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รายละเอียดของหลักสูตร
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการสอนอิสลามศึกษา
หลักสูตรใหม พ.ศ. 2556
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
: มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา : คณะครุศาสตร ภาควิชาหลักสูตรและการสอน
หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ

:
:

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ภาษาไทย
ชื่อเต็ม
ชื่อยอ
ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม
ชื่อยอ
3. วิชาเอก
ไมมี

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนอิสลามศึกษา
Bachelor of Education Program in Teaching Islamic
Education

:
:
:
:

ครุศาสตรบัณฑิต (การสอนอิสลามศึกษา)
ค.บ. (การสอนอิสลามศึกษา)
Bachelor of Education (Teaching Islamic Education)
B.Ed. (Teaching Islamic Education)

4. จํานวนหนวยกิต
ไมนอยกวา 165 หนวยกิต
5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ
หลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตร 5 ป
5.2 ภาษาที่ใช
จัดการเรียนการสอนผสมผสานทั้งภาษาไทย อาหรับ มลายู และภาษาอังกฤษ
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5.3 การรับเขาศึกษา
รับนักศึกษาไทยและตางประเทศ1
5.4 ความรวมมือกับสถาบันอื่น
เปนหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัย
5.5 การใหปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษา
ใหปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
6.1 หลักสูตรใหม พ.ศ. 2556
6.2 เริ่มใชในภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา พ.ศ.2556 เปนตนไป
6.3 คณะกรรมการประจําคณะครุศาสตรเห็นสมควรใหเสนอหลักสูตรตอมหาวิทยาลัย
ในคราวประชุมครั้งที่ 4 /2555 เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ.2555
6.4 สภาวิชาการ เห็นชอบในการนําเสนอหลักสูตรตอสภามหาวิทยาลัย
ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ พ.ศ.2556
6.5 สภามหาวิทยาลัย อนุมัติหลักสูตร
ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 15 เดือน กุมภาพันธ พ.ศ.2556
7. ความพรอมในการเผยแพรหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
หลักสูตรมีความพรอมในการเผยแพรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีในป
การศึกษา 2558
8. อาชีพที่สามารถประกอบอาชีพไดหลังสําเร็จการศึกษา
8.1 ครูสอนอิสลามศึกษาในสถานศึกษาทุกสังกัดที่จัดการศึกษา
8.2 บุคลากรทางการศึกษาอื่นทุกสังกัดที่จัดการศึกษา
8.3 ประกอบอาชีพอิสระ เชน ครูสอนทั่วไป ลาม มัคคุเทศก ที่ปรึกษาทางดานกระบวนการ
ตรวจสอบอาหารฮาลาลเปนตน
8.4 ศึกษานิเทศกดานอิสลามศึกษา

สําหรับนักศึกษาตางประเทศตองสอบผานเกณฑการใชภาษาไทยขั้นพื้นฐานตาม ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลากําหนด
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9. ชื่อ นามสกุล เลขประจําตัวบัตรประชาชน ตําแหนง และคุณวุฒิของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
ชื่อ นามสกุล
ตําแหนงวิทางชาการ

สําเร็จการศึกษาจาก
คุณวุฒิ / สาขาวิชา
มหาวิทยาลัย

เลขประจําตัวบัตรประชาชน
1. นายอับดุลฮาลิม อาแด
อาจารย

2. นายฮูซีน อับดุลรามัน
อาจารย

3. นายอิบบรอเฮง อาลฮูเซน
อาจารย

ป พ.ศ.

ค.ม.(การสอนอิสลามศึกษา)

มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา

2555

B.A. (Islamic Studies)

University Islamic Syarif
Hidayatullah Indonesia

2543

ศศ.ม.(อิสลามศึกษา)

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

2552

B.A. (Bachelor of
Shari’ah in Shari’ah
and Islamic Studies)
ศศ.ม.(อิสลามศึกษา)

Mu’tah University, Jordan

2539

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

2552

B.A. (Islamic Studies
In Usulluddin)

Islamic University of
Madinah, Saudi Arabia

2546
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10. สถานที่จัดการเรียนการสอน
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
11. สถานการณภายนอกหรือการพัฒนาที่จําเปนในการวางแผนหลักสูตร
11.1 สถานการณหรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
จากนโยบายทางการศึกษาของรัฐบาลภายใตการนําของนายกยิ่งลักษณ ชินวัตรไดระบุ
ถึงการปฏิรูปการศึกษาทั้งระบบ โดยปฏิรูปโครงสรางและการบริหารจัดการเพื่อปรับปรุงการศึกษา
ตั้งแตระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานถึงระดับอุดมศึกษา สงเสริมใหภาคเอกชนมีสวนรวมในการพัฒนา
การศึกษาทั้งระบบ เพื่อใหตอบสนองความตองการดานบุคคลากรของภาคเศรษฐกิจ การพัฒนาครู
อาจารยและบุคคลากรทางการศึกษา การพัฒนาหลักสูตรใหสอดคลองกับการปฏิรูปการศึกษาของ
รัฐ บาลและแผนพัฒ นาเศรษฐกิ จ และสังคมแหงชาติ ฉบั บที่ 11 (พ.ศ.2555-2559) และการเข าสู
ประชาคมอาเซียนป 2558 กําหนดใหมีการเสริมสร างทุนของประเทศ ทั้งทุนทางเศรษฐกิจ ทุ น
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหเข็มแข็งอยางตอเนื่อง โดยยึดคนเปนศูนยกลางการพัฒนา และ
อัญเชิ ญปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย งมาเป นแนวทางปฏิ บัติเ พื่ อมุ งสู สังคมอยูเ ย็ น เป น สุ ขร ว มกั น
สําหรับดานยุทธศาสตรการพัฒนาคนและสังคมไทย ไดใหความสําคัญกับการพัฒนาคุณภาพคนเปน
อยางสูง เนื่องจากคนเปนทั้งเปาหมายที่จะไดรับประโยชนและผลกระทบของการพัฒนา ขณะเดียวกัน
ก็เปนปจจัยหลักในการขับเคลื่อนการพัฒนาดานตางๆ เพื่อไปสูเปาหมายที่ตองการ จึงจําเปนตอง
พัฒนาคุณภาพคนในทุกมิติอยางสมดุลทั้งดานจิตใจ รางกาย ความรู ทักษะ และความสามารถ ให
เพี ย บพร อมทั้ ง ด า นคุ ณ ธรรมและความรู ซึ่ ง จะนํ า ไปสู ก ารคิ ด วิ เ คราะห อ ย า งมี เ หตุ ผ ล รอบคอบ
ระมัดระวังดวยจิตสํานึกและมีคุณธรรมจริยธรรมในการดํารงชีวิตอยางมีศักดิ์ศรี มีความมั่นคงทาง
เศรษฐกิจและสังคม สามารถเปนกําลังในการแขงขันของประเทศได
การเปดหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนอิสลามศึกษาของคณะครุศาสตร
จะช ว ยให ก ารพั ฒ นาคุ ณ ภาพบั ณ ฑิ ต ด า นการสอนอิ ส ลามศึ กษา พั ฒ นาไปสู การเป น ครู มือ อาชี พ
สามารถเป นศูน ยกลางการศึกษาระดั บอุดมศึ กษา ที่ส รางความเปน เลิศทางวิช าการมี คุณธรรม
จริยธรรม สรางองคความรูบูรณาการ สรางสันติสุขและเสริมสรางความรวมมือกับประเทศสมาชิกใน
ประชาคมอาเซียนโดยเฉพาะอยางยิ่งประเทศมาเลเซีย อินโดนีเซียและบรูไน เนื่องจากประชาชนสวน
ใหญของประเทศดังกลาวนับถือศาสนาอิสลาม ทําใหหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอน
อิสลามมีความสอดคลองกับทิศทางการพัฒนาตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ดังกลาว
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11.2 สถานการณหรือการพัฒนาสังคมและวัฒนธรรม
ความต อ งการทางการศึ ก ษาของประชาชนในพื้ น ที่ จั ง หวั ด ชายแดนภาคใต มี ค วาม
แตกตางจากพื้นที่สวนอื่นของประเทศ คือ ผูปกครองมีความตองการใหบุตรหลานไดรับการศึกษา
เพื่ อให มีความรู ทั้งด านวิ ชาสามั ญตามหลั กสูตรกระทรวงศึ กษาธิ การและความรู ทางด านศาสนา
อิสลามควบคูกัน ทําใหในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใตมีโรงเรียนลักษณะสองระบบเกิดขึ้นเปนจํานวน
มาก โรงเรียนดังกลาวเปนที่รูจักในนาม “โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม” โรงเรียนประเภทนี้จัด
การศึกษาตามหลักสูตรวิชาสามัญและหลักสูตรวิชาอิสลามศึกษาควบคูกัน ซึ่งการจัดการศึกษารูปแบบ
ดังกลาว สามารถสนองตอบตามความตองการของประชาชนแห งนี้ เปน อย างดี นอกจากนั้น ยังมี
สถานศึกษาอื่นๆที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรอิสลามศึกษาอีกเปนจํานวนมาก เชน ศูนยการเรียนรู
อิสลามศึกษาประจํามัสยิด(ตาดีกา) สถานศึกษาการศึกษาขั้นพื้นฐาน รวมทั้งสถาบันศึกษาปอเนาะ
ดังนั้น ความตองการครูผูสอนอิสลามศึกษาจึงมีจํานวนมาก และปจจุบันพบวาครูผูสอนสวนใหญยังไม
มีใบประกอบวิชาชีพครู การเปดสอนหลักสูตรนี้จึงชวยพัฒนาบุคลากรในการสอนอิสลามศึกษาใหมี
ใบประกอบวิชาชีพอีกดวย และสงเสริมการเรียนรู การเปดโอกาสใหเยาวชนได ศึกษาเลาเรียนใน
สาขาวิชาที่ผสมผสานระหวางความรูศาสนาและสามัญ ซึ่งสอดคลองกับวัฒนธรรมสังคมมุสลิมใน
ประเทศไทยโดยเฉพาะสังคมมุสลิมในสามจังหวัดชายแดนภาคใต
12. ผลกระทบจากขอ 11 ตอการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวของกับพันธกิจของสถาบัน
12.1 การพัฒนาหลักสูตร
การผลิตบัณฑิตใหมีความรู ทักษะและเจตคติที่ดีตอวิชาชีพครูเปนสิ่งที่มีความจําเปน
และเปนกลไกสําคัญที่จะสงผลตอการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม รวมทั้งการ
พัฒนาการเรียนการสอนอิสลามศึกษาในระดับตางๆ ทั้งในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ศูนยการเรียนรู
อิสลามศึกษาประจํามัสยิด (ตาดีกา) ตลอดจนการศึกษาอิสลามศึกษาในสถาบันศึกษาปอเนาะ ถือได
วาเปนกระบวนการยกระดับคุณภาพการศึกษาของเยาวชนในจังหวัดชายแดนภาคใต ซึ่งการพัฒนาให
ไดผลตองมีทิศทางในการพัฒนาที่ชัดเจน ตองออกแบบการจัดการเรียนรูใหผูเรียนสามารถบูรณาการ
ศาสตรสากล กับภูมิปญญาทองถิ่นและปรัชญาอิสลามไดอยางเหมาะสม สามารถนําความรูไปใชใน
การดําเนินชีวิต เปนพลเมืองดีของสังคม มีความรูคูคุณธรรม นอกจากนั้นการเปดสอนหลักสูตรนี้ทําให
นักศึกษาสาขาวิชาอื่น ที่นับถือศาสนาอิสลามหรือผูสนใจ สามารถเลือกเรียนวิชาดานศาสนาอิสลามได
ตามความตองการ ทําใหตอบสนองความตองการของประชาชนในทองถิ่นที่ตองการใหบุตร หลานได
เรียนศาสนาดวย จึงถือวาเปนการใหโอกาสทางการศึกษาอีกทางหนึ่งแกเยาวชนมุสลิมที่อยูในจังหวัด
ชายแดนภาคใต
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12.2 ความเกี่ยวของกับพันธกิจของสถาบัน
การพัฒนาหลักสูตรนี้เปนไปตามความตองการของทองถิ่นและประเทศชาติ และเปน
พันธกิจสําคัญตามปรัชญาของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ที่วา “เปนสถาบันอุดมศึกษาเพื่อพัฒนา
ทองถิ่นจังหวัดชายแดนภาคใตโดยมุงเนนการพัฒนาทรัพยากรมนุษยใหมีคุณภาพชีวิตที่สูงขึ้น โดยใช
กระบวนการทางการศึกษา กระบวนการพัฒนาองคความรูบนพื้นฐานการบูรณาการศาสตรสากลและ
ภูมิปญญาทองถิ่น”
คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จึงพัฒนาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาการสอน
อิสลามศึกษาที่คํานึงถึงการบูรณาการภูมิปญญาทองถิ่นกับศาสตรสากลเพื่อมุงสูการเปนมหาวิทยาลัย
แหงการเรียนรูและเปนแหลงความรูที่เปนเลิศทางวิชาการ
13. ความสัมพันธกับหลักสูตรอื่นที่เปดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของมหาวิทยาลัย
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาการสอนอิสลามศึกษามีความสัมพันธกับหลักสูตรที่เปดสอน
ในคณะ/ภาควิชาอื่นของมหาวิทยาลัย ดังนี้
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไปจัดการเรียนการสอนโดยอาจารยที่บริหารโดยคณะกรรมการหมวด
วิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
2. หมวดวิชาเฉพาะดาน จัดการเรียนการสอนเฉพาะคณะครุศาสตร
3. หมวดวิช าเลื อกเสรี นั กศึ กษาเลื อกเรี ย นตามความสนใจ ซึ่ งจั ดการเรี ย นการสอนโดย
ภาควิชาที่รายวิชานั้นสังกัด
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หมวดที่ 2 ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสําคัญและวัตถุประสงคของหลักสูตร
1.1 ปรัชญาและความสําคัญของหลักสูตร
ศูนยกลางดานวิชาการระดับอุดมศึกษาที่มุงเนนสรางองคความรูและผลิตบัณฑิตสูความ
เปนเลิศดานวิชาการทางการสอนอิสลามศึกษา มีคุณธรรมจริยธรรม และเสริมสรางสันติสุขบนพื้นฐาน
อิสลาม
1.2 ความสําคัญของหลักสูตร
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนอิสลามศึกษา มีความมุงมั่นพัฒนาและผลิต
บั ณ ฑิ ต สู ค วามเป น เลิ ศ ทางวิ ช าการ และวิ ช าชี พ ด า นสอนอิ ส ลามศึ กษา มี ความสามารถในการ
ประยุ กต ใช และเชื่ อมโยงหลั กการคํ าสอนทางศาสนาอิ ส ลามกั บศาสตร ส ากล ภูมิป ญญาไทยและ
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อยางตอเนื่อง มีคุณธรรม จริยธรรมทางวิชาการและวิชาชีพครู และมี
คุณลักษณะตามมาตรฐานผลการเรียนรูที่กําหนดไวในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
พ.ศ. 2552 ทั้ง 6 ดาน อยางมีคุณภาพ ไดแก ดานคุณธรรม จริยธรรม ดานความรู ดานทักษะทาง
ปญญา ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข
การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและดานทักษะการจัดการเรียนรู
เนื่องจากประชาชนสวนใหญในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต นับถือศาสนาอิสลาม และมี
ความต อ งการให บุ ต รหลานได รั บ การศึ ก ษา เพื่ อ ให มี ค วามรู ทั้ ง ด า นวิ ช าสามั ญ ตามหลั ก สู ต ร
กระทรวงศึกษาธิการและความรูทางดานศาสนาอิสลามควบคูกัน ความตองการดังกลาวสงผลใหเกิด
โรงเรียนประเภทโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม และสถานศึกษาอื่นๆที่จัดการศึกษาตามหลักสูตร
อิสลามศึกษาอีกเปนจํานวนมาก เพราะโรงเรียนประเภทนี้จัดการศึกษาตามหลักสูตรวิชาสามัญและ
หลั กสู ตรวิช าอิ ส ลามศึ กษาที่ สนองตอบตามความตองการของประชาชน และจาการศึกษาความ
ตองการจําเปนในการพัฒนาหลักสูตรนี้พบวา นักเรียน ผูปกครองมีความประสงคที่จะเรียนดานอิสลาม
ศึกษา ในระดับมาก เนื่องจากเปนหลักสูตรที่มีใบประกอบวิชาชีพ และโรงเรียนที่จัดการเรียนการสอน
ดานอิสลามศึกษา สวนใหญมีความตองการครูผูสอนที่มีความรู ทักษะในวิชาชีพครู โดยเฉพาะดานการ
พัฒนาหลักสูตร ทักษะการจัดกระบวนการเรียนรู ความสามารถในการบูรณาการความรู ดานศาสนา
กับศาสตรอื่นๆ ที่จําเปนในการดํารงชีวิตในสังคมยุคโลกาภิวัตน และความเขาใจเกี่ยวกับหลักสูตรตาม
ระบบการศึกษาไทย เปนอยางมาก คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาเห็นวาการผลิตบัณฑิต
ดานการสอนอิสลามศึกษาสามารถเปนกลไกสําคัญที่จะสงผลตอการพัฒนาคุณภาพการสอนอิสลาม
ศึกษา ซึ่งถือวาเปนการยกระดับคุณภาพเยาวชนในจังหวัดชายแดนภาคใตนั่นเอง นอกจากนั้นยัง
เป น การดํ า เนิ น การตรงตามพั น ธกิ จ และปรั ช ญาของมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ ยะลาที่ ว า “เป น
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สถาบันอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาทองถิ่นจังหวัดชายแดนภาคใต โดยมุงเนนการพัฒนาทรัพยากรมนุษยใหมี
คุณภาพชีวิตที่สู งขึ้น โดยใช กระบวนการทางการศึกษา กระบวนการพัฒนาองคความรูบนพื้นฐาน
การบูรณาการศาสตรสากลและภูมิปญญาทองถิ่น” อีกดวย
1.3 วัตถุประสงคของหลักสูตร
เพื่อผลิตบัณฑิตทางการสอนอิสลามศึกษาใหมีคุณลักษณะ 6 ดาน ดังนี้
1.3.1 มีความรูเจตคติ และทักษะที่ถูกตองมีความสามารถในดานความเปนครูและ
ผูนําทางการสอนอิสลามศึกษากาวทันตอวิชาการที่เปลี่ยนแปลง และใชกระบวนการวิจัยเปนฐานของ
การเรียนรูและพัฒนาสามารถนําไปใชประกอบอาชีพตลอดจนพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเองและ
สังคมไดอยางมีประสิทธิภาพ
1.3.2 ใฝรู คิดวิเคราะหและแกปญหาอยางเปนระบบ มีวิสัยทัศนกวางไกลทางสังคม
และสงเสริมปฏิสัมพันธการทํางานรวมกัน
1.3.3 มีคุณธรรม จริยธรรม ทั้งทางกาย วาจา และจิตใจ ตามหลักศาสนาอิสลามมี
วินัย มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ และสามารถนําไปใชปฏิบัติงานใหเกิดประโยชนตอชุมชนและสังคม
1.3.4 นําความรู ความเขาใจ เจตคติและทักษะไปใชใหเอื้ออํานวยตอการพัฒนา
ทองถิ่นสูสังคมสันติสุขและสอดคลองกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยในปจจุบัน
13.5 มี บุ คลิ กภาพ ตระหนั ก และศรั ท ธาในวิ ช าชี พครู มี จ ริ ย ธรรมสามารถให
คําแนะนําเกี่ยวกับแนวทางในการแกปญหาทางจริยธรรมและปญหาตางๆ ดานการสอนอิสลามศึกษา
ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติไดอยางเหมาะสม
1.3.6 ผู มีจิตสํานึกที่ถูกต องเกี่ยวกับการเปนพลเมืองดี การเมืองการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข รูจักรักษาและสงเสริมสิทธิเสรีภาพ ความ
เสมอภาค และศักดิ์ศรีความเปนมนุษยมีความภูมิใจในความเปนไทย และมีความรูอันเปนสากลควบคู
คุณธรรมอิสลาม
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2. แผนพัฒนาปรับปรุง
แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง

กลยุทธ

-พัฒนาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 5 ป
สาขาวิชาการสอนอิสลามศึกษาใหมี
มาตรฐานไมต่ํากวากรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาที่สกอ.กําหนด
-พัฒนาหลักสูตรใหสอดคลองกับความ
ตองการสังคมและการเปลี่ยนแปลงของ
สังคม

-พัฒนาหลักสูตรโดยมีพื้นฐาน
จากหลักสูตรในระดับสากล
-ติดตามประเมินหลักสูตรอยาง
สม่ําเสมอ
-ติดตามความเปลี่ยนแปลงใน
ความตองการของสังคมตอครู
และบุคลากรดานการสอน
อิสลามศึกษา

หลักฐาน/ตัวบงชี้

-เอกสารปรับปรุง
หลักสูตร
-รายงานผลการประเมิน
หลักสูตร
-รายงานผลการประเมิน
ความ พึงพอใจในการใช
บัณฑิตของสถานศึกษา
-ความพึงพอใจในทักษะ
ความรูความสามารถใน
การทํางานของบัณฑิต
โดยเฉลี่ยในระดับดี
-พัฒนาบุคลากรดานการเรียน การสอน -สนับสนุนบุคลากรดานการ
-ปริมาณงานบริการ
วิจัยและบริการวิชาการใหมี
เรียนการสอนใหทํางานวิจัยและ วิชาการตออาจารยใน
ประสบการณจากการนําความรูไป
บริการแกองคกรภายนอก
หลักสูตร
ปฏิบัติงานจริง
-การตีพิมพผลงาน
การศึกษาคนควาวิจัย
ของอาจารยในหลักสูตร
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการและโครงสรางของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1ระบบการจัดการศึกษาในหลักสูตร
ระบบทวิภาค
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูรอน
ใหเปนไปตามตามขอบังคับ ระเบียบ หรือประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
1.3 การเทียบเคียงหนวยกิตในระบบทวิภาค
ไมมี
2. การดําเนินการหลักสูตร
2.1 วันเวลาในการดําเนินการเรียนการสอน
ภาคเรียนที่ 1 เปนไปตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา
ภาคเรียนที่ 2 เปนไปตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา
2.2 คุณสมบัติของผูเขาศึกษา
ผูสมัครเขารับการคัดเลือกเพื่อศึกษาตอในระดับปริญญาตรีหลักสูตรสาขาการสอน
อิสลามศึกษาตองเปนผูสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปที่ 6 หรือเทียบเทา และมีคุณสมบัติอื่น
ครบถวนตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลากําหนด
2.3 ปญหาของนักศึกษาแรกเขา
ทักษะการใชและสื่อสารภาษาไทย ภาษาอาหรับ ภาษามลายู และภาษาอังกฤษ
2.4 กลยุทธในการดําเนินการเพื่อแกไขปญหา / ขอจํากัดของนักศึกษาขอ 2.3
จั ดอบรมเตรี ย มความพร อมก อนเป ดภาคเรี ย นส งเสริ มการใช ภ าษาไทย อาหรั บ
มลายู และอังกฤษ ตามรายวิชาที่กําหนดในการเรียนการสอนวิชานั้นๆ
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2.5 แผนการรับนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาในระยะเวลา 5 ป
ระดับ/ชั้นป
ชั้นปที่ 1
ชั้นปที่ 2
ชั้นปที่ 3
ชั้นปที่ 4
ชั้นปที่ 5
รวมจํานวนนักศึกษา
จํานวนบัณฑิตที่คาดวา
จะสําเร็จการศึกษา

2556
40
40
-

จํานวนนักศึกษา
2557
2558
2559
40
40
40
40
40
40
40
40
40
80
120
160
-

-

-

2560
40
40
40
40
40
200
40

2.6 งบประมาณตามแผน
2.6.1 งบประมาณรายรับ (หนวยบาท)
2557

ปงบประมาณ
2558

2559

2560

680,000

1,360,000

2,040,000

2,720,000

3,400,000

24,500

49,000

73,500

98,000

122,500

704,500

1,409,000

2,113,500

2,818,000

3,522,500

รายละเอียดรายรับ

2556

คาธรรมเนียมการศึกษา
คนละ 8,500 บาทตอ
ภาคการศึกษา
เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
คนละ700 บาทตอป
รวมรายรับ

2.6.2 งบประมาณรายจาย (หนวยลานบาท)
หมวดคาใชจาย
เงินคงคลังรอยละ 20
รายจายระดับ
มหาวิทยาลัยรอยละ 40
คาใชจายในการ
ดําเนินงาน รอยละ 40
รวม
จํานวนนักศึกษา
คาใชจาย/หัวนักศึกษา

2556
149,600

2557
299,900

ปงบประมาณ
2558
448,800

299,200

598,400

897,600

1,196,800

1,496,000

299,200

598,400

897,600

1,196,800

1,496,000

748,000
40
14,960

1,496,000
80
14,960

2,244,000
120
14,960

2,992,000
160
14,960

3,744,000
200
14,960

2559
598,400

2560
748,000

12

2.7 ระบบการศึกษา
แบบชั้นเรียน
2.8 การเทียบโอนรายวิชาและการลงทะเบียนเรียนขามมหาวิทยาลัย (ถามี)
ใหเปนไปตามขอบังคับ ระเบียบหรือประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
3. หลักสูตรและอาจารยผูสอน
3.1 หลักสูตร
3.1.1 จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา
3.1.2 โครงสรางหลักสูตร

165

หนวยกิต

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนอิสลามศึกษาประกอบดวยหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
หมวดวิชาเฉพาะดาน (วิชาชีพครูและวิชาเอก) และหมวดวิชาเลือกเสรี โดยมีโครงสรางหลักสูตร ดังนี้
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ไมนอยกวา
กลุมวิชาภาษาและการสื่อสารไมนอยกวา
กลุมวิชามนุษยศาสตร
กลุมวิชาสังคมศาสตร
กลุมวิชาคณิตศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

30
12
6
6
6

หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต

หมวดวิชาเฉพาะดาน
ไมนอยกวา
กลุมวิชาชีพครู
ไมนอยกวา
วิชาการศึกษา
ไมนอยกวา
บังคับ
เลือก
วิชาฝกปฏิบัติวิชาชีพครู
กลุมวิชาเอก
ไมนอยกวา
วิชาเอก
ไมนอยกวา
บังคับ
เลือก
วิชาการสอนวิชาเอกบังคับ
เลือกจากวิชาการสอนวิชาเอก ไมนอยกวา

