หลักสู ตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาตะวันออกกลางศึกษา
หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2553

ภาควิชาอิสลามศึกษา วิทยาลัยอิสลามศึกษา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

สารบัญ
เรื่ อง

หมวดที่ 1 ข้ อมูลทัว่ ไป
1) รหัสและชื่อหลักสู ตร
2) ชื่อปริ ญญาและสาขาวิชา
3) วิชาเอก
4) จํานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสู ตร
5) รู ปแบบของหลักสู ตร
6) สถานภาพของหลักสู ตรและการพิจารณาอนุมตั ิ/เห็นชอบหลักสู ตร
7) ความพร้อมในการเผยแพร่ หลักสู ตรคุณภาพและมาตรฐาน
8) อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสําเร็ จการศึกษา
9) ชื่อ นามสกุล เลขประจําตัวบัตรประชาชน ตําแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์
ผูร้ ับผิดชอบหลักสู ตร
10) สถานที่จดั การเรี ยนการสอน
11) สถานการณ์ภายนอกหรื อการพัฒนาที่จาํ เป็ นต้องนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสู ตร
12) ผลกระทบจาก ข้อ 11.1 และข้อ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสู ตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจ
ของสถาบัน
13) ความสัมพันธ์ (ถ้ามี) กับหลักสู ตรอื่นที่เปิ ดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน
หมวดที่ 2 ข้ อมูลเฉพาะของหลักสู ตร
1) ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสู ตร
2) แผนพัฒนาปรับปรุ ง
หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสร้ างของหลักสู ตร
1) ระบบการจัดการศึกษา
2) การดําเนิ นการหลักสู ตร
3) หลักสู ตรและอาจารย์ผสู ้ อน
4) ข้อกําหนดเกี่ยวกับการทําโครงงานหรื องานวิจยั
หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์ การสอนและการประเมินผล
1) การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา
2) การพัฒนาผลการเรี ยนรู ้ในแต่ละด้าน
3) แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรี ยนรู ้จากหลักสู ตรสู่ รายวิชา
(Curriculum Mapping)

หน้ า
1
1
1
1
1
2
2
2
2
3
3
4
5
7
8
10
10
12
25
27
28
32

เรื่ อง

สารบัญ (ต่ อ)

หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ ในการประเมินผลนักศึกษา
1) กฎระเบียบหรื อหลักเกณฑ์ ในการให้ระดับคะแนน (เกรด)
2) กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ ของนักศึกษา
3) เกณฑ์การสําเร็ จการศึกษาตามหลักสู ตร
หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์
1) การเตรี ยมการสําหรับอาจารย์ใหม่
2) การพัฒนาความรู ้และทักษะให้แก่คณาจารย์
หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสู ตร
1) การบริ หารหลักสู ตร
2) การบริ หารทรัพยากรการเรี ยนการสอน
3) การบริ หารคณาจารย์
4) การบริ หารบุคลากรสนับสนุ นการเรี ยนการสอน
5) การสนับสนุนและการให้คาํ แนะนํานักศึกษา
6) ความต้องการของตลาดแรงงาน สังคมและหรื อความพึงพอใจของผูใ้ ช้บณั ฑิต
7) ตัวบ่งชี้ผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators)
หมวดที่ 8 การประเมิน และปรับปรุ งการดําเนินการของหลักสู ตร
1) การประเมินประสิ ทธิ ผลของการสอน
2) การประเมินหลักสู ตรในภาพรวม
3) การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสู ตร
4) การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุ งหลักสู ตรและแผนกลยุทธ์การสอน
ภาคผนวก
ก. คําอธิ บายรายวิชา
ข. มาตรฐานการเรี ยนรู ้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมินผลและCurriculum Mapping
ของรายวิชาศึกษาทัว่ ไป
ค. ภาระงานสอนและผลงานทางวิชาการ การค้นคว้าวิจยั หรื อการแต่งตําราของอาจารย์
ประจําหลักสู ตร
ง. ตารางเปรี ยบเทียบชื่อหลักสู ตร ชื่ อปริ ญญาและวัตถุประสงค์ของหลักสู ตรเดิมกับ
หลักสู ตรปรับปรุ ง
จ. เอกสารแสดงรายวิชาที่ตอบสนองต่อวัตถุประสงค์แต่ละข้อ
ฉ. เอกสารเปรี ยบเทียบโครงสร้างหลักสู ตรเดิม พ.ศ.2547 กับหลักสู ตรปรับปรุ ง 2553
ช. เอกสารเปรี ยบเทียบรายวิชาหลักสู ตรเดิม พ.ศ.2547 กับหลักสู ตรปรับปรุ ง 2553
ซ. ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะผูท้ รงคุณวุฒิกบั การดําเนินการของผูร้ ับผิดชอบหลักสู ตร
ฌ. ระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ ว่าด้วยการศึกษาขั้นปริ ญญาตรี พ.ศ.2552

หน้ า
38
38
38
38
38
39
40
41
42
42
42
43
44
44
45
45
47
68
71
75
77
79
80
84
89
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รายละเอียดของหลักสู ตร
หลักสู ตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาตะวันออกกลางศึกษา
หลักสู ตรปรับปรุง พ.ศ. 2553
ชื่ อสถาบันอุดมศึกษา

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
วิทยาลัยอิสลามศึกษา ภาควิชาอิสลามศึกษา
หมวดที่ 1 ข้ อมูลทัว่ ไป

1. รหัสและชื่ อหลักสู ตร
ภาษาไทย:
หลักสู ตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาตะวันออกกลางศึกษา
หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ.2553
ภาษาอังกฤษ: Bachelor of Arts Program in Middle East Studies
2. ชื่ อปริญญาและสาขาวิชา
ภาษาไทย
ชื่อเต็ม (ไทย):
ชื่อย่อ (ไทย):
ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม (อังกฤษ):
ชื่อย่อ (อังกฤษ):

ศิลปศาสตรบัณฑิต (ตะวันออกกลางศึกษา)
ศศ.บ. (ตะวันออกกลางศึกษา)
Bachelor of Arts (Middle East Studies)
B.A. (Middle East Studies)

3. วิชาเอก
ตะวันออกกลางศึกษา
4. จํานวนหน่ วยกิตทีเ่ รียนตลอดหลักสู ตร
ไม่นอ้ ยกว่า 135 หน่วยกิต
5. รู ปแบบของหลักสู ตร
5.1 รูปแบบ
หลักสู ตรระดับปริ ญญาตรี หลักสู ตร 4 ปี
5.2 ภาษาทีใ่ ช้
ภาษาไทย
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5.3 การรับนักศึกษา
รับนักศึกษาไทย
5.4 ความร่ วมมือกับสถาบันอื่น
เป็ นหลักสู ตรเฉพาะของคณะที่จดั การเรี ยนการสอนโดยตรง
5.5 การให้ ปริญญาแก่ ผ้ ูสําเร็จการศึกษา
ให้ปริ ญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
6. สถานภาพของหลักสู ตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสู ตร
 หลักสู ตรใหม่ พ.ศ..................
 หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2553 ปรับปรุ งมาจากหลักสู ตร เดิม พ.ศ. 2548
ได้รับอนุมตั ิจากสภาวิชาการในคราวประชุมวาระพิเศษ เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2553
 ได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่........... เมื่อวันที่ ..................
เปิ ดสอนภาคการศึกษาที่ 1 ปี การศึกษา 2553
7. ความพร้ อมในการเผยแพร่ หลักสู ตรคุณภาพและมาตรฐาน
หลักสู ตรมีความพร้อมในการเผยแพร่ คุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริ ญญา
ตรี สาขาวิชาตะวันออกกลางศึกษา ในปี การศึกษา 2555
8. อาชี พทีส่ ามารถประกอบได้ หลังสํ าเร็จการศึกษา
1) บุคลากรหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เช่น นักวิชาการ นักการทูต เจ้าหน้าที่บุคคล เป็ นต้น
2) ทํางานด้านวิจยั ด้านตะวันออกกลางศึกษา
3) ที่ ปรึ กษา เจ้าหน้าที่ หรื อ เจ้าพนักงานในองค์กรเศรษฐกิ จ สังคม และการเมื อง ที่ เกี่ยวข้องกับ
ตะวันออกกลาง
9. ชื่ อ นามสกุล เลขประจําตัวบัตรประชาชน ตําแหน่ ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ ผ้ ูรับผิดชอบ
หลักสู ตรและอาจารย์ ประจําหลักสู ตร
9.1 อาจารย์ ผู้รับผิดชอบหลักสู ตร
ชื่ อ-สกุล
ตําแหน่ ง วุฒิการศึกษา (สาขา)
ปี ที่ เลขประจําตัว
จบ บัตรประชาชน
1. นาย ซาฝี อี อาดํา

อาจารย์

2. นาย อับดุลรอนิง สื อแต

อาจารย์

3. นาย มูหมั มัดรอฟลี แวหะมะ อาจารย์

Ph.D. (West Asian
2003 3910100092710
Studies, Politics)
Ph.D. (West Asian
2006 3940300045138
Studies, Politics)
M.A. (Islamic History and 1997 3960100436117
Arts)
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9.2 อาจารย์ ประจําหลักสู ตร
ชื่ อ-สกุล

ตําแหน่ ง วุฒิการศึกษา (สาขา)

1. นาย ซาฝี อี อาดํา

อาจารย์

2. นาย อับดุลรอนิง สื อแต

อาจารย์

3. นาย มูหมั มัดรอฟลี แวหะมะ อาจารย์
4. นาย ญาดุลฮัก สาและ

อาจารย์

5. นายกาเดร์ สะอะ

อาจารย์

ปี ที่
จบ

เลขประจําตัว
บัตรประชาชน

Ph.D. (West Asian
2003
Studies, Politics)
Ph.D. (West Asian
2006
Studies, Politics)
M.A. (Islamic History and 1997
Arts)
2009
Ph.D. (Islamic Studies)

3910100092710

M.A. (Arabic as a Second 1994
Language)

3950100483646

3940300045138
3960100436117
3949900318761

10. สถานทีจ่ ัดการเรียนการสอน
10.1 อาคารเรี ยนรวม (อาคาร 19) ของมหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ วิทยาเขตปั ตตานี
10.2 อาคารเรี ยนของวิทยาลัยอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ วิทยาเขตปั ตตานี
10.3 อาคารวิทยอิสลามนานาชาติ วิทยาลัยอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ วิทยาเขต
ปั ตตานี
11. สถานการณ์ ภายนอกหรื อการพัฒนาทีจ่ ําเป็ นต้ องนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสู ตร
11.1 สถานการณ์ หรื อพัฒนาการทางการเมือง และเศรษฐกิจ
การพัฒนาหลักสู ตรจะสอดคล้องกับแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2550-2554) ผลกระทบจากการ
เคลื่ อนย้ายของคนอย่างเสรี ที่ เกิ ดจากความก้าวหน้าของเทคโนโลยีการขนส่ งและกระแสโลกาภิ วตั น์
ส่ งผลให้มีการเดินทางทั้งเพื่อการท่องเที่ยวและการทําธุ รกิจในที่ต่างๆทัว่ โลกมากขึ้น รวมทั้งสังคมและ
เศรษฐกิจฐานความรู ้ ทําให้ประเทศต่างๆตระหนักถึ งความสําคัญของบุคลากรที่ มีองค์ความรู ้ สูงต่อขี ด
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ในขณะที่กฎ ระเบียบ ที่เกี่ ยวกับการรวมตัวของกลุ่มเศรษฐกิ จ
มุ่งสู่ การส่ งเสริ มให้มีการเคลื่อนย้ายแรงงานและผูป้ ระกอบการเพื่อไปทํางานในต่างประเทศได้สะดวกขึ้น
ประเทศไทยภายใต้บริ บทการเปลี่ ยนแปลงที่ ประเทศไทยต้องเผชิญในอนาคต การทบทวนสถานะของ
ประเทศในด้านการเมือง สังคม เศรษฐกิจ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม และการบริ หารจัดการ
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ประเทศ ซึ่ งประเทศไทยมี โอกาสการปรั บ ตัวและได้รับ ประโยชน์ จากกระแสโลกาภิ วตั น์ แต่ยงั ต้อง
พัฒนาโครงสร้างทางสังคม เศรษฐกิจและการเมืองในหลายประการ จึงจําเป็ นต้องมีการพัฒนาคุณภาพคน
ด้านการศึกษาให้ขยายตัวเชิ งปริ มาณและคุณภาพอย่างรวดเร็ ว เพื่อนําองค์ความรู ้ไปใช้ประโยชน์ในเชิ ง
พาณิ ชย์และเพิ่มขี ดความสามารถในการแข่งขันกับต่างประเทศ ส่ งผลให้ป ระเทศไทยสามารถดําเนิ น
นโยบายการค้าในเชิ งรุ ก ทั้งการหาตลาดเพิ่มและการผลักดันให้ผูผ้ ลิ ตในประเทศปรับ ตัวให้ส ามารถ
แข่งขันได้บนฐานความรู ้ ฐานทรัพยากรธรรมชาติและความเป็ นไทย ดังนั้น ประเทศไทยจึงต้องคํานึงถึง
มาตรการสร้ างบุ คลากรที่สอดคล้องกับแนวนโยบายของประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งบุ คลากรที่มีความ
เชี่ยวชาญเกี่ยวกับประเทศในตะวันออกลาง ซึ่งจะเป็ นคู่คา้ ที่สาํ คัญของไทยทั้งในปั จจุบนั และในอนาคต
11.2 สถานการณ์ หรื อการพัฒนาทางสั งคมและวัฒนธรรม
การวางแผนและปรับปรุ งหลักสู ตรตะวันออกกลางศึกษาจะคํานึ งถึ งพัฒนาการและกระแสการ
เปลี่ยนแปลงในมิ ติต่างๆทางด้านสังคมและวัฒนธรรมที่ เกิดขึ้นในประเทศไทยและภูมิภาคตะวันออก
กลางเป็ นหลักและภู มิภาคอื่นๆของโลกเป็ นส่ วนเสริ ม ความเหมือนและความคล้ายระหว่างตะวันออก
กลางและไทยในมิติดา้ นสังคม วัฒนธรรม และวิถีชีวิตเป็ นเหตุให้อีกฝ่ ายได้รับอิทธิ พลและผลกระทบ
โดยตรงจากปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในฝายใดฝ่ ายหนึ่ ง ในสมัยปั จจุบนั ที่การสื่ อสารไร้พรมแดน การใช้สื่อ
อุ ป กรณ์ องค์ ค วามรู ้ และเครื อ ข่ า ยที่ ก้า วหน้ า และมี ป ระสิ ทธิ ภ าพเป็ นเครื่ อ งมื อ ในการชี้ นํ า และ
เปลี่ ยนแปลงสั ง คมนั้น ย่อ มดําเนิ น การได้อย่างรวดเร็ ว การขาดแคลนการแลกเปลี่ ยนเรี ย นรู ้ ติ ดตาม
วิเคราะห์ และประเมิ นกระแสการเปลี่ ยนแปลงได้อย่างถู กต้องแม่นยํา นอกจากจะเป็ นเหตุ ให้สังคมไม่
สามารถรับคุณูปการจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวได้เต็มที่แล้ว ทั้งยังไม่สามารถยับยั้งผลกระทบด้านลบที่
แอบแฝงมาพร้ อมกับการเปลี่ ยนแปลงได้ทนั เวลา การเสริ มสร้ างสังคมแห่ งชาติอนั เข้มแข็งที่วางอยู่บน
รากฐานของการให้ความสําคัญต่อองค์ความรู ้ การเกาะติดสถานการณ์ การมีจิตสาธารณะ การยอมรั บ
หลักศีลธรรม ความรักเมตตาเพื่อนมนุ ษย์ และความผูกพันกับประเทศชาติ น้ ันจําเป็ นต้องใช้บุคคลที่มี
ความรู ้ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านและมีประสบการณ์เพียงพอ การรี บเร่ งหาลู่ทางสร้างบุคลากรในชาติเพื่อ
ชี้ นาํ ทิ ศ ทางการเปลี่ ยนสั งคมให้เป็ นไปอย่างสร้ างสรรค์และมี ป ระสิ ท ธิ ภาพแต่ เนิ่ นๆจะช่ วยประหยัด
ต้นทุนได้มากกว่าการขจัดปั ญหาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงด้านลบที่สังคมต้องประสบในภายภาค
หน้า โดยเหตุดงั กล่าว องค์กรและสถาบันทางวิชาการทั้งในประเทศไทยและประเทศต่างๆในตะวันออก
กลางจําเป็ นจะต้องให้การส่ งเสริ มการสร้างความรู ้ความเข้าใจในภูมิภาคศึกษาอย่างจริ งจังและต่อเนื่อง
12. ผลกระทบจาก ข้ อ 11.1 และข้ อ 11.2 ต่ อการพั ฒ นาหลัก สู ต รและความเกี่ยวข้ องกับ พั น ธกิจ ของ
สถาบัน
12.1 การพัฒนาหลักสู ตร
จากผลกระทบจากสถานการณ์ ภายนอกในการพัฒนาหลักสู ตรจึงจําเป็ นต้องพัฒนาหลักสู ตรใน
เชิงรุ กที่มีศกั ยภาพและสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามสถานการณ์ พัฒนาการ และกระแสการเปลี่ยนแปลงใน
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มิติดา้ นการเมื อง เศรษฐกิ จ สังคม และวัฒนธรรม ที่เกิ ดขึ้นในภูมิภาคตะวันออกกลางและทัว่ โลก และ
สร้ างความพร้ อ มในการรองรั บ การปฏิ สั ม พัน ธ์ และการแข่ งขัน ในด้า นต่างๆทั้งในประเทศไทยและ
ต่างประเทศ โดยการผลิ ตบุคลากรทางด้านตะวันออกกลางศึกษามีศกั ยภาพสู งในการพัฒนาตนเอง ความ
เชี่ยวชาญด้านภูมิภาคศึกษาเชิงบูรณาการและบุคลิกภาพให้เข้ากับลักษณะงานทั้งด้านวิชาการและวิชาชี พ
รวมถึงความเข้าใจในผลประโยชน์ที่สังคม ชาติ และโลกจะได้รับจากการนําความรู ้ทางด้านนี้ ไปปฏิบตั ิ
ใช้อย่างจริ งจัง โดยยึดมัน่ ในจรรยาบรรณ คุณธรรม จริ ยธรรม ซึ่ งเป็ นไปตามนโยบายและวิสัยทัศน์ของ
มหาวิทยาลัยด้านมุ่งสู่ ความเป็ นเลิศในการศึกษาค้นคว้า การวิจยั และการผลิตบัณฑิตที่ดีและเก่ง
12.2 ความเกีย่ วข้ องกับพันธกิจของสถาบัน
จากที่มหาวิทยาสงขลานคริ นทร์ มีพนั ธกิจมุ่งเน้นสู่ การเป็ นสถาบันอุดมศึกษาชั้นนํา หลักสู ตรนี้จึง
นับเป็ นกลไกสําคัญในการผลิตบัณฑิ ตที่มีคุณภาพและสร้างองค์ความรู ้ในศาสตร์ ต่างๆ ที่มีความจําเป็ น
ต่อการพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกี่ ยวกับ ภู มิ ภาคศึ กษาตะวันออกกลาง ซึ่ งมี ป ฏิ สั มพัน ธ์ ท าง
การเมือง สังคม และเศรษฐกิจต่อประเทศไทยเป็ นอย่างยิง่
13. ความสั มพันธ์ กบั หลักสู ตรอื่นทีเ่ ปิ ดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน
13.1 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสู ตรนีท้ เี่ ปิ ดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสู ตรอื่น
จํานวน 22 รายวิชา ได้แก่
1) คณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ จํานวน 10 รายวิชา คือ
411-101 ภาษากับความคิดและการสื่ อสาร
417-101 ภาษาอังกฤษ 1
417-102 ภาษาอังกฤษ 2
425-101 มนุษย์กบั อารยธรรม
437-101 ปรัชญาชีวติ
438-101 ศาสนวิถี
427-103 มนุษย์กบั สังคม
426-101 สิ่ งแวดล้อมกับสังคม
427-104 อนาคตศึกษา
428-101 วิถีชีวติ ชุมชนชายแดนใต้
2) คณะศึกษาศาสตร์ จํานวน 4 รายวิชา คือ
261-201 ทักษะการคิด
264-102 ทักษะชีวติ
282-201 ชีวติ และสุ ขภาพ
299-101 วัฒนวิถีแห่งการดํารงชีวติ
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3) คณะศิลปกรรมศาสตร์ จํานวน 2 รายวิชา คือ
914-101 วัฒนธรรมและศิลปะไทย
914-102 สุ นทรี ยภาพในงานศิลปะ
4) คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี จํานวน 4 รายวิชา คือ
746-101 คณิ ตศาสตร์ ในชีวติ ประจําวัน
748-101 เทคโนโลยีสารสนเทศ
724-101 วิทยาศาสตร์ ในชีวติ ประจําวัน
724-103 วิทยาศาสตร์ กบั สังคม
5) คณะรัฐศาสตร์ จํานวน 1 รายวิชา คือ
196-101 สังคม เศรษฐกิจ การเมือง การปกครองของไทย
6) คณะวิทยาการสื่ อสาร จํานวน 1 รายวิชา คือ
870-101 ความรู ้เท่าทันสื่ อและการใช้สารสนเทศ
13.2 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสู ตรนีท้ เี่ ปิ ดสอนให้ ภาควิชา/หลักสู ตรอื่น
ไม่มี
13.3 การบริหารจัดการ
1) แต่งตั้งหัวหน้าแผนกตะวันออกกลางศึกษาเป็ นผูป้ ระสานงานรายวิชาทุกรายวิชา เพื่อทําหน้าที่
ประสานงานกับภาควิชา อาจารย์ผูส้ อนและนักศึกษาในการพิจารณารายวิชา การจัดการเรี ยนการสอน
และการประเมินผล
2) มอบหมายคณะกรรมการประจําหลัก สู ตรสาขาตะวัน ออกกลางศึ ก ษาดํา เนิ น การเกี่ ย วกับ
กระบวนการจัดการเรี ยนการสอนเพื่อให้บรรลุเป้ าหมายรายวิชา
3) หัวหน้าภาควิชาอิสลามศึกษา และหัวหน้าแผนกตะวันออกกลางศึกษาประสานงานกับอาจารย์
ผูส้ อน ด้านเนื้อหาสาระให้สอดคล้องกับมาตรฐานผลการเรี ยนรู ้
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หมวดที่ 2 ข้ อมูลเฉพาะของหลักสู ตร
1. ปรัชญา ความสํ าคัญ และวัตถุประสงค์ ของหลักสู ตร
1.1 ปรัชญา
ผลิ ตบัณฑิ ตระดับปริ ญญาตรี ที่มีความรู ้ ความสามารถ และความเข้าใจเกี่ยวกับภูมิภาค
ศึกษาตะวันออกกลาง มีความคิดริ เริ่ ม สร้างสรรค์ มีวิจารณญาณในการแก้ไขปั ญหา มีคุณธรรม
จริ ยธรรม ตลอดจนมีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคมส่ วนรวม
1.2 ความสํ าคัญ
1) หลักสู ตรนี้สามารถตอบสนองความต้องการของชุมชนในด้านการพัฒนาองค์ความรู ้และความ
เชี่ยวชาญด้านภูมิภาคศึกษา
2) หลักสู ตรนี้มีความสําคัญต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนบนพื้นฐานการเรี ยนรู ้และ
เข้าใจเกี่ยวกับการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม
3) หลักสู ตรนี้สามารถตอบสนองการเปลี่ยนแปลงทางด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และ
วัฒนธรรม โดยการสังเกต ติดตาม วิเคราะห์ และประเมินภูมิภาคหนึ่งเพื่อบรรลุฐานข้อมูลที่เป็ น
ปัจจุบนั ได้อย่างต่อเนื่ อง
4) หลักสู ตรนี้สามารถแก้ปัญหาความขาดแคลนของบุคลากรในวิชาชีพได้
1.3 วัตถุประสงค์
เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะต่อไปนี้
1) มีความรู ้ ความเข้าใจเกี่ยวกับภูมิภาคศึกษาตะวันออกกลางในมิติดา้ นการเมือง เศรษฐกิจ
สังคม วัฒนธรรมและวรรณกรรม ตลอดจนสามารถวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์ในด้าน
ต่างๆ ได้อย่างมีวจิ ารณญาณ
2) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและประยุกต์ใช้ในงานวิชาการและอาชี พได้
อย่างเหมาะสม
3) มีความสามารถในการประสานระหว่างเจตคติที่แตกต่างในสังคมพหุวฒั นธรรม
4) มีคุณธรรม จริ ยธรรม ตลอดจนมีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคมส่ วนรวม
5) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์อย่างเป็ นระบบและแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์
6) มีความสามารถในการเรี ยนรู ้ศาสตร์ ใหม่ๆได้ดว้ ยตนเอง
7) เป็ นพื้นฐานในการศึกษาค้นคว้าวิจยั ด้านตะวันออกกลางศึกษาในระดับสู ง
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2. แผนพัฒนาปรับปรุ ง
คาดว่าจะดําเนินการแล้วเสร็ จภายในรอบการศึกษา (2 ปี )
แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง
กลยุทธ์

หลักฐาน/ตัวบ่ งชี้

1. ปรับปรุ งหลักสูตรตามเกณฑ์
มาตรฐานของ สกอ.

1. ติดตามการปรับปรุ งหลักสูตรอย่าง
สมํ่าเสมอ
2. ประชุม/สัมมนาผูร้ ับผิดชอบหลักสูตร
อาจารย์ประจําหลักสูตร
3. ติดตามความก้าวหน้าขององค์ความรู ้
ในสาขาวิชา
4. ติดตามความคาดหวังของสังคมต่อ
บัณฑิต

1. รายงานการประเมินหลักสูตร
2. เอกสารการปรับปรุ งหลักสูตร
3. ผลสรุ ปและผลการประเมินการ
ประชุมสัมมนา
4. รายวิชาในหลักสูตรที่สอดคล้อง
กับการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง
สังคม เศรษฐกิจ และวัฒนธรรม
ในภูมิภาคตะวันออกกลาง

2. ส่งเสริ มการจัดการเรี ยนการ
สอนให้เป็ น active learning

1. เพิ่มพูนทักษะอาจารย์ในการจัดการ
เรี ยน การสอนแบบ active learning
2. แลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ระหว่างอาจารย์
ผูส้ อนในรายวิชาต่างๆ
3. ประเมินประสิทธิภาพการเรี ยนการ
สอนแบบ active learning

1. จํานวนอาจารย์ที่ร่วมกิจกรรมการ
เพิ่มพูนทักษะการจัดการเรี ยน
การสอนแบบ active learning
2. ผลการประเมินประสิทธิภาพ
การเรี ยนการสอนแบบ active
learning
3. ความพึงพอใจของผูเ้ รี ยนต่อการ
เรี ยนการสอนแบบ active
learning

3. ส่งเสริ มการเรี ยนรู ้ที่เน้น
ผูเ้ รี ยนเป็ นศูนย์กลาง

1. เพิ่มพูนทักษะอาจารย์ในการจัดการ
เรี ยน การสอนที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ น
ศูนย์กลาง
2. แลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ระหว่างผูส้ อนจาก
best practice มาเป็ นการเรี ยนการสอน
ที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นศูนย์กลาง
3. กําหนดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง
และการประเมินผลที่เน้นพัฒนาการ
ของผูเ้ รี ยนในแผนการจัดทํา
รายละเอียดของรายวิชา
4. ประเมินประสิทธิภาพการเรี ยนการ
สอน ที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญ

1. จํานวนอาจารย์ที่ร่วมกิจกรรมการ
เพิ่มพูนทักษะการจัดการเรี ยน
การสอนที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ น
ศูนย์กลาง
2. ผลการประเมินประสิทธิภาพการ
เรี ยนการสอนที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ น
ศูนย์กลาง
3. ความพึงพอใจของผูเ้ รี ยนต่อการ
เรี ยนการสอนที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ น
ศูนย์กลาง
4. จํานวนรายวิชาที่กาํ หนดกิจกรรม
การเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง
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แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง

กลยุทธ์

หลักฐาน/ตัวบ่ งชี้

4. ปรับปรุ งวิธีการวัดและการ
ประเมินผล

1. เพิ่มพูนทักษะอาจารย์เกี่ยวกับวิธีการ
วัดและประเมินผล
2. กําหนดให้มีคณะกรรมการวิเคราะห์
ข้อสอบในทุกรายวิชา
3. กําหนดเกณฑ์ในการวัดและประเมิน
แต่ละรายวิชา

1. จํานวนอาจารย์ที่ร่วมกิจกรรมการ
เพิ่มพูนทักษะในการวัดและ
ประเมินผล
2. รายงานการวิเคราะห์ขอ้ สอบ
3. ผลการวิเคราะห์ขอ้ สอบ
4. เกณฑ์การวัดและประเมินผล
5. จํานวนรายวิชาที่ใช้วธิ ีการวัดและ
ประเมินผลตามเกณฑ์ที่กาํ หนด
6. ความพึงพอใจของผูเ้ รี ยนต่อ
ระบบการวัดและประเมินผล

5. ส่งเสริ มการจัดการเรี ยนรู ้
เพื่อให้บรรลุมาตรฐานผลการ
เรี ยนรู ้ ทุกด้าน

1. พัฒ นาทั ก ษะอาจารย์ใ นการจัด การ
เรี ยนรู ้ แ ละการประเมิ น ผลการเรี ยนรู ้
ด้านคุ ณ ธรรม จริ ยธรรม ด้านความรู ้
ด้ า นทั ก ษะทางปั ญ ญ า ด้ า นทั ก ษะ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ ทักษะในการวิเคราะห์เชิ ง
ตั ว เล ข ก าร สื่ อ ส าร แ ล ะ ก าร ใ ช้
เทคโนโลยีสารสนเทศที่ เกี่ ยวข้องกับ
สาขาวิชา
2. ติ ดตามประเมิ น ทักษะอาจารย์ในการ
จัดการเรี ยนรู ้ และการประเมินผลการ
เรี ยนรู ้ ของนักศึ กษาตามมาตรฐานผล
การเรี ยนรู ้ในแต่ละด้าน

1. จํานวนอาจารย์ที่ร่วมกิจกรรมการ
เพิ่มพูนทักษะการจัดการเรี ยนรู ้
ตามมาตรฐานผลการเรี ยนรู ้
2. ผลการประเมินประสิทธิภาพการ
จัดการเรี ยนรู ้ ตามมาตรฐานผล
การเรี ยนรู ้แต่ละด้าน
3. ความพึงพอใจของผูเ้ รี ยนต่อการ
จัดการเรี ยนรู ้ของอาจารย์
4. ผลการประเมินนักศึกษาในแต่ละ
มาตรฐานผลการเรี ยนรู ้

