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ค าน า 
  
 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนอิสลามศึกษา เปิดสอนเมื่อปี พ .ศ . 2556  
ได้ด าเนินการจัดการเรียนการสอนเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) 
มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี ครบรอบ 4 ปี และได้ปรับปรุงหลักสูตรในปี พ.ศ. 2560  
 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนอิสลามศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ .ศ. 2560  
มีสาระส าคัญในการปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัย สอดคล้องกับเทคโนโลยีปัจจุบัน ความต้องการของ
ท้องถิ่น เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) มาตรฐานคุณวุฒิระดับ
ปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ (หลักสูตร 5 ปี) และปรับแก้ตามข้อสังเกตของ
ผู้ทรงคุณวุฒิจากการวิพากษ์หลักสูตรเพื่อให้หลักสูตรมีความถูกต้องสมบูรณ์ยิ่งขึ้น โดยโครงสร้างหลักสูตร
ประกอบด้วย หมวดศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต หมวดวิชาเฉพาะด้าน ไม่น้อยกว่า 129 หน่วย
กิต แบ่ง เป็น กลุ่มวิชาชีพครู  ไม่น้อยกว่า 50 หน่วยกิต กลุ่มวิชา เอก ไม่น้อยกว่ า 79  
หน่วยกิต และหมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต รวมทั้งหมดไม่น้อยว่า 165 หน่วยกิต จุดเด่น
ของหลักสูตรคือ ผลิตครูผู้สอนด้านการสอนอิสลามศึกษาเพ่ือสอนในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 
เน้นการสอนโรงเรียนในท้องถิ่นทั้งภาครัฐและเอกชน บัณฑิตมีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้ด้าน
อิสลามศึกษาในรูปแบบที่หลากหลายและการท าวิจัยในชั้นเรียนเพ่ือแก้ไขปัญหาการจัดการเรียนการสอน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
 ข้าพเจ้าในนามคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนอิสลาม
ศึกษา ขอขอบพระคุณผู้ทรงคุณวุฒิในการวิพากษ์หลักสูตร และคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในการ
กลั่นกรองหลักสูตร ที่ได้ร่วมแสดงความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะเพ่ือให้หลักสูตรเล่มนี้มีความถูกต้อง
สมบูรณ์ยิ่งขึ้น ขอขอบคุณคณาจารย์สาขาวิชาการสอนอิสลามศึกษา ที่ได้ร่วมกันปรับปรุงหลักสูตรจนแล้ว
เสร็จพร้อมที่จะน าไปเปิดสอนต่อไป หวังเป็นอย่างยิ่งว่าหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอน
อิสลามศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 จะสามารถน าไปจัดการเรียนการสอนเพ่ือผลิตครูและ
บุคลากรด้านการสอนอิสลามศึกษาที่มีความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญในการจัดการศึกษาในศาสตร์
อิสลามศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
 

 
(นายอิบบรอเฮง  อาลฮูเซน) 

ประธานหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาการสอนอิสลามศึกษา (หลักสูตร 5 ปี) 

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
ตุลาคม 2560 
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รายละเอียดของหลักสูตร 
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  (5 ปี) 
สาขาวิชาการสอนอิสลามศึกษา 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 

 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา  : มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา  : คณะครุศาสตร ์      
     

หมวดที ่1 ข้อมูลทั่วไป 
1.  รหัสและชื่อหลักสูตร 
 รหัสหลักสูตร :  25561571100513 

ภาษาไทย :  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนอิสลามศึกษา  
ภาษาอังกฤษ  :  Bachelor of Education Program  in Teaching Islamic  

                                  Education 
 
2.  ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
 ภาษาไทย ชื่อเต็ม :  ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนอิสลามศึกษา 
   ชื่อย่อ :  ค.บ. (การสอนอิสลามศึกษา) 
 ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม :  Bachelor of Education (Teaching Islamic Education) 
   ชื่อย่อ :  B.Ed. (Teaching Islamic Education) 
 
3.  วิชาเอก 
 ไม่มี 
 
4.  จ านวนหน่วยกิต 

ไม่น้อยกว่า 165 หน่วยกิต 
 

5.  รูปแบบของหลักสูตร 
 5.1 รูปแบบ  

     หลักสูตรระดับปริญญาตรี 5 ปี   
5.2 ประเภทของหลักสูตร 
     หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพ 
5.3 ภาษาที่ใช้ 
     จัดการเรียนการสอนโดยใช้ภาษาไทย ภาษาอาหรับและภาษามลายู  
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5.4 การรับเข้าศึกษา 
 รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างประเทศที่สามารถสื่อสารภาษาไทยได้ 

5.5 ความร่วมมือกับสถาบันอ่ืน  
      เป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
5.6 การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 
      ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 
 

6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร :  
6.1 เป็นหลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2560 
6.2 เริ่มใช้ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 เป็นต้นไป 
6.3 คณะกรรมการประจ าคณะครุศาสตร์ เห็นสมควรให้เสนอหลักสูตรต่อมหาวิทยาลัย 
     ในคราวประชุมครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 18 เดือน ตุลาคม พ.ศ 2560 
6.4 สภาวิชาการ เห็นชอบในการน าเสนอหลักสูตรต่อสภามหาวิทยาลัย  
     ในคราวประชุมครั้งที่ 9/2560 เมื่อวันที่ 6 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ 2560 
6.5 คณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรเห็นชอบในการน าเสนอหลักสูตรต่อสภามหาวิทยาลัย 
     ในคราวประชุมครั้งที่ 4/2560 เมื่อวันที่ 16 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ 2560 
6.6 สภามหาวิทยาลัย อนุมัติหลักสูตร 
     ในคราวประชุมครั้งที่ 11/2560 เมื่อวันที่ 1 เดือน ธันวาคม พ.ศ 2560 
 

7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน  
หลักสูตรจะได้รับการเผยแพร่ว่าเป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์และศึกษาศาสตร์ (ห้าปี) ในปีการศึกษา 2561 
 

8. อาชีพที่สามารถประกอบอาชีพได้หลังส าเร็จการศึกษา :  
8.1 ครูสอนอิสลามศึกษาในสถานศึกษาทุกสังกัดที่จัดการศึกษา 
8.2 บุคลากรทางการศึกษาอ่ืนทุกสังกัดที่จัดการศึกษา 
8.3 ประกอบอาชีพอิสระ เช่น ครูสอนทั่วไป ล่าม มัคคุเทศก์ ที่ปรึกษาทางด้านกระบวนการ

ตรวจสอบอาหารฮาลาลเป็นต้น 
8.4 ศึกษานเิทศก์ด้านอิสลามศึกษา 
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9. ชื่อนามสกุลเลข เลขบัตรประจ าตัวบัตรประชาชน ต าแหน่ง และคุณวุฒิของอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

ชื่อ นามสกุล 
ต าแหน่งทางวิชาการ 

เลขประจ าตัวบัตรประชาชน 

คุณวุฒิ/สาขาวิชา 
 

ส าเร็จการศึกษาจาก 

มหาวิทยาลัย ปี พ.ศ. 
1.  นายอิบบรอเฮง อาลฮูเซน  
อาจารย ์
3-9501-00164-59-1 

ศศ.ม.(อิสลามศึกษา) 
B.A. (Islamic  Studies   
In  Usulluddin) 

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์
Islamic University of Madinah, 
ประเทศซาอดุิอาระเบีย 

2552 
2546 

 
2. นายอับดุลฮาลิม อาแด 
อาจารย ์
3-9501-00571-60-0 

ค.ม.(การสอนอิสลามศึกษา) 
B.A. (Islamic Studies) 

มหาวิทยาลยัราชภฎัยะลา
University Islamic Syarif 
Hidayatullah,             
ประเทศอินโดนีเซีย  

2555 
2543 

3. นายฮูซีน อับดุลรามัน  
อาจารย ์
3-9498-00033-55-2 

ศศ.ม.(อิสลามศึกษา) 
B.A. (Islamic  Studies) 

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์
Mu’tah University,  
ประเทศจอร์แดน 

2552 
2539 

4. ดร.กฤษฎา  กุณฑล 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
3-8001-00133-71-9 

ปร.ด. (หลักสูตรและการสอน)  
ศษ.ม. (จิตวิทยาการศึกษา) 
ศศ.บ. (ศึกษาศาสตร์)  
         ภาษาไทย 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์

2556 
2536 
2534 

5. นางเนาวรัตน์ มะลีลาเต๊ะ 
อาจารย ์
3-9202-00193-96-8 

ศษ.ม. (การพัฒนาหลักสูตร
และการสอน) 
วท.บ.(วิทยาการคอมพิวเตอร์) 

วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต ้
 
มหาวิทยาลยัทักษิณ 

2559 
 

2547 

 
10. สถานที่จัดการเรียนการสอน   
 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
 
11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร  
 11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ  

สถานการณ์และแนวโน้มของสังคมไทยในช่วงปี พ.ศ.2560-2564 ที่ส าคัญ ประกอบด้วย  
1) โครงสร้างประชากรไทยเปลี่ยนแปลงเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์เมื่อสิ้นสุดแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 
12   โดยปี 2557 ประชากรวัยแรงงานจะมีจ านวนสูงสุดและเริ่มลดลงอย่างต่อเนื่อง ส่งผลกระทบต่อ
ศักยภาพการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศในระยะยาว 2) คุณภาพคนไทยทุกกลุ่มวัยยังมีปัญหา 
โดยแต่ละกลุ่มวัยยังมีปัญหาส าคัญที่จะส่งผลต่อการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศในอนาคตทั้งเรื่องพัฒนาการและสติปัญญาตั้งแต่วัยเด็ก การขาดทักษะความรู้ความสามารถที่ 
ส่งผลต่อผลิตภาพแรงงานของประเทศ ปัญหาด้านสุขภาพใน วัยผู้สูงอายุที่ส่งผลต่อภาระค่าใช้จ่าย
ภาครัฐ 3) ครอบครัวพ่อแม่เลี้ยงเดี่ยวและครอบครัวข้ามรุ่นมีความเปราะบางสูงส่งผลต่อการเลี้ยงดู
เด็กให้เติบโตอย่างมีคุณภาพ การเปลี่ยนแปลงทางโครงสร้างประชากร เศรษฐกิจและสังคม ส่งผล  ให้
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ครอบครัวไทยมีขนาดเล็กลงจาก 3.6 คน ในปี 2543 เหลือ 2.7 คน ในปี 2557 และมีรูปแบบที่
หลากหลายมากข้ึน 4) คุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ของคนไทยยังอยู่ในระดับค่อนข้างต่ า คนไทย
ได้รับโอกาสทางการศึกษาสูงขึ้น โดยมีจ านวนปีการศึกษาเฉลี่ยของประชากรวัยแรงงานอายุ 15-59  
ปี เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่องจาก 8.8 ปี ในปี 2551 เป็น 9.3 ปี ในปี 2558 แต่เมื่อพิจารณาคะแนน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ในปี 2558 พบว่า มีค่าเฉลี่ยต่ ากว่าร้อยละ 
50 และ ผลคะแนนสอบ PISA ที่อยู่ในระดับต่ ากว่าอีกหลายประเทศที่มีระดับการพัฒนาใกล้เคียงกัน 
เนื่องจากข้อจ ากัดท่ีส าคัญของการศึกษาไทยทั้งปัญหาเรื่องหลักสูตรและระบบการเรียนการสอนที่เน้น
การท่องจ า ท าให้ขาดความคิดสร้างสรรค์ ปัจจัยสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนและครูที่มีคุณภาพ
ยังกระจายไม่ทั่วถึง โดยเฉพาะในพ้ืนที่ห่างไกล จึงจ าเป็นต้องพัฒนาคุณภาพคนในทุกมิติอย่างสมดุล
ทั้งด้านจิตใจ ร่างกาย ความรู้ ทักษะ และความสามารถ ให้เพียบพร้อมทั้งด้านคุณธรรมและความรู้ 
ซึ่งจะน าไปสู่การคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล รอบคอบ ระมัดระวังด้วยจิตส านึกและมีคุณธรรม
จริยธรรมในการด ารงชีวิตอย่างมีศักดิ์ศรี  มีความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม สามารถเป็นก าลังใน
การแข่งขันของประเทศได้ 

สาขาวิชาการสอนอิสลามศึกษาของคณะครุศาสตร์ จะช่วยให้การพัฒนาคุณภาพบัณฑิต
ด้านการสอนอิสลามศึกษา พัฒนาไปสู่การเป็นครูมืออาชีพ สามารถเป็นศูนย์กลางการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา ที่สร้างความเป็นเลิศทางวิชาการมีคุณธรรมจริยธรรม สร้างองค์ความรู้บูรณาการ 
สร้างสันติสุขและเสริมสร้างความร่วมมือกับประเทศสมาชิกในประชาคมอาเซียนโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ประเทศมาเลเซีย อินโดนีเซียและบรูไน เนื่องจากประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศดังกล่าวนับถือ
ศาสนาอิสลาม ท าให้หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนอิสลามมีความสอดคล้องกับทิศ
ทางการพัฒนาตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ดังกล่าว 

 
11.2  สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 

  ความต้องการทางการศึกษาของประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้มีความแตกต่าง
จากพ้ืนที่ส่วนอ่ืนของประเทศ คือ ผู้ปกครองมีความต้องการให้บุตรหลานได้รับการศึกษาเพ่ือให้มี
ความรู้ ทั้งด้านวิชาสามัญตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการและความรู้ทางด้านศาสนาอิสลามควบคู่
กัน ท าให้ในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้มีโรงเรียนลักษณะสองระบบเกิดขึ้นเป็นจ านวนมาก โรงเรียน
ดังกล่าวเป็นที่รู้จักในนาม “โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม” โรงเรียนประเภทนี้จัดการศึกษาตาม
หลักสูตรวิชาสามัญและหลักสูตรวิชาอิสลามศึกษาควบคู่กัน ซึ่งการจัดการศึกษารูปแบบดังกล่าว 
สามารถสนองตอบตามความต้องการของประชาชนแห่งนี้เป็นอย่างดี  นอกจากนั้นยังมีสถานศึกษา
อ่ืนๆที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรอิสลามศึกษาอีกเป็นจ านวนมาก เช่น ศูนย์การเรียนรู้อิสลามศึกษา
ประจ ามัสยิด(ตาดีกา) สถานศึกษาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน รวมทั้งสถาบันศึกษาปอเนาะ ดังนั้น ความ
ต้องการครูผู้สอนอิสลามศึกษาจึงมีจ านวนมาก และปัจจุบันพบว่าครูผู้สอนส่วนใหญ่ยังไม่มีใบ
ประกอบวิชาชีพครู การเปิดสอนหลักสูตรนี้จึงช่วยพัฒนาบุคลากรในการสอนอิสลามศึกษาให้ มี  
ใบประกอบวิชาชีพอีกด้วย และส่งเสริมการเรียนรู้ การเปิดโอกาสให้เยาวชนได้ ศึกษาเล่าเรียนใน
สาขาวิชาที่ผสมผสานระหว่างความรู้ศาสนาและสามัญ ซึ่งสอดคล้องกับวัฒนธรรมสังคมมุสลิมใน
ประเทศไทยโดยเฉพาะสังคมมุสลิมในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
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ในเรื่องของสถานการณ์ในสังคมปัจจุบันซึ่งมีแนวโน้มของสังคมไทย ด้านสังคมและ
วัฒนธรรม พบว่าคนไทยส่วนใหญ่ยังมีปัญหาด้านคุณธรรมจริยธรรมและไม่ตระหนักถึงความส าคัญ
ของการมีวินัย ความซื่อสัตย์สุจริต และการมีจิตสาธารณะ กระแสการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่หลั่งไหล
เข้าสู่ประเทศไทยในสังคมที่เป็นยุคดิจิทัล ส่งผลให้ค่านิยมในสังคมไทยเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว  
คนไทยบางส่วนไม่สามารถเลือกรับปรับใช้กับการด าเนินชีวิตประจ าวัน ส่งผลให้วัฒนธรรมและวิถีชีวิต
แบบ ดั้งเดิมที่เป็นรากเหง้าของคนไทยถูกกลืนโดยวิถีชีวิตแบบใหม่ มีค่านิยมยึดตนเองเป็นหลัก
มากกว่าการ ค านึงถึงสังคมส่วนรวม รักสนุกและความสบาย เชื่อข่าวลือ ขาดความอดทน ขาดวินัย 
วัตถุนิยม ยอมรับคนที่ฐานะมากกว่าคนดีมีคุณธรรม 

จากสถานการณ์การพัฒนาดังกล่าว จึงได้มีการก าหนดวิสัยทัศน์ไว้ในแผนการพัฒนา
การศึกษาแห่งชาติ ให้“คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ด ารงชีวิต
อย่างเป็นสุข สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษ
ที่ 21”และได้ก าหนดยุทธศาสตร์ที่ส าคัญ ประกอบด้วย 1) การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคม
และประเทศชาติ 2) การผลิตและพัฒนาก าลังคน การวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือสร้างขีดความสามารถใน
การแข่งขันของประเทศ 3) การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้   
4) การสร้างโอกาส ความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษา 5) การจัดการศึกษาเพ่ือสร้าง
เสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 6) การพัฒนา ประสิทธิภาพของระบบบริหารจัด
การศึกษา 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมได้ก าหนดเป้าหมายรวมการพัฒนาของแผนพัฒนาฯ        
ฉบับที่ 12 ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาคนคือการพัฒนาให้คนไทยมีคุณลักษณะเป็นคนไทยที่สมบูรณ์มี
วินัย มีทัศนคติและพฤติกรรมตามบรรทัดฐาน ที่ดีของสังคม มีความเป็นพลเมืองตื่นรู้ มีความสามารถ
ในการปรับตัวได้อย่างรู้เท่าทันสถานการณ์ มีความรับผิดชอบและท าประโยชน์ต่อส่วนรวม มีสุขภาพ
กายและใจที่ดีมีความเจริญงอกงามทางจิตวิญญาณ มีวิถีชีวิตที่พอเพียงและมีความเป็นไทย รวมทั้งการ
พัฒนาให้คนไทยมีการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลและมีความสามารถ เรียนรู้ด้วยตนเอง
อย่างต่อเนื่อง 

จากเป้าหมายดังกล่าว ได้ก าหนดแนวทางการพัฒนาที่ส าคัญ ได้แก่ 1) ปรับเปลี่ยนค่านิยม
คนไทยให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย จิตสาธารณะ และพฤติกรรม ที่พึงประสงค์ 2) พัฒนาศักยภาพ
คนให้มีทักษะความรู้และความสามารถในการด ารงชีวิตอย่างมีคุณค่า โดยให้ความส าคัญกับการพัฒนา
เด็กวัยเรียนและวัยรุ่นให้มีทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ มีความคิด  สร้างสรรค์ มีทักษะการ
ท างานและการใช้ชีวิตที่พร้อมเข้าสู่ตลาดงาน โดยปรับกระบวนการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้เด็กมีการเรียนรู้
จากการปฏิบัติจริง สอดคล้องกับพัฒนาการของสมองแต่ละช่วงวัย เน้นพัฒนาทักษะพ้ืนฐานด้าน
วิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี  ด้ านวิศวกรรมศาสตร์  ด้ านคณิตศาสตร์  ด้ านศิลปะ และด้าน
ภาษาต่างประเทศ สนับสนุนให้เด็กเข้าร่วมกิจกรรมทั้งในและนอกห้องเรียนที่เอ้ือต่อการพัฒนา ทักษะ
ชีวิตและทักษะการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง อาทิ การอ่าน การบ าเพ็ญประโยชน์ทางสังคม การดูแลสุขภาพ 
การท างานร่วมกันเป็นกลุ่ม การวางแผนชีวิต และสร้างแรงจูงใจให้เด็กเข้าสู่การศึกษาในระบบทวิภาคี
และสหกิจศึกษาท่ีมุ่งการฝึก ทักษะอาชีพให้พร้อมเข้าสู่ตลาดงาน 
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นอกจากนั้นแล้ว ยังได้ก าหนดแนวทางการพัฒนาที่มุ่งเน้นการยกระดับคุณภาพการศึกษา
และการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยปรับหลักสูตรการผลิตครูที่เน้นสมรรถนะ มีจิตวิญญาณความเป็นครู  
เป็นผู้แนะน าและสามารถกระตุ้นการเรียนรู้ของผู้เรียน สร้างมาตรการจูงใจให้ผู้มีศักยภาพสูงเข้ามา
เป็นครูปรับระบบ ประเมินวิทยฐานะทางวิชาชีพให้เชื่อมโยงกับพัฒนาการและผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน 
และสร้างเครือข่าย แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการจัดการเรียนการสอนที่เป็นการพัฒนาสมรรถนะของครู
อย่างต่อเนื่อง รวมถึงการพัฒนาระบบประเมินคุณภาพมาตรฐานที่สามารถวัดและประเมินผลคุณภาพ
ผู้เรียน ทั้งด้านทักษะ ความรู้ ความสามารถ และสมรรถนะตามมาตรฐานการเรียนรู้แต่ละระดับ
การศึกษา 

 
12. ผลกระทบจาก ข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของ 
  สถาบัน 
 12.1 การปรับปรุงหลักสูตร  

การผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ ทักษะและเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพครูเป็นสิ่งที่มีความจ าเป็นและ
เป็นกลไกส าคัญที่จะส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม  รวมทั้งการ
พัฒนาการเรียนการสอนอิสลามศึกษาในระดับต่างๆ  ทั้งในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ศูนย์การเรียนรู้
อิสลามศึกษาประจ ามัสยิด (ตาดีกา) ตลอดจนการศึกษาอิสลามศึกษาในสถาบันศึกษาปอเนาะ ถือได้ว่า
เป็นกระบวนการยกระดับคุณภาพการศึกษาของเยาวชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งการพัฒนาให้
ได้ผลต้องมีทิศทางในการพัฒนาที่ชัดเจน ต้องออกแบบการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนสามารถบูรณาการ
ศาสตร์สากล กับภูมิปัญญาท้องถิ่นและปรัชญาอิสลามได้อย่างเหมาะสม สามารถน าความรู้ไปใช้ในการ
ด าเนินชีวิต เป็นพลเมืองดีของสังคม มีความรู้คู่คุณธรรม นอกจากนั้นการเปิดสอนหลักสูตรนี้ท าให้
นักศึกษาสาขาวิชาอ่ืน ที่นับถือศาสนาอิสลามหรือผู้สนใจ สามารถเลือกเรียนวิชาด้านศาสนาอิสลามได้
ตามความต้องการ ท าให้ตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นที่ต้องการให้บุตร หลานได้
เรียนศาสนาด้วย จึงถือว่าเป็นการให้โอกาสทางการศึกษาอีกทางหนึ่งแก่เยาวชนมุสลิมที่อยู่ในจังหวัด
ชายแดนภาคใต้  

จากความต้องการทางด้านเศรษฐกิจ และสังคมวัฒนธรรม ที่มุ่งส่งเสริมใหม้ีการพัฒนาเด็กวัย
เรียนและวัยรุ่นให้มีทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ มีความคิด สร้างสรรค์ มีทักษะการท างาน
และการใช้ชีวิตที่พร้อมเข้าสู่ตลาดงาน โดยปรับกระบวนการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้เด็กมีการเรียนรู้จากการ
ปฏิบัติจริง สอดคล้องกับพัฒนาการของสมองแต่ละช่วงวัย เน้นพัฒนาทักษะพ้ืนฐานด้านวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี ด้านวิศวกรรมศาสตร์ ด้านคณิตศาสตร์ ด้านศิลปะ และด้านภาษาต่างประเทศ สนับสนุนให้
เด็กเข้าร่วมกิจกรรมทั้งในและนอกห้องเรียน  ที่เอ้ือต่อการพัฒนา ทักษะชีวิตและทักษะการเรียนรู้
อย่างต่อเนื่อง ประกอบกับแนวทางการพัฒนาที่มุ่งเน้น การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้
ตลอดชีวิต โดยปรับหลักสูตรการผลิตครูที่เน้นสมรรถนะ มีจิตวิญญาณความเป็นครู เป็นผู้แนะน าและ
สามารถกระตุ้นการเรียนรู้ของผู้เรียน สร้างมาตรการจูงใจให้ผู้มีศักยภาพสูงเข้ามาเป็นครูปรับระบบ  
ประเมินวิทยฐานะทางวิชาชีพให้เชื่อมโยงกับพัฒนาการและผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน และสร้างเครือข่าย 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการจัดการเรียนการสอนที่เป็นการพัฒนาสมรรถนะของครูอย่างต่อเนื่อง  รวมถึง
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การพัฒนาระบบประเมินคุณภาพมาตรฐานที่สามารถวัดและประเมินผลคุณภาพผู้เรียน ทั้งด้านทักษะ 
ความรู้ ความสามารถ และสมรรถนะตามมาตรฐานการเรียนรู้แต่ละระดับการศึกษา 

นอกจากนั้นแล้ว สภาวิชาชีพครูได้ก าหนดหลักการในการรับรองปริญญาของสถาบันต่างๆ 
ตามมาตรฐานวิชาชีพ ตามที่ก าหนดในมาตรา 9(7) แห่งพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา พ.ศ.2546 นั้น โดยได้ก าหนดมาตรฐานความรู้ ซึ่งผู้ต้องการประกอบวิชาชีพทางการศึกษาต้อง
มีเพียงพอที่สามารถน าไปใช้ในการประกอบวิชาชีพได้  จากเดิม 9 มาตรฐานความรู้  เพ่ิมเป็น  
11 มาตรฐานความรู้ ประกอบด้วยความเป็นครู ปรัชญาการศึกษา ภาษาและวัฒนธรรม จิตวิทยา
ส าหรับครู หลักสูตร การจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน การวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ 
นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา การวัดและการประเมินผลการเรียนรู้ การประกัน
คุณภาพการศึกษา คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ จึงท าให้มีความจ าเป็นที่จะต้องปรับปรุง
หลักสูตรให้สอดคล้องกับการรับรองมาตรฐานของส านักงานเลขาธิการคุรุสภา 

 
 12.2  ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 
              มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลามีพันธกิจที่ส าคัญในการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพในการ
ตอบสนองความต้องการการพัฒนาการศึกษาในพ้ืนทีที่รับผิดชอบเป็นพันธกิจส าคัญตามปรัชญาของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ที่ว่า “เป็นสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือพัฒนาท้องถิ่นจังหวัดชายแดนภาคใต้โดย
มุ่งเน้นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพชีวิตที่สูงขึ้น โดยใช้กระบวนการทางการศึกษา 
กระบวนการพัฒนาองค์ความรู้บนพ้ืนฐานการบูรณาการศาสตร์สากลและภูมิปัญญาท้องถิ่น” โดยมี
บัณฑิตสาขาการศึกษาซึ่งมีบทบาทส าคัญในการแก้ไขปัญหาในพ้ืนที่อย่างยั่งยืน จึงท าให้มีความจ าเป็น
ที่จะต้องปรับปรุงหลักสูตรในครั้งนี้ 
 
13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของมหาวิทยาลัย  

13.1  กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปิดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอ่ืน 
 โครงสร้างหลักสูตรประกอบด้วย 3 หมวดวิชา  

1. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป จัดการเรียนการสอนโดยอาจารย์ที่บริหารโดยคณะกรรมการหมวด
วิชาศึกษาท่ัวไป มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน  จัดการเรียนการสอนโดยคณะครุศาสตร์  
3. หมวดวิชาเลือกเสรี นักศึกษาเลือกเรียนตามความสนใจ ซึ่งจัดการเรียนการสอนโดย

ภาควิชาที่รายวิชานั้นสังกัด 
13.2 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปิดสอนให้หลักสูตรอื่น 

                  รายวิชาในหลกัสูตรเปิดโอกาสให้นักศึกษาสาขาวิชาอ่ืนสามารถเลือกเรียนเป็นรายวิชา
เลือก และ / หรือเลือกเสรีได้ ได้แก่ วิชา 1102328 อารยธรรมอิสลาม วิชา 1102 330 มุสลิมในโลก
ปัจจุบัน  
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13.3 การบริหารจัดการ 
                 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้องประสานงานกับผู้รับผิดชอบรายวิชาและ/หรือหมวด
วิชานั้น ๆ เกี่ยวกับเนื้อหา สาระ การจัดผู้สอน ตารางเรียน ตารางสอน ตลอดจนการประเมินผลให้
สอดคล้องกับมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการสอนอิสลาม
ศึกษา 
 

หมวดที ่2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
 

1. ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
1.1 ปรัชญาและความส าคัญของหลักสูตร  

ปรัชญาของหลักสูตร 
ผลิตบัณฑิตสาขาการสอนอิสลามศึกษาให้ เป็นผู้ที่มีความพร้อมทางวิชาการ  

เป็นศูนย์กลางทางวิชาการอิสลามศึกษา สร้างสรรค์นวัตกรรมการเรียนรู้ มุ่งเน้นและส่งเสริมให้
นักศึกษามีความประเสริฐด้วยคุณธรรมจริยธรรม บูรณาการศาสตร์การเรียนรู้ เพ่ือเสริมสร้าง
สันติภาพและสันติสุขท่ียั่งยืนบนพ้ืนฐานของอิสลาม 

ความส าคัญของหลักสูตร   
   หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนอิสลามศึกษา มีความมุ่งมั่นพัฒนาและ
ผลิตบัณฑิตสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ และวิชาชีพด้านการสอนอิสลามศึกษา มีความสามารถในการ
ประยุกต์ใช้และเชื่อมโยงหลักการค าสอนทางศาสนาอิสลามกับศาสตร์สากล ภูมิปัญญาไทย และ
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอย่างต่อเนื่อง  มีคุณธรรม จริยธรรมทางวิชาการและจรรยาบรรณตาม
วิชาชีพครู และมีคุณลักษณะตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่ก าหนดไว้ในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ทั้ง 6 ด้าน อย่างมีคุณภาพ ได้แก่ ด้านคุณธรรม จริยธรรม ด้าน
ความรู้ ด้านทักษะทางปัญญา ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ด้านทักษะ
การวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และด้านทักษะการจัดการเรียนรู้  

   เนื่องจากประชาชนส่วนใหญ่ในพื้นท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้ นับถือศาสนาอิสลาม และมี
ความต้องการให้บุตรหลานได้รับการศึกษา เพ่ือให้มีความรู้ ทั้งด้านวิชาสามัญตามหลักสูตร
กระทรวงศึกษาธิการและความรู้ทางด้านศาสนาอิสลามควบคู่กัน ความต้องการดังกล่าวส่งผลให้เกิด
โรงเรียนประเภทโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม และสถานศึกษาอ่ืนๆ ที่จัดการศึกษาตาม
หลักสูตรอิสลามศึกษาอีกเป็นจ านวนมาก เพราะโรงเรียนประเภทนี้จัดการศึกษาตามหลักสูตรวิชา
สามัญและหลักสูตรวิชาอิสลามศึกษาที่สนองตอบตามความต้องการของประชาชน และจาการศึกษา
ความต้องการจ าเป็นในการพัฒนาหลักสูตรนี้พบว่า นักเรียน ผู้ปกครองมีความประสงค์ที่จะเรียนด้าน
อิสลามศึกษา ในระดับมาก เนื่องจากเป็นหลักสูตรที่มีใบประกอบวิชาชีพ และโรงเรียนที่จัดการเรียน
การสอนด้านอิสลามศึกษา ส่วนใหญ่มีความต้องการครูผู้สอนที่มีความรู้ ทักษะในวิชาชีพครู 
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โดยเฉพาะด้านการพัฒนาหลักสูตร ทักษะการจัดกระบวนการเรียนรู้ ความสามารถในการบูรณาการ
ความรู้ ด้านศาสนากับศาสตร์อ่ืนๆ ที่จ าเป็นในการด ารงชีวิตในสังคมยุคโลกาภิวัตน์ และความเข้าใจ
เกี่ยวกับหลักสูตรตามระบบการศึกษาไทย เป็นอย่างมาก คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
เห็นว่าการผลิตบัณฑิตด้านการสอนอิสลามศึกษาสามารถเป็นกลไกส าคัญที่จะส่งผลต่อการพัฒนา
คุณภาพการสอนอิสลามศึกษา ซึ่งถือว่าเป็นการยกระดับคุณภาพเยาวชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้
นั่นเอง  

 นอกจากนั้นยังเป็นการด าเนินการตรงตามพันธกิจและปรัชญาของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ยะลาที่ว่า “เป็นสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือพัฒนาท้องถิ่นจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมุ่งเน้นการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพชีวิตที่สูงขึ้น โดยใช้กระบวนการทางการศึกษา กระบวนการพัฒนาองค์
ความรู้บนพื้นฐานการบูรณาการศาสตร์สากลและภูมิปัญญาท้องถิ่น” อีกด้วย 

 1.2 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร  
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา  

มีวัตถุประสงค์ในการผลิต พัฒนา ครูและบุคลากรทางด้านการสอนอิสลามศึกษา ให้มีคุณสมบัติที่
ส าคัญ 5 ประการ ดังนี้  

1.2.1 เป็นผู้มีจิตส านึกท่ีถูกต้องเกี่ยวกับการเป็นพลเมืองดี การเมืองการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข รู้จักรักษาและส่งเสริมสิทธิเสรีภาพ ความ
เสมอภาค และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ มีความภูมิใจในความเป็นไทย และมีความรู้อันเป็นสากลควบคู่
คุณธรรมอิสลาม 

1.2.2 มีความรู้ เจตคติ และทักษะที่ถูกต้อง มีความสามารถในด้านความเป็นครู 
แ ล ะ เ ป็ น ผู้ น า ท า ง ก า ร ส อ น อิ ส ล า ม ศึ ก ษ า  ก้ า ว ทั น ต่ อ วิ ช า ก า ร ที่ เ ป ลี่ ย น แ ป ล ง  
ใช้กระบวนการวิจัยเป็นฐานของการเรียนรู้  และสามารถน าไปใช้ประกอบอาชีพได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

1.2.3 มีบุคลิกภาพที่ดี เป็นแบบอย่างอันดีงามในการปฏิบัติตามหลักค าสอนอิสลาม 
มีคุณธรรมจริยธรรม ส านึกและศรัทธาในความเป็นครู และสามารถน าไปใช้ปฏิบัติงานให้เกิด
ประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม 

1.2.4 มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์นวัตกรรมการเรียนรู้อิสลามศึกษา สามารถเรียนรู้
ได้ด้วยตัวเอง และติดตามเทคโนโลยีที่ทันสมัยอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนสามารถน าเทคโนโลยีที่
เกี่ยวข้องมาประยุกต์ใช้ในวิชาชีพได้อย่างเหมาะสม 

1.2.5 สามารถใช้หลักธรรมอัลกุรอานและอัซซุนนะฮเป็นรากฐานในการแก้ปัญหา
ทางจริยธรรม และปัญหาต่างๆ ในชีวิตและสังคม เพ่ือให้เกิดสันติภาพและสันติสุขในสังคมได้อย่าง
เหมาะสม 

 
 
 



 
    10 

 

 

2. แผนพัฒนาปรับปรุง  
แผนการพัฒนา / เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์  หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 

1. ปรับปรุงหลักสูตรให้มีมาตรฐาน
ตามที่ สกอ. ก าหนด 

1.  พัฒน าหลั ก สู ต ร โ ดย มี
พ้ืนฐานจากหลักสูตรใน
ระดับชาติ 

1. เอกสารปรับปรุงหลักสูตร 

1. ปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้อง
กั บ ค ว า ม ต้ อ ง ก า ร ข อ ง
สถานศึกษา และท้องถิ่น 

1. ประเมินหลักสูตร จากผู้ใช้
บัณฑิตและนักศึกษา และ
ส ารวจความต้องการเข้า
ศึ กษาต่ อของนั ก เ รี ย น
มัธยมศึกษาตอนปลาย 

1. ร า ย ง า น ผ ล ก า ร ป ร ะ เ มิ น
หลักสูตรของนักศึกษา บัณฑิต
ผู้ ใช้บัณฑิต และอาจารย์ที่
เกี่ยวข้อง     

1. พัฒนาบุคลากรทั้งผู้สอนและ 
    ผู้เรียนด้านการเรียนการสอน 
    และบริการวิชาการและการฝึก 
    ปฏิบัติวชิาชีพครู ให้สามารถน า 
    ความรู้ทางด้านเทคนิคและวิธี 
    สอนไปปฏิบัติการสอนใน  
    สถานศึกษาได้อย่างมี 
    ประสิทธิภาพ 