129
50
36
30
6
14
79
69
52
17
6
4

หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนอยกิต

6

หนวยกิต

หมวดวิชาเลือกเสรี

ไมนอยกวา
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3.1.3 รายวิชา
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ไมนอยกวา
30
กลุมวิชาภาษาและการสื่อสาร ไมนอยกวา
12
บังคับ
10
2100101
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
Thai for Communication
2100102
การพัฒนาทักษะการพูดและการเขียน
Speaking and Writing Skills Development
2100104
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและพัฒนาการเรียนรู
English for Communication and Learning Development
2100107
ภาษามลายูเพื่อการสื่อสาร
Malay for Communication
2100108
ภาษามลายูเพื่อการสื่อสารและพัฒนาการเรียนรู
Malay for Communication and
Learning Development
เลือก
ไมนอยกวา
2
2100103
หลักการอานและการเขียนคําไทย
Principle of Reading and Writing Thai Words
2100105
การพัฒนาทักษะการพูดและการอานภาษาอังกฤษ
Development of Speaking and Reading
Skills in English
2100106
ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาการอานและการเขียน
English for Reading and Writing Development
2100109
ภาษามลายูพื้นฐาน
Basic Malay
2100110
ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
Chinese for Communication
2100111
ภาษาอาหรับพื้นฐาน
Basic Arabic

หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(1-2-3)

หนวยกิต
2(2-0-4)
2(1-2-3)

2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
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2100112
2100113
2100114

2150101
2150102
2150103

4100101
4100102
4100103

กลุมวิชามนุษยศาสตร
วิทยาการแหงความสุข
Happiness Study
สุนทรีวิจักขณ
Aesthetics Approach
สารสนเทศเพื่อการเรียนรูตลอดชีวิต
Information for Life Long Learning

6

กลุมวิชาสังคมศาสตร
สังคมภิวัตน
Socialization
การจัดการทางสังคม
Social Management
ทักษะชีวิตและจิตสาธารณะ
Life Skills and Public Conscious Mind

6

กลุมวิชาคณิตศาสตร วิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี
คณิตศาสตรในชีวิตประจําวัน
Mathematics in Daily Life
วิทยาศาสตรเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
Science for the Quality of Life Development
เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจําวัน
Information Technology in Daily Life

6

หมวดวิชาเฉพาะดาน
ไมนอยกวา
กลุมวิชาชีพครู
ไมนอยกวา
วิชาการศึกษา
ไมนอยกวา
บังคับ
ไมนอยกวา
1100101
ภาษาไทยและเทคโนโลยีสําหรับครู
Thai Language and Technology for Teacher

หนวยกิต
2(1-2-3)
2(2-0-4)
2(1-2-3)

หนวยกิต
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)

หนวยกิต
2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(1-2-3)

129
50
36
30

หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
3(2-2-5)
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1100110
1103402
1105202
1104201
1102305
1104302
1101101
1102304
1102202

1103101
1100102
1108201
1105101
1102203
1100103

ภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีสําหรับครู
English Language and Technology for Teacher
นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
Innovation and Educational Information Technology
จิตวิทยาสําหรับครู
Psychology for Teacher
การวัดและประเมินผลการศึกษา
Educational Measurement and Evaluation
การบริหารจัดการในหองเรียน
Classroom Management
การวิจัยทางการศึกษา
Educational Research
ความเปนครู
Professional Teacher
การจัดการเรียนรู
Learning Management
การพัฒนาหลักสูตร
Curriculum Development
เลือก
ไมนอยกวา
การใชสื่อมวลชนเพื่อการศึกษา
Utilization of Mass Media in Education
การพัฒนาทักษะการคิด
Thinking Skill Development
จิตวิทยาเด็กพิเศษ
Special Child Psychology
จิตวิทยาการแนะแนวเด็กวัยรุน
Adolescence Guidance Psychology
การนิเทศการสอน
Instructional Supervision
มนุษยสัมพันธสําหรับครู
Human Relationship for Teacher

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)

6

หนวยกิต
2(-1-2-3)
2(-1-2-3)
2(-1-2-3)
2(-1-2-3)
2(-1-2-3)
2(-1-2-3)
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1109101
1102101
1100104
1109202

1109303

1109404

1100403
1100404
1100506
1100507

นันทนาการเบื้องตนสําหรับครู
Introduction to Recreation for Teacher
การพัฒนาหลักสูตรทองถิ่น
Local Curriculum Development
การสอนเพศศึกษา
Sexuality Education
ผูกํากับลูกเสือ-เนตรนารีสํารอง
ขั้นความรูเบื้องตน
Cub Scouts and Junior Girl Guides Basic
Unit Leader Training Cours
ผูกํากับลูกเสือ-เนตรนารีสามัญ
ขั้นความรูเบื้องตน
Scouts and Girl Guides Basic Unit Leader Training Course
ผูกํากับลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุนใหญ
ขั้นความรูเบื้องตน
Senior Boy Scouts and Girl Guides
Basic Unit Leader Training Course

2(-1-2-3)

วิชาฝกปฏิบัติวิชาชีพครู
ฝกปฏิบัติวิชาชีพครู 1
Teaching Practice 1
ฝกปฏิบัติวิชาชีพครู 2
Teaching Practice 2
ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1
Practicum 1
ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2
Practicum 2

หนวยกิต
1(90)

14

2(-1-2-3)
2(-1-2-3)
2(-1-2-3)

2(-1-2-3)

2(-1-2-3)

1(90)
6(360)
6(360)
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กลุมวิชาเอก

วิชาเอก
1102209
1102310
1102211
1102435
1102319
1102320
1102321
1102324
1102336
1102437
1102322
1102212
1102213
1102214

ไมนอยกวา
ไมนอยกวา

บังคับ
อุลูมอัล-กุรอาน
Ulum al-Qur’an
อัล-กุรอาน1
Al-Qur’an I
อัล-กุรอาน2
al-Qur’an II
อุลูมอัล-หะดีษ
Ulum al-Hadiths
หะดีษ 1
Hadith I
หะดีษ 2
Hadith II
เตาฮีด 1
Tawhid 1
เตาฮีด 2
Tawhid 2
ฟกฮฺเบื้องตน
Introduction to Figh
ฟกฮฺ
Fiqh
ฮาลาลศึกษา
Halal Stadies
จริยธรรมและบุคลิกภาพมุสลิม
Islamic Ethics and Muslim Characteristics
ชีวประวัติบรรดาศาสดา
Biography of the Prophets
ประวัติศาสตรอิสลาม 1
Islamic History I

79
69
52

หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
2(1-2-3)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
2(1-2-3)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(-1-2-3)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
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1102315
1102438
1102439
1102323
1102216
1102325
1102440
1102441
1102326

ประวัติศาสตรอิสลาม 2
Islamic History II
ภาษาอาหรับสําหรับการศึกษาอิสลาม
Arabic Language for Islamic Education
ปรัชญาการศึกษาอิสลาม
Philosophy of Islamic Education
การศึกษาอิสลามในจังหวัดชายแดนภาคใต
Islamic Education in Southern Provinces
อิสลามกับการสรางสันติสุข
Islam and Peace
อิสลามกับวิทยาศาสตร
Islam and Science
อิสลามานุวัตรทางการศึกษา
Islamization of Knowledge
วิธีวิทยาการวิจัยในอิสลาม
Research Method in Islam
สัมมนาทางการสอนอิสลามศึกษา
Seminar in Teaching Islamic Education
วิชาเลือก

1102327
1102442
1102328
1102329
1102330
1102331

ตัจฺวีด
Tajwid
ภาษาอาหรับ
Arabic Language
อารยธรรมอิสลาม
Islamic Civilization
ปราชญและนักคิดมุสลิม
Philosophers and Muslim Thinkers
มุสลิมในโลกปจจุบัน
Muslim in Contemporary World
ศาสนาเปรียบเทียบ
Comparative Religion

ไมนอยกวา

2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
3(2-2-5)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
3(2-2-5)
2(1-2-3)
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หนวยกิต
3(2-2-5)
3(2-2-5)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
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1102443
1102217
1102218
1102332
1102444
1102445
1102446
1102447
1102448
1102449

1102345
1102334

1102334
1102446
1102346

การศึกษาอิสลามในอาเซียน
2(1-2-3)
Islamic Education in ASEAN
การบริหารและจัดการในอิสลาม
3(2-2-5)
Islamic Administration and Management
ภาวะผูนําในอิสลาม
2(1-2-3)
Islamic Leadership
อิสลามและวัฒนธรรม
2(1-2-3)
Islam and Culture
กฎหมายครอบครัวอิสลาม
2(1-2-3)
Islamic Family Law
เศรษฐศาสตรอิสลาม
3(2-2-5)
Islamic Economics
การนิเทศการจัดการเรียนรูอิสลามศึกษา
2(1-2-3)
Supervision on Learning Management for Islamic Education
การประกันคุณภาพการศึกษาอิสลามศึกษา
2(1-2-3)
Quality Assurance in Islamic Education
คอมพิวเตอรชวยสอนในอิสลาม
3(2-2-5)
Computer Assisted Instruction on Islamic Education
ดะอฺวะฮฺศึกษา
2(1-2-3)
Da’wah Education
วิชาการสอนวิชาเอกบังคับ
6
หนวยกิต
การออกแบบการจัดการเรียนรูอิสลามศึกษา
3(2-2-5)
Learning Management Design in Islsmic Education .
ทักษะและเทคนิคการจัดการเรียนรูอิสลามศึกษา
3(2-2-5)
Skills and Techniques of Learning management in Islamic Education
เลือกจากวิชาการสอนวิชาเอก
ไมนอยกวา
4
หนวยกิต
วิชาทักษะสําหรับการสอนอิสลามศึกษา
3(2-2-5)
Teaching in Islamic Education Skill
หลักสูตรสําหรับการสอนอิสลามศึกษา
3(2-2-5)
Curriculum of Islamic Education
สื่อ นวัตกรรมและสิ่งแวดลอมในการเรียนรูอิสลามศึกษา
2(1-2-3)
Media, Innovation and Learning Environment in Islsmic Education .

20

1102446
1102333
1102335
1102336

การพัฒนาหลักสูตรอิสลามศึกษา
2(1-2-3)
Curriculum Development of Islamic Education
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสอนอิสลามศึกษา
2 (1-2-3)
Information Technology for Instruction on Islamic Education
วิธีการสอนทักษะการคิดวิเคราะหและคิดสรางสรรคในอิสลาม
2(1-2-3)
Methodology of Teaching Critical and Creative Thinking Skills in Islam
การจัดการเรียนรูแบบบูรณาการในอิสลามศึกษา
2(1-2-3)
Integrated Learning Management in Islamic Education

หมวดวิชาเลือกเสรี
ไมนอยกวา 6
หนวยกิต
ใหเลือกเรียนรายวิชาใด ๆ ในหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฎยะลาโดยไมซ้ํากับ
รายวิชาที่เคยเรียนมาแลวและตองไมเปนรายวิชาที่กําหนดใหเรียนโดยที่ไมนับหนวยกิตรวมในเกณฑ
การสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรนี้
3.1.4 แผนการศึกษา
ปที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
หมวดวิชา
วิชาศึกษาทั่วไป
วิชาชีพครูบังคับ
วิชาเอกบังคับ

1100101
1100110
1102209
1102310
1102435

รหัสวิชา/ชื่อวิชา

ภาษาไทยและเทคโนโลยีสําหรับครู
ภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีสําหรับครู
อุลูมอัล–กุรอาน
อัล-กุรอาน 1
อุลูมอัล–หะดีษ
รวม

หนวยกิต
น(ท-ป-อ)
6 หนวยกิต
3 (2-2-5)
3 (2-2-5)
2 (1-2-3)
3 (2-2-5)
2 (1-2-3)
19 หนวยกิต
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แผนการศึกษา (ตอ)
ปที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
หมวดวิชา
วิชาศึกษาทั่วไป
วิชาชีพครูบังคับ
วิชาเอกบังคับ

1101101
1102336
1102438
1102321
1102440
1102212

ปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
หมวดวิชา
วิชาศึกษาทั่วไป
วิชาชีพครูบังคับ
วิชาเอกบังคับ

1105202
1102437
1102319
1102211
1102213

รหัสวิชา/ชื่อวิชา

ความเปนครู
ฟกฮฺเบื้องตน
ภาษาอาหรับสําหรับการศึกษาอิสลาม
เตาฮีด 1
อิสลามานุวัตรทางการศึกษา
จริยธรรมและบุคลิกภาพมุสลิม
รวม

รหัสวิชา/ชื่อวิชา

จิตวิทยาสําหรับครู
ฟกฮฺ
หะดีษ 1
อัล-กุรอาน2
ชีวประวัติบรรดาศาสดา
รวม

หนวยกิต
น (ท-ป-อ)
6 หนวยกิต
3 (2-2-5)
2 (1-2-3)
2 (1-2-3)
2 (1-2-3)
2 (1-2-3)
2 (1-2-3)
19 หนวยกิต

หนวยกิต
น (ท-ป-อ)
6 หนวยกิต
3 (2-2-5)
2 1-2-3)
3 (2-2-5)
3 (2-2-5)
2 (1-2-3)
19 หนวยกิต
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แผนการศึกษา (ตอ)
ปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
หมวดวิชา
วิชาศึกษาทั่วไป
วิชาชีพครูบังคับ
วิชาเอกบังคับ

1104201
1102325
1102324
1102323

รหัสวิชา/ชื่อวิชา

การวัดผลและประเมินผลการศึกษา
อิสลามกับวิทยาศาสตร
เตาฮีด 2
การศึกษาอิสลามในจังหวัดชายแดนภาคใต

วิชาเอกเลือก
วิชาเลือกเสรี
รวม
ปที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1
หมวดวิชา
วิชาศึกษาทั่วไป
วิชาชีพครูบังคับ
วิชาเอกบังคับ

รหัสวิชา/ชื่อวิชา

1100305
1102214
1102439

การบริหารจัดการหองเรียน
ประวัติศาสตรอิสลาม 1
ปรัชญาการศึกษาอิสลาม

วิชาเอกเลือก
วิชาเลือกเสรี
รวม

หนวยกิต
น (ท-ป-อ)
6 หนวยกิต
3 (2-2-5)
2 (1-2-3)
2 (1-2-3)
2 (1-2-3)
2 หนวยกิต
2-3 หนวยกิต
19-20 หนวยกิต

หนวยกิต
น (ท-ป-อ)
6 หนวยกิต
3 (2-2-5)
2(1-2-3)
2 (1-2-3)
3 หนวยกิต
2–4 หนวยกิต
18-20 หนวยกิต
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แผนการศึกษา (ตอ)
ปที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2
หมวดวิชา
วิชาชีพครูบังคับ
วิชาชีพครูเลือก
วิชาเอกบังคับ

รหัสวิชา/ชื่อวิชา
1102304

การจัดการเรียนรู

1102441
1102216

วิธีวิทยาการวิจัยในอิสลาม
อิสลามกับการสรางสันติสุข

วิชาเอกเลือก
วิชาเลือกเสรี

19-21 หนวยกิต

รวม

ปที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1
หมวดวิชา
วิชาชีพครูบังคับ

วิชาชีพครูเลือก
วิชาเอกบังคับ

หนวยกิต
น (ท-ป-อ)
3 (2-2-5)
2 หนวยกิต
3 (2-2-5)
3 (2-2-5)
6 หนวยกิต
2–4 หนวยกิต

รหัสวิชา/ชื่อวิชา

1104403
1102202
1104302

ฝกปฏิบัติวิชาชีพครู 1
การพัฒนาหลักสูตร
การวิจัยทางการศึกษา

1102326
1102320

สัมมนาทางการสอนอิสลามศึกษา
หะดีษ 2

วิชาเอกเลือก
รวม

หนวยกิต
น (ท-ป-อ)
1 (90)
3 (2-2-5)
3 (2-2-5)
2 หนวยกิต
2 (1-2-3)
3 (2-2-5)
6 หนวยกิต
20 หนวยกิต
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แผนการศึกษา (ตอ)
ปที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2
หมวดวิชา
วิชาชีพครูบังคับ

วิชาชีพครูเลือก
วิชาเอกบังคับ
วิชาการสอน
วิชาเอกบังคับ

1104404
1103402

1102315
1102322
1102333
1102334

รหัสวิชา/ชื่อวิชา
ฝกปฏิบัติวิชาชีพครู 2
นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทาง
การศึกษา
ประวัติศาสตรอิสลาม 2
ฮาลาลศึกษา
การออกแบบการจัดการเรียนรูอิสลามศึกษา
ทักษะและเทคนิคการจัดการเรียนรูอิสลาม
ศึกษา

เลือกจากวิชาการ
สอนวิชาเอก

หนวยกิต
น (ท-ป-อ)
1 (90)
3 (2-2-5)
2 หนวยกิต
2 (1-2-3)
2 (1-2-3)
3 หนวยกิต
3 หนวยกิต
4 หนวยกิต

รวม

20 หนวยกิต

ปที่ 5 ภาคการศึกษาที่ 1
หมวดวิชา
วิชาชีพครู

รหัสวิชา/ชื่อวิชา
1100506

ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1
รวม

หนวยกิต
น (ท-ป-อ)
6 (360)
6 หนวยกิต

ปที่ 5 ภาคการศึกษาที่ 2
หมวดวิชา
วิชาชีพครูบังคับ

รหัสวิชา/ชื่อวิชา
1100507

ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2
รวม

หนวยกิต
น(ท-ป-อ)
6(360)
6 หนวยกิต
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3.1.5 คําอธิบายรายวิชา
หมวดวิชาการศึกษาทั่วไป
กลุมวิชาภาษาและการสื่อสาร
ไมนอยกวา
12
หนวยกิต
รหัสวิชา
ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-อ)
2100101
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
2 (1-2-3)
Thai for Communication
ความสําคัญของภาษาไทยในฐานะเปนเครื่องมือในการสื่อสาร ฝกทักษะใช
ภาษาในชีวิตประจําวัน ทั้งดานการฟง การพูด การอาน และการเขียน การใชภาษา
สื่ อ สารที่ เ ป น ทางการและไม เ ป น ทางการ การนํ า เสนอข อ มู ล ในเชิ ง ให ค วามรู
ข อคิ ดเห็ น ข อเสนอแนะและวิ จ ารณ อย า งมี เ หตุ ผ ล ศึ กษาสภาพป ญหาและแนว
ทางการแกไขการใชภาษาในชีวิตประจําวันตระหนักถึงคุณธรรมและมีจิตสํานึกตอ
สังคมในการใชภาษาไทยในการสื่อสาร
2100102

การพัฒนาทักษะการพูดและการเขียน
2 (1-2-3)
Speaking and Writing Skills Development
หลักเกณฑและพัฒนาทักษะการพูดและการเขียน เพื่อใหพูดและเขียนได
อยางมีประสิทธิภาพ ฝกการพูดทั้งรายบุคคลและเปนกลุม และรวมวิจารณเพื่อแกไข
ปรั บ ปรุ ง ฝ ก การเขี ย น การวางโครงเรื่ อง การเขี ย นเรี ย งความ ความเรี ย งและ
บทความ โดยเน น การใช ภ าษาตามมาตรฐานของงานเขี ย นประเภทนั้ น และฝ ก
วิจารณ

2100104

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและพัฒนาการเรียนรู
2 (1-2-3)
English for Communication and LearningDevelopment
พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทั้งการฟง พูด อาน เขียนในชีวิต
ประจําวันในสถานการณตางๆ อาทิ การกลาวทักทาย การกลาวลา การแนะนํา
ตนเองและผู อื่น การร องขอ การเสนอความชว ยเหลื อ การใหคําแนะนํ า การ
บรรยายลั ก ษณะบุ คคลและสิ่ ง ของและสถานที่ การถามและการให ขอมู ล การ
ติดตอสื่อสารทางโทรศัพทและการแสดงความคิดเห็น พัฒนาทักษะการใชเครื่องมือ
แหลงขอมู ลเพื่อศึกษาคนคว าในการพัฒนาการสื่อสาร เชน การใชพจนานุกรม
บทความ หนังสือพิมพการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
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2100107

ภาษามลายูเพื่อการสื่อสาร
2 (1-2-3)
Malay for Communication
การใช ภ าษามลายู เ พื่ อ การสื่ อ สารในชี วิ ต ประจํ า วั น บทสนทนาที่ ใ ช ใ น
ชีวิตประจําวัน เชน การทักทาย การถามทุกขสุข การขอบคุณ การแนะนําแบบงายๆ
ฯลฯ โดยเนนทักษะการฟงและการพูด

2100108

ภาษามลายูเพื่อการสื่อสารและพัฒนาการเรียนรู
2 (1-2-3)
Malay for Communication and Learning Development
พัฒนาทักษะการใชภาษามลายู ดานการฟง การพูด การอาน และการเขียน
ในบริบทที่เกี่ยวของกับชีวิตประจําวัน ฝกการอานออกเสียงคําภาษามลายูใหถูกตอง
ฝกสนทนาภาษามลายูเพื่อการสื่อสารในสถานการณตางๆ เชน การแนะนําตนเอง
การกลาวทักทาย การกลาวลา การใหคําแนะนํา การติดตอสอบถามขอมูลทั้งในและ
นอกประเทศ และฝกการเขียนประโยคที่ไมซับซอน

2100103

หลักการอานและการเขียนคําไทย
2 (1-2-3)
Principles of Reading and Writing Thai Words
หลักเกณฑตางๆ ในการอานและเขียนคําไทย ศึกษาปจจัยที่ทําใหการอาน
และการเขียนคําไทยผิดไปจากกฎเกณฑ เก็บรวบรวม วิเคราะห เปรียบเทียบคําที่มัก
เขียนหรืออานผิดจากกฎเกณฑ อภิปราย สรุปผล แนวทางการแกไขและเผยแพรการ
อานและการเขียนคําไทยใหถูกตอง

2100105

การพัฒนาทักษะการพูดและการอานภาษาอังกฤษ
2 (1-2-3)
Development of speaking and reading skills in English
การพัฒนาทักษะการพูดและอานภาษาอังกฤษอยางมีประสิทธิภาพ ฝกการ
พู ดทั้ งรายบุ คคลและเป น กลุ ม การนํ าเสนองานหน าชั้ น และฝ กการอ านอย างมี
ประสิทธิภาพ การอานจับใจความ การอานหนังสือพิมพ โฆษณา เว็บไซต

2100106

ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาการอานและการเขียน
2 (1-2-3)
English for Reading and Writing Development
พัฒนาการอานภาษาอังกฤษเพื่อใหสามารถอานจับใจความงานหลากหลาย
สาขาได อ ย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ และพั ฒ นาทั ก ษะการเขี ย นโดยเน น การเขี ย น
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ภาษาอังกฤษที่ถูกรูปแบบและหนาที่เพื่อนําไปใชประโยชนทั้งดานการศึกษาและ
อาชีพ เชน การเขียนจดหมาย การกรอกใบสมัคร การเขียนรายงาน เปนตน
2100109

ภาษามลายูพื้นฐาน
2 (1-2-3)
Basic Malay
ฝกทักษะการฟง พูด อาน และเขียน ศึกษารูปประโยคพื้นฐาน การเชื่อม
ประโยคพื้นฐานเขาดวยกันและศึกษาสํานวนภาษามลายู ฝกนําเสนอขอมูลในเชิงให
ความรู ขอคิดเห็น เพื่อประยุกตใชใหสอดคลองกับบริบททางสังคม

2100110

ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
2 (1-2-3)
Chinese for Communication
การใชภาษาจีนเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจําวัน บทสนทนาที่ใชใน
ชีวิตประจําวัน เชน การทักทาย การถามทุกขสุข การแนะนําแบบงายๆ ฯลฯ โดย
เนนทักษะการฟงและการพูด ใหสามารถประยุกตใชในการสื่อสารกับเจาของภาษา
ได

2100111

ภาษาอาหรับพื้นฐาน
2(1-2-3)
Basic Arabic
อักษรภาษาอาหรับ หลักการสรางคํา ประโยคพื้นฐาน ฝกทักษะการฟง พูด
อาน และเขียน เพื่อความเขาใจเรื่องทั่วๆ ไปในชีวิตประจําวันใหสามารถประยุกตใช
ในการสื่อสารกับเจาของภาษาได

รหัสวิชา
2100112

กลุมมนุษยศาสตร
ไมนอยกวา
6
หนวยกิต
ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น (ท-ป-อ)
วิทยาการแหงความสุข
2(1-2-3)
Happiness Study
ความหมายและขอบขายของความสุขทั้งกายและใจ การมองโลกเชิงบวก
เห็นคุณคาในตนเอง ผูอื่น และสรรพสิ่งทั้งปวง การปรับตัวเขากับสภาพแวดลอมใน
สังคมพหุวัฒนธรรม ความฉลาดทางอารมณ เพื่อการดําเนินชีวิตและการอยูรวมกัน
การนําหลักคําสอนของศาสนามาปฏิบัติ การมีคุณธรรม จริยธรรม กฎ กติกาทาง
สังคม เพื่อการอยูรวมกันในสังคมอยางมีความสุข
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2100113

สุนทรียวิจักขณ
2(2-0-4)
Aesthetics Approach
ปรั ช ญาว า ด ว ยความงาม ธรรมชาติ แ ละศิ ล ปะ ทั ศ นะที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ
กระบวนทัศนการรับรูความงาม ผานภาพ เสียงและการเคลื่อนไหว ประสบการณ
ทางสุ น ทรี ย ภาพ และศึ ก ษารู ป แบบศิ ล ปะจากระดั บ ท อ งถิ่ น สู ส ากลทั้ ง ในด า น
แนวคิด เทคนิค วิธีการในการสรางสรรคและการนําไปประยุกตใชกับชีวิต

2100114

สารสนเทศเพื่อการเรียนรูตลอดชีวิต
2(1-2-3)
Information For Life Long Learning
ความหมาย บทบาท และความสําคัญของสารสนเทศเพื่อการเรียนรูตลอด
ชีวิต แหลงสารสนเทศและการเขาถึงแหลงสารสนเทศ วิธีการแสวงหาและรวบรวม
สารสนเทศมาใช เพื่อการศึกษา คนควา ดวยตนเอง วิธี การนําเสนอผลการศึกษา
คนควาตามรูปแบบและขั้นตอนที่เปนมาตรฐาน

รหัสวิชา
2150101

กลุมวิชาสังคมศาสตร
ไมนอยกวา
6
หนวยกิต
ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-อ)
สังคมภิวัตน
2(2-0-4)
Socialization
ความสัมพันธระหวางมนุษยกับสิ่งแวดลอมในสังคมไทย สังคมอาเซียน และ
สังคมโลก กระแสโลกาภิวัตน ปรากฏการณธรรมชาติ ที่สงผลตอการเปลี่ยนแปลง
ของสังคมในดานตาง ๆ ทั้งทางประเพณี วัฒนธรรม เศรษฐกิจ และการเมือง

2150102

การจัดการทางสังคม
2(2-0-4)
Social Management
วิเคราะหความหลากหลายทางวัฒนธรรม เพื่อนําไปสูกระบวนการจัดการ
ด า นทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล อ มที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ ชุ ม ชน แนวคิ ด ปรั ช ญา
เศรษฐกิจพอเพียง การใชเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการดํารงชีวิตในทองถิ่น

2150103

ทักษะชีวิตและจิตสํานึกสาธารณะ
2(1-2-3)
Life Skills and Public Conscious Mind
ความหมายและความสําคัญของทักษะชีวิต รวมถึงองคประกอบที่สําคัญ
ของทักษะชีวิตโลกาภิวัตน ทักษะการคิด การตัดสินใจ การคิดสรางสรรค การคิดเชิง
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บวก การคิดวิเคราะห และความฉลาดทางอารมณ การพัฒนาทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคล การติดตอสื่อสาร ทักษะการจัดการตนเอง และการบริหารจัดการ
ความเครียด รวมทั้งการใหความสําคัญของการมีจิตสาธารณะและการสรางจิตสํานึก
สาธารณะ เพื่อนําไปสูการอยูรวมกับเพื่อนมนุษยอยางสันติ

รหัสวิชา
4100101

กลุมวิชาคณิตศาสตรวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ไมนอยกวา
6 หนวยกิต
ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-อ)
คณิตศาสตรในชีวิตประจําวัน
2(1-2-3)
Mathematics in Everyday Life
หลักการและกระบวนการคิด การใหเหตุผล คณิตศาสตรการเงินเกี่ยวกับ
ดอกเบี้ย การเชาซื้อ บัญชีรับ-จาย ภาษี และสถิติเบื้องตน เพื่อการประยุกตใชใน
ชีวิตประจําวัน

4100102

วิทยาศาสตรเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
2(1-2-3)
Science for Development of Life Quality
วิธี การทางวิ ทยาศาสตร กระบวนการทางวิ ทยาศาสตร และเจตคติ ทาง
วิทยาศาสตร ความสําคัญและผลกระทบของวิทยาศาสตร เทคโนโลยี สิ่งแวดลอม
และการสงเสริมสุขภาพเพือ่ พัฒนาคุณภาพชีวิต

4100103

เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจําวัน
2(1-2-3)
Information Technology in Everyday Life
ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับคอมพิวเตอร เทคโนโลยีสารสนเทศ การประยุกตใช
คอมพิวเตอรในชีวิตประจําวัน การประยุกตใชคลังความรู กฎหมายและจรรยาบรรณ
ในการใชระบบสารสนเทศ ความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ

30

หมวดวิชาชีพครู
กลุมวิชาการศึกษา

ไมนอยกวา

36

หนวยกิต

รายวิชาบังคับ

ไมนอยกวา

30

หนวยกิต

รหัสวิชา
1100101

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-อ)
ภาษาไทยและเทคโนโลยีสําหรับครู
3(2-2-5)
Thai Language and Technology for Teacher
ศึกษาและฝกทักษะในการฟง พูด อานและเขียนภาษาไทย เพื่อการสื่อ
ความหมายไดอยางถูกตอง ศึกษาวัฒนธรรมและการใชภาษาเพื่อการอยู
รวมกันอยางสันติ ศึกษาและฝกทักษะการใชความรูพื้นฐานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร
อินเตอรเน็ต การใช Microsoft Office (Word, Excel, Power Point)การ
ติดตอสื่อสารผานระบบเครือขาย (E-mail , Chat , MSN , Google, Talk,
Yahoo , Skype etc.)

