
 

   

 
 

 
จ ำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่ำ 136 หน่วยกิต 
1. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป จ ำนวน 30 หน่วยกิต 
สำระที่ 1 ศำสตร์พระรำชำและประโยชน์เพื่อนมนุษย์   
บังคับ จ ำนวน  4  หน่วยกิต 
   001-102  ศำสตร์พระรำชำกับกำรพัฒนำที่ยั่งยืน 2(2-0-4) 
   299-102  ประโยชน์เพื่อนมนุษย์  1(1-0-2) 
   993-172  จิตสำธำรณะในภำวะวิกฤต  1(1-0-2) 
สำระที่ 2 ควำมเป็นพลเมืองและชีวิตที่สันติ  
บังคับ  จ ำนวน  3  หน่วยกิต  
   950-101  จิตวิวัฒน์   1(1-0-2) 
   196-101  ควำมเป็นพลเมือง   2(2-0-4) 
เลือก จ ำนวน 2 หน่วยกิต  
จำกรำยวิชำต่อไปนี้  
   950-102  ชีวิตที่ดี   2(2-0-4) 
   117-114  คิด-ท ำ-น ำสุข   2(2-0-4) 
สำระที่ 3 กำรเป็นผู้ประกอบกำร  
บังคับ  จ ำนวน  1  หน่วยกิต  
   001-103  ไอเดียสู่ควำมเป็นผู้ประกอบกำร 1(1-0-2) 
สำระที่ 4 กำรอยู่อย่ำงรู้เท่ำทัน และกำรรู้ดิจิทัล 
บังคับ  จ ำนวน 2 หน่วยกิต  
   117-116  กำรรู้เท่ำทันดิจิทัล  2(2-0-4) 
เลือก  จ ำนวน  2 หน่วยกิต จำกรำยวิชำต่อไปนี้ 
   299-104  รู้คิด รู้เท่ำทัน   2(2-0-4) 
   724-106  เกำะติดกระแสวิทยำศำสตร์สมัยใหม่ 2(2-0-4) 
   724-107  กำรบริโภคสีเขียว   2(2-0-4) 
สำระที่ 5 กำรคิดเชิงระบบ  กำรคิดเชิงตรรกะและตัวเลข 
กำรคิดเชิงระบบ  เลือก 2 หน่วยกิต  
จำกรำยวิชำต่อไปนี้  
   117-115  กำรคิดและกำรตัดสินใจ  2(2-0-4) 
   262-202  กำรคิดเปลี่ยนชีวิต  2(2-0-4) 
   747-102  ข้อมูลนี้มีค ำตอบ   2(2-0-4) 
กำรคิดเชิงตรรกะและตัวเลข   เลือก 2 หน่วยกิต จำกรำยวิชำ  
ต่อไปนี้ 

746-102  สมำร์ตแมท  สมำร์ตไลฟ์  2(2-0-4) 
746-103  ฟินแมท    2(2-0-4) 
สำระที่ 6 ภำษำและกำรสื่อสำร  
417-101  ไฮ-อิงลิช    2(2-0-4) 
417-102  เพ็นแอนด์โพสต์   2(2-0-4) 
             เลือก 2 หน่วยกิต จำกรำยวิชำต่อไปนี้  
411-101  ภำษำไทย  ภำษำเธอ  2(2-0-4) 
411-102  สนทนำภำษำไทย 4.0  2(2-0-4) 
สำระที่ 7  สุนทรียศำสตร์และกีฬำ เลือก 2 หน่วยกิต  
จำกสองสำระหรือสำระใดสำระหนึง่ก็ได้ 
             สุนทรียศำสตร์   จำกรำยวิชำต่อไปนี้  
125-101  หัตถกรรมสร้ำงสรรค์  1(1-0-2) 
277-103  สวยด้วยเศษวัสดุ   1(1-0-2) 
277-104  กำร์ตูนหรรษำ   1(1-0-2) 
411-103  สีสันบันเทิงคด ี   1(1-0-2) 
412-123  ศิลปะแดนมังกร   1(1-0-2) 
413-242  เสน่ห์มลำยู   1(1-0-2) 
415-140  เปิดประตูสู่ญี่ปุ่น   1(1-0-2) 
416-146  ท่องแดนกิมจิ   1(1-0-2) 
437-111  ศิลปะบ ำบัด   1(1-0-2) 
910-114  เพลินเพลงมหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์  1(1-0-2) 
              กีฬำ จำกรำยวิชำต่อไปนี้  
117-118  โยคะ    1(1-0-2) 
281-204  ลีลำศ    1(0-2-1) 
281-205  กิจกรรมประกอบจังหวะ  1(0-2-1) 
281-207  บำสเกตบอล   1(0-2-1) 
281-209  วอลเล่ย์บอล   1(0-2-1) 
281-210  แฮนด์บอล   1(0-2-1) 
281-215  เทเบิลเทนนิส   1(0-2-1) 
281-216  แบดมินตัน   1(0-2-1) 
281-219  ว่ำยน้ ำ    1(0-2-1) 
281-220  เปตอง    1(0-2-1) 
281-223  มวยไทย    1(0-2-1) 
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281-225  เทควันโด   1(0-2-1) 
281-226  ไอกิโด    1(0-2-1) 
281-227  ยูโด    1(0-2-1) 
910-111  ร ำไทยเพื่อสุขภำพ   1(1-0-2) 
910-112  โขนเพื่อพัฒนำร่ำงกำยและจิตใจ 1(1-0-2) 
910-113  แจ๊สด้ำนซ์   1(1-0-2) 
สำระเลือกศึกษำทั่วไป  จ ำนวน  4 หน่วยกิต  
            เลอืกจำกรำยวิชำสำระต่ำงๆ ดังนี้  
            สำระสนุทรียศำสตร์  
125-102 มหัศจรรย์แห่งภูมิปัญญำ  2(2-0-4) 
425-101 วัฒนธรรมน ำชม   2(2-0-4) 
            สำระควำมเป็นพลเมือง 
196-103  ภำวะผู้น ำและกำรจัดกำร  2(2-0-4) 
437-201  จริยศำสตร์กับควำมรับผิดชอบต่อสังคม 2(2-0-4) 
            สำระอยูอ่ย่ำงรู้เท่ำทัน  
724-108  ธรรมชำติบ ำบัด   2(2-0-4) 
สำระกำรคิดเชิงระบบ  
276-101  กำรมองภำพแบบองค์รวม  2(2-0-4) 
437-202  คิดอย่ำงเฉลียว  เข้ำใจอย่ำงฉลำด 2(2-0-4) 
              สำระภำษำและกำรสื่อสำร  กำรคิดเชิงระบบ 
              สุนทรียศำสตร์   
263-123  กำรถ่ำยภำพเพื่อกำรท่องเที่ยวในต่ำงแดน 2(2-0-4) 
             สำระภำษำและกำรสื่อสำร  
412-201  หนีห่ำว  จงกว๋อ   2(2-0-4) 
413-213  มำเลย์ออนทัวร์   2(2-0-4) 
415-203  เซย์ไฮสไตล์คำวำอี้   2(2-0-4) 
416-125  อันยองฮำเซโย โคเรีย  2(2-0-4) 
417-191  พัฒนำกำรอ่ำน   2(2-0-4) 

   417-193  บันเทิงศึกษำภำษำอังกฤษ  2(2-0-4) 
2. หมวดวิชาเฉพาะ  จ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 100 หน่วยกิต 
 2.1 กลุ่มวิชาแกน  จ ำนวน 15 หน่วยกิต 
  761-100 โลกทัศน์อิสลำม 3(3-0-6) 
  761-101  อัลกุรอำนและซุนนะห ์ 3(3-0-6) 
  761-200  สีเรำะฮ์ศึกษำ 3(3-0-6) 
  761-300  วะสะฏียะห์ในอิสลำม 3(3-0-6) 
  763-200  กำรเป็นผู้ประกอบกำรเบื้องตน้ 3(3-0-6) 

นอกจำกนี้นักศึกษำจะต้องผ่ำนกำรทดสอบภำษำ
อำหรับจำกวิทยำลัยอิสลำมศึกษำโดยได้คะแนนไม่น้อยกว่ำ 
150 คะแนน หำกได้คะแนนน้อยกว่ำที่ก ำหนด นักศึกษำ
จะต้องเข้ำรับกำรอบรมภำษำอำหรับจำกวิทยำลัยอิสลำมศึกษำ
หรือหน่วยงำนอื่นที่อำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเห็นชอบ 
โดยได้ผลกำรอบรมในระดับผ่ำนในแต่ละขั้นตอนกำรสอบ 
ตำมจ ำนวนชั่วโมงดังต่อไปนี้  

-คะแนนทดสอบ 0 - 50 จะต้องเข้ำรับกำร
อบรมภำษำอำหรับจ ำนวนไม่น้อยกว่ำ135 ช่ัวโมง 

-คะแนนทดสอบ 51 - 100 จะต้องเข้ำรับกำร
อบรมภำษำอำหรับจ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 90 ช่ัวโมง  

-คะแนนทดสอบ 101-150 จะต้องเข้ำรับกำร
อบรมภำษำอำหรับจ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 45 ช่ัวโมง  นักศึกษำ
จะต้องมีผลกำรสอบอยู่ในระดับผ่ำน 
      2.2 กลุ่มวิชาเอก จ ำนวน 59 หน่วยกิต 
  2.2.1 วิชำเอกบังคับ 47 หน่วยกิต  
761-120 ตัจญ์วีดและอัลกุรอำน 1          1(1-0-2) 
761-122 ภำษำอังกฤษส ำหรับอิสลำมศึกษำ       2(2-0-4) 
761-203 จริยธรรมและมนษุยสัมพันธ์ในอิสลำม       3(3-0-6)                     
 761-205 อุลูม อัลกุรอำน 1              3(3-0-6) 
 761-206 อุลูม อัลหะดีษ               3(3-0-6) 
 761-207 อะกีดะฮ์ อิสลำมียะฮ์              3(3-0-6) 
 761-208 ประวัติศำสตร์อิสลำม1          3(3-0-6) 
 761-212 อัลหะดษี 1               3(3-0-6) 
 761-217 กลุ่มแนวคิดในอิสลำม           3(3-0-6) 
 761-220 ตัจญ์วีดและอัลกุรอำน2         1(1-0-2) 
 761-302 อรรถำธิบำยอัลกุรอำน1         3(3-0-6) 
 761-320 ตัจญ์วีดและอัลกุรอำน 3        1(1-0-2) 
 761-322 วิธีวิทยำกำรวิจัยทำงวิทยำกำรอิสลำม 1  3(2-2-5) 
 761-329 หลักดะอฺวะฮ์               3(3-0-6) 
 761-335 สัมมนำทำงอิสลำม             3(1-4-4) 
 763-261 กำรจัดกำรในอิสลำม                              3(3-0-6) 
 766-101 กฎหมำยอิสลำมเบื้องตน้                       3(3-0-6) 
 766-102 หลักกฎหมำยอิสลำม 1                       3(3-0-6)     
 2.2.2 วิชาเอกเลือก จ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 12 หน่วยกิต 



 

   

 
 

 761-211 อุลูม อัลกุรอำน 2                                     3(3-0-6)  
 761-214 สังคมมุสลิม                                 3(3-0-6) 
 761-215 อำรยธรรมอิสลำม                         3(3-0-6) 
 761-216 ตัจญ์วีด                                       3(2-2-5) 
 761-218 ศำสนำโลก                                              3(3-0-6) 
 761-219 อิสลำมและวัฒนธรรม                   3(3-0-6) 
 761-323 ประวัติศำสตร์อิสลำม 2                 3(3-0-6) 
 761-324 ปรัชญำอิสลำม                            3(3-0-6) 
 761-325 อิลมุลกะลำม                               3(3-0-6) 
 761-327 แนวคิดทำงกำรเมืองในอิสลำม      3(3-0-6) 
 761-330 อิสลำมในโลกปัจจุบัน                    3(3-0-6) 
 761-331 เพศสภำวะในอิสลำม                    3(3-0-6) 
 761-434 บทบำทของศำสนำในสงัคมปจัจบุัน 3(3-0-6) 
 761-436 วิธีวิทยำกำรวิจัยทำงอิสลำมศึกษำ2 3(1-4-4)        
 761-450 อิสลำมกับสันติภำพ 3(3-0-6) 
 761-451 อรรถำธิบำยอัลกุรอำน 2 3(3-0-6) 
 761-453 อุลูมอัลกุรอำน 3 3(3-0-6) 
 761-454 อุลูมอัลหะดษี 2 3(3-0-6) 
 761-455 ตัครจีญฺ อัลหะดษี 3(3-0-6) 
 761-456 ขบวนกำรอิศลำหแฺละตจัญฺดีด 3(3-0-6) 

 766-210 หลักปฏบิัติศำสนกจิในอิสลำม 3(3-0-6) 
  766-220 กฏหมำยธุรกิจอิสลำม1 3(3-0-6) 
 2.3 สหกิจศึกษาหรอืฝึกงานและภาคนิพนธ ์
  นักศึกษำเลือกระหว่ำง  
              761-461 ภำคนิพนธ์                                       3(3-9-0) 
  761-463 ฝึกงำน  3(3-9-0)  
  หรือ  
              761-464 สหกิจศึกษำ                       6(0-36-0) 
 
2.4   วิชาโท จ านวนไม่น้อยกว่า              20   หน่วยกิต 

นักศึกษำเลือกเรียนวิชำโทสำขำวิชำใดสำขำวิชำหนึ่งที่เปิด
สอนในวิทยำเขตปัตตำนี  ตำมหน่วยกิตขั้นต่ ำของแต่ละ
สำขำวิชำโท โดยควำมเห็นชอบของอำจำรย์ที่ปรึกษำ 

3.หมวดวิชาเลือกเสรี จ านวนไม่น้อยกว่า           6  หน่วยกิต 
 นักศึกษำสำมำรถเลือกเรียนรำยวิชำใดๆ ที่สนใจซ่ึงเปิด
สอนในมหำวิทยำลัยสงขลำนครนิทร์หรือมหำวิทยำลัยอื่นๆ
ทั้งในและต่ำงประเทศได้โดยควำมเห็นชอบของอำจำรย์
ผู้รับผดิชอบหลักสูตร 

 
  



 

   

 
 

แผนการศกึษา 
ชั้นปีที ่1 

ภาคการศึกษาท่ี 1 รวม 17 ภาคการศึกษาท่ี 2 รวม 17 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
117-116 การรู้เท่าทันดจิิทัล 2(2-0-4) 117-114 คิด-ท า-น าสุข 2(2-0-4) 

196-101 ความเป็นพลเมือง 2(2-0-4) 417-101 เพ็นแอนด์โพสต ์ 2(2-0-4) 
417-101 ไฮ-อิงลิช 2(2-0-4) 950-101 จิตวิวัฒน์ 1(1-0-2) 
993-172 จิตสาธารณะในภาวะวิกฤต 1(1-0-2) เลือก 1 หน่วยกิต จากกลุม่สุนทรยีศาสตร ์  1(1-0-2) 
เลือก 2 หน่วยกิต จากกลุม่ภาษาไทย 
เช่น 411-101 หรือ 411-102 

2(2-0-4) เลือก 1 หน่วยกิต จากกลุม่กีฬา              1(1-0-2) 

หมวดวิชาเฉพาะ  หมวดวิชาเฉพาะ  
761-100   โลกทัศน์อิสลาม 3(3-0-6) 761-101 อัลกุรอานและซุนนะฮ ์ 3(3-0-6) 
766-101 กฎหมายอสิลามเบื้องต้น 3(3-0-6) 761-121 ตัจญ์วีดและอลักุรอาน 1 1(1-0-2) 
761-122 ภาษาอังกฤษส าหรับอิสลาม

ศึกษา 
2(2-0-4) 766-102 หลักกฎหมายอิสลาม 1 3(3-0-6) 

    วิชาเอกเลือก 3 

 
ชัน้ปีที่ 2 

ภาคการศึกษาท่ี 1 รวม 19 ภาคการศึกษาท่ี 2 รวม 20 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

เลือก 2 หน่วยกิต จากการคดิเชิงระบบ 
เช่น 117-115 หรือ 262-202 หรือ 
747-102 

2(2-0-4) 001-102 ศาสตร์พระราชากับการพัฒนาท่ียัง่ยืน 2(2-0-4) 

เลือก 2  หน่วยกิต จากกลุ่มการอยู่อย่าง
รู้เท่าทัน เช่น 299-104 หรือ 724-106 
หรือ 724-107 

2(2-0-4) 746-102 สมารต์แมท สมารต์ไลฟ ์ 2(2-0-4) 

หมวดวิชาเฉพาะ  761-104 ประโยชน์เพื่อนมนุษย ์ 1(1-0-2) 

761-200 สีเราะฮศ์ึกษา 3(3-0-6) เลือก 2 หน่วยกิต จากสาระการเรยีนรู้เลือกศึกษาทั่วไป 2(2-0-4) 

761-203 จริยธรรมและมนุษยสัมพันธ์
ในอิสลาม 

3(3-0-6) หมวดวิชาเฉพาะ  

761-205 อุลูม อัลกุรอาน 1 3(3-0-6) 761-207 อะกีดะฮ์ อิสลามียะฮ ์ 3(3-0-6) 

761-206 อุลูม อัลหะดีษ 3(3-0-6) 761-208 ประวัติศาสตร์อิสลาม1  3(3-0-6) 

761-217 กลุ่มแนวคิดในอิสลาม 3(3-0-6) 761-212 อัลหะดีษ 1 3(3-0-6) 

   761-220 ตัจญ์วีดและอลักุรอาน 2 1(1-0-2) 

    วิชาโท 3 



 

   

 
 

ชั้นปีที่ 3 
ส าหรับนักศึกษาเลอืกการฝึกงาน 

ภาคการศึกษาท่ี 1 รวม 18 ภาคการศึกษาท่ี 2 รวม 20 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
เลือก 2 หน่วยกิต จากสาระเลือกศึกษาทั่วไป 2(2-0-4) 001-103 ไอเดียสู่การเป็นผู้ประกอบการ 1(1-0-2) 
หมวดวิชาเฉพาะ หมวดวิชาเฉพาะ 
761-300 วะสะฏียะฮ์ในอิสลาม 3(3-0-6) 761-320 ตัจญ์วีดและอลักุรอาน 3 1(1-0-2) 
761-302 อรรถาธิบายอัลกรุอาน 1 3(3-0-6) 761-335 สัมมนาทางอิสลาม 3(1-4-4) 
761-322 วิธีวิทยาการวิจัยทางอิสลาม

ศึกษา1 
3(3-0-6) 763-200 การเป็นผูป้ระกอบการเบื้องต้น 3(3-0-6) 

761-329 หลักดะอฺวะฮ ์ 3(3-0-6)  วิชาเอกเลือก 6 
763-261 การจัดการในอิสลาม 3(3-0-6)  วิชาโท 6 
 วิชาโท 3   

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาท่ี 3 รวม 3 
หมวดวิชาเฉพาะ 
761-463 การฝึกงาน 3(0-0-9) 

 
 

ชัน้ปีที่ 4 
ปีที่ 4 ภาคการศึกษาท่ี 1 รวม 12 ปีที่ 4 ภาคการศึกษาท่ี 2 รวม 8 

หมวดวิชาเฉพาะ หมวดวิชาเฉพาะ 
761-461 ภาคนิพนธ์ 3(0-9-0)  วิชาเอกเลือก 3 
 วิชาโท 6  วิชาโท 2 
หมวดวิชาเลือกเสรี 3 หมวดวิชาเชือกเสรี 3 

 
  



 

   

 
 

ชั้นปีที่ 3 
ส าหรับนักศึกษาเลอืกสหกิจศกึษา 

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาท่ี 1 รวม 20 ปีที่ 3 ภาคการศึกษาท่ี 2 รวม 20 
ส าหรับนักศึกษาเลือกสหกจิศึกษา  ส าหรับนักศึกษาเลือกสหกจิศึกษา  

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
เลือก 2 หน่วยกิต จากสาระ เลือกศึกษาทั่วไป 2(2-0-4) 001-103 ไอเดียสู่การเป็นผู้ประกอบการ 1(1-0-2) 
หมวดวิชาเฉพาะ หมวดวิชาเฉพาะ 
761-300 วะสะฏียะฮ์ในอิสลาม 3(3-0-6) 761-320 ตัจญ์วีดและอลักุรอาน 3  1(1-0-2) 
761-302 อรรถาธิบายอัลกรุอาน 1 3(3-0-6) 761-335 สัมมนาทางอิสลาม 3(1-4-4) 
761-322 วิธีวิทยาการวิจัยทางอิสลาม

ศึกษา 1 
3(3-0-6) 763-200 การเป็นผูป้ระกอบการเบื้องต้น 3(3-0-6) 

761-329 หลักดะอฺวะฮ ์ 3(3-0-6)  วิชาเอกเลือก 6 
763-261 การจัดการในอิสลาม 3(3-0-6)  วิชาโท 6 
 วิชาโท 3    

 
ปีที่ 4 ภาคการศึกษาท่ี 1 รวม 6 ปีที่ 4 ภาคการศึกษาท่ี 2 รวม 17 

ส าหรับนักศึกษาเลือกสหกจิศึกษา  ส าหรับนักศึกษาเลือกสหกจิศึกษา  
หมวดวิชาเฉพาะ หมวดวิชาเฉพาะ 
780-447 สหกิจศึกษา 6(0-36-0)  วิชาเอกเลือก 3 
    วิชาโท 8 
  หมวดวิชาเชือกเสรี 6 
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ค ำอธิบำยรำยวชิำ 
 

วทิยำลยัอสิลำมศึกษำ 
 
 
761-100      3(3-0-6) 
โลกทัศน์อิสลาม    
Islamic Worldview 
โครงสร้างศาสนาอิสลามโดยสังเขป หลักอะกดีะฮ์ อิ
บาดะฮ์ อัคลาก เป็นต้น  
Brief structure of Islam; principles of Aqidah, 
Ibadah, Akhlaq, etc 
 
761-101      3(3-0-6) 
อัลกุรอานและซุนนะฮ ์  
Al-Qur’an and Sunnah 
นิยาม ความเป็นมา โครงสร้าง เนื้อหา ความมหัศจรรย์ ตลอดจน 
ความส าคัญของอัลกุรอานและซุนนะฮ์ในฐานะแหล่งที่มาของ 
อิสลาม  
Definition, historical background, structure, content, miracle 
and the importance of al-Qur’an and Sunnah as  sources of 
Islam     
 
761-200      3(3-0-6) 
สีเราะฮ์ศึกษา   
Sirah Study 
วิธีการศึกษาสีเราะฮ์ การวิเคราะห์และวิพากษ์เนื้อหาสีเราะฮ์ทั้ง
ในยุคมักกะฮ์และยุคมะดีนะฮ์ ตลอดจนการประยุกต์ใช้บทเรียน
จากสีเราะฮ์ในการด าเนินชีวิต 
Methods of Sirah studies; analysis and criticism of Sirah 
contents in both Meccah and Medinah era; in addition to 
lessons derived from its Sirah applications in daily life 
 
761-300  3(3-0-6) 
วะสะฏียะฮ์ในอิสลาม    
Wasatiyah in Islam  
นิยาม ลักษณะเฉพาะ ขอบข่าย หลักการและความส าคัญของวะ
สะฏียะฮ์ในอิสลามตลอดจนการน าวะสะฏียะฮ์มาใช้ในสังคม
ปัจจุบัน  
Definition, characteristics, scope, principle and significance of 
Wasatiyah in Islam, including its application in the 
contemporary society 
 
763-200  3(3-0-6) 
การเป็นผู้ประกอบการเบื้องตน้ 
Introduction to Entrepreneurship 

แนวคิดการเป็นผู้ประกอบการ การประยุกต์ทฤษฏีของการเป็น
ผู้ประกอบการ วิธีการเริ่มธุรกิจหรือพัฒนาธุรกิจใหม่ การ
วิเคราะห์และประเมินโอกาสทางธุรกิจ การศึกษาความเป็นไป
ได้ การออกแบบเกณฑ์ส าหรับการวางแผน การจัดท าแผนธุรกิจ
และการพัฒนาธุรกิจ การรับผิดชอบต่อสังคม หลักจริยธรรมใน
การด าเนินธุรกิจในอิสลาม  
The concept of entrepreneurship, application of 
entrepreneurship theory, how to start a business or develop a 
new business, analyzing and evaluating business opportunities, 
feasibility study; planning design, business plan and business 
development; corporate social responsibility; Islamic business 
ethics 
 
761-120  1(1-0-2) 
ตัจญ์วีดและอัลกุรอาน 1    
Tajwid and al-Qur’an I  
หุกมนูนสากีนะฮ์ ตันวีน มีมสากีนะฮ์ มัดและกฎเกณฑ์ต่างๆ ใน
การอ่านอัลกุรอานให้ถูกต้อง พร้อมกับท่องจ าอัลกุรอาน สู
เราะอัลอะลา และสูเราะอัลฆอชียะฮ 
Hukum Nun Sakinah, Tanwin, MimSakinah, Mad and other 
rules of reading al-Qur’an correctly, memorizing al-Qur’an 
surah al-‘Ala’  and surah  al- Ghasyiah 
 
761-122  2(2-0-4) 
ภาษาอังกฤษส าหรับอิสลามศึกษา   
English for Islamic Studies  
ภาษาอังกฤษส าหรับอิสลามศึกษาเบื้องต้น หลักอีมาน 
อิสลามและอิหสาน ค าศัพท์ทางอิสลามศึกษาทั่วไป  
English for Basic Islamic studies; Iman, Islam and Ihsan, 
terminology of Islamic Studies 
 
761-203  3(3-0-6) 
จริยธรรมและมนษุยสัมพนัธ์ในอสิลาม 
Ethics and Human Relations in Islam 
จ ริ ย ธ ร ร มแ ละบทบ าท ขอ ง จ ริ ย ธ ร ร ม ในก า รพัฒน า
บุคลิกภาพ  การป้องกันและการแก้ปัญหาสังคม จริยธรรมส่วน
บุคคลและจริยธรรมสังคมในอิสลาม และวิเคราะห์บทบัญญัติ
อิสลามที่เกี่ยวกับมนุษยสัมพันธ์เพื่อน าไปประยุกต์ใช้ในสังคม 
Ethics and its role in personality development, protecting and 
solving social problems; individual and social ethics in Islam 
and analytical study of the Islamic principles relating to human 
relations which are applicable in the society 
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761-205       3 (3-0-6) 
อุลูม อัลกุรอาน 1    
Ulum al-Qur’an I 
ประวัติความเป็นมาของอุลูมอัลกุรอาน วะห์ยู การรวบรวมและ
การบันทึกอัลกุรอาน โครงสร้างของเล่ม แนวเนื้อหา การ
ประทานและสาเหตุการประทาน และศึกษาความแตกต่าง
ระหว่างสูเราะฮ์ มักกียะฮ์และมะดะนียะฮ์ 
Historical background of ‘Ulum al-Qur’an; Wahy; compilation 
and transcription of al-Qur’an; structure and contents of the 
Holy Scripture; the revelation and its causes; study of the 
distinction between Makkiah and Madaniah 
 
761-206        3 (3-0-6) 
อุลูม อัลหะดีษ   
Ulum al-Hadith 
ประวัติพัฒนาการอุลูม อัลหะดษี ความหมายและความส าคัญ
ของหะดีษ การบนัทึกหะดษี สายสืบ(Sanad) และตัวบท 
(Matan)หะดษี การจ าแนกประเภทและชนิดต่างๆ ของหะดษี 
ตลอดจนมศุฏอละห์ 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         3 (3-0-6) 
อะกีดะฮ์ อิสลามียะฮ์   
Aqidah Islamiyah 
ความหมาย ขอบข่าย ความส าคัญและประวัติความเป็นมาของ
วิชาอะกีดะฮ์  อีมาน อิสลามและอิหสาน ส่ิงที่ท าให้เสียอีมาน 
การบารออ์และการวาลาอ์ การศรัทธาต่ออัลลอฮ การศรัทธาต่อ
บรรดามะลาอิกะฮ์ บรรดากิตาบ บรรดาศาสดาและความเป็น
ศาสดา วันอาคิเราะฮ์ เกาะฎออ์และเกาะดัร 
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, 
destiny (belief in fate and divine decree) 
 
761-208       3(3-0-6) 
ประวัติศาสตร์อิสลาม 1  
Islamic History I 
การก าเนิด  พัฒนาการ  ระเบียบวิธีและหลักฐานทาง
ประวัติศาสตร์อิสลามโดยสังเขปประวัติศาสตร์อิสลามในสมัย
ของเคาะลีฟะฮ์อัรรอชิดูนทั้งส่ี ได้แก่ อบูบักร อุมัรอุษมานและ
อาลี 
Origin, development, methodology and historical sources of 
Islamic history; abrife of during the period of KalifahAr-
Rashidun: Abu Bakr, ‘Umar, ‘Uthman, and ‘Ali 
 
761-212    3(3-0-6) 
อัลหะดีษ 1   
al-Hadith I  

วิเคราะห์ประวัติผู้รวบรวมหะดีษ และเงื่อนไขของการรวบรวม
โดยเฉพาะอย่างยิ่งหะดีษที่ถูกต้องทั้งหก (เศาะฮีหุสสิตตะฮฺ) 
พร้อมกับแนวทางและกระบวนการตัครีจญ์ 
Analytical study of the history of Hadith collectors and 
conditions of collection especially the six righteous Ahadith 
(Sahih al- Sittah) with process and methods of Takhrij 
 
761-217  3(3-0-6) 
กลุ่มแนวคิดในอิสลาม   
Sectarian Thoughts in Islam 
ก าเนิด พัฒนาการและแนวคดิส าคัญของส านักคิดต่างๆ ใน
อิสลาม เช่น อะฮ์ลุสุนนะฮ์ วัลญะมาอะฮ์ คอวาริจญ์ ชีอะฮ์ 
มุรญิอะฮ์ ญะบาริยะฮ์ กอดะริยะฮ ์และมุอ์ตะซิละฮ์ 
Origin, development and core thoughts of various schools in 
Islam: Ahl al-Sunnah wa al-Jama‘ah, al-Khawarij, Shi‘ah, al-
Murji‘ah, al-Jabriyah, al-Qadariyah and al-Mu‘tazilah 
 
761-220  1(1-0-2) 
ตัจญ์วีดและอัลกุรอาน 2        
Tajwid and al-Qur’an II 
หุกมมัด ชนิดของมัดและกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ในการอ่านอัลกุรอาน
ให้ถูกต้องพร้อมกับท่องจ าอัลกุรอาน สูเราะฮ์อันนาบะอ และสู
เราะฮ์อัลบุรูช 
Hukum of Mad, kinds of Mad and rules of reading al- Qur’an, 
memorizing  al-Qur’an  surah al- Naba’ and surah al- Buruj 
 
761-302  3 (3-0-6) 
อรรถาธิบายอัลกุรอาน 1    
Tafsir al-Qur’an I 
อายะฮ์ที่เกี่ยวกับอะห์กามต่างๆ เช่น ซีนา ลิอาน กล่าวหาผู้อื่นท า
ซีนา ขโมย และอายะฮ์ที่เกี่ยวกับมารยาทต่างๆ ทีป่รากฏในสู
เราะห์อัลนูรและอัลหุญุร็อต 
Qur’anic verses on Ahkam such as Zina, Li‘an, accusing 
someone commit Zina, thief and Qur’anic verses on moral 
ethics as describing in surah al-Nur  and al-Hujurat 
 
761-320   1 (1-0-2) 
ตัจญ์วีดและอัลกุรอาน 3   
Tajwid and al-Qur’an III 
กฎเกณฑ์ต่างๆในการอ่านอัลกุรอาน เช่น หุกมรออ์  อัสสักตะอ ์
อัลอิดฆอม มาครัจญ์ และ ซีฟัต อัลหุรูฟ เป็นต้น พร้อมกับ
ท่องจ าอัลกุรอาน สูเราะฮ์ อัลหุญุร็อต  อัลมุลกและอัลกอลัม 
Rules of reading al-Qur’an such as hukum Ra’, al-Saktah, al-
Idgham, al-Makhraj and sifat al-Huruf; memorizing al-Qur’an 
surah al-Hujurat al-Mulk and al-Qualam 
 