1. สนับสนุนบุคลากรทั้งผู้สอน
และผู้ เ รี ย น ให้ ท า ง า น
บริการวิชาการ 

2.  การปฏิบัติการสอนใน
สถานศึกษาของนักศึกษา
ที่เป็นหน่วยฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครู 

1. จ านวนโครงการและผลการ 
    ประเมินของแต่ละโครงการ 
2.  ผลการประเมินการปฏิบัติการ

สอนในสถานศึกษาของ
นักศึกษา 

 

 
 

หมวดที ่3 ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 
 

1. ระบบการจัดการศึกษา 
1.1 ระบบการจัดการศึกษาในหลักสูตร 

ระบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ 1 ภาคการศึกษา
ปกติมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์  

1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน 
ไม่มี 

1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค 
การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค ให้เป็นไปตามข้อบังคับ ระเบียบ หรือ 

ประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
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2. การด าเนินการหลักสูตร 
 2.1 วันเวลาในการด าเนินการเรียนการสอน 
                      ภาคเรียนที่ 1 เดือนกรกฎาคม – เดือนพฤศจิกายน 
                      ภาคเรียนที่ 2 เดือนธันวาคม – เดือนเมษายน 
 2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
  เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า และส าเร็จชั้นอิสลามศึกษาไม่
ต่ ากว่าชั้นอิสลามศึกษาตอนกลาง (3 มูตาวัซซีเตาะห์)  หรือผ่านการทดสอบความรู้อิสลามศึกษาตามท่ี
หลักสูตรก าหนด 
 2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า  
        2.3.1  นักศึกษามีปัญหาการปรับตัวในการเรียนระดับอุดมศึกษาที่จะต้องบูรณาการ
ความรู้และขาดทักษะในการอภิปรายแสดงความคิดเห็น 
  2.3.2  นักศึกษามีปัญหาในการปรับตัวในการใช้ชีวิตห่างไกลจากผู้ปกครองและต้อง
ช่วยเหลือและดูแลตนเองในการอยู่หอพัก 

2.3.3  นักศึกษามีปัญหาและขาดความมั่นใจในการสื่อสารภาษาไทย 
2.4  กลยุทธ์ในการด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ข้อจ ากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3 

       2.4.1  จัดปฐมนิเทศทั้งในระดับมหาวิทยาลัย คณะ และสาขาวิชา   
  2.4.2  จัดอาจารย์ที่ปรึกษาจากสาขาวิชา และมีฝ่ายแนะแนวของมหาวิทยาลัย 
  2.4.3  จัดระบบพ่ีช่วยน้อง เพ่ือแนะน า ให้ค าปรึกษา ทั้งด้านการเรียนและ 
การด าเนินชีวิต 
  2.4.4  มีโครงการปรับพื้นฐานความรู้ให้กับนักศึกษาใหม่เพ่ือให้มีความพร้อมใน 
การเข้าศึกษา  
 2.5  แผนการรับนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี 

ระดับชั้นปี 
 

จ านวนนักศึกษาในแต่ละปีการศึกษา 
2560 2561 2562 2563 2564 

ระดับปริญญาตรี (5) ปี       
ชั้นปีที่ 1 36* 36 36 36 36 
ชั้นปีที่ 2 - 36 36 36 36 
ชั้นปีที่ 3 - - 36 36 36 
ชั้นปีที่ 4 - - - 36 36 
ชั้นปีที่ 5 - - - - 36 

รวมจ านวนนักศึกษา 36 72 108 144 180 
จ านวนบัณฑิตที่คาดว่าจะ

ส าเร็จการศึกษา 
- - - - 36 

หมายเหตุ *หมายถึง รับนักศึกษาร้อยละ 20 ตามหนังสืออนุญาตของคุรุสภาที่ ศธ 5102.1/2295 
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2.6 งบประมาณตามแผน 
2.6.1 งบประมาณรายรับ (หน่วย บาท) 

รายละเอียดรายรับ 
ปีงบประมาณ 

2559 2560 2561 2562 2563 
ค่าธรรมเนียมการศึกษา 
คนละ 8,500 บาท ต่อ
ภาคการศึกษา  

612,000 1,224,000 1,836,000 2,448,000 3,060,000 

เงินอุดหนุนจากรัฐบาล 
คนละ 700 บาทต่อปี 

25,200 50,400 75,600 100,800 126,000 

รวมรายรับ 637,200 1,274,400 1,911,600 2,548,800 3,186,000 
                       2.6.2 งบประมาณรายจ่าย (หน่วย บาท) 

รายละเอียดรายจ่าย 
ปีงบประมาณ 

2559 2560 2561 2562 2563 
1. เงินคงคลัง ร้อยละ 20 127,440 254,880 382,320 509,760 637,200 
2. รายจ่ายระดับ 

 มหาวิทยาลัยร้อยละ 40  
254,880 509,760 764,640 1,019,520 1,274,400 

3. ค่าใช้จ่ายในการ 
ด าเนินงานร้อยละ 40  

254,880 509,760 764,640 1,019,520 1,274,400 

รวม 637,200 1,274,400 1,911,600 2,548,800 3,186,000 
จ านวนนักศึกษา 36 72 108 144 180 

ค่าใช้จ่ายต่อหัว
นักศึกษา 

14,160 14,160 14,160 14,160 14,160 

 
          2.7 ระบบการศึกษา 

  แบบชั้นเรียน  
 

2.8 การเทียบโอนรายวิชา และการลงทะเบียนข้ามมหาวิทยาลัย 
ให้เป็นไปตามข้อบังคับ ระเบียบ หรือประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
    13 

 

 

3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 
 3.1 หลักสูตร 
  3.1.1 จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า        165  หน่วยกิต 
  3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร 

  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนอิสลามศึกษา ประกอบด้วยหมวดวิชา
ศึกษาทั่วไป หมวดวิชาเฉพาะ (วิชาชีพครูและวิชาเอก) และหมวดวิชาเลือกเสรี โดยมีโครงสร้าง
หลักสูตร ดังนี้  

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
   1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 
   1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 

   1.3 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 

   1.4 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และ   
        เทคโนโลย ี 

ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 

2. หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า         129 หน่วยกิต 
    2.1 กลุ่มวิชาชีพครู ไม่น้อยกว่า 50 หน่วยกิต 

      2.1.1) วิชาการศึกษา ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต 

1) วิชาบังคับ  34 หน่วยกิต 
2) วิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 2 หน่วยกิต 

      2.1.2) วิชาฝึกปฏิบัติวิชาชีพครู  14 หน่วยกิต 

   2.2 กลุ่มวิชาเอก ไม่น้อยกว่า 79 หน่วยกิต 

      2.2.1) วิชาเอก ไม่น้อยกว่า 69 หน่วยกิต 

1) วิชาบังคับ  55 หน่วยกิต 
2) วิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 14 หน่วยกิต 

      2.2.2) วิชาการสอนวิชาเอก ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 

      2.2.3) เลือกจากวิชาเลือกการสอนวิชาเอก ไม่น้อยกว่า 4 หน่วยกิต 

3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
 
          3.1.3 รายวิชา   

รายวิชาตามโครงสร้าง หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนอิสลามศึกษา 
ดังนี้   

 1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป             ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
                        1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร      ไม่น้อยกว่า     12       หน่วยกิต 

1) วิชาบังคับ                                                 10       หน่วยกิต 
2100101 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 

Thai for Communication 
 

 2(1-2-3) 
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2100102 การพัฒนาทักษะการพูดและการเขียน 2(1-2-3) 
 Speaking and Writing Skills Development  
2100104 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารและพัฒนาการเรียนรู้ 2(1-2-3) 
 English for Communication and Learning Development  
2100107 ภาษามลายูเพ่ือการสื่อสาร 2(1-2-3) 
 Melayu for Communication  
2100108 
 

ภาษามลายูเพ่ือการสื่อสารและพัฒนาการเรียนรู้ 
Melayu for Communication and Learning Development 

2(1-2-3) 

2100115 
 
*2100117   
 

ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 1  
English for Communication 1 
ภาษาไทยเพ่ือการประกอบอาชีพ                                      
Thai for Careees          
                      

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

2) วิชาเลือก                            ไม่น้อยกว่า                       2       หน่วยกิต 
*2100103 หลักการอ่านและการเขียนค าไทย  

Principles of Reading and Writing Thai Words 
 2(2-0-4) 

2100105 การพัฒนาทักษะการพูดและการอ่านภาษาอังกฤษ  
Development of speaking and reading skills in English 

 2(1-2-3) 

2100106 ภาษาอังกฤษเพ่ือพัฒนาการอ่านและการเขียน  
English for Reading and Writing Development 

 2(1-2-3) 

2100109 ภาษามลายูพ้ืนฐาน 
Basic Melayu 

 2(1-2-3) 

2100110 ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร 
Chinese for Communication 

 2(1-2-3) 

2100111 ภาษาอาหรับพ้ืนฐาน 
Basic Arabic 

 2(1-2-3) 

2100116 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 2 
English for Communication 2 

 2(1-2-3) 
 

 
                       1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์                      6       หน่วยกิต 
2100112 วิทยาการแห่งความสุข 2(1-2-3 
 Happiness Study  

                                                 

หมายเหตุ * หมายถึง รายวิชาส าหรับนักศึกษาท่ีส าหร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรชั้นสูง (ปวส.) 
หรือเทียบเท่า (โดยไม่ต้องเรียนวิชา 2100101 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร และ 2100104 

ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารและพัฒนาการเรียนรู้) 
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2100113 สุนทรียวิจักขณ์ 2(2-0-4) 
 Aesthetics Approach  
2100114 สารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิต 2(1-2-3) 
 Information for Life Long Learning  
2100118 ความจริงของชีวิต 2(2-0-4) 
 Truth of Life  
2100119 การพัฒนาตน 2(2-0-4) 
 Self Development  
2100120 สุนทรียภาพเพ่ือชีวิต 2(1-2-3) 
 Aesthetics for Life  
   
                       1.3 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์                      6       หน่วยกิต 
2150101 สังคมภิวัตน์ 

Socialization 
2(2-0-4) 

2150102 การจัดการทางสังคม 
Social Management 

2(2-0-4) 

2150103 ทักษะชีวิตและจิตสาธารณะ 
Life Skills and Public Conscious Mind 

2(2-0-4) 

2150108 ทักษะในการด าเนินชีวิต  
Skills for Life 

2(1-2-3) 

2150109 ชีวิตและวัฒนธรรมไทย 
Life and Thai Culture 
 

2(1-2-3) 

                       1.4 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี                     6       หน่วยกิต 
4100101 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน 

Mathematics in Daily Life  
 2(1-2-3) 

4100102 
 
4100103 
 

วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต  
Science for the Quality of Life Development 
เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจ าวัน                              
Information Technology in Daily Life  

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

4100108 
 
4100109 

วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน 
Science in Daily Life 
การกีฬาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต    
Sports for the Quality of Life Development                            

2(1-2-3) 
 
2(1-2-3)    
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2. หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า    128  หน่วยกิต 
                       2.1 กลุ่มวิชาชีพครู           50      หน่วยกิต 
                      2.1.1) วิชาการศึกษา                                     36       หน่วยกิต 
                           1)  วิชาบังคับ                                                       34       หน่วยกิต 
1100201 
 

ภาษาและวัฒนธรรม     
Language and Culture 

3(2-2-5) 

1101101 ความเป็นครู  
Professional Teachers 

3(2-2-5) 

1101202 ปรัชญาการศึกษา 
Philosophy  of  Education 

3(2-2-5) 

1101203 คุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณ  
Moral and Ethics 

2(1-2-3) 

1101302 
 

การศึกษาเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 
Education for Sustainable Development 

3(3-0-6) 

1102202 การพัฒนาหลักสูตร  
Curriculum Development 

3(2-2-5) 

1102304 การจัดการเรียนรู้และการจัดการห้องเรียน 
Learning and Classroom Management 

3(2-2-5) 

1103402 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา 
Innovation and Information Technology for Education 

3(2-2-5) 

1104201 การวัดและการประเมินผลการเรียนรู้ 
Educational Measurement and Evaluation 

3(2-2-5) 

1104302 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ 
Research for Learning Improvement  

3(2-2-5) 

1105202 จิตวิทยาส าหรับครู  
Psychology for Teachers 

3(2-2-5) 

1106101 การประกันคุณภาพการศึกษา   
Educational Quality Assurance 

2(1-2-3) 

 
                            2)  วิชาเลือก                             ไม่น้อยกว่า                            2       หน่วยกิต 
1100102 
 

การพัฒนาทักษะการคิด 
Thinking Skill Development 

2(1-2-3) 

1100103 มนุษย์สัมพันธ์ส าหรับครู 
Human Relationship for Teachers 

2(1-2-3) 

1100104 การสอนเพศศึกษา 
Sexuality Education 

2(1-2-3) 
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1102101 การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น 
Local Curriculum Development 

2(1-2-3) 

1102203     การนิเทศการสอน 
Instructional Supervision 

2(1-2-3) 
 

1103101 การใช้สื่อมวลชนเพื่อการศึกษา 
Utilization of Mass Media in Education 

2(1-2-3) 

1105101  จิตวิทยาการแนะแนวเด็กวัยรุ่น 
Adolescent Guidance Psychology 

2(1-2-3) 
 

1108201    จิตวิทยาเด็กพิเศษ 
Exceptional Child Psychology 

2(1-2-3) 

1109101 นันทนาการเบื้องต้นส าหรับครู 
Introduction to Recreation for Teachers 

2(1-2-3) 

1109202 ผู้ก ากับลูกเสือ-เนตรนารีส ารองขั้นความรู้เบื้องต้น 
Cub Scouts and Junior Girl Guides Basic Unit Leader  
Training Course 

2(1-2-3) 

1109303 ผู้ก ากับลูกเสือ-เนตรนารีสามัญขั้นความรู้เบื้องต้น 
Scouts and Girl Guides Basic Unit Leader Training Course 

2(1-2-3) 

1109404 ผู้ก ากับลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ขั้นความรู้เบื้องต้น  
Senior Boy Scouts and Girl Guides Basic Unit Leader  
Training Course 

2(1-2-3) 

                      2.1.2) วิชาฝึกปฏิบัติวิชาชีพครู                                     14       หน่วยกิต 
1100403 ฝึกปฏิบัติวิชาชีพครู 1 1(90 ชั่วโมง) 
 Teaching Practice 1  
1100404 ฝึกปฏิบัติวิชาชีพครู 2 1(90 ชั่วโมง) 
 Teaching Practice 2  
1100506 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1  6(540 ชั่วโมง) 
 Practicum 1  
1100507 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 6(540 ชั่วโมง) 
 Practicum 2  
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                       2.2 กลุ่มวิชาเอก                 ไม่น้อยกว่า  79      หน่วยกิต 
                       2.2.1) วิชาเอก                                    69      หน่วยกิต 
                           1)  วิชาเอกบังคับ                                                      52      หน่วยกิต 
1102209 อุลูมอัล-กุรอาน 2(1-2-3) 
 Ulum Al-Qur’an   
1102310 อัล-กุรอาน1 3(2-2-5) 
 Al-Qur’an 1  
1102211 อัล-กุรอาน2 3(2-2-5) 
 Al-Qur’an 2  
1102212 จริยธรรมและบุคลิกภาพมุสลิม 2(1-2-3) 
 Islamic Ethics and Muslim Characteristics  
1102213 การสอนชีวประวัติบรรดาศาสดาส าหรับครูอิสลามศึกษา    2(1-2-3) 
 Teaching Prophets Biography for Islamic Teachers  
1102214 ประวัติศาสตร์อิสลาม 1  2(1-2-3) 
 Islamic History 1  
1102216 การสอนเพ่ือเสริมสร้างสันติสุขส าหรับครูอิสลามศึกษา 3(2-2-5) 
 
1102217 
 
1102315 

Teaching Peace Building for Islamic Teachers 
การบริหารและการจัดการการสอนอิสลามศึกษา   
Islamic Education Administration and Management 
ประวัติศาสตร์อิสลาม 2       
Islamic History 1 

 
3(2-2-5) 
 
2(1-2-3) 

1102319 หะดีษ         3(2-2-5) 
 Hadith   
1102320 การสอนหะดีษส าหรับครูอิสลามศึกษา              3(2-2-5) 
 Teaching Hadith for Islamic Teachers   
1102321 เตาฮีด 1            2(1-2-3) 
 Tawhid 1  
1102323 การศึกษาอิสลามในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 2(1-2-3) 
                     Islamic Education in Southern Provinces  
1102324 เตาฮีด 2 2(1-2-3) 
 Tawhid 2  
1102325 อิสลามกับวิทยาศาสตร์         2(1-2-3) 
 Islam and Science  

                                                 

หมายเหตุ 


 รายวิชาที่เป็นอัตลักษณ์ของหลักสตูร 
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1102326 สัมมนาทางการสอนอิสลามศึกษา     2(1-2-3) 
 Seminar in Teaching Islamic Education    
1102435 อุลูมอัล-หะดีษ 2(1-2-3) 
 Ulum al-Hadith  
1102336 ฟิกฮฺเบื้องต้น 2(1-2-3) 
 Introduction to Figh  
1102437 ฟิกฮฺ 1 2(1-2-3) 
 Fiqh 1  
1102438 ภาษาอาหรับส าหรับการศึกษาอิสลาม                 2(1-2-3) 
                     Arabic Language for Islamic Education  
1102439 ปรัชญาการศึกษาอิสลาม  2(1-2-3) 
                   Philosophy of Islamic Education                     
1102440 อิสลามานุวัตรทางการศึกษา               2(1-2-3) 
 Islamization of Knowledge  
1102441 วิธีวิทยาการวิจัยทางการศึกษาอิสลาม    3(2-2-5) 
 Research Methodology in Islamic Education  
1102443 การศึกษาอิสลามในอาเซียน          2(1-2-3) 
 Islamic Education in ASEAN   
 

                          2)  วิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า  17 หน่วยกิต 
1102218 ภาวะผู้น าในอิสลาม 

Islamic Leadership 
2(1-2-3) 

1102322 ฮาลาลศึกษา  
Halal Studies  

2(1-2-3) 
 

1102327 การสอนตัจญฺวีดส าหรับครูอิสลามศึกษา 3(2-2-5) 
 Teaching Tajwid for Islamic Teachers   
1102328 อารยธรรมอิสลาม       

Islamic Civilization    
2(1-2-3) 

1102329 ปราชญ์และนักคิดมุสลิม        2(1-2-3) 
 Philosophers and Muslim Thinkers  
1102330 มุสลิมในโลกปัจจุบัน         2(1-2-3) 
 Muslim in Contemporary World  
1102331 ศาสนาเปรียบเทียบ       2(1-2-3) 
 Comparative Religion 
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1102332 อิสลามและวัฒนธรรม        2(1-2-3) 
 Islam and Culture  
1102442 ภาษาอาหรับ            3(2-2-5) 
 Arabic Language  
1102444 กฎหมายครอบครัวอิสลาม 2(1-2-3) 
 Islamic Family Law  
1102445 เศรษฐศาสตร์อิสลาม 3(2-2-5) 
 Islamic Economics  
1102446 การนิเทศการจัดการเรียนรู้อิสลามศึกษา   2(1-2-3) 
 Supervision on Learning Management for Islamic Education  
1102447 การประกันคุณภาพการศึกษาอิสลามศึกษา 2(1-2-3) 
 
1102448 

Quality  Assurance  in  Islamic Education 
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนส าหรับอิสลามศึกษา 
Computer  Assisted Instruction for Islamic Studies 

 
3(2-2-5) 

1102449 ดะอฺวะฮฺศึกษา 2(1-2-3) 
 
1102454 

Da’wah  Education 
ฟิกฮฺ 2 

 
2(1-2-3) 

                 Fiqh 2 
 
  วิชาการสอนวิชาเอกบังคับ          6      หน่วยกิจ 
 1102345    การออกแบบการจัดการเรียนรู้การสอนอิสลามศึกษา 3(2-2-5) 
                 Learning Management Design in Islamic Education 
 1102346    สื่อและนวัตกรรมการเรียนรู้การสอนอิสลามศึกษา                                  3(2-2-5) 
                 Instruction Media and Innovation in Islamic Education 
 
                   เลือกจากวิชาเลือกการสอนวิชาเอก     4       หน่วยกิต 
1102333 เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการสอนอิสลามศึกษา 2(1-2-3) 
 
1102334 

Information Technology for Instruction of Islamic Education 
ทักษะและเทคนิคการจัดการเรียนรู้อิสลามศึกษา                     3(2-2-5) 
Skills and Techniques of Learning Management  in Islamic 
Education 

 
2(1-2-3) 

1102335 วิธีการสอนทักษะการคิดวิเคราะห์และคิดสร้างสรรค์ในอิสลาม    2(1-2-3) 
 
 

Methodology of Teaching Critical and Creative Thinking Skills 
in Islam 
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1102336 การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการในอิสลามศึกษา 2(1-2-3) 
 Integrated  Learning Management in Islamic Education  
  1102452    การพัฒนาหลักสูตรอิสลามศึกษา                                                    2(1-2-3) 
                 Curriculum  Development of Islamic Education 
    
           3. หมวดวิชาเลือกเสรี            ไม่น้อยกว่า                           6       หน่วยกิต 
ให้เลือกเรียนวิชาใดๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยไม่ซ้ ากับรายวิชาที่เคยเรียนมาแล้ว 
และต้องไม่เป็นรายวิชาที่ก าหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์การส าเร็จการศึกษาของ
หลักสูตรนี้ 
 
3.1.4 แผนการศึกษา 

ปีท่ี 1  ภาคการศึกษาที่ 1  
หมวดวิชา รหัสวิชา/ชื่อวิชา หน่วยกิต  

น(ท-ป-อ) 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  6 หน่วยกิต 
หมวดวิชาเฉพาะ 1100201 ภาษาและวัฒนธรรม 3(2-2-5) 

1102209 อุลูมอัล–กุรอาน 2(1-2-3) 
1102310 อัล-กุรอาน 1 3(2-2-5) 
1102435 อุลูมอัล–หะดีษ 2(1-2-3) 
วิชาเอกเลือก      3หน่วยกิต 

รวม   19หน่วยกิต 
 
 
ปีท่ี 1  ภาคการศึกษาที่ 2  

หมวดวิชา รหัสวิชา/ชื่อวิชา หน่วยกิต  
น(ท-ป-อ) 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  6 หน่วยกิต 
หมวดวิชาเฉพาะ 
   

1101101 ความเป็นครู  3(2-2-5) 
1102336 ฟิกฮฺเบื้องต้น 2(1-2-3) 
1102438 ภาษาอาหรับส าหรับการศึกษาอิสลาม 2(1-2-3) 
1102321 เตาฮีด 1 2(1-2-3) 
1102440 อิสลามานุวัตรทางการศึกษา 2(1-2-3) 
1102212 จริยธรรมและบุคลิกภาพมุสลิม 2(1-2-3) 

รวม   19 หน่วยกิต 
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ปีท่ี 2  ภาคการศึกษาที่ 1  
หมวดวิชา รหัสวิชา/ชื่อวิชา หน่วยกิต  

น(ท-ป-อ) 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  6 หน่วยกิต 
หมวดวิชาเฉพาะ 
   

1101202     ปรัชญาการศึกษา            3(2-2-5) 
1105202 จิตวิทยาส าหรับครู 3(2-2-5) 
1102437 ฟิกฮฺ 1 2(1-2-3) 
1102319 หะดีษ  3(2-2-5) 

หมวดวิชาเลือกเสรี     3 หน่วยกิต  
รวม       20 หน่วยกิต 

 
 
ปีท่ี 2  ภาคการศึกษาที่ 2  

หมวดวิชา รหัสวิชา/ชื่อวิชา หน่วยกิต  
น(ท-ป-อ) 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  6 หน่วยกิต 
หมวดวิชาเฉพาะ 
   
   
   

1101203     คุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณ 2(1-2-3) 
วิชาชีพครูเลือก 2หน่วยกิต 
1102325 อิสลามกับวิทยาศาสตร์ 2(1-2-3) 
1102324 เตาฮีด 2 2(1-2-3) 
1102323 การศึกษาอิสลามในจังหวัดชายแดน

ภาคใต้ 
2(1-2-3) 

หมวดวิชาเลือกเสรี   3หน่วยกิต 
รวม 19หน่วยกิต 
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ปีท่ี 3  ภาคการศึกษาที่ 1  
หมวดวิชา รหัสวิชา/ชื่อวิชา หน่วยกิต  

น(ท-ป-อ) 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  6 หน่วยกิต 
หมวดวิชาเฉพาะ 
 

1102202 การพัฒนาหลักสูตร 3(2-2-5) 
1104302 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ 3(2-2-5) 
1102214 ประวัติศาสตร์อิสลาม1 2(1-2-3) 
1102439 ปรัชญาการศึกษาอิสลาม 2(1-2-3) 
1102211 อัลกุรอาน 2 3(2-2-5) 
1102213 การสอนชีวประวัติบรรดาศาสดาส าหรับ

ครูอิสลามศึกษา 
2(1-2-3) 

รวม  21 หน่วยกิต 
 
 
ปีท่ี 3  ภาคการศึกษาที่ 2    

หมวดวิชา รหัสวิชา/ชื่อวิชา หน่วยกิต  
น(ท-ป-อ) 

หมวดวิชาเฉพาะ 
   
   

1102304 การจัดการเรียนรู้และการจัดการ
ห้องเรียน 

3(2-2-5) 

1103402 นวัตกรรมและเทคโนโลยี 
สารสนเทศทางการศึกษา 

3(2-2-5) 

1102441 วิธีวิทยาการวิจัยทางการศึกษาอิสลาม 3(2-2-5) 
1102216 การสอนเพ่ือเสริมสร้างสันติสุขส าหรับครู

อิสลามศึกษา 
3(2-2-5) 

                 วิชาเอกเลือก 5หน่วยกิต 
1102334     สื่อและนวัตกรรมการเรียนรู้การสอน   
                 อิสลามศึกษา 

3(2-2-5) 

รวม   20 หน่วยกิต 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
    24 

 

 

ปีท่ี 4  ภาคการศึกษาที่ 1  
หมวดวิชา รหัสวิชา/ชื่อวิชา หน่วยกิต  

น(ท-ป-อ) 
หมวดวิชาเฉพาะ  
   

1104201 การวัดและการประเมินผลการเรียนรู้ 3(2-2-5) 
1106101 การประกันคุณภาพการศึกษา 2(1-2-3) 
1100403   ฝึกปฏิบัติวิชาชีพครู1 1(90 ชั่วโมง) 
1102326 สัมมนาทางการสอนอิสลามศึกษา 2(1-2-3) 
1102320 การสอนหะดีษส าหรับครูอิสลามศึกษา 3(2-2-5) 
วิชาเอกเลือก  4หน่วยกิต 
1102345 การออกแบบการจัดการเรียนรู้การสอน

อิสลามศึกษา 
3(2-2-5) 

รวม 18 หน่วยกิต  
 
 
ปีท่ี 4  ภาคการศึกษาที่ 2  

หมวดวิชา รหัสวิชา/ชื่อวิชา หน่วยกิต  
น(ท-ป-อ) 

หมวดวิชาเฉพาะ 
   

1101302 การศึกษาเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 3(3-0-6) 
1100404 ฝึกปฎิบัติวิชาชีพครู 2 1(90 ชั่วโมง) 
1102315 ประวัติศาสตร์อิสลาม 2 2(1-2-3) 
1102443 การศึกษาอิสลามในอาเซียน 2(1-2-3) 
1102217 การบริหารและการจัดการการสอน

อิสลามศึกษา 
3(2-2-5) 

 วิชาเอกเลือก 2หน่วยกิต 
เลือกจากวิชาการสอนวิชาเอก 4หน่วยกิต 

รวม 17 หน่วยกิต 
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ปีท่ี 5  ภาคการศึกษาที่ 1  
หมวดวิชา รหัสวิชา/ชื่อวิชา หน่วยกิต  

น(ท-ป-อ) 
หมวดวิชาเฉพาะ 1100506 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 6(540 ชั่วโมง) 

รวม 6 หน่วยกิต  
 
ปีท่ี 5  ภาคการศึกษาที่ 2  

หมวดวิชา รหัสวิชา/ชื่อวิชา หน่วยกิต  
น(ท-ป-อ) 

หมวดวิชาเฉพาะ 1100507 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 6(540 ชั่วโมง) 
รวม 6 หน่วยกิต  

 
3.1.5 ค าอธิบายรายวิชา  

  1.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป    ไม่น้อยกว่า      30  หน่วยกิต 
   1.1  กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร ไม่น้อยกว่า      12  หน่วยกิต 
    1)  วิชาบังคับ             10  หน่วยกิต 
 

 รหัสวิชา ชื่อวิชาและค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 
2100101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร   2(1-2-3) 
 Thai for Communication  
           ความส าคัญของภาษาไทยในฐานะเป็นเครื่องมือในการสื่อสาร  ฝึกทักษะใช้

ภาษาในชีวิตประจ าวัน ทั้งด้านการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน การใช้ภาษา
สื่อสารที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ การน าเสนอข้อมูลในเชิงให้ความรู้ 
ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และวิจารณ์อย่างมีเหตุผล  ศึกษาสภาพปัญหาและแนว
ทางการแก้ไขการใช้ภาษาในชีวิตประจ าวัน ตระหนักถึงคุณธรรมและมีจิตส านึกต่อ
สังคมในการใช้ภาษาไทยในการสื่อสาร 

           Significance of Thai language as communication tools, practice 
of language in daily used 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 
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2100102 การพัฒนาทักษะการพูดและการเขียน   2(1-2-3) 
 Speaking and Writing Skills Development  
           หลักเกณฑ์และพัฒนาทักษะการพูดและการเขียน เพ่ือให้พูดและเขียนได้

อย่างมีประสิทธิภาพ ฝึกการพูดท้ังรายบุคคลและเป็นกลุ่ม และร่วมวิจารณ์เพ่ือแก้ไข
ปรับปรุง ฝึกการเขียน การวางโครงเรื่อง การเขียนเรียงความ ความเรียงและ
บทความ โดยเน้นการใช้ภาษาตามมาตรฐานของงานเขียนประเภทนั้น และฝึก
วิจารณ์ 

           Rules and development of reading and writing in order to speak 
and write effectively, practice of speaking both  individual and groups 
and criticizing for improvement,  practice of plot writing,  essay and 
article writing with the emphasis on standard language used in a 
certain writing and practice in criticizing 

   
2100104 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและพัฒนาการเรียนรู้   2(1-2-3) 
 English for Communication and Learning 

Development 
 

           พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารทั้งการฟัง พูด อ่าน เขียน   
ในชีวิตประจ าวันในสถานการณ์ต่างๆ อาทิ การกล่าวทักทาย การกล่าวลา   
การแนะน าตนเองและผู้อ่ืน การร้องขอ การเสนอความช่วยเหลือ การให้ค าแนะน า  
การบรรยายลักษณะบุคคลและสิ่งของและสถานที่ การถามและการให้ข้อมูล การ
ติดต่อสื่อสารทางโทรศัพท์และการแสดงความคิดเห็น พัฒนาทักษะการใช้เครื่องมือ  
แหล่งข้อมูลเพ่ือศึกษาค้นคว้าในการพัฒนาการสื่อสาร เช่นการใช้พจนานุกรม  
บทความ หนังสือพิมพ์การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

           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 the 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 communicative development 
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2100107 ภาษามลายูเพื่อการสื่อสาร   2(1-2-3) 
 Melayu for Communication  
           การใช้ภาษามลายูเพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจ าวัน บทสนทนาที่ใช้ใน

ชีวิตประจ าวัน เช่น การทักทาย การถามทุกข์สุข การขอบคุณ การแนะน าแบบ  
ง่ายๆ ฯลฯ โดยเน้นทักษะการฟังและการพูด 

           Use of  Melayu for communication in daily life, conversation in 
daily life  such as greeting, saying thanks and simple introduction  
emphasizing on listening and speaking skills 

 
2100108 ภาษามลายูเพื่อการสื่อสารและพัฒนาการเรียนรู้   2(1-2-3) 
 Melayu for Communication and Learning 

Development 
 

           พัฒนาทักษะการใช้ภาษามลายู ด้านการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน 
ในบริบทที่เก่ียวข้องกับชีวิตประจ าวัน ฝึกการอ่านออกเสียงค าภาษามลายูให้ถูกต้อง  
ฝึกสนทนาภาษามลายูเพ่ือการสื่อสารในสถานการณ์ต่างๆ เช่น การแนะน าตนเอง 
การกล่าวทักทาย การกล่าวลา การให้ค าแนะน า การติดต่อสอบถามข้อมูลทั้งในและ
นอกประเทศ และฝึกการเขียนประโยคท่ีไม่ซับซ้อน 

           Development of Melayu in listening, speaking, reading and 
writing skills in daily life , practice of reading aloud in Melayu correctly; 
practice of Melayu conversations in different situations; self-
introduction, greeting, leave-taking, giving suggestion, inquiring 
information nationally and internationally as well as  practice of 
simple sentence writing 

 
2100115 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1   2(1-2-3) 
 English for Communication 1  
           การฝึกปฏิบัติการฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารใน

ชีวิตประจ าวัน ถ้อยค าและส านวนพ้ืนฐานที่ใช้ในสถานการณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
การปฏิบัติงานและสาขาอาชีพ รวมถึงการศึกษาวัฒนธรรมประเพณีของประเทศ
เจ้าของภาษา และมารยาทสากลที่ถูกต้องเหมาะสม  

           Practice 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 
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2100117 ภาษาไทยเพื่อการประกอบอาชีพ   2(1-2-3) 
 Thai for Careers  
           การฝึกทักษะ พัฒนาการใช้ภาษาไทยด้านการฟัง การพูด การอ่านและการ

เขียนเพ่ือให้เกิดการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพถูกต้องตามหลักเกณฑ์  ทั้งใน
ชีวิตประจ าวันและการประกอบอาชีพตลอดจนการน าเสนอข้อมูล การให้ความรู้ 
การวิเคราะห์ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะโดยผ่านกระบวนการค้นคว้าตามหลักวิชาการ 
เพ่ือน าไปใช้ในสถานการณ์ต่างๆ ให้เกิดประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่การงานและ
การใช้ชีวิตประจ าวัน  

           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 

 
     2)  วิชาเลือก   ไม่น้อยกว่า       2  หน่วยกิต 
 

  รหัสวิชา ชื่อวิชาและค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 
2100103 หลักการอ่านและการเขียนค าไทย   2(2-0-4) 
 Principles of Reading and Writing Thai Words  
           หลักเกณฑ์ต่างๆ ในการอ่านและเขียนค าไทย ศึกษาปัจจัยที่ท าให้การอ่าน

และการเขียนค าไทยผิดไปจากกฎเกณฑ์ เก็บรวบรวม วิเคราะห์ เปรียบเทียบค าที่มัก
เขียนหรืออ่านผิดจากกฎเกณฑ์ อภิปราย สรุปผล แนวทางการแก้ไขและเผยแพร่การ
อ่านและการเขียนค าไทยให้ถูกต้อง  

           Principles of reading and writing Thai words, study of factors 
which affect to misreading and incorrect writing, collecting, analyzing 
and comparing the words that are usually incorrectly in read and 
written, discussing, summarizing, solution finding and promoting the 
correct reading and writing Thai words 

 
2100105 การพัฒนาทักษะการพูดและการอ่านภาษาอังกฤษ   2(1-2-3) 
 Development of Speaking and Reading Skills in 

English 
 

           การพัฒนาทักษะการพูดและอ่านภาษาอังกฤษอย่างมีประสิทธิภาพ ฝึกการ
พูดทั้งรายบุคคลและเป็นกลุ่ม การน าเสนองานหน้าชั้น และฝึกการอ่านอย่างมี
ประสิทธิภาพ การอ่านจับใจความ การอ่านหนังสือพิมพ์ โฆษณา เว็บไซต์  
 



 
    29 

 

 

           Effective development of speaking and reading skills in English , 
practice of speaking both individual and groups,  efficient class 
presentation and reading practice; reading for comprehension; reading 
newspapers, advertisements, and websites 

 
2100106 ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาการอ่านและการเขียน   2(1-2-3) 
 English for Reading and Writing Development  
           พัฒนาการอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือให้สามารถอ่านจับใจความงานหลากหลาย

สาขาได้อย่างมีประสิทธิภาพ และพัฒนาทักษะการเขียนโดยเน้นการเขียน
ภาษาอังกฤษที่ถูกรูปแบบและหน้าที่เพ่ือน าไปใช้ประโยชน์ทั้งด้านการศึกษาและ
อาชีพ เช่น การเขียนจดหมาย การกรอกใบสมัคร การเขียนรายงาน ฯลฯ  

