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ค ำน ำ 
 

 หลักสูตรอนุปริญญาสาขาวิชาอิสลามศึกษา พุทธศักราช 2562 เป็นหลักสูตรที่ปรับปรุงจาก
หลักสูตรอนุปริญญาสาขาวิชาอิสลามศึกษา พุทธศักราช 2557 โดยหลักสูตรฉบับนี้จะให้ความส าคัญ
กับความต้องการของผู้ใช้ผู้ส าเร็จ ควบคู่กับทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และการบูรณาการ
เทคโนโลยีในการเรียนรู้โดยได้ปรับปรุงเนื้อหาหลักสูตรให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติฉบับที่ 12 (พุทธศักราช 2560-2564) และแนวนโยบายไทยแลนด์ 4.0 การใช้เทคโนโลยีเพ่ือ
การเรียนรู้ เพ่ือมุ่งเน้นให้นักศึกษารู้จริงในสิ่งที่ท าเชื่อมโยงกิจกรรมในห้องเรียนสู่การปฏิบัติ คณะ
ผู้จัดท าหวังเป็นอย่างยิ่งว่าหลักสูตรฉบับนี้ที่จัดท าขึ้นจะช่วยเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ให้กับสังคมและประเทศชาติ ต่อไป 
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 12. ผลกระทบจาก ข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับ
พันธกิจของสถาบัน 
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 1. ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 5 
 2. แผนพัฒนาปรับปรุง 5 
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รายละเอียดของหลักสูตร 
หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาอิสลามศึกษา 

ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562 
 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา  วิทยาลัยชุมชนปัตตานี 
สาขาวิชา   อิสลามศึกษา 
     

หมวดที ่1 
ข้อมูลทั่วไป 

 
1. ชื่อหลักสูตร 

ชื่อภาษาไทย:               หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาอิสลามศึกษา 
ชื่อภาษาอังกฤษ:  Associate Degree Program in Islamic Studies 

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา  
ชื่อเต็ม (ไทย):                 อนุปริญญา (อิสลามศึกษา) 
ชื่อย่อ (ไทย):  อ. (อิสลามศึกษา) 
ชื่อเต็ม (อังกฤษ):             Associate Degree (Islamic Studies) 
ชื่อย่อ (อังกฤษ):              A. (Islamic Studies) 

3. วิชาเอก 
- ไม่มี - 

4. จ านวนหน่วยกิตที่เรียน 
ตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 90 หน่วยกิต 
 

5. รูปแบบของหลักสูตร 
5.1 รูปแบบ  

หลักสูตรอนุปริญญา 3 ปี ระดับท่ี 1 ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 
5.2 ภาษาที่ใช้ 

ภาษาไทย 
 5.3 การรับเข้าศึกษา 
  รับนักศึกษาไทย และนักศึกษาต่างประเทศท่ีสามารถฟัง พูด อ่าน เขียน และเข้าใจภาษาไทย 
 5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอื่นหรือหน่วยงานอ่ืน 
  หลักสูตรเฉพาะของสถาบันที่จัดการเรียนการสอนโดยตรง ไม่มีความร่วมมือกับสถาบันการศึกษา หรือ
หน่วยงานอื่น 
 5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 
  ให้อนุปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 
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6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 
6.1 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 ปรับปรุงจากหลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาอิสลามศึกษา หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 

2557 วิทยาลัยชุมชนปัตตานีเปิดสอนในปีการศึกษา 2557  
6.2 เปิดสอนภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2562 
6.3. สภาวิทยาลัยชุมชนอนุมัติการจัดการเรียนการสอน ในการประชุมครั้งที่ 5/2562 เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 

2562 
6.4 สภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนให้ความเห็นชอบหลักสูตรในการประชุมครั้งที่ 8/2562 เมื่อวันที่  

17 สิงหาคม 2562 
 

7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 
หลักสูตรมีความพร้อมเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐาน ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

แห่งชาติ ในปี พ.ศ. 2563 
 

8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา 
ผู้ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาอิสลามศึกษา สามารถประกอบอาชีพเป็นนักวิชาการ

อิสลามศึกษา เจ้าหน้าที่ประสานงานเกี่ยวกับอิสลามศึกษา และผู้สอนอิสลามศึกษาในสถานศึกษาของรัฐ/เอกชน 
 

9. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

ชื่อ-นามสกุล เลขประจ าตัว
ประชาชน 

ต าแหน่ง 
ทางวิชาการ 

คุณวุฒิ
การศึกษา 

สาขาวิชา ส าเร็จการศึกษาจาก 
สถาบัน ปี 

นายอับดุลเลาะ การีนา* 3 9409 00436 XX X รอง
ศาสตราจารย ์

Ph.D. 
 

M.A. 
 

B.A. 

Islamic Studies 
 

Islamic Studies 
 

Islamic Studies 

University Sains 
Malayai 
University Sains 
Malayai 
Islamic University 
of Madina 

2547 
 

2541 
 

2533 

นางสาวนูรีซัน ดอเลา๊ะ* 
 

3 9401 00108 XX X - M.E. 
 
 
บธ.บ. 

Islamic 
Studies 
 
การจัดการ 

Maulana Malik 
Ibrahim State 
Islamic University
มหาวิทยาลยัสงขลา
นครินทร์วิทยาเขต
ปัตตาน ี

2560 
 
 
2556 

นายมูฮ าหมัดฮุสนี ยานยา 3 9410 00184 XX X - Ph.D.  
 
 

M.A.  
 

B.A. 

ปรัชญาและอารย
ธรรมอิสลาม 
 
อิสลามศึกษา 
 
เอกภาพและ
ปรัชญา 

University 
Malaysia 
Terengganu 
University Sains 
Malayai 
ม.อัลอัซฮาร 

2559 
 
 

2553 
 

2548 

หมายเหตุ   * อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีสัญญาจ้างกับวิทยาลัยชุมชนปัตตานี ระยะเวลาสัญญาจ้าง 1 ปีขึ้นไป  
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10. สถานที่จัดการเรียนการสอน 
 วิทยาลัยชุมชนปัตตานี และสถานที่จัดการศึกษาในชุมชนที่วิทยาลัยชุมชนปัตตานีก าหนด 
 

11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 
11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 

 การพัฒนาและยกระดับคุณภาพของก าลังคน และความคิดสร้างสรรค์ในการขยายฐานเศรษฐกิจ
และฐานรายได้ใหม่ควบคู่กับการเพ่ิมผลิตภาพของฐานการผลิต เป็นแนวทางการขับเคลื่อนให้เศรษฐกิจเจริญเติบโต
ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ดังนั้นการบริหารจัดการองค์ความรู้
อิสลามศึกษาให้เป็นระบบมีความจ าอย่างยิ่ง รวมถึงการประยุกต์ใช้องค์ความรู้ในด้านอิสลาม เพ่ือช่วยสร้างความ
เข้าใจที่ถูกต้องเก่ียวกับหลักและวิถีปฏิบัติของศาสนาอิสลาม ให้เกิดเป็นจุดแข็งในสังคมไทย 
 11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม  
 ในโลกยุคปัจจุบันได้มีอิทธิพลอย่างกว้างขว้างต่อการเปลี่ยนแปลงทางด้านสังคมและวัฒนธรรม และ
ยังส่งผลต่อวิถีชีวิตในสังคมปัจจุบันและยังมีผลกระทบทางสังคมและวัฒนธรรม ท าให้มนุษย์ขาดความค านึงถึง
คุณธรรม จริยธรรม ที่จะช่วยชี้น าและขับเคลื่อนให้การเปลี่ยนแปลงนี้เป็นไปในรูปแบบที่สอดคล้องกับหลักค าสอน
ของศาสนาซึ่งจะน าพาสู่การใช้ชีวิตอย่างเหมาะสมกับวิถีชีวิตของสังคมไทย  เนื่องจากการศึกษาในอิสลามเป็น
กระบวนการอบรมและบ่มเพาะสติปัญญา ร่างกายและจิตวิญญาณ เพ่ือผลิตมนุษย์ที่สมบูรณ์ 

 
12. ผลกระทบจาก ข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของวิทยาลัยชุมชน 

 12.1 การพัฒนาหลักสูตร  
 จากผลกระทบจากสถานการณ์ภายนอกในการพัฒนาหลักสูตร จ าเป็นต้องพัฒนาหลักสูตรในเชิงรุก
ที่มีศักยภาพและสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามวิวัฒนาการของเทคโนโลยีสารสนเทศ และรองรับการเปลี่ยนแปลงทาง
สังคมอย่างรวดเร็ว โดยการผลิตบุคลากรที่มีความรู้ทางอิสลามศึกษา ที่มีความพร้อมทางวิชาการท่ีมีศักยภาพในการ
พัฒนาตนเองให้เข้ากับลักษณะงาน ทั้งด้านวิชาการและการใช้ชีวิตอย่างเหมาะสมกับวิถีชีวิตอิสลาม โดยต้องปฏิบัติ
ตนอย่างเคร่งครัดในอิสลาม มีคุณธรรม จริยธรรม 

 12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของวิทยาลัยชุมชน 
 การพัฒนาหลักสูตรมีความสอดคล้องกับพันธกิจของวิทยาลัยชุมชนปัตตานีที่มุ่งสู่ความเป็นเลิศ

ทางด้านการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและส่งเสริมการเรียนรู้ เพ่ือตอบสนองความต้องการของชุมชนและ
สถานประกอบการทั้งภาครัฐและเอกชน ที่มีความสอดคล้องกับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงทางด้านสังคม 
วัฒนธรรม และเศรษฐกิจในปัจจุบัน ตลอดจนการเตรียมความพร้อมด้านความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ 
ทางวิชาชีพส าหรับยกระดับการศึกษาต่อในระดับปริญญา โดยมีเป้าประสงค์ท่ีจะผลิตบุคลากรที่มีคุณภาพทางด้าน
สาขาวิชาอิสลามศึกษาให้เป็นบุคลากรที่มีคุณภาพและสร้างองค์ความรู้ในศาสตร์ที่มีความจ าเป็นต่อพ้ืนฐานทาง
คุณธรรม จริยธรรม ในการพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกี่ยวกับอิสลามศึกษา ซึ่งมีปฏิสัมพันธ์โดยตรงในการ
พัฒนาบุคลากรที่มีคุณธรรม จริยธรรม ในการน าพาประเทศชาติสู่ความม่ังคง มั่งค่ัง ยั่งยืน 

 
13. ความสัมพันธ์ (ถ้ามี) กับหลักสูตรอ่ืนที่เปิดสอนในคณะ/ ภาควิชาอื่นของวิทยาลัยชุมชน 

13.1 กลุ่มวิชา/ รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปิดสอนโดยคณะ/ ภาควิชา/ หลักสูตรอื่น 
 กลุ่มรายวิชาที่นักศึกษาต้องไปเรียนร่วมกับสาขาวิชาอ่ืนๆ ประกอบด้วย รายวิชาในหมวดวิชาศึกษา

ทั่วไปตามหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2561 และรายวิชาในหมวดวิชาเลือกเสรี  
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13.2 กลุ่มวิชา/ รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้ภาควิชา/ หลักสูตรอ่ืนต้องมาเรียน 
 รายวิชาที่เปิดสอนในหลักสูตรนี้ นักศึกษาสาขาวิชาอ่ืนสามารถเลือกเรียนเป็นรายวิชาเลือกเสรี 

13.3 การบริหารจัดการ 
 ด าเนินการโดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ติดต่อประสานงานและให้ค าปรึกษาหารือระหว่าง
ผู้สอนรายวิชาที่สอนให้หลักสูตรอ่ืนและที่สอนโดยหลักสูตรอ่ืน ด้านเนื้อหาสาระการจัดตารางเรียนและตารางสอบ 
และความสอดคล้องกับมาตรฐานผลการเรียนรู้ในรายวิชาของหลักสูตร 
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หมวดที ่2 
ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 

 
1. ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

 1.1 ปรัชญาของหลักสูตร 
  วิถีอิสลาม วิถีแห่งการด ารงชีวิตอย่างมีคุณค่าในชุมชนและสังคมพหุวัฒนธรรม 
1.2 ความส าคัญของหลักสูตร            

อิสลามเป็นวิถีชีวิต การศึกษาอิสลามจึงมีความส าคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสังคมปัจจุบันที่มี
ความเจริญก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยี มีการเปลี่ยนแปลงเชื่อมโยงกับพหุวัฒนธรรม ยิ่งมีความจ าเป็นที่จะต้องรู้
และเข้าใจหลักการของอิสลามอย่างถูกต้อง เพ่ือสามารถปรับตัวในการอยู่ร่วมกันภายใต้กรอบแห่งอิสลาม อันเป็น
สากล ยืดหยุ่น และเหมาะสมกับทุกยุคทุกสมัย การจัดการเรียนการสอนสาขาวิชาอิสลามศึกษา จึงมีนัยส าคัญต่อ
การสร้างความสงบสุขและความเจริญก้าวหน้าของชุมชน สังคม และประเทศชาติ 
 1.3 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
  เพื่อให้ผู้เรียนมีความสามารถและคุณลักษณะ ดังนี้ 

 (1)  มีคุณธรรมจริยธรรม ใฝ่รู้ มีทัศนะคติที่สร้างสรรค์ ตามหลักค าสอนของศาสนาอิสลาม 

 (2)  มีองค์ความรู้ในศาสตร์อิสลาม และสามารถน าศาสตร์ใหม่ๆ ไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของตนเอง ชุมชน และสังคมได้  

 (3)  มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์และประยุกต์ใช้ความรู้อย่างเหมาะสมในสังคมพหุวัฒนธรรม 
 (4)  มีทักษะการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีในการถ่ายทอดองค์ความรู้ตามศาสตร์อิสลามได้ 
 (5)  มีความสัมพันธ์ที่ดีและมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบและแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ 
 

2. แผนการพัฒนา/ปรับปรุง 

 
  

แผนการพัฒนา / เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน / ตัวบ่งชี้ 
1. พัฒนาหลักสูตรให้มีมาตรฐาน
ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของ 
สกอ. และสอดคล้องกับความก้าวหน้า
ทางวิชาการ ความต้องการตลาด/
ผู้ประกอบการ/การเปลี่ยนแปลง
ของสังคมปัจจุบัน 

- ติดตามการประเมินหลักสูตร
และปรับปรุงอย่างสม่ าเสมอ 
 

- รายงานผลการประเมินหลักสูตร 
- รายงานผลการด าเนินการของ
หลักสูตร (มคอ.7) 
- เอกสารการปรับปรุงหลักสูตร 
 
 

2. ปรับปรุงกระบวนการเรียนการ
สอน ด้วยการบูรณาการรูปแบบ
การสอนต่าง ๆ ให้มีสอดคล้องกับ
ผลการเรียนรู้ในหลักสูตร 

- วางแผนและด าเนินการปรับปรุง
กระบวนการเรียนการสอนให้มี
ค ว า ม ส อด ค ล้ อ ง กั บ ผ ล ก า ร
ด า เนินการของรายวิช าและ
ประสบการณ์ภาคสนามอย่าง
สม่ าเสมอ 

- รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) 
- รายละเอียดของประสบการณ์
ภาคสนาม (มคอ.4) 
- รายงานผลการด าเนินการของ
รายวิชา (มคอ.5) 
- รายงานผลการด าเนินการของ
ประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ.6) 



หลักสตูรอนุปรญิญา สาขาวิชาอิสลามศึกษา ฉบับปรับปรุง 2562  หน้า 6 
 

หมวดที ่3 
ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 

 
1. ระบบการจัดการศึกษา 
 1.1 ระบบ 
  ใช้ระบบการศึกษาแบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ 1 ภาค
การศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ 
 1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน 
  - ไม่มี - 
 1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค 
  - ไม่มี - 
 
2. การด าเนินการของหลักสูตร 
 2.1 ระยะเวลาของการด าเนินการเรียนการสอน 
  2.1.1 ภาคการศึกษาท่ี 1 เดือนมิถุนายน – เดือนพฤศจิกายน 
  2.1.2 ภาคการศึกษาท่ี 2 เดือนธันวาคม – เดือนพฤษภาคม 
  2.1.3 ตลอดการศึกษาในหลักสูตรใช้เวลาการศึกษาได้ไม่เกิน 6 ปีการศึกษา และส าเร็จการศึกษา
ได้ไม่ก่อน 5 ภาคการศึกษาปกติ 
 2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 

  2.2.1 ผู้สมัครเข้าศึกษาเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า 
ตามระเบียบสถาบันวิทยาลัยชุมชน 

  2.2.2 ผู้สมัครเข้าศึกษาเป็นนักศึกษาไทยหรือนักศึกษาต่างประเทศที่สามารถฟัง พูด อ่าน เขียน 
และเข้าใจภาษาไทยได้เป็นอย่างดี 

2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า 
2.3.1 นักศึกษามีพ้ืนฐานความรู้วิชาภาษาไทย ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และ

คอมพิวเตอร์ในระดับต่ า ท าให้ประสิทธิภาพการเรียนรู้ไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ 
2.3.2 นักศึกษาบางคนเลือกสาขาวิชาไม่เหมาะสมกับความถนัดของตนเอง จึงมีการเปลี่ยนแปลง

ย้ายสาขาวิชาในภายหลัง 
          2.3.3 การปรับตัวด้านสังคมและสภาพแวดล้อมของนักศึกษา เนื่องจากความแตกต่างทางด้าน

วัยวุฒิ ด้านอาชีพ และวิถีชีวิต 
2.4 กลยุทธ์ในการด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา ข้อ 2.3  

2.4.1 จัดให้มีการเรียนปรับพ้ืนฐานความรู้ในรายวิชาวิชาภาษาไทย ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ 

2.4.2 จัดให้มีผู้สอนท าหน้าที่ให้ค าปรึกษาและแนะแนวการศึกษากับนักศึกษา พร้อมทั้งนักศึกษา
รุ่นพี่เพ่ือสร้างความสนิทสนมระหว่างรุ่นพ่ีและรุ่นน้องจะก่อให้เกิดการดูแลกันเองระหว่างนักศึกษา ซึ่งจะมีช่องว่าง
น้อยกว่านักศึกษาและผู้สอน 