761-322  3(2-2-5) 
วิธีวิทยาการวิจัยทางวิทยาการอิสลาม1  
Research Methodology in Islamic Sciences I 
ความหมายของการวิจัย แนวคิดการวิจัยในอิสลาม ระเบียบวิธี
วิจัยทางอิสลาม เครื่องมือ และเทคนิคการวิจัย การวิจัยเอกสาร
และวิจัยภาคสนาม การเลือกหัวข้อวิจัย การตั้งสมมุติฐาน การ
ทบทวนวรรณกรรม  การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์และ
ตีความข้อมูล ตลอดจนการเขียนรายงานวิจัย 
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Definitions of research; Islamic concept of research; research 
methods in Islam, instruments and techniques; documentary 
and field research; selection of research topics; hypotheses; 
literature review; data collection; data analysis and 
interpretation; research report writing 
 
761-329  3 (3-0-6) 
หลักดะอฺวะฮ ์  
Principles of Da‘wah 
ความหมาย เป้าหมาย วิธีการและหลักการดะอวะฮ์ในอิสลาม 
ประวัติการดะอ์วะฮ์ของบรรดาศาสดา กระบวนทัศน์อิสลามใน
การดะอ์วะฮ์และการดะอ์วะฮ์ในมิติสากล ความหมายและ
เทคนิคการดะอวะฮ์ในสังคมปัจจุบัน 
Definition, aims, methods and principles of Da‘wah in Islam; 
history of prophets’ Da‘wah; Islamic view on Da‘wah and its 
universal dimensions; means and techniques of Da‘wah in 
modern society 
 
761-335  3 (1-4-4) 
สัมมนาทางอิสลาม   
Seminar on Islam 
สัมมนาในเรื่องที่ เ กี่ ยวกับอิสลามและสังคมมุสลิม เ ช่น 
สถานภาพสตรีมุสลิม บทบาทผู้น าศาสนาในการพัฒนา เป็นต้น 
Seminar on issues related to Islam and Muslim societies such 
as Muslim women status, role of Muslim leaders in 
development etc 
 
763-261  3(3-0-6) 
การจดัการในอิสลาม   
Islamic Management 
มุมมองของอิสลามและการจัดการเชิงสังเคราะห์ วรรณกรรมใน
การจัดการ สภาพแวดล้อมและวัฒนธรรมองค์การ กระบวนการ
จัดการ การวางแผน การจัดองค์การ การน า การจูงใจ การ
ส่ือสารและการควบคุม การจัดการการเปลี่ยนแปลงและความ
ขัดแย้ง จริยธรรมอิสลามในการท าธุรกิจ คุณภาพและความเป็น
เลิศในการจัดการ การพัฒนาการจัดการอย่างต่อเนื่อง ประเด็น
การจัดการระดับโลก 
Islamic perspective and synthesis of management; literature on 
management; environment and corporative culture; 
management process; planning, organizing, leading, 
motivating, communicating and controlling; managing change 
and conflict; Islamic business ethics; management quality and 
excellence; continuous management development; global 
management issues 
 
766-101   3(3-0-6) 
กฎหมายอิสลามเบื้องต้น   
Introduction to Fiqh 
ความหมายของฟิกฮฺและชะรีอะฮ ก าเนิดและพัฒนาการของฟิก
ฮฺ ฐานะและบทบาทของฟิกฮฺในยุคต่างๆ  รวมทั้งศึกษา มัซฮับ 
(ส านักคิด) ต่างๆ ของฟิกฮฺ โดยเน้นมัซฮับชาฟิอีย์ 
Definitions of Fiqh and Shari’ah; origin and development of 
Fiqh, status and roles of Fiqh in several periods; Mazhab 

(schools of thoughts) in Fiqh with special reference to Mazhab 
Shafi’e 
 
766-102  3(3-0-6) 
หลักกฎหมายอิสลาม 1   
Principles of  Fiqh I 
ประวัติความเป็นมาของวิชาอุศูลุลฟิกฮฺ หุกม (บทบัญญัติ) 
ประเภทและที่มาของหุกม เช่น อัลกุรอาน หะดีษ อิจญ์มาอฺ และ
กิยาส 
History of the Principles of Fiqh; Islamic jurisprudence; types 
and sources of Hukm such as al-Qur’an, Hadith, Ijtima’, and 
Qiyas 
 
761-211      3(3-0-6) 
อุลูมอัลกุรอาน 2  
Ulum al-Qur’an II 
การอรรถาธิบายอัลกุรอาน หลักการตีความและนักตีความ อา
ยาตมุหฺกะมาต และมุตะชาบิฮาต นาสิคและมันซูค 
Interpretation of the Qur’an; principles of interpretation (Usul 
al-Tafsir); interpreters (Mufassirun); Muhkamat verses and 
Mutashabihat verses, and abrogator verses( Nasikh) and 
abrogated verses (Mansukh) 
 
761-214   3(3-0-6) 
สังคมมุสลิม 
Muslim Society 
ความหมาย ความเป็นมา และพัฒนาการของสังคมมนุษย์ 
แนวคิดและปรัชญาทางสังคมของนักสังคมวิทยามุสลิม ก าเนิด
และพัฒนาการของสังคมอิสลาม การจัดระบบทางสังคม 
สถาบันทางสังคม สวัสดิการและการพัฒนาสังคม การ
เปลี่ยนแปลงทางสังคม ปัญหาทางสังคม แนวทางการสร้าง
สังคมอิสลามยุคใหม่ และสภาพสังคมมุสลิมปัจจุบันโดยเน้น
สังคมมุสลิมในประเทศไทยและกลุ่มประเทศอาเซียน 
Definition, historical background and development of human 
society; social concept and philosophy of Muslim sociologists; 
origin and development of Islamic society: social orders, 
institutions, welfare and social development; social changes 
and problems; Islamic social construction in modern era; 
current phenomena of Muslim society, with special emphasis 
on Muslim society in Thailand and ASEAN countries 
 
761-215         3(3-0-6) 
อารยธรรมอิสลาม   
Islamic Civilization 
ความหมาย ขอบข่าย และการก าเนิดอารยธรรมอิสลาม อารย
ธรรมเชิงจิตวิญญาณและอารยธรรมเชิงวัตถุ สถาบันการ
ปกค ร อ ง  สถ าบั น เ ศ รษฐ กิ จ  ส ถ าบั น ก า ร ทห า ร แล ะ
สถาบันการศึกษา การบูรณะอารยธรรมในยุคสมัยต่าง ๆ  
อิทธิพลของอารยธรรมอิสลามที่มีต่ออารยธรรมอื่นๆ 
Definition, scope, and emergence of Islamic civilization; its 
spiritual and material bases; administrative, economic, military 
and educational institutions; civilizational restoration in 
various periods; influences of Islamic civilization on others 
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761-216   3(2-2-5) 
ตัจญ์วีด   
Tajwid 
ประวัติความเป็นมาและความส าคัญของวิชาตัจญ์วีด กฎเกณฑ์
ต่างๆในการอ่านอัลกุรอานให้ถูกต้อง การฝึกอ่านสูเราะฮ์อัลบะ
เกาะเราะฮฺและสูเราะฮ์อ่ืนๆ 
Historical background and importance of Tajwid subject; rules 
of reciting al-Qur’an correctly; reciting al-Qur’an  from surah 
al-Baqarah and others 
 
761-218        3(3-0-6) 
ศาสนาโลก   
World  Religion 
ทฤษฎีการก าเนิดศาสนา วิวัฒนาการของศาสนา ประวัติศาสตร์
และหลักธรรมค าสอนของศาสนาที่ส าคัญโดยสังเขป 
Theories on religious origins, development of religions, brief 
history and teachings of major religions 
 
761-219   3(3-0-6) 
อิสลามและวัฒนธรรม 
Islam and Culture 
หลักฐานต่างๆ จากอัลกุรอาน หะดีษและตามแนวคิดของปวง
ปราชญ์มุสลิมที่เกี่ยวกับวัฒนธรรม เช่น การอะกีเกาะฮ์ การ
กล่าวสลาม การคิตาน การแต่งกาย อาหาร วันส าคัญต่างๆ และ
พิธีการเกี่ยวกับศพ 
Evidences from the Qur’an, Hadith and cultural,concept for 
Muslim scholars example ‘Aqiqah, greeting (giving Salam), 
Khitan (circumcision), dressing, food, important days and 
corpse ceremony arrangement 
 
761-323           3(3-0-6) 
ประวัติศาสตร์อิสลาม  2   
Islamic History II 
ประวัติศาสตร์อิสลามในราชวงศ์อุมัยยะฮ์ อับบาซียะฮ์ อุษมานี
ยะฮ์และโมกุล การปกครอง เศรษฐกิจ สังคม ความเจริญของ
วิทยาการด้านต่าง ๆและความสัมพันธ์กับต่างประเทศ 
Islamic history during the Umayyad, the Abbasid, the Ottoman 
and the Mogul Dynasties: administration, economy, society, 
knowledge advancements and international relations 
 
761-324          3 (3-0-6) 
ปรัชญาอิสลาม 
Islamic Philosophy 
ก าเนิด พัฒนาการ และความส าคัญของวิชาปรัชญาในอิสลาม 
ความสัมพันธ์ระหว่างปรัชญากับศาสนา ประเด็นปัญหาต่างๆ 
ในทางปรัชญาอิสลาม อิทธิพลของปรัชญากรีกในปรัชญา
อิสลาม ประวัติและแนวคิดเชิงปรัชญาของนักปรัชญามุสลิม
ส าคัญๆ 
Origin, development, and importance of philosophy in Islam; 
relationship between philosophy and religion; issues in Islamic 
philosophy; influences of Greek philosophy on Islamic 
philosophy; history and philosophical thoughts of major 
Muslim philosophers 
 

761-325       3(3-0-6) 
อิลมุลกะลาม  
Ilm al-Kalam 
ความแตกต่างระหว่างแนวความคิดคนรุ่นก่อน (สะลัฟ) และคน
รุ่นหลัง (เคาะลัฟ) ในเรื่องคุณลักษณะของอัลลอฮ์ 
Differences between Salaf and Khalaf thoughts on attributes of  
Allah 
 
761-327   3(3-0-6) 
แนวคิดทางการเมืองในอิสลาม 
Political Thoughts in Islam 
พื้นฐานแนวคิดทางการเมืองในอิสลาม ทฤษฎีและระบบ
การเมืองในอิสลาม อ านาจอธิปไตย ระบบซูรอ (Shura) ความ
เสมอภาค การคัดเลือกผู้น า อะห์ลุลฮัลล์ วัลอักด์ (Ahl al-Hall wa 
al-‘Aqd) การบัยอะฮ์ (Pledge of Allegiance) ประวัติการจัดตั้ง
รัฐอิสลาม แนวคิดทางการเมืองของนักปราชญ์มุสลิมในยุคต้น 
โดยเปรียบเทียบกับแนวคิดทางการเมืองของนักคิดมุสลิม
สมัยใหม่ เช่น ชาห์ วะลียุลลอฮ์  ญะมาลุดดีน  อัลอัฟฆอนีย์  
มุหัมมัด อับดุฮและรอชีด รีฎอ  ตลอดจนเปรียบเทียบระบบ
การเมืองอิสลามกับระบบการเมืองสมัยใหม่ 
Basic political concepts in Islam; theories and political systems 
in Islam; sovereignty; shura system; equality; leader selection; 
Ahl al-Hall wa al-‘Aqd, pledge of allegiance; history of 
establishment of Islamic state; political thoughts of early 
Muslim scholars compared with those of modern Muslim 
scholars; such as Shah Waliyullah, Jamaluddin al Afghani 
Muhammad Abduh, Rashid Rida: and comparison of the 
Islamic and modern political systems  
 
761-330  3(3-0-6) 
อิสลามในโลกปัจจุบัน 
Islam in Contemporary World 
สถานภาพของโลกมุสลิมตั้งแต่สงครามโลกครั้งที ่2 จนถึง
ปัจจุบนั รวมทั้งสาเหตขุองความตกต่ าของโลกมุสลิม 
Status of the Muslim world after World War II; causes of 
degradation of  Muslim world 
 
761-331         3(3-0-6) 
เพศสภาวะในอิสลาม  
Gender Issues in Islam 
แนวคิดอิสลามว่าด้วยความแตกต่างทางเพศสภาวะ เสรีภาพและ
ความเสมอภาคระหว่างเพศ กฎหมายอิสลามที่ เกี่ยวกับการ
ละเมิดสิทธิของเพศตรงข้าม อิทธิพลของลัทธิสตรีนิยมที่มีต่อ
สังคมมุสลิม เปรียบเทียบสถานภาพสตรีมุสลิมกับสตรีในสังคม
ปัจจุบัน ตลอดจนสิทธิมนุษยชนในอิสลาม 
Islamic views towards genders; liberty and equality between 
sexes; Islamic law relating to the transgression of gender 
rights; influence of feminism on Muslim society; comparison 
of the Muslim women’s status with that in present society; 
human rights in Islam 
 
761-434  3(3-0-6) 
บทบาทของศาสนาในสังคมปัจจุบัน   
Role of Religion in Contemporary Society 
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การวิเคราะห์ฐานะ และบทบาทของศาสนาในโลกปัจจุบันเน้น
ผลกระทบของความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีที่
มีต่อความเชื่อทางศาสนา และการปฏิบัติ 
Analysis of status and the role of religion in the contemporary 
world by emphasizing the impacts of scientific and 
technological advancement onto religious beliefs and practices 
 
761-436     3(1-4-4) 
วิธีวิทยาการวิจัยทางวิทยาการอิสลาม 2   
Research Methodology in Islamic Sciences II 
การเขียนโครงการวิจัย ท าวิจัยภาคปฏบิัติ และการเขียนรายงาน
การวิจัย 
Writing research proposal; conducting practical research; 
research report writing  
 
761-450    3(3-0-6) 
อิสลามกับสนัตภิาพ  
Islam and Peace 
สันติภาพในทัศนะของอัลกุรอานและอัลหะดีษ สันติวิธีใน
แนวทางของอิสลาม แนวคิดของนักปราชญ์มุสลิมต่อเหตุการณ์
ความรุนแรง การจัดการความขัดแย้งในอิสลาม การต่อต้านลัทธิ
การก่อการร้าย และแนวทางการอยู่ ร่วมกันในพหุสังคม 
ตลอดจนวิเคราะห์สถานภาพและบทบาทของศาสนาในการ
สร้างสันติภาพในโลกปัจจุบัน 
Peace according to al- Qur’an and al- Hadith; means of peace 
in Islam; Muslim scholars’ views about violence; conflict 
solving  in Islam; anti-terrorism and co-existence in pluralistic 
society; analysis of religious status and its role in creating 
peace in contemporary world 
 
761-451   3(3-0-6) 
อรรถาธิบายอัลกุรอาน 2   
Tafsir al-Qur’an II 
อายะฮฺที่เกี่ยวกับสังคม  เศรษฐกิจ การศึกษา การสาธารณสุข 
การปกครอง ส่ิงแวดล้อม จักรวาลและวิทยาศาสตร์ 
Qur’anic verses on society, economy, education, 
public health, government, environment, universe 
and sciences 
 
761-453    3(3-0-6) 
อุลูมอัลกุรอาน 3  
Ulum al-Qur’an III 
การขยายความ (Bayan) การอรรถาธิบาย (Tafsir) การตีความ 
(Ta’wil)  การถอดความ (Istinbat) การเข้าใจ (Fahm)  และการ
แปลความหมายอัลกุรอาน  อายาตมุห์กะมาต และมุตะชาบิฮาต 
นาสิคและมันสูค 
Clarification (Bayan), exegesis (Tafsir), interpretation (Ta’wil), 
extraction (Istinbat), understanding, and translation of al-
Qur’an; Muhkamat and Mutashabihatverses; abrogator verses 
(Nasikh) and abrogated verses (Mansukh) 
 
761-454    3(3-0-6) 
อุลูมอัลหะดีษ 2 
Ulum al-Hadith II 

ประวัติการรวบรวมหะดีษ  ริญาล อัลหะดีษ (Rijal al-Hadith)  
ญัรห์และตะอ์ดีล (Jarhwa Ta‘dil)  อิลัล อัลหะดีษ (‘Ilal al-
Hadith)  ฆอรีบ อัลหะดีษ (Gharib al-Hadith) และมุคตะลัฟ อัล
หะดีษ (Mukhtalaf al-Hadith) การปลอมแปลงหะดีษ ต าราและ
นักปราชญ์  หะดีษที่ส าคัญๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งต าราหะดีษทั้ง
หก (Kutub al-Sittah) 
History of Hadith compilation; Hadith reporters (Rijal al-
Hadith); JarhandTa‘dil; ‘Ilal al-Hadith;  Gharib al-Hadith; 
Mukhtalaf al-Hadith; Hadith fabrication; major books and 
scholars of Hadith, especially the six Hadith books (Kutub al-
Sittah) 
 
761-455       3(3-0-6) 
ตัครีจญ์ อัลหะดษี    
Takhrij al-Hadith 
ก าเนิด พัฒนาการและความส าคัญของวิชาตัครีจญ์ อัลหะดีษ 
แนวทางและกระบวนวิธีการตัครีจญ์ แผนภูมิสะนัด ต าราและ
นักปราชญ์ที่เกี่ยวข้อง การใช้คอมพิวเตอร์ในการตัครีจญ์ 
Origin, development and importance of Takhrij al-Hadith; 
process and methods of Takhrij; chart of chain (sanad); 
relevant books and scholars; using computer for Takhrij 
 
761-456       3(3-0-6) 
ขบวนการอิศลาห์และตัจญ์ดีด        3 (3-0-6)   
Islah and Tajdid Movement 
นิยาม และความจ าเป็นของขบวนการอิศลาห์และตัจญ์ดีดใน
อิสลาม ก าเนิด โครงสร้าง เป้าหมายและยุทธศาสตร์ของ
ขบวนการอิศลาห์และตัจญ์ดีดที่ส าคัญๆ ในอิสลาม ตลอดจน
แนวคิดของนักคิดมุสลิมที่ส าคัญๆ ตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ 18 
จนถึงปัจจุบัน 
Definition and importance of reform (Islah) and renewal 
(Tajdid)movement in Islam; emergence, structure, aim and 
strategy of some major  Islah and Tajdid movements in Islam; 
thoughts of some great Muslim thinkers since 18 th century to 
the present days 
 
761-461   3(0-9-0) 
ภาคนิพนธ ์  
Senior Project 
นักศึกษาท าวิจัยในหัวข้อทีเ่กี่ยวขอ้งกับสาขาวิชาอิสลามศึกษา 
โดยมีอาจารย์ทีป่รึกษาเป็นผูใ้หค้ าแนะน า น าเสนอผลในรูปแบบ
รายงานและน าเสนอทีป่ระชุมสาขาวิชาอิสลามศึกษา 
Student’s conducting the research related to Islamic Studies 
under supervision of supervisor; written report and presention  
in the seminar of Islamic Studies 
 
761-463       3(0-9-0) 
การฝึกงาน  
Field Work 
การฝึกงานในหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับอิสลามศึกษา 
ไม่น้อยกว่า 300 ช่ัวโมง และท ารายงานเสนอ 
 Field work in various business units involving Islamic 
 Studies for a minimum of 300 hours and written report 
 required 
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761-464       6(0-36-0) 
 สหกิจศึกษา    
Cooperative Education 
การปฏิบัติงานเต็มเวลาของนักศึกษาด้านอิสลามศึกษา ในสถาน
ประกอบการหรือในองค์การที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นระบบ ภายใต้
การดูแลและแนะน าของอาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษาและที่
ปรึกษาจากสถานประกอบการ  จัดท ารายงานและน าเสนอ
โครงงานสหกิจศึกษา 
Full-time job training in field of Islamic studies at work place 
or related organization, under supervision of the College and 
employment site; written report and presentation or required 
 
762-101     3(3-0-6) 
พื้นฐานการศึกษา  
Foundations of Education) 
ความหมาย ความส าคัญ จุดมุ่งหมาย หลักการ ระบบและ 
รูปแบบการจัดการศึกษา ปรัชญาและทฤษฎีการศึกษา    ประเภท  
การบูรณาการ และการประยุกต์ใช้องค์ความรู้ คุณลักษณะขอผู้รู้ 
และผู้ศึกษาหาความรู้ ความสัมพันธ์ระหว่างการศึกษา ศาสนา
และสังคม การจัดการศึกษาในสังคมพหุวัฒนธรรมตามหลักการ
ทั่วไปและอิสลาม และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา  
Definitions, significance, objectives, principles, systems  and 
management model for education; philosophy and theories of  
education; types, integration and application of knowledge;  
characteristics of learned persons and learners; the relationship 
between education religion and society; educational 
management in multicultural society in general and Islamic 
principles as well as educational law 
 
762-102      3(2-2-5) 
ภาษาและเทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับคร ู  
(Language and Information Technology for Teachers) 
ธรรมชาติของภาษา หลักการใช้ภาษาไทย การพัฒนาทักษะการ
ใช้ภาษาเพื่อการส่ือสารและการจัดการเรียนรู้ หลักและทักษะ
การใช้ภาษาต่างประเทศ ฝึกปฏิบัติการใช้ภาษาไทยและ
ภาษาต่างประเทศ การใช้ภาษาและการส่ือสารในสังคมพหุ
วัฒนธรรม ความหมาย ความส าคัญและความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ
เทคโนโลยีสารสนเทศ การสืบค้นข้อมูล การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการจัดการความรู้ การสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้ 
และจริยธรรมการใช้ภาษาและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
Nature of language, principles of Thai language, development of 
language skills for communication and learning management; 
principles and skills for foreign language usages;  practices of 
using Thai and foreign languages; language usages and 
communications in multicultural society; definition, 
significance, and basic knowledge in information technology; 
data searching, using of information technology for knowledge 
management; creating culture of learning as well as ethics of 
using language and information technology 
 

762-201 3(2-2-5) 
จิตวิทยาส าหรับครู  
(Psychology for Teachers) 
ความหมายและความส าคัญของจิตวิทยาส าหรับครู บทบาทของ
จิตวิทยาการศึกษากับการจัดการเรียนการสอน องค์ประกอบ
ส าคัญในกระบวนการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ จิตวิทยา
พัฒนาการ ธรรมชาติและพัฒนาการด้านต่าง ๆ ของมนุษย์
โดยทั่วไปและจิตวิทยาตามทัศนะอิสลาม ทฤษฎีการเรียนรู้  การ
เรียนรู้ในอิสลาม แรงจูงใจในการเรียน ความแตกต่างระหว่าง
บุคคลในอิสลาม และการประยุกต์ในการจัดการเรียนการสอน 
และการจัดการช้ันเรียนที่มีประสิทธิภาพ จิตวิทยาการแนะแนว
และให้ค าปรึกษา 
Definitions and significance of  psychology for teachers roles 
of educational psychology in teaching and instructional 
management; key factors for effective instructional process; 
developmental psychology; nature and development of  human 
in general and Islamic perspective; contemporary learning 
theories,  learning in Islam, learning motivation; individuals 
differences in Islam and its application in teaching and 
learning management; and effective classroom management, 
guidance and psychological counseling 
 
762-202 3(2-2-5) 
การพัฒนาหลักสูตร 
(Curriculum Development) 
แนวคิด ทฤษฎีการศึกษา ประวัติความเป็นมาและระบบการจัด
การศึกษาไทย วิสัยทัศน์และแผนพัฒนาการศึกษาไทย ทฤษฎี
หลักสูตร หลักการพื้นฐานในการพัฒนาหลักสูตร รูปแบบการ
พัฒนาหลักสูตร การวิเคราะห์และน าหลักสูตรไปใช้ การบริหาร
และการแปลงหลักสูตรสู่การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ การ
ประเมินและปรับปรุงหลักสูตร มาตรฐานและมาตรฐานช่วงช้ัน
ของหลักสูตร ฝึกปฏิบัติการพัฒนาและการจัดท าหลักสูตร
ร่วมกับสถานศึกษา ปัญหาและแนวโน้มในการพัฒนาหลักสูตร 
Concepts, theories of education; history and Thai educational 
system;  vision and Thai educational development plans; 
curriculum theories, basic principles of curriculum 
development, patterns of curriculum development, curriculum  
analysis and  implementation; curriculum management and 
application to learning experience, evaluation and improvement of 
curriculum, standard and standard level curriculum; practicum of 
curriculum development and curriculum construction in 
collaboration with educational institutions; problems and trends in 
curriculum development 
 
762-211     2(2-0-4) 
ประวัติการศึกษาอิสลาม 
(History of Islamic Education) 
ความหมาย ขอบเขต หลักการ วิธีการ และเป้าหมายการศึกษาใน
อิสลาม แนวคิดและปรัชญาการศึกษาของนักปรัชญามุสลิม  
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อาทิ   อัล-เฆาะซาลี อัล-กินดี อิบนุคอลดูน การศึกษาของชาว
อาหรับก่อนอิสลาม การศึกษาสมัยอิสลาม ยุคต่างๆของการ
พัฒนาระบบการศึกษาในประวัติศาสตร์อิสลาม เน้นการจัด
การศึกษาทั้งนอกระบบและในระบบโรงเรียน 
Definitions, scopes, principles, methods and objectives of 
Islamic education; educational concepts and philosophies of 
Muslims philosophers such as al-Ghazali, al-Kindi, and Ibn al-
Khaldun  Education of the Arabs in pre-Islamic period; 
education after the emergence of Islam; development of 
educational systems in different periods of Islamic history; 
emphasis on formal and non-formal educational systems 
 
762-214 3(3-0-6) 
ศาสนบัญญัติ  1 
  
(Islamic Jurisprudence I) 
การท าความสะอาด  ประเภทของน้ า  คุณสมบัติของน้ าที่สะอาด
และไม่สะอาดการขับถ่ายและข้อควรปฏิบัติในการขับถ่าย  ส่ิง
สกปรก  (นะญิส)  และวิธีการช าระนะญิสการอาบน้ าวาญิบและ
การละหมาดสุนัตที่ส าคัญๆ 
Cleaning; types of water; characteristics of clean and unclean 
water; defecationand recommended course of action for 
defecation; secretion (Najis) and its elimination; Wajib; certain 
noncompulsory prayers 
 
762-266 3(3-0-6) 
จริยธรรมอิสลาม 
(Islamic Ethics) 
จ ริ ย ธ ร ร มแ ละบทบ าท ขอ ง จ ริ ย ธ ร ร ม ในก า รพัฒน า
บุคลิกภาพ  การป้องกันและการแก้ปัญหาสังคม จริยธรรมส่วน
บุคคลและจริยธรรมสังคมในอิสลาม 
Ethics and its role in personality development, protecting and 
solving social problems; individual and social ethics in Islam 
 
762- 301 3(3-0-6) 
ความเป็นครู  
(Teachership) 
ความส าคัญ บทบาท หน้าที่ ภาระงานครู พัฒนาการของวิชาชีพ
ครู คุณลักษณะของครูที่ดี การสร้างทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพครู 
การ เห็นคุณค่ า ในวิชา ชีพ การ เสริมสร้ า งศักยภาพและ
สมรรถภาพความเป็นครู การเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้และการ
เป็นผู้น าทางวิชาการตามหลักการอิสลามและสากล เกณฑ์
มาตรฐานวิชาชีพครู จรรยาบรรณของวิชาชีพครู กฎหมาย
ทางการศึกษาและแฟ้มสะสมงานอิเล็กทรอนิกส์ 
Significances, roles, duties, tasks of the teachers; teacher 
profession development; characteristics of good teachers, 
building good attitudes towards teaching profession; 
recognition of professional values; Promotion of potentiality 
and competency of teacher as learning persons and academic 

leaders of Islamic and general principles; standard for teaching 
professionals; teacher’s code of ethics; educational laws and 
electronic portfolio 
 
762-302 3(2-2-5) 
นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา  
(Educational Innovation and Technology) 
หลักการ แนวคิด ทฤษฎีทางวิชาชีพเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ทางการศึกษา เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารการศึกษา 
ความรู้พื้นฐานและทักษะการวางแผนการจัดการเรียนรู้ การ
ประยุกต์ใช้แนวปฏิบัติเราะซุลในการใช้เทคโนโลยีเพื่อให้การ
เรียนรู้ ระบบการออกแบบและทักษะการพัฒนาและปรับปรุงส่ือ
การเรียนการสอน การประยุกต์ใช้ในนวัตกรรมการศึกษา 
เทคโนโลยีสารสนเทศ การแสวงหาแหล่งการเรียนรู้และ
เครือข่ายการเรียนรู้ร่วมสมัยเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน 
การวิเคราะห์ปัญหาจากการใช้นวัตกรรม เทคโนโลยีและ
สารสนเทศ องค์ความรู้ร่วมสมัย ผลการวิจัยและประสบการณ์
จากภาคสนามทางเทคโนโลยีการศึกษา การประยุกต์ใช้และการ
ประเมินนวัตกรรมเพื่อเสริมประสิทธิภาพการเรียนรู้ ใน
สถานศึกษา 
Principles, concepts, theories of educational technology  and 
educational innovation;  information technology and 
communication in education; basic knowledge and skills in 
learning management planning; application of the prophet 
teaching  in technology for learning; systems of learning design 
and skills of developing instructional  media; applications in 
educational innovation and information technology,  inquiry for 
learning resources and contemporary learning networks for 
enhancing student learning, analysis of problems employing 
innovations technologies and information; contemporary bodies 
of knowledge; research findings and experiences from the field 
of educational technology; application and evaluation of 
innovations for enhancing effective student learning efficiency 
 
762-303 3(2-2-5) 
การวัดและการประเมนิผลทางการศึกษา  
(Educational Measurement and Evaluation) 
ความหมาย ประเภท ทฤษฎี หลักการและเทคนิคการวัดและ
ประเมินผล การสร้าง การใช้และการตรวจสอบคุณภาพ
เครื่องมือวัดผล และการประเมินผลการศึกษา การประเมินถาม
สภาพจริง การประเมินจากแฟ้มสะสมงานการประเมิน
ภาคปฏิบัติ  การประเมินผลแบบย่อยและแบบรวม การใช้
โปรแกรมส า เร็จรูปส าหรับการพัฒนาเครื่องมือวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้ การน าผลการประเมินเพื่อการพัฒนาผล
การเรี ยนรู้ และหลักสูตร  และจริยธรรมของนัก วัดและ
ประเมินผลการศึกษา 
Definition, types, theories, principles and techniques of 
educational measurement  and evaluation; creating, 
implementing and examining quality of educational 
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measurement and evaluation tools, authentic assessment, 
portfolio assessment, performance assessment, formative and 
summative assessment; computer program for measurement 
and learning evaluation development; evaluation results for the 
development of learning outcomes and curriculum as well as 
ethics of educational measurement and evaluation personnel 
 
762-304 3(2-2-5) 
การออกแบบการจัดการเรียนรู้ 
(Learning Process Design) 
ทฤษฎีการเรียนรู้และการสอน รูปแบบการเรียนรู้และการพัฒนา
รูป แบบการ เ รี ยนการสอน  ก ารออกแบบและการจั ด
ประสบการณ์การเรียนรู้  การน าประมวลรายวิชามาจัดท า
แผนการเรียนรู้รายภาคและตลอดภาค การบูรณาการเนื้อหาใน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ การบูรณาการการเรียนรู้แบบองค์รวม 
เทคนิคและวิธีสอน การเลือกใช้ พัฒนาและผลิตส่ือที่ส่งเสริม
การเรียนรู้ของผู้เรียน การพัฒนานวัตกรรมในการเรียนรู้ การ
จัดการเรียนรู้แบบยึดผู้เรียนเป็นส าคัญ การประเมินผลการเรียนรู้
และจ าแนกการเรียนรู้จากการประเมิน 
Theories of learning and teaching; learning styles and 
development of instructional model; design and learning 
experiences management; course syllabus application to term  
and whole term plan; integration of content in learning area, 
holistic integration of learning; techniques and teaching 
methods; eligible to use, develop and produce media for 
encouraging learning of learners; developing learning 
innovation; student-centered learning management; learning 
evaluation and classification of learning from evaluations 
 
762-316 3(3-0-6) 
การศึกษาอิสลามในอาเซียน 
(Islamic Education in ASEAN) 
ระบบการศึกษาอิสลามในกลุ่มประเทศอาเซียน ทั้ งระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน และอุดมศึกษา เน้นการศึกษาอิสลามใน
ประเทศไทย 
Islamic educational systems of basic and higher education in 
ASEAN; emphasis on Islamic education in Thailand 
 
