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จ านวนหน่วยกติรวมตลอดหลกัสูตร  127 หน่วยกติ 

1. หมวดรายวชิาศึกษาทัว่ไป  30 หน่วยกติ 

สาระที ่1 ศาสตร์พระราชาและประโยชน์เพ่ือนมนุษย์       จ านวน  3  หน่วยกิต 
 117-101 ศาสตร์พระราชาและประโยชน์เพื่อนมนุษย ์     3((3)-0-6) 
 The King’s Philosophy and Benefit of Mankind 

สาระที ่2 ความเป็นพลเมืองและชีวติทีสั่นติ       จ านวน 6 หน่วยกิต 
  117-103  จิตววิฒัน์และคิด-ท า-น าสุข      3((3)-0-6) 
 New Consciousness and Living a Peaceful Life 
  117-102 ความเป็นพลเมืองและจิตสาธารณะ     3((3)-0-6) 
 Citizenship and Public Consciousness 

สาระที ่3 การเป็นผู้ประกอบการกบัการคดิเชิงระบบ      จ านวน 3 หน่วยกิต 
  117-104 การคิดสู่การเป็นผูป้ระกอบการ     3((3)-0-6) 
 Thinking to Entrepreneurship 

สาระที ่4 การอยู่อย่างรู้เท่าทนั และการรู้ดจิทิลั      จ านวน 4 หน่วยกิต 
  117-116  การรู้เท่าทนัดิจิทลั       2((2)-0-4) 
 Digital Environment Literacy 
  724-107  การบริโภคสีเขียว       2((2)-0-4) 
 Green Consumptions 

สาระที ่5 การคดิเชิงตรรกะและตวัเลข       จ านวน 2 หน่วยกิต 
  746-102  สมาร์ตแมท สมาร์ตไลฟ์      2((2)-0-4) 
 Smart Math for Smart Life  
 สาระที ่6 ภาษาและการส่ือสาร       จ านวน 6 หน่วยกิต 
  417-101  ไฮ-อิงลิช        2((2)-0-4) 
 Hi! English 
  417-102  เพน็แอนดโ์พสต ์       2((2)-0-4) 
 Pen and Post 
  411-101  ภาษาไทย ภาษาเธอ       2((2)-0-4) 
 Thai Language Your Language 
 



สาระที ่7 สุนทรียศาสตร์และกฬีาเลือก 2 หน่วยกิต 
 จากสองสาระหรือสาระใดสาระหน่ึง 

สุนทรียศาสตร์   จากรายวชิาต่อไปน้ี 
125-101 หตัถกรรมสร้างสรรค ์       1((1)-0-2) 
  Creative Craft 
277-103 สวยดว้ยเศษวสัดุ        1((1)-0-2) 
  Craft Appreciation 
277-104 การ์ตูนหรรษา        1((1)-0-2) 
  Cartoon Appreciation 
411-103 สีสนับนัเทิงคดี        1((1)-0-2) 
  Colorful Fiction 
412-123 ศิลปะแดนมงักร        1((1)-0-2) 
  Chinese Art 
413-242 เสน่ห์มลาย ู        1((1)-0-2) 
Malay Enchantment 
415-140 เปิดประตูสู่ญ่ีปุ่น        1((1)-0-2) 
What’s Japan 
416-146 ท่องแดนกิมจิ        1((1)-0-2) 
  Get to Know Korea 
437-111 ศิลปะบ าบดั        1((1)-0-2) 
  Arts Therapy   
910-114 เพลินเพลงมหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์      1((1)-0-2) 
PSU Songs Appreciation 
กฬีา จากรายวชิาต่อไปน้ี 
117-118 โยคะ         1((1)-0-2) 
  Yoga 
281-204 ลีลาศ         1(0-2-1) 
  Social Dance 
281-205 กิจกรรมประกอบจงัหวะ       1(0-2-1) 
  Rhythmic Activities 
281-207 บาสเกตบอล        1(0-2-1) 
  Basketball 
281-209 วอลเล่ยบ์อล        1(0-2-1) 
  Volleyball 
281-210 แฮนดบ์อล        1(0-2-1) 
Handball 
281-215 เทเบิลเทนนิส        1(0-2-1) 
  Table Tennis 



281-216 แบดมินตนั        1(0-2-1) 
Badminton 
281-219 วา่ยน ้ า         1(0-2-1) 
  Swimming   
281-220 เปตอง         1(0-2-1) 
Petongue 
281-223 มวยไทย         1(0-2-1) 
Thai Boxing 
281-225 เทควนัโด         1(0-2-1) 
  Taekwondo 
281-226 ไอกิโด         1(0-2-1) 
  Aikido 
281-227 ยโูด         1(0-2-1) 
  Judo 

 

2. หมวดวชิาเฉพาะ  91 หน่วยกติ 

2.1 กลุ่มวชิาแกน  10 หน่วยกติ 

761-100 โลกทศัน์อิสลาม        3((3)-0-6) 
Islamic Worldview  
761-300 วะสะฏียะฮแ์ละการสร้างสนัติภาพ      2((1)-2-3) 
  Wasatiyah and Peace Building   
763-100 เอาใจใส่สงัคม        2((1)-2-3) 
Social Awareness and Empathy 
763-200 การเป็นผูป้ระกอบการเพื่อสงัคมในอิสลาม     3((2)-2-5) 
Islamic Social Entrepreneurship  
2.2 กลุ่มวชิาเอก     ไม่น้อยกว่า   81  หน่วยกติ 

2.2.1 กลุ่มวชิาเอก(บังคบั)        65  หน่วยกติ 

780-101 ภาษาอาหรับเพื่อวทิยาการอิสลาม      3((3)-0-6) 
Arabic for Islamic Sciences 
780-102 ภาษาองักฤษเพื่อวทิยาการอิสลาม      3((3)-0-6) 
English for Islamic Sciences 
780-103 ชุดวชิาอลักรุอานและอุลูมอลักรุอาน      8((7)-2-15) 
Module: Al-Qur'an and Ulum al-Qur’an 
780-204 ชุดวชิาหะดีษและอุลูมอลัหะดีษ      8((7)-2-15) 
Module: Al-Hadith and Ulum al-Hadith 
780-205 ชุดวชิาอะกีดะฮแ์ละกลุ่มแนวคิดในอิสลาม     8((7)-2-15) 
Module: Aqidah Islamiyah and Sectarian Thought in Islam  



780-206 ชุดวชิาประวติัศาสตร์และอารยธรรมอิสลาม     6((5)-2-11) 
Module: Islamic History and Civilization  
780-207 ชุดวชิาฟิกฮแ์ละอุศูลุลฟิกฮ ์       6((5)-2-11) 
Module: Fiqh and Usul al-Fiqh  
780-308 ชุดวชิาวทิยาการอิสลามเพือ่การพฒันาสงัคมอยา่งย ัง่ยนื    4((2)-4-6) 
Module: Islamic Sciences for Sustainable Social Development 
780-309 ชุดวชิาการศึกษาและการสอนอิสลามศึกษา     6((5)-2-11) 
Module: Islamic Education and Pedagogy  
780-310 ภาวะผูน้ าและการจดัการในอิสลาม      3((3)-0-6) 
Islamic Leadership and Management 
780-311 การวจิยัสงัคมศาสตร์ส าหรับอิสลามศึกษา     3((3)-0-6) 
Social Science Research for Islamic Studies 
763-312 ชุดวชิาเทคโนโลยดิีจิทลัเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้อิสลาม    6((4)-4-10) 
Module: DigitalTechnology for Islamic Learning Promotion  
780-320 เตรียมสหกิจศึกษาและฝึกประสบการณ์      1(0-2-1) 
Cooperative Educationand Internship Preparation 
2.2.2 กลุ่มวชิาเอก(เลือก)    ไม่น้อยกว่า   16  หน่วยกติ 

แผนสหกจิศึกษา  

บงัคบั 780-421 สหกิจศึกษา        6(0-36-0) 
Cooperative Education 
แผนฝึกประสบการณ์ 
บงัคบั 780-321 ฝึกประสบการณ์       3(0-18-0) 
Internship  
โดยแผนสหกิจศึกษาเลือกไม่น้อยกว่า 10 หน่วยกิต และแผนฝึกประสบการณ์เลือกไม่น้อยกว่า 13 หน่วยกิต จากรายวิชา

ต่อไปนี ้ 

780-007 การประยกุตใ์ชอิ้สลามกบัประเด็นสงัคมร่วมสมยั     2((2)-0-4) 
Application of Islam to Contemporary Social Issues  
780-008 สุขภาวะและเพศสภาวะในอิสลาม      2((2)-0-4) 
Well-being and Gender Issues in Islam 
780-009 การสร้างความเขม้แขง็และครอบครัวเป่ียมสุขในอิสลาม    2((2)-0-4) 
Strengthening, building up happy family in Islam 
780-010 การพฒันาเด็กและเยาวชนดว้ยอิสลาม      2((2)-0-4) 
Islamic Child and Youth Development  
780-011 กีฬา สนัทนาการ และศิลปะอิสลาม      2((2)-0-4) 
Islamic Sport, leisure, and art  
780-012 การดูแลผูสู้งวยัวถีิอิสลาม       2((1)-2-3) 



Islamic Elderly Care  
780-013 การศึกษาปฐมวยัวถีิอิสลาม        2((1)-2-3) 
Islamic Early Childhood Education  
780-014 สิทธิชนกลุ่มนอ้ยในอิสลาม       2((2)-0-4) 
Minority rights in Islam    
780-015 การแปลภาษาเพื่อส่ือสารธุรกิจฮาลาล      2((2)-0-4) 
Translation for Communicating Halal Business 
763-001 ชุดวชิารู้จกัธุรกิจอิสลาม       5((3)-4-8) 
Module: Get to Know Islamic Business  
763-015 ชุดวชิาการจดัการองคก์รซะกาตและวะกฟั     5((2)-6-7) 
Module: Zakat and Waqf Organization Management 
763-016 ชุดวชิาการจดัการโรงแรมและการท่องเท่ียวฮาลาล    5((2)-6-7) 
Module: Halal Hotel and Tourism Management 

ง. วชิาโท (ส าหรับสาขาวชิาอ่ืน)    ไม่น้อยกว่า   15  หน่วยกติ 

นกัศึกษาท่ีเลือกเรียนวชิาโทสาขาอิสลามศึกษา (หลกัสูตรนานาชาติ) ตอ้งเรียนชุดวชิาต่อไปน้ี 
1) กลุ่มวชิาเอกบงัคบัต่อไปน้ี 1 ชุดวชิา จ านวน 6 หรือ 8 หน่วยกิต 
780-103 ชุดวชิาอลักรุอานและอุลูมอลักรุอาน      8((7)-2-15) 
Module: Al-Qur'an and Ulum al-Qur’an  
780-204 ชุดวชิาหะดีษและอุลูมอลัหะดีษ      8((7)-2-15) 
Module: Al-Hadith and Ulum al-Hadith  
780-205 ชุดวชิาอะกีดะฮแ์ละกลุ่มแนวคิดในอิสลาม     8((7)-2-15) 
Module: Aqidah Islamiyah and Sectarian Thought in Islam  
780-206 ชุดวชิาประวติัศาสตร์และอารยธรรมอิสลาม     6((5)-2-11) 
Module: Islamic History and Civilization  
780-207 ชุดวชิาฟิกฮแ์ละอุศูลุลฟิกฮ ์       6((5)-2-11) 
 Module: Fiqh and Usul al-Fiqh  
3. หมวดวชิาเลือกเสรี  6 หน่วยกติ 

 
 