2.4.3 จัดให้มีโครงการเสริมหลักสูตรต่างๆ ที่เหมาะสมกับนักศึกษาใหม่ เพ่ือสร้างความเข้าใจ 
ในการจัดการเรียนการสอน การใช้งานระบบบริการการศึกษาของวิทยาลัยชุมชน การอยู่ร่วมกันในสังคมที่มีความ
หลากหลายทั้งด้านวัยวุฒิและคุณวุฒิ และอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องกับนักศึกษาใหม่ 
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 2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี 

ชั้นปีที ่
จ านวนนักศึกษาในแต่ละปีการศกึษา 

2562 2563 2564 2565 2566 
ช้ันปีท่ี 1 30 30 30 30 30 

ช้ันปีท่ี 2 - 30 30 30 30 

ช้ันปีท่ี 3 - - 30 30 30 

รวม 30 60 90 90 90 
จ านวนที่คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา - - 30 30 30 

 2.6 งบประมาณตามแผน 

รายละเอียดรายรับ 
ภาคการศึกษา 

1/2562 2/2562 1/2563 2/2563 1/2564 2/2564 
ค่าธรรมเนียมการศึกษา  24,450   18,150   43,800   36,300   65,550   55,650  
ค่าตอบแทนผูส้อน  76,950   68,850   149,850   137,700   230,850   198,450  
ค่าวัสดุการศึกษา 12,000 12,000 24,000 24000 36,000 36,000 
ค่าบ ารุงสถานที ่ 4,500 4,500 9,000 9,000 13,500 13,500 

รวม 117,900 103,500 226,650 207,000 345,900 303,600 
 

รายละเอียดรายจ่าย 
ภาคการศึกษา 

1/2561 2/2561 1/2562 2/2562 1/2563 2/2563 
ค่าตอบแทนผูส้อน 76,950 68,850 149,850 137,700 230,850 198,450 
ค่าวัสดุการศึกษา 12,000 12,000 24,000 24,000 36,000 36,000 
ค่าบ ารุงสถานที ่ 4,500 4,500 9,000 9,000 13,500 13,500 

รวม 93,450 85,350 182,850 170,700 280,350 247,950 
จ านวนนักศึกษา 30 30 60 60 90 90 
ค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษา 3,115 2,845 3,048 2,845 3,115 2,755 

 2.7 ระบบการศึกษา 
   แบบชั้นเรียน และหรือการเรียนรู้แบบผสมผสานผ่านสื่อดิจิทัล 
   
 2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต 
   การเทียบโอนผลการเรียนของนักศึกษาให้เป็นไปตามระเบียบสถาบันวิทยาลัยชุมชน  
 
3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 
 3.1 หลักสูตร 
 3.1.1 จ านวนหน่วยกิต 
   หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 90 หน่วยกิต  
  3.1.2 โครงสร้างของหลักสูตร 

  โครงสร้างหลักสูตร แบ่งเป็นหมวดวิชาที่สอดคล้องกับที่ก าหนดไว้ในเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับอนุปริญญา พ.ศ. 2548  ดังนี้ 

  1.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
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  2.  หมวดวิชาเฉพาะ   ไม่น้อยกว่า 57 หน่วยกิต 
 2.1 วิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ  จ านวน  18 หน่วยกิต 
 2.2 วิชาชีพ    จ านวน  39 หน่วยกิต 

                   2.2.1 วิชาบังคับ   จ านวน  27 หน่วยกิต 
                   2.2.2 วิชาเลือก   จ านวน  9 หน่วยกิต 
                   2.2.3 วิชาการฝึกงาน  จ านวน  3 หน่วยกิต 
   3.  หมวดวิชาเลือกเสรี   ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต 
  3.1.3 รายวิชา 
   3.1.3.1 การก าหนดรหัสวิชา 
   ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

การก าหนดรหัสวิชาในหมวดศึกษาทั่วไปเป็นไปตามหลักเกณฑ์ท่ีสถาบันวิทยาลัยชุมชน
ก าหนด ดังนี้ 

 พยัญชนะ 2 หลักแรก  หมายถึง อักษรย่อหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
 เลขรหัส หลักท่ี 3-4     หมายถึง รหัสกลุ่มวิชา 

 01 หมายถึง รายวิชาในกลุ่มวิชาภาษา 
 02 หมายถึง รายวิชาในกลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 03 หมายถึง รายวิชาในกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 

 เลขรหัส หลักท่ี 5-6     หมายถึง ล าดับที่ของรายวิชา 
   ข. หมวดวิชาเฉพาะ 

 มีหลักเกณฑ์การก าหนดรหัสวิชา ดังนี้ 
 พยัญชนะ 2 หลักแรก   หมายถึง อักษรย่อรหัสสาขาวิชา 
 เลขรหัส หลักท่ี 3-4     หมายถึง รหัสสาขาวิชา 
 เลขรหัส หลักท่ี 5-6     หมายถึง ล าดับที่ของรายวิชา 

   3.1.3.2  รายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร 
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า  30  หน่วยกิต 
 (1) กลุ่มวิชาภาษา ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต 
  รหัสวิชา ชื่อรายวิชา น (ท-ป-ศ) 
  ศท 0101 ภาษาไทยเพ่ือการพัฒนาปัญญา 3 (2-2-5) 
  GE 0101 Thai for Intellectual Development 
  ศท 0102 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 1 3 (2-2-5) 
  GE 0102 English for Communication 1 
  ศท 0103 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 2 3 (2-2-5) 
  GE 0103 English for Communication 2 
  ศท 0104 การพัฒนาทักษะการพูดและการเขียน 3 (2-2-5) 
  GE 0104 Development of Speaking and Writing Skills 
  ศท 0105 ปัญญาจากวรรณกรรม 3 (2-2-5) 
  GE 0105 Wisdom through Literature 
  ศท 0106 ภาษาอังกฤษจากนันทนาการ 3 (2-2-5) 
  GE 0106 English through Recreation 
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  ศท 0107 ภาษาประเทศเพ่ือนบ้าน 3 (2-2-5) 
  GE 0107 Neighboring Countries Language 
 (2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต 
  รหัสวิชา ชื่อรายวิชา น (ท-ป-ศ) 
  ศท 0201 จังหวัดศึกษา 3 (2-2-5) 
  GE 0201 Province Studies 
  ศท 0202 ศิลปะและทักษะการใช้ชีวิต 3 (2-2-5) 
  GE 0202 Arts and Skills for Self Development 
  ศท 0203 พลเมืองกับความรับผิดชอบต่อสังคม  3 (2-2-5) 
  GE 0203 Civics and Social Responsibility 
  ศท 0204 พลังของแผ่นดิน 3 (2-2-5) 
  GE 0204 Vitality of the Land 
 (3) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
  รหัสวิชา ชื่อรายวิชา น (ท-ป-ศ) 
  ศท 0301 การเข้าใจดิจิทัล 3 (2-2-5) 
  GE 0301 Digital Literacy 
  ศท 0302 การคิดสร้างสรรค์และการแก้ปัญหา 3 (2-2-5) 
  GE 0302 Creative Thinking and Problem Solving 
  ศท 0303 วิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อมเพ่ือชีวิต  3 (2-2-5) 
  GE 0303 Science and Environment for Life 
  ศท 0304 โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป 3 (2-2-5) 
  GE 0304 Computer Program 
  ศท 0305 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน 3 (2-2-5) 
  GE 0305 Mathematics in Daily Life 
 แนวทางการจัดการเรียนการสอน 
 (1) รายวิชาบังคับจ านวน 24 หน่วยกิต 
  (1.1) กลุ่มวิชาภาษา จ านวน  9  หน่วยกิต 
  รหัสวิชา ชื่อรายวิชา น (ท-ป-ศ) 
  ศท 0101 ภาษาไทยเพ่ือการพัฒนาปัญญา 3 (2-2-5) 
  GE 0101 Thai for Intellectual Development 
  ศท 0102 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 1 3 (2-2-5) 
  GE 0102 English for Communication 1 
  ศท 0103 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 2 3 (2-2-5) 
  GE 0103 English for Communication 2 
  (1.2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จ านวน  9  หน่วยกิต 
  รหัสวิชา ชื่อรายวิชา น (ท-ป-ศ) 
  ศท 0201 จังหวัดศึกษา 3 (2-2-5) 
  GE 0201 Province Studies 
  ศท 0202 ศิลปะและทักษะการใช้ชีวิต 3 (2-2-5) 
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  GE 0202 Arts and Skills for Self Development 
  ศท 0203 พลเมืองกับความรับผิดชอบต่อสังคม  3 (2-2-5) 
  GE 0203 Civics and Social Responsibility 
  (1.3) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี  จ านวน 6 หน่วยกิต 
  รหัสวิชา ชื่อรายวิชา น (ท-ป-ศ) 
  ศท 0301 การเข้าใจดิจิทัล 3 (2-2-5) 
  GE 0301 Digital Literacy 
  ศท 0302 การคิดสร้างสรรค์และการแก้ปัญหา 3 (2-2-5) 
  GE 0302 Creative Thinking and Problem Solving 
 (2) วิชาเลือก  ไม่น้อยกว่า  6  หน่วยกิต 
  ให้เลือกเรียนรายวิชาจากกลุ่มวิชาภาษา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 

คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 
ข. หมวดวิชาเฉพาะ   ไม่น้อยกว่า  57  หน่วยกิต 
 (1) วิชาพื้นฐานวิชาชีพ จ านวน  18  หน่วยกิต 
  รหัสวิชา  ชื่อรายวิชา         น (ท-ป-ศ) 
  อศ 1401      อัลกุรอานและตัจญ์วีด 3 (2-2-5) 
  IS  1401      al-Qur’an and Tajwid 
  อศ 1402      อัลหะดีษจริยธรรม 3 (3-0-6) 
  IS  1402      Ethics al-Hadith 
  อศ 1403      อะกีดะฮฺอิสลามียะฮฺ 3 (3-0-6) 
  IS  1403      Aqidah Islamiyah 
  อศ 1404      ชีวประวัตินบีมุหัมมัด 3 (3-0-6) 
  IS  1404      Biography of the Prophet Muhammad 
  อศ 1405      ฟิกฮฺอิบาดาต 3 (2-2-5) 
  IS  1405      Fiqh Ibadat 
  อศ 1406      โลกทัศน์อิสลาม 3 (3-0-6) 
  IS  1406      Islamic Worldview 

   (2) วิชาชีพ จ านวน  39  หน่วยกิต 
                            (2.1) วิชาบังคับ             จ านวน  27  หน่วยกิต 
 รหัสวิชา ชื่อรายวิชา น (ท-ป-ศ) 
 อศ 1407     อุลูมอัลกุรอาน 3 (3-0-6) 
 IS  1407      Ulum al-Qur’an 
 อศ 1408      อุลูมอัลหะดีษ  3 (3-0-6) 
 IS  1408     Ulum al-Hadith 
 อศ 1409      หลักกฎหมายอิสลาม 3 (3-0-6) 
 IS  1409      Principles of Fiqh 
 อศ 1410      ประวัติศาสตร์อิสลาม 3 (3-0-6) 
 IS  1410      Islamic History 
 อศ 1411      อรรถาธิบายอัลกุรอาน    3 (3-0-6) 
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 IS  1411      Tafsir al-Qur’an 
 อศ 1412      วิธีวิทยาการวิจัยทางอิสลามศึกษา 3 (2-2-5) 
 IS  1412      Research Methodology in Islamic Studies 
 อศ 1413      ศาสนาโลก 3 (3-0-6) 
 IS  1413        World Religions 
 อศ 1414       หลักการและวิธีการดะอฺวะฮฺ 3 (2-2-5) 
 IS  1414       Principles and Method of Dawah 
 อศ 1415      ภาษาอาหรับ 1 3 (2-2-5) 
 IS  1415        Arabic 1 
                     (2.2) วิชาเลือก                     จ านวน  9  หน่วยกิต 
 รหัสวิชา ชือ่รายวิชา น (ท-ป-ศ) 
 อศ 1416        หลักการสอนอิสลาม 3 (1-4-4) 
 IS  1416       Islamic Teaching Principles 
 อศ 1417       อารยธรรมอิสลาม 3 (3-0-6) 
 IS  1417       Islamic Civilization 
 อศ 1418     ภาษาอาหรับเพ่ือการสื่อสารและการอาชีพ 3 (2-2-5) 
 IS  1418       Arabic for Communication and Profession 
 อศ 1419       ภาษาอาหรับ 2 3 (2-2-5) 
 IS  1419      Arabic 2 
 อศ 1420       มลายูเพื่อการสื่อสาร 3 (2-2-5) 
 IS  1420       Melayu for Communication 
 อศ 1421        อิสลามและสันติภาพ 3 (3-0-6) 
 IS  1421       Islam and Peace 
 อศ 1422       แนวคิดทางการเมืองในอิสลาม 3 (3-0-6) 
 IS  1422       Political Thoughts in Islam 
 อศ 1423       สัมมนาทางอิสลามศึกษา 3 (2-2-5) 
 IS  1423       Seminar on Islamic Studies 
 อศ 1424        อิสลามและมนุษยสัมพันธ์ 3 (3-0-6) 
 IS  1424        Islam and Human Relations 
 อศ 1425       สังคมมุสลิม 3 (3-0-6) 
 IS  1425        Muslim Society 
                     (2.3) วิชาการฝึกงาน   จ านวน  3  หน่วยกิต 
 รหัสวิชา ชื่อรายวิชา (ชั่วโมง) 
 อศ 1426     การฝึกประสบการณ์ 3 (320 ชั่วโมง) 
 IS  1426      Field Experience 

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี  ไม่น้อยกว่า  3  หน่วยกิต 
ให้เลือกเรียนรายวิชาต่าง ๆ จากหมวดวิชาศึกษาทั่วไปหรือหมวดวิชาเฉพาะ 

ในสาขาวิชาเดียวกันหรือต่างสาขาวิชาก็ได้ หรือเลือกจากหลักสูตรอ่ืนใดในระดับเดียวกันจากวิทยาลัย
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ชุมชนอ่ืน ๆ โดยไม่ซ้ าซ้อนกับรายวิชาที่เรียนมาแล้ว  ส่วนรายวิชาที่หลักสูตรระบุไม่ให้นับหน่วยกิตในการ
ขอจบหลักสูตรจะเลือกเรียนเป็นวิชาเลือกเสรีไม่ได้ โดยไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต 

  3.1.4 แผนการจัดการศึกษาตลอดหลักสูตร 

แผนการศึกษาของนักศึกษาหลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาอิสลามศึกษา มีดังนี ้
 

หมวดวิชา 

จ านวนหน่วยกิต 

รวม 

ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 

ภา
คก

าร
ศึก

ษา
ที่ 

1 

ภา
คก

าร
ศึก

ษา
ที่ 

2 

ภา
คฤ

ดูร
้อน

 

ภา
คก

าร
ศึก

ษา
ที่ 

1 

ภา
คก

าร
ศึก

ษา
ที่ 

2 

ภา
คฤ

ดูร
้อน

 

ภา
คก

าร
ศึก

ษา
ที่ 

1 

ภา
คก

าร
ศึก

ษา
ที่ 

2 

ภา
คฤ

ดูร
้อน

 

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า  30 นก. 6 6 - 6 6 - 6  - 30 
2. หมวดวิชาเฉพาะ  57 นก.           

2.1 วิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ  18 นก. 3 6 - 9  -   - 18 
2.2 วิชาชีพ  39 นก.           

1) วิชาชีพบังคับ  27 นก. 6 3 -  9 - 6 3 - 27 
2) วิชาชีพเลือก    9  นก.   -   - 3 6 - 9 
3) ฝึกงาน          3  นก.   -   -  3 - 3 

3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า  3 นก.   -   -  3 - 3 
รวม 15 15 - 15 15 - 15 15 - 90 

 

ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาที่ 1 
 

หมวดวิชา กลุ่มวิชา รหัสรายวิชา ชื่อรายวิชา หน่วยกิต 
ศึกษาทั่วไป มนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ 
ศท 0201 จังหวัดศึกษา  3 (2-2-5) 

ศึกษาทั่วไป ภาษา ศท0202 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 1 3 (2-2-5) 
เฉพาะ พ้ืนฐานวิชาชีพ อศ 1401 อัลกุรอานและตัจญ์วีด  3 (2-2-5) 
เฉพาะ บังคับ อศ 1407 อุลูมอัลกุรอาน  3 (3-0-6) 
เฉพาะ บังคับ อศ 1415  ภาษาอาหรับ 1  3 (2-2-5) 

รวม 15 (11-8-26) 
 

ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาที่ 2 
 

หมวดวิชา กลุ่มวิชา รหัสรายวิชา ชื่อรายวิชา หน่วยกิต 
ศึกษาทั่วไป ภาษา ศท 0101 ภาษาไทยเพ่ือการพัฒนาปัญญา 3 (2-2-5) 
ศึกษาทั่วไป วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์

และเทคโนโลย ี
ศท 0304 โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป 3 (2-2-5) 

เฉพาะ พ้ืนฐานวิชาชีพ อศ 1402 อัลหะดีษจริยธรรม 3 (3-0-6) 
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เฉพาะ พ้ืนฐานวิชาชีพ อศ 1406 โลกทัศน์อิสลาม 3 (3-0-6) 
เฉพาะ บังคับ อศ 1408  อุลูมอัลหะดีษ 3 (3-0-6) 

รวม 15 (13-4-28) 
ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาที่ 1 

 

หมวดวิชา กลุ่มวิชา รหัสรายวิชา ชื่อรายวิชา หน่วยกิต 
ศึกษาทั่วไป ภาษา ศท 0103 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 2 3 (2-2-5) 
ศึกษาทั่วไป วิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์

และเทคโนโลย ี
ศท 0301 การเข้าใจดิจิทัล 3 (2-2-5) 

เฉพาะ พ้ืนฐานวิชาชีพ อศ 1403 อะกีดะฮฺอิสลามียะฮฺ 3 (3-0-6) 
เฉพาะ พ้ืนฐานวิชาชีพ อศ 1404 ชีวประวัตินบีมุหัมมัด 3 (3-0-6) 
เฉพาะ พ้ืนฐานวิชาชีพ อศ 1405 ฟิกฮฺอิบาดาต 3 (2-2-5) 