762-317     3(3-0-6) 
ศาสนบัญญัติ  2 
(Islamic Jurisprudence II) 
ข้อแตกต่างระหว่างฟัรฎูอัยนและฟัรฎูกิฟายะฮ ส่ิงที่วายิบและ
จ าเป็นในการปฏิบัติกับศพ (ญะนาซะฮ)  อาหารและเครื่องดื่มที่
อิสลามอนุมัติและไม่อนุมัติ เครื่องแต่งกายและเครื่องประดับที่
อิสลามอนุมัติและไม่อนุมัติ 
 Differences between Fardhu Ain and Fardhu Kifayah; 
Wajib and necessary operations on the dead body (Janazah); 
food, beverages, dresses, and ornaments allowed and 
disallowed by Islam 

762-318 3(3-0-6) 
อัลกุรอาน  3 
(Al-Qur’an III) 
การวิเคราะห์อายะฮต่างๆ ที่เกี่ยวกับความส าคัญของการศึกษา  
บทบาทของครูและศิษย์  ตลอดจนการอบรมในครอบครัว 
Analysis of Qur’anic verses (Ayah) pertaining to the 
significance of education; roles of teachers and students; 
bringing up and training children in the family 
 
762-319        3(3-0-6) 
หะดีษ 3 
(Hadith III) 
การวิเคราะห์หะดีษที่ เกี่ ยวกับความส าคัญของการศึกษา  
บทบาทของครูและศิษย์  ตลอดจนการอบรมในครอบครัว 
Analysis of Hadith pertaining to the significance of education; 
roles of teachers and students; bringing up and training 
children in the family 
 
762-353 3(3-0-6) 
การศึกษาในสังคมพหุวฒันธรรม  
(Education for Multi Cultural Society) 
มโนทัศน์ หลักการและทฤษฎีเกี่ยวกับความหลากหลายทาง
สังคมและสังคมพหุวัฒนธรรม วัฒนธรรมทั่วไปและวัฒนธรรม
เฉพาะกลุ่ม ค่านิยมและการพัฒนาค่านิยมสังคมพหุวัฒนธรรม
ตามหลักการอิสลาม พฤติกรรมที่ ส่งเสริมการอยู่ร่วมกัน 
จิตวิทยาสังคม การจัดการศึกษา หลักสูตรและการจัดการเรียน
การสอนในสังคมพหุวัฒนธรรม 
Concepts, principles and theories of social diversity and 
multicultural society; general and specific cultures; values and 
value development; multicultural society according to Islamic 
principles; behaviors that promote coexistence; social 
psychology, educational management, curriculum and teaching 
in multicultural society 
 
762-354 3(2-2-5) 
โครงงานเพื่อการเรียนรู้ 
(Project for Learning) 
การจัดกิจกรรมโครงงานจากสาระการเรียนรู้  ในหลักสูตรการ
พัฒนาและการฝึกปฏิบัติโครงงานเกี่ยวกับการพัฒนาการเรียนรู้
ที่ผู้เรียนจะต้องน าความรู้และประสบการณ์ตามหลักสูตร มา
วางแผนและปฏิบัติโครงงานเพื่อให้เกิดการเรียนรู้จากภาคสนาม
เสริมการเรียนรู้ ช้ันเรียนปกติตามหลักสูตร มีการสรุปเป็น
รายงานและน าเสนอในเวทีเชิงวิชาการ 
Project activities from learning areas stated in curriculum; 
developing and practicing projects related to learning 
development that learners utilize knowledge and experience 
from the curriculum for planning and practicing the project; in 
order to create learning output from field work to help support 
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regular classes in the curriculum; summary report writing and 
presentation in academic seminar 
 
762-355 3(2-2-5) 
การสอนเพื่อพัฒนากระบวนการคิด 
(Instruction for Thinking Process Development) 
หลักการ  และทฤษฎี เกี่ ยวกับการคิด  ทักษะการคิดและ
กระบวนการคิดทั่วไปและอิสลาม คุณสมบัติที่เอื้อต่อการคิด 
ลักษณะการคิด และยุทธศาสตร์การพัฒนากระบวนการคิดและ
ทักษะการคิดในลักษณะต่างๆ การวางแผนและการฝึก
ปฏิบัติการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนากระบวนการคิดและทักษะ
การคิดของผู้ เรียนในรูปแบบต่างๆ รวมทั้งการประเมิน
ความสามารถในการคิด 
Principles and theories of thinking; thinking skills and general 
and Islamic thinking processes; characteristics that support 
thinking ability; types of thinking and developmental strategies 
for thinking process and skill of thinking of learners including 
evaluation of thinking competency 
 
762-357 3(2-2-5) 
การจัดประสบการณ์เสริมหลักสูตรในสถานศึกษา 
(Co-Curriculum Management in School) 
หลักการและทฤษฎีการจัดประสบการณ์เสริมหลักสูตรใน
สถานศึกษาทั่ วไปและอิสลาม ฝึกทักษะการบริหารจัด
ประสบการณ์เสริมหลักสูตร กิจกรรมนักเรียน กิจกรรมเพื่อ
สังคมและสาธารณะประโยชน์ การฝึกตามหลักสูตรการจัด
ประสบการณ์เสริมหลักสูตรในสถานศึกษาตามระเบียบที่
ก าหนดไว้ 
Principles and theories of co-curricular management in general 
and Islamic schools; practice of administration skills of co-
curriculum management; students activities, social and public 
activities; practices in co-curriculum management curriculum 
in school as prescribed in rules and regulations  
 
762-360 3(3-0-6) 
จิตวิทยาพัฒนาการ 
(Developmental Psychology) 
ความหมาย ความส าคัญ ขอบเขตและวิธีการศึกษาทางจิตวิทยา 
ทฤษฎีทางจิตวิทยาพัฒนาการ ธรรมชาติของมนุษย์ หลักของ
การพัฒนาการ อิทธิพลของพันธุกรรมและส่ิงแวดล้อมต่อ
พัฒนาการของบุคคล พัฒนาการทางร่างกาย เชาว์ปัญญา อารมณ์ 
สังคมและจริยธรรมในแต่ละช่วงวัยตามหลักการทั่วไปและ
อิสลาม งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับจิตวิทยาพัฒนาการ 
Definitions, significance, scope and methods of psychological 
education; theories of developmental psychology; human nature; 
developmental principles; genetic and environmental influences 
on the development of individual development; physical, 
intelligence, emotional, social and moral development of each 

period from general and Islamic perspectives; related researches 
on developmental psychology  
 
762-361 3(3-0-6) 
การให้ค าปรึกษาส าหรับครู 
(Counseling for Teacher) 
ความหมาย ความเป็นมาและประเภทของการให้ค าปรึกษา 
คุณลักษณะของผู้ให้ค าปรึกษาและผู้รับการปรึกษา บทบาทของ
ผู้ให้ค าปรึกษา จรรยาบรรณของผู้ให้ค าปรึกษา หลักการของการ
ให้ค าปรึกษา แนวทางการให้ค าปรึกษาที่ดี  เทคนิคและ
กระบวนการให้ค าปรึกษา และการฝึกทักษะการให้ค าปรึกษาที่
สอดคล้องกับหลักการอิสลาม 
Definitions, history and types of counseling; characteristics of 
counselors and patients; roles of counselors; etiquettes of 
counselors; principles counseling;  good practices of 
counseling; technique and process of counseling; practice of 
counseling in accordance to Islamic principles 
 
762-362 3(3-0-6) 
การแนะแนวในสถานศึกษา 
(Guidance in School) 
แนวคิดและความส าคัญของการแนะแนวในสถานศึกษา การ
จัดระบบและการบริการงานแนะแนวในสถานศึกษา การจัดการ
ทรัพยากร สภาพแวดล้อมและบุคลากรเพื่อการแนะแนว การ
จัดระบบสารสนเทศส าหรับงานแนะแนว การจัดกิจกรรมแนะ
แนวในสถานศึกษาเพื่อพัฒนานักเรียน การใช้เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมเพื่อการแนะแนวในสถานศึกษา การประสานงาน
แนะแนวในสถานศึกษากับผู้ปกครองและชุมชน การวิเคราะห์
งานและประเมินผลงานแนะแนวในสถานศึกษา 
Concept and significance guidance in schools; system and 
service management of guidance in school; resource, 
environmental and personnel management for guidance; 
information system management for guidance; guidance 
activities management in school for student development; 
usages of technology and innovation for guidance in school; 
collaborations with parents and communities for guidance in 
school; analysis of task and evaluation of guidance output in 
school 
 
762-363 3(2-2-5) 
การผลิตสื่อมัลติมีเดียเพื่อการจัดการเรียนรู้ 
(Production of Multimedia for Learning Management) 
แนวคิด หลักการและการปฏิบัติการในการน าเสนอข้อมูล
ข่าวสารโดยใช้ส่ือประเภทมัลติมีเดีย การสร้าง การบันทึก การ
ปรับแต่ง การตัดต่อเสียง ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว การศึกษา
โปรแกรมและระบบคอมพิวเตอร์ส าหรับการสร้าง การบันทึก 
การตัดต่อเสียง ภาพ ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว ฝึกปฏิบัติการสร้าง 
การบันทึก การตัดต่อเสียง ภาพเคลื่อนไหว การน าส่ือมัลติมีเดีย
มาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้ บทบาท แนวโน้มและการ
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พัฒนาองค์ความรู้ได้ส่ือมัลติมีเดียส าหรับการจัดการเรียนรู้ใน
อนาคต 
Concepts, principles and practices in presenting information 
through multi-media; producing, recording, editing, audio 
editing, photos, slides, program and computer systems for 
recording, editing, audio editing, photos, slides, practicing 
producing recording, editing, audio editing, photos, slides; 
application of multi-media in learning management; roles, 
trends and knowledge and multi-media development  for 
learning management in the future 
 
762-367 3(3-0-6) 
ภาษามลายูส าหรับครูอิสลามศึกษา  
(Malay for Islamic Studies Teacher) 
 แนวคิด หลักการภาษามลายู การสร้างค า การเปลี่ยนรูปค า 
ชนิดของค า การสร้างค าให้เป็นพหูพจน์ การวิเคราะห์โครงสร้าง 
รูปแบบ ชนิดของค า กลุ่มค า การเรียบเรียงค า การออกเสียง  การ
สะกดค า การเขียนเพื่อสร้างประโยคที่มีความหมาย ค ากริยา 
ค าคุณศัพท์ เอกพจน์ พหูพจน์ ค าเหมือน การเช่ือมต่อประโยค 
วิเคราะห์กลุ่มค าในภาษามลายู 
 Concept, principle of Malay language; creating and 
changing words; parts of speech; creating words to be plural; 
analyzing structures, formats, parts of speech, phrases, 
composing words, pronunciation, spelling, writing for creating 
meaningful sentences; verb, adjective, singular, plural, 
synonym, connecting sentences,  analyze phrases in Malay 
language 
 
762-370 3(3-0-6) 
หลักศรัทธาพื้นฐานส าหรับครู 
(Fundamentals of Iman for Teacher) 
ความหมาย ความส าคัญ และพ้ืนฐานหลักการศรัทธาและการยึด
มั่นต่ออัลลอฮฺ เราะซูลและคัมภีร์ในอิสลาม มะลาอีกะฮฺ วัน
ปรโลก อัลกอฎออฺและอัลกอดัร และส่ิงที่ท าให้หลักการยึดมั่น
เป็นโมฆะ นิกาย แนวคิด และประเด็นร่วมสมัยเกี่ยวกับหลัก
ศรัทธา การประยุกต์ใช้ส าหรับครูในการพัฒนาและบูรณาการ
ในการจัดประสบการณ์การเรียนหรือจัดการศึกษา 
Definitions, significance and basic principles of faith and 
belief in Allah, the Prophet, and the Holy Scriptures in Islam; 
the Angles, the Day of Judgement, Qada’ and Qadar, sects, 
thoughts and contemporary issues regarding faith; application 
in teacher’s development, integration and learning experience 
or educational management  
 
762-401 3(2-2-5) 
การวิจัยทางการศึกษา 
(Educational Research) 
ทฤษฎี แนวคิด และรูปแบบของการวิจัยทางการศึกษาและการ
วิจั ยใน ช้ัน เรี ยน ปัญหาการวิจั ย  การออกแบบการวิจั ย 

กระบวนการวิจัย สถิติเพื่อการวิจัย เครื่องมือของการวิจัย การ
สุ่มตัวอย่าง การเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติและการวิเคราะห์ข้อมูล 
การฝึกปฏิบัติการวิจัย การเขียนรายงาน และการน าเสนอผลงาน
การวิจัย สามารถท าวิจัยเพื่อการแก้ปัญหาและการพัฒนาการ
จัดการเรียนรู้และผู้เรียน การน าผลของการวิจัยไปใช้ในการ
จัดการเรียนการสอน 
Theories,  concepts, and patterns of educational research and 
classroom research; research problems; research design; 
research processes; statistics for research; research tools; 
random sampling; data collection; statistics and data analysis; 
research practices;  research report writing and presenting; 
ability for conducting research for problem solving and 
developing learning management and learners;  applying 
research finding in learning and teaching 
 
762-402 3(3-0-6) 
การบริหารจัดการในห้องเรียน 
(Classroom Management) 
ความหมาย ขอบข่ายและทฤษฎีผู้น า ภาวะผู้น าและผู้น าทางการ
ศึกษา การคิดอย่างเป็นระบบ วัฒนธรรมองค์กรและการเรียนรู้
วัฒนธรรมองค์กร มนุษยสัมพันธ์และการติดต่อส่ือสารใน
องค์กรอย่างมีคุณภาพ การท างานเป็นทีม การจัดระบบ
สารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ การประกันคุณภาพการศึกษา 
การจัดท าโครงงานทางวิชาการ การฝึกอาชีพและกิจกรรมเพื่อ
พัฒนา การศึกษาเพื่อพัฒนาชุมชน ความหมาย ทฤษฎีและ
หลักการบริหารจัดการและการบริหารจัดการช้ันเรียน การ
บริหารจัดการส่ิงแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้ในห้องเรียน การพัฒนา
ทักษะการเรียนรู้และพฤติกรรมทางสังคมของนักเรียนใน
ห้องเรียน การออกแบบนวัตกรรมเพื่อการบริหารจัดการใน
ห้องเรียน 
Definition, scope, and leadership theories; leadership and 
educational leadership; systematic thinking; organizational 
culture and organization  culture learning; human relations and 
quality in organizational communication; team working; 
information system management; quality assurance; academic 
projects; professional training and activities for development; 
education for community development; definitions, theories  
and principles of administrations and management and 
classroom management; environmental management for 
classroom learning; development of learning skills and social 
behavior of students in the classroom, design of innovation for 
classroom management 
 
762-403 2(1-2-3) 
การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 1 
(Teaching Procession Experiences 1) 
การสังเกตการจัดการเรียนรู้ตามสาขาวิชาเอกและวิชาอ่ืนๆ 
การบูรณาการความรู้ทั้งหมดมาใช้ในการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพในสถานศึกษา ฝึกปฏิบัตกิารวางแผนการศึกษาผู้เรียน 
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โดยการสังเกต สัมภาษณ์ รวบรวมข้อมูลและน าเสนอผล
การศึกษา มีส่วนร่วมกับสถานศึกษาในการพัฒนาและปรับปรุง
หลักสูตร รวมทั้งการน าหลักสูตรไปใช้ ฝึกการจัดท าแผนการ
เรียนรู้ร่วมกับสถานศึกษา การวัดและประเมนิผลการเรียนรู้ ฝึก
ปฏิบตัิการด าเนินการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้โดย
เข้าไปมีส่วนร่วมในสถานศึกษาและจัดท าโครงงานทางวิชาการ 
Observation of learning management in specialization and 
other subjects, integration of the learnt knowledge for teaching 
procession experiences in schools, practicing of leaning on 
learners by observing, interviewing, data collecting and 
presenting the results, practicing the school participatory 
lesson plans, leaning measurement and evaluation, practicing 
the learning activities by participating and formulating the 
academic projects 
 
762-404 2(1-2-3) 
การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 2 
(Teaching Procession Experiences 2) 
การสังเกตการจัดการเรียนรู้ตามสาขาวิชาเอกและสาขาวิชาอื่นๆ
การบูรณาการความรู้ในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพใน
สถานศึกษา ฝึกปฏิบัติการวางแผนการศึกษาผู้เรียน โดยการ
สังเกต สัมภาษณ์ รวบรวมข้อมูลและน าเสนอผลการศึกษา มีส่วน
ร่วมกับสถานศึกษาในการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร  รวมทั้ง
การน าหลักสูตรไปฝึกการจัดท าแผนการเรียนรู้ร่วมกับ
สถานศึกษา การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ฝึกปฏิบัติการ
ด าเนินกิจกรรมเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ โดยเข้าไปมีส่วน
ร่วมกับสถานศึกษา  และจัดท าโครงงานทางวิชาการ(การฝึก
ปฏิบตัิวิชาชีพระหว่างเรียนต่อเนือ่งจากการฝึกปฏบิัติวิชาชีพ
ระหว่างเรียน 1) 
           Observation of Learning Management in specialization 
and other subjects integration of the leant knowledge for 
teaching procession experiences in schools, practicing of 
leaning on leaners by observing, interviewing, data collecting 
and presenting the result, practicing the school participatory 
lesson plans, leaning measurement and evaluation, practicing 
the leaning activities by participating and formulating the 
academics projects    (A continuation of Teaching Procession 
Experiences I) 
 
762-405 2(1-2-3) 
สัมมนาทางการศึกษาอิสลาม 
(Seminar in Islamic Education)  
การสัมมนาเกี่ยวกับวิทยสาระทางการศึกษาอิสลามที่ส าคัญ 
Seminar on important topics in Islamic education 
 
762-428                2(2-0-4) 
การศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
(Education in Southern Border Provinces) 
การวิเคราะห์ระบบการเรียนการสอน  การเมือง การจัดการและ
การบริหารการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

Analysis of teaching and learning system, politics, educational 
management and administration in southern border provinces 
 
762-434 3 (2-2-5) 
การจัดการเรียนรู้สาระอิสลามศึกษา 1 
(Instructional Management of Islamic Studies I) 
ความส าคัญ จุดมุ่งหมาย วัตถุประสงค์ ลักษณะการจัดการการ
เรียนการสอนอัล-กุรอาน อัล-หะดิษ อะกิดะฮฺ ฟิกฮฺ คุณลักษณะ 
บทบาทและหน้าที่ของผู้สอนและผู้เรียนอิสลามศึกษา  รูปแบบ  
เทคนิคและวิธีการสอน การออกแบบ การวางแผนการจัดการ
เรียนรู้สาระอัล-กุรอาน อัล-หะดิษ อะกิดะฮฺ และฟิกฮฺ การจัดการ
เรียนรู้และการบริหารช้ันเรียน การวัดและการประเมินผลการ
เรียนรู้ การฝึกการจัดการเรียนรู้โดยวิธีการฝึกแบบจุลภาค และ
การประยุกต์ใช้ในสถานศึกษา 
Significance, purpose, objective, patterns of learning and 
teaching management of al-Quran, al-Hadith, aqidah, fiqh; 
characteristics and tasks of teachers and learners of Islamic 
studies; formats, techniques and method s of teaching; design 
of teaching, planning and leaning management of al-Quran, al-
Hadith, Aqidah, and fiqh; learning and classroom 
management, learning measurement and evaluation, practice of 
learning management by micro-teaching and applications in 
schools 
 
762-435 3(2-2-5) 
การจัดการเรียนรู้สาระอิสลามศกึษา 2  
(Instructional Management of Islamic Studies II) 
ความส าคัญ จุดมุ่งหมาย วัตถุประสงค์ ลักษณะการจัดการการ
เรียนการสอนอัตตารีค อัคลาก ภาษาอาหรับและภาษามลายู 
รูปแบบ  เทคนิคและวิธีการสอน การออกแบบ การวางแผนการ
จัดการเรียนรู้สาระอัตตารีค อัคลาก ภาษาอาหรับและภาษามลายู 
การจัดการเรียนรู้และการบริหารช้ันเรียน การวัดและการ
ประเมินผลการเรียนรู้ การฝึกการจัดการเรียนรู้โดยวิธีการฝึก
แบบจุลภาค และการประยุกต์ใช้ในสถานศึกษา 
Significance, purpose, objective, patterns of learning and 
teaching management of al-tarikh, Aklaq, Arabic and Malay 
languages; formats, techniques and methods of teaching; 
design of teaching, planning and leaning management of al-
tarikh, Aklaq, Arabic and Malay languages; learning and 
classroom management, learning measurement and evaluation, 
practice of learning management by micro-teaching and 
applications in schools 
 
762-454 3(2-2-5) 
การประเมินโครงการทางการศึกษา 
(Educational Project Evaluation) 
หลักการ จุดประสงค์ และแนวคิดการประเมินผลนโยบาย 
แผนงาน และโครงการทางการศึกษา รูปแบบและวิธีการ
ออกแบบการประเมินโครงการ เครื่องมือและการรวบรวมข้อมูล 
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การวิเคราะห์ข้อมูล การเขียนรายงาน การใช้ผลการประเมินเพื่อ
การพัฒนานโยบาย แผนงาน และโครงการเพื่อการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา 
Principles, objectives, and concepts of evaluation of policies; 
plans and educational projects; patterns and methods of project 
evaluation design; tools and data collection; data analysis; 
report writing; application of evaluation result for policy; plan 
and project development for educational quality development 
 
762-458 3(3-0-6) 
การประกันคุณภาพทางการศึกษา 
(Quality Assurance in Education) 
หลักการ ความส าคัญ ประเภทและระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษา กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับประกันคุณภาพ 
มาตรฐานและตัวบ่งช้ีส าหรับการประกันคุณภาพภายในและ
ภายนอก การบริหารจัดการและการจัดท าระบบข้อมูลงาน
ประกันคุณภาพในสถานศึกษา การควบคุม ติดตาม การจัดท า
รายงานการประเมินตนเอง การประเมินภายนอก การน าผลการ
ประเมินเพื่อการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษา 
Principles, significance, types and systems of quality 
assurance; laws and regulations related to quality assurance; 
standards and indicators for internal and external quality 
assurance; management and data system management in 
quality assurance in schools; controlling, monitoring and  self 
assessment  report writing; external evaluation; application of 
evaluation result for improving and developing quality of 
education of school 
 
762-461 3(3-0-6) 
การนิเทศภายในสถานศึกษา 
(Educational Supervision in School) 
หลักการ ทฤษฎี ความส าคัญเกี่ยวกับการนิเทศการศึกษา และ
การนิเทศภายในสถานศึกษา การจัดท าระบบข้อมูลและจัดท า
แผน และเครื่องมือการนิเทศภายใน เทคนิคและนวัตกรรมการ
นิเทศ การน าผลการนิเทศภายใน เป็นข้อมูลในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
Principles, theories and significance of educational supervision 
and supervision in school; producing of data system and 
planning management; internal supervision tools; technique 
and innovation in supervision; application of internal 
supervision for educational quality development in school 
 
762-468 2(2-0-4) 
อรรถาธิบายอัลกุรอาน 1 
(Tafsir Al-Qur’an I) 
อายะฮ์ที่เกี่ยวกับอะห์กามต่างๆ เช่น ซีนา ลิอาน กล่าวหาผู้อื่นท า
ซีนา ขโมย และอายะฮ์ที่เกี่ยวกับมารยาทต่างๆ ที่ปรากฏในซู
เราะห์อัลนูรและอัลหุญุร็อต 

Qur’anic verses on Ahkam such as Zina, Li‘an,  accuse 
someone do Zina, thief  etc. and Qur’anic verses on  moral 
ethics as describing in surah al- Nur  and al- Hujurat 
 
762-469 3(3-0-6) 
ภาษามลายูเพื่อการสื่อสาร 
(Malay Language for Communication) 
การฝึกทักษะการฟัง พูด  อ่ านและเขียนภาษามลายู  ตาม
โครงสร้างของประโยคพื้นฐานและการฝึกส านวนภาษามลายูที่
ใช้ในสถานการณ์ต่างๆในชีวิตประจ าวัน  
Practicing Malay language listening, speaking, reading and 
writing skills based on basic sentence structure and practicing 
of Malay idiom in daily usages 
 
762-503                                                                   6(0-36-0)  
การปฏิบัติวิชาชีพครู 1                            
(School Internship I) 
การบูรณาการความรู้ทั้งหมดมาใช้ในการปฏิบตัิการสอนใน
สถานศึกษา การจัดท าแผนการจดัการเรียนรู้ที่ยดึผู้เรียนเป็น
ส าคัญ การจัดกระบวนการเรียนรู ้การใช้เทคนคิและยุทธวิธีการ
จัดการเรียนรู้ การเลือกใช้และการผลิตส่ือและนวัตกรรมที่
สอดคล้องกับการจดัการเรียนรู้ การวัดและประเมนิผลการ
เรียนรู้ การท าวิจัยในชัน้เรียนเพื่อพัฒนาผู้เรียน การน าผลการ
ประเมนิมาพัฒนาการจัดการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
การบันทึกและการจดัท ารายงานผลการจัดการเรียนรู้และการ
พัฒนาผู้เรียน การปฏิบัติการสอนตามสาขาวิชาเฉพาะใน
สถานศึกษาและการสัมมนาทางการศึกษา 
Integration of  the learnt knowledge for school internship, 
child-centered lesson plan development, learning process 
management, implementation of techniques and learning 
strategies, management,  selection and construction of media 
and innovation towards  leaning measurement and evaluation, 
classroom research for developing the learners, applying the 
educational results for developing  the learning management 
and quality of learners, recording and reporting result of 
learning management and learner development, professional 
teaching in specific area in schools and educational seminar 
 
762-504                                            6(0-0-36)  
การปฏิบัติวิชาชีพครู2                   
(School Internship II) 
การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาต่อเนื่องจากการปฏิบัติการ
สอนในสถานศึกษา 1  
The continuation of School Internship I 
 
763-100                          3(3-0-6) 
เศรษฐศาสตร์จุลภาคเบื้องตน้ 
Introductory Microeconomics  
หลักทั่วไปของเศรษฐศาสตร์จุลภาค กฎอุปสงค์และอุปทาน 
ความยืดหยุ่นของอุปสงค์และอุปทาน การก าหนดราคา 
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พฤติกรรมของผู้บริโภค ทฤษฎีอรรถประโยชน์และเส้นแห่ง
ความพอใจเท่ากัน ทฤษฎีว่าด้วยมูลค่า ราคา ค่าจ้าง ค่าเช่า ก าไร 
ดอกเบี้ย การผลิต ต้นทุน ปัจจัยต่างๆ ที่ใช้ในการผลิตและ
ผลตอบแทนจากการใช้ปัจจัยเหล่านั้น การก าหนดราคาในตลาด
แข่งขันสมบูรณ์และไม่สมบูรณ์ 
General principles of microeconomics; law of demand and 
supply and its elasticity; price determination; consumer 
behavior; utility theory and indifference curveanalysis; theory 
of value: price, wages, rent, profit, interest, production and 
costs; factors of production and returns; price determination 
under perfect and imperfect competition 
 
763-101               3(3-0-6) 
เศรษฐศาสตรม์หภาคเบื้องต้น   
Introductory Macroeconomics 
หลักทั่วไปของเศรษฐศาสตร์มหภาค ความหมายของรายได้
ประชาชาติ  การก าหนดรายได้และผลิต ภัณฑ์มวลรวม
ประชาชาติ พฤติกรรมการใช้จ่ายของรัฐบาลทางด้านการบริโภค 
การออม การลงทุน การจ้างงาน การเงินและการธนาคาร 
นโยบายการเงินและการคลัง เงินเฟ้อ เงินฝืด การค้าระหว่าง
ประเทศ ดุลการช าระเงิน วงจรเศรษฐกิจ และการเจริญเติบโต
ทางเศรษฐกิจ 
General principles of macroeconomics; definition of national 
income; gross national income and product determination; 
government expenditure on consumption, saving, investment 
and employment; finance and banking; monetary and fiscal 
policy; inflation and deflation; international trade; balance of 
payment; business cycle and economic growth 
 
763-102                                       3(3-0-6) 
หลักการจัดการ  
Principle of Management 
แนวคิดและวิวัฒนาการการจัดการ สภาพแวดล้อมองค์การ การ
วางแผน การจัดองค์การ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ การส่ือสาร
ภายในองค์การ การช้ีน า การควบคุม 
Concept and management background, organizational 
environment, planning, organizing, human resource 
management, leading, controlling 
 
763-203                        3(2-2-5) 
การบัญชี 1        
Accounting I 
ความหมาย วัตถุประสงค์ของการบัญชี ประโยชน์ของข้อมูล
ทางการบัญชี แม่บทการบัญชี หลักการและวิธีการบันทึกบัญชี
ตามหลักการบัญชีคู่ การบันทึกบัญชีตามวงจรบัญชี การจัดท า
งบทดลอง กระดาษท าการ งบการเงินส าหรับกิจการซ้ือขาย
สินค้าและกิจการให้บริการ ระบบใบส าคัญ และระบบเงินสด
ย่อย 
Meaning and objectives of accounting, usefulness of 
accounting information, standard of accounting, principles and 
accounting record for correspondent account, accounting 
record for account circuit, trial balance, operation papers, 
financial budget for trading business and service business, 
documenting system and petty cash system 

763-204                      2(2-0-4) 
ฟิกฮฺส าหรบัเศรษฐศาสตรแ์ละการจัดการในอิสลาม 1      
Fiqh for Islamic Economics and Management I 
ความหมายและความส าคัญของฟิกฮ์มุอามะลาต ประเภทของ
บทบัญญัติในชะรีอะฮฺ (นิตศิาสตร์อิสลาม) บทบัญญัตติักลีฟีย์
และวัฎอีย์ และส่ิงที่เกี่ยวข้อง แหล่งที่มาต่างๆ ของบทบัญญตัิ 
หลักการและวิธีการในการใช้บทบัญญัตจิากอัลกุรอาน  สุะฮฺ อิ
จญมาอฺ กียาส และอื่นๆ หลักทั่วไปของศาสนบัญญตัิ  ทรัพย์สิน 
กรรมสิทธ์ และการอากัด (การท าข้อตกลง) ในอิสลาม หลักการ
และเนื้อหาทั่วไปของฟิกฮ์มุอามะลาตและรายละเอียดเบื้องตน้ 
Meaning and the importance of Fiqh Muamalat; type of the 
law in Shariah (Islamic Law); Taklifi and Wadhi laws; source 
of law; principles and using methods to enforce law from 
Quran, Sunnah, Ijma, Qiyas and etc.; general principle of 
Islamic law on wealth, ownership and Aqad (agreement) 
 
763-205                                         2(2-0-4) 
ฟิกฮฺส าหรบัเศรษฐศาสตรแ์ละการจัดการในอิสลาม 2  Fiqh for 
Islamic Economics and Management II 
บทบัญญัติเรื่องการซ้ือขายประเภทต่างๆ ในอิสลาม การลงทุน
แบบมุฎอรอบะฮฺ การร่วมลงทุนแบบมุชารอกะฮฺ การฝาก (วะ
ดีอะฮ)ฺ การเช่า/จ้าง การค้ าประกนั (กะฟาละฮ)ฺ การมอบอ านาจ 
การจ าน า หนี้สินและดอกเบี้ยในอิสลาม การประกันภัย และ
บทบัญญัติต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์และการจัดการใน
สถาบันการเงินอิสลามที่มีอยู่ในปจัจบุัน 
Islamic principles on business transaction; Islamic principles 
in Mudharabah investment, Musharakah partnership, Wadiah 
saving, lease/hire ijarah, guarantee Kafalah, Wakala, pawning, 
debt, interest/usury and insurance; related principles on 
financial products of current Islamic financial institutions 
 
763-206                        3(3-0-6) 
เศรษฐศาสตรอ์ิสลาม  
Islamic Economics 
นิยาม ขอบข่าย ความส าคัญ ความเป็นมาและลักษณะเฉพาะของ
เศรษฐศาสตร์อิสลาม ความรู้ทั่วไปว่าด้วยเศรษฐศาสตร์จุลภาค
และมหภาคในอิสลาม กฎเศรษฐศาสตร์และกฎหมายอิสลาม 
ระบบเศรษฐกิจ พฤติกรรมผู้บริโภค การอุปโภคบริโภค การ
ผลิตและการจ าหน่าย กรรมสิทธ์ิ ตลาด การคลังและสถาบัน
การเงินในอิสลาม และการพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางอิสลาม 
Definition, scope, significance, history, and special aspects of 
Islamic economics, general knowledge on Islamic micro 
andmacroeconomics; law of economics and Islamic 
law;economics systems; consumer behavior; consumption; 
production and distribution; ownership, markets; fiscal and 
financial institutions; and Islamic economic development 
 
