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คำนำ 
 

 ในปัจจุบันความต้องการทางการศึกษาของประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้มี
ความแตกต่างจากพ้ืนที่ส่วนอื่นของประเทศคือ ผู้ปกครองมีความต้องการให้บุตรหลานได้รับการศึกษา
เพ่ือให้มีความรู้ทั้งด้านวิชาสามัญตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการและความรู้ทางด้านศาสนาอิสลาม
ควบคู่กัน ทำให้ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้มีโรงเรียนลักษณะสองระบบเกิดขึ้นเป็นจำนวนมาก 
โรงเรียนดังกล่าวเป็นที่รู ้จักในนาม “โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม” โรงเรียนประเภทนี้จัด
การศึกษาตามหลักสูตรวิชาสามัญและหลักสูตรวิชาอิสลามศึกษาควบคู่กัน ซึ่งการจัดการศึกษา
รูปแบบดังกล่าว สามารถตอบสนองตามความต้องการของประชาชนแห่งนี้เป็นอย่างดี  นอกจากนั้นยัง
มีสถานศึกษาอื่นๆที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรอิสลามศึกษาอีกเป็นจำนวนมาก เช่น ศูนย์การศึกษา
อิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา) สถานศึกษาการศึกษาขั้นพื้นฐาน รวมทั้งสถาบันปอเนาะ ดังนั้น ความ
ต้องการในการศึกษาต่อด้านอิสลามศึกษาในระดับปริญญาตรีและระดับสูงขึ้นจึงมีความจำเป็น และ
ปัจจุบันพบว่านักเรียนมุสลิมจำนวนหนึ่งที่จบจากสถาบันต่างๆที่กล่าวมาข้างต้นได้ศึกษาต่อทางด้าน
อิสลามศึกษาในวิทยาลัยชุมชนในจังหวัดต่างๆในภาคใต้ และเม่ือนักศึกษาเหล่านั้นจบออกมา ได้เพียง
วุฒิอนุปริญญา และนักศึกษาส่วนใหญ่เหล่านั้นอยากศึกษาต่อ เพ่ือให้ได้วุฒิการศึกษาในระดับปริญญา
ตรี ซึ่งเมื่อได้วุฒิการศึกษาในระดับปริญญาตรีแล้ว สามารถต่อยอดการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น ต่อไป 
แต่ไม่มีสถาบันใดในประเทศไทยที่รองรับนักศึกษาที่จบในระดับอนุปริญญาเพื่อศึกษาต่อในระดับ
ปริญญาตรี การเปิดหลักสูตรอิสลามศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของเยาวชนในจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ ซึ่งการพัฒนาให้มีคุณภาพต้องมีทิศทางในการพัฒนาที่ชัดเจน ต้องออกแบบการ
จัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนสามารถบูรณาการศาสตร์สากล กับภูมิปัญญาท้องถิ่นและปรัชญาอิสลามได้
อย่างเหมาะสม สามารถนำความรู้ไปใช้ในการดำเนินชีวิต เป็นพลเมืองดีของสังคม มีความรู้คู่คุณธรรม  
 ดังนั้นคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จึงพัฒนาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาอิสลามศึกษา หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2564 ขึ้นเป็นครัง้แรก การเปิดสอนหลักสูตรอิสลามศึกษา
จะช่วยพัฒนาเยาวชนให้มีความรู้อิสลามศึกษา มีความสามารถในการบูรณาการกับศาสตร์ต่างๆ และ
เปิดโอกาสให้เยาวชนได้ศึกษาเล่าเรียนในสาขาวิชาที่บูรณาการระหว่างความรู้ศาสนาและสามัญ      
ซึ่งสอดคล้องกับวัฒนธรรมสังคมมุสลิมในประเทศไทย โดยเฉพาะสังคมมุสลิมในสามจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ นักศึกษามีความสามารถประกอบอาชีพในด้านต่างๆ อย่างสุจริต มีคุณธรรมจริยธรรม อยู่
ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมอย่างปกติสุข  
 จุดเด่นของหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอิสลามศึกษา คือ นักศึกษามีความรู้
ทางด้านอิสลามศึกษาและสามารถบูรณาการอิสลามศึกษากับศาสตร์สากลโดยเฉพาะอย่างยิ่งการนำ
ความรู้และประสบการณ์ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตและอาชีพประจำวันตลอดจนการพัฒนาชุมชนให้เกิด
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สันติสุข สามารถอยู่ร่วมกันในสังคมที่มีความหลากหลายทางศาสนาและวัฒนธรรม  สามารถนำองค์
ความรู้ด้านศาสนาไปใช้ในการบริหารจัดการตนเอง ครอบครัว ชุมชน สังคมให้ได้ตามความต้องการ
ของท้องถิ่นที่สอดคล้องกับหลักการศาสนาอิสลามได้อย่างแท้จริง สามารถสร้างเครือข่ายการเรียนรู้
ด้านอิสลามศึกษากับประเทศในกลุ่มอาเซียนและมีผลงานเป็นที่ยอมรับ 

รายละเอียดในหลักสูตรเล่มนี้ประกอบด้วยข้อมูล 8 หมวด คือ 1) หมวดข้อมูลทั่วไป       
2) หมวดข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 3) หมวดระบบการจัดการศึกษา การดำเนินการและโครงสร้างของ
หลักสูตร 4) หมวดผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 5) หมวดหลักเกณฑ์ในการ
ประเมินผลนักศึกษา 6) หมวดการพัฒนาคณาจารย์ 7) หมวดการประกันคุณภาพหลักสูตร และ          
8) หมวดการประเมินและปรับปรุงการดำเนินการของหลักสูตร  
      ในนามของคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาอิสลามศึกษา 
หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2564 ขอขอบคุณผู้ทรงคุณวุฒิและทุกท่านที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการพัฒนาหลักสูตร
รวมทั้ง คณาจารย์ที่แสดงความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะ เพ่ือให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น 
 
 
 
           (อาจารย์ ดร.ยามีละห์  โต๊ะแม) 

          ประธานหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
           สาขาวิชาอิสลามศึกษา  
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สารบัญ 
 

   หน้า 
คำนำ   ก 
สารบัญ   ค 
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 1 
หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 9 
หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา  การดำเนินการ  และโครงสร้างของหลักสูตร 12 
หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้  กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 61 
หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 75 
หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์ 77 
หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 78 
หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการดำเนินการของหลักสูตร 89 
ภาคผนวก ก คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ที่ 5272 /2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ

พัฒนาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอิสลามศึกษา 
91 

ภาคผนวก ข คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ที่ 6408/2562  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ
วิพากษ์หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 4 ปี) และหลักสูตรครุศาสตร 
มหาบัณฑิต 

91 

ภาคผนวก ค หนังสือเชิญผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกวิพากษ์หลักสูตร 94 
ภาคผนวก ง คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ที่ 9 /2560 เรื ่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ

กลั่นกรองหลักสูตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
98 

ภาคผนวก จ ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เรื่อง แนวปฏิบัติงานการจัดการเรียนการ
สอน 

101 

ภาคผนวก ฉ ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เรื่อง หลักเกณฑ์การกำหนดรหัสวิชาและ
รหัสชุดวิชา 

106 

ภาคผนวก ช ข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับ    
ปริญญาตรี 

113 

ภาคผนวก ซ ตารางแสดงข้อสังเกตของผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกในการวิพากษ์หลักสูตร 137 
ภาคผนวก ฌ ตารางแสดงข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสภาวิชาการ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ในคราวประชุมครั ้งที่  1/2564 เมื ่อว ันที ่ 8 
มกราคม พ.ศ. 2564 
 

139 
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ภาคผนวก ญ ตารางแสดงข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาในคราวประชุมครั ้งที่  1/2564 เมื ่อวันที ่ 14 
มกราคม พ.ศ.2564 

142 

ภาคผนวก ฎ ตารางแสดงข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ราชภัฏยะลาในคราวประชุมครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 29 มกราคม พ.ศ.2564 

144 

ภาคผนวก ฏ ประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจำหลักสูตร 146 
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รายละเอียดของหลักสูตร 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชาอิสลามศึกษา 
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2564 

 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา     มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

คณะ                      คณะครุศาสตร์  

หมวดที ่1 ข้อมูลทัว่ไป 
1.  รหัสและชื่อหลักสูตร 
      ภาษาไทย         :   หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอิสลามศึกษา 
      ภาษาอังกฤษ     :   Bachelor of Arts Program in Islamic Studies 

2.  ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
ภาษาไทย ชื่อเต็ม :  ศิลปศาสตรบัณฑิต (อิสลามศึกษา)          

ชื่อย่อ  :  ศศ.บ. (อิสลามศึกษา)   
       ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม :   Bachelor of Arts (Islamic Studies) 
   ชื่อย่อ :   B.A. (Islamic Studies) 

3.  วิชาเอก    
          ไม่มี 

4.  จำนวนหน่วยกิตท่ีเรียนตลอดหลักสูตร   
ไม่น้อยกว่า 120  หน่วยกิต 

5.  รูปแบบของหลักสูตร  
 5.1 รูปแบบ 

หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี 
 5.2 ประเภทของหลักสูตร 

หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ 
 5.3 ภาษาที่ใช้  

จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาไทย ภาษามลายู และภาษาอาหรับ  
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     5.4 การรับเข้าศึกษา 
รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างประเทศท่ีสามารถสื่อสารภาษาไทยได้ 

 5.5 ความร่วมมือกับสถาบันอ่ืน  
เป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา                                                     

 5.6 การให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา  
ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 

6.  สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 
 6.1  หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2564 
 6.2  เริ่มใช้ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 เป็นต้นไป 
 6.3  คณะกรรมการประจำคณะครุศาสตร์ เห็นสมควรให้เสนอหลักสูตรต่อ 
       มหาวิทยาลัยราชภฏัยะลาในคราวประชุม  3/2562  เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2562 
 6.4  สภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เห็นชอบในการนำเสนอหลักสูตรต่อสภามหาวิทยาลัย 

ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2564 
6.5  คณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร เห็นชอบให้นำเสนอหลักสูตรต่อสภามหาวิทยาลัย        

ในคราวการประชุมครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2564 
   6.6  สภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา อนุมัติหลักสูตรในคราวประชุมครั้งที่ 1/2564 
          เมื่อวันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2564 

7.  ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน  
หลักสูตรมีความพร้อมในการเผยแพร่ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี ในปีการศึกษา 

2565 

8.  อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา  
8.1 พนักงาน เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของรัฐและเอกชน เช่น นักวิชาการอิสลามศึกษา วิทยากร

อิสลามศึกษาในศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา) เป็นต้น   
8.2 ผู้นำศาสนา เช่น อีหม่าม เคาะฏีบ บิลาล และตำแหน่งอื่น ๆ  ที่เก่ียวข้องในองค์กรศาสนาระดับ

ชุมชนและระดับอ่ืน ๆ  
8.3 เป็นเจ้าหน้าที่หรือพนักงานในองค์กรการเมือง เศรษฐกิจ เช่น นักวิชาการอิสลามศึกษาใน

สถาบันการเงินอิสลาม เจ้าหน้าที่ซะกาตและสวัสดิการชุมชนวิถีอิสลาม   
8.4 อาชีพอิสระ 
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9. ชื่อ นามสกุล เลขบัตรประจำตัวประชาชน ตำแหน่ง และคุณวุฒิของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร 

ชื่อ นามสกุล 
ตำแหน่งทางวชิาการ 

เลขบตัรประจำตัวประชาชน 
คุณวุฒิ/สาขาวิชา สถาบันที่สำเร็จการศึกษา 

ป ี
พ.ศ. 

1. นางสาวยามีละห์ โตะ๊แม 
อาจารย ์
3-9501-001146-34-1 

Ph.D.(Islam Civilization) 
 
ศศ.ม. (อิสลามศึกษา) 
ศศ.บ. (อิสลามศึกษา) 

Science University 
Malaysia, ประเทศมาเลเซยี 
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์

2555 
 

2546 
2542 

2. นางอุไรรัตน์  ยามาเร็ง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย ์
3-8105-00210-57-5 

ศษ.ม. (หลักสูตรและการสอน) 
กศ.บ. (วิทยาศาสตร์-เคมี) 

มหาวิทยาลยัรามคำแหง 

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

2545 
2529 

3. นายอิสมาแอ สน ิ
อาจารย ์
3-9506-00124-85-8 

ปร.ด. (อิสลามศึกษา) 
 
ศศ.ม. (กฎหมายอิสลาม) 
B.A (Islamic Studies) 

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์  
 
มหาวิทยาลยัอิสลามยะลา 
Al-Azhar University, ประเทศอียิปต ์

2562 
 

2553 
2549 

4. นายมูฮัมหมัด เนสะและ 
อาจารย ์
3-9011-00719-16-1 

ปร.ด.(อิสลามศึกษา) 
ศษ .ม .(การบร ิหารและการ
จัดการการศึกษาอิสลาม) 
B.A. (Islamic Studies) 

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์  
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์  
 
Cokroaminoto University 
Yogyakarta  
ประเทศอินโดนีเซีย 

2562 
2555 

 
2543 

5. นางสาวปราณี  หลำเบญ็สะ 
อาจารย ์
3-9304-00164-59-1 

ศษ .ม . (การว ัดผลและว ิจัย
การศึกษา) 
ศษ.บ. (ครุศาสตรอสิลาม) 

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์  
 
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์  

2553 
 

2547 
 

10. สถานที่จัดการเรียนการสอน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จำเป็นในการวางแผนหลักสูตร 
 11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 

 สถานการณ์และแนวโน้มของสังคมไทยในช่วงปี พ .ศ.2560 - 2564 ที่สำคัญประกอบ      
ด้วย 1) โครงสร้างประชากรไทยเปลี่ยนแปลงเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์เมื่อสิ้นสุดแผนพัฒนาฯ 
ฉบับที่ 12 โดยปี 2557 ประชากรวัยแรงงานจะมีจำนวนสูงสุดและเริ่มลดลงอย่างต่อเนื่อง ส่งผล
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กระทบต่อศักยภาพการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศในระยะยาว 2) คุณภาพคนไทยทุกกลุ่มวัยยัง
มีปัญหา โดยแต่ละกลุ่มวัยยังมีปัญหาสำคัญที่จะส่งผลต่อการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน
ของประเทศในอนาคตทั ้งเร ื ่องพัฒนาการและสติปัญญาตั ้งแต่ว ัยเด็กการขาดทักษะความรู้
ความสามารถที่ส่งผลต่อคุณภาพแรงงานของประเทศ ปัญหาด้านสุขภาพในวัยผู้สูงอายุที่ส่งผลต่อ
ภาระค่าใช้จ่ายภาครัฐ 3) ครอบครัว พ่อแม่เลี้ยงเดี่ยวและครอบครัวข้ามรุ่นมีความเปราะบางสูง ส่งผล
ต่อการเลี้ยงดูเด็กให้เติบโตอย่างมีคุณภาพ การเปลี่ยนแปลงทางโครงสร้างประชากร เศรษฐกิจและ
สังคม ส่งผลให้ครอบครัวไทยมีขนาดเล็กลง จาก 3.6 คน ในปี 2543 เหลือ 2.7 คน ในปี 2557 และมี
รูปแบบที่หลากหลายมากขึ้น 4) คุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ของคนไทยยังอยู่ในระดับค่อนข้าง
ต่ำ คนไทยได้รับโอกาสทางการศึกษาสูงขึ้น โดยมีจำนวนปีการศึกษาเฉลี่ยของประชากรวัยแรงงาน
อายุ 15-59 ปี เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจาก 8.8 ปี   ในปี 2551 เป็น 9.3 ปี ในปี 2558 แต่เมื่อพิจารณา
คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนขั้นพื้นฐาน (O-NET) ในปี 2558 พบว่า มีค่าเฉลี่ยต่ำกว่า
ร้อยละ 50 และผลคะแนนสอบ PISA ที่อยู่ในระดับต่ำกว่าอีกหลายประเทศที่มีระดับการพัฒนา
ใกล้เคียงกัน เนื่องจากข้อจำกัดที่สำคัญของการศึกษาไทยทั้งปัญหาเรื่องหลักสูตรและระบบการเรียน
การสอนที่เน้นการท่องจำ ทำให้ขาดความคิดสร้างสรรค์ ปัจจัยสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนและ
ครูที่มีคุณภาพยังกระจายไม่ทั่วถึง โดยเฉพาะในพื้นที่ห่างไกล จึงจำเป็นต้องพัฒนาคุณภาพคนในทุก
มิติอย่างสมดุลทั้งด้านจิตใจ ร่างกาย ความรู้ ทักษะ และความสามารถให้เพียบพร้อมทั้งด้านคุณธรรม
และความรู้ ซึ่งจะนำไปสู่การคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล รอบคอบ ระมัดระวังด้วยจิตสำนึกและมี
คุณธรรม จริยธรรมในการดำรงชีวิตอย่างมีศักดิ์ศรี  มีความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม สามารถ
เป็นกำลังในการแข่งขันของประเทศได้ 

สาขาวิชาอิสลามศึกษาของคณะครุศาสตร์จะช่วยให้การพัฒนาคุณภาพบัณฑิตด้านอิสลาม
ศึกษาพัฒนาไปสู่การเป็นผู้เชี่ยวชาญอิสลามศึกษา สามารถเป็นศูนย์กลางการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่
สร้างความเป็นเลิศทางวิชาการมีคุณธรรมจริยธรรม สร้างองค์ความรู้บูรณาการ สร้างสันติสุขและ
เสริมสร้างความร่วมมือกับประเทศสมาชิกในประชาคมอาเซียนโดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศมาเลเซีย 
อินโดนีเซียและบรูไน เนื่องจากประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศดังกล่าวนับถือศาสนาอิสลามทำให้
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอิสลามมีความสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาตามแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติดังกล่าว 

11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาสังคมและวัฒนธรรม 
 ความต้องการทางการศึกษาของประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้มีความแตกต่าง

จากพื้นที่ส่วนอื่นของประเทศ คือ ผู้ปกครองมีความต้องการให้บุตรหลานได้รับการศึกษาเพื่อให้มี
ความรู้ ทั้งด้านวิชาสามัญตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ และความรู้ทางด้านศาสนาอิสลามควบคู่
กัน ทำให้ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้มีโรงเรียนลักษณะสองระบบเกิดขึ้นเป็นจำนวนมาก โรงเรียน
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ดังกล่าวเป็นที่รู้จักในนาม “โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม” โรงเรียนประเภทนี้จัดการศึกษาตาม
หลักสูตรวิชาสามัญและหลักสูตรวิชาอิสลามศึกษาควบคู่กัน ซึ่งการจัดการศึกษารูปแบบดังกล่าว 
สามารถสนองตอบตามความต้องการของประชาชนแห่งนี้เป็นอย่างดี  นอกจากนั้นยังมีสถานศึกษาอ่ืน 
ๆ ที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรอิสลามศึกษาอีกเป็นจำนวนมาก เช่น ศูนย์การศึกษาอิสลามประจำ
มัสยิด (ตาดีกา) สถานศึกษาการศึกษาขั้นพื้นฐาน รวมทั้งสถาบันศึกษาปอเนาะ ดังนั้น ความต้องการ
ในการเรียนอิสลามศึกษาจึงมีจำนวนมาก และปัจจุบันพบว่านักศึกษาจำนวนหนึ่งเข้ารับการศึกษา
อิสลามในวิทยาลัยชุมชน และนักศึกษาจบออกมาได้วุฒิอนุปริญญา ซึ่งนักศึกษาเกือบทั้งหมดต้องการ
เรียนต่อในด้านนี้เพื่อให้ได้วุฒิปริญญาตรี  
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ในเรื ่องของสถานการณ์ในสังคมปัจจุบันซึ ่งมีแนวโน้มของสังคมไทยด้านสังคมและ
วัฒนธรรม พบว่า คนไทยส่วนใหญ่ยังมีปัญหาด้านคุณธรรม จริยธรรม และไม่ตระหนักถึงความสำคัญ
ของการมีวินัย ความซื่อสัตย์สุจริต และการมีจิตสาธารณะ กระแสการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่หลั่งไหล
เข้าสู่ประเทศไทยในสังคมที่เป็นยุคดิจิทัล ส่งผลให้ค่านิยมในสังคมไทยเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว     
คนไทยบางส่วนไม่สามารถเลือกรับปรับใช้กับการดำเนินชีวิตประจำวัน ส่งผลให้วัฒนธรรมและวิถีชีวิต
แบบดั้งเดิมที่เป็นรากเหง้าของคนไทยถูกกลืนโดยวิถีชีวิตแบบใหม่ มีค่านิยมยึดตนเองเป็นหลัก
มากกว่าการคำนึงถึงสังคมส่วนรวม รักสนุกและความสบาย เชื่อข่าวลือ ขาดความอดทน ขาดวินัย  
วัตถุนิยม ยอมรับคนที่ฐานะมากกว่าคนดี  มีคุณธรรม 

จากสถานการณ์การพัฒนาดังกล่าวจึงได้มีการกำหนดวิสัยทัศน์ไว้ในแผนการพัฒนา
การศึกษาแห่งชาติให้ “คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ดำรงชีวิต
อย่างเป็นสุข สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษ
ที่ 21” และได้กำหนดยุทธศาสตร์ที่สำคัญ ประกอบด้วย 1) การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของ
สังคมและประเทศชาติ 2) การผลิตและพัฒนากำลังคน การวิจัยและนวัตกรรมเพื ่อสร้างขีด
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 3) การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่ง
การเรียนรู้ 4) การสร้างโอกาส  ความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษา 5) การจัดการศึกษา
เพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 6) การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัด
การศึกษา 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้กำหนดเป้าหมายรวมการพัฒนาของแผนพัฒนาฯ 
ฉบับที่ 12 ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาคน คือ การพัฒนาให้คนไทยมีคุณลักษณะเป็นคนไทยที่สมบูรณ์        
มีวินัย มีทัศนคติและพฤติกรรมตามบรรทัดฐานที่ดีของสังคม มีความเป็นพลเมืองตื่นรู้ มีความสามารถ
ในการปรับตัวได้อย่างรู้เท่าทันสถานการณ์ มีความรับผิดชอบและทำประโยชน์ต่อส่วนรวม มีสุขภาพ
กายและใจที่ดี มีความเจริญงอกงามทางจิตวิญญาณ มีวิถีชีวิตที่พอเพียงและมีความเป็นไทย  รวมทั้ง
การพัฒนาให้คนไทยมีการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลและมีความสามารถในเรียนรู้ด้วย
ตนเองอย่างต่อเนื่อง 

จากเป้าหมายดังกล่าว ได้กำหนดแนวทางการพัฒนาที่สำคัญ ได้แก่ 1) ปรับเปลี่ยนค่านิยม     
คนไทยให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย จิตสาธารณะ และพฤติกรรมที่พึงประสงค์ 2) พัฒนาศักยภาพ
คนให้มีทักษะ ความรู้และความสามารถในการดำรงชีวิตอย่างมีคุณค่า โดยให้ความสำคัญกับการพัฒนา
เด็กวัยเรียนและวัยรุ่นให้มีทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ มีความคิดสร้างสรรค์ มีทักษะการ
ทำงานและการใช้ชีวิตที่พร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงานโดยปรับกระบวนการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้เด็กมีการ
เรียนรู้จากการปฏิบัติจริง สอดคล้องกับพัฒนาการของสมองแต่ละช่วงวัย เน้นพัฒนาทักษะพ้ืนฐานด้าน
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี ด้านวิศวกรรมศาสตร์ ด้านคณิตศาสตร์ ด้านศิลปะ และด้านภาษาต่างประเทศ 
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สนับสนุนให้เด็กเข้าร่วมกิจกรรมทั้งในและนอกห้องเรียนที่เอื้อต่อการพัฒนาทักษะชีวิตและทักษะการ
เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง เช่น การอ่าน การบำเพ็ญประโยชน์ทางสังคม การดูแลสุขภาพ การทำงานร่วมกัน
เป็นกลุ่ม การวางแผนชีวิต และสร้างแรงจูงใจให้เด็กเข้าสู่การศึกษาในระบบทวิภาคีและสหกิจศึกษาท่ี
มุ่งการฝึก ทักษะอาชีพให้พร้อมเข้าสู่ตลาดงาน 
 

12. ผลกระทบจากข้อ 11 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 
 12.1 การพัฒนาหลักสูตร 

พัฒนาหลักสูตรลักษณะเชิงรุกที่มีศักยภาพในการผลิตบัณฑิตพึงประสงค์และบุคลากร
ทางด้านการศึกษาที่มีความสามารถในการจัดการศึกษาที่มุ่งเสริมสร้างพัฒนานักศึกษาให้มีทักษะและ
มีความรู้อิสลามศึกษาที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของโลกปัจจุบันและสามารถถ่ายทอดความรู้
เหล่านั้นให้แก่เยาวชนในสถานศึกษาต่อไป  

      12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน  
             มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลามีพันธกิจที่สำคัญในการผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพในการตอบสนอง
ความต้องการการพัฒนาการศึกษาในพื ้นที ่ท ี ่ร ับผิดชอบเป็นพันธกิจสำคัญตามปรัชญ าของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาที่ว่า “เป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นจังหวัดชายแดนภาคใต้โดย
มุ ่งเน้นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพชีวิตที ่สูงขึ ้น โดยใช้กระบวนการทางการศึกษา 
กระบวนการพัฒนาองค์ความรู้บนพื้นฐานการบูรณาการศาสตร์สากลและภูมิปัญญาท้องถิ่น” โดยมี
บัณฑิตสาขาการศึกษาซึ่งมีบทบาทสำคัญในการแก้ไขปัญหาในพ้ืนที่อย่างยั่งยืน จึงทำให้มีความจำเป็น
ที่จะต้องปรับปรุงหลักสูตรในครั้งนี้ 
 

13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของมหาวิทยาลัย 
13.1  กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปิดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอ่ืน 

โครงสร้างหลักสูตรประกอบด้วย 3 หมวดวิชา  
1.3.1.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไปจัดการเรียนการสอนโดยคณะกรรมการหมวดวิชาศึกษา

ทั่วไปมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
1.3.1.2 หมวดวิชาเฉพาะด้าน จัดการเรียนการสอนโดยคณะครุศาสตร์ 
1.3.1.3 หมวดวิชาเลือกเสรี นักศึกษาเลือกเรียนตามความสนใจ ซึ่งจัดการเรียนการสอน

โดยภาควิชาที่รายวิชานั้นสังกัด 
13.2  กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้ภาควิชา/หลักสูตรอ่ืนต้องมาเรียน 
      รายวิชาในหลักสูตรเปิดโอกาสให้นักศึกษาสาขาวิชาอ่ืนสามารถเลือกเรียนเป็นรายวิชาเลือก

และ/หรือเลือกเสรีได้  
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    13.3 การบริหารจัดการ 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้องประสานงานกับผู้รับผิดชอบหมวดวิชาที่เกี ่ยวข้องกับ

เนื้อหาสาระการจัดตารางเรียนและการสอบและความสอดคล้องกับมาตรฐานผลการเรียนรู ้ตาม
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 

  



9 
 

   
 

หมวดที ่2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 

1.  ปรัชญา ความสำคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
      1.1 ปรัชญาของหลักสูตร 

มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีองค์ความรู้  ทักษะทางวิชาการอิสลามศึกษา เพียบพร้อมด้วย
คุณธรรมจริยธรรมตามหลักการอัลกุรอานและสุนฺนะฮฺ (จริยวัตรของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮฺ      
อะลัยฮิวะสัลลัม) สร้างชีวิตและอาชีพที่ตอบสนองความต้องการของชุมชนด้านเศรษฐกิจ การเมือง 
สังคมและสามารถอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมได้อย่างมีความสุขและสันติ 

1.2 ความสำคัญของหลักสูตร 
 อิสลามได้ให้ความสำคัญกับความรู้ เนื่องจากความรู้นั้นเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับทุก ๆ คน 

เราจึงจำเป็นต้องศึกษาหาความรู้ การศึกษาในอิสลามไม่ใช่แค่การถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์หรือ
ทักษะจากชนรุ่นหนึ่งไปยังชนอีกรุ่นหนึ่ง แต่ในอิสลามการศึกษามีความหมายที่กว้างและครอบคลุมทุก
ด้าน อิสลามเป็นกระบวนการอบรมและบ่มเพาะสติปัญญา ร่างกายและจิตวิญญาณ เพ่ือสร้างให้เป็น
มนษุย์ที่สมบูรณ์ 

 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาอิสลามศึกษา มีความมุ่งม่ันพัฒนาและผลิตบัณฑิต
สู่ความเป็นเลิศทางด้านอิสลามศึกษา มีคุณธรรม จริยธรรมตามหลักการอิสลาม และมีคุณลักษณะตาม
มาตรฐานผลการเรียนรู้ที่กำหนดไว้ในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ทั้ง 
5 ด้าน อย่างมีคุณภาพ ได้แก่ ด้านคุณธรรม จริยธรรม ด้านความรู้ ด้านทักษะทางปัญญา ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 เนื่องจากประชากรส่วนใหญ่ในจังหวัดชายแดนใต้นับถือศาสนาอิสลาม และมีความ
ต้องการให้บุตรหลานได้เรียนรู้และศึกษาในหลักการของอิสลาม หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตนี้ 
สามารถสนองตอบตามความต้องการของประชาชนแห่งนี้เป็นอย่างดี  นอกจากนั้นยังมีสถานศึกษา   
อ่ืน ๆ ที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรอิสลามศึกษาอีกเป็นจำนวนมาก เช่น ศูนย์การศึกษาอิสลามประจำ
มัสยิด (ตาดีกา) สถานศึกษาการศึกษาขั้นพื้นฐาน รวมทั้งสถาบันศึกษาปอเนาะ ดังนั้น ความต้องการ
ในการเรียนอิสลามศึกษาจึงมีจำนวนมาก และปัจจุบันพบว่านักศึกษาจำนวนหนึ่งเข้ารับการศึกษา
อิสลามในวิทยาลัยชุมชน และนักศึกษาจบออกมาได้วุฒิอนุปริญญา ซึ่งนักศึกษาเกือบทั้งหมดต้องการ
เรียนต่อในด้านนี้เพื่อให้ได้วุฒิปริญญาตรีและสามารถนำไปพัฒนาตนเองในการประกอบอาชีพต่อไป 

 ด้วยเหตุนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาเห็นว่าการผลิตบัณฑิตด้านอิสลามศึกษาสามารถ
เป็นกลไกสำคัญที่จะส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนซึ่งถือว่าเป็นการยกระดับ
คุณภาพเยาวชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ นอกจากนั้นยังเป็นการดำเนินการสอดคล้องกับพันธกิจ
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และปรัชญาของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาที่ว่า“เป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพชีวิตที่สูงขึ้น โดยใช้กระบวนการ
ทางการศึกษา กระบวนการพัฒนาองค์ความรู้บนพื้นฐานการบูรณาการศาสตร์สากลและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น”  

1.3 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร  
   เพ่ือให้บัณฑิตมีคุณลักษณะดังต่อไปนี้ 

1. มีความรู้ เจตคติในศาสตร์อิสลามศึกษา มีทักษะในการแสวงหาความรู้ในสังคมแห่ง

การเรียนรู้ ตลอดจนสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และสามารถนำศาสตร์ใหม่ ๆ ไปประยุกต์ในการ

ดำรงชีวิตและประกอบอาชีพ ตลอดจนพัฒนาคุณภาพชีวิตของสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2. สามารถนำหลักธรรมอัลกุรอานและสุนฺนะฮฺเป็นพื้นฐานในการแก้ปัญหาและพัฒนา

สังคมเพื ่อให้เกิดสังคมสันติสุขบนพื้นฐานความหลากหลายทางศาสนาและวัฒนธรรมได้อย่าง

เหมาะสมสอดคล้องกับวิถีและบริบทสังคม การเมือง และเศรษฐกิจ 

3. มีจิตสำนึกที ่ถูกต้องเกี ่ยวกับการเป็นพลเมืองดี การเมืองการปกครองในระบอบ

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข รู้จักรักษาและส่งเสริมสิทธิเสรีภาพ ความเสมอภาค 

และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ มีความภูมิใจในความเป็นไทย และมีความรู้อันเป็นสากลควบคู่คุณธรรม

อิสลาม  
 

1.4 ความคาดหวังผลลัพธ์การเรียนรู้เม่ือสิ้นปีการศึกษา 
 

ชั้นปี รายละเอียด 
1 มีเจตคติ จิตสำนึกในศาสตร์อิสลามศึกษา มีทักษะในการแสวงหาความรู้ที่หลากหลาย 
2 มีความรู้และทักษะการดำรงชีวิตด้วยคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสาธารณะมุ่งประโยชน์

ส่วนรวมเป็นที่หนึ่ง 
3 สร้างองค์ความรู้ใหม่ด้านอิสลามศึกษา พัฒนาวิทยาการที่รองรับการนำไปประยุกต์ใช้

ในชีวิตและอาชีพอย่างสร้างสรรค์ 
4 นำหลักธรรมอัลกุรอานและสุนนะฮฺเป็นพื ้นฐานในการพัฒนาและแก้ปัญหาสังคม

บูรณาการศาสตร์ร่วมสมัยใหม่   
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2. แผนพัฒนาปรับปรุง 

แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 
- ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรศิลป 
ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอิสลามศึกษา
ให ้ ม ี มาตรฐานไม ่ ต ่ ำกว ่ ากรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาที่ 
ส กอ .กำหนดและสอดคล ้ อ ง กั บ
ความก้าวหน้าทางวิชาการและการ
เปลี่ยนแปลงของสังคม 

- พ ัฒนาหล ั กส ู ต ร โ ดยมี
พ้ืนฐานจากหลักสูตรในระดับ
สากล 

- ต ิ ด ต า ม ก า ร ป ร ะ เ มิ น
ห ล ั ก ส ู ต ร แ ล ะป ร ั บป รุ ง
ติดตามอย่างต่อเนื่อง 

- เอกสารปรับปรุงหลักสูตร 
-รายงานผลการประเมินหลักสูตร 

- ปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของท้องถิ่น 

- ประเมินหลักสูตรจากผู ้ใช้
บ ัณฑ ิต และสำรวจความ
ต้องการเข ้าศ ึกษาต่อของ
น ักเร ียนมัธยมศ ึกษาตอน
ปลายและระดับอนุปริญญา 

-รายงานผลการประเมินหลักสูตร
ของนักศึกษา บัณฑิต ผู้ใช้บัณฑิต 
และคณาจารย์ที่เกี่ยวข้อง  

- พ ัฒนาศ ักยภาพของผ ู ้ ส อนให้
สามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

- สน ั บสน ุ นส ่ ง เ ส ร ิ ม ให้
อาจารย ์จ ัดก ิจกรรมการ
เร ียนร ู ้ท ี ่ เน ้นผ ู ้ เร ียนเป็น
สำคัญ 

- การจ ัดทำรายละเอ ียดของ
รายวิชา (มคอ.3) 
- การรายงานผลการดำเนินการ
ของรายวิชา (มคอ.5) 
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หมวดที ่3 ระบบการจัดการศึกษา การดำเนินการและโครงสร้างของหลักสูตร 