รวม 15 (12-6-27) 
 

ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาที่ 2 
 

หมวดวิชา กลุ่มวิชา รหัสรายวิชา ชื่อรายวิชา หน่วยกิต 
ศึกษาทั่วไป มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ศท 0203 พลเมืองกับความรับผิดชอบสังคม 3 (2-2-5) 
ศึกษาทั่วไป วิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์

และเทคโนโลย ี
ศท 0302 การคิดสร้างสรรค์ละการแก้ปัญหา 3 (2-2-5) 

เฉพาะ บังคับ อศ 1409 หลักกฎหมายอิสลาม 3 (3-0-6) 
เฉพาะ บังคับ อศ 1410 ประวัติศาสตร์อิสลาม 3 (3-0-6) 
เฉพาะ บังคับ อศ 1411 อรรถาธิบายอัลกุรอาน    3 (3-0-6) 

รวม 15 (13-4-28) 
 

ปีท่ี 3 ภาคการศึกษาที่ 1 
 

หมวดวิชา กลุ่มวิชา รหัสรายวิชา ชื่อรายวิชา หน่วยกิต 
ศึกษาทั่วไป วิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์

และเทคโนโลย ี
ศท 0305 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน 3 (2-2-5) 

ศึกษาทั่วไป มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ศท 0202 ศิลปและทักษะการใช้ชีวิต 3 (2-2-5) 
เฉพาะ บังคับ อศ 1412 วิธีวิทยาการวิจัยทางอิสลามศึกษา 3 (2-2-5) 
เฉพาะ บังคับ อศ 1413 ศาสนาโลก 3 (3-0-6) 
เฉพาะ เลือก อศ xxxx xxxx 3 (x-x-x) 

รวม 15(x-x-x) 
 

ปีท่ี 3 ภาคการศึกษาที่ 2 
 

หมวดวิชา กลุ่มวิชา รหัสรายวิชา ชื่อรายวิชา หน่วยกิต 
เฉพาะ บังคับ อศ 1414  หลักการและวิธีการดะอฺวะฮฺ    3 (2-2-5) 
เฉพาะ การฝึกงาน อศ 1426 การฝึกประสบการณ์                                 3 (320) 
เฉพาะ เลือก อศ xxxx xxxx 3 (x-x-x) 
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เฉพาะ เลือก อศ xxxx xxxx 3 (x-x-x) 
เลือกเสรี xxxx xx xxxx xxxx  3 (x-x-x) 

รวม 15 (x-x-x) 
3.1.6 ค าอธิบายรายวิชา 

 
หมวดวิชาการศึกษาทั่วไป 

 
กลุ่มวิชาภาษา 
 ศท 0101  ภาษาไทยเพื่อการพัฒนาปัญญา  3 (2-2-5) 
 GE 0101    Thai for Intellectual Development 

การพัฒนาทักษะการใช้ภาษาไทยในการสื่อสาร ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน ทักษะการ
สื่อสาร การจับใจความส าคัญในการอ่านและการฟัง การมีวิจารณญาน วิเคราะห์ ตีความและประเมินค่า การฟัง
เชิงลึก สุนทรียสนทนา ความมีสุนทรียภาพทางภาษา การใช้ภาษาไทยในการแสวงหาความรู้ และสร้างสรรค์ 

 ศท 0102 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1 3 (2-2-5) 
 GE 0102 English for Communication 1 
 ทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษ โดยเน้นค าศัพท์ ส านวน โครงสร้างพื้นฐาน และวัฒนธรรม
ของเจ้าของภาษา เพ่ือติดต่อสื่อสารในชีวิตประจ าวัน 

 ศท 0103 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2 3 (2-2-5) 
 GE 0103 English for Communication 2 
 ทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษ โดยเน้นค าศัพท์ ส านวน โครงสร้างระดับกลาง และ
วัฒนธรรมของเจ้าของภาษา เพ่ือติดต่อสื่อสารในชีวิตประจ าวัน การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และการท างาน 
 หมายเหตุ : ต้องผ่านรายวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 1 มาก่อน 

 
ศท 0104 การพัฒนาทักษะการพูดและการเขียน 3 (2-2-5) 
GE 0104    Development of Speaking and Writing  Skills 
ความส าคัญของทักษะการสื่อสาร การพูดอย่างเป็นทางการ การเล่าเรื่องเพ่ือสร้างแรงบันดาลใจ การ

น าเสนอความคิดเห็นอย่างเป็นระบบ การน าเสนอผลงาน การเขียนความเรียง การเขียนรายงานการศึกษาค้นคว้า
และการท างาน และการเขียนสรุปความ ฝึกปฏิบัติการพัฒนาทักษะการพูดและการเขียน 

 ศท 0105 ปัญญาจากวรรณกรรม  3 (2-2-5) 
 GE 0105 Wisdom through Literature 

วรรณกรรม คุณค่า และสุนทรียภาพจากวรรณกรรม การอ่าน การคิดวิเคราะห์  ประเมินค่า โลกทัศน์ 
ค่านิยม ความเชื่อ เพื่อเชื่อมโยงมนุษย์กับผลงานสร้างสรรค์ด้านวรรณกรรม จากวรรณกรรมคัดสรร 

ศท 0106 ภาษาอังกฤษจากนันทนาการ  3 (2-2-5) 
GE 0106 English through Recreation 
ฝึกทักษะการฟังและการพูด โดยใช้กิจกรรรมนันทนาการเป็นสื่อช่วยในการถ่ายทอดความหมาย การน า

ค าศัพท์ ส านวน ประโยค และการออกเสียง สามารถสื่อความคิดและความหมายได้ถูกต้อง 
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ศท 0107 ภาษาประเทศเพื่อนบ้าน  3 (2-2-5) 
GE 0107 Neighboring Countries Languages 
ทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียน ค าศัพท์และส านวนที่ใช้สื่อสารในชีวิตประจ าวัน ความเข้าใจ  

ในวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา (เลือกภาษาประเทศเพ่ือนบ้านภาษาใดภาษาหนึ่งที่ใกล้กับที่ตั้งของวิทยาลัยชุมชน 
ภาษาเขมร (Khmer Language) ภาษาจีน (Chinese) ภาษาลาว (Laotian) ภาษามาเลเซีย (Bahasa Malaysia) 
หรือภาษาพม่า (Burmese)) 

กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 ศท 0201 จังหวัดศึกษา 3 (2-2-5) 
 GE 0201 Province Studies 
 บริบทชุมชนและจังหวัดของตนเอง ความเป็นชุมชนและความเข้มแข็งของชุมชน การศึกษาชุมชน 
เครื่องมือส าหรับปฏิบัติการเรียนรู้ชุมชนในภาคสนาม ปัญหาและแนวทางการพัฒนาชุมชน และการมีส่วนร่วม ใน
การพัฒนาชุมชน 
 
 ศท 0202 ศิลปะและทักษะการใช้ชีวิต 3 (2-2-5) 
 GE 0202   Arts and Skills for Self Development 
 การวางจุดมุ่งหมายและการจัดการชีวิต ปัญญาทางอารมณ์ หลักธรรมที่ใช้ในการด าเนินชีวิต  ภาวะผู้น า 
การรู้จักใช้เงิน การพัฒนาตนและการเห็นคุณค่าแห่งตน สุนทรียภาพของชีวิต การเรียนรู้บุคคล ในชุมชนที่เป็น
แบบอย่างการด าเนินชีวิต และด ารงชีวิตอย่างมีความสุข 

 
ศท 0203 พลเมืองกับความรับผิดชอบต่อสังคม 3 (2-2-5) 
GE 0203 Civics and Social Responsibility 

 ความเป็นพลเมือง สิทธิ เสรีภาพ ความยุติธรรม หน้าที่ความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม คุณค่าและ
เอกลักษณ์ที่ดีงามอย่างไทย การมีจิตอาสา และส านึกสาธารณะ การมีส่วนร่วมในระบบประชาธิปไตย วิเคราะห์
ปัญหา ผลกระทบที่เกิดขึ้นกับสังคม และเสนอแนวทางแก้ปัญหาในสังคมอย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม การจัดท า
โครงการในบทบาทหน้าที่ของพลเมือง 
 

ศท 0204 พลังของแผ่นดิน  3 (2-2-5) 
GE 0204 Vitality of the Land 
ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (ร.9)  

หลักการทรงงาน หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ การด าเนินชีวิตตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กรณีศึกษาหรือการจัดท าโครงงาน 
 
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี บังคับ  ๖ หน่วยกิต 

ศท 0301 การเข้าใจดิจิทัล  3 (2-2-5) 
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GE 0301 Digital Literacy 
 ความเข้าใจและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล การสื่อสารในยุคดิจิทัล การท าธุรกรรมออนไลน์ สังคมออนไลน์ 
การเรียนรู้และการสืบค้นจากสื่อดิจิทัล การวิเคราะห์และรู้เท่าทันสื่อ น าเสนอในรูปแบบดิจิทัล ผลกระทบ ความ
ปลอดภัย คุณธรรมจริยธรรม และกฎหมาย ที่เก่ียวข้องกับการใช้สื่อและเทคโนโลยีดิจิทัล 

ศท 0302 การคิดสร้างสรรค์และการแก้ปัญหา  3 (2-2-5) 
GE 0302   Creative Thinking and Problem Solving  
การคิดสร้างสรรค์ เทคนิค เครื่องมือ และกระบวนการคิดสร้างสรรค์ การฝึกคิดสร้างสรรค์ วิธีการ

แก้ปัญหา กระบวนการฝึกการคิดแก้ปัญหา  
 

 ศท 0303 วิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต 3 (2-2-5) 
  GE 0303 Science and Environment for Life 

กระบวนการคิดและการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ มนุษย์และสิ่งแวดล้อม ผลกระทบจากปัญหา
สิ่งแวดล้อม วิกฤตพลังงาน ภาวะโลกร้อน และสารมลพิษในสิ่งแวดล้อม การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

 
ศท 0304 โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป 3 (2-2-5) 
GE 0304 Computer Program 
โปรแกรมส าเร็จรูปในการท างาน การใช้งานและบ ารุงรักษาคอมพิวเตอร์ ฝึกโปรแกรมประมวลผลค า 

ตารางค านวณ และการน าเสนองาน ในการพิมพ์และจัดท ารูปแบบเอกสาร การแสดงผลด้วยกราฟ การจัดการ
ฐานข้อมูลเบื้องต้น การสร้างการน าเสนองาน การท ามัลติมีเดีย 
 

ศท 0305 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน 3 (2-2-5) 
GE 0305 Mathematics in Daily Life 

 วิธีคิดและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ การให้เหตุผลแบบนิรนัยและอุปนัย การวัดในมาตราวัดต่างๆ การ
หาพื้นที่ผิวและปริมาตร อัตราส่วนและร้อยละ การค านวณภาษี ก าไร ค่าเสื่อมราคา ดอกเบี้ย และส่วนลด ขั้นตอน
ในการส ารวจข้อมูล  วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลและการน าเสนอข้อมูลเบื้องต้น ความน่าจะเป็น 
และการตัดสินใจเชิงสถิติเบื้องต้น 

หมวดวิชาเฉพาะ 

อศ 1401     อัลกุรอานและตัจญ์วีด 3 (2-2-5) 
IS  1401      al-Qur’an and Tajwid 
ความหมาย ความส าคัญและประวัติความเป็นมาของตัจญ์วีด หลักการเกี่ยวกับการศึกษาและการ

ปฏิบัติการอ่านอัลกุรอาน หุก่มนูนสากีนะฮฺและตันวีน มีมสากีนะฮ และมัดฺ ต่างๆ ฐานเสียงและลักษณะของ
พยัญชนะ หลักการหยุด การอ่านและการเริ่มต้น (อัลวักฟฺ อัลอิบติดาอ ฺ) 

 อศ 1402      อัลหะดีษจริยธรรม           3 (3-0-6) 
 IS  1402      Ethics al-Hadith 

อัลหะดีษว่าด้วยเรื่องมารยาทของมุสลิมต่ออัลลอฮฺ ครอบครัว และการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม
ตามแบบอย่างของท่านนบีมุหัมมัด (ศล.) วิเคราะห์รูปแบบการป้องกันและการแก้ปัญหาสังคมให้สอดคล้องกับหลัก
จริยธรรมของท่านนบีมุหัมมัด (ศล.) 
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อศ 1403      อะกีดะฮฺอิสลามียะฮฺ 3 (3-0-6) 
IS  1403      Aqidah Islamiyah 
ความหมาย ขอบข่าย ความส าคัญ และแหล่งที่มาของอะกีดะฮฺอิสลามิยะฮฺ หลักการอีมานทั้งหกประการ

ประเภทของเตาฮีดและคุณลักษณะของอัลลอฮฺ สิ่งที่ท าให้เสียอีมาน (กุฟรฺ ชีรกฺ นิฟาก วะลาอฺบะรออฺ) 

อศ 1404      ชีวประวัตินบีมุหัมมัด 3 (3-0-6) 
IS  1404      Biography of the Prophet Muhammad     
การก าเนิด วิวัฒนาการและแหล่งข้อมูลของสีเราะฮฺ ชีวิตของนบีมุหัมมัด (ศล.) ในยุคมักกะฮฺและยุคมะดี

นะฮฺ วิพากษ์สีเราะฮฺในหัวข้อส าคัญๆ บทบาทและผลงานของนบีมุหัมมัดต่อการพัฒนาสังคมมนุษย์  

อศ 1405     ฟิกฮฺอิบาดาต 3 (2-2-5) 
IS  1405      Fiqh Ibadat  

 บทบัญญัติเกี่ยวกับการท าความสะอาด การละหมาด การถือศีลอด การจ่ายซากาต และการประกอบพิธี
ฮัจญ์  

อศ 1406      โลกทัศน์อิสลาม    3 (3-0-6) 
IS  1406      Islamic Worldview 
โครงสร้างของอิสลามโดยสังเขป ประกอบด้วย หลักการศรัทธา หลักการปฏิบัติ หลักคุณธรรมในระบบ

จริยธรรม ครอบครัว สังคม การศึกษา กฎหมาย เศรษฐกิจ การเมืองการปกครองในอิสลาม และสันติภาพในสังคม  

อศ 1407      อุลูมอัลกุรอาน 3 (3-0-6) 
IS  1407      Ulum al-Qur’an                
ความประเสริฐและประวัติของอัลกุรอาน วะฮฺยู สาเหตุของการประทานโองการอัลกุรอาน การบันทึกและ

การรวบรวมอัลกุรอาน ความแตกต่างระหว่างสูเราะฮฺมักกียะฮฺกับมะดานียะฮฺ การยกเลิกโองการอัลกุรอาน (อันนา
สิควัลมันสูค) 

อศ 1408      อุลูมอัลหะดีษ   3 (3-0-6) 
IS  1408     Ulum al-Hadith  
ความหมาย ความส าคัญ และพัฒนาการของอุลูมอัลหะดีษ การบันทึกอัลหะดีษ สายรายงาน (Sanad) 

และตัวบทอัลหะดีษ (Matan) การจ าแนกประเภทและชนิดต่าง ๆ ของอัลหะดีษ ตลอดจนมุศฏอละหฺ อัลหะดีษ 
(Mustalah al-Hadith) 

 

อศ 1409      หลักกฎหมายอิสลาม 3 (3-0-6) 
IS  1409      Principles of Fiqh 
ความหมาย ความส าคัญและวิวัฒนาการหลักกฎหมายอิสลาม บทบัญญัติ  (หุก่ม) ประเภทและที่มาของ

หุก่ม (อัลกุรอาน หะดีษ อิจญ์มาอ และกิยาส)  
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อศ 1410      ประวัติศาสตร์อิสลาม 3 (3-0-6) 
IS  1410      Islamic History  

 การก าเนิด วิวัฒนาการ และหลักฐานทางประวัติศาสตร์อิสลามโดยสังเขป ประวัติศาสตร์อิสลามในสมัย
ของคุละฟาอฺอัรรอชิดูน 

อศ 1411      อรรถาธิบายอัลกุรอาน 3 (3-0-6) 
IS  1411      Tafsir al-Qur’an 
อรรถาธิบายอายะฮฺซินา ลิอาน การกล่าวหาผู้อ่ืนท าซินา ยาเสพติด การลัก ขโมย และมารยาท ที่ปรากฏ 

ในสูเราะหอัฺลนูรและอัลหุญุร็อต 

อศ 1412      วิธีวิทยาการวิจัยทางอิสลามศึกษา  3 (2-2-5) 
IS  1412      Research Methodology in Islamic Studies   
ความหมายของการวิจัย แนวคิดการวิจัยในอิสลาม วิธีการวิจัยทางอิสลามศึกษา เครื่องมือ และเทคนิค

การวิจัย การเลือกหัวข้อวิจัย การตั้งสมมุติฐาน การทบทวนวรรณกรรม การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์
ข้อมูล ตลอดจนการฝึกปฏิบัติการเขียนรายงานวิจัย  

อศ 1413      ศาสนาโลก 3 (3-0-6) 
IS  1413     World Religions                        
ทฤษฎีการก าเนิดศาสนา วิวัฒนาการของศาสนา ประวัติ หลักค าสอน ปรัชญา ประโยชน์และคุณค่าต่อ

มนุษยชาติของศาสนาต่าง ๆ ในโลก 
 
อศ 1414      หลักการและวิธีการดะอฺวะฮฺ  3 (2-2-5) 
IS  1414      Principles and Method of Dawah   
ความหมาย เป้าหมาย วิธีการและหลักการดะอวะฮฺในอิสลาม ประวัติการดะอฺวะฮฺของบรรดานบี 

กระบวนทัศน์อิสลามในการดะอฺวะฮฺในมิติสากล เทคนิคและการฝึกปฏิบัติการดะอวะฮฺในสังคมปัจจุบันด้วยสื่อ
เทคโนโลยีสมัยใหม่ 

อศ 1415     ภาษาอาหรับ 1 3 (2-2-5) 
IS  1415      Arabic 1 
ความหมายและประเภทของค า วลี โครงสร้างและประเภทของประโยค ความหมายของอัลบินาอฺ วัลอิอฺรอบ 

