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การเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างหลักสูตรเดิมและหลักสูตรปรับปรุง
อนุปริญญา สาขาวิชาอิสลามศึกษา
ตารางที่ 1 การเปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตร
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอนุปริญญา
พ.ศ. 2548 ของกระทรวงศึกษาธิการ
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
2. หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 45 หน่วยกิต
2.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
2.2 กลุ่มวิชาชีพ
2.2.1 วิชาบังคับ
2.2.2 วิชาเลือก
2.2.3 วิชาการฝึกงาน
3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต
รวม ไม่น้อยกว่า 90 หน่วยกิต

โครงสร้างหลักสูตรสถาบันวิทยาลัยชุมชน
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
2. หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 57 หน่วยกิต
2.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
2.2 กลุ่มวิชาชีพ
2.2.1 วิชาบังคับ
2.2.2 วิชาเลือก
2.2.3 วิชาการฝึกงาน
3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต
รวม ไม่น้อยกว่า 90 หน่วยกิต

จานวนหน่วยกิต
หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2557
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562
ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
ไม่น้อยกว่า 60 หน่วยกิต
ไม่น้อยกว่า 57 หน่วยกิต
ไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต
ไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต
ไม่น้อยกว่า 42 หน่วยกิต
ไม่น้อยกว่า 39 หน่วยกิต
ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
ไม่น้อยกว่า 27 หน่วยกิต
ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต
ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต
ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต
ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต
ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต
ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต
รวม ไม่น้อยกว่า 93 หน่วยกิต รวม ไม่น้อยกว่า 90 หน่วยกิต
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ตารางที่ 2 การเปรียบเทียบรายละเอียดหลักสูตร
หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2557
ชื่อหลักสูตร
ชื่อหลักสูตร : อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชาอิสลามศึกษา
ชื่อภาษาอังกฤษ : Associate of Arts Program in
Islamic Studies
ชื่ออนุปริญญา
ภาษาไทย
ชื่อเต็ม : อนุปริญญาศิลปศาสตร์ (อิสลามศึกษา)
ชื่อย่อ : อ.ศศ. (อิสลามศึกษา)
ภาษาอังกฤษ
ชื่อเต็ม : Associate of Arts Program in Islamic Studies
ชื่อย่อ : A.A. (Islamic Studies)

หลักสูตรการปรับปรุง พ.ศ. 2562

หมายเหตุ

ชื่อหลักสูตร
ชื่อหลักสูตร : หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาอิสลามศึกษา
ปรับปรุงตามมติคณะกรรมการการอุดมศึกษาใน
ชื่อภาษาอังกฤษ : Associate Program in Islamic Studies คราวประชุมครั้งที่ 8/2560 วันที่ 9 สิงหาคม 2560
การกาหนดชื่อปริญญาระดับอนุปริญญาว่า
“อนุปริญญา” แล้วตามด้วยชื่อสาขาวิชาและกาหนด
ใช้อักษรย่อว่า
ชื่ออนุปริญญา
“อ.(สาขาวิชา....)” เพื่อให้เป็นไปตามประกาศ
ภาษาไทย
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ชื่อเต็ม : อนุปริญญา สาขาวิชาอิสลามศึกษา
ระดับอนุปริญญา พ.ศ. 2548
ชื่อย่อ : อ. (อิสลามศึกษา)
ภาษาอังกฤษ
ชื่อเต็ม : Associate Degree in Islamic Studies
ชื่อย่อ : A. (Islamic Studies)

ปรัชญาหลักสูตร
ปรัชญาหลักสูตร
มุ่งพัฒนาครูสอนอิสลามศึกษา ที่มีองค์ความรู้ ความเข้าใจ
วิถีอิสลาม วิถีแห่งการดารงชีวิตอย่างมีคุณค่าในชุมชน
เกี่ยวกับศาสตร์อิสลาม และสามารถประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนา
และสังคมพหุวัฒนธรรม
คุณภาพชีวิต สังคม และชุมชน ได้อย่างสร้างสรรค์

- เพื่อให้สอดคล้องกับหลักปรัชญาและวิสัยทัศน์ของ
วิทยาลัยชุมชน
- เน้นความต้องของชุมชน

3
หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2557
ความสาคัญของหลักสูตร
- ไม่มี -