1.  ระบบการจัดการศึกษา 
 1.1 ระบบการจัดการศึกษาในหลักสูตร 

ระบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษา แบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ 1 ภาคการศึกษาปกติ
มีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ 
 1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน 
 ไม่มี 
 1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค 

การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาคให้เป็นไปตามข้อบังคับ ระเบียบ หรือประกาศของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
 

2. การดำเนินการหลักสูตร 
2.1 วัน เวลาในการดำเนินการเรยีนการสอน        

           ภาคการศึกษาที่ 1 เดือนมิถุนายน – เดือนกันยายน 
 ภาคการศึกษาที่ 2 เดือนพฤศจิกายน – เดือนกุมภาพันธ์ 

2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
2.2.1 สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า และเป็นผู้สำเร็จการศึกษา

ด้านอิสลามศึกษาไม่ต่ำกว่าชั้นอิสลามศึกษาตอนกลาง (ชั้นปีที่ 3 มูตาวัสฺสีเฏาะห์) หรือผ่านการ
ทดสอบความรู้อิสลามศึกษาตามท่ีหลักสูตรกำหนด 

2.2.2 สำเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา สาขาวิชาอิสลามศึกษา หรือในสาขาอื ่น ๆ ที่
เกี่ยวข้อง 

2.2.3 มีคุณสมบัติอ่ืนครบถ้วนตามประกาศข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
2.3  ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า  

2.3.1 นักศึกษามีปัญหาการปรับตัวในการเรียนระดับอุดมศึกษาที่จะต้องบูรณาการความรู้
และ ขาดทักษะในการอภิปรายแสดงความคิดเห็น 

2.3.2 นักศึกษามีปัญหาและขาดความมั่นใจในการสื่อสารภาษาไทย 
2.4  กลยุทธ์ในการดำเนินการเพือ่แก้ไขปัญหา / ข้อจำกัดของนักศึกษาในข้อ 2.3 

      2.4.1 จัดปฐมนิเทศทั้งในระดับมหาวิทยาลัย คณะ และสาขาวิชา   
 2.4.2 จัดอาจารย์ที่ปรึกษาจากสาขาวิชา และมีฝ่ายแนะแนวของมหาวิทยาลัย 
 2.4.3 จัดระบบพ่ีช่วยน้องเพ่ือแนะนำ ให้คำปรึกษา ทั้งด้านการเรียนและการดำเนินชีวิต 
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 2.4.4 มีโครงการปรับพื้นฐานความรู้ด้านอิสลามศึกษาให้กับนักศึกษาใหม่เพ่ือให้มีความพร้อม
ในการเข้าศึกษา 
 

2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้สำเร็จการศึกษาในระยะเวลา 5 ปี 
 

ระดับ/ชั้นปี 
จำนวนนักศึกษาในแต่ละปีการศึกษา 

2564 2565 2566 2567 2568 
ชั้นปีที่ 1 80 80 80 80 80 

ชั้นปีที่ 2 - 80 80 80 80 

ชั้นปีที่ 3 - - 80 80 80 

ชั้นปีที่ 4 - - - 80 80 

รวมจำนวนนักศึกษา 80 160 240 320 320 
จำนวนบัณฑิตท่ีคาดว่า 

จะสำเร็จการศึกษา 
- - - 80 80 

2.6 งบประมาณตามแผน 
2.6.1 งบประมาณรายรับ (หน่วยบาท)  

 

รายละเอียดรายรับ 
ปีงบประมาณ 

2564 2565 2566 2567 2568 
ค่าธรรมเนียม
การศึกษาคนละ 8,500 
บาทต่อภาคการศึกษา 

1,360,000 2,720,000 4,080,000 5,440,000 5,440,000 

เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
คนละ 700 บาทต่อปี 

56,000 112,000 168,000 224,000 224,000 

รวมรายรับ 1,416,000 2,832,000 4,248,000 5,664,000 5,664,000 
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2.6.2 งบประมาณรายจ่าย (หน่วยล้านบาท) 

หมวดค่าใช้จ่าย 
ปีงบประมาณ 

2564 2565 2566 2567 2568 
เงินคงคลังร้อยละ  20 283,2000 566,400 849,600 1,132,800 1,132,800 

รายจ่ายระดับ
มหาวิทยาลัยร้อยละ 40  

566,400 1,132,800 1,699,200 2,265,600 2,265,600 

ค่าใช้จ่ายในการ
ดำเนินงาน ร้อยละ 40  

566,400 1,132,800 1,699,200 2,265,600 2,265,600 

รวม 1,416,000 2,832,000 4,248,000 5,664,000 5,664,000 
จำนวนนักศึกษา 80 160 240 320 320 

ค่าใช้จ่าย/หัวนักศึกษา 14,160 14,160 14,160 14,160 14,160 

 
2.7  ระบบการศึกษา 

 แบบชั้นเรียน 
 

2.8  การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนข้ามมหาวิทยาลัย 
    ให้เป็นไปตามข้อบังคับ ระเบียบ หรือประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา  
 

3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 
     3.1 หลักสูตร 

3.1.1 จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 120 หน่วยกิต 
3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร 

โครงสร้างหลักสูตร ประกอบด้วยหมวดวิชา  3 หมวด คือ หมวดวิชาศึกษาทั ่วไป 
หมวดวิชาเฉพาะ และหมวดวิชาเลือกเสรี แต่ละหมวดวิชาประกอบด้วยกลุ่มวิชา ดังนี้ 

 

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                           ไม่น้อยกว่า   30 หน่วยกิต 
       1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร                     ไม่น้อยกว่า   15 หน่วยกิต 
       1.2 กลุ่มวิชาวิถีแห่งชีวติ  6 หน่วยกิต 
       1.3 กลุ่มวิชาพลเมืองโลก  6 หน่วยกิต 
       1.4 กลุ่มวิชาอัตลักษณ์ของคณะ  3 หน่วยกิต 
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2. หมวดวิชาเฉพาะ                                    ไม่น้อยกว่า   84 หน่วยกิต 
       2.1 กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน ไม่น้อยกว่า   78 หน่วยกิต 
               2.1.1 วิชาเอกบังคับ    63 หน่วยกิต 
               2.1.2 วิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต 
      2.2 กลุ่มวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพและวิชาชีพ            6  หน่วยกิต 
3. หมวดวิชาเลือกเสรี                                 ไม่น้อยกว่า   6 หน่วยกิต 

3.1.3  รายวิชา   
              รายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอิสลามศึกษา ดังนี้ 

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า    30  หน่วยกิต 
 1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร ไม่น้อยกว่า    15  หน่วยกิต 

  1) วิชาบังคับ                                          12  หน่วยกิต   
 5100101 ภาษา ความคิด และการสื่อสาร 

Language Thought and Communication 
    3(3-0-6) 

 5100102 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร    
Thai for Communication 

3(3-0-6) 

 5100103 ภาษาไทยเพ่ือการประกอบอาชีพ* 
Thai for Careers 

3(3-0-6) 

 5100105 ภาษาอังกฤษหรรษา 
English for Fun 

3(3-0-6) 

 5100106 การใช้ภาษาอังกฤษในสังคมออนไลน์     
English Usage for Social Network 

3(3-0-6) 

 5100107 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารและพัฒนาการเรียนรู้* 
English for Communication and Learning 
Development 

2(1-2-3) 

   5100108   ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 1*    
English for Communication 1 

2(1-2-3) 

 5100109 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 2* 
English for Communication 2 

2(1-2-3)   
 

 

หมายเหตุ * หมายถึง รายวิชาสำหรับนักศึกษาท่ีสำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
(ปวส.) หรือเทียบเท่าขึ้นไป 
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 5100113 ก้าวทันโลกเทคโนโลยีและสื่อ 
Technology and Media Literacy 
 

3(3-0-6) 

 2) วิชาเลือก                                           ไม่น้อยกว่า 3  หน่วยกิต      

 5100104 การพัฒนาทักษะการพูดและการเขียนภาษาไทย 
Developments of Thai Speaking and Writing 
Skills 

    3(3-0-6)      

 5100110 การพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ   
English Communication Skills Development 

3(3-0-6) 

 5100111 ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร 
Chinese for Communication 

3(3-0-6) 

 5100112 ภาษามลายูเพ่ือการสื่อสาร 
Melayu for Communication 

       3(3-0-6) 

 1.2 กลุ่มวิชาวิถีแห่งชีวิต ไม่น้อยกว่า    6  หน่วยกิต 
 1) วิชาบังคับ                                          3  หน่วยกิต   
 5100116 อยู่ดี กินดี มีสุข 

Well-being 
3(3-0-6) 

 5100117 วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจำวัน 
Science in Daily Life 

3(3-0-6) 

 

 2) วิชาเลือก                                             ไม่น้อยกว่า 3  หน่วยกิต      
 5100114 เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการนำเสนอ       

Information Technology for Presentation 
3(3-0-6) 

 5100115 เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจำวัน*       
Information Technology in Daily Life 

3(3-0-6) 

 5100118 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน*     
 Mathematics in Daily Life 

3(3-0-6) 

 5100119 การบริหารร่างกาย 
Body Exercise 

1(0-2-2) 

 

หมายเหตุ * หมายถึง รายวิชาสำหรับนักศึกษาท่ีสำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
(ปวส.) หรือเทียบเท่าขึ้นไป 
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 5100120 การกีฬาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต* 
Sports for the Quality of Life Development 

2(1-2-3) 

 5100121 ศาสตร์พระราชากับการพัฒนาท้องถิ่น 
King’s Philosophy for Local Development 

3(3-0-6) 

 5100122 ชี้ช่องทางดี ชี้ช่องทางรวย 
Introduction of Ethics and Wealth    

3(3-0-6) 

 5100123 ความงดงามแห่งตน 
Beauty of Life      

3(3-0-6) 

 5100124 ก้าวสู่โลกกว้าง  
Step to the World 

2(1-2-3) 

 5100125 ความจริงของชีวิต*  
Truth of Life 

3(3-0-6) 

 5100126 การพัฒนาตน*  
Self Development 

2(2-0-4) 

 5100127 สุนทรียภาพเพ่ือชีวิต*             
Aesthetics for Life 

3(3-0-6) 

 5100128 ชีวิตและวัฒนธรรมไทย 
Life and Thai Culture 

2(1-2-3) 

 
 
 

 1.3 กลุ่มวิชาพลเมืองโลก ไม่น้อยกว่า    6  หน่วยกิต 
 1) วิชาบังคับ                                          3  หน่วยกิต   
 5100129 พหุวัฒนธรรมกับสันติภาพ 

Multiculture  and Peace 
 

3(3-0-6) 

 

 2) วิชาเลือก                                           ไม่น้อยกว่า 3  หน่วยกิต      
 5100130 ทักษะชีวิตเพ่ือสังคม 

Life Skill for Society 
3(3-0-6) 

 

หมายเหตุ * หมายถึง รายวิชาสำหรับนักศึกษาท่ีสำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
(ปวส.) หรือเทียบเท่าขึ้นไป 
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 5100131 สังคมภิวัตน์ 
Socialization 

3(3-0-6)    

 1.4 กลุ่มวิชาอัตลักษณ์ของคณะ 3  หน่วยกิต 
 5100132 ครูแห่งแผ่นดิน  

Teachings of King Rama 9 
3(3-0-6) 

 

                  2. หมวดวิชาเฉพาะ                                      ไม่น้อยกว่า   
                      2.1 กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน                               ไม่น้อยกว่า 
                               1) วิชาเอกบังคับ                              

84 หน่วยกิต 
78 หน่วยกิต 
63 หน่วยกิต 

11100106 อัลกุรอานและตัจญ์วีด                                     
al-Qur’an and Tajwid 

3(2-2-5) 
 

11100107 อุลูมอัลกุรอาน 
Ulum al-Qur’an 

3(3-0-6) 

11100108 ภาษาอาหรับ 1 
Arabic 1 

3(3-0-6) 

11100109 อัลหะดีษจริยธรรม 
Ethics al-Hadith 

3(3-0-6) 

11100110 ชีวประวัตินบีมุฮัมมัด 
Biography of the Prophet Muhammad  

3(3-0-6) 

11100111 อุลูมอัลหะดีษ  
Ulum al-Hadith 

3(3-0-6) 

11100212 อะกีดะฮฺอิสลามียะฮฺ 
Aqidah Islamiyah 

3(3-0-6) 

11100213 ประวัติศาสตร์อิสลาม 1 
History 1                

3(3-0-6) 

11100214 ฟิกฮฺ 1 
Fiqh 1 
 

3(2-2-5) 

 

หมายเหตุ * หมายถึง รายวิชาสำหรับนักศึกษาท่ีสำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
(ปวส.) หรือเทียบเท่าขึ้นไป 
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11100215 ศาสนาโลก 
World Religions 

3(3-0-6) 

11100216 วิธีวิทยาการวิจัยอิสลามศึกษา 
Research Methodology in Islamic Studies 

3(2-2-5) 

11100217 หลักการและวิธีการดะอฺวะฮฺ 
Principles and Method of Dawah 

3(2-2-5) 

11100318 โลกทัศน์อิสลาม 
Islamic Worldview 

3(2-2-5) 

11100319 หลักกฎหมายอิสลาม 
Principles of Fiqh 

3(3-0-6) 

11100320 วิธีวิทยาการศึกษาอัลกุรอาน 
Quranic Educational Method 

3(3-0-6) 

11100321 ฟิกฮฺ 2 
Fiqh 2 

3(2-2-5) 

11100322 ประวัติศาสตร์อิสลาม 2 
History 2 

3(3-0-6) 

11100323 ภาษาอาหรับ 2 
Arabic 2 

3(3-0-6) 

11100424 สัมมนาทางอิสลามศึกษา 
Seminar on Islamic Studies 

3(2-2-5) 

11100425 การบริหารและการจัดการในอิสลาม 
Administration and management in Islam 

3(2-2-5) 

11100426 นักคิดมุสลิม 
Muslim Thinkers 

3(3-0-6) 

   2) วิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต 
                  เลือกจากกลุ่มวิชาใดวิชาหนึ่งหรือจากหลายกลุ่มวิชา ดังต่อไปนี้ 
                 กลุ่มวิชามุสลิมศึกษา 

11100327 อารยธรรมอิสลาม 
Islamic Civilization 

3(3-0-6) 

11100328 อิสลามและสันติภาพ 

Islam and Peace 
3(3-0-6) 
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11100335 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการจัดการ
เรียนรู้อิสลามศึกษา  
Innovation and Information Technology for 
Islamic Educational Management 

3(2-2-5) 

11100336 ประวัติและปรัชญาการศึกษาอิสลาม 
History and Philosophy of Islamic Education 

3(3-0-6) 

11100337 วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้อิสลามศึกษา 1  
Islamic Learning Management Science 1 

3(2-2-5) 

11100432 อิสลามและวิทยาศาสตร์ 
Islam and Science 

3(2-2-5) 

11100438 อิสลามศึกษากับการเรียนรู้ในศตวรรษ 21 
Islamic Studies and Learning in the 21st 
Century 

3(2-2-5) 

11100439 วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้อิสลามศึกษา 2  
Islamic Learning Management Science 2 

3(2-2-5) 

                กลุ่มนิติศาสตร์อิสลาม 

11100340 กฎหมายครอบครัวอิสลาม 
Islamic Family Law 

3(3-0-6) 

11100341 กฎหมายมรดกและพินัยกรรมอิสลาม 
Islamic Inheritance and Wills Law 

3(3-0-6) 

11100342 กฎหมายอาญาอิสลาม 
Islamic criminal law 

3(3-0-6) 

11100430 เศรษฐศาสตร์อิสลาม 
Islamic Economics 

3(2-2-5) 

11100434 อิสลามและมนุษย์สัมพันธ์ 
Islam and Human Relations 

3(2-2-5) 

11100443 กฎหมายวิธีพิจารณาความอิสลาม 
Law of Islamic Judiciary  

3(3-0-6) 

11100444 กฎหมายว่าด้วยกิจการอิสลามในประเทศไทย 
Law on Islamic Affairs in Thailand 
 

3(3-0-6) 
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11100445 ยุติธรรมชุมชน                                                                      
Community Justice 

3(3-0-6) 

                กลุ่มบริหารและพัฒนาชุมชน 
11100329 แนวคิดทางการเมืองในอิสลาม 

Political Thoughts in Islam 
3(3-0-6) 

11100346 เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหารและพัฒนา                               
Information Technology for Administration and 
Development 

3(2-2-5) 

11100347 กระบวนการและเทคนิควิธีการพัฒนาชุมชน                                    
Processes and Technical Methods of 
Community 

3(2-2-5) 

11100348 การบริหารการพัฒนาชุมชนวิถีอิสลาม                                           
Community Development Administration in 
Islamic Way 

3(3-0-6) 

11100431 อิสลามในโลกปัจจุบัน 
Islam in Contemporary World 

3(2-2-5) 

11100433 สังคมมุสลิม 
Muslim Society 

3(2-2-5) 

11100449 การสร้างสมานฉันท์แนวสันติวิธ ี
Building Solidarity in peaceful way 

3(3-0-6) 

11100450 ภาวะผู้นำเพ่ือการบริหารและพัฒนาชุมชน 
Leadership for Community Administration and 
Development 

3(2-2-5) 

             2.2   กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพและวิชาชีพ 6  หน่วยกิต 
                11100451 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

Preparation for Professional Experience 
1(1-0-2) 

              11100452 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพอิสลามศึกษา 
Professional Experience  in Islamic Study 
 
 
 

5(450) 
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                  3. หมวดวิชาเลือกเสรี                                 ไม่น้อยกว่า   6  หน่วยกิต 
                       ให้เลือกรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยไม่ซ้ำกับรายวิชาที่
เคยเรียนมาแล้วและต้องไม่เป็นรายวิชาที่กำหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์การสำเร็จ
การศึกษาตามหลักสูตรนี้ 

 

      3.1.4 แผนการศึกษา (ปกต)ิ 
ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาที่ 1 
 

หมวดวิชา รหัสวิชา/รายวิชา 
หน่วยกิต 
(ท-ป-อ) 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  6 หน่วยกิต 
หมวดวิชาเฉพาะ 
 

11100106  อัลกุรอานและตัจญ์วีด 3 (2-2-5) 
11100107  อุลูมอัลกุรอาน 3 (3-0-6) 
11100108  ภาษาอาหรับ 1 3 (2-2-5) 
11100109  อัลหะดีษจริยธรรม 3 (3-0-6) 

 รวม 18 หน่วยกิต 
 

 

ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาที่ 2 

หมวดวิชา รหัสวิชา/รายวิชา 
หน่วยกิต 
(ท-ป-อ) 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  6 หน่วยกิต 
หมวดวิชาเฉพาะ 
 

11100110  ชีวประวัตินบีมุฮัมมัด 3 (3-0-6) 
11100111  อูลูมอัลหะดีษ 3 (3-0-6) 

11100212  อะกีดะฮฺอิสลามียะฮฺ 3 (3-0-6) 
11100213  ประวัติศาสตร์อิสลาม 1 3 (3-0-6) 

 รวม 18  หน่วยกิต 
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3.1.4 แผนการศึกษา (ต่อ) 
ปีท่ี 2  ภาคการศึกษาที่ 1 

หมวดวิชา รหัสวิชา/รายวิชา 
หน่วยกิต 
(ท-ป-อ) 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  6 หน่วยกิต 
หมวดวิชาเฉพาะ 
 

11100214  ฟิกฮฺ 1 3 (2-2-5) 
11100215  ศาสนาโลก 3 (3-0-6) 
11100216  วิธีวิทยาการวิจัยอิสลามศึกษา 3 (2-2-5) 

หมวดวิชาเลือกเสรี  3 หน่วยกิต 
 รวม 18 หน่วยกิต 

 
ปีท่ี 2  ภาคการศึกษาที่ 2 

หมวดวิชา รหัสวิชา/รายวิชา 
หน่วยกิต 
(ท-ป-อ) 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  6 หน่วยกิต 
หมวดวิชาเฉพาะ 
 

11100217  หลักการและวิธีการดะอฺวะฮฺ 3 (2-2-5) 
11100318  โลกทัศน์อิสลาม 3 (2-2-5) 
11100319  หลักกฎหมายอิสลาม 3 (3-0-6) 

หมวดวิชาเลือกเสรี  3 หน่วยกิต 
 รวม 18 หน่วยกิต 
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3.1.4 แผนการศึกษา (ต่อ) 
ปีท่ี  3 ภาคการศึกษาที่ 1 

หมวดวิชา รหัสวิชา/รายวิชา 
หน่วยกิต 
(ท-ป-อ) 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  6 หน่วยกิต 
หมวดวิชาเฉพาะ 
 

11100320  วิธีวิทยาการศึกษาอัลกุรอาน 3 (3-0-6) 

11100321  ฟิกฮฺ 2 3 (2-2-5) 
เลือกเรียนวิชาเอกเลือก 6 หน่วยกิต 

 รวม 18  หน่วยกิต 

 
ปีท่ี 3 ภาคการศึกษาที่ 2 

หมวดวิชา รหัสวิชา/รายวิชา 
หน่วยกิต 
(ท-ป-อ) 

หมวดวิชาเฉพาะ 11100322  ประวัติศาสตร์อิสลาม 2 3 (3-0-6) 
 11100323   ภาษาอาหรับ 2 3 (3-0-6) 
 11100424  สัมมนาทางการศึกษา 3 (2-2-5) 

 เลือกเรียนวิชาเอกเลือก 3 หน่วยกิต 

 รวม 12 หน่วยกิต 
 

ปีท่ี 4  ภาคการศึกษาที่ 1 

หมวดวิชา รหัสวิชา/รายวิชา 
หน่วยกิต 
(ท-ป-อ) 

หมวดวิชาเฉพาะ 
 

11100425  การบริหารและการจัดการในอิสลาม 3 (2-2-5) 

11100426  นักคิดมุสลิม 3 (3-0-6) 
11100451  การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 1 (1-0-2) 

เลือกเรียนวิชาเอกเลือก 6 หน่วยกิต 

 รวม 13 หน่วยกิต 
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3.1.4 แผนการศึกษา (ต่อ) 

 

ปีท่ี 4  ภาคการศึกษาที่ 2 

หมวดวิชา รหัสวิชา/รายวิชา 
หน่วยกิต 
(ท-ป-อ) 

หมวดวิชาเฉพาะ 11100452  การฝึกประสบการณ์วิชาชีพอิสลามศึกษา  5 (450) 

 รวม 5  หน่วยกิต 

 
3.1.6 คำอธิบายรายวิชา 

         1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                           ไม่น้อยกว่า      30 หน่วยกิต 

 1) กลุ่มภาษาและการสื่อสาร                      ไม่น้อยกว่า       15  หน่วยกิต 

     1.1)  วิชาบังคับ                                ไม่น้อยกว่า       12  หน่วยกิต  

รหัสวิชา ชื่อวิชา                                                                             น(ท-ป-อ)  
5100101 

 
ภาษา ความคิด และการสื่อสาร                                                 3(3-0-6) 
Language Thought and Communication  
         ภาษากับการสื่อสาร ความสัมพันธ์ของภาษากับ ความคิดและการสื่อสาร ทักษะ
การฟังและการอ่าน การลำดับความคิด การสรุปความคิด และการถ่ายทอดความคิด
เพื่อการสื่อสาร ทั้งการพูดและการเขียน การใช้ภาษาไทยผ่านบทเพลงหรือการละเล่น 
การเล่านิทานพื้นบ้าน  

Language and Communication, relation between languages with 
ideas and communication, listening and reading skills, idea organization, 
idea conclusion, expressing ideas for communication for both speaking and 
writing, Thai use through songs, plays and folk tale 

 

 

5100102 
 
 
 

 

ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร                                                         3(3-0-6)       
Thai for Communication 
          ความสำคัญของภาษาไทยในฐานะเป็นเครื่องมือในการสื่อสาร ฝึกทักษะใช้
ภาษาในชีวิตประจำวัน ทั้งด้านการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน การใช้ภาษา
สื่อสารที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ การนำเสนอข้อมูลในเชิงให้ความรู้ข้อคิดเห็น 
ข้อเสนอแนะ และวิจารณ์อย่างมีเหตุผล ศึกษาสภาพปัญหาและแนวทางการแก้ไข  
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การใช้ภาษาในชีว ิตประจำวัน ตระหนักถึงคุณธรรมและมีจิตสำนึกต่อสังคมใน  
การใช้ภาษาไทยในการสื่อสาร 

Significance of Thai language as communication tools, practice of 
language  in daily life use in listening, speaking, reading and writing, use of 
language in formal and information communication, conducting 
informative presentation, giving opinion, suggestion and rational criticism, 
study of problem conditions and its solutions of language used in daily 
life, realizing ethics and awareness of Thai society 
 

 
 
 
 
 

 
 

5100103 ภาษาไทยเพื่อการประกอบอาชีพ                                                3(3-0-6) 
Thai for Careers 

การฝึกทักษะ พัฒนาการใช้ภาษาไทยด้านการฟัง การพูด การอ่านและ      
การเขียนเพื ่อให้เกิดการสื ่อสารอย่างมีประสิทธิภาพถูกต้องตามหลักเกณฑ์ทั ้งใน
ชีวิตประจำวันและการประกอบอาชีพ  ตลอดจนการนำเสนอข้อมูล  การให้ความรู้    
การวิเคราะห์ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะโดยผ่านกระบวนการค้นคว้าตามหลักวิชาการ 
เพื่อนำไปใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ ให้เกิดประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่การงานและ   
การใช้ชีวิตประจำวัน 

Practicing and developing Thai language used in listening, speaking, 
reading and writing in order to communicate effectively in accordance with 
the rules; both for daily life and career as well as presenting, providing 
knowledge, analyzing opinion, and suggesting through process of academic 
research effectively and be able to use in various situations which is 
beneficial to the career and daily life 

 

 

5100105 ภาษาอังกฤษหรรษา                                                               3(3-0-6) 
English for Fun 

การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน ระบบเสียงภาษาอังกฤษ 
คำศัพท์และสำนวนการทักทาย การแนะนำตัวเอง/ผู้อื่น การสอบถามข้อมูลเบื้องต้น 
การแสดงความคิดเห็น การแสดงความรู้สึก การนำเสนอหน้าชั้นเรียน 

 English usage for daily communication, English sound systems,  
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vocabularies and greeting expressions, self-introduction and introducing 
others, basic information inquiries, giving opinions, feeling expression, class 
presentation 
 

5100106 
 
 
 
 
 
 

 

การใช้ภาษาอังกฤษในสังคมออนไลน์                                            3(3-0-6) 
English Usage for Social Network 

การเขียนประโยคภาษาอังกฤษอย่างง่ายในสื่อสังคมออนไลน์  การตั้งและ   
การตอบกระทู ้เป็นภาษาอังกฤษ  การสนทนาภาษาอังกฤษออนไลน์  การแสดง     
ความคิดเห็นเป็นภาษาอังกฤษ  การเขียนหรือการตอบอีเมล์เป็นภาษาอังกฤษ 

Simple English writing in social media, giving queries and answers 
in English, online chatting, giving opinions in English, writing and replying 
email in English 

 

 

5100107 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและพัฒนาการเรียนรู้                            2(1-2-3) 
English for Communication and Learning Development 

พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื ่อการสื ่อสารทั ้งการฟัง พูด อ่าน เขียน ใน
ชีวิตประจำวันในสถานการณ์ต่าง ๆ  อาทิ การกล่าวทักทาย การกล่าวลา  การแนะนำ
ตนเองและผู้อื่น การร้องขอ  การเสนอความช่วยเหลือ การให้คำแนะนำ การบรรยาย
ลักษณะบุคคลและสิ่งของและสถานที่การถามและการให้ข้อมูล การติดต่อสื่อสารทาง
โทรศัพท์และการแสดงความคิดเห็น  พัฒนาทักษะการใช้เครื่องมือ  แหล่งข้อมูลเพ่ือ
ศึกษาค้นคว้าในการพัฒนาการสื่อสาร เช่น การใช้พจนานุกรม  บทความ หนังสือพิมพ์    
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

Development of English communication skills, listening, speaking, 
reading and writing in daily life of various situations such as greeting; 
leave-taking, self-introduction and others, requesting, offering help, giving 
suggestion, describing people, objects and places, inquiring and 
information giving, talking on telephone and expressing opinion; 
development of skills in using tools and resources for communicative 
study such as dictionary, article and newspaper and information 
technology for communication 
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5100108 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1                                                   2(1-2-3) 
English for Communication 1 

การฝึกปฏิบัติการฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษเพื ่อการสื ่อสารใน
ชีวิตประจำวัน ถ้อยคำและสำนวนพื้นฐานที ่ใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ ที ่เกี ่ยวข้อง  
กับการปฏิบัติงานและสาขาอาชีพ รวมถึงการศึกษาวัฒนธรรมประเพณีของประเทศ
เจ้าของภาษา และมารยาทสากลที่ถูกต้องเหมาะสม 

Practices of English listening, speaking, reading, and writing for daily 
communication; focusing on basic vocabulary and expressions relating to 
working performance and career fields, studying on customs and traditions 
of English speaking countries including appropriate social etiquette 
 

 

5100109 
 
 
 
 
 

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2                                                    2(1-2-3) 
English for Communication 2 

การฝึกและพัฒนาการฟง พูด อาน และเขียนภาษาอังกฤษ โดยใช้สถานการณ์
จริงที ่สอดคล้องกับสาขาวิชาชีพที ่เกี ่ยวข้องรวมถึงการฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์
แก้ปัญหาและตัดสินใจในชีวิตประจำวัน และการประกอบอาชีพ 

Practice and development of listening, speaking, reading and 
writing English through real situations in related careers, practice of thinking 
skills, problem solving analyzing and decision making skills for daily life 
and future career 

 

 

5100113 ก้าวทันโลกเทคโนโลยีและสื่อ                                                    3(3-0-6) 
Technology and Media Literacy  

การรู้เท่าทันข้อมูลข่าวสาร การรู้เท่าทันสื่อ การรู้เท่าทันเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื ่อสาร  การเข้าถึงและประเมินข้อมูล  การใช้ข้อมูลและจัดการได้ การ
วิเคราะห์สื่อ การใช้เครื่องมือสื่อสารง่าย ๆ ในการผลิตสื่อ  การใช้สื่อสังคมออนไลน์
อย่างถูกต้องตามกฎหมาย และจริยธรรมทางเทคโนโลยี   

Information literacy, media literacy, IT and communication literacy, 
information access and evaluation, information use and manageability, 
media analysis, simple tools usage for media production, social media use 
under law controls and ethics in technology 
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     1.2)    วิชาเลือก                                     ไม่น้อยกว่า        3  หน่วยกิต  

รหัสวิชา ชื่อวิชา                                                                            น(ท-ป-อ)  

5100104 การพัฒนาทักษะการพูดและการเขียนภาษาไทย                             3(3-0-6)       
Developments of Thai Speaking and Writing Skills 

การพัฒนาทักษะการพูดและการเขียน การพูดและการเขียนในโอกาสต่าง ๆ 
ทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ ศึกษาค้นคว้า ความรู้จากการฟังและการอ่านจาก
สื่อต่าง ๆ  นำเสนอด้วยการพูดและการเขียนโดยคำนึงถึงคุณธรรมและจริยธรรม และ
มารยาทในการสื่อสาร การวิจารณ์การพูดและการเขียน 

Developments of speaking and writing skills, speaking and writing 
for both formal and informal occasion, research, knowledge from listening 
and reading from various media, presenting with presentation and writing 
with ethics and moral realization, communication manners, criticizing 
speaking and writing 
 

 

5100110 
 
 
 
 

  

การพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ                                      3(3-0-6)       
English Communication Skills Development  

การฟังและพูดโต้ตอบในสถานการณ์ที่เก่ียวข้องกับชีวิตประจำวัน การอ่านและ
เขียนข้อความขนาดสั้น  และประโยคที่มีโครงสร้างไม่ซับซ้อน   

Listening and speaking in daily-life situations, short message reading 
and writing, non-complicated sentence reading and writing 

 

 
 
 
 
 

5100111 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร                                                         3(3-0-6)      
Chinese for Communication 

การออกเสียงระบบพินอิน หลักการเขียนอักษรจีน  คำศัพท์ ไวยากรณ์  ขั้น
พ้ืนฐาน การทักทายและการสนทนาเบื้องต้นในชีวิตประจำวัน  

Pin-in pronunciation, principles of Chinese alphabets, vocabularies, 
basic Chinese grammars, greetings and basic daily-life conversation 
 

 

5100112 ภาษามลายูเพื่อการสื่อสาร                                                      3(3-0-6)       
Melayu for Communication 

การใช้ภาษามลายูเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน คำศัพท์ ไวยากรณ์ขั้น
พ้ืนฐาน การทักทายและการสนทนาเบื้องต้นในชีวิตประจำวัน 
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Melayu useage for communication in daily life, vocabularies, basic 
Melayu grammars, greetings and basic daily-life conversation 

 2) กลุ่มวิชาวิถีแห่งชีวิต                                     ไม่น้อยกว่า   6  หน่วยกิต 

     2.1) วิชาบังคับ                                                           3  หน่วยกิต  

รหัสวิชา ชื่อวิชา                                                                            น(ท-ป-อ)  
5100116 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

อยู่ดี กินดี มีสุข                                                                   3(3-0-6)       
Well-being 

การใช้ว ิทยาศาสตร์เทคโนโลยีในชีว ิตประจำวัน ผลกระทบจากการใช้
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต่อสิ่งแวดล้อม  อาหารและคุณค่าทางโภชนาการ อาหาร
เฉพาะโรค การอ่านฉลากโภชนาการ ความรู้เรื่องยาเบื้องต้น สมุนไพรไทย สมุนไพรกับ
การดูแลสุขภาพ กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค การสร้างเสริมสุขภาพกายและสุขภาพจิต   

Science and technology use in daily life, effects of using science 
and technology on environment, foods and nutrition, dietetics, nutrition 
information reading, basic drug information, Thai herbs, herbs with health, 
consumer protection laws, promoting physical and mental health 

 

 

5100117 วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจำวัน                                                   3(3-0-6)       
Science in Daily Life   

พลังงาน แหล่งพลังงาน พลังงานไฟฟ้า การผลิตกระแสไฟฟ้า วงจรไฟฟ้าใน
บ้าน อุปกรณ์ไฟฟ้า หลักการทำงานของเครื่องใช้ไฟฟ้าประเภทต่าง ๆ พลังงานในการ
ดำรงชีวิต ระบบการทำงานของอวัยวะต่าง ๆ ของมนุษย์ พันธุกรรม สารเคมี ที่ใช้ใน
ชีวิต ประจำวัน การใช้ประโยชน์จากจุลินทรีย์ในอุตสาหกรรมอาหาร การจัดการ
ผลผลิตทางการเกษตรและผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมโดยใช้ความร้อน ความเย็น สารเคมี
รังสี บรรจุภัณฑ์และการเก็บรักษา 

Energy and its sources, electric energy and electricity generation, 
electric circuits in houses and electrical equipment, principles of electrical 
devices, energy for living, human organ systems, heredity, chemical use in 
daily life, using microorganism in food industries, agricultural and industrial 
production management with heat, cold, radiochemical, packaging and 
storage 
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     2.2) วิชาเลือก                                        ไม่น้อยกว่า        3  หน่วยกิต  