ความหมายของค านามไม่ชี้เฉพาะ (อันนะกิเราะหฺ) และค านามชี้เฉพาะ (อัลมะอฺริฟะหฺ) ศึกษานิยามของอัขร 
วิธีและประเภทของค า การผันค า การแปลงค า และประเภทของญัมอฺ  

อศ 1416     หลักการสอนอิสลาม 3 (1-4-4) 
IS  1416      Islamic Teaching Principles 
ความหมาย ความส าคัญ จรรยาบรรณของผู้สอน วิเคราะห์รูปแบบการสอนในอัลกุรอาน อัลหะดีษ วิธีการ 

เทคนิคการสอนของท่านนบีมุหัมมัด (ศล.) แนวคิดและทฤษฎีการเรียนรู้ และการเขียนแผนการสอน พร้อมผลิต
นวัตกรรมเพ่ือประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน และการฝึกปฏิบัติ 

อศ 1417      อารยธรรมอิสลาม 3 (3-0-6) 
IS  1417      Islamic Civilization 
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 ความหมาย ขอบข่าย และการก าเนิดอารยธรรมอิสลาม สถาบันการปกครอง สถาบันเศรษฐกิจ สถาบัน
การทหารและสถาบันการศึกษา การบูรณะอารยธรรมในยุคสมัยต่าง ๆ  อิทธิพลของอารยธรรมอิสลามที่มีต่อ 
อารยธรรมอื่น ๆ 

 

อศ 1418     ภาษาอาหรับเพื่อการสื่อสารและการอาชีพ 3 (2-2-5) 
IS  1418     Arabic for Communication and Profession 
ค าศัพท์เทคนิค ส านวนภาษาที่ใช้ในการติดต่อสื่อสาร การท่องเที่ยว การอ่านค าสั่ง ค าแนะน า  ค าเตือน 

แผนที่ ป้ายประกาศ สัญลักษณ์ เครื่องหมาย ตารางพยากรณ์อากาศ คู่มือส าหรับใช้ในการเดินทาง และส านวน
ภาษาท่ีใช้ส าหรับกิจการในโรงแรมและภัตตาคาร การฝึกปฏิบัติด้านการฟัง การสนทนาและการเขียน การต้อนรับ
และการบริการลูกค้า การแนะน าอาหารและเครื่องดื่ม  

อศ 1419      ภาษาอาหรับ 2  3 (2-2-5) 
IS  1419      Arabic 2 
ค านามท่ีอยู่ในสถานะอัลมัรฟูอาต อัลมันศูบาต และอัลมัจรูรอต 
หมายเหตุ : ต้องผ่านรายวิชาภาษาอาหรับ 1 ก่อน 

อศ 1420      มลายูเพื่อการสื่อสาร 3 (2-2-5) 
IS  1420      Melayu for Communication 
การฝึกทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนภาษามลายู ในบริบทโครงสร้างของประโยคซับซ้อน

มากขึ้นและการฝึกส านวนภาษามลายูเพ่ือการสื่อสารในสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจ าวัน 
 
อศ 1421      อิสลามและสันติภาพ 3 (3-0-6) 
IS  1421      Islam and Peace 

 สันติภาพในทัศนะของอัลกุรอานและอัลหะดีษ สันติวิธีในแนวทางของอิสลาม แนวคิดของนักปราชญ์
มุสลิมต่อเหตุการณ์ความรุนแรง การจัดการความขัดแย้งในอิสลาม การต่อต้านลัทธิการก่อการร้าย และแนวทาง
การอยู่ร่วมกันในพหุสังคม ตลอดจนวิเคราะห์สถานภาพและบทบาทของศาสนาในการสร้างสันติภาพในโลก
ปัจจุบัน   

อศ 1422      แนวคิดทางการเมืองในอิสลาม 3 (3-0-6) 
IS  1422      Political Thoughts in Islam  

 พ้ืนฐานแนวคิดทางการเมืองในอิสลาม ทฤษฎีและระบบการเมืองในอิสลาม อ านาจอธิปไตย ระบบชูรอ 
(Shura) ความเสมอภาค การคัดเลือกผู้น า อะหฺลุลฮัลลฺวัลอักดฺ (Ahl al-Hall wa al-‘Aqd) การบัยอะฮฺ (Pledge 
of Allegiance) ประวัติการจัดตั้งรัฐอิสลาม แนวคิดทางการเมืองของนักปราชญ์มุสลิมในยุคสมัยตอนต้ 
 โดยเปรียบเทียบกับแนวคิดทางการเมืองของนักคิดมุสลิมยุคสมัยใหม่ ตลอดจนเปรียบเทียบระบบการเมืองอิสลาม
กับระบบการเมืองสมัยใหม ่  

อศ 1423      สัมมนาทางอิสลามศึกษา 3 (2-2-5) 
IS  1423      Seminar on Islamic Studies 



หลักสตูรอนุปรญิญา สาขาวิชาอิสลามศึกษา ฉบับปรับปรุง 2562  หน้า 20 
 

หลักการจัดสัมมนาและจัดการสัมมนาในหัวข้อหรือประเด็นที่เกี่ยวข้องกับอิสลามศึกษา วิเคราะห์  
และสรุปผลการสัมมนา  

อศ 1424      อิสลามและมนุษยสัมพันธ์ 3 (3-0-6) 
IS  1424      Islam and Human Relations 
วิเคราะห์บทบัญญัติอิสลามที่เกี่ยวกับมนุษยสัมพันธ์เพ่ือประยุกต์ใช้ในสังคมพหุวัฒนธรรม โดยเน้นความ  

สัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับพระเจ้า มนุษย์กับมนุษย์ และมนุษย์และสิ่งแวดล้อม 

อศ 1425      สังคมมุสลิม 3 (3-0-6) 
IS  1425      Muslim Society 
ความหมาย ความเป็นมา และพัฒนาการของสังคมมนุษย์ แนวคิดและปรัชญาทางสังคมของนักสังคม

วิทยามุสลิม ก าเนิดและพัฒนาการของสังคมอิสลาม การจัดระบบทางสังคม สถาบันทางสังคม สวัสดิการและการ
พัฒนาสังคม การเปลี่ยนแปลงทางสังคม ปัญหาทางสังคม แนวทางการสร้างสังคมอิสลามยุคใหม่ และสภาพสังคม
มุสลิมปัจจุบันโดยเน้นสังคมมุสลิมในประเทศไทยและกลุ่มประเทศอาเซียน 

 
อศ 1426      การฝึกประสบการณ์ 3 (320) 
IS  1426      Field Experience  
การฝึกงานในหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับอิสลามและสัมพันธ์กับวิชาที่นักศึกษาเลือกเรียน หรือเสนอ

โครงงานโดยน าศาสตร์อิสลามศึกษาไปปฏิบัติจริง 

3.2 อาจารย์ผู้สอน 
 3.2.1 อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ชื่อ-นามสกุล เลขประจ าตัว
ประชาชน 

ต าแหน่ง 
ทางวิชาการ 

คุณวุฒิ
การศึกษา 

สาขาวิชา ส าเร็จการศึกษาจาก 
สถาบัน ปี 

นายอับดุลเลาะ การีนา 3 9409 00436 XX X รอง
ศาสตราจารย ์

Ph.D. 
 

M.A. 
 

B.A. 

Islamic Studies 
 
Islamic Studies 
 
Islamic Studies 

University Sains 
Malayai 
University Sains 
Malayai 
Islamic University 
of Madina 

2547 
 

2541 
 

2533 

นางสาวนูรีซัน ดอเลอะ* 
 

3 9401 00108 XX X - M.E. 
 
 

บธ.บ. 

Islamic Studies 
 
 
การจัดการ 

Maulana Malik 
Ibrahim State 
Islamic University
มหาวิทยาลยัสงขลา
นครินทร์วิทยาเขต
ปัตตาน ี

2560 
 
 
2556 

นายมูฮ าหมัดฮุสนี ยานยา 3 9410 00184 XX X - Ph.D.  
 
 

M.A.  
 

B.A. 

ปรัชญาและอารยธรรม
อิสลาม 
 
อิสลามศึกษา 
เอกภาพและ
ปรัชญา 

University 
Malaysia 
Terengganu 
University Sains 
Malayai 
ม.อัลอัซฮาร 

2559 
 
 

2553 
 

2548 
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 3.2.2 อาจารย์ประจ า 

ชื่อ-นามสกุล คุณวุฒิการศึกษา รายวิชา/สาขาวิชาท่ีสอน 
ส าเร็จการศึกษาจาก 

สถาบัน ปี 
นายสุริยา  หว่าหล า ศศ.ม. การสอนภาษาอังกฤษ

เป็นภาษานานาชาติ 
ศศ.บ. อังกฤษ 

ศท 0102 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1 
ศท 0103 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

2557 
2553 

นายชยพล  พุฒยอด ศษ.ม. การพัฒนาชุมชน 
วศ.บ. โยธา 

ศท 0201 จังหวัดศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
มหาวิทยาลัยศรีปทุม 

2549 
2544 

นางสุวรรณี  วัชรีบ ารุง ศษ.ม.หลักสูตรและการสอน 
 
กศ.บ.ศิลปศึกษา 

ศท 0202 ศิลปะและทักษะการใช้ชีวิต มหาวิทยาลัยสุโขทัย 
ธรรมาธิราช 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

2552 
 
2530 

นางสาวฉวีวรรณ ขวัญชุม คอ.ม.ครุศาสตร์เทคโนโลยี 
 
บธ.บ.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

ศท 0301 การเข้าใจดิจิทัล 
ศท 0304 โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป 
 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
พระจอมเกล้าธนบุรี 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

2551 
 

2548 
 

 3.2.3 อาจารย์พิเศษ 

ชื่อ-นามสกุล คุณวุฒิการศึกษา รายวิชา/สาขาวิชาท่ีสอน 
ต าแหน่ง/ประสบการณ์/

ความเชี่ยวชาญ 
นายอับดุลสลาม สะอ ิ
 

M.A. Management 
Education 
ศษ.บ. ครุศาสตร์อสิลาม 

อศ 1413 ศาสนาโลก 
อศ 1406 โลกทัศน์อิสลาม 
อศ 1416 หลักการสอนอสิลาม 
อศ 1426 การฝึกประสบการณ ์

ครูอัตราจ้าง 
วิทยาลัยชุมชนปัตตาน ี

นายมนูศักดิ์  โต๊ะเถื่อน M.A. Teaching Arabic To 
Non-Arabic Speakers 
M.A. การบรหิารและจดัการ 
ศึกษาอิสลาม 
B.A. อิสลามศึกษา 

อศ. 1415 ภาษาอาหรับ 1 
อศ 1418 ภาษาอาหรับเพื่อการ
สื่อสารและการอาชีพ 
อศ 1420 มลายูเพื่อการสื่อสาร  

นักวิชาการอุดมศึกษา 

นายอับดุลฮาดี  สะบูดิง Ph.D. อิสลามศึกษา 
ศศ.ม. อุศูลุดดีน 
B.A. ตัฟชีร   

อศ 1407 อูลูมอัลกรุอาน 
อศ 1403 อะกีดะฮฺอสิลามียะฮฺ
  

อาจารย์ประจ าสาขาอิสลาม
ศึกษา  
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์

นายมะรอนิง   สาแลมิง 
 

Ph.D. Islamic law 
B.A. Islamic law 
M.A. Principles of Juridprudence 

อศ 1409 หลักกฎหมายอิสลาม 
อศ 1416 หลักการสอนอสิลาม 
 

อาจารย์ประจ าสาขา
กฎหมายอสิลาม  
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์

นายอับดุลรอนิง  สือแต Ph.D. การเมือง 
B.A. การเมือง  
M.A. อุศูลุดดีน 

อศ 1413 ศาสนาโลก 
อศ 1421 อิสลามและสันติภาพ 
 

อาจารย ์ 
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์

นายมูฮ าหมัดลุตฟี  อุมา Ph.D. ภาษาและวรรณคดีอาหรับ 
M.A. กฎหมายอิสลาม 
B.A. ภาษาและวรรณคดีอาหรับ 

อศ 1409 หลักกฎหมายอิสลาม 
 

อาจารย ์
มหาวิทยาลยัฟาฏอนี 

นายซูหูดี หะยีมะแซ ศศ.ม. ภาษาอาหรับ 
ศศ.ม. อิสลามศึกษา 

อศ 1421 อิสลามกับสันติภาพ 
 

อาจารย์พิเศษ 

ดร.อีสมาแอ  กาเต๊ะ Ph.D. อิสลามศึกษา 
ศศ.ม. อิสลามศึกษา 

อศ 1404 ชีวประวัตินบีมุหัมมัด อาจารย์ประจ า 
สาขาอิสลามศึกษา  
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ศศ.บ. อิสลามศึกษา อศ 1412 วิธีวิทยาการวิจัยทาง
อิสลามศึกษา 
 

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์

นายอับดุลรอห์มาน สอและ ค.ม. อิสลามศึกษา 
นิติศาสตร์อิสลาม  

อศ 1409 หลักกฎหมายอิสลาม 
 

ครูโรงเรียบ ารุงศาส์วิทยา 

นายอัมดือเล๊าะ  หะสะ M.A. อุลูมอัลกุรอานและตัฟซรี 
B.A. อุลูมอัลกรุอานและตัฟซีร 

อศ 1403 อัลกุรอานและตัจญ์วดี 
อศ 1411 อรรถธิบายอัลกุรอาน 
อศ 1408 อุลูมอัลหะดีษ 

ครูโรงเรียนลาลอวิทยา 
 

นายมัรวาน  หะยีมะมิง M.A. อุศูลุดดีน 
B.A. ประวัตศิาสตร ์
และอารยธรรมอิสลาม 

อศ 1406 โลกทัศน์อิสลาม 
 

ครูโรงเรียนศาสนศึกษา 

 
4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน หรือ สหกิจศึกษา) (ถ้ามี) 

การฝึกประสบการณ์ภาคสนามเพ่ือฝึกให้นักศึกษารู้จักการประยุกต์ใช้ความรู้ที่เรียนมาปรับใช้กับสภาพ 
การท างานจริง ตลอดจนเพ่ือการเตรียมความพร้อมในทุกๆ ด้านก่อนออกไปท างานจริง ซึ่งแบ่งนักศึกษาออกเป็น  
2 กลุ่ม ดังนี้ 

1) กลุ่มนักศึกษาท่ีไม่มีอาชีพ จะให้ด าเนินการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการหรือหน่วยงาน
ทั้งภาครัฐหรือเอกชน 

2) กลุ่มนักศึกษาที่มีอาชีพทั้งที่สอดคล้องและไม่สอดคล้องกับวิชาชีพ จะให้ด าเนินการจัดท าโครงการ  
ที่มีความสอดคล้องกับหลักสูตร ในการพัฒนางานของตนเองอันเป็นประโยชน์ต่ออาชีพของตนเองหรือหน่วยงาน
หรือองค์กรที่ปฏิบัติงานอยู ่
 4.1  มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม 

4.1.1 สามารถบูรณาการความรู้ที่เรียนมาเพ่ือประยุกต์ใช้ในการวางแผนและแก้ปัญหาเกี่ยวกับ
อิสลามศึกษาได ้

4.1.2 มีทักษะการวิเคราะห์และแก้ปัญหาการปฏิบัติงาน และสามารถใช้เครื่องมือทางด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือการปฏิบัติงานในสถานประกอบการได้ 

4.1.3 มีความรับผิดชอบ สามารถสื่อสารและประสานงาน ตลอดจนท างานร่วมกับผู้อ่ืนทั้งในบทบาท
ผู้น าและผู้ตามได้ 

4.1.4 มีระเบียบวินัย ซื่อสัตย์สุจริต ตลอดจนปฏิบัติตนตามข้อบังคับและสามารถปรับตัวเข้ากับ
สถานประกอบการได ้
 4.2  ช่วงเวลา 

ภาคการศึกษาท่ี 2 ชั้นปีที่ 3 
 

 4.3  การจัดเวลาและตารางสอน 
320 ชั่วโมง 
 

5. ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงานหรืองานวิจัย (ถ้ามี) 
-ไม่มี- 
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หมวดที ่4 
ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 

 
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา 
1. มีความรู้ ความสามารถในการประยุกต์ใช้ศาสตร์
อิสลามศึกษา  

1. ฝึกให้มีการปาฐกถาธรรมในชั้นเรียน 
2. ฝึกให้มีการอ่านคุฏบะฮฺ/บรรยายธรรม 
3. จัดอบรม/สัมมนาการปาฐกถาธรรมในรูปแบบอิสลาม 

2. มีภาวะความเป็นผู้น าด้านศาสนาอิสลาม 1. ส่งเสริมให้เป็นผู้น าละหมาด และศาสนกิจต่าง ๆ 
2. เป็นแบบอย่างที่ดีต่อชุมชน 

3. มีทักษะในการใช้ภาษาและเทคโนโลยี 1. จัดให้มีการเรียนการสอนปรับพ้ืนฐาน และศึกษา
เรียนรู้ในรายวิชาภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษา
เพ่ือนบ้านตามโครงสร้างรายวิชาของหลักสูตร 
2. จัดให้ผู้สอนใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ 
จัดกิจกรรมการเรียนการสอน เช่น การเข้าถึงและ
การสืบค้นองค์ความรู้ จากสื่ อบนอินเทอร์ เน็ต 
และการจัดกิจกรรมห้องเรียนผ่านสื่อออนไลน์ 

4. มีจิตสาธารณะ และรับผิดชอบต่อชุมชน 1. จัดกิจกรรมการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม 
เ พ่ือร่วมศึกษาเรียนรู้ วัฒนธรรมที่หลากหลาย 
เกิดการยอมรับ และเคารพซึ่งกันและกัน 
2. จัดกิจกรรมส่งเสริมอัตลักษณ์นักศึกษา เพ่ือส่งเสริม
ให้เกิดคุณลักษณะที่พึงประสงค์และร่วมช่วยเหลือ
ชุมชนตามอัตลักษณ์ของวิทยาลัยชุมชนปัตตานี 

 
2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 
 2.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

