 2552
เกษม สุวรรณกุล
(ศาสตราจารยเกษม สุวรรณกุล)
นายกสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
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ภาคผนวก 9
(สําเนา)
คําสั่งมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
ที่ 50142/2554
เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากฎหมายอิสลาม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554
เพื่ อ ให การดํ าเนิ น การปรั บ ปรุงหลั กสู ตรศิ ลปศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิช ากฎหมายอิ สลาม เป นไปดว ยความเรีย บรอ ยและมี
ประสิทธิภาพ อาศัยอํานาจตามคําสั่งมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ที่ 1118/2552 ลงวันที่ 17 มิถุนายน 2552 จึงแตงตั้งคณะกรรมการปรับปรุง
หลักสูตรดังกลาว ดังตอไปนี้
คณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิ
1. นายชาญเชาวน ไชยานุกจิ
2. นายอับดุลฮาลิม ไซซิง
3. ผูชวยศาสตราจารย ดร.มูฮําหมัดซากี เจะหะ

คณะกรรมการจัดทําหลักสูตร
1. รองผูอํานวยการฝายวิชาการ
2. หัวหนาภาควิชาอิสลามศึกษา
3. หัวหนาแผนกวิชากฎหมายอิสลาม
4. รองศาสตราจารย ดร.อิสมาแอ อาลี
5. ผูชวยศาสตราจารยฮามีดะฮ อาแด
6. นายญาดุลฮัก มิ่งสมร
7. นายมะรอนิง สาแลมิง
8. นายอัสมัน แตอาลี
9. นายมงคล มาลยารม
10. นายสุทธิศักดิ์ ดือเระ
11. นายเชิดชาย จันทรัตน
12. นายสมโภชน ศรีสมุทร

อธิบดีกรมคุมประพฤติ
คณบดีคณะอิสลามศึกษา
มหาวิทยาลัยอิสลามยะลา
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยอิสลามยะลา

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

ทั้งนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป
สั่ง ณ วันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2554
(ลงชื่อ)

ยูโซะ ตาเละ

(นายยูโซะ ตาเละ)
ผูอํานวยการวิทยาลัยอิสลามศึกษา ปฎิบัติราชการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
สําเนาถูกตอง

(นางฮุสนา อุษมานี)
นักวิชาการชํานาญการ

ฮุสนา/ราง
แวรอบิยะ/ทาน
อับดุลเลาะห/พิมพ