763-207                  3(2-2-5) 
ภาษาอังกฤษส าหรับเศรษฐศาสตร์และการจัดการ  
English for Economics and Management  
ทักษะการอ่านเบื้องต้น อ่านต าราและบทความทางวิชาการที่
เกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์และการจัดการในอิสลาม  
Basic reading skills; reading of books and academic articles 
about Islamic economics and management 
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763-308                            3(2-2-5) 
คอมพิวเตอร์ส าหรับเศรษฐศาสตร์และการจัดการ  
Computer Application in Economics and Management 
ความรู้ความเข้าใจเบื้องต้น ในการใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์
ที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐศาสตร์การเงิน การบัญชี และการจัดการ 
อาทิ MS Excel, SPSS, STATA, EVIEWS, SAS, AMOS 
ตลอดจนการน า เ สนอข้ อมู ลท า งสถิ ติ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ
เศรษฐศาสตร์และการจัดการในอิสลาม โดยใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศที่ เหมาะสม จริยธรรมอิสลามในการใช้งาน
อินเตอร์เนต และเทคโนโลยีด้านข้อมูลข่าวสาร  
Basic knowledge about computer software programs related to 
economics, finance, accounting and management such as 
Microsoft Excel, SPSS, STATA, EVIEWS, SAS, and AMOS; 
appropriate information technology presenting the data for 
Islamic economics and management;  as well as the Islamic 
ethics for using those information technologies 
 
763-309                      3(2-2-5) 
สถิติส าหรับเศรษฐศาสตร์และการจัดการ 
Statistics for Economics and Management 
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสถิติ การจัดระเบียบและวิเคราะหข์้อมูล 
การหาสถิติเชิงพรรณนา การเก็บตัวอย่าง การคาดคะเนทาง
คณิตศาสตร์ การประมาณค่า การทดสอบสมมุติฐาน การ
ทดสอบไคสแควร์ การวิเคราะหค์วามแปรปรวน การวิเคราะห์
การถดถอยและสหสัมพันธ์ วิธีการแบบนอน พาราเมตริก 
วิธีการค านวณและการใช้เลขดัชนีแบบต่างๆ การวิเคราะห์
อนุกรมเวลา  
General knowledge of statistics; data arrangement and 
analysis; descriptive statistics; sampling techniques; 
expectations in mathematics; estimation procedure; hypothesis 
testing; chi-square test; analysis of variance; linear regression 
and correlation analysis; non-parametric statistics; calculation 
and application of various indices; time series analysis 
 
763-310                    3(3-0-6) 
จริยธรรมธุรกิจอิสลามและบรรษทัภิบาล  
Islamic Business Ethics and Corporate Governance 
พฤติกรรมมนุษย์ในกรอบจริยธรรมอิสลาม จริยธรรมอิสลามกับ
กระบวนการทางธุรกิจ ได้แก่ จริยธรรมด้านการอุปโภคบริโภค 
การผลิต การโฆษณา และการจ าหน่าย ความรับผิดชอบของ
องค์กรธุรกิจต่อสังคม จริยธรรมธุรกิจระหว่างประเทศ ปัญหา
และการพัฒนาจริยธรรมทางธุรกิจ  
Human behavior under Islamic ethics; Islamic ethics and 
business process: ethics of consumption, production, 
advertising and distribution; social responsibility of business 
organizations; international business ethics; problems and 
development in business ethics 
 
763-311                            3(2-2-5) 
ระเบียบวิธีวิจัยส าหรับเศรษฐศาสตร์และการจัดการในอิสลาม    
Research Methodology for Islamic Economics and 
Management 
ระเบียบวิธีวิจัยทั้งในแง่ทฤษฎีและปฏิบัติ กระบวนการจัดท า
ข้อมูล การเลือกกลุ่มตัวอย่าง การออกแบบการวิจัย การ

วิเคราะห์และตีความข้อมูล การฝึกท าวิจัยเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์
และการจัดการในอิสลาม การประยุกต์ใช้ผลงานวิจัย  
Research methodology: theory and practice; data processing; 
sampling; research design; data analysis and interpretation; 
research practice on economics and management in Islam; 
research application 
 
763-412                                     3(2-2-5)      
สัมมนาทางเศรษฐศาสตรแ์ละการจัดการในอิสลาม     
Seminar in Islamic Economics and Management 
การสัมมนาและน าเสนอผลงานทางวิชาการในประเด็นเกี่ยวกับ
เศรษฐศาสตร์และการจัดการในอิสลามที่นักศึกษาสนใจ ภายใต้
การดูแลของคณาจารย์ที่ปรึกษาประจ าวิชา 
Seminar and academic presentation on specific issues of 
Islamic economics and/or Islamic management under 
supervision of lecturers 
 
763-221                           3(2-2-5) 
คณิตศาสตร์ส าหรับเศรษฐศาสตร์    
Mathematics for Economics 
แนวคิดและทฤษฎีทางคณิตศาสตร์  ฟังก์ ชันและอนุพันธ์
ประเภทต่างๆ การหาค่าต่าสุดและสูงสุด ค่าเชิงอนุพันธ์และ
ปริพัน ธ์  ลั กษณะความสัมพัน ธ์ของตั วแปรต่ างๆ  ทาง
เศรษฐศาสตร์และธุรกิจ เน้นความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรของ
ผลรวม ค่าเฉลี่ย และอัตราการเพิ่มหน่วยสุดท้าย ของฟังก์ชัน
ต่างๆ อาทิ ฟังก์ชันต้นทุน รายรับ ผลผลิต และการบริโภค เป็น
ต้น  
Concepts and theories of mathematics; function and 
derivatives; maximization and minimization approach; 
differentiation and integration; relationship of variables in 
economics and business, emphasis on relationship between 
total, average and marginal variable of various functions such 
as cost, revenue, output and consumption function 
 
763-222                         3(3-0-6) 
ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์จุลภาค  
Intermediate Microeconomics 
ทฤษฎีพฤติกรรมผู้บริโภค วิเคราะห์เส้นแห่งความพอใจเท่ากัน
แบบนับหน่วยและแบบเรียงล าดับ หลักการสร้างเส้นอุปสงค์
และเส้นอุปทาน ทฤษฎีการผลิต หลักการผสมปัจจัย การผลิตที่
เสียต้นทุนต่าที่สุด หลักการเลือกผลผลิตร่วม ทฤษฎีต้นทุน การ
ผลิตโดยเน้นส่วนประกอบต้นทุน การผลิตในระยะส้ันและ
ระยะยาว โครงสร้างของตลาดประเภทต่างๆ ดุลยภาพของตลาด
ประเภทต่างๆ รวมทั้งด้านวิภาคกรรม  
Consumer behavior theory; cardinal and ordinal measurement 
of indifference curve; demand and supply curves; production 
theory; least cost combination method; joint product selection; 
cost theory; production emphasizing cost proportions; long-
term and short-term production; market structures under 
different conditions; market equilibrium, including distribution 
  
763-323                        3(3-0-6) 
ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์มหภาค    
Intermediate Macroeconomics 
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การค านวณรายได้ประชาชาติ รายจ่าย ผลผลิตและมูลค่าเพิ่ม 
ระบบบัญชีสังคม ทฤษฎีการก าหนดรายได้ ส่วนประกอบของ
อุปสงค์และอุปทานรวม ดุลยภาพของระบบเศรษฐกิจที่
เกี่ยวข้องกับปัจจัยด้านการผลิต ปริมาณเงินและการจ้างงาน 
แนวทางการวิเคราะห์เศรษฐศาสตร์แบบคลาสสิค แบบเคนส์ 
และแบบอิสลาม ความเจริญและการรักษาเสถียรภาพทาง
เศรษฐกิจ การแก้ปัญหาเศรษฐกิจด้วยนโยบายทางการเงินและ
การคลัง  
Measuring national income and expenditure; product and 
added value; social accounting system; income determination 
theory; composition of aggregate demand and supply; 
economic equilibrium with emphasis on factors of production, 
money supply and employment; comparative analysis on 
classical, Keynesian and Islamic economics; economic growth 
and stabilization; monetary and fiscal policy in solving 
economic problems 
 
763-324                          3(3-0-6) 
ทฤษฎีและการประยุกต์ใช้เศรษฐศาสตร์อิสลาม  
Theory and Application of Islamic Economics 
พฤติกรรมของผูบ้ริโภค ความส าคัญและปัจจัยของการผลิตใน
อิสลาม ทฤษฎีราคา ค่าเช่า คา่จ้าง ดอกเบี้ยและก าไร การ
ประยุกต์ทฤษฎีทางเศรษฐศาสตรอ์ิสลามกับบริบทสังคม
เศรษฐกิจความสัมพันธ์ระหว่างทนุและแรงงาน ตลาดและการ
แข่งขนั การกระจายรายได้และความมั่งคั่งในอิสลาม การค้าและ
พาณิชยกรรม อะกัดประเภทต่างๆ การวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจ 
เศรษฐศาสตร์สวัสดิการในอิสลาม 
Consumer behavior; significance and factors of production in 
Islam; theories of price, wage, rent, interest and profit; 
application of Islamic economic theories into socio-economic 
context; relationship between capital and labor; market and 
competition; income and wealth distribution in Islam; trade 
and commerce; kinds of contracts (akads); economic 
development planning; welfare economics in Islam 
 
763-325                      3(3-0-6)    
สังคมเศรษฐกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้          
Socio Economics of Southern Provinces of Thailand 
ความหมาย ทฤษฎี นโยบายและการวางแผนเพื่อพัฒนาภูมิภาค 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ด้านการกระจาย
รายได้ การตั้งถิ่นฐาน การขยายตัวของชุมชน การเจริญเติบโต
ทางเศรษฐกิจ โครงการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจทั้งจากองค์กร
ของรัฐและเอกชน โครงการพัฒนาเศรษฐกิจสามฝ่ายระหว่าง
ไทย อินโดนีเซีย และมาเลเซีย ภูมิปัญญาชาวบ้านในโครงสร้าง
สังคมเศรษฐกิจ เช่น การจัดการซะกาต การสหกรณ์ สถาบัน
การเงินที่ปราศจากดอกเบี้ย เป็นต้น ปัญหาและแนวทาง
แก้ปัญหาสังคมเศรษฐกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้  
Definition, theory, policy and planning of regional 
development, especially in five southern border provinces, 
with emphasis on income distribution, settlement, community 
expansion and economic growth; social and economic 
development projects of private and government organizations, 
Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle Development 
project (IMT-GT); local wisdom in socio-economic structure, 

such as Zakat management, cooperative, interest-free financial 
institute; socio-economic problems and solutions 
 
763-326                         3(3-0-6) 
หัวข้อเลือกสรรทางทฤษฎีเศรษฐศาสตร์จุลภาค  
Selected topics in Microeconomic Theory 
การศึกษาเฉพาะเรื่องที่ เป็นหัวข้อที่น่าสนใจในด้านทฤษฎี
เศรษฐศาสตร์จุลภาค  
Studies on selected topics in microeconomic theory 
 
763-327                           3(3-0-6) 
หัวข้อเลือกสรรทางทฤษฎีเศรษฐศาสตร์มหภาค  
Selected topics in Macroeconomic Theory 
การศึกษาเฉพาะเรื่องที่ เป็นหัวข้อที่น่าสนใจในด้านทฤษฎี
เศรษฐศาสตร์มหภาค 
Studies on selected topics in macroeconomic theory 
 
763-328                                   3(3-0-6) 
เศรษฐศาสตร์การเงินและการธนาคารในอิสลาม    
Monetary Economics and Banking in Islam 
บทบาทของเงินและสินเช่ือในระบบเศรษฐกิจ การออมและการ
ลงทุน ทฤษฎีเงินตรา และอัตราดอกเบี้ย หน้าที่ของธนาคาร
กลาง ธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงินอื่น ๆ ทฤษฎีและแนว
ปฏิบัติของธนาคารอิสลาม บทบาทของสถาบันการเงินที่
ปราศจากดอกเบี้ยในการพัฒนาเศรษฐกิจ  
Role of money and credit in economic system; saving and 
investment; theory of money and interest; functions of central 
bank, commercial bank and other financial institutions; theory 
and practice of Islamic bank; role of interest-free financial 
institution in economic development 
 
763-329                       3(3-0-6) 
เศรษฐกิจประเทศอาเซียน   
ASEAN Economies 
โครงสร้างทางเศรษฐกิจของประเทศในอาเซียน สถาบันและ
ปัจจัยต่างๆ ที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ นโยบาย
และวิธีการแก้ปัญหาเศรษฐกิจ การรวมตัวเป็นประชาคม
เศรษฐกิจและการลงทุน ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจของ
ประเทศไทยกับประเทศที่เกี่ยวข้อง โดยเน้นศึกษาประเทศใน
กลุ่มอาเซียนและประเทศที่มีความสัมพันธ์กับอาเซียนเป็นหลัก  
Economic structures of ASEAN countries; institutes and 
factors influencing their economic changes; policy and 
solution of economic problems; ASEAN economic 
community; economic relation between Thailand and ASEAN 
countries as well as the related countries 
 
763-330                          3(3-0-6) 
ทฤษฎีเกมและการตัดสนิใจ   
Game Theory and Decision Making 
การประยุกต์ใช้ทฤษฎีเกมภายใต้สภาวการณ์ที่สารสนเทศ
สมบูรณ์และไม่สมบูรณ์ ได้แก่ เกมกลยุทธ์ ดุลยภาพแบบแนช 
ดุลยภาพแบบกลยุทธ์ผสม เกมที่มีการต่อขยาย (Extensive 
game) ดุลยภาพแบบสมบูรณ์ทุกเกมย่อย เกมเบย์ และเกมที่มี
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การต่อขยายภายใต้สภาวการณ์ที่สารสนเทศไม่สมบูรณ์ ศึกษา
บทประยุกต์ทฤษฎีเกม 
The application of game theory under symmetric and 
asymmetric information situations; game strategies, Nash 
equilibrium, mixed strategies equilibrium, extensive game, 
general equilibrium in every game, Bay’s game and extensive 
game under symmetric and asymmetric information situations 
 
763-331                  3(3-0-6) 
เศรษฐมิติเบือ้งต้น            
Introductory Econometrics 
การสร้างแบบจ าลองทางเศรษฐศาสตร์และธุรกิจ โดยใช้สมการ
ถดถอยแบบง่าย และสมการถดถอยพหุคูณ การตรวจสอบ
ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับสมการถดถอย ค่าผิดพลาดที่สัมพันธ์กัน 
การแปลงสภาพสมการที่ไม่เป็นเส้นตรง การสร้างสมการ
เชิงซ้อน ตัวแปรหุ่น การสร้างสมการระบบ และการประยุกต์ใช้
โปรแกรมคอมพิ ว เ ตอร์ ส าหรับการหาค่ าตั วแปรทาง
เศรษฐศาสตร์และธุรกิจ  
Economic and business model construction with simple 
regression and multiple regression models; investigating 
problems relating to linear regressions; heteroscedasticity; 
autocorrelation and multicollinearity; transforming of non-
linear equations; complex equation construction, dummy 
variables, construction of simultaneous equation systems; 
application of computer program for estimating economic and 
business variables 
 
763-332                      3(3-0-6) 
เศรษฐศาสตรร์ะหว่างประเทศ       
International Economics 
ทฤษฎีการค้าระหว่างประเทศ นโยบายการกีดกันทางการค้าและ
ผลที่มีต่อระบบเศรษฐกิจ การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ การลงทุน
ระหว่างประเทศ ตลาดเงินตรา ดุลการค้า และดุลการช าระเงิน 
การแก้ไขดุลการค้าและดุลการช าระเงิน การค้าและการเงิน
ระหว่างประเทศกับการพัฒนาเศรษฐกิจ องค์การทางเศรษฐกิจ
ระหว่างประเทศ โครงสร้างสินค้าเข้าและออกที่ส าคัญของไทย 
ปัญหาดุลการค้าและดุลการช าระเงินของไทย ความเป็นไปได้
และความส าคัญในการท าการค้าระหว่างประเทศไทยกับ
ประเทศมุสลิม  
Theories of international trade; trade barriers and their effects 
on economic system; economic integration; international 
investment; currency market; balance of trade and payments 
and solutions; international trade and finance and economic 
development; international economic organization; structure of 
Thai major imports and exports; problems of balance of trade 
and payment in Thailand; feasibility and significance of 
international trading between Thailand and Muslim countries 
 
763-333                       3(3-0-6) 
ระบบการเงินระหว่างประเทศและวิกฤตการณ์ทางการเงิน              
International Financial System and Financial Crisis 
ดุลการช าระเงินระหว่างประเทศ กลไกการปรับตัวของ
ดุลการช าระเงิน ตลาดเงินตรา และตลาดการเงินระหว่าง
ประเทศ การเคลื่อนย้ายเงินทุนระหว่างประเทศ ระบบอัตรา

แลกเปลี่ยน วิวัฒนาการของระบบการเงินระหว่างประเทศ 
ประเด็นปัญหาทางการเงินระหว่างประเทศของประเทศก าลัง
พัฒนาและประเทศไทย รวมถึงปัญหาวิกฤติการเงินระหว่าง
ประเทศของไทย และโลก 
Balance of payment; adjustment mechanism of balance of 
payment; currency market and international financial market; 
international capital movement; currency exchange system; 
development of international financial system; international 
financial issues of developing countries and Thailand; 
financial crisis in regional and the global scale 
 
763-334                              3(3-0-6) 
เศรษฐศาสตร์ว่าด้วยความเจริญเติบโตและการพฒันา       
Growth and Development Economics 
ทฤษฎีเกี่ยวกับการพัฒนาและความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ 
ปัจจัยทางด้านสังคม เศรษฐกิจและการเมืองที่มีผลต่อการพัฒนา
เศรษฐกิจ ปัญหาและนโยบายเกี่ยวกับการพัฒนาเศรษฐกิจ การ
วางแผนพัฒนาเศรษฐกิจ บทบาทของรัฐกับเอกชนในการพัฒนา
เศรษฐกิ จ  ก ารประสานงานในการใ ช้ทรัพยากรให้ มี
ประสิทธิภาพ การประเมินโครงการพัฒนาเศรษฐกิจ  
Theories of economic growth and development; socio-
economic and political factors influencing economic 
development; problems and policy of economic development; 
economic development planning; role of government and 
private sectors in economic development; coordination for 
efficient resource allocation; evaluation of economic 
development project 
 
763-335                   3(3-0-6) 
เศรษฐศาสตร์ว่าด้วยพฤติกรรมในอิสลาม     
Behavioral Economics in Islam 
แบบจ าลองมาตรฐานของการเลือก กรอบและเครื่องมือทาง
เศรษฐศาสตร์ที่ใช้สร้างแบบจ าลองทางเลือก เช่น การเลือก
ภายใต้ภาวะความเส่ียง การเลือกเมื่อเวลาแตกต่างกัน และการ
เลือกแบบพลวัต นอกจากนั้นจะประยุกต์สภาวการณ์ที่มี
สารสนเทศเกี่ยวข้อง และประยุกต์จิตวิทยากับเศรษฐศาสตร์
ภายใต้แบบจ าลองการตัดสินใจ 
The standard model of choice; framework and tools for 
constructing and analyzing models of choice; choice under 
uncertainty; intertemporal and dynamic choice; applying 
information and psychology for constructing alternative 
models 
 
763-336                        3(3-0-6) 
เศรษฐศาสตรก์ารจัดการในอิสลาม   
Managerial Economics in Islam 
หลักการและทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์อิสลามในการวิเคราะห์ 
การแก้ปัญหา การวางนโยบาย การบริหารและการตัดสินใจ
เกี่ยวกับการด าเนินธุรกิจ แนวความคิดเกี่ยวกับดอกเบี้ยและ
ก าไร ทฤษฎีการผลิต การตั้งราคา การวิเคราะห์ต้นทุน ปัจจัยการ
ผลิต นโยบายการผลิตและการตลาด การตัดสินใจเพื่อการลงทุน
และการบริหารเงินทุน  
Principles and theories in Islamic economics for analyzing 
business activities, problem-solving, policy planning, 
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administration and decision making; concept of interest and 
profit; production theory; pricing; cost analysis; factors of 
production; production policy and marketing; investment 
decision and capital management 
 
763-337                       3(3-0-6) 
เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ในอิสลาม   
Cooperative Economics in Islam 
ความหมายและความส าคัญของสหกรณ์ ประวัติสหกรณ์ในไทย
และต่างประเทศ หลักการและประเภทของสหกรณ์ รวมทั้ง
สหกรณ์ออมทรัพย์อิสลาม การส่งเสริม การบริหารงานและการ
จัดการสหกรณ์ เงื่อนไขและข้อจากัดของสหกรณ์ หลัก
เศรษฐศาสตร์และธุรกิจสหกรณ์  
Definition and significance of cooperative; history of 
cooperative in Thailand and other countries; principles and 
types of cooperative, including Islamic saving cooperative; 
cooperative promotion, administration and management; 
conditions and limitations of cooperative; principles of 
cooperative economics and business 
 
763-338                     3(3-0-6) 
เศรษฐศาสตรแ์รงงานในอิสลาม  
Labor Economics in Islam 
ความหมา ยและความส า คัญขอ งแร ง ง าน ในอิ สล าม 
ตลาดแรงงานในประเทศมุสลิม ค่าจ้างและช่ัวโมงการท างาน 
บทบาทของสหภาพแรงงานและองค์การแรงงานระหว่าง
ประเทศ  
Definition and significance of labor in Islam; labor market in 
Muslim countries; wage and work hours; role of labor union 
and International Labour Organization-ILO 
 
763-339                       3(3-0-6) 
เศรษฐกิจไทยและระบบเศรษฐกจิเปรียบเทียบ 
Thai Economy and Comparative Economic Systems 
โครงสร้างพื้นฐานของระบบเศรษฐกิจไทยทั้งในอดีตและ
ปัจจุบัน การพัฒนาด้านเกษตรกรรม อุตสาหกรรมและ พาณิช
ยกรรม การค้ากับต่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับประเทศ
มุสลิม ประชากรและแรงงาน นโยบายการเงินและการคลัง การ
กระจายรายได้ แนวคิดและอุปสรรคในการพัฒนาเศรษฐกิจ 
เปรียบเทียบระบบเศรษฐกิจแบบต่างๆ โดยเน้นการจัดองค์กร 
สถาบัน ค่านิยมและเป้าหมาย  
Past and present economic structures of Thailand; agricultural, 
industrial, and commercial development; international trade, 
especially with Muslim countries; population and labor; 
monetary and fiscal policy; income distribution; concepts and 
obstacles in economic development; comparison of economic 
systems, with emphasis on organization management, 
institution, value and goal 
 
763-340                        3(3-0-6) 
การคลังสาธารณะในอิสลาม   
Public Finance in Islam 
นโยบายการคลังและการจัดท างบประมาณแผ่นดินของรัฐบาล
อิสลามในช่วง ฮ.ศ.1-651 (ค.ศ.623-1281) ยุคศาสดามุฮัมมัด 

คุลาฟาอุรรอชีดีน มุอาวียะฮและอับบาซิยะฮ์ บทบาทของซะ
กาต บัยตุลมาล ทั้งที่ เป็นภาระและเครื่องมือของรัฐในการ
แก้ปัญหาความยากจน ความแตกต่างและคล้ายคลึงกันระหว่าง
ซะกาตและการภาษีอากร รัฐอิสลามกับการจัดทางบประมาณ
สมัยใหม่  
Fiscal policy and budget procedure of Islamic government in 
A.H. 1-651 (A.D.623-1281), during periods of Prophet 
Muhammad, kulafaurashideen, Muawiyah and abbasiyah; 
roles of Zakat and Baitulmal as commitment and instrument in 
solving poverty; difference and similarity between Zakat and 
taxation; Islamic state and modern budget procedure 
 
763-341                      3(3-0-6) 
เศรษฐกิจการเมืองในอิสลาม        
Political Economy in Islam 
ค าจ ากัดความ พัฒนาการและขอบข่ายเศรษฐศาสตร์การเมืองใน
ประวัติศาสตร์อิสลาม โครงสร้าง หลักการ กลไก และเครื่องมือ
ของระบบเศรษฐกิจการเมืองในอิสลาม วิเคราะห์เศรษฐกิจ
การเมืองในยุคศาสดามุฮัมมัด (ศ็อลฯ) และคุลาฟาอ์ผู้ได้รับทาง
น า เปรียบเทียบเศรษฐกิจการเมืองของประเทศมุสลิมหลังยุค
อาณานิคม  
Definition, development and scope of political economy in 
Islamic history; structure, principle, mechanism, and 
instrument of political economy in Islam; analysis of political 
economy in periods of Prophet Muhammad and Four Rightly 
GuidedCaliphs; comparative study of political economy of 
post-colonial Muslimcountries 
  
763-342                      3(3-0-6) 
ทฤษฎีและนโยบายการเงิน   
Monetary Theories and Policy 
บทบาท และหน้าที่ของเงิน ทฤษฎีอุปสงค์และอุปทานของเงิน 
ระบบธนาคารพาณิชย์ แหล่งและการใช้เงินทุน ลักษณะของ
สถาบันการเงิน กลไกการควบคุมเงินในระบบเศรษฐกิจ ระบบ
การเงินระหว่างประเทศ บทบาทของสถาบันการเงินในการ
พัฒนาเศรษฐกิจ นโยบายการเงินของประเทศไทย  
Role and function of money; theory of money demand and 
supply; commercial bank system; source and use of capital; 
types of financial institution; money control mechanism in 
economic system; international financial system; role of 
financial institution in economic development; monetary 
policy of Thailand 
 
763-343                      3(3-0-6) 
เศรษฐศาสตรก์ารเกษตรในอิสลาม  
Agricultural Economics in Islam 
ประวัติ ขอบเขต และความส าคัญของเศรษฐศาสตร์การเกษตร
ในอิสลาม แขนงต่างๆ ของเศรษฐศาสตร์การเกษตร การ
เปลี่ยนแปลงเทคนิคการผลิต ทฤษฎีหน่วยผลิตและการจัดการ
หน่วยผลิตทางการเกษตร เงินทุนทางการเกษตร โครงสร้าง
ตลาดและสถาบันทางการเกษตร  
History, scope, and significance of agricultural economics in 
Islam, branches of agricultural economics; change in 
production techniques; theory of production unit and 
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management of agricultural product unit; agricultural capital; 
structure of agricultural market and agricultural institution 
 
763-344                       3(3-0-6) 
การบูรณาการกลุ่มทางเศรษฐกิจและความร่วมมือทางเศรษฐกิจ
ระหว่างประเทศมุสลิม 
Economic Integration and Cooperation among Muslim 
Countries  
สาเหตุและทฤษฎีการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ การรวมกลุ่มทาง
เศรษฐกิจที่สาคัญ การพัฒนาเศรษฐกิจ การค้าขาย และการ
ช่วยเหลือทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศมุสลิม การจัดตั้งองค์กร
ทางเศรษฐกิจ ความส าเร็จและความล้มเหลวในการรวมกลุ่มทาง
เศรษฐกิจระหว่างประเทศมุสลิม  
Reasons and theories of economic integration; major economic 
integration; economic development, trading, and economic 
assistance among Muslim countries; establishment of 
economic organization; success and failure in economic 
integration among Muslim countries 
 
763-345                        3(3-0-6) 
ประเด็นร่วมสมัยในเศรษฐศาสตร์อิสลาม    
Current Issues in Islamic Economics 
ประเด็นที่ถกเถียงในทางทฤษฎีและปฏิบัติของนักเศรษฐศาสตร์
มุสลิม เช่น การจัดตั้งสถาบันการเงินที่ปราศจากดอกเบี้ย การ
ประกัน การสหกรณ์ ตลาดหลักทรัพย์ วะกัฟ สถานธนานุบาล 
เป็นต้น  
Controversial issues about theory and practice among Muslim 
economists, such as establishment of interest-free financial 
institutions, insurance, cooperative, stock exchange,waqf and 
pawnshop 
 
763-261                    3(3-0-6) 
การจัดการในอิสลาม              
Islamic Management 
มุมมองของอิสลามและการจัดการเชิงสังเคราะห์ วรรณกรรมใน
การจัดการ สภาพแวดล้อมและวัฒนธรรมองค์การ กระบวนการ
จัดการ การวางแผน การจัดองค์การ การน า การจูงใจ การ
ส่ือสาร และการควบคุม การจัดการการเปลี่ยนแปลงและความ
ขัดแย้ง จริยธรรมอิสลามในการท าธุรกิจ คุณภาพและความเป็น
เลิศในการจัดการ การพัฒนาการจัดการอย่างต่อเนื่อง ประเด็น
การจัดการระดับโลก 
Islamic perspective and synthesis of management; literature on 
management; environment and corporative culture; 
management process; planning, organising, leading, 
motivating, communicatingand controlling; managing change 
and conflict; Islamic business ethics; management quality and 
excellence; continuous management development; global 
management issues 
 
763-262                       3(3-0-6) 
การเงินอิสลาม              
Islamic Finance 
นิยามตลาดการเงินอิสลาม การเติบโตของบริการทางการเงินที่
สอดคล้องกับชารีอะฮ์ ริบาอฺ (ดอกเบี้ย) และข้อห้ามของมัน ฆอ

รอร์และมัยสิร (ความไม่แน่นอนและการเส่ียงโชค) ในการเงิน
อิสลาม หลักการส าคัญของการลงทุนและสินเช่ือในอิสลาม 
ความเข้าใจในแนวทางของการเงินอิสลาม แนวปฏิบัติภายใต้ 
AAOIFI และ IFSB ความเข้าใจในผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของการเงิน
อิสลาม เช่น มุรอบาหะฮฺ ในรูปแบบต่างๆ มุชารอกะฮฺ มุฎ
อรอบะฮฺ เลตเตอร์ออฟเครดิต และการค้ าประกันในการเงิน
อิสลาม บทบาทของวะกาละห์ กาฟะละ ในการสร้างผลิตภัฒฑ์
การเงินอิสลาม 
Defining the Islamic financial market; the rationale for growth 
in shari’ah compliant financial services; riba (usury) and its 
prohibition; Gharar and Maysir (uncertainty and speculation) 
in Islamic finance; the core principles of Islamic investment 
and finance; understanding Islamic finance guidelines; practice 
convergence under AAOIFI and IFSB; understanding Islamic 
finance asset classes and products; Murabaha contracts (sales), 
defining murabaha contracts, Murabaha on credit – deferred 
payment, late payment treatment, Murabaha syndicate trade 
mechanics, revolving murabah, mudharabah, musharakah, 
letters of credit and guarantees in Islamic finance, the role of 
wakala and kafala in developing the structure 
 
763-263                     3(2-2-5) 
การบัญชี 2        
Accounting II 
หลักการและวิธีการบัญชีเกี่ยวกับสินทรัพย์ ส่วนของเจ้าของ
และหนี้สินการจ าแนกประเภทสินทรัพย์ หนี้สิน การรับรู้และ
การวัดมูลค่าสินทรัพย์และหนี้สินการตีราคา การจัดแบ่งส่วน
สินทรัพย์เป็นต้นทุนและค่าใช้จ่ายตามหลักการบัญชี การด้อยค่า
ของสินทรัพย์ การแสดงรายการสินทรัพย์ในงบดุล การแสดง
รายการหนี้สินในงบดุลและการเปิดเผยข้อมูลการบัญชีเกี่ยวกับ
การจัดตั้งกิจการการด าเนินงานการแบ่งผลก าไรขาดทุนการ
เปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของการเลิกกิจการและการช าระบัญชี
ของห้างหุ้นส่วนบริษัทจ ากัดและบริษัทมหาชนจ ากัด และการ
เปิดเผยข้อมูลและงบกระแสเงินสด 
Principle, and assets, equity capital and debts accounting, 
classification of assets and debts, acknowledgement and assets 
and debts value checking, appraisal, assets portioning capital 
and accounting principle expenses, impairment, assets 
declaration in balance, flotation account, operation, lost and 
profit–sharing, owner’s equity changes, defunct business and 
liquidation of partnership, limited company and public limited 
company along with business owner statements and 
information declaration 
 
763-364                    3(3-0-6) 
การจัดการเชิงกลยุทธข์ององค์การในอิสลาม 
Strategic Management of Islamic Organization 
แนวคิดพื้นฐานของการจัดการเชิงกลยุทธ์ บรรษัทภิบาลและ
ความรับผิดชอบต่อสังคม การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของ
ธุรกิจ การก าหนดกลยุทธ์ การน ากลยุทธ์ไปใช้ การประเมินผล
และการควบคุมกลยุทธ์ การวิเคราะห์กรณีศึกษา โดยเน้นไปที่
องค์การในอิสลาม 
Basic concepts of strategic management; corporate governance 
and social responsibility; environmental scanning; strategy 