1100110

ภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีสําหรับครู
3(2-2-5)
English Language and Technology for Teacher
ศึกษาและฝกทักษะในการฟง พูด อานและเขียนภาษาอังกฤษ เพื่อการสื่อ
ความหมายไดอยางถูกตองศึกษาวัฒนธรรมและการใชภาษาเพื่อการอยูรวมกันอยาง
สันติ ใชความรูทางเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเปนเครื่องมือติดตอสื่อสารและการ
สืบคน สามารถใชโปรแกรมสํ าเร็จรู ปในการจัดการศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพ
การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ( e-learning, CAI, WBI, Virtual classrooms ,
teleconference ) การสรางและการใช weblog ในสังคมแหงการเรียนรู (go to
know, learners)

1100305

การบริหารจัดการในหองเรียน
3(2-2-5)
Classroom Management
ศึ กษาทฤษฎี แ ละ หลั กการ แนวคิ ดเกี่ ย วกั บ บริ ห ารจั ดการ การบริ ห ารสถาน
ศึ กษา ภาวะผู นํ าทางการศึ กษา การคิ ดอย างเป น ระบบ การเรี ย นรู วั ฒ นธรรม
องคกร มนุษยสัมพันธในองคกร การติดตอสื่อสารในองคกร การบริหารจัดการ
ชั้นเรียน การจัดสิ่งแวดลอมเพื่อพัฒนาการเรียนรู การพัฒนาศูนยการเรียนรู
ในสถานศึกษา การประกันคุณภาพการศึกษาและการนําผลการประกันคุณภาพ
การศึกษาไปใชในการพัฒนาการเรียนรู การทํางานเปนทีม กลยุทธการสรางความ
รวมมือกับบุคลากรทางการศึกษาและชุมชนเพื่อพัฒนาผูเรียน การจัดทําโครงงาน
ทางวิชาการ การจัดโครงการฝกอาชีพ การจัดโครงการและกิจกรรมเพื่อพัฒนา
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การจัดระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ การศึกษาเพื่อพัฒนาชุมชน และ
การนํานวัตกรรมมาใชในการบริหารจัดการ
1101101

ความเปนครู
3(2-2-5)
Professional Teacher
ศึ ก ษาความสํ า คั ญ ของวิ ช าชี พ ครู บทบาทหน า ที่ ภาระงานของครู
พัฒนาการของวิชาชีพครู คุณลักษณะของครูที่ดี การสรางทัศนคติที่ดีตอวิชาชีพครู
การเสริ มสร างศั กยภาพและสมรรถภาพความเป น ครู ปฏิ สั มพั น ธ ร ะหว างครู กั บ
ผูเรียนที่สงเสริมการพัฒนาศักยภาพผูเรียน การเปนบุคคลแหงการเรียนรูและการ
เปนผูนํา ทางวิชาการ เกณฑมาตรฐานวิชาชีพครู คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ
ของวิชาชีพครู และหลักธรรมาภิบาล กฎหมายที่เกี่ยวของกับการศึกษาและการ
จัดการความรูเกี่ยวกับวิชาชีพครู

1102202

การพัฒนาหลักสูตร
3(2-2-5)
Curriculum Development
ปรัชญา แนวคิด ทฤษฎีการศึกษา ประวัติความเปนมา และระบบการ
จัด การศึกษาไทย วิสัยทัศน และแผนพัฒนาการศึกษาไทย แนวคิดและกลวิธีการ
จัด การศึกษาเพื่อเสริมสรางการพัฒนาที่ยั่งยืน ความหมายความสําคัญของหลักสูตร
ทฤษฎีหลักสูตร รูปแบบหลักสูตร กระบวนการพัฒนาหลักสูตรเพื่อเสริมสรางการ
พัฒนาที่ยั่งยืน การนําผลการประกันคุณภาพการศึกษาไปใชในการพัฒนาหลักสูตร
หลั กสูตรการศึ กษาขั้ น พื้น ฐานมาตรฐานและมาตรฐานช วงชั้ น ของหลักสู ตร การ
พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การใชหลักสูตร การประเมินหลักสูตร ปญหาและ
แนวโนมในการพัฒนาหลักสูตร และการจัดการความรูดานการพัฒนาหลักสูตร

1102304

การจัดการเรียนรู
3 (2-2-5)
Management of Learning
ศึ ก ษาวิ เ คราะห แ ละฝ ก ปฏิ บั ติ เ กี่ ย วกั บ ทฤษฎี ก ารเรี ย นรู แ ละการสอน
แนวคิด และกลวิธีการจัดการศึกษาเพื่อเสริมสรางการพัฒนาที่ยั่งยืน การนําผลการ
ประกัน คุณภาพการศึกษาไปใชในการพัฒนาการเรียนรู รูปแบบการจัดการเรียน
การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน ออกแบบและการจัดประสบการณการเรียนรู
การจั ด ทํ า แผนการเรี ย นรู การจั ด สิ่ ง แวดล อ มเพื่ อ พั ฒ นาการเรี ย น ปฏิ สั ม พั น ธ
ระหวางครูกับผูเรียนที่สงเสริมการพัฒนาศักยภาพผูเรียนรู การบูรณาการเนื้อหาใน
กลุมสาระการเรียนรู การบูรณาการเรียนรูแบบเรียนรวม การจัดการเรียนรูและ
บริการสําหรับผูเรียนที่มีความตองการพิเศษ เทคนิคและวิทยาการจัดการเรียนรู
การใชและการผลิตสื่อนวัตกรรมการเรียนรู การจัดการเรียนรูแบบ ยึดผูเรียนเปน
สําคัญ การประเมินผลการเรียนรู และการจัดการความรูดานการจัดการเรียนรู
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1103402

นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
3 (2-2-5)
Innovation and Educational Technology
ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษาที่สงเสริมการ
พั ฒ นาคุ ณ ภาพการเรี ย นรู เทคโนโลยี แ ละสารสนเทศ แหล ง การเรี ย นรู แ ละ
เครือข ายการเรีย นรู วิเ คราะห ป ญหาที่เ กิ ดจากการใชน วั ตกรรมและเทคโนโลยี
สารสนเทศการออกแบบ การสร าง การนํ าไปใช การประเมิ น การปรั บ ปรุ ง
นวั ตกรรมและเทคโนโลยีส ารสนเทศทางการศึกษา เพื่อส งเสริ มการเรี ย นรู ของ
ผูเรียน

1104201

การวัดและประเมินผลการศึกษา
3 (2-2-5)
Educational Measurement and Evaluation
ศึกษาหลักการ เทคนิคการวัดและประเมินผลการศึกษาการสราง การใช
เครื่องมือวัดผล และประเมินผลการศึกษาและการเรียนรู เพื่อเสริมสรางการพัฒนา
ที่ยั่งยืน การประเมินตามสภาพจริง การประเมินจากแฟมสะสมงาน การประเมิน
ภาคปฏิบัติ การประเมินผลแบบยอยและแบบรวม สามารถนําผลการประเมินไป
ใชในการปรับปรุงการจัดการเรียนรูและหลักสูตร

1104302

การวิจัยทางการศึกษา
3 (2-2-5)
Research Education
ศึ ก ษาทฤษฎี แนวคิ ด รู ป แบบการวิ จั ย การออกแบบการวิ จั ย
กระบวนการวิจัย เพื่อเสริมสรางการพัฒนาที่ยั่งยืน สถิติเพื่อการวิจัย การวิจัยในชั้น
เรียน การฝก ปฏิบัติการวิจัยการนําเสนอผลงานวิจัย การคนควาศึกษางานวิจัย
ในการพัฒนา กระบวนการจั ด การเรี ย นรู การใช ก ระบวนการวิ จั ย ในการ
แกปญหา และ เสริมสรางการพัฒนาที่ยั่งยืน การเสนอโครงการเพื่อทําวิจัย การ
นําผลการวิจัยไป ใชในการจัดการเรียนการสอนและพัฒนาผูเรียน การจัดการความรู
ดานการวิจัยทาง การศึกษาและการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู

1105202

จิตวิทยาสําหรับครู
3 (2-2-5)
Psychology for Teacher
ศึกษาจิตวิทยาพื้นฐานที่เกี่ยวของกับธรรมชาติและพัฒนาการของมนุษย
จิตวิทยาการศึกษา จิตวิทยาการแนะแนวและใหคําปรึกษา ปฏิสัมพันธระหวางครู
กับผูเรียนที่สงเสริมการพัฒนาศักยภาพผูเรียน เพื่อประยุกตใชในการจัดการเรียน
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การสอน การชวยเหลือผูเรียนใหเรียนรูและพัฒนาไดตามศักยภาพการสงเสริมความ
ถนัดและความสนใจของผูเรียน เพื่อสงเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิต

รหัสวิชา
1100102

รายวิชาเลือก เลือกเรียนรายวิชาตอไปนี้ ไมนอยกวา 6
หนวยกิต
ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-อ)
การพัฒนาทักษะการคิด
2 (1-2-3)
Thinking Skill Development
ความหมาย และความสํ าคั ญของทั กษะการคิ ดพื้ น ฐาน ความรู เ กี่ ย วกั บ
พั ฒ นาการทางสติ ป ญ ญา และการคิ ดของมนุ ษ ย แนวคิ ด ทฤษฎี และหลั ก การ
เกี่ ย วกั บ การพั ฒ นาทั กษะการคิ ด กระบวนการคิ ด แบบต าง ๆ เช น การคิ ดแบบ
เอกนัย การคิดแบบอเนกนั ย การคิดวิเ คราะห การคิ ดสังเคราะห การคิดอย างมี
วิจารณญาณและคิดไตรตรอง การคิดริเริ่มสรางสรรคและจินตนาการ การคิดตาม
กระบวนการทางวิ ท ยาศาสตร การนํ า เสนอความคิ ด และแผนผั ง ความคิ ด การ
สงเสริมและพัฒนาทักษะการคิด การออกแบบและวางแผนการจัดการเรียนรูเพื่อ
พัฒนาทักษะการคิด เครื่องมือและการประเมินผลทักษะการคิด

1100103

มนุษยสัมพันธสําหรับครู
2(1-2-3)
Human Relationship for Teacher
ศึกษาความหมายและความสําคัญของมนุษยสัมพันธเกี่ยวกับครู หลักการ
องคประกอบ กระบวนการและเทคนิคการสรางมนุษยสัมพันธสําหรับครู บทบาท
ของครูในการเสริมสร างมนุษยสัมพัน ธในโรงเรียนและชุมชน การประเมินมนุษย
สัมพันธสําหรับครู เนนการฝกปฏิบัติสรางมนุษยสัมพันธเพื่อเสริมบรรยากาศการ
เรียนรูที่ดี และเสริมสรางสัมพันธภาพแหงการชวยเหลือนักเรียน

1100104

การสอนเพศศึกษา
2 (1-2-3)
Sexuality Education
ศึ ก ษา วิ เ คราะห และจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู เ พศศึ ก ษาในสถานศึ ก ษา
เกี่ยวกับพัฒนาการตามวัย พัฒนาการทางเพศ อนามัยเจริญพันธุ การดูแลสุขภาพ
ทางเพศ สัมพันธภาพกับความคาดหวังตอบทบาทความรับผิดชอบ เพศสภาพและ
เพศสรีระ อิทธิพลของสังคมและวัฒนธรรมที่สงผลตอบทบาทและการแสดงออกทาง
เพศ ทักษะการตัดสินใจตอรอง การสื่อความตองการตามความคิดเห็นและความรูสึก
ของตนเองบนฐานของการเคารพในสิทธิของผูอื่น โดยเนนกระบวนการเรียนรูแบบมี
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ส ว นร ว มของผู เ รี ย น เพื่ อปลู กฝ งทั ศนคติ ค านิ ย ม ตลอดจนพฤติ กรรมทางเพศที่
ปลอดภัยและรับผิดชอบ
1102101

การพัฒนาหลักสูตรทองถิ่น
2(1-2-3)
Local Curriculum Development
ความรูทั่วไปเกี่ยวกับหลักสูตร กระบวนการสรางและพัฒนาหลักสูตร การ
ประเมินผลหลักสูตร ความเปนมาและความสําคัญของหลักสูตร หลักการ จุดหมาย
โครงสรางของหลักสูตร การจัดประสบการณและกิจกรรมที่สอดคลองกับหลักสูตร
หลักการและกระบวนการพัฒนาหลักสูตรใหสอดคลองกับทองถิ่น การฝกปฏิบัติการ
พัฒนาหลักสูตรใหสอดคลองกับทองถิ่น

1102203

การนิเทศการสอน
2(1-2-3)
Instruction Supervision
จุดมุงหมาย หลักการ และกระบวนการนิเทศการสอน รูปแบบการนิเทศ
การสอน เครื่องมื อที่ใชในการนิเทศการสอน การประเมินผลนิ เทศการสอน การ
ประสานงานระหวางผูที่เกี่ยวของกับการนิเทศการสอน ปญหาเกี่ยวกับการนิเทศการ
สอนในปจจุบัน และแนวโนมการนิเทศการสอน

1103101

การใชสื่อมวลชนเพื่อการศึกษา
2(1-2-3)
Utilization of Mass Media in Education
ความหมาย ความสําคัญของสื่อสารมวลชนที่มีตอการศึกษา หลักการและ
วิ ธี ก ารใช วิ ท ยุ ก ระจายเสี ย ง วิ ท ยุ โ ทรทั ศ น สิ่ ง พิ ม พ หนั ง สื อ พิ ม พ ภาพยนตร
เครือขายขอมูลสากลและสื่อสารสนเทศ เพื่อการศึกษา การใช และเลือกรับขอมูล
ขาวสารที่เปนประโยชนตอการเรียนรู การวิเคราะหขาวเพื่อการเรียนรู

1105101

จิตวิทยาการแนะแนวเด็กวัยรุน
2(1-2-3)
Adolescence Guidance Psychology
วัย รุ น และทฤษฏี พัฒ นาการของวั ย รุ น พั ฒ นาการด านต าง ๆ ของวั ย รุ น
ปจจัยที่สงผลตอการพัฒนาการ ปญหาวัยรุน บทบาทของครูกับการแนะแนววัยรุน
แนวทางการพัฒนาความสามารถและศักยภาพของวัยรุนโดยใชกระบวนการแนะ
แนว การจัดบริการแนะแนวเพื่อพัฒนาการปองกันแกไขปญหาและตอบสนองความ
ตองการวัยรุนดานการศึกษา อาชีพ สังคม และสวนตัว
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1108201

จิตวิทยาเด็กพิเศษ
2(1-2-3)
Special Child Psychology
ความหมาย ขอบข า ยและพฤติ ก รรมของเด็ ก กลุ ม พิ เ ศษ สาเหตุ ข อง
พฤติกรรมผิดปกติของเด็กพิเศษ องคประกอบทางดานกายภาพ ชีวภาพ และสังคมที่
มีผลตอกลุมเด็กพิเศษ ประเภทของเด็กพิเศษ การสงเสริมพัฒนาการของเด็กกลุม
พิเศษ องคการและหนวยงานที่ใหความชวยเหลือเด็กพิเศษ

1109101

นันทนาการเบื้องตนสําหรับครู
2(1-2-3)
Introduction to Recreation for Teachers
ศึกษาความหมาย ขอบขาย ความมุงหมายและความสําคัญของนันทนาการ
ความสําคัญของนันทนาการตอชีวิตประจําวัน ประเภทของนันทนาการสําหรับเด็ก
การจัดกิจกรรมนันทนาการตาง ๆ สําหรับเด็ก ความรับผิดชอบในการนันทนาการ
สําหรับตนเอง ครอบครัว โรงเรียนและชุมชนที่เนนการฝกปฏิบัติ

1109202

ผูกํากับลูกเสือ-เนตรนารีสํารองขั้นความรูเบื้องตน
2(1-2-3)
Cub Scouts and Junior Girl Guides Basic Unit Leader Training
Course
วัตถุประสงคของการลูกเสือสํารอง ประวัติและกิจกรรมขององคการลูกเสือ
โลก โครงสรางการลูกเสือไทย หลักสูตรการฝกอบรมผูกํากับลูกเสือ-เนตรนารีสํารอง
ขั้นความรูพื้นฐาน หลักสูตรลูกเสือสํารอง วิชาดาวดวงที่ 1 ดาวดวงที่ 2 ดาวดวงที่ 3
และวิชาพิเศษ กระบวนการจัดกิจกรรมลูกเสือสํารอง พิธีการลูกเสือสํารอง แนว
ปฏิบัติการชุมนุมรอบกองไฟและการอยูคายฝกอบรมผูกํากับลูกเสือเนตรนารีสํารอง
ขั้นความรูเบื้องตน

1109303

ผูกํากับลูกเสือ-เนตรนารีสามัญขั้นความรูเบื้องตน
2(1-2-3)
Scouts and Girl Guides Basic Unit Leader Training Course
การปฐมนิเทศและการฝกอบรมลูกเสือ ภูมิหลังของการลูกเสือและกิจการ
ขององคการลูกเสือโลก ลูกเสือสามัญ วิธกี ารที่ใชในการฝกอบรมลูกเสือสามัญวินัย
ความเปนระเบียบเรียบรอย และความวองไว แนวการฝกอบรมลูกเสือสามัญ ความรู
ในการเลนเกม ระบบหมู ประวัติและโครงสรางของการลูกเสือไทย แนวปฏิบัติ
เกี่ยวกับการชุมนุมรอบกองไฟ การบริหารในกองลูกเสือสามัญ ทักษะการลูกเสือและ
การสอน การวางแผน หนาที่และความรับผิดชอบของผูกํากับลูกเสือ พิธีการลูกเสือ-
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เนตรนารี การสงเสริมกิจกรรมลูกเสือสามัญ การเดินทางไกล การมีจิตสํานึก
สาธารณะ โครงการฝกอบรมผูกํากับลูกเสือ-เนตรนารี
1109404

รหัสวิชา
1100403

ผูกํากับลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุนใหญขั้นความรูเบื้องตน
2(1-2-3)
Senior Boy Scouts and Girl Guides Basic Unit Leader
TrainingCourse
การปฐมนิ เ ทศและการฝ กอบรมลู กเสื อ กิ จ การลู ก เสื อ สาระสํ าคั ญของ
กิจการลูกเสือ จุดหมายและวิ ธีการลูกเสือสามัญรุนใหญ คํ าปฏิ ญาณและกฎของ
ลูกเสือ วินัยและความเปนระเบียบเรียบรอย สัญญาณ ระบบหมู ที่ประชุมนายหมู
การประชุมภายในหมูและกอง การสวนสนาม ขอเสนอแนะในการประชุมรอบกอง
ไฟ เกมลูกเสือสามัญรุนใหญ หลักสูตรพิเศษลูกเสือสามัญรุนใหญ บทบาทการทํางาน
รวมกับคนอื่นและชุมชน เงื่อน แผนที่ เข็มทิศ สิ่งแวดลอม การอนุรักษ การปฐม
พยาบาล การมีจิตสํานึกสาธารณะ และการประชุมกองลูกเสือสามัญรุนใหญ การ
บริหารงานในกองลูกเสือสามัญรุนใหญ
วิชาฝกปฏิบัติวิชาชีพครู
ไมนอยกวา
14
หนวยกิต
รายวิชาฝกปฏิบัติระหวางเรียน
ไมนอยกวา
4
หนวยกิต
ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-อ)
ฝกประสบการณวิชาชีพครู1
1(90)
Teaching Practice 1
การบู ร ณาการความรู ทั้ ง หมดมาใช ใ นการฝ ก ประสบการณ วิ ช าชี พ ใน
สถานศึกษา ฝกปฏิบัติการวางแผนการศึกษาผูเรียน เกี่ยวกับงานในหนาที่ครูผูสอน
งานในหนาที่ครูประจําชั้น พฤติกรรมการจัดการเรียนรู ศึกษาวิเคราะหลักษณะและ
พฤติกรรมของนักเรีย น งานบริหารและบริการของโรงเรียน การบริหารและการ
จัดการงานเทคนิคการสอนวิชาเอก การฝกเปนผูชวยครูดานการจัดการเรียนรูหรือ
สนับสนุนการจัดการเรียนรู ธุรการชั้นเรียน ไมนอยกวา 2 สัปดาห โดยการสังเกต
สัมภาษณ รวบรวมขอมูล นําเสนอผลการศึกษา โดยเขาไปมีสวนรวมในสถานศึกษา
และสามารถจัดทําโครงงานทางวิชาการ
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1100404

ฝกประสบการณวิชาชีพครู 2
1(90)
Teaching Practice 2
การบู ร ณาการความรู ทั้ ง หมดมาใช ใ นการฝ ก ประสบการณ วิ ช าชี พ ใน
สถานศึ ก ษา ฝ ก ปฏิ บั ติก ารวางแผนการศึ ก ษาผู เ รี ย น โดยการสั งเกต สั ม ภาษณ
รวบรวมขอมูล นําเสนอผลการศึกษา มีสวนรวมกับสถานศึกษาในการพัฒนาและ
ปรับปรุงหลักสูตร รวมทั้งการนําหลักสูตรไปใช ฝกการจัดทําแผนการเรียนรูรวมกับ
สถานศึกษา ฝกปฏิบัติการดําเนินการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการจัดการเรียนรูไมนอย
กวา 2 สัปดาห โดยเขาไปมีสวนรวมในสถานศึกษา และสามารถจัดทําโครงงานทาง
วิชาการ

1100506

ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1
6(360)
Practicum 1
การบูรณาการความรูทั้งหมดมาใชในการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา โดย
ศึกษาและปฏิบัติงานหนาที่ครูผูสอน ครูประจําชั้น การปฏิบัติงานการเรียนการสอน
และงานสนับสนุนการเรียนการสอนในระดับชั้นและสาระการเรียนรูที่ปฏิบัติการ
สอน บันทึกผลการปฏิบัติงานดานตางๆ ที่แสดงใหเห็นถึงการแกปญหาการวิจัยใน
ชั้นเรียน การจัดทําโครงการพัฒนาผูเรียน การพัฒนาและการประเมินผลการเรียน
การสอน การรวบรวมประสบการณ ต างๆ การนํ า ผลการประเมิ น มาพั ฒ นาการ
จัดการเรียนรูและพัฒนาคุณภาพผูเรียน การบันทึก รายงานผลการจัดการเรียนรู
และการสัมมนาทางการศึกษา

11100507

ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2
6(360)
Practicum 2
การบูรณาการความรูทั้งหมดมาใชในการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา การ
จัดทําแผนการจัดการเรียนรูที่ยึดผูเรียนเปนสําคัญการจัดกระบวนการเรียนรู การ
เลือกใชการผลิตสื่อและนวัตกรรมที่สอดคลองกับการจัดการเรียนรูการใชเทคนิคและ
ยุทธวิธีในการจัดการเรียนรู การวัดประเมินผลการเรียนรู การทําวิจัยในชั้นเรียนเพื่อ
พัฒนาผูเรียน การนําผลการประเมินมาพัฒนาการจัดการเรียนรูและพัฒนาคุณภาพ
ผูเรียน การบันทึก รายงานผลการจัดการเรียนรู และการสัมมนาทางการศึกษา
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รหัสวิชา
1102209

วิชาเฉพาะดาน
กลุมวิชาเอก
ไมนอยกวา
79
หนวยกิต
บังคับ
52
หนวยกิต
ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-อ)
อุลูมอัล-กุรอาน
2(1-2-3)
Ulumal-Qur’an
ศึกษาประวัติความเปนมา ความสําคัญ และความยิ่งใหญของอัลกุรอานวะหฺ
ยู สาเหตุ ก ารประทาน การบั น ทึ ก และการรวบรวมอั ล กุ ร อาน แนวเนื้ อ หาและ
ลักษณะทางภาษา โดยเปรียบเทียบระหวางอัลกุรอานกับคัมภีรกอนๆ ศึกษาความ
แตกตางระหวางซูเราะฮฺมักกียะฮฺและมาดานียะฮฺ ความหมายและความสําคัญดาน
ต า งๆ ของอิ อฺ ญ าซอั ล กุ ร อาน (I’jaz al-Quran) ศึ ก ษาหลั ก การอรรถาธิ บ าย
กฎเกณฑและมารยาทตออัลกุรอาน เห็นคุณคา และนําไปใชในการดําเนินชีวิตอยาง
สันติสุข

1102310

อัล-กุรอาน 1
3(2-2-5)
Al-Qur’an I
ปฏิ บั ติ ก ารอ า นและท อ งจํ า อั ล -กุ ร อานตามหลั ก ตั จ ฺ วี ด สื บ ค น การ
อรรถาธิบายอายะฮฺตางๆ ที่เกี่ยวกับการศึกษา และการจัดการเรียนการสอน ศึกษา
วิธีสอนและวิธีการอรรถาธิบายอัล-กุรอาน เห็นคุณคา และนําไปใชในการดําเนิน
ชีวิตอยางสันติสุข