6. ส่งเสริ มการจัดการเรี ยนรู ้
ภาษาอังกฤษ

1. ใช้ภ าษาอังกฤษ 20 % ในการสอน 4 1. เอกสารเป็ นภาษาอังกฤษ
รายวิชาของแต่ละปี การศึกษา
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสร้ างของหลักสู ตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
จัดการศึ กษาระบบทวิภาค ข้อกําหนดต่างๆ เป็ นไปตามระเบี ยบมหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ ว่า
ด้วยการศึกษาขั้นปริ ญญาตรี (ภาคผนวก ก)
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน
มี ก ารจัดการเรี ยนการสอนภาคฤดู ร้อน ทั้งนี้ ข้ ึนอยู่กบั การพิ จารณาของคณะกรรมการประจํา
หลักสู ตร
1.3 การเทียบเคียงหน่ วยกิตในระบบทวิภาค
ไม่มี
2. การดําเนินการหลักสู ตร
2.1 วัน-เวลาในการดําเนินการเรียนการสอน
ภาคต้น เดือนมิถุนายน – กันยายน
ภาคปลาย เดือนตุลาคม – กุมภาพันธ์
ภาคฤดูร้อน เดือนมีนาคม – พฤษภาคม
2.2 คุณสมบัติของผู้เข้ าศึกษา
1) ต้องสําเร็ จการศึกษาไม่ต่าํ กว่ามัธยมศึกษาตอนปลายหรื อเทียบเท่า
2) หรื อ ผ่า นการคัดเลื อ กตามเกณฑ์ ข องสํ านัก งานคณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษา และ/หรื อ
เป็ นไปตามระเบียบข้อบังคับของการคัดเลือกของมหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ หรื อ
3) ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์การคัดเลื อกภายใต้โครงการนักเรี ยนที่มีผลการเรี ยนดี โครงการ
ส่ งเสริ มเด็กดี มีคุณธรรม โครงการบุคคลที่ มีความสามารถพิเศษทางด้านกี ฬาและโครงการรับนักศึกษา
ชาวไทยที่นบั ถือศาสนาอิสลามจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์
2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้ า
1) ความรู ้และทักษะพื้นฐานด้านภาษาต่างประเทศค่อนข้างน้อยโดยเฉพาะ ภาษาอังกฤษ และ
ภาษาอาหรับ
2) ขาดทักษะในการปรับตัวเข้ากับระบบการเรี ยนในระบบมหาวิทยาลัย
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2.4 กลยุทธ์ ในการดําเนินการเพื่อแก้ ไขปัญหา/ข้ อจํากัดของนักศึกษาในข้ อ 2.3
1) จัดกิจกรรมสอนเสริ มภาษาอาหรับและภาษาอังกฤษแก่นกั ศึกษาแรกเข้า
2) นักศึกษาที่มีผลการเรี ยนภาษาอังกฤษตํ่ากว่าเกณฑ์ที่กาํ หนด ให้ลงทะเบียนเรี ยนรายวิชา
ภาษาอังกฤษพื้นฐานสําหรับการศึกษาในระดับมหาวิทยาลัย
3) จัดกิจกรรมเสริ มทักษะการศึกษาในระบบมหาวิทยาลัย
4) แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึ กษา
2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้สําเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี
จํานวนนักศึกษา
ชั้นปี ที่ 1
ชั้นปี ที่ 2
ชั้นปี ที่ 3
ชั้นปี ที่ 4
รวม
คาดว่ าจะจบการศึกษา

จํานวนนักศึกษาแต่ ละปี การศึกษา
2553
60

2554
60
60

2555
60
60
60

60
-

120
-

180
-

2556
60
60
60
60
240
-

2557
60
60
60
60
240
60

2.6 งบประมาณตามแผน
2.6.1 งบประมาณรายรับ (หน่ วยบาท)
รายละเอียดรายรับ
ค่าธรรมเนียมเหมาจ่ายรายหัว
เงินอุดหนุ นจากรัฐบาล
รวมรายรับ

2553
600,000

ปี งบประมาณ
2554
2555
2556
2557
1,200,000 1,800,000 2,400,000 3,000,000

600,000

1,200,000 1,800,000 2,400,000 3,000,000
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2.6.2 งบประมาณรายจ่ าย (หน่ วยบาท)
หมวดเงิน
ก. งบดําเนินการ
1. ค่าใช้จ่ายบุคลากร
2. ค่าใช้จ่ายดําเนินงาน (ไม่
รวม 3)
3. ทุนการศึกษา
รวม (ก)
ข. งบลงทุน
ค่าครุ ภณั ฑ์
รวม (ก) + (ข)
จํานวนนักศึกษา
ค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษา

2553

ปี งบประมาณ
2554
2555

2556

2557

1,245,000

1,307,250 1,369,500 1,431,750 1,494,000

160,000

210,000

1,405,000

1,517,250 1,629,500 1,741,750 1,804,000

1,405,000
60
23,417

1,517,250 1,629,500 1,741,750 1,804,000
120
180
240
240
12,644
9,053
7,257
7,257

260,000

310,000

310,000

2.7 ระบบการศึกษา
 แบบชั้นเรี ยน
 แบบทางไกลผ่านสื่ อสิ่ งพิมพ์เป็ นหลัก
 แบบทางไกลผ่านสื่ อแพร่ ภาพและเสี ยงเป็ นสื่ อหลัก
 แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์เป็ นสื่ อหลัก (E-learning)
 แบบทางไกลทางอินเตอร์ เน็ต
 อื่นๆ (ระบุ)
2.8 การเทียบโอนหน่ วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ ามสถาบันอุดมศึกษา (ถ้ ามี)
เป็ นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ ว่าด้วยการศึกษาขั้นปริ ญญาตรี
3. หลักสู ตรและอาจารย์
3.1 หลักสู ตร
3.1.1 จํานวนหน่ วยกิต รวมตลอดหลักสู ตร จํานวนไม่ น้อยกว่ า 135 หน่ วยกิต
3.1.2 โครงสร้ างหลักสู ตร
ก. หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
จํานวน
30
หน่ วยกิต
1) กลุ่มวิชาภาษา
9
หน่วยกิต
2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
6
หน่วยกิต
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3) กลุ่มสังคมศาสตร์
4) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ และคณิ ตศาสตร์
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
จํานวนไม่ น้อยกว่ า
1) กลุ่มวิชาแกน
จํานวนไม่นอ้ ยกว่า
2) กลุ่มวิชาเอกบังคับ
จํานวนไม่นอ้ ยกว่า
3) กลุ่มวิชาเอกเลือก
จํานวนไม่นอ้ ยกว่า
4) กลุ่มวิชาโท
จํานวนไม่นอ้ ยกว่า
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี
จํานวน
3.1.3 รายวิชา
ก. หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
ประกอบด้วยกลุ่มวิชาต่อไปนี้
1) กลุ่มวิชาภาษา
จํานวน
ภาษาไทย
จํานวน
411-101 ภาษากับความคิดและการสื่ อสาร
Language, Thought and Communication
ภาษาอังกฤษ
จํานวน
417-101 ภาษาอังกฤษ 1
English I
417-102 ภาษาอังกฤษ 2
English II
417-100 ภาษาอังกฤษเพื่อการเรี ยนในระดับมหาวิทยาลัย ∗
Preparatory English for University Study
∗

6
9
99
18
43
18
20
6

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่ วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่ วยกิต
30

หน่ วยกิต

9
หน่ วยกิต
3
หน่ วยกิต
3(3-0-6)
6
หน่ วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

บังคับให้เรี ยนวิชา 417-100 ภาษาอังกฤษพื้นฐานเพื่อการเรี ยนในระดับมหาวิทยาลัย สําหรับนักศึกษาที่มีคะแนนสอบ
ภาษาอังกฤษ O-NET ตํ่ากว่า 30 และให้เรี ยนก่อนวิชา 417-101 ภาษาอังกฤษ 1 โดยมีผลการประเมินผลเป็ น S และ U นักศึกษาต้องสอบได้
S เท่านั้น จึงมีสิทธิ์ลงทะเบียนเรี ยนวิชา 417-101 และ 417-102
นักศึกษาที่มีคะแนนสอบ O-NET วิชาภาษาอังกฤษอยูใ่ นช่วง 30-65 สามารถเรี ยนวิชา 417-101 ภาษาอังกฤษ 1 และ 417-102
ตามลําดับที่เปิ ดสอน
นักศึกษาที่มีคะแนนสอบ O-NET วิชาภาษาอังกฤษ อยูใ่ นช่วง 66-75 ให้ลงทะเบียนเรี ยนเฉพาะวิชา 417-102 ภาษาอังกฤษ 2
เนื่องจากได้รับการยกเว้นไม่ตอ้ งเข้าชั้นเรี ยนวิชา 417-101 ภาษาอังกฤษ 1แต่ตอ้ งลงทะเบียนวิชา 417-101 ภาษาอังกฤษ 1 เพื่อนับ
หน่วยกิตรายวิชาดังกล่าวเป็ นหน่วยกิตสะสม 3 หน่วยกิต แต่ไม่นาํ มาคํานวณแต้มคะแนนเฉลี่ยสะสม
นักศึกษาที่มีคะแนนสอบ O-NET วิชาภาษาอังกฤษ 76 คะแนนขึ้นไปได้รับการยกเว้นไม่ตอ้ งเข้าชั้นเรี ยนวิชา 417-101
ภาษาอังกฤษ 1 และ 417-102 ภาษาอังกฤษ 2 แต่ตอ้ งลงทะเบียนเรี ยนวิชา 417-101ภาษาอังกฤษ 1 และ 417-102 ภาษาอังกฤษ 2 เพื่อนับหน่วย
กิตสองรายวิชาดังกล่าวเป็ นหน่วยกิตสะสม 6 หน่วยกิต แต่ไม่นาํ มาคํานวณแต้มคะแนนเฉลี่ยสะสม

14

2.) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
จํานวน
6
หน่ วยกิต
บังคับ 3 หน่ วยกิต
425-101 มนุษย์กบั อารยธรรม
3(3-0-6)
Man and Civilization
เลือก 3 หน่ วยกิตจากรายวิชาต่ อไปนี้
261-201 ทักษะการคิด
3(2-2-5)
Thinking Skills
264-102 ทักษะชีวติ
3(3-0-6)
Life Skills
282-201 ชีวติ และสุ ขภาพ
3(2-2-5)
Life and Health
437-101 ปรัชญาชีวติ
3(3-0-6)
Philosophy of Life
438-101 ศาสนวิถี
3(3-0-6)
Religious Paths
914-101 วัฒนธรรมและศิลปะไทย
3(3-0-6)
Thai Culture and Arts
914-102 สุ นทรี ยภาพในงานศิลปะ
3(3-0-6)
Aesthetics in Artistic Works
3) กลุ่มวิชาสั งคมศาสตร์
จํานวน 6 หน่ วยกิต
บังคับ 3 หน่ วยกิต
427-103 มนุษย์กบั สังคม
3(3-0-6)
Human and Society
เลือก 3 หน่ วยกิต จากรายวิชาต่ อไปนี้ *
196-101 สังคม เศรษฐกิจ การเมือง การปกครองของไทย
3(3-0-6)
Society, Economy, Politics and Government of Thailand
299-101 วัฒนวิถีแห่งการดํารงชีวติ
3(2-2-5)
Life Style Enhancement

นักศึกษาสามารถเลือกเรี ยนรายวิชาศึกษาทัว่ ไปที่เปิ ดสอนในวิทยาเขตอื่น/มหาวิทยาลัยอื่น แล้วนํามาเทียบเป็ นรายวิชาเลือกในหมวดวิชา
นี้ได้โดยความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึ กษาและคณะที่นกั ศึกษาสังกัด

*
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426-101 สิ่ งแวดล้อมกับสังคม
Environment and Society
427-104 อนาคตศึกษา
Future Study
428-101 วิถีชีวติ ชุมชนชายแดนใต้
Ways of Southern Border Community Life
870-101 ความรู ้เท่าทันสื่ อและการใช้สารสนเทศ
Media Literacy and Utilization of Information

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

4) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์
จํานวน 9 หน่ วยกิต
บังคับ 6 หน่ วยกิต
746-101 คณิ ตศาสตร์ ในชีวิตประจําวัน
3(3-0-6)
Mathematics in Daily Life
748-101 เทคโนโลยีสารสนเทศ
3(2-2-5)
Information Technology
เลือก 3 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้
724-101 วิทยาศาสตร์ ในชีวิตประจําวัน
3(3-0-6)
Science in Daily Life
724-103 วิทยาศาสตร์ กบั สังคม
3(3-0-6)
Science and Society
นอกจากนักศึกษาเรี ยนวิชาศึกษาทัว่ ไปที่จดั ให้ไม่นอ้ ยกว่า 30 หน่วยกิตแล้ว จะต้องทํา
กิจกรรมตามเงื่อนไขการเรี ยนวิชาศึกษาทัว่ ไปอีก 60 ชัว่ โมง ดังนี้
1. นั ก ศึ ก ษาต้อ งเข้า ร่ ว มกิ จ กรรมเสริ ม หลัก สู ตร ที่ ม หาวิ ท ยาลัย วิ ท ยาเขต หรื อ
หน่วยงานอื่นจัดขึ้น ได้แก่ กิจกรรมด้านพัฒนาคุณธรรม จริ ยธรรม กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์ กิจกรรม
พัฒ นาวิช าการ ไม่ น้อยกว่า 30 ชั่วโมง ทั้งนี้ กิ จกรรมดังกล่ าวต้องได้รับ ความเห็ น ชอบจากอาจารย์ที่
ปรึ ก ษาและคณะ และนัก ศึ ก ษาต้องมี ใบผ่านกิ จกรรมที่ ไ ด้รับ การรั บ รองจากผูจ้ ดั กิ จกรรม/อาจารย์ที่
ปรึ กษา
2. นักศึกษาต้องทํากิ จกรรมออกกําลังกาย/กีฬา เพื่อพัฒนาสุ ขภาพและบุคลิกภาพ ไม่
น้อยกว่า 30 ชัว่ โมง หรื อจะลงทะเบียนรายวิชากีฬาประเภทต่างๆ (รหัส 281-XXX) 1 หน่วยกิต โดยนับ
หน่วยกิตในหมวดวิชาเลือกเสรี ก็ได้ ทั้งนี้กิจกรรมดังกล่าวต้องได้รับความเห็ นชอบจากอาจารย์ที่ปรึ กษา
และคณะ และนักศึกษาต้องมีใบผ่านกิจกรรมที่ได้รับการรับรองจากผูจ้ ดั กิจกรรม/อาจารย์ที่ปรึ กษา
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ข. หมวดวิชาเฉพาะ
จํานวนไม่ น้อยกว่ า 99 หน่ วยกิต
ประกอบด้วยกลุ่มวิชาต่อไปนี้
1) กลุ่มวิชาพืน้ ฐานวิชาเอก
จํานวน 18 หน่ วยกิต
761-102 ชีวประวัติศาสดามุหมั มัด
3(3-0-6)
Sirah
761-205 อุลูม อัลกุรอาน
3(3-0-6)
Ulum al-Qur’an
761-206 อุลูม อัลหะดีษ
3(3-0-6)
Ulum al-Hadith
761-207 อะกีดะฮ์ อิสลามียะฮ์
3(3-0-6)
Aqidah Islamiyah
765-101 สังเขปตะวันออกกลาง
3(3-0-6)
Outline of Middle East
765-203 ประวัติศาสตร์ และอารยธรรมตะวันออกกลาง
3(3-0-6)
History and Civilization of Middle East
2) กลุ่มวิชาเอกบังคับ
จํานวน
765-102 ภูมิศาสตร์ ตะวันออกกลาง
Geography of Middle East
765-204 ระบบการเมืองการปกครองในตะวันออกกลางสมัยใหม่
Political and Governmental Systems in Modern Middle East
765-205 ตะวันออกกลางในโลกร่ วมสมัย
Middle East in Contemporary World
765- 206 ชาติพนั ธุ์ในตะวันออกกลาง
Ethnicity in Middle East
765- 226 แนวคิดสมัยใหม่และร่ วมสมัยในตะวันออกกลาง
Modern and Contemporary Thoughts in Middle East
765-307 ความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มประเทศตะวันออกกลาง
กับประเทศไทย
Relations between Middle East Countries and Thailand
765-308 ความสัมพันธ์อาหรับ-อิสราเอล
Arab-Israel Relation

43 หน่ วยกิต
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)
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765-309 ขบวนการเคลื่อนไหวทางการเมืองและศาสนาในตะวันออกกลาง 3(3-0-6)
Religio-Political Movements in Middle East
765-310 วิธีวทิ ยาการวิจยั
3(3-0-6)
Research Methodology
765- 325 เศรษฐกิจของประเทศในตะวันออกกลาง
3(3-0-6)
Economy of Middle East Countries
765-328 ลัทธิ จกั รวรรดินิยมยุโรปในตะวันออกกลาง
2(2-0-4)
European Imperialism in Middle East
765-411 สัมมนาตะวันออกกลางศึกษา
2(1-2-3)
Seminar on Middle East Studies
765-412 ภาคนิพนธ์
3(0-6-3)
Senior Project
เลือกเรี ยนภาษาในกลุ่มประเทศตะวันออกกลางภาษาใดภาษาหนึ่ง
จํานวน 8 หน่ วยกิต
กลุ่มภาษาอาหรั บ *
765-313 บทอ่านภาษาอาหรับเกี่ยวกับตะวันออกกลางศึกษา
2(2-0-4)
Arabic Readings in Middle East Studies
765-314 การแปลภาษาอาหรับขั้นพื้นฐาน
3(3-0-6)
Elementary Arabic Translation
765-315 การแปลภาษาอาหรับขั้นกลาง
3(2-2-5)
Intermediate Arabic Translation
กลุ่มภาษาตุรกี
2

765- 316 ภาษาตุรกี 1
Turkish I
765- 317 ภาษาตุรกี 2
Turkish II
765- 318 การฟัง-พูดภาษาตุรกี
Turkish Listening-Speaking

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

สําหรับผูท้ ี่ไม่มีพ้นื ฐานความรู ้ภาษาอาหรับต้องลงทะเบียนเรี ยน วิชา 761-201 ภาษาอัลกุรอาน 1 หรื อ 761-202 ภาษาอัลกุรอาน 2 โดยไม่
นับเป็ นหน่วยกิตสะสม

*
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กลุ่มภาษาเปอร์ เซีย
765- 319 ภาษาเปอร์เซี ย 1
Farsi I
765- 320 ภาษาเปอร์ เซี ย 2
Farsi II
765- 321 การฟัง-พูดภาษาเปอร์ เซี ย
Farsi Listening-Speaking
กลุ่มภาษาฮิบรู
765-322 ภาษาฮิบรู 1
Hebrew I
765- 323 ภาษาฮิบรู 2
Hebrew II
765- 324 การฟัง-พูดภาษาฮิบรู
Hebrew Listening-Speaking
3) กลุ่มวิชาเอกเลือก
จํานวนไม่ น้อยกว่ า
765-247 การปรับใช้กฎหมายในตะวันออกกลาง
Application of Laws in Middle East
765-327 ศิลปะการทูตและการจัดการความขัดแย้ง
Art of Diplomacy and Conflict Management
765-329 ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมทางการเมืองของอิสราเอล
History and Political Culture of Israel
765-330 บทบาทมหาอํานาจในตะวันออกกลาง
Roles of the Super Powers in Middle East
765-331 สิ ทธิ มนุษยชนในตะวันออกกลาง
Human Rights in Middle East
765-332 พัฒนาการทางการเมืองและการปฏิวตั ิของอิหร่ าน
Political Development and Revolution of Iran
765-333 ประวัติศาสตร์ เปอร์ เซี ยในยุคอิสลาม
Persian History in Islamic Period
765-334 องค์การทางเศรษฐกิจและการเมืองในตะวันออกกลางสมัยใหม่

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

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

18 หน่ วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
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Economic and Political Organizations in Modern Middle East
765-335 การศึกษาในตะวันออกกลาง
2(2-0-4)
Education in Middle East
765-336 ประวัติศาสตร์ ชาวเตอร์ กและคูรด์
2(2-0-4)
History of Turks and Kurds
765-337 สถานภาพสตรี ในตะวันออกกลาง
2(2-0-4)
Status of Women in Middle East
765-338 วัฒนธรรมตะวันออกกลาง
2(2-0-4)
Culture of Middle East
765-339 ประวัติศาสตร์ ศิลปะในตะวันออกกลาง
2(2-0-4)
History of Arts in Middle East
765-340 ประวัติวรรณคดีตะวันออกกลาง
2(2-0-4)
History of Middle East Literature
765-341 วรรณคดีตะวันออกกลางสมัยใหม่
2(2-0-4)
Modern Contemporary Middle East Literature
765-342 วรรณกรรมอาหรับสมัยใหม่ในบริ บททางสังคม
3(3-0-6)
Modern Arabic Literature in its Social Context
765-443 ความสัมพันธ์ระหว่างตะวันออกกลางกับประเทศใน
เอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้
2(2-0-4)
Relations between Middle East and South East Asian Countries
765-444 โบราณคดีในตะวันออกกลาง
2(2-0-4)
Middle East Archeology
765-445 การเมืองระหว่างประเทศว่าด้วยนํ้ามันปิ โตรเลียม
2(2-0-4)
International Politics on Petroleum
765-446 วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีในตะวันออกกลาง
2(2-0-4)
Science and Technology in Middle East
4) กลุ่มวิชาโท
จํานวนไม่ น้อยกว่า
20 หน่ วยกิต
ให้นกั ศึกษาเลือกเรี ยนอย่างน้อยตามหน่วยกิตขั้นตํ่าของแต่ละสาขาวิชาโทต่างๆ ที่เปิ ดให้แก่
นักศึกษาวิชาเอกตะวันออกกลางศึกษา ในมหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ วิทยาเขตปั ตตานี ซึ่ งแต่ละวิชาโท
มีจาํ นวนหน่วยกิตที่แตกต่างกัน
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ค. หมวดวิชาเลือกเสรี
จํานวน 6 หน่ วยกิต
นักศึกษาสามารถเลือกเรี ยนรายวิชาที่เปิ ดสอนในมหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ และมหาวิทยาลัย
อื่นๆทั้งในและต่างประเทศ โดยความเห็นชอบของอาจารย์ท่ีปรึ กษา
ง. ฝึ กงาน
ไม่มี
3.1.4 หลักสู ตรวิชาโท (สํ าหรับสาขาวิชาอื่น)
นักศึกษาที่เลือกเรี ยนสาขาวิชาตะวันออกกลางศึกษาเป็ นวิชาโทจะต้องเรี ยนจํานวนไม่นอ้ ยกว่า
20 หน่วยกิต แยกเป็ นกลุ่มวิชาดังนี้
กลุ่มวิชาโทบังคับ
จํานวน
11
หน่ วยกิต
765-101 สังเขปตะวันออกกลาง
3 (3-0-6)
Outline of Middle East
765-102 ภูมิศาสตร์ ตะวันออกกลาง
2(2-0-4)
Geography of Middle East
765-203 ประวัติศาสตร์ และอารยธรรมตะวันออกกลาง
3(3-0-6)
History and Civilization of Middle East
765-204 ระบบการเมืองการปกครองในตะวันออกกลางสมัยใหม่
3 (3-0-6)
Political and Governmental Systems in Modern Middle East
กลุ่มวิชาโทเลือก
จํานวนไม่ น้อยกว่ า 9 หน่ วยกิต
โดยเลือกจากเอกบังคับหรื อเอกเลือกที่เปิ ดสอนในสาขาวิชาตะวันออกกลางศึกษา
3.1.5 ความหมายของเลขรหัสประจํารายวิชาทีใ่ ช้ ในหลักสู ตรและหน่ วยกิต
เลขรหัสประจํารายวิชาที่ใช้ในหลักสู ตร ประกอบด้วยเลข 6 หลัก เช่น 765-102 มีความหมาย
ดังนี้
เลขรหัส 3 ตัวแรก
หมายถึง
รหัสภาควิชา /สาขาวิชา
เลขรหัส ตัวที่ 4
หมายถึง
ชั้นปี
เลขรหัส ตัวที่ 5
หมายถึง
กลุ่มวิชา
เลขรหัส ตัวที่ 6
หมายถึง
ลําดับวิชา
ความหมายของจํานวนหน่ วยกิต
เช่ น 3(3-0-6)
เลขตัวที่ 1
หมายถึง
จํานวนหน่วยกิตรวม
เลขตัวที่ 2
หมายถึง
จํานวนชัว่ โมงทฤษฎีต่อสัปดาห์
เลขตัวที่ 3
หมายถึง
จํานวนชัว่ โมงปฏิบตั ิต่อสัปดาห์
เลขตัวที่ 4
หมายถึง
จํานวนชัว่ โมงศึกษาด้วยตนเองต่อสัปดาห์
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3.1.6 แสดงแผนการศึกษา

รหัสวิชา
411-101
417-100
417-101
427-103
761-102
761-205
765-101

รหัสวิชา

417-101
417-102
425-101
761-207
765-102

ปี ที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่ อรายวิชา
ภาษากับความคิดและการสื่ อสาร
ภาษาอังกฤษเพื่อการเรี ยนในระดับมหาวิทยาลัย
ภาษาอังกฤษ 1 ∗
มนุษย์กบั สังคม
ชีวประวัติศาสดามุหมั มัด
อุลูม อัลกุรอาน
สังเขปตะวันออกกลาง
รวม
ปี ที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่ อรายวิชา
หมวดศึกษาทัว่ ไป กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ ∗∗
หมวดศึกษาทัว่ ไป กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ ∗∗∗
ภาษาอังกฤษ 1 ∗∗∗∗
ภาษาอังกฤษ 2 ∗∗∗∗
มนุษย์กบั อารยธรรม
อะกีดะฮ์ อิสลามียะฮ์
ภูมิศาสตร์ ตะวันออกกลาง
รวม

∗

หน่ วยกิต
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)
18

หน่ วยกิต
3
3
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
2(2-0-4)
17

∗

วิชาใดวิชาหนึ่ ง สําหรับผูท้ ี่ได้คะแนนสอบเข้าภาษาอังกฤษ < 30 คะแนน ต้องเรี ยนรายวิชา 417-100 ภาษาอังกฤษเพื่อการเรี ยน
ในระดับมหาวิทยาลัย (Preparatory English for University Study) 3 (3-0-6) โดยไม่นบั เป็ นหน่วยกิตสะสม ก่อนเรี ยนรายวิชา 417-101
ภาษาอังกฤษ 1 (English 1)

∗∗

หมวดศึกษาทัว่ ไป กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ ให้เลือกเรี ยนจากรายวิชา 196-101, 299-101, 426-101, 427-104, 428-101, 870-101 จํานวน 3
หน่วยกิต

∗∗∗

หมวดศึกษาทัว่ ไป กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ ให้เลือกเรี ยนจากรายวิชา 261-201, 264-102, 282-201,437-101, 438-101, 914-101, 914-102,
จํานวน 3 หน่วยกิต
∗∗∗∗

วิชาใดวิชาหนึ่ ง
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รหัสวิชา
417-102
724-101
748-101
761-206
765-203
765-204
765-205

รหัสวิชา
746-101
765- 206
765-226
…-…

∗

∗∗

ปี ที่ 2
ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่ อรายวิชา
ภาษาอังกฤษ 2 ∗
วิทยาศาสตร์ ในชีวติ ประจําวัน∗∗
เทคโนโลยีสารสนเทศ
อุลูม อัลหะดีษ
ประวัติศาสตร์ และอารยธรรมตะวันออกกลาง
ระบบการเมืองการปกครองในตะวันออกกลางสมัยใหม่
ตะวันออกกลางในโลกร่ วมสมัย
รวม

หน่ วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
18-20

ปี ที่ 2
ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่ อรายวิชา
คณิ ตศาสตร์ ในชีวติ ประจําวัน
ชาติพนั ธุ์ในตะวันออกกลาง
แนวคิดสมัยใหม่และร่ วมสมัยในตะวันออกกลาง
กลุ่มภาษาตะวันออกกลาง
วิชาเลือกเอก/โท
รวม

หน่ วยกิต
3(3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3
6
18

สําหรับผูท้ ี่ไม่ได้เรี ยนในชั้นปี่ ที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
หมวดศึกษาทัว่ ไป กลุ่มวิทยาศาสตร์ และคณิ ตศาสตร์ เลือกเรี ยนระหว่างวิชา 724-101 หรื อ 724-103 จํานวน 3 หน่วยกิต

23

รหัสวิชา
765-307
765-308
765-310
…-…
….-…

รหัสวิชา
765-309
765-325
765-328
…-…
….-…

ปี ที่ 3
ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่ อรายวิชา
ความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มประเทศตะวันออกกลางกับ
ประเทศไทย
ความสัมพันธ์อาหรับ-อิสราเอล
วิธีวทิ ยาการวิจยั
กลุ่มภาษาตะวันออกกลาง
วิชาเอกเลือก/วิชาโท
รวม
ปี ที่ 3
ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่ อรายวิชา
ขบวนการเคลื่อนไหวทางการเมือง ศาสนาในตะวันออก
กลาง
เศรษฐกิจของประเทศในตะวันออกกลาง
ลัทธิ จกั รวรรดินิยมยุโรปในตะวันออกกลาง
กลุ่มภาษาตะวันออกกลาง
วิชาเอกเลือก/ วิชาโท
รวม

หน่ วยกิต
3(3-0-6)
2 (2-0-4)
3(3-0-6)
3
7
18

หน่ วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
2(2-0-4)
3
7
18
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รหัสวิชา
765-411
765-412
…-…

รหัสวิชา
….-…
…-…

ปี ที่ 4
ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่ อรายวิชา
สัมมนาตะวันออกกลางศึกษา
ภาคนิพนธ์
วิชาเอกเลือก/ วิชาโท
รวม

หน่ วยกิต
2(1-2-3)
3(0-6-3)
11
16

ปี ที่ 4
ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่ อรายวิชา
วิชาเอกเลือก/ วิชาโท
วิชาเลือกเสรี
รวม

หน่ วยกิต
7
6
13

3.1.7 คําอธิบายรายวิชา
อยูใ่ นภาคผนวก ก
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3.2 ชื่ อ สกุล เลขประจําตัวบัตรประชาชน ตําแหน่ งและคุณวุฒิของอาจารย์
3.2.1 อาจารย์ ประจําหลักสู ตร
ลําดับ
1

ชื่ อ – นามสกุล
เลขบัตรประจําตัวประชาชน

นายซาฝี อี อาดํา

ตําแหน่ ง
ทางวิชาการ

Ph.D. (West Asian Studies
-Politics). Aligarh Muslim
University, India.

12

12

12

12

อาจารย์

Ph.D. (West Asian Studies
-Politics). Aligarh Muslim
University, India.

12

12

12

12

นายมูหมั มัดรอฟลี แวหะมะ อาจารย์

M.A. (Islamic History and
Arts), Turkey University,
Turkey.

12

12

12

12

Ph.D. (Islamic Studies)

6

6

6

6

M.A. (Arabic as a Second
Language). International
Islamic University
Malaysia, Malaysia.

12

12

12

12

นายอับดุลรอนิง สื อแต
3940300045138

3

3960100436117
4

นายญาดุลฮัก สาและ

อาจารย์

University Sidi
Mohamed Ben
Abdellah, Morocco.