 

 

- 568 - 
 

formulation, implementation, evaluation and control; analysis 
of case studyfocusing on Islamic organization  
 
763-365                    3(3-0-6) 
พฤติกรรมองค์การ       
Organization Behavior 
ความสามารถบุคลิกภาพ ทัศนคติ ความพึงพอใจในการท างาน 
ความเครียดในการท างาน แรงจูงใจ การรับรู้และการตัดสินใจ 
ในระดับพฤติกรรมกลุ่มประกอบด้วย กลุ่มและทีม ผู้น า การ
ส่ือสาร ความขัดแย้งอ านาจและการเมืองในองค์การ และ
พฤติกรรมระดับองค์การ ประกอบด้วย โครงสร้างวัฒนธรรม
องค์การ การเปลี่ยนแปลงองค์การ และการพัฒนาองค์การ 
Ability, personality, attitude, work satisfaction, stress at work, 
motivation, perception; decision in group and team, leader, 
communication, conflict, power and politic in organization; 
behavior in organization, structure and culture of organization, 
organization changing and development 
 
763-366                        3(3-0-6) 
กฎหมายธุรกิจ         
Business Law 
ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย ที่มา ชนิด การใช้ การตีความ และการ
ยกเลิกกฎหมาย หลักทั่วไปของกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วย
บุคคล นิติกรรม หนี้สัญญา การละเมิดสัญญา หลักกฎหมายว่า
ด้วยห้างหุ้นส่วนและบริษัท รวมทั้งเอกเทศสัญญาที่ส าคัญๆ  
Knowledge of law: history, kinds, enforcement, interpretation 
and nullification of law; general principles of civil code and 
commercial law regarding personnel, legal act, obligation 
contract, and contract transgression; legal principles 
concerning partnership and company, including specific 
contracts 
 
763-367                      3(3-0-6) 
การจัดการทรัพยากรมนุษยแ์ละภาวะผู้น า     
Human Resource Managementand Leadership 
ความส าคัญ ทฤษฎีและหลักการการบริหารงานบุคคล 
กระบวนการต่างๆ ในการบริหารงานบุคคลที่มุ่งเน้นในเรื่อง
ความส าคัญของการบริหารทรัพยากรบุคคลในสมัยใหม่จาก
มุมมองของบริษัท มุมมองของการพัฒนาในทฤษฎีความเป็น
ผู้น าจากลักษณะทักษะ รูปแบบ ในสถานการณ์ทั่วไปและ
ฉุกเฉิน และการเป็นประโยชน์ต่อผู้บริหารและผู้น า ภาวะผู้น า
การเปลี่ยนแปลงในการมีปฏิสัมพันธ์กับวัฒนธรรมขององค์การ
และประสิทธิภาพในการท างาน การพัฒนาทักษะการ
บริหารงานบุคคลและภาวะผู้น าในอิสลาม 
Significance, theory, and principle of personnel management; 
personnel management process focusing on the modern day 
importance of HRM from corporate view; the view of 
development of leadership theories from trait, skill, style, 
situational, and contingency constructs and their utilization by 
managers and leaders; transformational leadership in the 
interaction with organizational culture and performance; 
development of personnel management skills and leadership in 
Islam 
 

763-368                        3(3-0-6) 
การจัดการโลจิสติกส ์    
Logistics Management 
ความส าคัญของปฏิบัติการ โลจิสติกส์ ต่อองค์การธุรกิจ 
ปฏิบัติการโลจิสติกส์ในองค์การธุรกิจ ธุรกิจการให้บริการโลจิ
สติกส์ โลจิสติกส์ย้อนกลับ โลจิสติกส์ระหว่างประเทศ การ
วิเคราะห์ค่าใช้จ่ายของกิจกรรมโลจิสติกส์เพื่อการตัดสินใจทาง
ธุรกิจ การวัดผลปฏิบัติการโลจิสติกส์ในองค์การธุรกิจ การจัด
โครงสร้างองค์การเพื่อการจัดการโลจิสติกส์ การจัดการโซ่
อุปทาน กรณีศึกษา 
Impacts of logistics operations to business, logistics operations 
in business organizations, logistics service provider, reverse 
logistics, international logistics, logistics costs analysis for 
business decision making, measuring logistics performance, 
organizing for effective logistics, supply chain management, 
case studies 
 
763-369                           3(3-0-6) 
พฤติกรรมผู้บริโภค      
Consumer Behavior 
แนวโน้มพฤติกรรมผู้บริโภค และกลยุทธ์การตลาดในอนาคต 
ภาพรวมของพฤติกรรมผู้บริโภค ความต้องการและการจูงใจ 
บุคลิกภาพ การรับรู้  การเรียนรู้  ทัศนคติ การโน้มน้าวใจ
ผู้บริโภค การส่ือสารการตลาด การได้พบเห็นสินค้า กลุ่ม
อิทธิพล ครอบครัว ช้ันสังคมและอ านาจซ้ือ วัฒนธรรม 
กระบวนการการตัดสินใจซ้ือของผู้บริโภค 
Trend of consumer behavior; future marketing strategy; 
overview of consumer behavior, demand and incentive; 
characteristics; recognition, learning, attitude; consumer 
convincing, marketing communication, the influenced groups, 
purchasing power; culture and decision making process of the 
consumer 
  
763-370                       3(3-0-6) 
การจัดการทางการเงิน      
Financial Management 
เป้าหมายและหน้าที่ทางการเงิน ตลาดเงินและสถาบันการเงิน 
เทคนิคและวิธีการในการบริหารการเงิน ทั้งในด้านการจัดหา
และจัดสรรเงินทุนระยะส้ัน ระยะปานกลางและระยะยาว การ
ตัดสินใจลงทุน นโยบายเงินปันผล การตัดสินใจเกี่ยวกับการเงิน  
Financial aims and roles; monetary market and financial 
institutions; techniques and processes of financial 
management: acquisition and allocation of short-, medium- 
and long-term capital; investment decision; structure and 
dividend policy; financial decision making 
 
763-371                  3(3-0-6) 
การจัดการความเส่ียงในสถาบนัการเงินอิสลาม 
Risk Management in Islamic Financial Institutions 
ประเภทของความเส่ียงทางการเงิน ความเส่ียงทางชารีอะฮ์การ
วัดมูลค่าความเส่ียง การศึกษาธรรมชาติของความเส่ียงและการ
วิเคราะห์ความเส่ียงทางการเงินที่องค์กรประสบ การวัดค่าของ
ความเส่ียงเพื่อเปรียบเทียบกับนโยบายความเส่ียงของสถาบัน
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การเงินอิสลามการแนะน าวิธีและเครื่องมือทางการเงินเพื่อ
บริหารความเสี่ยงให้มีระดับที่สอดคล้องกับนโยบายความเสี่ยง 
Risk understanding; type of financial riskand shariah risk; risk 
evaluation; nature of risk; financial risk analysis; measurement 
of risk compared with the risk policy of the company; risk 
assessment; financial instrument for risk management 
consistent with the risk policy 
 
763-372            3(2-2-5) 
การบัญชบีริหาร    
Managerial Accounting 
รายวิชาบังคับก่อน : 763-263 การบัญชี 2 
ความส าคัญของการบัญชีบริหาร การวิเคราะห์ต้นทุน-ปริมาณ-
ก าไร ต้นทุนผันแปร ต้นทุนฐานกิจกรรม ต้นทุนมาตรฐาน 
งบประมาณ การวิเคราะห์งบการเงิน การตัดสินใจภายใต้ความ
ไม่แน่นอน การใช้เทคนิคเชิงปริมาณ  
Prerequisite: 763-263 Accounting II  
Significance of managerial accounting; cost-volume-profit 
analysis; variable costing; activity-based costing; standard 
costs; budgets; financial statement analysis; decision making 
under uncertainty; quantitative method 
 
763-373                      3(3-0-6) 
การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ     
International Business Management 
ระบบธุรกิจและสภาพแวดล้อมของธุรกิจระหว่างประเทศ  
มูลเหตุจูงใจในการท าธุรกิจระหว่างประเทศ  การควบคุมและ
ส่งเสริมธุรกิจระหว่างประเทศโดยการใช้พิกัดอัตราภาษี
ศุลกากร และกฎหมายระหว่างประเทศ ศึกษาโครงสร้างและ
การด าเนินงานของบริษัทธุรกิจระหว่างประเทศ 
Business system and international business environment; 
motivation of doing international business; international 
business controlling and supporting by using tariff and 
international law; structure and operation of international 
business 
 
763-374                   3(3-0-6) 
การจัดการธุรกิจฮาลาล   
Halal Business Management 
ลักษณะพื้นฐาน องค์ประกอบและแนวทางในการประกอบ
ธุรกิจฮาลาลประกอบด้วย การเริ่มต้นธุรกิจ ความสัมพันธ์ของ
ธุรกิจกับสภาพแวดล้อม การจัดการธุรกิจฮาลาลในด้านต่างๆ 
การบัญชีอิสลาม การเงินอิสลาม การตลาดในอิสลาม การ
บริหารบุคคลในอิสลาม การจัดการคุณภาพโดยรวมและ
มาตรฐานของธุรกิจ การด าเนินการขอมาตรฐานฮาลาล การ
ควบคุมคุณภาพฮาลาล การพัฒนาธุรกิจ การประเมินผลธุรกิจ
และการศึกษาปัญหาที่เกี่ยวข้องในการด าเนินธุรกิจฮาลาล 
General principles, components and guidance for Halal 
business; business start-up, business and stakeholders 
relationship; halal business management in Islamic accounting, 
Islamic finance, Islamic marketing, human resources 
management in Islam, quality management; halal certification 
process, halal quality control; business development; business 
evaluation and issues in halal business management 

763-375                     3(3-0-6) 
การจัดการทางการตลาด     
Marketing Management  
บทบาทและหน้าที่ของตลาด ตลาดประเภทต่าง ๆ การแบ่งส่วน
ตลาด การพยากรณ์โอกาสทางการตลาด การวางแผนและการ
จัดการผลิตภัณฑ์ การจัดจ าหน่าย การส่งเสริมการขาย และการ
ก าหนดราคา พฤติกรรมของผู้บริโภคในแต่ละวัฒนธรรม 
บทบาทและวัตถุประสงค์ของการโฆษณา  
Role and function of marketing; types of market; market 
shares; market opportunity forecast; planning, packaging, 
distribution, sale promotion and pricing; consumer behavior in 
different cultures; role and objective of advertising 

 
763-376                       3(3-0-6) 
การจัดการการลงทุนในอิสลาม    
Investment Management in Islam 
ความส าคัญของการลงทุนในอิสลาม ความแตกต่างระหว่าง
ก าไรและดอกเบี้ย การลงทุนกับการเก็งกาไร ส่ิงจูงใจให้เกิดการ
ลงทุน วิธีวิเคราะห์การลงทุน ผลตอบแทนจากการลงทุน การ
วิเคราะห์ภาวะเศรษฐกิจและภาวะอุตสาหกรรม แนวคิดเกี่ยวกับ
มูลค่าปัจจุบัน การวิเคราะห์แนวคิดอิสลามเกี่ยวกับหุ้นกู้ หุ้น
สามัญ หุ้นบุริมสิทธ์ิ หุ้นแปลงสภาพ และสิทธิในการซ้ือหุ้น 
การวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงราคาหุ้นสามัญ  
Significance of Islamic investment; differences between profit 
and interest; investment and speculation; motivations for 
investment; investment analysis methods; return on 
investment; analysis of economic and industrial position; 
concept of present value; analysis of Islamic concepts about 
loan-stock, common-stock, preferred stock, transform stock, 
and stock warrants; analysis of change in common stock price 
 
763-377                         3(3-0-6) 
การจัดการสินเชื่อ    
Credit Management 
ความหมาย ขอบเขตและประเภทของสินเช่ือ การตัดสินใจใน
การให้สินเช่ือ การก าหนดหลักเกณฑ์ และนโยบายการให้
สินเช่ือของสถาบันการเงิน การพิจารณาโครงการ การควบคุม
และติดตามหนี้ วิธีปฏิบัติกับหนี้สูญ ข้อปฏิบัติทางกฎหมาย
เกี่ยวกับสินเช่ือ การใช้สินเช่ือต่างประเทศ การแลกเปลี่ยน
เงินตราต่างประเทศ การเรียกเก็บเงินต่างประเทศ การใช้ระบบ
ข้อมูลในการบริหารสินเช่ือ  
Definition, scope, and types of credit; loan decision; credit 
determination and policy of financial institutions; project 
consideration; debt control and follow up; bad debt 
management; legal practice on credit; international credit; 
foreign exchange; foreign collection; information system for 
credit management 
 
763-378                             3(2-2-5) 
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ  
Management Information Systems 
แนวคิดในการจัดระบบข้อมูลเพื่อการจัดการ กระบวนการจัด
ข้อมูล พัฒนาการของการจัดระบบข้อมูล ความรู้เกี่ยวกับระบบ
คอมพิวเตอร์ โครงสร้างคลังข้อมูล ระบบคอมพิวเตอร์ที่ใช้กับ
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ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ  การพัฒนาโปรแกรม
คอมพิวเตอร์เพื่อประยุกต์ใช้ในการจัดการสารสนเทศ  
Concept of management information system; data processing; 
development of data organization; knowledge of computer 
system; data warehouse structure; computer system for MIS; 
development of computer program for MIS 
 
763-379                        3(3-0-6) 
การประกนัภัยและตะกาฟุล    
Insurance and Takaful 
หลักการของตะกาฟุล และการน าไปใช้ในปัจจุบัน ผลกระทบ
ทางสังคมและเศรษฐกิจของตะกาฟุล การประเมินสถาบันตะกา
ฟุล และปัญหาที่เกี่ยวข้อง  
Principle of Takaful and current practice; social and economic 
impact of Takaful; evaluation of Takaful organization and 
related problems 
 
763-380                    3(3-0-6) 
การจัดการธุรกิจขนาดย่อมและการค้าปลีก   
Small Business Management and Retailing 
แนวคิดและขั้นตอนในการวางแผนและการจัดการธุรกิจขนาด
ย่อม การควบคุมการเงินและแหล่งเงินทุน การส ารวจตลาด การ
ส่งเสริมการขายและการควบคุมสินค้าคงเหลือ การให้สินเช่ือ 
การพยากรณ์ตลาด การบริหารการค้าปลีก การจัดร้าน การ
บริหารบุคคลและสินค้า การบริหารการขายและการควบคุมใน
การค้าปลีก  
Concept and process of small business planning and 
management; financial control and source of capital; market 
survey, sales promotion and inventory control; credit; market 
forecasting; retailing management; store arrangement; personal 
and product management; sales and retail management 
 
763-381                             3(3-0-6) 
การจัดการซะกาต   
Zakat Management 
ความหมาย แนวคิดและพัฒนาการของการจัดการซะกาต 
ทรัพย์สินประเภทต่างๆ ที่ต้องจ่ายซะกาต พิกัดต่ าสุด และอัตรา
การจ่ายซะกาต ผู้มีสิทธิได้รับซะกาต บทบาทของซะกาตที่
เกี่ยวเนื่องกับสวัสดิการสังคม หลักเกณฑ์และวิธีการจัดการซะ
กาตสมัยใหม่  
Definition, concept, and evolution of zakat management; 
assets subject to zakat; minimum rate and distribution of zakat; 
eligible recipients of zakat; role of zakat in social welfare; 
principle and method of modern zakat management 
 
763-382                               3(3-0-6) 
การภาษอีากร   
Taxation 
การภาษีอากร แนวคิดและบทบาทของภาษีอากรในนโยบายการ
คลังของรัฐ วิธีการจัดเก็บภาษีอากร ผลกระทบของภาษีอากรต่อ
การตัดสินใจในวงการธุรกิจ  
Taxation; concept and role of taxation in government’s fiscal 
policy; methods of tax collection; tax impact on business 
decision 

763-383                          3(3-0-6) 
การจัดการสถาบันการเงนิอิสลาม    
Islamic Financial Institutions Management  
แนวคิดและหลักการในการจัดโครงสร้างสถาบันการเงินและ
การธนาคารในอิสลาม ระบบงานบัญชี ลักษณะงานและการ
ให้บริการ บทบาทของสถาบันการเงินในอิสลามต่อระบบ
เศรษฐกิจของประเทศ ปัญหาและแนวทางแก้ไขสถาบันการเงิน
ในอิสลาม กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสถาบันการเงินต่างๆ และ
สถาบันการเงินในอิสลาม การพัฒนาของสถาบันการเงินตาม
แนวทางอิสลาม  
Concept and principle of Islamic monetary institution and 
banking establishment; accounting system; practice and 
service; role of Islamic monetary institution in national 
economic system; problems and solutions of monetary 
institution; laws concerning monetary institution and Islamic 
financial institution; development of monetary institution 
according to Islam 
 
763-384                        3(3-0-6) 
การจัดการโครงการ      
Project Management 
ความส าคัญของการบริหารโครงการ การวิเคราะห์ความเป็นไป
ได้ของโครงการ การประเมินค่าของโครงการ การแก้ไขปัญหา
การบริหารโครงการ การวางแผน การติดตามผลและการ
รายงานผลจากงานภาคสนาม  
Significance of project management; project feasibility 
analysis; project evaluation; problem-solving of project 
management; planning, follow-up and field report 
 
763-385                  3(3-0-6) 
ชารีอะฮฺภบิาลในการจัดการ   
Shariah Governance Management  
ความหมาย ความส าคัญและประโยชน์ของจริยธรรม คุณค่า 
หลักและแนวคิดจากชารีอะฮฺ ทางด้านจริยธรรม ศีลธรรม ความ
ยุติธรรมของธุรกิจ ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ความรับผิดชอบต่อ
สังคม การน าหลักจากชารีอะฮฺมาใช้ในการตัดสินใจทางธุรกิจ 
และข้อจ ากัดของการน าระบบจริยธรรมมาใช้ ภาพรวมของการ
ก ากับดูแลกิจการ ปัญหาของตัวแทน การเปรียบเทียบระหว่าง
กลไกการก ากับดูแลภายในและภายนอก บทบาทและจริยธรรม
ของผู้ บ ริห า รและคณะกรรมการบริษั ท  บทบาทของ
คณะกรรมการหรือที่ปรึกษาด้านชารีอะฮฺ การคุ้มครองสิทธิของ
ผู้ถือหุ้น กลไกของกฎหมายและหน่วยก ากับเพื่อส่งเสริมการ
ก ากับดูแลกิจการ 
Meaning; significance and usefulness of ethics; principles; 
concepts of ethics from Shariah; fairness of business to 
stakeholders; the use of Shariah principle in business decision 
making and limitations of ethics in business; overview of 
corporate governance, agency problems; comparisons of 
internal and external governance mechanisms; roles and ethics 
of administrator and the board of directors, role of Shariah 
board; protection of shareholders’ rights; legal and regulatory 
mechanisms to enhance corporate governance 
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763-386                                 3(3-0-6) 
การจัดการสถาบันวะกัฟและบัยตุลมาล        
Waqf and Baitul Mal Management 
นิยามและความหมายของวะกัฟและบัยตุลมาลการจ าแนก
ประเภทและชนิดของวะกัฟและบัยตุลมาล การก ากับดูแลและ
การจัดการของวะกัฟและบัยตุลมาล ภาพลักษณ์ของสถาบัน
วะกัฟ การวางแผนงบประมาณและการเงิน ต้นทุนของเงิน การ
ประมาณกระแสเงินสด เทคนิคการท างบประมาณทางการเงิน 
การตัดสินใจทางการเงิน กรอบด้านชารีอะห์และกฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับวะกัฟและบัยตุลมาล ประเด็นที่เกี่ยวข้องในวะกัฟ
และบัยตุลมาล 
Overviewand defination of Waqf and Baitul Mal; classification 
and types of Waqf and Baitul Mal; governance and 
management of Waqf and Baitul Mal; corporate image of 
Waqf institution, overview of capital budgeting and financial 
Planning, costs of capital, cash flow estimation, capital 
budgeting technique, financial decision making, Shariah and 
legal framework of Waqf and Baitul Mal, issues in Waqf and 
Baitul Mal Management 
 
763-413                           6(0-36-0) 
สหกิจศึกษา  
Cooperative Education 
เงื่อนไขบังคับรายวิชา : ผ่านการอบรมเตรียมความพร้อมสหกิจ
ศึกษา 30 ช่ัวโมง 
การปฏิบัตงิานด้านเศรษฐศาสตรห์รือการจัดการในสถาน
ประกอบการอย่างเป็นระบบ 
(Prerequisite: collected 30 hours of pre-cooperative education) 
Work-integrated learning course as full-time worker in a 
workplace 
 
765-101                     3 (3-0-6) 
สังเขปตะวันออกกลาง 
Outline of Middle East 
ความหมายและขอบข่ายของ “ตะวันออกกลาง”               สภาพ
ภูมิศาสตร์ กลุ่มชาติพันธ์ุ  ศาสนา ภาษาความเช่ือ วิถีชีวิต และ
วัฒนธรรม 

        Definition and scope of Middle East; its geographical features, 
ethnic groups, religions, languages, beliefs, way of life, and 
cultures 

 
 765-102                3(3-0-6) 

 ภูมิศาสตร์ตะวันออกกลาง 
Geography of Middle East 
สภาพภูมิศาสตร์ของตะวันออกกลาง เน้นเรื่องสิ่งแวดล้อม 
ระบบนิเวศ ภูมิรัฐศาสตร์ การเกษตรและประชากรของแต่ละ
ประเทศ 
Topography of Middle East; emphasis on environment, 
ecological system, geo-politics, agriculture, and population, of 
each country 
 
765-141                 3(2-3-4) 
ภาษาอาหรบัเพือ่การสื่อสาร 1 
Arabic Language for Communication I 

ทักษะภาษาอาหรับขัน้ตน้ในด้านการพูด การฟัง การอ่าน และการ
เขยีนเพื่อการส่ือสาร 
Elementary Arabic skills in speaking, listening, reading, and 
writing for  
Communication 
 
765-142                    2(2-0-4) 
การแปลภาษาอาหรับขั้นพืน้ฐาน  
Elementary Arabic Translation   
ทฤษฎีการแปลเบื้องต้น  ทักษะการแปลภาษาอาหรับขั้นพื้นฐาน  
การฝึกแปลประโยคและข้อความส้ันๆสุภาษิต และนิทานจาก
ภาษาอาหรับเป็นภาษาไทย 
Introduction to translation theories; elementary Arabic 
translation skills; practiceof translating Arabic short sentences 
and expressions, proverbs, and tales into Thai language 
 
765-143                                2(2-0-4) 
ภาษาอังกฤษเพือ่ตะวันออกกลางศกึษา 1* 
English Language for Middle East StudiesI 
ทักษะภาษาอังกฤษขั้นต้นในด้านการพูด การฟัง การอ่าน และการ
เขียนเกี่ยวกับตะวันออกกลาง 
Elementary English skills in speaking, listening, reading, and 
writing related to Middle East 
 
765-203                                        3(3-0-6) 
ประวัติศาสตร์และอารยธรรมตะวันออกกลาง 
History and Civilization of Middle East 
ประวัติศาสตร์และอารยธรรมตะวันออกกลางในยุคก่อนและ
หลังอิสลาม ความเจริญรุ่งเรืองทางศิลปะ สถาปัตยกรรมและ
วิทยาการด้านต่างๆ  และอิทธิพลต่ออารยธรรมโลก  
History and civilization of Middle East in pre-Islam and post 
Islam periods; artistic,architectural and intellectual heritages; 
their impacts on world civilization 
 
765-204                                   3(3-0-6) 
ชาติพนัธุ์ในตะวนัออกกลาง 
Ethnicity in Middle East 
ชาติพันธ์ุหลักในตะวันออกกลาง เช่น อาหรับ เปอร์เซีย เตอร์กคูรด์
อาร์เมเนียน  ยิว และเบอร์เบอร์การตั้งถิ่นฐานการย้ายถิ่น และ
สถานภาพของชนกลุ่มน้อย ปัญหาและความขัดแย้งทางชาติพันธ์ุใน
ตะวันออกกลาง  
Major ethnic groups in Middle East; Arabs, Persians, Turks, 
Kurds, Armenians,Jews and Berbers; settlements, migration 
and status of minority groups; ethnic  conflicts in Middle East 
 
765-205                         3(3-0-6) 
ตะวันออกกลางในโลกร่วมสมัย 
Middle East in Contemporary World 
สถานการณ์ทางการเมือง สังคมและเศรษฐกิจในกลุ่มประเทศ
ตะวันออกกลางในปัจจุบันที่มีผลกระทบต่อสันติภาพของโลก 

                                                        
*
รายวิชาเอกบังคับไม่นับหน่วยกิต ประเมินผลเป็น S หรือ U 
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Political, social and economic situations 
incontemporaryMiddle East; theirimpacts on world peace 
 
765-244                     3(2-3-4) 
ภาษาอาหรบัเพือ่การสื่อสาร 2  
Arabic Language for Communication II 
ทักษะภาษาอาหรับขั้นกลางในด้านการพูด การฟัง การอ่าน และการ
เขียนเพื่อการส่ือสาร 
Intermediate Arabic skills in speaking, listening, reading, and 
writing for communication 
 
765-245                 2(2-0-4) 
ภาษาอังกฤษเพือ่ตะวันออกกลางศกึษา  2* 
English Language for Middle East Studies II 
ทักษะภาษาอังกฤษขั้นกลางในด้านการพูด การฟัง การอ่าน และการ
เขียนเกี่ยวกับตะวันออกกลาง 
Intermediate English skills in speaking, listening, reading, and 
writing related to Middle East 
 
765-206                           3(3-0-6) 
ระบบการเมืองการปกครองในตะวันออกกลางสมัยใหม ่   
Political and Governmental Systems in Modern Middle East   
แนวคิดการพัฒนาทางการเมือง พรรคการเมืองและการปกครอง
สมัยใหม่ในตะวันออกกลางกฎหมายรัฐธรรมนูญและรูปแบบ
การจัดตั้งรัฐบาล สิทธิและหน้าที่ของพลเมืองความขัดแย้ง
ระหว่างความทันสมัยและอิสลามในระบบการเมืองการ
ปกครองสมัยใหม่ในตะวันออกกลาง 
Concepts of political development; political parties and 
modern polity inMiddle East; constitutional laws and forms of 
government; civic rights and duties; dialectical conflict 
between modernism and Islam in modern political and 
governmental systems in Middle  East 
 
765-231                            3(3-0-6) 
เศรษฐกิจของประเทศในตะวนัออกกลาง  
Economy of Middle East Countries 
ทรัพยากรที่ส าคัญๆ ในตะวันออกกลาง  ภาคเศรษฐกิจต่างๆ  
นโยบายและอุปสรรคในการพัฒนาเศรษฐกิจในตะวันออกกลาง  
Major resources of Middle East; economic sectors; economic 
development policies and obstacles in Middle East 
 
765-246                  2(2-0-4) 
การแปลภาษาอาหรับขั้นกลาง   
Intermediate Arabic Translation 
รายวิชาบังคับก่อน : 765-142 Elementary Arabic Translation 
ทักษะการแปลภาษาอาหรับมาตรฐานการฝึกแปลข่าว ข้อเขียน 
และร้อยแก้วส้ันๆ เกี่ยวกับตะวันออกกลางจากภาษาอาหรับเป็น
ภาษาไทย 
Prerequisite: 765-142 Elementary Arabic Translation  

                                                        
*รายวิชาเอกบังคับไม่นับหน่วยกิต ประเมินผลเป็น S หรือ U 

Translation skills of standard Arabic; practice of translating 
Arabic news, short writings, and proses on Middle East into 
Thai language 
 
765-307                         3(3-0-6) 
แนวคิดสมัยใหมแ่ละร่วมสมยัในตะวันออกกลาง 
Modern and Contemporary Thoughts in Middle East 
แนวคิดสมัยใหม่และแนวคิดจารีตนิยมในตะวันออกกลาง 
รูปแบบอุดมการณ์อิสลาม ความขัดแย้งระหว่างอุดมการณ์
อิสลามกับลัทธิสมัยใหม่นิยมในตะวันออกกลาง  
Modern and conventional thoughts in Middle East; patterns of 
Islamic ideology, conflict between Islamic ideology and 
modernism in the region 
 
765-308                              3(3-0-6) 
ความสัมพันธอ์าหรับ-อิสราเอล  
Arab-Israeli Relation  
กระบวนการสันติภาพในตะวันออกกลาง ปัญหาอาหรับ-อิสราเอล 
เน้นความขัดแย้ งระหว่างประเทศอี ยิปต์  จอร์ แดน ซี เรี ย 
ซาอุดีอาระเบีย ตุรกีและอิสราเอล ชนชาติปาเลสไตน์กับขบวนการพี
แอลโอขบวนการฮามาส การจัดตั้งรัฐปาเลสไตน์บทบาทของ
มหาอ านาจในกระบวนการสันติภาพ 
Peace process in Middle East; Arab-Israeli conflicts; emphasis 
on conflicts between Egypt, Jordan, Syria, Saudi Arabia, 
Turkey and Israel; Palestinians and the PLO, Hamas; 
establishment of Palestinian State; roles of Big Powers in 
peace process  
 
765-347                 3(2-3-4) 
ภาษาอาหรับเพื่อการท่องเที่ยว  
Arabic Language for Tourism 
ทักษะภาษาอาหรบั เนน้บทสนทนาที่เกี่ยวกับการเดินทาง
ท่องเที่ยวและแหล่งท่องเที่ยวที่ส าคัญในตะวันออกกลาง 
Arabic skills; emphasis on conversation on tourism and 
important touristattractions in Middle East 
 
765-361                 3(3-0-6) 
วิธีวิทยาการวิจัย  
Research Methodology 
ระเบียบวิธี เครื่องมือและเทคนิคการวิจัยการวิจัยเอกสารและวิจัย
ภาคสนามการวิเคราะห์และตีความข้อมูล การเขียนรายงานการวิจัย 
งานวิจัยที่ส าคัญเกี่ยวกับตะวันออกกลาง  
Research methods, tools and techniques; documentary and 
field research; dataanalysis and interpretation; research report 
writing; significant researchon Middle East 
 
765-309               3(2-3-4) 
วิถีปฏบิัติวฒันธรรมตะวนัออกกลาง 
Practice of Middle Eastern Cultures 
รูปแบบและการปฏิบัติวัฒนธรรมในตะวันออกกลาง บทบาท
ของศาสนาสังคมและการเมืองในการก าหนดรูปแบบวัฒนธรรม
ความเช่ือ อุดมคติและความเป็นอยู่ของคนตะวันออกกลาง 
วิกฤตทางวัฒนธรรมและการแทรกซึมของวัฒนธรรมต่างชาติ
ในตะวันออกกลาง 
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Forms and practice of Middle Eastern Cultures; roles of 
religion, society andpolitics inshaping the cultures, belief, 
ideology, and life of Middle Eastern peoples;  cultural crisis 
and permeation of foreign cultures into Middle East  
 
765-310         3(3-0-6) 
ขบวนการเคลื่อนไหวทางการเมืองและศาสนาในตะวนัออกกลาง  
Religio-Political Movements in Middle East  
ความหมาย พัฒนาการของขบวนการเคลื่อนไหวทางการเมือง
และศาสนาในตะวันออกกลางเป้าหมาย ยุทธศาสตร์ ผู้น าและ
ลักษณะเด่นของแต่ละขบวนการ ความสัมพันธ์กับรัฐบาลทั้งใน
เชิงบวกและเชิงลบ  ปัจจัยที่ท าให้ขบวนการประสบความส าเร็จ
และล้มเหลว แนวโน้มของขบวนการในแต่ละประเทศใน
ตะวันออกกลาง 
Definition and development of religio-political movements in 
Middle East;  aims, strategies,leaders and outstanding 
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  
 
765-332                3(3-0-6) 
ความสมัพนัธ์ทางเศรษฐกิจระหวา่งกลุม่ประเทศตะวันออกกลาง  กับประเทศไทย 
Economic Relations between Middle East Countries and 
Thailand  
ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศไทยกับประเทศใน
ตะวันออกกลางจากอดีตจนถึงปัจจุบัน 
Economic relations between Thailand and Middle East 
countries up to the present   
 
765-348            3(2-3-4) 
ภาษาอาหรบัเพือ่การฮัจญแ์ละอุมเราะฮ   
Arabic Language for Hajj and Umrah 
ภาษาอาหรบัพืน้ฐานทีจ่ าเปน็ในการส่ือสารในช่วงการประกอบพิธี
ฮัจญ์และอุมเราะฮฺในราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย 
Basic Arabic needed for communication during Hajj and Umrah 
pilgrimage in Kingdom of Saudi Arabia 
 