แผนการศึกษาตลอดหลกัสูตร 
 

ปีที ่1 
ภาคการศึกษาที ่1 
117-101 ศาสตร์พระราชาและประโยชน์เพือ่นมนุษย์ 3((3)-0-6) 
411-101 ภาษาไทย  ภาษาเธอ 2((2)-0-4) 
761-100 โลกทัศน์อิสลาม 3((3)-0-6)  
780-101 ภาษาอาหรับเพื่อวิทยาการอิสลาม 3((3)-0-6) 
780-102 ภาษาอังกฤษเพื่อวิทยาการอิสลาม 3((3)-0-6) 
780-XXX ภาษาอาหรับในฐานะภาษานานาชาติ X 3((3)-0-6) 
780-XXX ภาษาอังกฤษในฐานะภาษานานาชาติ X 3((3)-0-6) 
ภาคการศึกษาที ่2 
117-102 ความเป็นพลเมืองและจิตสาธารณะ 3((3)-0-6) 
117-103 จิตวิวัฒน์และคดิ-ท า-น าสุข 3((3)-0-6) 
724-107 การบริโภคสเีขียว 2((2)-0-4) 
761-300 วะสะฏียะฮ์และการสร้างสันติภาพ 2((1)-2-3) 
763-100 เอาใจใส่สังคม 2((1)-2-3) 
780-103 ชุดวิชาอัลกุรอานและอลุูมอลักุรอาน 8((7)-2-15) 
 

ปีที ่2 
ภาคการศึกษาที ่1 
746-102 สมารต์แมท สมารต์ไลฟ ์ 2((2)-0-4) 
417-101 ไฮ-อิงลิช 2((2)-0-4) 
117-116 การรู้เท่าทันดจิิทัล 2((2)-0-4) 
780-204 ชุดวิชาหะดีษและอลุูมอลัหะดีษ 8((7)-2-15) 
780-206 ชุดวิชาประวัติศาสตร์และอารยธรรมอิสลาม 6((5)-2-11) 
xxx-xxx เลือกเสร ี 2(x-x-x) 
ภาคการศึกษาที ่2 
117-104 การคิดสู่การเป็นผู้ประกอบการ 3((3)-0-6) 
417-102 เพ็นแอนด์โพสต ์ 2((2)-0-4) 
xxx-xxx สุนทรียศาสตร ์ 1(x-x-x) 
xxx-xxx กีฬา 1(x-x-x) 
780-205 ชุดวิชาอะกีดะฮ์และกลุ่มแนวคิดในอิสลาม 8((7)-2-15) 
780-207 ชุดวิชาฟิกฮ์และอุศลูุลฟิกฮ ์ 6((5)-2-11) 
 

 
 
 



ปีที ่3 
ภาคการศึกษาที ่1 
xxx-xxx สาระเลือกศึกษาทั่วไป   4(x-x-x) 
763-200 การเป็นผูป้ระกอบการเพื่อสังคมในอิสลาม 3((2)-2-5) 
780-311 การวิจัยสังคมศาสตรส์ าหรับอิสลามศึกษา 3((3)-0-6) 
780-312 ชุดวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อส่งเสรมิการเรียนรู้อสิลาม 6((4)-4-10) 
xxx-xxx วิชาเลือกเอก 6(x-x-x) 
ภาคการศึกษาที ่2 
780-308 ชุดวิชาวิทยาการอิสลามเพื่อการพฒันาสังคมอย่างยั่งยืน 4((2)-4-6) 
780-309 ชุดวิชาการศึกษาและการสอนอสิลามศึกษา 6((5)-2-11) 
780-310 ภาวะผู้น าและการจัดการในอิสลาม 3((3)-0-6) 
780-320 เตรียมสหกจิศึกษาและฝึกประสบการณ ์ 1(0-2-1) 
xxx-xxx วิชาเลือกเอก 4(x-x-x) 
xxx-xxx เลือกเสร ี 4(x-x-x) 

 
ปีที ่4 

แผนสหกจิศึกษา 
ภาคการศึกษาที ่1 
780-421 สหกิจศึกษา 6(0-36-0) 
ภาคการศึกษาที ่2 
xxx-xxx รายวิชา Up-skills/Re-skills x(x-x-x) 
 

ปีที ่4 
แผนฝึกประสบการณ์ 

ภาคการศึกษาที ่1 
xxx-xxx วิชาเลือกเอก 3(x-x-x) 
ภาคการศึกษาที ่2 
xxx-xxx รายวิชา Up-skills/Re-skills x(x-x-x) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ค ำอธิบำยรำยวชิำ 
คณะวทิยำกำรอสิลำม 

สำขำวชิำสำขำวชิำอสิลำมศึกษำ (หลกัสูตรนำนำชำติ) 

3.1.6 ค ำอธิบำยรำยวชิำ 

หมวดวชิำศึกษำทัว่ไป 
สำระที ่1 ศำสตร์พระรำชำและประโยชน์เพ่ือนมนุษย์ 
117-101 ศำสตร์พระรำชำและประโยชน์เพ่ือนมนุษย์       3((3)-0-6) 
 (King’s Philosophy and the Benefit of Mankind) 
 ความหมาย หลกัการ แนวคิด ความส าคญั และเป้าหมายของหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หลกัการ
ทรงงาน หลกัการเขา้ใจ เขา้ถึง พฒันา การพฒันาตามศาสตร์พระราชาและการพฒันาอยา่งย ัง่ยนื และการวิเคราะห์
การน าศาสตร์พระราชาไปประยกุตใ์ชใ้นพื้นท่ีระดบับุคคล องคก์รธุรกิจ หรือชุมชนในระดบัทอ้งถ่ิน หรือประเทศ 
การท ากิจกรรมเชิงบูรณาการองคค์วามรู้ เนน้ (ตาม) หลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อประโยชน์เพื่อนมนุษย ์
 Definition, principle, concept, importance and target of sufficiency economy philosophy; His Majesty 
the king working principles and Royal Initiative of His Majesty: understand, achieve and develop; development 
according to King’s philosophy and sustainability development; analysis on the application of King’s 
philosophy to personnel level, business organization, local community, and national levels; conducting 
activities in the aspect of knowledge integration focusing on (following) the principle of sufficient economy 
philosophy for the benefit of mankind 
 
สำระที ่2 ควำมเป็นพลเมืองและชีวติทีสั่นติ 
117-103 จิตววิฒัน์และคิด-ท ำ-น ำสุข        3((3)-0-6) 
 (New Consciousness and Living a Peaceful Life) 
 การมีสติ  การท าจิตให้สงบและเห็นความสงบของจิต การประยุกต์ใช้สติในการเรียนและท ากิจกรรม
ต่างๆ น าสติไปใคร่ครวญดูความคิดและอารมณ์  เขา้ใจการเปล่ียนแปลงของอารมณ์ มีความสุข มีการแบ่งปัน 
คุณค่าของชีวิตและความเป็นมนุษย ์การรู้จกัและเขา้ใจตนเองและผูอ่ื้น เจตคติท่ีดี การเขา้ใจและยอมรับความ
แตกต่างทางวฒันธรรม  ความคิด ความเช่ือและค่านิยม การอยูร่่วมกนับนพื้นฐานทางจริยธรรม ทกัษะการส่ือสาร
อยา่งสันติและทกัษะพหุวฒันธรรม การจดัการความขดัแยง้และสันติวธีิ เพื่อประยุกตใ์ชใ้ห้เกิดแนวทางการด าเนิน
ชีวติท่ีเป็นสุขและสันติ 
 Consciousness, mind calmness and apprehension of peace; able to emply consciousness in studying and 
conduction activities, including cogitating upon thought and emotion; able to understand change in emotional 
state, being happy, learning to share and acknowledging value of life and humanness; self-perception and 
understand others; having positive attitude; understand and accept differences in culture, idea belief and value; 



state of coexistence with ethics, peaceful communication skill and multiculturalism skill; conflict management 
and non-violent method to apply into the state of living life in happiness and peace  
 
117-102 ควำมเป็นพลเมืองและจิตสำธำรณะ      3((3)-0-6) 
 (Citizenship and Public Consciousness) 
 แนวคิด หลกัการ คุณสมบติัและความส าคญัของความเป็นพลเมืองภายใตห้ลกัการประชาธิปไตยในระดบั
ชุมชน สังคมโลกและสังคมออนไลน์ (สังคมเสมือน) การเคารพกฎหมาย ความรับผดิชอบต่อสังคม ความเท่าเทียม
ทางสังคม แนวคิดและหลกัการของการช่วยฟ้ืนคืนชีพเบ้ืองตน้ การช่วยเหลือดูแลสุขภาพแก่บุคคลอ่ืนและการ
ปฏิบติัการช่วยฟ้ืนคืนชีพจากสถานการณ์จ าลอง บ าเพญ็ประโยชน์กบัผูอ่ื้นโดยใชห้ลกัการช่วยฟ้ืนคืนชีพเบ้ืองตน้
และการช่วยเหลือดูแลสุขภาพ 
 Concept, principle, qualification and importance of citizenship under the democracy principle in 
community, global and online society (virtual society) levels; abide by the law, social responsibility, equality, 
concept and principle of cardiopulmonary resuscitation, healthcare aid for others, and simulation of 
cardiopulmonary resuscitation demonstration; outreach to others by employing basic cardiopulmonary 
resuscitation and healthcare methods 
 
สำระที ่3 กำรเป็นผู้ประกอบกำรกบักำรคิดเชิงระบบ  
117-104 กำรคิดสู่กำรเป็นผู้ประกอบกำร       3((3)-0-6) 
 (Thinking  to Entrepreneurship) 
 ความหมายและความสัมพนัธ์ของการคิดขั้นสูงกบัการเป็นผูป้ระกอบการ การพฒันาทกัษะการคิดขั้นสูง 
การใช้ขอ้มูลและการประเมินสภาพแวดลอ้มทางธุรกิจเพื่อการตดัสินใจหาทางเลือกอย่างเท่าทนัโลกบนพื้นฐาน
คุณธรรม การแสวงหาโอกาสทางธุรกิจและการพฒันาแนวคิดในการใช้ชีวิตอย่างสมดุลและย ัง่ยืน การจดัท า
แนวคิดธุรกิจดว้ยเคร่ืองมือทางธุรกิจสมยัใหม่ 
 Definition and relation of higher order thinking with entrepreneurship: development of higher order 
thinking; use of data and evaluation of business environment for making decision  deliberately on alternatives 
based on ethics, searching for business opportunity and perspective development of balanced and sustainable 
living; developing business ideas with modern business tool 
 
สำระที ่4 กำรอยู่อย่ำงรู้เท่ำทนั และกำรรู้ดิจิทลั  
117-116  กำรรู้เท่ำทนัดิจิทลั        2((2)-0-4) 
 (Digital Environment Literacy) 
 เทคโนโลยีอจัฉริยะ ปัญญาประดิษฐ์ จริยธรรมและกฎหมายในสังคมไซเบอร์ แนวคิดและความส าคญั
ของส่ือและข่าวสารในยุคดิจิทลั ภูมิทศัน์การส่ือสารสมยัใหม่ ผลกระทบจากส่ือและพฤติกรรมการส่ือสารในส่ือ



ดิจิทลั  สิทธิส่วนบุคคลและการละเมิด ภูมิสารสนเทศและผลกระทบด้านปรากฏการณ์ทางธรรมชาติเพื่อการ
ด าเนินชีวิต การสืบคน้และการเขา้ถึงสารสนเทศท่ีเก่ียวขอ้ง การใช้สารสนเทศเพื่อการแสวงหาความรู้ตลอดชีวิต 
การอา้งอิง และการน าเสนอสารสนเทศ 
 Technology; artificial Intelligence; cyber ethics and regulations; concepts and significance of media 
and information in digital age; modern communication landscape; media impacts; communication behaviors in 
digital media; private right and violation; access to information; use of information for lifelong learning; 
citation; information presentation 
 