รหัสวิชา ชื่อวิชา                                                                            น(ท-ป-อ)  

5100114 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการนำเสนอ                                         3(3-0-6)       
Information Technology for Presentation 

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ  การเข้าถึงและการใช้ข้อมูล 
วิธีการเข้าถึงสารสนเทศ กลยุทธ์การสืบค้น การวิเคราะห์และสังเคราะห์สารสนเทศ 
และการนำเสนอสารสนเทศในรูปแบบต่าง ๆ 

Introduction to information technology, data access and use, 
accessing information methods, searching strategies, analyzing and 
synthesizing information, presenting information in various forms 

 

 

5100115 
 
 
 
 

 

เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจำวัน                                         3(3-0-6)       
Information Technology in Daily Life 

ความรู้เบื ้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ การประยุกต์
คอมพิวเตอร์ในชีวิตประจำวัน การประยุกต์คลังความรู้ กฎหมายและจรรยาบรรณ 
ในการใช้ระบบสารสนเทศ ความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ 

Introduction to computer, information technology, computer 
application in daily life, data warehouse application, laws and ethics in 
using information system and security system 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

5100118 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน                                                    3(3-0-6)       
Mathematics in Daily Life 

หลักการและกระบวนการคิด การให้เหตุผล คณิตศาสตร์การเงินเกี่ยวกับ
ดอกเบี้ย การเช่าซื้อ บัญชีรับ-จ่าย ภาษี และสถิติเบื้องต้น เพื่อการประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจำวัน  

Principle and thinking process; giving reasons; financial 
mathematics and interest, hire-purchase; accounting, tax and fundamental 
statistics to apply in daily life 

 

 

5100119 การบริหารร่างกาย                                                                1(0-2-2)       
Body Exercise 

หลักการบริหารร่างกาย การฝึกทักษะ และเทคนิคเบื้องต้นของการบริหาร
ร่างกายเพื่อการเสริมสร้างกล้ามเนื้อแต่ละส่วน ความแข็งแกร่ง ความยืดหยุ่นของ
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ร่างกาย และการทดสอบสมรรถภาพด้วยตนเอง การเลือกการออกกำลังกายและการ
เลือกเล่นกีฬาเพ่ือสุขภาพ การมีน้ำใจนักกีฬา 

Principles of body management, skill practice and basic technique 
of body management to gaining muscle, body flexibility and physical 
fitness self-check, exercise selection and playing sports for healthiness, 
sportsmanship 

 

5100120 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

การกีฬาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต                                                 2(1-2-3) 
Sports for the Quality of Life Development 

กฎ กติกา มารยาท รูปแบบและวิธีการจัดการแข่งขันกีฬาประเภทต่าง ๆ หลัก
และวิธีการเลือกกีฬาให้เหมาะสมกับศักยภาพของแต่ละบุคคล หลักปฏิบัติในการเล่น
กีฬาเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อร่างกาย อารมณ์ และสังคม การป้องกันการบาดเจ็บ
จากการเล่นกีฬาและการปฐมพยาบาลเบื้องต้น การนำทักษะด้านกีฬา การพัฒนา
คุณภาพชีวิตโดยการเล่นกีฬาและการละเล่นพื้นเมืองในท้องถิ่น พัฒนาบุคลิกภาพและ
เสริมสร้างภาวะ การเป็นผู้นำ 

Rules, regulations, etiquette, form and methods of sports 
competition, principles and how to choose sports for individual potential, 
conduct of principles for playing sports at maximum benefits to body, 
emotion and society, injury prevention from sports and basic first aid, 
utilizing sports skill and developing life quality with sports and traditional 
games, personality development promoting leadership 
 

 

5100121 ศาสตร์พระราชากับการพัฒนาท้องถิ่น                                          3(3-0-6)       
King’s Philosophy for Local Development 

 ศาสตร์พระราชากับการจัดการด้านการเกษตรกรรม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม  
และสถานศึกษา หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  โครงการพระราชดำริเพื่อความกินดี
อยู ่ด ีของประชาชน การพัฒนาที ่ย ั ่งยืน และการประยุกต์ใช้ศาสตร์พระราชาใน        
การพัฒนาท้องถิ่น 

King’s philosophy for agricultural management, economies, 
environment and education; sufficiency economy philosophy, royal 
projects for the better living of people, sustainable development, applying 
the King’s philosophy for community development 
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5100122 ชี้ช่องทางดี ชี้ช่องทางรวย                                                        3(3-0-6)       
Introduction of Ethics and Wealth    

การพัฒนาทักษะการเรียนรู้  เข้าใจ เห็นคุณค่าของชีวิต สังคม และสิ่งแวดล้อม  
มีการพัฒนาตนเองเพื่อดำรงตนอย่างมีความสุขและอยู่ร่วมกันผู้อื่นได้ การเสริมสร้าง
คุณธรรมและจริยธรรม การไม่เบียดเบียนผู ้อื ่น การบริหารจัดการและภาวะผู้นำ  
การบริหารทรัพยากรมนุษย์ ทางเลือกการลงทุน หลักการประกอบธุรกิจเบื ้องต้น  
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ การบัญชีและการเงิน ธุรกิจออนไลน์ การตลาด
และการสื่อสาร  

Development of learning, understanding and valuing lives, society 
and environment; self-development for happy living and getting along 
well with people, promoting ethics and moral; care for others, leadership 
management, human resource management, investment channel, 
principles of basic business, analyzing business environment, accounting 
and financing, online business, marketing and communication 

 

 

5100123 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

ความงดงามแห่งตน                                                               3(3-0-6)       
Beauty of Life      

ความรู ้พื ้นฐานเกี ่ยวกับมนุษยสัมพันธ์ การเข้าใจตนเองและเข้าใจผู ้ อ่ืน 
ธรรมชาติของมนุษย์ การพัฒนาบุคลิกภาพ มารยาทสังคม หลักการพูดเบื ้องต้น 
หลักการพูดนำเสนอต่อที่ประชุม ภาวะผู้นำและผู้ตามที่ดี การพัฒนาตนในการทำงานกลุ่ม
และทำงานทีม  และทักษะการใช้ชีวิต 

Introductions to human relation, self-understanding and 
understanding others, human nature, personality developments, social 
etiquette, principles of basic speaking, principles of oral presentation in 
front of meeting, status of good leadership and followership, self-
developments for groups work and teamwork, living skills 

 

 

5100124 ก้าวสู่โลกกว้าง                                                                     2(1-2-3)  
Step to the World 

การค้นหาแหล่งงาน  การอ่านประกาศรับสมัครงาน การกรอกแบบฟอร์มใบสมคัร
งาน การเขียนจดหมายสมัครงานหรืออีเมล์เพื่อสมัครงาน และการเขียนประวัติส่วนตัว  
การนัดหมายเพื่อสัมภาษณ์งาน การสัมภาษณ์งาน การตอบรับและการปฏิเสธการ
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สัมภาษณ์การสนทนาทางโทรศัพท์ ทักษะในการใช้กริยามารยาทและน้ำเสียงในการพูด 
คำศัพท์และสำนวนเพื ่อการปฏิบัติงานและการสื ่อสารในสำนักงาน การบันทึก        
การปฏิบัติงาน การบันทึกการประชุม และการนำเสนอ  การปรับตัวเข้าสู ่ส ังคม       
การปฏิบัติตนในการทำงาน การทำงานเป็นทีม และการมีจิตสาธารณะ 

Job seeking sources, reading jobs announcement, filling out 
application form, writing letters or email for job application, writing 
resume, appointment for job interview, interviewing, interview acceptance 
and rejection, telephone conversation, etiquette in tone of speaking, 
vocabularies and expressions for work practice  

 

5100125 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ความจริงของชีวิต                                                                 3(3-0-6) 
Truth of Life 

ความหมายของชีวิต การดํารงชีวิตในสังคม ปจจุบันกับโลกวิทยาศาสตร 
และเทคโนโลยีสารสนเทศ การนําเอาความจริงและหลักศาสนธรรมไปประยุกต์  
ในการแก้ปญหาและพัฒนาปญญา  ชีวิตและสังคม  การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมตาม
หลักศาสนธรรม ชีวิตที่มีสันติสุขและสังคมที่มีสันติภาพ การเรียนรู้  โลกทัศนแบบตาง 
ๆ การวิเคราะหขอดีและขอเสียของโลกทัศนแตละอยางเพื่อจะไดรูจักแสวงหาความจริง
และความหมายของชีวิตที่ถูกตองดีงามเพื่อความเปนมนุษยที่สมบูรณ อันนําไปสู    
ความสงบสุขของชีวิตและสังคม 

Meaning of life, living in today society with science and information 
technology, applying truth and religious in problem solving and 
intellectual developing, life and society, moral and ethics development 
based on religious precepts, peaceful life and society, different worldview 
perception,  advantages and disadvantages analyzing of worldviews in 
order to find out truth and meaning of life to be a perfect human being 
and leading to a peaceful life and society 
 

 

5100126 การพัฒนาตน                                                                      2(2-0-4)  
Self Development  

หลักการและองค์ประกอบตลอดจนปัจจัย ของพฤติกรรมของมนุษย์ตน 
กระบวนการเกิด และพัฒนาตน การพัฒนาสต ิป ัญญา ความฉลาดทางอารมณ์  
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และจริยธรรม การป้องกันและการจัดการความเครียด การสร้างมนุษยสัมพันธ์  
การทำงานเป็นทีม และการบริหารความขัดแย้ง 

Principles, elements, as well as factors of human behavior, 
emergence process and self- development, emotional intelligence and 
ethics development, prevention and stress managing, human relations 
creating, teamwork and conflict managing 

 

5100127 สุนทรียภาพเพื่อชีวิต                                                              3(3-0-6) 
Aesthetics for Life 

ความหมายของสุนทรียศาสตร์เชิงความ คิดกับสุนทรียศาสตร์เชิงพฤติกรรม
โดยสังเขป การจำแนกข้อแตกต่างในศาสตร์ทางความงาม ความ สำคัญของการรับรู้กับ
ความเป็นมาของศาสตร์ทาง การเห็น การได้ยิน และการเคลื่อนไหว สู่ทัศนศิลป์ ศิลปะ  
คีตศิลป์และการแสดง ผ่านขั้นตอนการเรียนรู้เชิงคุณค่าจากการรำลึก ความคุ้นเคย  
และนำเข้าส ู ่ความซาบซึ ้ง เพื ่อให้ได้มาซึ ่งประสบการณ์ของความซาบซึ ้ งทาง
สุนทรียภาพ 

Meanings of mental and behavioral aesthetics, classifying 
differences in science of beauty, importance and backgrounds of visual, 
hearing and movement perception towards visual arts, arts, music arts and 
performance through perception process of value, recognition, familiarity 
which lead to appreciation and obtaining experiences of aesthetic appreciation 

 

 

5100128 ชีวิตและวัฒนธรรมไทย                                                           2(1-2-3) 
Life and Thai Culture 

เอกลักษณ์ทางสังคม วัฒนธรรมท้องถิ่น และวัฒนธรรมไทย ความสำคัญของ 
มนุษยสัมพันธ์ ธรรมชาติของมนุษย์ กระบวนการทางจิตวิทยา การสร้างจิตสาธารณะ  
เพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและชุมชน การพัฒนาตนเพื่อความก้าวหน้าใน
ชีวิตและการทำงาน การนำหลักธรรมมาใช้ในการดำเนินชีวิตและการประกอบอาชีพ 

Social identity, local and Thai culture, significance of human 
relations, human nature, psychological process, public consciousness 
creation in order to build interpersonal relationship and community, self-
development for the advance in life and career, religious principles 
application to life and career  

 



36 
 

   
 

 

 3) กลุ่มวิชาพลเมืองโลก                                   ไม่น้อยกว่า   6  หน่วยกิต 

     3.1) วิชาบังคับ                                                            3  หน่วยกิต  

รหัสวิชา ชื่อวิชา                                                                            น(ท-ป-อ)  
5100129 พหุวัฒนธรรมกับสันติภาพ                                                      3(3-0-6)       

Multiculture  and Peace 
ความหมาย ความสำคัญ ประเภทของวัฒนธรรม กระบวนการในการสร้าง

ความเข้าใจ ความแตกต่างทางวัฒนธรรมและการยอมรับความแตกต่างทางวัฒนธรรม 
แนวคิดพ้ืนฐานเกี่ยวกับสันติภาพและความสมานฉันท์ ปัญหา ความขัดแย้งในสังคมไทย 
และสังคมโลก การแก้ปัญหาความขัดแย้งโดยสันติวิธี และกิจกรรมทางสังคมเพ่ือ
ส่งเสริมสันติภาพ มีจิตสาธารณะและรับผิดชอบต่อสังคมพหุวัฒนธรรม การอยู่ร่วมกัน
ในสังคมแบบประชาธิปไตย แนวทางการพิทักษ์สิทธิ 

Meanings, significance and types  of culture, process of building 
understanding, cultural difference and its acceptance, basic concepts of 
peace and reconciliation, problems and conflict of Thai and World society, 
resolving conflict with peace, social activity for peace promotion, public 
consciousness and responsibility towards multiculture society, living 
together in democratic society, right prevention guidelines 

 

 

     3.2) วิชาเลือก                                        ไม่น้อยกว่า        3  หน่วยกิต  

รหัสวิชา ชื่อวิชา                                                                            น(ท-ป-อ)  

5100130 ทักษะชีวิตเพื่อสังคม                                                             3(3-0-6)       
Life Skill for Society 

ทักษะด้านการคิดแก้ปัญหาแบบองค์รวม  การคิดสร้างสรรค์ การปรับตัวใน
ศตวรรษที ่ 21 ความเข้าใจในสังคมพหุวัฒนธรรม การสื ่อสารสารสนเทศ การเรียนรู ้อาชีพ  
การเรียนรู ้ส ังคมผู ้ส ูงวัย การสร้างคุณค่าในตนเองและการพัฒนาจิตสาธารณะ  
และการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 

Holistic problem-solving skills, creative thinking, adaptation in the 
21st century, multiculture understanding, information communication, 
career learning, elder society learning, building self-valued and public 
conscious development, life-long learning for sustainable development 
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5100131 สังคมภิวัตน์                                                                       3(3-0-6) 
Socialization 

ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อมในสังคมไทย สังคมอาเซียน และ
สังคมโลก กระแส โลกาภิวัตน์ ปรากฏการณ์ธรรมชาติ ที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของ
สังคมในด้านต่าง ๆ ทั้งทางประเพณี วัฒนธรรม เศรษฐกิจ และการเมือง 

Relationships between human beings and environment in Thai 
society, ASEAN and world societies, globalization and natural 
phenomenon impacting on the changing of society in various dimensions 
including tradition, culture, economics and political affairs 

 

 4) กลุ่มวิชาอัตลักษณ์ของคณะ                                   6  หน่วยกิต 

รหัสวิชา ชื่อวิชา                                                                            น(ท-ป-อ)  
5100132 ครูแห่งแผ่นดิน                                                                    3(3-0-6)       

Teachings of King Rama  
 คำพ่อสอนเกี่ยวกับวิชาชีพครู การยกย่องครู การเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง     

สี่เสาหลักของการเรียนรู้ การศึกษาตลอดชีวิต ครูยุคใหม่ จิตอาสา  หน้าที่พลเมือง   
Teachings of King Rama 9 for teachers profession, praising teachers, 

learning to changes, four pillars of learning, life-long learning, modern 
teachers, volunteering, civil duties 

 

 2. หมวดวิชาเฉพาะ                                            ไม่น้อยกว่า 93 หน่วยกิต 
    2.1 กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน                                   ไม่น้อยกว่า 87 หน่วยกิต                                                                          

          1) วิชาเอกบังคับ                                                    72 หน่วยกิต  

รหัสวิชา ชื่อวิชา                                                                            น(ท-ป-อ)  
11100106 อัลกุรอานและตัจญ์วีด                                                            3(2-2-5) 

al-Qur’an and Tajwid  
          หลักการ กฎเกณฑ์ในการอ่านอัลกุรอาน ทักษะการอ่านอัลกุรอานที่ถูกต้อง
และการออกเสียงตัวอักษร คำ ประโยคและอายัตเหมือนเจ้าของภาษา การฝึกอ่านและ
ท่องจำสูเราะห์จากอัลกุรอาน 
           Principle, Rules of Qura’nic reading, Accurate Qur’anic reading 
skills and pronunciations of the letters, words, sentence and Ayat based 
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on native speaker. Practice of reading and memorizing Surah from the 
Quran 
 

11100107 อุลูมอัลกุรอาน                                3(3-0-6) 
Ulum al-Qur’an                

ความประเสริฐและประวัติของอัลกุรอานและวะฮฺยู สาเหตุของการประทาน
โองการอัลกุรอาน การบันทึกและการรวบรวมอัลกุรอาน ความแตกต่างระหว่างสูเราะฮฺ
มักกียะฮฺกับมะดานียะฮฺ การยกเลิกโองการอัลกุรอาน ความหมายและความสำคัญด้าน
ต่างๆ ของอิอฺญาซอัลกุรอาน หลักการอรรถาธิบาย กฎเกณฑ์และมารยาทต่ออัลกุรอาน 

The Virtue and History of the Qur'an and Wahyu: The Reasons for 

granting the Quranic verses, Recording and compilation of the Koran, The 

difference between Surah Makkiyah and Madaniya, The cancellation of the 

Quranic verses (Ananic Valmansukh),  Meaning and significance of various 

fields in I’jazul Qur'an, Principles of Qur’anic exegeses,  Rules and manners 

to the Quran 

 

11100108 
 
 
 
 
 
 
 

ภาษาอาหรับ 1                                                                     3(3-0-6) 
Arabic 1 

ความหมายและประเภทของคำ วลี โครงสร้างและประเภทของประโยค 
ความหมายของอัลบินาอฺ วัลอิอฺรอบ ความหมายของคำนามไม่ชี้เฉพาะ (อันนะกิเราะหฺ) 
และคำนามชี้เฉพาะ (อัลมะอฺริฟะหฺ) นิยามของอักขระวิธีและประเภทของคำ การผันคำ 
การแปลงคำ และประเภทของอัลญัมอฺ                             

Meaning and types of words, phrases, structure and types of 
sentences, the meaning of the al-Bina’wal I’Rab, the meaning of nouns al-
Nakirah and nouns al-Ma’rifah, studying the definition of characters, 
methods and types of words, conjugations, word conversion and types of 
plural 
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11100109 อัลหะดีษจริยธรรม                                          3(3-0-6) 
Ethics al-Hadith  

 หนังสือหะดีษและผู้รวบรวมอัลหะดีษทั้งหก อัลหะดีษว่าด้วยเรื่องมารยาทของ
มุสลิมต่ออัลลอฮฺ ครอบครัว และการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมตามแบบอย่าง
ของท่านนบีมุฮัมมัด รูปแบบการป้องกันและการแก้ปัญหาสังคมให้สอดคล้องกับหลัก
จริยธรรมของท่านนบีมุฮัมมัด  

Al-Hadith books and six Al-Hadith compilers,  Al-Hadith on Muslim 
etiquette of Allah, family, and coexistence in a multicultural society 
according to an example of the Prophet Muhammad, The forms of 
prevention and correction social problems in accordance with the ethics 
of the Prophet Muhammad  

 

 
 
 
 
 
 

 

1100110 ชีวประวัตินบีมุฮัมมัด                                                              3(3-0-6) 
Biography of the Prophet  Muhammad  

การกำเนิด วิวัฒนาการและแหล่งข้อมูลของซีเราะฮฺ ชีวิตท่านนบีมุฮัมมัด 
(ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม) ในยุคมักกะฮฺและยุคมาดีนะฮฺ วิเคราะห์ซีเราะฮฺในหัวข้อ
สำคัญ บทบาทและผลงานของท่านนบีมุฮัมมัด (ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม) ต่อการ
พัฒนาสังคมมนุษย ์
       The origin, evolution and sources of Sirah, the life of the Prophet 
Muhammad during the Mecca and Medina era ,  analyze the Sirah on 
important topics, the role and work of Prophet Muhammad on human 
development 

 

11100111 
 
 
 
 
 
 

อุลูมอัลหะดีษ                                                                       3(3-0-6) 
Ulum al-Hadith  

ความหมาย ความสำคัญ และพัฒนาการของอุลูมอัลหะดีษ สถานภาพของอัล
หะดีษในอิสลาม การบันทึกอัลหะดีษ สายรายงาน (Sanad) และตัวบทอัลหะดีษ 
(Matan) การจำแนกประเภทและชนิดต่างๆ ของอัลหะดีษ                             

Meaning, significance, and development of Ulum Al-Hadith, the 
recording of the report al-Hadith (Sanad) and the text of the al-Hadith 
(Matan), the classification and various types of Al-Hadith, as well as 
principles of al-Hadith ( Mustalah al-Hadith) 
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11100212 อะกีดะฮฺอิสลามียะฮฺ                                                                3(3-0-6) 
Aqidah Islamiyah 

ความหมาย ขอบข่าย ความสำคัญ และแหล่งที่มาของอะกีดะฮฺอิสลามียะฮฺ 
หลักการอีมานทั้งหกประการ ประเภทของเตาฮีดและคุณลักษณะของอัลลอฮฺ สิ่งที่ทำ
ให้เสียอีมาน (กุฟรฺ ชีรกฺ นิฟาก วะลาอฺบะรออฺ) การประยุกต์ใช้หลักศรัทธาใน
ชีวิตประจำวัน 
         Meaning, scope, importance and source of Akidah Islamiyah, the Six 
Principles of Iman, Tawheed types and characteristics of Allah, the things 
that spoil Iman (Kufre, Shirk,  Nifaq, Wala Barorah),  Applying the principles 
of faith in daily life 

 

 11100213 ประวัติศาสตร์อิสลาม 1                                                           3(3-0-6) 
Islamic History 1 

ประวัติ การกำเนิด วิว ัฒนาการ และหลักฐานทางประวัติศาสตร์อิสลาม
โดยสังเขป ประวัติศาสตร์อิสลามในสมัยของคุลาฟาอฺอัรรอชิดีนและสมัยการปกครอง
ราชวงศ์อุมัยยะฮ์แห่งซีเรีย ประวัติความรุ่งเรืองและการสูญเสียของราชวงศ์ บทเรียน
จากประวัติศาสตร์ดังกล่าวและการนำมาประยุกต์ใช้เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสินติสุข 
        The origin, evolution, and evidence in brief of Islamic history, Islamic 
history in the period of Khulafa’ al-Rashidin and Umayyah dynasty in Syria. 
Study the rise and fall of the dynasty, Lessons from the history and 
application for coexistence with peacefully. 
 

 

11100214 ฟิกฮฺ 1                                                                               3(2-2-5) 
Fiqh 1 
         บทบัญญัติเกี่ยวกับการทำความสะอาด การละหมาด การถือศีลอด การจ่าย   
ซากาต การประกอบพิธีฮัจญ์ และการประยุกต์ใช้บทบัญญัติข้างต้นในชีวิตประจำวัน 
       Provisions regarding cleaning, prayer, fasting, paying zakat and Hajj, 
and  applying the above provisions in daily life 

 

 

11100215 
 
 
 

ศาสนาโลก                                                                          3(3-0-6) 
World Religions                        
         ทฤษฎีการกำเนิดศาสนา วิวัฒนาการของศาสนา ประวัติ หลักคำสอน ปรัชญา 
ประโยชน์และคุณค่าต่อมนุษยชาติของศาสนาต่างๆ ในโลกตามทัศนะอิสลามและทั่วไป
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พร้อมทั้งเปรียบเทียบระหว่างศาสนาต่างๆ  ตามทัศนะอิสลามและสากลเพื่อการอยู่
ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมอย่างสันติสุข 
         Theory of religions origin, the evolution of religions, history, doctrine, 
philosophy, benefit and human values of various religions in the world, 
comparative studies between the religious towards Islam and general 
views  for coexistence in a multicultural society with peacefully  
   

11100216    วิธีวิทยาการวิจัยทางอิสลามศึกษา                                               3(2-2-5) 
Research Methodology in Islamic Studies   

ความหมายของการวิจัย แนวคิดการวิจัยในอิสลาม วิธีการวิจัยทางอิสลาม
ศึกษา เครื ่องมือ  การออกแบบการวิจัย การเลือกหัวข้อวิจัย การตั ้งสมมุติฐาน           
การทบทวนวรรณกรรม การเก็บรวบรวมข้อมูล  การวิเคราะห์ การเผยแพร่ข้อมูล
ปฏิบัติการเขียนเค้าโครงการวิจัยตลอดจนการฝึกปฏิบัติการเขียนรายงานวิจัย และมี
การนำเสนอผลงานวิจัย  

The definition of research, research concepts in Islam, Islamic 
research methods, research tools and research design selection of 
research topics, hypothesis, literature review, data collection, data analysis  
and the practicing of writing research proposal, research reports and 
presenting the research finding 

 

 

11100217 หลักการและวิธีการดะอฺวะฮฺ                                                      3(2-2-5) 
Principles and Method of Dawah   

ความหมาย เป้าหมาย วิธีการและหลักการดะอวะฮฺในอิสลาม ประวัติการ 
ดะอฺวะฮฺของบรรดานบี กระบวนทัศน์อิสลามในการดะอฺวะฮฺในมิติสากล การใช้เทคนิค 
และการฝึกปฏิบัติการดะอวะฮฺในสังคมปัจจุบันด้วยสื่อเทคโนโลยีสมัยใหม่ 

Meanings, goals, methods and principles of Da’wah in Islam, 
Da'wah history of the Prophets, Islamic paradigm of Da’wah in the global 
dimension, using the techniques and practicing of Dawah in modern 
society with modern technology and mass media 
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11100318 โลกทัศน์อิสลาม                                                                    3(2-2-5) 
Islamic Worldview  
         โครงสร้างของอิสลามโดยสังเขปประกอบด้วย หลักการศรัทธา  การฝึกปฏิบัติ 
หลักคุณธรรมจริยธรรมในครอบครัว สังคม การศึกษา กฎหมาย เศรษฐกิจ การเมือง
การปกครองแบบอิสลาม การสร้างสันติภาพในชุมชนและสังคมโดยรวม 
          The structure of Islam in brief consists of the principles of faith, 
practicing of moral and  ethics principles in the family, society, education, 
law, economy, politic and governance in Islam and  building peace in the 
community and society as a whole 
 

    

11100319 หลักกฎหมายอิสลาม                                                              3(3-0-6) 
Principles of Fiqh  

ความหมาย ความสำคัญและวิวัฒนาการหลักกฎหมายอิสลาม บทบัญญัติ  
(หุก่ม) ประเภทและท่ีมาของกฎหมายอิสลาม 

 Meaning, significance, and evolution of Islamic law, provisions 
(ruling), types and sources of  Islamic law 
 

 

11100320 วิธีวิทยาการศึกษาอัลกุรอาน                                                     3(3-0-6) 
Quranic Educational Method  

อรรถาธิบายอัลกุรอานสูเราะหฺอัลนูรและอัลหุญุร็อต อายะฮฺเกี่ยวกับซินา (การ
ผิดประเวณี) ลิอาน (การกล่าวหาภรรยากระทำผิดประเวณี) การกล่าวหาผู้อื่นกระทำ
การซินา ยาเสพติด การลักขโมยและมารยาทต่างๆ ในสูเราะหฺอัลนูรและอัลหุญุร็อต  
         Quranic Exegesis on surah Annur and Al-Hujrat, the verses related 
with Zina ( Fornication)  Li’an (accusing fornication to his wife), accusing 
Zina to others, Drug, theft and manners in  surah Annur and Al-Hujrat  
 

   
 

11100321 ฟิกฮฺ 2                                                                               3(2-2-5) 
Fiqh 2 

การศึกษา การสืบค้น การวิเคราะห์เกี่ยวกับฟิกฮฺมุอามาลาตและมุนากะฮาต 
การศึกษาเกี่ยวกับการแบ่งมรดก ศึกษากรณีตัวอย่างการใช้และฝึกปฏิบัติในการใช้ฟิกฮฺ
เพ่ือให้เข้าใจในการปฏิบัติตนในด้านต่างๆ ได้ถูกต้องตามหลักการและกฎหมายอิสลาม    
          Study, investigation, analysis of Fiqh Muamalat and Munakahat, 
study of inheritance, Case study of usage examples and practice in using 
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Fiqh to understanding various aspects of conduct correctly according to 
Islamic principles and laws 

11100322 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ประวัติศาสตร์อิสลาม 2                                                           3(3-0-6) 
Islamic History 2 

ประวัติศาสตร์อิสลามตั้งแต่ราชวงศ์อับบาสิยะฮ์ อุมัยยะฮฺในสเปนและราชวงศ์   
อุษมานียะฮ์ การก่อตั้งและการล่มสลายของราชวงศ์ การวิเคราะห์สาเหตุของความ
รุ่งเรือง ความตกต่ำของแต่ละราชวงศ์ บทเรียนจากประวัติศาสตร์ดังกล่าวและการ
นำมาประยุกต์ใช้เพื่อการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสินติสุข 

Islamic history since Abbasyyah, Umayyah in Spain and Uthmanyyah 
dynasties, the rise and fall of the dynasties, analyzing the causes of 
prosperity and the decay of each dynasty, Lessons from the history and 
application for coexistence with peacefully in the society  

 

 

11100323 ภาษาอาหรับ 2                                                                     3(3-0-6) 
Arabic 2 
วิชาที่ต้องสอบผ่านก่อน : 1100108 ภาษาอาหรบั 1 
Pre-requisite : 1100108 Arabic 1 

อัลอิอฺรอบ วา อัลมุอรอบาต ประเภทและโครงสร้างของประโยค การใช้สรรพ
นามในรูปแบบต่าง ๆ คำนามที่อยู่ในสถานะอัลมัรฟูอาต อัลมันศูบาต อัลมัจรูรอต 
อัลมัจซูมาต และอัลมัจซูม 
        The expression of words, types of sentences, the usage of 

pronouns in various forms, the nouns that are in the state of al- Marfu’at, 

al-Mansubat al-Majrurat al-majzumat and al-majzum 
 

 

11100424 สัมมนาทางอิสลามศึกษา                                                         3(2-2-5) 
Seminar on Islamic Studies 

หลักการจัดสัมมนาและจัดการสัมมนาในหัวข้อหรือประเด็นที่เกี ่ยวข้องกับ
อิสลามศึกษา วิเคราะห์ สรุปผลการสัมมนาและการฝึกปฏิบัติการสัมมนา 

Principles of organizing seminars and organize the seminars on 
topics or issues related to Islamic studies, analysis, the conclusion and 
practicing of the seminar 
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11100425 การบริหารและการจัดการในอิสลาม                                               3(2-2-5) 
Administration and management in Islam            

หลักการ แนวคิดการบริหารจัดการในอิสลามจากอัลกุรอานและอัลหะดีษ 
วิวัฒนาการของทฤษฎี และกลยุทธ์ ในการบริหารจัดการ บทบาทในองค์กร การฝึก
ปฏิบัติการเป็นผู้นำ การพัฒนาองค์กรมุสลิม การพัฒนาตัวแบบ การวางแผนและการ
จัดองค์การในการพัฒนาโครงการพัฒนา บทบาทและคุณสมบัติของนักพัฒนาและ
ปัญหาในการพัฒนา         

Principles and concepts of management in Islam from the Qur’an 
and al-Hadith, the evolution of theories and strategies in management; 
Practicing of the leadership, the development of Muslim organizations, 
development model, planning and organizing the organization of  
development project, roles and qualifications of developers, and 
development problems 

 

 

11100426 นักคิดมุสลิม                                                                        3(3-0-6) 
Muslim Thinkers  

นิยามและความสำคัญของการฟื้นฟูในอิสลาม ประวัติและผลงานของกลุ่มนัก
ฟื้นฟูอิสลามและนักคิดมุสลิม การฝึกปฏิบัติการเป็นนักคิดที่นำอิสลามมาเป็นบรรทัด
ฐาน เพื่อการดำเนินชีวิตในสังคมพหุวัฒนธรรมอย่างสันติสุข 

Definition and importance of revival in Islam; The history and work 
of Islamic revival groups and Muslim thinkers; practicing as a Muslim 
thinker based on Islamic norm for peaceful living in a multicultural society 

 

 2) วิชาเอกเลือก                                       ไม่น้อยกว่า 15  หน่วยกิต      
 กลุ่มวิชามุสลิมศึกษา  

รหัสวิชา ชื่อวิชา                                                                              น(ท-ป-อ)  
11100327 อารยธรรมอิสลาม                                                                 3(3-0-6)                         

Islamic Civilization 
ความหมาย ความสำคัญ ขอบข่าย และการกำเนิดอารยธรรมอิสลาม การ

บูรณะอารยธรรมในยุคสมัยต่างๆ อิทธิพลของอารยธรรมอิสลามที่มีต่ออารยธรรมอ่ืน ๆ 
ของโลกและอารยธรรมอิสลามในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
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          Definition, importance, scope and origin of Islamic civilization; 
Restoration of civilization in different eras, the influence of Islamic 
civilization on other civilizations in the world and Islamic civilization in 
southeast Asia 
  

11100328    อิสลามและสันติภาพ                                                          3(3-0-6) 
Islam and Peace  

สันติภาพในทัศนะของอัลกุรอานและอัลหะดีษ สันติวิธีในแนวทางของอิสลาม 
การจัดการความขัดแย้งในอิสลาม  การแก้ปัญหาด้วยแนวทางสันติวิธี แนวทางการอยู่
ร่วมกันในพหุสังคม ตลอดจนวิเคราะห์สถานภาพและบทบาทของศาสนาในการสร้าง
สันติภาพในโลกปัจจุบัน   
         Peace in the view of the Qur'an and Al-Hadith; Peaceful means in 
the Islamic way; Managing conflicts in Islam; Solving problems with 
peaceful ways;   Guidelines for coexistence in multiple societies as well as 
analyze the status and role of religion for peace building in present world 

 

11100335 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการเรียนรู้อิสลามศึกษา    3(2-2-5) 
Innovation and Information Technology for Islamic Educational 
Management 

วิเคราะห์ หลักการ แนวคิด การออกแบบ การประยุกต์ การประเมินสื่อ 
นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้ ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศใน
การออกแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีปัญญารู้คิดที่สอดคล้องกับบริบท
และความแตกต่างระหว่างบุคคลของผู้เรียน โดยการวิเคราะห์หลักการ แนวคิด ทฤษฎี
ที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาและการเรียนรู้ การ
จัดระบบสารสนเทศเพื่อการศึกษา ปัญหาแนวโน้มการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการศึกษาอิสลามและการเรียนรู้ การฝึกปฏิบัติ พัฒนา ประเมินและ
ประยุกต์ใช้สื่อ นวัตกรรมและสารสนเทศเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้และการจัดการเรียนรู้ได้
อย่างเหมาะสมมีประสิทธิภาพ ไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา และประยุกต์ใช้ในการ
พัฒนาตนเองในการเป็นผู้สอนที่ดีมีความรอบรู้และทันสมัยต่อความเปลี่ยนแปลง 

Analysis of principles, thoughts, models, applying and evaluation of 
the innovation and information technology for instruction; Apply 
technologies for learning management design in accordance with 
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individual major to develop learners’ intellectual and to be innovators 
based on contexts, learner individual differences, by analyzing principals, 
concepts, and theories being relevant to innovation and information 
technology for educational and learning; Educational information 
Systematization, problems and trends in using the innovation and 
information technology for Islamic education and learning. Practice, 
development, evaluation, and application of innovative media, and 
information for learning development and learning management with 
appropriately and efficiently, not pirate intellectual properties, and use 
reflection to apply for self-development to become a good teacher, know 
broadly, be up-to-date, and keep up with changes 
 