 2.1.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
ผลการเรียนรู้ 

  (1) มีระเบียบวินัย ประพฤติตนตามระเบียบของสังคม  
  (2) ซื่อสัตย์สุจริตต่อตนเอง และผู้อ่ืน 
  (3) ขยันหมั่นเพียร อดทน ใฝ่เรียนรู้   
  (4) ประหยัด อดออม และเลือกใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า 
  กลยุทธ์การสอน 
  (1) การปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมโดยการบูรณาการเข้ากับรายวิชา 
  (2) การเรียนรู้จากบุคคลต้นแบบ 
  (3) จัดท าโครงงานที่สะท้อนถึงคุณธรรมและจริยธรรม 
 
  กลยุทธ์การวัดและประเมินผล 
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   (1) ใช้แบบสังเกตพฤติกรรมโดยอาจารย์ผู้สอน กลุ่มเพ่ือนนักศึกษา  
   (2) ประเมินจากการเข้าร่วมกิจกรรมและผลงานของนักศึกษา 
   (3) ผู้เรียนประเมินตนเอง 

 2.1.2 ด้านความรู้ 
ผลการเรียนรู้ 
(1) มีความรู้ ความสามารถในการใช้ภาษาในการเรียนรู้และพัฒนาปัญญาได้อย่างต่อเนื่อง 
(2) มีความรู้ ความเข้าใจ เห็นคุณค่าของศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญา เข้าใจความสัมพันธ์

ระหว่างมนุษย์กับมนุษย์ สังคม และธรรมชาติสิ่งแวดล้อม 
(3) มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และการเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลกระทบ

ต่อตนเองและผู้อ่ืน 
(4) มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับหลักการและวิธีการทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ แล ะ

เทคโนโลยี 
กลยุทธ์การสอน 
(1) กิจกรรมเน้นผู้เรียนมีบทบาทในการคิดและการกระท าด้วยตนเอง หรือการกระท าเป็นกลุ่ม 
(2) กิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าแสวงหาความรู้ สรุปองค์ความรู้ด้วยตนเอง และ

น าเสนอความรู้ได้ 
(3) เรียนรู้จากสถานการณ์จริง การท ากิจกรรมโครงการ รวมทั้งแลกเปลี่ยนประสบการณ์ 
(4) ฝึกทักษะต่างๆ ที่เป็นจุดเน้นของแต่ละรายวิชา 
กลยุทธ์การวัดและประเมินผล 

  (1) การก าหนดสัดส่วนน้ าหนักการประเมิน ของแต่ละผลลัพธ์การเรียนรู้ 
  (2) การประเมินย่อยเพื่อปรับปรุง พัฒนา และการประเมินผลรวม 
  (3) ประเมินจากการเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษา 
  (4) การประเมินผลงานที่มอบหมาย   
  2.1.3 ทักษะทางปัญญา 
  ผลการเรียนรู้ 

(1) รู้จักคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมินค่า เชื่อมโยงความคิดอย่างองค์รวม  
(2) สามารถระบุประเด็นปัญหา วางแผน เสนอแนะแนวทางการแก้ปัญหาอย่างมีคุณค่าและ

สร้างสรรค ์
 กลยุทธ์การสอน 
  (1) การฝึกทักษะย่อย 
  (2) การจัดท าโครงการ หรือโครงงาน โดยการมอบหมายท างานเป็นกลุ่ม 
  (3) การอภิปรายกลุ่ม การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
  (4) ฝึกคิดด้วยวิธีการต่างๆ 
 กลยุทธ์การวัดและประเมินผล 
  (1) การประเมินผลงานที่มอบหมาย 
  (2) ประเมินความก้าวหน้าในการพัฒนาทักษะต่างๆ 
  (3) ประเมินการท างานร่วมกัน 
 
  2.1.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
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  ผลการเรียนรู้ 
  (1) มีความสามัคคี สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืน ท างานอย่างมีส่วนร่วม มีภาวะผู้น าและผู้ตาม 
  (2) มีจิตสาธารณะ เสียสละ เห็นคุณค่าแห่งการแบ่งปัน 
  (3) มีความรับผิดชอบต่อตนเอง ชุมชน สังคม และส่วนรวม สามารถพ่ึงตนเองได้ 
  กลยุทธ์การสอน 
  (1) การมอบหมายงาน หรือโครงการ 
  (2) การฝึกการท างานเป็นทีม 
  (3) ฝึกบทบาทภาวะผู้น า และผู้ตาม 

 กลยุทธ์การวัดและประเมินผล 
  (1) ประเมินกระบวนการการท างานเป็นกลุ่ม 
  (2) ประเมินผลงานของกลุ่ม 
  (3) ประเมินภาวะผู้น า และผู้ตาม 
  2.1.5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ผลการเรียนรู้ 
  (1) ใช้วิธีทางคณิตศาสตร์และสถิติพ้ืนฐาน ในการศึกษาค้นคว้าและน าไปใช้ได้อย่างเหมาะสม 

(2) มีทักษะในการสื่อสารและใช้ภาษาอย่างมีประสิทธิภาพ 
(3) ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพชีวิต 

  กลยุทธ์การสอน 
   (1) ฝึกปฏิบัติ วิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีการทางคณิตศาสตร์และสถิติ 
   (2) ฝึกการน าเสนอและการประเมินผลงานต่างๆ 
   (3) ฝึกทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนรู้จากการปฏิบัติงาน 
  กลยุทธ์การวัดและประเมินผล 
  (1) ประเมินกระบวนการปฏิบัติ 
  (2) ประเมินจากผลงานที่ปฏิบัติ 
  (3) ประเมินความก้าวหน้าในการพัฒนาทักษะต่างๆ 
 2.2 หมวดวิชาเฉพาะ 

2.2.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
  ผลการเรียนรู้ 

(1) มีวินัย ตรงต่อเวลา     
(2) ซื่อสัตย์ สุจริต     
(3) เคารพกฎ ระเบียบ และข้อบังคับต่าง ๆ ของวิทยาลัยและสังคม 
กลยุทธ์การสอน 
(1) สอดแทรก/ปลูกฝัง โดยการจัดกิจกรรมท่ีส่งเสริมการมีวินัย ตรงต่อเวลา และซื่อสัตย์สุจริต   
(2) ส่งเสริมหรือจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการเคารพกฎระเบยีบและข้อบังคับต่าง ๆ ของวิทยาลยัและสังคม 
วิธีการวัดและประเมินผล 
(1) ประเมินการตรงต่อเวลา เข้าชั้นเรียน การส่งงาน การเข้าร่วมกิจกรรม 
(2) ประเมินความซื่อสัตย์สุจริต โดยการสังเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรม  
(3) ประเมินพฤติกรรมการเคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ของสังคม และมีความ

รับผิดชอบต่อสังคม 
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 2.2.2 ด้านความรู้ 
ผลการเรียนรู้ 

 (1) มีความรู้ ความเข้าใจหลักการและการปฏิบัติที่ส าคัญในเนื้อหารายวิชาที่ศึกษา  
 (2) สามารถแสวงหาความรู้ ค้นคว้าข้อเท็จจริง ท าความเข้าใจแนวคิดจากหลักฐานและ

แหล่งข้อมูลที่หลากหลาย  
 (3) สามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการวางแผนและแก้ปัญหาเกี่ยวกับอิสลาม 

กลยุทธ์การสอน 
(1) จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
(2) จัดให้มีการเรียนรู้จากสถานการณ์จริง 

  วิธีการวัดและประเมินผล 
(1) ประเมินผลตามสภาพจริง  
(2) ทดสอบย่อย และสอบปลายภาคเรียน 
3) ประเมินกระบวนการท างาน ผลงาน และการน าเสนอ 
 2.2.3 ทักษะทางปัญญา 

  ผลการเรียนรู้ 
(1) สามารถคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ มีทักษะในการประมวลความคิดอย่างเป็นระบบ 
(2) สามารถบูรณาการองค์ความรู้ในการแก้ไขปัญหาและต่อยอดองค์ความรู้ในอาชีพ 

  กลยุทธ์การสอน 
(1) กรณีศึกษาท่ีกระตุ้นให้นักศึกษาประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะสาขาวิชาเพ่ือการแก้ไขปัญหา 
(2) อภิปรายแลกเปลี่ยนเรียนรู้   
(3) มอบหมายงาน น าเสนอ และปฏิบัติงานจริงตามสถานการณ์ต่าง ๆ 

   วิธีการวัดและประเมินผล 
(1) ประเมินจากผลงานของนักศึกษา 
(2) ประเมินจากการทดสอบหรือแบบฝึกหัด 
(3) ประเมินจากการสัมภาษณ์ 
 2.2.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

  ผลการเรียนรู้ 
(1) มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ตนเอง ชุมชน และสังคม 
(2) มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีต่อผู้อ่ืน และสามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนทั้งในฐานะผู้น าและผู้ตาม 

  กลยุทธ์การสอน 
(1) มอบหมายงาน  ฝึกการเป็นผู้น าและผู้ตาม 
(2) กระบวนการมีส่วนร่วมระหว่างบุคคล ชุมชน และสังคม        
(3) จัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่เน้นความรับผิดชอบและทักษะความสัมพันธ์ 

   วิธีการวัดและประเมินผล 
(1) สังเกตพฤติกรรมและประเมินการมีส่วนร่วมของนักศึกษาในการท ากิจกรรมกลุ่ม 
(2) ประเมินกระบวนการท างานและผลงาน 
 
 2.2.5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

  ผลการเรียนรู้ 
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(1) สามารถสืบค้นและเลือกใช้ความรู้จากแหล่งข้อมูลสารสนเทศอย่างมีวิจารณญาณ 
(2) สามารถน าเสนอด้วยสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม  
(3) สามารถสื่อสารทั้งการฟัง พูด อ่าน และเขียนได้ 

  กลยุทธ์การสอน 
(1) จัดการเรียนการสอนที่เน้นการฝึกทักษะการสื่อสารทั้งการฟัง พูด อ่านและเขียน               
(2) จัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้ผู้เรียนใช้เทคโนโลยีดิจิทัลส าหรับการเรียนรู้ สืบค้นและการ

น าเสนอ 
  วิธีการวัดและประเมินผล 

(1) ประเมินผลจากการน าเสนอด้วยสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(2) ประเมินผลจากการสื่อสารในรูปแบบต่าง ๆ 
 

 



หลักสตูรอนุปรญิญา สาขาวิชาอิสลามศึกษา ฉบับปรับปรุง 2562  หน้า ๒๘ 
 

3.2 แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา  (Curriculum Mapping) 
  ความรับผิดชอบหลัก    ความรับผิดชอบรอง 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

รายวิชา 
1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม 2. ด้านความรู้ 

3. ด้านทักษะ
ทางปัญญา 

4. ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคลและความ
รับผิดชอบ 

5. ด้านทักษะ 
การวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 1 2 3 1 2 3 
กลุ่มวชิาภาษา                  
ศท 0101 ภาษาไทยเพื่อการพัฒนาปัญญา                 
ศท 0102 ภาษาอังกฤษเพื่อการสือ่สาร 1                 
ศท 0103 ภาษาอังกฤษเพื่อการสือ่สาร 2                 
ศท 0104 การพัฒนาทักษะการพดูและการเขียน                 
ศท 0105 ปัญญาจากวรรณกรรม                 
ศท 0106 ภาษาอังกฤษเพื่อนันทนาการ                 
ศท 0107 ภาษาประเทศเพื่อนบ้าน                 
กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์                 
ศท 0201 จังหวัดศึกษา                 
ศท 0202 ศิลปะและทักษะการใช้ชีวิต                 
ศท 0203 พลเมืองกบัความรับผดิชอบต่อสังคม                 
ศท 0204 พลังของแผ่นดิน                  
กลุ่มวชิาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี                 
ศท 0301 การเข้าใจดิจิทลั                 
ศท 0302 การคิดสร้างสรรค์และการแก้ปัญญา                 
ศท 0303 วิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต                 
ศท 0304 โปรแกรมคอมพิวเตอรส์ าเรจ็รูป                 
ศท 0305 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน                 
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หมวดวิชาเฉพาะ 
 

รายวิชา 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 
3. ทักษะทาง

ปัญญา 

4. ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการคิดวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร และ

การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 2 3 1 2 3 1 2 1 2 1 2 3 
อศ 1401 อัลกุรอานและตัจญ์วดี              
อศ 1402 อัลหะดีษจรยิธรรม              
อศ 1403 อะกีดะฮฺอสิลามียะฮ ฺ              

อศ 1404 ชีวประวัตินบีมุหัมมัด              

อศ 1405 ฟิกฮฺอิบาดาต              

อศ 1406 โลกทัศน์อิสลาม              

อศ 1407 อุลูมอัลกุรอาน              

อศ 1408 อุลูมอัลหะดีษ              

อศ 1409 หลักกฎหมายอิสลาม                  

อศ 1410 ประวัติศาสตร์อสิลาม              

อศ 1411 อรรถาธิบายอัลกรุอาน                

อศ 1412 วิธีวิทยาการวิจัยทางอิสลามศึกษา                                       

อศ 1413 ศาสนาโลก              

อศ 1414 หลักการและวิธีการดะอฺวะฮ ฺ                                              
อศ 1415 ภาษาอาหรับ 1              

อศ 1416 หลักการสอนอสิลาม              

อศ 1417 อารยธรรมอสิลาม              
อศ 1418 ภาษาอาหรับเพื่อการสือ่สารและการอาชีพ              

อศ 1419 ภาษาอาหรับ 2              
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รายวิชา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 

3. ทักษะทาง
ปัญญา 

4. ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการคิดวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร และ

การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 2 3 1 2 3 1 2 1 2 1 2 3 
อศ 1420 มลายูเพื่อการสื่อสาร              

อศ 1421 อิสลามและสันติภาพ              

อศ 1422 แนวคิดทางการเมืองในอิสลาม              

อศ 1423 สัมมนาทางอิสลามศึกษา              

อศ 1424 อิสลามและมนุษยสัมพนัธ ์              
อศ 1425 สังคมมุสลิม              
อศ 1426 การฝึกประสบการณ ์              
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หมวดที ่5 
หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 

 
1.  กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด) 

การวัดและการประเมินผลการศึกษาให้เป็นไปตามระเบียบของสถาบันวิทยาลัยชุมชน ว่าด้วยเรื่องการ  
จัดการศึกษาต่ ากว่าปริญญา พ.ศ. 2560  

 
2.  กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา  

2.1 การทวนสอบระดับรายวิชา 
  2.1.1  แต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ระดับรายวิชา ประกอบด้วย 

 (1) กรรมการจากอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
(2) กรรมการจากอาจารยประจ ากลุ่มวิชา 

2.1.2 บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ระดับรายวิชา 
(1) ก าหนดกระบวนการหรือขั้นตอนของการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ระดับ

รายวิชา 
(2) ก าหนดปฏิทินการด าเนินงานการทวนสอบประจ าภาคการศึกษาโดยก าหนด

รายละเอียดของกิจกรรมและระยะเวลาที่ต้องด าเนินการของผู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้ทั้งรายวิชาทฤษฎี
และรายวิชาปฏิบัติ 

(3) ก าหนดความรับผิดชอบและสิ่งที่อาจารย์ประจ าวิชาต้องเตรียมและแจ้งให้ทราบเพ่ือ
การเตรียมพร้อมรับการทวนสอบ ได้แก่ คะแนนผลการตรวจผลงาน คะแนนผลการสอบ หรือคะแนนส่วนอ่ืนๆ  
ที่ก าหนดไว้ในเกณฑ์การประเมินผลการเรียนรู้ของรายวิชา พร้อมหลักฐานที่แสดงที่มาของคะแนนแต่ละส่วน เช่น 
กระดาษค าตอบจากการสอบ แบบตรวจผลงาน/ชิ้นงาน  

(4) ด าเนินการทวนสอบตามกระบวนการหรือขั้นตอนและระยะเวลาที่ก าหนดไว้ 
(5) จัดท ารายงานผลการสอบทวนประจ าภาคการศึกษา 

2.1.3 กระบวนการหรือขั้นตอนการทวนสอบระดับรายวิชา 
(1) ก าหนดรายวิชาที่จะทวนสอบ เช่น ทุกรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ  หมวดวิชาศึกษา

ทั่วไป และหมวดวิชาเลือกเสรี 
 (2) ตรวจสอบผลการให้คะแนนแต่ละส่วนตามที่ก าหนดเกณฑ์การประเมินผลการเรียนรู้

ใน มคอ.3 และ มคอ.4 ของแต่ละรายวิชา โดยพิจารณาการให้คะแนนจากรายงาน ชิ้นงานหรือผลงาน 
จากการเรียนรู้การประเมินพฤติกรรมจากการท ากิจกรรมการเรียนรู้แบบทดสอบ แบบประเมินตามมาตรฐานการ
เรียนรู้ด้านต่างๆ หรือแบบประเมินงานอื่นๆ ที่มอบหมายของรายวิชา 

(3) ใช้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องจากรายงานผลการจัดการเรียนรู้ของรายวิชา มคอ.5 และ มคอ.6 
ที่อาจารย์ประจ าวิชาจัดท าเมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา มาประกอบการพิจารณาผลการทวนสอบ 

(4) จัดท ารายงานผลการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้รายวิชาประจ าภาคการศึกษา 
ที่แสดงให้เห็นในภาพรวมว่าคุณภาพของการจัดการเรียนรู้ของรายวิชาเป็นอย่างไร  ผู้เรียนบรรลุตามมาตรฐานการ
เรียนรู้ทีก่ าหนดไว้ในแต่ละรายวิชาในระดับใด พร้อมแสดงข้อมูลหรือหลักฐานที่ยืนยันว่าผู้เรียนบรรลุตามมาตรฐาน
ที่ก าหนด  
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2.2. การทวนสอบระดับหลักสูตร 
2.2.1 ให้แต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ระดับหลักสูตร ประกอบด้วย 

  (1) กรรมการจากส านักวิชาการ 
  (2)  กรรมการจากอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
  (3)  ผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชานั้นๆ  

2.2.2 บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ระดับหลักสูตร 
(1) ก าหนดกระบวนการหรือขั้นตอนของการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ระดับ