724-107 กำรบริโภคสีเขียว        2((2)-0-4) 
 (Green Consumptions)  
 ชีวิตท่ีดีในร้ัวมหาวิทยาลัยเชิงนิเวศ (Eco-university) มิติส่ิงแวดล้อม (ทรัพยากรธรรมชาติ พลังงาน 
เทคโนโลยี ของเสีย และเศรษฐสังคม) และการปรับตวัให้ทนักบัสถานการณ์การเปล่ียนแปลงเพื่อสร้างความ
สมดุลแห่งชีวิต นิเวศพฒันาเพื่อการพฒันาคุณภาพชีวิตอยา่งย ัง่ยืน การปรับตวัให้สอดคลอ้งกบัการพฒันาเมือง
ส่ิงแวดลอ้มย ัง่ยืน (green and sustainable city) นวตักรรมสีเขียวและการเลือกใชผ้ลิตภณัฑ์ ภูมิสารสนเทศเพื่อการ
เตือนภยัธรรมชาติ รู้เท่าทนัเทคโนโลยกีารส่ือสารและการน าเสนอขอ้มูลข่าวบนพื้นฐานของพหุวฒันธรรม 
 Happy life in eco-university; environmentaldimensions ( natural resources, energy, technology, waste 
and socioeconomic)  adjustment under globalization changing for balanced  life; eco-development for 
sustainable development of quality of life;  adaptations to sustainable and green city development; green 
innovation and product selection; application of basic GIS for natural disaster warning system; dynamic 
globalization and critical media literacy in multicultural society 
  
สำระที ่5 กำรคิดเชิงตรรกะและตัวเลข 
746-102 สมำร์ตแมท สมำร์ตไลฟ์       2((2)-0-4) 
 (Smart Math for Smart Life)  
 การประยุกต์ใช้ความรู้ทางคณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวนั เช่น การให้เหตุผลปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ  
การจดัการตารางเวลา การดูแลสุขภาพ  การจดัการการเงินส่วนบุคคล และการเลือกซ้ือสินคา้   

Application of mathematical knowledge in everyday life:  explanation of natural phenomena, schedule 
management, health care, personal financial management and shopping 

 
สำระที ่6 ภำษำและกำรส่ือสำร 
ภำษำองักฤษ  
417-101 ไฮ-องิลชิ         2((2)-0-4) 
 (Hi ! English)  



 การฝึกสนทนาภาษาองักฤษในชีวิตประจ าวนั ฝึกทกัษะการออกเสียงภาษาองักฤษอย่างถูกตอ้ง เรียนรู้
ทกัษะการสนทนาภาษาองักฤษผา่นส่ือท่ีหลากหลาย เช่น การ์ตูน นิทาน บทเพลง ภาพยนตร์ และบทบรรยายสั้น ๆ 
 Practice of English conversation in daily life; practice of English pronunciation; learning English 
through media such as English cartoons, fairy tales, songs, movies, and short descriptions  
 
417-102 เพน็แอนด์โพสต์        2((2)-0-4) 
 (Pen and Post) 
 การพฒันาทกัษะการอ่าน เนน้การหาหัวขอ้ ใจความส าคญั และรายละเอียดของบทอ่าน ขยายวงค าศพัท ์
พฒันาทกัษะการเขียนประเภทต่างๆ ในระดบัประโยคและขอ้ความสั้นๆ 
 Developing reading skills focusing on identifying topics, main ideas, and details; vocabulary 
improvement; developing grammatical and meaningful sentences and short paragraph writing skills  
 
ภำษำไทย 
411-101 ภำษำไทย ภำษำเธอ        2((2)-0-4) 
 (Thai Language Your Language)   
 ภาษากบัการน าเสนอความรู้สึกนึกคิดดว้ยการเขียนท่ีมุ่งผลสัมฤทธ์ิของการส่ือสารตามวตัถุประสงคต่์างๆ 
ได้อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์การส่ือสาร  การรับสารด้วยการอ่านเพื่อจับใจความ สรุปความ และมี
วจิารณญาณในการน าไปใชป้ระโยชน์  
 Language and presentation of ideas through written communication appropriate with different situation 
for the achievement of communicative objectives ; culture of Thai language usage; practice of correcting 
defective message in communication ; receiving information by reading for main ideas, summarizing, and 
criticizing for learning and living application 
สำระที ่7 สุนทรียศำสตร์และกฬีำ 
สุนทรียศำสตร์ 
125-101 หัตถกรรมสร้ำงสรรค์        1((1)-0-2) 
 (Creative Craft) 
 การคิด การใช้ทักษะ และการจดัการภูมิปัญญา หัตถกรรมท้องถ่ิน การผลิตผลงานสร้างสรรค์ เกิด
นวตักรรมน าไปสู่การสร้างคุณค่าและมูลค่าทางเศรษฐกิจ   
 Thoughts, skills, and knowledge management of local handicraft; creative work and innovation for 
value creation and economic value 
  
277-103 สวยด้วยเศษวสัดุ        1((1)-0-2) 
 (Craft Appreciation)  



 การน าวสัดุเหลือใช้มาประดิษฐ์เพื่อให้เกิดความสวยงามและน าไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวนั
 Creative use of  waste material 
 

277-104 กำร์ตูนหรรษำ         1((1)-0-2) 
 (Cartoon Appreciation)  
 การวาดรูปการ์ตูนเบ้ืองตน้และน าการ์ตูนไปตกแต่งบนของใชใ้นชีวิตประจ าวนั  
 Drawing cartoons for beginners; decorative cartoons 
 
411-103 สีสันบันเทงิคดี         1((1)-0-2) 
 (Colorful Fiction) 
 ความเขา้ใจโลกและชีวิต ความจรรโลงใจ คุณค่าดา้นความงาม สังคม และวฒันธรรมผา่นงานสร้างสรรค์
ท่ีใชภ้าษาในรูปแบบต่างๆ เช่น นวนิยาย เร่ืองสั้น บทเพลง บทละคร   
 Life experience, inspiration, aesthetic, social and cultural appreciation through novels, short stories, 
songs, and plays 
 
412-123 ศิลปะแดนมังกร        1((1)-0-2) 
 (Chinese Art) 
 ศิลปวฒันธรรมจีนดา้นต่าง ๆ เช่น การตดักระดาษ ศิลปะการเขียนพู่กนัจีน ลูกคิด ศิลปะการชงชา และ
อาหารจีน เป็นตน้ 
   Chinese art and culture such as paper cutting, the art of Chinese Calligraphy, abacus, the art of tea and 
food 
 
413-242 เสน่ห์มลำยู         1((1)-0-2) 

(Malay Enchantment) 
 ชนชาติ ประเพณี วฒันธรรมของชาวมลายใูนประเทศไทยและอาเซียน 
   Race, culture and traditions Malay in Thailand and ASEAN 
 
415-140 เปิดประตูสู่ญี่ปุ่น        1((1)-0-2) 

(What’s Japan) 
   สังคม วฒันธรรมญ่ีปุ่นและศิลปะดา้นต่างๆ ฝึกวเิคราะห์ขอ้แตกต่างระหวา่งสังคมญ่ีปุ่นและสังคมไทย 
  Japanese Society; culture and art in many aspects; analyzing the difference between Thai society and 
Japanese society 



416-146 ท่องแดนกมิจิ         1((1)-0-2) 
 (Get to Know Korea) 
 ศิลปวฒันธรรมเกาหลีด้านต่าง ๆ เช่น การท าอาหารเกาหลี วฒันธรรมการร่ายร าดั้งเดิมของชาวเกาหลี 
กระแสเกาหลี และ การพบักระดาษต่าง ๆ  เป็นตน้ 
  Korean Art and Culture: Korean Cooking, Korean Traditional Dance, Korean Wave, fole paper 
 
437-111 ศิลปะบ ำบัด         1((1)-0-2) 
 (Arts Therapy) 
 กระบวนการสร้างสรรคศิ์ลปะเพื่อพฒันาสุขภาวะทางอารมณ์และสติปัญญา การบริหารจดัการความรู้สึก 
การแสดงออกและส่ือสารดว้ยวิธีการท่ีสร้างสรรค์ เสริมสร้างความมัน่ใจในตวัเองและพฒันาการตระหนกัรู้ใน
ตวัตนในระดบัลึกซ้ึง 

Arts and creative activities for improve emotional and mental well-being. Learnto manage the feelings, 
expression, and communication in more positive way.  Increasing self-confident and develop a greater self-
awareness 
 
910-114 เพลนิเพลงมหำวทิยำลยัสงขลำนครินทร์      1((1)-0-2) 
 (PSU Songs Appreciation) 
  ประวติัความเป็นมา คุณค่า  การวจิารณ์ และสุนทรียะของบทเพลงมหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์  
การขบัร้องบทเพลงมหาวทิยาลยัโดยอาศยัวธีิการร้องเพลงต่างๆ 
 Background; value; criticism and appreciation of PSU’s song; singing PSU’s song in difference way 
 
กฬีำ 
117-118 โยคะ          1((1)-0-2) 

(Yoga) 
 ความรู้และทกัษะโยคะ  การออกก าลงักายดว้ยโยคะ  การประยุกต์ใช้โยคะไปสู่การออกก าลงักายเพื่อ

ส่งเสริมสุขภาพในชีวติประจ าวนั 
Knowledge and yoga skill, exercise with yoga, applying yoga to promote health in daily life 

 
281-204 ลลีำศ          1(0-2-1) 

(Social Dance) 
  ทกัษะเบ้ืองตน้และมารยาทในการลีลาศ  เพลงท่ีใชใ้นการลีลาศ เนน้การฝึกปฏิบติั 
   Basic social dance skills and etiquette; social dance music; emphasis on practice 



281-205 กจิกรรมประกอบจังหวะ       1(0-2-1) 
(Rhythmic Activities) 

   ความรู้เก่ียวกบักิจกรรมประกอบจงัหวะ ทกัษะในการเคล่ือนไหวประกอบจงัหวะ เพลงท่ีใชใ้น
กิจกรรมประกอบจงัหวะ เนน้การฝึกปฏิบติั 
   Knowledge of rhythmic activities; rhythmic movement skills; music for rhythmic  
activities; emphasis on practice 
 
281-207 บำสเกตบอล         1(0-2-1) 

(Basketball) 
   ความรู้และทกัษะกีฬาบาสเกตบอลเบ้ืองตน้ วธีิสอน การฝึกปฏิบติั กติกาและการแข่งขนั 

  Basic basketball knowledge and skills; teaching methods; practical drills; rules and competition 
 
281-209 วอลเล่ย์บอล         1(0-2-1) 

  (Volleyball) 
  ความรู้และทกัษะกีฬาวอลเล่ยบ์อลเบ้ืองตน้ วธีิสอน การฝึกปฏิบติั กติกาและการแข่งขนั 
Basic volleyball knowledge and skills; teaching methods; practical drills; rules and competition 

 
281-210 แฮนด์บอล         1(0-2-1) 

(Handball) 
  ความรู้และทกัษะกีฬาแฮนด์บอลเบ้ืองตน้  วธีิสอน การฝึกปฏิบติั กติกา และการแข่งขนั 
   Basic handball knowledge and skills; teaching methods; practical drills; rules and competition 

281-215 เทเบิลเทนนิส         1(0-2-1) 
  (Table Tennis) 
  ความรู้และทกัษะกีฬาเทเบิลเทนนิสเบ้ืองตน้ วธีิสอน การฝึกปฏิบติั กติกาและการแข่งขนั 