11100336 ประวัติและปรัชญาการศึกษาอิสลาม                                            3(3-0-6) 
History and Philosophy of Islamic Education 
         การวิเคราะห์ อภิปราย ประวัติการศึกษาของมุสลิม ทฤษฎี แนวคิดทางการ
ศึกษา ระบบการศึกษาอิสลาม ปรัชญาอิสลาม บทบาท หน้าที ่ของครูมุสลิมใน
ประวัติศาสตร์อิสลามสมัยท่านศาสดามูฮัมมัด สมัยคูลาฟาอุลรอซีดีน สมัยราชวงศ์อุมัย
ยะฮ์ อับบาสิยะฮ์และอุษมานียะฮ์ ปัจจัยทางศาสนา เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และ
ผลกระทบต่อการจัดการศึกษาอิสลาม แนวคิดและกลวิธีการจัดการศึกษาอิสลามที่
ส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืน ประยุกต์ใช้แนวคิด ทฤษฎี ปรัชญาการศึกษาและปรัชญา
อิสลามในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้อิสลามศึกษา 
         Analysis and discussion on history of Muslim education, theories, 
thought in education, Islamic education system, Islamic philosophy, roles 
and function of Muslim teachers in the period of the prophet Muhammad 
(SAW), the four caliphs, Umayyah, Abbasiyah and Uthmaniyah dynasties. 
Religious, social and cultural factors and impact on Islamic educational 
management. Concept and strategies which strengthen sustainable 
development in Islamic educational management. apply the educational 
thought, theories, educational philosophies and Islamic philosophy to 
develop teaching in Islamic education 
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11100337 วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้อิสลามศึกษา 1                         กลุ่มวิชามุสลิมศึกษา 
Islamic Learning Management Science 1 
      วางแผนและจัดการเรียนรู้ตามรรมชาติสาขาวิชาเอกที่สามารถพัฒนาผู้เรียนให้มี
ปัญญารู้คิดและมีความเป็นนวัตกรรมที่สอดคล้องกับบริบทและความแตกต่างระหว่าง
บุคคลของผู ้เร ียน ผู ้เร ียนที ่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ จัดกิจกรรมและสร้าง
บรรยากาศการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีความสุขในการเรียน ตระหนักถึงสุขภาวะของผู้เรียน 
โดยบูรณาการความรู้ เนื้อหาวิชา หลักสูตร ศาสตร์การสอน และเทคโนโลยีดิจิทัลใน
การจัดการเรียนรู้ ทฤษฎีการเรียนรู้ ทฤษฎีสมองกับการเรียนรู้ ทฤษฎีจิตวิทยาการ
เรียนรู้ กระบวนการสร้างสรรค์นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้
เพื่อพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 การศึกษาเรียนรวม ฝึกปฏิบัติการสอนแบบจุลภาค 
ทดลองจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษา  ใช้การสะท้อนคิดเพื่อให้มีทักษะในการออกแบบ
และจัดการเรียนรู้ เพ่ือให้มีความสามารถใน     การออกแบบการเรียนรู้ มีทักษะในการ
จัดการเรียนรู้ และใช้การสะท้อนคิดไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเองในการเป็นครูที่ดี
มีความรอบรู้ และทันสมัยต่อ   ความเปลี่ยนแปลง 
      Plan and manage learning in accordance with individual major to 
develop learners to be intellectual and be an innovator related to context 
and individual differences among learners, learners with special needs, 
manage and create learning atmosphere for learners to enjoy learning, 
realize learners’ health by integrating knowledge, contents, curriculum, 
teaching skill and digital technology in learning management, learning 
theories, brain theory and learning, theories of psychology in learning, 
process of learning innovation creation, learning innovation to develop 21 
century skills, inclusive education, micro teaching practice, teaching 
practice at school, use reflection to create and manage learning to be able 
to construct learning, learning management skills and use reflection to 
apply for self-development to become a good teacher, know broadly, be 
up-to-date, and keep up with changes 
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11100432 อิสลามและวิทยาศาสตร์                                                          3(2-2-5) 
Islam and Science 

ความสัมพันธ์ของอิสลามกับวิทยาศาสตร์ แนวคิดเกี ่ยวกับวิทยาศาสตร์ใน       
อัลกุรอานและอัลหะดีษ การค้นพบทางวิทยาศาสตร์ที่ปรากฎในอัลกุรอานและหะดีษ 
พัฒนาการวิทยาศาสตร์ในโลกอิสลาม นักวิทยาศาสตร์มุสลิม บทบาทด้านวิทยาศาสตร์ 
และอิทธิพลต่อสังคมโลก การบูรณาการศาสตร์ด้านวิทยาศาสตร์กับหลักคำสอนอิสลาม
และการประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน 
          Relationship between Islam and sciences, the conceptual of sciences in 
al-Quran and al-Hadith, findings the scientific in al-Quran and  al-Hadith; the 
development of science in the Islamic world, Muslim scientists and their 
scientific roles; the integration of scientific  knowledge with Islamic doctrines 
and the application for daily life   
 

 

11100438 อิสลามศึกษากับการเรียนรู้ในศตวรรษ 21                                      3(2-2-5) 
Islamic Studies and Learning in the 21st Century 

         สืบค้น วิเคราะห์ แนวคิด ทฤษฏีเกี่ยวกับทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษ 21 ทักษะ
ด้านเทคนิค นวัตกรรม สารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยีทางการเรียนรู้โดยบูรณาการการ
ประยุกต์เพื่อพัฒนาทักษะที่สำคัญต่อการจัดการเรียนรู้อิสลามศึกษาอย่างมีคุณภาพใน
ศตวรรษท่ี 21  
          Explore; analyze the concepts and theories of 21st century learning 
skills; Innovative technical skills, information’s, Medias and Learning 
technology by integrating their application to develop the essential skills 
towards the quality Islamic Education management in 21st century 
 

 

11100439 วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้อิสลามศึกษา 2                                      3(2-2-5) 
Islamic Learning Management Science 2 
          วางแผนและจัดการเรียนรู้ตามธรรมชาติของสาขาวิชาเอกที่สามารถพัฒนา
ผู้เรียนให้มีปัญญารู้คิดและมีความเป็นนวัตกร สร้างแรงบันดาลใจผู้เรียนให้เป็นผู้ใฝ่
เรียนรู้และสร้างนวัตกรรม สอดคล้องกับบริบทและความแตกต่างระหว่างบุคคลของ
ผู้เรียน ผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ  จัดกิจกรรมและสร้างบรรยากาศการ
เรียนรู้ให้ผู้เรียนมีความสุขในการเรียน  ตระหนักถึงสุขภาวะของผู้เรียน โดยใช้การ
จัดการเรียนรู้ที่บูรณาการเนื้อหาและภาษา การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการการจัดการ
เร ียนรู ้ท ี ่บ ูรณาการสื ่อและแหล่งเร ียนรู ้ในชุมชนท้องถิ ่น ส ื ่อเทคโนโลยีดิ จ ิทัล 

 



49 
 

   
 

กระบวนการสร้างสรรค์นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้  การพัฒนาผู้เรียนด้วยการชี้แนะ
การออกแบบและเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ที ่บูรณาการเนื้อหาและภาษาในการ
จัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับธรรมชาติของสาขาวิชาเอก  ฝึกปฏิบัติการสอนแบบจุลภาค 
ทดลองจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษาที่มีบริบทแตกต่างกัน เพื่อให้มีความสามารถในการ
ออกแบบการเรียนรู้ มีทักษะในการจัดการเรียนรู้ และใช้การสะท้อนคิดไปประยุกต์ใช้
ในการพัฒนาตนเองในการเป็นครูที่ดี  มีความรอบรู้ และทันสมัยต่อความเปลี่ยนแปลง 
        Plan and manage learning in accordance with individual major to 
develop learners to be intellectual and be an innovator, have learners be 
inspired in learning and create innovation accordance with individual major 
to develop learners to be intellectual and be an innovator related to 
context and individual differences among learners, learners with special 
needs, manage and create learning atmosphere for learners to enjoy 
learning, realize learners’ health by managing and integrating contents and 
language, integrated learning, learning management integrating resources 
and materials in community, digital technology, process of creating 
learning innovations, develop learners by giving advice, design and 
construct lesson plans with integrated of contents and language in 
accordance with individual major, practice micro teaching, practice 
teaching at school with difference contexts to be able to construct 
learning, learning management skills, use reflection to apply for self-
development to become a good teacher, know broadly, be up-to-date, 
and keep up with changes 
 

            กลุ่มวิชานิติศาสตร์อิสลาม  

รหัสวิชา ชื่อวิชา                                                                              น(ท-ป-อ)  
11100340 กฎหมายครอบครัวอิสลาม                                                        3(3-0-6) 

Islamic Family Law  
          การหมั้น การสมรส ประเภทของผู้ต้องห้ามในการสมรส องค์ประกอบและ
เงื่อนไขของการสมรส สิทธิและหน้าที่ ของสามีภรรยา ลักษณะการสิ้นสุดการสมรส
ประเภทต่างๆ ได้แก่ เฏ๊าะล้าก ฟะซัค อินฟิซ๊าก คุลอ์ ผลของการสิ้นสุดการ  สมรส
กรณีร๊อจญ์อะฮฺ อิดดะฮฺ มุตอะฮฺ นัฟเกาะฮฺ และหะฎอนะฮ 
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           Engagement; Marriage; Type of person forbidden in marriage; 
Composition and conditions of the marriage; Rights and duties of husband 
and wife; The types of termination of marriage including : Talaq, Fasakh, 
Infisaq, Khul’i ; The result of the marriage ending, Raj’ah, Iddah, Mut’ah, 
Nafqah and Hadhanah 
 

11100341 กฎหมายมรดกและพินัยกรรมอิสลาม                                            3(3-0-6) 
Islamic Inheritance and Wills Law  
         ความหมายของมรดก เงื่อนไขและการถูกกันสิทธิ ทายาทภาคฟัรฎู อะเศาะบะฮฺ 
ซะวิลอัรหามและส่วนแบ่งใน มรดก ตะคอรุจญ์ และพินัยกรรม 
          Meaning of inheritance; Conditions and Prejudice; Fardhu heir, 
Asabah, Zawil Arham and Share in inheritance, Takharuj and wills 
 

 

11100342 กฎหมายอาญาอิสลาม                                                             3(3-0-6) 
Islamic criminal law  
         ความหมายและปรัชญาเกี ่ยวกับความผิดทางอาญาในอิสลาม ประเภทของ
ความผิดทางอาญา ความผิดและโทษ ฐานประทุษร้ายต่อชีวิตและร่างกายโดยเจตนา 
กึ่งเจตนา และประมาท การทําแท้ง บทบัญญัติเก่ียวกับความผิดและโทษฐานลัก ทรัพย์
ปล้นทรัพย์ผิดประเวณีใส่ร้ายผู้อื่นผิดประเวณี ดื่มน้ำเมา สิ้นสุดการเป็นมุสลิม กบฏ 
และความผิดและโทษอัตตะอฺซีร 
         Meaning and philosophy on criminal offense in Islam; Criminal 
offense type, Offense and punishment; Base intentional assault on life and 
body on purpose, semi-intentional and careless; Abortion,  provisions on 
offenses and penalty for burglary, robbery, fornication, impute others 
fornication, intoxication drinking, the ending of being a Muslim, rebel and 
offense and Al-Ta’zir punishment 
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11100430  
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

เศรษฐศาสตร์อิสลาม                                                              3(2-2-5) 
Islamic Economics  
         ความหมาย ความสำคัญ พื ้นฐานทางศาสนาและโครงสร ้างของระบบ
เศรษฐศาสตร์อิสลามเศรษฐกิจพอเพียงและคุณธรรมจริยธรรมด้านเศรษฐกิจ
วิวัฒนาการของธนาคารอิสลาม ระบบธนาคารอิสลาม ธุรกรรมการเงินของธนาคาร
อิสลาม เช่น การให้กู ้ การค้ำประกัน บัตรเครดิต เล็ตเตอร์อ๊อฟเครดิต วะดีอะฮฺ        
มุฎอรอบะฮฺ การขายผ่อน การขายแบบมุรอบะหฮฺ การขายแบบอีนะฮฺและเช็ค 

Meanings, significance, religious basis and structure of the Islamic 
economy, sufficiency economy and moral, economic ethics. The evolution 
of Islamic banking; Islamic banking system; Financial transactions of Islamic 
banks such as; loans, credit card guarantees, letters of credit, Wadi’ah,  
Mudharabah, installment sales, Mudharabah sales, Inah seles and check 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

11100434 อิสลามและมนุษยสัมพันธ์                               3(2-2-5) 
Islam and Human Relations  

บทบัญญัติอิสลามเก่ียวกับมนุษยสัมพันธ์เพ่ือประยุกต์ใช้ในสังคมพหุวัฒนธรรม 
โดยเน้นความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับพระเจ้า มนุษย์กับมนุษย์ และมนุษย์และ
สิ่งแวดล้อม 
          Islamic provisions relating to human relations for application in a 
multicultural society, focusing on the relationship between humans and 
God, Man and man and humans and the environment 
 

 

11100443 กฎหมายวิธีพิจารณาความอิสลาม                                               3(3-0-6) 
Law of Islamic Judiciary  
          ความหมายของเกาะฏออฺ  القضاء( )   และกอฏี  )القاضي(  คุณสมบัติและการ
แต่งตั้งถอดถอนกอฏี บุคลากร เกี่ยวกับศาล เขตอำนาจศาล การฟ้องร้อง การไกล่เกลี่ย
ข้อพิพาท อนุญาโตตุลาการ วิธีการพิจารณาคดีในชั้นศาล  พยานหลักฐาน และการ
พิพากษา 
           Meaning of Kadha’ and kkadhi;  Qualifications, adesignation and 
unstick of the Khadi; Court personnel; Jurisdiction, Prosecution, Disputing, 
Mediation, arbitration, Court proceedings, Evidence and judgment 
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11100444 กฎหมายว่าด้วยกิจการอิสลามในประเทศไทย                                  3(3-0-6) 
Law on Islamic Affairs in Thailand  
           กฎหมายว่าด้วยกิจการอิสลามในประเทศไทย เช่น พระราชบัญญัติว่าด้วยการ
ใช้กฎหมายอิสลามในเขตจังหวัด ปัตตานี นราธิวาส ยะลา และสตูล พ .ศ. 2489 
พระราชบัญญัติการบริหารองค์กรศาสนาอิสลาม พ.ศ. 2540 พระราชบัญญัติส่งเสริม
กิจการฮัจญ์ พ.ศ 2524 พระราชบัญญัติส่งเสริมกิจการฮัจญ์ (ฉบับที่ 2) พ .ศ.2532 
และพระราชบัญญัติธนาคารอิสลาม แห่งประเทศไทย พ.ศ.2545 รวมทั้งกฎกระทรวง 
ระเบียบ และอื ่นๆ ที ่ออกตามกฎหมายเหล่านี ้และหลักกฎหมายอิสลามว่าด้วย 
ครอบครัวและมรดก 
             Law on Islamic Affairs in Thailand such as:  act on the 
Implementation of Islamic Law in Pattani, Yala, Naradhiwas and Satun 
Provinces year 2489 ; Islamic Organization Administration Act year 2540 ; 
Hajj Affairs Promotion Act year 2 5 2 4 ; Hajj Affairs Promotion Act (2 nd 
Edition) year 2532 ; Islamic Bank of Thailand Act year 2545 , ministerial 
regulations, orders  and others which were legally issued under these laws; 
Islamic law on family and inheritance 
 

 

11100445 ยุติธรรมชุมชน                                                                      3(3-0-6)                                                 
Community Justice 
         ความหมาย ความเป็นมา ความสำคัญ หลักการ แนวคิด และทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
เพื่อการส่งเสริมพลังเครือข่ายชุมชนและการมีส่วนร่วม ขับเคลื่อนยุติธรรมชุมชน 
รูปแบบและกิจกรรมโดยวิเคราะห์กรณีศึกษา 
         Definitions, background, significance, principles, concepts and 
related theories for community network empowerment and participation 
in propelling community justice; community justice patterns and activities 
through case study analysis 
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            กลุ่มบริหารและพัฒนาชุมชน  
รหัสวิชา ชื่อวิชา                                                                              น(ท-ป-อ)  
11100329  แนวคิดทางการเมืองในอิสลาม                                                   3(3-0-6) 

Political Thoughts in Islam  
พื้นฐานแนวคิดทางการเมืองในอิสลาม ทฤษฎีและระบบการเมืองในอิสลาม 

อำนาจอธิปไตย  ระบบชูรอ (Shura) ความเสมอภาค การคัดเลือกผู้นำ อะหฺลุลฮัลลฺวัล
อักดฺ (Ahl al-Hall wa al-‘Aqd) การบัยอะฮฺ (Pledge of Allegiance) ประวัติการ
จัดตั้งรัฐอิสลาม  แนวคิดทางการเมืองสมัยของท่านศาสดามุหัมมัด (ศ.ล.) และสมัย   
อัลคุละฟาฮฺ อัลรอชิดีน แนวคิดทางการเมืองของนักปราชญ์มุสลิมในยุคสมัยตอนต้น 
โดยเปรียบเทียบกับแนวคิดทางการเมืองของนักคิดมุสลิมยุคสมัยใหม่  ตลอดจน
เปรียบเทียบระบบการเมืองอิสลามกับระบบการเมืองสมัยใหม่ ฝึกปฏิบัติบุคลิกภาพการ
เป็นผู้นำอิสลาม  
            Basic political concepts in Islam. Theory and political system in 
Islam, sovereignty, Shura, equality, leadership selection, ahl al-Hall wa al-
'Aqd; Pledge of allegiance; establishment history of Islamic state;  political 
concepts in the period of Muhammad and Khulafa’ Al-Rashidin. Political 
concepts of Muslim scholars in early period by comparing with the political 
concepts of modern Muslim thinkers as well as comparing the Islamic 
political system with the modern political system; Practicing as the Islamic 
leadership personality 
 

 

11100346 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารและพัฒนา                                3(2-2-5) 
Information Technology for Administration and Development 
        ความหมาย ความสำคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักการ รูปแบบและระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหารและพัฒนาโดยการฝึกปฏิบัติการใช้เทคโนโลยีใน
การจัดทำระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการตัดสินใจในกการพัฒนาและการบริหารของ
องค์กร 
          Definitions and significance of information technology, information 
technology principles, patterns and system for administration and 
development through performance of technological use in information 
technology system creation as abasis of organizational development and 
administration decision   
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11100347 กระบวนการและเทคนิควิธีการพัฒนาชุมชน                                   3(2-2-5) 
Processes and Technical Methods of Community 
          ความหมาย ขั ้นตอนของกระบวนการพัฒนาชุมชน บทบาท และรูปแบบ
กระบวนการพัฒนาชุมชนทั้งหน่วยงานภาครัฐ องค์กรพัฒนาเอกชน และองค์องค์ภาค
ประชาชน วิเคราะห์ปัญหา อุปสรรคที ่เกิดจากการใช้กระบวนการพัฒนาชุมชน
ตลอดจนค้นหารูปแบบ กระบวนการ และเทคนิคการพัฒนาชุมชนที่เหมาะสมโดย
วิเคราะห์กรณีศึกษาและฝึกปฏิบัติ 
          Definitions and stages of community development process; roles 
and patterns of community development in government, non-government 
and civil sectors; analysis of problems and obstacles caused by 
community development process application; appropriate pattern, 
process and techniques of community development through case study 
analysis and practice 
 

 

11100348 การบริหารการพัฒนาชุมชนวิถีอิสลาม                                          3(3-0-6) 
Community Development Administration in Islamic Way           
ความหมาย แนวคิด องค์ประกอบของการบริหารการพัฒนา การบริหารเพื่อการพัฒนา
และการพัฒนาการบริหารตามหลักทั่วไปและวิถีอิสลามโดยวิเคราะห์กรณีศึกษา 
           Definitions, concepts and elements administration, administration 
for development, administrative development through case study analysis   
 

 

11100431 อิสลามในโลกปัจจุบัน                                                            3(3-0-6) 
Islam in Contemporary World 

นิยามและความสำคัญของโลกมุสลิม องค์กรที่ประชุมอิสลาม สถานภาพของ
โลกมุสลิมด้านการศึกษา สังคม การเมือง และเศรษฐกิจในปัจจุบัน แนวโน้มของอิสลาม
และโลกมุสลิมในอนาคต 
          Definition and importance of the Muslim world; Organization of the 
Islamic Conference; Status of the Muslim world in education, society, 
politics and economy in present day;  Future trends of Islam and the 
Muslim world 
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11100433 สังคมมุสลิม                                       3(2-2-5) 
Muslim Society 

ความหมาย ความเป็นมา และพัฒนาการของสังคมมนุษย์ แนวคิดและปรัชญา
ทางสังคมของนักสังคมวิทยามุสลิม กำเนิดและพัฒนาการของสังคมอิสลาม การ
จัดระบบทางสังคม สถาบันทางสังคม สวัสดิการและการพัฒนาสังคม การเปลี่ยนแปลง
ทางสังคม ปัญหาทางสังคม แนวทางการสร้างสังคมอิสลามยุคใหม่ และสภาพสังคม
มุสลิมปัจจุบันโดยเน้นสังคมมุสลิมในประเทศไทยและกลุ่มประเทศอาเซียน การปฏิบัติ
ตนเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม 

Meaning, history and development of human society. Social 
concepts and philosophy of Muslim sociologists. Birth and development 
of Islamic society; Social organization; Social institution Welfare and social 
development; Social change; Social issues; Guidelines for creating a 
modern Islamic society and the current Muslim society, with emphasis on 
Muslim societies in Thailand and ASEAN countries.  Being a good member 
of society 
 

 

11100449 การสร้างสมานฉันท์แนวสันติวิธี                                                  3(3-0-6) 
Building Solidarity in peaceful way 

หลักการ แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับการสร้างสมนฉันท์แนวสันติวิธี ความขัดแย้ง
และความรุนแรงในชุมชน การะบวนการวิเคราะห์สาเหตุและเงื่อนไขของความขัดแย้ง 
กลยุทธ์ และเครื่องมือในการจัดการความขัดแย้งโดยสันติวิธี ปัญหาและแนวทางแก้ไข 
          Principle, concept and theory on  Building  Solidarity  in a peaceful 
approach,  conflict and violence in the community, the process of analyzing 
the causes and conditions of the conflict, strategies and tools for peaceful 
conflict management, problems and solutions 
 

 

11100450 ภาวะผู้นำเพื่อการบริหารและพัฒนาชุมชน                                      3(2-2-5) 
Leadership for Community Administration and Development 
     แนวคิด ทฤษฎีภาวะผู้นำแบบต่าง ๆ ในองค์กร ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำ
และวัฒนธรรมองค์กรกับประสิทธิผล เทคนิคการค้นหาและพัฒนาภาวะผู้นำ บทบาท
และภาวะผู้นำในการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมองค์กรเพ่ือการบริหารและพัฒนาชุมชนโดย
วิเคราะห์กรณีศึกษา 
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                ให้เลือกเรียนวิชาใด ๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยไม่ซ้ำกับรายวิชาที่เคย
เรียนมาแล้ว และต้องไม่เป็นรายวิชาที่กำหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์การสำเร็ จ
การศึกษาของหลักสูตรนี้ 

 

 

 

 

 

 

     Leadership concepts and theories in organization, relationship 
between leadership and organizational culture and effectiveness, searching 
techniques and leadership development, roles and leadership in 
organizational culture change for community administration and 
development through case study analysis 

 

   2.2 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพและวิชาชีพ                                   6 หน่วยกิต  
รหัสวิชา ชื่อวิชา                                                                              น(ท-ป-อ)  
11100451 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ                                              1(1-0-2) 

Preparation for Professional Experience 
กิจกรรมด้านอิสลามศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมของผู ้เรียนก่อนออกฝึก

ประสบการณ์วิชาชีพอิสลามศึกษา 
Islamic studies activities for preparing the students before 

practicing Professional experience in Islamic studies  
 

 

11100452 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพอิสลามศึกษา                                        5(450) 
Professional Experience  in Islamic Study 

การฝึกงานในหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี ่ยวข้องกับอิสลามและสัมพันธ์กับวิชาที่
นักศึกษาเลือกเรียน หรือเสนอโครงงานโดยนำศาสตร์อิสลามศึกษาไปปฏิบัติจริง      
โดยมีการฝึกอบรมด้านอิสลามศึกษา อย่างน้อย 30 ชั่วโมง 

Internships in various departments related to Islam and relation 
with the subjects selected by students or present a project by Islamic 
studies knowledge via seminar on Islamic study with minimum 30 hours 
 

 

 3. หมวดวิชาเลือกเสรี                                             ไม่น้อยกว่า  6 หน่วยกิต  



57 
 

   
 

3.2   ชื่อ นามสกุล เลขประจำตัวบัตรประชาชน ตำแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์ 
         3.2.1  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 

ชื่อ นามสกุล 
ตำแหน่งทางวชิาการ 

เลขบตัรประจำตัวประชาชน 
คุณวุฒิ/สาขาวิชา สถาบันที่สำเร็จการศึกษา 

ป ี
พ.ศ. 

1. นางสาวยามีละห์ โตะ๊แม 
อาจารย ์
 

Ph.D.(Islam Civilization) 
 
ศศ.ม. (อิสลามศึกษา) 
ศศ.บ. (อิสลามศึกษา) 

Science University 
Malaysia, ประเทศมาเลเซยี 
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์

2555 
 

2546 
2542 

2. นางอุไรรัตน์  ยามาเร็ง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย ์
 

ศษ.ม. (หลักสูตรและการสอน) 
กศ.บ. (วิทยาศาสตร์-เคมี) 

มหาวิทยาลยัรามคำแหง 

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

2545 
2529 

3. นายอิสมาแอ สน ิ
อาจารย ์
 

ปร.ด.(อิสลามศึกษา) 
ศศ.ม. (กฎหมายอิสลาม) 
B.A (Islamic Studies) 

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์  
มหาวิทยาลยัอิสลามยะลา 
Al-Azhar University, ป ร ะ เ ท ศ
อียิปต์ 

2562 
2553 
2549 

4. นายมูฮัมหมัด เนสะและ 
อาจารย ์
 

ปร.ด.(อิสลามศึกษา) 
ศษ.ม.(การบรหิารและการ
จัดการการศึกษาอิสลาม) 
B.A. (Islamic Studies) 

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์  
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์  
 
Cokroaminoto University 
Yogyakarta  
ประเทศอินโดนีเซีย 

2562 
2555 

 
2543 

5. นางสาวปราณี  หลำเบญ็สะ 
อาจารย ์
 

ศษ.ม. (การวัดผลและวิจัย
การศึกษา) 
ศษ.บ. (ครุศาสตรอสิลาม) 

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์  
 
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์  

2553 
 

2547 
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3.2.2  อาจารย์ประจำหลักสูตร 
ชื่อ นามสกุล 

ตำแหน่งทางวชิาการ 
เลขบตัรประจำตัวประชาชน 

คุณวุฒิ/สาขาวิชา สถาบันที่สำเร็จการศึกษา 
ป ี

พ.ศ. 

1. นางสาวยามีละห์ โตะ๊แม 
อาจารย ์
3-9501-001146-34-1 

Ph.D. (Islam Civilization) 
 
ศศ.ม. (อิสลามศึกษา) 
ศศ.บ. (อิสลามศึกษา) 

Science University 
Malaysia, ประเทศมาเลเซยี 
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์

2555 
 

2546 
2542 

2. นางอุไรรัตน์  ยามาเร็ง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย ์
3-8105-00210-57-5 

ศษ.ม. (หลักสตูรและการสอน) 
กศ.บ. (วิทยาศาสตร์-เคมี) 

มหาวิทยาลยัรามคำแหง 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

2545 
2529 

3. นายอิสมาแอ สน ิ
อาจารย ์
3-9506-00124-85-8 

ปร.ด. (อิสลามศึกษา) 
ศศ.ม. (กฎหมายอิสลาม) 
B.A (Islamic Studies) 

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์  
มหาวิทยาลยัอิสลามยะลา 
Al-Azhar University, ประเทศอียิปต ์

2562 
2553 
2549 

4. นายมูฮัมหมัด เนสะและ 
อาจารย ์
3-9011-00719-16-1 

ปร.ด.(อิสลามศึกษา) 
ศษ.ม.(การบรหิารและการ
จัดการการศึกษาอิสลาม) 
B.A. (Islamic Studies) 

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์  
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์  
 
Cokroaminoto University 
Yogyakarta  
ประเทศอินโดนีเซีย 

2562 
2555 

 
2543 

5. นางสาวปราณี  หลำเบญ็สะ 
อาจารย ์
3-9304-00164-59-1 

ศษ .ม . (การว ัดผลและว ิจัย
การศึกษา) 
ศษ.บ. (ครุศาสตรอสิลาม) 

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์  
 
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์  

2553 
 

2547 
 

4.  องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม  
หลักสูตรได้จัดให้นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านอิสลามศึกษาในสถานที่ต่างๆ ของ

หน่วยงานภาครัฐและหรือหน่วยงานเอกชน ฝึกการติดต่อสื่อสารทั้งการพูดสนทนา หรือการเขียนเพ่ือ
สื่อความหมายเพ่ือให้นักศึกษาได้ความรู้ ทักษะ เจตคติและประสบการณ์ในอาชีพ โดยให้นักศึกษาฝึก
ภาคปฏิบัติ ในภาคเรียนที่ 2 ของชั้นปีที่ 4 ในหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน จำนวน 5  หน่วยกิต   
คิดเป็น 450 ชั่วโมง เพ่ือเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาก่อนสำเร็จการศึกษา  
    4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม 

ความคาดหวังในผลการเรียนรู้ประสบการณ์ภาคสนามของนักศึกษา มีดังนี้ (1) ทักษะในการ
ปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ ตลอดจนมีความเข้าใจในหลักการ ความจำเป็นในการเรียนรู้ทฤษฎี
มากยิ่งขึ้น (2) บูรณาการความรู้ที่เรียนมาเพื่อนำไปแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม (3) มีมนุษยสัมพันธ์
และสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี (4) มีระเบียบวินัย ตรงเวลา และเข้าใจวัฒนธรรมขององค์กร 
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ตลอดจนสามารถปรับตัวให้เข้ากับสถานประกอบการได้ (5) มีความกล้าในการแสดงออกและนำ
ความคิดสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์ในงานได้ 

 

4.2 ช่วงเวลาที่จัดประสบการณ์  
ภาคการศึกษาที่ 2 ชั้นปีที่ 4 

4.3 การจัดเวลาและตารางสอน   
จัดเต็มเวลา 1 ภาคเรียน  

5. ข้อกำหนดเกี่ยวกับการทำโครงงานหรือวิจัย 
5.1 คำอธิบายโดยย่อ 

การจัดทำรายงานวิจัยของหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอิสลามศึกษาจัดให้
มีขึ ้นเพื่อฝึกฝนการปฏิบัติ งานวิจัยภาคสนาม ซึ่งกำหนดเป็นหัวข้อที่เกี ่ยวข้องกับศาสตร์ทาง
อิสลามศึกษา โดยอยู่ภายใต้การดูแล และเห็นชอบของอาจารย์ประจำรายวิชา โดยคณะนักศึกษา
ที่เรียนวิชานี้ต้องทำวิจัยโดยนำส่งชิ้นงานต่าง ๆ ในกระบวนการวิจัยเป็นขั้น ๆ ทั้งนี้ ตามเงื่อนไข
ข้อตกลงของอาจารย์ประจำรายวิชา กับกลุ่มนักศึกษาท่ีลงเรียนวิชานี้ โดยมีการกำกับ การควบคุม
คุณภาพโดยอาจารย์ประจำหลักสูตร 

5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
5.2.1 มีองค์ความรู้จากการวิจัย 
5.2.2 สามารถแก้ไขปัญหาโดยวิธีวิจัย 
5.2.3 สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล 
5.2.4 สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการวิเคราะห์สถิติข้อมูลและสามารถอภิปราย

ผลได้ 
5.2.5 สามารถปรับตัวในการทำงานร่วมกับผู้อ่ืน 
5.2.6 สามารถนำเสนอผลงานด้วยวาจา เอกสาร และสื่อผสม 

5.3 ช่วงเวลา 
  ภาคเรียนที่ 1 ชั้นปีที่ 2 

5.4 จำนวนหน่วยกิต 
  3(2-2-5) 

5.5 การเตรียมการ 
5.5.1 นักศึกษาเสนอประเด็นที ่สนใจศึกษา โดยค้นคว้าข้อมูลและเรียบเรียงเป็น

บทความ เมื่อได้ประเด็นที่สนใจศึกษาจึงให้จัดทำเค้าโครงวิจัย ซึ่งอยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของ
อาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัย และ มีอาจารย์ประจำวิชาเป็นผู้ประสานงาน 
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5.5.2 มีการสอนหลักการและกระบวนการทำวิจัยโดยทีมอาจารย์ 
5.5.3 อาจารย์ที่ปรึกษาให้คำแนะนำนักศึกษาทุกขั้นตอนของกระบวนการวิจัย  และ

นำเสนอเค้าโครงวิจัยต่อคณะกรรมการ 
5.5.4 นักศึกษาดำเนินการทำตามเค้าโครงที่นำเสนอ 
 

5.6 กระบวนการประเมินผล 
5.6.1 ประเมินความก้าวหน้าในระหว่างการทำวิจัย โดยอาจารย์ที่ปรึกษา และอาจารย์ 

ประจำวิชา 
5.6.2 ประเมินคุณภาพงานวิจัย จากการนำเสนอเค้าโครง การนำเสนอผลด้วยวาจา

ความรอบรู้  ความสามารถในการนำเสนอ และรูปเล่มรายงาน โดยอาจารย์ที ่ปร ึกษา และ
คณะกรรมการประเมิน 



61 
 

   
 

หมวดที่ 4  ผลการเรียนรู้กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 
 

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 
 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา กลยุทธ์การประเมินผล 
1. มีทักษะการใช้ภาษามลายู   

กลางและภาษาอาหรับ 
1. จัดรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป บังคับ

เรียน 2 รายวิชา 
2. จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร โดยการอบรม

เพ่ิมเติม  

1. การสอบว ั ดผล โดย ใช้
แบบทดสอบ 

2. การประเมินผลการเข้าร่วม
กิจกรรม 

 
2. มีทักษะการใช ้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 
1. จัดรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป บังคับ

เรียน 1รายวิชา 
2. จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร โดยการอบรม

เพ่ิมเติมชั้นปีละ 1 กิจกรรม 

1. การสอบว ั ดผล โดย ใช้
แบบทดสอบ 

2. การประเมินผลการเข้าร่วม
กิจกรรม 

 
3. มีจ ิตอาสาและมีจ ิตสำนึก

สาธารณะ 
มอบหมายให้นักศึกษารวมกลุ ่มทำกิจกรรม
อาสาพัฒนาและช่วยเหลือสังคมในลักษณะของ
การบร ิการว ิชาการด้านอิสลามศึกษาตาม
ช่วงเวลาที่เหมาะสม 