765-449             3(2-3-4) 
ภาษาอาหรบัเพื่อการเปน็ล่ามโรงพยาบาล                              
Arabic Language for Medical Interpretation Service 
ทักษะการพูด ฟัง อ่าน เขียน และแปลภาษาอาหรับที่ใช้ส่ือสาร
เกี่ยวกับการพยาบาลและการแพทย์ในโรงพยาบาล   
Skills in speaking, listening, reading, writing, and interpreting 
Arabic for clinical andmedical purposes 
  
765-464               3(2-3-4) 
สัมมนาตะวันออกกลางศกึษา 
Seminar on Middle East Studies 
สัมมนาประเดน็ปัญหาต่างๆ ในปจัจบุันที่เกี่ยวข้องกบั
ตะวันออกกลาง 
Seminar on contemporary issues about Middle East 
 
 

765-211                     3(3-0-6) 
การปรับใชก้ฎหมายในตะวนัออกกลาง 
Application of Laws in Middle East 
ประวัติความเป็นมาของการใช้กฎหมายในตะวันออกกลาง การ
ใช้กฎหมายอิสลาม กฎหมายยิวและกฎหมายอื่นๆในตะวันออก
กลาง อิทธิพลของกฎหมายตะวันตกในกระบวนการยุติธรรมใน
ตะวันออกกลาง ความพยายามที่จะใช้กฎหมายอิสลามใน
ตะวันออกกลาง 
Historical background of laws application in Middle East; 
application of Islamic,Jewish and other laws in Middle East; 
influences of Western laws on judicial systems in Middle East; 
struggle for application of Islamic laws in Middle East 
 
765-250                  2(1-2-3) 
ภาษาอาหรบัเพือ่การเป็นลา่มทั่วไป   
Arabic Language for General Interpretation 
ทักษะการเป็นล่ามภาษาอาหรับที่ใช้ในการติดต่อส่ือสารทั่วไป   
Skills in interpreting Arabic for general communication 
 
765-312                     2(2-0-4) 
องคก์รการเมอืงในตะวนัออกกลางสมัยใหม ่
Political Organizations in Modern Middle East 
แนวคิดในการพัฒนาองค์กรการเมืองในตะวันออกกลาง
สมัยใหม่รูปแบบและความสัมพันธ์องค์กรทางการเมือง และ
บทบาทองค์กรทางการเมืองในตะวันออกกลาง 
Concepts of political organizations development in modern 
Middle East; forms and interrelationship of the organizations; 
and their political roles in Middle East 
 
765-313                          3(3-0-6) 
ศิลปะการทตูและการจัดการความขัดแย้ง  
Art of Diplomacy and Conflict Management 
ประวัติความเป็นมา แนวคิด และทฤษฎีทางการทูต  รูปแบบการ
บริหารจัดการความขัดแย้งในมิติด้านต่างๆในตะวันออกกลาง
ทุกระดับ 
History, concept, and theory of diplomacy; ways of conflict 
management in different aspects of Middle East conflicts at all 
levels  
 
765-314                      3(3-0-6) 
บทบาทมหาอ านาจในตะวนัออกกลางยุคใหม ่  
Role of the Big Powers in Modern Middle East 
ปัจจัยทีท่ าให้มหาอ านาจเข้าไปมบีทบาทในตะวันออกกลาง การ
ด าเนินนโยบายและบทบาทในตะวันออกกลางยุคใหมข่อง
สหรัฐอเมริกา รัสเซีย และจีน  
 Factors enabling the Big Powers to take roles 
in Middle East; policies and roles ofAmerica, Russia, China 
and the European Union in modern Middle East  
 
765-315                     2(2-0-4) 
ลัทธิจักรวรรดนิิยมยุโรปในตะวนัออกกลาง  
European Imperialism in  Middle East  
การแทรกแซงของชาวยุโรปในตะวันออกกลาง ยุทธศาสตร์ของ
ลัทธิจักรวรรดินิยมยุโรป การสนับสนุนการจัดตั้งรัฐชาติยิวใน
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ปาเลสไตน์ของอังกฤษ ขบวนการต่อต้านการล่าอาณานิคมของ 
ยุโรป การยอมรับแนวคิดตะวันตกของชนช้ันผู้น ามุสลิม การ
ก าเนิดรัฐชาติมุสลิมและการแผ่ อิทธิพลของอเมริกาและการ
สูญเสียอ านาจของอังกฤษในตะวันออกกลาง 
 European intervention in Middle East; 
strategies of European imperialism,  Britishsupport 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 Middle East 
 
765-316                   2(2-0-4) 
สิทธิมนษุยชนในตะวนัออกกลาง 
Human Rights in Middle East 
ประวัติและปรัชญาการพัฒนาหลักการและบรรทัดฐาน “สิทธิ
มนุษยชน” ในกรอบแนวคิดของตะวันตกโดยเปรียบเทียบกับ
กฎหมายอิสลามและขนบทางศาสนา บทบาทของสถาบัน
ศาสนา สถาบันการเมือง สถาบันสังคมและสถาบันทาง
เศรษฐกิจในประเทศตะวันออกกลางในการก าหนดแนวคิดเรื่อง
สิทธิมนุษยชน องค์กรสิทธิมนุษยชนระดับชาติและนานาชาติ
การวิเคราะห์ประเด็นปัญหาสิทธิมนุษยชนในตะวันออกกลาง
ในปัจจุบัน 
Historical and philosophical background behind the 
development of principles andnorms of “Human Rights” in 
Western thought, in comparison with Islamic law and religious 
traditions; roles of religious, political, social and economic 
institutions in Middle East in formulating human rights 
conception; national and international human rights 
organizations; analysis of current human rights issues in 
Middle East 
 
765-317  2(2-0-4) 
ประวัติศาสตร์ศิลปะในตะวันออกกลาง 
History of Arts in Middle East 
ที่มาและพัฒนาการของศิลปะในตะวันออกกลาง การถ่ายทอด
อุดมคติอิสลามผ่านงานวิจิตรศิลป์ ลักษณะเด่นและอิทธิพลของ
วิจิตรศิลป์อิสลามในโลกมุสลิมนอกดินแดนตะวันออกกลาง  
Origin and development of arts in Middle East; expression of 
Islamic ideologies inthe fine arts; salient features of Islamic art 
and its influences in the Muslim world outside Middle East 
 
765-318  2(2-0-4) 
การศึกษาในตะวนัออกกลาง  
Education in Middle East 
ระบบการศึกษาในตะวันออกกลาง  นโยบายของรัฐเรื่อง
การศึกษาสถาบันการศึกษา  เสรีภาพทางการศึกษา ผลกระทบ
เรื่องสวัสดิการของรัฐต่อการศึกษา และโอกาสทางการศึกษาใน
ภูมิภาคตะวันออกกลาง 
Educational systems in Middle East; state policies toward 
education; educationalinstitutions;  educational freedom; 
impacts of state welfare on education; and educational 
opportunities in Middle East    
 
 

765-333 2(2-0-4) 
องคก์รเศรษฐกิจในตะวนัออกกลางสมัยใหม่   
Economic Organizations in modern Middle East  
แนวคิดในการพัฒนาองค์กรเศรษฐกิจในตะวันออกกลาง
สมัยใหม่ รูปแบบและความสัมพันธ์องค์กรทางเศรษฐกิจ
นโยบายและบทบาทองค์กรทางเศรษฐกิจในตะวันออกกลาง 
Concepts of economic organizations development in modern 
Middle East; forms and interrelationship of the 
organizations;their policies and economic roles in Middle East 
 
765-351 2(2-0-4) 
วรรณคดีตะวนัออกกลาง 
Middle East Literature 
ที่มาและพัฒนาการของวรรณคดีอาหรับ  ลักษณะเด่นของ
วรรณคดีอาหรับแต่ละประเภทการศึกษาวิเคราะห์ผลงานช้ินเอก
คัดสรรของนักประพันธ์และกวีเอกในแต่ละยุค 
Origin and development of Arabic literature; salient 
characteristics of each genre ofArabic literature; analysis of 
selected masterpieces of major authors and poets of each 
period 
 
765-419  2(2-0-4) 
องค์กรศาสนาและสวัสดิการสังคมในตะวันออกกลาง 
Religious and Social Welfare Organizations in Middle East 
แนวคิดในการพัฒนาองค์กรศาสนาและสวัสดิการสังคมใน
ตะวันออกกลางสมัยใหม่รูปแบบและความสัมพันธ์องค์กร
ศาสนาและสวัสดิการสังคม และบทบาทองค์กรศาสนาและ
สวัสดิการสังคมในตะวันออกกลาง 
Concept of developing religious and social welfare organizations in 
modern Middle East; their forms and interrelations; their roles in Middle 
East 
 
765-420 2(2-0-4) 
การเมืองระหวา่งประเทศว่าด้วยน้ ามันปิโตรเลียม 
InternationalPolitics on Petroleum  
ภูมิศาสตร์บ่อน้ ามันในตะวันออกกลาง  บริษัทน้ ามันส าคัญๆ 
และโครงสร้างทางอ านาจระหว่างประเทศโอเปค  ผลทาง
การเมืองภายในและภายนอกชาติสมาชิกจากการใช้นโยบาย
น้ ามันยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจระดับชาติและนานาชาติ
เรื่องน้ ามัน  
Geography of Middle East oil industry; major oil companies; 
power structures ofthe OPEC; impacts of its petroleum 
policies on regional and international community; national and 
international development strategies for oil industry 
 
765-421 3(3-0-6) 
ความสัมพันธ์ระหว่างตะวันออกกลางกับประเทศในเอเชีย  
ตะวันออกเฉียงใต ้
Relations between Middle East and South East AsianCountries 
พื้นฐานนโยบายต่างประเทศของกลุ่มประเทศในตะวันออก
กลางและประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ความสัมพันธ์ทาง
สังคม เศรษฐกิจ การเมืองการปกครองและการทูตของประเทศ
ในตะวันออกกลางกับกลุ่มประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
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Fundamental foreign policies of Middle Eastern and South 
East Asian countries; their social, economic, political and 
diplomatic relationship 
 
765-422                2(2-0-4) 
วะสะฏียะฮฺในบรบิทตะวันออกกลางร่วมสมัย 
Wasatiyyah in Contemporary Middle East Context 
แนวคิดดุลยภาพอิสลามและแนวทางการแก้ปัญหาความสุดโต่ง
ของแนวคดิต่างๆในโลกมุสลิม 
Islamic moderation concepts and their solution to extremist 
ideas in Muslim world 
 
765-423 2(2-0-4) 
แนวคิดคิลาฟะฮฺและอิมามียะฮฺในตะวันออกกลางร่วมสมัย 
Concept of Khilafah and Imamiyyahin Contemporary Middle 
East 
แนวคิดและบทบาททางการเมืองของมุสลิมซุนนีและชีอะฮฺอิมามี
ยะฮฺในตะวันออกกลางร่วมสมัย 
Political concept and roles of Sunni Muslims and Shi’ahImamiyah in 
contemporary Middle East 
 
765-424 2(2-0-4) 
สถานภาพสตรีในตะวนัออกกลาง 
Status of Women in Middle East 
สถานภาพสตรีในสังคมตะวันออกกลาง บทบาทของสตรีใน
การเมือง การศึกษาและกิจการสาธารณะ อิทธิพลของแนวคิดสตรี
นิยมในตะวันตกต่อการเคลื่อนไหวสิทธิสตรีในตะวันออกกลาง 
ปัญหาเรื่องการละเมิดสิทธิสตรีในตะวันออกกลาง  
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 Middle East; major 
issues on women’s rights violations in Middle East  
 
765-434  3(3-0-6) 
การจัดการฮัจญ์อมุเราะฮแฺละธุรกิจฮาลาลในตะวนัออกกลาง 
Management of Hajj, Umrah, and Halal Business in Middle East 
นโยบาย รูปแบบ และปัญหาการบรหิารจดัการฮัจญ์อุมเราะฮฺ และ
ธุรกิจฮาลาลในตะวันออกกลางของภาครัฐและเอกชน 
Policies, forms, and problems of Hajj, Umrah, and Halal business 
management in Middle East by governmental and private sectors 
 
765-452  3(2-3-4) 
การเขียนภาษาอาหรบั   
Arabic Writing  
ทักษะการเขียนร้อยแก้วภาษาอาหรบัในรูปแบบต่าง  ๆเพื่อการส่ือสาร 
Arabic essaywriting skills in different forms for communication 
 
765-462  3(0-9-0) 
การฝึกงาน   
Field Work 
การฝึกงานในหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับตะวันออกกลาง 
ภาษอาหรับ หรือ สัมพันธ์กับรายวิชาเอกที่นักศึ กษาเรียน 
นักศึกษาต้องเสนอโครงงานที่น าความรู้จากการเรียนไปปฏิบัติ
จริง นักศึกษาที่ลงทะเบียนแล้วไม่น้อยกว่า 6 ภาคการเรียน ต้อง

ติดต่อเข้ารับการฝึกงานในภาคฤดูร้อนไม่น้อยกว่า 300 ช่ัวโมง 
แล้วท ารายงานเสนออาจารย์ผู้ควบคุม 
Field Work in various organizations related to Middle East, 
Arabic, and papers studied; a project applying  the knowledge 
studied is required; students having registered at least for 6 
semesters are eligible for practicing a field work for a 
minimum period of 300 hours; a written report required 
 
765-463                6(0-36-0) 
สหกิจศึกษา  
Cooperative Education 
การปฏิบัตงิานด้านตะวันออกกลางและภาษาอาหรับเพื่อการ
ส่ือสารในสถานประกอบการอย่างเป็นระบบ 
Work-integrated learning course as full-time worker in a 
workplace 
 
765-465   3(0-6-3) 
ภาคนิพนธ์  
Senior Project 
การศึกษาค้นคว้าอิสระเกี่ยวกับตะวันออกกลางในหัวข้อที่
นักศึกษาสนใจ โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาเป็นผู้ให้ค าแนะน า 
น าเสนอผลการค้นคว้าในรูปรายงาน 
Independent study on any aspect of Middle East that is of 
interest to students under supervision of an advisor; written 
report required 
 
766-101      3 (3-0-6) 
กฎหมายอิสลามเบื้องต้น    
Introduction to Fiqh 
ความหมายของฟิกฮฺและชะรีอะฮ ก าเนิดและพัฒนาการของ 
ฟิกฮฺ ฐานะและบทบาทของฟิกฮฺในยุคต่างๆ รวมทั้งศึกษา  
มัซฮับ (ส านักคิด) ต่าง ๆ ของฟิกฮฺ โดยเน้นมัซฮับชาฟิอีย์ 
Definitions of Fiqh and Shari’ah;  origin and development 
of Fiqh, status and roles of Fiqh in several periods; Mazhab 
(schools of thoughts) in Fiqh with special reference to Mazhab 
Shafi’e 
 
766-102      3 (3-0-6) 
หลักกฎหมายอิสลาม  1       
Principles of Fiqh I 
ประวัติความเป็นมาของวิชาอุศูลุลฟิกฮฺ หุกม (บทบัญญัติ)  
ประเภทและที่มาของหุกม เช่น อัลกุร อาน หะดีษ อิจญ์มาอฺ 
และกิยาส 
History of the Principles of Fiqh; Islamic jurisprudence;  
types  and sources of Hukm such as al-Qur’an, Hadith,  
Ijtima’, and Qiyah 
 
766-203    3 (3-0-6)  
หลักกฎหมายอิสลาม 2        
Principles of Fiqh II 
วิชาบังคับก่อน : 766-102 หลักกฎหมายอิสลาม  1 
แนวทางการได้มาของบทบัญญัติอิสลาม อันได้แก่ อิสติหฺ 
ซานอิสติศลาหฺ และอุรฟุ (จารีตประเพณี) ตลอดถึงวิธีการ 
ตีความตัวบทของอัลกุรอานและหะดีษ 
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Prerequisite: 766-102 Principles of  Fiqh I 
Islamic law derived from Istihsan, Istislah, and Urf  
 (tradition) as well  as methods of interpretations of al-Qur’an 
and Hadith 
 
766-210      3 (3–0–6) 
หลักการปฏิบัติศาสนกิจในอิสลาม                    
Fiqh al-Ibadat 
ฟิกฮฺในส่วนที่เกี่ยวกับศาสนพิธีต่าง ๆ (อิบาดาต) ทั้งหมด 
คือการท าความสะอาด  การละหมาด  การถือศีลอด การจ่าย 
ซะกาตและการประกอบพิธีหัจญ์ 
Fiqh on all religious rituals (‘Ibadat): cleanliness, prayer  
(Salat), fasting (Siyam),  almsgiving (Zakat), and  
performing Hajj 
 
766-220       3 (3-0-6) 
กฎหมายธุรกิจอิสลาม 1         
Fiqh al-Muamalat I 
 ศึกษาการซ้ือขายในอิสลาม ประเภทต่าง ๆ ของการซ้ือขาย การ
โฆษณาสินค้า การลดแลกแจกแถม การคุ้มครองผู้บริโภค การ
ปรับขึ้นราคาสินค้า การกักตุนสินค้า ลิขสิทธ์ิทางการค้า การซ้ือ
ขายผ่านระบบอิเลคโทรนิค การเช่า การจ าน า จ านอง การว่าจ้าง 
สัญญาที่ไม่มีการตอบแทน เช่น วะกัฟ ฮิบะฮฺ และฮะดียะฮฺ 

        Fiqh in relation to sale contract, advertisment, consumer 
protection, price increasing, pledge and mortgage (Rahn), e-
commerce, hire of property, intellectual property, and gift 

 
766-240      2 (2-0-4) 
หลักกฎหมายมหาชน       
General Principles of Public Law 

 สถาบันทางกฎหมายมหาชน ความหมาย องค์ประกอบและ
รูปแบบของรัฐ การเป็นนิติบุคคลและสถาบันต่างๆ ของรัฐ 
ศึกษาความหมายและความจ าเป็นของการปกครองโดยกฎหมาย 
ความเป็นมาและวิวัฒนาการของระบบกฎหมายมหาชน 
ขอบเขตและลักษณะเฉพาะของกฎหมายมหาชน  บ่อเกิดของ
กฎหมายมหาชน แนวความคิดและนิติวิธี (Juristic Method) 
ของกฎหมายมหาชน 
Institutions in public law; definition, components and 
forms of state; legal person status and institutions of state;  
a study of the  necessity of governing by law; history and 
development of public law system; scope and specific 
characteristics of public law; study of the origin of public 
law and concept of juristic method in public law 
 
766-241    3 (3-0-6) 
กฎหมายแพ่ง : หลักทั่วไป    
Civil Law : General Principles 
ความหมาย ความเป็นมาและบ่อเกิดของกฎหมาย ประเภทและ
หมวดหมู่ของกฎหมาย การบัญญัติ การเปลี่ยนแปลงและการ
ยกเลิกกฎหมาย ความสัมพันธ์ระหว่างกฎหมายกับปรากฏการณ์
ทางสังคมอื่น ๆ ระบบกฎหมายที่ส าคัญของโลก การใช้ การ
ตีความ และการบังคับตามกฎหมาย สิทธิ หน้าที่ และการใช้
สิทธิ รวมทั้งการใช้สิทธิเกินส่วน นิรโทษกรรมและหลักสุจริต 
รวมทั้งบทบัญญัติตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  

บรรพ 1 หลักทั่วไป ลักษณะ 1 บทเบ็ดเสร็จทั่วไป และลักษณะ 
2 บุคคล 
Definition, background and origin of law; types and categories    
of law; enactment, alteration, and abrogation of law; relations 
between legal system and other social phenomena; study of 
world important legal systems; application, interpretations, 
effect and law enforcement; rights and responsibilities and 
exercise of right as well as excess of power, amnesty and rule 
of trusty; general principles of commercial law as specified in 
Civil and Commercial Code, Book1, excluding titles 3 to 6 
 
766-242    3 (3-0-6 ) 
กฎหมายรัฐธรรมนูญ       
Constitutional Law 
ประวัติและวิวัฒนาการของรัฐธรรมนูญ การจัดท า 
รัฐธรรมนูญอ านาจอธิปไตย องค์การต่าง ๆ ของรัฐตาม
รัฐธรรมนูญ สิทธิและเสรีภาพของบุคคล ทฤษฎีที่ส าคัญๆ ของ
ระบบรัฐธรรมนูญ  รวมทั้งปรัชญาของแนวความคิดต่าง ๆ ใน 
ระบบรัฐธรรมนูญนิยม 
History and development of constitution; government  
bodies; rights and liberty of individual; important theories  
of  constitutional system 
 
766-243      3 (3-0-6) 
 กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยนิติกรรมและสัญญา   
Civil  and Commercial Law: Juristic Acts and Contracts 

      ศึกษาหลักกฎหมายลักษณะนิติกรรม ตามประมวลกฎหมาย  
แพ่งและพาณิชย์บรรพ 1และหลักกฎหมายเรื่องระยะเวลา อายุ
ความและหลักกฎหมายสัญญา ตามประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์บรรพ 2 รวมทั้งกฎหมายเกี่ยวกับข้อสัญญาที่ไม่เป็น
ธรรม 
Principles of juristic act in Civil and Commercial Code, 
Book 1, including period of prescription and principles of  
contract in Book 2 of Civil and Commercial Code 
 
766-307      3 (3-0-6) 
กฎเกณฑ์และทฤษฎีในกฎหมายอิสลาม   
Qawa’id and Theory of Fiqh 
ความหมาย และประวัติความเป็นมาของเกาะวาอิดฟิกฮฺ และ
หลักการของฟิกฮฺ ทฤษฎีเกี่ยวกับหลักการฟิกฮฺ สิทธิ สัญญาและ
กรรมสิทธิ์ 

 Definition and historical background of Qawa’id and 
principles of Fiqh; theories on principles of Fiqh; rights; 
contract and right of ownership 

 
766-311      3 (3-0-6) 
กฎหมายอาญาอิสลาม    
Islamic Criminal Law 

 กฎหมายอิสลามในส่วนที่เกี่ยวกับคดีอาญาต่าง ๆ บทลงโทษ
และความผิดที่ไม่มีก าหนดบทลงโทษ (ตะอซีร) 

 Fiqh pertaining to criminal law; punishment; offence with 
unstated punishment (Ta’sir) 
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766-312    3 (3-0-6) 
กฎหมายครอบครัวอิสลาม   
Islamic Family Law 
การหมั้น การสมรส สิทธิและหน้าที่ของคู่สมรส การส้ินสุด 
ของการสมรส การเลี้ยงบุตรและการปกครอง สิทธิของบุตร 
และสิทธิของบิดามารดา 

 Engagement; marriage; rights and responsibilities of the 
married couple; cancellation of marriage; child rearing and 
guardianship; rights of a child and parents 

 
766-330    3 (3-0-6) 
วิธีวิทยาการวิจัยทางกฎหมายอิสลาม  
Research Methodology in Islamic Law 
ระเบียบวิธีวิจัยและขั้นตอนต่าง ๆ ของกระบวนการวิจัยทาง
นิติศาสตร์อิสลามโดยละเอียด การเลือกหัวข้อวิจัย การตั้งปัญหา
วิจัย การออกแบบวิจัย การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์และ
ตีความ พร้อมทั้งการเขียนรายงานการวิจัยที่ถูกต้อง 
Research methodology and stages in research process in 
Islamic law in details; choosing research topic, identifying 
research problem, research design, data collection and 
gathering, analysis and interpretation, as well as research 
report 
 
766-345    3 (3-0-6) 
กฎหมายอาญา 1 : บทบัญญัติทั่วไป    
Criminal Law 1 : General Principles 

 หลักทั่วไปในกฎหมายอาญา การใช้กฎหมายอาญา  โทษ และ
วิธีการเพื่อความปลอดภัย ความรับผิดในทางอาญา การพยายาม
กระท าความผิด ตัวการและผู้สนับสนุน การกระท าความผิด
หลายบทหรือกระทง การกระท าความผิดอีก อายุความและหลัก
กฎหมายที่ใช้แก่ความผิดลหุโทษ 
General principles of criminal law; application of criminal 
law; penalty and safety procedure; admission of criminal guilt; 
attempt of malfeasance; principals and supporters; various 
offenses; repeated offenses; prescription, application petty 
offenses 
 
766-414   3 (3-0-6) 
กฎหมายมรดก-พินัยกรรมอิสลาม    
Law of Inheritance and the living Will in Islam 
หลักการแบ่งมรดกในอิสลาม ผู้มีสิทธิรับมรดก การตัดสิทธิใน
มรดกและการท าพินัยกรรม ทัศนะการแบ่งมรดกของชาว
อาหรับก่อนอิสลาม 
Division of inheritance in Islam; eligible recipients of 
inheritance; disinheritance; will in Islam; Arabs’ concepts of  
inheritance division before the Coming of Islam 
 
766-431      3 (1-4-4) 
สัมมนากฎหมายอิสลามกับปัญหาปัจจุบัน       
Seminar on Islamic Law in Contemporary Issues 
สัมมนาปัญหาทางกฎหมายอิสลามที่เกี่ยวกับปัญหาปัจจุบัน เช่น 
การธนาคาร การประกันชีวิต การประกันภัย การบริจาคเลือด
หรืออวัยวะ การผสมเทียม ธนาคารอสุจิ และศัลยกรรมตกแต่ง 
และกฎหมายที่เกี่ยวกับมุสลิมในประเทศไทย 

Seminar on Fiqh on contemporary issues such as banking, life 
insurance, insurance, blood and organ donation, artificial 
insemination, sperm bank including law relating to muslim in 
Thailand 
 
วิชาเฉพาะกลุ่ม  
ก. วิชาเฉพาะกลุ่มกฎหมายอิสลาม 
766-204    2 (2-0-4) 
หลักกฎหมายอิสลาม 3    
Principles of Fiqh III 

วิชาบังคับก่อน : 766-203 หลักกฎหมายอิสลาม 2  
 วิธีการก าหนดหุกมโดยวิธีการวิเคราะห์ อิจญ์ติฮาด (วินิจฉัย) 

คุณสมบัติของผู้กระท าการวิเคราะห์ วินิจฉัย (อิจญ์ติฮาด) การ
ฟัตวา ความแตกต่างระหว่างการพิพากษาและการฟัตวา และตัก
ลีด 

Prerequisite: 766-203 Principles of Fiqh II 
   Islamic law derived from Ijtihad (interpretation); 
       qualification of the interpreter (Mujtahid); Fatwa, the 
       distinction between judgment and fatwa; and Taqlid 
 

766-313    3 (3-0-6) 
กฎหมายอิสลามเปรียบเทียบ    
Comparative Fiqh 
ความหมาย และความส าคัญของการศึกษาฟิกฮฺในเ ชิง
เปรียบเทียบ สาเหตุความแตกต่างของแนวความคิดที่เกี่ยวข้อง
กับฟิกฮฺ ตลอดถึงความแตกต่างทางความคิดของนักฎหมาย
อิสลามในเรื่องที่เกี่ยวกับอิบาด๊าตและมุนากะฮาต มุอามาล๊าต
และญินายาต 
Definition and significance of the study of comparative 
Fiqh; causes of the distinction between concept in Fiqh as 
well as the differences of Islamic scholars relating to Ibadat  
and Munakahat,  Muamalat and Jinayat 
 
766-316    3 (3–0–6)    
กฎหมายอิสลามว่าด้วย หะลาล-หะรอม      

Fiqh Halal-Haram 
กฎหมายอิสลามที่เกี่ยวกับอาหาร เครื่องดื่ม เครื่องใช้ และ 
เครื่องแต่งกายที่อนุมัติและไม่อนุมัติ และศึกษาเรื่องที่ 
เกี่ยวกับความสะอาด 
Fiqh pertaining to permissible (lawful) and forbidden  
(prohibited) food, drink, basic neccessities, and clothing;  
and study relating to cleanliness 
 
766-317    3 (3–0–6)    
กฎหมายอิสลามว่าด้วยมาตรฐานอาหารและผลิตภัณฑ์หะลาล  
Fiqh on Halal Standard of Foods and Products 
ระเบียบคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยว่าด้วยการ
รับรองหะลาล กระบวนการผลิต เริ่มตั้งแต่การคัดเลือกวัตถุดิบ 
ขั้นตอนการผลิต การบรรจุภัณฑ์ การเก็บรักษา การช าระล้าง 
และการขนส่ง ให้ถูกต้องตามมาตรฐานหะลาล ตลอดจนศึกษา
วิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ที่มีการปนเปื้อนกับส่ิงที่หลักการอิสลามไม่
อนุมัติ 
Regulation of the Central Islamic Committee of Thailand 
regarding halal food standards; food production, raw materials 
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pacckging storage, cleaning and transportation processes 
certified and accredited with the Halal food standard; analysis 
of loan contaminated products 
 
766-321    3 (3-0-6) 
กฎหมายธุรกิจอิสลาม 2      
Fiqh al-Muamalat II 
ศึกษาความเป็นมาของสถาบันการเงินอิสลาม ฟิกฮฺที่เกี่ยวกับ 
การบริการของสถาบันการเงินอิสลาม อาทิเช่น การรับฝาก 
เงินประเภทต่าง ๆ การค้ าประกัน การให้วงเงินสินเช่ือ การ 
โอนเงิน การับซื้อตั๋วแลกเงิน ตั๋วสัญญาการใช้เงิน การ 
แลกเปลี่ยนเงินตรา เป็นต้น 
History of Islamic financial institution, Fiqh relating to  
Islamic financial institution’s products and services, for  
example money deposit and transfer, loan and secured  
transactions, bill of exchange, promissory note, currency  
exchange transaction 
 
766-415    3 (3-0-6)   
ระบบการศาลและวิธีพิจาณาความในอิสลาม 
Islamic Judicial System and Judiciary process 
ประวัติความเป็นมาของศาล ผู้พิพากษา วิธิพิจารณาความใน 
ศาล เช่น ประเภทของศาล การตั้งและอ านาจของผู้พิพากษา 
ความสัมพันธ์ระหว่างผู้พิพากษากับรัฐ การฟ้องร้อง 
พยานหลักฐานและการพิจารณาคดีรวมทั้งการฝึกงานที่ศาล 
และที่ส านักงานคณะกรรมการอิสลามประจ าจังหวัดเพื่อ 
ศึกษากระบวนวิธีพิจารณาความ 
History of court; judge; and trial such as type of court, 
appointment and authority of judge, relationship between 
judge and state, litigation, evidence and trial as well as 
internship in court and provincial Islamic committee in  
order to study trial process 
 
766-418               2 (2-0-4) 
กฎหมายอิสลามระหว่างประเทศ  
International Islamic Law 
กฎหมายอิสลามระหว่างประเทศทั้งประเภทเอกชนและ 
มหาชน บุคคลในกฎหมายระหว่างประเทศ สถานภาพของผู้ 
ที่ไม่ใช่พลเมืองของรัฐอิสลาม หลักความสัมพันธ์ระหว่างรัฐ 
อิสลามกับรัฐอื่น ทั้งในภาวะปกติ ภาวะสงครามและในภาวะ 
ที่มีสัญญาต่อกัน 
International Islamic law including private and public 
categories; parties in international law; status of non- 
Muslims in Islamic state; principles of relations between  
Islamic state and other states under normal, war and pact 
 Conditions 
 
ข.วิชาเฉพาะกลุ่มนิติศาสตร์ 
766-344    3 (3-0-6) 
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ว่าด้วยหนี้ : หลักทั่วไป  
Civil and Commercial Law of Obligation: General 
Principles 
 หลักทั่วไปของกฎหมายลักษณะหนี้  ตา
มลกัษณะ 1 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 2 

นอกจากที่เป็นเนื้อหาของกฎหมายลักษณะนิติกรรมและสัญญา 
และกฎหมายลักษณะละเมิด จัดการงานนอกส่ังและลาภมิควร
ได ้
General principles of obligation law based on Civil and  
Commercial Code Book 2 Title 1, in addition to contents of 
 Law of Juristic Acts and Contracts; Law of Torts,  
Management of Affairs without Mandate and Undue 
 Enrichment   
 
766-346    3 (3-0-6) 
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ลักษณะละเมิด จัดการงานนอกสั่ง 
ลาภมิควรได้  
Civil and Commercial Law : Torts Management of   
Affairs without Mandate and   Undue Enrichment  
หลักกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ลักษณะละเมิด จัดการงาน 
นอกส่ัง ลาภมิควรได้ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
 บรรพ 2 
Principles of civil and commercial law; law of torts, 
management of affairs without mandate and undue enrichment 
based on Civil and Commercial Code Book 2 Title 3-5 
 