  Basic table tennis knowledge and skills; teaching methods; practical drill; rules and competition 
 
281-216 แบดมินตัน         1(0-2-1) 

(Badminton) 
    ความรู้และทกัษะแบดมินตนัเบ้ืองตน้ วธีิสอน การฝึกปฏิบติั กติกาและการแข่งขนั 
   Basic badminton knowledge and skills; teaching methods; practical drills; rules and competition 
 
 



281-219 ว่ำยน ำ้         1(0-2-1) 
(Swimming) 

    ความรู้และทกัษะกีฬาวา่ยน ้าเบ้ืองตน้ วธีิสอน การฝึกปฏิบติั กติกาและการแข่งขนั 
   Basic swimming knowledge and skills; teaching methods; practical drills; rules and competition 
 
281-220 เปตอง          1(0-2-1) 

(Petongue) 
  ความรู้และทกัษะกีฬาเปตองเบ้ืองตน้ วธีิสอน การฝึกปฏิบติั กติกาและการแข่งขนั 
  Basic petongue knowledge and skills; teaching methods; practical drills; rules and competition 
 
281-223  มวยไทย         1(0-2-1) 
   (Thai Boxing) 
   ความรู้และทกัษะกีฬามวยไทยเบ้ืองตน้ วธีิสอน การฝึกปฏิบติั กติกาและการแข่งขนั 
  Basic this boxing knowledge and skills; teaching methods; practical drills; rules and  
competition 
 
281-225 เทควนัโด         1(0-2-1) 

(Taekwondo) 
    ความรู้และทกัษะกีฬาเทควนัโดเบ้ืองตน้ วธีิสอน การฝึกปฏิบติั กติกาและการแข่งขนั 
  Basic taekwondo knowledge and skills; teaching methods; practical drills; rules and  
competition 

281-226 ไอกโิด          1(0-2-1) 
 (Aikido) 

  ความรู้และทกัษะกีฬาไอกิโดเบ้ืองตน้ วธีิสอน การฝึกปฏิบติั กติกาและการแข่งขนั 
    Basic aikido knowledge and skills; teaching methods; practical drills; rules and  
Competition 
 
281-227 ยูโด          1(0-2-1) 

 (Judo) 
     ความรู้และทกัษะกีฬายโูดเบ้ืองตน้ วธีิสอน การฝึกปฏิบติั กติกาและการแข่งขนั 
     Basic judo knowledge and skills; teaching methods; practical drills; rules and  
Competition 



สำระเลือกศึกษำทัว่ไป 
สำระสุนทรียศำสตร์ 
125-102 มหัศจรรย์แห่งภูมิปัญญำ       2((2)-0-4) 
 (Miracle of Wisdom)  
 การเรียนรู้และเห็นคุณค่าของวฒันธรรมและภูมิปัญญาท้องถ่ิน การบูรณาการให้เหมาะสมกับการ
เปล่ียนแปลงของสังคม   

Learning and appreciation of local culture and wisdom; integration with social changes 
 

425-100 วฒันธรรมน ำชม        2((2)-0-4) 
 (Culture Guide) 
 ความตระหนัก และช่ืนชมในมรดกทางวฒันธรรมและภูมิปัญญาท้องถ่ิน  การบูรณาการความรู้ทาง
ประวติัศาสตร์และวฒันธรรมกบัการน าชมการท่องเท่ียวทางวฒันธรรม 
  Appreciation of cultural heritage and local wisdom; knowledge integration with cultural tourism 

สำระควำมเป็นพลเมือง 
196-103 ภำวะผู้น ำและกำรจัดกำร       2((2)-0-4) 

(Leadership and Management) 
 แนวคิด ทฤษฎี กรณีศึกษาเก่ียวกบัภาวะผูน้ า  ลกัษณะบทบาทผูน้ าและผูต้าม ผูน้ าการเปล่ียนแปลง  ผูน้  า
การสร้างสรรค ์สมรรถนะการท างาน การสร้างทีมงานและการท างานเป็นทีม  หลกัการและทฤษฎีการจัดการการ
จดัการเชิงกลยทุธ์  แนวทางการพฒันาทกัษะการเป็นผูน้ า และการบริหารจดัการตามหลกัการเพื่อความส าเร็จ 
 Concepts and theories of leadership; characteristics and roles of leaders and followers; change leaders; 
creative leaders; competency; team building and teamwork; principles and theories of strategic management; 
leadership development; success-oriented management 

437-201 จริยศำสตร์กบัควำมรับผดิชอบต่อสังคม      2((2)-0-4) 
 (Ethics and Social Responsibility) 
 แนวคิด ทฤษฎี ความส าคญั  จริยศาสตร์ในการท างานเพื่อสังคม  การสร้างอตัลักษณ์นักศึกษา ความ
รับผดิชอบต่อตนเอง  สังคมและส่ิงแวดลอ้มผา่นกิจกรรมเพื่อสังคม 
 Concepts; theories; significance; ethics in social work; identity construction; self, social and 
environmental responsibilities through social activities 
 
สำระอยู่อย่ำงรู้เท่ำทนั 
724-108 ธรรมชำติบ ำบัด        2((2)-0-4) 
  (Natural Therapy) 



 แนวคิดเก่ียวกบัธรรมชาติบ าบดัเพื่อคุณภาพชีวิตท่ีดี ทางเลือกในการปฏิบติัเพื่อสุขภาพ ป่าบ าบดั ดนตรี
บ าบดั โยคะ สมุนไพรในชีวติประจ าวนั ผลิตภณัฑจ์ากธรรมชาติ 
 Natural therapy for healthy life; alternative health practice:  forest therapy, music therapy, yoga, herb, 
natural products 
 
สำระกำรคิดเชิงระบบ 
276-101 กำรมองภำพแบบองค์รวม       2((2)-0-4) 
 (Holistic View) 
 การแสวงหาความรู้รอบตวัท่ีเก่ียวขอ้งในชีวิตประจ าวนั ความสามารถมองภาพแบบองคร์วม การรู้เท่าทนั
สถานการณ์การเปล่ียนแปลงทางสังคมพหุวฒันธรรม และคาดการณ์ผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึน กระบวนการคิด
วิเคราะห์ขอ้มูลเชิงปริมาณและเชิงคุณลกัษณะ การเลือกใช้ขอ้มูลสารสนเทศเพื่อการตดั สินใจแก้ปัญหา และ
น าเสนอขอ้มูลบนพื้นฐานคุณธรรม 
   Knowledge acquisition in daily life; holistic view; literacy of changes in multicultural societies and 
consequences; qualitative and quantitative analysis; choosing information sources for problem solving; ethical 
considerations in data presentation 
 
437-202 คิดอย่ำงเฉลยีว เข้ำใจอย่ำงฉลำด      2((2)-0-4) 
 (Smart Thought, Clever Understanding) 
 การจดัการปัญหาเชิงมโนทศัน์ เขา้ใจขอ้โตแ้ยง้ของขั้วความคิดท่ีแตกต่าง มองเห็นขอ้เด่นขอ้ดอ้ยของขั้ว
ความคิด ใชค้วามคิดของตนเพื่อสร้างค าอธิบายได ้ การใชเ้หตุผลประเมินสถานการณ์ โลกทศัน์ท่ีไม่รู้จกัมาก่อน  
เขา้ใจตนเอง 
 Conceptualresolution, understanding of polarized and different point of view, recognizing the 
advantages and the disadvantages of different opinions, constructingstudentownideas, logicalassessment of real 
situation, unknownworldview, self-understanding 
 
สำระภำษำและกำรส่ือสำร 
412-201 หนีห่ำว จงกว๋อ        2((2)-0-4) 

(Ni Hao Zhong Guo) 
  การถ่ายเสียงภาษาจีนกลางดว้ยอกัษรโรมนั การฝึกออกเสียงพยญัชนะสระ และวรรณยุกต์ การสนทนา
ในหวัขอ้ท่ีเก่ียวกบัชีวติประจ าวนั 
  Pinyin romanization of Chinese phonemes; pronunciation drills of consonants, vowels and tones; 
Practice of listening and speaking skills on daily life topics 
 



413-213 มำเลย์ออนทวัร์        2((2)-0-4) 
(Malay on Tour) 
ภาษามลายท่ีูเก่ียวขอ้งกบัการท่องเท่ียวในสถานการณ์ต่างๆทั้งในและต่างประเทศ 

  Malay for tourism in Thailand and foreign countries 
 
415-203 เซย์ไฮสไตล์คำวำอี ้        2((2)-0-4) 

(Say Hi Style Kawaii) 
 ฝึกสนทนาภาษาญ่ีปุ่นเบ้ืองตน้ ขอ้มูลเก่ียวกบัตวัเองและเร่ืองราวใกลต้วั พร้อมเรียนรู้ขนบธรรมเนียม 

วฒันธรรม วถีิญ่ีปุ่น เร่ืองราวและสถานการณ์ปัจจุบนัของประเทศญ่ีปุ่นผา่นส่ือท่ีหลากหลาย 
 Basic Japanese conversation; talking about personal information and related topics;  learning Japanese 
traditions, cultures, and ways of living; current events in Japan through multimedia 
 
416-125 อนัยองฮำเซโย โคเรีย        2((2)-0-4) 

 (Annyeonghaseyyo Korea) 
  การฝึกทกัษะทั้ง 4 ดา้นคือ การฟังพูด อ่าน และเขียน ฝึกออกเสียงใหถู้กตอ้ง ชดัเจน และฝึกสนทนาภาษา
เกาหลีท่ีใชใ้นชีวติประจ าวนัผา่นซีรีส์และเพลงภาษาเกาหลี 
  Practice of four language skills: listening, speaking, reading, and writing; Korean conversation in daily 
life through Korean series and music 
 
417-191 พฒันำกำรอ่ำน         2((2)-0-4) 
   (Reading Development) 
 การสร้างนิสัยในการอ่าน  ทกัษะการอ่านโดยทัว่ไป ฝึกการอ่านและสรุปความขอ้เขียนชนิดต่างๆ ใน
ระดบัความยากของศพัทป์ระมาณ 3,000 ค าข้ึนไป (หมายเหตุ ไม่เปิดให้นกัศึกษาวิชาเอก-โท ภาษาองักฤษชั้นปีท่ี 
2-4) 
 Developing good reading habits; general reading skills; practice of reading a wide range of texts; 
minimum reading level: 3,000 words (Note: not offered to 2 nd through 4th year English majors and minors) 
 
หมวดวชิำเฉพำะ 
กลุ่มวชิำแกนคณะ        

761-100 โลกทศัน์อสิลำม        3((3)-0-6) 
   (Islamic Worldview) 



โครงสร้างศาสนาอิสลามโดยสังเขป หลกัอะกีดะฮ ์อิบาดะฮ ์อคัลาก ความส าคญัของอลักุรอานและซุน
นะฮ์ในฐานะแหล่งท่ีมาของอิสลาม อิสลามกับสังคม เศรษฐกิจ การเมืองการปกครอง ตลอดจนอิสลามกับ
ส่ิงแวดลอ้มและวทิยาศาสตร์   

Brief structure of Islam; principles of Aqidah, Ibadah, Akhlaq; the importance of  
al-Qur’an and Sunnah as the sources of Islam; Islam and societies, economic, politics and government; Islam 
and environment and science 

 

761-300 วะสะฏียะฮ์และกำรสร้ำงสันติภำพ      2((1)-2-3) 
 (Wasatiyah and Peace Building) 