           Effective development of reading comprehension in different 
fields and development of writing skill emphasizing on correct forms 
and functions for educational and career purposes such as writing a 
letter, filling in an application form, writing a report, etc 

 
2100109 ภาษามลายูพื้นฐาน   2(1-2-3) 
 Basic Melayu  
           ฝึกทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียน ศึกษารูปประโยคพ้ืนฐาน การเชื่อม

ประโยค พ้ืนฐานเข้าด้วยกันและศึกษาส านวนภาษามลายู ฝึกน าเสนอข้อมูลในเชิงให้
ความรู้ ข้อคิดเห็น เพ่ือประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องกับบริบททางสังคม  

           Practice of listening, speaking, reading and writing skills, study 
on basic sentence patterns; sentence combinations and Melayu 
expressions, practice of giving information and expressing opinions in 
accordance with social context application 

 
2100110 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร   2(1-2-3) 
 Chinese for Communication  
           การใช้ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจ าวัน  บทสนทนาที่ใช้ใน

ชีวิตประจ าวัน เช่น การทักทาย การถามทุกข์สุข การแนะน าแบบง่ายๆ ฯลฯ โดย
เน้นทักษะการฟังและการพูด ให้สามารถประยุกต์ใช้ในการสื่อสารกับเจ้าของภาษา
ได ้ 

           Use of Chinese for communication in daily life, daily 
conversations such as greeting, introduction, etc. with an emphasis on 
listening and speaking skills and be able to apply in communicating 
with native speakers 
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2100111 ภาษาอาหรับพื้นฐาน   2(1-2-3) 
 Basic Arabic  
           อักษรภาษาอาหรับ หลักการสร้างค า ประโยคพ้ืนฐาน ฝึกทักษะการฟัง พูด 

อ่าน และเขียน เพื่อความเข้าใจเรื่องท่ัวๆ ไปในชีวิตประจ าวัน ให้สามารถประยุกต์ใช้
ในการสื่อสารกับเจ้าของภาษาได้  

           Arabic alphabets, word and sentence formation processes, 
practice of listening, speaking, reading and writing skills to understand 
generality in daily life and be able to apply in communicating with 
native speakers 

 
2100116 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2   2(1-2-3) 
 English for Communication 2  
           การฝึกและพัฒนาการฟง พูด อาน และเขียนภาษาอังกฤษ โดยใช้

สถานการณ์จริงที่สอดคล้องกับสาขาวิชาชีพที่เกี่ยวข้องรวมถึงการฝึกทักษะการคิด
วิเคราะห์แก้ปัญหาและตัดสินใจในชีวิตประจ าวัน 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 
 

   1.2  กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์    ไม่น้อยกว่า       6  หน่วยกิต 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชาและค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 
2100112 วิทยาการแห่งความสุข   2(1-2-3) 
 Happiness Study  
           ความหมายและขอบข่ายของความสุขทั้งกายและใจ การมองโลกเชิงบวก

เห็นคุณค่าในตนเอง ผู้อ่ืน และสรรพสิ่งทั้งปวง การปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมใน
สังคมพหุวัฒนธรรม ความฉลาดทางอารมณ์ เพ่ือการด าเนินชีวิตและการอยู่ร่วมกัน   
การน าหลักค าสอนของศาสนามาปฏิบัติ การมีคุณธรรม จริยธรรม กฎ กติกาทาง
สังคม เพ่ือการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข  

           Definition and scope of physical and mental happiness, being 
optimistic, self -appreciated and also other surroundings,  multicultural 
adjustment, emotional quotient for living and coexisting, practice of 
doctrine, morality, ethics, social regulations, and agreement for 
peaceful coexisting in society 
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 22100113      สุนทรียวิจักขณ์            2(2-0-4) 
               Aesthetics Approach  
           ปรัชญาว่าด้วยความงาม ธรรมชาติและศิลปะ ทัศนะที่เก่ียวข้องกับกระบวน

ทัศน์ การรับรู้ความงาม ผ่านภาพ เสียงและการเคลื่อนไหว ประสบการณ์ทาง
สุนทรียภาพ และศึกษารูปแบบศิลปะจากระดับท้องถิ่นสู่สากลทั้งในด้านแนวคิด 
เทคนิค วิธีการในการสร้างสรรค์และการน าไปประยุกต์ใช้กับชีวิต  

Philosophy of beauty, nature and art, the paradigmatic 
perspective, perception of beauty through pictures, sounds, 
movements, and artistic experiences, local and international artistic 
patterns in terms of ideas, techniques, and methods in creating and 
applying to real life situations 
 

2100114    สารสนเทศเพ่ือการเรยีนรู้ตลอดชีวิต 
                Information For Life Long Learning  
           ความหมาย บทบาท และความส าคัญของสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้ตลอด

ชีวิต แหล่งสารสนเทศและการเข้าถึงแหล่งสารสนเทศ วิธีการแสวงหาและรวบรวม
สารสนเทศมาใช้เพ่ือการศึกษา ค้นคว้า ด้วยตนเอง วิธีการน าเสนอผลการศึกษา
ค้นคว้าตามรูปแบบและข้ันตอนที่เป็นมาตรฐาน  

           Definition, roles, and importance of information for life-long 
learning, information sources and accessing,  information searching 
and collecting method for self-access learning, presenting  finding 
results by using standard forms and steps 

 
2100118 ความจริงของชีวิต   2(2-0-4) 
 Truth of Life  
           ความหมายของชีวิต การด ารงชีวิตในสังคมปจจุบันกับโลกวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ การน าเอาความจริงและหลักศาสนธรรมไปประยุกตใชในการ
แก้ปญหาและพัฒนาปญญา ชีวิตและสังคม การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมตาม
หลักศาสนธรรม ชีวิตที่มีสันติสุขและสังคมที่มีสันติภาพ การเรียนรูโลกทัศนแบบ  
ตางๆ การวิเคราะหขอดีและขอเสียของโลกทัศน แตละอยางเพ่ือจะไดรูจักแสวงหา
ความจริงและความหมายของชีวิตที่ถูกตองดีงามเพ่ือความเปนมนุษยที่สมบูรณ์  
อันน าไปสูความสงบสุขของชีวิตและสังคม  

           Definition 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, 



 
    32 

 

 

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 

 
2100119 การพัฒนาตน   2(2-0-4) 
 Self Development  
           หลักการและองค์ประกอบตลอดจนปัจจัยของพฤติกรรมของมนุษย์  

ตน กระบวนการเกิดและพัฒนาตน การพัฒนาสติปัญญา ความฉลาดทางอารมณ์
และจริยธรรม การป้องกันและการจัดการความเครียด การสร้างมนุษยสัมพันธ์  
การท างานเป็นทีม 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 

 
2100120 สุนทรียภาพเพื่อชีวิต   2(1-2-3) 
 Aesthetics for Life  
           ความหมายของสุนทรียศาสตร์เชิงความคิดกับสุนทรียศาสตร์เชิงพฤติกรรม

โดยสังเขป การจ าแนกข้อแตกต่างในศาสตร์ทางความงาม ความส าคัญของการรับรู้
กับความเป็นมาของศาสตร์ทางการเห็น การได้ยิน และการเคลื่อนไหว สู่ทัศนศิลป์ 
ศิลปะ คีตศิลป์และการแสดง ผ่านขั้นตอนการเรียนรู้ เชิงคุณค่าจากการร าลึก 
ความคุ้นเคยและน าเข้าสู่ความซาบซึ้ง เพ่ือให้ได้มาซึ่งประสบการณ์ของความซาบซึ้ง
ทางสุนทรียภาพ  

           Definition 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 
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   1.3  กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์     ไม่น้อยกว่า       6  หน่วยกิต 
 

 รหัสวิชา ชื่อวิชาและค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 
2150101 สังคมภิวัตน์   2(2-0-4) 
 Socialization  
           ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อมในสังคมไทย สังคมอาเซียน และ

สังคมโลก กระแสโลกาภิวัตน์ ปรากฏการณ์ธรรมชาติ ที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลง
ของสังคมในด้านต่างๆ ทั้งทางประเพณี วัฒนธรรม เศรษฐกิจ และการเมือง  

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

 
2150102 การจัดการทางสังคม   2(2-0-4) 
 Social Management  
           วิเคราะห์ความหลากหลายทางวัฒนธรรม เพ่ือน าไปสู่กระบวนการจัดการ

ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับชุมชน แนวคิดปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง การใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมในการด ารงชีวิตในท้องถิ่น  

           Analysis of multi-cultural diversity leading to natural resources 
management and environments concerning community; concepts of 
sufficiency economy philosophy; utilizing appropriate technology for 
living in local community 

 
2150103 ทักษะชีวิตและจิตส านึกสาธารณะ   2(1-2-3) 
 Life Skills and Public Conscious Mind  
           ความหมายและความส าคัญของทักษะชีวิต รวมถึงองค์ประกอบที่ส าคัญของ

ทักษะชีวิตโลกาภิวัตน์ ทักษะการคิด การตัดสินใจ การคิดสร้างสรรค์ การคิดเชิงบวก 
การคิดวิเคราะห์ และความฉลาดทางอารมณ์ การพัฒนาทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคล การติดต่อสื่อสาร ทักษะการจัดการตนเอง และการบริหารจัดการ
ความเครียด รวมทั้งการให้ความส าคัญของการมีจิตสาธารณะและการสร้างจิตส านึก
สาธารณะ เพื่อน าไปสู่การอยู่ร่วมกับเพื่อนมนุษย์อย่างสันติ 

           Definition and importance of life skill including important 
elements of life skill; globalization, thinking skills, decision making, 
creative thinking, positive thinking, analytical thinking and emotional 
intelligence; development of interpersonal relationships and 
communication, self-management skills and stress management; 
emphasis on public mindedness and public consciousness in order to 
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be peaceful coexistence 
 
2150108 ทักษะในการด าเนินชีวิต   2(1-2-3) 
 Skills for Life  
           ความส าคัญ องค์ประกอบของทักษะในการด าเนินชีวิตในสังคมสมัยใหม่

เกี่ยวกับการวิเคราะห์ การประเมินสถานการณ์ ความคิดสร้างสรรค์ ความเห็นใจ
ผู้อ่ืน ความรับผิดชอบต่อสังคม การสร้างมนุษยสัมพันธ์ การสื่อสาร การตัดสินใจ
และแก้ไขปัญหาในชีวิตประจ าวัน การจัดการอารมณ์และความเครียด และการเลือก
กิจกรรมเพื่อผ่อนคลายความตึงเครียด 

           Significance and elements of living skills in new societies 
concerning analysis, situation assessment, creative thinking, sympathy, 
social responsibilities, human relations and communication; decision 
making and problem solving in daily life; emotional and stress 
management; activities for stress relief 

 
2150109 ชีวิตและวัฒนธรรมไทย   2(1-2-3) 
 Life and Thai Culture  
           เอกลักษณ์ทางสังคม วัฒนธรรมท้องถิ่น และวัฒนธรรมไทย ความส าคัญ

ของมนุษยสัมพันธ์ ธรรมชาติของมนุษย์ กระบวนการทางจิตวิทยา การสร้างจิต
สาธารณะเพ่ือสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและชุมชน การพัฒนาตนเพ่ือ
ความก้าวหน้าในชีวิตและการท างาน การน าหลักธรรมมาใช้ในการด าเนินชีวิตและ
การประกอบอาชีพ 

           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 

 
   1.4  กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   
        ไม่น้อยกว่า       6  หน่วยกิต 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชาและค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 
4100101 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน   2(1-2-3) 
 Mathematics in Daily Life  
           หลักการและกระบวนการคิด การให้เหตุผล คณิตศาสตร์การเงินเกี่ยวกับ

ดอกเบี้ย การเช่าซื้อ บัญชีรับ-จ่าย ภาษี และสถิติเบื้องต้น เพ่ือการประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน 
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           Principle  and  thought processes, giving reasons , financial 
mathematics  with  interest, hire – purchase, accounting tax  and the 
applying  of  basic  statistics  in  daily  life 

 
4100102 วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต   2(1-2-3) 
 Science for the Quality of Life Development  
           วิธีการทางวิทยาศาสตร์ กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และเจตคติทาง

วิทยาศาสตร์ ความส าคัญและผลกระทบของวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สิ่งแวดล้อม  
และการส่งเสริมสุขภาพเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต 

           Scientific approach, scientific process and scientific attitude. 
The importance  and the impact of science, technology, environment 
and the health improvement  for the quality of life 
 

4100103 เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจ าวัน   2(1-2-3) 
 Information Technology in Daily Life  
           ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ การประยุกต์ใช้

คอมพิวเตอร์ในชีวิตประจ าวัน การประยุกต์ใช้คลังความรู้ กฎหมายและจรรยาบรรณ
ในการใช้ระบบสารสนเทศ ความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ 

          Basic knowledge of computer, information technology, 
computer applying in daily life, knowledge applying, law and ethics for 
using information system, and the security of information system 

 
4100108 วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน     2(1-2-3) 
  Science in Daily Life  
      พลังงาน แหล่งพลังงาน พลังงานไฟฟ้า การผลิตกระแสไฟฟ้า วงจรไฟฟ้าใน

บ้าน อุปกรณ์ไฟฟ้า หลักการท างานของเครื่องใช้ไฟฟ้าประเภทต่างๆ พลังงานในการ
ด ารงชีวิต ระบบการท างานของอวัยวะต่างๆ ของมนุษย์ พันธุกรรม สารเคมี ที่ใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน การใช้ประโยชน์จากจุลินทรีย์ในอุตสาหกรรมอาหาร การจัดการ
ผลผลิตทางการเกษตรและผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมโดยใช้ความร้อน ความเย็น 
สารเคมีรังสี บรรจุภัณฑ์และการเก็บรักษา 

          Energy, energy sources, electric energy, electricity production, 
Electric circuit, electric appliances, working of electric appliances, 
energy of living, working system of human organs, heredity, chemical in 
daily life, microorganism utilization by food industries, agricultural 
productivities  and  heated and cooled industrial products 
management, radiochemical, packaging and storage 
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4100109 การกีฬาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต   2(1-2-3) 
 Sports for the Quality of Life Development  
         กฎ กติกา มารยาท รูปแบบและวิธีการจัดการแข่งขันกีฬาประเภทต่าง ๆ 

หลักและวิธีการเลือกกีฬาให้เหมาะสมกับศักยภาพของแต่ละบุคคล หลักปฏิบัติใน
การเล่นกีฬาเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อร่างกาย อารมณ์ และสังคม การป้องกัน
การบาดเจ็บจากการเล่นกีฬาและการปฐมพยาบาลเบื้องต้น การน าทักษะด้านกีฬา 
การพัฒนาคุณภาพชีวิตโดยการเล่นกีฬาและการละเล่นพ้ืนเมืองในท้องถิ่น พัฒนา
บุคลิกภาพและเสริมสร้างภาวะการเป็นผู้น า 

         Rules, regulations, manners, formats and how to set the various 
kinds of games. Principles and how to choose the sport  games 
appropriately with the latency of the person.  Practicing the games for 
gaining most benefits to the body, emotion, and society.  Injury 
prevention from the sport games and basic first aid. Use the skills of 
sport, developing the quality of life with playing sports and traditional 
games, and developing the personality and promoting the leadership 

 
  2.  หมวดวิชาเฉพาะด้าน    ไม่น้อยกว่า   130  หน่วยกิต 
   2.1  กลุ่มวิชาชีพครู            50  หน่วยกิต 
         2.1.1  วิชาการศึกษา  ไม่น้อยกว่า     36  หน่วยกิต 
        1)  วิชาบังคับ           34  หน่วยกิต 
 

  รหัสวิชา ชื่อวิชาและค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 
1100201 ภาษาและวัฒนธรรม   3(2-2-5) 
 Language and culture  
           ภาษาและวัฒนธรรมไทยเพ่ือการเป็นครู   ภาษาต่างประเทศเพ่ือพัฒนา

วิชาชีพครู เพ่ือให้ผู้ เรียนสามารถใช้ทักษะการฟัง  การพูด  การอ่าน  การเขียน
ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ  สื่อความหมายได้อย่างถูกต้อง รวมทั้งใช้ภาษาและ
วัฒนธรรมเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ 

           Language and Thai culture for teachers, foreign language for 
developing teachers’ professional, This course provides listening, 
speaking, reading and writing in Thai and foreign languages as well as 
convey the meanings accurately, the use of language and culture for 
living together in peace 
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1101101 ความเป็นครู  3(2-2-5) 
 Professional Teachers  
           สภาพงานครู คุณลักษณะและมาตรฐานวิชาชีพครู การปลูกฝังจิตวิญญาณ

ความเป็นครู กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับครูและวิชาชีพครู การจัดการความรู้เกี่ยวกับ
วิชาชีพครู การสร้างความก้าวหน้าและพัฒนาวิชาชีพครูอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้ผู้เรียน
รอบรู้ในเนื้อหาวิชาที่สอนและกลยุทธ์การสอน คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ สร้างสรรค์
สิ่งใหม่ๆได้ แสวงหาและเลือกใช้ข้อมูลข่าวสารความรู้เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างครูกับผู้เรียนที่ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนและมีจิต
วิญญาณความเป็นครู 

           Teacher professional nature, features and standards of 
teaching profession, cultivation of teachership spirit, laws related to 
teachers and their professionals, management of teacher professional 
cognition, continually establishing the progress and development 
teaching professions; students are expected to be competent in their 
teaching courses, strategies, analysis, synthesis and creativity as well 
as in exploring and selecting information that are in touch with 
changes, interaction between teachers and learners to promote 
learner potential development with full spirit of teachership 
 

1101202 ปรัชญาการศึกษา   3(2-2-5) 
 Philosophy  of  Education  
           ปรัชญาแนวคิดและทฤษฎีทางการศึกษา ศาสนา เศรษฐกิจสังคม วัฒนธรรม  

และกลวิธีการจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างการพัฒนาที่ยั่ งยืน เพ่ือให้ผู้ เรียน
ประยุกต์ใช้ในการพัฒนาสถานศึกษาและวิเคราะห์เกี่ยวกับการศึกษาเพ่ือการพัฒนา
ที่ยั่งยืน 

           Philosophy and theory of education; religion, economy, society, 
culture and process of education management for establishing 
sustainable development, development of education in situation and 
analysis for sustainable development is expected to be learnt and 
implemented 
 

1101203 คุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณ   2(1-2-3) 
 Moral and Ethics  
           หลักธรรมาภิบาล ความซื่อสัตย์สุจริต คุณธรรมและจริยธรรมของวิชาชีพครู 

จรรยาบรรณของวิชาชีพที่คุรุสภาก าหนด เพื่อให้ผู้เรียนปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีมี
จิตส านึกสาธารณะและเสียสละให้สังคมและปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ 
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           Principles and concepts of good governance; sincerity, honesty, 
morality and ethics of the teaching profession as required by the 
Teachers’ Profession Council;  This course provides learners  with good 
teacher conduct model with full public awareness ,social sacrifice and 
conduct themselves in competence with teacher professional ethics 
 

1101302 การศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ย่ังยืน   3(3-0-6) 
 Education for Sustainable Development  
           การจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างแนวคิดการพัฒนาที่ยั่งยืนในประเด็นที่ส าคัญ

ของ UNESCO ได้แก่ ความหลากหลายทางวัฒนธรรม การเปลี่ยนแปลงของสภาพ
อากาศ การส่งเสริมสุขภาพ การแก้ปัญหาความยากจน การบริโภคอย่างยั่งยืน 
เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ สามารถพัฒนาทักษะ เจตคติและค่านิยมที่จ าเป็นในการสร้าง
อนาคตที่ยั่งยืน 

           Management of education in relation to strengthening concept 
of sustainable development with UNESCO  important aspects such as 
cultural diversity, climate changes, health promotion, poverty solution 
and sustainable consumption in order to develop skills, attitude and 
values as required for build-up sustainable future 
 

1102202 การพัฒนาหลักสูตร   3(2-2-5) 
 Curriculum Development  
           หลักการ แนวคิดในการจัดท าหลักสูตร การน าหลักสูตรไปใช้ การพัฒนา

หลักสูตร เพ่ือให้ผู้ เรียนสามารถวิ เคราะห์หลักสูตร สามารถจัดท าหลักสูตร 
ปฏิบัติการประเมินหลักสูตรและน าผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาหลักสูตรได้ 

           Principles and concepts of curriculum development; 
implementation curriculum development, curriculum analysis and 
implementation, curriculum assessment practice, and the use of 
assessing results for curriculum development are expected to achieve 
 

1102304 การจัดการเรียนรู้และการจัดการห้องเรียน   3(2-2-5) 
 Learning  and Classroom Management  
           หลักการ แนวคิด แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดท าแผนการเรียนรู้  การจัดการ

เรียนรู้และสิ่งแวดล้อมเพ่ือการเรียนรู้ ทฤษฎี และรูปแบบการจัดการเรียนรู้เพ่ือให้
ผู้เรียนรู้จักคิด วิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ และแก้ปัญหาได้ การบูรณาการการเรียนรู้
แบบเรียนรวม การจัดการชั้นเรียน การพัฒนาศูนย์การเรียนในสถานศึกษา เพ่ือให้
ผู้ เรียนสามารถจัดท าแผนการเรียนรู้และน าไปสู่การปฏิบัติ ให้ เกิดผลจริ ง  
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สร้างบรรยากาศการจัดการชั้นเรียนให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ 
           Principles, concepts and guidelines for creating the learning 

plan, learning management, environments for learning  and models of 
learning management  in order to enable students with analyzing, 
creative thinking and problem setting, integrating learning to inclusive 
learning, classroom management, creation of school learning center; 
This course supplies students with ability to create learning plan and 
use implementation in reality and thus creating atmosphere of 
classroom management to learning achievement of students 
 

1103402 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา   3(2-2-5) 
 Innovation and Information Technology for Education  
           หลักการ แนวคิดการออกแบบ การประยุกต์ใช้และการประเมินสื่อ

นวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการสื่อสาร  
เพ่ือให้ผู้เรียนประยุกต์ใช้และประเมินสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการ
เรียนรู้และสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการสื่อสาร 

          Principles, concept designs, application and assessment of 
innovating information technology for learning, information technology 
for communication; This course supplies students with capability to 
implement, evaluate innovating information technology for learning 
and use it for communication 
 

1104201 การวัดและการประเมินผลการเรียนรู้ 3(2-2-5) 
 Educational Measurement and Evaluation  
           หลักการ แนวคิด และแนวปฏิบัติในการวัดและประเมินผลการเรียนรู้

ของผู้เรียน ปฏิบัติการวัดและการประเมินผล เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถวัดและ
ประเมินผลและสามารถน าผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียนได้ 

           Principles, concepts and practices in assessment and 
learners’ evaluation; The learners are able to apply measurement  
and evaluation concepts leading to improve the students in 
classroom 
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1104302 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้                                                 3(2-2-5) 
 Research for Learning Improvement 
           หลักการ แนวคิด แนวปฏิบัติในการวิจัย  การใช้และผลิตงานวิจัยเพ่ือ

พัฒนาการเรียนรู้ สามารถน าผลการวิจัยไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนสามารถท า
วิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและพัฒนาผู้เรียน 

           Principles, concepts, practices in research, research 
implementation and products for learning development; This course 
provides students with research results leading to conduct instruction 
and learning 
 

1105202 จิตวิทยาส าหรับครู   3(2-2-5) 
 Psychology for Teachers  
           จิตวิทยาพ้ืนฐาน จิตวิทยาพัฒนาการของมนุษย์ จิตวิทยาการเรียนรู้และ

จิตวิทยาการศึกษา จิตวิทยาการแนะแนวและการให้ค าปรึกษา เพ่ือให้ผู้เรียน
สามารถให้ค าแนะน าช่วยเหลือผู้เรียนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ใช้จิตวิทยาเพ่ือความ
เข้าใจและสนับสนุนการเรียนรู้ของผู้เรียนให้เต็มศักยภาพ 

           Foundation of psychology, human development, learning 
psychology, educational psychology, psychology of guidance and 
counseling; This course enables students to advise and help children 
toward better quality of life using psychology to understand and 
promote full potentiality of learning 

 
1106101 การประกันคุณภาพการศึกษา   2(1-2-3) 
 Educational Quality Assurance  
           หลักการ แนวคิด แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการคุณภาพการศึกษา การ

ประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ือให้ผู้เรียนสามารถจัดการคุณภาพการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้และพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องและด าเนินการจัดกิจกรรม
ประเมินคุณภาพการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้ 

           Principles, concepts, and practices of educational quality 
assurance; This course enable students to manage the quality of 
learning activities, to develop continual learning quality, and organizing 
activities related to quality assessment of learning activities 
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         2)  วิชาเลือก  ไม่น้อยกว่า       2  หน่วยกิต 
 

 รหัสวิชา ชื่อวิชาและค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 
1100102 การพัฒนาทักษะการคิด   2(1-2-3) 
 Thinking Skill Development  
           ความหมาย และความส าคัญของทักษะการคิดพ้ืนฐาน ความรู้เกี่ยวกับ

พัฒนาการทางสติปัญญา และการคิดของมนุษย์ แนวคิด ทฤษฎี และหลักการ
เกี่ยวกับการพัฒนาทักษะการคิด กระบวนการคิดแบบต่างๆ เช่น การคิดแบบเอกนัย 
การคิด แบบอเนกนัย  การคิดวิ เคราะห์  การคิดสังเคราะห์  การคิดอย่างมี
วิจารณญาณและคิดไตร่ตรอง การคิดริเริ่มสร้างสรรค์และจินตนาการ การคิดตาม
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์  การน าเสนอความคิดและแผนผังความคิด การ
ส่งเสริมและพัฒนาทักษะการคิด การออกแบบและวางแผนการจัดการเรียนรู้เพ่ือ
พัฒนาทักษะการคิด เครื่องมือและการประเมินผลทักษะการคิด 

           Definition and the importance of basic thinking skills, content of 
intellectual development and human thinking, concepts, theories  and 
principles about developing thinking skills, thinking processes such as 
convergent thinking, divergent thinking, critical thinking, synthetic 
thinking, creative thinking,  imagination and scientific thinking, design 
and planning of learning to develop thinking skills, tools and 
assessment thinking skills 
 

1100103 มนุษย์สัมพันธ์ส าหรับครู   2(1-2-3) 
 Human Relationship for Teachers  
           ความหมายและความส าคัญของมนุษยสัมพันธ์เกี่ยวกับครู   หลักการ 

องค์ประกอบ  กระบวนการและเทคนิคการสร้างมนุษยสัมพันธ์ส าหรับครู   บทบาท
ของครูในการเสริมสร้างมนุษยสัมพันธ์ในโรงเรียนและชุมชน  การประเมินมนุษย
สัมพันธ์ส าหรับครู  เน้นการฝึกปฏิบัติสร้างมนุษยสัมพันธ์เพ่ือเสริมบรรยากาศการ
เรียนรู้ที่ดี และเสริมสร้างสัมพันธภาพแห่งการช่วยเหลือนักเรียน 

           Definition and the importance of human relations for teacher, 
the principles, processes  and techniques for human relation, the 
teacher's role in strengthening human relations in schools and 
communities, assessment for human relationship focus on practical 
skills to create an atmosphere of learning and strengthen the 
relationship for helping the student 
 
 
 



 
    42 

 

 

1100104 การสอนเพศศึกษา   2(1-2-3) 
 Sexuality Education  
           จัดกิจกรรมการเรียนรู้เพศศึกษาในสถานศึกษาเกี่ยวกับพัฒนาการตามวัย 

พัฒนาการทางเพศ อนามัยเจริญพันธุ์  การดูแลสุขภาพทางเพศ สัมพันธภาพกับ
ความคาดหวังต่อบทบาทความรับผิดชอบ เพศสภาพ และเพศสรีระ อิทธิพลของ
สังคมและวัฒนธรรมที่ส่งผลต่อบทบาทและการแสดงออกทางเพศ ทักษะการ
ตัดสินใจต่อรอง การสื่อความต้องการตามความคิดเห็นและความรู้สึกของตนเองบน
ฐานของการเคารพในสิทธิของผู้อ่ืน โดยเน้นกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมของ
ผู้เรียนเพ่ือปลูกฝังทัศนคติ ค่านิยม ตลอดจนพฤติกรรมทางเพศที่ปลอดภัยและ
รับผิดชอบ 

           Activities setting to learn sexual development; reproductive 
health, sexual health, relationship and expectations of gender roles 
and responsibilities, sexual orientation; The influences of social and 
cultural on the role and sexual expression, decision-making and 
negotiation skill, expression the opinions and their own feelings by 
respect for the rights of others; Learning process focusing on students 
participation to cultivate on positive attitudes, values and positive 
sexual behavior in term of responsibility 
 

1102101 การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น                                                    2(1-2-3)    
 Local Curriculum Development    
           ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับหลักสูตร  กระบวนการสร้างและพัฒนาหลักสูตร  

การประเมินผลหลักสูตร  ความเป็นมาและความส าคัญของหลักสูตร  หลักการ 
จุดหมาย  โครงสร้างของหลักสูตร การจัดประสบการณ์และกิจกรรมที่สอดคล้องกับ
หลักสูตร  หลักการและกระบวนการพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับท้องถิ่น  การฝึก
ปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับท้องถิ่น 

 

           Foundation of the  curriculum, curriculum development 
process, curriculum evaluation, background and significance of 
curriculum, curriculum principles, curriculum goals, curriculum 
structures, experiences and activities setting on curriculum, principles, 
processes and practices on local area curriculum development 
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1102203 การนิเทศการสอน   2(1-2-3) 
 Instructional Supervision  
           จุดมุ่งหมาย หลักการ และกระบวนการนิเทศการสอน รูปแบบการนิเทศการ

สอน เครื่องมือที่ ใช้ ในการนิ เทศการสอน การประเมินผลนิ เทศการสอน  
การประสานงานระหว่างผู้ที่เก่ียวข้องกับการนิเทศการสอน ปัญหาเกี่ยวกับการนิเทศ
การสอนในปัจจุบัน และแนวโน้มการนิเทศการสอน 

           Aims, principles, and supervision processes, supervision model, 
tools for instruction supervision, evaluate supervision, coordination 
between all those who involved in the instructional supervision, the 
instructional supervision problems and trends 

 
1103101 การใช้สื่อมวลชนเพื่อการศึกษา   2(1-2-3) 
 Utilization of Mass Media in Education  
           ความหมาย ความส าคัญของสื่อสารมวลชนที่มีต่อการศึกษา หลักการและ

วิธีการใช้วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ สิ่งพิมพ์ หนังสือพิมพ์ ภาพยนตร์ เครือข่าย
ข้อมูลสากลและสื่อสารสนเทศ เพ่ือการศึกษา การใช้ และเลือกรับข้อมูลข่าวสารที่
เป็นประโยชน์ต่อการเรียนรู้ การวิเคราะห์ข่าวเพ่ือการเรียนรู้ 

           Definition and the importance of mass media on education, 
principles, utilize broadcasting, publications, newspapers, films, 
international data networks, and information media for education; 
analyze, select, and utilize information to enhance learning 
 

1105101 จิตวิทยาการแนะแนวเด็กวัยรุ่น   2(1-2-3) 
 Adolescent Guidance Psychology  
           วัยรุ่นและทฤษฏีพัฒนาการของวัยรุ่น  พัฒนาการด้านต่างๆ  ของวัยรุ่น 

ปัจจัยที่ส่งผลต่อการพัฒนาการ  ปัญหาวัยรุ่น  บทบาทของครูกับการแนะแนววัยรุ่น 
แนวทางการพัฒนาความสามารถและศักยภาพของวัยรุ่นโดยใช้กระบวนการแนะ
แนว  การจัดบริการแนะแนวเพ่ือพัฒนาการป้องกันแก้ไขปัญหาและตอบสนองความ
ต้องการวัยรุ่นด้านการศึกษา อาชีพ สังคม และส่วนตัว 

           Theories of adolescent development, developmental domain 
of adolescent, the factors affecting the developmental, problem of 
teenager, teacher's role on guidance, the development of talent and 
potential by using guidance method, guidance services to enhance on 
education, occupation, social and problem protection issues 
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1108201 จิตวิทยาเด็กพิเศษ   2(1-2-3) 
 Exceptional Child Psychology  
           ความหมาย  ขอบข่ายและพฤติกรรมของเด็กกลุ่มพิเศษ  สาเหตุของ

พฤติกรรมผิดปกติของเด็กพิเศษ  องค์ประกอบทางด้านกายภาพ  ชีวภาพและสังคมที่
มีผลต่อกลุ่มเด็กพิเศษ  ประเภทของเด็กพิเศษ  การส่งเสริมพัฒนาการของเด็กกลุ่ม
พิเศษ  องค์การและหน่วยงานที่ให้ความช่วยเหลือเด็กพิเศษ 

           Definition, scope and behavior of exceptional child, the causes 
of the abnormal behavior on children, the factors of physical, 
biological and social that affecting on exceptional child, the types of 
exceptional child, exceptional child enhancing, organizations and 
agencies assist exceptional child 

 
1109101 นันทนาการเบื้องต้นส าหรับครู   2(1-2-3) 
 Introduction to Recreation for Teachers  
           ความหมาย ขอบข่าย ความมุ่งหมายและความส าคัญของนันทนาการ 

ความส าคัญของนันทนาการต่อชีวิตประจ าวัน ประเภทของนันทนาการส าหรับเด็ก 
การจัดกิจกรรมนันทนาการต่างๆ ส าหรับเด็ก ความรับผิดชอบในการนันทนาการ 
ส าหรับตนเอง ครอบครัว โรงเรียนและชุมชนที่เน้นการฝึกปฏิบัติ 

           Definition, scope, purposes and the importance of the 
recreation for teacher, the importance of recreation for daily-life, types 
of recreation for children, recreational activities for children,  
responsibility on recreational practice for own-self, family, school and 
community 
 

1109202 ผู้ก ากับลูกเสือ-เนตรนารีส ารองข้ันความรู้เบื้องต้น   2(1-2-3) 
 Cub Scouts and Junior Girl Guides Basic Unit Leader 

Training Course 
 

           วัตถุประสงค์ของการลูกเสือส ารอง ประวัติและกิจกรรมขององค์การลูกเสือ
โลก โครงสร้างการลูกเสือไทย หลักสูตรการฝึกอบรมผู้ก ากับลูกเสือ-เนตรนารีส ารอง
ขั้นความรู้พ้ืนฐาน หลักสูตรลูกเสือส ารอง วิชาดาวดวงที่ 1 ดาวดวงที่ 2 ดาวดวงที่ 3 
และวิชาพิเศษ กระบวนการจัดกิจกรรมลูกเสื อส ารอง พิธีการลูกเสือส ารอง  
แนวปฏิบัติการชุมนุมรอบกองไฟและ  การอยู่ค่ายฝึกอบรมผู้ก ากับลูกเสือเนตรนารี
ส ารองขั้นความรู้เบื้องต้น 

            Purposes of the cub scouts and junior girl scouts,  history and 
activities of the world organization of the scouts, Thai structural 
scouts, basic training director of scouts curriculum, cub scouts 
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subjects; the first star, the second star, the third star and the special 
subject, the strategies for cub scouts activities, the cub scouts 
ceremony, guidelines for gathered camp fire, the basic training camp 
for director of cub scouts 

 
1109303 ผู้ก ากับลูกเสือ-เนตรนารีสามัญขั้นความรู้เบื้องต้น   2(1-2-3) 
 Scouts and Girl Guides Basic Unit Leader Training 

Course 
 

           การปฐมนิเทศและการฝึกอบรมลูกเสือ ภูมิหลังของการลูกเสือและกิจการ
ขององค์การลูกเสือโลก ลูกเสือสามัญ วิธีการที่ใช้ในการฝึกอบรมลูกเสือสามัญวินัย 
ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และความว่องไว แนวการฝึกอบรมลูกเสือสามัญ ความรู้
ในการเล่นเกม ระบบหมู่ ประวัติและโครงสร้างของการลูกเสือไทย แนวปฏิบัติ
เกี่ยวกับการชุมนุมรอบกองไฟ การบริหารในกองลูกเสือสามัญ ทักษะการลูกเสือและ
การสอน การวางแผน หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ก ากับลูกเสือ พิธีการลูกเสือ-
เนตรนารี การส่งเสริมกิจกรรมลูกเสือสามัญ การเดินทางไกล การมีจิตส านึก
สาธารณะ โครงการฝึกอบรมผู้ก ากับลูกเสือ-เนตรนารี 