1102211

อัล-กุรอาน 2
3(2-2.5)
Al-Qur’an II
ศึกษา ทองจํา อรรถาธิบายอัล-กุรอานในอายะหที่เกี่ยวกับการดําเนินชีวิต
คุณธรรมจริยธรรม และการอยูรวมในสังคม การประยุกตใชในการพัฒนาการเรียนรู
เห็นคุณคา และนําไปใชในการดําเนินชีวิตอยางสันติสุข

1102435

อุลูมอัล-หะดีษ
2(1-2-3)
Ulum al-Hadith
ศึกษาความหมายหะดีษ ประวัติการบันทึก การรวบรวมและการจําแนก
ประเภทของหะดีษ ขอวิเคราะหเกี่ยวกับการยอมรับหะดีษในฐานะเปนคําสอนของ

39

อิสลาม และศึกษาชีวประวัติของผูรายงานหะดีษสมัยซอฮาบะหฺและตาบีอีน
คุณคา และนําไปใชในการดําเนินชีวิตอยางสันติสุข

เห็น

1102319

หะดีษ 1
3(2-2-5)
Hadith I
ศึกษา ทองจํา และวิเคราะหหะดีษที่เกี่ยวกับการศึกษา การจัดการเรียนรู
บทบาทของครู บทบาทของศิษย การอบรมในครอบครัว เห็นคุณคาและนําไป
ประยุกตใชในการปฏิบัติตน และการปฏิบัติงานวิชาชีพครู

1102320

หะดีษ 2
3(2-2-5)
Hadith II
ศึกษาวิเคราะหหะดีษที่เกี่ยวกับ คุณธรรมจริยธรรม การดําเนินชีวิตและการ
อยู ร ว มกั น ในสั ง คมเห็ น คุ ณ ค า และนํ า ไปประยุ ก ต ใ ช ใ นการปฏิ บั ติ ต น และการ
ปฏิบัติงานวิชาชีพครู

1102321

เตาฮีด 1
2(1-2-3)
Tawhid 1
ศึกษาความหมาย ความสําคัญ ประเภท หลักการศรัทธาและหลักการยึด
มั่นตออัลลอฮฺ เราะสูลและคัมภีรในอิสลาม หลักการศรัทธาและหลักการยึดมั่นตอม
ลาอิกะฮฺ วันกิยามะฮฺ อัลเกาะฎออฺ และอัลเกาะดัรฺ และสิ่งที่ทําใหหลักการยึดมั่น
เปนโมฆะ เห็นคุณคา และนําไปประยุกตใชในการดํารงชีวิตและการปฏิบัติงาน

1102324

เตาฮีด 2
2(1-2-3)
Tawhid 2
ความหมาย ขอบเขต และประเภทของเตาฮีด เตาฮีดอัรรุบูบียะฮฺ เตาฮีดอัล
อุลูฮียะฮฺ เตาฮีดอัลอัสมาอฺวัศศิฟาต หลักเกณฑและทัศนะของบรรดามุสลิมยุค
อัสสะลัฟและอัลเคาะลัฟในเรื่องหลักเตาฮีดเกี่ยวกับพระนามและคุณลักษณะตางๆ
ของอัลลอฮฺ
สาเหตุเบี่ยงเบนและเขาใจผิดเกี่ยวกับหลักเตาฮีดพรอมชี้แจงความ
เขาใจที่ผิดดังกลาว
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1102336

ฟกฮฺเบื้องตน
2(1-2-3)
Introduction to Figh
ศึ ก ษาความหมายกํ า เนิ ด ความสํ า คั ญ ความแตกต า งระหว า งฟ ก ฮฺ กั บ
ชะรีอะฮฺ และพัฒนาการของฟกฮฺ ฐานะและบทบาทของ ฟกฮฺในยุคตางๆ รวมทั้ง
ศึกษาแนวคิด(มัซฮับ)ตางๆ ศึกษาประวัติความเปนมาของวิชาอูศูลอัล-ฟกฮฺ ฮุกุม
(บทบั ญ ญั ติ ) ประเภทของฮุ กุ ม และแหล ง ที่ ม าของฮุ กุ ม เช น อั ล กุ ร อาน หะดี ษ
อิ จ มาอฺ และกิ ย าส เห็ น คุ ณ ค า และนํ า ไปประยุ ก ต ใ ช ใ นการดํ า รงชี วิ ต และ
การปฏิบัติงาน

1102437

ฟกฮฺ
Fiqh

2(1-2-3)

ศึกษา สืบคน วิเคราะห ฟกฮฺในสวนที่เกี่ยวกับอีบาดาต (ศาสนพิธีตางๆ)
มูอามาลาตมาลียะห (ทรัพยสิน) ญีนาญาต (คดีอาญา) บทลงโทษและความผิดที่ไมมี
กําหนดบทลงโทษ รวมทั้งศึกษาเกี่ยวกับฟกฮฺรวมสมัย ศึกษากรณีตัวอยางการใช
และฝกปฏิบัติในการใชฟกฮฺ เพื่อใหเขาใจในการปฏิบัติตนในดานตางๆ ไดถูกตอง
ตามหลักการ และกฎหมายอิสลาม เห็นคุณคา และนําไปประยุกตใชในการดํารงชีวิต
และการปฏิบัติงาน อันจะนําไปสูการสรางสังคมสันติสุข
1102322

ฮาลาลศึกษา
2(1-2-3)
Halal Stadies
ศึ ก ษาความหมาย ขอบเขต ความเป น มาของ ประโยชน ข องฮาลาล
บทบาทและแนวโนมของสถาบันฮาลาลในประเทศไทย วิเคราะหและเปรียบเทียบ
ขอกําหนด องคประกอบเกี่ยวกับฮาลาลและฮารอม มาตรฐานฮาลาลแหงชาติ การ
ขอรับรองและขอใชเครื่องหมายฮาลาล ศึกษาและฝกวิเคราะหอาหารฮาลาลตาม
หลักอิสลาม ฝกปฏิบัติเกี่ยวกับการทําอาหารฮาลาลและการนําไปใชในชีวิต

1102212

จริยธรรมและบุคลิกภาพมุสลิม
2(1-2-3)
Islamic Ethics and Muslim Characteristics
ศึกษาความสําคัญ รากฐานของจริยธรรมอิสลาม บทบาทของจริยธรรมใน
การพั ฒ นาบุ ค ลิ ก ภาพ อั ล -กุ ร อานและอั ล -หะดี ษ ที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ จริ ย ธรรมและ
บุคลิกภาพมุสลิมที่มีตอพระเจา ตอตนเอง ตอเพื่อน ตอพอแม ผูมีพระคุณ และตอ
สังคม และจริยธรรมสําหรับครูอิสลามศึ กษา การจัดการเรียนการสอนจริยธรรม
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อิสลามอยางมีหิกมะฮฺ การฝกปฏิบัติตนและการควบคุมตนเองใหดํารงตนตามหลัก
จริยธรรมอิสลามการประยุกตใชหลักจริยธรรมอิสลามในการจัดการเรียนรู
1102213

ชีวประวัติบรรดาศาสดา
2(1-2-3)
Biography of the Prophets
ศึ ก ษาวิ เ คราะห ชี ว ประวั ติ เรื่ อ งราวของบรรดาศาสดาตั้ ง แต น บี อ าดั ม
จนถึ ง นบี มูฮั ม หมั ด(ศ็ อ ลล็ อ ลลอฮู อ าลั ย ฮี ว าซั ล ลั ม) โดยเน น บรรดานบี อุลุ ล อั ซ มี
(นบีอิบรอฮีมมูซา ดาวูด อีซา และนบีมูฮัมหมัด) การประยุกตใชในการดํารงชีวิต
และการปฏิบัติตนเพื่อการอยูรวมกันและเสริมสรางสังคมสันติสุข

1102214

ประวัติศาสตรอิสลาม 1
2(1-2-3)
Islamic History I
ศึกษาประวัติ ภารกิจ หลักการแผขยายของอิสลามในยุคคอลีฟะหทั้งสี่ คือ
อบูบักรฺ อุมัร อุสมาน และอะลี ศึกษาประวัติความรุงเรื่องและการสูญเสียของราช
วงคอุมัยยะฮฺ ศึกษาบทบาทของอุลามาอฺในยุคเคาะลีฟะฮฺและยุคราชวงคอุมัยยะฮฺ
การประยุกตใชในการดํารงชีวิต และการปฏิบัติตนเพื่อการอยูรวมกันและเสริมสราง
สังคมสันติสุข

1102315

ประวัติศาสตรอิสลาม 2
2(1-2-3)
Islamic History II
ศึ ก ษาประวั ติ ก ารเมื อ ง การปกครองของราชวงศ อั บ บาซี ย ะฮฺ ราชวงศ
อุมัยยะฮฺในสเปน และราชวงศอุสมานียะฮฺ สงครามครูเสด สาเหตุความตกต่ําของ
การปกครองในแตละราชวงศพรอมทั้งศึกษาบทบาทของอุลามาอฺในแตละราชวงศ
ดังกลาว การประยุกตใชในการดํารงชีวิต และการปฏิบัติตนเพื่อการอยูรวมกันและ
เสริมสรางสังคมสันติสุข

1102438

ภาษาอาหรับสําหรับการศึกษาอิสลาม
2(1-2-3)
Arabic Language for Islamic Education
ฝกฝนทักษะการฟง พูด อาน เขียน และการใชภาษาอาหรับเพื่อการสื่อสาร
ที่ถูกตอง ฝกฝนทักษะการอานจับใจความและสรุปยอจากการอาน ศึกษาวิเคราะห
บทความ เอกสารภาษาอาหรับเกี่ยวกับการสอน หลักสูตร นวัตกรรมอิสลามศึกษา
และฝกการเขียนรายงานการศึกษาคนควา
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1102439

ปรัชญาการศึกษาอิสลาม
2(1-2-3)
Philosophy of Islamic Education
ศึ ก ษาความเป น มา ความสํ า คั ญ ของปรั ช ญาในอิ ส ลาม ด า นการศึ ก ษา
การเมือง สังคมและจริยศาสตรตามแนวคิดของปราชญมุสลิม ศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับ
การจัดการศึกษาอิสลาม การเสริมสรางศักยภาพ สมรรถภาพ และความเปนครู
อิสลามศึกษา การประยุกตใชในการพัฒนาการจัดการเรียนรู และหลักสูตรอิสลาม
ศึกษา

1102323

การศึกษาอิสลามในจังหวัดชายแดนภาคใต
2(1-2-3)
Islamic Education in Southern Provinces
ศึกษาวิเคราะหวิวัฒนาการ ระบบการเรียนการสอน และการจัดการศึกษา
หลักสูตร นวัตกรรมดานการจัดการเรียนการสอน การนิเทศ และแนวโนมในการ
พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรูอิสลามศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต
หนวยงาน องคกรที่เกี่ยวของกับการจัดการศึกษาอิสลามศึกษาในภาคใตและ
ประเทศไทย

1102216

อิสลามกับการสรางสันติสุข
3(2-2-5)
Islam and Building a Peaceful Society
ศึ ก ษาความหมาย ขอบเขตและความสํ า คั ญ ของสั น ติ สุ ข ป จ จั ย และ
กระบวนการสรางสันติสุข การสรางความสันติสุขในอิสลาม ศึกษากรณีตัวอยางของ
ความสําเร็จและความลมเหลวในการสรางสันติสุขในประวัติศาสตรอิสลาม วิเคราะห
สาเหตุและปจจัยที่ทําลายความสันติสุข ศึกษาคิดคนแนวทางในการจัดการเรียนรู
เพื่อเสริมสรางสันติสุขในชุมชน สังคมและประเทศชาติ ฝกปฏิบัติออกแบบและจัด
กิจกรรมหรือประสบการณในการจัดการเรียนรูเพื่อเสริมสรางสันติสุข และรายงาน
ผลการจัดกิจกรรมอยางเปนระบบ

1102325

อิสลามกับวิทยาศาสตร
2(1-2-3)
Islam and Science
ศึกษาความสําคัญและความสัมพันธของอิสลามกับวิทยาศาสตร แนวคิด
เกี่ยวกับวิทยาศาสตรในอัลกุรอานและอัลหะดีษ การพินิจพิเคราะหระบบจักรวาล
ธรรมชาติ แ ละตั ว มนุ ษ ย เพื่ อ เสริ ม สร า งความศรั ท ธาในอิ ส ลาม ศึ ก ษาค น คว า
ชี ว ประวั ติ บทบาท คุ ณ ลั ก ษณะใฝ รู ใฝ เ รี ย น ความมี เ หตุ ผ ล และผลงานของ
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นักวิทยาศาสตรมุสลิม ที่มีอิทธิพลตอวงการวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในปจจุบัน
การจัดการความรู การบูรณาการศาสตรดานวิทยาศาสตรกับหลักคําสอนอิสลามและ
การประยุกตใชเพื่อพัฒนาการเรียนรูอิสลามศึกษา
1102440

อิสลามานุวัตรทางการศึกษา
2(1-2-3)
Islamization of Education
อภิ ป รายเกี่ ย วกั บ ความต อ งการจํ า เป น ของอิ ส ลามานุ วั ต รด า นพื้ น ฐาน
การศึ กษา หลักสูตร การจัดการเรี ยนรู วิธี วิทยาการวิจั ย ในเชิงปรั ช ญาและการ
ประยุ ก ต ใ ช ศึ ก ษาเปรี ย บเที ย บกระบวนการอิ ส ลามานุ วั ต รทางการศึ ก ษาของ
นักวิ ชาการมุ สลิ ม การจั ดการความรูดานอิส ลามานุวั ตรทางการศึกษาอิส ลาม
การประยุกตใชในการพัฒนาการเรียนรู

1102441

วิธีวิทยาการวิจัยทางการศึกษาอิสลาม
Research Methodology in Islamic Education

3(2-2-5)

ศึกษาความหมาย ประเภท กระบวนการ วิธีวิทยาการวิจัยทางการศึกษา
อิสลามทั้งเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ การใชกระบวนการวิจัยในการแกปญหาเพื่อ
การพัฒนาผูเรียนและการเรียนการสอน การจัดการความรูดานการวิจัยในการสอน
อิสลามศึกษา ฝกออกแบบและปฏิบัติการเขียนโครงการวิจัย ฝกปฏิบัติการทําวิจัย
และการเขียนรายงานการวิจัย
1102326

สัมมนาทางการสอนอิสลามศึกษา
2(1-2-3)
Seminar in Teaching in Islamic Education
ศึ ก ษาความหมาย ขอบข า ย และรู ป แบบของการสั ม มนาทางการสอน
อิส ลามศึ กษา ศึกษาคน คว าวิ ทยาการ แนวโน ม ความกาวหนาทางด านการสอน
อิสลามศึกษา นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา การคิดอยางเปน
ระบบและการทํางานเปนทีม การประกันคุณภาพการศึกษา การศึกษาเพื่อพัฒนา
ชุมชน ฝกนําเสนอผลการศึกษาคนควา อภิปรายแลกเปลี่ยนเรียนรู ฝกเขียนและ
ปฏิบัติการจัดโครงการสัมมนาทางวิชาการดานอิสลามศึกษา และเขียนรายงานการ
ดําเนินการ การจัดการความรูดานอิสลามศึกษา เพื่อการเพิ่มพูนความรูและแนวคิด
ที่จะนําไปสูการวิจัยทางการสอนอิสลามศึกษา
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รหัสวิชา
1102327

เลือก
ไมนอยกวา 17
หนวยกิต
ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-อ)
ตัจฺวีด
3(2-2-5)
Tajwid
ศึ ก ษาประวั ติ ค วามเป น มา ความสํ า คั ญ ของวิ ช าตั จ ฺ วี ด ศึ ก ษาหลั ก
กฎเกณฑในการอานอัลกุรอาน ฝกทักษะการอานอัลกุรอานใหถูกตองและมีความ
คลองในการออกเสียงตัวอักษร คํา ประโยคและอายัต ใหเหมือนเจาของภาษาและ
รักษาสําเนียงใหคงเดิม

1102442

ภาษาอาหรับ
3(2-2-5)
Arabic Language
1. หลักไวยกรณ
ศึกษาประวัติความเปนมา ความสําคัญของภาษาอาหรับ หลักไวยกรณและ
อักขระวิธี ความสัมพันธระหวางวิชาภาษาอาหรับกับสาระการเรียนรูอื่นในหลักสูตร
อิส ลามศึ กษา คํ าประเภทตางๆ และลั กษณะของคํ า คํ านาม คํ ากริ ย า อั ลมั บ นี ย
และอั ล มุอฺร็อบ อาลามาตุล เอีย ะอฺ ร อบ ประเภทของคํ ากริย า คํ ากริ ยาทั้งหก คํ า
นามมั ร ฟู อฺ ซึ่ งประกอบด ว ยอั ล ฟะอฺ อีล นาเอ็ บ อั ล ฟะอฺ อีล อั ล มุ บตะดะอฺ และอั ล
คอบัร อันนะวาซิค ซึ่งประกอบดวย กานา วา อะเคาะวาตุฮา คํากริยามุกอรอบะฮฺ
กริยารอยาอฺ อินนา วา คะเคาะวาตุฮา ซ็อนนา วาอะเคาะวาตุฮา คํานามอัลมันศู
บาตร อัลมุนาดาประเภทตางๆ และอัลอัฏฟฺประเภทตางๆ
2. อักขระวิธี
ศึกษาคํานามแท คํากริยาแท คํานามเพิ่มและรูปตางๆ และรูปตางๆของคํา
แทและคําเพิ่ม อัลอัสมาอฺอัลมุซตักกอด ซึ่งประกอบดวยอิสมุลฟาอีล อิสมุลมัฟอูล
อัศศิฟาตุลมุซับบะฮะฮฺ อิสมุอัล-ตัฟฎีล อิสมุอัลมะกาน อิสมุอัลซะมาน และอิสมุอัล
อาละฮฺ อัลฮัมซะฮฺอัลวัศลฺ ฮัมซะฮฺกฏอฺ

1102328

อารยธรรมอิสลาม
2(1-2-3)
Islamic Civilization
ศึกษา วิเคราะห อารยธรรมอิสลาม ประวัติความเปนมา การบูรณาการ
อารยธรรมในสมัยตางๆ อิทธิพลของอารยธรรมอิสลามที่มีตอโลก อารยธรรม
อิสลามในภูมิภาคตางๆ ของโลกและอารยธรรมอิสลามในเอเชียตะวันออกเฉียงใต
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และกลุมประเทศอาเซียน
การดําเนินชีวิต

เห็นคุณคาและนําไปการประยุกตใชจัดการเรียนรูและ

1102329

ปราชญและนักคิดมุสลิม
2(1-2-3)
Philosophers and Muslim Thinkers
ศึกษา สืบคน วิเคราะหประวัติ แนวคิด ความเชื่อของนักคิดและปราชญ
มุสลิมดานการศึกษา เศรษฐกิจ การเมือง และสังคม เชน อิหมามอัชอารีย อัล-ฆอ
ซาลี อิบนุค็อลดูน มุฮัมหมัดอับดุฮญะลาลุดดีน มุหัมมัดอิกบาล เปนตน เห็นคุณคา
และนําไปการประยุกตใชจัดการเรียนรูและการดําเนินชีวิต

1102330

มุสลิมในโลกปจจุบัน
2(1-2-3)
Muslim in Contemporary World
ศึกษาวิเคราะหสถานภาพ บทบาทของของโลกมุสลิมตั้งแตสงครามโลกครั้ง
ที่ 1 จนถึงปจจุบัน การจัดการความรูดานสาเหตุของความตกต่ําของโลกมุสลิม
แนวโนมและแนวทางในการฟนฟู การประยุกตใชในการพัฒนาการเรียนรูอิสลาม
ศึกษา

1102331

ศาสนาเปรียบเทียบ
2(1-2-3)
Comparative Religion
ศึ ก ษา ค น คว า วิ เ คราะห อภิ ป รายเปรี ย บเที ย บ ปรั ช ญา ความเชื่ อ
แนวคิดดานการจัดการศึกษา แนวคิดเชิงคุณธรรม จริยธรรม บุคลิกภาพของบุคคล
ที่นับถือศาสนาตางๆ การอยูรวมกันในสังคมที่หลากหลาย เนนการเปรียบเทียบดาน
การจัดการศึกษาอิสลามศึกษากับการจัดการศึกษาของศาสนาอื่น

1102443

การศึกษาอิสลามในอาเซียน
2(1-2-3)
Islamic Education in ASEAN
ศึกษาและจัดการความรูเกี่ยวกับระบบ รูปแบบการจัดการศึกษาอิสลาม
ศึกษา ทุกระดับในกลุมประเทศอาเซียน องคกรและหนวยงานที่เกี่ยวของ แนวโนม
การพัฒนา แนวทางการสรางเครือขายดานวิชาการอิสลามศึกษากับประเทศในกลุม
อาเซียน
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1102217

การบริหารและการจัดการในอิสลาม
2(1-2-3)
Islamic Administration and Management
ศึกษาหลั กการ แนวคิ ด ทฤษฎี กระบวนการบริ ห ารและการจั ดการใน
อิสลาม การคิดอยางเปนระบบ การเรียนรูวัฒนธรรมองคกร การสื่อสารในองคกร
การทํางานเปนทีม การจัดระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการในอิสลามศึกษา
การพั ฒ นาโครงการหรื อ กิ จ กรรม เพื่ อ พั ฒ นาองค ก ร การประยุ ก ต ใ ช ใ นการ
ปฏิบัติงานวิชาชีพครูและการดําเนินชีวิต

1102218

ภาวะผูนําในอิสลาม
2(1-2-3)
Islamic Leadership
ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี ลักษณะและบทบาทของผูนําในทัศนะตางๆ และใน
หลักอิสลาม การสรางภาวะผูนําตามหลักอิสลาม การใชภาวะผูนําที่เหมาะสมกับ
สภาพแวดลอมในปจจุบัน สังคมพหุวัฒนธรรมตามหลักอิสลามเพื่อพัฒนาการเรียนรู
อิสลามศึกษา และการดําเนินงาน ปจจัยและแนวทางที่นําไปสูความสําเร็จของผูนํา
การเปลี่ยนแปลงดานหลักสูตรและการสอนอิสลามศึกษา

1102332

อิสลามและวัฒนธรรม
2(1-2-3)
Islam and Culture
ศึกษาความหมายของวัฒนธรรม ความแตกตางและความสัมพันธระหวาง
วัฒนธรรมกับศาสนา แนวคิด อัล-หะดีษเกี่ยวกับวัฒนธรรม แนวทางการปฏิบัติตน
เกี่ยวกับวัฒนธรรม และการสรางวัฒนธรรมตามหลักอิสลาม

1102444

กฎหมายครอบครัวอิสลาม
2(1-2-3)
Islamic Family Law
ศึ ก ษา สื บ ค น วิ เ คราะห เปรี ย บเที ย บกฎหมายอิ ส ลาม กฎหมายไทย
เกี่ยวกับการหมั้น การแตงงาน สิทธิและหนาที่ของคูสมรส การสิ้นสุดของการสมรส
การเลี้ยงบุตร และการปกครอง สิทธิของบุตรและสิทธิของบิดามารดา เห็นคุณคา
และฝกปฏิบัติในการใชกฎหมายอิสลาม ฝกออกแบบและจัดกิจกรรมจัดการเรียนรู
เกี่ยวกับกฎหมายครอบครัวอิสลาม
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1102445

เศรษฐศาสตรอิสลาม
3(2-2-5)
Islamic Economics
ศึ กษาความหมาย ที่ มา พื้ น ฐานและโครงสร างของระบบเศรษฐศาสตร
อิสลาม ปญหาตางๆทางเศรษฐกิจ แนวทางแกไขตามแนวทางเศรษฐศาสตรอิสลาม
กรรมสิ ท ธิ์ ร ะบบดอกเบี้ ย ระบบธนาคารอิ ส ลาม และระบบการประกั น สั งคมใน
อิสลาม ฝกออกแบบและจัดกิจกรรมจัดการเรียนรูเกี่ยวกับเศรษฐศาสตรอิสลาม

1102446

การนิเทศการจัดการเรียนรูอสิ ลามศึกษา
2(1-2-3)
Supervision on Learning Management for Islamic Education
ศึกษา วิเคราะห แนวคิด ทฤษฎี หลักการ รูปแบบ เทคนิค กระบวนการนิเทศ
การศึกษา และการนิเทศการจัดการเรียนรูอิสลามศึกษา การจัดทําโครงการนิเทศการ
จัดการเรียนรู ฝกปฏิบัติการนิเทศการจัดการเรียนรูอิสลามศึกษา

1102447

การประกันคุณภาพการศึกษาอิสลามศึกษา
Quality Assurance in Islamic Education

2(1-2-3)

ศึกษา วิเคราะห แนวคิดในการประกันคุณภาพการศึกษา การจัดระบบ
ประกั น คุ ณภาพการศึ กษา องค ป ระกอบ ตั ว บ งชี้ คุณภาพของสถานศึ กษาด า น
อิส ลามศึกษา การประเมิ น ผลระดั บ ชาติดานอิ สลามศึ กษา การจั ดทํ าขอมู ล และ
สารสนเทศสําหรับการประกันคุณภาพการศึกษาการศึกษาสถานภาพและการพัฒนา
คุณภาพขององคกร การตรวจสอบ การควบคุมและการประเมินคุณภาพภายใน
สถานศึกษา การตรวจสอบตนเองและการประเมินตนเอง การนําผลการประเมิน
คุณภาพการศึกษาไปใชในการพัฒนาคุณภาพผูเรียน
1102448

คอมพิวเตอรชวยสอน

3(2-2-5)

Computer Assisted Instruction
ศึกษาวิธีการนําคอมพิวเตอรมาใชในการจัดการเรียนการสอนอิสลาม
ศึ ก ษา ความหมาย ประโยชน ข อง กระบวนการสร า งคอมพิ ว เตอร ช ว ยสอน
การวิเคราะหเนื้อหาและการออกแบบกรอบการสอน การฝกปฏิบัติในการสราง
โปรแกรมหรือนําโปรแกรมสําเร็จรูปมาพัฒนาการเรียนการสอน