3949900318761

5

2553 2554 2555 2556

อาจารย์

39101100092710
2

คุณวุฒิ/สาขาวิชา/ สถาบัน

ภาระการสอน ช.ม./ปี
การศึกษา

นายกาเดร์ สะอะ
3950100483646

อาจารย์

4. ข้ อกําหนดเกี่ยวกับการทําโครงงานหรื องานวิจัย
ข้อกําหนดในการทําโครงงานสาขาวิชาตะวันออกกลางศึกษานั้นจัดให้มีข้ ึนเพื่อการฝึ กฝนปฏิบตั ิ
งานวิจยั ต้องเป็ นหัวข้อวิจยั ของรายวิชาภาคนิ พนธ์ (765-412) ที่เกี่ยวข้องกับภูมิภาคตะวันออกกลางในมิติ
ด้านการเมือง เศรษฐกิ จ สังคม วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ และวรรณกรรม เป็ นการศึกษาเรื่ องราวใน
เชิ งลึกเพื่อเข้าใจเหตุการณ์ ในอดี ต และปั จจุบนั ของตะวันออกกลาง ทั้งยังสามารถคาดการณ์ อนาคตของ
ภูมิภาคนี้ ได้ ซึ่ งจะทําให้สามารถปฏิ สัมพันธ์กบั ภู มิภาคนี้ ได้ทุกระดับอย่างมี ประสิ ทธิ ภาพ นักศึกษาที่
เรี ยนรายวิชานี้ตอ้ งทําวิจยั นําส่ งรายงานตามรู ปแบบและระยะเวลาที่หลักสู ตรกําหนดอย่างเคร่ งครัด
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4.1 คําอธิบายโดยย่ อ
โครงงานวิจยั สาขาตะวันออกกลางศึกษา สามารถฝึ กฝนผูเ้ รี ยนให้มีทกั ษะในการดําเนิ นงานวิจยั
รู ปแบบต่างๆได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ภายในระยะเวลาที่ กาํ หนด ผลที่จะได้รับจากการทําโครงงานวิจยั
สามารถนําไปสู่ การปฏิบตั ิจริ งได้
4.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้
1) สามารถทํางานเป็ นปั จเจกหรื อเป็ นกลุ่มได้
2) มีความเชี่ยวชาญในการใช้เครื่ องมือ โปรแกรม ในการทําโครงงานวิจยั
3) โครงงานสามารถเป็ นต้นแบบในการพัฒนาได้
4) มีความรู ้ความเข้าใจในกระบวนการวิจยั
5) สามารถทํางานวิจยั เบื้องต้นเพื่อใช้ในการแก้ปัญหาต่างๆได้
6) สามารถเขียนผลงานวิจยั
4.3 ช่ วงเวลา ภาคการศึกษาที่ 1 ของชั้นปี ที่ 4
4.4 จํานวนหน่ วยกิต 3 หน่วยกิต
4.5 การเตรียมการ
1) มอบหมายอาจารย์ที่ปรึ กษาโครงการให้นกั ศึกษาเป็ นรายบุคคล
2) อาจารย์ที่ ป รึ กษาให้ ค ํา ปรึ ก ษาในการเลื อ กหั ว ข้ อ และกระบวนการศึ ก ษาค้น คว้า และ
ประเมินผล
3) อาจารย์ที่ปรึ กษาจัดทําบันทึกการให้คาํ ปรึ กษา
4) จัดสรรงบประมาณสนับสนุนการวิจยั จัดสิ่ งอํานวยความสะดวก และเครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั
5) จัดให้นกั ศึกษานําเสนอผลการศึกษาปากเปล่าต่ออาจารย์ที่ปรึ กษาประจําวิชา
6) จัดกิจกรรมเพื่อให้นกั ศึกษานําเสนอผลงานต่ออาจารย์ประจํารายวิชา
4.6 กระบวนการประเมินผล
1) ประเมินผลจากความก้าวหน้าในการทําโครงการ
2) ประเมินผลจากการนําเสนอปากเปล่า และจากการเขียนรายงาน
3) ผูเ้ รี ยนประเมินผลการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเองตามแบบฟอร์ ม
4) ผูส้ อนประเมินผลการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยนตามแบบฟอร์ ม
5) ผูส้ อนและผูเ้ รี ยนประเมินผลการเรี ยนรู ้ร่วมกัน
6) การเข้าร่ วมกิจกรรมของผูเ้ รี ยนในการนําเสนอผลงาน

27

หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์ การสอนและการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา
คุณลักษณะพิเศษ
1. มีความสามารถในการคิดเชิงเหตุผล
และ สามารถวิเคราะห์สถานการณ์ต่างๆ
อย่างมีวจิ ารณญาณ มีสมรรถนะสากล
และเข้าใจพหุ วฒั นธรรม

กลยุทธ์ หรื อกิจกรรมของนักศึกษา
1. จัดกิจกรรมเสริ มทักษะการคิดอย่างมีเหตุผล
2. จัดการเรี ยนการสอนที่เน้นการวิเคราะห์ประเด็นปั ญหา
3. ส่ งเสริ มให้นกั ศึกษาเข้าร่ วมสัมมนาในระดับต่างๆ ทั้งที่จดั
ขึ้นในมหาวิทยาลัยและนอกมหาวิทยาลัย
4. จัดกิจกรรมพัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศ เช่นภาษาอังกฤษ
และภาษาอาหรับ
5. จัดกิจกรรมที่ส่งเสริ มการเข้าใจพหุ วฒั นธรรม

2. มี ค วามส ามารถด้ า น เท คโน โลยี 1. จัดอบรมเพื่อพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ส ารส น เท ศสํ า ห รั บ การวิ จ ั ย แล ะที่ 2. เข้ารับการทดสอบทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของศูนย์
คอมพิวเตอร์
เกี่ยวข้องกับตะวันออกกลางศึกษา
3. จัดการเรี ยนการสอนที่ส่งเสริ มการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
เช่น การสื บค้นจากห้องสมุด จากฐานข้อมูลต่างๆ การจัดการ
เรี ยนแบบ e-learning
3. มีจิตวิญญาณของการถือประโยชน์ของ 1. จัดกิจกรรมเสริ มหลักสู ตร สนับสนุนงบประมาณ และจัด
กิจกรรมในการนําเสนอโครงการที่เน้นการถือประโยชน์
เพื่อนมนุษย์เป็ นกิจที่หนึ่ง
ของเพื่อนมนุษย์เป็ นกิจที่หนึ่ ง
2. สนับสนุนการร่ วมโครงการในวันถือประโยชน์ของเพื่อน
มนุษย์เป็ นกิจที่หนึ่งของคณะ/มหาวิทยาลัย
3. สอดแทรกจิตสํานึกของการถือประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์
เป็ นกิจที่หนึ่งในการเรี ยนการสอน และการทํากิจกรรมของ
นักศึกษา
4. สนับสนุนการเข้าร่ วมกิจกรรมเพื่อช่วยเหลือสังคม

28

2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ ในแต่ ละด้ าน
2.1 คุณธรรม จริยธรรม
2.1.1 ผลการเรียนรู้ ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1) ตระหนักถึงความสําคัญในการใช้ชีวติ ภายใต้กรอบคุณธรรม จริ ยธรรม และวัฒนธรรม
ในสังคมไทยและโลก
2) มีวนิ ยั ตรงต่อเวลา และซื่ อสัตย์สุจริ ต
3) มีสัมมาคารวะ ให้เกียรติ และยอมรับฟังความคิดเห็นของผูอ้ ื่น
4) เคารพในสิ ทธิ มนุษยชน และศักดิ์ศรี ความเป็ นมนุษย์ของผูอ้ ่ืน
5) เคารพกฎ ระเบียบ และข้อบังคับต่างๆ ขององค์กรและสังคม รวมทั้งมีความรับผิดชอบ
ต่อสังคม
6) มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ และมีส่วนร่ วมในกิจกรรมเพื่อการพัฒนาตนเอง
7) มีความสามารถในการแก้ไขปั ญหาด้านจริ ยธรรม
8) ตัดสิ นใจบนพื้นฐานของจริ ยธรรม และประโยชน์ของสังคม มากกว่าผลประโยชน์ส่วน
ตน
2.1.2 กลยุทธ์ การสอนทีใ่ ช้ พฒ
ั นาการเรี ยนรู้ ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1) กําหนดให้มีวฒั นธรรมองค์กร เพื่อปลูกฝังให้นกั ศึกษามีระเบียบวินยั
2) เน้นการเข้าชั้นเรี ยนตรงเวลาและการแต่งกายให้เป็ นตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
3) มอบหมายให้นกั ศึกษาทํางานเป็ นกลุ่ม ฝึ กการเป็ นผูน้ าํ และผูต้ ามที่ดี ฝึ กความรับผิดชอบ
4) อาจารย์ผสู ้ อนสอดแทรกคุณธรรม จริ ยธรรมในการสอน
5) จัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนที่เน้นการเรี ยนรู ้จากสถานการณ์จริ ง บทบาทสมมุติ กรณี
ตัวอย่าง
6) มีสื่อการเรี ยนการสอนที่เน้นคุณธรรม จริ ยธรรม
7) จัดกิจกรรมส่ งเสริ มการปลูกฝังจิตวิญญาณในการถือประโยชน์สังคมเป็ นที่ต้ งั
8) การเป็ นแบบอย่างที่ดีของอาจารย์
9) จัดกิจกรรมยกย่องนักศึกษาที่มีคุณธรรม จริ ยธรรม ทําประโยชน์ต่อสังคม
2.1.3 กลยุทธ์ การประเมินผลการเรียนรู้ ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1) ประเมินจากการตรงต่อเวลาของนักศึกษาในการเข้าเรี ยน การส่ งงานที่ได้รับมอบหมาย
การเข้าร่ วมกิจกรรม
2) ความมีวนิ ยั และความพร้อมเพรี ยงของนักศึกษาในการเข้าร่ วมกิจกรรมเสริ มหลักสู ตร
3) การรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
4) พฤติกรรมการเรี ยนและการสอบ
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2.2 ความรู้
2.2.1 ผลการเรียนรู้ ด้านความรู้
1) มีความรู ้ในสาขาวิชาตะวันออกกลางศึกษาทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบตั ิอย่างกว้างขวาง
เป็ นระบบ เป็ นสากล และทันสมัยต่อสถานการณ์โลก
2) มีความรู ้ในสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้องได้แก่ กฎหมายอิสลาม เศรษฐศาสตร์ อิสลาม
รัฐศาสตร์ ประวัติศาสตร์ และอารยธรรมอิสลามและทัว่ ไป สังคมศาสตร์ และ
ภาษาศาสตร์ เป็ นต้น
3) ทันต่อความก้าวหน้าทางวิชาการในสาขาวิชาตะวันออกกลางศึกษา รวมถึ งงานวิจยั ที่
เกี่ยวข้องกับภูมิภาคศึกษาและการต่อยอดองค์ความรู ้
4) รู ้และเข้าใจหลักการและทฤษฎีพ้นื ฐานด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และ
วรรณกรรมโดยสามารถนําไปประยุกต์ใช้ในการวางแผนและแก้ปัญหาในการประกอบ
อาชีพ
5) ติดตามความเปลี่ยนแปลงทางวิชาการ อันเกิดจากการวิจยั ทั้งในด้านตะวันออกกลางศึกษา
และศาสตร์ อื่นๆที่เกี่ยวข้อง
6) มีความรู ้ที่เกิดจากการบูรณาการความรู ้ในศาสตร์ ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
7) มีความรู ้ ความเข้าใจ ความสามารถในการอธิ บายกระบวนการทางด้านการวิจยั ภูมิภาค
ตะวันออกกลาง
8) มีความรู ้ ความเข้าใจในการใช้เครื่ องมือ อุปกรณ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบตั ิงาน
โครงงานวิจยั ในสาขาตะวันออกกลางศึกษา
9) สามารถใช้ความรู ้ ความสามารถในการประยุกต์ใช้ และแก้ไขปั ญหาในการปฏิบตั ิงาน
ได้
2.2.2 กลยุทธ์ การสอนทีใ่ ช้ พฒ
ั นาการเรี ยนรู้ ด้านความรู้
1) เน้นการเรี ยนการสอนที่เป็ น active learning
2) จัดให้มีการเรี ยนรู ้จากสถานการณ์จริ ง
3) จัดบรรยายพิเศษโดยวิทยากรภายนอกที่มีความเชี่ยวชาญ หรื อมีประสบการณ์ตรง
4) จัดให้มีรายวิชาโครงงานวิจยั และภาคนิพนธ์
2.2.3 กลยุทธ์ การประเมินผลการเรียนรู้ ด้านความรู้
ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนและการปฏิบตั ิงานของนักศึกษาในด้านต่าง ๆ คือ
1) การทดสอบย่อย
2) การสอบกลางภาคเรี ยนและปลายภาคเรี ยน
3) การรายงาน/แผนงาน/โครงการ
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4) การนําเสนอผลงาน
5) ประเมินจากผลงานวิจยั และภาคนิพนธ์
2.3 ทักษะทางปั ญญา
2.3.1 ผลการเรียนรู้ ด้านทักษะทางปัญญา
1) มีทกั ษะเชื่อมโยงหลักเหตุผล มีการประมวลความคิดอย่างเป็ นระบบ
2) มีความสามารถในการค้นหาข้อเท็จจริ ง ทําความเข้าใจแนวคิดและหลักฐานใหม่ๆ จาก
แหล่งข้อมูลที่หลากหลาย อันจะนําไปสู่ ขอ้ สรุ ปที่ถูกต้องและเป็ นประโยชน์
3) สามารถศึ ก ษา วิเคราะห์ ปั ญหาและเสนอแนวทางการแก้ไขได้อย่างสร้ างสรรค์ โดย
คํานึงถึงความรู ้ ทางทฤษฎีที่เกี่ ยวข้องและผลกระทบที่ตามมาจากการตัดสิ นใจนั้น
4) มีความสามารถในการวิเคราะห์สถานการณ์และประยุกต์ความรู ้ ความเข้าใจในแนวคิด
หลักการ ทฤษฎี และกระบวนการต่าง ๆ ไปใช้ในการแก้ปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์
โดยเฉพาะสามารถแก้ปัญหาทางสังคมได้อย่างเหมาะสม
5) มีความสามารถในการประมวลและศึกษาข้อมูล เพื่อวิเคราะห์สาเหตุของปั ญหาและข้อ
โต้แย้ง รวมทั้งหาแนวทางป้ องกันและแก้ไขปั ญหาได้อย่างเหมาะสมทั้งเชิงกว้างและ
เชิงลึก
6) มีความสามารถประยุกต์ใช้ความรู ้ภาคทฤษฎี และการปฏิบตั ิงานจริ ง ตามสถานการณ์ได้
อย่างเหมาะสม
2.3.2 กลยุทธ์ การสอนทีใ่ ช้ ในการพัฒนาการเรี ยนรู้ ด้านทักษะทางปัญญา
1) จัดกระบวนการเรี ยนการสอนที่ฝึกทักษะการคิด ทั้งในระดับบุคคลและกลุ่ม เช่น
สะท้อนความคิด อภิปรายกลุ่ม การทํากรณี ศึกษา การโต้วาที สัมมนา การจัดทําโครงการ
ภาคนิพนธ์ เป็ นต้น
2) จัดกิจกรรมให้นกั ศึกษามีโอกาสปฏิบตั ิงานจริ ง
2.3.3 กลยุทธ์ การประเมินผลการเรียนรู้ ด้านทักษะทางปั ญญา
1) การเขียนรายงานของนักศึกษา
2) การนําเสนอผลงาน
3) การใช้ขอ้ สอบหรื อแบบฝึ กหัดที่ให้นกั ศึกษาคิดแก้ปัญหา
4) การตั้งคําถามให้นกั ศึกษา ได้ฝึกคิดวิเคราะห์
2.4 ทักษะความสั มพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรับผิดชอบ
2.4.1 ผลการเรียนรู้ ด้านทักษะความสั มพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรับผิดชอบ
1) ตระหนักในหน้าที่รับผิดชอบของตน และรับผิดชอบในการกระทําของตน
2) วางตัวได้เหมาะสมกับบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ
3) มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย ทั้งงานรายบุคคลและงานกลุ่ม
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4) สามารถปรับตัวและทํางานร่ วมกับผูอ้ ื่นทั้งในฐานะผูน้ าํ และผูต้ ามได้อย่างมี
ประสิ ทธิ ภาพ
5) มีมนุษยสัมพันธ์ท่ีดีกบั ผูร้ ่ วมงานในองค์กร และกับบุคคลทัว่ ไป
2.4.2 กลยุทธ์ การสอนทีใ่ ช้ ในการพัฒนาการเรียนรู้ ด้านทักษะความสั มพันธ์ ระหว่ างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
1) จัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนที่เน้นการทํางานเป็ นกลุ่มและงานที่ตอ้ งมีปฎิสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
2) จัดประสบการณ์การเรี ยนรู ้ในภาคปฏิบตั ิ
3) สอดแทรกเรื่ องความรับผิดชอบ การมีมนุษยสัมพันธ์ การเข้าใจวัฒนธรรมขององค์กร
ในรายวิชาต่างๆ
2.4.3 กลยุทธ์ การประเมินผลการเรียนรู้ ด้านทักษะความสั มพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความ
รับผิดชอบ
1) สังเกตพฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษาขณะทํากิจกรรมกลุ่ม
2) การนําเสนอผลงานเป็ นกลุ่ม
3) ประเมินความสมํ่าเสมอในการเข้าร่ วมกิจกรรมกลุ่ม
4) ประเมินความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
5) ประเมินโดยเพื่อนร่ วมชั้น
2.5 ทักษะการวิเคราะห์ เชิ งตัวเลข การสื่ อสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
2.5.1 ผลการเรียนรู้ ด้านทักษะการวิเคราะห์ เชิ งตัวเลข การสื่ อสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
1) สามารถสื่ อสารทั้งการพูดและการเขียน ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
2) รู ้จกั เลือกและใช้รูปแบบของการนําเสนอที่เหมาะสมแต่ละกรณี อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
3) สามารถเข้าถึง และคัดเลือกความรู ้ที่เกี่ยวข้องกับตะวันออกกลางศึกษาจากแหล่งข้อมูล
สารสนเทศทั้งในระดับชาติและนานาชาติ
4) มีวจิ ารณญาณในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสารที่เหมาะสม
5) ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างสมํ่าเสมอ เพื่อการรวบรวมข้อมูล แปลความหมาย และ
สื่ อสารข้อมูลข่าวสารและแนวความคิด
6) สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างเหมาะสม
7) สามารถติดตามความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีนวัตกรรม และสถานการณ์โลก โดยใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
2.5.2 กลยุทธ์ การสอนทีใ่ ช้ ในการพัฒนาการเรี ยนรู้ ด้านทักษะการวิเคราะห์ เชิ งตัวเลข การสื่ อสาร
และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
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1) จัดการเรี ย นการสอนที่ เน้น การฝึ กทัก ษะการสื่ อสารทั้ง การพูด การฟั ง การเขี ยน ใน
ระหว่างผูเ้ รี ยน ผูส้ อน และผูเ้ กี่ยวข้องอื่นๆ
2) จัดประสบการณ์การเรี ยนรู ้ที่ส่งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่ อสาร ที่หลากหลายและเหมาะสม
3) จัดประสบการณ์ ให้ผูเ้ รี ยนนําเสนอผลงานโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศทางคณิ ตศาสตร์ และสถิติ
2.5.3 กลยุทธ์ การประเมินผลการเรียนรู้ ด้านทักษะการวิเคราะห์ เชิ งตัวเลข การสื่ อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ประเมินจาก
1) การนําเสนอผลงาน
2) การเขียนรายงาน
3) การนําเสนอโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
4) ความสามารถในการใช้ทกั ษะทางคณิ ตศาสตร์ และสถิติที่เกี่ยวข้องกับสังคมศาสตร์ เพื่อ
อธิ บาย อภิปรายผลงานได้อย่างเหมาะสม
5) เทคนิคการวิเคราะห์ขอ้ มูลสารสนเทศทางคณิ ตศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับสังคมศาสตร์ใน
การแก้ปัญหาเชิงตัวเลข
3. แผนทีแ่ สดงการกระจายความรั บผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ จากหลักสู ตรสู่ รายวิชา (Curriculum
Mapping)
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แผนทีแ่ สดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ จากหลักสู ตรสู่ รายวิชา (Curriculum Mapping)
 ความรับผิดชอบหลัก
รายวิชา

1.คุณธรรม จริยธรรม
6

 ความรับผิดชอบรอง

2.ความรู้

1

2

3

4

5

7

8

1

2

3

4

765-101 สังเขปตะวันออกกลาง



 



  



 



765-203 ประวัติศาสตร์และ
อารยธรรมตะวันออกกลาง



   

  

 

5

3.ทักษะทางปัญญา
6

7

8

9

1

2

3

4

  

  



 



  

  





  

  

  

  

 



  

   

5

6

4.ทักษะความสั มพันธ์
ระหว่ างบุคคลและความ
รับผิดชอบ
1 2 3 4 5

5.ทักษะการวิเคราะห์ เชิ งตัวเลข
การสื่ อสาร และการใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1 2 3 4 5 6 7

กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาเอก
 

 

 

  

  



   

     

  



   

  

    

กลุ่มวิชาเอกบังคับ
765-102 ภูมิศาสตร์ตะวันออก
กลาง
765-204 ระบบการเมืองการ
ปกครองในตะวันออกกลาง
สมัยใหม่
765-205 ตะวันออกกลางในโลก
ร่ วมสมัย
765- 206 ชาติพนั ธุ์ในตะวันออก
กลาง
765- 226 แนวคิดสมัยใหม่และ
ร่ วมสมัยในตะวันออกกลาง
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รายวิชา

1.คุณธรรม จริยธรรม
1

765-307 ความสัมพันธ์ระหว่าง
กลุ่มประเทศตะวันออกกลาง
กับประเทศไทย
765-308 ความสัมพันธ์อาหรับอิสราเอล
765-309 ขบวนการเคลื่อนไหว
ทางการเมืองและศาสนาใน
ตะวันออกกลาง
765-310 วิธีวิทยาการวิจยั
765- 325 เศรษฐกิจของประเทศ
ในตะวันออกกลาง
765-328 ลัทธิจกั รวรรดินิยมยุโรป
ในตะวันออกกลาง
765-411 สัมมนาตะวันออก
กลางศึกษา
765-412 ภาคนิพนธ์

2

2.ความรู้

4

5

6

  





  

  

  

  

  

  

 



  

    

  



 

  

 



 

 

    



   

  

 

 



  

  





  

 



    



   

 

  

  



 



  



 

 



   

 

 





 

  

  



   

 



    



   

 

8

  

 

1

2

3

4

5

6

7

8



9

1

2

3

4

6



    







  

  



 

  

 



  

  



  

  

  











  



  

  



 





 

 

  

  

  



    

  

 



 

   

 

   

5

5.ทักษะการวิเคราะห์ เชิ งตัวเลข
การสื่ อสาร และการใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1 2 3 4 5 6 7

3

 

7

3.ทักษะทางปัญญา

4.ทักษะความสั มพันธ์
ระหว่ างบุคคลและความ
รับผิดชอบ
1 2 3 4 5

   

 

  




 




 

 



  

 

 

 




    



  



   

 

  



   

วิชาเลือกกลุ่มภาษา
765-313 บทอ่านภาษาอาหรับ
เกี่ยวกับตะวันออกกลางศึกษา
765-314 การแปลภาษาอาหรับ
ขั้นพื้นฐาน
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รายวิชา

1.คุณธรรม จริยธรรม
1

2

3

4

5

6

2.ความรู้
7

8

1

2

3

4

5

3.ทักษะทางปัญญา
6

765-315 การแปลภาษาอาหรับ              
ขั้นกลาง
             
765- 316 ภาษาตุรกี 1

7

8

3

4

5

6

4.ทักษะความสั มพันธ์
ระหว่ างบุคคลและความ
รับผิดชอบ
1 2 3 4 5

5.ทักษะการวิเคราะห์ เชิ งตัวเลข
การสื่ อสาร และการใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1 2 3 4 5 6 7

9

1

2

  



    

   

  

    

  



    

   

  

    

765- 317 ภาษาตุรกี 2

     

 

  

  

  



    

   

  

    

765- 318 การฟัง-พูดภาษาตุรกี
765- 319 ภาษาเปอร์เซีย 1
765- 320 ภาษาเปอร์เซีย 2
765- 321 การฟัง-พูดภาษาเปอร์เซีย
765-322 ภาษาฮิบรู 1
765- 323 ภาษาฮิบรู 2
765- 324 การฟัง-พูดภาษาฮิบรู

     

 

  

  

  



    

   

  

    

     

 

  

  

  



    

   

  

    

     

 

  

  

  



    

   

  

    

     

 

  

  

  



    

   

  

    

     

 

  

  

  



    

   

  

    

     

 

  

  

  



    

   

  

    

     

 

  

  

  



    

   

  

    

   





 

 



  

  

   

 





  

 



  

  



   



  

 



  

  

 

   

   



    

กลุ่มวิชาเอกเลือก
765-247 การใช้กฎหมายใน
ตะวันออกกลาง
765-327 ศิลปะการทูตและการ
จัดการความขัดแย้ง
765-329 ประวัติศาสตร์และ
วัฒนธรรมทางการเมืองของ
อิสราเอล
765-330 บทบาทมหาอํานาจใน
ตะวันออกกลาง
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รายวิชา

1.คุณธรรม จริยธรรม
1

765-331 สิ ทธิมนุษยชนใน
ตะวันออกกลาง
765-332 พัฒนาการทางการเมือง
และการปฏิวตั ิของอิหร่ าน
765-333 ประวัติศาสตร์เปอร์เซีย
ในยุคอิสลาม
765-334 องค์การทางเศรษฐกิจ
และการเมืองในตะวันออกกลาง
สมัยใหม่
765-335 การศึกษาในตะวันออก
กลาง
765-336 ประวัติศาสตร์ชาวเตอร์ก
และครู ด์
765-337 สถานภาพสตรี ใน
ตะวันออกกลาง
765-338 วัฒนธรรมตะวันออก
กลาง
765-339 ประวัติศาสตร์ศิลปะใน
ตะวันออกกลาง
765-340 ประวัติวรรณคดี
ตะวันออกกลาง

2

6

2

3

4

5

6

4.ทักษะความสั มพันธ์
ระหว่ างบุคคลและความ
รับผิดชอบ
1 2 3 4 5

 



 





2.ความรู้
5

3.ทักษะทางปัญญา

3

4

5

7

8

1

2

3

4

6

7

8

9

  



  



 



  

  

1

   

5.ทักษะการวิเคราะห์ เชิ งตัวเลข
การสื่ อสาร และการใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1 2 3 4 5 6 7
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รายวิชา

1.คุณธรรม จริยธรรม
1

765-341 วรรณคดีตะวันออก
กลางสมัยใหม่
765-342 วรรณกรรมอาหรับ
สมัยใหม่ในบริ บททางสังคม
765-443 ความสัมพันธ์ระหว่าง
ตะวันออกกลางกับประเทศใน
เอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้
765-444 โบราณคดีใน
ตะวันออกกลาง
765-445 การเมืองระหว่างประเทศ
ว่าด้วยนํ้ามันปิ โตรเลียม
765-446 วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีในตะวันออกกลาง

2

3

4

5

6

2.ความรู้
7

8

1

2

3

4

5

3.ทักษะทางปัญญา
6

7

8

9

1

2

  

    

  

  

  

 



 

   

 

  

  







 



  







3

4

5

6

 



  

 

    

  

  



 

  

   

   

  

  

  

 

 



 

  



  

  

  



    

    

  

       



  

4.ทักษะความสั มพันธ์
ระหว่ างบุคคลและความ
รับผิดชอบ
1 2 3 4 5

 

  

 

 

 

  



   
   

  

 





 

    

   

 

5.ทักษะการวิเคราะห์ เชิ งตัวเลข
การสื่ อสาร และการใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1 2 3 4 5 6 7
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ ในการประเมินผลนักศึกษา
1. กฎระเบียบหรื อหลักเกณฑ์ ในการให้ ระดับคะแนน (เกรด)
เป็ นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ ว่าด้วยการศึกษาขั้นปริ ญญาตรี
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสั มฤทธิ์ของนักศึกษา
1) อาจารย์ผูร้ ั บผิดชอบรายวิชาประเมิ นความสอดคล้องของข้อสอบ ถึ งผลการเรี ยนรู ้ ตาม
กรอบมาตรฐานหลักสู ตร
2) ภาควิชาประเมินความสอดคล้องของข้อสอบกับวัตถุประสงค์ของรายวิชา
3) คณะกรรมการประจําวิทยาลัยอิสลามศึกษารับรองผลการประเมินของรายวิชา
4) ความพึงพอใจของผูใ้ ช้บณั ฑิต
3. เกณฑ์ การสํ าเร็จการศึกษาตามหลักสู ตร
1)
2)
3)
4)

เป็ นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ ว่าด้วยการศึกษาขั้นปริ ญญาตรี
เข้าร่ วมกิจกรรมตามข้อกําหนดของมหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์
เข้าร่ วมกิจกรรมตามข้อกําหนดของแผนกวิชาและวิทยาลัยอิสลามศึกษา
ส่ งภาคนิพนธ์
หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์

1. การเตรียมการสํ าหรับอาจารย์ ใหม่
การเตรี ยมการในระดับมหาวิทยาลัย
1) อาจารย์ใหม่ทุกคนต้องเข้ารับการปฐมนิ เทศอาจารย์ใหม่
2) อาจารย์ใหม่ทุกคนต้องได้รับการฝึ กอบรมตามโครงการสมรรถนะการสอนของอาจารย์
มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์
การเตรี ยมการในระดับคณะ/วิทยาลัย
1) อาจารย์ใหม่ทุกคนต้องเข้ารับการปฐมนิเทศ
2) อาจารย์ใหม่ทุกคนต้องได้รับการฝึ ก/อบรม ด้านสมรรถนะการสอน การจัดทําเอกสารการ
สอนและการวิจยั
2. การพัฒนาความรู้ และทักษะให้ แก่ คณาจารย์
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล
การพัฒนาระดับมหาวิทยาลัย
1) จัดแลกเปลี่ ยนเรี ยนรู ้ ในหัวข้อต่าง ๆ ที่ เกี่ ยวข้อง เช่ น การจัดการเรี ยนการสอนรายวิช า
พื้นฐาน การสร้างครู มืออาชีพ การสอนแบบ active learning
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2) มีโครงการพัฒนาสมรรถนะการสอนอาจารย์มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ ซึ่ งครอบคลุ ม
ทัก ษะการจัดการเรี ยนการสอนขั้น พื้ นฐาน และขั้นสู ง การผลิ ตสื่ อการสอน รวมทั้ง การวัดและ การ
ประเมินผล
การพัฒนาระดับคณะ
1) มีการแลกเปลี่ยน เรี ยนรู ้ หัวข้อต่าง ๆ เช่น การจัดการเรี ยนการสอนตามแนวทางอิสลามที่
ต้องเน้นการบูรณาการสอนด้านอิสลามศึกษา
2) ให้ทุ นสนับ สนุ นการเขารวมประชุ ม เพื่อนําเสนอผลงานวิช าการทั้งในและตาง
ประเทศ
3) การอบรมสัมมนาทางด้านภาษาอาหรับและภาษาอังกฤษสําหรับอาจารย์ผสู ้ อน
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชี พด้ านอื่นๆ
การพัฒนาในระดับมหาวิทยาลัย
1) มหาวิทยาลัยให้ทุนสนับสนุนการไปเข้าร่ วมประชุมเพื่อเสนอผลงานทางวิชาการใน
ต่างประเทศ
2) มหาวิ ท ยาลัย มี โ ครงการพัฒ นาผู ้สํ า เร็ จ การศึ ก ษาระดับ ปริ ญ ญาเอก โดยการให้ ทุ น
สนับสนุนเงินค่าใช้จ่ายรายเดือนสําหรับผูเ้ ข้าร่ วมโครงการที่นาํ เสนอผลงานพัฒนาการเรี ยนการสอน และ
ทําวิจยั
การพัฒนาระดับวิทยาลัยฯ
1) ส่ งเสริ มอาจารย์ให้มีการเพิ่มพูนความรู ้ สร้างเสริ มประสบการณ์เพื่อส่ งเสริ มการสอนและ
การวิจยั อย่างต่อเนื่ องโดยผ่านการทําวิจยั สายตรงในสาขาที่เกี่ยวข้องเป็ นอันดับแรก การสนับสนุ นด้าน
การศึ ก ษาต่ อ ฝึ กอบรม ดู งานทางวิช าการและวิช าชี พ ในองค์กรต่าง ๆ การประชุ ม ทางวิช าการทั้งใน
ประเทศและ/หรื อต่างประเทศ หรื อการลาเพือ่ เพิม่ พูนประสบการณ์
2) มีการปฐมนิ เทศแนะแนวการเป็ นครู แก่อาจารย์ใหม่ ให้มีความรู ้ และเข้าใจนโยบายของ
มหาวิทยาลัย/สถาบัน คณะตลอดจนในหลักสู ตรที่สอน
3) การเพิ่มพูนทักษะการจัดการเรี ยนการสอนและการประเมินผลให้ทนั สมัย
หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสู ตร
1. การบริ หารหลักสู ตร
1) กรรมการวิชาการระดับคณะดูแลคุณภาพการจัดการเรี ยนการสอนของหลักสู ตรใน
ภาพรวม
2) มีคณะกรรมการบริ หารหลักสู ตร ทําหน้าที่วางแผน ดําเนิ นการควบคุมคุณภาพการจัดการ
เรี ยนการสอนประเมินผล ปรับปรุ งและพัฒนาหลักสู ตร
3) มีอาจารย์ผูร้ ับผิดชอบหลักสู ตร ทําหน้าที่จดั ทําและประเมินการใช้หลักสู ตร
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4) มี อาจารย์ผูป้ ระสานงานรายวิชา ทําหน้าที่ จัดทํา มคอ.3 วางแผนการจัดการเรี ยนการ
สอนร่ วมกับอาจารย์ผูส้ อน ดําเนิ นการจัดการเรี ยนการสอน และติดตามประเมินผลรายวิชาที่รับผิดชอบ
เป็ นไปอย่างมีคุณภาพ
2. การบริ หารทรัพยากรการเรียนการสอน
2.1 การบริ หารงบประมาณ
คณะ/หลักสู ตรจัดสรรงบประมาณแผ่นดิ นและงบประมาณเงิ นรายได้เพื่อจัดซื้ อตํารา สื่ อการ
เรี ยนการสอน โสตทัศนู ปกรณ์ และวัสดุครุ ภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์ อย่างเพียงพอเพื่อสนับสนุ นการเรี ยนการ
สอนในชั้นเรี ยนและสร้างสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเองของนักศึกษา
2.2 ทรัพยากรการเรียนรู้ ทมี่ ีอยู่เดิม
1) จํานวนหนังสื อ ตํารา วารสาร ด้านตะวันออกกลางศึกษาที่มีอยูใ่ นหอสมุด
จอห์น เอฟ เคนเนดี้ มีดงั นี้
หนังสื อภาษาไทย
จํานวน
113 ชื่อเรื่ อง
หนังสื อภาษาต่างประเทศ
จํานวน
183 ชื่อเรื่ อง
วารสารภาษาไทย
จํานวน
5 ชื่อเรื่ อง
วารสารภาษาต่างประเทศ
จํานวน
10 ชื่อเรื่ อง
ใช้ประโยชน์จากห้องสมุดประจําวิทยาลัยอิสลามศึกษา ซึ่ งมีหนังสื อ ตํารา และวารสาร
โดยประมาณ ดังนี้
หนังสื อภาษาไทย
ประมาณ
100 ชื่อเรื่ อง
หนังสื อภาษาต่างประเทศ
ประมาณ
300 ชื่อเรื่ อง
วารสารภาษาต่างประเทศ
จํานวน
3 ชื่อเรื่ อง
วิทยานิพนธ์
จํานวน
10 ชื่อเรื่ อง
วิจยั
จํานวน
7 ชื่อเรื่ อง
โสตทัศนูปกรณ์
จํานวน
20 ชื่อเรื่ อง
3) เว็บไซต์ที่เกี่ยวกับตะวันออกกลาง ประมาณ 100,000 เว็บไซต์
4) ฐานข้อมูลออนไลน์ ได้แก่