           Orientation and training scouts, background of the boy scouts 
and the world scout organization activities, the strategies discipline 
training, tidiness and agility portrait of boy scout gaming train, the 
system of squad scouting and the structure of Thai scouting history, 
practice on camp fire, the scouts administration, teaching skills and 
planning for scouting, duties and responsibilities of the scout leader, 
the scouts ceremony, promoting scouting affair,  Hiking and camping 
for the scouts, the public awareness, project of training director for 
scouts 
 

1109404 ผู้ก ากับลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ขั้นความรู้เบื้องต้น   2(1-2-3) 
 Senior Boy Scouts and Girl Guides Basic Unit Leader 

Training Course 
 

           การปฐมนิเทศและการฝึกอบรมลูกเสือ  กิจการลูกเสือ  สาระส าคัญของ
กิจการลูกเสือ  จุดหมายและวิธีการลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่  ค าปฏิญาณและกฎของ
ลูกเสือ  วินัยและความเป็นระเบียบเรียบร้อย  สัญญาณ  ระบบหมู่  ที่ประชุมนายหมู่ 
การประชุมภายในหมู่และกอง  การสวนสนาม  ข้อเสนอแนะในการประชุมรอบกอง
ไฟ เกมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ หลักสูตรพิเศษลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่  บทบาทการท างาน
ร่วมกับคนอ่ืนและชุมชน  เงื่อน  แผนที่  เข็มทิศ  สิ่งแวดล้อม  การอนุรักษ์  การปฐม
พยาบาล  การมีจิตส านึกสาธารณะ   และการประชุมกองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่  การ
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บริหารงานในกองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ 
           Orientation and training scouts, principle of  scouting 

foundation, The purposes and strategies of the senior scouts, Scout 
promise and law,  discipline,  tidiness,  signal, the  patrol system, the 
conference of scoutmaster, the parade, suggestions of camp fire,  the 
senior scout game, the senior scout curriculum, the role of working 
with others to conserve environmental and community, map, 
compass, first aid, public consciousness and the administration of 
senior scouts’ division 
 

         2.1.2  วิชาฝึกปฏิบัติวิชาชีพครู             14  หน่วยกิต 
 

 รหัสวิชา ชื่อวิชาและค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 
1100403 ฝึกปฏิบัติวิชาชีพครู 1                                                      1(90 ชั่วโมง) 
 Teaching Practice 1  
           บูรณาการความรู้ ด้านการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ ออกแบบเครื่องมือ

วัดผล การตรวจข้อสอบ การให้คะแนน และการตัดสินผล การสอบภาคปฏิบัติและ
การให้คะแนน การวิจัยแก้ปัญหาผู้เรียน มาใช้ในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพใน
สถานศึกษา โดยการสังเกตและมีส่วนร่วมในสถานศึกษา ไม่น้อยกว่า 2 สัปดาห์และ
น าเสนอผลการศึกษา 

           Integration of knowledge in term of lesson plans, test design 
and measurement tools, test scoring and results judging, the 
performance exam and scoring rubrics, behavioral research in 
classroom, applying for observing and participating in school at least 
two weeks and present the result of observation 

 
1100404 ฝึกปฏิบัติวิชาชีพครู 2                                                     1(90 ชั่วโมง) 
 Teaching Practice 2  
           บูรณาการความรู้ ด้านการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ การปฏิบัติการสอน  

ออกแบบเครื่องมือวัดผล  การตรวจข้อสอบ  การให้คะแนน  และการตัดสินผล 
 การสอบภาคปฏิบัติและการให้คะแนน  การวิจัยแก้ปัญหาผู้เรียน  มาใช้ในการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพในสถานศึกษา  โดยการทดลองสอนในสถานศึกษา  ไม่น้อยกว่า 
2 สัปดาห์ และน าเสนอผลการศึกษา 

           Integration of knowledge in term of lesson plans, teaching 
performance, test design and measurement tools, test scoring and 
results judging, practical examination and scoring rubrics, using 
behavioral classroom research in teaching practice in school at least 
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two weeks afterwards presenting the result of the practical 
 
1100506 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1                                        6(540 ชั่วโมง) 
 Practicum 1  
           การบูรณาการความรู้ทั้งหมดมาใช้ในการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา  

โดยศึกษาและปฏิบัติงานหน้าที่ครูผู้สอน ครูประจ าชั้น งานสนับสนุนการเรียนการ
สอน หลักสูตร บันทึกผลการปฏิบัติงานด้านต่างๆที่แสดงให้เห็นถึงแนวทางการ
แก้ปัญหาด้วยการวิจัยในชั้นเรียน การจัดท าโครงการพัฒนาผู้เรียน การประเมินผล
การเรียนการสอน การน าผลการประเมินมาพัฒนาการจัดการเรียนรู้  และการ
สัมมนาทางการศึกษา 

           Integrating knowledge into teaching practice in schools by 
learning and performing teachers role, class teacher, supporting 
teaching and learning  affair, curriculum, performing teaching course 
record  that  demonstrate the solution with research in the classroom, 
the preparation of the project to improve the students, evaluation of 
teaching, applying the results of assessment  to improve the students 
and educational seminars 
 

1100507 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2                                        6(540 ชั่วโมง) 
 Practicum 2  
           การบูรณาการความรู้ทั้งหมดมาใช้ในการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา  

การจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ที่ยึดผู้เรียนเป็นส าคัญ การเลือกใช้การผลิตสื่อและ
นวัตกรรมที่สอดคล้องกับการจัดการเรียนรู้การใช้เทคนิคและยุทธวิธีในการจัดการ
เรียนรู้ การวัดประเมินผลการเรียนรู้ การท าวิจัยในชั้นเรียนเพ่ือพัฒนาผู้เรียน  การน า
ผลการประเมินมาพัฒนาการจัดการเรียนรู้  การบันทึก  รายงานผลการจัดการเรียนรู้
และการสัมมนาทางการศึกษา 

           Integrating knowledge into teaching practice in schools, the 
preparation of lesson plans follows the learner center method, using  
innovative materials for teaching, using the advantageous techniques 
and strategies for teaching, assessment of learning, research performing 
to improve the students, applying the results of assessment  to 
improve the students, recording the task, learning outcome reporting 
and educational seminars 
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   2.2  กลุ่มวิชาเอก   ไม่น้อยกว่า     79  หน่วยกิต 
 

         2.2.1  วิชาเอก   ไม่น้อยกว่า     69  หน่วยกิต 
 

         1)  วิชาบังคับ           55  หน่วยกิต 
 

 รหัสวิชา ชื่อวิชาและค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 
1102209 อุลูมอัล-กุรอาน   2(1-2-3)           
 Ulum al-Qur’an  
          ประวัติความเป็นมา ความส าคัญ และความยิ่ ง ใหญ่ของอัลกุรอาน 

วะหฺยู สาเหตุการประทาน การบันทึกและการรวบรวมอัลกุรอาน แนวเนื้อหาและ
ลักษณะทางภาษา ความแตกต่างระหว่างมักกียะฮฺและมาดานียะฮฺ ความหมายและ
ความส าคัญด้านต่างๆ ของอิอฺญาซอัลกุรอาน(I’jaz al-Quran) หลักการอรรถาธิบาย 
กฎเกณฑ์และมารยาทต่ออัลกุรอาน  

               History, significance and greatness of the Holy Quran, revelation, 
causes of descent of the verses, recording and compilation of the Holy 
Qur'an, content and linguistic style, the differences between surah 
Makkiyah and surah Madaniyah, meaning and importance of Holy 
Qur'an Miracles,  theories and rules of interpretation and etiquette for 
the Quran 

 
1102310 อัล-กุรอาน 1   3(2-2-5)           
 Al-Qur’an  1  
         การอ่าน การท่องจ าอัล-กุรอานตามหลักตัจญฺวีด วิธีสอนและวิธีการ

อรรถาธิบายอัล-กุรอาน การอรรถาธิบายอายะฮฺอัลกุรอานเกี่ยวกับการศึกษา และ
การจัดการเรียนการสอน  

        Reading and memorizing the Holy Quran according to tajweed, 
the way of teaching and explanation the Holy Quran, the 
interpretation of the Holy Quran about education and teaching 

  
1102211 อัล-กุรอาน 2   3(2-2-5)           
 Al-Qur’an 2  
         การอ่าน การท่องจ า และการอรรถาธิบายอายะห์อัล-กุรอานเกี่ยวกับการ

ด าเนินชีวิต คุณธรรมจริยธรรม และการอยู่ร่วมในสังคม ความตระหนักในคุณค่า
ของอัลกุรอาน การประยุกต์ในการพัฒนาการเรียนรู้ และการน าไปใช้ในการด าเนิน
ชีวิตอย่างสันติสุข 

         Reading and memorizing the Holy Quran about lifestyle, ethics 
and living in society, awareness of value of the Holy Quran, application 
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for learning development, appreciate and application for living a 
peaceful life 

  
1102212 จริยธรรมและบุคลิกภาพมุสลิม   2(1-2-3)           
 Islamic Ethics and Muslim Characteristics  
          ความหมาย ความส าคัญ รากฐานของจริยธรรมอิสลาม บทบาทของ

จริยธรรมในการพัฒนาบุคลิกภาพ อัล-กุรอานและอัล-หะดีษที่เกี่ยวข้องกับจริยธรรม
และบุคลิกภาพมุสลิมที่มีต่อพระเจ้า มนุษย์ และสังคม จริยธรรมส าหรับครูอิสลาม
ศึกษา การจัดการเรียนการสอนจริยธรรมอิสลามอย่างมีหิกมะฮฺ การฝึกปฏิบัติตน
และการควบคุมตนเองให้ด ารงตนตามหลักจริยธรรมอิสลาม  
         Definition, importance and foundations of Islamic Ethics in 
personality development, the Holy Quran and al-Hadith related to 
Muslim ethics’ and personality towards God, human and society, 
ethics of Islamic teachers, learning management of Islamic ethics with 
intelligently (Hikmah), self-efficacy and self-control in the way of 
Islamic ethics 
 

1102213 การสอนชีวประวัติบรรดาศาสดาส าหรับครูอิสลามศึกษา         2(1-2-3)           
 Teaching Prophets’ Biography for Islamic Teachers  
         ประวัติของบรรดาศาสดา  บรรดาอุลุลอัซมี และชีวประวัติของนบีมูฮัมหมัด 

วิธีการสอนประวัติของบรรดาศาสดา การออกแบบการจัดเรียนรู้ สื่อการเรียนการ
สอนชีวประวัติของบรรดาศาสดา และการประยุกต์ใช้ในการด ารงชีวิต  
        Biography of the prophets,  Ulul Azmi prophets and the prophet 
Muhammad (SWT), the way to teach history of the prophets,  the 
design of learning and teaching materials for teaching prophets 
histories and application for life living 

  
1102214 ประวัติศาสตร์อิสลาม 1    2(1-2-3)           
 Islamic History 2  
         ประวัติ การเมืองการปกครอง เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในสมัยของคอลีฟะห์ทั้งสี่ 

ประวัติการก่อตั้ง ความรุ่งเรื่อง ความตกต่ า และการล่มสลายของราชวงค์อุมัยยะฮฺ 
         History, politics, governance, the events occurring in the era of 
fourth Khalifah and the history of foundering record, prosperous, 
depression and the fall of the Umayyah dynasty 
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1102216 การสอนเพื่อเสริมสร้างสันติสุขส าหรับครูอิสลามศึกษา   3(2-2-5)           
 Teaching Peace Building for Islamic Teachers  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1102217 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1102315 

        ความหมาย ขอบเขตและความส าคัญของสันติสุข ปัจจัยและกระบวนการ
สร้างสันติสุขในอิสลาม ความส าเร็จและความล้มเหลวในการสร้างสันติสุขใน
ประวัติศาสตร์อิสลาม แนวทางในการจัดการเรียนรู้และการออกแบบกิจกรรมในการ
จัดการเรียนรู้อิสลามศึกษาเพ่ือเสริมสร้างสันติสุข  
         Definition, scope and importance of peace, factors and peace-
building process in Islam, a case study of successful  and failure in 
peace building in Islamic history, guidelines for the management of 
learning and design activities in learn Islamic Education to strengthen 
peace 
 
การบริหารและการจัดการการสอนอิสลามศึกษา                           3(2-2-4)       
Islamic Education Administration and Management   
        หลักการ ทฤษฎี  ขอบข่ายและกระบวนการบริหารและการจัดการการสอน
อิสลามศึกษา วิสัยทัศน์ กลยุทธ์ และเทคนิคการบริหารและจัดการการสอนอิสลาม
ศึกษาให้มีประสิทธิภาพ การจัดระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการการศึกษา
อิสลาม 
        Principle, concept, scope and process of Islamic education 
administration and management, strategy, vision and technique on  
effective Islamic education administration, information management 
system for Islamic educational management 
 
ประวัติศาสตร์อิสลาม 2                                                       2(1-2-3)           
Islamic History 2 
        ประวัติ การเมืองการปกครอง และเหตุการณ์ส าคัญที่เกิดขึ้นในสมัยการ
ปกครองของราชวงศ์อับบาซียะฮฺ ราชวงศ์อุมัยยะฮฺในสเปน และราชวงศ์อุษมานียะฮฺ 
สงครามครูเสด ประวัติความเจริญรุ่งเรือง ความตกต่ า และการล่มสลายของแต่ละ
ราชวงศ์ 
        History, politics governance, the events occurring in the era of 
Abbasiyah, Umayyah and Uthmanyyah dynasties in Spain, the events 
of Crusade, history of prosperity, depression and collapse of each 
dynasties 
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1102319 หะดีษ                                                                          3(2-2-5)  
 Hadith   
          การอ่าน  การท่องจ าหะดีษเกี่ยวกับการศึกษา การจัดการเรียนรู้ บทบาท

ของครู บทบาทของศิษย์ การอบรมในครอบครัว คุณธรรมจริยธรรม การด าเนิน
ชีวิตและการอยู่ร่วมกันในสังคม ความตระหนักในคุณค่าในการปฏิบัติตน และการ
ปฏิบัติงานวิชาชีพครู  

 

          Reading and memorizing hadith related to education, learning 
management, the role of teachers, learners, teaching in family, ethics 
in lifestyle and coexistence in society, awareness of value in practice 
and teaching professional practice 

 

   
1102320 การสอนหะดีษส าหรับครูอิสลามศึกษา                                    3(2-2-5)            
 Teaching Hadith for Islamic Teachers   
         การออกแบบการจัดการเรียนรู้หะดีษตามหลักสูตรอิสลาม สื่อการเรียนการ

สอน การวัดและการประเมินผล  
         Design of learning management in hadith according to Islamic 

curriculum, teaching materials and measurement and evaluation 
 

1102321 เตาฮีด 1                                                                         2(1-2-3)              
 Tawhid 2  
         ความหมาย ความส าคัญ หลักการศรัทธาและหลักการยึดมั่นต่ออัลลอฮฺ เราะ

สูล คัมภีร์ในอิสลาม มลาอิกะฮฺ วันกิยามะฮฺ อัลเกาะฎออฺและอัลเกาะดัรฺ สิ่งที่ท าให้
หลักการศรัทธาเป็นโมฆะ  

         Definition, importance, categories, principles of faith and the 
principle of adherence to Allah, the prophets, the holy books in Islam, 
the angels, judgment day and Qadha and Qadar and to appreciate and 
something caused the principles of faith null and void 
 

1102323 การศึกษาอิสลามในจังหวัดชายแดนภาคใต้      2(1-2-3)           
 Islamic Education in Southern Provinces  
         วิวัฒนาการ ระบบการเรียนการสอน และการจัดการศึกษาหลักสูตร 

นวัตกรรมด้านการจัดการเรียนการสอน และการจัดการเรียนรู้อิสลามศึกษาใน
จังหวัดชายแดนภาคใต้ หน่วยงาน องค์กรที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาอิสลาม
ศึกษาในภาคใต้และประเทศไทย 
         Evolution, learning, teaching and the curriculum management, 
innovation in teaching and learning, the management of Islamic 
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education in the southern border provinces, department and 
organizations involved in Islamic education in southern Thailand 
 

1102324 เตาฮีด 2   2(1-2-3)           
 Tawhid 2  
          การก าเนิด วิวัฒนาการ และแนวคิดส าคัญของส านักคิดต่างๆในอิสลาม อะฮฺ

สุนนะฮฺวัลญะมาอะฮฺ คอวาริจญฺ ซีอะฮฺ มุรญิอะฮฺ ญะบาริยะฮฺ กอดาริยะฮฺ และมุอฺ
ตะซิละฮฺ  

          Origin, evolution and concept of schools of thought in Islamic 
thinking, the followers of ahl al-Sunnah wa al-Jamaah, khawarij, Shiah, 
Murji’ah, Jabariyah, Qadariyah and Mu’tazilah 
 

1102325 อิสลามกับวิทยาศาสตร์        2(1-2-3)           
 Islam and Science  
         ความสัมพันธ์ของอิสลามกับวิทยาศาสตร์ แนวคิดเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ใน   

อัลกุรอานและอัลหะดีษ การค้นพบทางวิทยาศาสตร์ที่ปรากฎในอัลกุรอานและหะ
ดีษ พัฒนาการวิทยาศาสตร์ในโลกอิสลาม นักวิทยาศาสตร์มุสลิม บทบาทด้าน
วิทยาศาสตร์ และอิทธิพลต่อสังคมโลก การบูรณาการศาสตร์ด้านวิทยาศาสตร์กับ
หลักค าสอนอิสลามและการประยุกต์ใช้เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้อิสลามศึกษา 
          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 Islamic development 
teaching  
 

1102326 สัมมนาทางการสอนอิสลามศึกษา       2(1-2-3)           
 Seminar in Teaching in Islamic Education   
          ความหมาย ขอบข่าย จุดมุ่งหมาย รูปแบบและกระบวนการการสัมมนา

ทางการสอนอิสลามศึกษา การวางแผนการจัดสัมมนา การวิเคราะห์สภาพปัญหา
และแนวโน้มของการจัดเรียนรู้อิสลามศึกษา การคิดอย่างเป็นระบบ การท างานเป็น
ทีม และการน าเสนอผลการศึกษาค้นคว้า 

 
 
 
 

          Definition, scope, aims, pattern and processes of Islamic 
education seminars, study of academic progress in teaching Islamic 
education, planning seminar, analysis of problems and Islamic 
education management trends,  systematic thinking, team working and 



 
    53 

 

 

 research findings presentation 
 

1102435 อุลูมอัล-หะดีษ   2(1-2-3)           
 Ulum al-Hadith  
 ความหมายอัลหะดีษ ประวัติการบันทึก การรวบรวมและการจ าแนก

ประเภทของอัลหะดีษ สถานภาพของหะดีษ ชีวประวัติของผู้บันทึกหะดีษ  
Definition of al-Hadith, history of recording, compiling and 

classification of Hadith, the Hadith status, biography of al-Hadith 
recorders 

 
1102336 ฟิกฮฺเบื้องต้น   2(1-2-3)           
 Introduction to Figh  
         ความหมาย การก าเนิด ความส าคัญ ความแตกต่างระหว่างฟิกฮฺกับชะรีอะฮฺ 

พัฒนาการของฟิกฮฺ  ฐานะและบทบาทของฟิกฮฺในยุคต่างๆ แนวคิดของมัซฮับต่างๆ 
เกี่ยวกับฟิกฮ์ ประวัติความเป็นมาของวิชาอูศูลอัล-ฟิกฮฺ ฮุกุม (บทบัญญัติ) ประเภท
ของฮุกุม แหล่งที่มาของฮุกุม และการประยุกต์ในการด าเนินชีวิตและการปฏิบัติงาน 
        Definition, origin, significance, differences between Fiqh and 
Shari’ah, the development of Fiqh, position and role of fiqh in various 
periods, Madthabs’ perspective on Fiqh, the history of the principles of 
Fiqh, Hukum (legislation); types of Hukum; sources of Hukum and 
application of Hukum in subsistence and working 
 

1102437 ฟิกฮ ฺ1   2(1-2-3)           
 Fiqh 1  
         ความหมาย ขอบเขต ความส าคัญและบทบัญญัติของฟิกฮ์ เกี่ยวกับการท า

ความสะอาด การละหมาด การถือศีลอด การจ่ายซะกาต การท าฮัจญ์ การออกแบบ
การจัดการเรียนรู้และสื่อการสอนฟิกฮฺ 

        Definition, scope, significance and provision of Fiqh on Taharah, 
Salat, Siyam, Zakat, and Hajj, learning management design and 
instruction media on Figh  
 

1102438 ภาษาอาหรับส าหรับการศึกษาอิสลาม      2(1-2-3)           
 Arabic Language for Islamic Education  
          ทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน การใช้ภาษาอาหรับเพ่ือการสื่อสาร การอ่านจับ

ใจความและสรุปย่อจากการอ่าน 
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         Listening, speaking, reading and writing skills, using Arabic for 
communication, reading comprehension and summarize from the 
reading  
 

1102439 ปรัชญาการศึกษาอิสลาม   2(1-2-3)           
 Philosophy of Islamic Education    
          ความเป็นมาและความส าคัญของปรัชญาในอิสลาม ปรัชญาอิสลามด้าน

การศึกษา การเมือง สังคมและจริยศาสตร์ตามแนวคิดของปราชญ์มุสลิม แนวคิด
เกี่ยวกับการจัดการศึกษาอิสลาม  การเสริมสร้างศักยภาพ สมรรถภาพ และความ
เป็นครูอิสลามศึกษา การประยุกต์ใช้ในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ และหลักสูตร
อิสลามศึกษา 
       Background and the importance of philosophy in Islam, Islamic 
philosophy of education, politic, social and ethics based on Muslim  
scholars concept, the concept of Islamic education management, 
empowering capacity, ability and performance as Islamic teacher, the 
application for Islamic learning management and Islamic Studies 
curriculum development 
 

1102440 อิสลามานุวัตรทางการศึกษา         2(1-2-3)           
 Islamization of Education  
          ความหมาย ความส าคัญเกี่ยวกับอิสลามานุวัตร ความจ าเป็นของอิสลามา   

นวุัตรด้านการศึกษา หลักสูตร การจัดการเรียนรู้ วิธีวิทยาการวิจัย กระบวนการ 
อิสลามานุวัตรทางการศึกษาของนักการศึกษามุสลิม การประยุกต์ใช้กระบวนการ 
อิสลามานุวัตรในการพัฒนาการเรียนรู้ 

           Definition and importance of Islamization, the necessary of 
Islamization in education; curriculum; learning management and 
research methodology, Islamization process on education of Muslim 
educator scholars, the application of Islamization process into Islamic 
education development 
 

1102441 วิธีวิทยาการวิจัยทางการศึกษาอิสลาม      3(2-2-5)           
 Research Methodology in Islamic Education  
          ความหมาย  ประเภท กระบวนการ วิธีวิทยาการวิจัยทางการศึกษาอิสลาม

ทั้งเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ การใช้กระบวนการวิจัยในการแก้ปัญหาเพ่ือการ
พัฒนาผู้เรียนและการเรียนการสอน  การจัดการความรู้ด้านการวิจัยในการสอน
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อิสลามศึกษา การออกแบบและการปฏิบัติการเขียนโครงการวิจัย การฝึกท าวิจัย 
การเขียนรายงานและการน าเสนอวิจัย 

             Definition, category, process and research methodology in 
Islamic education both qualitative and quantitative research, using 
research process in solving problems to develop the student and 
teaching, knowledge management on research in Islamic education,    
practicing and  design research projects, research proceed and 
presentation 
 

1102443 การศึกษาอิสลามในอาเซียน                                                   2(1-2-3)           
Islamic Education in ASEAN 

การจัดการความรู้เกี่ยวกับระบบ  รูปแบบการจัดการศึกษาอิสลามในกลุ่ม
ประเทศอาเซียน  องค์กรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง แนวโน้มการพัฒนา แนวทางการ
สร้างเครือข่ายด้านวิชาการอิสลามศึกษากับประเทศในกลุ่มอาเซียน 

Knowledge management on system and model on Islamic 
education  in ASEAN countries, organizations and agencies involved in 
education, development trend, strategy for establishment of Islamic 
education networks with ASEAN countries 
 
วิชาเลือก ไม่น้อกว่า                                                14        หน่วยกิต 

   

รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา     น(ท-ป-อ) 
1102218 ภาวะผู้น าในอิสลาม   2(1-2-3)           
 Islamic Leadership   
          แนวคิด ทฤษฎี ลักษณะและบทบาทของผู้น าตามทัศนะอิสลามและทัศนะ

ทั่วไป การสร้างภาวะผู้น าตามหลักการอิสลาม การใช้ภาวะผู้น าตามหลักการอิสลาม
ที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมปัจจุบัน ท่ามกลางสังคมพหุวัฒนธรรมเพ่ือพัฒนาการ
เรียนรู้ อิสลามศึกษา  ปัจจัยและแนวทางที่น าไปสู่ความส าเร็จของผู้น าการ
เปลี่ยนแปลงด้านหลักสูตรและการสอนอิสลามศึกษา 

           Perspectives, theories, characters and roles of leaders in Islamic 
and general perspectives, cultivate leadership based on Islamic 
principles, appropriate leadership for current context among 
multicultural societies into develop an Islamic education, factors and 
approaches leading to the success of the leaders in Islamic education 
curriculum and instruction 
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1102322 ฮาลาลศึกษา  2(2(1-2-3)           
 Halal Studies   
 ความหมาย ขอบเขต  ความส าคัญของฮาลาล ความเป็นมา บทบาทและ

แนวโน้มของสถาบันฮาลาลในประเทศไทย องค์ประกอบเกี่ยวกับฮาลาลและฮา
รอม มาตรฐานฮาลาลแห่งชาติ การขอรับรองและขอใช้เครื่องหมายฮาลาล และ
การออกแบบการจัดการเรียนรู้ฮาลาลศึกษา 

 Definition; scopes and significance of Halal, background;  
roles and Halal institutions trends in Thailand, the elements of Halal 
and Haram, national Halal standards, application for Halal 
certification and learning management design on Halal education 

  
1102327 การสอนตัจญฺวีดส าหรับครูอิสลามศึก 3(2-2-5)           
 Teaching Tajwid for Islamic Teachers   
         หลักการ และกฎเกณฑ์ในการอ่านอัลกุรอาน การอ่านอัลกุรอานและการ

ออกเสียง ตัวอักษร ค า ประโยคและอายัต (โองการ) ได้ถูกต้องและคล่องแคล่ว 
การออกแบบการจัดการเรียนรู้วิชาการสอนตัจญฺวีด 

         Principles and basis of Qur’anic reading, Qur’anic reading;  
pronunciation; alphabets; words; sentences and Ayat with correctly 
and fluently, learning management design on Tajwid Teaching 

  
1102328 อารยธรรมอิสลาม      2(1-2-3)           
       Islamic Civilization  
         อารยธรรมอิสลามในสมัยการปกครองของอาณาจักรอิสลามในอดีต และ

อารยธรรมอิสลามร่วมสมัย ประวัติความเป็นมา และอิทธิพลของอารยธรรม
อิสลามที่มีต่อสังคมโลก อารยธรรมอิสลามในดินแดนแถบเอเชียตะวันออกเฉียง
ใต้และกลุ่มประเทศอาเซียน  

         Islamic civilization in the era of Islamic Kingdom governance in 
the past and contemporary Islamic civilization, the history and the 
influences of Islamic civilization to the world society, Islamic 
civilization in Southeast Asia and ASEAN countries 

 
 

1102329 ปราชญ์และนักคิดมุสลิม      2(1-2-3)           
 Philosophers and Muslim Thinkers  
         ประวัติ แนวคิด ความเชื่อของนักคิดและปราชญ์มุสลิมด้านสังคม การเมือง 

เศรษฐกิจ และการศึกษา การประยุกต์ใช้จัดการเรียนรู้และการด าเนินชีวิต 
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             History, perspective and dogma of Muslim scholars in the fields 
of social, political, economic and education, application learning 
management and daily life living 

  
1102330 มุสลิมในโลกปัจจุบัน     2(1-2-3)           
 Muslim in Contemporary World  
          สถานภาพ บทบาทของของโลกมุสลิมตั้งแต่สงครามโลกครั้ง ที่ 1 จนถึง

ปัจจุบัน สาเหตุความตกต่ าของโลกมุสลิม แนวทางและแนวโน้มในการฟื้นฟู 
           Status, role of the Muslim world since the World War I to 

present, the causes of depression;  approaches and trends to 
recovery 

 
1102331 ศาสนาเปรียบเทียบ       2(1-2-3)           
 Comparative Religion  
          ประวัติ และวิวัฒนาการการก าเนิดศาสนา แนวคิด ทฤษฎี หลักธรรมค าสอน

ของศาสนาต่างๆ 
           History and evolution of religious’ origins, perspectives; theories 

and principles of religions 
     
1102332 อิสลามและวัฒนธรรม          2(1-2-3)           
 Islam and Culture  
          ความหมายของวัฒนธรรม ความแตกต่างและความสัมพันธ์ระหว่าง

วัฒนธรรมกับศาสนา อิสลามและแนวคิดเกี่ยวกับวัฒนธรรม การปฏิบัติตนเกี่ยวกับ
วัฒนธรรมและการสร้างวัฒนธรรมตามหลักอิสลาม 

             Definitions of culture, difference and relationship between 
culture and religion, Islam and concept on culture, cultural practices 
and creating Islamic culture 

 
1102442 ภาษาอาหรับ        3(2-2-5)           
 Arabic Language  
          อาลามาตุลเอียะอฺรอบของค านามและค ากริยา อัลมุอฺร็อบและอัลมับนีย์ของ 

ค านามและค ากริยา ค านามทั้งห้า ค านามทั้งหก โครงสร้างประโยคในด้านหลัก
ไวยากรณภ์าษาอาหรับเกี่ยวกับต าแหน่งค านามมัรฟูอฺ ค านามมันซูบ และค านามมัญ
รูรต่างๆ อักขรวิธีเกี่ยวกับค ากริยาและค านามแท้ ค ากริยาและค านามเพ่ิม และรูป
ต่าง ๆ ของค าแท้และค าเพ่ิม อัลอัสมาอฺอัลมุซตักกอต ฮัมซะฮฺอัลวัสลฺและฮัม
ซะฮฺอัลกอฏอฺ 
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         Expression signs of nouns and verbs,  al- mu’rab and al-mabney 
of nouns and verbs,  expression signs of five names, expression signs 
of six verbs, the structures of marfu’, mansub and majrur nouns; 
morphology of real verbs and nouns, added verbs and nouns, types of 
real and added words, derivatives words, hamzah al-wasl and hamzah 
al-Qata’ 
 

1102444 กฎหมายครอบครัวอิสลาม    2(1-2-3)           
 Islamic Family Law  
         การหมั้น การแต่งงาน สิทธิและหน้าที่ของคู่สมรส การสิ้นสุดของการสมรส  

การเลี้ยงบุตร สิทธิของบุตรและสิทธิของบิดามารดา การแบ่งมรดก และการ
ออกแบบกิจกรรมจัดการเรียนรู้เกี่ยวกับกฎหมายครอบครัวอิสลาม 

          Engagement; marriage; the rights and obligations of spouses; 
divorcement; parenting, children rights and parental rights, division of 
inheritance, design learning activities about Islamic family law 

 
1102445 เศรษฐศาสตร์อิสลาม    3(2-2-5)           
 Islamic Economics  
          ความหมาย ที่มา พ้ืนฐานและโครงสร้างของระบบเศรษฐศาสตร์อิสลาม 

ปัญหาต่างๆทางเศรษฐกิจและแนวทางแก้ไขตามแนวทางเศรษฐศาสตร์อิสลาม 
กรรมสิทธิ์ ระบบธนาคารอิสลาม และระบบการประกันสังคมในอิสลาม  

            Definition, background, fundamentals and structure of Islamic 
economics systems, economic problems and solutions by Islamic 
economics, proprietary, interest system, Islamic banking system and 
social insurance system in Islam 

 
1102446 การนิเทศการจัดการเรียนรู้อิสลามศึกษา     2(1-2-3)              
 Supervision on Learning Management for Islamic 

Education             
 

           แนวคิด ทฤษฎี หลักการ รูปแบบ เทคนิค กระบวนการนิเทศการศึกษา และการ
นิเทศการจัดการเรียนรู้อิสลามศึกษา การจัดท าโครงการนิเทศการจัดการเรียนรู้ การ
ฝึกปฏิบัติการนิเทศการจัดการเรียนรู้อิสลามศึกษา 
          Concepts, theories, principles, models, techniques, process of 
supervision in education and supervise on Islamic education 
management, conducting supervision learning management project, 
practice in Islamic Learning supervision 
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1102447 การประกันคุณภาพการศึกษาอิสลาม 2(1-2-3)             
 Quality  Assurance  in  Islamic Education  
          แนวคิดในการประกันคุณภาพการศึกษา  การจัดระบบประกันคุณภาพ

การศึกษา  องค์ประกอบ  ตัวบ่งชี้คุณภาพของสถานศึกษาด้านอิสลามศึกษา  
การประเมินผลระดับชาติด้านอิสลามศึกษา การจัดท าข้อมูลและสารสนเทศส าหรับ
การประกันคุณภาพการศึกษา การศึกษาสถานภาพและการพัฒนาคุณภาพของ
องค์กร  การตรวจสอบ  การควบคุมและการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา  
การตรวจสอบตนเองและการประเมินตนเอง การน าผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษาไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

             Concept of quality assurance in education, quality assurance 
system for educational institutions, composition and Indicators for 
Islamic studies, national assessment of Islamic studies, data processing 
and information technology for quality assurance, study the status and 
organization quality development, verification, control, and quality 
assessment within the institution, self-assessment, the results of the 
quality assessment of education to improve the quality of students 

 
1102448 คอมพิวเตอร์ช่วยสอนส าหรับอิสลามศึกษา 3(2-2-5) 
 Computer  Assisted Instruction for Islamic Studies  
          วิธีการน าคอมพิวเตอร์มาใช้ในการจัดการเรียนการสอนอิสลามศึกษา  

ความหมาย ประโยชน์ของกระบวนการสร้างคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  การวิเคราะห์
เนื้อหาและการออกแบบกรอบการสอน การฝึกปฏิบัติในการสร้างโปรแกรมหรือ 
การใช้โปรแกรมส าเร็จรูปมาพัฒนาการจัดการเรียนการสอนอิสลามศึกษา 

            Method of computer using in teaching Islamic education 
management, definitions and benefits of computer assisted instruction 
process, content analysis and teaching frameworks design, practice in 
developing programs or using software program for teaching instruction 
of islamic education  

 
1102449 ดะอฺวะฮฺศึกษา 2(1-2-3) 
 Da’wah  Education  
 
 
 
 
 

         ความหมาย ความส าคัญของการดะอฺวะฮฺ  แบบอย่างกระบวนการดะอฺวะฮฺ
ของท่านนบี (ซ.ล.) บทบัญญัติของอิสลามในการดะอฺวะฮฺ    การเตรียมการและ 
การฝึกดะอฺวะฮฺอย่างมีหิกมะฮฺ การประยุกต์ใช้หลักการดะอฺวะฮฺในการพัฒนาการ
เรียนรู้และการสร้างความร่วมมือในการปฏิบัติงาน 
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1102454 

          Concept, significance of Da’wah, Da’wah process model of the 
Prophet’s (peace be upon him), the provisions of Islam in Da’wah, 
preparation and training of Da’wah with intellegent, applying the 
principles of Da’wah in learning development and collaboration in 
workplace 
 
ฟิกฮ ฺ2                                                                            2(1-2-3) 
Fiqh 2 

ความหมาย ขอบเขต ความส าคัญ และบทบัญญัติเกี่ยวกับการซื้อขาย 
ดอกเบี้ย การแลกเปลี่ยน การกู้ยืม การจ านอง การจ าน า การลงทุน สหกรณ์ 
กองทุน ธนาคาร การมอบฉันทะ การออม การวะเศียะ และการวะกัฟ การออกแบบ
จัดการเรียนรู้ และสื่อการเรียนรู้วิชาฟิกฮฺ   

Significance, scope, and provisions regarding trading, interest, 
exchange, borrowing, mortgaging, pledge, investment, cooperative, 
fund, bank, proxy, savings, recommendation, and endowment, learning 
design, and learning media of Fiqh subject 