หลักสูตร เพ่ือการตรวจสอบและประเมินความส าเร็จของการผลิตผู้ส าเร็จการศึกษาที่มีคุณภาพ 
(2) ก าหนดปฏิทินการด าเนินงานการทวนสอบประจ าปีการศึกษาที่มีผู้ส าเร็จการศึกษา 

โดยก าหนดรายละเอียดของกิจกรรมและระยะเวลาที่ต้องด าเนินการของผู้ที่เกี่ยวข้อง 
(3) ก าหนดข้อมูล แหล่งข้อมูล และผู้ให้ข้อมูล ที่ต้องเก็บรวบรวมและแจ้งให้ผู้เกี่ยวข้อง

ทราบเพ่ือการเตรียมพร้อม ได้แก่ รายงานผลการจัดการด าเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร แหล่งฝึกปฏิบัติ ผู้ใช้บัณฑิต และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการจัดการศึกษา และการปฏิบัติงานของผู้ส าเร็จ
การศึกษาหลังจากส าเร็จการศึกษา 

(4) ด าเนินการทวนสอบตามกระบวนการหรือขั้นตอนและระยะเวลาที่ก าหนดไว้ 
(5) จัดท ารายงานผลการทวนสอบประจ าปีการศึกษา 

2.2.3 กระบวนการหรือขั้นตอนการทวนสอบระดับหลักสูตร 
(1) ก าหนดลักษณะข้อมูล แหล่งข้อมูลและผู้ให้ข้อมูล ที่สามารถน ามาใช้วิเคราะห์

ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ที่ครอบคลุมผลการเรียนรู้ทุกด้านตามมาตรฐานการเรียนรู้สาขาวิชา  เพ่ือประเมินความส าเร็จ
ของการผลิตผู้ส าเร็จการศึกษาที่มีคุณภาพของวิทยาลัยชุมชน 

(2) พัฒนาเครื่องมือ ที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลที่จ าเป็นต้องใช้ด าเนินการเก็บรวบรวม
ข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูลตามที่ก าหนดไว้ 

(3) ใช้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องจากรายงานผลการจัดการเรียนรู้ของรายวิชามคอ.5 และ มคอ.6 
และข้อมูลจากรายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) ที่อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจัดท าเมื่อสิ้นสุด 
ปีการศึกษา มาประกอบการพิจารณาผลการทวนสอบ 

   (4) จัดท ารายงานผลการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของผู้ส าเร็จการศึกษาประจ า 
ปีการศึกษา ที่แสดงให้เห็นในภาพรวมว่า คุณภาพของการจดัการเรียนรู้ของหลักสูตรเป็นอย่างไร ผู้ส าเร็จการศึกษา
บรรลุตามมาตรฐานการเรียนรู้ที่ ก าหนดไว้ในหลักสูตรครบถ้วนเพียงใด พร้อมแสดงข้อมูลหรือหลักฐาน 
ทีย่ืนยันว่าบรรลุตามมาตรฐานที่ก าหนดไว้ 

 
3.  เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
  เป็นไปตามระเบียบสถาบันวิทยาลัยชุมชน ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาท่ีต่ ากว่าปริญญาของ
วิทยาลัยชุมชน พ.ศ. 2560 
  ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญาของวิทยาลัยต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 
  1. ศึกษารายวิชาต่างๆ ครบถ้วนตามจ านวนหน่วยกิตที่ก าหนดไว้ในโครงสร้างของหลักสูตร และเกณฑ์
ขั้นต่ าของแต่ละรายวิชา และต้องได้รับระดับคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ ากว่า 2.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า 
  2. ไม่มีพันธะทางการเงินหรือมีพันธะอ่ืนๆ ต่อวิทยาลัย 
  3. ผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมตามท่ีวิทยาลัยก าหนด 
  4. สอบผ่านการประเมินความรู้และทักษะตามท่ีวิทยาลัยก าหนด 
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หมวดที ่6   
การพัฒนาผู้สอน 

 
1. การเตรียมการส าหรับผู้สอนใหม่ 

1.1 ปฐมนิเทศผู้สอนใหม่ เพ่ือชี้แจงรายละเอียดของหลักสูตร และแนะน าอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
และมอบเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอน ได้แก่ คู่มือหลักสูตร กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และคู่มือปฏิบัติ 
การจัดการเรียนการสอนของผู้สอน  

1.2 ส่งเสริมให้ผู้สอนใหม่เข้าร่วมประชุมของทางวิทยาลัยชุมชน เพ่ือทราบถึงปรัชญา พันธกิจ และวิสัยทัศน ์
ของการจัดการศึกษา  

1.3 ชี้แจงแนวทางในการจัดการเรียนการสอน แนวทางในการท าวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน 
การจัดท ารายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) รายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ.4) รายงานผลการ
ด าเนินการของรายวิชา (มคอ.5) และรายงานผลการด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ.6)  

1.4 จัดการอบรมเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล รวมถึงการบูรณาการ
เทคโนโลยีกับการเรียนการสอน  

 
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่ผู้สอน 
   2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 

2.1.1 จัดให้ผู้สอนเข้าฝึกอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน  กลยุทธ์ 
การสอน และการประเมินผล จากหน่วยงานทั้งภายในและหน่วยงานภายนอก  

2.1.2 จัดให้ผู้สอนเข้าร่วมประชุม สัมมนาทางวิชาการเพ่ือประยุกต์ใช้ความรู้ที่ได้ให้เกิดประโยชน์ 
ต่อการจัดการเรียนการสอน  

2.1.3 จัดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  โดยใช้วิธีการจัดการความรู้ (Knowledge Management) 
เพ่ือให้เกิดการถ่ายทอดประสบการณ์และเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการพัฒนาการเรียนการสอนและการบริหาร
หลักสูตร  
 2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอ่ืนๆ  

2.2.1 ส่งเสริมให้ผู้สอนพัฒนาการเรียนการสอนและท าวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ 
2.2.2 ศึกษาดูงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือน าความรู้มาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและหลักสูตร 
2.2.3 ส่งเสริมให้ผู้สอนมีส่วนร่วมในกิจกรรมชุมชนและบริการวิชาการแก่สังคม  
2.2.4 ส่งเสริมให้ผู้สอนมีโอกาสไปศึกษาหรือเข้าฝึกอบรมเพ่ือเพ่ิมพัฒนาตนเองและเพ่ิมคุณวุฒิ 
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หมวดที ่ 7   
การประกันคุณภาพหลักสูตร 

 
1. การก ากับมาตรฐาน 

การก ากับมาตรฐานการบริหารงานของหลักสูตรจะด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติตลอดระยะเวลาที่มีการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรดังกล่าวทุกประการ ดังนี้ 

1.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร มีคุณสมบัติสอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ที่มีคุณวุฒิตรง
หรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอนไม่น้อยกว่า 3 คน และในจ านวนนั้นต้องเป็นผู้มีคุณวุฒิไม่ต่ ากว่าปริญญาโทหรือ
เทียบเท่า หรือเป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ จ านวนอย่างน้อย 1 คน ทั้งนี้จะเป็น
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเกินกว่า 1 หลักสูตรในเวลาเดียวกันไม่ได้ และมอบหมายให้เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร ท าหน้าในการบริหารหลักสูตร จัดการเรียนการสอน พัฒนาหลักสูตร ติดตามประเมินผลหลักสูตรและ
หน้าที่อื่นที่เก่ียวข้อง 

 ส าหรับอาจารย์ที่จ้างเข้ามาเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จะมีสัญญาจ้างที่มีการระบุระยะเวลา
การจ้างอย่างชัดเจนและไม่น้อยกว่า 1 ปี และในสัญญาจ้างจะมีการระบุหน้าที่ ในการบริหารหลักสูตร ตั้งแต่ 
การวางแผน การควบคุมคุณภาพ การติดตาม ประเมินผลและการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร ให้เป็นไปตามตัวบ่งชี้
ผลการด าเนินงานที่ใช้ในการติดตาม ประเมิน และรายงานคุณภาพของหลักสูตรประจ าปี ตามตัวบ่งชี้ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ หรือตัวบ่งชี้ที่หลักสูตรพัฒนาขึ้นโดยจะครอบคลุมหมวด 1 – หมวด 6 
ไว้อย่างชัดเจนไม่น้อยกว่าหน้าที่ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่ก าหนดไว้ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 

1.2 อาจารย์ประจ า หรือผู้สอนประจ า จะปฏิบัติหน้าที่งานสอน การจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาท้องถิ่นและ
ชุมชน การศึกษาค้นคว้าวิจัยเพ่ือชุมชน และการบริการในสถาบันวิทยาลัยชุมชน ที่มีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับ
รายวิชาในสาขาวิชาของหลักสูตรที่เปิดสอน  

1.3 อาจารย์พิเศษ หรือผู้สอนพิเศษ จะปฏิบัติหน้าที่งานสอนและส่งเสริมพันธกิจของวิทยาลัยชุมชน 
ที่มีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับรายวิชาในสาขาวิชาของหลักสูตรที่เปิดสอน  เป็นไปตามข้อบังคับสภาบันวิทยาลัย
ชุมชน ว่าด้วยคุณสมบัติและหลักเกณฑ์เกี่ยวกับผู้สอนพิเศษ พ.ศ. 2558 
 
2. ผู้ส าเร็จการศึกษา 
  หลักสูตรมุ่งพัฒนาผู้ส าเร็จการศึกษาที่มีคุณภาพ ตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงาน โดยการ
ประเมินและทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ในขณะที่นักศึกษาก าลังศึกษา  และประเมินผลการ 
มีงานท า ตลอดจนความพึงพอใจและความต้องการของสถานประกอบการหรือนายจ้าง มีการจัดการเพ่ือติดตาม
การประเมินผลและการทวนสอบเพ่ือการแก้ไขปรับปรุง เพ่ือให้ได้ผู้ส าเร็จการศึกษาที่มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
เป็นไปมาตรฐานคุณวุฒิระดับอนุปริญญา และมาตรฐานผลการเรียนรู้อย่างน้อย 5 ด้าน คือ 1) คุณธรรมจริยธรรม 
2) ความรู้ 3) ทักษะทางปัญญา 4) ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 5) ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และมีคุณลักษณะพิเศษ ตามท่ีหลักสูตรก าหนด  

 
3. นักศึกษา 

3.1 การให้ค าปรึกษาด้านวิชาการ และอ่ืนๆ แก่นักศึกษา 
แต่งตั้งผู้สอนเป็นที่ปรึกษาทางวิชาการและด้านอ่ืนๆ ให้แก่นักศึกษาทุกคน โดยให้นักศึกษาที่มีปัญหา 

ในการเรียนสามารถปรึกษาปัญหาทางด้านวิชาการและด้านอ่ืนๆ ได้ตลอดเวลา 
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3.2 การอุทธรณ์ของนักศึกษา 
 กรณีที่นักศึกษามีความสงสัยเกี่ยวกับผลการประเมินในรายวิชาใดสามารถที่จะยื่นค าร้องขอดู

กระดาษค าตอบในการสอบ ตลอดจนดูคะแนนและวิธีการประเมินของผู้สอนในแต่ละวิชาได้ ทั้งนี้เป็นไปตาม
ระเบียบแนวทางปฏิบัติของวิทยาลัยชุมชน 

 
4. ผู้สอน 

4.1  การรับผู้สอนใหม่ 
การรับสมัครผู้สอนใหม่จะด าเนินการคัดเลือกตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของวิทยาลัยชุมชน 

โดยผู้สอนใหม่จะต้องวุฒิการศึกษาไม่ต่ ากว่าระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาที่มีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์
กับหลักสูตรหรือรายวิชาในสาขาวิชาของหลักสูตรที่เปิดสอน 

4.2  การมีส่วนร่วมของผู้สอนในการวางแผน การติดตาม และทบทวนหลักสูตร 
 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และผู้สอน จะต้องประชุมร่วมกันในการวางแผนการจัดการเรียน 

การสอน ประเมินผลการจัดการเรียนการสอน และให้ความเห็นชอบการประเมินผลทุกรายวิชา รวมทั้งเก็บ
รวบรวมข้อมูลเพ่ือเตรียมไว้ส าหรับการพัฒนาหลักสูตร ตลอดจนให้ค าปรึกษาหารือแนวทางที่จะท าให้บรรลุ
เป้าหมายตามหลักสูตร และเพ่ือให้ได้ผู้ส าเร็จการศึกษามีผลการเรียนรู้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

4.3  การแต่งตั้งผู้สอนพิเศษ 
 วิทยาลัยชุมชนมีการแต่งตั้งผู้สอนพิเศษ เป็นไปตามข้อบังคับสภาบันวิทยาลัยชุมชน ว่าด้วยคุณสมบัติ

และหลักเกณฑ์เกี่ยวกับผู้สอนพิเศษ พ.ศ. 2558 
 
5. หลักสูตร 

การบริหารหลักสูตรจะมีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเป็นผู้รับผิดชอบ พิจารณาวางแผนการจัดการเรียน
การสอนร่วมกับผู้สอน ติดตามและรวบรวมข้อมูล ส าหรับใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร  โดยกระท าทุกปี 
อย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2552 และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
ซึ่งมรีะบบและกลไกในการบริหารหลักสูตร ดังนี้ 

5.1.1 ร่วมกันก าหนดปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตรให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ และพันธกิจของวิทยาลัยชุมชน โดยยึดมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพในระดับอุดมศึกษา 

5.1.2 ก าหนดคุณสมบัติผู้เข้าศึกษา คุณลักษณะผู้ส าเร็จการศึกษา และพัฒนานักศึกษาให้มีคุณลักษณะ 
ที่ต้องการ 

5.1.3 ด าเนินการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับสภาพสังคมและมาตรฐานทางวิชาการและ
วิชาชีพ พร้อมน าไปสู่กระบวนการเรียนการสอนและการประเมินผลการใช้หลักสูตร 

5.1.4 เสนอผู้สอนในแต่ละรายวิชาที่เหมาะสมและเพียงพอกับจ านวนนักศึกษา และท าการประเมิน
ประสิทธิภาพการเรียนการสอน 

5.1.5 ส่งเสริมและสนับสนุนผู้สอนในหลักสูตรให้พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
5.1.6 รับผิดชอบในการก าหนดแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพที่เหมาะสม จัดผู้สอนนิเทศ เตรียมความ

พร้อมของนักศึกษา และการประเมินผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
5.1.7 จัดท าโครงการเพ่ือขออนุมัติงบประมาณในการสร้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการ วัสดุอุปกรณ์ ครุภัณฑ์

และอ่ืนๆ อันจะเอ้ือต่อการพัฒนากระบวนการเรียนการสอน 
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6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
6.1  การบริหารงบประมาณ 
 ด าเนินการจัดการเรียนการสอนโดยใช้งบประมาณของรัฐและเงินรายได้ของสถานศึกษา ให้ได้รับผล

การเรียนรู้ตามศักยภาพของนักศึกษา ทั้งในด้านค่าตอบแทนผู้สอน ค่าวัสดุการศึกษา ค่าสาธารณูปโภค  ค่าบ ารุง
สถานที่และอุปกรณ ์

6.2  ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม 
 หลักสูตรมีความพร้อมด้านหนังสือ เอกสาร ต ารา และการสืบค้นข้อมูลผ่านระบบเครือข่าย

คอมพิวเตอร์ และมีอุปกรณ์ท่ีใช้สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนอย่างเพียงพอ ดังนี้ 
 6.2.1 ห้องเรียนทั่วไป ภายในห้องประกอบด้วย อุปกรณ์การเรียนการสอน เช่น เครื่องโปรเจคเตอร์ 

เครื่องเสียง และระบบโครงสร้างพ้ืนฐานด้านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ขนาดความจุ 30 – 50 คน จ านวน 24 ห้อง 
และขนาดความจุ 70 – 90 คน จ านวน 2 ห้อง 

 6.2.2 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ภายในห้องประกอบด้วย อุปกรณ์การเรียนการสอน เช่น เครื่อง
โปรเจคเตอร์ เครื่องเสียง และระบบโครงสร้างพ้ืนฐานด้านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ขนาดความจุ 30 คน/เครื่อง 
จ านวน 5 ห้อง 

 6.2.3 ห้องสมุด ภายในห้องประกอบด้วยหนังสือ เอกสาร ต ารา วารสาร และสิ่งพิมพ์อ่ืนๆ ที่มีความ
เกี่ยวข้องกับอิสลามศึกษา จ านวน 1,540 รายการ และอ่ืนๆ แบ่งเป็นหมวดหมู่ ดังนี้ 

  - หมวดเบ็ดเตล็ด จ านวน 1,536 รายการ 
  - หมวดปรัชญา จ านวน  876 รายการ 
  - หมวดศาสนา จ านวน  493 รายการ 
  - หมวดสังคม จ านวน 6,233 รายการ 
  - หมวดภาษา จ านวน  644 รายการ 
  - หมวดวิทยาศาสตร์ จ านวน  591 รายการ 
  - หมวดวิทยาศาสตร์ประยุกต์ จ านวน 3,350 รายการ 
  - หมวดศิลปกรรมและการบันเทิง จ านวน  346 รายการ 
  - หมวดวรรณคดี จ านวน 2,497 รายการ 
  - หมวดประวัติศาสตร์ภูมิศาสตร์ จ านวน 3,046 รายการ 
  - หมวดอิสลามศึกษา  จ านวน     32 รายการ 
 6.2.4 พ้ืนที่ให้บริการเครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับสืบค้นข้อมูลบนอินเทอร์เน็ต ณ ศูนย์เทคโนโลยี

สารสนเทศ จ านวน 20 เครื่อง พร้อมระบบโครงสร้างด้านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตไร้สายครอบคลุมทุกพ้ืนที ่
6.3  การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม 
 6.3.1 มีห้องเรียนที่มีสื่อการสอนและอุปกรณ์ที่ทันสมัยเอ้ือให้ผู้สอนสามารถปฏิบัติงานสอนได้อย่าง 

มีประสิทธิภาพ 
6.3.2 มีห้องปฏิบัติการที่มีความพร้อมทั้งวัสดุอุปกรณ์ เครื่องคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่าย