น ำ เ ส น อ ก ิ จ ก ร ร ม ท ี ่ ไ ด้
ด ำ เน ิ นการมา ในร ู ป ข อ ง
เอกสารร าย ง าน  การจั ด
น ิ ท ร ร ศ ก า ร โ ด ย ใ ห้
คณะกรรมการในหล ักส ูตร
เป็นผู้ประเมิน 

4. มีภาวะความเป็นผู ้นำและ
ความรับผิดชอบตลอดจนมี
วินัยในตนเอง 

1. กำหนดให้มีรายวิชาที่นักศึกษาต้องทำงาน
เป ็นกล ุ ่มและม ีห ัวหน ้ากล ุ ่มในการทำ
รายงานตลอดจนนำเสนอรายงานเพื่อเป็น
การฝึกให้นักศึกษาได้สร้างภาวะผู้นำและ
การเป็นสมาชิกกลุ่มที่ดี 

2. มีกิจกรรมที่มอบหมายให้นักศึกษาหมุนเวียน
กันเป็นหัวหน้ากลุ่มในการดำเนินกิจกรรม
เพื ่อฝึกให้นักศึกษามีความรับผิดชอบใน
หน้าที่และมีภาวะผู้นำ 

3. มีกติกาในการสร้างวินัยในต่อตนเอง เช่น 
การแต่งกายตามระเบียบของมหาวิทยาลัย 

การประเมินผลการเข้าร่วม 
กิจกรรม 
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คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา กลยุทธ์การประเมินผล 
การเข้าเรียนตรงเวลา การเข้าเรียนอย่าง
สม่ำเสมอ การมีส่วนร่วมในชั้นเรียนและส่ง
งานที่ได้รับมอบหมายตรงเวลา 

4. จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรด้านการส่งเสริม
ภาวะผู้นำ 

5. ความสามารถในการสร้าง
งานสร้างอาชีพของตนเอง 

1. อบรมเพิ ่มพูนความรู ้ และทักษะเพื ่อเป็น
แนวทางในการสร้างงานสร้างอาชีพ 

2. ศึกษาดูงานในสถานประกอบการต่าง ๆ   
3. ฝึกปฏิบัติการภาคสนามเพ่ิมเติมจากรายวิชา

เพื ่อให้มีทักษะการสื ่อสารภาษาอาหรับ 
และเกิดความมั่นใจในการสร้างงานสร้าง
อาชีพ 

1. ประเมินผลจากรายวิชาฝึก
ภาคสนาม 

2 .  ป ร ะ เ ม ิ น ต น เ อ ง ข อ ง
น ั ก ศ ึ กษ าก ่ อนส ำ เ ร็ จ
หลักสูตร 

3. ประเมินผลการจัดกิจกรรม
เพิ่มพูนความรู้และทักษะ
ต่างๆ 

 

2.  การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน  
2.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  

2.1.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมินผล 

1) ม ี ค ว าม ร ั บ ผ ิ ด ช อบต่ อ
ตนเองและสังคม 

2) มีความซื่อสัตย์สุจริต ขยัน 
อดทน มีระเบียบวินัย  

3) คารพสิทธิและรับฟังความ
คิดเห็นของผู้อื่น 

4) มีจิตอาสา หรือมีจิตสำนึก
สาธารณะ 

5) มีความรัก ภูมิใจในความ
เป็นไทย ศิลปวัฒนธรรม
ไทย  และเห็นคุณค่าภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

1) กำหนดกฎเกณฑ์และข้อ
ปฏิบัติต่าง ๆ ในการเรียน
การสอนร่วมกัน  เช่น  การ
เข้าห้องเร ียน การส่งงาน 
และการอยู ่ร ่วมกันในหมู่
คณะตลอดจนการแต่งกาย
ต า ม ร ะ เ บ ี ย บ ข อ ง
มหาวิทยาลัย 

2) เน้นถึงความสำคัญของความ
ซื่อสัตย์ในงาน ค้นคว้า และ
ตักเต ือนนักศ ึกษาให้ เห็น
ข ้อเส ียของการลอกเลียน

1)  ประเมินจากพฤติกรรมการเข้าชั้น   
     เรียนและส่งงานที่ได้รับมอบหมายให้   
     ตรงเวลา การแต่งกายตามระเบียบ 
     ของมหาวิทยาลัย 
2)  ประเม ินจากความซ ื ่อส ัตย ์ในการ

ปฏิบัติงาน หรือสร้างผลงานที่เป็น
ความรู้ความสามารถของตนเองโดย
ไม่แอบอ้างหรือลอกเลียนแบบผลงาน
บุคคลอื่นตลอดทั้งความซื่อสัตย์ในการ
สอบ 

3)  ประเมินจากการมีส่วนร่วมและการให้
ความร่วมมือในการทำกิจกรรมต่าง ๆ 
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ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมินผล 
ผลงานของผู้อื่น รวมถึงสอน
ว ิธ ีการท ี ่ถ ูกต ้อง ในการ
อ้างอิงผลงานของผู้อื่น 

3) ส่งเสริมให้นักศึกษาทำงาน
เพื่อสาธารณะเป็นกลุ่ม จัด
ก ิจกรรมร ่วมก ับช ุมชน/
องค์กรภายนอก 

4) ป ล ู ก ฝ ั ง เ ร ื ่ อ ง ศ ิ ล ป ะ 
ว ัฒนธรรมไทย และภ ูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

4)  ประเมินจากพฤติกรรมที่แสดงออกถึง
จ ิตอาสา  หรือจิตสำนึกสาธารณะ  
เช ่น  การจ ัด เตร ียมความพร ้อม
อุปกรณ์การสอนในห้องเรียน  การ
เปิด-ปิดสวิทซ์ไฟ  เครื่องปรับอากาศ   
พัดลม ฯลฯ 

5)  ประเมินจากกิจกรรม/โครงการ 
6)  ประเมินจากพฤติกรรมที่แสดงออกถึง 
     ความรักและความภูมิใจในความเป็น 
     ไทย 

 
2.1.2  ด้านความรู้ 
ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมินผล 

1) มีความรู ้และความเข ้าใจ
เก ี ่ ยว  ก ับหล ักการและ
ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 

2) สามารถวิเคราะห์ความรู้
อย่างเป็นระบบ 

3) สามารถนำความร ู ้  ไป
ป ร ะ ย ุ ก ต ์ ใ ช ้ ไ ด ้ อ ย ่ า ง
เหมาะสม 

4) สามารถบูรณาการความรู้
กับศาสตร์ต่าง ๆ ไปใช้ได้
อย่างเหมาะสม 

1)   ใช้เทคนิคการสอนที่หลากหลายโดย 
      ให้ความรู้ด้านหลักการ/ทฤษฎี และ 
      เน้นการปฏิบัติ ตลอดจนการ 
      ประยุกต์ในสถานการณ์ต่าง ๆ 
2)  ส่งเสริมให้นักศึกษาค้นคว้าหาความรู้ 

ด้วยตนเอง และนำมาแลกเปลี ่ยน
เรียนรู้กับเพ่ือน ๆ ในชั้นเรียน 

3)   ฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ 
     และแลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็นใน 
     ประเด็นต่าง ๆ ภายในชั้นเรียนโดยใช้ 
     หลักการและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 
4)  จัดให้มีการเรียนรู้จากสถานการณ์จริง

โดยการเชิญวิทยากรบรรยายพิเศษ 
หรือศึกษาดูงาน 

5)  ให้นักศึกษามีโอกาสลงมือปฏิบัติจริง
โดยการจัดทำโครงการ  

1) ป ร ะ เ ม ิ น ผ ล จ า ก ก า ร ท ำ
แบบฝึกหัด การสอบ การทำ
รายงาน  และการปฏิบัติงาน 

2) ประเมินจากการแสดงความ
คิดเห็นในการอภิปรายในชั้น
เรียน 

3) ประเม ินจากการนำเสนอ
ผลงานหรือโครงการ 

4) ป ร ะ เ ม ิ น จ า ก ผ ล ก า ร จั ด 
กิจกรรมเสริมหลักสูตรต่าง ๆ  
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2.1.3  ด้านทักษะทางปัญญา 
ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมินผล 

1) ว ิ เ คราะห ์ป ัญหา  ประ เมิ น
ทางเลือก  เสนอวิธีแก้ปัญหา
และตัดสินใจได้อย่างเหมาะสม 

2) มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เพ่ือ
สร้างประโยชน์ต่อตนเองและ
สังคมได ้

3) มีความสามารถในการประเมิน
ความร ู ้  ความสามารถของ
ตนเองและกำหนด เป้าหมายใน
การพัฒนาตนเองได้ 

1) กระตุ้นให้นักศึกษาคิดวิเคราะห์อยา่ง
เป็น ระบบจากสถานการณ์ต่าง ๆ 
หรือการทำกรณีศึกษา 

2) ให้นักศึกษาฝึกใช้ความคิดสร้างสรรค์ 
นำเสนอเป็นงานเขียน และฝึกพูดใน 
โอกาสต่าง ๆ 

3) ให้นักศึกษามีโอกาสลงมือปฏิบัติจริง
โดยการจัดทำโครงการ  

1)  ประเมินจากผลงานที่มอบหมาย
ให้ศึกษา  ค้นคว้า การเขียน
รายงาน  และแฟ้มสะสมงาน 

2) ประเมินจากความชัดเจนของ
ขั้นตอนในการคิดวิเคราะห์หรือ
รายงานการวิเคราะห์ว ิจารณ์  
กรณีศึกษา  หรือการทดสอบ 
โดยใช้การสอบกลางภาคและ
ปลายภาค โดยข ้อสอบมีการ
วิเคราะห์แนวคิด 

3) ประเมินจากผลงานในเชิงแนวคิด
สร้างสรรค ์

 
2.1.4  ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมินผล 
1)  มีความเป็นผู ้นำ ผู ้ตามและ    

กล้าคิด กล้าแสดงออกในสิ่งที่
ถูกต้อง 

2)  มีความสามารถในการปรับตัว
ควบคุมอารมณ์ตนเองได้อย่าง
เหมาะสม 

3)  ปฏิบัติตนตามบทบาทหน้าที่ใน
การเป ็นพลเม ืองท ี ่ด ี  และ
สามารถเป็นที ่พึ ่งของตนเอง
และสังคมได ้

1)  จ ัดก ิจกรรมการเร ียนการสอนที่
ส่งเสริมให้เกิดบรรยากาศการทำงาน
เป็นกลุ่ม 

2)  จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นให้   
     นักศึกษามีปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันใน 
     ชั้นเรียน 
3)  ความสำคัญของความสัมพันธ์ระหวา่ง

บุคคลและความรับผิดชอบ 
4)  ให้นักศึกษามีโอกาสทำโครงการที ่มี

ประโยชน์ต่อสังคม 

1 )  ประเมินผลงานจากการ
ทำงาน กลุ ่ม การนำเสนอ
ง า น ต า ม ก ล ุ ่ ม ท ี ่ ไ ด ้ รั บ
มอบหมาย 

2)  การสังเกตพฤติกรรมจาก
การมีส่วนร่วมในการเรียนรู้
ในชั้นเรียน  

3)  สังเกตการทำงานร่วมกัน
ของนักศึกษาในห้องเรียนใน
การรวมกลุ่ม 

4)  ประเมินจากการทำกิจกรรม
ของโครงการ 
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2.1.5  ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมินผล 

1) มีท ักษะการใช ้ภาษาในการ
สื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ 

2) ม ี ความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่าง
เหมาะสม 

3) มีทักษะในการคิดวิเคราะห์เชิง
คณ ิตศาสตร ์และสถ ิต ิ  เก็บ
รวบรวมข ้อม ูลและนำเสนอ
ข้อมูล 

1)  จัดประสบการณ์ ให้ผู ้ เ ร ียนได้ ใช้
การสื่อสารทั้งการพูด การฟัง การ
เขียนระหว่างผู้เรียนกับผู้สอน และ
บุคคลอื่น 

2)  จัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้
ผ ู ้ เ ร ี ยน เล ื อกและใช ้ เทคโนโลยี
ส ารสน เทศแ ล ะก า ร ส ื ่ อ ส า ร ไ ด้
หลากหลายรูปแบบ 

3)  จัดประสบการณ์ให้นักศึกษาได้เรียนรู้ 
ในสถานการณ์ที ่ต ้องใช ้การค้นคว้า  
วิเคราะห์ข้อมูล  และนำเสนอได้อย่าง
เหมาะสม 

1)  ประเมินจากการนำเสนอ   
     ความคิด การรายงาน 
2)  ประเมินผลงานตามกิจกรรม 
     การเรียนการสอนที่จัด 
3)  ประเมินจากการวิเคราะห์

ข้อมูล การทำรายงานและ
กิจกรรมในห้องเรียน 
  

 
2.2 หมวดวิชาเฉพาะ  

 2.2.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมิน 

1) การแสดงออกถึงการเป็น
แบบอย่างที่ดีทางคุณธรรม 
จริยธรรม เคารพในคุณค่า
และศักดิ ์ศรีของความเป็น
มนุษย ์

2) มีจิตสำนึกและตระหนักใน
การปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
ทางวิชาการหรือวิชาชีพ 

3) การแสดงออกถึงความมีวินัย 
ซื่อสัตย์ สุจริต เสียสละ และ
มีจิตสาธารณะ 

4) สามารถต ัดส ินใจจ ัดการ
แก ้ป ัญหาด ้านค ุณธรรม 

1)  กำหนดให ้อาจารย ์ผ ู ้สอนทุกคนมี
ว ัฒนธรรมองค ์กรตามจรรยาบรรณ
วิชาชีพ เพื่อเป็นการปลูกฝังให้นักศึกษา
มีความรู้ ความเข้าใจ และปฏิบัติได้ตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพ 

2) กำหนดให้มีวัฒนธรรมอิสลามในองค์กร 
เพ ื ่อเป ็นการปล ูกฝ ังให ้น ักศ ึกษามี
ระเบียบ วินัยโดยเน้นการเข้าชั้นเรียนให้
ตรงเวลาตลอดจนการแต่งกายที่เป็นไป
ต ามร ะ เบ ี ยบขอ ง  มห า ว ิ ท ย าลั ย  
น ักศึกษาต ้องมีความร ับผ ิดชอบต่อ
ตนเอง  สถาบัน  และสังคม  เคารพสิทธิ

1) มีการประเมินระหว่าง
เรียนควบคู่ไปกับการ
ประเมินในทุกรายวิชา 
โดยผ ู ้ เร ียนประเมิน
ตนเอง ประเมินโดย
กลุ ่มเพื ่อน อาจารย์   
และใช้วิธีการประเมิน
ที ่หลากหลาย  ได้แก่ 
ก า ร ส ั ง เ ก ต  ก า ร
สัมภาษณ์  การสนทนา
กล ุ ่ม  แบบประเมิน
ตนเอง 
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ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมิน 
จริยธรรม ได้อย่างถูกต้อง
เหมาะสม 

 

และรับฟังความคิดเห็นของผู้อื ่น มีจิต
อาสา และมีจิตสำนึกสาธารณะ 

3) อาจารย์ผู้สอนทุกคนต้องสอดแทรกเรื่อง
คุณธรรม จริยธรรมตามจรรยาบรรณ
วิชาชีพ  แนวพระราชดำริเศรษฐกิจ
พอเพียง  การอยู ่ร่วมกันในสังคมพหุ
วัฒนธรรมในการสอนทุกรายวิชา  เน้น
เรื่องศรัทธาต่อวิชาชีพ  ตั้งใจถ่ายทอด
วิชาการ  ส่งเสริมการเรียนรู้และทำตน
เป็นแบบอย่างท่ีดี 

4)  การเร ียนร ู ้ โดยการปฏิส ัมพันธ ์เชิง
ป ฏ ิ บ ั ต ิ ก า ร  ( Interactive action 
learning) และการใช้กรณีศึกษา (Case 
study) 

5)  การเข้าร่วมกิจกรรมสำหรับพัฒนาการ
เรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรมอิสลาม 

2) ประเมินจากการร่วม
กิจกรรมเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม  

3) ตรวจผลงานการเรยีนรู้
โดยใช้การปฏิสัมพันธ์
เชิงปฏิบัติการ การใช้
กรณีศึกษา 

 

2.2.2 ด้านความรู้ 
ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมิน 

1) รู้ทันวิทยาการที่เปลี่ยนแปลง 
และความก้าวหน้าของศาสตร์
ในสาขาวิชา 

2) ม ี ค ว า ม ร ู ้ ใ น ก ฎ ห ม า ย 
กฎระเบียบ และข้อบังคับ 
รวมทั้งข้อกำหนดทางวิชาการ 
ซ ึ ่งม ีการเปลี ่ยนแปลงตาม
สถานการณ์ 

3) มีความรู ้ในสาขาวิชาอย ่าง
กว ้างขวางและเป ็นระบบ 
ตระหน ัก ร ู ้หล ักการและ
ทฤษฎีในความรู้ที่เกี่ยวข้อง 

1) ใช ้การสอนหลายร ูปแบบตาม
เนื้อหาสาระ ได้แก่ การบรรยาย  
การท่องจำ การอภิปราย  การ
ทบทวน การฝึกปฏิบัติการ   การ
สัมมนา การใช้กระบวนการกลุ่ม 
การแลก เปลี่ยนเรียนรู้ การศึกษา
ด ูงาน ในแหล ่งเร ียนร ู ้   การ
บรรยายพ ิ เศษโดยว ิทยากร
ภายนอกที่มีความเชี่ยวชาญ ด้าน
อิสลามศึกษา 

   ประ เม ิ นด ้ วยว ิ ธ ี ก า รที่
หลากหลาย เพื่อให้ครอบคลุม
การประเมินด้านความรู้ ดังนี้ 
รายงานการศึกษาค้นคว้า การ
อภิปราย  การทบทวน การฝึก
ปฏ ิบ ัต ิ การ   การส ัมมนา      
การใช้กระบวนการกลุ่ม การ
แลก เปลี่ยนเรียนรู้ การศึกษา
ดูงานในแหล่งเร ียนร ู ้  การ
บรรยายพิเศษโดยว ิทยากร
ภายนอกที่มีความเชี ่ยวชาญ 
ด ้าน การประเม ินจากการ
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ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมิน 
4) มีความรู ้เกี ่ยวกับงานวิจ ัยที่

เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหา
และการต่อยอดองค์ความรู้ 

 

2) การเร ียนร ู ้จากส ื ่อเทคโนโลยี
สารสนเทศหรือจากสื่อมวลชนใน
รูปแบบ   ต่าง ๆ การเรียนรู้จาก
ภ ูม ิป ัญญาในช ุมชนและการ
เรียนรู้ด้วยตนเอง 

3)  การเรียนรู้ผ่านกระบวน การวิจัย 
เช ่น การศึกษาค ้นคว ้าข ้อมูล  
การทำโครงงานการถามตอบ
ปัญหาทางวิชาการในห้องเรียน 

นำเสนอรายงานหน้าชั้นเรียน
เกี่ยวกับผลการเรียนรู้จากสื่อ
เทคโนโลยีสารสนเทศหรือจาก
สื่อมวลชนในรูปแบบ   ต่าง ๆ 
การเรียนรู ้จากภูมิปัญญาใน
ช ุมชนและการเร ียนร ู ้ด ้วย
ตนเอง  โดยใช้การประเมิน
หลากหลายรูปแบบ  เน้นการ
ประเมินตามสภาพจร ิง ทั้ง 
การใช ้แฟ้มสะสมงาน การ
ประเมินการปฏิบัติ การสังเกต
พฤติกรรม การประเมินโดย
กลุ่มเพ่ือน 

 
2.2.3 ด้านทักษะทางปัญญา 

ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมิน 
1)  มีความสามารถในการค้นหา

ข้อเท็จจริง ทำความเข้าใจ
แ ล ะ ป ร ะ เ ม ิ น ข ้ อ มู ล
สารสน เทศ แนวค ิ ดและ
ห ล ั ก ฐ า น ใ ห ม ่  ๆ  จ า ก
แหล่งข ้อม ูลที ่หลากหลาย 
และใช้ข้อมูลที่ได้ในการแก้ไข
ปัญหาได้อย่างเหมาะสม 

2)  สามารถวิเคราะห์ปัญหาและ
เสนอแนะแนวทางการแก้ไข
ได ้อย ่ า งสร ้ า งสรรค ์  โดย
คำนึงถึงความรู้ทางทฤษฎีที่
เก ี ่ยวข้อง ประสบการณ์ใน
ภาคปฏิบัติและผลกระทบที่
ตามมาจากำการตัดสินใจนั้น 

1)  การเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิด
เพื่อส่งเสริมการคิดวิเคราะห์  คิด
สังเคราะห์  คิดประเมินค่า  และ
คิดอย่างมีวิจารณญาณ โดยจัดให้
มีกิจกรรมในลักษณะต่างๆ เช่น  
การอภ ิปรายกล ุ ่ ม   การคิ ด
ว ิ เคราะห ์   หร ือแก ้ป ัญหาใน
สถานการณ์จำลอง  กิจกรรมการ
แก้ปัญหากิจกรรมการวิเคราะห์
จากการมองต่างมุม 

2) มอบหมายกิจกรรมการศ ึกษา
ค้นคว้าด้วยตนเอง 

3) มอบหมายประเด็นอภิปราย เปิด
โอกาสให ้ฝ ึ กฝนผ ู ้ น ำ ในการ
อภิปราย 

1)  การประเมิน เป็นการวัด
และการประเมินทักษะ
การค ิด และการแก ้ไข
ปัญหา เช่น การสังเกต
พฤติกรรมการมีส่วนร่วม
และการเป็นผู ้นำในการ
อภิปราย  

2 )  ก า ร ต ร ว จ ป ร ะ เ มิ น
ความสามารถในการ
อภิปราย 

3)  การประเมินจากผลงานที่
เ ก ิ ด จ า ก ก า ร ใ ช้
กระบวนการแก้ไขปัญหา 
การศึกษาค้นคว้าอย ่าง
เป็นระบบ การวิเคราะห์
วิจารณ์ เช่น รายงานการ
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ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมิน 
3) สามารถประยุกต์หรือบูรณา

การความรู้กับศาสตร์อื่นเพ่ือ
สร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการ
แ ล ะ ว ิ ช า ช ี พ ไ ด ้ อ ย ่ า ง มี
ประสิทธิภาพ  

 

4) เปิดโอกาสและกระตุ ้นให ้ เกิด
ความคิดสร้างสรรค์ต่อยอดจาก
เนื้อหาในชั้นเรียน 

5) สอนโดยเน้นให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะ
การคิดและการแก้ไขปัญหาทั้ง
ร ะ ด ั บ บ ุ ค ค ล แ ล ะ ก ล ุ ่ ม ใ น
สถานการณ์ทั ่วไปโดยใช้วิธีการ
สอนท ี ่หลากหลาย เช ่น การ
อภิปรายกลุ่ม การทำกรณีศึกษา 
เป็นต้น 

 

ว ิ เ ค ร า ะ ห ์ ว ิ จ า ร ณ์  
กรณีศ ึกษา การศ ึกษา
อ ิสระ รายงานผลการ
อภิปรายกลุ่ม การประชุม
ปรึกษาปัญหา และการ
สัมมนา 

 
2.2.4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมิน 
1) สามารถปรับตัวและทำงาน

ร่วมกับผู้อื ่นทั้งในฐานะผู ้นำ
และสมาช ิกกล ุ ่ มได ้อย ่ า ง
ถูกต้องเหมาะสม 

2) มีความคิดริเร ิ ่ม สร้างสรรค์ 
สามารถวิเคราะห์แก้ปัญหาได้
อย่างเหมาะสมกับศักยภาพ
ตนเองกับบริบทของกลุ่ม 

3) มีความรับผิดชอบต่อตนเอง
และสังคม สามารถปรับตัวเข้า
กับสถานการณ์และวัฒนธรรม
องค์กรที ่ ไปปฏิบัต ิงานทาง
วิชาชีพอย่างดี 

1)  กลย ุทธ ์การสอนที ่ เน ้นการมี
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู ้เรียนกับ
ผู ้เร ียน ผู ้เร ียนกับผู ้สอนและ
ผู้เรียนกับสังคม 

2)  จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่
เน้นการลงปฏิบัติในพื้นที ่  ใน
ชุมชน  เพื่อการเรียนรู้และฝึก
ปฏิบัติจริง 

3)  จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ใช้
กระบวนการกล ุ ่ม เพ ื ่อการ
เรียนรู้ทักษะความสัมพันธ์และ
ความรับผิดชอบตามบทบาท
หน้าที่ 

1)  ประเมินจากพฤติกรรม
และการแสดงออกของ
นักศึกษาในการนำเสนอ
รายงานกลุ่มในชั้นเรียน   

2) ส ังเกตจากพฤต ิกรรมที่
แสดงออกในการปฏิบัติ
กิจกรรม 

      ต่าง ๆ ในสถาน การณ์
ต่างๆ  

3)   ว ั ดและประ เม ิ นจาก
ผลงาน 
- การจ ัดก ิจกรรมการ
เ ร ี ย น ก า ร ส อ น ท ี ่ ใ ช้
กระบวนการกลุ่ม  
- การจ ั ดก ิ จกรรม ให้
ผู ้เรียนมีส่วนร่วมในการ
ร ั บ ผ ิ ด ช อ บ แ ล ะ มี
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ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมิน 
ปฏิสัมพันธ์ที ่ดีในสังคม
พหุวัฒนธรรม โดยการ
เรี ยนแบบม ีส ่ วนร ่วม
ปฏิบัติการ 
- ผลงานจากการเร ียน
แบบร่วมมือ 

4)   ว ั ดและประ เม ิ นจาก
ผลงานกลุ่มและการเป็น
ผ ู ้ น ำ ในการอภ ิปราย
ซักถาม 

 
2.2.5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  

ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมิน 
1)  ส า ม า ร ถ เ ล ื อ ก แ ล ะ

ประยุกต์ใช้เทคนิคสถิติ
ห ร ื อ ค ณ ิ ต ศ า ส ต ร ์ ที่
เกี ่ยวข้องอย่างเหมาะสม
ในการศึกษาค้นคว้า และ
เสนอแนวทางในการแก้ไข
ปัญหา 

2)  สามารถใช้เครื่องมือสืบค้น
ข ้อม ูล  และตรวจสอบ
ข้อมูลเพื่อจำกัดผลลัพธ์ได้
อ ย ่ า ง ร ว ด เ ร ็ ว แ ล ะมี
ประสิทธิภาพ 

3)  สามารถปกป้องข้อมูลส่วน
บุคคลให้ปลอดภัย และ
คิดไตร่ตรองในการเข้าถึง
ข้อมูล แบ่งปันข้อมูล และ
ปฏิสัมพันธ์กับผู ้อื ่นทาง
ออนไลน์ 

1) จัดกิจกรรมการเร ียนการ
สอนในรายวิชาต่างๆ  โดย
ให้ผู้เรียนมีการใช้ภาษาเพ่ือ
ก า ร ส ื ่ อ ส า ร   ก า ร
ต ิดต ่อส ื ่ อสารท ั ้ งระดับ
บุคคล และกลุ่มคน โดยได้
ส ื บค ้ น  ว ิ เ ค ร าะห ์ แ ล ะ
นำเสนอข้อมูลด้านอิสลาม
ศ ึ กษ าด ้ ว ย เ ทค โน โ ลยี
สารสนเทศที ่หลากหลาย
รูปแบบและวิธีการ 

2) ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศใน
การแลกเปล ี ่ ยนข ้ อมู ล 
วิเคราะห์สถานการณ์ ทั้ง
ส ถ า น ก า ร ณ ์ จ ริ ง 
สถานการณ ์จำลองและ
นำเสนอการแก ้ป ัญหาที่

1) ประเมินผลตามกิจกรรมการเรียน
การสอนโดยการสังเกต  ประเมิน
ทักษะการพูดการเข ียน การใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

2) ใช ้การทดสอบที ่สอดคล ้องกับ
วัตถุประสงค์การเรียนรู้ 

3) ว ัดและประเมินจากผลงานการ
ส ืบค้นและการนำเสนอรายงาน
ประเด็นสำคัญ ด้าน 
อิสลามศึกษาโดยใช ้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
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ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมิน 
4)  ส าม า ร ถ ใ ช ้ เ ค ร ื ่ อ ง มื อ

สารสนเทศผลิตทรัพยากร
ดิจิทัลและมัลติมีเดียได้
อย่างสร้างสรรค์ 

5) สามารถใช ้ เคร ื ่ องม ือที่
หลากหลายทำงานร่วมกับ
ผ ู ้ อ ื ่ นแบบออนไลน ์ ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

เหมาะสมท ี ่หลากหลาย
รูปแบบและวิธีการ 

3) ประย ุ กต ์ ใ ช ้ เทคโนโลยี
ส า ร ส น เ ท ศ ใ น ห ล า ย
สถานการณ ์
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3. การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา  (Curriculum 
Mapping)   
 3.1 การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชาหมวด
วิชาศึกษาทั่วไปผลการเรียนรู้ในตารางมีความหมายดังนี้ 
 1) ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

(1) มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 
(2) มีความซื่อสัตย์สุจริต ขยัน อดทน มีระเบียบวินัย  
(3) คารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น 
(4) มีจิตอาสา หรือมีจิตสำนึกสาธารณะ 
(5) มีความรัก ภูมิใจในความเป็นไทย ศิลปวัฒนธรรมไทย  และเห็นคุณค่าภูมิปัญญา

ท้องถิ่น 
 2) ด้านความรู้ 

(1) มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยว กับหลักการและทฤษฎีที่เกี่ยว ข้อง 
(2) สามารถวิเคราะห์ความรู้อย่างเป็นระบบ 
(3) สามารถนำความรู้ ไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม 
(4) สามารถบูรณาการความรู้กับศาสตร์ต่าง ๆ ไปใช้ได้อย่างเหมาะสม 

 3) ด้านทักษะทางปัญญา 
(1) วิเคราะห์ปัญหา ประเมินทางเลือก  เสนอวิธีแก้ปัญหาและตัดสินใจได้อย่างเหมาะสม 
(2) มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เพ่ือสร้างประโยชน์ต่อตนเองและสังคมได้ 
(3) มีความสามารถในการประเมินความรู้ ความสามารถของตนเองและกำหนด เป้าหมาย

ในการพัฒนาตนเองได ้
 4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

(1)  มีความเป็นผู้นำ ผู้ตามและกล้าคิด กล้าแสดงออกในสิ่งที่ถูกต้อง 
(2)  มีความสามารถในการปรับตัว ควบคุมอารมณ์ตนเองได้อย่างเหมาะสม 
(3)  ปฏิบัติตนตามบทบาทหน้าที่ในการเป็นพลเมืองที่ดี และสามารถเป็นที่พ่ึงของตนเอง

และสังคมได้ 
5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  

(1) มีทักษะการใช้ภาษาในการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ 
(2) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างเหมาะสม 

                    (3) มีทักษะในการคิดวิเคราะห์เชิงคณิตศาสตร์และสถิติ เก็บรวบรวมข้อมูลและนำเสนอ
ข้อมูล 
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การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป  

 
รายวิชา 

 

 
 

1. ด้านคุณธรรมจริยธรรม 
 

 
 

2. ด้านความรู้ 
 

3. ด้านทักษะทาง
ปัญญา 

4. ด้านทักษะ 
ความสัมพันธ ์
ระหว่างบุคคล 
และความ 
รับผิดชอบ 

5. ด้านทักษะ 
การวิเคราะห์ 
เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร 
และการใช ้
เทคโนโลย ี
สารสนเทศ 

ข้อ 
1 

ข้อ 
2 

ข้อ 
3 

ข้อ 
4 

ข้อ 
5 

ข้อ 
1 

ข้อ 
2 

ข้อ 
3 

ข้อ 
4 

ข้อ 
1 

ข้อ 
2 

ข้อ 
3 

ข้อ 
1 

ข้อ 
2 

ข้อ 
3 

ข้อ 
1 

ข้อ 
2 

ข้อ 
3 

5100102 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร                   

5100103 ภาษาไทยเพื่อการประกอบอาชีพ                   
5100105 ภาษาอังกฤษหรรษา                   
5100106 การใช้ภาษาอังกฤษในสังคมออนไลน์                   
5100107 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและ 
 พัฒนาการเรียนรู ้

                  

5100108 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1                   
5100109 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2                   
5100113 ก้าวทันโลกเทคโนโลยีและสื่อ                          

 
ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง 

 
 

64 
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การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ต่อ)  

 
รายวิชา 

 

 
 

1. ด้านคุณธรรมจริยธรรม 
 

 
 

2. ด้านความรู้ 
 

3. ด้านทักษะทาง
ปัญญา 

4. ด้านทักษะ 
ความสัมพันธ ์
ระหว่างบุคคล 
และความ 
รับผิดชอบ 

5. ด้านทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข 

การสื่อสารและการใช้ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ข้อ  
1 

ข้อ 
2 

ข้อ  
3 

ข้อ  
4 

ข้อ  
5 

ข้อ 
 1 

ข้อ 
 2 

ข้อ 
 3 

ข้อ  
4 

ข้อ  
1 

ข้อ  2 ข้อ 
3 

ข้อ 
1 

ข้อ 
2 

ข้อ 
3 

ข้อ 
1 

ข้อ  
2 

ข้อ 
 3 

5100104 การพัฒนาทกัษะการพดูและการเขยีนภาษาไทย                   
5100110 การพัฒนาทกัษะการสือ่สารภาษาอังกฤษ                   
5100111 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร                   
5100112 ภาษามลายูเพื่อการสื่อสาร                   
5100116 อยู่ดี กินดี มีสุข                   
5100117 วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจำวัน                   
5100114 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการนำเสนอ                   
5100115 เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจำวัน                   
5100118 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวนั                   
5100119 การบริหารร่างกาย                   
5100120 การกีฬาเพื่อพัฒนาคุณภาพชวีิต                   
5100121 ศาสตร์พระราชากับการพัฒนาท้องถิ่น                   
5100122 ชี้ช่องทางดี ชี้ช่องทางรวย                   

     ความรับผิดชอบหลัก             ความรับผิดชอบรอง 65 
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การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ต่อ)  

 
รายวิชา 

 

 
 

1. ด้านคุณธรรมจริยธรรม 
 

 
 

2. ด้านความรู้ 
 

3. ด้านทักษะทาง
ปัญญา 

4. ด้านทักษะ 
ความสัมพันธ ์
ระหว่างบุคคล 
และความ 
รับผิดชอบ 

5. ด้านทักษะ 
การวิเคราะห์ 
เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร 
และการใช ้
เทคโนโลย ี
สารสนเทศ 

ข้อ  
1 

ข้อ 
2 

ข้อ  
3 

ข้อ  
4 

ข้อ  
5 

ข้อ 
 1 

ข้อ 
 2 

ข้อ 
 3 

ข้อ  
4 

ข้อ  
1 

ข้อ  2 ข้อ 
3 

ข้อ 
1 

ข้อ 
2 

ข้อ 
3 

ข้อ 
1 

ข้อ  
2 

ข้อ 
 3 

5100123 ความงดงามแห่งตน                   

5100124 ก้าวสู่โลกกว้าง                   
5100125 ความจรงิของชีวิต                   
5100126 การพัฒนาตน                   
5100127 สุนทรียภาพของชีวิต                   
5100128 ชีวิตและวัฒนธรรมไทย                   
5100129 พหุวัฒนธรรมกับสันติภาพ                   