2)

4.1) ProQuest Dissertation Abstract Online
4.2) H. W. Willson Full Text
4.3) Science Direct
4.4) Springer Link
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4.5) Grolier Online
4.6) Lexis
4.7) Nexis
4.8) Journal Link
4.9) Aljazeera.net
4.10) arabnews.com
4.11) middle eastern studies .com
4.12) Jerusalempost.com
5) การยืมคืนระหว่างสถาบัน (Interlibrary Loan) โดยผ่าน WEBPAC และ PULINET เป็ นต้น
6) อุปกรณ์การสอนและวัสดุ ใช้ของส่ วนกลางของอาคารเรี ยนรวมและภาควิชาอิสลามศึกษา
วิทยาลัยอิสลามศึกษา
2.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิม่ เติม
1) มีคณะกรรมการวางแผน จัดหา และติดตามการใช้ทรัพยากรการเรี ยนการสอน
2) อาจารย์ผสู ้ อนและผูเ้ รี ยนเสนอรายชื่อหนังสื อ สื่ อ และตํารา ไปยังคณะกรรมการ
3) จัดสรรงบประมาณ
4) จัดระบบการใช้ทรัพยากรการเรี ยนการสอน
2.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร
1) ประเมินความเพียงพอจากผูส้ อน ผูเ้ รี ยน และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง
2) จัดระบบติดตามการใช้ทรัพยากร เพื่อเป็ นข้อมูลประกอบการประเมิน
3. การบริ หารคณาจารย์
3.1 การรับอาจารย์ ใหม่
คัดเลื อกอาจารย์ใหม่ตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย โดยอาจารย์ใหม่ตอ้ งมีวุฒิ
การศึกษาระดับปริ ญญาโทเป็ นอย่างน้อยในสาขาตะวันออกกลางศึกษาหรื อสาขาวิชาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
3.2 การมีส่วนร่ วมของคณาจารย์ ในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสู ตร
คณาจารย์ผูร้ ับผิดชอบหลักสู ตร และผูส้ อนจะต้องปรับปรุ งร่ วมกันในการวางแผนจัดการเรี ยน
การสอน ประเมินผลและให้ความเห็ นชอบการประเมิ นผลทุกรายวิชา เก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อเตรี ยมไว้
สําหรับการปรับปรุ งหลักสู ตร ตลอดจนปรึ กษาหารื อ หาแนวทางที่จะทําให้บรรลุเป้ าหมายตามหลักสู ตร
และได้บณั ฑิตเป็ นไปตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
3.3 คณาจารย์ ทสี่ อนบางเวลาและคณาจารย์ พเิ ศษ

42

การแต่งตั้งคณาจารย์ที่สอนบางเวลาและอาจารย์พิเศษ จะคํานึ งถึ งคุณวุฒิ ประสบการณ์ และ
ความรู ้ ค วามสามารถในรายวิช าที่ จะแต่ งตั้งโดยต้อ งได้รับ ความเห็ น ชอบจากคณะและมี สั ดส่ วนต่ อ
คณาจารย์ในหลักสู ตร ไม่เกิน 30 %
4. การบริ หารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน
4.1 การกําหนดคุณสมบัติเฉพาะสํ าหรับตําแหน่ ง
ควรมีวุฒิการศึกษาระดับปริ ญญาตรี ในสาขาที่เกี่ยวข้องกับภาระงานที่รับผิดชอบในหลักสู ตร
4.2 การเพิม่ ทักษะความรู้ เพื่อการปฏิบัติงาน
ต้องเข้ารับการฝึ กอบรม/ประชุม/สัมมนาในด้านการบริ หารหลักสู ตรอย่างน้อยคนละ 1 ครั้งต่อปี
5. การสนับสนุนและการให้ คําแนะนํานักศึกษา
5.1 การให้ คําปรึกษาด้ านวิชาการ และอื่นๆ แก่ นักศึกษา
1) มีระบบอาจารย์ที่ปรึ กษาด้านวิชาการเพื่อทําหน้าที่ให้คาํ ปรึ กษาและแนะแนวแก่นกั ศึกษา
ทุกชั้นปี
2) มีอาจารย์ที่ปรึ กษาในการทํากิจกรรมของนักศึกษา
5.2 การอุทธรณ์ ของนักศึกษา
1) นักศึกษาสามารถยืน่ คําร้องเพื่อขออุทธรณ์ในกรณี ที่มีขอ้ สงสัยเกี่ยวกับการสอบ ผล
คะแนนและวิธีการประเมินผล
2) จัดช่องทางรับคําร้องเพื่อการขออุทธรณ์ของนักศึกษา
3) จัดตั้งคณะกรรมการในการพิจารณาการอุทธรณ์ของนักศึกษา
6. ความต้ องการของตลาดแรงงาน สั งคม และหรื อความพึงพอใจของผู้ใช้ บัณฑิต
1) มีการสํารวจความพึงพอใจของผูใ้ ช้บณั ฑิตทุกปี เพื่อนําข้อมูลไปปรับปรุ งหลักสู ตร
2) มีการสํารวจการได้งานทําของบัณฑิตทุกปี
3) มีการสํารวจเพื่อประเมินความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม ทุก ๆ 3 ปี
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7. ตัวบ่ งชี้ผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators)
ดัชนีบ่งชี้ผลการดําเนินงาน

ปี ที่ 1

ปี ที่ 2

ปี ที่ 3

ปี ที่ 4

ปี ที่ 5

(1) อาจารย์ประจําหลักสู ตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่ วมในการ

ประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการดําเนินงาน
หลักสู ตร
(2) มีรายละเอียดของหลักสู ตรตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับ

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ หรื อมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/
สาขาวิชา
(3) มีรายละเอียดของรายวิชาและรายละเอียดของประสบการณ์

ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อน
การเปิ ดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกวิชา
(4) จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชาและรายงานผลการ

ดําเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5
และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้ นสุ ดภาคการศึกษา
ที่เปิ ดสอนให้ครบทุกรายวิชา

(5) จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสู ตรตามแบบ มคอ.7
ภายใน 60 วันหลังสิ้ นสุ ดปี การศึกษา
(6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการ
เรี ยนรู ้ที่กาํ หนดใน มคอ.3 และมคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25
ของรายวิชาที่เปิ ดสอนในแต่ละปี การศึกษา
(7) มีการพัฒนา/ปรับปรุ ง การจัดการเรี ยนการสอน กลยุทธ์การสอน
หรื อการประเมินผลการเรี ยนรู ้จากผลการดําเนินงานที่รายงาน
ใน มคอ.7 ปี ที่แล้ว
(8) อาจารย์ใหม่ทุกคนได้รับการปฐมนิเทศหรื อคําแนะนําด้านการ

จัดการเรี ยนการสอน
(9) อาจารย์ประจําหลักสู ตรทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการและ/ 
หรื อวิชาชีพอย่างน้อยปี ละ 1 ครั้ง
(10) บุคลากรสนับสนุนการเรี ยนการสอนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ 
และ/หรื อวิชาชีพไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี
(11) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปี สุ ดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่ดีต่อ
คุณภาพหลักสู ตรเฉลี่ยไม่นอ้ ยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
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ดัชนีบ่งชี้ผลการดําเนินงาน

ปี ที่ 1

ปี ที่ 2

ปี ที่ 3

ปี ที่ 4

(12) ระดับความพึงพอใจของผูใ้ ช้บณั ฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่เฉลี่ย
ไม่นอ้ ยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
ผลการดําเนิ นการบรรลุ ตามเป้ าหมายตัวบ่งชี้ ท้ งั หมดอยูใ่ นเกณฑ์ดีต่อเนื่ อง 2 ปี การศึกษาเพื่อ
ติดตามการดําเนิ นการตาม TQF ต่อไป ทั้งนี้ เกณฑ์การประเมินผ่าน คือ มีการดําเนิ นงานตามข้อ 1–5 และ
อย่างน้อยร้อยละ 80 ของตัวบ่งชี้ผลการดําเนินงานที่ระบุไว้ในแต่ละปี
หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของหลักสู ตร
1. การประเมินประสิ ทธิผลของการสอน
1.1 การประเมินกลยุทธ์ การสอน
1) ประเมินรายวิชา โดยนักศึกษา
2) ประเมินกลยุทธ์การสอนโดยทีมผูส้ อนหรื อระดับภาควิชา
3) ประเมินจากผลการเรี ยนของนักศึกษา
4) ประเมินจากพฤติกรรมของนักศึกษาในการอภิปราย การซักถามและการตอบคําถามใน
ชั้นเรี ยน

5) ดําเนินการวิจยั เพื่อการพัฒนากลยุทธ์การสอน
1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ ในการใช้ แผนกลยุทธ์ การสอน
1) นักศึกษาประเมินอาจารย์ผสู ้ อนในแต่ละรายวิชา
2) สังเกตการณ์ โดยผูร้ ับผิดชอบหลักสู ตร/หัวหน้าแผนกวิชา/คณะผูส้ อน
3) รายงานผลการประเมินทักษะอาจารย์ให้แก่อาจารย์ผสู ้ อนและผูร้ ับผิดชอบหลักสู ตรเพื่อ
ใช้ในการปรับปรุ งกลยุทธ์การสอนของอาจารย์ต่อไป
4) คณะรวบรวมผลการประเมินทักษะของอาจารย์ในการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนา/ปรับปรุ ง
ทักษะ กลยุทธ์การสอน

2. การประเมินหลักสู ตรในภาพรวม
1) ผูร้ ับผิดชอบหลักสู ตรประเมินหลักสู ตรหลังสิ้ นสุ ดการสอนแต่ละปี โดยนักศึกษาในชั้นปี
นั้นๆ
2) ประเมินหลักสู ตรโดยนักศึกษาชั้นปี สุ ดท้าย
3) มหาวิทยาลัยประเมินหลักสู ตรโดยบัณฑิตใหม่
4) มหาวิทยาลัยประเมินหลักสู ตรโดยผูใ้ ช้บณั ฑิต
5) ประเมินหลักสู ตรโดยผูท้ รงคุณวุฒิจากภายนอก

ปี ที่ 5
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3. การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสู ตร
คณะกรรมการประกัน คุ ณ ภาพภายใน ดํา เนิ น การประเมิ น ผลการดํา เนิ น งานตามตัว บ่ ง ชี้
(Key Performance Indicators) ในหมวดที่ 7 ข้อ 7
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุ งหลักสู ตรและแผนกลยุทธ์ การสอน
1) ผูร้ ับผิดชอบหลักสู ตรจัดทํารายงานการประเมินผลหลักสู ตร
2) ผูร้ ับผิดชอบหลักสู ตร และผูส้ อน จัดประชุม สัมมนา เพื่อนําผลการประเมินมาวางแผน
ปรับปรุ งหลักสู ตร และกลยุทธ์การสอน
3) เชิญผูท้ รงคุณวุฒิพิจารณาและให้ขอ้ เสนอแนะในการปรับปรุ งหลักสู ตรและกลยุทธ์การ
สอน
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ภาคผนวก ก

คําอธิบายรายวิชา

22.1 หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
196-101 สั งคม เศรษฐกิจ การเมือง การปกครองของไทย
3(3-0-6)
Thai Society, Economy, Politics and Government
ประวัติ ศ าสตร์ ไ ทย ระบบสั ง คม วัฒ นธรรม เศรษฐกิ จ และการเมื อ งไทย แนวโน้ ม การ
เปลี่ยนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจ การบริ หารจัดการ และพฤติกรรมการเมืองไทย สัมพันธภาพระหว่าง
การเมืองกับปั จจัยทางสังคม เศรษฐกิจ ปั ญหาที่เกี่ยวข้องในยุคการเปลี่ยนแปลง
Thai history, social, cultural, economic and political systems; trends of socio-economic
changes, administration, and political behaviors; relationship between politics and socio-economic
factors; related problems during transition
261-101 ทักษะการคิด
3(3-0-6)
Thinking Skills
ความสําคัญของการคิดอย่างเป็ นระบบ การใช้ปัญญาหาเหตุ ผลเพื่อป้ องกันและแก้ไขปั ญหา
การริ เริ่ มแนวคิดใหม่ที่เป็ นสัมมาทิฐิในระดับบุคคลและสถาบัน ฝึ กปฏิบตั ิวธิ ี คิด สร้างกิจกรรมเพื่อพัฒนา
ความสามารถในการคิดวิจารณญาณ คิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ และการตัดสิ นใจ
Significance of systematic thinking; problem solution and prevention through logical
thinking; initiative of new positive ideas at personal and institutional levels; practice of different kinds
of thinking; organizing activities to enhance critical, analytical, synthetic and creative thinking, and
decision making
264-102 ทักษะชี วติ
3(3-0-6)
Life Skills
ความสําคัญ และความหมายของทักษะชีวิต สภาพปั ญหาและความเป็ นไปในสังคมยุคปั จจุบนั
คุณค่าของชี วิต และศักดิ์ ศรี ของความเป็ นมนุ ษย์ การเข้าใจความรู ้ สึกของตนเองและผูอ้ ื่น การแก้ปัญหา
อย่างสร้ างสรรค์ ทักษะการปฏิ เสธและการตอบรับ ค่านิ ยมกับการเลื อกบริ โภคสื่ อ การวางตัวต่อเพื่อน
ต่างเพศ ทักษะการแก้ปัญหาชีวติ เมื่อเผชิญภาวะวิกฤต การปรับตัว การเสริ มสร้างคุณค่าชีวติ และสังคม
Significance and meaning of life skills; contemporary society and its problems; value of life
and human dignity; self-understanding and understanding of others; constructive problem solving;
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refusing and accepting skills; values and media consumption selection; behaviors toward persons of
opposite sex; skills in approaching life crisis; adjustment; enhancement of life and social values
282-201 ชี วติ และสุ ขภาพ
3(2-2-5)
Life and Health
องค์ประกอบที่ช่วยให้บุคคลมีสุขภาพดีท้ งั ร่ างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม จิตวิญญาณ การปฏิบตั ิที่
ถูกต้องในการดูแลสุ ขภาพ หลักการเลือกกิจกรรมทางพลศึกษาและนันทนาการเพื่อส่ งเสริ มคุณภาพชีวิต การ
เลือกบริ โภคในชีวิตประจําวัน การป้ องกันอุบตั ิภยั และการปฐมพยาบาล พฤติกรรมเสี่ ยงต่อเพศสัมพันธ์
Factors affecting physical, mental, emotional health and social and spiritual well-being;
appropriate health care; considerations in selecting activities and recreation to enhance quality of life;
consumption selection in daily life; accident prevention and first aid; sexual risk behaviors
299-101 วัฒนวิถีแห่ งการดํารงชี วติ
3(2-2-5)
Life Style Enhancement
การสร้างเสริ มสุ ขภาวะแบบองค์รวม การพัฒนาบุคลิกภาพ การบริ หารจัดการเพื่อการดํารงตน
บนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง สมดุลแห่งชี วติ และกระบวนการนวสมัยภายใต้สังคมพหุ วฒั นธรรม การมี
จิตสาธารณะ และรักษ์ส่ิ งแวดล้อม มีคุณธรรม จริ ยธรรม และเคารพศักดิ์ศรี ความเป็ นมนุษย์
Holistic well-being enhancement and personality development; living management based on
sufficiency economy; balance of life and modernistic process in pluralistic society; public-mindedness
and environment preservation; ethics and human dignity
411-101 ภาษากับความคิดและการสื่ อสาร
Language, Thought and Communication

3(3-0-6)

ภาษากับความคิดและการนําเสนอความคิด ทักษะทั้ง 4 ของการสื่ อสาร เน้น การฝึ กทักษะการ
อ่าน และการเขี ยนเพื่อค้นคว้า แสดงความรู ้ ความคิดอย่างมี ข้ นั ตอนและเป็ นเหตุ ผลและสามารถเขี ยน
รายงานได้อย่างเป็ นระบบ
Language and thought; presentation of ideas through 4 communicative skills; emphasis on
reading and writing skills, systematic and logical presentation of ideas, and report writing
417-100 ภาษาอังกฤษพืน้ ฐานเพื่อการเรี ยนในระดับมหาวิทยาลัย
Preparatory English for University Study

3(3-0-6)
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สําหรับผูม้ ีคะแนนสอบเข้าภาษาอังกฤษตํ่ากว่า 30 คะแนน (ไม่เปิ ดให้ผเู ้ รี ยน 417-101 หรื อ 417102 แล้ว)
ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐาน การเขียนประโยคสื่ อความหมายและถูกต้องตามหลัก
ไวยากรณ์ การอ่านเพื่อความเข้าใจ ฝึ กหัดออกเสี ยง และสนทนาสั้น ๆ
(For those with O-NET scores below 30; not offered to those who have taken 417-101 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
(นักศึกษาที่มีคะแนนสอบเข้าภาษาอังกฤษ 30-65 คะแนน)
ภาษาอังกฤษที่ใช้ในการสื่ อสารเป็ นเครื่ องมือในการศึกษาค้นคว้า หนังสื ออ่านนอกเวลาใน
ระดับความยากของศัพท์ประมาณ 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
(รายวิชาบังคับก่อน 417-101 ภาษาอังกฤษ 1 หรื อคะแนน O-NET 66 คะแนน ขึ้นไป)
ภาษาอังกฤษที่ใช้ในการสื่ อสารและเป็ นเครื่ องมือในการศึกษาค้นคว้าต่อเนื่ องจากรายวิชา 417101 ภาษาอังกฤษ 1 หนังสื ออ่านนอกเวลาในระดับความยากของศัพท์ประมาณ 3,000 คํา
(Prerequisite: 417-101 English I 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 of 3,000 words
425-101 มนุษย์ กบั อารยธรรม
3(3-0-6)
Man and Civilization
อารยธรรมและความหลากหลาย อิทธิ พลต่อการดํารงชีวติ ความเป็ นมนุษย์ การแสวงหาสันติ
สุ ขของมนุษยชาติในศาสนาสําคัญของโลก และวิถีชีวติ ที่พึงประสงค์ในโลกปั จจุบนั
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Civilization and its diversity; its influence on human existence; humanity; search for peace
of the world’s major religions; desirable way of life in the present world
426-101 สิ่ งแวดล้ อมกับสั งคม
3(2-2-5)
Environment and Society
ความสําคัญของสิ่ งแวดล้อมต่อคุณภาพชี วติ การใช้ส่ิ งแวดล้อมเป็ นปั จจัยการพัฒนา กฎหมาย
และกระบวนการทางการเมืองกับสิ่ งแวดล้อม หลักการจัดการสิ่ งแวดล้อม การมีส่วนร่ วมของ
ประชาชน การสื่ อสารและรณรงค์ การตัดสิ นใจและจริ ยธรรมทางสิ่ งแวดล้อม ภัยพิบตั ิ สิ่ งแวดล้อม กรณี
ตัวอย่างปั ญหาและแนวทางแก้ไข
Environment and quality of life; environment as factor for development; law, political
process and environment; principles of environmental management: people’s participation,
communication, campaigns, decision-making, and ethical issues; environmental disasters: problems
and solution
427-103 มนุษย์ กบั สั งคม
3(3-0-6)
Human and Society
มนุษย์ในฐานะสมาชิกของสังคม โครงสร้างและวิวฒั นาการของสังคมมนุษย์ ระบบเศรษฐกิจ
กฎหมาย การเมือง การปกครองและสิ่ งแวดล้อม การเปลี่ ยนแปลงทางสังคม วัฒนธรรมและผลกระทบ
การปรับตัวและการดํารงชีวติ ในสังคม วัฒนธรรม เน้นบริ บทภาคใต้
Man as a social member; structure and evolution of human society; economic, legislative,
political, governmental and environmental systems; socio-cultural changes and their impacts;
adaptation and living in society and culture; emphasis on southern context
427-104 อนาคตศึกษา
3(3-0-6)
Future Studies
พลวัต ผลกระทบ รู ปแบบกระบวนทัศน์เชิ งอนาคตในบริ บทสังคมโลกและสังคมไทย เน้น
แนวโน้มปั ญหาประชากร สิ่ งแวดล้อม พลังงาน เทคโนโลยี เศรษฐกิ จ การเมือง สังคม วัฒนธรรมและ
จริ ยธรรมเพื่อนําไปสู่ การดํารงอยูข่ องสังคมอย่างสันติและยัง่ ยืน
(หมายเหตุ ควรลงทะเบียนเรี ยนในชั้นปี ที่ 3 ,ชั้นปี ที่ 4)
Dynamism and its impact; futuristic paradigms in world and Thai social contexts; analysis of
trends in population, environment, energy, technology, economy, politics, society, culture, and ethics
for peaceful and sustainable social living
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428-101 วิถชี ี วติ ชุ มชนชายแดนใต้
3(3-0-6)
Ways of Southern Border Community Life
ความหลากหลายทางวัฒนธรรม วิถีชีวิต เอกลักษณ์ ความขัดแย้ง การปรับตัว ทุนทางสังคม
ภูมิปัญญา เศรษฐกิจพอเพียง กรณี ศึกษาชุมชน ปั ญหาและทางเลือกเชิงนโยบายภาครัฐเพื่อการพัฒนา
Cultural diversity, ways of life, identities, conflicts, adaptation, social capital, local wisdom,
sufficiency economy; a community study: problems and state development policy alternatives
437-101 ปรัชญาชี วติ
3(3-0-6)
Philosophy of Life
ความคิดพื้นฐานทางปรัชญา หลักเกณฑ์การตัดสิ นคุณค่าของชี วิต เพื่อไปสู่ คุณค่าทางสังคม โดย
นําวิธีการทางจริ ยศาสตร์ มาประยุกต์ใช้ให้เกิดแนวทางที่เหมาะสม
Basic concepts in philosophy; ethics-based judging criteria of life values for social values
development
438-101 ศาสนวิถี
3(3-0-6)
Religious Paths
หลักศาสนาต่าง ๆ และจริ ยธรรม เน้นความเข้าใจและการปฏิบตั ิที่เหมาะสมสําหรับทุกศาสนิ กเพื่อ
การอยูร่ ่ วมกันอย่างสันติ
Principles of various religions and ethics; emphasis on mutual understanding and practice for
peaceful co-existence
724-101 วิทยาศาสตร์ ในชี วติ ประจําวัน
3(3-0-6)
Science in Daily Life
ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ องค์ประกอบของวิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ประยุกต์ เทคโนโลยี
พลัง งานและระบบพลัง งาน การจัด การสิ่ ง แวดล้อ ม วิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี เกี่ ย วกับ อาหาร
เทคโนโลยีส่ิ ง ทอ วิท ยาศาสตร์ ที่ อยู่อาศัย โรคและยารั ก ษาโรค ความก้าวหน้าทางวิท ยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยีทางเลือก
Nature of science and its component; applied science; energy technology and energy
system; environmental management; food science and technology; textile technology; household
science; diseases and medicines; scientific progress and alternative technology
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724-103 วิทยาศาสตร์ กบั สั งคม
3(3-0-6)
Science and Society
แนวคิดทางวิทยาศาสตร์ พัฒนาการ และวิธีการวิทยาศาสตร์ ผลกระทบของวิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยีต่อสังคมมนุ ษย์ พลังงานทดแทน สิ่ งแวดล้อมและมลพิษ ความสัมพันธ์ระหว่างมนุ ษ ย์ก ับ
สิ่ งมีชีวิตอื่ น ๆ โภชนาการกับปั ญหาทางโภชนาการและสุ ขภาพ ความก้าวหน้าทาง วิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยี การสื่ อสารโทรคมนาคม การขนส่ ง การเกษตรและอุตสาหกรรม
Scientific concept, development and method; impacts of science and
technology on
human society; alternative energy; environment and pollution; relationship between man and other
living organisms; nutrition, nutritional and health problems; advances in science and technology;
telecommunication; transportation; agriculture and industry
746-101 คณิตศาสตร์ ในชี วติ ประจําวัน
3(3-0-6)
Mathematics in Daily Life
การให้เหตุผล วิธีคาํ นวณอัตรากาวหนา คณิ ตศาสตรการเงินและบัญชี เบื้องตน
คณิ ตศาสตรสําหรับเศรษฐศาสตรเบื้องตน ดัชนี หลักการนับเบื้องตนและสถิติเบื้องตน
คณิ ตศาสตรกับปรากฏการณธรรมชาติ
Reasoning; calculation of progressive rate; financial mathematics and elementary
accounting; mathematics for basic economics; index; principles of basic counting and basic statistics;
mathematics and natural phenomena
748-101 เทคโนโลยีสารสนเทศ
3(2-2-5)
Information Technology
ความรู ้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ฐานข้อมูลและการประยุกต์ การจัดการระบบสารสนเทศ
เครื อ ข่ า ยคอมพิ ว เตอร์ การสื่ อสารผ่ า นอิ น เตอร์ เน็ ต กฎหมายและจริ ย ธรรมที่ เกี่ ย วข้อ งกับ การใช้
คอมพิวเตอร์ หลักการโปรแกรม การแก้ปัญหาด้วยหลักการโปรแกรม การใช้โปรแกรมสําเร็ จรู ป
Introduction to computers, database and applications; information system management;
computer networks; internet communications; computer law and ethics; programming; problem solving
with programming; use of software packages
870-101 ความรู้ เท่ าทันสื่ อและการใช้ สารสนเทศ
Utilization of Information and Media Literacy

3(3-0-6)
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ความสําคัญของสื่ อและสารสนเทศเพื่อการเรี ยนรู ้ตลอดชี วิต ลักษณะและรู ปแบบ แหล่งและ
การเข้าถึง การใช้ประโยชน์จากสื่ อและสารสนเทศ ความรู ้เท่าทันสื่ อ อิทธิ พลของข่าวสารและสื่ อที่มีต่อ
ชี วิตประจําวัน สังคมและวัฒนธรรม ค่านิ ยมและความหมายที่แฝงเร้นในเนื้ อหาสาระผ่านสื่ อมวลชน
จริ ยธรรมและกฎหมายลิขสิ ทธิ์
Significance of media and information for life-long learning; characteristics , forms,
resources and access; utilization of media and information; media literacy; news and media impacts on
daily life, society and culture; values and implicit messages in mass communication; ethics and
copyright law
914-101 วัฒนธรรมและศิลปะไทย
3(3-0-6)
Thai Culture and Arts
คุณค่า ความงามและความซาบซึ้งในวัฒนธรรมและศิลปะไทย สภาพทางการเมือง เศรษฐกิจ
และสังคมที่มีอิทธิ พลต่อการสร้างสรรค์งานศิลปะในแต่ละยุคสมัย
Value, beauty and appreciation of Thai culture and arts; socio-economic and political
influences on artistic works in each period
914-102 สุ นทรียภาพในงานศิลปะ
3(3-0-6)
Aesthetics in Artistic Works
องค์ประกอบ รู ปแบบและเนื้ อหา เอกภาพ ความประสาน และความขัดกัน ความงามในงาน
ทัศนศิลป์ นาฏศิลป์ และคีตศิลป์
Composition, form, content, unity, harmony and contrast, and aesthetics in visual art, dance
and music
22.2 หมวดวิชาเฉพาะ
ก. กลุ่มวิชาพืน้ ฐานวิชาเอก
761-102 ชี วประวัติศาสดามุหัมมัด
3 (3-0-6)
Sirah
การกําเนิด วิวฒั นาการและแหล่งข้อมูลของสี เราะฮ์ นักบูรพาคดีกบั การศึกษาสี เราะฮ์ ชีวติ
ของศาสดามุหมั มัด ในยุคมักกะฮ์และยุคมะดีนะฮ์ วิพากษ์สีเราะฮ์ในหัวข้อสําคัญๆ บทบาทและผลงาน
ของศาสดามุหมั มัดต่อการพัฒนาสังคมมนุษย์
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Origin, evolution and 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 in relation to human society development
761-205 อุลูม อัลกุรอาน
3 (3-0-6)
‘Ulum al-Qur’an
ประวัติ ค วามเป็ นมาของอุ ลู ม อัล กุ ร อาน วะห์ ยู การรวบรวมและการบัน ทึ ก อัล กุ ร อาน
โครงสร้ างและเนื้ อหา การประทานและสาเหตุการประทาน ความแตกต่างระหว่างสู เราะฮ์มกั กิยะฮ์และ
มะดะนิยะฮ์
Historical background of ‘Ulum al-Qur’an; Wahy; compilation and transcription of alQur’an; structure and contents of the Holy Scripture; revelation and its causes; distinction between
Makkiah and Madaniah
761-206 อุลูม อัลหะดีษ
3 (3-0-6)
‘Ulum al-Hadith
ประวัติพ ฒ
ั นาการอุ ลู ม อัลหะดี ษ ความหมายและความสํ าคัญ ของหะดี ษ การบันทึ ก หะดี ษ
สายสื บ(Sanad) และตัวบท (Matn) หะดีษ การจําแนกประเภทและชนิ ดต่างๆ ของหะดีษ ตลอดจนมุศฏอ
ละห์ 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 อะกีดะฮ์ อิสลามียะฮ์
3 (3-0-6)
‘Aqidah Islamiyah
ความหมาย ขอบข่าย ความสําคัญ และประวัติความเป็ นมาของวิช าอากี ดะฮ์ อี ม าน อิ ส ลาม
และอิหสาน สิ่ งที่ทาํ ให้เสี ยอีมาน การบารออ์และการวาลาอ์ การศรัทธาต่ออัลลอฮฺ การศรัทธา ต่อบรรดา
มะลาอิกะฮ์ บรรดากิตาบ บรรดาศาสดาและความเป็ นศาสดา วันอาคิเราะฮ์ เกาะฎออ์ และเกาะดัร
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)
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765-101 สั งเขปตะวันออกกลาง
Outline of the Middle East