หลักสูตรการปรับปรุง พ.ศ. 2562
ความสาคัญของหลักสูตร
อิสลามเป็นวิถีชีวิต การศึกษาอิสลามจึงมีความสาคัญ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสั งคมปัจจุบันที่มีความเจริญก้าวหน้า
ทางด้ า นเทคโนโลยี มี ก ารเปลี่ ย นแปลงเชื่ อ มโยงกั บ
พหุวัฒนธรรม ยิ่งมีความจาเป็นที่จะต้องรู้และเข้าใจหลักการ
ของอิสลามอย่างถูกต้อง เพื่อสามารถปรับตัวในการอยู่ร่วมกัน
ภายใต้กรอบแห่งอิสลามอันเป็นสากล ยืดหยุ่น และเหมาะสม
กับทุกยุคทุกสมัย การจัดการเรียนการสอนสาขาวิชาอิสลาม
ศึ ก ษา จึ ง มี นั ย ส าคั ญ ต่ อ การสร้ า งความสงบสุ ข และ
ความเจริญก้าวหน้าของชุมชน สังคม และประเทศชาติ
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1. มีองค์ความรู้ในศาสตร์อิสลาม และสามารถนาไปใช้ในการ 1. มีคุณธรรมจริยธรรม ใฝ่รู้ มีทัศนะคติที่สร้างสรรค์
พัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเองและสังคมได้
ตามหลักคาสอนของศาสนาอิสลาม
2. มีความสามารถในการเรียนรู้ศาสตร์ใหม่ ๆ โดยการศึกษา
2. มีองค์ความรู้ในศาสตร์อิสลาม และสามารถนาศาสตร์
ค้นคว้าทางด้านอิสลามศึกษาให้กว้างขวางยิ่งขึ้น ตลอดจน
ใหม่ๆ ไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเอง ชุมชน
สามารถถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับวิทยาการอิสลามได้อย่าง และสังคมได้
ถูกต้อง
3. มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์และประยุกต์ใช้ความรู้
3. สามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ในศาสตร์อิสลามศึกษาที่ถูกต้อง อย่างเหมาะสมในสังคมพหุวัฒนธรรม
ให้แก่ผู้สนใจ
4. มีทักษะการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีในการถ่ายทอด
4. มีคุณธรรม จริยธรรมในกรอบของศาสนาอิสลาม
องค์ความรู้ตามศาสตร์อิสลามได้
มีความสามารถในการประยุกต์ใช้ความรู้และเทคโนโลยี
5. มีความสัมพันธ์ที่ดีและมีความสามารถในการคิดอย่างเป็น
สารสนเทศในการใช้ชีวิตในพหุสังคมอย่างมีความสุข
ระบบและแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์
5. มีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบและแก้ปัญหาอย่าง
สร้างสรรค์

หมายเหตุ
ปรับปรุงเพื่อให้หลักสูตรสอดคล้องกับการ
เปลี่ยนแปลง

- เพื่อให้สอดคล้องกับมัดเกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาทั้ง 5 ด้าน
- เพื่อให้หลักสูตรมีความสอดคล้องกับความต้องการ
ของตลาดแรงงานและผู้สาเร็จการศึกษาสามารถ
เทียบโอนหลักสูตรเข้าสู่สถาบันการศึกษาในระดับที่
สูงขึ้น
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หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2557
โครงสร้างหลักสูตร
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 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

หลักสูตรการปรับปรุง พ.ศ. 2562
โครงสร้างหลักสูตร
1.หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
2. หมวดวิชาเฉพาะ
ไม่น้อยกว่า 57 หน่วยกิต
2.1 วิชาพื้นฐาน
ไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต
2.2 วิชาเฉพาะด้าน
ไม่น้อยกว่า 39 หน่วยกิต
2.2.1 วิชาบังคับ
ไม่น้อยกว่า 27 หน่วยกิต
2.2.2 วิชาเลือก
ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต
2.2.3 วิชาฝึกงาน ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต

หมายเหตุ
ลดจานวนวิชาบังคับจากไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
เหลื อ ไม่ น้ อ ยกว่ า 27 หน่ ว ยกิ ต ส่ ง ผลให้ จ านวน
หน่วยกิตของวิชาเฉพาะด้านลดลงโดยยกเลิกรายวิชา
จริยธรรมอิสลาม วิชาภาษาอาหรับ และเพิ่มรายวิชา
ภาษาอาหรับ 1

เปรียบเทียบรายวิชา
1. หากมีการยกเลิกรายวิชา ให้ระบุข้อมูลเว้นว่างในช่องหลักสูตรเดิมและเว้นว่างในช่องหลักสูตรใหม่ พร้อมระบุในช่องหมายเหตุว่า “ยกเลิกรายวิชา”
2. หากเป็นรายวิชาใหม่ที่ไม่ได้มีการปรับปรุงจากรายวิชาเดิมที่มีอยู่ในหลักสูตรเดิม ให้ระบุข้อมูลในช่องหลักสูตรใหม่และเว้นว่างในช่องหลักสูตรเดิม พร้อมระบุในช่องหมายเหตุว่า
“รายวิชาใหม่”
กลุ่มวิชาแกน ไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต
ศศ 1201
ชีวประวัตินบีมุหัมมัด
ศศ 1202
อุลูม อัลกุรอาน
ศศ 1203
อุลูม อัลหะดีษ
ศศ 1204
อะกีดะฮ์ อิสลามียะฮ์
ศศ 1205
อัลหะดีษ
ศศ 1206
กฎหมายอิสลามเบื้องต้น