5100130 ทักษะชีวิตเพื่อสังคม                   
5100131 สังคมภิวัตน์                   

 
    ความรับผิดชอบหลัก              ความรับผิดชอบรอง   
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การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ต่อ)  

 
รายวิชา 

 

 
 

1. ด้านคุณธรรมจริยธรรม 
 

 
 

2. ด้านความรู้ 
 

3. ด้านทักษะทาง
ปัญญา 

4. ด้านทักษะ 
ความสัมพันธ ์
ระหว่างบุคคล 
และความ 
รับผิดชอบ 

5. ด้านทักษะ 
การวิเคราะห์ 
เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร 
และการใช ้
เทคโนโลย ี
สารสนเทศ 

ข้อ  
1 

ข้อ 
2 

ข้อ  
3 

ข้อ  
4 

ข้อ  
5 

ข้อ 
 1 

ข้อ 
 2 

ข้อ 
 3 

ข้อ  
4 

ข้อ  
1 

ข้อ  2 ข้อ 
3 

ข้อ 
1 

ข้อ 
2 

ข้อ 
3 

ข้อ 
1 

ข้อ  
2 

ข้อ 
 3 

5100132 ครูแห่งแผน่ดิน                   
5100133 วิถีไทย วิถถีิ่น                   
5100134 ผู้ประกอบการรุ่นเยาว์                   
5100135 วิทยาศาสตร์เพื่อท้องถิ่น                   

 
ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง 
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3.2 การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชาหมวดวิชาเฉพาะผลการ
เรียนรู้ในตารางมีความหมายดังนี้ 

1) ด้านคุณธรรม จริยธรรม  
 (1) การแสดงออกถึงการเป็นแบบอย่างที่ดีทางคุณธรรม จริยธรรม เคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรี
ของความเป็นมนุษย ์
 (2) มีจิตสำนึกและตระหนักในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางวิชาการหรือวิชาชีพ 
 (3) การแสดงออกถึงความมีวินัย ซื่อสัตย์ สุจริต เสียสละ และมีจิตสาธารณะ 
 (4) สามารถตัดสินใจจัดการแก้ปัญหาด้านคุณธรรม จริยธรรม ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 
 

2) ด้านความรู้ 
(1) รู้ทันวิทยาการที่เปลี่ยนแปลง และความก้าวหน้าของศาสตร์ในสาขาวิชา 
(2) มีความรู้ในกฎหมาย กฎระเบียบ และข้อบังคับ รวมทั้งข้อกำหนดทางวิชาการ ซึ่งมีการ

เปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์ 
(3) มีความรู้ในสาขาวิชาอย่างกว้างขวางและเป็นระบบ ตระหนัก รู้หลักการและทฤษฎีในความรู้

ที่เก่ียวข้อง 
(4) มีความรู้เกี่ยวกับงานวิจัยที่เก่ียวข้องกับการแก้ไขปัญหาและการต่อยอดองค์ความรู้ 
 

3) ด้านทักษะทางปัญญา 
(1)  มีความสามารถในการค้นหาข้อเท็จจริง ทำความเข้าใจและประเมินข้อมูลสารสนเทศ 

แนวคิดและหลักฐานใหม่ ๆ จากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย และใช้ข้อมูลที่ได้ในการแก้ไขปัญหาได้อย่าง
เหมาะสม 

(2)  สามารถวิเคราะห์ปัญหาและเสนอแนะแนวทางการแก้ไขได้อย่างสร้างสรรค์ โดยคำนึงถึง
ความรู้ทางทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง ประสบการณ์ในภาคปฏิบัติและผลกระทบที่ตามมาจากำการตัดสินใจนั้น 

(3) สามารถประยุกต์หรือบูรณาการความรู้กับศาสตร์อื่นเพื่อสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการและ
วิชาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

 

4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
(1) สามารถปรับตัวและทำงานร่วมกับผู้อื ่นทั้งในฐานะผู้นำและสมาชิกกลุ่มได้อย่างถูกต้อง

เหมาะสม 
(2) มีความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ สามารถวิเคราะห์แก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสมกับศักยภาพตนเอง

กับบริบทของกลุ่ม 
(3) มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม สามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์และวัฒนธรรม

องค์กรที่ไปปฏิบัติงานทางวิชาชีพอย่างดี 
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 5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  
(1)  สามารถเลือกและประยุกต์ใช้เทคนิคสถิติหรือคณิตศาสตร์ที่เกี ่ยวข้องอย่างเหมาะสมใน

การศึกษาค้นคว้า และเสนอแนวทางในการแก้ไขปัญหา 
(2)  สามารถใช้เครื่องมือสืบค้นข้อมูล และตรวจสอบข้อมูลเพ่ือจำกัดผลลัพธ์ได้อย่างรวดเร็วและ

มีประสิทธิภาพ 
(3)  สามารถปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลให้ปลอดภัย และคิดไตร่ตรองในการเข้าถึงข้อมูล แบ่งปัน

ข้อมูล และปฏิสัมพันธ์กับผู้อ่ืนทางออนไลน์ 
(4)  สามารถใช้เครื่องมือสารสนเทศผลิตทรัพยากรดิจิทัลและมัลติมีเดียได้อย่างสร้างสรรค์ 
(5) สามารถใช้เครื่องมือที่หลากหลายทำงานร่วมกับผู้อ่ืนแบบออนไลน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชาหมวดวิชาเฉพาะ  
 
 

รายวิชา 
 

1. คุณธรรม จริยธรรม 
 

2. ความรู้ 
 
 
 

3. ทักษะทาง
ปัญญา 

 
 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล

และความ
รับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ข้อ 
1 

ข้อ 
2 

ข้อ 
3 

ข้อ
4 

ข้อ
1 

ข้อ
2 

ข้อ 
3 

ข้อ
4 

ข้อ
1 

ข้อ
2 

ข้อ
3 

ข้อ
1 

ข้อ
2 

ข้อ
3 

ข้อ
1 

ข้อ
2 

ข้อ
3 

ข้อ
4 

ข้อ 
5 

11100106 อัลกุรอานและตัจญฺวดี                                                        
11100107 อุลูมอัลกรุอาน                    
11100108 ภาษาอาหรับ 1                    
11100109 อัลหะดีษจริยธรรม                    
11100110 ชีวประวัตินบีมฮุัมมดั                    
11100111 อุลูมอัลหะดีษ                    
11100212 อะกีดะฮฺอสิลามียะฮ ฺ                    
11100213 ประวัติศาสตร์อิสลาม 1                        
11100214 ฟิกฮฺ 1                    
11100215 ศาสนาโลก                    

⚫ความรับผิดชอบหลัก   ความรับผิดชอบรอง 
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การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชาหมวดวิชาเฉพาะ (ต่อ) 
 
 

รายวิชา 
 

1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

 

2. ความรู้ 
 
 
 

3. ทักษะทาง
ปัญญา 

 
 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล

และความ
รับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ข้อ 
1 

ข้อ 
2 

ข้อ 
3 

ข้อ
4 

ข้อ
1 

ข้อ
2 

ข้อ 
3 

ข้อ
4 

ข้อ
1 

ข้อ
2 

ข้อ
3 

ข้อ
1 

ข้อ
2 

ข้อ
3 

ข้อ
1 

ข้อ
2 

ข้อ
3 

ข้อ
4 

ข้อ 
5 

11100216      วิธีวิทยาการวิจัยอิสลามศึกษา      ⚫  ⚫ ⚫  ⚫ ⚫   ⚫ ⚫   ⚫ 
11100217      หลักการและวิธีการดะอฺวะฮ ฺ  ⚫   ⚫     ⚫   ⚫    ⚫   
11100318      โลกทัศน์อิสลาม   ⚫  ⚫ ⚫    ⚫   ⚫   ⚫    
11100319      หลักกฎหมายอิสลาม                    
11100320      วิธีวิทยาการศึกษาอัลกุรอาน                    
11100321      ฟิกฮฺ 2                    
11100322      ประวัติศาสตร์อิสลาม 2                    
11100323      ภาษาอาหรับ 2                    
11100424      สัมมนาทางอิสลามศึกษา           ⚫        ⚫ 
11100425     การบริหารและการจัดการในอิสลาม                    

⚫ความรับผิดชอบหลัก   ความรับผิดชอบรอง 
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การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชาหมวดวิชาเฉพาะ (ต่อ) 
 
 

รายวิชา 
 

1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

 

2. ความรู้ 
 

 

3. ทักษะทาง
ปัญญา 

 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล

และความ
รับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ข้อ 
1 

ข้อ 
2 

ข้อ 
3 

ข้อ
4 

ข้อ
1 

ข้อ
2 

ข้อ 
3 

ข้อ
4 

ข้อ
1 

ข้อ
2 

ข้อ
3 

ข้อ
1 

ข้อ
2 

ข้อ
3 

ข้อ
1 

ข้อ
2 

ข้อ
3 

ข้อ
4 

ข้อ 
5 

11100426        นักคิดมุสลมิ                              
11100327        อารยธรรมอสิลาม                     
11100329        อิสลามและสันติภาพ                    
11100335       นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ         

การจัดการเรยีนรู้อิสลามศึกษา  
                   

11100336       ประวัติและปรัชญาการศึกษาอสิลาม                    
11100337      วิธีวิทยาการจัดการเรยีนรู้อิสลามศึกษา 1      ⚫         ⚫  ⚫  ⚫  
11100432       อิสลามและวิทยาศาสตร ์                    
11100438       อิสลามศึกษากับการเรยีนรู้ในศตวรรษ 21     ⚫          ⚫     
11100439       วิธีวิทยาการจัดการเรยีนรู้อิสลามศึกษา 2      ⚫         ⚫ ⚫ ⚫  ⚫  
11100340       กฎหมายครอบครัวอิสลาม     ⚫          ⚫ ⚫    

⚫ความรับผิดชอบหลัก   ความรับผิดชอบรอง  
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การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชาหมวดวิชาเฉพาะ (ต่อ) 
 
 

รายวิชา 
 

1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

 

2. ความรู้ 
 

 

3. ทักษะทาง
ปัญญา 

 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล

และความ
รับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ข้อ 
1 

ข้อ 
2 

ข้อ 
3 

ข้อ
4 

ข้อ
1 

ข้อ
2 

ข้อ 
3 

ข้อ
4 

ข้อ
1 

ข้อ
2 

ข้อ
3 

ข้อ
1 

ข้อ
2 

ข้อ
3 

ข้อ
1 

ข้อ
2 

ข้อ
3 

ข้อ
4 

ข้อ 
5 

11100341      กฎหมายมรดกและพินัยกรรมอิสลาม     ⚫           ⚫    
11100342      กฎหมายอาญาอสิลาม     ⚫         ⚫  ⚫  ⚫  
11100430      เศรษฐศาสตร์อสิลาม                    
11100434      อิสลามและมนุษย์สัมพันธ์                    
11100443      กฎหมายวิธีพิจารณาความอสิลาม     ⚫          ⚫ ⚫    
11100444      กฎหมายว่าด้วยกจิการอิสลามในประเทศไทย     ⚫           ⚫    
11100445      ยุติธรรมชุมชน                                                                          ⚫         ⚫ ⚫   ⚫  
11100328      แนวคิดทางการเมืองในอิสลาม                    
11100346      เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบรหิารและพัฒนา                                   ⚫           ⚫    
11100347      กระบวนการและเทคนิควิธีการพัฒนาชุมชน     ⚫          ⚫     

⚫ความรับผิดชอบหลัก   ความรับผิดชอบ 
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การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชาหมวดวิชาเฉพาะ (ต่อ) 
 
 

รายวิชา 
 

1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

 

2. ความรู้ 
 

 

3. ทักษะทาง
ปัญญา 

 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล

และความ
รับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ข้อ 
1 

ข้อ 
2 

ข้อ 
3 

ข้อ
4 

ข้อ
1 

ข้อ
2 

ข้อ 
3 

ข้อ
4 

ข้อ
1 

ข้อ
2 

ข้อ
3 

ข้อ
1 

ข้อ
2 

ข้อ
3 

ข้อ
1 

ข้อ
2 

ข้อ
3 

ข้อ
4 

ข้อ 
5 

11100348    การบริหารการพัฒนาชุมชนวิถีอิสลาม                                               ⚫         ⚫  ⚫  ⚫  
11100431    อิสลามในโลกปจัจบุัน                    
11100433    สังคมมุสลมิ                    
11100449    การสร้างสมานฉันท์แนวสันติวิธ ี     ⚫          ⚫ ⚫    
11100450    ภาวะผู้นำเพื่อการบริหารและพัฒนาชุมชน     ⚫           ⚫    
11100451   การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ     ⚫         ⚫ ⚫ ⚫  ⚫  
11100452   การฝึกประสบการณ์วิชาชีพอิสลามศึกษา     ⚫         ⚫ ⚫ ⚫  ⚫  

⚫ความรับผิดชอบหลัก   ความรับผิดชอบ 
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หมวดที ่5 หลกัเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 

1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด) 
 เป็นไปตามข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี  

2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 
 2.1  การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่สำเร็จการศึกษา 

2.1.1 การทวนสอบระดับรายวิชา 
   (1) แต่งตั ้งกรรมการทวนสอบจากสาขาวิชา เพื ่อตรวจสอบรายละเอียดของ

รายวิชา 
(2) คณะกรรมการพิจารณาความเหมาะสมของข้อสอบให้เป็นไปตามแผน       
การสอนไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในปีการศึกษา 
(3) นักศึกษาประเมินการเรียน การสอน ตามเกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิ ตามที่
หลักสูตรกำหนดและรายงานผล 

2.1.2 การทวนสอบระดับหลักสูตร 
        การทวนสอบในระดับหลักสูตร ดำเนินการให้มีระบบประกันคุณภาพภายใน 

สถาบันการศึกษา และตรวจสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ ดังนี้ 
                        (1) กำหนดให้ผู้สอนทุกรายวิชามีการวางแผนการจัดการเรียนรู้ร่วมกับผู้เรียน  

และศึกษาผู้เรียนเป็นรายบุคคลก่อนที่จะเริ่มการสอน และจัดทำ มคอ.3 ตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2552  

                 (2) จัดให้มีการนิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอน แต่ละรายวิชา เพื่อให้มี         
การดำเนินการตาม มคอ.3 ที่กำหนด  

                 (3) การประเม ินผลการเร ียนการสอนในรายว ิชาดำเน ินการโดยจ ัดให ้มี
คณะกรรมการพิจารณาความเหมาะสมของข้อสอบให้เป็นไปตามจุดประสงค์การ
เรียนรู้ในรายวิชามีการประเมินข้อสอบโดยผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 

                 (4) กำหนดให้นักศึกษาดำเนินการประเมินการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา 
                 (5) กำหนดให้อาจารย์ผู้สอนทุกคนจัดทำรายงานผลการดำเนินการของรายวิชา  

(มคอ.5) 
 2.2  การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาสำเร็จการศึกษา 

2.2.1 การประเมินความก้าวหน้าในสายงานของบัณฑิตจากตัวบัณฑิตเอง 
2.2.2 การประเมินความเห็น คือ ความรู ้ ความสามารถ ความมั ่นใจของบัณฑิต         

ในการประกอบการงานอาชีพจากเพ่ือนร่วมงาน และผู้บังคับบัญชา 
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2.2.3 การประเมินจากสถานประกอบการ โดยการขอเข้าสัมภาษณ์ หรือการตรวจสอบ
โดยการส่งแบบสอบถามเพื่อประเมินความพึงพอใจในบัณฑิตที่จบการศึกษา และเข้าทำงานในสถาน
ประกอบการนั้น ๆ ในคาบระยะเวลาที่เหมาะสม ปีที่ 1 และปีที่ 4 เป็นต้น 

2.2.4 การประเมินบัณฑิตที่ศึกษาต่อในสถานศึกษาอื่น ๆ โดยการส่งแบบสอบถาม
เกี่ยวกับระดับความพึงพอใจในด้าน ความรู้ ความพร้อม และคุณสมบัติด้านอื่น ๆ ของบัณฑิตที่        
เข้าศึกษาต่อเพ่ือให้ได้ปริญญาที่สูงขึ้นในสถานศึกษานั้นๆ 

2.2.5 การประเมินจากบัณฑิตที่ประกอบอาชีพ ในเรื่องของความพร้อมในด้านความรู้
จากสาขาวิชาที่ได้เรียนโดยกำหนดไว้ในหลักสูตรที่เกี่ยวกับการประกอบอาชีพของบัณฑิต รวมทั้งเปิด
โอกาสให้เสนอข้อคิดเห็นในการปรับปรุงหลักสูตรให้ดียิ่งขึ้นต่อไป 

2.2.6 ผลงานของนักศึกษาที่วัดเป็นรูปธรรมได้ 

3. เกณฑ์การสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
              เกณฑ์การสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรให้เป็นไปตามข้อบังคับสภามหาวิทยาลัย          
ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี ดังนี้ 

1. มีความประพฤติดี 
2. สอบได้ในรายวิชาต่าง ๆ ครบตามหลักสูตร รวมทั้งรายวิชาที ่สภามหาวิทยาลัย

กำหนดให้มีการเรียนเพิ่มเติมเป็นกรณีพิเศษ 
3. ได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.00 
4. หลักสูตรปริญญาตรี (4 ปี) สำเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน 6 ภาคการศึกษาปกติ สำหรับ

การลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไม่ก่อน 14 ภาคการศึกษาปกติ สำหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็ม
เวลา หลักสูตรปริญญาตรี (5 ปี) สำเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน 8 ภาคการศึกษาปกติ สำหรับการ
ลงทะเบียนเต็มเวลา และไม่ก่อน 17 ภาคการศึกษาปกติ สำหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา 
หลักสูตรปริญญาตรี (ไม่น้อยกว่า 6 ปี) สำเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน 10 ภาคการศึกษา สำหรับการ
ลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไม่ก่อน 20 ภาคการศึกษาปกติ สำหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา 

5. หลักสูตรปริญญาตรี (4 ปี) ใช้เวลาไม่เกิน 8 ปีการศึกษา สำหรับการลงทะเบียนเรียน
เต็มเวลา และไม่เกิน 12 ปีการศึกษา สำหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา หลักสูตรปริญญาตรี    
(5 ปี) ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน 10 ปีการศึกษา สำหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไม่เกิน 15 ปี
การศึกษา สำหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา หลักสูตรปริญญาตรี ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน 12 ปี 
การศึกษา สำหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไม่เกิน 18 ปีการศึกษา สำหรับการลงทะเบียน
เรียนไม่เต็มเวลา  
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หมวดที ่6 การพัฒนาคณาจารย์ 

1. การเตรียมการสำหรับอาจารย์ใหม่ 
ดำเนินการปฐมนิเทศแนะแนวการเป็นอาจารย์ใหม่ โดยการให้มีความรู้ และความเข้าใจ

เกี่ยวกับนโยบายของมหาวิทยาลัย คณะ และสาขาวิชาอิสลามศึกษา 

2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์ 

2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัด และการประเมินผล 
    2.1.1 ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพิ่มพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพื่อส่งเสริม
การสอน และการวิจัยอย่างต่อเนื่อง โดยมีการประชุมจัดการความรู้ภาคเรียนละ 2 ครั้ง และส่ง
อาจารย์เข้ารับการอบรมหรือเข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการด้านการจัดการเรียนรู ้ การวัดและ
ประเมินผล หลักสูตรและการสอนด้านอิสลามศึกษา 
    2.1.2 การเพิ่มพูนทักษะการจัดการเรียนการสอน การใช้ภาษาอาหรับ ภาษาอังกฤษ        
และภาษามลายู เพื่อการสืบค้นความรู้ทางศาสนาอิสลาม และการวัดผลและประเมินผลให้ทันสมัย
โดยจัดให้มีการศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วยกัน 

2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพอ่ืน ๆ 
  2.2.1 จัดให้ผู้สอนมีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชนที่เกี่ยวข้องกับการ
พัฒนาความรู้ ด้านอิสลามศึกษาและคุณธรรมจริยธรรม 
  2.2.2 มีการกระตุ้นให้อาจารย์ได้ทำผลงานทางวิชาการในสาขาวิชาอิสลามศึกษา 
  2.2.3 ส่งเสริมการทำวิจัยสร้างองค์ความรู้ใหม่เป็นหลัก และเพ่ือพัฒนาการเรียนการ
สอนให้มีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพ 
  2.2.4 กระตุ้นส่งเสริมสนับสนุนให้อาจารย์พัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ด้านอิสลาม
ศึกษา ทำการวิจัยและตำราประกอบการเรียนการสอนในสาขาวิชาอิสลามศึกษา 
  2.2.5 จัดให้อาจารย์จัดทำโครงการวิจัย บริการวิชาการในสาขาอิสลามศึกษา 
            2.2.6 ส่งเสริมให้อาจารย์เข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการที่คณะ มหาวิทยาลัย และองค์กร

ต่าง ๆ ที่จัดขึ้น 
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หมวดที ่7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 
 

1. การกำกับมาตรฐาน 
 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอิสลามศึกษา กำหนดการกำกับมาตรฐานคุณภาพ
การศึกษาด้วยเกณฑ์การดำเนินการบริหารจัดการหลักสูตร ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ. ศ.2558 
 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอิสลามศึกษา มีคณะบริหารหลักสูตรทำหน้าที่บริหาร
หลักสูตร ซึ่งมีการจัดประชุม เพ่ือกำกับดูแลและบริหารหลักสูตรในภาพรวม มีติดตามประเมินผลการ
ดำเนินการเป็นประจำทุกภาคการศึกษา และพิจารณาปรับปรุงแก้ไขการดำเนินการหรือพัฒนา
หลักสูตร  
 

2. บัณทิต 
 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอิสลามศึกษา มีการติดตามคุณภาพของบัณฑิตตาม
มาตรฐานผลการเรียนรู้ หรือผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตรโดยพิจารณาจากข้อมูลผลลัพธ์การ
เรียนรู้ผลการสอบประมวลความรอบรู้โลก และการมีงานทำ นอกจากนั้นยังติดตามความต้องการของ
ตลาดแรงงานและสังคม  ทั้งจำนวนและคุณภาพจากผู้ใช้บัณฑิต และผู้ประกอบการ  
 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอิสลามศึกษา ทำการสำรวจความพึงพอใจและความ
คาดหวังของผู้ใช้บัณฑิตเป็นประจำทุกปี และแจ้งผลการสำรวจให้คณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้
รับทราบเพื่อเป็นข้อมูลสำหรับการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร และการจัดการเรียนการสอน หลักสูตร
กำหนดว่าผู้ใช้บัณฑิตจะต้องมีคะแนนความพึงพอใจมากกว่า 3.5 (จากระดับ 5)  
  

3. นักศึกษา 
 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอิสลามศึกษา ให้ความสำคัญกับการรับนักศึกษาเข้า
ศึกษาในหลักสูตรการส่งเสริมพัฒนานักศึกษา และผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นกับนักศึกษา  
 3.1 หลักสูตรกำหนดคุณสมบัติของนักศึกษาในการคัดเลือกจากผลคะแนนการสอบ เพ่ือ
แสดงความพร้อมด้านปัญญา และสอบสัมภาษณ์เพ่ือประเมินความพร้อมทางสุขภาพกายและจิต  
 3.2 หลักสูตรส่งเสริมพัฒนานักศึกษา 
  1. กำหนดให้มีการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ด้วยกิจกรรมที่สามารถทำให้เกิดการ
เรียนรู้และพัฒนาศักยภาพที่จำเป็นให้กับนักศึกษา โดยเน้นทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21 
  2. มีระบบสนับสนุนและการให้คำแนะนำนักศึกษา ด้วยการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา
ทางวิชาการให้แก่นักศึกษาทุกคนโดยอาจารย์จะแจ้งวันและเวลาที่นักศึกษาจากขอรับคำปรึกษาไว้ 
หรือผ่านช่องทางอื่นที่เหมาะสม ให้นักศึกษาที่มีปัญหาในการเรียนหรือปัญหาอื่นสามารถขอรับ
คำปรึกษาจากอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการได้  
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  3. มีระบบการอุทธรณ์ของนักศึกษา นักศึกษาท่ีต้องการอุทธรณ์หรือมี เรื่องร้องเรียน
ทั้งเรื่องทั่วไป หรือผลการประเมินสามารถติดต่ออาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ที่ทำหน้าที่ดูแลการจัดการ
เรียนการสอนรายวิชานั้นๆ  
 3.3 หลักสูตรในการติดตามข้อมูลที่แสดงผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นกับนักศึกษา ได้แก่ อัตราการคงอยู่
ของนักศึกษา อัตราการสำเร็จการศึกษา ความพึงพอใจต่อหลักสูตร  
 4. อาจารย์ 
  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอิสลามศึกษา ให้ความสำคัญกับคุณภาพของ
อาจารย์ จึงมีนโยบายและแผนระยะยาว ในการรับอาจารย์ใหม่การแต่งตั้งอาจารย์ประจำหลักสูตร
การ มีส่วนร่วมของอาจารย์ในการวางแผนการติดตาม และทบทวนหลักสูตรการบริหารการส่งเสริม 
และการพัฒนาอาจารย์  
 4.1 การรับอาจารย์ใหม่ 
  มีการคัดเลือกอาจารย์ใหม่ตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยโดยอาจารย์
ใหม่จะต้องมีคุณวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอกขึ้นไปในสาขาวิชาอิสลามศึกษา หรือ
สาขาที่เก่ียวข้อง  
 4.2 การแต่งตั้งคณะอาจารย์พิเศษ  
  มหาวิทยาลัยจะอำนวยความสะดวกในการติดต่อและเชิญอาจารย์พิเศษตามความ
จำเป็นและข้อเสนอของผู้รับผิดชอบหลักสูตร  
 4.3 การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผนและการติดตามและทบทวนหลักสูตร 
  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและผู้สอนจะต้องประชุมร่วมกันในการวางแผนการ
จัดการเรียนการสอนประเมินผล ให้ความเห็นชอบการประเมินผลทุกรายวิชา เก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ือ
เตรียมไว้สำหรับการปรับปรุงหลักสูตรตลอดต้องปรึกษาหารือแนวทางที่จะทำให้บรรลุเป้าหมาย ตาม
หลักสูตรและได้บัณฑิตเป็นไปตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์  
 4.4 การบริหารการส่งเสริมและการพัฒนาอาจารย ์ 
  4.4.1 การเตรียมการสำหรับอาจารย์ใหม่  

  4.4.1.1 การปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตร 
คุณธรรม จริยธรรม ความรับผิดชอบ การสร้างผลงานวิชาการ การทำหน้าที ่อาจารย์ที ่ปรึกษา 
อาจารย์ผู้สอน 
   4.4.1.2 การฝึกอบรมอาจารย์ใหม่ด้านการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์
การสอนและการประเมินผล กำหนดให้อาจารย์ใหม่เข้ารับการปฐมนิเทศเกี ่ยวกับระเบียบของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา และอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง 
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  4.4.1.3 การพัฒนาด้านการวิจัย ส่งเสริมการทำวิจัยสำหรับนักวิจัยใหม่เพ่ือ
ผลิตผลงานวิจัย และการเข้าร่วมเป็นคณะผู้วิจัยร่วมกับนักวิจัยอาวุโส 
  4.4.2 การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่อาจารย์  
   4.2.1 การพัฒนาความรู ้และทักษะการจัดการเรียนรู้  การวัดและการ
ประเมินผล 
 การพัฒนาการเรียนการสอน เช่น การอบรมความรู ้จากหน่วยงานภายในและภายนอก 
รวมทั้งการประชุมสัมมนาวิชาการต่างๆ ศึกษาดูงานทั้งในประเทศและหรือต่างประเทศ ส่งเสริมให้มี
ส่วนร่วมกับชุมชน 
 
   4.2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอ่ืนๆ 
    4.2.2.1 การพัฒนาวิชาการ ส่งเสริมการจัดทำผลงานเพื่อพัฒนา
เข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการการส่งเสริมให้คณาจารย์ไปศึกษาต่อ 
    4.2.2.2 การพัฒนาด้านวิจัย ส่งเสริมการวิจัย การสร้างนวัตกรรม 
และองค์ความรู้ใหม่ เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนและมีความเชี่ยวชาญในสาขาอาชีพ 
 
5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
 5.1 หลักสูตร 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอิสลามศึกษา ให้ความสำคัญกับกระบวนการ
ออกแบบหลักสูตรเพื่อให้ตอบสนองต่อความต้องการของผู้มีส่วนร่วม ส่วนได้ส่วนเสียและกำหนดเป็น
มาตรฐานผลการเรียนรู้หรือผลการเรียนรู้ที ่คาดหวัง ซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์และพันธกิจของ
มหาวิทยาลัย และคณะที่มีกระบวนการกำหนดสาระสำคัญของหลักสูตรและการวิเคราะห์งาน และ
แสดงถึงความเชื่อมโยงกับผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง ที่มีกระบวนการทบทวนและปรับปรุงหลักสูตรที่
ทันสมัย เมื่อครบวงรอบการศึกษาหรือไม่เกิน 5 ปี  
 5.2 การเรียนการสอน 

การเรียนการสอนของหลักสูตรให้ความสำคัญกับอาจารย์ผู้สอนในรายวิชา โดยคำนึง
ความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในวิชาที่สอน ความสามารถในการออกแบบการสอนที่ส่งเสริม
ให้เกิดผลการเรียนรู้ที่คาดหวังและมีศักยภาพในการพัฒนาทักษะให้กับนักศึกษา  
 5.3 การประเมินผู้เรียน 

หลักสูตรกำหนดให้มีการประเมินผู้เรียนด้วยจุดมุ่งหมาย 3 ประการ คือ การประเมินผล
การเรียนรู้ของนักศึกษาที่แสดงผลการเรียนรู้ที ่คาดหวังของหลักสูตร การประเมินและนำไปสู่การ
พัฒนาวิธีการเรียนรู้ของตัวนักศึกษาเอง และการประเมินเพ่ือเป็นข้อมูลปรับปรุงการเรียนการสอน  
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6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
 6.1 การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน 
   1)  การกำหนดคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง บุคลากรสายสนับสนุนควรมีวฒุิ
ปริญญาตรีและมีความรู้ตรงตามตำแหน่งงาน 
   2) การเพิ่มทักษะความรู้เพื่อการปฏิบัติงาน จัดการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการทำงานตามตำแหน่งงาน 
 6.2 การบริหารงบประมาณ 

มหาวิทยาลัยจัดสรรงบประมาณผ่านคณะครุศาสตร์ ทั้งงบประมาณแผ่นดินและเงิน
รายได้เพื่อจัดซื้อหนังสือ ตำรา สื่อการเรียนการสอน โสตทัศนูปกรณ์ และวัสดุครุภัณฑ์อย่างเพียงพอ
เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนในชั้นเรียน และสร้างสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับการเรียนรู้ด้วย
ตนเองของนักศึกษา 

 

  6.3 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม  
  6.3.1 สถานที ่หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอิสลามศึกษา มีห้องเรียน ศูนย์สื่อ
การเรียนการสอน และสำนักวิทยบริการ ซึ่งมีพ้ืนที่ และทรัพยากรที่เพียงพอสำหรับการจัดการเรียน
การสอนรายวิชาต่างๆ ทั้งในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปและรายวิชาเฉพาะ 
 

ลำดับ รายการและลักษณะเฉพาะ จำนวนที่มีอยู่แล้ว หมายเหตุ 
1 ห้องเรียนขนาดจุ 50 คน 

ห้องเรียนขนาดจุ 50 คน 
ห้องเรียนขนาดจุ 80 คน 
ห้องเรียนขนาดจุ 50 คน 
ห้องเรียนขนาดจุ 20 คน 
ห้องเรียนขนาดจุ 50 คน 
ห้องเรียนขนาดจุ 50 คน 
ห้องเรียนขนาดจุ 50 คน 
ห้องเรียนขนาดจุ 45 คน 
ห้องเรียนขนาดจุ 200 คน 
ห้องเรียนขนาดจุ 50 คน 
ห้องเรียนขนาดจุ 50 คน 
ห้องเรียนขนาดจุ 50 คน 
Sound lab 

9 ห้อง 
5 ห้อง 
1 ห้อง 
3 ห้อง 
1 ห้อง 
3 ห้อง 
3 ห้อง 
2 ห้อง 
1 ห้อง 
6 ห้อง 
44 ห้อง 
17 ห้อง 
20 ห้อง 
6 ห้อง 

อาคาร 1 
อาคาร 4 
อาคาร 5 คณะวิทยาศาสตร์ฯ 
อาคาร 5 คณะวิทยาศาสตร์ฯ 
อาคาร 5 คณะวิทยาศาสตร์ฯ 
อาคาร 9 ศูนย์วิทยาศาสตร์ฯ 
อาคาร 10 ภาควิชาศิลปกรรม 
อาคาร 15 ภาควิชาเกษตรศาสตร์ 
อาคาร 15 ภาควิชาเกษตรศาสตร์ 
อาคาร 18  
อาคาร 20 สำนักงานอธิการบดี 
อาคาร 23 คณะวิทยาการจัดการ 
อาคาร 24 สังคมศาสตร์ 
อาคาร 24 สังคมศาสตร์ 
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ลำดับ รายการและลักษณะเฉพาะ จำนวนที่มีอยู่แล้ว หมายเหตุ 
2 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 

5 ห้อง 
7 ห้อง 
1 ห้อง 

อาคาร 6 
อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ 
อาคาร 24 สังคมศาสตร์ 

3 ห้องประชุมเซียน ตาน ฮวา  
ห้องประชุมเซอรา 

1 ห้อง 
1 ห้อง 

อาคาร 24 สังคมศาสตร์ 
อาคาร 24 สังคมศาสตร์ 
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6.3.2 อุปกรณ์การสอน 
  1) อุปกรณ์การเรียนการสอนของหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอิสลาม
ศึกษา 

ลำดับ รายการและลักษณะเฉพาะ จำนวนที่มีอยู่แล้ว 
1 เครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ 5 เครื่อง 
2 เครื่องพิมพ์ (printer) 1 เครื่อง 
3 เครื่องฉายข้ามศีรษะ 1 เครื่อง 
4 โปรเจกเตอร์ 1 เครื่อง 
5 เครื่องขยายเสียงประจำห้อง 1 เครื่อง 
6 โต๊ะเก้าอ้ีเรียน 40 ชุด 
7 ตู้เก็บเอกสาร 3 ตู้ 

   
  2) อุปกรณ์การเรียนการสอนและโสตทัศนูปกรณ์ของคณะครุศาสตร์ 
  

ลำดับ รายการและลักษณะเฉพาะ จำนวนที่มีอยู่แล้ว 
1 เครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ 3 เครื่อง 
2 เครื่องพิมพ์ (printer) 1 เครื่อง 
3 โปรเจกเตอร์ 2 เครื่อง 
4 เครื่อง copy printer 1 เครื่อง 
5 เครื่องถ่ายเอกสาร 2 เครื่อง 
6 เครื่องขยายเสียงประจำห้อง 1 
7 เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา 2 
8 กล้องถ่ายภาพดิจิตอล 1 
9 กล้องบันทึกภาพ DVD 1 
10 กล้องถ่ายภาพวีดิทัศน์ 1 
11 เครื่องเล่นวีดิทัศน์ 1 
12 เครื่องเล่น DVD 1 
13 โทรทัศน์สี 1 
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6.3.3 ห้องสมุดและแหล่งค้นคว้าทางวิชาการ 
     สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา มีเครื่อง