   นิยาม หลกัการ และความส าคญัของวะสะฏียะฮ์(หลกัดุลยภาพในอิสลาม) และการสร้างสันติภาพใน
อิสลาม วะสะฏียะฮ์ระหว่างศาสนากบัการด าเนินชีวิต และระหว่างร่างกายกบัจิตใจ มุมมองอิสลามต่อแนวคิด
สุดโต่ง ศาสนาและความขดัแยง้ สันติวิธีในอิสลาม การประยุกต์ใช้หลกัวะสะฏียะฮ์ในการแกปั้ญหาและความ
ขดัแยง้ในสังคม การจดัโครงการเพื่อแกปั้ญหาสังคมพหุวฒันธรรมโดยใชห้ลกัวะสะฏียะฮ ์

Definitions, principles and importance of Wasatiyah (Islamic Moderation) and peace building in Islam; 
Wasatiyah between religion and life, body and soul; Islamic perspective on extremism; religion and conflict; 
peaceful means in Islam; application of Wasatiyah in solving social problems and conflicts; organizing projects 
using Wasatiyah to solve multicultural social problems  

 
763-100 เอำใจใส่สังคม         2((1)-2-3) 
   (Social Awareness and Empathy) 

การเขา้ใจความตอ้งการของสังคม หลกัการท าแผนท่ีสังคมเพื่อวิเคราะห์ความตอ้งการของสังคมการ
เขา้ใจถึงปัญหาของผูค้นในสังคม เทคนิคในการท าความเขา้ใจปัญหาของผูอ่ื้น ทศันคติในการส่ือสารกบัผูอ่ื้น การ
ท าประโยชน์เพื่อผูอ่ื้น การท างานในความหลากหลาย การยอมรับความแตกต่าง การเห็นคุณค่าในตนเองผา่นการ
ท าประโยชน์เพื่อผูอ่ื้น 

Understanding the needs of society; principles of social mapping to analyze social needs; empathizing 
the problems of people in society; techniques for empathizing other people's problems; attitude in 
communicating with others; serving the other’s benefits; working in diversity; accepting the difference among 
people; self-esteem through serving the other’s benefits 
 
763-200 กำรเป็นผู้ประกอบกำรเพ่ือสังคมในอสิลำม     3((2)-2-5) 
 (Islamic Social Entrepreneurship) 

การเข้าใจความต้องการของสังคม การคิดเชิงออกแบบในการแก้ปัญหาของสังคม แนวคิดการเป็น
ผูป้ระกอบการ วิธีการเร่ิมธุรกิจหรือพฒันาธุรกิจใหม่ หลกัการวเิคราะห์และประเมินโอกาสทางธุรกิจ หลกัการเงิน
และบญัชีครัวเรือนเบ้ืองตน้ หลักการท าการตลาดเบ้ืองต้น แผนธุรกิจเบ้ืองตน้ การจดัการและการด าเนินการ 
บุคลิกภาพของผูป้ระกอบการ หลกัการอิสลามส าคญัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเป็นผูป้ระกอบการ ทกัษะการเขียนแผน



ธุรกิจ ทกัษะวิเคราะห์และประเมินธุรกิจ ทกัษะการท าการตลาด ทกัษะและทศันคติท่ีจ  าเป็นส าหรับการเป็น
ผูป้ระกอบการเพื่อสังคม รวมทั้งการประยุกต์หลกัการเป็นผูป้ระกอบการเพื่อสังคมในอิสลามน ามาใชใ้นกิจการ
เพื่อสังคม โองการอัลกุรอานท่ีเก่ียวข้อง ตัวบทฮะดิษท่ี เก่ียวข้อง แบบอย่างชีวิตของบุคคลตัวอย่างใน
ประวติัศาสตร์อิสลามท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเป็นผูป้ระกอบการเพื่อสังคม 

Understanding the needs of society; design thinking to solve social problems; concept of 
entrepreneurship; business starting or developing; principles of analysis and evaluation of business 
opportunities; basic household financial and accounting principles; basic marketing principles;preliminary 
business plan;management and operation;personality of entrepreneur; Islamic principles related to 
entrepreneurship;business plan writing skill;business analysis and assessment skill;marketing skill;skills and 
attitudes necessary for being a social entrepreneur; applying the principles of Islamic social entrepreneurship to 
social enterprises; related al-Qur’an verses, Hadith texts and the life example of the persons in Islamic history to 
social entrepreneurship  
 
กลุ่มวชิำภำษำ  
780-001 ภำษำอำหรับในฐำนะภำษำนำนำชำติ 1      3((3)-0-6) 

  (Arabic as an International Language (AIL)I)  

ระบบเสียง การออกเสียงพยญัชนะ สระ ค า วลี โครงสร้างประโยคภาษาอาหรับและทักษะทาง
ภาษาระดบัพื้นฐานด้านการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน ประโยคและส านวนภาษาอาหรับพื้นฐาน การสร้าง
ประโยค เช่ือมประโยคชนิดต่างๆ เรียงความสั้นๆ เก่ียวกบัอิสลามและทัว่ไป  

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   

 
780-002 ภำษำอำหรับในฐำนะภำษำนำนำชำติ 2       3((3)-0-6) 

  (Arabic as an International Language (AIL)II)  

  ภาษาอาหรับทางวิชาการอิสลามศึกษาระดบักลาง การอ่านและการท าความเขา้ใจประโยค เรียงความ 
เร่ืองสั้น เน้ือหาบทความทางวชิาการ ความหมายเชิงวาทศาสตร์ เช่น เก่ียวกบัอุปมา อุปมยัและส านวนโวหารต่างๆ 
ฝึกทกัษะการพูด การเขียน เพื่อวตัถุประสงคก์ารน าเสนอ การเล่าเร่ืองสั้น การสรุป การบรรยายและการอภิปราย   

  Intermediate Arabic language 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 
 
780-003 ภำษำอำหรับในฐำนะภำษำนำนำชำติ 3        3((3)-0-6) 

  (Arabic as an International Language (AIL)III)  



ภาษาอาหรับเก่ียวกบัอิสลามศึกษาและทัว่ไป ไวยากรณ์ระดบัสูง ทกัษะการพูด อ่าน เขียน และฟังภาษา
อาหรับ การสืบคน้ขอ้มูลจากต าราภาษาอาหรับ ทั้งในรูปแบบคลาสิกและร่วมสมยัและการใชภ้าษาทางส่ือต่างๆ 
ฝึกทกัษะการน าเสนอบทความวชิาการในรูปแบบต่างๆ ท่ีต่อเน่ืองจากภาษาอาหรับในฐานะภาษานานาชาติ 2  

Arabic language on Islamic studies and others; advanced Arabic grammar;  speaking, reading, writing, 
and listerning Arabic language skills; searching classical and contemporary Arabic text books; Arabic in media; 
practice of academic presentation in continuation of Arabic as an International Language II 
 
780-004 ภำษำองักฤษในฐำนะภำษำนำนำชำติ 1        3((3)-0-6) 
            (English as an International Language (EIL) I) 

ระบบเสียง การออกเสียงพยญัชนะ สระ ค า วลี โครงสร้างประโยคภาษาอังกฤษและทักษะทาง
ภาษาระดบัพื้นฐานดา้นการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน ประโยคและส านวนภาษาองักฤษพื้นฐาน การสร้าง
ประโยค เช่ือมประโยคชนิดต่างๆ เรียงความสั้นๆ เก่ียวกบัการส่ือสารในระดบันานาชาติ 

Phonological system of language: consonants, vowels, words and phrases; English sentence structure; 
basic language skills:  listening, speaking, reading, and writing; basic English sentences and styles; sentence 
building; conjunctions; short essays on International communication 

 
780-005 ภำษำองักฤษในฐำนะภำษำนำนำชำติ 2        3((3)-0-6) 
             (English as an International Language (EIL) II) 

ภาษาองักฤษเก่ียวกับอิสลามศึกษาและทั่วไป ไวยากรณ์ระดับสูง ทักษะการพูด อ่าน เขียน และฟัง
ภาษาองักฤษการสืบคน้ขอ้มูลจากต าราภาษาองักฤษ ทั้งในรูปแบบคลาสิกและร่วมสมยัและการใช้ภาษาทางส่ือ
ต่างๆ ฝึกทกัษะการน าเสนอบทความวชิาการในรูปแบบต่างๆ ท่ีต่อเน่ืองจากภาษาองักฤษในฐานะภาษานานาชาติ 
1  

English language on Islamic studies and others; advanced English grammar;  speaking, reading, 
writing, and listening English language skills; searching classical and contemporary English text books; English 
in media; practice of academic presentation in continuation of English as an International Language I 
 
780-006 ภำษำองักฤษในฐำนะภำษำนำนำชำติ 3                 3((3)-0-6) 
             (English as an International Language (EIL) III) 

ภาษาองักฤษเก่ียวกับอิสลามศึกษาและทั่วไป ไวยากรณ์ระดับสูง ทักษะการพูด อ่าน เขียน และฟัง
ภาษาองักฤษ การสืบคน้ขอ้มูลจากต าราภาษาองักฤษ ทั้งในรูปแบบคลาสิกและร่วมสมยัและการใชภ้าษาทางส่ือ
ต่างๆ ฝึกทกัษะการน าเสนอบทความวชิาการในรูปแบบต่างๆ ท่ีต่อเน่ืองจากภาษาองักฤษในฐานะภาษานานาชาติ 
2  

English language on Islamic studies and others; advanced English grammar;  speaking, reading, 
writing, and listerning English language skills; searching classical and contemporary English text books; 
English in media; practice of academic presentation in continuation of English as an International Language II 



กลุ่มวชิำเอก 
กลุ่มวชิำเอกบังคับ 
780-101 ภำษำอำหรับเพ่ือวทิยำกำรอสิลำม              3((3)-0-6) 

  (Arabic for Islamic Sciences) 
 พฒันาทกัษะการฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอาหรับเพื่ออิสลามศึกษา การส่ือสารดว้ยภาษาพูด ภาษากาย 
การอภิปรายและแสดงทศันะตามประเด็นอิสลามศึกษาและสาขาวชิาเฉพาะให้สอดคลอ้งกบับริบทของสังคมและ
โลก จริยธรรมการส่ือสารในอิสลาม การใช้เทคโนโลยีเพื่อพฒันาการส่ือสารภาษาอาหรับท่ีสอดคลอ้งกบัความ
แตกต่างและความหลากหลายของบุคคล 

Improving Arabic listening, speaking, reading and writing skills for Islamic Studies; communicating 
through verbal and non-verbal communication; discussing and reflecting on the specific issues of Islamic 
Studies and disciplines in accordance with the context of society and the world; Islamic communicating ethics, 
using technologies to develop Arabic communication skills in accordance with individual differences and 
diversity  

 
780-102 ภำษำองักฤษเพ่ือวทิยำกำรอสิลำม       3((3)-0-6) 
   (English for Islamic Sciences) 
   พฒันาทกัษะการฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาองักฤษเพื่ออิสลามศึกษา โดยเนน้การส่ือสารดว้ยภาษาพูด 
ภาษากาย การอภิปรายและแสดงทศันะตามประเด็นอิสลามศึกษาและสาขาวิชาเฉพาะให้สอดคลอ้งกบับริบทของ
สังคมและโลก จริยธรรมการส่ือสารในอิสลาม การใชเ้ทคโนโลยีเพื่อพฒันาการส่ือสารภาษาองักฤษท่ีสอดคลอ้ง
กบัความแตกต่างและความหลากหลายของบุคคล 

Improving English listening, speaking, reading and writing skills for Islamic studies; communicating 
through verbal and non-verbal communication; discussing and reflecting on the specific issues of Islamic 
Studies and disciplines in accordance with the context of society and the world; Islamic communicating ethics, 
using technologies to develop English communication skills in accordance with individual differences and 
diversity 