3 (3-0-6)

ความหมายและขอบข่ ายของ “ตะวันออกกลาง” สภาพภู มิ ศาสตร์ กลุ่ม ชาติ พ นั ธุ์ ศาสนา
ภาษา ความเชื่อและวัฒนธรรม
Definition and scope of the Middle East; its geographical features, ethnic groups, religions,
languages, beliefs and cultures
765-203 ประวัติศาสตร์ และอารยธรรมตะวันออกกลาง
History and Civilization of the Middle East

3(3-0-6)

ประวัติศาสตร์ และอารยธรรมตะวันออกกลางในยุคก่อนและหลังอิสลาม ความเจริ ญรุ่ งเรื องทาง
ศิลปะ สถาปั ตยกรรมและวิทยาการด้านต่าง ๆ และอิทธิ พลต่ออารยธรรมโลก
History and civilization of the Middle East in pre-Islam and post Islam periods; artistic,
architectural and intellectual heritages; their impacts on world civilization
ข. กลุ่มวิชาเอกบังคับ
765-102 ภูมิศาสตร์ ตะวันออกกลาง
2(2-0-4)
Geography of the Middle East
สภาพภูมิศาสตร์ ของตะวันออกกลาง เน้นเรื่ องสิ่ งแวดล้อมและระบบนิเวศของแต่ละประเทศ
Topography of the Middle East; emphasis on environment and ecological system of each
country

765-204 ระบบการเมืองการปกครองในตะวันออกกลางสมัยใหม่
3 (3-0-6)
Political and Governmental Systems in Modern Middle East
แนวคิดการพัฒนาทางการเมือง พรรคการเมื องและการปกครองสมัยใหม่ในตะวันออกกลาง
กฎหมายรัฐธรรมนู ญและรู ปแบบการจัดตั้งรัฐบาล สิ ทธิ และหน้าที่ของพลเมือง ความขัดแย้งระหว่าง
ความทันสมัยและอิสลามในระบบการเมืองการปกครองสมัยใหม่ในตะวันออกกลาง
Concepts of political development; political parties and modern administration in the Middle
East; constitutional laws and forms of government; civic rights and duties; dialectical conflict between
modernism and Islam in modern political and governmental systems in the Middle East
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765-205 ตะวันออกกลางในโลกร่ วมสมัย
Middle East in Contemporary World

3(3-0-6)

สถานการณ์ ทางการเมื อง สังคมและเศรษฐกิ จในกลุ่มประเทศตะวันออกกลางในปั จจุบนั ที่ มี
ผลกระทบต่อสันติภาพของโลก
Political, social and economic situations in modern Middle East; their impacts on world peace
765- 206 ชาติพนั ธุ์ในตะวันออกกลาง
3(3-0-6)
Ethnicity in the Middle East
ชาติพนั ธุ์หลักในตะวันออกกลาง เช่น อาหรับ เปอร์ เซี ย เตอร์ ก คูรด์ อาร์ เมเนียน ยิว และเบอร์ เบอร์
การตั้งถิ่นฐานและการย้ายถิ่น สถานภาพของชนกลุ่มน้อย ปัญหาและความขัดแย้งทางชาติ พันธุ์ในตะวันออก
กลาง
Major ethnic groups in the Middle East: Arabs, Persians, Turks, Kurds, Armenians, Jews
and Berbers; settlements, migration and status of minority groups; ethnic conflicts in the Middle East
765-226 แนวคิดสมัยใหม่ และร่ วมสมัยในตะวันออกกลาง
3(3-0-6)
Modern and Contemporary Thoughts in Middle East
แนวคิดสมัยใหม่และแนวคิดตามจารี ตในตะวันออกกลาง รู ปแบบอุดมการณ์ อิสลาม ความ
ขัดแย้งระหว่างอุดมการณ์อิสลามกับลัทธิ สมัยใหม่ในตะวันออกกลาง
Modern and conventional thoughts in the Middle East; patterns of Islamic ideology, conflict
between Islamic ideology and modernism in the region

765-307 ความสั มพันธ์ ระหว่ างกลุ่มประเทศตะวันออกกลางกับประเทศไทย
3(3-0-6)
Relations between Middle East Countries and Thailand
ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ การเมือง วัฒนธรรมและการศึกษาระหว่างประเทศไทยกับประเทศ
ในตะวันออกกลางจากอดีตจนถึงปัจจุบนั
Economical, political, cultural and educational relationships between Thailand and Middle
Eastern countries up to the present
765-308 ความสั มพันธ์ อาหรับ-อิสราเอล
Arab-Israeli Relation

2(2-0-4)
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กระบวนการสันติภาพในตะวันออกกลาง ปั ญหาอาหรับ-อิสราเอล เน้นความขัดแย้งระหว่าง
ประเทศอียิปต์ จอร์ แดน ซี เรี ย ซาอุดีอาระเบีย ตุรกีและอิสราเอล ชนชาติปาเลสไตน์กบั ขบวนการพีแอลโอ
และการจัดตั้งรัฐปาเลสไตน์ บทบาทของมหาอํานาจในกระบวนการสันติภาพ
Peace process in the Middle East; Arab-Israeli conflicts; emphasis on conflicts between
Egypt, Jordan, Syria, Saudi Arabia, Turkey and Israel; Palestine and the PLO, Hamas; establishment of
Palestinian State; roles of Big Powers in peace process
765-309 ขบวนการเคลื่อนไหวทางการเมืองและศาสนาในตะวันออกกลาง
3(3-0-6)
Religio-Political Movements in Middle East
ความหมาย พัฒนาการของขบวนการเคลื่อนไหวทางการเมืองและศาสนาในตะวันออกกลาง
เป้ าหมาย ยุทธศาสตร์ ผูน้ าํ และลักษณะเด่นของแต่ละขบวนการ ความสัมพันธ์ กับรัฐบาลทั้งในเชิ งบวก
และเชิ งลบ ปั จจัยที่ ทาํ ให้ขบวนการประสบความสําเร็ จและล้มเหลว แนวโน้มของขบวนการในแต่ละ
ประเทศในตะวันออกกลาง
Definition and development of religio-political movements in the Middle East; aims,
strategies, leaders and characteristics of each movement; positive and negative relationships with the
governments; factors leading to achievements and failures of the movements; trends of movements in
each country
765-310 วิธีวทิ ยาการวิจัย
3(3-0-6)
Research Methodology
ระเบียบวิธี เครื่ องมือและเทคนิ คการวิจยั การวิจยั เอกสารและวิจยั ภาคสนาม การวิเคราะห์และ
ตีความข้อมูล การเขียนรายงานการวิจยั งานวิจยั ที่สาํ คัญเกี่ยวกับตะวันออกกลาง
Research methods, tools and techniques; documentary and field research; data analysis and
interpretation; research report writing; significant research on the Middle East
765-313 บทอ่ านภาษาอาหรับเกีย่ วกับตะวันออกกลางศึกษา
Arabic Readings in Middle East Studies

2(2-0-4)

ทักษะการอ่านข้อเขียนและเอกสารวิชาการภาษาอาหรับที่เกี่ยวข้องกับตะวันออกกลาง
Skills in reading Arabic scholarly writings and documents on the Middle East
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765-314 การแปลภาษาอาหรับขั้นพืน้ ฐาน
3(3-0-6)
Elementary Arabic Translation
ทฤษฎี การแปลเบื้องต้น ทักษะการแปลภาษาอาหรั บขั้นพื้นฐาน ฝึ กแปลประโยคสั้ น ๆ
สุ ภาษิต นิทานและข้อเขียนที่ไม่ซบั ซ้อนจากภาษาอาหรับเป็ นภาษาไทย
Introduction to translation theories; elementary Arabic translation skills; practice of
Arabic-Thai translation of short sentences, proverbs, tales and simple writings
765-315 การแปลภาษาอาหรับขั้นกลาง
Intermediate Arabic Translation
รายวิชาบังคับก่อน : 765-314 Elementary Arabic Translation

3(2-2-5)

ทักษะการแปลภาษาอาหรับมาตรฐาน ฝึ กแปลข่าว ข้อเขียนสั้น ๆ เกี่ยวกับตะวันออกกลาง
Prerequisite: 765-314 Elementary Arabic Translation
Translation Skills in Standard Arabic; practice of Arabic-Thai translation of news and short
writings on the Middle East
765-316 ภาษาตุรกี 1
3(3-0-6)
Turkish I
ระบบเสี ยงภาษาตุ รกี ฝึ กการฟั ง ออกเสี ยงและจําแนกเสี ยง ศัพท์พ้ื นฐานในชี วิตประจําวัน
โครงสร้างประโยคพื้นฐาน ฝึ กการอ่านและเขียนประโยคความเดียวสั้น ๆ
Turkish phonological system; practice of listening, pronouncing and discriminating Turkish
phonemes; basic vocabularies and sentence patterns; practice of reading and writing short simple sentences
765-317 ภาษาตุรกี 2
3(3-0-6)
Turkish II
รายวิชาบังคับก่อน : 765-316 Turkish I
โครงสร้างและความซับซ้อนของประโยค คําและการประกอบรู ปคํา ฝึ กการสนทนาโต้ตอบใน
หัวข้อที่เกี่ยวกับชีวติ ประจําวัน ฝึ กการอ่านและเขียนอนุเฉทสั้น ๆ
Prerequisite: 765-316 Turkish I
Compound and complex sentence patterns; words and word formation; practice of conversation on
everyday’s topics; practice of reading and writing short paragraphs
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765-318 การฟัง-พูดภาษาตุรกี
2(1-2-3)
Turkish Listening-Speaking
รายวิชาบังคับก่อน: 765-317 Turkish II
ทักษะการฟังเพื่อความเข้าใจ ฝึ กสรุ ปความจากเรื่ องที่ฟัง บรรยายภาพ สถานที่ วัตถุ และเล่าเรื่ อง
Prerequisite: 765-317 Turkish II
Listening comprehension skills; practice of summarizing what is listened to; describing
pictures, places and objects; narrating
765-319 ภาษาเปอร์ เซีย 1
3(3-0-6)
Farsi I
ระบบเสี ยงและตัวอักษรภาษาเปอร์ เซี ย ฝึ กการฟัง ออกเสี ยงและจําแนกเสี ยง คําและการ
ประกอบรู ปคํา ศัพท์พ้นื ฐานในชีวติ ประจําวัน โครงสร้างประโยคพื้นฐาน ฝึ กการอ่านและเขียนประโยคความ
เดียวสั้น ๆ
Farsi phonological system and scripts; practice of listening, pronouncing and discriminating Farsi
phonemes; words and word formation; basic vocabularies and sentence patterns; practice of reading and
writing short simple sentences
765-320 ภาษาเปอร์ เซีย 2
3(3-0-6)
Farsi II
รายวิชาบังคับก่อน : 765-319 Farsi I
โครงสร้างประโยคความรวมและความซ้อน คําและการประกอบรู ปคํา ฝึ กการสนทนาโต้ตอบ
ใน หัวข้อที่เกี่ยวกับชีวติ ประจําวัน ฝึ กการอ่านและเขียนอนุเฉทสั้น ๆ
Prerequisite: 765-319 Farsi I
Compound and complex sentences patterns; words and word formation; practice of
conversation on every day’s topics; practice of reading and writing short paragraphs
765-321 การฟัง-พูดภาษาเปอร์ เซีย
2(1-2-3)
Farsi Listening-Speaking
รายวิชาบังคับก่อน: 765-320 Farsi II
ทักษะการฟังเพื่อความเข้าใจ ฝึ กสรุ ปความจากเรื่ องที่ฟัง บรรยายภาพ สถานที่ วัตถุและเล่า เรื่ อง
Prerequisite: 765-320 Farsi II
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Listening comprehension skills; practice of summarizing what is listened to; describing
pictures, places and objects; narrating
765-322 ภาษาฮิบรู 1
3(3-0-6)
Hebrew I
ระบบเสี ยงและตัวอักษรภาษาฮิบรู ฝึ กการฟัง ออกเสี ยงและจําแนกเสี ยง คําและการประกอบ
รู ปคําศัพท์พ้ืนฐานในชีวติ ประจําวัน โครงสร้างประโยคพื้นฐาน ฝึ กการอ่านและเขียนประโยคความเดียวสั้น ๆ
Hebrew phonological system and scripts; practice of listening, pronouncing and
discriminating Hebrew phonemes; words and word formation; basic vocabularies and sentence
patterns; practice of reading and writing short simple sentences
765-323 ภาษาฮิบรู 2
3(3-0-6)
Hebrew II
รายวิชาบังคับก่อน : 765-322 Hebrew I
โครงสร้างประโยคความรวมและความซ้อน คําและการประกอบรู ปคํา ฝึ กการสนทนาโต้ตอบ
ในหัวข้อที่เกี่ยวกับชีวติ ประจําวัน ฝึ กการอ่านและเขียนอนุเฉทสั้น ๆ
Prerequisite: 765-322 Hebrew I
Compound and complex sentence patterns; words and word formation; practice of
conversation on every day’s topics; practice of reading and writing short paragraphs
765-324 การฟัง-พูดภาษาฮิบรู
2(1-2-3)
Hebrew Listening-Speaking
รายวิชาบังคับก่อน: 765-323 Hebrew II
ทักษะการฟังเพื่อความเข้าใจ ฝึ กสรุ ปความจากเรื่ องที่ฟัง ฝึ กบรรยายภาพ สถานที่และวัตถุ ฝึ กเล่า
เรื่ อง
Prerequisite: 765-323 Hebrew II
Aural comprehension skills; practice of summarizing what is listened to; describing pictures,
places and objects; narrating
765-325 เศรษฐกิจของประเทศในตะวันออกกลาง
Economy of Middle East Countries

3(3-0-6)
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ทรัพยากรที่สําคัญ ๆ ในตะวันออกกลาง ความสัมพันธ์ของสถาบันทางเศรษฐกิ จและองค์การ
ทางเศรษฐกิจทั้งภาครัฐและเอกชน นโยบายและอุปสรรคในการพัฒนาเศรษฐกิจในตะวันออก กลาง
Major resources of the Middle East; interrelationships of public and private economic
institutions and organizations; economic development policies and obstacles in the Middle East
765-328 ลัทธิจักรวรรดินิยมยุโรปในตะวันออกกลาง
2(2-0-4)
European Imperialism in Middle East
การแทรกแซงของชาวยุโรปในตะวันออกกลาง ยุทธศาสตร์ ของลัทธิ จกั รวรรดินิยมยุโรป การ
สนับสนุ นการจัดตั้งรัฐชาติยิวในปาเลสไตน์ของอังกฤษ ขบวนการต่อต้านการล่าอาณานิ คมของ ยุโรป
การยอมรับแนวคิ ดตะวันตกของชนชั้นผูน้ าํ มุ สลิ ม การกําเนิ ดรัฐชาติ มุส ลิ ม และการแผ่ อิ ทธิ พ ลของ
อเมริ กาและการสู ญเสี ยอํานาจของอังกฤษในตะวันออกกลาง
European intervention in the Middle East; strategies of European imperialism, British support
of the Jewish State establishment in Palestine; anti-European colonialism movements; adoption of
Western ideas by Muslim elites; emergence of Muslim nation-states, spread of American influences,
and collapse of British power in the Middle East
765-411 สั มมนาตะวันออกกลางศึกษา
Seminar on Middle East Studies
สัมมนาประเด็นปั ญหาต่าง ๆ ในปั จจุบนั ที่เกี่ยวข้องกับตะวันออกกลาง
Seminar on contemporary issues about the Middle East

2(1-2-3)

765-412 ภาคนิพนธ์
3(0-6-3)
Senior Project
การศึกษาค้นคว้าเกี่ ยวกับตะวันออกกลางในหัวข้อที่นักศึกษาสนใจ โดยมีอาจารย์ที่ปรึ กษา
เป็ นผูใ้ ห้คาํ แนะนํา นําเสนอผลการค้นคว้าในรู ปรายงาน
Independent study on any aspect of the Middle East Studies that is of interest to students,
under supervision of an advisor; written report required
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ค. กลุ่มวิชาเอกเลือก
765-247 การปรับใช้ กฎหมายในตะวันออกกลาง
Application of Laws in Middle East

3(3-0-6)

ประวัติความเป็ นมาของการใช้กฎหมายในตะวันออกกลาง การใช้กฎหมายอิสลาม กฎ
หมายยิว และกฎหมายอื่นๆในตะวันออกกลาง อิทธิ พลของกฎหมายตะวันตกในกระบวนการยุติธรรม
ในตะวันออกกลาง ความพยายามที่จะใช้กฎหมายอิสลามในตะวันออกกลาง
Historical background of laws application in the Middle East; application of Islamic,
Jewish and other laws in the Middle East; influences of Western laws on judicial systems in the
Middle East; struggle for application of Islamic laws in the Middle East
765-327 ศิลปะการทูตและการจัดการความขัดแย้ ง
3(3-0-6)
Art of Diplomacy and Conflict Management
ประวัติความเป็ นมา แนวคิด ทฤษฎีทางการทูต การบริ หารจัดการความขัดแย้ง
โดยเน้น
ความขัดแย้งในมิติดา้ นต่างๆในตะวันออกกลางเพื่อเสริ มสร้างความสัมพันธ์ท่ีดีในสังคมทุกระดับ
History, concept, theory of diplomacy; conflict management, emphasizing different aspects of
conflicts in the Middle East in order to promote good relationship at all levels of human society
765-329 ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรมทางการเมืองของอิสราเอล
2(2-0-4)
History and Political Culture of Israel
ประวัติความเป็ นมาและวัฒนธรรมทางการเมืองของอิสราเอลตั้งแต่ยุคคัมภีร์พนั ธะสัญญาเก่า
โครงสร้างทางการเมืองของอิสราเอลภายหลังการก่อตั้งรัฐยิวสมัยใหม่จนกระทัง่ ยุคปั จจุบนั
Historical background and political culture of Israel in ancient time; Israel’s political
structures after the establishment of modern Jewish State
765-330 บทบาทมหาอํานาจในตะวันออกกลาง
2(2-0-4)
Role of the Big Powers in Middle East
ปั จจัยที่ทาํ ให้มหาอํานาจเข้าไปมีบทบาทในตะวันออกกลาง นโยบายและบทบาทใน
ตะวันออกกลางของสหรัฐอเมริ กา รัสเซี ย จีน และกลุ่มสหภาพยุโรป
Factors enabling the Big Powers to take roles in the Middle East; policies and roles of
America, Russia, China and the European Union in the Middle East
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765-331 สิ ทธิมนุษยชนในตะวันออกกลาง
2(2-0-4)
Human Rights in Middle East
ประวัติและปรัชญาการพัฒนาหลักการและบรรทัดฐาน “สิ ทธิ มนุษยชน” ในกรอบแนวคิด
ของตะวันตก เปรี ยบเทียบกับกฎหมายอิสลามและชนบทางศาสนา บทบาทของสถาบันศาสนา สถาบัน
การเมือง สถาบันสังคมและสถาบันทางเศรษฐกิจในประเทศตะวันออกกลางในการกําหนดแนวคิดเรื่ อง
สิ ทธิ มนุษยชน องค์การสิ ทธิ มนุษยชนระดับชาติและนานาชาติ วิเคราะห์ประเด็นปั ญหาสิ ทธิ มนุษยชน
ในตะวันออกกลางในปั จจุบนั
Historical and philosophical background behind the development of principles and norms
of “Human Rights” in Western thought, in comparison with Islamic legal and religious traditions; roles
of religious, political, social and economic institutions in the Middle East in formulating human rights
conception; national and international human rights organizations; analysis of current human rights
issues in the Middle East
765-332 พัฒนาการทางการเมืองและการปฏิวตั ิของอิหร่ าน
2(2-0-4)
Political Development and Revolution of Iran
พัฒนาการทางการเมืองของอิหร่ านก่อนและหลังการปฏิวตั ิ พัฒนาการและปั จจัยที่
ก่อให้เกิดการปฏิวตั ิและความสําเร็ จ แนวคิดการปฏิวตั ิอิสลามของอิหร่ าน ปั ญหาและกระทบต่อ
ตะวันออกกลาง โลกมุสลิมและนานาชาติ
Iran’s political development before and after the Revolution; evolutions and causes of the
Revolution and its success; concepts of Islamic Revolution of Iran; problems and impacts of the
Revolution on the Middle East, Muslim world, and its global impact
765-333 ประวัติศาสตร์ เปอร์ เซียในยุคอิสลาม
2(2-0-4)
Persian History in Islamic Period
เปอร์ เซี ยในยุคก่อนอิสลาม การปฎิสัมพันธ์กบั รัฐอิสลามในยุคต้น ประวัติศาสตร์เปอร์เซี ย
ภายใต้การปกครองของราชวงศ์อุมยั ยะฮ์ อับบาสี ยะฮ์ ซัลจูกและมองโกล ราชวงศ์มุสลิมอื่นๆ ที่ปกครอง
เปอร์ เซี ยจนถึงปี ค.ศ. 1800
Pre-Islamic Persia; its first contact with early Islamic State; history of Persia under the
rules of Umayyad, Abbasid, Seljukid and Mongol dynasties; other Muslim dynasties ruling Persia after
the Mongols up to 1800 A.D.
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765-334 องค์ การทางเศรษฐกิจและการเมืองในตะวันออกกลางสมัยใหม่
3(3-0-6)
Economic and Political Organizations in Modern Middle East
แนวคิ ด ในการพัฒ นาองค์ก ารทางเศรษฐกิ จและการเมื อ งในตะวัน ออกกลางสมัย ใหม่
ความสัมพันธ์ ระหว่างองค์การภาครัฐและเอกชนและผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศ ความร่ วมมือของ
องค์การทางเศรษฐกิจและการเมืองว่าด้วยสังคมเศรษฐกิจ
Concepts of economic and political organizations development in modern Middle East;
interrelationship of public and private organizations and their impacts on country development;
economic and political cooperations among Middle Eastern countries in relation to socio-economic
affairs
765-335 การศึกษาในตะวันออกกลาง
2(2-0-4)
Education in Middle East
ระบบการศึกษาในตะวันออกกลาง นโยบายของรัฐเรื่ องการศึกษา สถาบันการศึกษา เสรี ภาพ
ทางการศึกษา ผลกระทบเรื่ องสวัสดิการของรัฐต่อการศึกษา และโอกาสทางการศึกษาในภูมิภาค
ตะวันออกกลาง
Educational systems in the Middle East; state policies toward education; educational
institutions; educational freedom; impacts of state welfare on education; and educational opportunities
in the Middle East
765-336 ประวัตศิ าสตร์ ชาวเตอร์ กและคูรด์
2(2-0-4)
History of Turks and Kurds
ประวัติศาสตร์ และการตั้งถิ่นฐานของชาวเตอร์ กและคูรด์ก่อนและหลังอิสลาม ราชวงศ์ต่างๆ
ของชาวเตอร์ กและคู รด์ บทบาทของชาวเตอร์ กและคู รด์ในประวัติศาสตร์ อิสลาม และอิทธิ พลต่ออารย
ธรรมอิสลาม สถานภาพของชาวคูรด์และเตอร์ กหลังจากการล่มสลายของอาณาจักรออตโตมาน ปั ญหา
ชาวคูรด์ในประเทศตุรกี ซี เรี ย อิรักและอิหร่ าน และขบวนการเรี ยกร้องเพื่อจัดตั้งรัฐคูรด์
History and settlement of Turks and Kurds before and after Islam; dynasties established by
Turks and Kurds; their roles in Islamic history, and their impacts on Islamic civilization; status of
Kurds and Turks after the collapse of the Ottoman Empire; Kurdish issues in Turkey, Syria, Iraq and
Iran; movements for the establishment of Kurdish State
765-337 สถานภาพสตรีในตะวันออกกลาง
Status of Women in Middle East

2(2-0-4)
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สถานภาพสตรี ในสั งคมตะวันออกกลาง บทบาทของสตรี ในการเมื อง การศึ กษาและกิ จการ
สาธารณะ อิทธิ พลของแนวคิดสตรี นิยมในตะวันตกต่อการเคลื่ อนไหวสิ ทธิ สตรี ในตะวันออกกลาง ปั ญหา
เรื่ องการละเมิดสิ ทธิ สตรี ในตะวันออกกลาง
Women’s status in Middle Eastern societies; their roles in politics, education, and public
affairs; influences of Western feminism on women’s rights movement in the Middle East; major issues
on women’s rights violations in the Middle East
765-338 วัฒนธรรมตะวันออกกลาง
2(2-0-4)
Middle Eastern Cultures
ความหลากหลายทางวัฒนธรรมในตะวันออกกลาง บทบาทของศาสนา สังคมและการเมือง
ในการกําหนดรู ปแบบวัฒนธรรม ความเชื่ อ อุดมคติและความเป็ นอยู่ของคนตะวันออกกลาง วิกฤตทาง
วัฒนธรรมและการแทรกซึ มของวัฒนธรรมต่างชาติในตะวันออกกลาง
Cultural diversity in the Middle East; roles of religion, society and politics in shaping the
cultures, beliefs, ideologies, and lives of Middle Eastern peoples; cultural crisis and permeation of
foreign cultures into the Middle East
765-339 ประวัติศาสตร์ ศิลปะในตะวันออกกลาง
2(2-0-4)
History of Arts in Middle East
ที่มาและพัฒนาการของศิลปะในตะวันออกกลาง การถ่ายทอดอุดมคติอิสลามผ่านงาน
วิจิตรศิลป์ ลักษณะเด่นและอิทธิ พลของวิจิตรศิลป์ อิสลามในโลกมุสลิมนอกดินแดนตะวันออกกลาง
Origin and development of arts in the Middle East; expression of Islamic ideologies in the
fine arts; salient features of Islamic art and its influences in the Muslim world outside the Middle East
765-340 ประวัติวรรณคดีตะวันออกกลาง
2(2-0-4)
History of Middle East Literature
ที่มาและพัฒนาการของวรรณคดีอาหรับ ลักษณะเด่นของวรรณคดีอาหรับแต่ละประเภท
ศึกษาผลงานชิ้นเอกคัดสรรของนักเขียนและกวีเอกในแต่ละยุค
Origin and development of Arabic literature; salient characteristics of each genre of Arabic
literature; analysis of selected masterpieces of major authors and poets of each period
765-341 วรรณคดีตะวันออกกลางสมัยใหม่
Modern Middle East Literature

2(2-0-4)
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วรรณคดีร่วมสมัยของตะวันออกกลาง แนวคิดเรื่ องการฟื้ นฟูสงั คมผ่านวรรณกรรม บทบาท
ของวรรณคดีในการทําให้สังคมตะวันออกกลางมีความตื่นตัวทางวิชาการ
Contemporary literature in the Middle East; concepts of social revival via literary works;
roles of literature in directing the Middle East society towards academic alertness
765-342 วรรณกรรมอาหรับสมัยใหม่ ในบริบททางสั งคม
3(3-0-6)
Modern Arabic Literature in its Social Context
รู ปแบบและเนื้อหาวรรณกรรมอาหรับประเภทต่าง ๆ อิทธิ พลตะวันตกในวรรณกรรม
อาหรับ การวิเคราะห์วรรณกรรมอาหรับในบริ บทของสังคมตะวันออกกลางสมัยใหม่
Forms and contents of various genres of Arabic literature; Western influences on Arabic
literature; analysis of Arabic literature in modern Middle East’s social context
765-443 ความสั มพันธ์ ระหว่ างตะวันออกกลางกับประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 2(2-0-4)
Relations between Middle East and South East Asian Countries
พื้นฐานนโยบายต่างประเทศของกลุ่มประเทศในตะวันออกกลางและประเทศในเอเชีย
ตะวันออกเฉี ยงใต้ ความสัมพันธ์ทางสังคม เศรษฐกิจ การเมืองการปกครองและการทูตของประเทศใน
ตะวันออกกลางกับกลุ่มประเทศในเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้
Fundamental foreign policies of Middle Eastern and South East Asian countries; their
social, economic, political and diplomatic relationships
765-444 โบราณคดีในตะวันออกกลาง
2(2-0-4)
Middle East Archeology
แหล่งโบราณคดี สถานที่ทางประวัติศาสตร์ ศาสนาที่สาํ คัญๆ ที่บ่งบอกถึงอารยธรรมอัน
เก่าแก่ของตะวันออกกลาง
Major archeological sites and historical and religious places which reflect the ancient
civilization of the Middle East
765-445 การเมืองระหว่ างประเทศว่าด้ วยนํา้ มันปิ โตรเลียม
2(2-0-4)
International Politics on Petroleum
ภูมิศาสตร์ บ่อนํ้ามันในตะวันออกกลาง บริ ษทั นํ้ามันสําคัญๆ และโครงสร้างทางอํานาจ
ระหว่างประเทศโอเปค ผลทางการเมืองภายในและภายนอกชาติสมาชิกจากการใช้นโยบายนํ้ามัน
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาเศรษฐกิจระดับชาติและนานาชาติเรื่ องนํ้ามัน
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Geography of Middle Eastern oil industry; major oil companies and their international
power structures; the OPEC; regional and global effects of its petroleum policies; national and
international development strategies for oil industry
765-446 วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีในตะวันออกกลาง
2(2-0-4)
Science and Technology in Middle East
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีของประเทศต่างๆ ในตะวันออกกลาง การพัฒนา การปรับตัวและการ
เปลี่ยนแปลงของสังคมในตะวันออกกลาง อิทธิ พลและผลกระทบของการพัฒนาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ต่อสังคมตะวันออกกลาง
Science and technology of countries in the Middle East; their social developments,
adaptations and changes; influences and impacts of scientific and technological developments on the
Middle East societies
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ภาคผนวก ค