คอมพิวเตอร์ และระบบซอฟต์แวร์ที่สอดคล้องกับสาขาวิชาที่เปิดสอนอย่างพอเพียงต่อการเรียนการสอน โดยมีการ
บริหารจัดการอย่างเป็นระบบ  

6.3.3 มีเจ้าหน้าที่สนับสนุนดูแลสื่อการเรียนการสอน อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ และซอฟต์แวร์ที่ใช้
ประกอบการสอนที่พร้อมใช้ปฏิบัติงาน 

6.3.4 มีห้องสมุดหรือแหล่งความรู้และสิ่งอ านวยความสะดวกในการสืบค้นความรู้ผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ ตลอดจนมีหนังสือ ต าราและวารสารในสาขาวิชาที่เปิดสอนในจ านวนที่เหมาะสม 
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6.3.5 มีเครื่องมืออุปกรณ์ประกอบการเรียนวิชาปฏิบัติการระหว่างการเรียนการสอนในวิชา
ปฏิบัติการต่อจ านวนนักศึกษาในอัตราส่วนที่เหมาะสม 

6.3.6 มีเครื่องคอมพิวเตอร์ประกอบการเรียนวิชาปฏิบัติการระหว่างการเรียนการสอนในวิชา
ปฏิบัติการต่อจ านวนนักศึกษาในอัตราส่วนที่เหมาะสม 

6.3.7 มีห้องคอมพิวเตอร์เปิดให้บริการแก่นักศึกษานอกเวลาเรียนให้สามารถเข้าใช้ได้โดยมีปริมาณ
จ านวนคอมพิวเตอร์ที่เหมาะสม  

6.3.8 มีโปรแกรมที่ติดตั้งบนเครื่องคอมพิวเตอร์ที่สามารถสนับสนุนในการเรียนการสอนและ 
มีการปรับเปลี่ยนรุ่นใหม่อย่างสม่ าเสมอ 

6.4  การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร  
 ส ารวจความต้องการการใช้ทรัพยากรในการจัดการเรียนการสอนส าหรับผู้สอน ผู้เรียน และบุคลากร
ที่เก่ียวข้อง พร้อมทั้งวางแผนปรับปรุงการพัฒนาทรัพยากรการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง 
  
7. ตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) 

ระบุตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานที่ใช้ในการติดตาม ประเมินและรายงานคุณภาพของหลักสูตรประจ าปีตาม
ตัวบ่งชี้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ หรือตัวบ่งชี้ที่หลักสูตรพัฒนาขึ้นเอง โดยครอบคลุม
หมวด 1 – หมวด 6 
 ชนิดของตัวบ่งช้ี :  กระบวนการ 
 เกณฑ์มาตรฐาน : ระดับ 
 

ตัวบ่งชี้และเป้าหมาย 
ปีการศึกษา 

ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5 
1. อาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการประชุม

เพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการด าเนินงานหลักสูตร 
x x x x x 

2. มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ. 2 ที่สอดคล้องกับกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ หรือ มาตรฐานคุณวุฒิสาขา / สาขาวิชา (ถ้ามี) 

x x x x x 

3. มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม 
(ถ้ามี) ตามแบบ มคอ. 3 และ มคอ. 4 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนใน
แต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา 

x x x x x 

4. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา และรายงานผลการ
ด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ. 5 และ
มคอ. 6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้ครบ 
ทุกรายวิชา 

x x x x x 

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

x x x x x 

6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ 
ที่ก าหนดใน มคอ. 3 และ มคอ. 4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของ
รายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 

x x x x x 

7. มีการพัฒนา / ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือ 
การประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการด าเนินงานท่ีรายงาน
ใน มคอ. 7 ปีท่ีแล้ว 

- x x x x 

8. ผู้สอนใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศ หรือ ค าแนะน าด้านการ
จัดการเรียนการสอน 

x x x x x 
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ตัวบ่งชี้และเป้าหมาย 
ปีการศึกษา 

ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5 
9. อาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกคน ได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือ 

วิชาชีพ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
x x x x x 

10. จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับการพัฒนา
วิชาการ และ / หรือ วิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี 

x x x x x 

11. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/ผู้ส าเร็จการศึกษา ที่มีต่อ
คุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0 

- - x x x 

12. ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการหรือนายจ้างที่มีต่อ
ผู้ส าเร็จการศึกษา เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0 

- - - x x 

 
 
เกณฑ์ประเมิน : หลักสูตรได้มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ฯ ต้องผ่านเกณฑ์ประเมิน ดังนี้   

ตัวบ่งชี้บังคับ (ตัวบ่งชี้ที่ 1 - 5) มีผลด าเนินการบรรลุตามเป้าหมาย และมีจ านวนตัวบ่งชี้ ที่มีผล
ด าเนินการบรรลุเป้าหมาย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของตัวบ่งชี้รวมโดยพิจารณาจากจ านวนตัวบ่งชี้บังคับ และ 
ตัวบ่งชี้รวมในแต่ละปี  
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หมวดที ่ 8   
การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 

 
1.  การประเมินประสิทธิผลของการสอน 
 1.1  การประเมินกลยุทธ์การสอน 

กระบวนการที่ใช้ในการประเมินและปรับปรุงกลยุทธ์การสอนเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนนั้น 
พิจารณาจากผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาเป็นหลัก ซึ่งจะประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษา การอภิปราย 
การตอบค าถาม ผลการปฏิบัติงาน การทดสอบย่อยแต่ละหน่วยสาระการเรียนรู้ และการสอบปลายภาคการศึกษา 
ท าให้อาจารย์ผู้สอนสามารถประเมินได้ว่าผู้เรียนมีความเข้าใจมากน้อยเพียงใด หากวิธีการสอนที่ใช้ไม่สามารถ 
ท าให้นักศึกษาเข้าใจได้ จะด าเนินการปรับเปลี่ยนกิจกรรมการเรียนการสอน ที่จะสามารถชี้ได้ว่าผู้เรียนมีความ
เข้าใจหรือไม่ในเนื้อหาที่ได้สอนไป หากพบว่ามีปัญหาก็จะต้องมีการด าเนินการวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน
ต่อไป 
 1.2  การประเมินทักษะของผู้สอนในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 

นักศึกษาประเมินการสอนของผู้สอนในแต่ละรายวิชาผ่านระบบบริการการศึกษาวิทยาลัยชุมชน 
ด้านงานทะเบียน วัดผลและประเมินผลนักศึกษา ในทุกๆ ด้าน ทั้งด้านเทคนิคการสอน จรรยาบรรณวิชาชีพ 
การตรงต่อเวลา การชี้แจงเป้าหมายและวัตถุประสงค์รายวิชา เกณฑ์การประเมินผลรายวิชา การใช้สื่อและ
เทคโนโลยีอย่างเหมาะสมกับการสอน และคุณธรรม จริยธรรม 
 
2.  การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 

2.1 ประเมินจากนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษา  
ด าเนินการติดตามจากการปฏิบัติงานในรายวิชาการฝึกงาน ซึ่งผู้สอนนิเทศสามารถประเมิน  

โดยการสังเกตพฤติกรรมและพูดคุยสอบถามจากนักศึกษาเป็นรายบุคคล ส าหรับผู้ส าเร็จการศึกษาหรือศิษย์เก่านั้น
จะประเมินโดยใช้แบบสอบถามการติดตามผลผู้ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรอนุปริญญา และ /หรืออาจสัมภาษณ์
ตัวแทนศิษย์เก่าตามโอกาสที่เหมาะสม เพ่ือการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร 

2.2 ประเมินจากหน่วยงานหรือสถานประกอบการ 
ด าเนินการส ารวจความพึงพอใจของหน่วยงานหรือสถานประกอบการที่มีต่อผู้ส าเร็จการศึกษา 

เพ่ือการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการของหน่วยงานหรือสถานประกอบการ 
2.3 ประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิหรือท่ีปรึกษา 

ด าเนินการโดยเชิญผู้ทรงคุณวุฒิและ/หรือผู้ประเมินภายนอกที่คุณวุฒิสัมพันธ์กับสาขาวิชา ให้ความเห็น
เชิงการพัฒนาคุณภาพทุกมิติของการจัดการเรียนการสอน เพ่ือการพัฒนาให้นักศึกษามีคุณภาพตามวัตถุประสงค์  
ของหลักสูตร 

 
3.  การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 

ประเมินผลการด าเนินงานของหลักสูตรตามดัชนีตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานที่ระบุไว้ในหมวดที่ 7 ข้อ 7 
โดยคณะกรรมการประเมินอย่างน้อย 3 คน ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาเดียวอย่างน้อย 1 คน 
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4.  การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 
4.1 เมื่อสิ้นสุดปีการศึกษา อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสรุปผลการด าเนินงานหลักสูตรประจ าปี  

โดยรวบรวมข้อมูลรายงานผลการประเมินการสอน รายงานผลการด าเนินการของรายวิชา และรายงานผลการ
ด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม เพ่ือวางแผนปรับปรุงกลยุทธ์การสอนในปีการศึกษาต่อไป 

4.2 เมื่อครบรอบหลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิเคราะห์ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของ  
การบริหารจัดการหลักสูตรในภาพรวมว่าผู้ส าเร็จการศึกษาบรรลุผลการเรียนรู้ตามที่คาดหวังไว้หรือไม่ และน าผล  
การวิเคราะห์มาวางแผนปรับปรุงการบริหารจัดการหลักสูตรต่อไป 

4.3 ส าหรับการปรับปรุงหลักสูตรทั้งฉบับนั้นจะกระท าทุกๆ 5 ปี โดยคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร ทั้งนี้
เพ่ือให้หลักสูตรมีความทันสมัยและสอดคล้องกับความต้องการของหน่วยงานหรือสถานประกอบการ 
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การเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างหลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2557 และฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562 
อนุปริญญา สาขาวิชาอิสลามศึกษา 

ตารางที่ 1 การเปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตร 

เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอนุปริญญา  
พ.ศ. 2548 ของกระทรวงศึกษาธิการ 

โครงสร้างหลักสูตรสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
จ านวนหน่วยกิต 

หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2557 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562 
1. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 1. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
2. หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 45 หน่วยกิต 2. หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 57 หน่วยกิต ไม่น้อยกว่า 60 หน่วยกิต ไม่น้อยกว่า 57 หน่วยกิต 

2.1 กลุ่มวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ 2.1 กลุ่มวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ  ไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต ไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต 
2.2 กลุ่มวิชาชีพ 2.2 กลุ่มวิชาชีพ  ไม่น้อยกว่า 42 หน่วยกิต ไม่น้อยกว่า 39 หน่วยกิต 

2.2.1 วิชาบังคับ 2.2.1 วิชาบังคับ  ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต ไม่น้อยกว่า 27 หน่วยกิต 
2.2.2 วิชาเลือก 2.2.2 วิชาเลือก  ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต 
2.2.3 วิชาการฝึกงาน 2.2.3 วิชาการฝึกงาน  ไม่น้อยกว่า 3  หน่วยกิต ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต 

3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต 3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต  ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต 
รวม ไม่น้อยกว่า 90 หน่วยกิต รวม ไม่น้อยกว่า 90 หน่วยกิต รวม ไม่น้อยกว่า 93 หน่วยกิต รวม ไม่น้อยกว่า 90 หน่วยกิต 
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ตารางที่ 2 การเปรียบเทียบรายละเอียดหลักสูตร 

หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2557 ฉบับปรับปรุง  พ.ศ. 2562 หมายเหตุ 
ชื่อหลักสูตร 
ชื่อหลักสูตร : อนุปริญญาศิลปศาสตร์  สาขาวิชาอิสลามศึกษา 
ชื่อภาษาอังกฤษ : Associate of Arts  Program in 
                      Islamic  Studies 
 

ชื่อหลักสูตร 
ชื่อหลักสูตร : หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาอิสลามศึกษา 
ชื่อภาษาอังกฤษ : Associate Degree Program in 
Community Health 
 

 
ปรับปรุงตามมติคณะกรรมการการอุดมศึกษาใน
คราวประชุมครั้งที่ 8/2560 วนัที่ 9 สิงหาคม 2560  
การก าหนดชื่อปริญญาระดับอนุปริญญาว่า 
“อนุปริญญา” แล้วตามด้วยชื่อสาขาวิชาและก าหนด
ใช้อักษรย่อว่า 
“อ.(สาขาวิชา....)” เพ่ือให้เป็นไปตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 
ระดับอนุปริญญา พ.ศ. 2548 

ชื่ออนุปริญญา 
ภาษาไทย 
ชื่อเต็ม : อนุปริญญาศิลปศาสตร์ (อิสลามศึกษา) 
ชื่อย่อ : อ.ศศ. (อิสลามศึกษา) 
ภาษาอังกฤษ 
ชื่อเต็ม : Associate of Arts Program in Islamic Studies 
ชื่อย่อ : A.A. (Islamic  Studies) 
 

ชื่ออนุปริญญา 
ภาษาไทย 
ชื่อเต็ม : อนุปริญญา สาขาวิชาอิสลามศึกษา 
ชื่อย่อ : อ. (อิสลามศึกษา) 
ภาษาอังกฤษ 
ชื่อเต็ม : Associate Degree (Community Health) 
ชื่อย่อ : A. (Islamic Studies) 
 

ปรัชญาหลักสูตร 
      มุ่งพัฒนาครูสอนอิสลามศึกษา ที่มีองค์ความรู้ ความเข้าใจ 
เกี่ยวกับศาสตร์อิสลาม และสามารถประยุกต์ใช้เพ่ือพัฒนา
คุณภาพชีวิต สังคม และชุมชน ได้อย่างสร้างสรรค์ 

ปรัชญาหลักสูตร 
     วิถีอิสลาม วิถีแห่งการด ารงชีวิตอย่างมีคุณค่าในชุมชน
และสังคมพหุวัฒนธรรม 
 
 
 
 
 
 
 

 
- เพ่ือให้สอดคล้องกับหลักปรัชญาและวิสัยทัศน์ของ
วิทยาลัยชุมชน 
- เน้นความต้องของชุมชน 
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ความส าคัญของหลักสูตร 
 - ไม่มี - 

ความส าคัญของหลักสูตร 
       อิสลามเป็นวิถีชีวิต การศึกษาอิสลามจึงมีความส าคัญ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสังคมปัจจุบันที่มีความเจริญก้าวหน้า
ทางด้ าน เทคโนโลยี  มีการ เปลี่ ยนแปลงเชื่ อมโยงกับ 
พหุวัฒนธรรม ยิ่งมีความจ าเป็นที่จะต้องรู้และเข้าใจหลักการ
ของอิสลามอย่างถูกต้อง เพ่ือสามารถปรับตัวในการอยู่ร่วมกัน
ภายใต้กรอบแห่งอิสลามอันเป็นสากล ยืดหยุ่น และเหมาะสม
กับทุกยุคทุกสมัย การจัดการเรียนการสอนสาขาวิชาอิสลาม
ศึ กษา  จึ งมี นั ยส าคัญต่ อการสร้ า งความสงบสุขและ 
ความเจริญก้าวหน้าของชุมชน สังคม และประเทศชาติ 

 
ปรับปรุงเพ่ือให้หลักสูตรสอดคล้องกับการ
เปลี่ยนแปลง 

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
1. มีองค์ความรู้ในศาสตร์อิสลาม และสามารถน าไปใช้ในการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเองและสังคมได้ 
2. มีความสามารถในการเรียนรู้ศาสตร์ใหม่ ๆ โดยการศึกษา 
ค้นคว้าทางด้านอิสลามศึกษาให้กว้างขวางยิ่งขึ้น ตลอดจน
สามารถถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับวิทยาการอิสลามได้อย่าง
ถูกต้อง 
3. สามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ในศาสตร์อิสลามศึกษาท่ีถูกต้อง
ให้แก่ผู้สนใจ 
4. มีคุณธรรม จริยธรรมในกรอบของศาสนาอิสลาม  
มีความสามารถในการประยุกต์ใช้ความรู้และเทคโนโลยี
สารสนเทศในการใช้ชีวิตในพหุสังคมอย่างมีความสุข 
5. มีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบและแก้ปัญหาอย่าง
สร้างสรรค์ 

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
1. มีคุณธรรมจริยธรรม ใฝ่รู้ มีทัศนะคติท่ีสร้างสรรค์  
ตามหลักค าสอนของศาสนาอิสลาม  
2. มีองค์ความรู้ในศาสตร์อิสลาม และสามารถน าศาสตร์
ใหม่ๆ ไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเอง ชุมชน  
และสังคมได้ 
3. มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์และประยุกต์ใช้ความรู้
อย่างเหมาะสมในสังคมพหุวัฒนธรรม 
4. มีทักษะการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีในการถ่ายทอด
องค์ความรู้ตามศาสตร์อิสลามได้ 
5. มีความสัมพันธ์ที่ดีและมีความสามารถในการคิดอย่างเป็น
ระบบและแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ 

 
- เพ่ือให้สอดคล้องกับมัดเกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาทั้ง 5 ด้าน  
- เพ่ือให้หลักสูตรมีความสอดคล้องกับความต้องการ
ของตลาดแรงงานและผู้ส าเร็จการศึกษาสามารถ
เทียบโอนหลักสูตรเข้าสู่สถาบันการศึกษาในระดับที่
สูงขึ้น  
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โครงสร้างหลักสูตร 
1. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป      ไม่น้อยกว่า    30  หน่วยกิต 
2. หมวดวิชาเฉพาะ            ไม่น้อยกว่า    60  หน่วยกิต 
    2.1 วิชาแกน                ไม่น้อยกว่า    18  หน่วยกิต 
    2.2 วิชาเฉพาะด้าน        ไม่น้อยกว่า     42  หน่วยกิต 
       2.2.1 วิชาบังคับ         ไม่น้อยกว่า    30  หน่วยกิต 
       2.2.2 วิชาเลือก          ไม่น้อยกว่า     9   หน่วยกิต 
       2.2.3 วิชาการฝึกงาน   ไม่น้อยกว่า     3   หน่วยกิต 
3. หมวดวิชาเลือกเสรี         ไม่น้อยกว่า      3  หน่วยกิต 