 
วิชาการสอนวิชาเอก                     6   หน่วยกิต 

  รหัสวิชา        ชื่อและค าอธิบายรายวิชา   
1102345 การออกแบบการจัดการเรียนรู้การสอนอิสลามศึกษา 3(2-2-5) 
 Learning Management Design in Islamic Education  
          แนวคิด ทฤษฎี การออกแบบการจัดการเรียนรู้การสอนอิสลาม  การจัดการ

เรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  ทักษะ เทคนิคและวิทยาการจัดการเรียนรู้ส าหรับ 
การสอนอิสลามศึกษา  การผลิตสื่อและการใช้สื่อประกอบการสอน การวัดและ
ประเมินผล การจัดท าโครงสร้างรายวิชา หน่วยการเรียนรู้  การออกแบบและการ
พัฒนาการจัดการเรียนรู้อิสลามศึกษาตามกลุ่มสาระการเรียนรู้  การจัดท าแผนการ
เรียนรู้ การฝึกปฏิบัติจัดการเรียนรู้และรายงานผลการออกแบบและพัฒนาการจัดการ
เรียนรู้อิสลามศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 

           Concepts, theories, Islamic learning management design, 
student-centered learning, skills, techniques and learning management 
sciences for teaching Islamic education, Instructional media production 
and usage, measurement and evaluation, course structure and learning 
unit preparations, Islamic education learning management design and 
development according to the learning courses, develop the learning 
plans, practicing on learning management and reporting the design 
and development on Islamic education management 
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1102346 สื่อและนวัตกรรมการเรียนรู้การสอนอิสลามศึกษา                          3(2-2-5) 
Media and Innovation for teaching Islamic Education 
         แนวคิด ทฤษฎีการเรียนรู้ ทฤษฎีสื่อการเรียนรู้ นวัตกรรมทางการศึกษา
อิสลามท่ีส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน เทคโนโลยีสารสนเทศ แหล่งเรียนรู้ 
เครือข่ายการเรียนรู้  การฝึกพัฒนา การออกแบบ การทดลองและการรายงานผล
การใช้สื่อและนวัตกรรมการเรียนรู้อิสลามศึกษา 
           Concept, learning theory, instructional media theory, Islamic 
education innovation to support the student quality development, 
information technology, learning resources, learning networks, 
development and designing practice, experimental and reporting the 
finding of media and innovation usage in Islamic education 
 
เลือกจากวิชาเลือกการสอนวิชาเอก  ไม่น้อยกว่า   4  หน่วยกิต 

รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 
1102333 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสอนอิสลามศึกษา 2 (1-2-3) 
 Information Technology for Instruction in Islamic 

Education 
 

          แนวคิด ทฤษฎีทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา เทคโนโลยีสารสนเทศ 
บทบาทของเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์และสารสนเทศต่อการพัฒนาการเรียนรู้อิสลาม
ศึกษา  การจัดระบบสารสนเทศเพ่ือการศึกษาอิสลาม การน าโปรแกรมส าเร็จรูปมา
พัฒนาการเรียนการสอนอิสลามศึกษา การออกแบบและฝึกปฏิบัติการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือการเรียนการสอน  การสร้างสังคมเครือข่ายการเรียนรู้ผ่านเครือข่าย
อินเตอร์ เน็ต ปัญหา แนวโน้มการใช้นวัตกรรม เทคโนโลยี  สารสนเทศและ 
การสื่อสาร  

          Concept, technology and innovation of education theories, 
information technology, role of technology, computer and information 
in Islamic education learning development, information technology 
management system for Islamic education, the program package 
application for Islamic education learning development, design and 
practice on information technology for instruction, creating social 
learning networks through internet problems, trends of innovation, 
information and communication technology  
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2(1-2-3) 
 
 

          Knowledge management on learning skills and techniques of 
the Prophet (SAW), companions and Muslim scholars, applying on 
learning management skills  and techniques to improve the quality of 
learners according to the learning standards in Islamic education 
curriculum 

 
1102335 วิธีการสอนทักษะการคิดวิเคราะห์และคิดสร้างสรรค์ในอิสลาม           2(1-2-3)  
 Methodology of Teaching Critical and Creative Thinking Skills in    

Islam          
 

          ทักษะการคิดวิเคราะห์และการคิดสร้างสรรค์ในอิสลามเทคนิคและวิธีการ
จัดการเรียนรู้และกิจกรรมเพ่ือพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์และการคิดสร้างสรรค์ใน
อิสลามอย่างเป็นระบบ การพัฒนาสื่อ การวัดและประเมินผลที่ส่งเสริมการพัฒนา
ทักษะการคิดวิเคราะห์และการคิดสร้างสรรค์ในอิสลาม 

          Critical and creative thinking skills in Islam, techniques, learning 
management methods and development activities for critical and 
creative thinking skills in Islam with systematically, media 
development, measurement and evaluation to promotes the 
development of critical and creative thinking skills in Islam 
 

1102336 การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการในอิสลามศึกษา 2(1-2-3)          
 Integrated  Learning Management in Islamic Education  
          แนวคิด และทฤษฎีในการบูรณาการการจัดการเรียนรู้ความหมาย 

ความส าคัญ ประเภท รูปแบบ กระบวนการ ข้อจ ากัดของการจัดการเรียนรู้แบบ
บูรณาการ ฝึกปฏิบัติและออกแบบจัดการเรียนรู้อิสลามศึกษาแบบบูรณาการ  

           Concept and theory in the integrated learning management, 
definition, Important, manner, process and limitation of integrated 
learning management, practicing and designing on integrated learning 
management in Islamic education 
 
 

1102334 ทักษะและเทคนิคการจัดการเรียนรู้อิสลามศึกษา  
Skills and Techniques of Learning Management  in 
Islamic Education 
          การจัดการความรู้ด้านทักษะและเทคนิคการจัดการเรียนรู้ของของท่านนบี 
(ซ.ล.) ซอฮาบะฮฺ และของนักวิชาการ การประยุกต์ใช้ทักษะและเทคนิคการจัดการ
เรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการเรียนในหลักสูตรอิสลามศึกษา 
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1102452 การพัฒนาหลักสูตรอิสลามศึกษา                                             2(1-2-3)  
 Curriculum Development of Islamic Education  
           ปรัชญาการศึกษาอิสลาม แนวคิด ทฤษฎีพ้ืนฐานในการพัฒนาหลักสูตร

อิสลามศึกษา ระดับสถานศึกษา หลักสูตรระยะสั้น หลักสูตรท้องถิ่น และหลักสูตร
เพ่ือพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  หลักสูตรออนไลน์ ปัญหาและแนวโน้มใน    การพัฒนา
หลักสูตรและการสอน  จริยธรรมในการพัฒนาหลักสูตรและการสอน 

 

           Islamic education philosophy, concept and basic theory on 
Islamic educational development curriculum in education institutions 
level, short curriculum, local curriculum, human development 
resources curriculum, online curriculum, problems education in 
curriculum and instruction development, ethics in curriculum and 
instruction development 
 

 

          3.  หมวดวิชาเลือกเสรี     ไม่น้อยกว่า                6   หน่วยกิต 
 

   ให้เลือกเรียนรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฎยะลาโดยไม่
ซ้ ากับรายวิชาที่เคยเรียนมาแล้ว  และต้องไม่เป็นรายวิชาที่ก าหนดให้เรียนโดยที่ไม่นับหน่วยกิตรวมใน
เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรนี้  
 
3.2 ชื่อสกุล เลขบัตรประจ าตัวประชาชน ต าแหน่ง และคุณวุฒิของอาจารย์ 
 3.2.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

ชื่อ-สกลุ 
เลขประจ าตัวบัตรประชาชน 

คุณวุฒิ/สาขาวิชา สถาบันทีส่ าเร็จการศึกษา 
ปี  

พ.ศ. 

ภาระการสอน  
(ชั่วโมง/สัปดาห์/ภาคการศึกษา) 

2560 2561 2562 2563 2564 
1. นายอิบบรอเฮง อาลฮูเซน  
อาจารย ์
3-9501-00164-59-1    

ศศ.ม.(อิสลามศึกษา) 
 
B.A. (Islamic  
Studies   
In  Usulluddin) 

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์
 
Islamic University of 
Madinah,  
ประเทศซาอดุิอาระเบีย 

2552 
 
 

2546 

15 15 15 15 15 

2. นายอับดุลฮาลิม อาแด 
อาจารย ์
3-9501-00571-60-0    

ค.ม.(การสอน
อิสลามศึกษา) 
B.A. (Islamic 
Studies) 

มหาวิทยาลยัราชภฏัยะลา 
 

 
University Islamic Syarif 
Hidayatullah,  
ประเทศอินโดนีเซีย 

2555 
 
 

2543 

15 15 15 15 15 

3. นายฮูซีน อับดุลรามัน  
อาจารย ์
3-9498-00033-55-2   

ศศ.ม.(อิสลามศึกษา) 
 
B.A. (Islamic  
Studies) 

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์
 
Mu’tah University,  
ประเทศจอร์แดน 

2552 
 
 

2539 

15 15 15 15 15 
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4. ดร.กฤษฎา  กุณฑล 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
3-8001-00133-71-9     

ปร.ด. (หลักสูตรและ
การสอน)  
ศษ.ม. (จิตวิทยา
การศึกษา)  
ศศ.บ.(ศึกษาศาสตร์)  
ภาษาไทย 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์
 
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์
 
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์

2556 
 

2536 
 

2534 

3 3 3 3 3 

5. นางเนาวรัตน์ มะลีลาเต๊ะ 
อาจารย ์
3-9202-00193-96-8 

 

ศษ.ม. (การพัฒนา
หลักสตูรและการ
สอน) 
วท.บ.(วิทยาการ
คอมพิวเตอร์) 

วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต ้
 
 
มหาวิทยาลยัทักษิณ 

2559 
 
 

2547 

15 15 15 15 15 

 
 
3.2.2 อาจารย์ประจ าหลักสูตร  

ชื่อ-สกลุ 
เลขประจ าตัวบัตรประชาชน 

คุณวุฒิ/สาขาวิชา สถาบันทีส่ าเร็จการศึกษา 
ปี  

พ.ศ. 

ภาระการสอน  
(ชั่วโมง/สัปดาห์/ภาคการศึกษา) 

2560 2561 2562 2563 2564 
1.  นายอิบบรอเฮง อาลฮูเซน  
อาจารย ์
3-9501-00164-59-1    

ศศ.ม.(อิสลามศึกษา) 
 
B.A. (Islamic  
Studies   
In  Usulluddin) 

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์
 
Islamic University of 
Madinah,  
ประเทศซาอดุิอาระเบีย 

2552 
 
 

2546 

15 15 15 15 15 

2. นายอับดุลฮาลิม อาแด 
อาจารย ์
3-9501-00571-60-0    

ค.ม.(การสอน
อิสลามศึกษา) 
B.A. (Islamic 
Studies) 

มหาวิทยาลยัราชภฏัยะลา 
 

 
University Islamic Syarif 
Hidayatullah,  
ประเทศอินโดนีเซีย 

2555 
 
 

2543 

15 15 15 15 15 

3. นายฮูซีน อับดุลรามัน  
อาจารย ์
3-9498-00033-55-2   

ศศ.ม.(อิสลามศึกษา) 
 
B.A. (Islamic  
Studies) 

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์
 
Mu’tah University,  
ประเทศจอร์แดน 

2552 
 
 

2539 

15 15 15 15 15 

4. ดร.กฤษฎา  กุณฑล 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
3-8001-00133-71-9     

ปร.ด. (หลักสูตรและ
การสอน)  
ศษ.ม. (จิตวิทยา
การศึกษา)  
ศศ.บ.(ศึกษาศาสตร์)  
ภาษาไทย 

 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์
 
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์
 
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์

2556 
 

2536 
 

2534 

3 3 3 3 3 
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5. นางเนาวรัตน์  มะลลีาเต๊ะ 
อาจารย ์
3-9202-00193-96-8 

 

ศษ.ม. (การพัฒนา
หลักสตูรและการ
สอน) 
วท.บ.(วิทยาการ
คอมพิวเตอร์) 
 

วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต ้
 
 
มหาวิทยาลยัทักษิณ 

2559 
 
 

2547 

15 15 15 15 15 

 
3.2.3 อาจารย์พิเศษ  
        ไม่มี 
 
4. องค์ประกอบเกี่ยวกับการฝึกภาคสนาม  
 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตสาขาการสอนอิสลามศึกษา มีการฝึกปฏิบัติวิชาชีพครู ซึ่งแบ่งเป็น 
2 ขั้นตอน ได้แก่ 
 1) การฝึกปฏิบัติระหว่างเรียน เป็นการเตรียมเพ่ือปฏิบัติจริง ประกอบด้วยการสังเกตการ
สอน การมีส่วนร่วมกับสถานศึกษาในการพัฒนาหลักสูตร การออกแบบการสอนและการทดลองใช้ใน
ชั้นเรียน และมีส่วนร่วมกับสถานศึกษาในการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร 

 2) การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในสาขาวิชาเอก ประกอบด้วย การปฏิบัติการสอนใน
สถานศึกษาโดยอิสระควบคู่กับการนิเทศ การบูรณาการความรู้ในการจัดท าแผนการเรียนรู้ การจัด
กระบวนการเรียนรู้ใช้สื่อนวัตกรรม เทคนิค และยุทธวิธีการเรียนรู้ในวิชาเฉพาะหรือวิชาเอกได้อย่าง
เหมาะสมกับผู้เรียน การวัดและการประเมินผลการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนรู้และผู้เรียน  
การจัดท า บันทึกและรายงานผลการจัดการเรียนรู้ การจัดกิจกรรมทางวิชาการ การวิจัยในชั้นเรียน
เพ่ือพัฒนาผู้เรียน การปฏิบัติงานของครูนอกเหนือจากการสอน การสัมมนาทางการศึกษา 

4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม 

  1) มีทักษะการฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน มีประสบกาณ์ตรงในเรื่องการประกอบ
วิชาชีพครู ในสถานศึกษาตามท่ีก าหนดไว้ในหลักสูตร 
  2) มีทักษะการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในสาขาวิชาเอก มีการสอนใน
สถานศึกษาเต็มเวลาเพ่ือเรียนรู้ มีการปฏิบัติงานครูตลอดกระบวนการเป็นเวลา ไม่น้อยกว่า 1  
ปีการศึกษา 
 

4.2 ช่วงเวลาที่จัดประสบการณ์ 

  1) การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน ชั้นปีที่ 4 
  2) การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในสาขาวิชาการสอนอิสลามศึกษา ชั้นปีที่ 5 
 
 4.3 การจัดเวลาและตารางสอน 
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  1) การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน แบ่งเป็น 2 รายวิชา จัดเต็มเวลาตลอด 
ภาคการศึกษาท่ี 1 และภาคการศึกษาท่ี 2 ของชั้นปี 4 
  2) ปฏิบัติการสอนตลอดภาคการศึกษาในสถานศึกษาในสาขาวิชาเอก แบ่งเป็น  
2 รายวิชาโดยปฏิบัติงานสอนเต็มเวลาในสถานศึกษารายวิชาละ 1 ภาคการศึกษา ของชั้นปีที่ 5 
 
5. ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าวิจัย 
 5.1 ค าอธิบายโดยย่อ 

นักศึกษาชั้นปีที่ 5  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 5 ปี สาขาวิชาการสอนอิสลามศึกษา 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 จะต้องได้รับการสร้างเสริมประสบการณ์ในการท างานวิจัย โดยมุ่งเน้น
การท าวิจัยในชั้นเรียน เพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนรู้ และคุณภาพของผู้เรียนและผู้สอน ส าหรับน าไป
ประยุกต์ในการสอนต่อไป โดยก าหนดให้นักศึกษาท าวิจัยคนละ 1 เรื่อง 
 5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้  

นักศึกษาชั้นปีที่  5  ได้ฝึกท าวิจัยในชั้นเรียนขณะที่ท าการปฏิบัติการสอนใน
สถานศึกษา เพ่ือให้มีผลการเรียนรู้ ดังนี้ 
  1) มีความสามารถในการท าวิจัยในชั้นเรียนด้านการเรียนการสอน ซึ่งจะเป็นพ้ืนฐาน
ของการท าวิจัยในการปฏิบัติงานสอน และเพ่ือการศึกษาต่อ 
             2) มีทักษะการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในสาขาวิชาเฉพาะ(ประสบการณ์
วิชาชีพครูและปฏิบัติการวิชาชีพครู)  

   3) มีทักษะและมีสมรรถนะในด้านการท าวิจัยในโรงเรียนเพ่ือพัฒนาการเรียนการ

สอนและพัฒนาผู้ เรียน 
 5.3 ช่วงเวลา  

  ชั้นปีที่ 5 
 5.4 จ านวนหน่วยกิต  

6(540) 
 5.5 การเตรียมการ  

ปฐมนิเทศนักศึกษาในเรื่องการวิจัยในชั้นเรียน อาจารย์นิเทศก์คณะครุศาสตร์          
ให้ค าแนะน าช่วยเหลือตลอดระยะเวลาการฝึกวิชาชีพ 
   5.5.1 มอบหมายอาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัยให้นักศึกษาเป็นรายบุคคล 
   5.5.2 อาจารย์ที่ปรึกษาให้ค าปรึกษาในการเลือกหัวข้อ และกระบวนการศึกษาวิจัย 
   5.5.3 นักศึกษาน าเสนอผลการศึกษาปากเปล่าต่อคณาจารย์ที่ปรึกษาประจ าวิชาเพ่ือ
รับข้อเสนอแนะและประเมินผล 
 5.6 กระบวนการประเมินผล 

ประเมินผลงานวิจัยโดยอาจารย์นิเทศก์ และ/หรือ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
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หมวดที ่4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธก์ารสอนและการประเมินผล 
1.  การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 
 1.1 คุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนกัศึกษา กลยุทธ์การประเมินผล 
1. มีทักษะการใช้ภาษามลายู  

กลางและภาษาอาหรับ 
1. จัดรายวิชาในหมวดวิชา      
    ศึกษาท่ัวไป บังคับเรียน 2   
    รายวิชา 
2. จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร   
    โดยการอบรมเพ่ิมเติม  

1. การสอบวัดผล 
2. การประเมินผลการเข้าร่วม 
    กิจกรรม 
 

2. มีทักษะการใช้เทคโนโลยี 
สารสนเทศ 

1. จัดรายวิชาในหมวดวิชา 
    ศึกษาท่ัวไป บังคับเรียน 1  
    รายวิชา 
2. จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร   
    โดยการอบรมเพ่ิมเติมชั้น 
    ปีละ 1 กิจกรรม 

1. การสอบวัดผล 
2. การประเมินผลการเข้าร่วม 
    กิจกรรม 
 

3. มีจิตอาสาและมีจิตส านึก 
   สาธารณะ 

มอบหมายให้นักศึกษารวมกลุ่ม
ท ากิจกรรมอาสาพัฒนาและ
ช่วยเหลือสังคมในลักษณะของ
การบริการวิชาการด้านการ
สอนอิสลามศึกษาตามช่วงเวลา
ที่เหมาะสม 

น า เ ส น อ กิ จ ก ร ร ม ที่ ไ ด้
ด า เ นิ น ก า ร ม า ใ น รู ป ข อ ง
เ อ ก ส า ร ร า ย ง า น  ก า ร จั ด
นิ ท ร ร ศ ก า ร โ ด ย ใ ห้
คณะกรรมการในหลักสูตรเป็น
ผู้ประเมิน 

4. มีความเป็นผู้น าทางวิชาชีพครู 
 
 

การเรียนการสอนตามหลักสูตร
และจัดกิจกรรมเสริมความเป็น
ครูที่นักเรียนใช้ภาษามลายูถิ่น
เป็นภาษาแม่และภาษาอาหรับ
ซึ่งเป็นภาษาที่จะเข้าถึงแก่น
หลักค าสอนของศาสนาอิสลาม 

การประเมินผลการเข้าร่วม 
กิจกรรม 
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คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนกัศึกษา กลยุทธ์การประเมินผล 
5. เป็นผู้มีทักษะในการ  
   ปฏิบัติงานด้านการสอน  
   อิสลามศึกษาและสามารถ  
   สร้างนวัตกรรมทางการศึกษา 

จ า ก ก า ร ฝึ ก ป ฏิ บั ติ ต ล อ ด
หลักสูตร 

การสอบวัดผลและการ
ประเมินผลการปฏิบัติการ 

6. เป็นผู้มีจรรยาบรรณในการ 
    ประกอบวิชาชีพ 

1. ส่งเสริมการมีจริยธรรมและ  
   จรรยาบรรณวิชาชีพให้   
   เป็นไปตามข้อบังคับของ   
   องค์กรวิชาชีพทางการศึกษา 
   โดยจัดบูรณาการจริยธรรม 
   และจรรยาบรรณวิชาชีพและ 
   สอดแทรกในทุกรายวิชา 
2. ติดตามดูแล ความประพฤติ 
   และการปฏิบัติทั้งในชั้นเรียน   
   และนอกชั้นเรียนให้เป็น  
   ลักษณะที่เป็นมุสลิมที่ดี เป็น 
   แบบอย่างที่ดี และจัดให้ม ี
   การให้รางวัลแก่นักศึกษาที่มี 
   ความประพฤติดี เป็น 
   แบบอย่าง 

การประเมินผลการปฏิบัติการ 

7. ด้านบุคลิกภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มีการสอดแทรกเรื่องการแต่ง
กายการเข้าสังคมเทคนิคการ
เ จ ร จ าสื่ อ ส า ร ก า รมี มนุ ษย
สัมพันธ์ที่ดีตามหลักค าสอนของ
ศาสนาอิสลามและการวางตัวใน
การท างานฐานะครูสอนอิสลาม
ศึกษาในบางรายวิชาที่เกี่ยวข้อง
และในกิจกรรมปัจฉิมนิ เทศ
ก่ อ น ที่ นั ก ศึ ก ษ า จ ะ ส า เ ร็ จ
การศึกษา 

การประเมินผลการปฏิบัติการ 
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คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนกัศึกษา กลยุทธ์การประเมินผล 
8. ด้านภาวะผู้น าและความ  
   รับผิดชอบตลอดจนมีวินัย 
   ในตนเอง 

1. ก าหนดให้มีรายวิชาซึ่ง  
   นักศึกษาต้องท างานเป็นกลุ่ม 
   และมีการก าหนดหัวหน้า 
   กลุ่มในการท ารายงาน 
   ตลอดจนก าหนดให้ทุกคนมี  
   ส่วนร่วมในการน าเสนอ 
   รายงานเพื่อเป็นการฝึกให้ 
   นักศึกษาได้สร้างภาวะผู้น า 
   และการเป็นสมาชิกกลุ่มที่ดี 
2. มีกิจกรรมที่มอบหมายให้  
   นักศึกษาหมุนเวียนกันเป็น 
   หัวหน้าในการด าเนิน 
   กิจกรรมเพื่อฝึกให้นักศึกษา 
   มีความรับผิดชอบ 
3. มีกติกาท่ีจะสร้างวินัยใน 
   ตนเองเช่นการเข้าเรียนตรง 
   เวลาเข้าเรียนอย่างสม่ าเสมอ 
   การมีส่วนร่วมในชั้นเรียน 
   เสริมความกล้าในการแสดง 
   ความคิดเห็นอย่างเหมาะสม 

การประเมินผลการปฏิบัติการ 
 
 

2.  การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 
     2.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

2.1.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมินผล 

1) การปฏิบัติตนตามกรอบ   
ระเบียบ ข้อบังคับของ 
สถาบันและสังคม 

2) การแสดงออกถึงการมี 
   วินัยในการ เรียน ตรงต่อ  
   เวลา ซื่อสัตย์สุจริต ขยัน 
   อดทน และสู้งาน 
3) การแสดงออกถึงการ 

1) ก าหนดวัฒนธรรมองค์กร เพ่ือ 
   บ่มเพาะให้นักศึกษามีระเบียบ  
   วินัยโดยเน้นการเข้าชั้นเรียนให้ 
   ตรงเวลาตลอดจนการแต่งกายที่ 
   เป็นไปตามระเบียบของ 
   มหาวิทยาลัย นักศึกษาต้อง 
   มีความรับผิดชอบต่อตนเอง  
   สถาบัน และสังคม เคารพสิทธิ 

1) วัดและประเมินจากผล
ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห์ แ บ บ
วิภาษวิธี 

2) วัดและประเมินจากกลุ่ม 
  เพ่ือน 

3) วัดและประเมินจาก 
    ผลงานกรณีศึกษา 
4) วัดและประเมินจากผล
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ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมินผล 
   เคารพสิทธิและรับฟังความ 
   คิดเห็นของผู้อ่ืน รวมทั้ง 
   เคารพ ในคุณค่าและ 
   ศักดิ์ศรีของความเป็น 
   มนุษย์ 
4) การแสดงออกถึงการมีจิต 

อาสา และมีจิตส านึก 
สาธารณะ 

5) รักและภูมิใจในสถาบัน  
ท้องถิ่น มีจิตส านึกใน 
การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม  
สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม แ ล ะ ภู มิ   
ปัญญาท้องถิ่น 

   และรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น  
   และมีความซื่อสัตย์สุจริต 
2) การวิเคราะห์แบบวิภาษวิธี  

(Dialectics) ในประเด็นวิกฤติ 
ด้ านคุณธรรมจริยธรรมของ
สังคม และวิชาการ  

3) การเรียนรู้โดยการปฏิสัมพันธ์  
    เชิงปฏิบัติการ (Interactive  
    action learning) 
4) การใช้กรณีศึกษา (Case study) 
5) มีการจัดกิจกรรมส าหรับ   
   พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม  
   จริยธรรม และการมีจิตอาสา 

การเข้าร่วมกิจกรรม
เสริมคุณธรรม 
จริยธรรม และการมี 
จิตอาสา 

 
 2.1.2 ด้านความรู้ 

ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมินผล 
1) การแสดงออกถึง 

ความสามารถในการเข้าถึง
แหล่งการเรียนรู้  

2) การแสดงออกถึง 
ความสามารถในการบูรณา
การความรู้และการ
ประยุกต์ความรู้ 

3) มีความรู้และความเข้าใจ 
เกี่ยวกับหลักการและ 
ทฤษฎีที่ส าคัญในเนื้อหา 
ของหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 

จัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยให้
ผู้ เ รี ยนมี การ เ รี ยนรู้ ด้ ว ยตน เอง    
การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม สามารถ
เข้าถึงแหล่งเรียนรู้ บูรณาการความรู้ 
และประยุกต์ ใช้ความรู้ตามหลักการ
และทฤษฎีที่ส าคัญในเนื้อหาที่ศึกษา 
โดยใช้กลวิธีการสอนที่หลาก หลาย
ทั้งการบรรยายร่วมกับการอภิปราย 
การค้นคว้ากรณี ศึกษา ตลอดจน
น าเสนอประเด็นที่ผู้เรียนสนใจเพ่ือ
การเรียนรู้ร่วมกันของกลุ่ม 

ป ร ะ เ มิ น ด้ ว ย วิ ธี ก า ร ที่
ห ล า ก ห ล า ย เ พ่ื อ ใ ห้
ครอบคลุมการประเมินด้าน
ความรู้ ดังนี้ 
1) การทดสอบย่อย  
2) ทดสอบกลางภาคเรียน 

 ปลายภาคเรียน 
3) ประเมินจากรายงาน 

 การศึกษาค้นคว้า  
4) ประเมินจากการน าเสนอ 

รายงานในชั้นเรียน  
 
 2.1.3 ด้านทักษะทางปัญญา 

ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมินผล 
1) สามารถใช้ทักษะการคิด 

 อย่างมีวิจารณญาณ คิด 
 วิเคราะห์ คิดเชิงเหตุผล  
 และคิดเชิงบูรณาการ ใน 
 ชีวิตประจ าวันได้อย่างมี 

การสอนที่เน้นให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะ
การคิด และการแก้ไขปัญหาทั้ง
ระดับบุคคล และกลุ่มใสถานการณ์
ทั่วไป โดยใช้วิธีการสอนที่
หลากหลาย เช่น การอภิปรายกลุ่ม   

การประเมิน เป็นการวัดและ
การประเมินทักษะการคิด 
และการแก้ไขปัญหา เช่น 
1) การสอบวัดความสามารถ 
   ในการคิดและแก้ไขปัญหา 
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ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมินผล 
 ประสิทธิภาพ 

2) มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  
เพ่ือสร้างประโยชน์ต่อ 
ตนเองและสังคมได้  

 

การท ากรณีศึกษา การโต้วาที การ
จัดท าโครงการ และการใช้เกมส์ 
เป็นต้น  

 

   โดยใช้กรณีศึกษา 
2) การประเมินจากผลงานที่ 
   เกิดจากการใช้   
   กระบวนการแก้ไขปัญหา  
   การศึกษาค้นคว้าอย่าง 
   เป็นระบบ   การวิเคราะห์  
   วิจารณ ์เช่น รายงานการ 
   วิเคราะห์วิจารณ์  
   กรณีศึกษา การศึกษา 
   อิสระ รายงานผลการ 
   อภิปรายกลุ่ม การประชุม 
   ปรึกษาปัญหา และการ 
   สัมมนา 

 
 2.1.4  ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมินผล 
1)  สามารถท างานร่วมกับ 

 ผู้อื่นได้ทั้งในฐานะผู้น า 
 และสมาชิกกลุ่ม 

2)  มีความรับผิดชอบต่อ 
บทบาทหน้าที่ของตนเอง  
ทั้งต่อตนเอง ต่อผู้อื่น และ 
ต่อสังคม 

3)  แสดงออกถึงการมี 
    ปฏิสัมพันธ์ที่ดีในสังคม 
    พหุวัฒนธรรม  

 

นักศึกษาต้องมีความสามารถที่จะ
ปรับตัวให้เข้ากับบุคคล และสังคม 
ดังนั้นอาจารย์ผู้สอนต้องจัดการเรียน
การสอน ดังนี้ 
1) กลยุทธ์การสอนที่เน้นการมี 

ปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนกับ 
 ผู้เรียน ผู้เรียนกับผู้สอน และ 
 ผู้เรียนกับสังคม 

2) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ 
 มีการท างานเป็นทีม เพ่ือส่งเสริม  
 การแสดงบทบาทของการเป็น 
 ผู้น าและผู้ตาม 

3) จัดกิจกรรมส่งเสริมให้นักศึกษา 
ได้มีความรับผิดชอบ ปฏิสัมพันธ์ 
 ที่ดีในสังคมพหุวัฒนธรรม 

1) การประเมินความสามารถ 
   ในการท างานร่วมกับกลุ่ม 
   เพ่ือนและทีมงานอย่างมี 
   ประสิทธิภาพและ  
   สร้างสรรค์ 
2) การประเมินผู้เรียนใน  
   การแสดงบทบาทของ 
   การเป็นผู้น า และผู้ตามใน 
   สถานการณ์ การเรียนรู้ 
   ตามวัตถุประสงค์ 
3) ประเมินผลจากการจัด 

 กิจกรรมและการเข้าร่วม 
 กิจกรรมของนักศึกษา 
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 2.1.5  ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  การสื่อสาร  และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  
ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมินผล 

1)  การแสดงออกถึงความ 
สามารถในการใช้ภาษา 
เพ่ือการสื่อสาร  

2)  การแสดงออกถึงความ 
สามารถในการติดต่อ 
สื่อสารโดยใช้เทคโนโลยีได้
อย่างเหมาะสม 

3)  การแสดงออกถึงความ 
สามารถในการวิเคราะห์ 
ตัวเลข แปรผลและ 
น าเสนอข้อมูลได้อย่าง 
เหมาะสม และใช้เป็น 
พ้ืนฐานแก้ปัญหาและ    
การตัดสินใจใน 
ชีวิตประจ าวัน 

4)  การแสดงออกถึงการมี 
    ทักษะการใช้เทคโนโลยี 
    สารสนเทศในการสืบค้น 
    ข้อมูลเพื่อการแสวงหา 
    ความรู้ 

1)  การจัดกิจกรรมการเรียนการ 
สอนที่เน้นให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะ 
การสื่อสารระหว่างบุคคลทั้ง 
การพูด การฟัง และการเขียน 
ในกลุ่มผู้เรียน ระหว่างผู้เรียน 
และผู้สอน และบุคคลที่เกี่ยวข้อง 

2)  การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ 
ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เลือกและ 
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ 
การสื่อสารที่หลากหลาย 
รูปแบบและวิธีการ 

3)  การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ 
ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ใช้ 
ความสามารถในการเลือก 

  สารสนเทศและฝึกทักษะการ 
  น าเสนอข้อสนเทศด้วยวิธีการที่ 

หลากหลายเหมาะสมกับผู้ฟัง  
และเนื้อหาที่น าเสนอ 

1)  การประเมินผลงานตาม 
กิจกรรมการเรียน     
การสอน โดยใช้แบบ 
สังเกต และแบบประเมิน 
ทักษะการพูด การเขียน 

2)  การทดสอบทักษะการฟัง 
    จากแบบทดสอบที่ 
    สอดคล้องกับ 
    วัตถุประสงค์การเรียนรู้ 
3)  การทดสอบการวิเคราะห์ 
    ข้อมูล โดยใช้ข้อสอบ    
    การท ารายงานกรณี  
    และ การวิเคราะห์ข้อมูล

ผลการศึกษาวิจัย 
การศึกษาอิสระ 

 

 
2.2 หมวดวิชาเฉพาะด้าน   

 2.2.1  ด้านคุณธรรมจริยธรรม 
 

ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมิน 
1) ปฏิบัติตนตาม 
    จรรยาบรรณวิชาชีพครูที่ 
    ก าหนดโดยองค์กรวิชาชีพ  
    คือ คุรุสภา 
2) พัฒนาตนเองตามแนว  
   พระราชด าริเศรษฐกิจ  
   พอเพียง 
3) ด ารงตนในสังคมพหุ 
   วัฒนธรรมและร่วมสร้าง  

1) ก าหนดให้อาจารย์ผู้สอนทุกคนมี  
   วัฒนธรรมองค์กรตาม 
   จรรยาบรรณวิชาชีพครู เพ่ือเป็น 
   การปลูกฝังให้นักศึกษามีความรู้  
   ความเข้าใจ และปฏิบัติได้ตาม  
   จรรยาบรรณวิชาชีพครู 
2) อาจารย์ผู้สอนทุกคนต้อง  
   สอดแทรกเรื่องคุณธรรม จริยธรรม 
   ตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู  แนว 

1) มีการประเมินระหว่าง 
   เรียนควบคู่ไปกับการ 
   ประเมินในทุกรายวิชา  
   โดยผู้เรียนประเมินตนเอง  
   ประเมินโดยกลุ่มเพ่ือน  
   อาจารย์  และใช้วิธีการ 
   ประเมินที่หลากหลาย   
   ได้แก่  การสังเกต การ  
   สัมภาษณ์  การสนทนา 
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ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมิน 
   สังคมปรองดองเพ่ือการอยู่  
   ร่วมกันอย่างสันติสุข 
4) จัดการปัญหาและปฏิบัต ิ 
    ตนตามหลักค าสอนของ  
    ศาสนาอิสลาม กรอบ 
   ระเบียบ ข้อบังคับของ 
   สถาบันและสังคม เป็น 
   แบบอย่างที่ดี ยึดมั่นใน 
   คุณธรรมจริยธรรมส าหรับ 
   ครูสอนอิสลามศึกษา 
 

   พระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียง   
   การอยู่ร่วมกันในสังคมพหุ 
   วัฒนธรรมในการสอนทุกรายวิชา   
   เน้นเรื่องศรัทธาต่อวิชาชีพ  ตั้งใจ 
   ถ่ายทอดวิชาการ  ส่งเสริมการ 
   เรียนรู้และท าตนเป็นแบบอย่างที่ดี 
3) ก าหนดให้มีวัฒนธรรมอิสลามใน  
   องค์กร เพ่ือเป็นการปลูกฝังให้ 
   นักศึกษามีระเบียบ วินัยโดยเน้น 
   การเข้าชั้นเรียนให้ตรงเวลา  
   ตลอดจนการแต่งกายท่ีเป็นไปตาม  
   ระเบียบของ มหาวิทยาลัย   
   นักศึกษาต้องมีความรับผิดชอบต่อ 
   ตนเอง  สถาบัน  และสังคม    
   เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็น 
   ของผู้อื่น มีจิตอาสา และมี 
   จิตส านึกสาธารณะ 
4) การเรียนรู้โดยการปฏิสัมพันธ์เชิง 
   ปฏิบัติการ (Interactive action  
   learning) 
   และการใช้กรณีศึกษา  
    (Case study) 
5) การเข้าร่วมกิจกรรมส าหรับ  
   พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม  
   จริยธรรมอิสลาม 