ภาระงานสอนและผลงานทางวิชาการ การค้ นคว้าวิจัยหรื อการแต่ งตําราของอาจารย์ประจําหลักสู ตร
อาจารย์ ดร.ซาฝี อี อาดํา
1. ภาระงานสอน
ชื่อรายวิชา
จํานวนหน่วยกิต
765-101 Outline of Middle East
3(3-0-6)
765-307 Relations between Middle East Countries and Thailand
3(3-0-6)
765-309 Religio-Political Movements in the Middle East
3(3-0-6)
765-325 Economy of Middle East Countries
3(3-0-6)
765-333 Persian History in Islamic Period
3(3-0-6)
765-334 Economic and Political Organizations in Modern Middle East 3(3-0-6)
765-412 Senior Project
3(0-6-3)
765-445 International Politics on Petroleum
3(3-0-6)
765-205 Middle East in Contemporary World
3(3-0-6)
ผลงานทางวิชาการ การค้นคว้าวิจยั หรื อการแต่งตํารา 5 ปี ย้อนหลัง
หนังสื อ
-ภูมิศาสตร์ ตะวันออกกลาง (ผ่านการตรวจคุณภาพทางวิชาการแล้ว)
-การศึกษาในมโนทัศน์ของปราชญ์อบั ดุฮฺ (กําลังแปลบทสรุ ป)
ตํารา
-สังเขปตะวันออกกลาง (กําลังดําเนินการ โครงการพัฒนาอาจารย์ พ.ศ.2552)
งานวิจยั
งานวิจยั ที่ทาํ เสร็ จแล้ว:
นักวิจยั ร่ วม
รู ปแบบสถาบันอุดมศึกษานานาชาติ กรณี ศึกษา สถาบันอุดมศึกษาในประเทศบรู ไน. ปั ตตานี:
วิทยาลัยอิสลามศึกษา. 2548.
การศึกษาศักยภาพในการพัฒนาสันติวธิ ี ของมุสลิมที่สาํ เร็ จการศึกษาจากประเทศมุสลิม. กทม :
ศูนย์ศึกษาและพัฒนาสันติวธิ ี (ศศพ.) มหาวิทยาลัยมหิ ดล. 2549.
งานวิจยั ที่กาํ ลังดําเนินการ:
นักวิจยั หัวหน้าโครงการ
บทบาทสันนิบาตอาหรับในแก้ปัญหาชาวปาเลสไตน์ (โครงการพัฒนาอาจารย์ พ.ศ.2552)
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อาจารย์ ดร.อับดุลรอนิง สื อแต
1.ภาระงานสอน
ชื่อรายวิชา
จํานวนหน่วยกิต
765-102 Geography of Middle East
2(2-0-4)
765-204 Political and Governmental Systems in Modern Middle
3(3-0-6)
East and Thailand
765-206 Ethnicity in Middle East
3(3-0-6)
765-226 Modern and Contemporary Thoughts in Middle East
3(3-0-6)
765-308 Arab-Israel Relation
2(2-0-4)
765-325 Economy of Middle East
3(3-0-6)
765-328 European Imperialism in Middle East
2(2-0-4)
765-329 History and Political Culture of Israel
3(3-0-6)
2. ผลงานทางวิชาการ การค้นคว้าวิจยั หรื อการแต่งตํารา 5 ปี ย้อนหลัง
หนังสื อ
ภูมิศาสตร์ ตะวันออกกลาง (ผ่านการตรวจคุณภาพทางวิชาการแล้ว)
การศึกษาในมโนทัศน์ของปราชญ์อบั ดุฮฺ (กําลังแปลบทสรุ ป)
งานวิจยั
งานวิจยั ที่ทาํ เสร็ จแล้ว:
นักวิจยั ร่ วม
1. รู ปแบบการส่ งเสริ มพฤติกรรมกรรมทางเพศที่พ่ งึ ประสงค์ของวัยรุ่ นมุสลิมใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
(สนับสนุนทุนโดย สถาบันวิจยั และพัฒนาสุ ขภาพภาคใต้ 2552)
2. การส่ งเสริ มบทบาทเยาวชนระดับอุดมศึกษาเพื่อพัฒนากระบวนการยุติธรรมชุ มชนในพื้นที่จงั หวัด
ชายแดนภาคใต้ (สนับสนุ นทุนโดย กระทรวงยุติธรรม 2552)
3. ความสัมพันธ์เชิงชาติพนั ธ์บริ เวณชายแดนประเทศไทย-มาเลเซี ย (สนับสนุนทุนโดย
สํานักงานคณะกรรมการการวิจยั แห่งชาติ 2552)
อาจารย์ มูหัมมัดรอฟลี แวหะมะ
1. ภาระงานสอน
ชื่อรายวิชา
จํานวนหน่วยกิต
765-203 History and Civilization of Middle East
3(3-0-6)
765-307 Relations between Middle East Countries and Thailand
3(3-0-6)
765-310 Research Methodology
3(3-0-6)
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765-411 Seminar on the Middle East Studies
3(3-0-6)
2. ผลงานทางวิชาการ การค้นคว้าวิจยั หรื อการแต่งตํารา 5 ปี ย้อนหลัง
หนังสื อ
ประวัติศาสตร์ อิสลาม : ราชวงศ์มุสลิม
งานวิจยั
งานวิจยั ที่ทาํ เสร็ จแล้ว:
นักวิจยั ร่ วม
1. รู ปแบบการส่ งเสริ มพฤติกรรมกรรมทางเพศที่พ่ งึ ประสงค์ของวัยรุ่ นมุสลิมใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
(สนับสนุนทุนโดย สถาบันวิจยั และพัฒนาสุ ขภาพภาคใต้ 2552)
2. การส่ งเสริ มบทบาทเยาวชนระดับอุดมศึกษาเพื่อพัฒนากระบวนการยุติธรรมชุ มชนในพื้นที่จงั หวัด
ชายแดนภาคใต้ (สนับสนุ นทุนโดยกระทรวงยุติธรรม 2552)
3. ความสัมพันธ์เชิงชาติพนั ธ์บริ เวณชายแดนประเทศไทย-มาเลเซี ย (สนับสนุนทุนโดย
สํานักคณะกรรมการการวิจยั แห่งชาติ 2552)
อาจารย์ กาเดร์ สะอะ
1. ภาระงานสอน
ชื่อรายวิชา
765-313 Arabic Readings in Middle East Studies
765-314 Elementary Arabic Translation
765-315 Intermediate Arabic Translation
หนังสื อ -

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

งานวิจยั อาจารย์ ดร.ญาดุลฮัก สาและ
1. ภาระงานสอน
ชื่อรายวิชา
765-247 Application of Law in Middle East
765-327 Art of Diplomacy and conflict Management
765-330 Role of the Super Powers in Middle East
หนังสื อ งานวิจยั -

จํานวนหน่วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
2(2-0-4)
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อาจารย์ พเิ ศษ
1. ภาระงานสอน
ชื่อรายวิชา
จํานวนหน่วยกิต
765- 316
Turkish I
3(3-0-6)
765- 317
Turkish II
3(3-0-6)
765- 318
Turkish Listening-Speaking
2(1-2-3)
765- 319
Farsi I
3(3-0-6)
765- 320
Farsi II
3(3-0-6)
765- 321
Farsi Listening-Speaking
2(2-1-3)
765-322
Hebrew I
3(3-0-6)
765- 323
Hebrew II
3(3-0-6)
765- 324
Hebrew Listening-Speaking
2(1-2-3)
765-335
Education in Middle East
2(2-0-4)
765-336
History of Turks and Kurds
2(2-0-4)
765-337
Status of Women in Middle East
2(2-0-4)
765-338
Culture of Middle East
2(2-0-4)
765-339
History of Arts in Middle East
2 (2-0-4)
765-340
History of Middle East Literature
2(2-0-4)
765-341
Modern Contemporary Middle East Literature
2(2-0-4)
765-342
Modern Arabic Literature in its Social Context
3(3-0-6)
765-443
Relations between Middle East and South East Asian Countries 2(2-0-4)
765-444
Middle East Archeology
2(2-0-4)
765-445
International Politics on Petroleum
2(2-0-4)
765-446
Science and Technology in Middle East
2(2-0-4)
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ภาคผนวก ง

ตารางเปรี ยบเทียบชื่ อหลักสู ตร ชื่ อปริ ญญา และวัตถุประสงค์
หลักสู ตรเดิม พ.ศ. 2547 กับหลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2553

หลักสู ตรเดิม พ.ศ. 2547
1. ชื่ อหลักสู ตร
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาตะวันออกกลาง
ศึกษา
(Bachelor of Arts Program in Middle East Studies)
2. ชื่ อปริญญา
ชื่ อเต็มภาษาไทย : ศิลปศาสตรบัณฑิต (ตะวันออกกลาง
ศึกษา)
ชื่ อย่ อภาษาไทย
: ศศ.บ (ตะวันออกกลางศึกษา)
ชื่ อเต็มภาษาอังกฤษ : Bachelor of Arts (Middle East
Studies)
ชื่ อย่ อภาษาอังกฤษ : B.A. (Middle East Studies)
3. ปรัชญา
หลักสูตรตะวันออกกลางศึกษา วิทยาลัยอิสลามศึกษา
มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ จะมุ่งเน้นผลิตบัณฑิต
ระดับปริ ญญาตรี ที่มีความรู ้ ความสามารถ และความ
เข้าใจเกี่ยวกับภูมิภาคศึกษาตะวันออกกลาง มี
ความคิดริ เริ่ ม สร้างสรรค์ มีวจิ ารณญาณในการแก้ไข
ปั ญหา มีคุณธรรม จริ ยธรรม และมีเจตดติที่ดีต่อ
วิชาชีพ ตลอดจนมีความรับผิดชอบต่อตนเองและ
สังคมส่วนรวม
4. วัตถุประสงค์
เพื่อผลิตบัณฑิตสาขาวิชาตะวันออกกลางศึกษาที่มี
คุณลักษณะดังนี้
4.1 มีความรู ้ ความเข้าใจเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ อารย
ธรรม สังคม เศรษฐกิจ การเมือง และวัฒนธรรมของกลุ่ม
ประเทศตะวันออกกลาง ตลอดจนสามารถวิเคราะห์และ
ประเมินสถานการณ์ในด้านต่างๆ ได้อย่างมีวจิ ารณญาณ
4.2 มีความรู ้ ความเข้าใจเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่าง
กลุ่มประเทศในตะวันออกกลาง เอเชียกลาง เอเชีย
ตะวันออกเฉี ยงใต้ มหาอํานาจ ตลอดจน
ความสัมพันธ์กบั ประเทศไทย พร้อมกับเข้าใจ
บทบาทของกลุ่มประเทศตะวันออกกลางที่มีต่อโลก

หลักสู ตรปรับปรุง พ.ศ. 2553
1. ชื่ อหลักสู ตร
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาตะวันออกกลาง
ศึกษา
(Bachelor of Art Program in Middle East Studies)
2. ชื่ อปริญญา
ชื่ อเต็มภาษาไทย : ศิลปศาสตรบัณฑิต (ตะวันออกกลาง
ศึกษา)
ชื่ อย่ อภาษาไทย
: ศศ.บ (ตะวันออกกลางศึกษา)
ชื่ อเต็มภาษาอังกฤษ : Bachelor of Arts (Middle East
Studies)
ชื่ อย่ อภาษาอังกฤษ : B.A. (Middle East Studies)
3. ปรัชญา
ผลิ ต บั ณ ฑิ ตระดั บ ป ริ ญ ญ าตรี ที่ มี ความ รู ้
ความสามารถ และความเข้า ใจเกี่ ย วกับ ภู มิ ภ าคศึ ก ษา
ตะวันออกกลาง มีความคิดริ เริ่ ม สร้างสรรค์ มีวจิ ารณญาณ
ในการแก้ไ ขปั ญ หา มี คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม ตลอดจนมี
ความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคมส่วนรวม

4. วัตถุประสงค์
เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะต่อไปนี้
1. มีความรู ้ ความเข้าใจเกี่ยวกับภูมิภาคศึกษาตะวันออก
กลางในมิติดา้ นการเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและ
วรรณกรรม ตลอดจนสามารถวิเคราะห์และประเมิน
สถานการณ์ในด้านต่างๆ ได้อย่างมีวจิ ารณญาณ
2. มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ
ประยุกต์ใช้ในงานวิชาการและอาชีพได้อย่างเหมาะสม
3. มีความสามารถในการประสานระหว่างเจตคติที่แตกต่าง
ในสังคมพหุวฒั นธรรม
4. มีคุณธรรม จริ ยธรรม ตลอดจนมีความรับผิดชอบต่อ
ตนเองและสังคมส่วนรวม
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ปั จจุบนั
4.3 มีคุณธรรม จริ ยธรรม และเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ
ตลอดจนมีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
ส่วนรวม
4.4 มีความสามารถในการศึกษา ค้นคว้า วิจยั เกี่ยวกับ
ภูมิภาคตะวันออกกลางได้

5. มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์อย่างเป็ น
ระบบและแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์
6. มีความสามารถในการเรี ยนรู ้ศาสตร์ใหม่ๆ ได้ดว้ ย
ตนเอง
7. เป็ นพื้นฐานในการศึกษาค้นคว้าวิจยั ด้านตะวันออก
กลางศึกษาในระดับสูง
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ภาคผนวก จ

เอกสารแสดงรายวิชาทีต่ อบสนองต่ อวัตถุประสงค์ แต่ ละข้ อ

วัตถุประสงค์ ของหลักสู ตร
1. มีความรู ้ ความเข้าใจเกี่ยวกับภูมิภาคศึกษา
ตะวันออกกลางในมิติดา้ นการเมือง เศรษฐกิจ สังคม
วัฒนธรรมและวรรณกรรม ตลอดจนสามารถ
วิเคราะห์และประเมินสถานการณ์ในด้านต่างๆ ได้
อย่างมีวจิ ารณญาณ

2. มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
และประยุกต์ใช้ในงานวิชาการและอาชีพได้อย่าง
เหมาะสม

รายวิชาทีต่ อบสนองวัตถุประสงค์
765-101 สังเขปตะวันออกกลาง 3 (3-0-6)
765-102 ภูมิศาสตร์ตะวันออกกลาง 2(2-0-4)
765-203 ประวัติศาสตร์และอารยธรรมตะวันออกกลาง
3(3-0-6)
765-204 ระบบการเมืองการปกครองในตะวันออกกลาง
สมัยใหม่
3 (3-0-6)
765- 205 ตะวันออกกลางโลกร่ วมสมัย 3(3-0-6)
765- 206 ชาติพนั ธุ์ในตะวันออกกลาง
3(3-0-6)
765-309 ขบวนการเคลื่อนไหวทางการเมืองและศาสนาในตะวันออก
กลาง 3(3-0-6)
765-313 บทอ่านภาษาอาหรับเกี่ยวกับตะวันออกกลางศึกษา
2(2-0-4)
765-325 เศรษฐกิจของประเทศในตะวันออกกลาง 3(3-0-6)
765-329 ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมทางการเมืองของอิส
ราเอล
2(2-0-4)
765-332 พัฒนาการทางการเมืองและการปฏิวตั ิของอิหร่ าน
2(2-0-4)
765-333 ประวัติศาสตร์เปอร์เซียในยุคอิสลาม 2(2-0-4)
765-334 องค์การทางเศรษฐกิจและการเมืองในตะวันออก
กลางสมัยใหม่
3(3-0-6)
765-335 การศึกษาในตะวันออกกลาง
2(2-0-4)
765-336 ประวัติศาสตร์ชาวเตอร์กและคูรด์ 2(2-0-4)
765-444 โบราณคดีในตะวันออกกลาง
2(2-0-4)
765-445 การเมืองระหว่างประเทศว่าด้วยนํ้ามันปิ โตรเลียม
2(2-0-4)
765-314 การแปลภาษาอาหรับขั้นพื้นฐาน 3(3-0-6)
765-315 การแปลภาษาอาหรับขั้นกลาง 3(2-2-5)
765- 316 ภาษาตุรกี 1
3(3-0-6)
765- 317 ภาษาตุรกี 2
3(3-0-6)
765- 318 การฟัง-พูดภาษาภาษาตุรกี
2(1-2-3)
765- 319 ภาษาเปอร์เซีย 1
3(3-0-6)
765- 320 ภาษาเปอร์เซีย 2
3(3-0-6)
765- 321 การฟัง-พูดภาษาเปอร์เซีย
2(1-2-3)
765-322 ภาษาฮิบรู 1
3(3-0-6)
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765-323 ภาษาฮิบรู 2
3(3-0-6)
765-324 การฟัง-พูดภาษาฮิบรู
2(1-2-3)
765-446 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในตะวันออกกลาง
2(2-0-4)
3. มีความสามารถในการประสานระหว่างเจตคติที่ 765-327 ศิลปะการทูตและการจัดการความขัดแย้ง 3(3-0-6)
แตกต่างในสังคมพหุวฒั นธรรม
765-331 สิ ทธิมนุษยชนในตะวันออกกลาง 2(2-0-4)
765-337 สถานภาพสตรี ในตะวันออกกลาง 2(2-0-4)
765-338 วัฒนธรรมตะวันออกกลาง
2(2-0-4)
765-339 ประวัติศาสตร์ศิลปะในตะวันออกกลาง2(2-0-4)
765-340 ประวัติวรรณคดีตะวันออกกลาง 2(2-0-4)
765-341 วรรณคดีตะวันออกกลางสมัยใหม่ 2(2-0-4)
4. มีคุณธรรม จริ ยธรรม ตลอดจนมีความรับผิดชอบ 761-102 ชีวประวัติศาสดามุหมั มัด
3(3-0-6)
ต่อตนเองและสังคมส่วนรวม
761-205 อุลูมอัล อัลกุรอาน
3(3-0-6)
761- 206 อุลูมอัล หะดีษ
3(3-0-6)
761-207 อะกีดะห์อิสลามียะห์
3(3-0-6)
765-247 การปรับใช้กฎหมายในตะวันออกกลาง 3(3-0-9)
765-342 วรรณกรรมอาหรับสมัยใหม่ในบริ บททางสังคม
3 (3-0-6)
5. มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์
765-326 แนวคิดสมัยใหม่และร่ วมสมัยในตะวันออกกลาง
อย่างเป็ นระบบและแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์
3(3-0-6)
765-307 ความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มประเทศตะวันออก
กลางกับประเทศไทย
3(3-0-6)
765-308 ความสัมพันธ์อาหรับ-อิสราเอล
2(2-0-4)
765-328 ลัทธิจกั รวรรดินิยมยุโรปในตะวันออกกลาง 2(2-0-4
765-330 บทบาทมหาอํานาจในตะวันออกกลาง
2(2-0-4)
765-443 ความสัมพันธ์ระหว่างตะวันออกกลางกับ
ประเทศในเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้
2(2-0-4)
6. มีความสามารถในการเรี ยนรู ้ศาสตร์ใหม่ๆ ได้ดว้ ย 765-411 สัมมนาตะวันออกกลางศึกษา
2(1-2-3)
ตนเอง
765-412 ภาคนิพนธ์
3(0-6-3)
7. เป็ นพื้นฐานในการศึกษาค้นคว้าวิจยั ด้าน
765-310 วิธีวทิ ยาการวิจยั
3(3-0-6)
ตะวันออกกลางศึกษาในระดับสูง
765-411 สัมมนาตะวันออกกลางศึกษา
2(1-2-3)
765-412 ภาคนิพนธ์
3(0-6-3)
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เอกสารเปรียบเทียบโครงสร้ างหลักสู ตรเดิม พ.ศ. 2547 กับหลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2553
หลักสู ตรเดิม พ.ศ. 2547
1. หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
30 หน่ วยกิต
2. หมวดวิชาเฉพาะ
98 หน่ วยกิต
1) วิชาแกน
17 หน่วยกิต
2) วิชาเอก
61 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาเอกบังคับ
43 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาเอกเลือก
18 หน่วยกิต
3) วิชาโท
20 หน่วยกิต
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
6 หน่ วยกิต

หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2553
1. หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
30 หน่ วยกิต
2. หมวดวิชาเฉพาะ
99 หน่ วยกิต
1) วิชาแกน
18 หน่วยกิต
2) วิชาเอก
61 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาเอกบังคับ
43 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาเอกเลือก
18 หน่วยกิต
3) วิชาโท
20 หน่วยกิต
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
6 หน่ วยกิต
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เอกสารเปรียบเทียบรายวิชาหลักสู ตรเดิม พ.ศ. 2547 กับหลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2553

หลักสู ตรเดิม พ.ศ. 2547
หลักสู ตรปรับปรุง พ.ศ. 2553
1. หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
30 หน่ วยกิต 1. หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
30 หน่ วยกิต
คงเดิมตามหลักสู ตรหมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป ฉบับ
ปรับปรุ ง พ.ศ. 2550
2. หมวดวิชาเฉพาะ
98 หน่ วยกิต 2. หมวดวิชาเฉพาะ
99 หน่ วยกิต
1) วิชาแกน
17 หน่ วยกิต
1) วิชาแกน
18 หน่ วยกิต
761-102 ชีวประวัติศาสดา
761-205 อัลกุรอานเบื้องตน
761-206 หะดีษเบื้องตน
761-207 เตาฮีด

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

-761-102 ชีวประวัติศาสดามุหมั มัด∗
3(3-0-6)
- 761-205 อุลูม อัลกุรอาน∗
3(3-0-6)
∗
3(3-0-6)
-761-206 อุลูม อัลหะดีษ
3(3-0-6)
-761-207 อะกีดะฮ์ อิสลามมียะฮ์∗
∗ เป็ น รายวิ ช าป รั บ ป รุ งตาม การป รั บ ป รุ ง
หลักสูตรศศ.บ.(อิสลามศึกษา)
765-101 สังเขปตะวันออกกลาง
3(3-0-6) - คงเดิม
3(3-0-6)
3(3-0-6)
765-203 ประวัติ ศ าสตร์ แ ละอารยธรรม 3(3-0-6) - คงเดิม
ตะวันออกกลาง
2) วิชาเอก
61 หน่ วยกิต 2) วิชาเอก
61 หน่ วยกิต
- กลุ่มวิชาเอกบังคับ
43 หน่ วยกิต
- กลุ่มวิชาเอกบังคับ
43 หน่ วยกิต
765-102 ภูมิศาสตร์ตะวันออกกลาง
765-204 ระบบการเมืองการปกครองใน
ตะวันออกกลางสมัยใหม่
765-205 ตะวันออกกลางในโลกร่ วมสมัย
765- 206 ชาติพนั ธุ์ในตะวันออกกลาง
765- 226 แนวคิดสมัยใหม่และร่ วมสมัยใน
ตะวันออกกลาง
765-247 การใช้กฎหมายในตะวันออกกลาง

3(3-0-6)

- คงเดิม

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

- คงเดิม
- คงเดิม
- คงเดิม
- คงเดิม

3(3-0-6)

765-307 ความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มประเทศ
ตะวันออกกลางกับประเทศไทย

3(3-0-6)

-ย้ายไปเป็ นรายวิชาเอกเลือกและปรับชื่อเป็ นการ 3(3-0-6)
ปรับใช้กฎหมายในตะวันออกกลางและนํา
รายวิชาเอกเลือก คือรายวิชา 765-325 เศรษฐกิจ
ของประเทศในตะวันออกกลาง มาจัดเป็ นวิชาเอก
บังคับแทน
- คงเดิม
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765-308 ความสัมพันธ์อาหรับ-อิสราเอล
2(2-0-4)
765-309 ขบวนการเคลื่อนไหวทางการเมือง
3(3-0-6)
และศาสนาในตะวันออกกลาง
765-310 วิธีวทิ ยาการวิจยั
3(3-0-6)
765-328 ลัทธิจกั รวรรดินิยมยุโรปใน
2(2-0-4)
ตะวันออกกลาง
765-411 สัมมนาตะวันออกกลางศึกษา
2(1-2-3)
765-412 ภาคนิพนธ์
3(3-6-6)
- ภาษาในกลุ่มประเทศตะวันออกกลาง
โดยเลือกเรียนภาษาใดภาษาหนึ่ง
8 หน่ วยกิต
1) ภาษาอาหรับ
765-313 บทอ่านภาษาอาหรับเกี่ยวกับ
2(2-0-4)
ตะวันออกกลางศึกษา
765-314 การแปลภาษาอาหรับขั้นพื้นฐาน 3(3-0-6)
765-315 การแปลภาษาอาหรับขั้นกลาง
3(2-2-5)
2) ภาษาตุรกี
765- 316 ภาษาตุรกี 1
3(3-0-6)
765- 317 ภาษาตุรกี 2
3(3-0-6)
765- 318 การฟัง-พูดภาษาตุรกี
2(1-2-3)
3) ภาษาเปอร์เซีย
3(3-0-6)
765- 319 ภาษาเปอร์เซีย 1
3(3-0-6)
765- 320 ภาษาเปอร์เซีย 2
3(3-0-6)
765- 321 การฟัง-พูดภาษาเปอร์เซีย
2(1-2-3)
4) ภาษาฮิบรู
765-322 ภาษาฮิบรู 1
3(3-0-6)
765- 323 ภาษาฮิบรู 2
3(3-0-6)
765- 324 การฟัง-พูดภาษาฮิบรู
2(1-2-3)
- กลุ่มวิชาเอกเลือก
18 หน่ วยกิต
เลือกเรี ยนจากรายวิชาต่อไปนี้
เดิมเอกบังคับ
765-327 ลัทธิจกั รวรรดินิยม ชาตินิยมและ 3(3-0-6)
อิสลามนิยมในตะวันออกกลาง
765-329 ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม
2(2-0-4)
ทางการเมืองของอิสราเอล
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- คงเดิม
- คงเดิม
- คงเดิม
- คงเดิม
- คงเดิม
- คงเดิม
- คงเดิม
- คงเดิม
- คงเดิม
- คงเดิม
- คงเดิม
- คงเดิม
- คงเดิม
- คงเดิม
- คงเดิม
- คงเดิม
- คงเดิม
- คงเดิม
- คงเดิม
- กลุ่มวิชาเอกเลือก
18 หน่ วยกิต
เลือกเรี ยนจากรายวิชาต่อไปนี้
-765-247 การปรับใช้กฎหมายในตะวันออกกลาง 3(3-0-6)
-ปิ ดรายวิช าเดิ มและเปิ ดวิชาใหม่ ศิ ลปะการทู ต 3(3-0-6)
และการจัดการความขัดแย้ ง โดยยังคงใช้รหัสเดิม
- คงเดิม
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765-330 บทบาทมหาอํานาจในตะวันออก
กลาง
765-331 สิ ทธิมนุษยชนในตะวันออกกลาง
765-332 การปฏิวตั ิในอิหร่ าน(ค.ศ.19781979)

หลักสู ตรปรับปรุง พ.ศ. 2553
2(2-0-4)

- คงเดิม

2(2-0-4)

- คงเดิม
-เปลี่ยนชื่ อเป็ น พัฒนาการทางการเมื องและการ 2(2-0-4)
ปฏิ วั ติ ข องอิ ห ร่ าน พร้ อ มเพิ่ ม เติ ม คํา อธิ บ าย
รายวิชา
- คงเดิม

2(2-0-4)

765-333 ประวัติศาสตร์เปอร์เซียในยุค
อิสลาม
765-334 องค์การทางเศรษฐกิจและ
การเมืองในตะวันออกกลางสมัยใหม่
765-335 การศึกษาในตะวันออกกลาง
765-325 เศรษฐกิจของประเทศใน
ตะวันออกกลาง
765-327 ลัทธิจกั รวรรดินิยม ชาตินิยมและ
อิสลามนิยมในตะวันออกกลาง
765-336 ประวัติศาสตร์ชาวเตอร์กและ
เคอร์ด
765-337 สถานภาพสตรี ในตะวันออกกลาง
765-338 วัฒนธรรมตะวันออกกลาง
765-339 ประวัติศาสตร์ศิลปะใน
ตะวันออกกลาง
765-340 ประวัติวรรณคดีตะวันออกกลาง
765-341 วรรณคดีตะวันออกกลาง

3(3-0-6)

765-342 วรรณกรรมอาหรับสมัยใหม่
ในบริ บททางสังคม
765-443 ความสัมพันธ์ระหว่างตะวันออก
กลางกับประเทศในเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้
765-444 โบราณคดีในตะวันออกกลาง
765-445 การเมืองระหว่างประเทศว่าด้วย
นํ้ามันปิ โตรเลียม
765-446 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีใน
ตะวันออกกลาง

3(3-0-6)

- คงเดิม
- ปรั บ ชื่ อ วิ ช าเป็ นวรรณคดี ต ะวัน ออกกลาง
สมัยใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับคําอธิบายรายวิชา
- คงเดิม

2(2-0-4)

- คงเดิม

2(2-0-4)
2(2-0-4)

- คงเดิม
- คงเดิม

2(2-0-4)

- คงเดิม

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

- คงเดิม
- คงเดิม
- ย้ายเป็ นวิชาเอกบังคับ

3(3-0-6)

- คงเดิม

2(2-0-4)

- แก้เป็ น 765-336 ประวัติศาสตร์ ชาวเตอร์ กและ
คูรด์
- คงเดิม
- คงเดิม
- คงเดิม

2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
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2) วิชาโท
20 หน่ วยกิต
-นักศึกษาสามารถเลือกเรี ยนอย่างน้อยตาม
หน่วยกิตขั้นตํ่าของแต่ละสาขาวิชาโทต่างๆ
ที่เปิ ดให้แก่นกั ศึกษาวิชาเอกตะวันออก
กลางศึกษาในหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์
วิทยาเขตปั ตตานี
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
6 หน่ วยกิต
นักศึกษาสามารถเลือกเรี ยนรายวิชาใด ๆ ที่
สนใจที่เปิ ดสอนใน
มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์

หลักสู ตรปรับปรุง พ.ศ. 2553

2) วิชาโท
20 หน่ วยกิต
- นั ก ศึ ก ษาสามารถเลื อ กเรี ย นอย่ า งน้ อ ยตาม
หน่วยกิตขั้นตํ่าของแต่ละสาขาวิชาโทต่างๆที่เปิ ด
ให้แก่นักศึ กษาวิชาเอกตะวันออกกลางศึ กษาใน
มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ วิทยาเขตปั ตตานี
ซึ่งแต่ละวิชาโทมีจาํ นวนหน่วยกิตที่แตกต่างกัน
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
6 หน่ วยกิต
นักศึกษาสามารถเลือกเรี ยนรายวิชาใด ๆ ที่สนใจ
ที่เปิ ดสอนใน มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ หรื อ
มหาวิทยาลัยอื่น ๆทั้งในประเทศและต่างประเทศ
โดยความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึ กษา
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ข้ อคิดเห็นและข้ อเสนอแนะผู้ทรงคุณวุฒิกบั การดําเนินการของผู้รับผิดชอบหลักสู ตร
ความคิดเห็น ข้ อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้ทรงคุณวุฒิท่านที่ 1 ดร.อณัส อมาตยกุล
1) ในหน้า 3 ข้อ 11.1 ควรระบุ
- การเข้าสู่ ยคุ โลกาภิวตั น์
- อิทธิ พลของตะวันออกกลางต่อเศรษฐกิจ สังคม
การเมือง การระหว่างประเทศ
- ความจําเป็ นในการผลิตบุคลากร ตอบสนอง
มูลเหตุ ปั จจัยดังกล่าว
2) หน้า 5 ข้อ 12.2
บรรทัดที่ 1 “หลักสู ตรนี้เป็ นกลไกสําคัญ” แก้เป็ น
“หลักสู ตรนี้จึงนับเป็ นกลไกสําคัญ”
บรรทัดสุ ดท้าย “เศรษฐกิจอย่างใกล้ชิดกับประเทศ
ไทย” แก้เป็ น “เศรษฐกิจต่อประเทศไทยเป็ นอย่างยิง่ ”
3) หน้า 57 รายวิชา 765-101
บรรทัดที่ 1 “ขอบข่ายของคําว่า “ตะวันออกกลาง””
แก้เป็ น “ขอบข่ายของ “ตะวันออกกลาง””
รายวิชา 765-203 “สังเขปประวัติศาสตร์ ” แก้เป็ น
“ศึกษาประวัติศาสตร์ ”
4) หน้า 58 รายวิชา 768-204
บรรทัดที่ 1 “แนวคิดเรื่ องการพัฒนาทางการเมือง”
แก้เป็ น “แนวคิดการพัฒนาทางการเมือง”
รายวิชา 765-206 “ชาติพนั ธ์สาํ คัญ ๆ ในตะวันออก
กลาง” แก้เป็ น “ชาติพนั ธ์หลักในตะวันออกกลาง”
คําว่า “อาร์ มิเนีย” แก้เป็ น “อาร์ เมเนียน”
5) หน้า 59 รายวิชา 765-307 คําอธิ บายวิชา
บรรทัดที่ 2 “ในยุคต่างๆ จนถึงปั จจุบนั ” แก้เป็ น
“จากอดีตจนถึงปัจจุบนั ”
ถ้าเป็ นยุคต่างๆ ต้องเรี ยนแบ่งตามยุคแต่จากอดีต

คําชี้แจงและการดําเนินการ
-ดําเนิ นการแล้ว

-ดําเนิ นการแล้ว

-ดําเนิ นการแล้ว

-ดําเนิ นการแล้ว

-ดําเนินการแล้ว
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สามารถเป็ นภาพรวม

คําชี้แจงและการดําเนินการ

6) หน้า 60 ในรายวิชา 765-313 บทอ่านArabic
-ดําเนิ นการแล้ว
Reading ตรวจดูการแปล English Reading Erencd ว่า
ใช้ภาษาว่าอะไร
ในรายวิชา วิชา 765-317 คําว่า “โครงสร้างประโยค
ความรวมและความซ้อน” แก้เป็ น “โครงสร้างและ
ความซับซ้อนของประโยค”
7) หน้า 61 ในรายวิชา 765-318 “ฝึ กบรรยายภาพ
สถานที่และวัตถุฝึกเล่าเรื่ อง” แก้เป็ น “บรรยายภาพ
สถานที่ วัตถุ และเล่าเรื่ อง”
ในรายวิชา 765-320 ให้เว้นวรรคระหว่าง “ประโยค”
และ “ความรวม”