คอมพิวเตอร์เพียงพอที่จะให้บริการการสืบค้นสารสนเทศระบบห้องสมุดอัตโนมัติผ่านเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตจาก http://aritc.yru.ac.th/ 

     6.3.3.1 เอกสารและตำรา 
     1) หนังสือ 

1.1 ภาษาไทย   จำนวน  6,813 ชื่อเรื่อง 
1.2 ภาษาอังกฤษ   จำนวน    270 ชื่อเรื่อง 

รวม 7,083 ชื่อเรื่อง 
2) เอกสารวิชาการ (วิจัย/วิทยานิพนธ์/ปริญญานิพนธ์) 
2.1 ภาษาไทย            จำนวน 174 ชื่อเรื่อง 
2.2 ภาษาอังกฤษ                 จำนวน    - ชื่อเรื่อง 

รวม 174 ชื่อเรื่อง 
 

3) วารสาร/นิตยาสาร 
3.1  ภาษาไทย            จำนวน    230 ชื่อเรื่อง 
3.2 ภาษาอังกฤษ                 จำนวน      - ชื่อเรื่อง 

รวม    230 ชื่อเรื่อง 
 

          6.3.3.2  ฐานข้อมูลสำเร็จรูป 
                  ระบบฐานข้อมูลสำเร็จรูปเพื ่อการค้นคว้าและฐานข้อมูลOnline มี 3 ระบบ

ฐานข้อมูล ประกอบด้วย 
 1) ระบบฐานข้อมูล E-Book ประกอบด้วย 3 ฐานข้อมูล ดังนี้ 

1.1) iGLibrary (iG Publishing) เป็นฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์   
       1.2) Gale Virtual Reference Library (eBook) เป็นฐานข้อมูลที่รวบรวม 
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์สาขาวิชาต่างๆ ได้แก่ Business, Environment, History, Information and 
Publishing, Law, Medicine, Nation and World, Religion, Science, Social Science และ 
Technology 

1.3) 2eBook เป็นฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์   
 
 
 

http://aritc.yru.ac.th/
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 2) ระบบฐานข้อมูล E-Journal ประกอบด้วย 6 ฐานข้อมูล ดังนี้ 
       2.1) Springer Link เป็นฐานข้อมูลวารสารอิเล ็กทรอนิกส์ ว ิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์สุขภาพ ครอบคลุมวารสาร จำนวนเอกสารฉบับเต็ม 1,130 ชื่อ ข้อมูล     
ปี 1997-ปัจจุบัน 
      2.2) ฐานข้อมูล Web of Science เป็นฐานข้อมูลอ้างอิง(Citation Database) 
ที่ให้ข้อมูลบรรณานุกรม พร้อมด้วยบทคัดย่อ รายการอ้างอิง (Cited Reference)และรายการอ้างอิง
(Cite Article) ซึ่งครอบคลุมสาขาวิทยาศาสตร์ เช่น เคมี ฟิสิกส์ วิศวกรรม เป็นต้น สาขาสังคมศาสตร์ 
เช่น จิตวิทยา บริหารธุรกิจ  เป็นต้น สาขาศิลปศาสตร์และมนุษยศาสตร์ เช่น เอเชี ยศึกษา ศาสนา 
ปรัชญา ศิลปะ ดนตรี เป็นต้น จากวารสารไม่น้อยกว่า 10,000 รายชื่อ ให้ข้อมูลตั้งแต่ปี2001-ปัจจุบัน 
    2.3) ฐานข้อมูล Academic Search Complete เป็นฐานข้อมูลที ่ม ีเน ื ้อหา
ครอบคลุมสหสาขาวิชามากที่สุดทั่วโลก   
    2.4) ฐานข้อมูล EBSCO Discovery Service Plus Full Textเป็นนวัตกรรมที่ใช้
ในการจัดการและการสืบค้นฐานข้อมูลจำนวน 13 ฐานข้อมูล ที ่สำนักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาได้ดำเนินการบอกรับ เพื่อให้บริการกับมหาวิทยาลัย / สถาบันทั้ง 78 แห่ง อาทิเช่น 
ฐานข้อมูล ScienceDirect ฐานข้อมูล Proquest Dissertation ฐานข้อมูล ISI Web of Science 
ทั ้งนี ้ย ังรวมถึงฐานข้อมูล EBSCO eBooks (NetLibrary) ผ่านช่องทางการสืบค้นเดียว (Single 
Search) 
       2.5) ฐานข้อมูล Education Research Complete เปน็ฐานข้อมูลวารสารฉบับ
เต็มกว่า 1,060 ชื่อเรื่อง ซึ่งรวบรวมวารสารหลัก (Core Journals) ตั้งแต่ระดับอนุบาลไปจนถึงระดับ
การศึกษาข้ันสูง รวมถึงหนังสือ (Books and Monographs) และงานวิจัยเฉพาะทางต่างๆ ทางด้าน
การศึกษาท้ังในประเทศและต่างประเทศ 
    2.6) ฐานข้อมูลบทความวารสารสารสนเทศ  H.W. Wilson เป็นฐานข้อมูลดรรชนี 
สาระสังเขปและเอกสารฉบับเต็มครอบคลุมทุกสาขาวิชา ดังนี้ Applied Science & Technology, 
Art, Business, Education, General Science, Humanities, Library and Information Science, 
Social Sciences, Law, General Interest, Biological & Agricultural Science 
 3) ระบบฐานข้อมูล E-Thesis ประกอบด้วย 2 ฐานข้อมูล ดังนี้  
    3.1) ProQuest Dissertations and Theses Global วิทยานิพนธ์ระดับปริญญา
โท และปริญญาเอก ของสถาบันการศึกษาที่ได้รับการรับรองจากประเทศสหรัฐอเมริกา และแคนาดา 
รวมถึงบางสถาบันการศึกษาจากทวีปยุโรป ออสเตรเลีย เอเซีย และแอฟริกา มากกว่า 1,000  แห่ง 
ประกอบไปด้วยข้อมูลมากกว่า 2.4 ล้านระเบียน (สกอ.บอกรับ)  (http://search. ProQuest.com/ 
autologin) 

http://web.ebscohost.com/ehost/search?vid=1&hid=113&sid=d657cd0b-7373-48b5-be39-43c96e5011a2@sessionmgr113
http://web.ebscohost.com/ehost/search?vid=1&hid=113&sid=d657cd0b-7373-48b5-be39-43c96e5011a2@sessionmgr113
http://vnweb.hwwilsonweb.com/hww/advancedsearch/advanced_search.jhtml;hwwilsonid=TXHDKNN2FKCHJQA3DILSFGOADUNGIIV0?prod=
http://vnweb.hwwilsonweb.com/hww/advancedsearch/advanced_search.jhtml;hwwilsonid=TXHDKNN2FKCHJQA3DILSFGOADUNGIIV0?prod=
http://search.proquest.com/autologin
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    3.2) ฐานข้อมูลงานวิจ ัยไทย Digital Collection  (ThaiLIS)  ว ิทยานิพนธ์ 
งานวิจัย บทความวารสาร และหนังสือหายากฉบับเต็ม รวบรวมจากมหาวิทยาลัยต่างๆ ทั่วประเทศ
ไทย (http://tdc.thailid.or.th/tdc/) 
 

 6.4 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม 
  ประสานงานกับสำนักวิทยบริการในการจัดซื้อหนังสือ และตำราที่เกี่ยวข้อง เพื่อบริการให้
อาจารย์และนักศึกษาได้ค้นคว้า และใช้ประกอบการเรียนการสอน ในการประสานการจัดซื้อหนังสือ
นั้นอาจารย์ผู้สอนแต่ละรายวิชาจะมีส่วนร่วมในการเสนอรายชื่อหนังสือ และสื่ออ่ืนๆ ที่จำเป็น 
 

6.5 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร 
 1) สำรวจความต้องการทรัพยากร การเรียนการสอนเป็นประจำทุกปีการศึกษาจากผู้สอน
และผู้เรียน 
 2) ประเมินความเพียงพอของทรัพยากรที ่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนทุกรายวิชาใน
หลักสูตร 
 3) สรุปแหล่งทรัพยากรที่ใช้เพ่ือการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยที่ผู้สอนและผู้เรียนสามารถ
ใช้บริการได้ โดยมีรายละเอียดดังตารางต่อไปนี้ 
 

เป้าหมาย การดำเนินการ การประเมินผล 
จัดให้มีห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ
สื่อและช่องทางการเรียนรู้     เพ่ือ
สนับสนุนการศึกษาในห้องเรียน
นอกห้องเรียนและเพื่อการเรียนรู้
ด้วยตนเองอย่างมีประสิทธิภาพ 
 
 

1. จ ั ด ให ้ม ีห ้ อง เร ี ยนท ี ่ ม ี สื่ อ
อ ุปกรณ์ พร ้อมใช ้งานอย่างมี
ประสิทธิภาพ ทั้งในการเรียนการ
สอน การทำกิจกรรมในห้องเรียน 
2.จัดเตรียมห้องปฏิบัติการเพ่ือให้
นักศึกษาสามารถฝึกปฏิบัติสร้าง
ความพร้อมในการปฏิบัติงานใน
วิชาชีพ 
3. จ ัดให้ม ีห ้องการเรียนรู ้ด ้วย
ตนเองเพื ่อให้นักศึกษาสามารถ
ศึกษา ค้นคว้า หาความรู้เพิ่มเติม
ได้ด้วยตนเอง 
4. จัดให้มีห้องสมุดให้บริการทั้ง
หนังสือตำรา และสื่อดิจิทัลเพ่ือ
การเรียนรู้ 

1. ผลสำรวจความพร้อมของสื่อ
อุปกรณ์ที่จำเป็นประจำห้องเรียน
และห้องปฏิบัติการจากอาจารย์
และนักศึกษา 
2. จำนวนหนังสือตำรา และสื่อ
ดิจิทัลที่มีให้บริการและสถิติการ
ใช้งานหนังสือ ตำรา สื่อดิจิทัล 
3. ผลสำรวจความพึงพอใจของ
น ั กศ ึ กษาต ่ อการ ให ้บร ิ ก า ร
ทรัพยากรเพื่อการเรียนรู้และการ
ฝึกปฏิบัติ 

http://tdc.thailis.or.th/tdc/
http://tdc.thailid.or.th/tdc/
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7. ตัวบ่งช้ีผลการดำเนินงาน (Key Performance Indicators) 

ตัวบ่งชี้ผลการดำเนินงาน 
ปีท่ี 
1 

ปีท่ี 
2 

ปีท่ี 
3 

ปีท่ี 
4 

ปีท่ี 
5 

(1)  อาจารย์ประจำหลักสูตรอยา่งน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมใน
การประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการดำเนินงาน
หลักสูตร 

X X X X X 

(2)  มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกบั
กรอบมาตรฐานคุณวฒุิแห่งชาต ิหรือมาตรฐานสาขา/สาขาวชิา 

X X X X X 

(3)  มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์
ภาคสนาม ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิด
สอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา 

X X X X X 

(4)  จัดทำรายงานผลการดำเนินการของรายวิชา และรายงานผล
การดำเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.
5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอน
ให้ครบทุกรายวิชา 

X X X X X 

(5)  จัดทำรายงานผลการดำเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 
ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา 

X X X X X 

 (6)  มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ที่กำหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4  (ถ้ามี ) อย่างน้อยร้อยละ 
25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 

X X X X X 

(7)  มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การ
สอน หรือการประเมินผลการเรียนรู ้จากผลการประเมินการ
ดำเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปีที่แล้ว 

 X X X X 

(8)  อาจารย์ใหม่ทุกคนได้รับปฐมนิเทศหรือคำแนะนำดา้นการ
จัดการเรียนการสอน 

X X X X X 

(9)  อาจารย์ประจำทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือ
วิชาชีพอย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง 

X X X X X 

(10)  จำนวนบุคลากรสนบัสนุนการเรียนการสอน ได้รับการพัฒนา
วิชาการ และหรือวิชาชีพไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี 

X X X X X 

(11)  ระดับความพงึพอใจของนักศึกษาปีสุดทา้ย/บัณฑิตใหม่ทีม่ี
ต่อคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่นอ้ยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

   X X 

(12)  ระดับความพงึพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลีย่
ไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเตม็ 5.0 

    X 
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เกณฑ์ประเมิน หลักสูตรได้มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ ต้องผ่านเกณฑ์ประเมินดังนี้ ตัว
บ่งชี้บังคับ (ตัวบ่งชี้ที่ 1-5) มีผลดำเนินการบรรลุตามเป้าหมาย และมีจำนวนตัวบ่งชี้ที่มีผลดำเนินการ
บรรลุเป้าหมาย  ไม่น้อยกว่า 80% ของตัวบ่งชี้รวม โดยพิจารณาจากตัวบ่งชี้บังคับและตัวบ่งชี้ รวมใน
แต่ละป ี
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หมวดที ่8 การประเมินและปรับปรุงการดำเนินการของหลักสูตร 
 

1.  การประเมินประสิทธิผลของการสอน 
1.1  การประเมินกลยุทธ์การสอน  

  กำหนดให้คณาจารย์เขียนรายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3)  ซึ่งมีรายละเอียดของ
กลยุทธ์การประเมินการสอน  และรายงานผลการดำเนินงานของรายวิชา (มคอ.5) หลังการสอนของ
แต่ละภาคการศึกษา  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอนนำข้อเสนอแนะไปปรับปรุงและ
รายงานผลต่อไป 
 1.2  การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน  
  การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน ดำเนินการ ดังนี้ 
  1.2.1  นักศึกษาประเมินการสอนในแต่ละรายวิชาผ่านระบบออนไลน์ จำนวน 2 ครั้ง 
คือ ก่อนการสอบระหว่างภาค และก่อนการสอบปลายภาค 
  1.2.2  คณะกรรมการบริหารวิชาการคณะและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสังเกต
การสอนของอาจารย์ 
 

2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม  
 2.1  โดยนักศึกษาและบัณฑิต 
  การประเมินหลักสูตรในภาพรวม โดยสำรวจข้อมูลจาก นักศึกษาปัจจุบัน นักศึกษาปี
สุดท้าย และบัณฑิตใหม่ 
 2.2  โดยผู้ทรงคุณวุฒิ และ/หรือ จากผู้ประเมินภายนอก 
  การประเมินคุณภาพการศึกษาโดยผู้ทรงคุณวุฒิทั้งภายในและภายนอก ที่เกี่ยวข้อง
ทางการศึกษา 
 2.3  โดยผู้ใช้บัณฑิต และ/หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอ่ืน ๆ 
  การประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตโดยวิธีการวิจัย   
 

3. การประเมินผลการดำเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร  
 ประเมินตามตัวบ่งชี้ผลการดำเนินงานที่ระบุในหมวดที่ 7 ข้อ 7 โดยคณะกรรมการประกัน
คุณภาพภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
 

4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง  
 4.1  รวบรวมข้อเสนอแนะ/ข้อมูล  จากการประเมินของนักศึกษา  ผู้รับผิดชอบ  ผู้ใช้บัณฑิต   
ผู้ทรงคุณวุฒิ 
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 4.2  วิเคราะห์ทบทวนข้อมูลข้างต้น  โดยผู้รับผิดชอบหลักสูตร / คณะกรรมการบริหาร
วิชาการคณะ 
 4.3  ดำเนินการปรับปรุง 
  4.3.1  รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) และรายละเอียดของประสบการณ์
ภาคสนาม (มคอ.4)  ทุกภาคการศึกษาหรือทุกปีการศึกษา 
  4.3.2  ดำเนินการประเมินผลหลักสูตร (มคอ.2) เพื่อนำไปปรับปรุงหลักสูตรภายใน 
5 ป ี
   (1)  ประเมินปัญหาอุปสรรคการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรทุกปี
การศึกษา (มคอ.7) 
   (2)  ประเมินผลคุณลักษณะและคุณภาพของบัณฑิตภายหลังจบการศึกษา  
อย่างต่อเนื่อง 
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ภาคผนวก ก 
คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ที่ 5272/2562 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาอิสลามศึกษา 
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ภาคผนวก ข 

คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ที่ 6408/2562  เรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมการ
วิพากษ์หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 4 ปี)  

และหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต  
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ภาคผนวก ค 

หนังสือเชิญผู้ทรงคุณวฒุิภายนอกวิพากษ์หลักสูตร 
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ภาคผนวก ง 
คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ที่ 9 /2560 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสตูร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา  
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ภาคผนวก จ 

ประกาศมหาวิทยาลยัราชภัฏยะลา  
เรื่อง  แนวปฏิบัติงานการจัดการเรยีนการสอน 
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ภาคผนวก ฉ 
ประกาศมหาวิทยาลยัราชภัฏยะลา  

เรื่อง หลักเกณฑ์การกำหนดรหัสวิชาและรหัสชดุวิชา 
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ภาคผนวก ช 
ข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา  
ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี  
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ภาคผนวก ซ 
ตารางแสดงข้อสังเกตของผู้ทรงคณุวุฒิภายนอกในการวิพากษ์หลักสูตร 
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ตารางแสดงข้อสังเกตของผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกในการวิพากษ์หลักสูตร 

 

1. ผศ.ดร.อับดุลรอฮ์มาน  จะปะกียา 

ลำดับ ข้อสังเกตของผู้ทรงคุณวุฒิ การปรับปรุงแก้ไข 
1 ควรปรับคำอธิบายรายวิชาในกลุ่มวิชาเอก ให้มี

การอธิบายกระบวนการหรือวิธีการให้ชัดเจนมาก
ยิ่งขึ้น 

ได้เพ่ิมคำอธิบายรายวิชาตาม
ข้อสังเกตของผู้ทรงคุณวุฒิ     

 
2. ดร.ยุทธนา เกื้อกูล 
ลำดับ ข้อสังเกตของผู้ทรงคุณวุฒิ การปรับปรุงแก้ไข 

1 ควรปรับการใช้คำและภาษาในคำนำ ได้เพ่ิมคำอธิบายรายวิชาตาม

ข้อสังเกตของผู้ทรงคุณวุฒิ     

2 ปรับชื่อรายวิชา ชีวประวัติท่านศาสดา 
เป็น ชีวประวัติท่านนบีมุหัมหมัด 

ได้เพ่ิมคำอธิบายรายวิชาตาม

ข้อสังเกตของผู้ทรงคุณวุฒิ     

3 ปรับจำนวนชั่วโมงทฤษฎี ปฏิบัติและศึกษาค้นคว้าด้วย
ตนเอง ของรายวิชา วิธีวิทยาการวิจัยทางอิสลาม    
ศึกษา 

ได้เพ่ิมคำอธิบายรายวิชาตาม

ข้อสังเกตของผู้ทรงคุณวุฒิ     

 
 

3. อาจารย์หามะสูดิง  มามะ   
ลำดับ ข้อสังเกตของผู้ทรงคุณวุฒิ การปรับปรุงแก้ไข 

1 ปรับการใช้คำและภาษาในความสำคัญของ
หลักสูตร 

ได้เพ่ิมคำอธิบายรายวิชาตาม

ข้อสังเกตของผู้ทรงคุณวุฒิ     

2 ปรับการใช ้คำและภาษาในจุดประสงค์ของ
หลักสูตร 

ได้เพ่ิมคำอธิบายรายวิชาตาม

ข้อสังเกตของผู้ทรงคุณวุฒิ     
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ภาคผนวก ฌ 
ตารางแสดงข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสภาวิชาการ

มหาวิทยาลยัราชภัฏยะลา ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 8 มกราคม 
พ.ศ. 2564 
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ตารางแสดงข้อสังเกตของคณะกรรมการสภาวิชาการ 

 

ลำดับ ข้อสังเกตของคณะกรรมการสภาวิชาการ การปรับปรุงแก้ไข 
1 หลักสูตรนี้ควรระบุให้ชัดจะสร้างคนสู่อาชีพอะไร 

คุณภาพชีวิตในแง่ของฐานะทางสังคม พาชีวิตตน
และครอบครัวให้อยู่รอด สร้างรายได้ในครอบครัว 

ได้ปรับแก้ในส่วนของวัตถุประสงค์
แล้ว 

2 ข้อ 1.3 ข้อ 1 นำศาสตร์ใหม่ ๆ ไปใช้ในการประกอบ
อาชีพ ต้องการสื่ออะไร ยังไม่ชัดเจน 

ได้ปรับแก้ในส่วนของวัตถุประสงค์
แล้ว 

3 ข้อ 2.3.2 พ้ืนฐานความรู้แตกต่างกัน พ้ืนฐานความรู้
อะไร คงแก้ไขยาก น่าจะมองในแง่ ความเพียงพอ 
จะเหมาะสมกว่า 
ข้อ 2.3.1-2.3.2 สามารถรวมกันได้ 

ได้รวม ข้อ 2.3.1-2.3.2 เข้าด้วยกัน 

4 ข้อ 2.4.4 ปรับความรู้อะไร ได้เพ่ิมเป็นปรับความรู้พ้ืนฐานด้าน
อิสลามศึกษา 

5 ข้อ 2.5 หัวตารางไม่สมบูรณ์ นักศึกษาท่ีจบปีที่ 4 
ขัดแย้งกับ ข้อ 1.4 มีชั้นปีที่ 5 

ได้ปรับแก้ข้อ 1.4 ตัดชั้นปีที่ 5 ออก 

6 ข้อ 2.2.4 คำว่าเกณฑ์กระทรวงศึกษาธิการ ใช่
หรือไม่ 

ตัดคำว่า เกณฑ์กระทรวงศึกษา  
ธิการ  ออก 

7 วิชา 11100107  11100109 11100111 
11100212 11100213 11100215  
และวิชาอ่ืน ข้อสังเกตมีหน่วยกิตปฏิบัติ ดูเนื้อหาไม่
น่ามีปฏิบัติ อีกทั้งพิจารณาจากประวัติอาจารย์ผู้สอน 
วิชา  ไม่มีหน่วยกิตปฏิบัติ 

ปรับแก้หน่วยกิตเป็น 3(3-0-6) 

8 วิชา 11100328 การต่อต้านลัทธิการก่อการร้าย 
ควรเพิ่มคำว่า ด้วยสันติวิธี 

ปรับแก้เป็น การแก้ปัญหาด้วย
แนวทางสันติวิธี 

9 วิชา 11100 วิธีวิทยาการวิจัยอิสลาม  เนื้อหาเทคนิค
การวิจัยเป็นคำรวมที่กว้าง ถ้าหมายถึง การออกแบบ
การวิจัย จะชัดเจนกว่า อีกทั้งยังขาดการปฏิบัติเขียน
เค้าโครงการวิจัย ก่อนเขียนรายงานการวิจัย 

ปร ับแก ้คำอธ ิบายรายว ิชาเป็น 
ความหมายของการวิจ ัย แนวคิด
การวิจัยในอิสลาม วิธีการวิจัยทาง
อ ิสลามศ ึกษา  เคร ื ่ องม ือ  การ
ออกแบบการวิจัย การเลือกหัวข้อ
วิจัย การตั้งสมมุติฐาน  การทบทวน
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ลำดับ ข้อสังเกตของคณะกรรมการสภาวิชาการ การปรับปรุงแก้ไข 
วรรณกรรม การเก็บรวบรวมข้อมูล 
การวิเคราะห์ข้อมูลปฏิบัติการเขียน
เค้าโครงการวิจัยตลอดจนการฝึก
ปฏิบัติการเขียนรายงานวิจัย  

10 วิชา 11100213 ประวัติศาสตร์ 1 และ วิชา 
11100322 ประวัติศาสตร์ 2  ควรเพิ่มคำว่า อิสลาม 

ปรับชื่อรายวิชาเป็น 
ประวัติศาสตร์อิสลาม 1 และ 
ประวัติศาสตร์อิสลาม 2 

11 วิชา 11100430 เนื้อหาวิชาให้พิมพ์ต่อกัน ไม่ต้องย่อ
หน้า 

พิมพ์เนื้อหาวิชาติดกัน 

12 วิชา 11100435 การฝึกอบรมเก่ียวกับการฝึก
ประสบการณ์วิชาอิสลามศึกษา คำว่า การฝึกอบรม
เกี่ยวกับ คืออะไร 

ปรับคำเป็น มีการฝึกอบรมด้าน
อิสลามศึกษา 

13 ข้อ 4 ฝึกประสบการณ์ด้านการใช้ภาษาอาหรับใน
สถานที่ต่าง ๆ  สอดคล้องกับวิชา 11100435 การ
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพอิสลามศึกษา ถ้าฝึกการใช้
ติดต่อสื่อสาร เขียนด้วยภาษาอาหรับ รายวิชาที่เรียน 
ภาษาอาหรับ 1 2 ซึ่งไม่ชัดเจนในการปฏิบัติพูด อ่าน 
เขียน สามารถนำไปปฏิบัติใช้ได้เพียงพอไหม 
ข้อ 5 โครงงานวิจัยให้ทำเป็นกลุ่ม 6-7 คน ไม่
เหมาะสม เพ่ือให้มีส่วนร่วมได้ทั่วถึงมีประสบการณ์ 
ควรใช้ 3-4 คน หรือไม่เกนิ 5 คน 

ปรับแก้เป็น  
นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ในหลักสูตร

ศ ิลปศาสตรบ ัณฑ ิต สาขาว ิชา
อิสลามศึกษา จะต้องได้รับการสร้าง
เ ส ร ิ มประสบการณ ์ ในการทำ
โครงงานหรือวิจัย โดยมุ่งเน้นการทำ
วิจัยทางอิสลามศึกษา เพื่อพัฒนา
กระบวนการและทักษะการวิจัย 
โดยการเขียนและนำเสนอข้อเสนอ
โครงการวิจัย และจัดทำรายงาน
การวิจัยฉบับสมบูรณ์ โดยนักศึกษา
จัดเป็นกลุ่มๆ ละ 3-5 คน หรือตาม
ความเหมาะสมของจำนวนนักศึกษา
ในห้อง 

14 ประสบการณ์สอนอาจารย์มูฮัมหมัด ระบุหน่วย กิ
ตผิดรูปแบบ ของนางสาวปราณี ข้อ 7.1 ขาดหน่วย
กิต 4 รายวิชา มีแต่ตัวเลขในวงเล็บ 

แก้ไขรูปแบบหน่วยกิตของาจารย์มู
ฮัมหมัด และนางสาวปราณี 
 

 



142 
 

   
 

  

 

 
 
 
 
 

 
 

ภาคผนวก ญ 
ตารางแสดงข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร 

มหาวิทยาลยัราชภัฏยะลาในคราวประชุมครั้งที ่1/2564  
เมื่อวันที่ 14 มกราคม พ.ศ.2564  
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ลำดับ ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร 

การปรับปรุงแก้ไข 

1 เพิ่มรายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครเข้าศึกษาของ

ผู ้สมัครที ่ม ีค ุณสมบัติสำเร ็จการศึกษาในระดับ

อน ุปร ิญญาและต ้องการศ ึกษาต่อในหล ักส ูตร    

ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอิสลามศึกษาหลักสูตร

ใหม่ พ.ศ.2564เพ่ือให้วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี 

รวมถึงประเด็นอื่น ๆ ที่เกี่ยวซ้องกับเงื่อนไขดังกล่าว 

เช่น คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา แผนการเรียน จำนวน

หน่วยกิตท่ีต้องศึกษา เป็นต้น 

ได้ปรับเพิ่มรายละเอียดเกี่ยวกับ
คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 

2 เพ่ิมรายวิชา 

- ซื่อวิชา "นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ทางอิสลาม

ศึกษา" 

- ชื่อวิชา "วธิีวิทยาการศึกษาในอัลกุรอ่าน" 

- ที่มีรายละเอียดเกี่ยวกับการเตรียมพร้อมนักศึกษา

เพ่ือให้สามารถ "เสนอโครงงานในระหว่างการฝึก

ประสบการณ์วิชาชีพอิสลามศึกษา" ได้ 

 

-ได้เพ่ิมรายวิชานวัตกรรมการ
จัดการเรียนรู้ทางอิสลามศึกษาและ
วิธีวิทยาการศึกษาในอัลกุรอ่านใน
รายวิชาเอกบังคับ 
-เพ่ิมรายวิชาการเตรียมฝึกรายวิชา
ประสบการณ์วิชาชีพ 
 

3 เพ่ิมเติมข้อ "๓.๒. อาจารย์พิเศษ" ในข้อ ๓.๒ ชื่อ 
นามสกุล เลขประจำตัวบัตรประชาชนตำแหน่งและ
คุณวุฒิของอาจารย์ 

ไม่ระบุอาจารย์พิเศษแต่จะมีการ
เชิญวิทยากรมาบรรยายในรายวิชา 
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ภาคผนวก ฎ 

ตารางแสดงข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 29 มกราคม พ.ศ.2564 
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ลำดับ ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

การปรับปรุงแก้ไข 

1 ปัญหาแรกเข้า มีการปรับแก้ปัญหาแรกเข้าโดยการ
ผนวกข้อ 2.3.1-2.3.3 

2 วิชาเฉพาะด้าน บังคับในโครงสร้างและแผนบริหาร

จัดมาเกิน 9 หน่วยกิต 

มีการย้ายรายวิชาที่เกิน 9 หน่วยกิต
ไปเป็นรายวิชาเอกเลือก 

3 การกำหนดรหัสวิชาไม่เป็นไปตามประกาศ 

 

รหัสวิชาที่ไม่เป็นไปตามประกาศ
เนื่องจากมีการเพ่ิมเติมรายวิชาเอก
เลือกทำให้รายวิชาไม่เป็นไป
ตามลำดับ 

4 ข้อกำหนดในการทำโครงงานหรือการวิจัย หน้า 52  

 

ปรับแก้เป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 2 
เพ่ือให้สอดคล้องกับโครงสร้าง
รายวิชา 

5 คำอธิบายรายวิชาวิธีวิทยาการวิจัยต้องให้ครบตาม

กระบวนการของการวิจัย 

ได้ปรับเพิ่มคำอธิบายรายวิชา “และ
มีการนำเสนอผลงานวิจัย” 

6 รายงานกรอบมาตรฐานการเรียนรู้ของประสบการณ์

ภาคสนาม 

ได้เพ่ิมรายงานกรอบมาตรฐานการ
เรียนรู้ครบถ้วน 

7 การกำหนดแผนการศึกษาระหว่างแผน 4 ปี (แผน

ปกติ) และแผน 2 ปี (เทียบโอน) 

 

มีการกำหนดแผนการศึกษาระหว่าง

แผน 4 ปี (แผนปกติ) และแผน 2 ปี 

(เทียบโอน) เป็นที่เรียบร้อย 

 
8 ในภาคผนวกไม่มีข้อคิดเห็นของคณะกรรมการ

กลั่นกรอง 

 

ได้เพ่ิมข้อคิดเห็นของคณะกรรมการ

กลั่นกรอง 
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ภาคผนวก ฏ 
ประวัติอาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารยป์ระจำหลักสูตร 
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ประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/ประจำหลักสูตร 

 ระดับปริญญาตรี   ระดับปริญญาโท 
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

 
 

1.อาจารยป์ระจำหลักสูตร  ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอิสลามศึกษา 

2.ชื่อ – สกุล    ดร.ยามีละห์ โต๊ะแม 
3.ตำแหน่งทางวิชาการ    อาจารย์  
4.สังกัด          คณะครุศาสตร์    
5. ประวัติการศึกษา 
 

ระดับ

การศึกษา 
สถาบันการศึกษา คุณวุฒิ สาขาวิชา พ.ศ. 

ปริญญาเอก 
Universiti Sains Malaysia ประเทศ

มาเลเซีย 

Ph.D. Islamic 

Civilization  

2555 

ปริญญาโท มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  ศศ.ม. อิสลามศึกษา  2546 

ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  ศศ.บ. อิสลามศึกษา  2542 

 

6. ผลงานทางวิชาการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง 

(ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื ่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทาง

วิชาการ)  

6.1 ผลงานแต่งหรือเรียบเรียง ตำรา หนังสือ หรือบทความทางวิชาการ 

6.1.1 ผลงานแต่งหรือเรียบเรียง (ไม่มี) 

6.1.2 ตำรา หนังสือ (ไม่มี) 

6.1.3 บทความวิชาการ 

6.1.3.1 ในวารสารทางวิชาการ (ไม่มี) 

http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=DwjNKSIlw1YiUM&tbnid=uYodIzUYtAIksM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.thealami.com/main/content.php?page=news&category=13&id=689&ei=CFvbU43FHYeXuAS8lYEw&bvm=bv.72197243,d.c2E&psig=AFQjCNG6Ab2aWbv49I8K1g_atz_Is3vjew&ust=1406971013586888
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6.1.3.2 ในหนังสือรวมบทความท่ีมีการบรรณาธิการการประเมินและตรวจสอบ 

(ไม่มี) 

6.1.3.3 ใน proceeding ของการประชุมทางวิชาการที่มีการบรรณาธิการ

ประเมินและตรวจสอบ 

ยามีละห์ โต๊ะแม. (2562). แนวคิดทางการศึกษาของอิบนฺคอลดูนด้านการจัดศึกษา

อิสลาม. ในการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติด้านอิสลามศึกษา

เพ ื ่ อการพ ัฒนา  ว ันที่  9 เมษายน พ.ศ .  2562 (หน ้ า  773-790) . 

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา.  

Jameelah Tokmae. (2016). Islamic Higher Education and Civilization 

Building In Southern Thailand: A Study Of Fatoni University. 

The 5th National and International Academic Conference 

2016. 26 April 2016. (pp.110-116). Thailand : Yala Rajabhat 

University. 

Jameelah Tokmae. (2015). Pengajian Tinggi Islam di Selatan Thailand 

: Peranan  dan Kesan Terhadap Masyarakat Selatan Thailand. 

The 3rd YRU National and International Conference on 

Islamic Education and Educational Development : Future 

and Chalenge 3 rd october 2015. (pp.18-28).  Thailand : Yala 

Rajabhat University. 

6.2 ผลงานวิจัยและได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กำหนด 

6.2.1 บทความวิจัยในวารสารทางวิชาการ (ไม่มี) 

ยามีละห์ โต๊ะแม. (2562). การจัดการเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐานรายวิชาการบูรณาการศาสตร์

อิสลามกับศาสตร์ทั่วไปสำหรับนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชา

การสอนอิสลามศึกษา. วารสารอิสลามศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์.    

10(1) : 26-28 

6.2.2 บทความวิจัยในหนังสือรวมบทความที่มีการบรรณาธิการการประเมินและ

ตรวจสอบ (ไม่มี) 
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6.2.3 บทความวิจัยใน proceeding ของการประชุมทางวิชาการที่มีการบรรณาธิการ

ประเมินและตรวจสอบ 

ยามีละห์ โต๊ะแม. (2561). การจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐานรายวิชาการบูรณาการ

ศาสตร์อิสลามกับศาสตร์ทั ่วไปสำหรับนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตร์มหาบัณฑิต 

สาขาวิชาการสอนอิสลามศึกษา. ในการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ

ด้านอิสลามศึกษาเพื่อการพัฒนาครั้งที่ 2 วันที่ 15 มีนาคม 2562 (หน้า15-20). 