   กลุ่ม  แบบประเมินตนเอง 
2) ประเมินจากการร่วม  
   กิจกรรมเสริมคุณธรรม  
   จริยธรรมความเป็นครูและ 
   กิจกรรมสาขาวิชาการ 
   สอนอิสลามศึกษา  
3) ตรวจผลงานการเรียนรู้  
   โดยใช้การปฏิสัมพันธ์เชิง 
   ปฏิบัติการ การใช้ 
   กรณีศึกษา 
 

 
 2.2.2  ด้านความรู้ 

ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมิน 
1) มีความรู้  ความเข้าใจ 
   เกี่ยวกับหลักการ  แนวคิด    
   ทฤษฎีและการปฏิบัติ ใน 
   รายวิชาชีพครูและวิชาเอก 
   อย่างกว้างขวางอย่างเป็น  
   ระบบ 
2) การแสดงออกถึง 

1) ใช้การสอนหลายรูปแบบตาม  
   เนื้อหาสาระ ได้แก่ การบรรยาย   
   การท่องจ า การอภิปราย การ 
   ทบทวน การฝึกปฏิบัติการ การ 
   สัมมนา การใช้กระบวนการกลุ่ม   
   การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การศึกษา 
   ดูงานในแหล่งเรียนรู้  การบรรยาย 

1) การทดสอบย่อย 
2) ทดสอบกลางภาค  
   การศึกษาปลายภาคศึกษา 
3) ประเมินจากการท่องจ า   
   รายงานการศึกษาค้นคว้า  
   การอภิปราย  การทบทวน  
   การฝึกปฏิบัติการ    
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ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมิน 
   ความสามารถในการ 
   บูรณาการภายในวิชาชีพครู   
   วิชาชีพครูกับวิชาเอก  
   ตามมาตรฐานที่ คุรุสภา 
   ก าหนด 
3) เข้าใจถึงความก้าวหน้าของ  
   ความรู้ในวิชาเอกและ  
   งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
4) การแสดงออกถึง  
   ความสามารถในการบูรณา  
   การความรู้ การประยุกต์ 
   ความรู้กับสาระการเรียนรู้     
   ดังต่อไปนี้ 
   (1) หลักการ แนวคิดและ 
       ปรัชญาอิสลาม 
   (2) พัฒนาการและการ  
      เรียนรู้ของเด็กและวัยรุ่น  

   (3) หลักการอ่าน การ 

      ท่องจ าและการ 
      อรรถาธิบายหลักค าสอน 
      จากอัล-กุรอานและ 
      หลักการสอนอัล-กุรอาน 
   (4) หลักการอ่าน การ  
      ท่องจ าและการ  
      อรรถาธิบายหลักค าสอน 
      จากอัล-หะดีษและ  
      หลักการสอนอัล-หะดีษ 
  (5) อัล-อะกีดะ(หลักศรัทธา)  
      หลักฐานการอ้างอิงค า 
      สอนอิสลามและ 
      หลักการสอนอัล-อะกีดะ 
  (6) อัลฟิก (ศาสนบัญญัติ)  
      และหลักการสอนอัล-ฟิก 
  (7) อัต-ตารีค (ศาสนประวัติ 

   พิเศษโดยวิทยากรภายนอกที่มี 
   ความเชี่ยวชาญ ด้านอิสลามศึกษา 
2) การเรียนรู้จากสื่อเทคโนโลยี  
   สารสนเทศหรือจากสื่อมวลชน 
   ในรูปแบบต่างๆ การเรียนรู้จาก 
   ภูมิปัญญาในชุมชนและการเรียนรู้ 
   ด้วยตนเอง 
3) การเรียนรู้ผ่านกระบวน การวิจัย   
    เช่น การศึกษาค้นคว้าข้อมูล   
    การท าโครงงานการถามตอบ 
    ปัญหาทางวิชาการในห้องเรียน 
 

   การสัมมนา การใช้  
   กระบวนการกลุ่ม การ 
   แลกเปลี่ยนเรียนรู้   
   การศึกษาดูงานในแหล่ง 
   เรียนรู้  การบรรยายพิเศษ 
   โดยวิทยากรภายนอกที่มี 
   ความเชี่ยวชาญ ด้าน 
4) ประเมินจากการน าเสนอ  
    รายงานหน้าชั้นเรียน 
    เกี่ยวกับผลการเรียนรู้ 
    จากสื่อเทคโนโลยี 
    สารสนเทศหรือจาก  
    สื่อมวลชนในรูปแบบ 
    ต่างๆ การเรียนรู้จาก 
    ภูมิปัญญาในชุมชนและ  
    การเรียนรู้ด้วยตนเอง   
    โดยใช้การประเมิน 
    หลากหลายรูปแบบ   
    เน้นการประเมินตาม  
    สภาพจริง ทั้งการใช้แฟ้ม  
    สะสมงาน การประเมิน 
    การปฏิบัติ การสังเกต 
    พฤติกรรม การประเมิน  
    โดยกลุ่มเพ่ือน 



 
    75 

 

 

ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมิน 
      อิสลาม) และหลักการ  
      สอนอัต-ตารีค 
  (8) อัล-อัคลาก (จริยธรรม)   
      และหลักการสอน 
      อัล-อัคลาก 
  (9) หลักการอ่าน การใช้ 
      ภาษาอาหรับส าหรับการ 
      เรียนรู้ การสื่อและการ 
      สืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับค า 
      สอนในศาสนาอิสลาม 
 (10) หลักการอ่าน การใช้  
      ภาษามลายูส าหรับการ 
      เรียนรู้ การสื่อและการ 
      สืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับค า 
      สอนในศาสนาอิสลาม 
 

2.2.3  ด้านทักษะทางปัญญา 
ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมิน 

1) แสดงออกถึงความสามารถ  
   ในการคิดวิเคราะห์  
   สังเคราะห์ ประเมินค่า  
   ในการน าความรู้ด้านวิชาชีพ 
   ครูและวิชาเอกไปใช้ในการ 
   ปฏิบัติงานได้อย่าง 
   มีประสิทธิภาพ 
2) แสดงออกถึงความสามารถ 
   ในการคิดริเริ่มสร้างสรรค์    
   การวิจัยต่อยอดความรู้ การ 
   พัฒนานวัตกรรมด้านการ 
   จัดการเรียนรู้ การพัฒนา 
   หลักสูตรเพื่อพัฒนาผู้เรียน 
   ด้านการเรียนรู้อิสลามศึกษา 
3) ใช้ทักษะการคิดวิเคราะห์   
   สังเคราะห์ ประเมินค่า  
   จัดการความรู้ และน าความรู้ 

1) การเรียนรู้ผ่านกระบวนการ 
   คิดเพ่ือส่งเสริมการคิด  
   วิเคราะห์  คิดสังเคราะห์   
   คิดประเมินค่า  และคิดอย่าง 
   มีวิจารณญาณ โดยจัดให้ 
   มีกิจกรรมในลักษณะ ต่าง ๆ  
   เช่น  การอภิปรายกลุ่ม   
   การคิดวิเคราะห์  หรือ 
   แก้ปัญหาในสถานการณ์ 
   จ าลอง  กิจกรรมการ  
   แก้ปัญหากิจกรรมการ 
   วิเคราะห์จากการมองต่างมุม 
2) การเรียนรู้ผ่านกระบวน  
   การวิจัย เช่น การศึกษา  
   ค้นคว้าข้อมูลจากแหล่ง 
   เรียนรู้ต่าง ๆ การใช้สื่อ 
   เทคโนโลยี  การท าโครงงาน  

1) ประเมินจากผลงานการ 
    อภิปรายกลุ่ม  การคิด  
    วิเคราะห์  หรือแก้ปัญหาใน 
    สถานการณ์จ าลอง   
    กิจกรรมการแก้ปัญหา 
    กิจกรรมการวิเคราะห์ 
    จากการมอง ต่างมุม 
 2) ประเมินความสามารถทาง 
    ปัญญาทั้งการคิดที่เป็น  
    นามธรรมและการ 
    แสดงออกที่เป็นรูปธรรม  
    เช่น  จากกระบวนการ 
    ท างานของนักศึกษา   
    กระบวนการคิด  การสื่อ   
    ความคิด  ความเข้าใจ    
    ความคิดสร้างสรรค์ 
    ของผลงาน 



 
    76 

 

 

ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมิน 
   เกี่ยวกับศาสตร์สาขาอิสลาม  
   ศึกษาไปใช้ในการจัดการ 
   เรียนรู้  แก้ปัญหาและพัฒนา 
   ผู้เรียน  
4) วิจัยต่อยอดความรู้ด้าน  
    อิสลามศึกษาได้อย่าง 
    สร้างสรรค ์
 
5) มีความเป็นผู้น าในการ 
   ปฏิบัติงานด้านการสอน 
   อิสลามศึกษาอย่างมีวิสัยทัศน์ 

 
 

   และการท าวิจัยในชั้นเรียน 
3) การเรียนรู้จากประสบการณ์ 
   ตรง  เช่น  กิจกรรมฝึกปฏิบัติ      
   การฝึกทักษะ  การ สังเกต 
   พฤติกรรมผู้เรียน  การสังเกต 
   การสอน  การสัมภาษณ์หรือ 
   พูดคุยกับผู้มีประสบการณ์ 
   การสอนในชั้นเรียน 
4) การท าวิจัยเพื่อสร้างองค์  
   ความรู้ใหม่  
   (Research-based  
   learning) 
5) การวิจัยและพัฒนา 
   นวัตกรรมอย่างมีวิสัยทัศน์  

3) วัดและประเมินจากผลการ  
    ท าวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ 
    ใหม ่ การน าเสนอผลงาน  
    การวิจัย  

 
2.2.4  ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมิน 
1) แสดงออกถึงการมีความ   
   สัมพันธ์ที่ดี  และมีความ    
   รับผิดชอบต่อผู้เรียน  
   ผู้ร่วมงานและชุมชน สามารถ 
   ท างานร่วมกับผู้อ่ืนในฐานะ 
   ผู้น าและสมาชิกกลุ่มได้ 
   ในสังคมพหุวัฒนธรรม 
2) เปิดโอกาสให้ผู้เรียน  
   ผู้ร่วมงานผู้ปกครอง  
   และชุมชน มีส่วนร่วมในการ 
   จัดการเรียนรู้ 
3) มีความไวในการรับรู้ 
   ความรู้สึกของผู้เรียนอิสลาม  
   ศึกษา  เอาใจใส่ในการรับฟัง  
   และพัฒนาความสัมพันธ์  
   ระหว่างบุคคล อย่างมีความ 
   รับผิดชอบ 
4) มีความรับผิดชอบต่อการ 

1) กลยุทธ์การสอนที่เน้นการมี 
   ปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียน 
   กับผู้เรียน ผู้เรียนกับผู้สอน 
   และผู้เรียนกับสังคม 
2) จัดกิจกรรมการเรียนการ  
    สอนที่ใช้กระบวนการกลุ่ม  
    เพ่ือการเรียนรู้ทักษะ 
    ความสัมพันธ์และความ 
    รับผิดชอบตามบทบาท 
    หน้าที่ 
3) จัดกิจกรรมการเรียนการ 
    สอนที่เน้นการลงปฏิบัติ 
    ในพ้ืนที่  ในสถานศึกษา   
    เพ่ือการเรียนรู้และฝึกปฏิบัติ 
    จริง 
4) จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนมีส่วน 
   ร่วมในการรับผิดชอบและมี    
   ปฏิสัมพันธ์ที่ดีในสังคมพหุ 

1) ประเมินจากพฤติกรรมและ 
    การแสดงออกของนักศึกษา  
   ในการน าเสนอรายงานกลุ่ม 
   ในชั้นเรียน   
2) สังเกตจากพฤติกรรมที่  
   แสดงออกในการปฏิบัติ   
   กิจกรรมต่าง ๆ ใน 
   สถานการณ์ต่างๆ  
3) วัดและประเมินจากผลงาน 
  - การมีปฏิสัมพันธ์ระหว่าง 
    ผู้เรียนกับผู้เรียน ผู้เรียนกบั 
    ผู้สอนและผู้เรียนกับสังคม 
  - การจัดกิจกรรมการเรียนการ  
    สอนที่ใช้กระบวนการกลุ่ม 
    การจัดกิจกรรมการเรียนการ 
    สอนที่เน้นการลงปฏิบัติใน  
    พ้ืนที่  ในสถานศึกษา   
  - การจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนมี 
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ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมิน 
   พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน  
   อิสลามศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   วัฒนธรรม โดยการเรียนแบบ 
   มีส่วนร่วมปฏิบัติการ  
   (Participative learning   
   through action) 
5) การจัดโอกาสให้เป็นผู้น า  
   แบบมีส่วนร่วม (Shared  
   leadership) ในการน าเสนอ 
   งานวิชาการ 
6) จัดกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้  
   ผู้เรียนได้มีการคิด การให้   
   ความเห็นและการรับฟัง 
   ความเห็นแบบสะท้อนกลับ  
   (Reflective thinking) 
7) ก าหนดให้ผู้เรียนเข้าร่วม 
   กิจกรรมเสริมความเป็นครู 
   อิสลามศึกษาตลอดหลักสูตร 

    ส่วนรว่มในการรับผิดชอบ 
    และมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีในสังคม 
    พหุวัฒนธรรม โดยการเรียน 
    แบบมีส่วนร่วมปฏิบัติการ 
  - ผลงานจากการเรียนแบบ 
   ร่วมมือ 
4) วัดและประเมินจากผลงาน  
    กลุ่มและการเป็นผู้น าในการ    
    อภิปรายซักถาม 
 

 
 
 
 
 

 
2.2.5  ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  การสื่อสาร  และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมิน 

1) แสดงออกซึ่งความสามารถ 
   ในการวิเคราะห์ข้อมูล   
   ข่าวสารที่เป็นตัวเลข  
   ภาษาพูด ภาษาเขียน  
   เพ่ือเข้าใจปัญหา การจัดการ 
   ความรู้ และพัฒนาผู้เรียน 
2) แสดงออกซึ่งความสามารถ  
   ในการใช้เทคโนโลยี 
   สารสนเทศในการจัดการ  
   เรียนรู้ และงานที่รับผิดชอบ 
3) มีความไวในการวิเคราะห์  
   สรุปความคิดรวบยอด ข้อมูล 
   ข่าวสารจากผู้เรียนด้าน 
   อิสลามศึกษา  
4) สามารถสื่อสาร มีดุลยพินิจ 
   ในการเลือกใช้ และน าเสนอ 

1.จัดกิจกรรมการเรียนการสอน  
   ในรายวิชาต่างๆ  โดยให ้
   ผู้เรียนมีการใช้ภาษาเพ่ือการ  
   สื่อสาร  การติดต่อสื่อสาร 
   ทั้งระดับบุคคล และกลุ่มคน   
   โดยได้สืบค้น วิเคราะห์และ 
   น าเสนอข้อมูลด้านอิสลาม 
   ศึกษาด้วยเทคโนโลยี 
   สารสนเทศที่หลากหลาย 
   รูปแบบและวิธีการ 
2. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศใน 
   การแลกเปลี่ยนข้อมูล  
   วิเคราะห์สถานการณ์  
   ทั้งสถานการณ์จริง  
   สถานการณ์จ าลองและ  
   น าเสนอการแก้ปัญหาที่  

1) ประเมินผลตามกิจกรรมการ  
   เรียนการสอนโดยการสังเกต    
   ประเมินทักษะการพูด 
   การเขียน การใช้เทคโนโลยี 
   สารสนเทศ 
2) ใช้การทดสอบที่สอดคล้อง 
    กับวัตถุประสงค์การเรียนรู้ 
3) วัดและประเมินจากผลงาน 
    การสืบค้นและการน าเสนอ 
    รายงานประเด็นส าคัญ ด้าน 
    อิสลามศึกษาโดยใช้  
    เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 



 
    78 

 

 

   ข้อมูลสารสนเทศส าหรับ 
   ผู้เรียนอิสลามศึกษาได้ 
   อย่างเหมาะสม 

   เหมาะสมที่หลากหลาย 
   รูปแบบและวิธีการ 
3. ประยุกต์ใช้เทคโนโลยี 
   สารสนเทศในหลาย 
   สถาน การณ์ 

 
 

2.2.6  ด้านทักษะด้านการจัดการเรียนรู้ 
ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมิน 

1) แสดงออกซึ่งความสามารถ
ในการบูรณาการความรู้ด้าน
วิชาชีพครูไปใช้ในการ
จัดการเรียนรู้ด้านอิสลาม
ศึกษา เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้
เต็มศักยภาพ 

2) แสดงออกซึ่งความสามารถ
ในการออกแบบการจัดการ
เรียนรู้ การใช้แหล่งเรียนรู้ที่
หลากหลาย การวัดผล 
ประเมินผลและท าวิจัยในชั้น
เรียนเพ่ือแก้ปัญหาและ
พัฒนาผู้เรียนด้านอิสลาม
ศึกษาอย่างบูรณาการ 

3) มีความเชี่ยวชาญในการ
จัดการเรียนรู้อิสลามศึกษาที่
มีความหลากหลาย ทั้ง
รูปแบบที่เป็นทางการ กึ่ง
ทางการและไม่เป็นทางการ
ได้อย่างสร้างสรรค์  

4) มีความเชี่ยวชาญในการ
พัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ 
ด้านการสอนอิสลามศึกษา
ส าหรับผู้เรียนที่มี 
ความสามารถพิเศษ
ความสามารถปานกลางและ
ที่มีความต้องการพิเศษ  

1) จัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนแบบบูรณาการที่เน้น
การปฏิบัติทั้งในห้องเรียน
และนอกห้องเรียน 

2) การเรียนรู้จากประสบการณ์
ตรง เช่น การศึกษากรณี 
ตัวอย่างจากห้องเรียน การ
สังเกต การสอนแบบต่าง ๆ 
การสังเกตพฤติกรรมของ
ผู้เรียน การสัมภาษณ์ หรือ
พูดคุยกับผู้มีประสบการณ์ 
การท า  
แผนการสอน การผลิตสื่อ
ประกอบการสอนอิสลาม
ศึกษา การทดลองสอน การ
ท าวิจัยในชั้นเรียน การ
ประเมินผู้เรียนและการจัด
แหล่ประสบการณ์การ 
เรียนรู้ให้กับผู้เรียน 

3) การเรียนรู้จากต้นแบบ เช่น 
ผู้สอน เพ่ือน ครูประจ าชั้น 
ครูผู้ช่วย พี่เลี้ยง หรือครู
ต้นแบบ 

 

1) ตรวจผลงานการออกแบบ
การจัดการเรียนรู้และการ
จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ 
ศูนย์การเรียน  สื่อการสอน
ด้านการสอนอิสลามศึกษาที่
สอดรับกับหลักสูตรและ
พัฒนาการตามวัยอย่างเป็น
องค์รวมและสามารถบูรณ
การไปสู่ศาสตร์อ่ืน ๆ ได้
สอดรับกับพัฒนาการตามวัย 

2) สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ 
และการพัฒนาการสอน  
จากการสะท้อนความคิดใน
ห้องเรียน และจากการ
สังเกต การสอนระหว่าง
ทดลองสอน ปฏิบัติการสอน
ในสถานศึกษา  เปรียบเทียบ
แผนการสอน สื่อการเรียนที่
ท าส่งกับการปฏิบัติจริงใน
ห้องเรียน 

3) ประมวลพฤติกรรมการสอน 
และทักษะการสอนของ
นักศึกษา จากบุคคลที่
เกี่ยวข้อง  เช่น จากนักเรียน 
ครูประจ าชั้น  ครูพ่ีเลี้ยง  
เพ่ือน ผู้บริหารโรงเรียน 

4) ประเมินจากผลการฝึกปฏิบัติ 



 
    79 

 

 

ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมิน 
     วิชาชีพครูทั้งระหว่างเรียน    

    การสอนเต็มเวลา 
5) ประเมินจากการเข้าร่วม 
    กิจกรรมวิชาชีพครูและ 
    สาขาวิชาการสอนอิสลาม 
    ศึกษา 

 
3.  การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum 
Mapping)  
  แสดงให้เห็นว่าแต่ละรายวิชาในหลักสูตรรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้ใดบ้าง (ตามที่ระบุไว้ในหมวด
ที่ 4 ข้อ 2)  โดยระบุเป็นความรับผิดชอบหลักหรือความรับผิดชอบรอง 
    3.1  การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชาหมวดวิชา
ศึกษาทั่วไป ผลการเรียนรู้ในตารางมีความหมายดังนี้ 
          1)   ด้านคุณธรรม จริยธรรม  

(1) การปฏิบัติตนตามกรอบระเบียบ ข้อบังคับของสถาบันและสังคม 
(2)   การแสดงออกถึงการมีวินัยในการเรียน ตรงต่อเวลา ซื่อสัตย์สุจริต ขยัน อดทน 

และสู้งาน 
(3)   การแสดงออกถึงการเคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน รวมทั้งเคารพใน

คุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ 
(4) การแสดงออกถึงการมีจิตอาสา และมีจิตส านึกสาธารณะ 
(5) รักและภูมิใจในสถาบัน ท้องถิ่น มีจิตส านึกในการอนุรักษ์ศิลปะและวัฒนธรรม 

สิ่งแวดล้อม และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
           2)  ด้านความรู้ 
                 (1)  การแสดงออกถึงความสามารถในการเข้าถึงแหล่งการเรียนรู้ 
                 (2)  การแสดงออกถึงความสามารถในการบูรณาการความรู้ และการประยุกต์ 
  ความรู้ 
                 (3) มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่ส าคัญในเนื้อหาของ 
  หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
           3)   ด้านทักษะทางปัญญา 
               (1) สามารถใช้ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ คิดวิเคราะห์ คิดเชิงเหตุผล  
 และคิดเชิงบูรณาการในชีวิตประจ าวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
                (2) มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เพ่ือสร้างประโยชน์ต่อตนเองและสังคมได้ 
          4)  ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
                (1) สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้ ทั้งในฐานะผู้น าและสมาชิกกลุ่ม 
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                (2) มีความรับผิดชอบต่อบทบาทหน้าที่ของตนเอง ทั้งต่อตนเอง ต่อผู้อื่น และ 
 ต่อสังคม 
                (3) แสดงออกถึงการมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีในสังคมพหุวัฒนธรรม   
           5)  ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  การสื่อสาร  และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  
                (1) การแสดงออกถึงความสามารถในการใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสาร 
                (2) การแสดงออกถึงความสามารถในการติดต่อสื่อสาร โดยใช้เทคโนโลยีได้ 
 อย่างเหมาะสม 
               (3) การแสดงออกถึงความสามารถในการวิเคราะห์ตัวเลข แปลผล และน าเสนอ
 ข้อมูลได้อย่างเหมาะสม และใช้ เป็นพ้ืนฐานแก้ปัญหาและการตัดสินใจใน
 ชีวิตประจ าวัน 
               (4) การแสดงออกถึงการมีทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูลเพื่อการ 
                    แสวงหาความรู ้ 
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การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

 
 

รายวิชา 
 

1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
 
 
 
 
 

2. ด้านความรู้ 
 
 
 
 
 

3.ด้าน 
ทักษะ
ทาง

ปัญญา 
 
 

4. ด้านทักษะ
การมี

ปฏิสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล

และความ
รับผิดชอบ 

5. ด้านทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข 

การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ข้อ
1 

ข้อ
2 

ข้อ 
3 

ข้อ
4 

ข้อ
5 

ข้อ
1 

ข้อ
2 

ข้อ
3 

ข้อ
1 

ข้อ
2 

ข้อ
1 

ข้อ
2 

ข้อ
3 

ข้อ
1 

ข้อ
2 

ข้อ
3 

ข้อ
4 

2100101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
                 

2100102 การพัฒนาทักษะการพูดและการเขียน 
                 

2100104 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและ       
              พัฒนาการเรียนรู ้

   

       

  

 

 

   

2100107 ภาษามลายูเพื่อการสื่อสาร 
           

 

     

2100108 ภาษามลายูเพื่อการสื่อสารและ  
              พัฒนาการเรียนรู ้

           

 

     

2100115 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1   
                 

2100117 ภาษาไทยเพื่อการประกอบอาชีพ   
     

 
 

 
         

ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง 
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การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ต่อ) 

 
 

รายวิชา 
 

1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
 
 
 
 
 

2. ด้านความรู้ 
 
 
 
 
 

3. ด้าน
ทักษะ
ทาง

ปัญญา 
 
 

4. ด้านทักษะ
การมี

ปฏิสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล

และความ
รับผิดชอบ 

5. ด้านทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการ

ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 
 

ข้อ
1 

ข้อ
2 

ข้อ
3 

ข้อ
4 

ข้อ
5 

ข้อ
1 

ข้อ
2 

ข้อ
3 

ข้อ 
1 

ข้อ
2 

ข้อ
1 

ข้อ
2 

ข้อ
3 

ข้อ
1 

ข้อ
2 

ข้อ
3 

ข้อ 
4 

2100103 หลักการอ่านและการเขียนค าไทย 
          

  

     

2100105 การพัฒนาทักษะการพูดและการอ่าน
ภาษาอังกฤษ 

          

  

     

2100106 ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาการอ่านและ
การเขียน 

          

  

     

2100109 ภาษามลายูพื้นฐาน 
          

  

     

2100110 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 
          

  

     

2100111 ภาษาอาหรับพื้นฐาน 
          

  

  

 
  

2100116 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2  
                 

ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง 
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การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ต่อ) 
 
 

รายวิชา 
 

1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
 
 
 
 
 

2. ด้านความรู้ 
 
 
 
 
 

3. ด้าน
ทักษะ
ทาง

ปัญญา 
 
 

4. ด้านทักษะ
การมี

ปฏิสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล

และความ
รับผิดชอบ 

5. ด้านทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการ

ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 
 

ข้อ
1 

ข้อ
2 

ข้อ
3 

ข้อ
4 

ข้อ
5 

ข้อ
1 

ข้อ
2 

ข้อ
3 

ข้อ 
1 

ข้อ
2 

ข้อ
1 

ข้อ
2 

ข้อ
3 

ข้อ
1 

ข้อ
2 

ข้อ
3 

ข้อ 
4 

2100112 วิทยาการแห่งความสุข 
                 

2100113  สุนทรียวิจักขณ์ 
                 

2100114 สารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
                 

2100118 ความจริงของชีวิต     
 

 
 

 
      

   
  

2100119 การพัฒนาตน    
 

 
 

 
  

 
    

   
  

2100120 สุนทรียภาพเพื่อชีวิต   
                 

2150101 สังคมภิวัตน์ 
                 

2150102 การจัดการทางสังคม 
                 

2150103 ทักษะชีวิตและจิตสาธารณะ 
                 

ความรับผิดชอบหลัก      ความรับผิดชอบรอง 
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การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ต่อ) 
 
 
 

รายวิชา 
 

1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
 
 
 
 
 

2. ด้านความรู้ 
 
 
 
 

3. ด้าน
ทักษะ 
ทาง 

ปัญญา 
 
 

4. ด้านทักษะ
การมี

ปฏิสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล

และความ
รับผิดชอบ 

5. ด้านทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการ

ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 
ข้อ 
1 

ข้อ
2 

ข้อ 
3 

ข้อ
4 

ข้อ
5 

ข้อ
1 

ข้อ
2 

ข้อ
3 

ข้อ 
1 

ข้อ
2 

ข้อ
1 

ข้อ
2 

ข้อ
3 

ข้อ
1 

ข้อ
2 

ข้อ
3 

ข้อ 
4 

2150108 ทักษะในการด าเนินชีวิต   
                 

2150109 ชีวิตและวัฒนธรรมไทย   
                 

4100101 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน 
                 

4100102 วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต 
                 

4100103 เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจ าวัน 
                 

4100108 วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน  
                 

4100109 การกีฬาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต  
                 

ความรับผิดชอบหลัก      ความรับผิดชอบรอง 
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3.2 การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชาหมวด
วิชาเฉพาะ ผลการเรียนรู้ในตารางมีความหมายดังนี้      
 1) ด้านคุณธรรม จริยธรรม  
                  (1) ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพที่ก าหนดโดยองค์กรวิชาชีพ คือ คุรุสภา และ

การปฏิบัติตนตามกรอบระเบียบ ข้อบังคับของสถาบันและสังคม และมีวินัยใน
การเรียนตรงต่อเวลา ซื่อสัตย์สุจริต ขยัน อดทน และสู้งาน                    

                    (2) พัฒนาตนเองตามแนวพระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียง 
                        (3) ด ารงตนในสังคมพหุวัฒนธรรมและร่วมสร้างสังคมปรองดองเพ่ือการอยู่ร่วมกัน 
                             อย่างสันติสุข 

                    (4) การแสดงออกถึงการเคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน รวมทั้ง                                      
                         เคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ 
                    (5) การแสดงออกถึงการมีจิตอาสา และมีจิตส านึกสาธารณะ 
     (6) การแสดงออกถึงการยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรมตามกรอบวิชาชีพ 
 2) ด้านความรู้ 
                   (1) มีความรู้  ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการ  แนวคิด  ทฤษฎีและการปฏิบัติรายวิชา 
                         ในหลักสตูรการสอนอิสลามศึกษา

         (2) การแสดงออกถึงความสามารถในการบูรณาการวิชาชีพครูตามมาตรฐานที่คุรุ  
สภาก าหนดกับศาสตร์อ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง 

         (3) ใช้ความรู้และทักษะในศาสตร์ของวิชาเฉพาะด้านกลุ่มวิชาชีพครู และวิชาเอกไป 
              ใช้ประยุกต์แก้ปัญหาในการปฏิบัติงาน 

              3) ด้านทักษะทางปัญญา 
 (1) แสดงออกถึงความสามารถในการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมินค่าใน           
                          การน าความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงานและการจัดการเรียนรู้เพื่อแก้ปัญหาและ 
                          พัฒนาผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
    (2) แสดงออกถึงความสามารถในการคิดริเริ่มสร้างสรรค์และพัฒนานวัตกรรมด้านการ 
                         จัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียน  
         (3) น าความรู้เกี่ยวกับแนวคิด ทฤษฎีและหลักการที่เกี่ยวข้องในศาสตร์ไปใช้ในการ 
                         จัดการเรียนรู้  แก้ปัญหา การพัฒนาผู้เรียน และการวิจัยต่อยอดองค์ความรู้ 
         (4) มีความเป็นผู้น าในการปฏิบัติงานอย่างมีวิสัยทัศน์ในการพัฒนาการสอน 

 (5) ความสามารถในการวิจัยต่อยอดองค์ความรู้เพ่ือตอบสนองความต้องการของ  
                         ท้องถิ่นและสังคม 
              4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
 (1) แสดงออกถึงการมีความสัมพันธ์ที่ดี  และมีความรับผิดชอบต่อผู้เรียน ผู้ร่วมงาน  
                         และชุมชน 
 



86 
 

 

          (2) เปิดโอกาสให้ผู้เรียน ผู้ร่วมงาน ผู้ปกครอง และชุมชน มีส่วนร่วมในการจัดการ 
               เรียนรู ้

(3) เอาใจใส่ในการรับฟัง มีความไวในการรับรู้ความรู้สึกของผู้อื่น 
(4) พัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล มีความรับผิดชอบตามบทบาทหน้าที่ 
(5) มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรู้ในศาสตร์อย่างต่อเนื่อง 

  5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  การสื่อสาร  และการใช้เทคโนโลยี  
                   สารสนเทศ  
 (1) แสดงออกซ่ึงความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูล สรุปความคิดรวบยอดเก่ียวกับ 
                         ศาสตร์กลุ่มวิชาชีพครู และกลุ่มวิชาเอก ข่าวสารที่เป็นตัวเลข ภาษาพูด ภาษา 
                         เขียน เพื่อเข้าใจปัญหา และพัฒนาผู้เรียน 
 (2) แสดงออกซ่ึงความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนรู้  
                         และงานที่รับผิดชอบ 

  (3) แสดงออกซึ่งความสามารถในการสื่อสาร  และมีทักษะในการใช้เทคโนโลยี   
สารสนเทศในการสืบค้นข้อมูลเพื่อการแสวงหาความรู้และสามารถน าเสนอได้อย่าง 

    เหมาะสม 

 (4) สามารถ อ่าน เขียน และเข้าใจ ข้อความ บทความ และข้อมูลข่าวสารทั้งที่เป็น 
                         ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
 6) ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้  
  (1) แสดงออกซ่ึงความสามารถในการบูรณาการความรู้ด้านวิชาชีพไปใช้ในกาจัดการ

เรียนรู้ เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้สามารถเรียนรู้ได้เต็มศักยภาพ   
 (2) แสดงออกซ่ึงความสามารถในการออกแบบการจัดการเรียนรู้ การใช้แหล่งเรียนรู้  

ที่หลากหลาย การวัดผล ประเมินผล และท าวิจัยในชั้นเรียนเพ่ือแก้ปัญหาและ
พัฒนาผู้เรียน 

 (3) มีความสามารถในการจัดการเรียนรู้ที่มีรูปแบบหลากหลาย ทั้งรูปแบบที่เป็น 
                          ทางการ (Formal)  รูปแบบกึ่งทางการ (Non-formal) และรูปแบบไม่เป็น 
                          ทางการ (Informal)  อย่างสร้างสรรค์ 
 (4) มีความสามารถในการจัดการเรียนรู้ โดยใช้นวัตกรรมที่เหมาะสมกับผู้เรียน   
 (5) สามารถบูรณาการความรู้ศาสตร์ของกลุ่มวิชาชีพครูร่วมกับศาสตร์ของกลุ่ม 
                          วิชาเอกเพ่ือใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชาหมวดวิชาเฉพาะ  
 
 
 

รายวิชา 

1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
 

 
 

2. ด้าน 
ความรู้ 

 
 

3. ด้านทักษะทาง
ปัญญา 

4.ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความ
รับผิดชอบ 

5. ด้านทักษะ 
การวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร 
และเทคโนโลยี 
สารสนเทศ 

6. ด้านทักษะด้านการ
จัดการเรียนรู้ 
 

ข้อ 
1 

ข้อ 
2 

ข้อ 
3 

ข้อ 
4 

ข้อ 
5 

ข้อ 
6 

ข้อ 
1 

ข้อ 
2 

ข้อ 
3 

ข้อ 
1 

ข้อ 
2 

ข้อ 
3 

ข้อ 
4 

ข้อ 
5 

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 
4 

ข้อ   
5 

1100201  ภาษาและวัฒนธรรม                             

1101101  ความเป็นคร ู                             

1101202  ปรัชญาการศึกษา                             

1101203  คุณธรรมจรยิธรรมและ 
              จรรยาบรรณ 

                            

1101302  การศึกษาเพื่อการพัฒนาท่ี 
              ยั่งยืน 

                            

1102202  การพัฒนาหลักสูตร                             

1102304  การจัดการเรยีนรู้และการ 
              จัดการห้องเรียน 

                            

1103402  นวัตกรรมและเทคโนโลย ี
              สารสนเทศทางการศกึษา 

                            

 ความรับผดิชอบหลัก      ความรับผิดชอบรอง 
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การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชาหมวดวิชาเฉพาะ (ต่อ) 
 

 
 
 

รายวิชา 

1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
 

 
 

2. ด้าน
ความรู้ 

 
 

3. ด้านทักษะทาง
ปัญญา 

4.ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความ
รับผิดชอบ 

5. ด้านทักษะ 
การวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร 
และเทคโนโลยี 
สารสนเทศ 

6. ด้านทักษะด้านการ
จัดการเรียนรู้ 
 

ข้อ 
1 

ข้อ 
2 

ข้อ 
3 

ข้อ 
4 

ข้อ 
5 

ข้อ 
6 

ข้อ 
1 

ข้อ 
2 

ข้อ 
3 

ข้อ 
1 

ข้อ 
2 

ข้อ 
3 

ข้อ 
4 

ข้อ 
5 

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 
4 

ข้อ   
5 

1104201  การวัดและประเมินผล 
              การเรียนรู ้

                            

1104302  การวิจัยเพื่อพัฒนาการ 
              เรียนรู ้

                            

1105202  จิตวิทยาส าหรับคร ู                             

1106101  ประกันคณุภาพการศกึษา                             

1100102  การพัฒนาทักษะการคดิ                             

1100103  มนุษย์สัมพันธ์ส าหรับคร ู                             

1100104  การสอนเพศศึกษา                             

1102101  การพัฒนาหลกัสูตรทอ้งถิ่น                             

 ความรับผดิชอบหลัก      ความรับผิดชอบรอง 
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การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชาหมวดวิชาเฉพาะ (ต่อ) 
 