 
780-103 ชุดวชิำอลักุรอำนและอุลูมอลักุรอำน      8((7)-2-15) 

(Module : Al-Qur'an and UlumAl-Qur’an) 
กฎเกณฑ์เก่ียวกบัการอ่านอลักุรอานและตจัวีด ฐานก าเนิดและคุณลกัษณะอกัษร หุกุมนูนสากีนะฮฺและ

ตนัวีน หุกุมมีมสากีนะฮฺ หุกุมมดั และหุกุมอ่ืนๆตามล าดบัพร้อมกบัท่องจ าอลักุรอาน ญุซอฺท่ี 30 ประวติัความ
เป็นมาของอุลูมอัลกุรอาน วะหฺยู การรวบรวมและการบันทึกอัลกุรอาน โครงสร้างของเล่ม แนวเน้ือหา  
การประทานและสาเหตุการประทาน การขยายความ (Bayan) การอรรถาธิบาย (Tafsir) การตีความ (Ta’wil) การ
ถอดความ (Istinbat) การเขา้ใจ (Fahm)  และการแปลความหมายอลักุรอาน  อายาตมุหฺกะมาตและมุตะชาบิฮาต นา
สิคและมนัสูค  อรรถาธิบายอลักุรอานเก่ียวกบัอายะฮศ์าสนบญัญติั (Ayat al- Ahkam) ตลอดจนอายะฮท่ี์เก่ียวกบั
มารยาทต่างๆ   



 Rules of reading al-Qur’ an and Tajwid; place of articulation and characteristics of Arabic alphabet; 
rules of Nun Sakinah and Tanwin; rules of Mim Sakinah, Mad and other related rules; memorizing chapter 30 
of al-Qur’ an; 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;  clarification ( Bayan) , exegesis 
( Tafsir) , interpretation ( ta’wil) , inference ( Istinbat) , understanding ( Fahm) , and translation of al-Qur’ an; 
Muhkamat and Mutashabihat verses; abrogator verses (Nasikh)  and abrogated verses (Mansukh) ; exegesis of 
Qur’anic verses on Ahkam as well as  Qur’anic verses related to moral ethics  

 
780-204 ชุดวชิำหะดีษและอุลูมอลัหะดีษ       8((7)-2-15) 

(Module : Al-Hadith and UlumAl-Hadith) 
ประวติัการพฒันาการอุลูมอลัหะดีษ นิยามและความส าคญัของหะดีษ การบนัทึกหะดีษ สายสืบ (sanad) 

และตวับท (Matn) หะดีษ การจ าแนกประเภทและชนิดต่าง ๆ ของหะดีษ นกัหะดีษและต าราหะดีษท่ีไดรั้บการ
ยอมรับทั้ง 6 เล่ม ตลอดจนการตคัรีจญอ์ลัหะดีษ รวมทั้งหะดีษท่ีเก่ียวกบัศาสนบญัญติั (Hadith al-Ahkam) สังคม
และมารยาทต่าง ๆ 

Historical development of ‘Ulum al-Hadith; definition, and significance of Hadith; Hadith recording; 
chain ( Sanad)  and text ( Matn)  of Hadith; classifications and types of Hadith; Hadith scholars and the six 
canonical books of Hadith, as well as Takhrij al-Hadith; Hadith on Ahkam, society, and moral ethics  

 
780-205 ชุดวชิำอะกดีะฮ์และกลุ่มแนวคิดในอสิลำม              8((7)-2-15) 

(Module : Aqidah Islamiyah and Sectarian Thoughts in Islam) 
ความหมาย ขอบข่าย และความส าคญัของอะกีดะฮ์อิสลาม อีมานและส่ิงท่ีท าให้เสียอีมาน การวะลาอ์

และบะรออ์ การศรัทธาต่ออลัลอฮฺ มะลาอิกะฮ์ คมัภีร์ ศาสนทูต วนัอาคิเราะฮ์ เกาะฎออ์และเกาะดรั  อะกีดะฮ์
สะลฟัและคอลฟั กลุ่มแนวคิดในอิสลาม จุดยืนของอิสลามท่ีมีต่อลทัธิทางสังคมและการเมืองสมยัใหม่ ตลอดจน
ความเช่ือและเป้าหมายสูงสุดของศาสนาต่างๆ ท่ีส าคญัของโลก 

Definition, scope, and significance of ‘Aqidah Islamiyah; Iman and its causes of deterioration; Wala’ 
and Bara’ ; belief in Allah and His angels, Holy Books, messengers, the day hereafter, belief in divine destiny 
and decree (Qada’  waQadar); Aqidah of Salaf and Khalaf; sectarian thoughts in Islam; Islamic prospective on 
social doctrines and modern politics; beliefs and summum bonum of the world's most important religions  

 
780-206 ชุดวชิำประวตัิศำสตร์และอำรยธรรมอสิลำม     6((5)-2-11) 

   (Module : Islamic History and Civilization)  
 ระเบียบวธีิและหลกัฐานทางประวติัศาสตร์อิสลามโดยสังเขป ชีวประวติันบีมุหมัมดั ประวติัเคาะลีฟะฮอ์รั
รอชิดูนราชวงศ์อุมยัยะฮ์ อับบาซียะฮ์และอุษมานียะฮ์ความโดดเด่นของอารยธรรมอิสลามในแต่ละยุคสมัย  
อิทธิพลของอารยธรรมอิสลามท่ีมีต่ออารยธรรมอ่ืนๆสถานภาพของโลกมุสลิมตั้งแต่สงครามโลกคร้ังท่ี 2 จนถึง
ปัจจุบนั รวมทั้งสาเหตุของความอ่อนแอของโลกมุสลิม 



  Methodology and historical sources of Islamic history in brief; prophet Muhammad biography; 
Islamic history of four righteous Caliphs; Islamic history during the Umayyad, the Abbasid, the Ottoman; 
advancements and emergence of Islamic civilization in various periods; influences of Islamic civilization on 
others; status of the Muslim world from World War II to the present time including causes of weakness of the 
Muslim world 

 
780-207 ชุดวชิำฟิกฮ์และอุศูลุลฟิกฮ์       6((5)-2-11) 

(Module : Fiqh and Usul al-Fiqh)  
การก าเนิดและพฒันาการของฟิกฮ์และชะรีอะฮ์ ลักษณะเฉพาะและสาระส าคัญของฟิกฮ์ ส านักคิด 

(มซัฮบั) ของฟิกฮ ์บทบญัญติั (หุก่ม) ประเภทของหุก่ม แหล่งท่ีมาของหุก่ม เจตนารมณ์และกฎเกณฑ์การบญัญติั
กฎหมายอิสลาม ตลอดจนหมวดต่าง ๆ ของกฎหมายอิสลาม เช่น การปฏิบติัศาสนกิจ(อิบาดาต) การปฏิสัมพนัธ์
และธุรกรรมทางการเงิน (มุอามะลาต) ครอบครัวและมรดก (มุนากะหาต) และกฎหมายอาญา(ญินายาต)   

Origin and development of Fiqh and Shari’ah; characteristics and essence of Fiqh;  schools of thoughts 
(Madhahib) in Fiqh; classification of Hukm; sources of Hukm; objectives and rules of legal provision of Islamic 
law, as well as categories of Islamic law:  such as religious ritual (Ibadah), interactions and financial transaction 
(Mu‘amalat), family and inheritance (Munakahat), and criminal law (Jinayat)   

 
780-308 ชุดวชิำวทิยำกำรอสิลำมเพ่ือกำรพฒันำสังคมอย่ำงยัง่ยืน            4((2)-4-6) 

   (Module : Islamic Sciences for Sustainable Social Development) 
   แนวคิดและความหมายของการพฒันาสังคมอยา่งย ัง่ยืน ความหมายและแนวคิดวทิยาการอิสลามกบัการ
พฒันาสังคมอย่างย ัง่ยืน ประวติัศาสตร์และแบบอย่างบรรพชนอิสลามในการพัฒนาสังคม การประยุกต์ใช้
หลกัการอิสลามเพื่อพฒันาสังคม การวิเคราะห์ประเด็นปัญหาชุมชนและสังคม การจดัท าโครงงานอิสลามเพื่อ
แกปั้ญหาชุมชนอยา่งย ัง่ยืน ตลอดจนการสร้างความร่วมมือและเครือข่ายชุมชนเพื่อแกปั้ญหาสังคมดว้ยวิทยาการ
อิสลาม  

Definitions and concept of a sustainable social development; definitions and concept of Islamic 
sciences for sustainable social development;history and model of Islamic ancestors in developing society; 
application of Islamic principles for social development; analysing community and social problem issues; 
establishing an Islamic projects to solve community problems sustainably; building cooperation and community 
networks to solve social problems through Islamic science 

 
780-309 ชุดวชิำกำรศึกษำและกำรสอนอสิลำมศึกษำ     6((5)-2-11) 

  (Module : Islamic Education and Pedagogy) 
  ความหมาย มโนทศัน์ ความส าคญั แหล่งท่ีมา วตัถุประสงค์ คุณลกัษณะของการศึกษาในอิสลามและ

แนวคิดทางการศึกษาของนกัปราชญ์มุสลิม จิตวิญญาณความเป็นครู คุณลกัษณะความเป็นครู เทคนิคและวิธีการ
สอนตามแบบฉบบัของท่านนบีมูฮมัหมดั ศ็อลลลัลอฮุอะลยัฮิวะสัลลมัวิทยาและเทคนิกการสอนอลักุรอาน การ



สอนแบบติลาวะตี การสอนแบบอิกเราะอฺ การสอนแบบกิรออะตี เป็นตน้ การเขียนแผนการสอน และการวดัและ
ประเมินผลการเรียนรู้ 

Definition, concept, significance, source, goals, characteristics of education in Islam, and educational 
thoughts of Muslim scholars; the spirit of teachership, teacher characteristics, and Islamic pedagogy based on 
the practices of the prophet Muhammad science and teaching technique of al-Qur’ an, Tilawati method of 
teaching, Iqra method of teaching, Qiraati method of teaching; writing lesson plan and learning assessment and 
evaluation 

 
780-310 ภำวะผู้น ำและกำรจัดกำรในอสิลำม      3((3)-0-6) 

    (Islamic Leadership and Management) 
  แนวคิดภาวะผูน้ าและการจดัการในอิสลาม โครงสร้างและพฤติกรรมองค์การ แนวคิดทางการจัดการ 

การวางแผน การจดัองคก์าร การสั่งการ และการควบคุม จริยธรรมอิสลามในการจดัการองค์การ การปรับตวัของ
องค์การในยุคดิจิทลั การใช้เทคโนโลยีในการจดัองค์การ หลกัการจดัการทรัพยากรมนุษย์ในอิสลาม โองการ       
อลักุรอานท่ีเก่ียวข้อง ตัวบทฮะดิษท่ีเก่ียวข้อง แบบอย่างชีวิตของบุคคลตวัอย่างในประวติัศาสตร์อิสลามท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการเป็นผูน้ าและการจดัการองคก์าร 

Concept of leadership and management in Islam; organizational structure and behavior; management 
concepts, planning, organizing, leading and controlling; Islamic ethics in organization management; 
organization adaptation in the digital age; use of technology in organization; principles of human resource 
management in Islam; related al-Qur’ an verses, Hadith texts and the life example of the persons in Islamic 
history to organizational management 

 
780-311 กำรวจัิยสังคมศำสตร์ส ำหรับอสิลำมศึกษำ     3((3)-0-6) 

   (Social Science Research for Islamic Studies) 
   ความหมายและแนวคิดการวิจยัทางสังคมศาสตร์ ระเบียบวิธีวิจยัทางสังคมศาสตร์ การวิจยัเชิงปริมาณ 