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

กลุม่ วิชาพื้นฐาน จานวน 18 หน่วยกิต
ชีวประวัตินบีมุหัมมัด
3(3-0-6)
.............................................................................................
.............................................................................................
อะกีดะฮฺอิสลามียะฮฺ
3(3-0-6)
อัลหะดีษจริยธรรม
3(3-0-6)
.............................................................................................
อัลกุรอานและตัจญ์วีด
3(2-2-5)

เปลี่ยนกลุ่มวิชาจากวิชาพื้นฐานเป็นวิชาบังคับ
เปลี่ยนกลุ่มวิชาจากวิชาพื้นฐานเป็นวิชาบังคับ
แก้ไขชื่อรายวิชา
เปลี่ยนชื่อรายวิชา/ปรับปรุงเนื้อหา
ยกเลิกรายวิชา
รายวิชาใหม่
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หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2557

หลักสูตรการปรับปรุง พ.ศ. 2562
ฟิกฮฺอิบาดาต
3(2-2-5)
โลกทัศน์อิสลาม
3(3-0-6)

กลุ่มวิชาบังคับ ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
ศศ 1207
จริยธรรมอิสลาม
ศศ 1208
ภาษาอาหรับ
ศศ 1209
หลักกฎหมายอิสลาม
ศศ 1210
ประวัติศาสตร์อิสลาม
ศศ 1211
อรรถาธิบายอัลกุรอาน
ศศ 1212
วิธวี ิทยาการวิจัยทางอิสลามศึกษา
ศศ 1213
โลกทัศน์อิสลาม
ศศ 1214
ศาสนาโลก
ศศ 1215
หลักการและวิธีการดะอฺวะฮ์

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

ศศ 1216

3(3-0-6)

อิสลามและมนุษยสัมพันธ์

กลุ่มวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต
ศศ 1217 สังคมมุสลิม
ศศ 1218 อารยธรรมอิสลาม
ศศ 1219 อิสลามในโลกปัจจุบัน
ศศ 1220 อิสลามกับสันติภาพ

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

กลุ่มวิชาบังคับ
ไม่น้อยกว่า 27 หน่วยกิต
.............................................................................................
.............................................................................................
หลักกฎหมายอิสลาม
3(3-0-6)
ประวัติศาสตร์อิสลาม
3(3-0-6)
อรรถาธิบายอัลกุรอาน
3(3-0-6)
วิธีวิทยาการวิจัยทางอิสลามศึกษา
3(2-2-5)
.............................................................................................
ศาสนาโลก
3(3-0-6)
หลักการและวิธีการดะอฺวะฮฺ
3(2-2-5)
.............................................................................................
อุลูมอัลกุรอาน
3(3-0-6)
อุลูมอัลหะดีษ
3(3-0-6)
ภาษาอาหรับ 1
3(2-2-5)
กลุ่มวิชาเลือก จานวน 9 หน่วยกิต
.............................................................................................
อารยธรรมอิสลาม
3(3-0-6)
.............................................................................................
อิสลามและสันติภาพ
3(3-0-6)

หมายเหตุ
รายวิชาใหม่
เปลี่ยนกลุ่มวิชาจากวิชาบังคับเป็นวิชาพื้นฐาน
ยกเลิกรายวิชา
ยกเลิกรายวิชา

เปลี่ยนกลุ่มวิชาจากวิชาบังคับเป็นวิชาพื้นฐาน
แก้ไขจานวนเวลาเรียนทฤษฎี ปฏิบัติ และศึกษาด้วย
ตนเอง
ยกเลิกรายวิชา
เปลี่ยนกลุ่มวิชาจากวิชาพื้นฐานเป็นวิชาบังคับ
เปลี่ยนกลุ่มวิชาจากวิชาพื้นฐานเป็นวิชาบังคับ
รายวิชาใหม่
ยกเลิกรายวิชา
ยกเลิกรายวิชา
แก้ไขชื่อรายวิชา

6
ศศ 1221
ศศ 1222

หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2557
กลุ่มแนวคิดในอิสลาม
แนวคิดทางการเมืองในอิสลาม

กลุ่มวิชาการฝึกงาน จานวน 3 หน่วยกิต
ศศ 1223
การฝึกงาน 3 (320)

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

หลักสูตรการปรับปรุง พ.ศ. 2562
แนวคิดทางการเมืองในอิสลาม
3(3-0-6)
หลักการสอนอิสลาม
3(1-4-4)
ภาษาอาหรับเพื่อการสื่อสารและการอาชีพ
3(2-2-5)
ภาษาอาหรับ 2
3(2-2-5)
มลายูเพื่อการสื่อสาร
3(2-2-5)
สัมมนาทางอิสลามศึกษา
3(2-2-5)
กลุ่มวิชาการฝึกงาน จานวน 3 หน่วยกิต
การฝึกประสบการณ์ 3(ไม่น้อยกว่า 320 ชั่วโมง)

หมายเหตุ
ยกเลิกรายวิชา
รายวิชาใหม่
รายวิชาใหม่
รายวิชาใหม่
รายวิชาใหม่
รายวิชาใหม่