48

1102449

รหัสวิชา
1102345

1102334

ดะอฺวะฮฺศึกษา
2(1-2-3)
Da’wah Education
ศึกษา วิเคราะห ความหมาย ความสําคัญของการดะอฺวะฮฺ แบบอยาง
กระบวนการดะอฺวะฮฺของทานนบี (ซ.ล.) บทบัญญัติของอิสลามในการดะอฺวะฮฺ
การเตรียมการและการฝกดะอฺวะฮฺอยางมีหิกมะฮฺ การประยุกตใชหลักการดะอฺวะฮฺ
ในการพัฒนาการเรียนรูและการสรางความรวมมือในการปฏิบัติงาน
วิชาการสอนวิชาเอกบังคับ
6
หนวยกิต
ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-อ)
การออกแบบการจัดการเรียนรูอิสลามศึกษา
3(2-2-5)
Learning Management Design in Islamic Education
ศึกษาวิเคราะห แนวคิด ทฤษฎี จิตวิทยาการเรียนรู ระบบการเรียนการสอน
รูปแบบการเรี ยนรูร วมสมัย รูปแบบการเรี ยนรูอิสลามศึ กษา การวิ เคราะหหลั กสู ตร
อิสลามศึกษา มาตรฐานการเรียนรู การจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ การจัดการเรียนรู
ที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ทักษะ เทคนิคและวิ ทยาการจัดการเรียนรู สําหรั บการสอน
อิสลามศึกษา การผลิตสื่อและใชสื่อประกอบการสอน การวัดและประเมินผล การจัดทํา
โครงสร างรายวิชา หน วยการเรียนรู การออกแบบและการพั ฒนาการจั ดการเรี ยนรู
อิสลามศึกษาตามกลุมสาระการเรียนรู การจัดทําแผนการเรียนรู การฝกปฏิบัติจัดการ
เรียนรูและรายงานผลการออกแบบและพัฒนาการจัดการเรียนรูอิสลามศึกษา
ทักษะและเทคนิคการจัดการเรียนรูอิสลามศึกษา
3(2-2-5)
Skills and Techniques of Learning Management in Islamic
Education
ศึกษา วิเคราะห จัดการความรูดานทักษะและเทคนิคการจัดการเรียนรูของ
ของทานนบี (ซ.ล.)ซอฮาบะฮฺ และของนักวิชาการตางๆ ในปจจุบัน
การฝก
ประยุ ก ต ใ ช ทั ก ษะและเทคนิ ค การจั ด การเรี ย นรู เ พื่ อ พั ฒ นาคุ ณ ภาพผู เ รี ย นตาม
มาตรฐานการเรียนในหลักสูตรอิสลามศึกษา
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รหัสวิชา
1102333

เลือกจากวิชาการสอนวิชาเอก
ไมนอยกวา
4
หนวยกิต
ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-อ)
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสอนอิสลามศึกษา
2 (1-2-3)
Information Technology for Instruction on Islamic Education
ศึกษา คนควา วิเคราะห อภิปรายเกี่ยวกับแนวคิด ทฤษฎีทางเทคโนโลยี
และนวัตกรรมการศึกษา เทคโนโลยีสารสนเทศ บทบาทของเทคโนโลยี คอมพิวเตอร
และสารสนเทศ ตอการพัฒนาการเรียนรูอิสลามศึกษา การจัดระบบสารสนเทศเพื่อ
การศึกษาอิ ส ลาม การนํ าโปรแกรมสํ าเร็ จ รูป มาพั ฒ นาการเรีย นการสอนอิส ลาม
ศึกษา การออกแบบและฝกปฏิบัติการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนการสอน
การสรางสังคมเครือขายการเรียนรูผานเครือขายอินเตอรเน็ต ปญหา แนวโนมการใช
นวัตกรรม เทคโนโลยี และสารสนเทศ

1102335

วิธีการสอนทักษะการคิดวิเคราะหและคิดสรางสรรคในอิสลาม
2(1-2-3)
Methodology of Teaching Critical and Creative
Thinking Skills in Islam
ศึ ก ษาพื้ น ฐานของทั ก ษะการคิ ด วิ เ คราะห แ ละคิ ด สร า งสรรค ใ นอิ ส ลาม
เทคนิคและวิธีการจัดการเรียนรูและกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะหและ
คิ ดสร างสรรค ในอิ ส ลามอย างเป น ระบบ การพั ฒ นาสื่ อและการวั ดประเมิ น ผลที่
สงเสริมการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะหและคิดสรางสรรคในอิสลาม

1102336

การจัดการเรียนรูแบบบูรณาการในอิสลามศึกษา
2(1-2-3)
Integrated Learning Management in Islamic Education
ศึ ก ษาวิ เ คราะห แนวคิ ด ทฤษฎี ใ นการบู ร ณาการการจั ด การเรี ย นรู
ความหมาย ความสําคัญ ประเภท รูปแบบ กระบวนการ ขอจํากัดของการจัดการ
เรียนรูแบบบูรณาการฝกปฏิบัติออกแบบและจัดการเรียนรูอิสลามศึกษาแบบบูรณา
การและการรายงานผลการจัดการเรียนรู

1102345

สื่อนวัตกรรมและสิ่งแวดลอมในการเรียนรูอิสลามศึกษา
2(1-2-3)
Media, Innovation and Learning Environment in Islamic Education
ศึกษาวิเคราะห แนวคิด ทฤษฎีการเรียนรู ทฤษฎีสื่อการเรียนรู นวัตกรรมทาง
การศึกษาอิสลาม ที่สงเสริมการพัฒนาคุณภาพผูเรียน เทคโนโลยีสารสนเทศ แหลง
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เรียนรู เครือขายการเรียนรู การฝกพัฒนา การออกแบบ การทดลองและการรายงาน
ผลการใชสื่อและนวัตกรรมการเรียนรูอิสลามศึกษา
1102446

การพัฒนาหลักสูตรอิสลามศึกษา
2(1-2-3)
Curriculum Development of Islamic Education
ศึ ก ษา วิ เ คราะห ปรั ช ญาอิ ส ลาม แนวคิ ด ทฤษฎี พื้ น ฐานในการพั ฒ นา
หลักสูตรอิสลามศึกษา ระดับสถานศึกษา หลักสูตรระยะสั้น หลักสูตรทองถิ่น และ
หลักสูตรเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย หลักสูตรออนไลน ปญหาและแนวโนมใน
การพัฒนา หลักสูตรและการสอน จริยธรรมในการพัฒนาหลักสูตรและการสอน

3.2 ชื่อ – สกุล เลขบัตรประจําตัวประชาชน ตําแหนง และคุณวุฒิของอาจารย
3.2.1 อาจารยประจําหลักสูตร
ชื่อ-สกุล
ตําแหนงทางวิชาการ
คุณวุฒิ/สาขา
เลขประจําตัว
ประชาชน
ค.ม. (การสอนอิสลาม
1. นายอับดุลฮาลีม
ศึกษา)
อาแด

ภาระการสอน
สถาบันที่สําเร็จการศึกษา

(ชั่วโมง/สัปดาห/ภาคการศึกษา
2556 2557 2558 2559 2560

มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา

16

16

16

16

16

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

อาจารย

2.นายฮูซีน
อับดุลรามัน
อาจารย

3. นายอิบบรอเฮง
อาลฮูเซน
อาจารย

B.A. (Islamic Studies)

Universiti Syarif
Hidayatullah Indonisia

ศศ.ม.(อิสลามศึกษา)

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

B.A. (Sharia and
Islamic Studies)

Mu’tah University,
Jordan

ศศ.ม.(อิสลามศึกษา)

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

B.A. (Islamic Studies Islamic University of
in Usulluddin)
Madinah, Saudi Arabia
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ชื่อ-สกุล
ภาระการสอน
ตําแหนงทางวิชาการ
คุณวุฒิ/สาขา
สถาบันที่สําเร็จการศึกษา (ชั่วโมง/สัปดาห/ภาคการศึกษา
เลขประจําตัว
2556 2557 2558 2559 2560
ประชาชน
4. ดร. มูหํามัดสุใหมี Ph.D. (Islamic revealed International Islamic
12 12 12 12 12
Knowledge)
University, Malaysia
เฮงยามา
อาจารย
M.A. (Islamic revealed International Islamic

5. ดร. ยามีละห โตะแม

อาจารย

Knowledge)

University, Malaysia

B.A. (Jurisprudence
and its Foundation

Al al-Bayt University,
Jordan

Ph.D.(Islam Civilization) Science University
Malaysia, Malaysia
ศศ.ม.(อิสลามศึกษา)

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

ศศ.บ. (อิสลามศึกษา)

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

12

12

12

12

12
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3.2.2 อาจารยประจํา
ชื่อ-สกุล
ตําแหนงทาง
วิชาการ
เลขประจําตัว
ประชาชน
1. ดร.ซัมซู สาอุ
อาจารย

คุณวุฒิ/สาขา

Ph.D. (Education)

วท.ม. (สิ่งแวดลอมศึกษา)
ศษ.บ.(การวัดและประเมินผล)

2.ดร.มูหัมมัดตอลาล Ph.D. (Islamic Studies)
แกมะ
M.A. (Islamic Studies)
อาจารย
B.A.(H) Political Science

3. นางอุไรรัตน
ยามาเร็ง
ผูชวยศาสตราจารย

ศษ.ม.(หลักสูตรและการ
สอน)
กศ.บ.(วิทยาศาสตร-เคมี)

สถาบันที่สําเร็จการศึกษา
2556

2557

2558

2559

2560

12

12

12

12

12

Aligarh Muslim University,
India
Jamia Millia Islamia
University, India
Aligarh Muslim University,
India

12

12

12

12

12

มหาวิทยาลัยรามคําแหง

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

International Islamic
University Malaysia,
Malaysia
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
มหาวิทยาลัยสุโขทัย
ธรรมาธิราช

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
สงขลา

4. ดร. ศิริชัย นามบุรี ปร.ด. (คอมพิวเตอรศึกษา)
อาจารย

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
พระนครเหนือ

ค.อ.ม. (ครุศาสตร
อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต)
ว.ท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร)

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
ธนบุรี
วิทยาลัยครูอตุ รดิตถ

วท.ด. (การวิจัยพฤติกรรม
ศาสตร)
วท.ม.(การวิจัยพฤติกรรม
ศาสตรประยุกต)

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ประสานมิตร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ประสานมิตร

5. ดร.บุญสิทธิ์
ไชยชนะ
อาจารย

ภาระการสอน
(ชั่วโมง/สัปดาห/
ภาคการศึกษา)
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วท.บ. (จิตวิทยา)

ชื่อ-สกุล
ตําแหนงทาง
วิชาการ
เลขประจําตัว
ประชาชน
6. นางดุษฎี
มัชฌิมาภิโร
รองศาสตราจารย
7. ดร.สันติ บุญ
ภิรมย
รองศาสตราจารย

คุณวุฒิ/สาขา

มหาวิทยาลัยรามคําแหง

ภาระการสอน
(ชั่วโมง/สัปดาห/
ภาคการศึกษา)

สถาบันที่สําเร็จการศึกษา

กศ.ม.
(การอุดมศึกษา)

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
สงขลา

ค.บ.(ภาษาไทย)

วิทยาลัยครูยะลา

Ph.D. (Development
Education)
กศ.ม. (ศึกษาศาสตรเพื่อ
พัฒนาชุมชน)
กศ.บ. (ชีววิทยา)

Central Luzon state
University
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ประสานมิตร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

2556

2557

2558

2559

2560

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

8.นายสมศักดิ์
ดานเดชา
ผูชวยศาสตราจารย

ศษ.ม. (การบริหาร
การศึกษา)
คบ. (วิทยาศาสตรทั่วไป)

วิทยาลัยครูยะลา

9. นายสิทธิชัย
แพงทิพย
ผูชวยศาสตราจารย

กศ.ม. (เทคโนโลยีทางการ
ศึกษา)

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ประสานมิตร

12

12

12

12

12

กศ.บ.(เทคโนโลยีทางการ
ศึกษา)
บร.ด. (การบริหารการศึกษา)

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
บางเขน
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 12

12

12

12

12

ศศ.ม. (บรรณารักษศาสตร)

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

ศศ.บ. (อังกฤษ)
ศษ.ม. (จิตวิทยาการศึกษ)

มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

12

12

12

12

ค.บ. (จิตวิทยาและการแนะ
แนว)

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

10. ดร.เนาวรัตน
ตรีไพบูลย
อาจารย
11. นายกอเดช
อาสะกะละ
อาจารย

12
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ชื่อ-สกุล
ตําแหนงทาง
วิชาการ
เลขประจําตัว
ประชาชน
12. นางฟารีดา
สามะอาลี
อาจารยพนักงาน

คุณวุฒิ/สาขา

สถาบันที่สําเร็จการศึกษา

ศษ.ม. (จิตวิทยาการศึกษา)

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

ค.บ.(การศึกษาปฐมวัย)

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

13. นางสาวอุชุพร
บถพิบูลย
อาจารยสัญญาจาง

กศ.ม. (หลักสูตรและการ
สอน)

มหาวิทยาลัยทักษิณ

ค.บ. (ภาษาอังกฤษ)

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

14. ดร.รุงลาวัณย
จันทรัตนา
อาจารย

ค.ด. (การวิจัยและ
พัฒนาการศึกษา)
ศษ.ม. (วัดผลและวิจัย)

มหาวิทยาลัยเชียงใหม

15. นางสาวปราณี
หลําเบ็ญสะ
อาจารย

กศ.บ. (การวัดผล
การศึกษา)
ศษ.ม. (การวัดผลและ
วิจัยการศึกษา)
ศษ.บ.(ครุศาสตร
อิสลาม)

ภาระการสอน
(ชั่วโมง/สัปดาห/ภาค
การศึกษา)
2556

2557

2558

2559

2560

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
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3.2.3 อาจารยพิเศษ
ที่

1

ตําแหนงทาง
วิชาการ
รอง
ศาสตราจารย

ชื่อ - สกุล

คุณวุฒิ

สาขาวิชา

สําเร็จการศึกษา
สถาบัน/มหาวิทยาลัย

ดร.อิบราฮิม
ณรงครักษาเขต

Ph.D.

Curriculum and
Instruction

University of Malaya,
Malaysia

M.Ed.

Islamic Education

International Islamic
University Malaysia

ค.บ.

ภาษาอังกฤษ

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

2

รอง
ศาสตราจารย

ดลมนรรจน บากา

อ.ม.

ศาสนาเปรียบเทียบ

มหาวิทยาลัยมหิดล

3

ผูชวย
ศาสตราจารย

ดร. นิเลาะ แวอุเซ็ง

Ph.D.

Education

International Islamic
University Malaysia

ป.โท

การบริหารการศึกษา

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

ป.ตรี

อิสลามศึกษา

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

Dr.SyedMuhamadD
awilah Bin Syed
Abdullah

Ph.D.

Islamic studies

University of Edinburgh,
United Kingdom

Dr.Zailan BintiMoris

Ph.D.

Islamic studies

American University
Washington D.C., United
State of America

4

Associate
Professor

5

Associate
Professor

6

Associate
Professor

Dr.Zulkifley
Hamid

Ph.D.

Linguistics

National University of
Malaysia, Malaysia

7

Lecturer

Dr.NikMohdRahi
miNikYusof

Ph.D.

Philosophy

National University of
Malaysia, Malaysia
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8

Lecturer

Dr.NoorShakirahBin
ti Mat Akhir

Ph.D.

ที่

ตําแหนงทาง
วิชาการ

ชื่อ - สกุล

คุณวุฒิ

9

อาจารย

อาจารย

สาขาวิชา

University of Leeds, United
Kingdom

สําเร็จการศึกษา
สถาบัน/มหาวิทยาลัย

ดร.มูหามัดรูยาณี
บากา

Ph.D.

M.A.
B.A.
10

Islamic Studies

นายมูฮําหมัด

M.A.

ลุตฟ อุมา

อิสลามศึกษา
วิจัยการพัฒนาหลักสูตร
อิสลามศึกษา
ปรัชญา
Islamic Studies
The Master of Arts
Program In Shariah
Arabic Language
General Section

Bachelor Arabic Language and
Degree Education

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
International Isiamic
University Malaysia
Yala Islamic University
Thailand

Al Azhar University
Cairo Egypt

Bachelor Language for non-Arab University of Ummu
Degree
Al-Qura Saudi Arabia

11

12

13

อาจารย

อาจารย

อาจารย

นายอุสมาน แม

นายสุกรีนูร
จงรักศักดิ์

นายยุสรีย กอดิรีย

ศศ.ม.

อิสลามศึกษา

มหาวิทยาลัฃสงขลานครินทร

B.A.

Sharia’h

Islamic University of
Madinah Saudi Arabia

ศศ.ม.

มหาวิทยาลัฃสงขลานครินทร

B.A

อิสลามศึกษา
(ประวัตศิ าสตรและอารย
ธรรมอิสลาม)
Usuluddin

ศศ.ม.
B.A.

การบริหารการศึกษา
Arabic Language

Islamic University of
Madinah Saudi Arabia
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
Yarmouk University
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4. องคประกอบเกี่ยวกับประสบการณภาคสนาม
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตสาขาการสอนอิสลามศึกษา มีการฝกปฏิบัติวิชาชีพครู ซึ่งแบงเปน
2 ขั้นตอน ไดแก
1) การฝกปฏิบัติระหวางเรียน เปนการเตรียมเพื่อปฏิบัติจริง ประกอบดวยการสังเกตการ
สอน การมีสวนรวมกับสถานศึกษาในการพัฒนาหลักสูตร การออกแบบการสอนและการทดลองใชใน
ชั้นเรียน และมีสวนรวมกับสถานศึกษาในการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร
2) การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในสาขาวิชาเอก ประกอบดวย การปฏิบัติการสอนใน
สถานศึกษาโดยอิสระควบคูกับการนิเทศ การบูรณาการความรูในการจัดทําแผนการเรียนรู การจัด
กระบวนการเรียนรูใชสื่อนวัตกรรม เทคนิค และยุทธวิธีการเรียนรูในวิชาเฉพาะหรือวิชาเอกไดอยาง
เหมาะสมกับผูเรียน การวัดและการประเมินผลการเรียนรูเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรูและผูเรียน การ
จัดทํา บันทึกและรายงานผลการจัดการเรียนรู การจัดกิจกรรมทางวิชาการ การวิจัยในชั้นเรียนเพื่อ
พัฒนาผูเรียน การปฏิบัติงานของครูนอกเหนือจากการสอน การสัมมนาทางการศึกษา
4.1 มาตรฐานผลการเรียนรูของประสบการณภาคสนาม
1) มีทักษะการฝกปฏิบัติวิชาชีพระหวางเรียน มีประสบกาณตรงในเรื่องการประกอบ
วิชาชีพครู ในสถานศึกษาตามที่กําหนดไวในหลักสูตร
2) มี ทั กษะการปฏิ บั ติก ารสอนในสถานศึ ก ษาในสาขาวิ ช าเอก มี การสอนใน
สถานศึกษาเต็มเวลาเพื่อเรียนรู มีการปฏิบัติงานครูตลอดกระบวนการเปนเวลา ไมนอยกวา 1 ป
การศึกษา
4.2 ชวงเวลาที่จัดประสบการณ
1) การฝกปฏิบัติวิชาชีพระหวางเรียน ชั้นปที่ 4
2) การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในสาขาวิชาการ ชั้นปที่ 5
4.3 การจัดเวลาและตารางสอน
1) การฝกปฏิบัติวิชาชีพระหวางเรียน แบงเปน 2 รายวิชา จัดเต็มเวลาตลอดภาค
การศึกษาที่ 1 และภาคการศึกษาที่ 2 ของชั้นป 4
2) ปฏิบัติการสอนตลอดภาคการศึกษาในสถานศึกษาในสาขาวิชาเอก แบงเปน 2
รายวิชาโดยปฏิบัติงานสอนเต็มเวลาในสถานศึกษารายวิชาละ 1 ภาคการศึกษา ของชั้นปที่ 5
5. ขอกําหนดเกี่ยวกับการทําโครงการหรืองานวิจัย
5.1 คําอธิบายเกี่ยวกับการทําโครงงานหรืองานวิจัย
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นักศึกษาชั้นปที่ 5 ในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 5 ป สาขาการสอนอิสลามศึกษาหลักสูตร
ใหม พ.ศ. 2556 จะตองไดรับการสรางเสริมประสบการณในการทํางานวิจัย โดยมุงเนนการทําวิจัยใน
ชั้นเรียน เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู และคุณภาพของผูเรียนและผูสอน สําหรับนําไปประยุกตใชใน
การสอนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานตอไป โดยนักศึกษาทําวิจัยคนละ 1 เรื่อง
5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู
1. มีศักยภาพสูงทางดานการวิจยั สามารถศึกษาตอและทําวิจัยในระดับการศึกษาที่สูงขึ้นได
2. มีทักษะการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในสาขาวิชาเฉพาะ(ประสบการณ
วิชาชีพครูและปฏิบัติการวิชาชีพครู)
3.มีทักษะและมีสมรรถนะในดานการทําวิจัยในโรงเรียนเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
และพัฒนา
ผูเรียน
5.3 ชวงเวลา
ชั้นปที่5
5.4 จํานวนหนวยกิต
ไมมี
5.5 การเตรียมการ
นักศึกษาไดเรียนรายวิชาการวิจัยทางการศึกษา ในกลุมวิชาชีพครู ปฐมนิเทศนักศึกษาในเรื่อง
การวิ จัย ในชั้น เรี ย น อาจารย นิ เทศคณะครุ ศาสตร ให คําแนะนํ าชว ยเหลือตลอดระยะเวลาการฝ ก
ปฏิบัติการ
5.6 กระบวนการประเมินผล
ประเมินผลงานวิจัยโดยอาจารยนิเทศคณะครุศาสตร และ/หรือ อาจารยผูรับผิดชอบ
หลักสูตร
หมวดที่ 4 ผลการเรียนรูกลยุทธการสอนและการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา
1.1 คุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา
กลยุทธหรือกิจกรรมของนักศึกษา
คุณลักษณะพิเศษ
กลยุทธการประเมินผล
1. มีทักษะการใชภาษามลายู
1. จัดรายวิชาในหมวดวิชา
1. การสอบวัดผล
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คุณลักษณะพิเศษ
กลางและภาษาอาหรับ

กลยุทธหรือกิจกรรมของนักศึกษา

ศึกษาทั่วไป บังคับเรียน 2
รายวิชา
2. จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร
โดยการอบรมเพิ่มเติม
2. มีทักษะการใชเทคโนโลยี
1. จัดรายวิชาในหมวดวิชา
สารสนเทศ
ศึกษาทั่วไป บังคับเรียน 1
รายวิชา
2. จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร
โดยการอบรมเพิ่มเติมชั้นปละ 1
กิจกรรม
3. มีจิตอาสาและมีจิตสํานึก
มอบหมายใหนักศึกษารวมกลุม
สาธารณะ
ทํา
กิจกรรมอาสาพัฒนาและ
ชวยเหลือสังคมในลักษณะของ
การบริการวิชาการดานการ
สอนอิสลามศึกษาตามชวงเวลา
ที่เหมาะสม
4. มีความเปนผูนําทางวิชาชีพครู การเรียนการสอนตามหลักสูตร
และจัดกิจกรรมเสริมความเปน
ครู ที่นั กเรี ยนใชภ าษามลายู ถิ่น
เปนภาษาแมและภาษาอาหรับ
ซึ่ ง เป น ภาษาที่ จ ะเข า ถึ ง แก น
หลักคําสอนของศาสนาอิสลาม
5. เปนผูมีทักษะในการ
จ า ก ก า ร ฝ ก ป ฏิ บั ติ ต ล อ ด
ปฏิบัติงานดานการสอนอิสลาม หลักสูตร
ศึกษา
6. เปนผูมจี รรยาบรรณในการ 1.ส ง เสริ ม การมี จ ริ ย ธรรมและ
ประกอบวิชาชีพ
จรรยาบรรณวิ ช าชี พ ให เ ป น ไป
ตามขอบังคับขององคกรวิชาชีพ
ทางการศึกษาโดยจัดบูรณาการ

กลยุทธการประเมินผล
2. การประเมินผลการเขารวม
กิจกรรม

1. การสอบวัดผล
2. การประเมินผลการเขารวม
กิจกรรม

นําเสนอกิจกรรมที่ได
ดําเนินการมาในรูปของ
เอกสารรายงาน การจัด
นิทรรศการโดยให
คณะกรรมการในหลักสูตรเปน
ผูประเมิน
การประเมินผลการเขารวม
กิจกรรม

การสอบวัดผล

การประเมินผลการปฏิบัติการ
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คุณลักษณะพิเศษ

กลยุทธหรือกิจกรรมของนักศึกษา

กลยุทธการประเมินผล

จริ ย ธรรมและจรรยาบรรณ
วิ ช าชี พ และสอดแทรกในทุ ก
รายวิชา
2.ติ ด ตามดู แ ล ความประพฤติ
และการปฏิ บั ติ ทั้ ง ในชั้ น เรี ย น
แ ล ะ น อ ก ชั้ น เ รี ย น ใ ห เ ป น
ลั ก ษณะที่ เ ป น มุ ส ลิ ม ที่ ดี เป น
แบบอย างที่ ดี และจั ดให มีการ
ใหร างวัล แก นักศึ กษาที่ มีความ
ประพฤติดี เปนแบบอยาง
7. ดานบุคลิกภาพ

มี ก ารสอดแทรกเรื่ อ งการแต ง การประเมินผลการปฏิบัติการ
กายการเข า สั ง คมเทคนิ ค การ
เจ ร จ า สื่ อ ส า ร ก า ร มี ม นุ ษ ย
สัมพันธที่ดีตามหลักคําสอนของ
ศาสนาอิสลามและการวางตัวใน
การทํางานฐานะครูสอนอิสลาม
ศึกษาในบางรายวิชาที่เกี่ยวของ
และในกิ จ กรรมป จ ฉิ ม นิ เ ทศ
ก อ น ที่ นั ก ศึ ก ษ า จ ะ สํ า เ ร็ จ
การศึกษา
8.ด า น ภ า ว ะ ผู นํ า แ ล ะ ค ว า ม 1. กํ า หนดให มี ร ายวิ ช าซึ่ ง การประเมินผลการปฏิบัติการ
รั บ ผิ ด ชอบตลอดจนมี วิ นั ย ใน นั ก ศึ ก ษาต อ งทํ า งานเป น กลุ ม
ตนเอง
และมี ก ารกํ าหนดหั ว หน า กลุ ม
ในการทํ า รายงานตลอดจน
กํ า หนดให ทุ ก คนมี ส ว นร ว มใน
การนํ า เสนอรายงานเพื่ อ เป น
การฝกใหนักศึกษาไดสรางภาวะ
ผูนําและการเปนสมาชิกกลุมที่ดี
2. มีกิจกรรมที่มอบหมายให
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คุณลักษณะพิเศษ