-ดําเนิ นการแล้ว

8) หน้า 62 รายวิชา 765-321 “ฝึ กบรรยายภาพ สถานที่ -ดําเนิ นการแล้ว
และวัตถุฝึกเล่าเรื่ อง แก้เป็ น “บรรยายภาพ สถานที่
วัตถุ และเล่าเรื่ อง”
รายวิชา 765-323 ให้เว้นวรรคระหว่าง “ประโยค” และ
“ความรวม”
9) หน้า 63 ในรายวิชา 765-328
-ดําเนิ นการแล้ว
บรรทัดที่ 1 “จักรวรรดิยโุ รป” แก้เป็ น “ลัทธิ จกั รวรรดิ
นิยมยุโรป”
ถ้าใช้จกั รวรรดิหมายถึงอาณาจักรเดียว ยุโรป รวมตัว
เป็ นหนึ่งเดียว
บรรทัดที่ 2 “จัดตั้งชาติยวิ ” แก้เป็ น “จัดตั้งรัฐชาติยวิ ”
คําแปลภาษาอังกฤษควรเปลี่ยนเป็ นคําที่ง่ายกว่าเดิม
จาก คําว่า “Jewish National Home” แก้เป็ น “Jewish
State”
10) หน้า 64 รายวิชา 765-329 ประวัติศาสตร์ และ
วัฒนธรรมทางการเมืองอิสราแอล “Israel history and

-ดําเนินการแล้ว
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Political culture” ควรปรับรายชื่อวิชาเป็ น “History
And Political Culture of Israel”
คําแปลภาษาอังกฤษตัดคําว่า “Since the Old testament
Period” แก้เป็ น “In Ancient time and” และตัดคําว่า
“influences of Judaism on Christianity and Islam” แก้
เป็ น “after ก่อตั้งรัฐยิวสมัยใหม่ up to present”
ถ้าคงเนื้อหาไว้ดงั นี้จะส่ งผลให้ความเป็ นรัฐของ
อิสราเอลเป็ นพลวัตรมีการสื บต่อโดยมิได้ขาดหายไป
แต่ในความเป็ นจริ งรัฐนี้เคยแตกเป็ น จูดาห์ และ
อิสราเอลและล้มสลาย หรื อ เป็ นเมืองขึ้นกรี กและ
โรมันมานานนับพันปี และสู ญหายใน 2000 ปี จึง
กลับมาเกิดใหม่ภายใต้จกั รวรรดินิยมอังกฤษ

คําชี้แจงและการดําเนินการ

11) หน้า 65 รายวิชา 765-332 ชื่อวิชา “การพัฒนาทาง -ดําเนิ นการแล้ว
การเมืองและการปฏิวตั ิในอิหร่ าน” แก้เป็ น “การ
พัฒนาทางการเมืองและการปฏิวตั ิของอิหร่ าน”
รายวิชา 765-333
บรรทัดที่ 1 คําว่า “การสัมผัสครั้งแรก” แก้เป็ น
“การปฎิสัมพันธ์”
บรรทัดที่ 2 คําว่า “มงโกล” แก้เป็ น “มองโกล”
12) หน้า 67 ในรายวิชา 765-339
บรรทัดที่ 1 คําว่า “อุดมการณ์” แก้เป็ น “อุดมคติ”
บรรทัดที่ 2 ให้เว้นวรรคระหว่างคําว่า “วิจิตรศิลป์ ”
และ “ลักษณะเด่น”
13) หน้า 68 รายวิชา 765-341 “วรรณคดีตะวันออก
กลาง” ควรเป็ น “สมัยใหม่หรื อร่ วมสมัย”
จะสอดคล้องกับเนื้ อหาในคําอธิ บายรายวิชา
ไม่เช่นนั้น ควรเปลี่ยนคําอธิ บายรายวิชา
ชื่อรายวิชาภาษาอังกฤษควรเปลี่ยนเป็ น “Modern
Contemporary Middle East Literature”
รายวิชา 765-342

-ดําเนิ นการแล้ว
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บรรทัดที่ 1 เพิ่ม “อิทธิพลตะวันตกในวรรณกรรม
อาหรับ” หลังคําว่า “ประเภทต่าง ๆ”
คําอธิ บายรายวิชาภาษาอังกฤษเพิ่มคําว่า “Westerns
impacts in critical analysis”
รายวิชา 765-444 บรรทัดที่ 1 คําว่า “ประวัติศาสตร์
และปูชณี ยสถานสําคัญๆ” แก้เป็ น “ประวัติศาสตร์
ศาสนาที่สาํ คัญๆ”
ผู้ทรงคุณวุฒิท่านที่ 2 รศ.ดร.จรัญ มะลูลมี
1) หน้า 4 ข้อ 11.1 บรรทัดที่ 6 คําว่า “ที่สาํ คัญกับ
ไทย” แก้เป็ นเปลี่ยน “ที่สาํ คัญของไทยทั้งในปั จจุบนั
และในอนาคต”
ข้อ 11.2 บรรทัดที่ 5 คําว่า “ในยุคปั จจุบนั ” แก้เป็ น
“สมัยปั จจุบนั ”

คําชี้แจงและการดําเนินการ

-ดําเนิ นการแล้ว

2) หน้า 58 รายวิชา 765-206 บรรทัดที่ 1 คําว่า
“เคอร์ ด” แก้เป็ น “คูรด์”

-ดําเนิ นการแล้ว

3) หน้า 59 รายวิชา 765-308 บรรทัดที่ 5 เพิม่ คําว่า
“Hamas” หลังคําว่า “the PLO”

-ดําเนิ นการแล้ว

4) หน้า 61 รายวิชา 765-319 และ 765-320 ภาษา
เปอร์ เซี ย 1 และภาษาเปอร์ เซี ย 2 ชื่อภาษาอังกฤษ จาก
“Parsi I” แก้เป็ น “Farsi I” และ “Parsi II” แก้เป็ น
“Farsi II”
และแก้ในคําว่าอธิ บายรายวิชาภาษาอังกฤษทั้งสอง
รายวิชา
5) หน้า 64 รายวิชา 765-329 บรรทัดที่ 2 คําว่า
“ยูดาย” แก้เป็ น “ยูดาห์”
6) หน้า 66 รายวิชา 765-336 บรรทัดที่ 1-4 คําว่า
“เคอร์ ด” แก้เป็ น “คูรด์”

-ดําเนิ นการแล้ว

-ดําเนิ นการแล้ว
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7) หน้า 72 รายวิชา 765-336 คําว่า “เคอร์ ด” แก้เป็ น
“คูรด์”

คําชี้แจงและการดําเนินการ
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ระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ว่ าด้ วยการศึกษาขั้นปริ ญญาตรี พ.ศ. 2552
ด้วยมหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ ได้พิจารณาเห็นสมควรปรับปรุ งระเบียบว่าด้วยการศึกษาขั้นปริ ญญาตรี เสี ย
ใหม่ ดังนั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 15(2) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ พ.ศ.2522 และโดยมติสภา
มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ ในคราวประชุมครั้งที่ 313(2/2552) เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2552 จึงให้กาํ หนดระเบียบว่าด้วยการศึกษา
ขั้นปริ ญญาตรี ไว้ดงั นี้

ตั้งแต่

ข้ อ 1
ข้ อ 2

ข้ อ 3
ข้ อ 4

อยู่

ระเบียบนี้เรียกว่ า "ระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่ าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ.2552
ให้ ใช้ ระเบียบนี้สําหรับนักศึกษาตามหลักสู ตรขั้นปริญญาตรี ซึ่งเข้ าศึกษาในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ปี การศึกษา 2552 เป็ นต้ นไป
บรรดาความในระเบียบ ข้ อบังคับ คําสั่ ง หรื อประกาศอื่นใด ที่มีอยู่ก่อนระเบียบฉบับนี้ และมีความกล่าวไว้ ใน
ระเบียบนี้ หรื อที่ระเบียบนี้กล่าวเป็ นอย่ างอื่น หรื อที่ขัดหรื อแย้ งกับความในระเบียบนี้ ให้ ใช้ ระเบียบนี้แทน
ในระเบียบนี้ เว้ นแต่ จะมีข้อความให้ เห็นเป็ นอย่ างอื่น
"มหาวิทยาลัย" หมายความว่า มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์
"คณะ” หมายความว่า คณะหรื อวิทยาลัยหรื อหน่วยงานที่นกั ศึกษาสังกัดอยู่
"คณบดี" หมายความว่า คณบดีของคณะหรื อผูอ้ าํ นวยการวิทยาลัย หรื อผูบ้ ริ หารหน่วยงานที่นกั ศึกษาสังกัด

"คณะกรรมการประจําคณะ" หมายความว่า คณะกรรมการประจําคณะของคณะหรื อคณะกรรมการประจํา
วิทยาลัยหรื อหน่วยงานที่นกั ศึกษาสังกัดอยู่
"ภาควิชา" หมายความว่า ภาควิชาหรื อหน่วยงานที่รับผิดชอบหลักสู ตรสาขาวิชาเอกที่นกั ศึกษาศึกษาอยู่
"หน่ วยกิตสะสม" หมายความว่า หน่วยกิตที่นกั ศึกษาเรี ยนสะสมเพื่อให้ครบตามหลักสู ตรสาขาวิชานั้น
ข้ อ 5 การรับนักศึกษา
มหาวิทยาลัยรับนักศึกษาเข้าศึกษาหลักสู ตรขั้นปริ ญญาตรี โดยวิธีดงั นี้
5.1 การรับผ่านสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งเป็ นไปตามระเบียบการ
คัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา
5.2 การรับตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด ได้แก่
5.2.1 การคัดเลือกโดยวิธีรับตรง
5.2.2 การสอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสู ตรต่อเนื่อง
5.3 วิธีอื่นๆ ที่สภามหาวิทยาลัยกําหนด
ข้ อ 6 คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์ขนึ้ ทะเบียนเป็ นนักศึกษา
6.1 สําเร็ จการศึกษาขั้นสู งสุ ดของการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรื อการศึกษาอื่นที่เทียบเท่า
6.2 ผ่านการรับเข้าเป็ นนักศึกษาตามความในข้อ 5
6.3 ไม่เป็ นโรคติดต่อร้ายแรง เรื้ อรังที่แพร่ กระจายได้ หรื อโรคที่เป็ นอุปสรรคต่อการศึกษา
ข้ อ 7 การรายงานตัวเป็ นนักศึกษา
ผูม้ ีสิทธิ์ขึ้นทะเบียนเป็ นนักศึกษา ต้องรายงานตัวและขึ้นทะเบียนเป็ นนักศึกษาตามกําหนด และรายละเอียด
ที่มหาวิทยาลัยจะประกาศเป็ นคราวๆ ไป มิฉะนั้นจะถือว่า สละสิ ทธิ์
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ข้ อ 8

ค่ าธรรมเนียมการศึกษา
ค่าธรรมเนียมการศึกษาที่ตอ้ งชําระให้แก่มหาวิทยาลัย ให้เป็ นไปตามรายละเอียดที่มหาวิทยาลัยกําหนด
ข้ อ 9 ระบบการศึกษา
9.1 มหาวิทยาลัยอํานวยการศึกษาด้วยวิธีประสานงานทางวิชาการระหว่างคณะและภาควิชาต่างๆ คณะหรื อ
ภาควิชาใด มีหน้าที่เกี่ยวกับวิชาการด้านใด มหาวิทยาลัยจะส่ งเสริ มให้อาํ นวยการศึกษาในวิชาการด้านนั้นแก่นกั ศึกษาทั้ง
มหาวิทยาลัย
9.2 มหาวิทยาลัยจัดการศึกษาโดยใช้ระบบทวิภาคเป็ นหลัก โดยปี การศึกษาหนึ่ งๆ มี 2 ภาคการศึกษาปกติ
ซึ่ งเป็ นภาคการศึกษาบังคับ คือภาคการศึกษาที่หนึ่ ง และภาคการศึกษาที่สอง โดยแต่ละภาคการศึกษาปกติ มีระยะเวลาศึกษาไม่
น้อยกว่า 15 สัปดาห์ และมหาวิทยาลัยอาจเปิ ดภาคฤดูร้อนเพิ่มอีกได้ ซึ่งเป็ นภาคการศึกษาที่ไม่บงั คับ มีระยะเวลาศึกษาไม่นอ้ ยกว่า
7 สัปดาห์ แต่ให้มีจาํ นวนชัว่ โมงเรี ยนของแต่ละรายวิชาเท่ากับภาคการศึกษาปกติ
มหาวิทยาลัยอาจจัดการศึกษาระบบอื่นได้ เช่น ระบบไตรภาค หรื อระบบจตุรภาค โดยให้มีจาํ นวนชัว่ โมง
เรี ยนของแต่ละรายวิชาเท่ากับภาคการศึกษาปกติของระบบทวิภาค
9.3 การกําหนดปริ มาณการศึกษาของแต่ละรายวิชาให้กาํ หนดเป็ นหน่วยกิตตามลักษณะการจัดการเรี ยน
การสอนดังนี้
9.3.1 ภาคทฤษฎี ใช้เวลาบรรยายหรื ออภิปรายปัญหาหนึ่งชัว่ โมงต่อสัปดาห์ ตลอดหนึ่งภาคการศึกษา
ปกติ หรื อจํานวนชัว่ โมงรวมไม่นอ้ ยกว่า 15 ชัว่ โมง ให้นบั เป็ นหนึ่งหน่วยกิต
9.3.2 ภาคปฏิบตั ิ ใช้เวลาฝึ กหรื อทดลอง 2-3 ชัว่ โมงต่อสัปดาห์ ตลอดหนึ่งภาคการศึกษาปกติ หรื อ
จํานวนชัว่ โมงรวมระหว่าง 30-45 ชัว่ โมง ให้นบั เป็ นหนึ่งหน่วยกิต
9.3.3 การฝึ กงาน การฝึ กภาคสนามหรื อการฝึ กอื่นๆ ใช้เวลา 3-6 ชัว่ โมงต่อสัปดาห์ ตลอดหนึ่งภาค
การศึกษาปกติ หรื อจํานวนชัว่ โมงรวมระหว่าง 45-90 ชัว่ โมงหรื อเทียบเท่า ให้นบั เป็ นหนึ่งหน่วยกิต
9.3.4 การศึกษาด้วยตนเอง เป็ นการศึกษาที่นกั ศึกษาต้องศึกษาหรื อวิเคราะห์ดว้ ยตนเองเป็ นหลัก โดย
มีอาจารย์ผสู ้ อนให้คาํ ปรึ กษา เช่น รายวิชาโครงงานนักศึกษา ปัญหาพิเศษ ใช้เวลา 2-3 ชัว่ โมงต่อสัปดาห์ตลอดหนึ่งภาค
การศึกษาปกติ หรื อเทียบเท่าทั้งในห้องปฏิบตั ิการและนอกห้องเรี ยน ให้นบั เป็ นหนึ่งหน่วยกิต
9.3.5 การศึกษาบางรายวิชาที่มีลกั ษณะเฉพาะ มหาวิทยาลัยอาจกําหนดหน่วยกิตโดยใช้หลักเกณฑ์อื่น
ได้ตามความเหมาะสม
9.4 คณะอาจกําหนดเงื่อนไขการลงทะเบียนเรี ยนบางรายวิชาเพื่อให้นกั ศึกษาสามารถเรี ยนรายวิชานั้นได้
อย่างมีประสิ ทธิภาพ การลงทะเบียนเรี ยนที่ผดิ เงื่อนไข ให้ถือเป็ นโมฆะในรายวิชานั้น
ข้ อ 10 การลงทะเบียนเรียน
10.1 กําหนดวัน เวลา สถานที่ และวิธีการลงทะเบียนเรี ยนในแต่ละภาคการศึกษา ให้เป็ นไปตามที่
มหาวิทยาลัยกําหนด
10.2 นักศึกษาที่ไม่ได้ลงทะเบียนเรี ยน เมื่อพ้นกําหนด สัปดาห์แรกนับจากวันเปิ ดภาคการศึกษาปกติ หรื อ
ภาคฤดูร้อน จะหมดสิ ทธิ์ในการลงทะเบียนเรี ยนสําหรับภาคการศึกษานั้น
10.3 ในภาคการศึกษาปกติใด หากนักศึกษาไม่ได้ลงทะเบียนเรี ยน ต้องยืน่ คําร้องขอลาพักการศึกษาภายใน
30 วัน นับจากวันเปิ ดภาคการศึกษานั้น หากไม่ปฏิบตั ิดงั กล่าว มหาวิทยาลัยจะถอนชื่อนักศึกษาผูน้ ้ นั ออกจากทะเบียนนักศึกษา
10.4 การลงทะเบียนเรี ยนรายวิชาต่างๆ ต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึ กษา มิฉะนั้นจะถือว่าการ
ลงทะเบียนเรี ยนดังกล่าวเป็ นโมฆะ
10.5 ในภาคการศึกษาปกติ นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรี ยนไม่ต่าํ กว่า 9 หน่วยกิต และไม่เกิน 22 หน่วยกิต
ยกเว้นนักศึกษาในภาวะรอพินิจและนักศึกษาในภาวะวิกฤต ตามนัยแห่งข้อ 12 ของระเบียบนี้ ต้องลงทะเบียนเรี ยนไม่เกิน 16
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หน่วยกิต และสําหรับภาคฤดูร้อนนักศึกษาลงทะเบียนเรี ยนได้ไม่เกิน 9 หน่วยกิต ยกเว้นนักศึกษาในภาวะรอพินิจ และนักศึกษา
ในภาวะวิกฤตลงทะเบียนเรี ยนได้ไม่เกิน 6 หน่วยกิต
10.6 การลงทะเบียนเรี ยนโดยมีจาํ นวนหน่วยกิตมากกว่าหรื อน้อยกว่าที่กาํ หนดไว้ในข้อ 10.5 ต้องขออนุมตั ิ
คณบดี โดยผ่านอาจารย์ที่ปรึ กษา ยกเว้นภาคการศึกษาสุ ดท้ายที่นกั ศึกษาจะสําเร็ จการศึกษาตามหลักสู ตร และจําเป็ นต้อง
ลงทะเบียนเรี ยนโดยมีจาํ นวนหน่วยกิตรวมกันไม่ถึงเกณฑ์ข้ นั ตํ่าตามข้อ 10.5 มิฉะนั้นจะถือว่าการลงทะเบียนเรี ยนดังกล่าวเป็ น
โมฆะ
10.7 ในกรณี ที่มีเหตุอนั ควร มหาวิทยาลัยอาจประกาศงดการสอนรายวิชาใดรายวิชาหนึ่ง หรื อจํากัดจํานวน
นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรี ยนในรายวิชาใดก็ได้
10.8 การลงทะเบียนเรี ยนรายวิชาเพิ่มเติม ต้องกระทําภายใน สัปดาห์แรกของภาคการศึกษาปกติ
10.9 การถอนการลงทะเบียนเรี ยนรายวิชาใด ให้มีผลดังนี้
10.9.1 ถ้าถอนภายใน 2 สัปดาห์แรกของภาคการศึกษาปกติ หรื อภายในสัปดาห์แรกของภาคฤดูร้อน
รายวิชานั้นจะไม่ปรากฏในใบแสดงผลการศึกษา
10.9.2 ถ้าถอนเมื่อพ้นกําหนด 2 สัปดาห์แรก แต่ยงั อยูภ่ ายใน 12 สัปดาห์ หรื อเมื่อพ้นกําหนดสัปดาห์
แรก แต่ยงั อยูภ่ ายใน 5 สัปดาห์แรกของภาคฤดูร้อน จะต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึ กษา และผ่านอาจารย์ผสู ้ อน และ
รายวิชานั้นจะปรากฏในใบแสดงผลการศึกษา โดยจะได้สัญลักษณ์ W
10.9.3 เมื่อพ้นกําหนดการถอนรายวิชาโดยได้สัญลักษณ์ W ตามข้อ 10.9.2 แล้ว นักศึกษาจะถอนการ
ลงทะเบียนเฉพาะรายวิชาไม่ได้ ยกเว้นกรณี ที่มีความจําเป็ น
10.10 การลงทะเบียนเรี ยนรายวิชาเพิ่ม จนมีจาํ นวนหน่ วยกิตสู งกว่า หรื อการถอนการลงทะเบียนรายวิชา จน
เหลือจํานวนหน่วยกิตตํ่ากว่าที่ระบุไว้ในข้อ 10.5 จะกระทํามิได้ เว้นแต่จะได้รับการอนุมตั ิจากคณบดี มิฉะนั้นจะถือว่าการ
ลงทะเบียนเรี ยนดังกล่าวเป็ นโมฆะ
ข้ อ 11 การวัดและประเมินผล
11.1 มหาวิทยาลัยดําเนินการวัดและประเมินผลแต่ละรายวิชาที่นกั ศึกษาได้ลงทะเบียนเรี ยนในทุกภาค
การศึกษา การวัดและประเมินผลเป็ นหน้าที่และความรับผิดชอบของอาจารย์ผสู ้ อนหรื อผูท้ ี่คณะเจ้าของรายวิชาจะกําหนด ซึ่ง
อาจกระทําโดยพิจารณาจากพัฒนาการของผูเ้ รี ยน ความประพฤติ การสังเกตพฤติกรรมการเรี ยน การร่ วมกิจกรรม การสอบหรื อ
วิธีอื่น ตามที่คณะเจ้าของรายวิชาจะกําหนดในแต่ละรายวิชา ซึ่งการสอบอาจมีได้หลายครั้ง และการสอบไล่ หมายถึง การสอบ
ครั้งสุ ดท้ายของรายวิชานั้น
11.2 ทุกรายวิชาที่ลงทะเบียนเรี ยน นักศึกษาต้องมีเวลาศึกษาไม่นอ้ ยกว่าร้อยละแปดสิ บของเวลาศึกษา
ทั้งหมดหรื อ ได้ทาํ งานในรายวิชานั้นจนเป็ นที่เพียงพอตามที่อาจารย์ผสู ้ อนกําหนด จึงจะมีสิทธิ์ได้รับการวัดและประเมินผล เว้น
แต่จะได้รับการอนุมตั ิเป็ นกรณี พิเศษจากคณบดี เมื่อคณบดีเห็นว่าเวลาศึกษาที่ไม่ครบนั้นเนื่องมาจากเหตุอนั จะโทษนักศึกษาผูน้ ้ นั
มิได้
11.3 การวัดและประเมินผลในแต่ละรายวิชา ให้วดั และประเมินผลเป็ นระดับคะแนนหรื อสัญลักษณ์
11.3.1 การวัดและประเมินผลเป็ นระดับคะแนน มี 8 ระดับ มีความหมายดังนี้
ระดับคะแนน
A
B+
B
C+
C
D+
D

ความหมาย
ดีเยีย่ ม (Excellent)
ดีมาก (Very Good)
ดี (Good)
พอใช้ (Fairly Good)
ปานกลาง (Fair)
อ่อน (Poor)
อ่อนมาก (Very Poor)