 
 

รายวิชา 

1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
 

 
 

2. ด้าน
ความรู้ 

 
 

3. ด้านทักษะทาง
ปัญญา 

4.ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความ
รับผิดชอบ 

5. ด้านทักษะ 
การวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร 
และเทคโนโลยี 
สารสนเทศ 

6. ด้านทักษะด้านการ
จัดการเรียนรู้ 
 

ข้อ 
1 

ข้อ 
2 

ข้อ 
3 

ข้อ 
4 

ข้อ 
5 

ข้อ 
6 

ข้อ 
1 

ข้อ 
2 

ข้อ 
3 

ข้อ 
1 

ข้อ 
2 

ข้อ 
3 

ข้อ 
4 

ข้อ 
5 

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 
4 

ข้อ   
5 

1102203  การนิเทศการสอน                             

1103101  การใช้สื่อมวลชนเพื่อ 
              การศึกษา 

                            

1105101  จิตวิทยาการแนะแนวเด็ก 
              วัยรุ่น 

                            

1108201  จิตวิทยาเด็กพิเศษ                             

1109101  นันทนาการเบื้องต้น 
              ส าหรบัคร ู

                            

1109202  ผู้ก ากับลูกเสือ-เนตรนาร ี
              ส ารองขั้นความรู้เบื้องต้น 

                            

1109303  ผู้ก ากับลูกเสือ-เนตรนาร ี
              สามัญขั้นความรูเ้บื้องต้น 

                            

 ความรับผดิชอบหลัก      ความรับผิดชอบรอง 
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การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชาหมวดวิชาเฉพาะ (ต่อ) 
 
 
 

รายวิชา 

1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
 

 
 

2. ด้าน
ความรู้ 

 
 

3. ด้านทักษะทาง
ปัญญา 

4.ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความ
รับผิดชอบ 

5. ด้านทักษะ 
การวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร 
และเทคโนโลยี 
สารสนเทศ 

6. ด้านทักษะด้านการ
จัดการเรียนรู้ 
 

ข้อ 
1 

ข้อ 
2 

ข้อ 
3 

ข้อ 
4 

ข้อ 
5 

ข้อ 
6 

ข้อ 
1 

ข้อ 
2 

ข้อ 
3 

ข้อ 
1 

ข้อ 
2 

ข้อ 
3 

ข้อ 
4 

ข้อ 
5 

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 
4 

ข้อ   
5 

1109404  ผู้ก ากับลูกเสือ-เนตรนาร ี
              สามัญรุ่นใหญ่ขั้นความรู ้
              เบื้องต้น 

                            

1100403  ฝึกปฏิบัติวิชาชีพครู 1                             

1100404  ฝึกปฏิบัติวิชาชีพครู 2                             

1100506  ปฏิบัติการสอนใน 
              สถานศึกษา 1 

                            

1100507  ปฏิบัติการสอนใน 
              สถานศึกษา 2 

                            

 ความรับผดิชอบหลัก      ความรับผิดชอบรอง 
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การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา หมวดวิชาเฉพาะด้าน (ต่อ) 

 

      ความรับผดิชอบหลัก      ความรับผดิชอบรอง 

 
 

 

รายวิชา 
 
 

1.ด้านคุณธรรม จรยิธรรม 
 

 
2. ด้านความรู ้

 
 

3. ด้านทักษะทางปัญญา 
 

4. ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคลและความ
รับผิดชอบ 

5. ด้านทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การส่ือสาร และ

เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

6. ด้านทักษะด้านการ
จัดการเรยีนรู ้

 

ข้อ  
1 

ข้อ  
2 

ข้อ  
3 

ข้อ  
4 

ข้อ  
5 

ข้อ  
6 

ข้อ  
1 

ข้อ  
2 

ข้อ 
3 

ข้อ  
1 

ข้อ  
2 

ข้อ 
3 

ข้อ  
4 

ข้อ  
5 

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  
4 

ข้อ  
5 

กลุ่มวชิาเอก                             

1102209 อุลูมอัล-กุรอาน                             

1102310 อัลกุรอาน1                             

1102211 อัลกุรอาน2                             

1102212 จริยธรรมและบุคลิกภาพมุสลมิ                             

1102213 การสอนชีวประวตัิบรรดา    
             ศาสดาส าหรับครูอิสลามศึกษา 

                            

1102214 ประวัติศาสตร์อิสลาม 1                             

1102315 ประวัติศาสตร์อิสลาม 2                             

1102216 การสอนเพื่อเสรมิสร้างสันติสุข 
             ส าหรับครูอสิลามศึกษา 

     
                       

1102217 การบริหารและการจัดการการ 
             สอนอิสลามศึกษา  
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การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา หมวดวิชาเฉพาะด้าน(ต่อ) 
 

                       ความรับผดิชอบหลัก      ความรับผิดชอบรอง 

 

รายวิชา 
 
 

1.ด้านคุณธรรม จรยิธรรม 
 

2. ด้านความรู ้
 
 

3. ด้านทักษะทางปัญญา 
 

4. ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคลและความ
รับผิดชอบ 

5. ด้านทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การส่ือสาร และ

เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 

6. ด้านทักษะด้านการ
จัดการเรยีนรู ้

 

ข้อ  
1 

ข้อ  
2 

ข้อ  
3 

ข้อ  
4 

ข้อ  
5 

ข้อ  
6 

ข้อ  
1 

ข้อ  
2 

ข้อ 
3 

ข้อ  
1 

ข้อ  
2 

ข้อ 
3 

ข้อ  
4 

ข้อ  
5 

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  
4 

ข้อ  
5 

กลุ่มวชิาเอก (ต่อ)                             

1102319 หะดีษ                              

1102320 การสอนหะดีษส าหรับคร ู
             อิสลามศึกษา 

                            

1102321 เตาฮีด 1                             

1102323 การศึกษาอิสลามในจังหวัด  
             ชายแดนภาคใต้    

                            

1102324 เตาฮีด 2                             

1102325 อิสลามกับวิทยาศาสตร ์                             

1102326 สัมมนาทางการสอนอิสลามศึกษา                             

1102435 อุลูมอัล-หะดีษ                             

1102336 ฟิกฮฺเบื้องต้น                             

1102437 ฟิกฮฺ1                             

1102438 ภาษาอาหรับส าหรับการศึกษาอิสลาม                             

1102439 ปรัชญาการศึกษาอิสลาม                             
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การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา หมวดวิชาเฉพาะด้าน(ต่อ) 

              ความรับผดิชอบหลัก   ความรับผิดชอบรอง 
 
 

รายวิชา 
 
 

1.ด้านคุณธรรม จรยิธรรม 
 

2. ด้านความรู ้
 
 

3. ด้านทักษะทางปัญญา 
 

4. ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคลและความ
รับผิดชอบ 

5. ด้านทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การส่ือสาร และ

เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 

6. ด้านทักษะด้านการ
จัดการเรยีนรู ้

 

ข้อ  
1 

ข้อ  
2 

ข้อ  
3 

ข้อ  
4 

ข้อ  
5 

ข้อ  
6 

ข้อ  
1 

ข้อ  
2 

ข้อ 
3 

ข้อ  
1 

ข้อ  
2 

ข้อ 
3 

ข้อ  
4 

ข้อ  
5 

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  
4 

ข้อ  
5 

กลุ่มวชิาเอก (ต่อ)                             

1102440 อิสลามานุวัตรทางการศึกษา                                   

1102441 วิธีวิทยาการวิจัยทางการศึกษาอิสลาม                                

1102443 การศึกษาอิสลามในอาเซียน                                

1102218 ภาวะผู้น าในอิสลาม                             

1102322 ฮาลาลศึกษา                             

1102327 การสอนตจัญ์วีดส าหรบัครูอิสลาม
ศึกษา                             

1102328 อารยธรรมอิสลาม                                 

1102329 ปราชญ์และนักคิดมุสลมิ                             

1102330 มุสลิมในโลกปัจจุบัน                                 

1102331 ศาสนาเปรียบเทียบ                                 

1102332 อิสลามและวัฒนธรรม                                   

1102442 ภาษาอาหรับ                             
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การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา หมวดวิชาเฉพาะด้าน(ต่อ) 

              ความรับผดิชอบหลัก   ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา 
 
 

1.ด้านคุณธรรม จรยิธรรม 
 

2. ด้านความรู ้
 
 

3. ด้านทักษะทางปัญญา 
 

4. ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคลและความ
รับผิดชอบ 

5. ด้านทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การส่ือสาร และ

เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 

6. ด้านทักษะด้านการ
จัดการเรยีนรู ้

 

ข้อ  
1 

ข้อ  
2 

ข้อ  
3 

ข้อ  
4 

ข้อ  
5 

ข้อ  
6 

ข้อ  
1 

ข้อ  
2 

ข้อ 
3 

ข้อ  
1 

ข้อ  
2 

ข้อ 
3 

ข้อ  
4 

ข้อ  
5 

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  
4 

ข้อ  
5 

กลุ่มวชิาเอก (ต่อ)                             

1102444 กฎหมายครอบครัวอสิลาม                             

1102445 เศรษฐศาสตร์อิสลาม                             

1102446 การนิเทศการจัดการเรยีนรู้อิสลาม 
             ศึกษา 

                            

1102447 การประกันคุณภาพการศึกษาอิสลาม  
             ศึกษา 

                            

1102448 คอมพิวเตอร์ช่วยสอนส าหรับอิสลาม 
             ศึกษา 

                            

1102449 ดะอฺวะฮฺศึกษา                             

1102454 ฟิกฮฺ2                             

กลุ่มวิชาการสอนวิชาเอกบงัคับ        
   

     
   

    
     

  

1102345 การออกแบบการจัดเรยีนรู้การสอน 
             อิสลามศึกษา 

                            

1102346 สื่อและนวัตกรรมการเรียนรู้การสอน 
             อิสลามศึกษา 
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การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา หมวดวิชาเฉพาะด้าน(ต่อ) 
 

ความรับผดิชอบหลัก   ความรับผิดชอบรอง 
 

 
 
 
 

รายวิชา 
 
 

1.ด้านคุณธรรม จรยิธรรม 
 

 
 

2. ด้านความรู ้
 
 

3. ด้านทักษะทางปัญญา 
 

4. ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคลและความ
รับผิดชอบ 

5. ด้านทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การส่ือสาร และ

เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

6. ด้านทักษะด้านการ
จัดการเรยีนรู ้

 

ข้อ  
1 

ข้อ  
2 

ข้อ  
3 

ข้อ  
4 

ข้อ  
5 

ข้อ  
6 

ข้อ  
1 

ข้อ  
2 

ข้อ 
3 

ข้อ  
1 

ข้อ  
2 

ข้อ 
3 

ข้อ  
4 

ข้อ  
5 

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  
4 

ข้อ  
5 

กลุ่มวิชาการสอนวิชาเอกเลอืก                             

1102333 เทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่การสอน 
             อิสลามศึกษา 

                            

1102334 ทกัษะและเทคนิคการจัดการเรียนรู้ 
             อิสลามศึกษา 

                            

1102335 วิธีการสอนทกัษะการคิดวิเคราะห์และ 
             คิดสร้างสรรค์ในอิสลาม 

                            

1102336 การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการใน 
             อิสลามศึกษา 

                            

1102452 การพัฒนาหลักสูตรอสิลามศึกษา                             
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หมวดที ่5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 
 

1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด) 
กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด) ให้เป็นไปตามข้อบังคับสภา

มหาวิทยาลัย ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี  
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา   
 2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่ส าเร็จการศึกษา 

   2.1.1 การทวนสอบในระดับรายวิชา ด าเนินการดังนี้ 
   2.1.1.1 แต่งตั้งกรรมการทวนสอบจากสาขาวิชา เพ่ือตรวจสอบรายละเอียด

ของรายวิชา 
   2.1.1.2 คณะกรรมการพิจารณาความเหมาะสมของข้อสอบให้เป็นไปตาม

แผนการสอนไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในปีการศึกษา 
   2.1.1.3 นักศึกษาประเมินการเรียน การสอน ตามเกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิ 

ตามท่ีหลักสูตรก าหนดและรายงานผล 
   2.1.2  การทวนสอบในระดับหลักสูตร 

         2.1.2.1 แต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบจากสาขาวิชา และผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอก ที่เก่ียวข้อง 
         2.1.2.2 ประชุม แลกเปลี่ยนเรียนรู้  ตรวจสอบ ผลการเรียนตามเกณฑ์
มาตรฐาน คุณวุฒิ และรายงานผล 
         2.1.2.2 โรงเรียนหน่วยฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ที่นักศึกษาในสาขาวิชาไป
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ประเมินนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ 
 2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาส าเร็จการศึกษา 
   การก าหนดวิธีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนักศึกษา ควรเน้นการท า
วิจัยผลสัมฤทธิ์ของการประกอบอาชีพของบัณฑิตที่ท าอย่างต่อเนื่อง และน าผลวิจัยที่ได้ย้อนกลับมา
ปรับปรุงกระบวนการการเรียนการสอน และหลักสูตรแบบครบวงจร รวมทั้งการประเมินคุณภาพของ
หลักสูตรและหน่วยงาน  โดยการวิจัยอาจจะด าเนินการดังตัวอย่างต่อไปนี้ 
 2.2.1 ส ารวจภาวะการมีงานท าของบัณฑิต ประเมินจากบัณฑิตแต่ละรุ่นที่จบ
การศึกษาในด้านของระยะเวลาในการหางานท า ความเห็นต่อความรู้ ความสามารถ ความมั่นใจ ของ
บัณฑิตในการประกอบอาชีพ 
 2.2.2 ส ารวจข้อมูลจากผู้ประกอบการ โดยการขอเข้าสัมภาษณ์หรือการส่ง
แบบสอบถามเพ่ือประเมินความพึงพอใจในบัณฑิตท่ีจบการศึกษาและเข้าท างานในสถานประกอบการ
นั้น ๆ  ทุกปี 
 2.2.3 ประเมินจากสถานศึกษาอ่ืน โดยการส่งแบบสอบถาม หรือสอบถามเม่ือมี
โอกาสถึงระดับความพึงพอใจในด้านความรู้ ความพร้อม และคุณสมบัติด้านอื่นๆของบัณฑิตท่ีจบ
การศึกษาและเข้าศึกษาต่อในสถานศึกษานั้นๆ  
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2.2.4 ประเมินจากบัณฑิตที่ไปประกอบอาชีพ ในแง่ของความพร้อม ความรู้จาก
สาขาวิชาที่เรียน และความรู้ด้านอ่ืน ๆ ที่ก าหนดในหลักสูตรที่เกี่ยวเนื่องกับการประกอบอาชีพของ
บัณฑิต  รวมทั้งเปิดโอกาสให้เสนอข้อคิดเห็นในการปรับปรุงหลักสูตรให้ดียิ่งขึ้นด้วย 

2.2.5 ส ารวจความเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกท่ีมาประเมินหลักสูตรหรือมาเป็น
อาจารย์พิเศษ  ต่อความพร้อมของนักศึกษาในการเรียน และคุณสมบัติอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
กระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาองค์ความรู้ของนักศึกษา 

  2.2.6 น าผลงานของนักศึกษาที่วัดเป็นรูปธรรมได้ 
 

3. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
ให้เป็นไปตามข้อบังคับสภามหาวิทยาลัย ว่าด้วยการจัดการศึกษา ระดับปริญญาตรี  

พ.ศ. 2551 ข้อที ่34 และฉบับที่ 2 ข้อที่ 5 

 
หมวดที ่6 การพัฒนาคณาจารย์ 

1. การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 
ด าเนินการปฐมนิเทศแนะแนวการเป็นอาจารย์ใหม่ โดยการให้มีความรู้ และความเข้าใจ

เกี่ยวกับนโยบายของมหาวิทยาลัย คณะ หลักสูตรและสาขาวิชาการสอนอิสลามศึกษา 

2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์ 

2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัด และการประเมินผล 

    2.1.1 ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพ่ิมพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพ่ือส่งเสริม
การสอน และการวิจัยอย่างต่อเนื่อง โดยการสนับสนุนให้ท าวิจัยทางการสอนอิสลามศึกษา อิสลาม
ศึกษา หรือศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง  และสนับสนุนอาจารย์เข้ารับการอบรมหรือเข้าร่วมกิจกรรมทาง
วิชาการด้านการจัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล หลักสูตรและการสอนด้านอิสลามศึกษา 
    2.1.2 เพ่ิมทักษะการจัดการเรียนการสอน การใช้ภาษาอาหรับ  ภาษาอังกฤษและ
ภาษามลายู เพื่อการสืบค้นความรู้ทางศาสนาอิสลาม และการวัดผลและประเมินผลให้ทันสมัยโดยจัด
ให้มีการศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วยกัน 

 
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพอ่ืน ๆ 

  2.2.1 จัดให้ผู้สอนมีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชนที่เกี่ยวข้องกับการ
พัฒนาความรู้ ด้านการสอนอิสลามศึกษาและคุณธรรมจริยธรรม 
  2.2.2 กระตุ้นให้อาจารย์ได้ท าผลงานทางวิชาการในสาขาวิชาการสอนอิสลามศึกษา 
  2.2.3 ส่งเสริมการท าวิจัยสร้างองค์ความรู้ใหม่เป็นหลัก และเพ่ือพัฒนาการเรียนการ
สอนให้มีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพ 
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  2.2.4 กระตุ้นส่งเสริมสนับสนุนให้อาจารย์พัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ด้านการสอน
อิสลามศึกษา ท าการวิจัยและต าราประกอบการเรียนการสอนในสาขาวิชาการสอนอิสลามศึกษา 
  2.2.5 จัดให้อาจารย์จัดท าโครงการวิจัย บริการวิชาการในสาขาการสอนอิสลามศึกษา 
  2.2.6 ส่งเสริมให้อาจารย์เข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการที่คณะมหาวิทยาลัย และองค์กร
ต่างๆที่จัดขึ้น 

 

หมวดที ่7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 
 

1. การก ากับมาตรฐาน  
  หลักสูตรก าหนดการก ากับมาตรฐานคุณภาพการศึกษา เพ่ือให้หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาการสอนอิสลามศึกษามีความทันสมัยตามความก้าวหน้าในศาสตร์สาขา โดยก ากับมาตรฐาน
ให้เป็นไปตามท่ีส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ก าหนดไว้และให้สอดคล้องกับมาตรฐานการ
อุดมศึกษา และเกณฑม์าตรฐานต่างๆ อีกทั้งให้เป็นไปตามที่ มคอ.1 สาขาครุศาสตร์และศึกษาศาสตร์
ก าหนดไว้  
 ในการบริหารหลักสูตร จะมีคณะกรรมการบริหารหลักสูตร อันประกอบด้วยรองคณบดีฝ่าย
วิชาการ ประธานหลักสูตร โดยมีคณบดีเป็นผู้ก ากับดูแลและให้ค าแนะน า ตลอดจนก าหนดนโยบาย
ปฏิบัติให้แก่อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ซึ่งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีหน้าที่ในการวางแผนการ
จัดการเรียนการสอนร่วมกับผู้บริหารของคณะและอาจารย์ผู้สอน เพ่ือติดตามและรวบรวมข้อมูล
ส าหรับใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร โดยกระท าทุกปีอย่างต่อเนื่อง 

2. บัณฑิต 
หลักสูตรมีการติดตามคุณภาพของบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ หรือผลการเรียนรู้ที่

คาดหวังของหลักสูตร โดยพิจารณาจากข้อมูลผลลัพธ์การเรียนรู้ และการมีงานท า นอกจากนั้นยัง
ติดตามความต้องการของตลาดแรงงานและสังคม ทั้งจ านวนและคุณภาพจากข้อมูลการมีงานท าของ
บัณฑิตจากระบบสารสนเทศของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 หลักสูตรจะด าเนินการส ารวจความพึงพอใจและความคาดหวังของผู้ใช้บัณฑิตเป็นประจ าทุก
ปี เมื่อมีบัณฑิตจบการศึกษา และแจ้งผลการส ารวจให้กับคณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้รับทราบเพ่ือ
เป็นข้อมูลส าหรับการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน หลักสูตรก าหนดว่าผู้ใช้
บัณฑิตจะต้องมีคะแนนความพึงพอใจมากกว่า 3.5 (จากระดับ 5) 

3. นักศึกษา 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลามีระบบและกลไกการรับนักศึกษาที่สอดคล้องกับธรรมชาติของ
หลักสูตร โดยได้จัดประชุมวางแผนระดับคณะเกี่ยวกับการก าหนดแผนการรับนักศึกษา เป็นแผนรับ 5 
ปีเสนอต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาเพ่ือทราบและอนุมัติ และจัดท าประกาศรับสมัคร
บุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ทั้งนี้มหาวิทยาลัยโดยกองบริการการศึกษา คณะ และ
หลักสูตรได้ออกประชาสัมพันธ์หลักสูตรเพ่ือกระตุ้นให้นักเรียนในเขตพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เกิด
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การรับรู้ และสนใจที่จะเข้าศึกษาต่อ โดยยึดเกณฑ์ในการเปิดรับสมัครที่มีความโปร่งใส และน่าเชื่อถือ 
มีกระบวนการสอบความรู้ความสามารถทางสาขาวิชาและสอบสัมภาษณ์ ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่าน
ทางเว็บไซด์ของมหาวิทยาลัย ส่วนการด าเนินงานการรับนักศึกษาของหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาการสอนอิสลามศึกษา ด าเนินร่วมกับมหาวิทยาลัยตามระบบและกลไกที่ก าหนด กองบริการ
การศึกษาจัดท าแผนการรับนักศึกษาของแต่ละหลักสูตร โดยหลักสูตรการสอนอิสลามศึกษา มีการ
ก าหนดแผนการรับนักศึกษาใหม่ และก าหนดคุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาไว้ในรายละเอียดของหลักสูตร 
(มคอ.2) คือ รับนักเรียนที่จบมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า และจบในสายศาสนาไม่ต่ ากว่าชั้น
อิสลามศึกษาตอนกลาง (มูตาวัซซีเตาะห์) มีคุณสมบัติครบถ้วนตามมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา      
การคัดเลือกนักศึกษามี 2 ระบบ คือ ระบบโควต้า และระบบสอบคัดเลือก ระบบโควต้ารับนักเรียนที่
มีผลการเรียนดีได้ระดับคะแนนสะสม 2.75 ระบบสอบคัดเลือก มีการจัดสอบคัดเลือกในกลุ่ม
มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคใต้ จากนั้นมหาวิทยาลัยจัดท าประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เรื่องการ
รับสมัครและสอบคัดเลือกนักศึกษา มหาวิทยาลัยได้ด าเนินการเกี่ยวกับการรับสมัคร การสอบ
คัดเลือก การสอบสัมภาษณ์ การรับรายงานตัว ประเมินผลการด าเนินงาน โดยแต่งตั้งคณะกรรมการ
ด าเนินงานในระดับมหาวิทยาลัย ระดับคณะ และระดับหลักสูตร และจัดท ารายงานผลการรับ
นักศึกษาใหม ่

หลักสูตรก าหนดแผนการเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาก่อนเข้าศึกษา โดยมีการให้ความรู้
ทางด้านภาษาอาหรับ ภาษาไทย มลายู และภาษาอังกฤษ เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้พ้ืนฐานให้แก่นักศึกษา
ให้มีความพร้อมก่อนเปิดภาคการศึกษาและประเมินผลหลังการเรียนปรับพ้ืนฐาน เพ่ือพัฒนาปรับปรุง
การจัดการเรียนต่อไป นอกจากนี้มหาวิทยาลัยยังได้จัดท าคู่มือนักศึกษาเพ่ือยึดถือเป็นแนวปฏิบัติจน
ส าเร็จการศึกษา หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนอิสลามศึกษา  ขับเคลื่อนระบบการ
เตรียมความพร้อมก่อนเข้ารับการศึกษา ประกอบด้วย 2 ประเด็น คือ 
  1. หลักสูตรจัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่เพ่ือแนะน าอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
วิธีการประพฤติตน การใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย และการวางแผนการเรียนและการประกันคุณภาพ
นักศึกษา 
  2. การปรับความรู้พ้ืนฐาน ให้กับนักศึกษาก่อนเข้าศึกษา โดยมีการให้ความรู้ทางด้าน
ภาษาอาหรับ ภาษาไทย ภาษามลายู และภาษาอังกฤษ เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้พ้ืนฐานให้แก่นักศึกษา 
เนื่องจากนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนอิสลามศึกษา เป็นหลักสูตรสายครู
อิสลามศึกษา ซึ่งไม่ได้ใช้ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ในการศึกษา จึงไม่มีการปรับพ้ืนฐานทางด้าน
วิทยาศาสตร์ และทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเนื้อหาพ้ืนฐานซึ่งมีจัดเรียนในหลักสูตรอยู่แล้ว
ทางหลักสูตรจึงไม่จัดให้นักศึกษาปรับพื้นฐานในด้านนี้ 
 การให้ค าปรึกษาด้านวิชาการ และอ่ืนๆ แก่นักศึกษา  มหาวิทยาลัยมีการแต่งตั้งอาจารย์ที่
ปรึกษาให้แก่นักศึกษา ส าหรับการพบอาจารย์ที่ปรึกษาประจ ากลุ่มให้เป็นไปตามคู่มืออาจารย์ที่
ปรึกษา ซึ่งจัดท าโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ส่วนการอุทธรณ์ของนักศึกษาในเรื่องที่เกี่ยวกับ
วิชาการท้ังนี้ให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
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4. อาจารย์ 
 4.1 การรับอาจารย์ใหม่ 
 มีการรับสมัคร และสอบคัดเลือกอาจารย์ใหม่เป็นไปตามระเบียบและหลักเกณฑ์ตาม
ประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาทุกประการเมื่ออัตราก าลังไม่เพียงพอ โดยอาจารย์ใหม่จะต้อง
มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโทขึ้นไปในสาขาวิชาการสอนอิสลามศึกษา หรือสาขาที่เก่ียวข้อง 
 4.2 การแต่งตั้งคณาจารย์พิเศษ 
       มหาวิทยาลัยจะอ านวยความสะดวกในการติดต่อและเชิญอาจารย์พิเศษตามความจ าเป็น
และข้อเสนอของผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 
 4.3 การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตาม และทบทวนหลักสูตร 

      คณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและผู้สอน จะต้องประชุมร่วมกันในการวางแผนจัดการ
เรียนการสอน ประเมินผล และให้ความเห็นชอบการประเมินผลทุกรายวิชา เก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ือ
เตรียมไว้ส าหรับการปรับปรุงหลักสูตร ตลอดจนปรึกษาหารือแนวทางที่จะท าให้บรรลุเป้าหมายตาม
หลักสูตรและได้บัณฑิตเป็นไปตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
  หลักสูตรก าหนดการก ากับมาตรฐานคุณภาพการศึกษา เพ่ือให้หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาการสอนอิสลามศึกษามีความทันสมัยตามความก้าวหน้าในศาสตร์สาขา โดยก ากับมาตรฐาน
การปรับปรุงหลักสูตรตามระบบและกลไกที่มหาวิทยาลัยก าหนดขึ้น เพ่ือให้เป็นไปตามที่ส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ก าหนดไว้และให้สอดคล้องกับมาตรฐานการอุดมศึกษา และเกณฑ์
มาตรฐานต่างๆ อีกทั้งให้เป็นไปตามที่ มคอ.1 สาขาครุศาสตร์และศึกษาศาสตร์ก าหนด คือ ศึกษา
กรอบมาตรฐานระดับอุดมศึกษา ศึกษาคู่มือการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ศึกษาความจ าเป็นและความต้องการปรับปรุงหลักสูตร  ส ารวจความ
ต้องการของผู้ใช้บัณฑิตและความต้องการตลาดแรงงาน ศึกษาความต้องการเข้าศึกษาต่อในสาขาวิชา
การสอนอิสลามศึกษาของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายของโรงเรียนในพ้ืนที่จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ ตลอดจนศึกษาผลกระทบจากสถานการณ์ภายนอกที่จ าเป็นต้องเพ่ือน ามาพัฒนา
หลักสูตรเชิงรุกที่มีศักยภาพในการผลิตครูผู้สอนวิชาคอมพิวเตอร์ที่มีคุณธรรมจริยธรรมแห่งวิชาชีพ  
สามารถจัดการศึกษาแนวใหม่ สามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้อย่างยั่งยืนในสังคมฐานความรู้  
อีกทั้งน าพันธกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาที่มุ่งผลิตและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของประเทศใน
สาขาวิชาต่าง ๆ มุ่งเน้นให้เป็นผู้ที่มีความรู้และทักษะในศาสตร์ของสาขาวิชาที่ศึกษา มีความสามารถ
ในการพัฒนาตนเองและสังคมอย่างต่อเนื่องมาหลอมรวมเข้าด้วยกัน เพ่ือน ามาเป็นข้อมูลในการ
ออกแบบและปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนอิสลามศึกษาขึ้นมาในการผลิต
บุคลากรด้านการจัดการศึกษาสาขาวิชาการสอนอิสลามศึกษาให้มีคุณภาพและเป็นไปตามความ
ต้องการของตลาดแรงงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างแท้จริง 
 ในการบริหารหลักสูตร จะมีคณะกรรมการบริหารหลักสูตร อันประกอบด้วยรองคณบดีฝ่าย
วิชาการ ประธานหลักสูตร โดยมีคณบดีเป็นผู้ก ากับดูแลและให้ค าแนะน า ตลอดจนก าหนดนโยบาย
ปฏิบัติให้แก่อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร โดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร มีหน้าที่วางแผนการ
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จัดการเรียนการสอนร่วมกับผู้บริหารของคณะและอาจารย์ผู้สอน เพ่ือติดตามและรวบรวมข้อมูล
ส าหรับใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร โดยกระท าทุกปีอย่างต่อเนื่อง 
 นอกจากนี้ในกระบวนการจัดการเรียนการสอนได้ก าหนดให้ผู้สอนจัดท ารายรายละเอียดของ
รายวิชา (มคอ.3) เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดกระบวนการสอน เมื่อสิ้นสุดในแต่ละภาคการศึกษาให้
ผู้สอนจัดท ารายงานผลการด าเนินงานของรายวิชา (มคอ.5) เพ่ือรายงานผลการด าเนินการของ
รายวิชาและน าผลการด าเนินการมาใช้ปรับปรุงเนื้อหาและกระบวนการเรียนการสอนต่อไป  และทุก
สิ้นปีการศึกษาหลักสูตรจะต้องจัดท ารายงานผลการด าเนินงานหลักสูตร (มคอ.7) เพ่ือรายงานผลการ
ด าเนินงานของหลักสูตร เป็นการรายงานผลประจ าปีโดยผู้รับผิดชอบหลักสูตรเกี่ยวกับผลการบริหาร
จัดการหลักสูตร เช่น ข้อมูลทางสถิติของนักศึกษาที่เรียนในหลักสูตร สภาพแวดล้อมภายในและ
ภายนอกสถาบันที่มีผลกระทบต่อหลักสูตร สรุปภาพรวมของรายงานผลของรายวิชาในหลักสูตร 
ประสิทธิภาพของการสอนในมาตรฐานผลการเรียนรู้แต่ละด้านการเทียบเคียงผลการด าเนินการกับ
มาตรฐานอ่ืนๆ ที่มีสรุปผลการประเมินหลักสูตรจากความเห็นของผู้ส าเร็จการศึกษา  ผู้ใช้บัณฑิต 
ตลอดจนข้อเสนอในการวางแผนและพัฒนา รวมทั้งแผนปฏิบัติการในการพัฒนาคณาจารย์และ
บุคลากรที่เกี่ยวข้อง การรายงานผลดังกล่าวจะส่งไปยังหัวหน้าภาควิชา/คณบดี และใช้เป็นข้อมูลใน
การศึกษาด้วยตนเอง เพ่ือปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรเป็นระยะๆ และเป็นข้อมูลในการรับรอง
หลักสูตรจากผู้ประเมินภายนอกได้ด้วย 

6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
 หลักสูตรมีการบริหารบุคลากรและทรัพยากรการเรียนการสอนดังนี้ 
 6.1 การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน 
   1)  การก าหนดคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง บุคลากรสายสนับสนุนควรมีวุฒิ
ปริญญาตรีและมีความรู้ตรงตามต าแหน่งงาน 
   2)  การเพิ่มทักษะความรู้เพื่อการปฏิบัติงาน จัดการอบรมและศึกษาดูงานเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการท างานตามต าแหน่งงาน 
 6.2 การบริหารงบประมาณ 
  มหาวิทยาลัยจัดสรรงบประมาณให้กับหลักสูตรผ่านคณะครุศาสตร์ ทั้งงบประมาณ
แผ่นดินและงบบ ารุงการศึกษา เพ่ือจัดซื้อ จัดหาสื่อการเรียนการสอน โสตทัศนูปกรณ์ และวัสดุ
ครุภัณฑ์ให้เพียงพอเพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอนในชั้นเรียน และสร้างสภาพแวดล้อมให้เหมาะสม
กับการเรียนรู้ด้วยตนเองของนักศึกษา 
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  6.3 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม  
  6.3.1 สถานที่ 
ล าดับ รายการและลักษณะเฉพาะ จ านวนที่มีอยู่แล้ว หมายเหตุ 

1 ห้องเรียนขนาดจุ 50 คน 
ห้องเรียนขนาดจุ 50 คน 
ห้องเรียนขนาดจุ 50 คน 
ห้องเรียนขนาดจุ 50 คน 
ห้องเรียนขนาดจุ 50 คน 
Sound lab 

9 ห้อง 
5 ห้อง 
44 ห้อง 
17 ห้อง 
20 ห้อง 
6 ห้อง 

อาคาร 1 
อาคาร 4 
อาคาร 20 ส านักงานอธิการบดี 
อาคาร 23 คณะวิทยาการจัดการ 
อาคาร 24 สังคมศาสตร์ 
อาคาร 24 สังคมศาสตร์ 

2 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 

5 ห้อง 
7 ห้อง 
1 ห้อง 

อาคาร 6 
อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ 
อาคาร 24 สังคมศาสตร์ 

3 ห้องประชุมสัมมนา 
ห้องประชุมหู๋เตี๋ย      ขนาดจุ 180 คน 
ห้องประชุม 2          ขนาดจุ 180 คน 
ห้องประชุม เซอรา    ขนาดจุ 400 คน 
ห้องประชุมมังกีส      ขนาดจุ 200 คน 
ห้องประชุมนานัส      ขนาดจุ 200 คน 
ห้องประชุมซาลัค      ขนาดจุ 400 คน 

 
1 ห้อง 
1 ห้อง 
1 ห้อง 
1 ห้อง 
1 ห้อง 
1 ห้อง 

 
อาคาร 24 สังคมศาสตร์ 
อาคาร 24 สังคมศาสตร์ 
อาคาร 24 สังคมศาสตร์ 
อาคาร 23 คณะวิทยาการจัดการ 
อาคาร 23 คณะวิทยาการจัดการ 
อาคาร 23 คณะวิทยาการจัดการ 

 
6.3.2 อุปกรณ์การสอน 

  1) อุปกรณ์การเรียนการสอนของสาขาวิชาการสอนอิสลามศึกษา 
ล าดับ รายการและลักษณะเฉพาะ จ านวน 

1 คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค 45 เครื่อง 
2 คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ 240 เครื่อง 
3 เครื่องพิมพ์ 5 เครื่อง 
4 โปรเจคเตอร์ 15 เครื่อง 
5 เครื่องฉาย 3 มิติ 6 เครื่อง 
6 เครื่องขยายเสียงประจ าห้องเรียน 7 เครื่อง 
7 เครื่องขยายเสียงภาคสนาม 2 เครื่อง 
8 เครื่องสแกนเนอร์ 2 เครื่อง 
9 อุปกรณ์กระจายสัญญาณไวเลส     30  ตัว 
10 เครื่องแม่ข่าย 3 เครื่อง 
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  2) อุปกรณ์การเรียนการสอนและโสตทัศนูปกรณ์ของมหาวิทยาลัย  
ล าดับ รายการและลักษณะเฉพาะ จ านวน 

1 เครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ 300  เครื่อง 
2 เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค 80  เครื่อง 
3 โปรเจคเตอร์ 10  เครื่อง 
4 โทรทัศน์ 36 นิ้ว 5  เครื่อง 

 
6.3.3 ห้องสมุดและแหล่งค้นคว้าทางวิชาการ 
        ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา มีเครื่อง

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

 