766-447    3 (3-0-6) 
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยทรัพย์และที่ดิน  
Civil and Commercial Law of Property and Land 
หลักกฎหมายลักษณะทรัพย์สิน การได้มาซ่ึงกรรมสิทธิ์ แดน 
กรรมสิทธิ์ การใช้กรรมสิทธิ์ กรรมสิทธิ์รวม ทรัพยสิทธิ 
ประเภทต่าง ๆ  ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 
 1 ลักษณะ 3 และ บรรพ 4  และตามประมวลกฎหมายที่ดิน  
Principles of property and land law; obtaining of ownership;  
ownership of land; application of ownership; collective 
 ownership; different types of property rights based on Civil  
and Commercial Code Book 1 Tile 3 and Book 4, and Land  
Code  
   
766-454    4 (4-0-8) 
กฎหมายอาญา 2 : ภาคความผิด     
Criminal Law II : Offense 
วิชาบังคับก่อน : กฎหมายอาญา 1 : บทบัญญัติทั่วไป 
หลักกฎหมายเกี่ยวกับความผิดในลักษณะต่าง ๆ ในภาค 2  
และ ภาค 3 ของประมวลกฎหมายอาญา 
Prerequisite: 766-345 Criminal Law I: General Principles  
Different types of offenses in Part 2 and Part 3 of Code of  
Criminal Procedure 
 
766-461    3 (3–0–6) 
เอกเทศสัญญา 1     
Specific Contracts I 
หลักกฎหมาย ลักษณะซ้ือขาย แลกเปลี่ยน ให้ เช่าทรัพย ์และ 
เช่าซ้ือ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 3 และ 
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองผู้บริโภคเบื้องต้น 
Principles of law; types of purchase and sale; exchange, rent  
of property and hire purchase based on Civil and  
Commercial Code Section 3 and law related to consumer  
protection 
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กลุ่มวิชาเลือกเอก 
766-205     3 (3-0-6) 
อัลกุรอานที่เกี่ยวกับกฎหมาย    
Qur’anic Verses Bearing on Law 
วิเคราะห์อายะฮฺ (โองการ) ต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับฟิกฮฺในส่วนที่ 
เกี่ยวข้องกับกฎหมายครอบครัวและมรดก โองการต่าง ๆ ที่ 
เกี่ยวกับกฎหมายอาญา เช่น ความผิดทางอาญาที่มีการ 
ก าหนดบทลงโทษ และความผิดทางอาญาที่ไม่มีการก าหนด 
บทลงโทษ และอายะฮฺที่เกี่ยวกับระบบศาล การพิจารณาคดี 
และพยานหลักฐาน 
Analysis of Qur’anic verses related to Fiqh on Islamic  
family law and inheritance,  verses related to criminal law  
such as criminal offence with assigned penalty and without  
assigned penalty; and verses relating to court system, trial  
and evidence 
 
766-206  3 (3-0-6) 
อัลหะดีษที่เกี่ยวกับกฎหมาย    
al-Hadith Bearing on Law 
วิเคราะห์หะดีษต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  
การล้มละลาย การจ าน าจ านองและการค้ าประกัน หะดีษ  
ต่างๆ ที่เกี่ยวกับกฎหมายอาญา และการพิจารณาคดีอาญา 
Analysis of Hadith related to civil and commercial law;  
bankruptcy; pawn; mortgage and suretyship;  Hadith related 
 to criminal law and criminal trial 
 
766-352   3 (3–0–6) 
กฎหมายลักษณะมรดก     
Law of Succession 
หลักกฎหมายเกี่ยวกับมรดก บทเบ็ดเสร็จทั่วไป สิทธิโดย 
ธรรมในการรับมรดก พินัยกรรมวิธีการจัดการและปันทรัพย์ 
มรดก มรดกที่ไม่มีผู้รับ อายุความตามประมวลกฎหมายแพ่ง 
และพาณิชย์บรรพ 6 
Principles of succession law, general provisions, statutory 
 right of inheritance, wills, administrative and distribution 
 of an estate, vacant estates and periods of time based on  
Civil and Commercial Law, Book 6 
 
766-353   2 (2-0-4) 
กระบวนการยุติธรรมและระบบศาลไทย   
Judiciary Process and Thai Court System  
กระบวนการยุติธรรมทางแพ่ง กระบวนการยุติธรรมทาง 
อาญา กระบวนการยุติธรรมทางปกครอง ระบบศาลเดี่ยวหรือ 
ศาลยุติธรรม ระบบศาลคู่หรือศาลช านัญพิเศษ โครงสร้าง 
อ านาจหน้าที่และการบริหารงานของศาลยุติธรรม ศาล 
ปกครอง ศาลทหาร และศาลรัฐธรรมนูญ 
Process of civil justice, criminal justice and administrative  
justice; the court system; court of justice, specialized courts,  
parallel court system, single court system; the structure of  
power, duty and judicial administration in Court of Justice, 
Administrative Court, Military Court, and Constitutional 
Court 
 
 

766-356   3 (1-4-4)   
การระงับข้อพิพาทโดยทางเลือกอื่น    
Alternative Dispute Resolution 
วิธีการระงับข้อพิพาทในรูปแบบต่าง ๆ ทั้งนอกศาลและใน 
ศาล เช่น การเจรจาอนุญาโตตุลาการ การไกล่เกล่ียและ 
ประนอมข้อพิพาท และปัญหาปัจจุบันต่าง ๆ อันเกิดจากการ 
ระงับข้อพิพาทในศาล ตลอดจนฝึกปฏิบัติการระงับข้อพิพาท 
โดยทางเลือกต่าง ๆ 
Procedure of dispute resolution both in and out of court; for  
example, arbitration, conciliation and compromise; current  
problems caused by dispute resolution in court as well as 
practice on alternative dispute resolution 
 
766-408   3 (3-0-6) 
ปรัชญากฎหมายอิสลาม    
Philosophy of Islamic Law 
ปรัชญาในการบัญญัติกฎหมายในอิสลาม และเป้าหมายหลัก 
ห้าประการของกฎหมายอิสลาม คือ การรักษาศาสนา ชีวิต 
ทรัพย์สิน สติปัญญา และสายตระกูล 
Philosophy of law in Islam and five main objectives of  
Islamic law namely preservation of religion, life, property,  
mind and descent 
 
766-419   2 (2-0-4) 
ซิยาซะฮ์ ชัรอียะฮ์           
Siyasah Shar‘iyah 
ที่มาของอ านาจการปกครอง ระบบการปกครองและประวัติ 
การจัดตั้งรัฐอิสลาม วิธีการเลือกผู้น า คุณสมบัติและบทบาท 
ของผู้น า ตลอดจนการส้ินสุดความเป็นผู้น าในอิสลาม 
Origin of administrative power; administrative system and  
history of the establishment of Islamic state; selection of  
leader, qualification and role of leader as well as termination  
of leadership in Islam 
 
766-424   2 (2-0-4) 
ระบบการเงิน การคลังในอิสลาม   
Islamic Finance System 
หลักการและนโยบายการคลังในอิสลาม อันได้แก่การ 
จัดระบบรายได้และรายจ่าย 
Principles and policies of public finance in Islam: revenues 
and expenditure management system 
 
766-432   3 (3-0-6) 
อัลฟะลัก                                 
al-Falak 
ระบบการโคจรของโลก ดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์ เพื่อค านวณ 
เวลาละหมาด 5 เวลา ตลอดจนการก าหนดวันส าคัญทาง 
ศาสนาอิสลาม 
Orbit of the earth, sun, and moon in order to calculate 5  
prayer times as well as to identify important dates in religion 
 
766-451   3 (3-0-6) 
กฎหมายพาณิชย์ 1       
Commercial Law I 
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กฎหมายว่าด้วยสัญญาในทางพาณิชย์ลักษณะต่างๆ เช่น 
ลักษณะซ้ือขาย แลกเปลี่ยน ให้เช่าทรัพย์ และเช่าซ้ือ กฎหมาย 
เกี่ยวกับห้างหุ้นส่วน บริษัท เช่น การบริหารจัดการ ความ 
เกี่ยวพันระหว่างผู้เป็นหุ้นส่วนด้วยกันกับบุคคลภายนอก 
อ านาจหน้าที่และความรับผิดของกรรมการและ ผู้บริหาร การ 
จดทะเบียนห้างหุ้นส่วนสามัญ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บริษัทจ ากัด 
และอื่น ๆ 
Legal principle of specific contracts such as sale, exchange,  
gift, hire of property, and hire purchase; legal principles of  
partnership and company such as management, relation of 
partners between themselves and with third persons, power, 
duty and liability of directors and executives; the registration  
of ordinary partnership, limited partnership and limited 
 company 
 
766-452   3 (3-0-6) 
กฎหมายพาณิชย์ 2    
Commercial Law II 
กฎหมายพาณิชยเ์กี่ยวกับการกู้ยืม ฝากทรัพย์ ค้ าประกัน 
จ านอง จ าน า และหลักประกันแห่งหนี้ประเภทต่าง ๆ  
รวมทั้งหลักกฎหมายเกี่ยวกับบัญชีเดินสะพัด ตั๋วเงิน และตรา 
สารเปลี่ยนมือประเภทต่าง ๆ ตามกฎหมายลักษณะตั๋วเงิน 
 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 3 รวมถึง 
กฎหมายเกี่ยวกับความรับผิดทางอาญาที่เกิดจากตั๋วเงิน  
Legal principles pertaining to loan, deposit, suretyship,  
mortgage, pledge, and securities for various types of debt,  
legal principles pertaining to current account, bill and types 
 of negotiable instruments according to the Civil and 
 Commercial Code Book III including offences relating to  
the use of bill 
 
766-455    3 (3-0-6) 
กฎหมายปกครอง     
Administrative Law 
หลักทั่วไปและลักษณะส าคัญของกฎหมายปกครอง องค์กร 
ฝ่ายปกครอง การกระท าในทางการปกครอง ผลบังคับของ 
ค าส่ังทางปกครอง การเพิกถอนค าส่ังทางปกครอง มาตรการ 
บังคับทางปกครอง วิธีปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง 
บริการสาธารณะ การจัดระเบียบบริหารราชการ องค์กรศาล 
ปกครอง อ านาจของศาลปกครอง วิธีพิจารณาคดีในศาล 
ปกครอง และการบังคับคดีปกครอง 
General principles and significant characteristics of  
 administrative law, administrative organs, administrative  
 act, legal effect of administrative act, revocation of 
 administrative act, administrative execution, procedures 
 performed by administrative officials, public service, 
 administration of state organs; Including organization and 
 jurisdiction of administrative court, administrative court’s  
 procedure and execution of administrative judgement 
 
766-457   3 (3-0-6) 
กฎหมายเกี่ยวกับทรพัย์สินทางปญัญา   
Intellectual Property Law 
วิวัฒนาการและแนวคิดเกี่ยวกับการคุ้มครองทรัพย์สินทาง 

ปัญญา ทรัพย์สินทางปัญญาประเภทต่าง ๆ เช่น ลิขสิทธ์ิ  
สิทธิบัตร และสิทธิในเครื่องหมายการค้า ความคุ้มครองตาม 
กฎหมาย การบังคับใช้ตลอดจนการตรวจสอบสิทธิและ 
วิธีการขอรับการคุ้มครองรวมทั้งการคุ้มครองทรัพย์สินทาง 
ปัญญาระหว่างประเทศ สัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิใน 
ทรัพย์สินทางปัญญา 
Evolution and concepts relating to intellectual property (IP)  
protection, the classifications of intellectual property rights  
such as copyright, patent and trademark, legal protection 
and enforcement, right examination and protection 
eligibility as well as major international IP conventions and  
IP licensing agreement 
 
766-458   2 (2-0-4) 
กฎหมายเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน   
Human Rights Law 
ความหมายและปรัชญาของสิทธิมนุษยชน การคุ้มครองสิทธ ิ
มนุษยชนขององค์การสหประชาชาติ การคุ้มครองสิทธิ 
มนุษยชนในระดับระหว่างประเทศ ระดับภูมิภาค และการ 
คุ้มครองสิทธิมนุษยชนตามกฎหมายไทย 
Definition and philosophy of human rights; protection of  
human rights by the United Nations; protection of human  
rights at international and regional level; protection of  
human rights under Thai law 
 
766-459   3 (3-0-6) 
กฎหมายเปรียบเทียบ          
Comparative Law 
เปรียบเทียบระหว่างกฎหมายทั่วไปกับกฎหมายอิสลาม  
ลักษณะแพ่งพาณิชย์ และลักษณะอาญา พร้อมด้วยแหล่งที่มา 
ของกฎหมายทั้งสอง 
Comparison between general law and Islamic law; civil and 
commercial and  criminal qualities as well as sources of both 
laws  
 
766-460   3 (3-0-6) 
กฎหมายลักษณะตั๋วเงิน      
Law of Negotiable Instruments 
หลักกฎหมายเกี่ยวกับบัญชีเดินสะพัด ตั๋วเงิน และตราสาร 
เปลี่ยนมือ ตามกฎหมายลักษณะตั๋วเงิน ประมวลกฎหมาย 
แพ่งและพาณิชย ์บรรพ 3 รวมทั้งกฎหมายเกี่ยวกับความรับ 
ผิดทางอาญาที่เกิดจากตั๋วเงิน 
Principles of law related to current account, negotiable 
 notes based on law of negotiable instruments, Civil  
and Commercial Code Book 3, including law of criminal  
liability  caused by negotiable notes 
 
766-462   3 (3–0–6) 
เอกเทศสัญญา 2     
Specific Contracts II 
หลักกฎหมายลักษณะจ้างแรงงาน จ้างท าของ ตัวแทน  
นายหน้า ประนีประนอมยอมความฝากทรัพย์ และการพนัน 
ขันต่อ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
Principles of employment law, hire of service; agency,  
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brokerage, compromise, deposit and gambling and betting 
 based on the Civil and Commercial Code 
 
766-463   2 (2–0–4) 
กฎหมายว่าด้วยการกู้ยืมและหลกัประกัน   
Law of Secured Transactions 
หลักกฎหมายว่าด้วยการกู้ยืม และหลักประกันแห่งหนี้ (ค้ า 
ประกัน จ านอง จ าน า) ตามประมวลกฎหมาย 
แพ่งและพาณิชย์ บรรพ 3 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง 
Principles of secured transaction law and secured debt  
(secured mortgage and pledge based on Civil and  
Commercial Code, Section 3 and other related law 
 
766-464    3 (3–0–6) 
กฎหมายเกี่ยวกับองค์กรธรุกิจ     
Law of Business Organization  
ประเภท การจัดตั้ง โครงสร้างขององค์กรธุรกิจประเภทห้าง 
หุ้นส่วน บริษัทและบริษัทมหาชนจ ากัด การเงิน การระดม 
ทุน การบริหารจัดการ การจัดการภายในและการควบคุมการ 
บริหารจัดการขององค์กรธุรกิจ การเข้าสู่ต าแหน่ง อ านาจ 
หน้าที่และความรับผิดของกรรมการและผู้บริหาร 
ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ถือหุ้น กรรมการ ผู้บริหารกับ 
บุคคลภายนอก ความรับผิดทางอาญาขององค์กรธุรกิจ 
 กรรมการและผู้บริหาร 
Types, establishment, structure of business organization 
 namely partnership, company, and limited public company; 
 finance, capital mobilization; administration; management  
within the organization, and controlling of business  
organization management; appointment of position;  
authority, duty and liability of board of committee and  
executives; relationship between stockholders and board of 
 committee, executives and outsiders; criminal liability of 
 business organization, board of committee and executives 
 
766-465   3 (3–0–6) 
นิติปรัชญา       
Legal Philosophy 
ประวัติและผลงานของนักปรัชญากฎหมายในส านักความคิด 
ทางกฎหมาย ปรัชญาที่เป็นรากฐานของทฤษฎีกฎหมาย 
 ความหมายของกฎหมาย อ านาจอธิปไตย โทษ สิทธิ ความ 
ยุติธรรม ความเป็นธรรมในสังคม ความเสมอภาค อิทธิพล 
ของนิติปรัชญาต่อการสร้างและการใช้กฎหมาย 
History and work of legal philosophers from different law  
schools of thought; philosophy which many legal theories  
were based on; emphasizing the meanings of law, sovereign  
power, penalty, right, justice, social fairness and equality;  
influences of legal philosophy on legislation and application  
of law   
 
766-466  4 (4–0–8) 
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพง่     
Law of Civil Procedure 
หลักกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ว่าด้วยบททั่วไป วิธี 
พิจารณาในศาลช้ันต้น อุทธรณ์ และฎีกาตามประมวล 

กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 
Principles of Civil Procedure law; general rules of law;  
procedure in the Court of First Instance; petition of appeal  
based on the Civil Procedure Code 
 
766-467   2 (2–0–4) 
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพง่ : ภาคบังคับคดี   
Law of Civil Procedure : Execution of Judgments of 
Orders 
วิชาบังคับก่อน : 766-466 กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 
หลักกฎหมายว่าด้วยวิธีการช่ัวคราวก่อนพิพากษา และการ 
บังคับตามค าพิพากษา หรือค าส่ังตามประมวลกฎหมายวิธี 
พิจารณาความแพ่ง 
Prerequisite: 766-466 Law of Civil Procedure. 
Principles of law concerning interim relief; execution of 
judgment or execution of the orders based on Code of Civil 
Procedure 
 
766-468   4 (4–0–8) 
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา     
Law of Criminal Procedure 
หลักทั่วไปในการด าเนินคดีอาญา อ านาจพนักงานสอบสวน 
และศาล การฟ้องคดีอาญาและคดีแพ่งที่เกี่ยวเนื่องกับ 
คดีอาญา หมายเรียกและหมายอาญา จับ ขัง จ าคุก ค้น ปล่อย 
ช่ัวคราว สอบสวน วิธีพิจารณาในศาลช้ันต้น อุทธรณ์และ 
ฎีกา ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
Principles of criminal procedure law; authority of inquiry 
officials and court; prosecution of criminal cases and civil  
cases relating to the criminal case; subpoena, power of  
arrest, imprisonment, search, release, and investigation;  
procedure in the Court of First Instance, the Appeal Court  
and the Supreme Court based on the Criminal Procedure 
Code 
 
766-469   3 (3–0–6) 
กฎหมายลักษณะพยานหลักฐาน     
Law of Evidence 
วิชาบังคับก่อน : 766-466 กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 
หลักทั่วไปและหลักกฎหมายว่าด้วยพยานหลักฐาน ตาม 
บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา 
ความแพ่ง ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและ 
กฎหมายอื่น 
Prerequisite:  766-466  Law of Civil Procedure 
General principles and legal principles of evidence based on 
the Code of Civil Procedure and Code of Criminal  
Procedure and other laws 
 
766-470   3 (3–0–6) 
กฎหมายมหาชนระหว่างประเทศ      
Public International Law 
ประวัติความเป็นมาของกฎหมายระหว่างประเทศ ทฤษฎีของ 
กฎหมายระหว่างประเทศ บ่อเกิดของกฎหมายระหว่าง 
ประเทศ หลักกฎหมายทั่วไป การกระท าที่มีผลในทาง 
กฎหมายระหว่างประเทศความสัมพันธ์ระหว่างกฎหมาย 
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ระหว่างประเทศและกฎหมายภายใน บุคคลในกฎหมาย 
ระหว่างประเทศการแบ่งประเภทของรัฐสิทธิและหน้าที่ของ 
รัฐ หลักว่าด้วยเขตอ านาจของรัฐ การรับรองรัฐบาลใหม่ การ 
สืบสิทธิของรัฐ ความรับผิดชอบของรัฐ ผู้แทนของรัฐ 
ระบอบ กฎหมายที่ใช้กับบริเวณต่าง ๆ นิติสัมพันธ์ทางด้าน 
เศรษฐกิจระหว่างประเทศ การระงับข้อพิพาทระหว่าง 
ประเทศ สงครามและการใช้ก าลังในความสัมพันธ์ระหว่าง 
ประเทศ 
History of public international law, theories of international  
law, sources of international law, principles of law, illegal  
acts according to international law, relations between 
 international law and law of the country, subjects in  
international law, classification of states, rights and duties 
of states, principles of jurisdiction of states, recognition of 
new governments, the succession of states, state 
responsibility, state representatives, legal regimes used in 
different areas, legal relations in international economics,  
settlement of international disputes, war and force using in  
international relations 
 
766-471   3 (3–0–6) 
กฎหมายเอกชนระหว่างประเทศ    
Private International Law 
ที่มา ความหมาย และลักษณะของกฎหมายเอกชนระหว่างประเทศ การจัดสรรเอกชนในทางระหว่างประเทศ การก าหนดสิทธิหน้าที่และสถานภาพของบุคคลในทางระหว่างประเทศ กฎเกณฑ์ว่าด้วยการขัดกันแห่งกฎหมาย และวิธีการระงับข้อพิพาทของบุคคลในทางระหว่างประเทศ 
Origin, definition and characteristics of international private 
 law; international privatization; regulation of personal  
rights and duties and status of international persons;  
regulations concerning conflicts in international laws and  
settlement among international persons 
 
766-472   2 (2–0–4) 
ภาษาอังกฤษส าหรับนักกฎหมาย    
English for Lawyer 
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายไทยฉบับต่าง ๆ และการ 
เปรียบเทียบ ความรู้เบื้องต้น เกี่ยวกับระบบกฎหมายจารีต 
ประเพณี ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับค าศัพท์ทางกฎหมายทั่วไป 
โดยการใช้บทบาทสมมุติ ในการเรียนรู้ 
An introduction to the different areas of Thai law and a  
comparison with and an introduction to the Common Law  
system plus an introduction to common legal terms and 
utilizing role play     
 
766-473   3 (3–0–6) 
กฎหมายวิธีปฏิบัตริาชการทางปกครอง    
Law on Administrative Procedure  
วิชาบังคับก่อน : 766-455 กฎหมายปกครอง  
ความเป็นมาและแนวความคิดในการมีกฎหมายว่าด้วยวิธี 
ปฏิบัติราชการทางปกครองของไทยและต่างประเทศ แนวคิด 
พื้นฐานของ “กระบวนการพิจารณา” ทางปกครอง  
ความส าคัญของกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทาง 
ปกครองของไทย หลักการส าคัญของกฎหมายว่าด้วยวิธี 
ปฏิบัติราชการทางปกครอง และขอบเขตการบังคับใช้ 
กฎหมายดังกล่าว 
 

Prerequisite:  766-455 Administrative Law  
Background and concepts of law on administrative  
procedures in Thailand and other countries; fundamental  
concepts of “Administrative Procedures” ; importance of  
the Thai law on administrative procedures ; principles and  
scope of enforcement of administrative procedure law 
 
766-474   2 (2–0–4) 
หลักวิชาชีพนกักฎหมาย      
Legal Ethics 
วิวัฒนาการวิชาชีพกฎหมาย หน้าที่และงานของนักกฎหมาย 
ในสาขาต่าง ๆ มารยาท วินัย อุดมคติ หลักธรรมส าหรับ 
วิชาชีพกฎหมาย รวมถึงการก่อตั้งองค์กรวิชาชีพกฎหมาย  
และองค์กรควบคุม การประกอบวิชาชีพกฎหมายคุณธรรม 
และจริยธรรมส าหรับนักกฎหมาย 
Evolution of law profession; functions and jobs of several 
types of lawyers; manners, disciplines, ideology and moral  
principles of law professionals; establishment of law  
professional organizations and organizations for controlling  
the law professionals and ethics for lawyers 
 
766-475   3 (3–0–6) 
กฎหมายภาษอีากรและการคลัง    
Law of Taxation and Public Finance 
ความเป็นมาและพัฒนาการของการคลังภาครัฐ ความสัมพันธ์ 
ระหว่างการคลังภาครัฐกับสภาพเศรษฐกิจ การเมือง และ 
สังคม หลักเศรษฐศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการคลังภาครัฐ  
เครื่องมือทางการคลังที่รัฐใช้ในการบริหารประเทศ ระบบ 
ภาษีอากร หลักกฎหมายทั่วไปของงบประมาณ กระบวนการ 
งบประมาณ การควบคุมตรวจสอบการใช้งบประมาณและ 
การตรวจเงินแผ่นดิน 
Origins and development of state finances; relationship  
between state finances and economy, politics and society;  
economics principles relating to state finances; financial  
instruments used by the state for running the country; tax  
system, general laws for budgeting, budgeting procedure;  
control and assessment of state budgeting and auditing of  
state finances 
 
766-476   2 (2–0–4) 
กฎหมายแรงงาน      
Labor Law 
วิวัฒนาการและหลักทั่วไปของกฎหมายแรงงาน ความ 
แตกต่างระหว่างสัญญาจ้างแรงงานกับสัญญาจ้างท าของ ตาม 
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ หลักกฎหมายแรงงานที่ 
ส าคัญ อาทิกฎหมายคุ้มครองแรงงาน แรงงานสัมพันธ์ การ 
ระงับข้อพิพาทแรงงานและการพิจารณาคดีแรงงาน 
Evolution and general principles of labor law, differences  
between labor contracts and hire of service contracts  
according to the Civil and Commercial Code, important  
legal principles such as labor protection law, labor relation  
law, settlement of labor disputes and labor procedure 
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766-477   3 (3–0–6) 
หลักกฎหมายการค้าระหว่างประเทศ   
International Business Transactions Law 
หลักการและแนวคิดเบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจระหว่างประเทศ  
หลักการและโครงสร้างทางกฎหมายธุรกิจระหว่างประเทศ  
กฎหมายและสัญญาเกี่ยวกับการลงทุน การถ่ายทอด 
เทคโนโลยี การกู้ยืมเงิน การซ้ือขาย การระงับข้อพิพาททาง 
ธุรกิจ และภาษีอากรเกี่ยวกับการค้าระหว่างประเทศ 
Fundamental principles and concepts of international trade  
transactions, legal principles and structure of international  
trade transactions, law and contracts relating to investment,  
technology transfer, loaning, sales, settlement of business 
transactions disputes and tax relating to international trade 
 
766-478   2 (2–0–4) 
กฎหมายลักษณะล้มละลาย    
Bankruptcy Law 
กระบวนพิจารณาคดีล้มละลาย และการฟื้นฟูกิจการ วิธีการ 
จัดการทรัพย์สินของลูกหนี้ เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ อ านาจ 
ศาลและกระบวนพิจารณาคดีล้มละลาย การสอบสวน บท 
ก าหนดโทษและการฟื้นฟูกิจการ 
Bankruptcy judicial procedure and business revival,  
debtor’s assets management, asset protection officers, court 
power and bankruptcy procedure, investigation, 
punishment and business revival 
 
       กลุ่มวิชาการฝึกงาน ภาคนิพนธ์ หรือสหกิจศึกษา 
766-300   3 (0–0–9) 
การฝึกงาน      
Field Work 
การฝึกงานในหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย 
อิสลาม นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนแล้วไม่น้อยกว่า 6 ภาค 
การเรียน ต้องติดต่อเข้ารับการฝึกงานในภาคฤดูร้อนไม่น้อย 
กว่า 300 ช่ัวโมง แล้วท ารายงานเสนออาจารย์ผู้ควบคุม 
Field work in various business units involving Islamic law;  
student having registered for at least 6 semesters are eligible  
to do field work for a minimum of 300 hours, written report 
required 
 
766-401   3 (0-9-0) 
ภาคนิพนธ์ทางกฎหมายอิสลาม    
Senior Project for Islamic law 
การค้นคว้าเกี่ยวกับกฎหมายอิสลามในหัวข้อที่นักศึกษา 
สนใจ โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์เป็นผู้ให้ค าแนะน า  
พร้อมกับน าเสนอผลการค้นคว้าในรูปสารนิพนธ์ 
Independent study on any aspect of Islamic law that is of  
students’ interest and under the supervision of an advisor ;  
written report project 
 
766-433   6 (0-36-0) 
สหกิจศึกษา    
Cooperative Education 
การปฏิบัติงานเต็มเวลาของนักศึกษาด้านกฎหมายอิสลาม ใน 
สถานประกอบการหรือในโองการที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นระบบ  

ภายใต้การดูแลและแนะน าของอาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษา  
และที่ปรึกษาจากสถานประกอบการ การรายงาน การ 
น าเสนอ และผลส าเร็จโครงงานสหกิจศึกษา 
On the full-time job training in field of Islamic law at work 
place or related organization under supervision of  
supervisor of the College and employment site, reporting,  
presentation and Cooperative Education’ successful Projects 
 
780-100         8(6-4-14) 
ภาษาอาหรบัเพื่ออิสลามศึกษา 1                   
 Arabic for Islamic Studies I 
 ระบบเสียง  การออกเสียงพยัญชนะ  สระ  ค า  วลี   
โครงสร้างประโยคภาษาอาหรบัและทักษะทางภาษาระดบั
พื้นฐานด้านการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน ประโยคและ
ส านวนภาษาอาหรับพื้นฐาน การสร้างประโยค เชื่อมประโยค
ชนิดต่างๆ เรียงความส้ันๆ เกี่ยวกับอิสลามและทั่วไป  
Phonological system of Arabic language: consonants,  
vowels, words and phrases; Arabic sentence structure; basic  
language skills: listening, speaking, reading, and writing; 
 basic Arabic sentences and styles; sentence building; 
 conjunctions; short essays on Islam and other topics   
 
780-101        8(6-4-14) 
ภาษาอาหรบัเพื่ออิสลามศึกษา 2               
Arabic for Islamic Studies II    
ฝึกทักษะการใช้ภาษาอาหรับทางวิชาการอิสลามศึกษา 
ระดับกลาง  การอ่านและการท าความเข้าใจประโยค 
 เรียงความ เรื่องส้ัน เนื้อหาบทความทางวิชาการ  ความหมาย 
เชิงวาทศาสตร์  เช่น เกี่ยวกับอุปมา อุปมัยและส านวนโวหาร 
ต่างๆ   ฝึกทักษะการพูด การเขียน เพื่อวัตถุประสงค์การ 
น าเสนอ การเล่าเรื่องสั้น  การสรุป การบรรยายและการ 
อภิปราย   
Practice of intermediate Arabic language skills for Islamic 
Studies; reading and understanding sentences, essays, short 
stories, academic papers, rhetorical meanings: metaphors,  
idioms etc.; speaking and writing for the purpose of  
presentation: short story telling, summarizing, describing, 
discussion 
 
780-102             8(6-4-14) 
ภาษาอาหรบัเพื่ออิสลามศึกษา 3        
Arabic for Islamic Studies III    
พัฒนาทักษะภาษาอาหรบัเกี่ยวกบัอิสลามศึกษาและทั่วไป  
ไวยากรณ์ระดับสูงและหลักการการพูด อ่าน เขียนภาษา 
อาหรับประเภทต่างๆและต าราเกีย่วกับวิชาการอิสลามศึกษา 
ระดับสูง ทั้งในรปูแบบคลาสิกและร่วมสมัยและการใช้ภาษา 
ทางสื่อต่างๆ ฝึกทักษะการน าเสนอบทความวิชาการใน 
รูปแบบต่างๆ ที่ต่อเนือ่งจากภาษาอาหรับเพื่ออิสลามศึกษา 2 
พร้อม  ทั้งศึกษาหลักภาษาอาหรบัในระดับสูง     
Developing Arabic language skills and styles related to 
Islamic Studies and others; advanced Arabic grammar and  
principles of speech, reading and writing different types of  
discourses and advanced Islamic Studies text books, both 
classical and contemporary; Arabic in media; practice of  
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academic presentation in continuation of Arabic for Islamic  
Studies II, including advance Arabic grammar 
 
780-103     8(6-4-14) 
ภาษาอังกฤษเพื่ออิสลามศกึษา  
English for Islamic Studies  
วจีวิภาค  วลี  โครงสร้างประโยคความเดียวและความรวม  
ทักษะภาษาอังกฤษระดับพื้นฐานด้านการฟัง การพูด การอ่าน 
และการเขียนที่เกี่ยวกับอิสลามและทั่วไป 
Parts of speech, phrases, basic English sentence structure –  
simple and compound; basic skills at listening, speaking, 
reading,and writing on Islam and other topics 
 