การวิจยัเชิงคุณภาพและการวจิยัแบบผสมผสานเคร่ืองมือ และเทคนิคการวิจยั การวิจยัเอกสารและวิจยัภาคสนาม 
การเลือกหวัขอ้วิจยั การตั้งสมมุติฐาน การทบทวนวรรณกรรม การเก็บรวบรวมขอ้มูล สถิติการวิจยั การวิเคราะห์ 
และตีความขอ้มูล ตลอดจนการเขียนรายงานวจิยั และการประยกุตใ์ชส้ าหรับอิสลามศึกษา 

Definitions and concept of social sciences research; research methods in social sciences research; 
quantitative research, qualitative research, and mixed-method research; instruments and techniques; 
documentary and field research; selection of research topics; hypotheses; literature review; data collection; 
research statistics; data analysis and interpretation; research report writing; application for Islamic studies 

 
763-312 ชุดวชิำเทคโนโลยดีิจิทลัเพ่ือส่งเสริมกำรเรียนรู้อสิลำม            6((4)-4-10) 
    (Module : Digital Technology for Islamic Learning Promotion)  
    ความหมาย เป้าหมาย ความส าคญั วิธีการและหลกัการส่งเสริมการเรียนรู้ในอิสลาม ประวติัการเผยแผ่
ศาสนาของบรรดาศาสดา กระบวนทศัน์อิสลามในการส่งเสริมการเรียนรู้อิสลาม และการส่งเสริมการเรียนรู้ในมิติ



สากล วิถีทาง และเทคนิคการส่งเสริมการเรียนรู้สมยัใหม่หลกัการ แนวคิด นวตักรรมและเทคโนโลยีดิจิทลัทาง
การศึกษาเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้อิสลามศึกษา การวิเคราะห์ การออกแบบ การพฒันา การประยุกต์ใช้และการ
ประเมินในดา้นการจดัการสาร ส่ือการสอน และเทคโนโลยสีารสนเทศแนวดิจิทลัทางการศึกษา การใชโ้ปรแกรม
ออกแบบส่ือสร้างสรรค ์การวาดการ์ตูนฮาลาล การตดัต่อคลิปวีดีโอสั้น การใชส่ื้อสังคมออนไลน์เพื่อส่งเสริมการ
เรียนรู้อิสลาม การเป็นอินฟลูเอนเซอร์หรือผูมี้อิทธิพลบนส่ือสังคมออนไลน์ กฎหมายและแนวโนม้ท่ีเก่ียวขอ้งกบั
เทคโนโลยกีารศึกษา รวมถึงหลกัจริยธรรมอิสลามในการใชน้วตักรรมเทคโนโลยสีารสนเทศ  

Definition, aims, significance, methods and principle of Islamic learning promotion; history of 
prophets’  Da‘ wah; Islamic view on Islamic learning promotion and its universal dimensions; means and 
techniques of modern learning promotion; principle and concepts of innovations and digital technology in 
education for Islamic learning promotion; analyzing, designing, developing, applying and evaluating the field of 
media management, teaching and digital information technology in education; using application to design 
creative media; drawing Halal cartoons; short vidio clip editing; using social media to promote Islamic learning; 
becoming an influencer or social media influencer, laws and trends related to the educational technology; 
Islamic ethics in using innovation and information technology 

 
กลุ่มวชิำเอกเลือก 
780-007 กำรประยุกต์ใช้อสิลำมกบัประเด็นสังคมร่วมสมัย            3((3)-0-6) 

  (Application of Islam to Contemporary Social Issues) 
 การวิเคราะห์ประเด็นอิสลามในสังคมร่วมสมยั การวินิจฉยัน าหลกัการอิสลามไปประยุกตใ์ช้ กฏเกณฑ์

และเง่ือนไขของหลกัการศาสนา และวธีิการในการน าหลกัการไปใชอ้ยา่งเหมาะสมกบับริบทและสถานการณ์  
Analysing Islamic issues in a contemporary society; diagnostics applying the Islamic principles, rules, 

and conditions of religious principles; methods for applying the principles appropriately to the context and 
situation 

 
780-008 สุขภำวะและเพศสภำวะในอสิลำม      2((2)-0-4) 

  (Well-being and Gender Issues in Islam) 
  แนวคิดอิสลามว่าด้วยเร่ืองสุขภาวะและความแตกต่างทางเพศสภาวะ การจดัการสุขภาวะวิถีอิสลาม

อิสลามกบัประเด็นปัญหาสุขภาวะร่วมสมยั เสรีภาพและความเสมอภาคระหวา่งเพศ กฎหมายอิสลามท่ีเก่ียวกบั
การละเมิดสิทธิของเพศตรงขา้ม อิทธิพลของสตรีนิยมท่ีมีต่อสังคมมุสลิม เปรียบเทียบสถานภาพสตรีมุสลิมใน
อดีตกบัสตรีในสังคมปัจจุบนั ตลอดจนสิทธิมนุษยชนในอิสลาม 

Islamic views towards well-being and gender differences; Islamic health management; Islamic 
perspective on contemporary well-being issue 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 contemporary society; human rights in Islam. 

 
 



780-009 กำรสร้ำงควำมเข้มแข็งและครอบครัวเป่ียมสุขในอสิลำม    2((2)-0-4) 
    (Building up  and Strengthening a Happy Family in Islam) 
    แนวคิดและหลักการอิสลามเร่ืองการสร้างความเข้มแข็งแก่ครอบครัว การสร้างครอบครัวเป่ียมสุข  

แนวทางการจดัการและแกปั้ญหาครอบครัวดว้ยอิสลาม  
Islamic concepts and principles on the building of strength for the family; building a happy family; 

guidelines for coping and solving family problems with Islamic paradigm. 
 

780-010 กำรพฒันำเด็กและเยำวชนด้วยอสิลำม      2((2)-0-4 
    (Islamic Child and Youth Development) 
    แนวคิดและหลกัการอิสลามเก่ียวกบัการพฒันาเด็กและเยาวชน ความส าคญัของเด็กและเยาวชนใน

อิสลาม สิทธิเด็กในอิสลาม การจดักิจกรรมเพื่อพฒันาเด็กและเยาวชน และการบริหารจดัการองค์กรเด็กและ
เยาวชน  

  Islamic concepts and principles on child and youth development; the importance of children and youth 
in Islam; children rights in Islam; organizing activities for the development of children and youth; and the 
management of child and youth organizations. 

 
780-011 กฬีำ สันทนำกำร และศิลปะอสิลำม      2((2)-0-4) 

    (Islamic Sport, leisure, and art) 
    แนวคิดและบทบัญญัติ อิสลามเก่ียวกับการเล่นกีฬา สันทนาการ และศิลปะ อารยธรรมและ

ประวติัศาสตร์อิสลามท่ีเก่ียวขอ้ง การจดักิจกรรมกีฬา สันทนาการ และศิลปะอิสลาม และการเผยแพร่ผลงาน
ศิลปะอิสลามท่ีสร้างสรรคเ์พื่อสังคม 

  Islamic concepts on sports, recreation, and arts; relevant Islamic civilization and history; organizing 
recreational sports and Islamic arts activities; and the dissemination of creative Islamic art for society 

 
780-012 กำรดูแลผู้สูงวยัวถิีอสิลำม        2((1)-2-3) 
   (Islamic Elderly Care) 
  แนวคิดและบทบญัญติัอิสลามเก่ียวกบัการดูแลผูสู้งวยั การออกแบบ การจดัการ และการพฒันาระบบ
ดูแลผูสู้งวยั การสังเกตการจดัการและดูแลผูสู้งวยั แนวทางการส่ือสารกบัผูสู้งวยั จิตวิทยาผูสู้งวยั และการส่งเสริม
สุขภาวะของผูสู้งวยัดว้ยอิสลาม  

Islamic concept on the elderly care; designing, managing, and developing elderly care system; 
observing elderly care management;elderly communication guidelines, elderly psychology; and promoting well-
being of the elderly through Islam 

 
 780-013 กำรจัดกำรศึกษำปฐมวยัวถิีอสิลำม       2((1)-2-3)

 (Islamic Early Childhood Educational Management)  



    หลกัการและแนวคคิดการจดัการศึกษาส าหรับเด็กปฐมวยั การประยุกต์ใช้หลกัการอิสลามในการดูแล
เด็กปฐมวยั การจดักิจกรรมการเรียนรู้ การบริหารและจดัการสถานบริบาลและสถานดูแลเด็กปฐมวยั  

  Principles and concepts of early childhood education;applying of Islamic principles in early childhood 
care; implementing learning activities; administration and management of nursery and early childhood 
institution  

 
780-014 สิทธิชนกลุ่มน้อยในอสิลำม        2((2)-0-4)  
(Minority Rights in Islam) 
  หลกัการอิสลามเก่ียวกบัสิทธิมนุษยชน และสิทธิชนกลุ่มนอ้ย สถานการณ์ชนกลุ่มนอ้ยในประชาคมโลก 
การดูแลและการจดัการชนกลุ่มนอ้ย การสนบัสนุนและส่งเสริมสิทธิแก่ชนกลุ่มนอ้ย  
 Islamic principles on human rights and minority rights; the situation of minorities in the international 
community; caring and managing of minorities;supporting and promoting of rights for ethnic minorities 
 
780-015 กำรแปลภำษำเพ่ือส่ือสำรธุรกจิฮำลำล      2((2)-0-4) 

  (Translation for Communicating Halal Business) 
   ศึกษาและฝึกปฏิบติัหลกัและวิธีการแปลพื้นฐานภาษาอาหรับเป็นภาษาไทย ภาษาไทยเป็นภาษาอาหรับ
เพื่อส่ือสารธุรกิจระหว่างประเทศและธุรกิจฮาลาล ในระดบัค า วลี ประโยค และย่อหน้า จากงานเขียนและส่ือ
ประเภทต่างๆ ตลอดจนการใชส่ื้อสารสนเทศช่วยในการแปล 
 Studying and practicing the principles and methods of basic translation of Arabic to Thai and Thai to 
Arabic for Halal business communication at word, phrase, sentence and paragraph level from written works and 
various types of media as well as use of information media to help in translation 
 
763-001 ชุดวชิำรู้จักธุรกจิอสิลำม       5((3)-4-8) 

  (Module :  Get to Know Islamic Business) 
ลกัษณะทัว่ไปของธุรกิจอิสลาม คุณค่าการท าธุรกิจท่ีสอดคลอ้งกบัคุณธรรมอิสลาม ระบบนิเวศของธุรกิจ

อิสลาม การเช่ือมโยงกันของห่วงโซ่อุปทานของแต่ละกลุ่มธุรกิจ หลกัการชะรีอะห์ท่ีเก่ียวข้องเศรษฐศาสตร์
อิสลาม การสร้างส่ิงแวดลอ้มเชิงสังคมเศรษฐกิจ รวมทั้งกรอบการท างานในดา้นสถาบนั องคก์รและกฎระเบียบ
ต่าง ๆ ให้เก้ือหนุนและสอดคล้องกบับริบทในการด าเนินธุรกิจ การรู้จกัเครือข่ายคู่คา้ ซัพพลายเออร์ หุ้นส่วน 
พนัธมิตรของธุรกิจอิสลาม โองการอลักุรอานท่ีเก่ียวขอ้ง ตวับทฮะดิษท่ีเก่ียวขอ้ง แบบอยา่งชีวติของบุคคลตวัอยา่ง
ในประวติัศาสตร์อิสลามท่ีเก่ียวขอ้ง 