ค่าระดับคะแนน (ต่อหนึ่งหน่วยกิต)
4.0
3.5
3.0
2.5
2.0
1.5
1.0
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E
ตก (Fail)
0.0
11.3.2 การวัดและประเมินผลเป็ นสัญลักษณ์ มีความหมายดังนี้
G (Distinction)
หมายความว่า ผลการศึกษาอยูใ่ นขั้นดี
P (Pass)
หมายความว่า ผลการศึกษาอยูใ่ นขั้นพอใช้
F (Fail)
หมายความว่า ผลการศึกษาอยูใ่ นขั้นตก
ใช้สาํ หรับรายวิชาที่ไม่มีจาํ นวนหน่ วยกิต และรายวิชาที่มีจาํ นวนหน่วยกิตที่หลักสู ตรกําหนดให้
มีการวัดและประเมินผลเป็ นสัญลักษณ์ G P F เช่น รายวิชาสหกิจศึกษา
S (Satisfactory) หมายความว่า ผลการศึกษาเป็ นที่พอใจ ใช้สาํ หรับรายวิชาที่ไม่นบั
หน่วยกิต เป็ นหน่วยกิตสะสม
U (Unsatisfactory) หมายความว่า ผลการศึกษาไม่เป็ นที่พอใจใช้สาํ หรับรายวิชาที่ไม่นบั
หน่วยกิตเป็ นหน่วยกิตสะสม
11.3.3 สัญลักษณ์อื่นๆ มีความหมายดังนี้
I (Incomplete) หมายความว่า การวัดและประเมินผลยังไม่สมบูรณ์ ใช้เมื่ออาจารย์ผสู ้ อนโดย
ความเห็นชอบของหัวหน้าภาควิชาที่รับผิดชอบรายวิชานั้น เห็นสมควรให้รอการวัดและประเมินผลไว้ก่อน เนื่ องจากนักศึกษายัง
ปฏิบตั ิงานซึ่ งเป็ นส่ วนประกอบการศึกษารายวิชานั้นยังไม่สมบูรณ์ หรื อใช้เมื่อนักศึกษาได้รับการอนุ มตั ิให้ได้สัญลักษณ์ I จาก
คณะกรรมการประจําคณะตามความในข้อ 16.1.2 แห่ งระเบียบนี้ เมื่อได้สัญลักษณ์ I ในรายวิชาใด นักศึกษาต้องติดต่ออาจารย์
ผูส้ อนเพื่อดําเนิ นการให้มีการวัดและประเมินผลภายใน 1 สัปดาห์แรกของภาคการศึกษาปกติถดั ไป หรื อ 1 สัปดาห์แรกของภาค
ฤดูร้อน หากว่านักศึกษาผูน้ ้ ันลงทะเบียนเรี ยนในภาคฤดูร้อนด้วย เมื่อพ้นกําหนดดังกล่าว ยังไม่สามารถวัดและประเมินผลได้
สัญลักษณ์ I จะเปลี่ยนเป็ นระดับคะแนน E หรื อสัญลักษณ์ F หรื อ U หรื อ W หรื อ R แล้วแต่กรณี ทนั ที
W (Withdrawn) หมายความว่า ถอนหรื อยกเลิกการลงทะเบียนเรี ยน ใช้เมื่อนักศึกษาได้รับการ
อนุ ม ัติ ใ ห้ ถ อนหรื อ ยกเลิ ก การลงทะเบี ย นเรี ย นวิช านั้ น ตามความในข้อ 10.9.2 หรื อ ข้อ 16.1.2 แห่ ง ระเบี ย บนี้ หรื อ เมื่ อ
คณะกรรมการประจําคณะอนุมตั ิให้นกั ศึกษาที่ได้สัญลักษณ์ I อยู่ ลาพักการศึกษาในภาคการศึกษาปกติถดั ไป
R (Deferred) หมายความว่า เลื่ อ นกําหนดการวัดและประเมิน ผลไปเป็ นภาคการศึ กษาปกติ
ถัดไป ใช้สาํ หรับรายวิชาที่นักศึกษาได้สัญลักษณ์ I อยู่ และมิใช่รายวิชาภาคทฤษฎีและภาคปฏิบตั ิ ซึ่ งอาจารย์ผสู ้ อนมีความเห็นว่า
ไม่สามารถวัดและประเมินผลได้ก่อนสิ้ น 1 สัปดาห์แรกของภาคการศึกษาปกติถดั ไป โดยมีสาเหตุอนั มิใช่ความผิดของนักศึกษา
การให้สัญลักษณ์ R ต้องได้รับการอนุ มตั ิจากคณะกรรมการประจําคณะของคณะที่รับผิดชอบ
รายวิชานั้น และนักศึกษาที่ได้สัญลักษณ์ R ต้องลงทะเบียนเรี ยนรายวิชานั้นใหม่ในภาคการศึกษาปกติถดั ไป จึงจะมีสิทธิ์ ได้รับ
การวัดและประเมินผล หากนักศึกษาไม่ลงทะเบียนเรี ยนภายใน 2 สัปดาห์แรกของภาคการศึกษาปกติ สัญลักษณ์ R จะเปลี่ยนเป็ น
ระดับคะแนน E ทันที
11.4 นักศึกษาที่ได้ระดับคะแนน E หรื อระดับคะแนนอื่นที่หลักสู ตรกําหนด หรื อสัญลักษณ์ F ในรายวิชาใด
ต้องลงทะเบียนเรี ยนรายวิชานั้นซํ้า เว้นแต่รายวิชาดังกล่าวเป็ นรายวิชาในหมวดวิชาเลือกตามหลักสู ตร
11.5 นักศึกษาจะลงทะเบียนเรี ยนซํ้ารายวิชาที่ได้ระดับคะแนนตั้งแต่ 2.00 ขึ้นไป หรื อได้สัญลักษณ์ G หรื อ
P หรื อ S มิได้ เว้นแต่จะเป็ นรายวิชาที่มีการกําหนดไว้ในหลักสู ตรเป็ นอย่างอื่น การลงทะเบียนเรี ยนรายวิชาใดที่ผดิ เงื่อนไขนี้ถือ
เป็ นโมฆะ
11.6 การลงทะเบียนเรี ยนโดยไม่นบั หน่วยกิตเป็ นหน่วยกิตสะสม
11.6.1 นักศึกษาอาจลงทะเบียนเรี ยนรายวิชาที่มิใช่วชิ าบังคับของหลักสู ตร โดยไม่นบั หน่วยกิตเป็ น
หน่วยกิตสะสมได้ การวัดและประเมินผลรายวิชานั้น ให้วดั และประเมินผลเป็ นสัญลักษณ์ S หรื อ U
11.6.2 การนับจํานวนหน่วยกิตสู งสุ ดที่นกั ศึกษามีสิทธิ์ลงทะเบียนเรี ยนได้ในแต่ละภาคการศึกษา ตาม
ความในข้อ 10.5 ให้นบั รวมจํานวนหน่วยกิตของรายวิชาที่นกั ศึกษาลงทะเบียนเรี ยน โดยไม่นบั หน่วยกิตเป็ นหน่วยกิตสะสมเข้า
ด้วย แต่จะไม่นาํ มานับรวมในการคิดจํานวนหน่วยกิตตํ่าสุ ดที่นกั ศึกษาต้องลงทะเบียนเรี ยนในภาคการศึกษาปกติ
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11.6.3 นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรี ยนรายวิชาใด โดยไม่นบั หน่วยกิตเป็ นหน่วยกิตสะสม ที่ได้สัญลักษณ์
S หรื อ U แล้ว ภายหลังจะลงทะเบียนเรี ยนซํ้า โดยให้มีการวัดและประเมินผลเป็ นระดับคะแนนอีกมิได้ เว้นแต่ในกรณี ที่มีการย้าย
คณะหรื อประเภทวิชา หรื อย้ายสาขาวิชา และรายวิชานั้นเป็ นวิชาบังคับในหลักสู ตรใหม่
11.7 การนับจํานวนหน่วยกิตสะสม ให้นบั รวมเฉพาะหน่วยกิตของรายวิชาตามหลักสู ตรที่ได้ระดับคะแนน
ไม่ต่าํ กว่า 1.00 หรื อได้สัญลักษณ์ G หรื อ P แต่บางหลักสู ตรอาจกําหนดให้ได้ระดับคะแนนสู งกว่า 1.00 จึงจะนับหน่วยกิตของ
รายวิชานั้นเป็ นหน่วยกิตสะสมก็ได้
11.8 ในกรณี ที่นกั ศึกษาได้ศึกษารายวิชาใดมากกว่าหนึ่งครั้ง ให้นบั หน่วยกิตของรายวิชานั้นเป็ นหน่วยกิต
สะสมตามหลักสู ตรได้เพียงครั้งเดียว โดยพิจารณาจากการวัดและประเมินผลครั้งหลังสุ ด
11.9 มหาวิทยาลัยจะประเมินผลการศึกษาของนักศึกษาทุกคนที่ได้ลงทะเบียนเรี ยน โดยคํานวณผลตาม
หลักเกณฑ์ ดังนี้
11.9.1 หน่วยจุดของรายวิชาหนึ่งๆ คือ ผลคูณระหว่างจํานวนหน่วยกิตกับค่าระดับคะแนนที่ได้จาก
การประเมินผลรายวิชานั้น
11.9.2 แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยประจําภาค คือ ค่าผลรวมของหน่วยจุดของทุกรายวิชาที่ได้ศึกษาในภาค
การศึกษานั้น หารด้วยหน่วยกิตรวมของรายวิชาดังกล่าว เฉพาะรายวิชาที่มีการประเมินผลเป็ นระดับคะแนน
11.9.3 แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม คือ ค่าผลรวมของหน่ วยจุดของทุกรายวิชาที่ได้ศึกษามา ตั้งแต่
เริ่ มเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย หารด้วยจํานวนหน่ วยกิตรวมของรายวิชาดังกล่าว เฉพาะรายวิชาที่มีการประเมินผลเป็ นระดับ
คะแนน และในกรณี ที่มีการเรี ยนรายวิชาที่ได้ระดับคะแนน D+, D หรื อ E มากกว่าหนึ่งครั้ง ให้นาํ ผลการศึกษาและหน่วยกิตครั้ง
หลังสุ ดมาคํานวณแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม
11.9.4 แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยประจําภาค และแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม ให้คาํ นวณเป็ นค่าที่มี
เลขทศนิยม 2 ตําแหน่ง โดยไม่มีการปัดเศษจากทศนิยมตําแหน่งที่ 3
11.10 การทุจริ ตในการวัดผล
เมื่อมีการตรวจพบว่านักศึกษาทุจริ ตในการวัดผล เช่น การสอบรายวิชาใด ให้ผทู ้ ี่รับผิดชอบการวัดผล
ครั้งนั้น หรื อผูค้ วบคุมการสอบ รายงานการทุจริ ตพร้อมส่ งหลักฐานการทุจริ ตไปยังคณะที่นักศึกษาผูน้ ้ ันสังกัดอยู่ ตลอดจนแจ้ง
ให้อาจารย์ผสู ้ อนรายวิชานั้นทราบ และให้คณะกรรมการดําเนิ นงานวินัยนักศึกษาที่นกั ศึกษาผูน้ ้ ันสังกัด พิจารณาโทษแล้วเสนอ
ต่อมหาวิทยาลัยเพื่อดําเนิ นการต่อไป โดยให้นักศึกษาที่ทุจริ ตในการวัดผลดังกล่าว ได้ระดับคะแนน E หรื อสัญลักษณ์ F หรื อ U
ในรายวิชานั้น พร้อมทั้งภาคทัณฑ์ไว้ตลอดการมีสภาพเป็ นนักศึกษา และถ้าหากมีความผิดร้ายแรงก็อาจพิจารณาโทษทางวินัย
ประการหนึ่งประการใด หรื อหลายประการได้อีกดังนี้
11.10.1 ให้พกั การศึกษาไม่นอ้ ยกว่าหนึ่งภาคการศึกษา
11.10.2 ให้ได้ระดับคะแนน E หรื อสัญลักษณ์ F หรื อ U ทุกรายวิชาที่ได้ลงทะเบียนเรี ยนในภาค
การศึกษานั้น
11.10.3 ให้ออก
11.10.4 ไล่ออก
11.11 ระเบียบและข้อพึงปฏิบตั ิอื่นๆ เกี่ยวกับการสอบที่มิได้ระบุไว้ในระเบียบนี้ ให้คณะเป็ นผูพ้ ิจารณา
ประกาศเพิม่ เติมได้ ตามความเหมาะสมกับสภาพและลักษณะการศึกษาของแต่ละคณะ
ข้ อ 12 สถานภาพนักศึกษา
มหาวิทยาลัยจะจําแนกสถานภาพนักศึกษาตามผลการศึกษาในทุกภาคการศึกษา ทั้งนี้ไม่นบั ภาคการศึกษาที่ได้
ลาพักหรื อถูกให้พกั
สถานภาพนักศึกษามี 3 ประเภท คือ นักศึกษาปกติ นักศึกษาในภาวะวิกฤต และนักศึกษาในภาวะรอ
พินิจ
12.1 นักศึกษาปกติ คือ นักศึกษาที่ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม ตั้งแต่ 2.00 ขึ้นไป
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12.2 นักศึกษาในภาวะวิกฤต คือ นักศึกษาที่ได้รับแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 1.00-1.99 ในภาค
การศึกษาแรกที่เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย
12.3 นักศึกษาในภาวะรอพินิจ คือ นักศึกษาที่ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตํ่ากว่า 2.00 โดยให้จาํ แนก
นักศึกษาในภาวะรอพินิจ ดังนี้
12.3.1 นักศึกษาที่ได้ศึกษาในมหาวิทยาลัยครบ 2 ภาคการศึกษาแล้ว และได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ย
สะสมในภาคการศึกษาที่สอง ตั้งแต่ 1.25 แต่ไม่ถึง 2.00 หรื อนักศึกษาปกติที่ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 1.50 แต่ไม่ถึง
2.00 ในภาคการศึกษาถัดไป จะได้รับภาวะรอพินิจครั้งที่ 1
12.3.2 นักศึกษาที่อยูใ่ นภาวะรอพินิจครั้งที่ 1 ที่ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 1.70 แต่ไม่ถึง
2.00 ในภาคการศึกษาถัดไป จะได้รับภาวะรอพินิจครั้งที่ 2
12.3.3 นักศึกษาที่อยูใ่ นภาวะรอพินิจครั้งที่ 2 ที่ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 1.90 แต่ไม่ถึง
2.00 ในภาคการศึกษาถัดไป จะได้รับภาวะรอพินิจครั้งที่ 3
ข้ อ 13 การย้ ายคณะหรื อประเภทวิชา หรื อสาขาวิชา
13.1 การย้ายคณะหรื อประเภทวิชา หรื อสาขาวิชา ต้องได้รับความเห็นชอบจากผูป้ กครองและอาจารย์ที่
ปรึ กษา และได้รับการอนุมตั ิจากคณะกรรมการประจําคณะที่เกี่ยวข้อง ในการพิจารณาอนุมตั ิให้ยึดหลักเกณฑ์ดงั นี้
13.1.1 นักศึกษาที่ขอย้ายคณะหรื อประเภทวิชา หรื อสาขาวิชา ต้องได้ศึกษาอยูใ่ นคณะหรื อประเภท
วิชาหรื อสาขาวิชาเดิม ไม่นอ้ ยกว่า 1 ภาคการศึกษาปกติ ทั้งนี้ไม่นบั รวมภาคการศึกษาที่ลาพักหรื อถูกให้พกั
13.1.2 การกําหนดเงื่อนไขหลักเกณฑ์การให้นกั ศึกษาย้ายเข้าศึกษา ให้อยูใ่ นดุลยพินิจของ
คณะกรรมการประจําคณะที่นกั ศึกษาขอย้ายเข้า
13.2 นักศึกษาที่ได้รับการอนุมตั ิให้ยา้ ยคณะหรื อประเภทวิชา หรื อสาขาวิชา อาจมีสิทธิ์ได้รับการเทียบโอน
หรื อรับโอนบางรายวิชา รายวิชาที่ได้รับการเทียบโอนหรื อรับโอน ให้ได้สัญลักษณ์หรื อระดับคะแนนเดิม และให้นบั หน่วยกิ
ตรายวิชาดังกล่าวเป็ นหน่ วยกิตสะสม และนํามาคํานวณแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม โดยนักศึกษาต้องดําเนินการขอเทียบโอน
ให้แล้วเสร็ จภายในภาคการศึกษาแรกที่ได้รับอนุมตั ิให้ยา้ ยคณะหรื อประเภทวิชาหรื อสาขาวิชา
13.3 การรับโอนรายวิชา ที่เป็ นรายวิชาเดียวกันกับรายวิชาในหลักสู ตรหรื อสาขาวิชาใหม่ รายวิชานั้นจะต้อง
มีระดับคะแนนตั้งแต่ D ขึ้นไป ส่ วนการเทียบโอนรายวิชา ที่มเี นื้อหาเทียบเท่ากันกับรายวิชาในหลักสู ตรหรื อสาขาวิชาใหม่ ให้มี
หลักเกณฑ์ตามความในข้อ 14.6
ข้ อ 14 การเทียบโอนและการรับโอนรายวิชา
14.1 ผูท้ ี่เคยศึกษาในมหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ และผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยได้อีก อาจ
มีสิทธิ์ได้รับการเทียบโอนหรื อรับโอนบางรายวิชา โดยนักศึกษาต้องดําเนินการขอเทียบโอนให้แล้วเสร็ จภายในภาคการศึกษาแรก
ที่เข้าศึกษา
14.2 นักศึกษาที่รับโอนมาจากสถาบันอุดมศึกษาอื่น มีสิทธิ์ได้รับการพิจารณาเทียบโอนบางรายวิชา โดย
นักศึกษาต้องดําเนินการขอเทียบโอนให้แล้วเสร็ จภายในภาคการศึกษาแรกที่เข้าศึกษา
14.3 การเทียบโอนหรื อรับโอนรายวิชาจากสถาบันอุดมศึกษาอื่นทั้งภายในและต่างประเทศ ต้องได้รับการ
อนุมตั ิจากคณะกรรมการประจําคณะก่อน
14.4 รายวิชาที่ได้รับการเทียบโอนหรื อรับโอน ให้ได้สัญลักษณ์หรื อระดับคะแนนเดิม ให้นบั หน่วยกิตราย
วิชาดังกล่าวเป็ นหน่วยกิตสะสม และนํามาคํานวณแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม
14.5 นักศึกษาไม่มีสิทธิ์ลงทะเบียนเรี ยนรายวิชาที่ได้สัญลักษณ์หรื อระดับคะแนนเดิมอีก เว้นแต่เมื่อผล
การศึกษารายวิชาที่สัมพันธ์กบั รายวิชาที่ได้สัญลักษณ์ หรื อระดับคะแนนเดิม ตํ่ากว่ามาตรฐานที่คณะหรื อภาควิชากําหนด ให้
ลงทะเบียนเรี ยนรายวิชาที่ได้สัญลักษณ์หรื อระดับคะแนนเดิมนั้นซํ้าอีกได้ และให้นบั หน่วยกิตรายวิชาดังกล่าวเป็ นหน่วยกิต
สะสมได้เพียงครั้งเดียว
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14.6 การเทียบโอนหรื อรับโอนรายวิชาต้องได้รับการอนุมตั ิจากภาควิชาที่เกี่ยวข้อง โดยมีหลักเกณฑ์ในการ
พิจารณาดังนี้

14.6.1 รายวิชาเดิมที่นาํ มาเทียบโอนหรื อรับโอนได้ จะต้องมีเนื้อหาวิชาอยูใ่ นระดับเดียวกัน และมี
ปริ มาณเท่ากันหรื อไม่นอ้ ยกว่าสามในสี่ ของรายวิชาในหลักสู ตรใหม่
14.6.2 รายวิชาที่จะนํามาพิจารณาเทียบโอนหรื อรับโอน ต้องมีผลการศึกษาตามที่ภาควิชากําหนด โดย
ต้องได้ระดับคะแนน 2.00 หรื อเทียบเท่าขึ้นไป
14.6.3 ให้มีการเทียบโอนหรื อรับโอนรายวิชาได้ไม่เกินสามในสี่ ของจํานวนหน่วยกิตรวมของ
หลักสู ตรใหม่
14.7 การเทียบโอนความรู ้และการให้หน่ วยกิตจากการศึกษานอกระบบ และ/หรื อการศึกษาตามอัธยาศัยเข้า
สู่ การศึกษาในระบบ
14.7.1 การเทียบความรู ้ จะเทียบเป็ นรายวิชาหรื อกลุ่มรายวิชาตามหลักสู ตรที่มหาวิทยาลัยเปิ ดสอน
14.7.2 การเทียบประสบการณ์จากการทํางาน จะคํานึงถึงความรู ้ที่ได้จากประสบการณ์เป็ นหลัก
14.7.3 วิธีการประเมินเพื่อการเทียบความรู ้ในแต่ละรายวิชาหรื อกลุ่มรายวิชา และเกณฑ์การตัดสิ น ให้
อยูใ่ นดุลยพินิจของภาควิชาที่นกั ศึกษาขอเทียบโอนความรู ้
14.7.4 ผลการประเมินต้องเทียบได้ไม่ต่าํ กว่าระดับคะแนน 2.00 หรื อเทียบเท่า จึงจะให้จาํ นวนหน่วยกิ
ตของรายวิชาหรื อกลุ่มรายวิชานั้น แต่ไม่ให้เป็ นระดับคะแนน และไม่นาํ มาคํานวณแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม
14.7.5 การบันทึกผลการเรี ยน ให้บนั ทึกตามวิธีการประเมิน ดังนี้
14.7.5.1 ถ้าได้หน่วยกิตจากการทดสอบมาตรฐานให้บนั ทึก CS (credits from standardized
test)
14.7.5.2 ถ้าได้หน่วยกิตจากการทดสอบที่ไม่ใช่การทดสอบมาตรฐาน ให้บนั ทึก CE (credits
from exam)
14.7.5.3 ถ้าได้หน่วยกิตจากการประเมินการศึกษา หรื อการอบรมที่จดั โดยหน่วยงานอื่น ให้
บันทึก CT (credits from training)
14.7.5.4 ถ้าได้หน่วยกิตจากการเสนอแฟ้มสะสมผลงาน ให้บนั ทึก CP (credits from
portfolio)
14.7.6 ให้เทียบรายวิชาหรื อกลุ่มรายวิชาจากการศึกษานอกระบบและหรื อการศึกษาตามอัธยาศัยได้ไม่
เกินสามในสี่ ของจํานวนหน่วยกิตรวมของหลักสู ตร และต้องใช้เวลาศึกษาอยูใ่ นมหาวิทยาลัยอย่างน้อยหนึ่งปี การศึกษา
ข้ อ 15 การรับโอนนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอื่น
15.1 มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ อาจรับโอนนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่สภา
มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์รับรอง
15.2 การรับโอนนักศึกษา ต้องได้รับการอนุมตั ิจากคณะกรรมการประจําคณะที่นกั ศึกษาขอโอนเข้าศึกษา
และอธิการบดี หรื อผูท้ ี่อธิการบดีมอบหมาย โดยมีหลักเกณฑ์ดงั นี้
15.2.1 นักศึกษาต้องศึกษาอยูใ่ นสถาบันเดิมมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 2 ภาคการศึกษาปกติ โดยไม่นบั ภาค
การศึกษาที่ลาพักหรื อถูกให้พกั
15.2.2 มีรายวิชาที่สามารถนํามาเทียบโอนตามความในข้อ 14.6 คิดเป็ นหน่วยกิตตามหลักสู ตรใหม่ได้
ไม่นอ้ ยกว่า 24 หน่วยกิต และต้องมีแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยของรายวิชาที่เทียบโอนไม่ต่าํ กว่า 2.50 หรื อเทียบเท่า
15.3การสมัครขอโอนย้ายให้ยื่นคําร้องถึงมหาวิทยาลัยอย่างน้อย 2 เดือนก่อนกําหนดวันลงทะเบียนเรี ยนของ
ภาคการศึกษาที่จะโอนเข้าศึกษา พร้อมทั้งติดต่อสถาบันเดิมให้จดั ส่ งใบแสดงผลการศึกษา และคําอธิบายรายวิชาของหลักสู ตรเดิม
มายังมหาวิทยาลัยโดยตรงด้วย
ข้ อ 16 การลา
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16.1 การลาป่ วยหรื อลากิจ
16.1.1 การลาไม่เกิน 7 วัน ในระหว่างเปิ ดภาคการศึกษา ต้องได้รับการอนุ มตั ิจากอาจารย์ผสู ้ อนและ
แจ้งอาจารย์ที่ปรึ กษาทราบ ถ้าเกิน 7 วัน ต้องได้รับการอนุ มตั ิจากคณบดี โดยผ่านอาจารย์ที่ปรึ กษา สําหรับงานหรื อการสอบที่
นักศึกษาได้ขาดไปในช่วงเวลานั้น ให้อยู่ในดุลยพินิจของอาจารย์ผูส้ อน ซึ่ งอาจจะอนุ ญาตให้ปฏิบตั ิงานหรื อสอบทดแทน หรื อ
ยกเว้นได้
16.1.2 ในกรณี ที่ป่วยหรื อมีเหตุสุดวิสัย ทําให้ไม่สามารถเข้าสอบไล่ได้ นักศึกษาต้องขอผ่อนผันการ
สอบไล่ต่อคณะภายในวันถัดไป หลังจากที่มีการสอบไล่รายวิชานั้นเว้นแต่จะมีเหตุผลอันสมควร คณะกรรมการประจําคณะเป็ น
ผูพ้ ิจารณาการขอผ่อนผันดังกล่าว โดยอาจอนุ มตั ิให้ได้สัญลักษณ์ I หรื อให้ยกเลิกการลงทะเบียนเรี ยนรายวิชานั้นเป็ นกรณี พิเศษ
โดยให้ได้สัญลักษณ์ W หรื อไม่อนุมตั ิการขอผ่อนผัน โดยให้ถือว่าขาดสอบก็ได้
16.2 การลาพักการศึกษา
16.2.1 การลาพักการศึกษาเป็ นการลาพักทั้งภาคการศึกษา และถ้าได้ลงทะเบียนไปแล้ว เป็ นการยกเลิก
การลงทะเบียนเรี ยน โดยรายวิชาที่ได้ลงทะเบียนเรี ยนทั้งหมดในภาคการศึกษานั้น จะไม่ปรากฏในใบแสดงผลการศึกษา
16.2.2 การขอลาพักการศึกษา ให้แสดงเหตุผลความจําเป็ นพร้อมกับมีหนังสื อรับรองของผูป้ กครอง
ผ่านอาจารย์ที่ปรึ กษา การลาพักการศึกษาต้องได้รับการอนุมตั ิจากคณบดี
16.2.3 การลาพักการศึกษา จะลาพักเกิน 2 ภาคการศึกษาปกติติดต่อกันไม่ได้
16.2.4 ในสองภาคการศึกษาปกติแรกที่ได้เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย นักศึกษาจะลาพักการศึกษาไม่ได้
เว้นแต่กรณี ที่ป่วย หรื อถูกเกณฑ์หรื อระดมเข้ารับราชการทหารกองประจําการ และหรื อได้รับทุนต่างๆ ที่มหาวิทยาลัยเห็นว่าเป็ น
ประโยชน์กบั นักศึกษา
16.2.5 การลาพักการศึกษา นอกเหนือจากหลักเกณฑ์ตามความในข้อ 16.2.3 และข้อ 16.2.4 ต้องได้รับ
การอนุมตั ิจากอธิการบดีเป็ นกรณี พิเศษ โดยการเสนอของคณบดี
16.2.6 นักศึกษาจะต้องชําระค่ารักษาสถานภาพนักศึกษาทุกภาคการศึกษาที่ได้รับการอนุมตั ิให้ลาพัก
ตามอัตราที่มหาวิทยาลัยกําหนด ยกเว้นภาคการศึกษาที่ได้ลงทะเบียนเรี ยนไปก่อนแล้ว
16.3 ในการลาป่ วยและการลาพักการศึกษาเนื่องจากป่ วย นักศึกษาต้องแสดงใบรับรองแพทย์ดว้ ยทุกครั้ง
16.4 การให้ พ ัก การศึ ก ษา ในกรณี ที่ ค ณะกรรมการแพทย์ซ่ ึ งอธิ ก ารบดี แ ต่ ง ตั้งขึ้ น วินิ จ ฉัย ว่าป่ วย และ
คณะกรรมการประจําคณะเห็นว่าโรคนั้นเป็ นอุปสรรคต่อการศึกษา และหรื อเป็ นอันตรายต่อผูอ้ ื่น คณะกรรมการประจําคณะอาจ
เสนอให้นกั ศึกษาผูน้ ้ นั พักการศึกษาได้
16.5 การลาออก นักศึกษายืน่ ใบลาออก พร้อมหนังสื อรับรองของผูป้ กครองผ่านอาจารย์ที่ปรึ กษา เพื่อขอ
อนุมตั ิต่ออธิการบดี ผูท้ ี่จะได้รับการอนุมตั ิให้ลาออกได้ตอ้ งไม่มีหนี้สินกับมหาวิทยาลัย
ข้ อ 17 การเสนอชื่ อเพื่อรับปริญญาและการอนุมัติให้ ปริญญา
17.1 นักศึกษาที่จะได้รับการเสนอชื่อเพื่อรับปริ ญญา ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนดังนี้
17.1.1 ได้ศึกษาและผ่านการวัดและประเมินผลรายวิชาต่างๆ ครบถ้วนตามหลักสู ตรและข้อกําหนด
ของสาขาวิชาที่จะรับปริ ญญา โดยไม่มีรายวิชาใดที่ได้สัญลักษณ์ I หรื อ R ค้างอยู่ ทั้งนี้นบั รวมถึงรายวิชาที่ได้รับการเทียบโอนและที่
รับโอน และนักศึกษาจะต้องผ่านการเข้าร่ วมกิจกรรมเสริ มหลักสู ตร เพื่อพัฒนานักศึกษาตามที่มหาวิทยาลัยกําหนดด้วย
17.1.2 ยังมีสถานภาพเป็ นนักศึกษาอยูแ่ ละได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่าํ กว่า 2.00 หากเป็ น
นักศึกษาที่โอนย้ายมาจากสถาบันอุดมศึกษาอื่น จะต้องศึกษาอยูใ่ นมหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์อย่างน้อยหนึ่งปี การศึกษา
17.1.3 ระยะเวลาการสําเร็ จการศึกษา
17.1.3.1 หลักสู ตร 4 ปี สําเร็ จการศึกษาได้ไม่ก่อน 6 ภาคการศึกษาปกติ สําหรับการลงทะเบียน
เรี ยนเต็มเวลา และไม่ก่อน 14 ภาคการศึกษาปกติ สําหรับการลงทะเบียนเรี ยนไม่เต็มเวลา
17.1.3.2 หลักสู ตร 5 ปี สําเร็ จการศึกษาได้ไม่ก่อน 8 ภาคการศึกษาปกติ สําหรับการลงทะเบียน
เรี ยนเต็มเวลา และไม่ก่อน 17 ภาคการศึกษาปกติ สําหรับการลงทะเบียนเรี ยนไม่เต็มเวลา
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17.1.3.3 หลักสู ตร 6 ปี สําเร็ จการศึกษาได้ไม่ก่อน 10 ภาคการศึกษาปกติ สําหรับการ
ลงทะเบียนเรี ยนเต็มเวลา และไม่ก่อน 20 ภาคการศึกษาปกติ สําหรับการลงทะเบียนเรี ยนไม่เต็มเวลา
17.1.4 ไม่อยูใ่ นระหว่างการรอรับโทษทางวินยั ที่ระบุให้งดการเสนอชื่อเพื่อรับปริ ญญาชัว่ ระยะเวลา
หนึ่ง
17.1.5 ได้ปฏิบตั ิตามระเบียบต่างๆ ครบถ้วน และไม่มีหนี้สินใดๆ ต่อมหาวิทยาลัย
17.1.6 ได้ดาํ เนินการเพื่อขอรับปริ ญญาตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด
17.2 นักศึกษาที่จะได้รับการเสนอชื่อเพื่อรับปริ ญญาเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนดังนี้
17.2.1 มีคุณสมบัติตามความในข้อ 17.1
17.2.2 ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 3.50 ขึ้นไป
17.2.3 ไม่เคยได้ระดับคะแนนตํ่ากว่า 2.00 หรื อสัญลักษณ์ F หรื อ U ในรายวิชาใดๆ
17.2.4 ใช้เวลาศึกษาไม่เกินจํานวนปี การศึกษาต่อเนื่องกันตามแผนการศึกษาของสาขาวิชาที่จะได้รับ
ปริ ญญา
17.2.5 ไม่เคยเป็ นผูม้ ีประวัติได้รับการลงโทษ เนื่องจากผิดวินยั อย่างร้ายแรง
17.3 นักศึกษาที่จะได้รับการเสนอชื่อเพื่อรับปริ ญญาเกียรตินิยมอันดับสองต้องมีคุณสมบัติครบถ้วน ดังนี้
17.3.1 มีคุณสมบัติตามความในข้อ 17.1
17.3.2 ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 3.25 ขึ้นไป แต่เป็ นผูไ้ ม่มีสิทธิ์ได้รับปริ ญญาเกียรตินิยม
อันดับหนึ่ง
17.3.3 ไม่เคยได้ระดับคะแนนตํ่ากว่า 2.00 ในรายวิชาเอกใดๆ ของหลักสู ตรสาขาวิชานั้น
17.3.4 ไม่เคยได้ระดับคะแนน E หรื อสัญลักษณ์ F หรื อ U ในรายวิชาใดๆ
17.3.5 มีคุณสมบัติตามความในข้อ 17.2.4
17.3.6 มีคุณสมบัติตามความในข้อ 17.2.5
17.4 มหาวิทยาลัยจะเสนอรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์ได้รับการเสนอชื่อเพื่อรับปริ ญญา หรื อปริ ญญาเกียรติ
นิยมในสาขาวิชาต่างๆ เพื่อขออนุมตั ิปริ ญญาต่อสภามหาวิทยาลัย
17.5 ในกรณี ที่นกั ศึกษามีคุณสมบัติครบถ้วนตามความในข้อ 17.1 แต่ประสงค์จะขอเลื่อนการเสนอชื่อเพื่อ
รับปริ ญญาออกไป โดยต้องการลงทะเบียนเรี ยนบางรายวิชาอีก อธิการบดีโดยการเสนอของคณะกรรมการประจําคณะ อาจอนุมตั ิ
ให้นกั ศึกษาลงทะเบียนเรี ยนบางรายวิชา โดยไม่นบั เป็ นหน่วยกิตสะสมได้
ข้ อ 18 การขอเข้ าศึกษาเพื่อปริญญาที่สอง
18.1 นักศึกษาที่สาํ เร็ จการศึกษาขั้นปริ ญญาตรี จากมหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ หรื อสถาบันอุดมศึกษาอื่น
ที่
เทียบเท่า อาจขอเข้าศึกษาต่อในหลักสู ตรปริ ญญาตรี สาขาวิชาอื่นเป็ นการเพิ่มเติมได้
18.2 การรับเข้าศึกษา ต้องได้รับการอนุมตั ิจากคณะกรรมการประจําคณะที่นกั ศึกษาขอเข้าศึกษา และ
อธิการบดี
18.3 การเทียบโอนและการรับโอนรายวิชา
18.3.1 รายวิชาที่นักศึกษาได้ศึกษาในสาขาวิชาที่สําเร็ จการศึกษา จะได้รับการพิจารณาเทียบโอนและ
รั บ โอน โดยรายวิช าที่ ได้รับ การเที ยบโอนและรั บ โอน ให้ได้สั ญ ลักษณ์ หรื อ ระดับ คะแนนเดิม และให้นับ หน่ วยกิ ตรายวิช า
ดังกล่าวเป็ นหน่วยกิตสะสม แต่ไม่นาํ มาคํานวณแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม
18.3.2 นักศึกษาไม่มีสิทธิ์ลงทะเบียนเรี ยนรายวิชาที่ได้สัญลักษณ์หรื อระดับคะแนนเดิม เว้นแต่เมื่อผล
การศึ กษารายวิชาที่ สั มพัน ธ์กับ รายวิชาที่ ได้สั ญลักษณ์ หรื อ ระดับ คะแนนเดิมตํ่ากว่ามาตรฐาน คณะหรื อภาควิชากําหนดให้
ลงทะเบียนเรี ยนรายวิชาที่ได้สัญลักษณ์หรื อระดับคะแนนเดิมซํ้าอีกได้ และให้นับหน่ วยกิตรายวิชาดังกล่าว เป็ นหน่ วยกิตสะสม
ได้เพียงครั้งเดียว
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18.3.3 การเทียบโอนและการรับโอนรายวิชา ต้องได้รับการอนุมตั ิจากคณะกรรมการประจําคณะ
โดยมี
หลักเกณฑ์ในการพิจารณาตามความในข้อ 14.6
ข้ อ 19 การศึกษาสองปริญญาพร้ อมกัน
19.1 นักศึกษาที่เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ อาจขอศึกษาสองปริ ญญาพร้อมกันได้
19.2 รายละเอียดต่างๆ ให้เป็ นไปตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด
ข้ อ 20 การพ้นสภาพการเป็ นนักศึกษา
20.1 ตายหรื อลาออก
20.2 ถูกให้ออก หรื อไล่ออก เนื่องจากต้องโทษทางวินยั
20.3 ไม่ได้ลงทะเบียนเรี ยนภายใน 30 วัน นับจากวันเปิ ดภาคการศึกษาปกติ โดยมิได้รับการอนุมตั ิให้ลาพัก
การศึกษา
20.4 ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตํ่ากว่า 1.00 ในภาคการศึกษาแรกที่เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ ไม่
นับภาคการศึกษาที่ลาพัก หรื อถูกให้พกั
20.5 ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตํ่ากว่า 1.25 ในภาคการศึกษาปกติที่สองที่เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย
ทั้งนี้ไม่นบั ภาคการศึกษาที่ลาพักหรื อถูกให้พกั
20.6 ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตํ่ากว่า 1.50 ยกเว้นนักศึกษาที่เริ่ มเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยในสองภาค
การศึกษาแรก
20.7 ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตํ่ากว่า 1.70 ในภาคการศึกษาปกติถดั ไป หลังจากได้รับภาวะรอพินิจ
ครั้งที่ 1
20.8 ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตํ่ากว่า 1.90 ในภาคการศึกษาปกติถดั ไป หลังจากได้รับภาวะรอพินิจ
ครั้งที่ 2
20.9 ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตํ่ากว่า 2.00 ในภาคการศึกษาปกติถดั ไป หลังจากได้รับภาวะรอพินิจ
ครั้งที่ 3
20.10 ได้ข้ ึนทะเบียนเป็ นนักศึกษามหาวิทยาลัยมาแล้ว เป็ นระยะเวลาเกิน 2 เท่าของจํานวนปี การศึกษา
ต่อเนื่องกัน
ที่ได้กาํ หนดไว้ในแผนกําหนดการศึกษาของสาขาวิชาที่ศึกษาอยู่ สําหรับนักศึกษาที่รับโอนให้นบั เวลาที่เคยศึกษาอยูใ่ นสถาบัน
เดิมรวมเข้าด้วย
20.11 ได้รับการอนุมตั ิปริ ญญา
20.12 ได้รับการวินิจฉัยโดยคณะกรรมการแพทย์ซ่ ึงแต่งตั้งโดยอธิการบดี ว่าป่ วย จนเป็ นอุปสรรคต่อ
การศึกษา หรื อเป็ นอันตรายต่อผูอ้ ื่น ทั้งนี้ตอ้ งได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะ
ข้ อ 21 ให้ อธิการบดีรักษาการตามระเบียบนี้ ในกรณีที่จะต้ องมีการดําเนินการใดๆ ที่มิได้กาํ หนดไว้ ในระเบียบนี้ หรื อ
กําหนดไว้ ไม่ ชั ดเจน หรื อในกรณี ที่ มี ความจําเป็ นต้ องผ่ อนผั นข้ อกําหนดในระเบี ยบนี้ เป็ นกรณี พิ เศษ เพื่ อให้ การดําเนิ นการจั ด
การศึ กษาขั้นปริ ญญาตรี ของมหาวิทยาลัยเป็ นไปโดยเรี ยบร้ อย ให้ อธิ การบดีมีอํานาจตีความ วินิ จฉั ยสั่ งการ และปฏิบัติตามที่
เห็นสมควร และให้ ถือเป็ นที่สุด แล้วรายงานให้ สภามหาวิทยาลัยทราบ
ประกาศ ณ วันที่ 4 พ.ค. 2552
เกษม สุ วรรณกุล
(ศาสตราจารย์เกษม สุ วรรณกุล)
นายกสภามหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์
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