กลยุทธหรือกิจกรรมของนักศึกษา

กลยุทธการประเมินผล

นั ก ศึ ก ษาหมุ น เวี ย นกั น เป น
หั ว หน าในการดํ า เนิ น กิ จ กรรม
เพื่ อ ฝ ก ให นั ก ศึ ก ษามี ค วาม
รับผิดชอบ
3. มี กติ กาที่ จ ะสร างวิ นั ย ใน
ตนเองเชนการเขาเรียนตรงเวลา
เข าเรี ย นอย า งสม่ํ าเสมอการมี
สวนรวมในชั้นเรียนเสริมความ
กล า ในการแสดงความคิ ด เห็ น
อยางเหมาะสม
2. การพัฒนาผลการเรียนรูในแตละดาน
2.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
2.1.1 ดานคุณธรรมจริยธรรม
ผลการเรียนรู
กลยุทธการสอน
1) การปฏิบัติตนตามกรอบ
1) กําหนดใหวัฒนธรรมองคกร
ระเบียบ ขอบังคับของสถาบัน เพื่อบมเพาะใหนักศึกษามี
และสังคม
ระเบียบวินัย โดยเนนการ เขา
2) การแสดงออกถึงการมีวินัย ชั้นเรียนใหตรงเวลาตลอดจน
ในการเรียน ตรงตอเวลา
การแตงกายที่เปนไปตาม
ซื่อสัตยสุจริต ขยัน อดทนและสู ระเบียบของมหาวิทยาลัย
งาน
นักศึกษาตองมีความรับผิดชอบ
3) การแสดงออกถึงการเคารพ ตอตนเอง สถาบัน และสังคม
สิทธิและรับฟงความคิดเห็นของ เคารพสิทธิและรับฟงความ
ผูอื่น รวมทั้งเคารพในคุณคา
คิดเห็นของผูอื่น มีความซื่อสัตย
และศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย สุจริต
4) การแสดงออกถึงการมีจิต
2) วิเคราะหแบบวิภาษวิธี
อาสาและมีจิตสํานึกสาธารณะ (Dialectics) ในประเด็นวิกฤติ
5) รักและภูมิใจในทองถิ่น
ดานคุณธรรม จริยธรรมของ

กลยุทธการประเมิน
1) วัดและประเมินผลการ
วิเคราะหแบบวิภาษวิธี
(Dialectics)
2) วัดและประเมินจากกลุม
เพื่อน
3) วัดและประเมินจากผลงาน
กรณีศึกษา
4) วัดและประเมินจากผลการ
เขารวมกิจกรรมเสริมคุณธรรม
จริยธรรม และ การมีจิตอาสา
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ผลการเรียนรู
สถาบัน มีจิตสํานึกในการ
อนุรักษศิลปวัฒนธรรม
สิ่งแวดลอมและภูมิปญญา
ทองถิ่น

2.1.2 ดานความรู
ผลการเรียนรู
1) การแสดงออกถึง
ความสามารถในการเขาถึง
แหลงการเรียนรู
2) การแสดงออกถึง
ความสามารถในการบูรณาการ
ความรูและการประยุกตความรู
3) มีความรูและความเขาใจ
เกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่
สําคัญในเนื้อหาของหมวด
วิชาศึกษาเอกทั้งบังคับและ
เลือกในรายวิชาที่เลือกเรียน

กลยุทธการสอน
สังคมและวิชาการ
3) การเรียนรูโดยการ
ปฏิสัมพันธเชิงปฏิบัติการ
(Interactive action learning)
4) การใชกรณีศึกษา
5) มีการจัดกิจกรรมสําหรับ
พัฒนาการเรียนรูดานคุณธรรม
จริยธรรม และการมีจิตอาสา
และมีจิตสํานึกสาธารณะ

กลยุทธการสอน
จัดกิจกรรมการเรียนการสอน
โดยใหผูเรียนมีการเรียนรูดวย
ตนเอง การเรียนรูแบบมีสวน
รวมสามารถเขาถึงแหลงเรียนรู
บูรณาการความรู และ
ประยุกตใชความรูตามหลักการ
และทฤษฎีที่สําคัญในเนื้อหาที่
ศึกษา โดยใชกลวิธีการสอนที่
หลากหลายทั้งการบรรยาย
รวมกับการอภิปราย การ
คนควา กรณีศึกษา ตลอดจน
นําเสนอประเด็นที่ผูเรียนสนใจ
เพื่อการเรียนรูรวมกันของกลุม
2.1.3 ดานทักษะทางปญญา
ผลการเรียนรู
กลยุทธการสอน
1) สามารถใชทักษะการคิด
การสอนที่เนนใหผูเรียนไดฝก
อยางมีวิจารณญาณ คิด
ทักษะการคิดและการแกไข
วิเคราะห คิดเชิงเหตุผลโดยใช ปญหา ทั้งระดับบุคคลและ

กลยุทธการประเมิน

กลยุทธการประเมิน
ประเมินดวยวิธีการที่
หลากหลาย เพื่อใหครอบคลุม
การประเมินดานความรูดังนี้
1) การทดสอบยอย
2) ทดสอบกลางภาคเรียน
ปลายภาคเรียน
3) ประเมินจากรายงาน
การศึกษาคนควา
4) ประเมินจากการนําเสนอ
รายงานในชั้นเรียน

กลยุทธการประเมิน
1) การสอบวัดความสามารถใน
การคิดและแกไขปญหาโดยใช
กรณีศึกษา
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ผลการเรียนรู
หลักฐานอางอิง และคิดเชิง
บูรณาการ ในชีวิตประจําวันได
อยางมีประสิทธิภาพ
2) มีความคิดริเริ่มสรางสรรค
เพื่อสรางประโยชนตอตนเอง
และสังคมได

กลยุทธการสอน
กลุมในสถานการณทั่วไป โดยใช
วิธีการสอนที่หลากหลาย เชน
การอภิปรายกลุม การทํา
กรณีศึกษา การโตวาที การ
จัดทําโครงการ และการใชเกมส
เปนตน

กลยุทธการประเมิน
2) การประเมินจากผลงานที่เกิด
จากการใชกระบวนการแกไข
ปญหา การศึกษา
คนควาอยางเปนระบบ การ
วิเคราะหวิจารณ เชน รายงาน
การวิเคราะหวิจารณ
กรณีศึกษา การศึกษาอิสระ
รายงานผลการอภิปรายกลุม
การประชุมปรึกษาปญหา และ
การสัมมนา

2.1.4 ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
ผลการเรียนรู
กลยุทธการสอน
กลยุทธการประเมิน
1) สามารถทํางานรวมกับผูอื่น อาจารยผูสอนตองจัดการเรียน 1) การประเมินความสามารถใน
ได ทั้งในฐานะผูนําและสมาชิก การสอนดังนี้
การทํางานรวมกับกลุมเพื่อน
กลุม
1)
กลยุทธการสอนที่เนน และทีมงานอยางมีประสิทธิภาพ
2) มีความรับผิดชอบตอบทบาท การมีปฏิสัมพันธระหวางผูเรียน และสรางสรรค
หนาที่ของตนเอง ทั้งตอตนเอง ตอ กับผูเรียน ผูเรียนกับ
2) การประเมินผูเรียนในการ
ผูอื่น และตอสังคม
ผูสอนและผูเรียนกับสังคม
แสดงบทบาทของการเปนผูนํา
3) แสดงออกถึงการมี
2) จัดกิจกรรมการเรียนการ
และผูตาม ในสถานการณการ
ปฏิสัมพันธที่ดีในสังคมพหุ
สอนที่มีการทํางานเปนทีม เพื่อ เรียนรูตามวัตถุประสงค
วัฒนธรรม
สงเสริมการแสดง
3) ประเมินผลจากการจัด
บทบาทของการเปนผูนําและ ผู กิจกรรมและการเขารวม
ตาม
กิจกรรมของนักศึกษา
3) จัดกิจกรรมสงเสริมให
นักศึกษาไดมีความรับผิดชอบ
ปฏิสัมพันธที่ดีในสังคมพห
วัฒนธรรม

64

2.1.5 ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผลการเรียนรู
กลยุทธการสอน
กลยุทธการประเมิน
1) การแสดงออกถึง
1) การจัดกิจกรรมการเรียนการ 1) การประเมินผลงานตาม
ความสามารถในการใชภาษา สอนที่เนนใหผูเรียนไดฝกทักษะ กิจกรรมการเรียนการสอน โดย
เพื่อการสื่อสาร
การสื่อสารระหวางบุคคลทั้ง
ใชแบบสังเกต และแบบประเภท
2) การแสดงออกถึง
การพูด การฟง และการเขียน ทักษะการพูด การเขียน
ความสามารถในการ
ในกลุมผูเรียน ระหวางผูเรียน 2) การทดสอบทักษะการฟงจาก
ติดตอสื่อสาร โดยใชเทคโนโลยี และผูสอนและบุคคลที่เกี่ยวของ แบบทดสอบที่สอดคลองกับ
ไดอยาง
2) การจัดประสบการณการ
วัตถุประสงคการเรียนรู
เหมาะสม
เรียนรูที่สงเสริมใหผูเรียนได
3) การทดสอบการวิเคราะห
3) การแสดงออกถึง
เลือกและใชเทคโนโลยี
ขอมูล โดยใชขอสอบ การทํา
ความสามารถในการวิเคราะห สารสนเทศเพื่อการสื่อสารที่
รายงานกรณี และการวิเคราะห
ตัวเลข แปลผลและนําเสนอ
หลากหลายรูปแบบและวิธีการ ขอมูลผลการศึกษาวิจัย
ขอมูลไดอยางเหมาะสม และ 3) การจัดประสบการณการ
การศึกษาอิสระ
ใชเปนพื้นฐานการแกปญหา
เรียนรูที่สงเสริมใหผูเรียนไดใช
และการตัดสินใจใน
ความสามารถในการเลือก
ชีวิตประจําวัน
สารสนเทศและฝกทักษะการ
4) แสดงออกถึงการมีทักษะ
นําเสนอขอสนเทศดวยวิธีการที่
การใชเทคโนโลยีสารสนเทศใน หลากหลายเหมาะสมกับผูฟง
การสืบคนขอมูลเพื่อ
และเนื้อหาที่นําเสนอ
การแสวงหาความรู
2.2 หมวดวิชาเฉพาะดาน
2.2.1 ดานคุณธรรมจริยธรรม
ผลการเรียนรู
1) ปฏิบัติตนตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพครูที่
กําหนดโดยองคกรวิชาชีพ
คือ คุรุสภา
2) พัฒนาตนเองตามแนว
พระราชดําริเศรษฐกิจ

กลยุทธการสอน
1) กําหนดใหอาจารยผูสอนทุกคนมี
วัฒนธรรมองคกรตามจรรยาบรรณ
วิชาชีพครู เพื่อเปนการปลูกฝงให
นักศึกษามีความรู ความเขาใจ และ
ปฏิบัติไดตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู
2) อาจารยผูสอนทุกคนตอง

กลยุทธการประเมิน
1) มีการประเมินระหวางเรียน
ควบคูไปกับการประเมินในทุก
รายวิชา โดยผูเรียนประเมิน
ตนเอง ประเมินโดยกลุมเพื่อน
อาจารย และใชวิธีการ
ประเมินที่หลากหลาย ไดแก
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ผลการเรียนรู
พอเพียง3) ดํารงตนใน
สังคมพหุวัฒนธรรมและรวม
สรางสังคมปรองดองเพื่อ
การอยูรวมกัน
อยางสันติสุข
4) จัดการปญหาและปฏิบัติ
ตนตามหลักคําสอนของ
ศาสนาอิสลาม กรอบ
ระเบียบ ขอบังคับของ
สถาบันและสังคม เปน
แบบอยางที่ดี ยึดมั่นใน
คุณธรรมจริยธรรมสําหรับ
ครูสอนอิสลามศึกษา

กลยุทธการสอน
สอดแทรกเรื่องคุณธรรม จริยธรรม
ตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู แนว
พระราชดําริเศรษฐกิจพอเพียง การ
อยูรวมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมใน
การสอนทุกรายวิชา เนนเรื่อง
ศรัทธาตอวิชาชีพ ตั้งใจถายทอด
วิชาการ สงเสริมการเรียนรูและทํา
ตนเปนแบบอยางที่ดี
3) กําหนดใหมีวัฒนธรรมอิสลามใน
องคกร เพื่อเปนการปลูกฝงให
นักศึกษามีระเบียบ วินัยโดยเนนการ
เขาชั้นเรียนใหตรงเวลาตลอดจนการ
แตงกายที่เปนไปตามระเบียบของ
มหาวิทยาลัย นักศึกษาตองมีความ
รับผิดชอบตอตนเอง สถาบัน และ
สังคม เคารพสิทธิและรับฟงความ
คิดเห็นของผูอื่น มีจิตอาสา และมี
จิตสํานึกสาธารณะ
4) การเรียนรูโดยการปฏิสัมพันธเชิง
ปฏิบัติการ (Interactive action
learning)
และการใชกรณีศึกษา (Case study)
5) การเขารวมกิจกรรมสําหรับ
พัฒนาการเรียนรูดานคุณธรรม
จริยธรรมอิสลาม

กลยุทธการประเมิน
การสังเกต
การสัมภาษณ
การสนทนากลุม แบบประเมิน
ตนเอง
2) ประเมินจากการรวม
กิจกรรมเสริมคุณธรรม
จริยธรรมความเปนครูและ
กิจกรรมสาขาวิชาการสอน
อิสลามศึกษา
3) ตรวจผลงานการเรียนรูโดย
ใชการปฏิสัมพันธเชิง
ปฏิบัติการ การใชกรณีศึกษา

กลยุทธการสอน
1) ใชการสอนหลายรูปแบบ
ตามเนื้อหาสาระ ไดแก การ
บรรยาย การทองจํา การ
อภิปราย การทบทวน การฝก
ปฏิบัติการ การสัมมนา การ
ใชกระบวนการกลุม การแลก

กลยุทธการประเมิน
1) การทดสอบยอย
2) ทดสอบกลางภาคการศึกษา
ปลายภาคศึกษา
3) ประเมินจากการทองจํา
รายงานการศึกษาคนควา การ
อภิปราย การทบทวน การฝก

2.2.2 ดานความรู
ผลการเรียนรู
1. มีความรู ความเขาใจ
เกี่ยวกับหลักการ แนวคิด
ทฤษฎีและการปฏิบัติ ในราย
วิชาชีพครูและวิชาเอกอยาง
กวางขวางอยางเปนระบบ
2. การแสดงออกถึง
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ผลการเรียนรู
ความสามารถในการบูรณาการ

กลยุทธการสอน
เปลี่ยนเรียนรู การศึกษาดูงาน

กลยุทธการประเมิน
ปฏิบัติการ การสัมมนา

ภายในวิชาชีพครู วิชาชีพครูกับ
วิชาเอก ตามมาตรฐานที่ คุรุ
สภากําหนด
3. เขาใจถึงความกาวหนาของ
ความรูในวิชาเอกและงานวิจัยที่
เกี่ยวของ
4. การแสดงออกถึง
ความสามารถในการบูรณาการ
ความรู การประยุกตความรูที่
ครอบคลุมสาระการเรียนรู
ดังตอไปนี้
1) หลักการ แนวคิดและ
ปรัชญาอิสลาม
2) พัฒนาการและการเรียนรู
ของเด็กและวัยรุน
3) หลักการอาน การทองจํา
และการอรรถาธิบายหลักคํา
สอนจากอัล-กุรอานและ
หลักการสอนอัล-กุรอาน
4) หลักการอาน การทองจํา
และการอรรถาธิบายหลักคํา
สอนจากอัล-หะดีษและหลักการ
สอนอัล-หะดีษ
5) อัล-อะกีดะ (หลักศรัทธา )
หลักฐานการอางอิงคําสอน
อิสลามและหลักการสอนอัลอะกีดะ
6) อัล—ฟก (ศาสนบัญญัติ)
และหลักการสอนอัล-ฟก
7) อัต-ตารีค (ศาสนประวัติ
อิสลาม)และหลักการสอนอัตตารีค
8) อัล-อัคลาก (จริยธรรม) และ

ในแหลงเรียนรู การบรรยาย
พิเศษโดยวิทยากรภายนอกที่มี
ความเชี่ยวชาญ ดานอิสลาม
ศึกษา
2) การเรียนรูจากสื่อเทคโนโลยี
สารสนเทศหรือจากสื่อมวลชน
ในรูปแบบ ตาง ๆ การเรียนรู
จากภูมิปญญาในชุมชนและการ
เรียนรูดวยตนเอง
3) การเรียนรูผานกระบวน
การวิจัย เชน การศึกษาคนควา
ขอมูล การทําโครงงานการถาม
ตอบปญหาทางวิชาการใน
หองเรียน

การใชกระบวนการกลุม การ
แลก เปลี่ยนเรียนรู การศึกษาดู
งานในแหลงเรียนรู การ
บรรยายพิเศษโดยวิทยากร
ภายนอกที่มีความเชี่ยวชาญ
ดาน
4) ประเมินจากการนําเสนอ
รายงานหนาชั้นเรียนเกี่ยวกับผล
การเรียนรูจากสื่อเทคโนโลยี
สารสนเทศหรือจากสื่อมวลชน
ในรูปแบบ ตาง ๆ การเรียนรู
จากภูมิปญญาในชุมชนและการ
เรียนรูดวยตนเอง โดยใชการ
ประเมินหลากหลายรูปแบบ
เนนการประเมินตามสภาพจริง
ทั้ง การใชแฟมสะสมงาน การ
ประเมินการปฏิบัติ การสังเกต
พฤติกรรม การประเมินโดยกลุม
เพื่อน
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ผลการเรียนรู
หลักการสอนอัล-อัคลาก
9) หลักการอาน การใชภาษา
อาหรับสําหรับการเรียนรู การ
สื่อและการสืบคนขอมูลเกี่ยวกับ
คําสอนในศาสนาอิสลาม
10) หลักการอาน การใชภาษา
มลายูสําหรับการเรียนรู การสื่อ
และการสืบคนขอมูลเกี่ยวกับคํา
สอนในศาสนาอิสลาม

กลยุทธการสอน

กลยุทธการประเมิน

กลยุทธการสอน
1) การเรียนรูผานกระบวนการ
คิดเพื่อสงเสริมการคิดวิเคราะห
คิ ด สั ง เคราะห คิ ด ประเมิ น ค า
และคิดอยางมีวิจารณญาณ โดย
จัดใหมีกิจกรรมในลักษณะ ตาง
ๆ เชน การอภิปรายกลุม การ
คิดวิเคราะห หรือแกปญหาใน
สถานการณ จํ า ลอง กิ จ กรรม
การแก ป ญ หากิ จ กรรมการ
วิเคราะหจากการมองตางมุม
2) การเรียนรูผานกระบวน
การวิจัย เชน การศึกษาคนควา
ขอมูลจากแหลงเรียนรูตาง ๆ
การใชสื่อเทคโนโลยี การทํา
โครงงานและการทําวิจัยในชั้น
เรียน
3) การเรียนรูจากประสบการณ
ตรง เช น กิ จ กรรมฝ ก ปฏิ บั ติ
การฝ ก ทั ก ษะ การ สั ง เกต
พฤติ ก รรมผู เ รี ย น การสั ง เกต
การสอน การสั ม ภาษณ ห รื อ
พูดคุ ย กั บ ผูมีป ระสบการณ การ

กลยุทธการประเมิน
1) ประเมินจากผลงานการ
อภิปรายกลุม การคิดวิเคราะห
หรือแกปญหาในสถานการณ
จําลอง กิจกรรมการแกปญหา
กิจกรรมการวิเคราะหจากการ
มอง ตางมุม
2) ประเมินความสามารถทาง
ปญญาทั้งการคิดที่เปน
นามธรรมและการแสดงออกที่
เปนรูปธรรม เชน จาก
กระบวนการทํางานของ
นักศึกษา กระบวนการคิด
การสื่อ ความคิด ความเขาใจ
ความคิดสรางสรรคของผลงาน
3) วัดและประเมินจากผลการ
ทําวิจัยเพื่อสรางองคความรูใหม
การนําเสนอผลงานการวิจัย

2.2.3 ดานทักษะทางปญญา
ผลการเรียนรู
1) แสดงออกถึงความสามารถ
ในการคิดวิ เคราะห สังเคราะห
ประเมิ น ค า ในการนํ า ความรู
ดานวิชาชีพครูและวิชาเอกไปใช
ในการปฏิ บั ติ ง านได อ ย า งมี
ประสิทธิภาพ
2) แสดงออกถึงความสามารถ
ในการคิ ดริเ ริ่มสรางสรรค การ
วิจัย ตอยอดความรู การพั ฒนา
นวัตกรรมดานการจัดการเรียนรู
การพั ฒนาหลักสูตรเพื่อพัฒนา
ผู เ รี ย นด า นการเรี ย นรู อิ ส ลาม
ศึกษา
3) ใชทักษะการคิดวิเคราะห
สังเคราะห ประเมินคา จัดการ
ความรู และนําความรู เกี่ย วกั บ
ศาสตรสาขาอิสลามศึกษาไปใช
ในการจัดการเรียนรู แกปญหา
และพัฒนาผูเรียน
4) วิ จั ย ต อ ยอดความรู ด า น
อิสลามศึกษาไดอยางสรางสรรค
5) มี ค ว า ม เ ป น ผู นํ า ใ น ก า ร
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ผลการเรียนรู
กลยุทธการสอน
ปฏิบัติงานดานการสอนอิสลาม สอนในชั้นเรียน
ศึกษาอยางมีวิสัยทัศน
4) การทํ าวิ จัย เพื่ อสรางองค
ความรู ใหม (Research-based
learning)
5)การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
อยางมีวิสัยทัศน

กลยุทธการประเมิน

2.2.4 ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
ผลการเรียนรู
1) แสดงออกถึงการมีความ
สัมพันธที่ดี และมีความ
รับผิดชอบตอผูเรียน ผูรวมงาน
และชุมชน สามารถทํางาน
รวมกับผูอื่นในฐานะผูนําและ
สมาชิกกลุมไดในสังคมพหุ
วัฒนธรรม
2) เปดโอกาสใหผูเรียน
ผูรวมงานผูปกครอง และชุมชน
มีสวนรวมในการจัดการเรียนรู
3) มีความไวในการรับรู
ความรูสึกของผูเรียนอิสลาม
ศึกษา เอาใจใสในการรับฟง
และพัฒนาความสัมพันธ
ระหวางบุคคล อยางมีความ
รับผิดชอบ
4) มีความรับผิดชอบตอการ
พัฒนาการเรียนรูของผูเรียน
อิสลามศึกษาอยางตอเนื่อง

กลยุทธการสอน
1) กลยุทธการสอนที่เนนการมี
ปฏิสัมพันธระหวางผูเรียนกับ
ผูเรียน ผูเรียนกับผูสอนและ
ผูเรียนกับสังคม
2) จัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนที่ใชกระบวนการกลุม เพื่อ
การเรียนรูทักษะความสัมพันธ
และความรับผิดชอบตาม
บทบาทหนาที่
3) จัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนที่เนนการลงปฏิบัติในพื้นที่
ในสถานศึกษา เพื่อการเรียนรู
และฝกปฏิบัติจริง
4) จัดกิจกรรมใหผูเรียนมีสวน
รวมในการรับผิดชอบและมี
ปฏิสัมพันธที่ดีในสังคมพหุ
วัฒนธรรม โดยการเรียนแบบมี
สวนรวมปฏิบัติการ
(Participative learning
through action)
5) การจัดโอกาสใหเปนผูนํา
แบบมีสวนรวม (Shared
leadership) ในการนําเสนอ
งานวิชาการ

กลยุทธการประเมิน
1) ประเมินจากพฤติกรรมและ
การแสดงออกของนักศึกษาใน
การนําเสนอรายงานกลุมในชั้น
เรียน
2)สังเกตจากพฤติกรรมที่
แสดงออกในการปฏิบัติกิจกรรม
ตาง ๆ ในสถานการณตางๆ
3) วัดและประเมินจากผลงาน
- การมีปฏิสัมพันธระหวาง
ผูเรียนกับผูเรียน ผูเรียนกับ
ผูสอนและผูเรียนกับสังคม
- การจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนที่ใชกระบวนการกลุม
การจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนที่เนนการลงปฏิบัติในพื้นที่
ในสถานศึกษา
- การจัดกิจกรรมใหผูเรียนมี
สวนรวมในการรับผิดชอบและมี
ปฏิสัมพันธที่ดีในสังคมพหุ
วัฒนธรรม โดยการเรียนแบบมี
สวนรวมปฏิบัติการ
- ผลงานจากการเรียนแบบ
รวมมือ
4) วัดและประเมินจากผลงาน
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ผลการเรียนรู

กลยุทธการสอน
6) จัดกิจกรรมที่เปดโอกาสให
ผูเรียนไดมีการคิด การให
ความเห็นและการรับฟง
ความเห็นแบบสะทอนกลับ
(Reflective thinking)
7) กําหนดใหผูเรียนเขารวม
กิจกรรมเสริมความเปนครู
อิสลามศึกษาตลอดหลักสูตร

กลยุทธการประเมิน
กลุมและการเปนผูนําในการ
อภิปรายซักถาม

2.2.5 ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผลการเรียนรู
1) แสดงออกซึ่งความสามารถ
ในการวิเคราะหขอมูล ขาวสาร
ที่เปนตัวเลข ภาษาพูด ภาษา
เขียน เพื่อเขาใจปญหา การ
จัดการความรู และพัฒนา
ผูเรียน
2) แสดงออกซึ่งความสามารถ
ในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
ในการจัดการเรียนรู
และงานที่รับผิดชอบ
3) มีความไวในการวิเคราะห
สรุปความคิดรวบยอด ขอมูล
ขาวสารจากผูเรียนดานอิสลาม
ศึกษา
4) สามารถสื่อสาร มีดุลยพินิจ
ในการเลือกใช และนําเสนอ
ขอมูลสารสนเทศสําหรับผูเรียน
อิสลามศึกษาไดอยางเหมาะสม

กลยุทธการสอน
1.จัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ในรายวิชาตางๆ โดยใหผูเรียน
มีการใชภาษาเพื่อการสื่อสาร
การติดตอสื่อสารทั้งระดับบุคคล
และกลุมคน โดยไดสืบคน
วิเคราะหและนําเสนอขอมูล
ดานอิสลามศึกษาดวย
เทคโนโลยีสารสนเทศที่
หลากหลายรูปแบบและวิธีการ
2. ใชเทคโนโลยีสารสนเทศใน
การแลกเปลี่ยนขอมูล วิเคราะห
สถานการณ ทั้งสถานการณจริง
สถานการณจําลองและนําเสนอ
การแกปญหาที่เหมาะสมที่
หลากหลายรูปแบบและวิธีการ
3. ประยุกตใชเทคโนโลยี
สารสนเทศในหลายสถาน
การณ