General characteristics of Islamic business; business ethics and values in accordance with Islamic 
morality; ecosystem of Islamic business; supply chain of each business group; Islamic economics; the related 
shari’ ah principles; creating a socio-economic environment including institutional framework, organizations 
and regulations to support and comply with the business context; knowing the network of business partners, 



suppliers, alliances of Islamic business; related al-Qur’ an verses, Hadith texts and the life example of the 
persons in Islamic history 
 
763-015 ชุดวชิำกำรจัดกำรองค์กรซะกำตและวะกฟั     5((2)-6-7) 

  (Module : Zakat and Waqf Organization Management) 
ความหมาย แนวคิดและพฒันาการของการจดัการซะกาตและวะกฟั ทรัพยสิ์นประเภทต่างๆ ท่ีตอ้งจ่ายซะ

กาต พิกดัต ่าสุด และอตัราการจ่ายซะกาต ผูมี้สิทธิไดรั้บซะกาต บทบาทของซะกาตท่ีเก่ียวเน่ืองกบัสวสัดิการสังคม 
หลกัเกณฑ์และวิธีการจดัการซะกาตสมยัใหม่ ทรัพยสิ์นวะกฟัแบบต่างๆ วะกฟัและการพฒันาเศรษฐกิจสังคม 
ประเด็นวะกฟัร่วมสมยั โองการอลักุรอานท่ีเก่ียวขอ้ง ตวับทฮะดิษท่ีเก่ียวขอ้ง แบบอยา่งชีวติของบุคคลตวัอยา่งใน
ประวติัศาสตร์อิสลามท่ีเก่ียวขอ้ง 

Definition, concept, and evolution of zakat and 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; types of waqf assets; waqf and socio-economic development; controversial issues in waqf; 
related al-Qur’an verses, Hadith texts and the life example of the persons in Islamic history 
 
763-016 ชุดวชิำกำรจัดกำรโรงแรมและกำรท่องเทีย่วฮำลำล    5((2)-6-7) 
   (Module : Halal Hotel and Tourism Management) 

ระบบการจดัการโรงแรมด้านโครงสร้าง การบริหารงานบุคคล ด้านการเงิน ด้านการตลาด ระบบการ
จดัการฮาลาล และกระบวนการบริหารอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกับการจดัการบริหารงานโรงแรมและการท่องเท่ียว        
ฮาลาล โองการอลักุรอานท่ีเก่ียวขอ้ง ตวับทฮะดิษท่ีเก่ียวขอ้ง แบบอย่างชีวิตของบุคคลตวัอย่างในประวติัศาสตร์
อิสลามท่ีเก่ียวขอ้ง 

Structure of hotel management systems; personnel management, financial, marketing, Halal 
management system; other administrative processes related to the administration of Halal hotel and tourism 
management; related al-Qur’an verses, Hadith texts and the life example of the persons in Islamic history 

 
763-001 ชุดวชิำรู้จักธุรกจิอสิลำม       5((3)-4-8) 

  (Module :  Get to Know Islamic Business) 
ลกัษณะทัว่ไปของธุรกิจอิสลาม คุณค่าการท าธุรกิจท่ีสอดคลอ้งกบัคุณธรรมอิสลาม ระบบนิเวศของธุรกิจ

อิสลาม การเช่ือมโยงกันของห่วงโซ่อุปทานของแต่ละกลุ่มธุรกิจ หลกัการชะรีอะห์ท่ีเก่ียวข้องเศรษฐศาสตร์
อิสลาม การสร้างส่ิงแวดลอ้มเชิงสังคมเศรษฐกิจ รวมทั้งกรอบการท างานในดา้นสถาบนั องคก์รและกฎระเบียบ
ต่าง ๆ ให้เก้ือหนุนและสอดคล้องกบับริบทในการด าเนินธุรกิจ การรู้จกัเครือข่ายคู่คา้ ซัพพลายเออร์ หุ้นส่วน 
พนัธมิตรของธุรกิจอิสลาม โองการอัลกุรอานท่ีเก่ียวข้อง ตวับทฮะดิษท่ีเก่ียวข้อง แบบอย่างชีวิตของบุคคล
ตวัอยา่งในประวติัศาสตร์อิสลามท่ีเก่ียวขอ้ง 

General characteristics of Islamic business; business ethics and values in accordance with Islamic 
morality; ecosystem of Islamic business; supply chain of each business group; Islamic economics; the related 



shari’ ah principles; creating a socio-economic environment including institutional framework, organizations 
and regulations to support and comply with the business context; knowing the network of business partners, 
suppliers, alliances of Islamic business; related al-Qur’ an verses, Hadith texts and the life example of the 
persons in Islamic history 

 
780-320 เตรียมสหกจิศึกษำและฝึกประสบกำรณ์      1(0-2-1) 

   (Cooperative Education and Internship Preparation) 
การฝึกอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมจ านวน 30 ชัว่โมงก่อนการฝึกประสบการณ์ในสภาพจริง  
30 hours training course for building work readiness before internship  

 
780-321 ฝึกประสบกำรณ์        3(0-18-0) 

   (Internship) 
 ฝึกประสบการณ์การท างานในระยะเวลาไม่นอ้ยกวา่ 7 สัปดาห์ ในองคก์ารธุรกิจ องคก์ารท่ีไม่แสวงหาผล
ก าไร หรือหน่วยงานราชการจะในประเทศหรือต่างประเทศก็ได ้

Joining work experience for not less than 7 weeks in a business organization, non-profit organization, 
or government agencies, ethier domestic or international organizations 
 
780-421 สหกจิศึกษำ         6(0-36-0) 

    (Cooperative Education)   
เง่ือนไขบงัคบัรายวชิา : ผา่นการอบรมเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา 30 ชัว่โมง 
Prerequisite: collected 30 hours of pre-cooperative education 

  การปฏิบติังานเตม็เวลาในสถานประกอบการจ านวน 16 สัปดาห์ 
 Full-time operation in the workplace for 16 weeks  
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 1.  รองศาสตราจารย ์ดร.อิบรอฮีม ณรงครั์กษาเขต, Ph.D. (Education), Malaya U., Malaysia, 2547  
 2. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.เกตุ อสัมิมานะ, Ph.D. (Arabic Language), Aligarh Muslim U., India, 2556 
            3. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.สราวธุ สายทอง, Ph.D. in Education (Curricula & Teaching Methods), International U.,  
 Africa, 2556 
 4.  ดร.มูฮมัหมดัอาฟีฟี  อซัซอลีฮีย,์ ปร.ด. (พฒันศึกษา), ม.จุฬาลงกรณ์, 2559 
 5. อาจารยสุ์วรรณี  หลงัปูเตะ๊, ศศ.บ. (อิสลามศึกษา), ม.สงขลานครินทร์, 2536  
 

2. หลกัสูตร/สาขาวชิานวตักรรมธุรกจิอสิลาม 

 ภาคปกติ                ภาคสมทบ 
 หลกัสูตรปกติ        หลกัสูตรนานาชาติ        หลกัสูตรภาษาองักฤษ 
 หลกัสูตรใหม่  พ.ศ. .................    หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ.2564 
 

1.  Professor Dr.Farok Zakaria, Ph.D.(Malay Studies), University of Malaya, Malaysia, 2546 
2.  ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ธวชั นุย้ผอม, Ph.D. (Islamic Banking and Finance), University of Durham, United 
Kingdom, 2556 
3.  ดร.หมะหมดู หะยหีมดั, บธ.ด. (บริหารธุรกิจ), มหาวทิยาลยัขอนแก่น, 2558 
4.  ดร.รุสลี นุห์, Ph.D. (Entrepreneurship and Business), University of Malaysia Kelantan, Malaysia, 2562  
5.  ดร.ชุติกาญจน์ เพช็ร์แกว้, Ph.D. (Business Administration/Management), Universiti Utara Malaysia, 
Malaysia, 2558 
6.  อาจารยอ์ริศ หสัมา, M.Econ.(Economics), International Islamic University, Malaysia, 2553 
7.  Dr.Mohamed Soliman Mohamed Soliman, Ph.D. (Technology Management), Universiti Sains Management, 
Malaysia, 2563 

 
 
 
 
 
 
 



3. หลกัสูตร/สาขาวชิาอสิลามศึกษา (หลกัสูตรนานาชาต)ิ 

 ภาคปกติ                ภาคสมทบ 
 หลกัสูตรปกติ        หลกัสูตรนานาชาติ        หลกัสูตรภาษาองักฤษ 
 หลกัสูตรใหม่  พ.ศ. .................    หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ.2564 

 
1. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.อาลี สาเมาะ, Ph.D. (Islamic Call and Culture), The Islamic U. of Madinah, Saudi Arabia, 

2556 
2. ผูช่้วยศาสตราจารยอ์าเซ็ม  อชัชะรีฟ, ศศ.ม.(อิสลามศึกษา), ม.สงขลานครินทร์, 2549 
3. Asst. Prof. Dr. Abdulai M. Kaba, Ph.D.(Islamic Sciences), International Islamic U. Malaysia, Malaysia, 2550 

 4.  ดร.รุชดี ตาเห, Ph.D. (Islamic Education), The Islamic U. of Madinah, Saudi Arabia, 2557 
 5. ดร.อบัดุลลอฮ อลัอุซามะฮ,์ Ph.D. (Faith and Islamic philosophy), The World Islamic Science  Education U., 
Jordan, 2559 

 
4. หลกัสูตร/สาขาวชิาอสิลามศึกษา  

 ภาคปกติ                ภาคสมทบ 
 หลกัสูตรปกติ        หลกัสูตรนานาชาติ        หลกัสูตรภาษาองักฤษ 
 หลกัสูตรใหม่  พ.ศ. .................    หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ.2564 

 
1. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.อบัดุลฮาดี  สะบูดิง, Ph.D. (Islamic Studies) Sains Malaysia U., Malaysia, 2556 
2. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.มูหมัมดัรอฟลี  แวหะมะ, ปร.ด.(อิสลามศึกษา), ม.สงขลานครินทร์, 2557 
3. ดร.ยทุธนา เก้ือกลู, ปร.ด. (อิสลามศึกษา), ม.สงขลานครินทร์, 2560 
4. ดร.นิอาบาดี  มิง, Ph.D. (Islamic Jurisprudence and Its Origin), The World Islamic sciences and education U., 

Jordan, 2559 
5. ดร.อิลยาส สิเดะ, ปร.ด. (อิสลามศึกษา), ม.สงขลานครินทร์, 2558 

 
5. หลกัสูตร/สาขาวชิากฎหมายอสิลาม 

  ภาคปกติ                ภาคสมทบ 
 หลกัสูตรปกติ        หลกัสูตรนานาชาติ        หลกัสูตรภาษาองักฤษ 
 หลกัสูตรใหม่  พ.ศ. .................    หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ.2564 

 
1. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.อุสมาน  ยนุู, Ph.D. (Islamic Law), Al-Imam Muhammad Ibn Saud  Islamic U., Saudi 

Arabia, 2558 
2. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.มะรอนิง สาแลมิง, Ph.D. (Principle of Jurisprudence), Islamic U. of Madinah, Saudi 

Arabia, 2547 
3. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ญาดุลฮกั  ม่ิงสมร, Ph.D. (Islamic Studies-Shariah), Sidi Mohamed Ben Abdellah U., 

Morocco, 2550 
4. ผูช่้วยศาสตราจารยสุ์ทธิศกัด์ิ  ดือเระ, น.ม. (กฎหมายมหาชนระหวา่งประเทศ), มธรรมศาสตร์, 2545 



5. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.อสัมนั แตอาลี, Ph.D. (Fiqh and Usul  al-Fiqh), International Islamic U. Malaysia, 
Malaysia, 2556 
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