กลุ่มวิชาเอกบังคับ 
780-111     3(3-0-6) 
อุลูม อัลกุรอาน 1   
Ulum al-Qur’an I  
ประวัติความเป็นมาของอุลูม อัลกุรอาน วะหฺยู การรวบรวมและ 
การบันทึกอัลกุรอาน โครงสร้างของเล่ม แนวเนื้อหา การ
ประทานและสาเหตุการประทาน และศึกษาความแตกต่าง
ระหว่างสูเราะฮฺ มักกียะฮฺและมะดะนียะฮฺ    
Historical background of ‘Ulum al-Qur’an; Wahy; compilation  
and transcription of al-Qur’an; structure and contents of the 
Holy Scripture; the revelation and its causes; study of the 
distinction between Makkiah and Madaniah 
 
780-112     3(3-0-6) 
อุลูม อัลหะดีษ             
Ulum al-Hadith  
ประวัติ พัฒนาการ อุลูมอัลหะดษี ความหมายและความส าคัญ
ของหะดีษ การบนัทึกหะดษี สายสืบ (sanad) และตัวบท (Matn) 
หะดษี  การจ าแนกประเภท  และชนิดต่างๆของหะดษี  ตลอดจน    
มุศฏอละห์ อัลหะดษี  
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) 
 
780-113     3(3-0-6) 
ฟิกฮ์เบื้องต้น             
Introduction to Fiqh 
ความหมายของฟิกฮ์และชะรีอะฮ ์ลักษณะเฉพาะของฟิกฮ์ 
ก าเนิดและพัฒนาการของฟิกฮ์ ฐานะและบทบาทของฟิกฮ์ในยคุ
ต่างๆ แนวคิด (มัซฮับ) ต่างๆ ของฟิกฮ์ 
Definitions of Fiqh and Shari’ah; characteristics of Fiqh; 
origin and development of Fiqh, status and roles of Fiqh in 
several periods; schools of thoughts (Madhahib) in Fiqh 
 
780-121  3 (3-0-6) 
อะกีดะฮอ์ิสลามียะฮ ์   
Aqidah Islamiyah 
ความหมาย ขอบข่าย ความส าคัญและประวัติความเป็นมาของ 
วิชาอะกีดะฮ์  อีมาน อิสลาม และอิหสาน ส่ิงที่ท าให้เสียอีมาน 
การบารออ์และการวาลาอ์ การศรัทธาต่ออัลลอฮ การศรัทธาต่อ

บรรดามะลาอิกะฮ์ บรรดากิตาบ บรรดาศาสดาและความเป็น
ศาสดา 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, 
Destiny (belief in fate and divine decree) 
 
780-122                 3(3-0-6) 
หลักการฟิกฮ์             
Principle of Fiqh  
ความหมาย สาระส าคัญ และประวัติความเป็นมาของวิชาอุศูลุล 
ฟิกฮ์ ความแตกต่างระหว่างฟิกฮ์ เกาะวาอิดุลฟิกฮ์ และอุศูลุล
ฟิกฮ์บทบัญญัติ (หุก่ม) ประเภทของหุก่ม และแหล่งที่มาของ
หุก่ม เช่น อัลกุรอาน หะดีษ  อิจมาอ์ และกิยาส 
Definition, essentials and historical background of Usul al-
Fiqh; differences between Fiqh, Qawaid al-Fiqh and Usul al-
Fiqh;  Hukm, classification of Hukm and sources of Hukm, 
such as  al-Qur’an,  Hadith, Ijma’, and Qiyas 
 
780-123  3(3-0-6)  
อุลูมอัลกุรอาน  2               
Ulum al-Qur’an II  
การขยายความ (Bayan) การอรรถาธิบาย (Tafsir) การตีความ  
(Ta’wil)  การถอดความ (Istinbat) การเข้าใจ (Fahm)  และการ
แปลความหมายอัลกุรอาน  อายาตมุหฺกะมาตและมุตะชาบิฮาต 
นาสิคและมันสูค 
Clarification (Bayan), exegesis (Tafsir), interpretation (ta’wil),  
extraction (Istinbat), understanding, and translation of al-
Qur’an; Muhkamat and Mutashabihat verses; abrogator verses 
( Nasikh)and abrogatedverses(Mansukh) 
 
780-124                 3(3-0-6) 
หะดีษเกี่ยวกับอะกีดะฮ์  
Hadith Bearing on Aqidah 
ประเภทของหนังสืออัลหะดีษที่ว่าด้วยเรื่องหลักการศรัทธา ตัว 
บทอัลหะดีษที่ เกี่ยวข้องกับคุณค่าของหลักเตาฮีด (การให้
เอกภาพต่ออัลลอฮ์) ตัวบทอัลหะดีษ ที่ เกี่ยวข้องกับข้อควร
ระมัดระวังจากการกระท าชิริก (การตั้งภาคีต่ออัลลอฮ์) และชนิด
ต่างๆ ของชิริกตัวบทอัลหะดีษเกี่ยวข้องกับหลักการศรัทธาทั้ง 6 
ประการ และตัวบทอัลหะดีษที่ เกี่ยวข้องกับประเด็นความ
จงรักภักดีและการเป็นปฏิปักษ์ต่อผู้น า 
The different types of publication works on hadith of faith: the 
hadith of faith relates to the monotheism of Allah; the caution 
of polytheism and their types; the six pillars of faith, and the 
question of loyalty and disavowal 
 
780-211     3(3-0-6) 
อารยธรรมอิสลาม    
Islamic Civilization 
ความหมาย ขอบข่าย และการก าเนิดอารยธรรมอิสลาม อารย
ธรรมเชิงจิตวิญญาณและอารยธรรมเชิงวัตถุ สถาบันการ
ปกค ร อ ง  สถ าบั น เ ศ รษ ฐ กิ จ  ส ถ าบั น ก า ร ทห า ร แล ะ
สถาบันการศึกษา การ 
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บูรณะอารยธรรมในยุคสมัยต่าง ๆ  อิทธิพลของอารยธรรม
อิสลามที่มีต่ออารยธรรมอื่นๆ 
Definition, scope, and emergence of Islamic civilization; its  
spiritual and material bases; administrative, economic, military  
and educational institutions; civilizational restoration in 
various periods; influences of Islamic civilization on others 
 
780-125       1(1-0-2) 
ตัจญ์วีดและอัลกุรอาน 1       
Tajwid and al-Qur’an I  
กฎเกณฑ์ต่าง ๆ ในการอ่านอัลกุรอาน (หุกมนูนสากีนะฮฺ ตันวีน  
มีมสากีนะฮฺ และ มัด)ให้ถูกต้อง พร้อมกับท่องจ าอัลกุรอาน  
สูเราะฮฺอัลอะลา และสูเราะฮฺอัลฆอชียะฮ  
Hukum Nun Sakinah, Tanwin, Mim Sakinah, Mad and other  
rules of reading al-Qur’an correctly, memorizing al-Qur’an 
surah al-‘Ala’ and surah al- Ghasyiah  
 
780-212               1(1-0-2) 
ตัจญ์วีดและอัลกุรอาน 2      
Tajwid and al-Qur’an II  
หลักเกณฑ์ในการอ่านสั้นยาว (หุกมมัด ชนิดของมัด และ  
กฎเกณฑ์ต่าง ๆ) ในการอ่านอัลกุรอานให้ถูกต้อง พร้อมกับ  
ท่องจ าอัลกุรอาน สูเราะฮฺอันนาบะอ และสูเราะฮฺอัลบุรูช  
Hukum of Mad, kinds of mad and rules of reading al- Qur’an,  
memorizing al-Qur’an surah al- Naba’ and surah al- Buruj  
 
780-213           3(3-0-6) 
หลักการปฏิบัติศาสนกิจในอิสลาม 
Fiqh al-Ibadat 
ฟิกฮฺในส่วนที่เกี่ยวกับศาสนพิธีต่างๆ (อิบาดาต)เช่น การท า
ความสะอาด การละหมาด การถือศีลอด  การจ่ายซะกาต และ
การประกอบพิธีฮัจญ์  
Fiqh and all religious rituals (‘Ibadat): cleanliness, prayer  
(Salat), fasting (Siyam), giving alms (Zakat), and performing  
Hajj 
 
780-214         3(3-0-6) 
อรรถาธิบายอัลกุรอาน 
Tafsiral-Qur’an 
อายะฮ์ที่เกี่ยวกับอะห์กามต่างๆ เช่น ซีนา ลิอาน กล่าวหาผู้อื่นท า 
ซีนา ขโมย และอายะฮ์ที่ เกี่ยวกับมารยาทต่างๆ ที่ปรากฏใน 
ซูเราะห์อัลนูรและอัลหุญุร็อต   
Qur’anic verses on Ahkam such as Zina, Li‘an,  acausing  
someone do Zina, thief  etc. and Qur’anic verses on  moral 
ethics as describing in surah al- Nur  and al- Hujurat 
 
780-215  3 (3-0-6) 
ประวัติศาสตร์อิสลาม 1  
Islamic History I 
การก าเนิด วิวัฒนาการ ระเบียบวธีิ และหลักฐานทาง 
ประวัติศาสตร์อิสลามโดยสังเขปประวัติศาสตร์  อิสลามในสมัย 
ของเคาะลีฟะฮ์อัรรอชิดูนทั้งส่ี  ได้แก่  อบูบักร  อุมัร อุษมาน 
และอาลี  
Origin, development, methodology and historical sources of  

Islamic history in brief; Islamic history during the period of 
four righteous Caliphs: Abu Bakr, ‘Umar, ‘Uthman, and ‘Ali   
 
780-221 3(3-0-6) 
กฎหมายธุรกิจอิสลาม    
Fiqh al-Muamalat 
ความหมายของฟิกฮฺอัลมุอามาลาต ฟิกฮฺในส่วนที่เกี่ยวกับ 
ทรัพย์สิน ธุรกรรมการเงินและธุรกรรมสัญญา เช่น  การซ้ือ-ขาย 
สิทธิในการบอกเลิกสัญญา การซ้ือขายล่วงหน้า (สะลัม) การซ้ือ 
ขายแบบผ่อน การจ าน าจ านอง ชุฟอะฮฺ มุเฎาะเราะบะฮฺ มุซาเราะ 
กะฮฺ และมุสากอฮฺ 
Definition of Fiqh Al-Mua’malat, Fiqh in relation to property,  
financial transaction and contract agreement: buying and 
selling, right of canceling contract, forward trading (al-Salam); 
 installment sale and purchase, pawn and mortgage (al-Rahn), 
al-Shuf‘ah, al-Mudarabah, al-Musharakah, and  al-Musaqah 
 
780-222                    3(3-0-6) 
ตัครีจญ์ อัลหะดษี     
Takhrijal- Hadith 
การก าเนิด พัฒนาการ และความส าคัญของวิชาตัครีจญ์ อัลหะ
ดีษ แนวทาง และกระบวนวิธีการ ตัครีจญ์ แผนภูมิสะนัด ต ารา
และนักปราชญ์ที่เกี่ยวข้อง การใช้คอมพิวเตอร์ในการตัครีจญ์ 
Origin, development and importance of Takhrij al-Hadith; 
process and methods of Takhrij; chart of chain (sanad); 
relevant books and scholars; use of computer for Takhrij 
 
780-223        2 (2-0-4) 
อิสลามกับแนวคิดร่วมสมัย 
Islam and Contemporary Thoughts 
ความหมายเกี่ยวกับความเข้าใจของกลุ่มแนวคิดสมัยใหม่ ปัจจัย
ที่ก่อให้เกิดอิทธิพลต่อโลกอิสลาม การศึกษาแนวคิดร่วมสมัย 
โดยสังเขป ประกอบด้วย ความหมายการก าเนิด ผู้ก่อตั้ง และ 
หลักการพื้นฐาน จุดยืนของอิสลามต่อกลุ่มวัฎอีย์ บารอญามาตี
ยะห์ วุญูดียะห์ ทุนนิยม ประชาธิปไตย  เผด็จการ อัลมานียะห์ 
มาซูนียะห์ และโลกาภิวัฒน์ 
Introducing and understanding the modern doctrines thought, 
agents of emergence, and shared to Islamic world; the brief of  
subject important of doctrines, trending of doctrines from side 
by sides: definition, emergent, foundation, and agent of 
foundation; the Islamic position to doctrines: Positive 
doctrines, Pragmatism, Existentialism, Capitalism, Democracy 
Marxism, Secularism, Freemasonry, Globalization 
 
780-224  2 (2-0-4) 
การเมืองและเศรษฐกิจระหว่างประเทศ   
International Political Economy  
ความหมาย ที่มา พื้นฐาน และโครงสร้างของระบบ
เศรษฐศาสตร์อิสลาม ประเด็นปญัหาต่างๆ ทางเศรษฐกิจ แนว
ทางแก้ไขตามแนวทางเศรษฐศาสตร์อิสลาม กรรมสิทธิ์  ระบบ
ดอกเบี้ย ระบบธนาคารอิสลาม และระบบการประกันสังคมใน
อิสลาม 
Definition, origin, foundation and structure of Islamic 
economic system; issues and problems in economics; solutions 
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according to Islamic economics; proprietary right; interest 
system; banking and social assurance system in Islam 
 
780-311              1(1-0-2) 
ตัจญ์วีดและอัลกุรอาน 3     
Tajwid and al-Qur’an III  
กฎเกณฑ์ต่าง ๆ ในการอ่านอัลกุรอาน เช่น หุกมรออฺ อัสสักตะอฺ 
อัลอิดฆอม มาครัจญ์และ ซีฟัต อัลหุรูฟ เป็นต้น พร้อมกับ
ท่องจ าอัลกุอาน สูเราะฮฺ อัลหุญุร็อต อัลมุลกและอัลกอลัม 
Rules of reading al- Qur’-an such as hukum Ra’, al- Saktah, al- 
Idgham, al- Makhraj and sifat al- Huruf; memorize al- Qur’an  
surah al- Hujurat, al- Mulkand Al-Qalam 
 
780-312         2 (2-0-4) 
กฎหมายอาญาอิสลาม   
Criminal Fiqh  
ฟิกฮฺในส่วนที่เกี่ยวกับคดีอาญาตา่งๆ บทลงโทษ และความผดิที่
ไม่มีการก าหนดบทลงโทษ (ตะอซีฺร) 
Fiqh in relation to crimes, penalties and Ta’zir 
 
780-321       2(2-0-4) 
หลักการและวิธกีารดะอ์วะฮ ์
Principle and Methods of Da‘wah 
ความหมาย เป้าหมาย ความส าคญัของการดะวะฮ์ วิธีการและ 
หลักการดะอวะฮฺในอิสลาม ประวัติการดะอ์วะฮ์ของบรรดา
ศาสดา กระบวนทัศน์อิสลามในการดะอ์วะฮ์ และการดะอ์วะฮฺ
ในมิติสากล วิถีทาง และเทคนิคการดะอวะฮ์ในสังคมปัจจุบนั 
Definition, aims, significance, methods and principle of 
Da‘wah in Islam; history of prophets’ Da‘wah; Islamic view 
on Da‘wah and its universal dimensions; means and techniques 
of Da‘wah in modern society 
 
780-322 3(3-0-6) 
วิธีวิทยาการวิจัยทางอิสลาม                                     
Research Methodology in Islam   
ความหมายของการวิจัย แนวคิดการวิจัยในอิสลาม ระเบียบวิธี
วิจัยทางอิสลาม เครื่องมือ และเทคนิคการวิจัย  การวิจัยเอกสาร
และวิจัยภาคสนาม การเลือกหัวข้อวิจัย การตั้งสมมุติฐาน  การ
ทบทวนวรรณกรรม  การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์  และ
ตีความข้อมูล ตลอดจนการเขียนรายงานวิจัย  
Islamic Definitions and concept of research; research methods 
in Islam, instruments and techniques; documentary and field  
research; selection of research topics; hypotheses; literature  
review; data collection; data analysis and interpretation; 
research report writing 
 
780-411   2(2-0-4) 
สัมมนาทางอิสลาม   
Seminar on Islam 
สัมมนาเกี่ยวกับอิสลามและสังคมมุสลิม  เช่น บทบาทผูน้ า
ศาสนา ในการพัฒนาสถานภาพสตรีมุสลิม เป็นต้น 
Seminar on issues related to Islam and Muslim societies, such 
as the role of Muslim leaders in development, Muslim women 
status, etc. 

780-412  2 (2-0-4) 
กลุ่มแนวคิดในอิสลาม 
Sectarian Thought in Islam 
การก าเนิด วิวัฒนาการ และแนวคิดส าคัญ ของส านึกคิดต่างๆใน 
อิสลาม เช่น อะฮ์ลุสุนนะฮ์วัลญะมาอะฮ์ คอวาริจญ ์ชีอะฮ์ 
มุรญิอะฮ์ ญะบาริยะฮ์ กอดะริยะฮ ์และมุอ์ตะซิละฮ ์
Origin, development and concept of various schools in Islam: 
Ahlal-Sunnah wa al-Jama‘ah, al-Khawarij, Shi‘ah, al-
Murji‘ah, al-Jabriyah, al-Qadariyah and al-Mu‘tazilah 
 
780-413 2 (2-0-4) 
แนวคิดทางการเมืองในอิสลาม   
Political Thoughts in Islam 
พื้นฐานแนวคิดทางการเมืองในอิสลาม ทฤษฎี  และระบบ
การเมืองในอิสลาม อ านาจอธิปไตย ระบบซูรอ (Shura) ความ
เสมอภาค การคัดเลือกผู้น า อะห์ลุลฮัลล์ วัลอักด์ (Ahl al-Hall wa 
al-‘Aqd) การบัยอะฮ์ (Pledge of Allegiance) ประวัติการจัดตั้ง
รัฐอิสลาม แนวคิดทางการเมืองของนักปราชญ์มุสลิมในยุคต้น 
โดยเปรียบเทียบกับแนวคิดทางการเมืองของนักคิดมุสลิม
สมัยใหม่ เช่น ชาห์ วะลียุลลอฮ์  ญะมาลุดดีน  อัลอัฟฆอนีย์  
มุหัมมัด อับดุฮและรอชีด รีฎอ  ตลอดจนเปรียบเทียบระบบ
การเมืองอิสลามกับ 
ระบบการเมืองสมัยใหม่ 
Basic political concepts in Islam; theories and political systems 
in Islam; sovereignty; shura system; equality; leader selection; 
Ahl al-Hall wa al-‘Aqd, pledge of allegiance; history of 
establishment of Islamic state; political thoughts of early 
Muslim scholars compared with those of modern Muslim 
scholars; such as Shah Waliyullah, Jamaluddin al Afghani 
Muhammad Abduh, Rashid Rida: and comparison of the 
Islamic and modern political systems 
 
กลุ่มวิชาเลือก 
780-231  2(2-0-4) 
สังคมมุสลิม             
Muslim Society 
ความหมาย ความเป็นมาและพัฒนาการของสังคมมนุษย ์
แนวคิดและปรัชญาทางสังคมของนักสังคมวิทยามุสลิม ก าเนิด
และพัฒนาการของสังคมอิสลาม การจัดระบบทางสังคม  
สถาบันทางสังคม สวัสดิการและการพัฒนาสังคม การ
เปลี่ยนแปลงทางสังคม ปัญหาทางสังคม  แนวทางการสร้าง
สังคมอิสลามยุคใหม่และสภาพสังคมมุสลิมปจัจบุันโดยเน้น
สังคมมุสลิมในประเทศไทยและกลุ่มประเทศอาเซียน 
Definition, historical background and development of human 
society; social concept and philosophy of Muslim sociologists; 
origin and development of Islamic society; social orders, 
institutions, welfare and development; social changes and 
problems; ways of Islamic social construction in modern era; 
current phenomena of Muslim management, with special 
emphasis on Muslim society in Thailand and ASEAN 
countries 
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780-232  3 (3-0-6) 
ศาสนาและการสร้างสันติภาพ 
Religion and Peace Building 
สันติภาพในทัศนะของอัลกุรอานและอัลหะดีษ สันติวิธีใน
แนวทางของอิสลาม แนวคิดของนักปราชญ์มุสลิมต่อเหตุการณ์
ความรุนแรง การจัดการความขัดแย้งในอิสลาม การต่อต้านลัทธิ
การก่อการร้าย และแนวทางการอยู่ ร่วมกันในพหุสังคม 
ตลอดจนวิเคราะห์สถานภาพและบทบาทของศาสนาในการ
สร้างสันติภาพในโลกปัจจุบัน 
Peace according to al- Qur’an and al- Hadith; means of peace 
in Islam; Muslim scholars’ views about violence; conflict 
solving  in Islam; anti-terrorism and co-existence in pluralistic 
society; analysis of religious status and its role in creating 
peace in contemporary world 
 
780-233  2(2-0-4) 
เพศสภาวะในอิสลาม               
Gender Issues in Islam 
แนวคิดอิสลามว่าด้วยความแตกต่างทางเพศสภาวะ เสรีภาพและ
ความเสมอภาคระหว่างเพศ กฎหมายอิสลามที่ เกี่ยวกับการ
ละเมิดสิทธิของเพศตรงข้าม อิทธิพลของสตรีนิยมที่มีต่อสังคม
มุสลิม เปรียบเทียบสถานภาพสตรีมุสลิมในอดีตกับสตรีใน
สังคมปัจจุบัน ตลอดจนสิทธิมนุษยชนในอิสลาม 
Islamic views towards gender differences; liberty and equality 
between sexes; Islamic law relating to the transgression of 
gender rights; influence of feminism on Muslim society; 
comparison of the Muslim women’s status with that in present 
society; human rights in Islam 
 
780-234  2(2-0-4) 
ตัรบียะห์อิสลามียะฮ์  
Islamic Education 
ความหมาย มโนทัศน์ ความส าคญั แหล่งที่มา วัตถุประสงค์ 
คุณลักษณะของการศึกษาในอิสลามและแนวคิดทางการศึกษา
ของนักปราชญ์มุสลิม 
Definition, concept, significance, source, goals, characteristic 
of education in Islam, and educational thoughts of Muslim 
scholars  
 
780-235 2 (2-0-4) 
ประวัติศาสตร์อิสลาม 2  
Islamic History II 
ประวัติศาสตร์อิสลามในราชวงศอ์ุมัยยะฮ์  อับบาซียะฮ์ อุษมานี
ยะฮ์และโมกุล ในด้านการปกครอง เศรษฐกิจ สังคม ความเจริญ
ของวิทยาการด้านต่าง ๆ และความสัมพันธ์กับต่างประเทศ  
Islamic history during the Umayyad, the Abbasid, the Ottoman 
and the Mogul Dynasties in administration, economy, society, 
knowledge advancements and international relations 
 
780-331 3(3-0-6) 
กฎหมายมรดกอิสลาม   
Islamic Law of Inheritance 

หลักการแบ่งมรดกในอิสลาม ผู้มีสิทธิรับมรดก การตัดสิทธิใน
กองมรดก วิธีการแบ่งมรดก การท าพินัยกรรม พร้อมกับศึกษา
ทัศนะการแบ่งมรดกของชาวอาหรับก่อนอิสลาม 
Principles of dividing inheritance in Islam; heir of inheritance; 
deprivation of inheritance; ways of dividing inheritance; will  
(Wasiyat); pre-Islamic Arabs’ views on dividing inheritance 
 
780-332 3(3-0-6) 
เจตนารมณ์กฎหมายอิสลาม     
Maqasid Shari’ah 
เจตนารมณ์และประเภทของกฎหมายอิสลาม โดยศึกษาจาก
แหล่งที่มา จนสามารถพัฒนาไปสู่การน าไปสังเคราะห์
บทบัญญัติ พร้อมทั้งฝึกฝนผู้เรียนใหศ้ึกษาค้นคว้าการหา
หลักฐานที่สามารถอธิบายความสัมพันธ์ของบทบัญญตัิฟิกฮ์และ
เจตนารมณ์ของกฎหมายอิสลาม 
The objectives of the Shari’ah and its divisions, addressing an 
extensive study of the original sources, and the development of 
his talents in deriving the coverts and rules of legal provisions; 
training on the search for texts that indicate the correlation of 
jurisprudence and objectives of Shari’ah 
 
780-333        3(3-0-6) 
วิทยาการสอนอิสลาม   
Islamic Pedagogy 
แนวคิด จติวิญญาณความเป็นคร ู คุณลักษณะความเปน็ครู และ
เทคนิควิธีการสอนตามแบบฉบบัของท่านนบีมูฮัมหมัด (ศ็อลฯ) 
Concepts, the spirit of teachership, teacher characteristics, and 
Islamic pedagogy based on the practices of the Prophet 
Muhammad (peace be upon him) 
 
780-334       2(2-0-4) 
สังคมวิทยาในอิสลาม   
Sociology in Islam 
สังคมมนุษย์วัฒนธรรมและปฏิสัมพันธ์ทางสังคม การขัดเกลา
ทางสังคม, วิธีการวิจัยความหลากหลายและความไม่เท่าเทียมกัน 
ความร่วมมือและความขัดแย้ง การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและ
สถาบันทางสังคมและองค์กร 
Humansociety, culture, and social interactions, socialization, 
research methods on diversity and inequality, cooperation and 
conflict, social change, social institutions and organizations 
 
780-335  2(2-0-4) 
กฎเกณฑ์และทฤษฎีในกฎหมายอสิลาม 
Qawa‘id al-Fiqh 
ความหมาย และประวัตคิวามเป็นมาของเกาะวาอิดุลฟิกฮฺ  
สุภาษิต ประมวลกฎหมายอิสลาม ทฤษฎีฟิกฮฺเกี่ยวกับสิทธิ 
สัญญาและกรรมสิทธิ์ 
Definition and historical background of Qawa‘id al-Fiqh; 
Qawa‘id al-Fiqhiyah (Shari’ah maxims); theory of Fiqh 
pertaining to rights, contracts and ownerships 
 
780-336  2(2-0-4) 
หะดีษเกี่ยวกับกฎหมาย  
Hadith Bearing on Fiqh 
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วิเคราะห์หะดีษต่างๆ ที่เกี่ยวกับกฎหมายแพ่งและพาณิชย์การ
ล้มละลาย การจ าน าจ านอง และการค้ าประกันหะดีษต่างๆ ที่
เกี่ยวกับกฎหมายอาญา และการพิจารณาคดีอาญา 
An analysis of Hadith related to civil and commercial law; 
bankruptcy; pawn; mortgage and suretyship; Hadith related to 
criminal law and criminal trial 
 
780-337  2(2-0-4) 
หะดีษเกี่ยวกับจริยธรรม    
Hadith Bearing on Ethics 
ประเภทของหนังสืออัลหะดษีทีเ่กี่ยวข้องกับอัคลาก (มารยาท) 
ตัวบทอัลหะดษีต่างๆที่เกี่ยวข้องกบัมารยาทต่ออัลลอฮฺ (ตะอา
ลา) มารยาทต่อท่านเราะซูล (ศ็อลฯ) มารยาทต่อตนเอง มารยาท
ต่อเพื่อนมนษุย์ มารยาทต่อส่ิงมีชีวิตที่อยู่รอบตัว  
The different types of publication books on Hadith of ethics: 
the Hadith of ethics which are related to Almighty Allah, soul, 
people, irrational living beings, and the Prophet (peace be upon 
him) 
 
780-338     2(2-0-4) 
อิสลามในโลกปัจจุบัน    
Islam in Contemporary World 
สถานภาพของโลกมุสลิมตั้งแต่สงครามโลกครั้งที ่2 จนถึง
ปัจจุบนั รวมทั้งสาเหตขุองความตกต่ าของโลกมุสลิม 
Status of the Muslim world since World War II until the 
present time including causes of degradation of the Muslim 
world 
 
780-431    2(2-0-4) 
ประวัติศาสตร์และอารยธรรมอิสลามในอาเซียน     
Islamic History and Civilization in ASEAN 
ความสัมพันธ์ระหว่างภูมิภาคเอเชียอาคเนย์กับโลกตะวันออก
กลางในยุคก่อนและหลังอิสลาม ทฤษฏีการเข้ามาของศาสนา
อิสลามสู่ภูมิภาคเอเชียอาคเนย์ อิทธิพลของอารยธรรมอิสลามที่
มีต่อโครงสร้างทางสังคม การเมือง เศรษฐกิจ และการศึกษา  
ประวัติศาสตร์ราชวงศ์มุสลิมต่างๆในภูมิภาคนี้ 
Relationship between Southeast Asia and Middle East world in 
pre-and post-Islamic periods; theories of advent of Islam to 
Southeast Asia; influence of Islamic civilization on social, 
political, economic and educational structures of this region; 
local history of Muslim dynasties 
 
780-432 2 (2-0-4) 
จิตวิทยาศาสนา 
Psychology of Religion 
ความเป็นมาของวิชาจิตวิทยาศาสนา แนวคิดวิธีการศึกษาศาสนา
ของนักจิตวิทยาและทฤษฎีทางจิตวิทยาศาสนา อารมณ์ 
พฤติกรรม บุคลิกภาพและทัศนคติ ตลอดจนประสบการณ์ทาง
ศาสนา 
Background of religious psychology, concept, theories, 
methodology of religious studies of psychologists, concepts 
and theories of psychology of religion, emotion, behavior, 
personality, and attitude as well as religious experiences 
 

780-433 2 (2-0-4) 
อิสลามและวัฒนธรรม  
Islam and Culture 
หลักฐานต่างๆจากอัลกุรอานหะดีษและตามแนวคิดของปวง
ปราชญ์มุสลิม ที่เกี่ยวกับวัฒนธรรมเช่นการอะกีเกาะฮ์ การกล่าว
สลาม การคิตาน (การขลิบ) การแต่งกาย อาหาร วันส าคัญต่างๆ
และพิธีการเกี่ยวกับศพ 
Evidences from the Qur’an, Hadith and Muslim scholars in 
relating to culture for example ‘Aqiqah, greeting (giving 
Salam), Khitan (circumcision), dressing, food, important days, 
and corpse ceremony arrangement 
 
780-434 3(3-0-6) 
กฎหมายครอบครัวอิสลาม  
Islamic Family Law 
การหมั้นการสมรสสิทธิและหน้าที่ของคู่สมรส การส้ินสุดของ
การสมรส การเลี้ยงบุตรและการปกครองสิทธขิองบตุรและสิทธิ
ของบดิามารดา 
Engagement; marriage; rights and responsibilities of the 
married couple; cancellation of marriage; child rearing and 
guardianship; rights of a child and parents 
 
780-435 2(2-0-4) 
อิสลามและมนษุยสัมพันธ์   
Islam and Human Relations 
วิเคราะหบ์ทบัญญัติอิสลามที่เกี่ยวกับมนุษยสัมพันธ์ เพื่อน าไป
ประยุกต์ใช้ในสังคม 
Analytical study of the Islamic principles relating to human 
relations which are applicable in the society 
 
780-436  2(2-0-4) 
ศิลปะอิสลาม  
Islamic Arts  
ประวัติ วิวัฒนาการ ลักษณะของศิลปะอิสลาม อิทธิพลของ
ศาสนาอิสลามที่มีต่อศิลปะ 
History, development, characteristics of Islamic arts as well as 
the influences of Islam on arts 
 
780-441    3 (0-9-0) 
ภาคนิพนธ ์       
Senior Project 
การศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับอิสลามในหัวข้อที่นักศึกษาสนใจ โดย
มีอาจารย์ที่ปรึกษาภาคนิพนธ์เป็นผู้ใหค้ าแนะน าพร้อมกับนา
เสนอผลการค้นคว้าในรปูรายงาน 
Independent study on any aspect of Islam that is of interest to 
the students and under the supervision of an advisor; written 
report required 
 
780-446           3 (0-9-0) 
การฝึกงาน  
Field Work 
การฝึกงานในหน่วยงานต่างๆที่เกีย่วข้องกับอิสลามศึกษา 
นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนแล้วไม่น้อยกว่า 6 ภาคการเรียน ต้อง
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ติดต่อเข้ารับการฝึกงานในภาคฤดรู้อนไม่น้อยกว่า 300 ช่ัวโมง 
แล้วท ารายงานเสนอ 
Field work in various units involving Islamic Studies; student 
having registered for at least 6 semesters are eligible to do field 
work for a minimum of 300 hours, written report required  
         
780-447                6 (0-36-0) 
สหกิจศึกษา  
Cooperative Education 
การฝึกงานวิชาชีพของนักศึกษาด้านอิสลามศึกษา เน้นการ
ปฏิบัติงานด้านวิชาชีพในสถานประกอบการอย่างเป็นระบบ  
โดยวิทยาลัยและสถานประกอบการต่างๆ ร่วมกันในการ
คัด เ ลื อกนักศึ กษาให้ ออกไปปฏิบั ติ ง านจริ ง  ณ  สถาน
ประกอบการนั้นๆ  
A systematic work practice on work site in field of Islamic 
Studies; the college and contracting employment site jointly 
selecting qualified students for practicing on the employers’ 
site, where the students are able to learn a real work experience 
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