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา.  

อุไรรัตน์ ยามาเร็ง, ยามีละห์ โต๊ะแม, ซัมซู สาอุ. (2561). การพัฒนาโปรแกรมฟิตเราะฮ์แบบ

มีส่วนร่วมเพ่ือส่งเสริมสุขภาวะทางปัญญา สำหรับนักเรียนที่มีอัตลักษณ์หลากหลาย

ทางเพศชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม. ในการ

ประชุมวิชาการระดับชาติ การเรียนรู้เชิงรุก ครั้งที่ 6 วันที่ 26-27 มีนาคม 2561   

(หน้า 44-48). มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์. 

ยามีละห์ โต๊ะแม และซัมซู สาอุ. (2560). การพัฒนาโปรแกรมฟิตเราะฮ์แบบมีส่วนร่วมเพ่ือ

ส่งเสริมสุขภาวะทางปัญญา สำหรับนักเรียนที่มีอัตลักษณ์หลากหลายทางเพศ 

(FITRAH4 SHe)  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา

อิสลาม: แนวคิดเบื้องต้นและการประยุกต์ใช้. ในการประชุมระดับชาติด้าน

อิสลามศึกษาและมุสลิมศึกษา ครั้งที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2560 วันที่ 19 

ส ิ ง ห า ค ม  2 5 6 0  ( ห น ้ า  2 5 - 3 0 ) .  ว ิ ท ย า ล ั ย อ ิ ส ล า ม ศ ึ ก ษ า 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์   วิทยาเขตปัตตานี. 

หวันสารีหนา กะลูแป, อับดุลรอแม สุหลง และยามีละห์ โต๊ะแม. (2559). แผนการจัดการ

เรียนรู ้ในทัศนะอิสลาม. ในการประชุมระดับชาติและนานาชาติครั ้งที ่ 5 

ประจำปีการศึกษา 2559 วันที ่26 เมษายน 2559 (หน้า 33-38). มหาวิทยาลัย

ราชภัฏยะลา. 

Urairat Yamareng, Jameelah Tokmae and Samsoo Sa-u. The Results of 

Participatory FITRAH Program development to Promote on Spiritual 

Health of Sexual.  Diversity Students (FITRAH 4She) in Senior high 

School Islamic Private School.  The 2nd National and International 
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Conference on Islamic Education and Education for 

Development (Nice 2nd 2019). 14-15th Mach 2019. (pp.82-87).   Yala 

Rajabhat University. 
 

6.3 ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืนและได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กำหนด  

(ไม่มี) 

6.3.1 สิ่งประดิษฐ์หรืองานสร้างสรรค์ 

6.3.2 ผลงานด้านศิลปะ 

6.3.3 สารานุกรม 

6.3.4 งานแปล 

6.4 ผลงานวิชาการรับใช้สังคมและได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กำหนด (ไม่มี) 

7. ประสบการณ์สอน 

7.1 ระดับปริญญาโท 6 ปี 

 ชื่อวิชา ภาษามลายูวิชาการสำหรับบัณฑิตศึกษา  2 (1-2-3) นก. 

 ชื่อวิชา ภาษาไทยวิชาการสำหรับบัณฑิตศึกษา  2 (1-2-3) นก. 

 ชื่อวิชา การนิเทศการจัดการเรียนรู้อิสลามศึกษา  2 (1-2-3) นก. 

 ชื่อวิชา การบริหารจัดการงานวิชาการ   2 (1-2-3) นก. 

 ชื่อวิชา การพัฒนาหลักสูตรและการสอน   2 (1-2-3) นก. 

 ชื่อวิชา การวัดและประเมินผลการเรียนรู้   2 (1-2-3) นก. 

 ชื่อวิชา การใช้คอมพิวเตอร์    2 (1-2-3) นก. 

 ชื่อวิชา วิทยานิพนธ์      12                  นก. 

 ชื่อวิชา การบูรณาการศาสตร์อิสลามกับศาสตร์ทั่วไป  2 (1-2-3)     นก. 

 ชื่อวิชา การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูระหว่างเรียน   2(90)   นก. 

 ชื่อวิชา การเขียนทางวิชาการ    2(1-2-3)  นก. 

 ชื่อวิชา การพัฒนาหลักสูตรและการสอนอิสลามศึกษา  3(2-2-5)  นก. 

 ชื่อวิชา ยุทธศาสตร์การสอนและการจัดการเรียนรู้อิสลามศึกษา 3(2-2-5) นก. 

 ชื่อวิชา ประวัติศาสตร์อิสลาม 1     2(1-2-3)  นก. 
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 ชื่อวิชา ประวัติศาสตร์อิสลาม 2    2(1-2-3)  นก.     

7.2 ระดับปริญญาตรี 6 ปี 
 ชื่อวิชา ประวัติและอารยธรรมการศึกษาอิสลาม  2 (2-0-4)  นก. 
ชื่อวิชา ประวัติศาสตร์ท่านศาสดา    3 (3-0-6)  นก. 
ชื่อวิชา ประวัติศาสตร์อิสลาม1     3 (3-0-6)  นก. 
ชื่อวิชา ประวัติศาสตร์อิสลาม2     3 (3-0-6)  นก. 
 ชื่อวิชา อารยธรรมอิสลาม     2 (2-0-4)  นก. 
ชื่อวิชา การบริหารและการจัดการห้องเรียน   3 (3-2-5)  นก. 
 ชื่อวิชา ภาษามลายูสำหรับครูอิสลามศึกษา   3 (3-2-6)  นก. 
 ชื่อวิชา วิธีวิทยาการวิจัย     3 (3-2-6)  นก. 
ชื่อวิชา ภาษาเพ่ือการสื่อสาร    3 (2-2-5)  นก. 
 ชื่อวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการสอนอิสลามศึกษา  2 (1-2-3)  นก. 
 ชื่อวิชา การจัดกิจกรรมทางภาษาและการสื่อสาร 
 สำหรับเด็กปฐมวัย     3 (2-2-5)  นก. 
 ชื่อวิชา การจัดกิจกรรมความฉลาดทางอารมณ ์
 และสังคมสำหรับเด็กปฐมวัย    3 (2-2-5)  นก. 
 ชื่อวิชา การพัฒนาสุขภาวะและความปลอดภัย 
 สำหรับเด็กปฐมวัย     3 (2-2-5)  นก. 
 ชื่อวิชา สมองกับการเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย   3 (2-2-5)  นก. 

                           

 (ลงชื่อ)........................................................... เจ้าของประวัติ 

                                                        (อาจารย์ ดร.ยามีละห์ โต๊ะแม) 
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ประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/ประจำหลักสูตร 
 ระดับปริญญาตรี   ระดับปริญญาโท 

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

 

 

1. อาจารยป์ระจำหลักสูตร  ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอิสลามศึกษา 
2. ชื่อ – สกุล นางอุไรรัตน์ ยามาเร็ง 

3. ตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
4. สังกัด คณะครุศาสตร์ 
5. ประวัติการศึกษา 
 

ระดับ
การศึกษา 

สถาบันการศึกษา คุณวุฒิ สาขาวิชา พ.ศ. 

ปริญญาโท มหาวิทยาลัยรามคำแหง ศษ.ม. หลักสูตรและการสอน 2545 
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กศ.บ. วิทยาศาสตร์-เคมี 2529 

 

6. ผลงานทางวิชาการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง 

(ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื ่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทาง

วิชาการ)  

6.1 ผลงานแต่งหรือเรียบเรียง ตำรา หนังสือ หรือบทความทางวิชาการ  

6.1.1 ผลงานแต่งหรือเรียบเรียง  

6.1.2 ตำรา หนังสือ  

6.1.3 บทความวิชาการ 

6.1.3.1 ในวารสารทางวิชาการ 

6.1.3.2 ในหนังสือรวมบทความท่ีมีการบรรณาธิการการประเมินและตรวจสอบ  

6.1.3.3 ใน proceeding ของการประชุมทางวิชาการที่มีการบรรณาธิการ

ประเมินและตรวจสอบ 

6.2 ผลงานวิจัยและได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กำหนด  

http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=DwjNKSIlw1YiUM&tbnid=uYodIzUYtAIksM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.thealami.com/main/content.php?page=news&category=13&id=689&ei=CFvbU43FHYeXuAS8lYEw&bvm=bv.72197243,d.c2E&psig=AFQjCNG6Ab2aWbv49I8K1g_atz_Is3vjew&ust=1406971013586888
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6.2.1 บทความวิจัยในวารสารทางวิชาการ  

6.2.2 บทความวิจัยในหนังสือรวมบทความที่มีการบรรณาธิการการประเมินและ

ตรวจสอบ  

6.2.3 บทความวิจัยใน proceeding ของการประชุมทางวิชาการที่มีการบรรณาธิการ

ประเมินและตรวจสอบ 

อุไรรัตน์ ยามาเร็ง, ยามีละห์ โต๊ะแม, ซัมซู สาอุ. (2561). การพัฒนาโปรแกรมฟิตเราะฮ์แบบ

มีส่วนร่วมเพ่ือส่งเสริมสุขภาวะทางปัญญา สำหรับนักเรียนที่มีอัตลักษณ์หลากหลาย

ทางเพศชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม.  ในการ

ประชุมวิชาการระดับชาติ การเรียนรู้เชิงรุก ครั้งที่ 6 วันที่ 26-27 มีนาคม 2561   

(หน้า 44-48). มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์. 

Urairat Yamareng, Jameelah Tokmae and Samsoo Sa-u. The Results of 

Participatory FITRAH Program development to Promote on Spiritual 

Health of Sexual.  Diversity Students (FITRAH 4She) in Senior high 

School Islamic Private School.  The 2nd National and International 

Conference on Islamic Education and Education for 

Development (Nice 2nd 2019). 14-15th Mach 2019. (pp.82-87).   Yala 

Rajabhat University. 

 
 

6.3 ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืนและได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กำหนด  

(ไม่มี) 

6.3.1 สิ่งประดิษฐ์หรืองานสร้างสรรค์ 

6.3.2 ผลงานด้านศิลปะ 

6.3.3 สารานุกรม 

6.3.4 งานแปล 

6.4 ผลงานวิชาการรับใช้สังคมและได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กำหนด (ไม่มี) 
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7. ประสบการณ์สอน 
7.1 ระดับปริญญาตรี 15 ปี 

ชื่อวิชา หลักการสอน      3 (2-2-5)  นก. 
 ชื่อวิชา การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น     2 (1-2-3)  นก. 
ชื่อวิชา บูรณาการวิชาชีพครู     3 (2-2-5)  นก. 
ชื่อวิชา การจัดการเรียนรู้      3 (2-2-5)  นก. 
ชื่อวิชา ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์    2 (1-2-3)  นก. 
ชื่อวิชา การพัฒนาหลักสูตร     3 (2-2-5)  นก. 
ชื่อวิชา ปรัชญาการศึกษา      3 (2-2-5)  นก 

 
7.2 ระดับปริญญาโท 11 ป ี

ชื่อวิชา การพัฒนาหลักสูตรและการสอนอิสลามศึกษา  3 (2-2-5)  นก. 
ชื่อวิชา ยุทธศาสตร์การสอนอิสลามศึกษา    3 (2-2-5)  นก. 
ชื่อวิชา สัมมนาทางการศึกษาอิสลาม    2 (1-2-3)  นก. 
ชื่อวิชา สารัตถะทางการศึกษาอิสลาม    2 (1-2-3)  นก. 
ชื่อวิชา การสอนทักษะการคิดวิเคราะห์และคิดสร้างสรรค์ในอิสลาม 2 1-2-3)  นก. 
ชื่อวิชา การค้นคว้าอิสระ      6  นก. 
ชื่อวิชา วิทยานิพนธ์      12  นก. 

  
 
 
      (ลงชื่อ) ....................................................เจ้าของประวัติ 
            (ผูช้่วยศาสตราจารย์อุไรรัตน์ ยามาเร็ง) 
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ประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/ประจำหลักสูตร 

 ระดับปริญญาตรี   ระดับปริญญาโท 
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

 
 

1.อาจารยป์ระจำหลักสูตร  ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนอิสลามศึกษา 

2.ชื่อ – สกุล    นายอิสมาแอ สนิ 
3.ตำแหน่งทางวิชาการ    อาจารย์  
4.สังกัด          คณะครุศาสตร์    
5. ประวัติการศึกษา 
 

ระดับ
การศึกษา 

สถาบันการศึกษา คุณวุฒิ สาขาวิชา พ.ศ. 

ปริญญาเอก มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  ปร.ด. อิสลามศึกษา 2562 
ปริญญาโท มหาวิทยาลัยอิสลามยะลา ศศ.ม กฎหมายอิสลาม 2553 

ปริญญาตรี Al-Azhar University, 
ประเทศอียิปต์ 

B.A Islamic Studies 2549 

 

6. ผลงานทางวิชาการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง 

(ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื ่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทาง

วิชาการ)  

6.1 ผลงานแต่งหรือเรียบเรียง ตำรา หนังสือ หรือบทความทางวิชาการ 

6.1.1 ผลงานแต่งหรือเรียบเรียง  

6.1.2 ตำรา หนังสือ  

6.1.3 บทความวิชาการ 

6.1.3.1 ในวารสารทางวิชาการ  

อิสมาแอ สนิ และมะรอนิง สาแลมิง. (2563, เมษายน). แนวทางการพัฒนาการกํากับดูแล
ชะรีอะฮของธนาคารอิสลามแหงประเทศไทย. วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. 
15(1): 68-75. 

http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=DwjNKSIlw1YiUM&tbnid=uYodIzUYtAIksM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.thealami.com/main/content.php?page=news&category=13&id=689&ei=CFvbU43FHYeXuAS8lYEw&bvm=bv.72197243,d.c2E&psig=AFQjCNG6Ab2aWbv49I8K1g_atz_Is3vjew&ust=1406971013586888
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อิสมาแอ สนิ และมะรอนิง สาแลมิง. (2562, พฤษภาคม). สภาพและปัญหาการกํากับดูแล
ชะรีอะฮฺของธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย. วารสารมหาวิทยลัยราชภัฏยะลา. 
14(2): 288-299. 

 
6.1.3.2 ในหนังสือรวมบทความท่ีมีการบรรณาธิการการประเมินและตรวจสอบ  

6.1.3.3 ใน proceeding ของการประชุมทางวิชาการที่มีการบรรณาธิการ

ประเมินและตรวจสอบ  

อิสมาแอ สนิ และมะรอนิง สาแลมิง. (2562). แนวทางการกำกับดูแลกิจการด้านชะรีอะฮ์ : 

แนวทางการประยุกต์ใช้ในสหกรณ์อิสลามในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ . ใน

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติด้านอิสลามศึกษาเพื่อการพัฒนาครั้ง

ที่ 2 วันที่ 15 มีนาคม พ.ศ.2562 (หน้า 109-119). มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา.  

อ ิ ส ม า แ อ  ส นิ .  ( 2 5 6 2 ) .  แ น ว ท า ง ก า ร พ ั ฒ น า ก ร ะ บ ว น ก า ร เ ส ร ิ ม ส ร ้ า ง                                            

ทักษะชีวิตของผู้เรียนโดยชุมชนมีส่วนร่วม กรณีศึกษา : โรงเรียนศรีฟารีดาบารูวิทยา 

อำเภอรามัน จังหวัดยะลา. ในการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติด้าน

เครือขายศึกษาศาสตร์อิสลามเพื่อการพัฒนาระบบ นิเวศทางการศึกษาสําหรับอุม

มะฮฺในศตวรรษที่ 21 ครั้งที่ 1 วันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 (หน้า 226-236). 

มหาวิทยาลัยฟาฏอนี.  

อิสมาแอ สนิ และมะรอนิง สาแลมิง. (2561). ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของ

ผู้ทรงคุณวุฒิต่อการพัฒนา ด้านการก้ากับดูแลชะรีอะฮ์ของธนาคารอิสลามแห่ง

ประเทศไทย. ในการประชุมวิชาการระดับชาติการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อ

ขับเคลื่อนประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และ ยั่งยืนในยุค Thailand 4.0 ครั้งที่ 7 

วันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ.2561 (หน้า 897-906). มหาวิทยาลัยนราธิวาสราช

นครินทร์.  

6.2 ผลงานวิจัยและได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กำหนด (ไม่มี) 

6.2.1 บทความวิจัยในวารสารทางวิชาการ  

6.2.2 บทความวิจัยในหนังสือรวมบทความที่มีการบรรณาธิการการประเมินและ

ตรวจสอบ  
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6.2.3 บทความวิจัยใน proceeding ของการประชุมทางวิชาการที่มีการบรรณาธิการ

ประเมินและตรวจสอบ  
 

6.3 ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นและได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กำหนด   

(ไม่มี) 

6.3.1 สิ่งประดิษฐ์หรืองานสร้างสรรค์ 

6.3.2 ผลงานด้านศิลปะ 

6.3.3 สารานุกรม 

6.3.4 งานแปล 

6.4 ผลงานวิชาการรับใช้สังคมและได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กำหนด (ไม่มี) 

 

7. ประสบการณ์สอน 
7.1 ระดับปริญญาตรี 1 ป ี

ชื่อวิชา กฎหมายครอบครัวอิสลาม     2 (1-2-3)  นก. 
ชื่อวิชา คอมพิวเตอร์ช่วยสอนสำหรับอิสลามศึกษา   3 (2-2-5)  นก. 

ชื่อวิชา ภาษาอาหรับ      3 (2-2-5)  นก. 

ชื่อวิชา วิธีการสอนทักษะการคิดวิเคราะห์และคิดสร้างสรรคในอิสลาม 2 (1-2-3)  นก. 

ชื่อวิชา วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้ 2    3 (2-2-5)  นก. 

ชื่อวิชา หะดีษ       3 (2-2-5)  นก. 

ชื่อวิชา อัล-กุรอ่าน      3 (2-2-5)  นก. 

ชื่อวิชา เศรษฐศาสตร์      2 (3-0-3)  นก.  

7.2 ระดับปริญญาโท 1 ปี 

ชื่อวิชา ภาษาอาหรับสำหรับบัณฑิตศึกษา    2 (1-2-3)  นก. 
 
 
 

                           

 (ลงชื่อ)........................................................... เจ้าของประวัติ 

                                                        (อาจารย์ ดร.อิสมาแอ สนิ) 
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           ประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/ประจำหลักสูตร 
          ระดับปริญญาตรี      ระดับปริญญาโท 

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
 

 
1. อาจารยป์ระจำหลักสูตร  ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอิสลามศึกษา 
2. ชื่อ – สกุล ดร.มูฮัมหมัด เนสะและ 
3. ตำแหน่งทางวิชาการ อาจารย์      
4. สังกัด คณะครุศาสตร์                          
5. ประวัติการศึกษา 
 

ระดับ
การศึกษา 

สถาบันการศึกษา คุณวุฒิ  สาขาวิชา พ.ศ. 

ปริญญาเอก มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  ปรด. อิสลามศึกษา 2562 
ปริญญาโท มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  ศษ.ม. การบริหารและการ

จัดการการศึษาอิสลาม 
2555 

ปริญญาตรี Cokroaminoto University 
Yogyakarta  ประเทศอินโดนีเซีย 

B.A. Islamic Studies 2543 

 
6. ผลงานทางวิชาการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง 

(ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื ่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทาง

วิชาการ)  

6.1 ผลงานแต่งหรือเรียบเรียง ตำรา หนังสือ หรือบทความทางวิชาการ 

6.1.1 ผลงานแต่งหรือเรียบเรียง  

6.1.2 ตำรา หนังสือ  

 

 

http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=DwjNKSIlw1YiUM&tbnid=uYodIzUYtAIksM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.thealami.com/main/content.php?page=news&category=13&id=689&ei=CFvbU43FHYeXuAS8lYEw&bvm=bv.72197243,d.c2E&psig=AFQjCNG6Ab2aWbv49I8K1g_atz_Is3vjew&ust=1406971013586888
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6.1.3 บทความวิชาการ 

6.1.3.1 ในวารสารทางวิชาการ  

มูฮัมหมัด เนสะและ, อะฮ์มัด ยี่สุ่นทรง. (2563,เมษายน). คุณลักษณะผู้นำตามหลักการ
อิสลามของผู ้บริหารโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในสามจังหวัดชายแดน
ภาคใต้. วารสารวิทบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 31(1) : 51-62 

มูฮัมหมัด เนสะและ, อะฮ์มัด ยี่สุ่นทรง. (2562,เมษายน). การพัฒนาคุณลักษณะผู้นำทาง
การศึกษาแบบท่านนบีมูฮัมหมัด  สำหรับผู้บริหารโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา
อิสลามจังหวัดชายแดนภาคใต้.วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา, 15(1) : 299-
240. 

มูฮัมหมัด เนสะและ, อะฮ์มัด ยี่สุ่นทรง. (2562, กรกฎาคม). การวิเคราะห์องค์ประกอบ
คุณลักษณะผู้นำตามหลักการอิสลาม ของผู ้บริหารโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา
อ ิสลามในสามจ ังหว ัดชายแดนภาคใต้ . วารสารอ ัล -น ูรบ ัณฑิตว ิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยฟาฏอนี,4(2) : 43-51 
6.1.3.2 ในหนังสือรวมบทความท่ีมีการบรรณาธิการการประเมินและตรวจสอบ  

6.1.3.3 ใน proceeding ของการประชุมทางวิชาการที่มีการบรรณาธิการ

ประเมินและตรวจสอบ  

มูฮัมหมัด เนสะและ, อะฮ์มัด ยี่สุ่นทรง. (2563).การสื่อสารคำสอนอิสลามในองค์กรของ
ผู้บริหารโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในจังหวัดชายแดนภาคใต. ในการประชุม
วิชาการระดับนานาชาติ ด้านอิสลามศึกษา ครั้งที่ 1 วันที่ 24 พฤษภาคม 2561 
(หน้า 110-119) มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

มูฮัมหมัด เนสะและ, อะฮ์มัด ยี่สุ่นทรง. (2561). แนวทางการพัฒนาคุณลักษณะผู้นำตาม
หลักการอิสลามของผู้บริหารโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในจังหวัดชายแดน
ภาคใต้. ในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติด้านสังคมศาสตร์ วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีครั้งที่ 12 วันที่ 13 ตุลาคม 2562 (หน้า 89-101). นครศรีธรรมราช: 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้          

มูฮัมหมัด เนสะและ, อะฮ์มัด ยี่สุ ่นทรง. (2561).คุณลักษณะผู้นำตามหลักการอิสลาม
สำหรับผู้บริหารโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ . 
ในการประชุมเกริกวิชาการระดับชาติด้านมนุษศาสตร์ และสังคมศาสตร์ ประจำปี 
2561 วันที่ 29 กันยายน 2561 (หน้า 21-30). กรุงเทพมหานคร:  มหาวิทยาลัย
เกริก. 
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6.2 ผลงานวิจัยและได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กำหนด (ไม่มี) 

6.2.1 บทความวิจัยในวารสารทางวิชาการ  

6.2.2 บทความวิจัยในหนังสือรวมบทความที่มีการบรรณาธิการการประเมินและ

ตรวจสอบ  

6.2.3 บทความวิจัยใน proceeding ของการประชุมทางวิชาการที่มีการบรรณาธิการ

ประเมินและตรวจสอบ  
 

6.3 ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นและได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กำหนด   

(ไม่มี) 

6.3.1 สิ่งประดิษฐ์หรืองานสร้างสรรค์ 

6.3.2 ผลงานด้านศิลปะ 

6.3.3 สารานุกรม 

6.3.4 งานแปล 

6.4 ผลงานวิชาการรับใช้สังคมและได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กำหนด (ไม่มี) 

7. ประสบการณ์การสอน 
7.1 ระดับปริญญาตรี 1 ปี 

ชื่อวิชาชีวประวัต ิ      2 (1-2-3) นก.  
ชื่อวิชาการบริหารและการจัดการการสอนอิสลามศึกษา  3 (2-2-5)  นก. 
ชื่อวิชาการศึกษาอิสลามในอาเซียน     2 (1-2-3) นก. 
ชื่อวิชาการสอนเตาฮีด      2 (1-2-3) นก. 
ชื่อวิชาวิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้     3 (2-2-5)  นก. 
ชื่อวิชาประวัติศาสตร์      2 (1-2-3) นก.          
ชื่อวิชาการสอนชีวประวัติบรรดาศาสดาสำหรับครูอิสลามศึกษา 2 (1-2-3) นก. 
ชื่อวิชาศาสนาเปรียบเทียบ     2 (1-2-3) นก. 
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7.2 ระดับปริญญาโท 1 ปี                                                                       
ชื่อวิชา ปรัชญาการศึกษาและแนวคิดอิสลาม   2 (1-2-3) นก.                                           
ชื่อวิชา นวัตกรรมและการใช้เทคโนโลยีสรสนเทศเพ่ือการเรียน 2 (1-2-3) นก. 
ชื่อวิชาการสอนอิสลามศึกษา     2 (1-2-3) นก.                                                            
ชื่อวิชา การประกันคุณภาพการศึกษา    2 (1-2-3) นก. 
 
 

 
                                                       (ลงชื่อ)…………………………………..……….เจ้าของประวัติ 
                                                                (อาจารย์ ดร มูฮัมหมัด เนสะและ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



162 
 

   
 

 
 

 
 
 

ประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/ประจำหลักสูตร 
  ระดับปริญญาตรี     ระดับปริญญาโท    

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
------------------------------------------------------------------ 

1. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 4 ปี  
สาขาวิชาอิสลามศึกษา 

2. ชื่อ – สกุล     นางสาวปราณี  หลำเบ็ญสะ 
3. ตำแหน่งทางวิชาการ    อาจารย์     
4. สังกัด      คณะครุศาสตร์ 
5. ประวัติการศึกษา  

ระดับการศึกษา สถาบันการศึกษา  คุณวุฒิ  สาขาวิชา พ.ศ. 
ปริญญาโท มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  ศษ.ม. การวัดผลและวิจัย

การศึกษา 
2553 

ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  ศษ.บ ครุศาสตร์อิสลาม 2547 
 
6. ผลงานทางวิชาการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง (ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการ
พิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ) 
   6.1 ผลงานแต่งหรือเรียบรียง ตำรา หนังสือ หรือบทความทางวิชาการ  
  6.1.1 ผลงานแต่งหรือเรียบเรียง (ไม่มี) 
  6.1.2 ตำรา หนังสือ (ไม่มี) 
  6.1.3 บทความทางวิชาการ 
   6.1.3.1 ในวารสารทางวิชาการ (ไม่มี) 
   6.1.3.2 ในหนังสือรวมบทความท่ีมีการบรรณาธิการประเมินและตรวจสอบ(ไม่มี) 
   6.1.3.3 ใน proceeding ของการประชุมทางวิชาการที่มีการบรรณาธิการ
ประเมินและตรวจสอบ(ไม่มี) 

http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=DwjNKSIlw1YiUM&tbnid=uYodIzUYtAIksM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.thealami.com/main/content.php?page=news&category=13&id=689&ei=CFvbU43FHYeXuAS8lYEw&bvm=bv.72197243,d.c2E&psig=AFQjCNG6Ab2aWbv49I8K1g_atz_Is3vjew&ust=1406971013586888
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 6.2 ผลงานวิจัยและได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กำหนด 
  6.2.1 บทความวิจัยในวารสารทางวิชาการ 

ปราณี หลำเบ็ญสะ และศุภลักษ์ สินธนา. (2563, เมษายน). การประเมินประสิทธิผลกิจกรรม
บริการวิชาการของหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิธีวิทยาการวิจัยเพ่ือ
การพัฒนาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ยะลา. 15(3) : 373-382. 

พิมพ์ปวีณ์ สุวรรณโณ, และปราณี หลำเบ็ญสะ. (2562, พฤษภาคม). ผลการใช้รูปแบบการ
เรียนการสอนแบบห้องเรียนกลับด้านด้วยการเรียนรู ้ที ่ใช้การวิจัยเป็นฐาน ของ
นักศึกษาชั้นปีที่ 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา, 
14(1) : 1-12. 

Yapar Cheni, Suppaluk Sintana Supa Watcharasukum, Pimonpun 
Leelapatarapun, Pranee Lumbensa, Phimpawee Suwanno, Anas 
Rungwittayapun, Niharong Tohsu, Armeenoh Deemae, Niyamal Ayae. 
(2017). Has the Implementation of MLE Improved the Achievements in 
Thailand’s Deep South?. International Journal of English Linguistics,7(5), 
54-64 

  6.2.2 บทความวิจัยในหนังสือรวมบทความที่มีการบรรณาธิการประเมินและตรวจสอบ  
  6.2.3 บทความวิจัยใน proceeding ของการประชุมทางวิชาการที่มีการบรรณาธิการ
ประเมินและตรวจสอบ 

ปราณี หลำเบ็ญสะ, ศุภลักษณ์ สินธนา, พิมพ์ปวีณ์ สุวรรณโณ, สุภา วัชรสุขุม, ยะพา เจ๊ะนิ, 

พิมลพรรณ ลีลาภัทรพันธุ์, อานัส รุ่งวิทยพันธ์,นิยามาล อาแย, อามีเนาะ ดีแม และ  นิ

ฮารงค์ โตะสู. (2559).การประเมินผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนกลุ ่มสาระการเรียนรู้

วิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5 ปีการศึกษา 2557 ที่ได้รับการจัด

การศึกษาแบบทวิภาษา (ภาษาไทย – ภาษามลายูถิ่น) ในโรงเรียนเขตพ้ืนที่สามจังหวัด

ชายแดนภาคใต้. ในการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและ

นานาชาติ ครั้งที่ 5: 24-26 เมษายน 2559 (หน้า 71-81). มหาวิทยาลัย       ราช

ภัฏยะลา. 

พิมพ์ปวีณ์ สุวรรณโณ, ศุภลักษณ์ สินธนา, ปราณี หลำเบ็ญสะ, สุภา วัชรสุขุม, ยะพา เจ๊ะนิ, 

พิมลพรรณ ลีลาภัทรพันธุ์, อานัส รุ่งวิทยพันธ์, นิยามาล  อาแย, อามีเนาะ  ดีแม และ 

นิฮารงค์ โตะสู .(2559).การศึกษาความสามารถในการอ่านภาษาไทยของนักเรียนที่
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ได้รับการจัดการศึกษาแบบทวิภาษา (ภาษาไทย-ภาษามลายูถิ่น) ในโรงเรียนเขตพื้นที่

สามจังหวัดชายแดนภาคใต้. ในการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัย

ระดับชาติและนานาชาติ  ครั ้งที่5: 24-26 เมษายน 2559 (หน้า 120-130). 

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. 

มูหัมมัดสุใหมี เฮงยามา, ศุภลักษณ์ สินธนา, ปราณี หลำเบ็ญสะ, พิชามญช์ จันทุรส,     

อิบบรอเฮง อาลฮูเซ็น, ฌัชสกร คงชีวสกุล, สุนิศา ธรรมบัญชา และ ซอลีฮ๊ะ  มอน๋อง .

(2559). การประเมินหลักสูตรสังกัดคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ปี

การศึกษา 2556. ในการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและ

นานาชาติ  ครั้งที่5: 24-26 เมษายน 2559 (หน้า 89-101). มหาวิทยาลัย         ราช

ภัฏยะลา. 

Yapar Cheni, Supa Watcharasukum, Suppaluk Sintana, Pranee Lumbensa, 

Pimonpun Leelapatarapun, Anas Rungwittayapun, Armeenoh Deemae  

and Niharong Tohsu.  ( 2559) .  A Study of the Comparison of Learning 

Development in Reading Skills of Students from Grade 2 to 4 of Bilingual 

Education ( Thai -  Patani Malay)  in the Four Southern Bordered 

Provinces of Thailand. Inthe 5th National and International Academic 

Conference under the theme of ‚ Think Globally, Act Locally: 

Paradigms in Research Creativity’ during 24-26 April 2016. (pp.59-70). 

YalaRajabhat University. 

ปราณี หลำเบ็ญสะ และคณะ.(2561). การสังเคราะห์วิทยานิพนธ์ครุศาสตร์มหาบัณฑิต 

สาขาการสอนอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา ปีการศึกษา 2555-2557. ใน 

การประชุมวิชาการ The 4th YRU National and International Conference 

in Islamic Education and Educational Development (The 4 th YRU-

IEED 2017: Future and Challenge)ระหว่างวันที่ 18 – 17 พฤษภาคม 2561 

(หน้า 141-150). มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

พิมพ์ปวีณ์ สุวรรณโณ และคณะ. (2562). สมรรถนะการวิจัยเชิงพื้นที่ตามทัศนะของอาจารย์

นักวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา (Area Based Research Competencies of Yala 
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Rajabhat University Lecturers’ Perspective). ในการประชุมวิชาการระดับชาติ

และนานาชาติด้านอิสลามศึกษาและการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 2  

ภายใต้โครงการพัฒนานักศึกษาด้านการวิจัยและเผยแพร่ผลงานวิชาการ ระหว่าง

วันที่ 14-15 มีนาคม 2562 (หน้า 120-130). มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. 

 
 6.3 ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืนและได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กำหนด (ไม่มี) 
  6.3.1 สิ่งประดิษฐ์หรืองานสร้างสรรค์ 
  6.3.2 ผลงานด้านศิลปะ 
  6.3.3 สารานุกรม 
  6.3.4 งานแปล 
 
 6.4 ผลงานทางวิชาการรับใช้สังคมและได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กำหนด (ไม่มี) 
7.  ประสบการณ์สอน 
     7.1 ระดับปริญญาตรี 

ชื่อวิชา การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้    3 (2-2-5)  นก. 
ชื่อวิชา การวัดและประเมินผลการศึกษา    3 (2-2-5)  นก. 
ชื่อวิชา หลักการวัดและการประเมินผลการศึกษา   3 (2-2-5)  นก. 
ชื่อวิชา การวิจัยทางการศึกษา     3 (2-2-5)  นก. 
ชื่อวิชา การประเมินผลพัฒนาการเด็กปฐมวัย   3 (2-2-5)  นก. 
ชื่อวิชา วิธีวิทยาการวิจัยในอิสลาม     3 (2-2-5)  นก. 
ชื่อวิชา เทคนิคและวิธีการประเมินผลการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ  3 (2-2-5)  นก. 
ชื่อวิชา นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศกึษา  3 (2-2-5)  นก. 

7.1 ระดับปริญญาโท 
ชื่อวิชา วิธีวิทยาการวิจัยและสถิติขั้นสูง     3 (2-2-5)  นก. 
ชื่อวิชา สถิตินอนพาราเมตริก      3 (2-2-5)  นก. 
ชื่อวิชา การสร้างและการพัฒนาเครื่องมือสำหรับการวิจัยทางการศึกษา 3 (2-2-5) นก. 
ชื่อวิชา สถิติเพ่ือการวิจัย      3 (2-2-5) นก. 
ชื่อวิชา สัมมนาวิธีวิทยาการวิจัยเพื่อการพัฒนา   3 (2-2-5)  นก. 

 
(ลงชื่อ) .................................................... เจ้าของประวัติ  


