
โครงสร้างหลักสูตรอนุปริญญาสาขาวิชาอิสลามศึกษา หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2557 
โครงสร้างหลักสูตร  รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 93 หน่วยกิต  แบ่งออกเป็นหมวดวิชา ดังนี้ 

1. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป     ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต  
2. หมวดวิชาเฉพาะ     ไม่น้อยกว่า 60 หน่วยกิต  

2.1 วิชาแกน      ไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต  
2.2 วิชาเฉพาะด้าน     ไม่น้อยกว่า 42 หน่วยกิต  

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

3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต  
รายวิชาในโครงสร้างหลักสูตร  

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  
หมวดวิชาศึกษาท่ัวไปเรียนไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต จากรายวิชาในกลุ่มวิชาต่อไปนี้  

1) กลุ่มวิชาภาษา                                                      
รหัสวิชา  

 ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต 
ชื่อวิชา  

  
น (ท-ป-ศ)  

 ศท 0101   ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร (Thai for 
Communication)  

 3 (2-2-5)  

 ศท 0102   ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 1  
(English for Communication 1)  

 3 (2-2-5)  

 ศท 0103   ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 2  
(English for Communication 2)  

 3 (2-2-5)  

 ศท 0104   ทักษะการพูดและเขียนภาษาอังกฤษ  
(English Speaking and Writing Skills)  

 3 (2-2-5)  

 ศท 0105   ภาษาประเทศเพ่ือนบ้าน  
(Languages of Neighboring Countries) 
  

 3 (2-2-5)  

2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์       
รหัสวิชา  

ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
 ชื่อวิชา  

  
น (ท-ป-ศ)  
 

 ศท 0201   การศึกษาท่ัวไปเพ่ือการพัฒนา
มนุษย์  
(General Education for 
Human Development)  

 3 (2-2-5)  

 ศท 0202   มนุษย์กับวัฒนธรรม  
(Human and Culture)  

 3 (2-2-5)  

 ศท 0203   สุนทรียภาพของชีวิต  
(Aesthetic Appreciation)  

 3 (3-0-6)  

 



ข. หมวดวิชาเฉพาะ    ไม่น้อยกว่า 63 หน่วยกิต  
1) กลุ่มวิชาแกน     ไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต  
รหัสวิชา  ชื่อวิชา     น (ท-ป-ศ)  
ศศ 1201  ชีวประวัตินบีมุหัมมัด    3(3-0-6)  
 (Life Story of the Prophet Muhammad)  
ศศ 1202 อุลูม อัลกุรอาน     3(3-0-6)  
  (Ulum al-Quran)  
ศศ 1203  อุลูม อัลหะดีษ     3(3-0-6)  
  (Ulum al-Hadith)  
ศศ 1204  อะกีดะฮ์ อิสลามียะฮ์    3(3-0-6)  
  (Aqidah Islamiyah)  
ศศ 1205  อัลหะดีษ     3(3-0-6)  
  (al-Hadith)  
ศศ 1206  กฎหมายอิสลามเบื้องต้น    3(3-0-6)  

(Introduction to Fiqh)  
2) กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน    ไม่น้อยกว่า 42 หน่วยกิต  
2.1) กลุ่มวิชาบังคับ     ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต  
รหัสวิชา  ชื่อวิชา     น (ท-ป-ศ)  
ศศ 1207  จริยธรรมอิสลาม   3 (3-0-6)  
  (Islamic Ethics)  
ศศ 1208  ภาษาอาหรับ    3 (3-0-6)  
  (Arabic Language)  
ศศ 1209  หลักกฎหมายอิสลาม   3 (3-0-6)  
  (Principles of Fiqh)  
ศศ 1210  ประวัติศาสตร์อิสลาม   3 (3-0-6)  
  (Islamic History)  
ศศ 1211  อรรถาธิบายอัลกุรอาน   3 (3-0-6)  
  (Tafsir al-Quran)  
ศศ 1212 วิธีวิทยาการวิจัยทางอิสลามศึกษา 3 (2-2-5)  
  (Research Methodology in Islamic Studies)  
ศศ 1213  โลกทัศน์อิสลาม   3 (3-0-6)  
  (Islamic Worldview)  
ศศ 1214  ศาสนาโลก    3 (3-0-6)  
  (World Religions)  
ศศ 1215  หลักการและวิธีการดะอฺวะฮ์  3 (3-0-6)  
  (Principle and Method of Dawah)  
ศศ 1216  อิสลามและมนุษยสัมพันธ์  3 (3-0-6)  
  (Islam and Human Relations)  



2.2) กลุ่มวิชาเลือก    ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต  
รหัสวิชา  ชื่อวิชา    น (ท-ป-ศ)  
ศศ 1217 สังคมมุสลิม    3 (3-0-6)  
  (Muslim Society)  
ศศ 1218  อารยธรรมอิสลาม   3 (3-0-6)  
  (Islamic Civilization)  
ศศ 1219 อิสลามในโลกปัจจุบัน   3 (3-0-6)  
  (Islam in Contemporary World)  
ศศ 1220  อิสลามกับสันติภาพ   3 (3-0-6)  
  (Islam and Peace)  
ศศ 1221  กลุ่มแนวคิดในอิสลาม   3 (3-0-6)  
  (Sectarian Thoughts in Islam)  
ศศ 1222  แนวคิดทางการเมืองในอิสลาม  3 (3-0-6)  
  (Political Thoughts in Islam)  

2.3) กลุ่มวิชาการฝึกงาน จ านวน 3 หน่วยกิต  
รหัสวิชา  
ศศ 1223  

 
 ชื่อวิชา  
การฝึกงาน  
(Practicum)  

  
น (ชั่วโมง)  
3 (320)  

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต  
ให้เลือกเรียนรายวิชาต่างๆ จากหมวดวิชาศึกษาทั่วไปหรือหมวดวิชาเฉพาะในสาขาวิชาเดียวกันหรือต่าง
สาขาวิชาก็ได้ หรือเลือกจากหลักสูตรอ่ืนใดในระดับเดียวกันจากวิทยาลัยชุมชนอ่ืนๆ โดยไม่ซ้้าซ้อนกับวิชาที่
เรียนมาแล้ว และต้องเป็นรายวิชาที่อยู่ในระดับเดียวกันกับที่กาลังศึกษาอยู่ รายวิชา ที่หลักสูตรระบุไม่ให้นับ
หน่วยกิตในการขอจบหลักสูตรจะเลือกเรียนเป็นวิชาเลือกเสรีไม่ได้  