กลยุทธการประเมิน
1) ประเมินผลตามกิจกรรมการ
เรียนการสอนโดยการสังเกต
ประเมินทักษะการพูดการเขียน
การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
2) ใชการทดสอบที่สอดคลอง
กับวัตถุประสงคการเรียนรู
3) วัดและประเมินจากผลงาน
การสืบคนและการนําเสนอ
รายงานประเด็นสําคัญ ดาน
อิสลามศึกษาโดยใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ
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2.2.6 ดานทักษะดานการจัดการเรียนรู
ผลการเรียนรู
กลยุทธการสอน
1) แสดงออกซึ่งความสามารถ 1) จัดกิจกรรมการเรียนการ
ในการบูรณาการความรูดาน
สอนแบบบูรณาการที่เนนการ
วิชาชีพครูไปใชในการ
ปฏิบัติทั้งในหองเรียนและนอก
จัดการเรียนรู ดานอิสลามศึกษา หองเรียน
เพื่อพัฒนาผูเรียนใหเต็ม
2) การเรียนรูจากประสบการณ
ศักยภาพ
ตรง เชน การศึกษากรณี
2) แสดงออกซึ่งความสามารถ ตัวอยางจากหองเรียน
ในการออกแบบการจัดการ
การสังเกต การสอนแบบตาง ๆ
เรียนรู การใชแหลงเรียนรู
การสังเกตพฤติกรรมของผูเรียน
ที่หลากหลาย การวัดผล
การสัมภาษณหรือพูดคุยกับผูมี
ประเมินผลและทําวิจัยในชั้น
ประสบการณ การทําแผนการ
เรียนเพื่อแกปญหาและพัฒนา สอน การผลิตสื่อประกอบการ
ผูเรียนดานอิสลามศึกษาอยาง สอนอิสลามศึกษา การทดลอง
บูรณาการ
สอน การทําวิจัยในชั้นเรียน
3) มีความเชี่ยวชาญในการ
การประเมินผูเรียนและการจัด
จัดการเรียนรูอิสลามศึกษาที่มี แหลงประสบการณการเรียนรู
ความหลากหลาย ทั้งรูปแบบที่ ใหกับผูเรียน
เปนทางการ กึ่งทางการและไม 3) การเรียนรูจากตนแบบ เชน
เปนทางการไดอยางสรางสรรค ผูสอน เพื่อน ครูประจําชั้น ครู
4) มีความเชี่ยวชาญในการ
ผูชวย พี่เลี้ยง หรือครู
พัฒนานวัตกรรมการเรียนรูดาน ตนแบบ
การสอนอิสลามศึกษาสําหรับ
ผูเรียนทีม่ ี ความ สามารถพิเศษ
ความสามารถปานกลางและที่มี
ความตองการพิเศษ

กลยุทธการประเมิน
1) ตรวจผลงานการออกแบบ
การจัดการเรียนรูและการจัดทํา
แผนการจัดการเรียนรู ศูนยการ
เรียน สื่อการสอนดานการสอน
อิสลามศึกษาที่สอดรับกับ
หลักสูตรและพัฒนาการตามวัย
อยางเปนองครวมและสามารถ
บูรณการไปสูศาสตรอื่น ๆ ได
สอดรับกับพัฒนาการตามวัย
2) สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู
และการพัฒนาการสอน จาก
การสะทอนความคิดใน
หองเรียน และจากการสังเกต
การสอนระหวางทดลองสอน
ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา
เปรียบเทียบแผนการสอน สื่อ
การเรียนที่ทําสงกับการปฏิบัติ
จริงในหองเรียน
3) ประมวลพฤติกรรมการสอน
และทักษะการสอนของ
นักศึกษา จากบุคคลที่เกี่ยวของ
เชน จากนักเรียน ครูประจําชั้น
ครูพี่เลี้ยง เพื่อน ผูบริหาร
โรงเรียน
4) ประเมินจากผลการฝกปฏิบัติ
วิชาชีพครูทั้งระหวางเรียนการ
สอนเต็มเวลา
5) ประเมินจากการเขารวม
กิจกรรมวิชาชีพครูและ
สาขาวิชาการสอนอิสลามศึกษา
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3. การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา(Curriculum Mapping) ปรากฏดังตารางตอไปนี้
การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1.ดานคุณธรรม จริยธรรม
จํานวน 5 ขอ

รายวิชา1.ดานคุณธรรม จริยธรรม
จํานวน 5 ขอ

2100101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
2100102 การพัฒนาทักษะการพูดและการเขียน
2100104 ภาษาอังกฤษเพื่อการสือ่ สารและ
พัฒนาการเรียนรู
2100107 ภาษามลายูเพื่อการสื่อสาร
2100108 ภาษามลายูเพื่อการสื่อสารและ
พัฒนาการเรียนรู
2100103 หลักการอานและการเขียนคําไทย
2100105การพัฒนาทักษะการพูดและ
การอานภาษาอังกฤษ
2100106 ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาการอานและการเขียน
2100109 ภาษามลายูพื้นฐาน
2100110 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
2100111 ภาษาอาหรับพื้นฐาน
ความรับผิดชอบหลัก



ความรับผิดชอบรอง

2. ดานความรู
จํานวน 3 ขอ

3. ดานทักษะ
ทางปญญา
จํานวน 2 ขอ

4. ดานทักษะ
ความสัมพันธระหวาง
บุคคลและความ
รับผิดชอบ
จํานวน 3 ขอ

5. ดานทักษะการวิเคราะหเชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และเทคโนโลยี
สารสนเทศ
จํานวน 4 ขอ

ขอ
1

ขอ
2

ขอ
3

ขอ
4

ขอ
5

ขอ
1

ขอ
2

ขอ
3

ขอ
1

ขอ
2

ขอ
1

ขอ
2

ขอ
3

ขอ
1

ขอ
2

ขอ
3

ขอ
4
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การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา หมวดวิชาศึกษาทั่วไป(ตอ)

ขอ
1

ขอ
2

ขอ
3

ขอ
4

ขอ
5

ขอ
1

ขอ
2

ขอ
3

ขอ
1

ขอ
2

4. ดานทักษะ
ความสัมพันธระหวาง
บุคคลและความ
รับผิดชอบ
จํานวน 3 ขอ
ขอ
ขอ
ขอ
1
2
3



















































































































































1.ดานคุณธรรม จริยธรรม
จํานวน 5 ขอ

รายวิชา

2100112วิทยาการแหงความสุข
2100113สุนทรียวิจักขณ
2100114 สารสนเทศเพื่อการเรียนรูตลอดชีวิต
2150101 สังคมภิวัตน
2150102 การจัดการทางสังคม
2150103ทักษะชีวิตและจิตสาธารณะ
4100101คณิตศาสตรในชีวิตประจําวัน
4100102วิทยาศาสตรเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
4100103เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจําวัน
ความรับผิดชอบหลัก



ความรับผิดชอบรอง

3. ดานทักษะ
ทางปญญา
จํานวน 2 ขอ

2. ดานความรู
จํานวน 3 ขอ

5. ดานทักษะการวิเคราะหเชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
จํานวน 4 ขอ
ขอ
1

ขอ
2

ขอ
3

ขอ
4
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3.2 การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชาหมวดวิชาเฉพาะดาน กลุมวิชาชีพครู กลุมวิชาเอกการสอนอิสลามศึกษา ปรากฏ
ดังนี้

1.ดานคุณธรรม
จริยธรรม
จํานวน 4 ขอ

รายวิชา

กลุมวิชาชีพครู
1100101 ภาษาไทยและเทคโนโลยีสําหรับครู
1100102 ภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีสําหรับ
ครู
1103402 นวัตกรรมและเทคโนโลยี
สารสนเทศทางการศึกษา
1105202 จิตวิทยาสําหรับครู
1104201 การวัดและประเมินผลการศึกษา
1102305 การบริหารจัดการในหองเรียน
ความรับผิดชอบหลัก



2. ดานความรู
จํานวน 4 ขอ

3. ดานทักษะทางปญญา
จํานวน 5 ขอ

4. ดานทักษะ
ความสัมพันธระหวาง
บุคคลและความ
รับผิดชอบจํานวน 4
ขอ

5. ดานทักษะการ
วิเคราะหเชิงตัวเลข
การสื่อสาร และ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
จํานวน 4 ขอ

6. ดานทักษะดาน
การจัดการเรียนรู
จํานวน 4ขอ

ขอ
1

ขอ
2

ขอ
3

ขอ
4

ขอ
1

ขอ
2

ขอ
3

ขอ
4

ขอ
1

ขอ
2

ขอ
3

ขอ
4

ขอ
5

ขอ
1

ขอ
2

ขอ
3

ขอ
4

ขอ
1

ขอ
2

ขอ
3

ขอ
4

ขอ
1

ขอ
2

ขอ
3

ขอ
4
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การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา หมวดวิชาเฉพาะดาน(ตอ)

1.ดานคุณธรรม
จริยธรรม
จํานวน 4 ขอ

รายวิชา

1104302 การวิจัยทางการศึกษา
1101101 ความเปนครู
1102304 การจัดการเรียนรู
1102202 การพัฒนาหลักสูตร
1103101 การใชสื่อมวลชนเพื่อการศึกษา
กลุมวิชาชีพครู
1100101 ภาษาไทยและเทคโนโลยีสําหรับครู
1100102 ภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีสําหรับ
ครู
ความรับผิดชอบหลัก



2. ดานความรู
จํานวน 4 ขอ

3. ดานทักษะทางปญญา
จํานวน 5 ขอ

4. ดานทักษะ
ความสัมพันธระหวาง
บุคคลและความ
รับผิดชอบจํานวน 4
ขอ

5. ดานทักษะการ
วิเคราะหเชิงตัวเลข
การสื่อสาร และ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
จํานวน 4 ขอ

6. ดานทักษะดาน
การจัดการเรียนรู
จํานวน 4ขอ

ขอ
1

ขอ
2

ขอ
3

ขอ
4

ขอ
1

ขอ
2

ขอ
3

ขอ
4

ขอ
1

ขอ
2

ขอ
3

ขอ
4

ขอ
5

ขอ
1

ขอ
2

ขอ
3

ขอ
4

ขอ
1

ขอ
2

ขอ
3

ขอ
4

ขอ
1

ขอ
2

ขอ
3

ขอ
4
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การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา หมวดวิชาเฉพาะดาน(ตอ)

1.ดานคุณธรรม
จริยธรรม
จํานวน 4 ขอ

รายวิชา

1103402 นวัตกรรมและเทคโนโลยี
สารสนเทศทางการศึกษา
1105202 จิตวิทยาสําหรับครู
1104201 การวัดและประเมินผลการศึกษา
1102305 การบริหารจัดการในหองเรียน
1104302 การวิจัยทางการศึกษา
1101101 ความเปนครู
1102203 การนิเทศการสอน
1100103 มนุษยสัมพันธสําหรับครู
ความรับผิดชอบหลัก



2. ดานความรู
จํานวน 4 ขอ

3. ดานทักษะทางปญญา
จํานวน 5 ขอ

4. ดานทักษะ
ความสัมพันธระหวาง
บุคคลและความ
รับผิดชอบจํานวน 4
ขอ

5. ดานทักษะการ
วิเคราะหเชิงตัวเลข
การสื่อสาร และ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
จํานวน 4 ขอ

6. ดานทักษะดาน
การจัดการเรียนรู
จํานวน 4ขอ

ขอ
1

ขอ
2

ขอ
3

ขอ
4

ขอ
1

ขอ
2

ขอ
3

ขอ
4

ขอ
1

ขอ
2

ขอ
3

ขอ
4

ขอ
5

ขอ
1

ขอ
2

ขอ
3

ขอ
4

ขอ
1

ขอ
2

ขอ
3

ขอ
4

ขอ
1

ขอ
2

ขอ
3

ขอ
4
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การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา หมวดวิชาเฉพาะดาน(ตอ)

1.ดานคุณธรรม
จริยธรรม
จํานวน 4 ขอ

รายวิชา

2. ดานความรู
จํานวน 4 ขอ

3. ดานทักษะทางปญญา
จํานวน 5 ขอ

4. ดานทักษะ
ความสัมพันธระหวาง
บุคคลและความ
รับผิดชอบจํานวน 4
ขอ

5. ดานทักษะการ
วิเคราะหเชิงตัวเลข
การสื่อสาร และ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
จํานวน 4 ขอ

6. ดานทักษะดาน
การจัดการเรียนรู
จํานวน 4ขอ

ขอ
1

ขอ
2

ขอ
3

ขอ
4

ขอ
1

ขอ
2

ขอ
3

ขอ
4

ขอ
1

ขอ
2

ขอ
3

ขอ
4

ขอ
5

ขอ
1

ขอ
2

ขอ
3

ขอ
4

ขอ
1

ขอ
2

ขอ
3

ขอ
4

ขอ
1

ขอ
2

ขอ
3

ขอ
4


นันทนาการเบื้องตนสําหรับครู

การพัฒนาหลักสูตรทองถิ่น

การสอนเพศศึกษา
ผูกํากับลูกเสือ-เนตรนารี

สํารองขั้นความรูเบื้องตน
1109303 ผูกํากับลูกเสือ-เนตรนารี

สามัญขั้นความรูเ บื้องตน
ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง

















































































































































































































































1109101
1102101
1100104
1109202
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การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา หมวดวิชาเฉพาะดาน(ตอ)

1.ดานคุณธรรม
จริยธรรม
จํานวน 4 ขอ

รายวิชา

กลุมวิชาเอก
1102209 อุลูมอัล-กุรอาน
1102310 อัลกุรอาน1
1102211 อัลกุรอาน2
1102435 อุลูมอัล-หะดีษ
1102319 หะดีษ 1
1102320 หะดีษ2
1102321 เตาฮีด 1
1102324 เตาฮีด 2
ความรับผิดชอบหลัก



2. ดานความรู
จํานวน 4 ขอ

3. ดานทักษะทางปญญา
จํานวน 5 ขอ

4. ดานทักษะ
ความสัมพันธระหวาง
บุคคลและความ
รับผิดชอบจํานวน 4
ขอ

5. ดานทักษะการ
วิเคราะหเชิงตัวเลข
การสื่อสาร และ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
จํานวน 4 ขอ

6. ดานทักษะดาน
การจัดการเรียนรู
จํานวน 4ขอ

ขอ
1

ขอ
2

ขอ
3

ขอ
4

ขอ
1

ขอ
2

ขอ
3

ขอ
4

ขอ
1

ขอ
2

ขอ
3

ขอ
4

ขอ
5

ขอ
1

ขอ
2

ขอ
3

ขอ
4

ขอ
1

ขอ
2

ขอ
3

ขอ
4

ขอ
1

ขอ
2

ขอ
3

ขอ
4
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การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา หมวดวิชาเฉพาะดาน(ตอ)

1.ดานคุณธรรม
จริยธรรม
จํานวน 4 ขอ

รายวิชา

กลุมวิชาเอก (ตอ)
1102326 ฟกฮฺเบื้องตน
1102437 ฟกฮฺ1
1102322 ฮาลาลศึกษา
1102212 จริยธรรมและบุคลิกภาพมุสลิม
1102213 ชีวประวัติบรรดาศาสดา
1102214 ประวัติศาสตรอิสลาม 1
1102315 ประวัติศาสตรอิสลาม 2
1102438 ภาษาอาหรับสําหรับการศึกษาอิสลาม
1102439 ปรัชญาการศึกษาอิสลาม
1102323 การศึกษาอิสลามในจังหวัดชายแดน
ภาคใต
1102216 อิสลามกับการสรางสันติสุข
ความรับผิดชอบหลัก



2. ดานความรู
จํานวน 4 ขอ

3. ดานทักษะทางปญญา
จํานวน 5 ขอ

4. ดานทักษะ
ความสัมพันธระหวาง
บุคคลและความ
รับผิดชอบจํานวน 4
ขอ

5. ดานทักษะการ
วิเคราะหเชิงตัวเลข
การสื่อสาร และ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
จํานวน 4 ขอ

6. ดานทักษะดาน
การจัดการเรียนรู
จํานวน 4ขอ
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การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา หมวดวิชาเฉพาะดาน(ตอ)

1.ดานคุณธรรม
จริยธรรม
จํานวน 4 ขอ

รายวิชา

กลุมวิชาเอก (ตอ)
1102325 อิสลามกับวิทยาศาสตร
1102440 อิสลามานุวัตรองคความรู
1102441 วิธีวิทยาการวิจัยในอิสลาม
1102326 สัมมนาทางการสอนอิสลามศึกษา
1102327 ตัจญวีด
1102442 ภาษาอาหรับ
1102328 อารยธรรมอิสลาม
1102329 ปราชญและนักคิดมุสลิม
1102330 มุสลิมในโลกปจจุบัน
1102331 ศาสนาเปรียบเทียบ
1102443 การศึกษาอิสลามในอาเซียน
1102217 การบริหารและการจัดการในอิสลาม
ความรับผิดชอบหลัก



2. ดานความรู
จํานวน 4 ขอ

3. ดานทักษะทางปญญา
จํานวน 5 ขอ

4. ดานทักษะ
ความสัมพันธระหวาง
บุคคลและความ
รับผิดชอบจํานวน 4
ขอ

5. ดานทักษะการ
วิเคราะหเชิงตัวเลข
การสื่อสาร และ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
จํานวน 4 ขอ

6. ดานทักษะดาน
การจัดการเรียนรู
จํานวน 4ขอ
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การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา หมวดวิชาเฉพาะดาน(ตอ)

1.ดานคุณธรรม
จริยธรรม
จํานวน 4 ขอ

ายวิชา

กลุมวิชาเอก (ตอ)
1102218 ภาวะผูนําในอิสลาม
1102332 อิสลามและวัฒนธรรม
1102444 กฎหมายครอบครัวอิสลาม
1102445 เศรษฐศาสตรอิสลาม
1102446 การนิเทศการจัดการเรียนรูอิสลาม
ศึกษา
1102447 การประกันคุณภาพการศึกษาอิสลาม
ศึกษา
1102448 คอมพิวเตอรชวยสอนในอิสลาม
1102449 ดะอฺวะฮฺศึกษา
กลุมวิชาการสอนวิชาเอก
1102345 การออกแบบการจัดเรียนรูอิสลาม
ศึกษา
ความรับผิดชอบหลัก



2. ดานความรู
จํานวน 4 ขอ

3. ดานทักษะทางปญญา
จํานวน 5 ขอ

4. ดานทักษะ
ความสัมพันธระหวาง
บุคคลและความ
รับผิดชอบจํานวน 4
ขอ

5. ดานทักษะการ
วิเคราะหเชิงตัวเลข
การสื่อสาร และ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
จํานวน 4 ขอ

6. ดานทักษะดาน
การจัดการเรียนรู
จํานวน 4ขอ

ขอ
1

ขอ
2

ขอ
3

ขอ
4

ขอ
1

ขอ
2

ขอ
3

ขอ
4

ขอ
1

ขอ
2

ขอ
3

ขอ
4

ขอ
5

ขอ
1

ขอ
2

ขอ
3

ขอ
4

ขอ
1

ขอ
2

ขอ
3

ขอ
4

ขอ
1

ขอ
2

ขอ
3

ขอ
4





















































































































































































































































































































































































































































































































ความรับผิดชอบรอง

82

การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา หมวดวิชาเฉพาะดาน(ตอ)

1.ดานคุณธรรม
จริยธรรม
จํานวน 4 ขอ

รายวิชา

กลุมวิชาการสอนวิชาเอก (ตอ)
1102334 ทักษะและเทคนิคการจัดการเรียนรู
อิสลามศึกษา
1102334 วิชาทักษะสําหรับการสอนอิสลาม
ศึกษา
1102346 หลักสูตรสําหรับการสอนอิสลามศึกษา
1102346 สื่อ นวัตกรรมและสิ่งแวดลอมในการ
เรียนรูอิสลามศึกษา
1102446 การพัฒนาหลักสูตรอิสลามศึกษา
1102333 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสอน
อิสลามศึกษา
1102335 วิธีการสอนทักษะการคิดวิเคราะหและ
คิดสรางสรรคในอิสลาม
1102336 การจัดการเรียนรูแบบบูรณาการใน
อิสลามศึกษา

3. ดานทักษะทางปญญา
จํานวน 5 ขอ

2. ดานความรู
จํานวน 4 ขอ

4. ดานทักษะ
ความสัมพันธระหวาง
บุคคลและความ
รับผิดชอบจํานวน 4
ขอ

5. ดานทักษะการ
วิเคราะหเชิงตัวเลข
การสื่อสาร และ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
จํานวน 4 ขอ

6. ดานทักษะดาน
การจัดการเรียนรู
จํานวน 4ขอ
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑในการประเมินผลนักศึกษา
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑในการใหระดับคะแนน (เกรด)
การใหระดับคะแนน (เกรด) เปนไปตามขอบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา วาดวยการ
จัดการศึกษาระดับปริญญาตรี
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูขณะนักศึกษายังไมไดสําเร็จการศึกษา
2.1.1 การทวนสอบในระดับภาควิชา ดําเนินการใหมีระบบประกันคุณภาพภายใน
สถาบันการศึกษา และตรวจสอบมาตรฐานผลการเรียนรู ดังนี้
2.1.1.1 กําหนดใหผูสอนทุกรายวิชามีการวางแผนการจัดการเรียนรูรวมกับผูเรียน
และศึกษาผูเรียนเปนรายบุคคลกอนที่จะเริ่มการสอน และจัดทํา มคอ.3 ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2552
2.1.1.2 จัดใหมีการนิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอน แตละรายวิชา เพื่อใหมี
การดําเนินการตาม มคอ.3 ที่กําหนด
2.1.1.3 การประเมิ นผลการเรีย นการสอนในรายวิช าดํ าเนิน การโดยจัดให มี
คณะกรรมการพิจารณาความเหมาะสมของขอสอบใหเปนไปตามจุดประสงคการเรียนรูในรายวิชา มี
การประเมินขอสอบโดยผูทรงคุณวุฒิภายนอก
2.1.1.4 กําหนดใหนักศึกษาดําเนินการประเมินการจัดการเรียนการสอนของ
รายวิชา
2.1.1.5 กํ า หนดให อาจารย ผู ส อนทุ ก คนจั ดทํ ารายงานผลการดํ า เนิ น การของ
รายวิชา (มคอ.5)
2.1.2 การทวนสอบในระดับหลักสูตร ดําเนินการตามการทวนสอบในระดับภาควิชา
และเพิ่มเติมในสวนที่จัดใหมีการประชุมศึกษา วิเคราะห การรายงานผลการดําเนินการของรายวิชา
(มคอ.5) และผลการประเมินการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาโดยนักศึกษา แลวกําหนดแนวทางใน
การปรับปรุง พัฒนาการจัดการเรียนการสอนรวมกัน
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2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูหลังจากนักศึกษาสําเร็จการศึกษา
2.2.1 การประเมินความกาวหนาในสายงานของบัณฑิตจากตัวบัณฑิตเอง
2.2.2 การประเมินความเห็น คือ ความรู ความสามารถ ความมั่นใจของบัณฑิตใน
การประกอบการงานอาชีพจากเพื่อนรวมงาน และผูบังคับบัญชา
2.2.3 การตรวจสอบจากสถานประกอบการ โดยการขอเข าสั มภาษณ หรื อการ
ตรวจสอบโดยการสงแบบสอบถามเพื่อประเมินความพึงพอใจในบัณฑิตที่จบการศึกษา และเขาทํางาน
ในสถานประกอบการนั้น ๆ ในคาบระยะเวลาที่เหมาะสม ปที่ 1 และปที่ 5 เปนตน
2.2.4 การประเมินบัณฑิตที่ศึกษาตอในสถานศึกษาอื่น ๆ โดยการสงแบบสอบถาม
เกี่ยวกับระดับความพึงพอใจในดาน ความรู ความพรอม และคุณสมบัติดานอื่น ๆ ของบัณฑิตที่เขา
ศึกษาตอเพื่อใหไดปริญญาที่สูงขึ้นในสถานศึกษานั้นๆ
2.2.5 การประเมิ น จากบั ณ ฑิ ต ที่ ป ระกอบอาชี พ ในเรื่ องของความพร อ มในด า น
ความรูจากสาขาวิช าที่ได เรีย นโดยกําหนดไว ในหลักสูตรที่เ กี่ยวกั บการประกอบอาชีพของบัณฑิ ต
รวมทั้งเปดโอกาสใหเสนอขอคิดเห็นในการปรับปรุงหลักสูตรใหดียิ่งขึ้นตอไป
2.2.6 ผลงานของนักศึกษาที่วัดเปนรูปธรรมได
3. เกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
เกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรเปนไปตามขอบังคับสภามหาวิทยาลัย วาดวย
การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี

หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย
1. การเตรียมการสําหรับอาจารยใหม
ดําเนินการปฐมนิ เทศแนะแนวการเปนอาจารยใหม โดยการใหมีความรู และความเขาใจ
เกี่ยวกับนโยบายของมหาวิทยาลัย คณะภาควิชา หลักสูตรและสาขาวิชาการสอนอิสลามศึกษา
2. การพัฒนาความรูและทักษะใหแกคณาจารย
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัด และการประเมินผล
2.1.1 สงเสริมอาจารยใหมีการเพิ่มพูนความรู สรางเสริมประสบการณเพื่อสงเสริม
การสอน และการวิจัยอยางตอเนื่ อง โดยมีการประชุมจัดการความรูภาคเรียนละ 2 ครั้ง และส ง
อาจารย เ ข า รั บ การอบรมหรื อ เข า ร ว มกิ จ กรรมทางวิ ช าการด า นการจั ด การเรี ย นรู การวั ด และ
ประเมินผล หลักสูตรและการสอนดานอิสลามศึกษา
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2.1.2 การเพิ่มพูนทักษะการจัดการเรียนการสอน การใชภาษาอาหรับ ภาษาอังกฤษ
และภาษามลายู เพื่อการสืบคนความรูทางศาสนาอิสลาม และการวัดผลและประเมินผลใหทันสมัย
โดยจัดใหมีการศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรูดวยกัน
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพอื่น ๆ
2.2.1 จัดใหผูสอนมีสวนรวมในกิจกรรมบริการวิชาการแกชุมชนที่เกี่ยวของกับการ
พัฒนาความรู ดานการสอนอิสลามศึกษาและคุณธรรมจริยธรรม
2.2.2 มีการกระตุนใหอาจารยไดทําผลงานทางวิชาการในสาขาวิชาการสอนอิสลาม
ศึกษา
2.2.3 สงเสริมการทําวิจัยสรางองคความรูใหมเปนหลัก และเพื่อพัฒนาการเรียนการ
สอนใหมีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพ
2.2.4 กระตุนสงเสริมสนับสนุนใหอาจารยพัฒนานวัตกรรมการเรียนรูดานการสอน
อิสลามศึกษา ทําการวิจัยและตําราประกอบการเรียนการสอนในสาขาวิชาการสอนอิสลามศึกษา
2.2.5 จัดใหอาจารยจัดทําโครงการวิจัย บริการวิชาการในสาขาการสอนอิสลามศึกษา
2.2.6 สงเสริมใหอาจารยเขารวมกิจกรรมทางวิชาการที่คณะมหาวิทยาลัย และองคกร
ตางๆที่จัดขึ้น

หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนอิสลามศึกษานี้มุงผลิตนักวิชาการและและผู
ประกอบวิ ช าชี พ ด านการสอนอิ ส ลามศึ กษา การพั ฒ นาหลั ก สู ตรและการสอนที่ มีค วามสามารถ
ระดั บ สู ง สามารถประยุ กต ใ ช และเชื่ อมโยงหลั กการคํ าสอนทางศาสนาอิ ส ลามกั บ ศาสตร ส ากล
ภูมิปญญาไทย และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและมีแนวทางในการประกันคุณภาพ ดังนี้
1. การบริหารหลักสูตร
เปาหมาย

การดําเนินการ

การประเมินผล

1.พัฒนาหลักสูตรใหทันสมัย
2.กระตุนใหนักศึกษาเกิดความ
ใฝรู มีแนวทางการเรียนที่สราง
ทั้งความรูความสามารถใน
วิชาชีพ

1.แตงตั้งคณะกรรมการประจํา
หลักสูตรทําหนาที่รับผิดชอบ
หลักสูตร กํากับดูแลและให
คําแนะนําแกอาจารยผูสอนให
ดําเนินงานเปนไปตามที่กําหนด