โครงสร้างหลักสูตร 
1.หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป     ไม่น้อยกว่า 30  หน่วยกิต 
2. หมวดวิชาเฉพาะ    ไม่น้อยกว่า 57  หน่วยกิต 
   2.1 วิชาพ้ืนฐาน            ไม่น้อยกว่า 18  หน่วยกิต 
   2.2 วิชาเฉพาะด้าน    ไม่น้อยกว่า 39  หน่วยกิต 
        2.2.1 วิชาบังคับ       ไม่น้อยกว่า 27  หน่วยกิต 
        2.2.2 วิชาเลือก        ไม่น้อยกว่า  9  หน่วยกิต 
        2.2.3 วิชาฝึกงาน      ไม่น้อยกว่า  3  หน่วยกิต 
3. หมวดวิชาเลือกเสรี         ไม่น้อยกว่า 3   หน่วยกิต 
 

 
ลดจ านวนวิชาบังคับจากไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
เหลือไม่น้อยกว่า 27 หน่วยกิต ส่งผลให้จ านวน 
หน่วยกิตของวิชาเฉพาะด้านลดลงโดยยกเลิกรายวิชา 
จริยธรรมอิสลาม วิชาภาษาอาหรับ และเพ่ิมรายวิชา
ภาษาอาหรับ 1  

เปรียบเทียบรายวิชา  
1. หากมีการยกเลิกรายวิชา ให้ระบุข้อมูลเว้นว่างในช่องหลักสูตรเดิมและเว้นว่างในช่องหลักสูตรใหม่ พร้อมระบุในช่องหมายเหตุว่า “ยกเลิกรายวิชา” 
2. หากเป็นรายวิชาใหม่ที่ไม่ได้มีการปรับปรุงจากรายวิชาเดิมท่ีมีอยู่ในหลักสูตรเดิม ให้ระบุข้อมูลในช่องหลักสูตรใหม่และเว้นว่างในช่องหลักสูตรเดิม พร้อมระบุในช่องหมายเหตุว่า 
“รายวิชาใหม่” 
 
กลุ่มวิชาแกน ไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต 
ศศ 1201        ชวีประวัตินบีมุหัมมัด                 3(3-0-6) 
ศศ 1202        อุลูม อัลกุรอาน                        3(3-0-6) 
ศศ 1203        อุลูม อัลหะดีษ                         3(3-0-6) 
ศศ 1204        อะกีดะฮ์ อิสลามียะฮ์                 3(3-0-6) 
ศศ 1205        อัลหะดีษ                               3(3-0-6) 
ศศ 1206        กฎหมายอิสลามเบื้องต้น             3(3-0-6) 

กลุ่มวิชาพื้นฐาน   จ านวน 18 หน่วยกิต 
ชีวประวัตินบีมุหัมมัด                                              3(3-0-6) 
.............................................................................................  
.............................................................................................  
อะกีดะฮฺอิสลามียะฮฺ                                   3(3-0-6)  
อัลหะดีษจริยธรรม                                     3(3-0-6) 
.............................................................................................  
อัลกุรอานและตัจญ์วีด                                 3(2-2-5) 
 

 
 
เปลี่ยนกลุ่มวิชาจากวิชาพ้ืนฐานเป็นวิชาบังคับ 
เปลี่ยนกลุ่มวิชาจากวิชาพ้ืนฐานเป็นวิชาบังคับ 
แก้ไขชื่อรายวิชา 
เปลี่ยนชื่อรายวิชา/ปรับปรุงเนื้อหา 
ยกเลิกรายวิชา 
รายวิชาใหม่ 
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ฟิกฮฺอิบาดาต                                           3(2-2-5) 
โลกทัศน์อิสลาม                                        3(3-0-6)
                           

รายวิชาใหม่ 
เปลี่ยนกลุ่มวิชาจากวิชาบังคับเป็นวิชาพ้ืนฐาน 

กลุ่มวิชาบังคับ ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
ศศ 1207       จริยธรรมอิสลาม                       3(3-0-6) 
ศศ 1208       ภาษาอาหรับ                           3(3-0-6) 
ศศ 1209       หลักกฎหมายอิสลาม                  3(3-0-6) 
ศศ 1210       ประวัติศาสตร์อิสลาม                 3(3-0-6) 
ศศ 1211       อรรถาธิบายอัลกุรอาน                3(3-0-6) 
ศศ 1212       วิธวีิทยาการวิจัยทางอิสลามศึกษา  3(2-2-5) 
ศศ 1213       โลกทัศน์อิสลาม                       3(3-0-6) 
ศศ 1214       ศาสนาโลก                             3(3-0-6) 
ศศ 1215       หลักการและวิธีการดะอฺวะฮ์        3(3-0-6) 
 
ศศ 1216       อิสลามและมนุษยสัมพันธ์           3(3-0-6) 

กลุ่มวิชาบังคับ      ไม่น้อยกว่า   27 หน่วยกิต 
.............................................................................................  
.............................................................................................  
หลักกฎหมายอิสลาม                                  3(3-0-6)  
ประวัติศาสตร์อิสลาม                                 3(3-0-6) 
อรรถาธิบายอัลกุรอาน                                3(3-0-6) 
วิธีวิทยาการวิจัยทางอิสลามศึกษา                  3(2-2-5) 
............................................................................................. 
ศาสนาโลก                                             3(3-0-6)  
หลักการและวิธีการดะอฺวะฮฺ                         3(2-2-5)  
 
.............................................................................................  
อุลูมอัลกุรอาน                                         3(3-0-6) 
อุลูมอัลหะดีษ                                          3(3-0-6) 
ภาษาอาหรับ 1                                        3(2-2-5) 

 
ยกเลิกรายวิชา 
ยกเลิกรายวิชา 
 
 
 
 
เปลี่ยนกลุ่มวิชาจากวิชาบังคับเป็นวิชาพ้ืนฐาน 
 
แก้ไขจ านวนเวลาเรียนทฤษฎี ปฏิบัติ และศึกษาด้วย
ตนเอง 

ยกเลิกรายวิชา 
เปลี่ยนกลุ่มวิชาจากวิชาพ้ืนฐานเป็นวิชาบังคับ 
เปลี่ยนกลุ่มวิชาจากวิชาพ้ืนฐานเป็นวิชาบังคับ 
รายวิชาใหม่ 

กลุ่มวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต 
ศศ 1217     สังคมมุสลิม                             3(3-0-6) 
ศศ 1218     อารยธรรมอิสลาม                     3(3-0-6) 
ศศ 1219     อิสลามในโลกปัจจุบัน                 3(3-0-6) 
ศศ 1220     อิสลามกับสันติภาพ                   3(3-0-6) 

กลุ่มวิชาเลือก จ านวน 9 หน่วยกิต 
.............................................................................................  
อารยธรรมอิสลาม                                    3(3-0-6) 
.............................................................................................  
อิสลามและสันติภาพ                                3(3-0-6) 
 

 
ยกเลิกรายวิชา 
 
ยกเลิกรายวิชา 
แก้ไขชื่อรายวิชา 
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ศศ 1221     กลุ่มแนวคิดในอิสลาม                 3(3-0-6)  
ศศ 1222     แนวคิดทางการเมืองในอิสลาม       3(3-0-6) 
 

แนวคิดทางการเมืองในอิสลาม                     3(3-0-6) 
หลักการสอนอิสลาม                                 3(1-4-4) 
ภาษาอาหรับเพ่ือการสื่อสารและการอาชีพ       3(2-2-5) 
ภาษาอาหรับ 2                                       3(2-2-5) 
มลายูเพื่อการสื่อสาร                                 3(2-2-5) 
สัมมนาทางอิสลามศึกษา                            3(2-2-5) 

ยกเลิกรายวิชา 
รายวิชาใหม่ 
รายวิชาใหม่ 
รายวิชาใหม่ 
รายวิชาใหม่ 
รายวิชาใหม่ 

กลุ่มวิชาการฝึกงาน จ านวน 3 หน่วยกิต 
ศศ 1223           การฝึกงาน      3 (320) 

กลุ่มวิชาการฝึกงาน จ านวน 3 หน่วยกิต 
การฝึกประสบการณ์   3(ไม่น้อยกว่า 320 ชั่วโมง) 

 

 



 
 

 

 
ค ำสั่งวิทยำลัยชุมชนปัตตำนี 

ที่ 0๖๕ / 256๒ 
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรปรับปรุงหลักสูตรอนุปริญญำ ตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิระดับอุดมศึกษำแห่งชำติ 

-------------------------------------- 

 ตำมที่สถำบันวิทยำลัยชุมชนมอบหมำยให้วิทยำลัยชุมชน ด ำเนินกำรปรับปรุงแก้ไขรำยละเอียดหลักสูตร
อนุปริญญำ (มคอ.2) ฉบับที่ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำรับทรำบ โดยให้ปรับปรุงแก้ไขรำยละเอียดตำม
ควำมเหมำะสมของบริบทและศักยภำพของแต่ละวิทยำลัยชุมชน แต่ยังคงหลักกำร ปรัชญำ และเนื้อหำตำมที่
ก ำหนด ตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิระดับอุดมศึกษำแห่งชำติ พ .ศ. 2552 ให้พร้อมเปิดหลักสูตรภำยใน 
ภำคกำรศึกษำที่ 1 ปีกำรศึกษำ 256๒ 

วิทยำลัยชุมชนปัตตำนี จึงจัดให้มีกำรพิจำรณำปรับปรุงรำยละเอียดหลักสูตรอนุปริญญำ (มคอ.2) 
สำขำวิชำกำรจัดกำร และสำขำวิชำอิสลำมศึกษำ ในวันที่ 1๖  พฤษภำคม  2563 ณ วิทยำลัยชุมชนปัตตำนี  
จึงแต่งตั้งคณะกรรมกำรเพ่ือพิจำรณำกำรปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรอนุปริญญำ ตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิ (TQF) 
ประกอบด้วย 

 1. คณะกรรมการที่ปรึกษา มีหน้ำที่ ให้ค ำปรึกษำกำรพัฒนำหลักสูตรให้สอดคล้องตำมกรอบมำตรฐำน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษำแห่งชำติ และอัตลักษณ์ของวิทยำลัยชุมชนตลอดจนให้ข้อเสนอแนะแนวทำงกำรปฏิบัติ 
ประกอบด้วย 

 1.1 ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ประยูร  ด ำรงรักษ ์ ประธำน 
 1.2 นำยสุทธิศักดิ์   น้ ำทิพย์  กรรมกำร 
 1.3 นำงสำวฉวีวรรณ   ขวัญชุม  กรรมกำร 
 1.4 นำยปทุมณัฐรำช   นิยมเดชำ กรรมกำร 

 ๒. คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร สาขาวิชาการจัดการ มีหน้ำที่พิจำรณำกำรปรับปรุงแก้ไข
รำยละเอียดหลักสูตรอนุปริญญำ สำขำวิชำกำรจัดกำร (มคอ.2) ประกอบด้วย 

2.1 นำงสุภณิดำ   วงษ์เดิม  ประธำนกรรมกำร 
2.2 ว่ำที่ร.ต.แอ    สำเหำะ  กรรมกำร 
2.3 นำยชวรัตน์     จันทรเพชร กรรมกำร 
2.4 นำงสำวรอสเม๊ำะ   มะมิง  กรรมกำร 
2.5 นำงสำวภำรดี     จีระธรรมเสถียร กรรมกำรและเลขำนุกำร  

 ๓. คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร สาขาวิชาอิสลามศึกษา มีหน้ำที่พิจำรณำกำรปรับปรุงแก้ไข
รำยละเอียดหลักสูตรอนุปริญญำ สำขำวิชำกำรจัดกำร (มคอ.2) ประกอบด้วย 

๓.1 รองศำสตรำจำรย์อับดุลเลำะ  กำรีนำ  ประธำนกรรมกำร 
๓.2 ดร.อับดุลฮำดี    สะบูดิง  กรรมกำร 
๓.3 ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ดร.อับดุลรอนิง สือแต  กรรมกำร 
๓.4 ดร.มูฮัมหมัดฮุสนี   ยำนยำ  กรรมกำร 
๓.5 นำงสำวนูรีซัน   ดอเลอะ  กรรมกำรและเลขำนุกำร  



 

ขอให้คณะกรรมกำรที่ได้รับกำรแต่งตั้ง  ปฏิบัติงำนให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์ต่อไป 

ทั้งนี้    ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

สั่ง   ณ  วันที่  ๑๐  เดือน  พฤษภำคม  พ.ศ. 256๒ 

 

(ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ประยูร  ด ำรงรักษ์) 
ผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัยชุมชนปัตตำนี



วิทยาลัยชุมชนปัตตาน ี
รายชื่อคณะกรรมการปรับปรุงหลักสตูรอนุปริญญา สาขาวิชาการจัดการ ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

 
ที ่ ชื่อ-สกลุ วุฒิการศึกษา ปีที่จบ สถาบันการศึกษา ต าแหน่ง/ประสบการณ์ 
1. นำงสุภณดิำ วงษ์เดิม บธ.ม.บริหำรธุรกิจ 

บช.บ.กำรบัญชี 
2555 
2535 

มหำวิทยำลยัรำมค ำแหง 
มหำวิทยำลยัธุรกิจบณัฑิตย ์

- ครู คศ.1 วิทยำลยัชุมชนปัตตำน ี

2. ว่ำท่ีร.ต.แอ สำเหำะ  บธ.ม.กำรจดักำร 
บธ.บ.กำรจัดกำร 

2559 
2540 

ม.เกษมบณัฑิต 
ม.รำชภัฏยะลำ 

- รองปลัดอบต.มะนังดำล ำ 

3. นำยชวรัตน์  จันทรเพชร บธ.ม.กำรจดักำรทั่วไป 
ศ.ม.เศรษฐศำสตร ์
ศ.บกำรคลัง 

2553 
2550 
2543 

มหำวิทยำลยัรำมค ำแหง 
มหำวิทยำลยัรำมค ำแหง 
มหำวิทยำลยัรำมค ำแหง 

- เจ้ำหน้ำท่ีอำวุโสผู้ช่วยผู้จดักำรบริกำรลูกค้ำ 
ธนำคำรกรุงเทพ สำขำหนองจิก 

4. นำงสำวรอสเม๊ำะ  มะมิง บธ.ม.กำรจดักำรธุรกจิขนำดกลำงและขนำดย่อม 
ศศ.บ.กำรจดักำรทั่วไป 

2556 
 

2544 

มหำวิทยำลยัเทคโนโลยรีำชมงคล
ศรีวิชัย       
สถำบันรำชภฏัยะลำ 

- นักวิชำกำรกำรเงินและบญัช ี
มหำวิทยำลยัสงขลำนครินทร์ วิทยำเขตปัตตำน ี

5. นำงสำวภำรดี  จีระธรรมเสถียร บธ.ม. กำรจัดกำรธุรกิจ 
บธ.บ.คอมพิวเตอร์ธรุกิจ 

2560 
2551 

มหำวิทยำลยัทักษิณ 
มหำวิทยำลยัสงขลำนครินทร ์

- เจ้ำหน้ำท่ีอำวุโสผู้ช่วยผู้จดักำรบริกำรลูกค้ำ
ธนำคำรกรุงไทย สำขำปัตตำน ี

  



วิทยาลัยชุมชนปัตตาน ี
รายชื่อคณะกรรมการปรับปรุงหลักสตูรอนุปริญญา สาขาวิชาอิสลามศึกษา ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

 
ที ่ ชื่อ-สกลุ วุฒิการศึกษา ปีที่จบ สถาบันการศึกษา ต าแหน่ง/ประสบการณ์ 
1. รองศำสตรำจำรย์อับดลุเลำะ กำรนีำ 

 
Ph.D. Islamic Studies 
M.A. Islamic Studies 
B.A. Islamic Studies 

2547 
2541 
2533 

University Sains Malayai 
University Sains Malayai 
Islamic University of Madina 

- ข้ำรำชกำรบ ำนำญ 
- อดีตอำจำรยม์หำวิทยำลยัสงขลำนครินทร์วิทยำเขต
ปัตตำน ี

2. ดร.อับดลุฮำดี สะบูดิง PHD. อิสลำมศึกษำ 
ศศ.ม.อุศูลดุดีน 
 
BA. ตัฟชีร   

2556 
2547 

 
2540 

university Sairs 
มหำวิทยำลยัสงขลำนครินทร์
วิทยำเขตปัตตำน ี
มหำวิทยำลยัอัลซัอร 

- อำจำรย์วิทยำลัยอิสลำมศึกษำ 
มหำวิทยำลยัสงขลำนครินทร์ วิทยำเขตปีตตำน ี

3. ดร.มฮูัมหมัดฮุสน ี  ยำนยำ  
 

Ph.D.ปรัชญำและอำรยธรรมอิสลำม 
 
M.A.อิสลำมศึกษำ 
B.A.เอกภำพและปรัชญำ 

2559 
 

2553 
2548 

University Malaysia 
Terengganu 
University Sains Malayai 
มหำวิทยำลยัอัลอัซฮำร 

- ครูผู้สอน/รร.ศำสนูปถมัภ ์
- อำจำรย์พิเศษสำขำวิชำอสิลำมศกึษำ 
วิทยำลัยชุมชนปัตตำน ี

4. ผศ.ดร.อับดลุรอนอง สือแต Ph.D. กำรเมือง 
B.A. กำรเมือง  
M.A. อุศูลุดดีน 

2549 
2540 
2537 

Aligarh Muslim University 
Aligarh Muslim University 
วิทยำลัยนัดวำตุลอลุำมำอ 

- ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์วิทยำลยัอิสลำมศึกษำ 
มหำวิทยำลยัสงขลำนครินทร์ วิทยำเขตปีตตำน ี

5. นำงสำวนูรีซัน ดอเลอะ  
 

M.E.Islamic Studies 
 
บธ.บ.กำรจัดกำร 

2560 
 

2556 

Maulana Malik Ibrahim State 
Islamic University
มหำวิทยำลยัสงขลำนครินทร์
วิทยำเขตปัตตำน ี
 

- ครูอัตรำจ้ำง วิทยำลัยชุมชนปัตตำน ี

 






