1.หลักสูตรที่สามารถอางอิงกับ
มาตรฐานที่กําหนดโดย
หนวยงานวิชาชีพ มีความ
ทันสมัยและมีการปรับปรุง
สม่ําเสมอ
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เปาหมาย

การดําเนินการ

การประเมินผล

3.ตรวจสอบและปรับปรุง
หลักสูตรใหมีคุณภาพมาตรฐาน
4.มีการประเมินมาตรฐาน
หลักสูตรอยางสม่ําเสมอ

ไวในหลักสูตร โดยมุงหวังผลให
เกิดความสําเร็จตามจุดมุงหมาย
ของหลักสูตร
2.อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
ตองเปนอาจารยประจําที่มี
คุณวุฒิปริญญาโทหรือเทียบเทา
ในสาขาวิชาการสอนอิสลาม
ศึกษา หรือสาขาที่สัมพันธกัน
จํานวนอยางนอย 3 ทาน
ดําเนินการในรูปของ
คณะกรรมการประจําหลักสูตร
และอยูในการกํากับดูแลและให
คําชี้แนะของหัวหนาภาควิชา
คณะกรรมการประจําคณะ รอง
คณบดี คณบดี รองอธิการบดี
ที่รับผิดชอบ และอธิการบดี
เพื่อใหการดําเนินการเปนไป
ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย
และมาตรฐานวิชาการและ
วิชาชีพ จัดใหมีการปรับปรุง
พัฒนาหลักสูตรทุกระยะเวลา 5
ป อยางตอเนื่อง 3.การ
จัดการเรียนการสอน อาจารย
ผูสอนจะตองวางแผนการ
จัดการเรียนการสอนโดยจัดทํา
เปน รายละเอียดรายวิชา (มคอ.
3) และแผนการจัดการเรียนรู
โดยตองสงใหประธานหลักสูตร
หัวหนาภาคและคณบดีหรือรอง

2.จํานวนวิชาเรียนที่มี
ภาคปฏิบัติและวิชาเรียนที่มี
แนวทางใหนักศึกษาคนควา
ความรูเพิ่มเติมไดดวยตนเอง
3.จํานวนและรายชื่อคณาจารย
ประจํา ประวัติอาจารยดาน
คุณวุฒิ ประสบการณ และการ
การพัฒนา อบรม
4.จํานวนบุคลากร ผูสนับสนุน
การเรียนรู และบันทึกกิจกรรม
ในการสนับสนุนการเรียนรู
5.ประเมินโดยคณะกรรมการที่
ประกอบดวยอาจารยภายใน
คณะฯ ทุกๆ 2 ป
6.ประเมินโดยคณะกรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิภายนอก ทุก ๆ 2
ป
7.การประเมินหลักสูตร จัดใหมี
การประเมินหลักสูตรอยางเปน
ระบบ ทั้งดานบริบท ดานปจจัย
ดานกระบวนการ ดานผลผลิต
ตลอดจนดานผลลัพธ จัดใหมี
การประเมินความพึงพอใจของ
นักศึกษาที่มีตอหลักสูตร การ
เรียนการสอน และการวัด
ประเมินผล และการประเมิน
ความพึงพอใจของหนวยงานผูใช
บัณฑิตที่มีตอคุณลักษณะของ
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เปาหมาย

การดําเนินการ

การประเมินผล

คณบดีตามที่คณบดีมอบหมาย
ตรวจใหความเห็นชอบกอน
ดําเนินการสอน และเมื่อสิ้น
ภาคเรียนใหผูสอนจัดทํา
รายงานผลการดําเนินการ
รายวิชา (มคอ.5) สงใหผูบริหาร
ดังกลาวรับทราบภายในเวลาที่
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
กําหนด และรวมมือกับ
ผูบริหารของมหาวิทยาลัย และ
คณะทํางานในการติดตาม และ
รวบรวมขอมูลสําหรับใชในการ
ปรับปรุง และพัฒนาหลักสูตร
4.จัดแนวทางการเรียนใหมีทั้ง
ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ และ
มีแนวทางการเรียนหรือ
กิจกรรมประจําวิชาใหนักศึกษา
ไดศึกษาความรูที่ทันสมัยดวย
ตนเอง
5.จัดใหมีผูสนับสนุนการเรียนรู
และ/หรือ ผูชวยสอน เพื่อ
กระตุนใหนักศึกษาเกิดความใฝ
รู
6.กําหนดใหอาจารยที่สอนมี
คุณวุฒิไมต่ํากวาปริญญาโท
และ/หรือ เปนผูที่มี
ประสบการณหลายป มีจํานวน
คณาจารยประจําไมนอยกวา
เกณฑมาตรฐาน

นักศึกษาที่มีตอหลักสูตร การ
เรียนการสอน และการวัด
ประเมินผล และการประเมิน
ความพึงพอใจของหนวยงานผูใช
บัณฑิตที่มีตอคุณลักษณะของ
บัณฑิตเปนระยะๆ
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เปาหมาย

การดําเนินการ

การประเมินผล

7.สนับสนุนใหอาจารยผูสอน
เปนผูนําในทางวิชาการและ/
หรือ เปนผูเชี่ยวชาญทางดาน
วิชาชีพหรือในดานที่เกี่ยวของ
8.สงเสริมใหอาจารยประจํา
หลักสูตรใหไปดูงานเกี่ยวกับ
หลักสูตรหรือวิชาที่เกี่ยวของทั้ง
ในและตางประเทศ
9.ประเมินหลักสูตรโดย
คณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิ
ภายในทุกป และภายนอกอยาง
นอยทุก 4 ป
10.จัดทําฐานขอมูลทางดาน
นักศึกษา อาจารย งบประมาณ
ผลงานทางวิชาการทุกภาค
การศึกษาเพื่อเปนขอมูลในการ
ประเมินของคณะกรรมการ
11.ประเมินความพึงพอใจของ
หลักสูตรและการเรียนการสอน
โดยบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษา
2. การบริหารทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
2.1 การบริหารงบประมาณ
เมื่อไดรับการจัดสรรงบประมาณประจําป ทั้งงบประมาณแผนดินและเงินราย จะดําเนินการการ
จัดทําแผนงานโครงการในการดําเนินงานใหบรรลุวัตถุประสงคของหลักสูตร เชน โครงการจัดซื้อตํารา
สื่อการเรียนการสอน โสตทัศนูปกรณและวัสดุครุภัณฑ โครงการจัดกิจกรรมพัฒนาเพื่อสนับสนุนการ
เรียนการสอนในชั้นเรียนและสรางสภาพแวดลอมใหเหมาะสมกับการเรียนรูของนักศึกษา โครงการ
พั ฒ นาอาจารย และนั กศึ กษาให มีคุ ณลั กษณะที่ พึ งประสงค ตามหลั กสู ต ร ทั้ งนี้ โ ครงการต างๆ ที่
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ดําเนินการตองสอดคลองกับยุทธศาสตร ของคณะครุศาสตร ยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ยะลา และแผนพัฒนาหรือกฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวของ
2.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยูเดิม
หลักสูตรและหนวยงานที่เกี่ยวของมีความพรอมดานหนังสือ ตํารา และการสืบคนผาน
ฐานข อ มู ล ได ที่ สํ านั ก วิ ท ยบริ ก ารและเทคโนโลยี ส ารสนเทศที่ มี ห นั ง สื อ ด านการสอน การพั ฒ นา
หลักสูตรการสอนอิสลามศึกษา และศาสตรสาขาอื่นๆที่เกี่ยวของ รวมถึงฐานขอมูลที่จะใหสืบคน สวน
ระดับหลักสูตรและคณะครุศาสตรไดจัดใหมีหนังสือ ตําราเฉพาะทางสําหรับนักศึกษาไวอีกทางหนึ่ง
ด ว ย นอกจากนี้ คณะครุ ศาสตร มี อุป กรณ ที่ ใช ส นั บ สนุ น การจั ด การเรี ย นการสอนอย างพอเพี ย ง
รายละเอียด ดังตารางตอไปนี้
2.2.1 สถานที่
สถานที่ใชอาคารเรียนภายในมหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา โดยมีอุปกรณการเรียนการ
สอนแตละหองเรียนประกอบดวยโสตทัศนูปกรณที่ทันสมัยเปนไปตามมาตรฐาน ดังนี้
ลําดับ

รายการและ
ลักษณะเฉพาะ

จํานวนที่มีอยูแลว

จํานวนที่มีอยู
แลว

1

หองเรียน

1 หอง

-

2

หองหลักสูตร

1 หอง

-

3

หองคนควา

1 หอง

-

4

หองสอบวิทยานิพนธ

1 หอง

-

หมายเหตุ

2.2.2 อุปกรณการสอน
14.2.1 อุปกรณการเรียนการสอนของสาขาวิชาการสอนอิสลามศึกษา
ลําดับ
1

รายการและลักษณะเฉพาะ
เครื่องคอมพิวเตอรตั้งโตะ

จํานวนที่มีอยู
แลว
2 เครื่อง
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ลําดับ

รายการและลักษณะเฉพาะ

จํานวนที่มีอยู
แลว

2

เครื่องพิมพ (printer)

1 เครื่อง

3

เครื่องฉายขามศีรษะ

1 เครื่อง

4

โปรเจกเตอร

1 เครื่อง

5

เครื่องขยายเสียงประจําหอง

1 เครื่อง

6

โตะเกาอี้เรียน

30 ชุด

7

ตูเก็บเอกสาร

3 ตู

14.2.2 อุปกรณการเรียนการสอนและโสตทัศนูปกรณของคณะครุศาสตร
ลําดับ

รายการและลักษณะเฉพาะ

จํานวนที่มีอยูแลว

1

เครื่องคอมพิวเตอรตั้งโตะ

3 เครื่อง

2

เครื่องพิมพ (printer)

1 เครื่อง

3

โปรเจกเตอร

2 เครื่อง

4

เครื่อง copy printer

1 เครื่อง

5

เครื่องถายเอกสาร

2 เครื่อง

6

เครื่องขยายเสียงประจําหอง

1

7

เครื่องคอมพิวเตอรพกพา

2

8

กลองถายภาพดิจิตอล

1

9

กลองบันทึกภาพ DVD

1
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ลําดับ

รายการและลักษณะเฉพาะ

จํานวนที่มีอยูแลว

10

กลองถายภาพวีดิทัศน

1

11

เครื่องเลนวีดิทัศน

1

12

เครื่องเลน DVD

1

13

โทรทัศนสี

1

2.2.3 หองสมุดและแหลงคนควาทางวิชาการ
สํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา มีเครื่องคอมพิวเตอรเพียงพอที่จะ
ให บ ริ ก ารสื บ ค น สารส นเทศ ระบบห อ งสมุ ด อั ต โนมั ติ ผ า นเครื อ ข า ยอิ น เตอร เ น็ ต จาก
WEBSITEhttp://www.yru.ac.th
2.2.3.1 เอกสารและตํารา
1) หนังสือ
1.1) ภาษาไทย

จํานวน 96,953 เลม

1.2) ภาษาอังกฤษ

จํานวน 5,657 เลม

1.3) รายงานการวิจัย

จํานวน 1,458 เลม

2) วารสารและนิตยสารทางวิชาการ
2.1) ภาษาไทย

จํานวน

70 เลม

2.2) ภาษาอังกฤษ

จํานวน

3 เลม

3.1) ภาษาไทย

จํานวน

13 ฉบับ

3.2) ภาษาอังกฤษ

จํานวน

2 ฉบับ

3) หนังสือพิมพรายวัน/รายสัปดาห
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2.2.3.2 สื่อผสม (Multimedia)
1) วีดิทัศน

จํานวน 4,200 ชื่อเรื่อง

2) ซีดี

จํานวน 140 ชื่อเรื่อง

2.2.4 ฐานขอมูลสําเร็จรูป
ฐานข อ มู ล สํ า เร็ จ รู ป เพื่ อ การค น คว า มี จํ า นวน 5 ฐานข อ มู ล และฐานข อ มู ล
Online 10 ฐานขอมูล ประกอบดวย
1) E-book
2) E-Journal
3) E-Learning
4) E-Thesis
5) E-Newspaper
6) Net Libery
7) IEE Explore
8) Q Proquest
9) Protal
10) Lexis Nexis
11) HW Wilson
12) ISI Web of Science
13) Springer Link
14) DCMS
15) PDF Dissertation Full Text
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2.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม
หลักสูตรประสานงานกับสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดซื้อหนังสือ
และตําราที่เกี่ยวของดานการสอนอิสลามศึกษา เพื่อบริการใหอาจารยและนักศึกษาไดคนควา และใช
ประกอบการเรียนการสอนดานการสอนอิสลามศึกษา ในการประสานการจัดซื้อหนังสือนั้น อาจารย
ผูสอนในแตละรายวิชาจะมีสวนรวมในการจัดเสนอแนะรายชื่อหนังสือตลอดจนสื่ออื่นๆ ที่จําเปน และ
ประสานงานกับสํานักวิทยบริการหรือหองสมุดของมหาวิทยาลัยอื่น หนวยงานหรือองคกรอื่นๆ ทั้งใน
ประเทศและตางประเทศ เพื่อการแลกเปลี่ยนและขอใชขอมูลเกี่ยวกับหนังสือตํารา งานวิจัยและงาน
วิชาการอื่นๆ เพื่อบริการใหอาจารยและนักศึกษาไดคนควา และใชประกอบการเรียนการสอน
2.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร
2.4.1 จั ด ให มี บุ ค ลากร ประกอบด ว ย เจ า หน า ที่ สํ า นั ก วิ ท ยบริ ก ารและเทคโนโลยี
สารสนเทศ เจาหนาที่บัณฑิตศึกษา ประธานหลักสูตร และอาจารยผูสอน เปนผูดําเนินจัดหาเอกสาร
ตํารา หนั งสื อเขาสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี สารสนเทศและระดับ คณะ พร อมทั้งอุป กรณ
ประกอบการเรียนการสอนอื่นๆ ทั้งนี้ใหทําหนาที่ในการประเมินความพอเพียงของหนังสือ และ
อุปกรณประกอบการเรียนการสอนอื่นๆ
2.4.2 จัดทําแบบสอบถามอาจารยผูสอนและนักศึกษาเพื่อประเมินความพอเพียง และ
ความตองการใชหนังสือ ตํารา สื่อและอุปกรณประกอบการเรียนการสอน
2.4.3 คณะกรรมการประจําหลักสูตรนําผลการประเมินมาประชุมวิเคราะห และกําหนด
แนวทางการปรับปรุงแกไขสําหรับการดําเนินงานแตละภาคเรียน
เปาหมาย

การดําเนินการ

การประเมินผล

จั ด ใ ห มี ห อ ง เ รี ย น
ห อ ง ป ฏิ บั ติ ก า ร สื่ อ แ ล ะ
ช อ ง ท า ง ก า ร เ รี ย น รู เ พื่ อ
สนั บ สนุ น การเรี ย นรู ทั้งในและ
นอกห องเรี ย น และการเรี ย นรู
ดวยตนเองอยางมีประสิทธิภาพ

1. จัดใหมีหองเรียนที่มีสื่อ
อุ ป กรณ พ ร อ มใช ง านอย า งมี
ประสิทธิภาพทั้งในการเรียนการ
ส อ น ก า ร ทํ า กิ จ ก ร ร ม ใ น
หองเรียน

1. สํารวจความพึงพอใจของ
ผูเรียนเกี่ยวกับความพรอม ของ
สื่อ อุปกรณ หองเรียน
หองปฏิบัติการ

2. จัดเตรียมหองปฏิบัติการ
เพื่อให หองการเรียนรูเพื่อให

2. สํารวจความพึงพอใจของ
ผูเรียนที่มีตอการใหบริการดาน
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เปาหมาย

การดําเนินการ

การประเมินผล

นักศึกษาสามารถศึกษา คนควา ทรัพยากรการเรียนรู การฝก
หาความรูเพิ่มเติมไดดวยตนเอง ปฏิบัติ
3. จัดใหมีหองสมุดใหบริการ 3. สํารวจความพรอมของตํารา
ทั้ งหนั งสื อตํ ารา และสื่ อดิ จิ ตั ล สื่อ อุปกรณ หองปฏิบัติการ ที่มี
เพื่ อ การเรี ย นรู การศึ ก ษา ใหบริการและสถิติการใชงาน
ค น คว า และการเรี ย นรู ด ว ย
ตนเอง
3. การบริหารคณาจารย
3.1 การรับอาจารยใหม
มีการรับสมัคร และสอบคัดเลือกอาจารยใหมเปนไปตามระเบียบและหลักเกณฑตาม
ประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาทุกประการเมื่ออัตรากําลังไมเพียงพอ โดยอาจารยใหมจะตอง
มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโท ขึ้นไปในสาขาการสอนอิสลามศึกษา หรือสาขาที่เกี่ยวของ
3.2 การมีสวนรวมของคณาจารยในการวางแผนการติดตาม และทบทวนหลักสูตร
คณาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและผูสอนทุกคน จะตองมีการประชุมรวมกันในการวาง
แผนการจัดการเรียนการสอน การวัดผลประเมินผล และใหความเห็นชอบการประเมินผลทุกรายวิชา
พรอมทั้งเก็บรวบรวมขอมูลเพื่อเตรียมไวสําหรับการปรับปรุงหลักสูตร ตลอดจนปรึกษาหารือแนวทาง
ที่จะทําใหบรรลุเปาหมายตามหลักสูตร และไดบัณฑิตเปนไปตามคุณลักษณะที่พึงประสงค
3.3 การแตงตั้งคณาจารยพิเศษ
มหาวิทยาลัยจะอํานวยความสะดวกในการติดตอและเชิญอาจารยพิเศษตามความจําเปน
และขอเสนอของผูรับผิดชอบหลักสูตร
4. การบริหารบุคลากรสายสนับสนุนการเรียนการสอน
4.1 การกําหนดคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
บุคลากรสายสนับสนุน ควรมีวุฒิไมต่ํากวาปริญญาตรี และมีความรู ความสามารถใน
ดานเทคโนโลยีสารสนเทศหรือดานสถิติและขอมูล รวมทั้งมีความรูดานอิสลามศึกษา
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4.2 การเพิ่มทักษะความรู เพื่อการปฏิบัติงาน
หลั ก สู ต รต อ งจั ด ให มี บุ ค ลากรสายสนั บ สนุ น และจั ด ให มี ก ารพั ฒ นาบุ ค ลากรสาย
สนับสนุนใหมีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับโครงสรางของหลักสูตรและธรรมชาติของการเรียนในระดับ
บั ณฑิ ตศึ กษา รวมทั้ งรายละเอี ย ดในการดํ าเนิ น งานตามตํ าแหน งหน า ที่ เพื่ อสามารถดํ าเนิ น งาน
จัดบริการทางวิ ชาการและธุร การให กับ นักศึ กษา และคณาจารยผู สอน พรอมทั้งบุคลากรอื่น ๆ ที่
เกี่ยวของ รวมทั้งสามารถเปนเจาหนาที่ในการจัดใหบริการทางวิชาการดานการสอนอิสลามศึกษา
การนิเทศการสอนอิสลามศึกษาแกสังคมในชุมชนอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยการจัด
อบรม การศึ ก ษาดู ง านในสถานศึ ก ษาจริ ง ทั้ ง ในประเทศและต า งประเทศ รวมทั้ ง การประชุ ม
แลกเปลี่ยนเรียนรูและการจัดการความรูในการดําเนินงาน
5. การสนับสนุนและการใหคําแนะนํานักศึกษา
5.1 การใหคําปรึกษาดานวิชาการและอื่นๆแกนักศึกษา
มหาวิทยาลัยมีการแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษาใหแกนักศึกษา สําหรับการพบอาจารยที่
ปรึกษาประจํากลุมใหเปนไปตามคูมืออาจารยที่ปรึกษา ซึ่งจัดทําโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
5.2 การอุทธรณของนักศึกษา
การอุ ทธรณ ของนักศึ กษาในเรื่ องที่ เ กี่ ย วกั บ วิ ช าการทั้ งนี้ ให เ ป น ไปตามประกาศของ
มหาวิทยาลัย
6. ความตองการของตลาดแรงงาน สังคมและ/หรือ ความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต
สําหรับความตองการบุคลากรทางการศึกษาสาขาวิชาการสอนอิสลามศึกษานั้น ยังมีความ
ตองการครูการสอนอิสลามศึกษาอยูเปนจํานวนมาก คณะครุศาสตรโดยความรวมมือของมหาวิทยาลัย
จั ด การสํ า รวจความต อ งการและความพึ งพอใจของผู ใ ช บั ณ ฑิ ตสาขาวิ ช าการสอนอิ ส ลามศึ ก ษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต ใน 6 ดาน คือ ดานคุณธรรมและจริยธรรม
ดานความรู ดานทักษะทางปญญา ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ และ
ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ และดานทักษะการ
จัดการเรียนรู ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา และมาตรฐานวิชาชีพ เพื่อนําขอมูลมาใช
ประกอบการพัฒนาหลักสูตร การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน มีการศึกษาขอมูลวิจัยอันเกี่ยวเนื่อง
กับการประมาณความตองการของตลาดแรงงานเพื่อนํามาใชในการวางแผนรับนักศึกษา
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7. ตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators)
เกณฑประเมิน ดังนี้
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนอิสลามศึกษา มีตัวบงชี้ที่ 1 – 5 ตองมีผล
ดําเนินการบรรลุตามเปาหมายติดตอกันไมนอยกวา 2 ป และมีจํานวนตัวบงชี้ (ตัวบงชี้ที่ 6 - 12) ที่มี
ผลดําเนินการบรรลเปาหมายไมนอยกวา 80 % ของตัวบงชี้รวม โดยพิจารณาจากจํานวนตัวบงชี้
บังคับและตัวบงชี้รวมในแตละป ดังนี้
ตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน

ปที่ ปที่ ปที่ ปที่ ปที่ ปที่
1 2 3 4 5 6

(1) อาจารยประจําหลักสูตรอยางนอยรอยละ 80 มีสวนรวมใน
การประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการดําเนินงาน
หลักสูตร

X

X

X

X

X

(2) มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคลองกับ
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิแหงชาติ หรือมาตรฐานสาขา/สาขาวิชา

X

X

X

X

X

(3) มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ
ภาคสนาม ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อยางนอยกอนการเปด
สอนในแตละภาคการศึกษาใหครบทุกรายวิชา

X

X

X

X

X

(4) จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา และรายงานผล
การดําเนินการของประสบการณภาคสนาม (ถามี)ตามแบบ มคอ.5
และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปดสอนให
ครบทุกรายวิชา

X

X

X

X

X

(5) จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7
ภายใน 60 วัน หลังสิน้ สุดปการศึกษา

X

X

X

X

X

(6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิข์ องนักศึกษาตามมาตรฐานผลการ
เรียนรูที่กําหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 (ถามี) อยางนอยรอยละ
25 ของรายวิชาที่เปดสอนในแตละปการศึกษา

X

X

X

X

X

X

X

X

X

(7) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธการ
สอน หรือการประเมินผลการเรียนรูจากผลการประเมินการ
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ตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน

ปที่ ปที่ ปที่ ปที่ ปที่ ปที่
1 2 3 4 5 6

ดําเนินงานที่รายงานใน มคอ.7ปที่แลว
(8) อาจารยใหมทุกคนไดรับปฐมนิเทศหรือคําแนะนําดานการ
จัดการเรียนการสอน

X

X

X

X

X

(9) อาจารยประจําทุกคนไดรับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือ
วิชาชีพอยางนอยปละ1 ครั้ง

X

X

X

X

X

(10) จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน ไดรับการพัฒนา
วิชาการ และหรือวิชาชีพไมนอยกวารอยละ 50ตอป

X

X

X

X

X

(11) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปสุดทาย/บัณฑิตใหมทมี่ ี
ตอคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไมนอ ยกวา 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
(12) ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตที่มีตอบัณฑิตใหม เฉลีย่
ไมนอยกวา 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0

X

X
X

หมวดที่ 8 การประเมินและการปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
1.1 การประเมินกลยุทธการสอน
การประเมินกลยุทธการสอนของหลักสูตร กําหนดใหคณาจารยเขียนรายละเอียด
ของรายวิ ชา (มคอ.3) ซึ่ งมีร ายละเอีย ดของกลยุทธการประเมิน การสอน และรายงานผลการ
ดําเนินงานของรายวิชา(มคอ.5) หลังการสอนของแตละภาค อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและ
อาจารยผูสอนนําขอเสนอแนะไปปรับปรุงและรายงานผลตอไป
1.2 การประเมินทักษะของอาจารยในการใชแผนกลยุทธการสอน
การประเมินทักษะของอาจารยในการใชแผนกลยุทธการสอน ดําเนินการ ดังนี้
1.2.1 นักศึกษาประเมินการสอนในแตละรายวิชาผานระบบออนไลนเมื่อสิ้นสุดภาค
การศึกษา
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1.2.2 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรสังเกตการณ
สอนของอาจารย
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
2.1 โดยนักศึกษาและบัณฑิต
การประเมิ นหลักสูตรในภาพรวม โดยสํารวจข อมู ลจากนั กศึ กษาป จจุ บัน นั กศึ กษาป
สุดทาย และบัณฑิตใหม เพื่อนําผลมาใชในการปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน
2.2
โดยผู ทรงคุ ณวุ ฒิ และ/หรือ จากผูป ระเมิ นภายนอกการประเมิน หลั กสู ตรโดย
ผูทรงคุณวุฒิทั้งภายในและภายนอก ที่เกี่ยวของทางการศึกษา
2.3 โดยผูใชบัณฑิต และ/หรือผูมีสวนไดสวนเสียอื่น ๆ การประเมินความพึงพอใจของผูใช
บัณฑิตโดยวิธีการวิจัย
3. การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
ประเมินตามตัวบงชี้ผลการดําเนินงานที่ระบุไวในหมวดที่ 7 ขอ 7 โดยคณะกรรมการประกัน
คุณภาพภายในของมหาวิทยาลัยยะลา
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง
การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงมีขั้นตอนดังนี้
4.1 รวบรวมขอเสนอแนะ/ขอมูล จากการประเมินของนักศึกษา ผูรับผิดชอบ ผูใชบัณฑิต
ผูทรงคุณวุฒิ
4.2 วิเคราะหทบทวนขอมูลขางตน โดยผูรับผิดชอบหลักสูตร
4.3 ดําเนินการปรับปรุง
4.3.1 ทบทวนรายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) และรายละเอียดของประสบการณ
ภาคสนาม (มคอ.4) ทุกภาคการศึกษาหรือทุกปการศึกษา
4.3.2 ดําเนินการประเมินผลหลักสูตร (มคอ. 2) เพื่อนําไปปรับปรุงหลักสูตรภายใน
5 ป
(1) ประเมินปญหาอุปสรรคการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรทุกปการศึกษา
(มคอ.7)
(2) ประเมินผลคุณลักษณะและคุณภาพของบัณฑิตภายหลังจบการศึกษาอยางตอเนื่อง