     6.3.3.1 เอกสารและต ารา 
     1)  หนังสือ 

1.1 ภาษาไทย  จ านวน  536 ชื่อเรื่อง    
1.2 ภาษาอังกฤษ  จ านวน    25 ชื่อเรื่อง    

รวม  561 ชื่อเรื่อง 
2)  เอกสารวิชาการ (วิจัย/วิทยานิพนธ์/ปริญญานิพนธ์) 
2.1 ภาษาไทย              จ านวน     32 ชื่อเรื่อง   
2.2 ภาษาอังกฤษ       จ านวน       8 ชื่อเรื่อง   

รวม     40 ชื่อเรื่อง 
3)  วารสาร/นิตยาสาร 
3.1 ภาษาไทย  จ านวน       5 ชื่อเรื่อง  
3.2 ภาษาอังกฤษ       จ านวน       - ชื่อเรื่อง  

รวม       5 ชื่อเรื่อง 
 

           6.3.3.2 ฐานข้อมูลส าเร็จรูป 
                      ระบบฐานข้อมูลส าเร็จรูปเพ่ือการค้นคว้าและฐานข้อมูลOnline 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 เป็นฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์สุขภาพ ครอบคลุมวารสาร จ านวนเอกสารฉบับเต็ม 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 เคี ฟิสิกส์ วิศวกรรม เป็นต้น สาขาสังคมศาสตร์ 
เช่น จิตวิทยา บริหารธุรกิจ เป็นต้น สาขาศิลปศาสตร์และมนุษยศาสตร์ เช่น เอเชียศึกษา ศาสนา 
ปรัชญา ศิลปะ ดนตรี เป็นต้น จากวารสารไม่น้อยกว่า 10,000 รายชื่อ ให้ข้อมูลตั้งแต่ปี2001-ปัจจุบัน 
    2.3) ฐานข้อมูล Academic Search Complete เป็นฐานข้อมูลที่มีเนื้อหา
ครอบคลุมสหสาขาวิชามากที่สุดทั่วโลก   
    2.4) ฐานข้อมูล EBSCO Discovery Service Plus Full Textเป็นนวัตกรรมที่
ใช้ในการจัดการและการสืบค้นฐานข้อมูลจ านวน 13 ฐานข้อมูล ที่ส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาได้ด าเนินการบอกรับ เพ่ือให้บริการกับมหาวิทยาลัย / สถาบันทั้ง 78 แห่ง อาทิเช่น 
ฐานข้อมูล Science Direct ฐานข้อมูล Proquest Dissertation ฐานข้อมูล ISI Web of Science 
ทั้งนี้ยังรวมถึงฐานข้อมูล EBSCO eBooks (Net Library) ผ่านช่องทางการสืบค้นเดียว (Single 
Search) 
         2.5) ฐานข้อมูล Education Research Complete เป็นฐานข้อมูลวารสารฉบับ
เต็มกว่า 1,060 ชื่อเรื่อง ซึ่งรวบรวมวารสารหลัก (Core Journals) ตั้งแต่ระดับอนุบาลไปจนถึงระดับ
การศึกษาข้ันสูง รวมถึงหนังสือ (Books and Monographs) และงานวิจัยเฉพาะทางต่างๆ ทางด้าน
การศึกษาท้ังในประเทศและต่างประเทศ 
     2.6) ฐานข้อมูลบทความวารสารสารสนเทศ  H.W. Wilson เป็นฐานข้อมูล
ดรรชนี 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 วิทยานิพนธ์ระดับ
ปริญญาโท และปริญญาเอก ของสถาบันการศึกษาที่ได้รับการรับรองจากประเทศสหรัฐอเมริกา และ
แคนาดา รวมถึงบางสถาบันการศึกษาจากทวีปยุโรป ออสเตรเลีย เอเซีย และแอฟริกา มากกว่า 
1,000 แห่ง ประกอบไปด้วยข้อมูลมากกว่า 2.4 ล้านระเบียน (สกอ.บอกรับ) (http://search. 
ProQuest.com/ 
autologin) 
    3.2) ฐานข้อมูลงานวิจัยไทย Digital Collection  (ThaiLIS) วิทยานิพนธ์ 
งานวิจัย บทความวารสาร และหนังสือหายากฉบับเต็ม รวบรวมจากมหาวิทยาลัยต่างๆ ทั่วประเทศ
ไทย (http://tdc.thailid.or.th/tdc/) 
 
 

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
http://tdc.thailis.or.th/tdc/
http://tdc.thailid.or.th/tdc/


105 
 

 
 

105 

 6.4 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม 
  ประสานงานกับส านักวิทยบริการในการจัดซื้อหนังสือ และต าราที่เกี่ยวข้อง เพ่ือบริการให้
อาจารย์และนักศึกษาได้ค้นคว้า และใช้ประกอบการเรียนการสอน ในการประสานการจัดซื้อหนังสือ
นั้นอาจารย์ผู้สอนแต่ละรายวิชาจะมีส่วนร่วมในการเสนอรายชื่อหนังสือ และสื่ออ่ืนๆ ที่จ าเป็น 
     6.5 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร 
 1) ส ารวจความต้องการทรัพยากร การเรียนการสอนเป็นประจ าทุกปีการศึกษาจากผู้สอน
และผู้เรียน 
 2) ประเมินความเพียงพอของทรัพยากรที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนทุกรายวิชาใน
หลักสูตร 
 
 3) สรุปแหล่งทรัพยากรที่ใช้เพ่ือการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยที่ผู้สอนและผู้เรียนสามารถ
ใช้บริการได้ โดยมีรายละเอียดดังตารางต่อไปนี้ 
 

เป้าหมาย การด าเนินการ การประเมินผล 
จัดให้มีห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ
สื่อและช่องทางการเรียนรู้เพ่ือ
สนับสนุนการศึกษาในห้องเรียน 
นอกห้องเรียน และเพ่ือการ
เ รี ยนรู้ ด้ ว ยตน เองอย่ า งมี
ประสิทธิภาพ 

1 ) จั ด ใ ห้ มี ห้ อ ง เ รี ย นที่ มี สื่ อ
อุปกรณ์ พร้อมใช้งานอย่างมี
ประสิทธิภาพ ทั้งในการเรียน
การสอน การท ากิจกรรมใน
ห้องเรียน 

2 ) จัด เตรียมห้องปฏิบัติการ
เพ่ือให้นักศึกษาสามารถฝึก
ปฏิบัติสร้างความพร้อมใน
การปฏิบัติงานในวิชาชีพ 

3) จัดให้มีห้องการเรียนรู้ด้วย
ต น เ อ ง เ พ่ื อ ใ ห้ นั ก ศึ ก ษ า
สามารถศึกษา ค้นคว้า หา
ความรู้เพิ่มเติมได้ด้วยตนเอง 

4) จัดให้มีห้องสมุดให้บริการทั้ง
หนังสือต ารา และสื่อดิจิทัล
เพ่ือการเรียนรู้ 

1) ผลส ารวจความพร้อมของ
สื่ออุปกรณ์ที่จ าเป็นประจ า
ห้ อ ง เ รี ย น แ ล ะ ห้ อ ง 
ปฏิบัติการจากอาจารย์และ
นักศึกษา 

2) จ านวนหนังสือต ารา และ
สื่อดิจิทัลที่มีให้บริการและ
สถิติ การ ใช้ งานหนั งสื อ 
ต ารา สื่อดิจิทัล 

3) ผลส ารวจความพึงพอใจ
ข อ ง นั ก ศึ ก ษ า ต่ อ ก า ร
ให้บริการทรัพยากรเพ่ือ
การ เ รี ยนรู้ แ ละการฝึ ก
ปฏิบัติ 

 
7. ตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงาน  

ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 ปีท่ี 4 ปีท่ี 5 ปีท่ี 6 
1. อาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วม
ในการประชุมเ พ่ือวางแผน ติดตาม และทบทวนการ
ด าเนินงาน หลักสูตร 

      

2. มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้อง
กับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ หรือมาตรฐานสาขา/
สาขาวิชา 
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ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 ปีท่ี 4 ปีท่ี 5 ปีท่ี 6 
3.  มี รายละเ อียดของรายวิชา  และรายละเ อียดของ
ประสบการณ์ภาคสนาม ตามแบบ มคอ.3 และ  มคอ.4 อย่าง
น้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุก
รายวิชา 

      

4. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา และรายงาน
ผลการด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม ตามแบบ  
มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา 
 

      

5. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตรตามแบบ
มคอ. 7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา 

      

6.  มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผล
การเรียนรู้ที่ก าหนดใน มคอ. 3 และ มคอ. 4 อย่างน้อยร้อย
ละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 

      

7.  มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์
การสอน หรือการประเมินผลการเรียนรู้จากผลการประเมิน
การด าเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปีที่แล้ว 

      

8. อาจารย์ใหม่ทุกคนได้รับการปฐมนิเทศหรือค าแนะน าด้าน
การจัดการเรียนการสอน อย่างน้อย 1 กิจกรรม 

      

9. อาจารย์ประจ าทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/
หรือวิชาชีพอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

      

10. จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน ได้รับการ
พัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี 

      

11. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่
ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนน
เต็ม 5.0 

    
  

12. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่
เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

     
 

 
เกณฑ์ประเมิน หลักสูตรได้มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ ต้องผ่านเกณฑ์ประเมินดังนี้ ตัว
บ่งชี้บังคับ (ตัวบ่งชี้ 1 - 5) มีผลการด าเนินการบรรลุตามเป้าหมาย และมีจ านวนตัวบ่งชี้ที่มีผลการ
ด าเนินการบรรลุเป้าหมายไม่น้อยกว่า 80% ของตัวบ่งชี้รวม โดยพิจารณาจากจ านวนตัวบ่งชี้บังคับ
และตวับ่งชี้รวมในแต่ละปี 
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8. หน่วยฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
 

ที ่ ชื่อโรงเรียน ที่อยู่ จังหวัด รหัสไปรษณีย์ โทรศัพท์ 
1 โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง ม.1 ต.ธารโต อ.ธารโต  ยะลา 95150 073-297075 
2 โรงเรียนบ้านราโมง ม.5 บ้านราโมง  ต.ยะรม  อ.เบตง ยะลา 95110 073-299849 
3 โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 4  ถ.สุขยางค์  ต.สะเตง  อ.เมือง  ยะลา 95000 073-212255 
4 โรงเรียนคุรุชนพัฒนา ม.1  ต.เปาะเส้ง  อ.เมือง ยะลา 95000 086-4802429 
5 โรงเรียนบ้านตลาดล าใหม่  ม.1  บ้านล าใหม่  ต.ล าใหม่ อ.เมือง ยะลา 95160 073-252515 
6 โรงเรียนบ้านบุดี 64/5  ม.8  ต.บุดี  อ.เมือง ยะลา 95000 073-288156 
7 โรงเรียนบ้านท่าสาป ม.1  บ้านท่าสาป  ต.ท่าสาป อ.เมือง ยะลา 95000 073-253187 
8 โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านสะเตง) 38/1 ถ.สุขยางค์  ต.สะเตง  อ.เมือง ยะลา 95000 073-272897 
9 โรงเรียนเทศบาล 3 (วัดพุทธภูมิ) 47 ถ.พิพิธภักด ีต.สะเตง อ.เมือง ยะลา 95000 073-212286 
10 โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี) เทศบาลนครยะลา อ.เมือง ยะลา 95000 073-212896 
11 โรงเรียนเทศบาล 5 (ตลาดเก่า) 47 ถ.อนุสรณ์มหาราช ต.สะเตง อ.เมือง ยะลา 95000 073-212897 
12 โรงเรียนบันนังสตาอินทรฉัตร  386  ต.บันนังสตา  อ.บันนังสตา  ยะลา 95130 073-289441 
13 โรงเรียนสตรีอิสลามวิทยามูลนิธิ 69 ซ.บราโอ ถ.สิโรรส ต.สะเตง อ.เมือง ยะลา 95000 073-240508 
14 โรงเรียนบ้านโกตาบารู ม.1 บ้านโกตาบารู ต.โกตาบารู อ.รามัน ยะลา 95140 073-251295 
15 โรงเรียนบ้านรามัน ม.1  ถ.เมืองรามัน ต.กายูบอเกาะ อ.รามัน ยะลา 95140 073-295169 
16 โรงเรียนเบตง "วีระราษฎร์ประสาน" 19 ถ.รวมวิทย์ อ.เบตง  ยะลา  95110 073-230449 
17 โรงเรียนบ้านตาเนาะปูเต๊ะ ม.4 บ้านตาเนาะปูเต๊ะ อ.บันนังสตา  ยะลา 95130 073-283102 
18 โรงเรียนรามันห์ศิริวิทย์ ม.1 ต.กายูบอเกาะ อ.รามัน ยะลา 95140 073-295144 
19 โรงเรียนไทยรัฐ 24 (บ้านบาโงยบาแด) ม.5 ต.สะเตงนอก อ.เมือง ยะลา 95000 073-361116 
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ที ่ ชื่อโรงเรียน ที่อยู่ จังหวัด รหัสไปรษณีย์ โทรศัพท์ 
20 โรงเรียนบ้านบราโอ ม.8 ต.ประจัน อ.ยะรัง ปัตตานี 94160 - 
21 โรงเรียนบ้ายดูซงปาแย ม.3 ต.ตอหลัง อ.ยะหริ่ง ปัตตานี 94150 081-7662508 
22 โรงเรียนบ้านสะก า (ธันวาศฺลป์) ม.3 ต.สะก า อ.มายอ ปัตตานี 94140 073-451923 
23 โรงเรียนบ้านประจัน ม.2 ต.ประจัน อ.ยะรัง ปัตตานี 94160 073439337 
24 โรงเรียนชุมชนบ้านบือแนปีแน ม.7 ต.ประจัน อ.ยะรัง ปัตตานี 94160 - 
25 โรงเรียนชุมชนบ้านปูยุด 7 ถนนสิโรรส บ้านปูยุด อ าเภอเมือง ปัตตานี 94000 073-434211 
20 โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านทรายทอง) 2 ถ.ทรายทอง5 ต.สุไหงโกลก อ.สุไหงโกลก  นราธิวาส 96120 073-611061 
26 โรงเรียนเทศบาล 6 (ถนนโคกเคียน) ซ.เทศบาล 6 ถ.โคกเคียน ต.บางนาค อ.เมือง นราธิวาส 96000 073-511451 
27 โรงเรียนตากใบ  140  ม.4 ต.เจ๊ะเห อ.ตากใบ นราธิวาส 96110 073-581187 
28 โรงเรียนอนุบาลรือเสาะ  182/25 หมู่ 2 ถ.รือเสาะ ต.รือเสาะ อ.รือเสาะ  นราธิวาส 96150 073-572411 
29 โรงเรียนอนุบาลระแงะ  391/1 ม.1 ถ.ระแงะมรรคา ต.ตันหยงมัส อ.ระแงะ  นราธิวาส 96130 073-671012 
30 โรงเรียนบ้านคอลอกาเว ม.1 ต.ศรีสาคร อ.ศรีสาคร นราธิวาส 95210 073-561076 
31 โรงเรียนบ้านเจาะไอร้อง ม.1 ต.จวบ อ.เจาะไอร้อง นราธิวาส 96130 073-544072 
32 โรงเรียนโคกมือบา ม.4 ต.โฆษิต ต.ตากใบ นราธิวาส  96110 073-539304 
33 โรงเรียนบ้านสากอ ม.4 ต.สากอ อ.สุไหงปาดี นราธิวาส 96140 073-653576 
34 โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ จ.สตูล 2 ถ.สตูลธานี ต.พิมาน อ.เมือง สตูล 91000 074-711086 
35 โรงเรียนอนุบาลสตูล ม.1 ต.ฉลุง อ.เมือง  สตูล 91140 - 
36 โรงเรียนก าแพงวิทยา ม.1 ต.ก าแพง อ.ละงู สตูล 91110 074-701204 

 



 
109 
 

 

109 

 หมวดที ่8 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 

1.  การประเมินประสิทธิผลของการสอน 
1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน  

 ก าหนดให้คณาจารย์เขียนรายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) ซึ่งมีรายละเอียดของ     
กลยุทธ์การประเมินการสอน และรายงานผลการด าเนินงานของรายวิชา (มคอ.5) หลังการสอนของ
แต่ละภาคการศึกษา อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอนน าข้อเสนอแนะไปปรับปรุงและ
รายงานผลต่อไป 
 1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน  
 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน ด าเนินการ ดังนี้ 
  1.2.1 นักศึกษาประเมินการสอนในแต่ละรายวิชาผ่านระบบออนไลน์ 2 ครั้ง คือก่อน
การสอบระหว่างภาค และก่อนการสอบปลายภาค 
  1.2.2 คณะกรรมการบริหารวิชาการคณะและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
สังเกตการณ์สอนของอาจารย์ 

2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม  
 2.1  โดยนักศึกษาและบัณฑิต 
 ประเมินหลักสูตรในภาพรวม โดยส ารวจข้อมูลจาก นักศึกษาปัจจุบัน นักศึกษา 
ปีสุดท้าย และบัณฑิตใหม่ 
 2.2  โดยผู้ทรงคุณวุฒิ และ/หรือ จากผู้ประเมินภายนอก 
 ประเมินคุณภาพการศึกษาโดยผู้ทรงคุณวุฒิทั้งภายในและภายนอกที่เก่ียวข้องทาง
การศึกษา 
 2.3  โดยผู้ใช้บัณฑิต และ/หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอ่ืน ๆ 
 ประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตโดยวิธีการวิจัย   

3. การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร  
 ประเมินตามตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานที่ระบุในหมวดที่ 7 ข้อ 7 โดยคณะกรรมการประกัน
คุณภาพภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง  
 4.1 รวบรวมข้อเสนอแนะ/ข้อมูล  จากการประเมินของนักศึกษา  ผู้รับผิดชอบ  ผู้ใช้บัณฑิต 
ผู้ทรงคุณวุฒิ 
 4.2 วิเคราะห์ทบทวนข้อมูลข้างต้น  โดยผู้รับผิดชอบหลักสูตร / คณะกรรมการบริหาร
วิชาการคณะ 
 4.3  ด าเนินการปรับปรุง 
  4.3.1 รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) และรายละเอียดของประสบการณ์
ภาคสนาม (มคอ.4)  ทุกภาคการศึกษาหรือทุกปีการศึกษา 
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  4.3.2  ด าเนินการประเมินผลหลักสูตร (มคอ.2) เพ่ือน าไปปรับปรุงหลักสูตรภายใน 
5 ป ี
   (1)   ประเมินปัญหาอุปสรรคการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรทุกปี
การศึกษา (มคอ.7) 
   (2)  ประเมินผลคุณลักษณะและคุณภาพของบัณฑิตภายหลังจบการศึกษา  
อย่างต่อเนื่อง
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ภาคผนวก ก 
สรุปการปรับปรุงหลักสตูร 
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สรุปการปรับปรุงหลักสตูร 
 

การปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนอิสลามศึกษา หลักสูตรใหม่  
พ.ศ. 2556 เป็นหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนอิสลามศึกษา หลักสูตรปรับปรุง  
พ.ศ. 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา สรุปการปรับปรุงได้  ดังนี้    
 

หลักสูตรเดิม (พุทธศักราช2556) หลักสูตรปรับปรุง (พุทธศักราช2560) หมายเหตุ 
1. ชื่อหลักสูตร 
      ครุศาสตรบณัฑิต 
      สาขาวิชาการสอนอสิลามศึกษา 

1. ชื่อหลักสูตร 
      ครุศาสตรบณัฑิต    
      สาขาวิชาการสอนอิสลามศึกษา 

คงเดิม 

2. ชื่อปริญญา  
   ช่ือเต็ม   ครุศาสตรบัณฑติ  (การสอนอิสลามศึกษา) 

  Bachelor of Education Program in  
  Teaching Islamic Education 

   ช่ือย่อ    ค.บ. (การสอนอสิลามศึกษา) 
              B.Ed. (Teaching Islamic Education) 

 2. ชื่อปริญญา  
   ช่ือเต็ม  ครุศาสตรบัณฑิต  (การสอนอิสลามศึกษา) 

  Bachelor of Education Program in  
  Teaching Islamic Education 

   ช่ือย่อ   ค.บ. (การสอนอิสลามศึกษา) 
              B.Ed. (Teaching Islamic Education) 

คงเดิม 

3. ปรัชญาของหลักสูตร 
           ศูนย์กลางด้านวิชาการระดับอุดมศึกษาที่
มุ่งเน้นสร้างองค์ความรู้และผลิตบัณฑิตสู่ความเป็นเลิศ
ด้านวิชาการทางการสอนอิสลามศึกษา มีคุณธรรม
จริยธรรม และเสริมสร้างสันติสุขบนพื้นฐานอิสลาม 

3. ปรัชญาของหลักสูตร 
         ผลิตบัณฑิตสาขาการสอนอิสลามศึกษาให้เป็นผู้ทีม่ี
ความพร้อมทางวิชาการ เป็นศูนยก์ลางทางวิชาการอิสลาม
ศึกษา สร้างสรรค์นวตักรรมการเรยีนรู้ มุ่งเน้นและส่งเสรมิ
ให้นักศึกษาประเสริฐด้วยคณุธรรมจริยธรรม บรูณาการ
ศาสตร์การเรียนรู้ เพื่อเสริมสร้างสนัติภาพและสันติสุขท่ี
ยั่งยืนบนพ้ืนฐานของอิสลาม 

ปรับปรุง 

4. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
เพื่อผลิตบัณฑติทางการสอนอิสลามศึกษาให้มี
คุณลักษณะ  6  ด้าน ดังน้ี 
           1.3.1 มีความรู้เจตคติ และทักษะที่ถูกต้องมี
ความสามารถในด้านความเป็นครูและผู้น าทางการสอน
อิสลามศึกษาก้าวทันต่อวิชาการที่เปลี่ยนแปลง และใช้
กระบวนการวิจัยเป็นฐานของการเรียนรู้และพัฒนา
สามารถน าไปใช้ประกอบอาชีพตลอดจนพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของตนเองและสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
          1.3.2 ใฝ่รู้ คิดวิเคราะห์และแก้ปัญหาอย่างเป็น
ระบบ มีวิสัยทัศน์กว้างไกลทางสังคม และส่งเสริม
ปฏิสัมพันธ์การท างานร่วมกัน 
          1.3.3 มีคุณธรรม จริยธรรม ทั้งทางกาย วาจา 

4. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
เพื่อผลิตบัณฑติทางการสอนอิสลามศึกษาให้มีคณุลักษณะ  
5  ด้าน ดังน้ี 

1.2.6 เพื่อผลิตบัณฑิตให้ เป็นผู้มีจิตส านึกที่
ถูกต้องเกี่ยวกับการเป็นพลเมืองดี การเมืองการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข 
รู ้จ ักรักษาและส่งเสริมสิทธิเสรีภาพ ความ เสมอภาค 
และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ มีความภูมิใจในความเป็นไทย 
และมีความรู้อันเป็นสากลควบคู่คุณธรรมอิสลาม 

1.2.7 เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ เจตคติ และ
ทักษะที่ถูกต้อง มีความสามารถในด้านความเป็นครู และ
เป็นผู้น าทางการสอนอิสลามศึกษา ก้าวทันต่อวิชาการที่
เปลี่ยนแปลง ใช้กระบวนการวิจัยเป็นฐานของการเรียนรู้ 

ปรับปรุง 
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และจิตใจ ตามหลักศาสนาอิสลามมีวินัย มีจรรยาบรรณ
ในวิชาชีพ  และสามารถน าไปใช้ปฏิบัติงานให้เกิด
ประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม 
          1.3.4 น าความรู้ ความเข้าใจ เจตคติและทักษะ
ไปใช้ให้เอื้ออ านวยต่อการพัฒนาท้องถิ่นสู่สังคมสันติสุข
และสอดคล้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของ
ประเทศไทยในปัจจุบัน 

13.5 มีบุคลิกภาพ ตระหนักและศรัทธาใน
วิชาชีพครู มีจริยธรรมสามารถให้ค าแนะน าเกี่ยวกับ
แนวทางในการแก้ปัญหาทางจริยธรรมและปัญหาต่างๆ 
ด้านการสอนอิสลามศึกษาทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ
ได้อย่างเหมาะสม 
          1.3.6 ผู้มีจิตส านึกที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเป็น
พลเมืองดี การเมืองการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข รู้จัก
รักษาและส่งเสริมสิทธิเสรีภาพ ความเสมอภาค และ
ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษยม์ีความภูมใิจในความเป็นไทย 
และมีความรู้อันเป็นสากลควบคู่คณุธรรมอิสลาม 

และสามารถน าไปใช้ประกอบอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
1.2.8 มีบุคลิกภาพที่ดี เป็นแบบอย่างอันดีงาม

ในการปฏิบัติตามหลักค าสอนอิสลาม มีคุณธรรมจริยธรรม 
ส านึกและศรัทธาในความเป็นครู และสามารถน าไปใช้
ปฏิบัติงานให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม 

1.2.9 เพื่อให้บัณฑิตมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
นวัตกรรมการเรียนรู้อิสลามศึกษา สามารถเรียนรู้ได้ด้วย
ตัวเอง และติดตามเทคโนโลยี่ที่ทันสมัยอย่างต่อเนื่อง 
ตลอดจนสามารถน าเทคโนโลยี่ที่เกี่ยวข้องมาประยุกต์ใช้ใน
วิชาชีพได้อย่างเหมาะสม 

1.2.10 เพื่อให้บัณฑิตสามารถใช้หลักธรรมอัลกุ
รอานและอัซซุนนะฮเป็นรากฐานในการแก้ปัญหาทาง
จริยธรรม และปัญหาต่างๆ ในชีวิตและสังคม เพื่อให้เกิด
สันติภาพและสันติสุขในสังคมได้อย่างเหมาะสม 

5. ระบบการจัดการศึกษา 
       ระบบทวิภาค    

5. ระบบการจัดการศึกษา 
       ระบบทวิภาค 

คงเดิม 

6. จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลกัสูตร 
      ไม่น้อยกว่า  165  หน่วยกิต 

6. จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลกัสูตร 
       ไม่น้อยกว่า  165  หน่วยกิต 

คงเดิม 

7. โครงสร้างหลักสูตร 
     7.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   
              ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 
                         ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร ์ 6      หน่วยกิต 
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร ์ 6      หน่วยกิต 
 
กลุ่มวิชาคณติศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
                                    6  หน่วยกิต 
     7.2   หมวดวิชาเฉพาะด้าน  

 ไม่                              ไม่
น้อยกว่า     129 หน่วยกิต 

กลุ่มวิชาชีพครู        ไม่น้อยกว่า    50 หน่วยกิต 
วิชาการศึกษา         ไม่น้อยกว่า   36  หน่วยกิต 

7. โครงสร้างหลักสูตร 
       7.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป     
                            ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 
            ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร ์ ไม่น้อยกว่า   6 หน่วยกิต 
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์   ไม่น้อยกว่า   6 หน่วยกิต 
   
กลุ่มวิชาคณติศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี                                                     
                            ไม่น้อยกว่า  6 หน่วยกิต 
        7.2 หมวดวิชาเฉพาะด้าน  
                     ไม่น้อยกว่า 129 หน่วยกิต 
กลุ่มวิชาชีพคร ู          ไม่น้อยกว่า  50 หน่วยกิต 
วิชาการศึกษา            ไม่น้อยกว่า  36 หน่วยกิต 
 บังคับ      ไม่น้อยกว่า  34 หน่วยกิต 

ปรับปรุง
จ านวน 
หน่วยกิต ใน
หมวดวิชา
เฉพาะด้านใน
ส่วนของ
วิชาชีพครู 
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         บังคับ         30 หน่วยกิต 
         เลือก                      6 หน่วย
กิต 
วิชาฝึกปฏิบัติวิชาชีพคร ู        14 หน่วยกิต 
กลุ่มวิชาเอก           ไม่น้อยกว่า    79 หน่วยกิต 
วิชาเอก                ไม่น้อยกว่า     69 หน่วยกิต 
        บังคับ          52 หน่วยกิต 
        เลือก          17 หน่วยกิต 
วิชาการสอนวิชาเอกบังคับ             6 หน่วยกิต  
เลือกจากวิชาการสอนวิชาเอก  
                              ไม่น้อยกว่า  4 หน่วยกิต 
7.3 หมวดวิชาเลือกเสร ี ไม่น้อยกว่า  6 หน่วยกิต 

 เลือก      ไม่น้อยกว่า    2 หน่วยกิต              
วิชาฝึกปฏิบัติวิชาชีพครู ไม่น้อยกว่า  14 หน่วยกิต 
กลุ่มวิชาเอก      ไม่น้อยกว่า  79 หน่วยกิต 
วิชาเอก                  ไม่น้อยกว่า  69 หนว่ยกิต 
 บังคับ          ไม่น้อยกว่า  55 หน่วยกิต 
 เลือก      ไม่น้อยกว่า  14 หน่วยกิต 
 วิชาการสอนวิชาเอกบังคับ              6 หน่วยกิต  
เลือกจากวิชาการสอนวิชาเอก  
                             ไม่น้อยกว่า  4 หน่วยกิต 
7.3 หมวดวิชาเลือกเสรี  ไม่น้อยกว่า 6  หน่วยกิต 

8. รายวิชา 
8.1  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  
                             ไม่น้อยกว่า    30  หน่วยกิต 
         8.1.1  กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร   
                                              12  หน่วยกิต 
                  บังคับ                     10  หน่วยกิต 
2100101  ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร            2(1-2-3) 
2100102  การพัฒนาทักษะการพูดและการเขียน 
                                                       2(1-2-3) 
2100104  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและพัฒนา   
              การเรียนรู ้                            2(1-2-3) 
2100107  ภาษามลายูเพื่อการสื่อสาร          2(1-2-3) 
2100108  ภาษามลายูเพื่อการสื่อสารและพัฒนาการ                 

เรียนรู ้                                        2(1-2-3) 
                   เลือก    ไม่น้อยกว่า     2  หน่วยกิต 
2100103  หลักการอ่านและการเขียนค าไทย  2(2-0-4) 
2100105  การพัฒนาทักษะการพูดและการอ่าน 
              ภาษาอังกฤษ                          2(1-2-3) 
2100106  ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาการอ่านและ               
              การเขยีน                              2(1-2-3) 
2100109  ภาษามลายูพื้นฐาน                   2(1-2-3) 
2100110  ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร             2(1-2-3) 
2100111  ภาษาอาหรับพื้นฐาน                 2(1-2-3) 
 
 

8. รายวิชา 
8.1  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  
                              ไม่น้อยกว่า   30  หนว่ยกิต 
         8.1.1  กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร   
                                              12  หน่วยกิต 
                  บังคับ                     10  หน่วยกิต 
2100101  ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร            2(1-2-3) 
2100102  การพัฒนาทักษะการพูดและการเขียน 
                                                        2(1-2-3) 
2100104  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและพัฒนา   
              การเรียนรู ้                            2(1-2-3) 
2100107  ภาษามลายูเพื่อการสื่อสาร          2(1-2-3) 
2100108  ภาษามลายูเพื่อการสื่อสารและพัฒนาการ

เรียนรู ้                                        2(1-2-3) 
2100115  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1      2(1-2-3) 
2100117  ภาษาไทยเพื่อการประกอบอาชีพ   2(1-2-3) 
                   เลือก      ไม่น้อยกว่า    2  หน่วยกิต 
2100103  หลักการอ่านและการเขียนค าไทย 
                                                        2(2-0-4) 
2100105  การพัฒนาทักษะการพูดและการอ่าน 
              ภาษาอังกฤษ                          2(1-2-3) 
2100106  ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาการอ่านและ               
              การเขียน                               2(1-2-3) 
2100109  ภาษามลายูพ้ืนฐาน                   2(1-2-3) 
2100110  ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร             2(1-2-3) 

1. เพิ่ม
รายวิชา 
2. ปรับปรุง 
ช่ือวิชา 
3. ปรับปรุง
จ านวนคาบ
เรียนทฤษฎี 
ปฏิบัติ และ
ศึกษาด้วย
ตนเอง 
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8.1.2  กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์       
                              ไม่น้อยกว่า    6  หน่วยกิต 
2100112  วิทยาการแห่งความสุข              2(1-2-3) 
2100113  สุนทรียวิจักขณ ์                      2(2-0-4) 
2100114  สารสนเทศเพื่อการเรยีนรู้ตลอดชีวิต 
                                                       2(1-2-3) 
 
 
 
 
        8.1.3  กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์         
                              ไม่น้อยกว่า     6  หน่วยกิต 
2150101  สังคมภิวัตน ์                          2(2-0-4) 
2150102  การจัดการทางสังคม         2(2-0-4) 
2150103  ทักษะชีวิตและจิตสาธารณะ        2(1-2-3) 
 
       
 
       8.1.4  กลุ่มวิชาคณิตศาสตร ์วิทยาศาสตร์และ  
                 เทคโนโลยี  ไม่น้อยกว่า    6  หน่วยกิต 
4100101  คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน       2(1-2-3) 
4100102  วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต 
                                                       2(1-2-3) 
4100103  เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจ าวัน 
                                                       2(1-2-3) 
     
 
 8.2  หมวดวิชาเฉพาะ  

                  ไม่น้อยกว่า   129 หน่วยกิต 
      8.2.1 กลุ่มวิชาชีพครู  
                              ไม่น้อยกว่า   50  หน่วยกิต 
 ก. วิชาการศึกษา   
                              ไม่น้อยกว่า   36  หน่วยกิต 
  บังคับ       ไม่น้อยกว่า   30  หน่วยกิต 

2100111  ภาษาอาหรับพื้นฐาน                 2(1-2-3) 
2100116  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2      2(1-2-3) 
 
         8.1.2  กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์       
                                 ไม่น้อยกว่า    6  หน่วยกิต 
2100112  วิทยาการแห่งความสุข              2(1-2-3) 
2100113  สุนทรียวิจักขณ ์                      2(2-0-4) 
2100114  สารสนเทศเพื่อการเรยีนรู้ตลอดชีวิต 
                                                       2(1-2-3) 
2100118  ความจริงของชีวิต                     2(2-0-4) 
2100119  การพัฒนาตน                          2(2-0-4) 
2100120  สุนทรียภาพของชีวิต                  2(1-2-3) 
 
         8.1.3  กลุ่มวิชาสังคมศาสตร ์        
                                 ไม่น้อยกว่า    6  หน่วยกิต 
2150101  สังคมภิวัตน ์                           2(2-0-4) 
2150102  การจัดการทางสังคม          2(2-0-4) 
2150103  ทักษะชีวิตและจิตสาธารณะ         2(1-2-3) 
2150108  ทักษะในการด าเนินชีวิต         2(1-2-3) 
2150109  ชีวิตและวัฒนธรรมไทย              2(1-2-3) 

                                                           
      8.1.4  กลุ่มวิชาคณติศาสตร์ วิทยาศาสตร์และ  
                  เทคโนโลยี   ไม่น้อยกว่า   6  หน่วยกิต 
4100101  คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน        2(1-2-3) 
4100102  วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต 
                                                        2(1-2-3) 
4100103  เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจ าวัน 
                                                        2(1-2-3) 
4100108  วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน       2(1-2-3) 
4100109  การกีฬาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต    2(1-2-3) 
8.2  หมวดวิชาเฉพาะ 
                                ไม่น้อยกว่า   129  หน่วยกิต 
         8.2.1  กลุ่มวิชาชีพครู   
                                ไม่น้อยกว่า   50  หน่วยกิต 
              ก.  วิชาการศึกษา   
                                 ไม่น้อยกว่า  36  หน่วยกิต 
                   บังคับ                      30 หน่วยกิต 
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1100101 ภาษาไทยและเทคโนโลยีส าหรับครู  3(2-2-5) 
1100110 ภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีส าหรบัคร ู  
                                                       3(2-2-5) 
1103402 นวัตกรรมและเทคโนโลยสีารสนเทศทาง
การศึกษา                       3(2-2-5) 
1105202 จิตวิทยาส าหรับคร ู          3(2-2-5) 
1104201 การวัดและประเมินผลการศึกษา     3(2-2-5) 
1102305 การบริหารจัดการในห้องเรียน        3(2-2-5) 
1104302 การวิจัยทางการศึกษา         3(2-2-5) 
1101101 ความเป็นคร ู          3(2-2-5) 
1102304 การจัดการเรยีนรู ้          3(2-2-5) 
1102202 การพัฒนาหลักสูตร          3(2-2-5) 
 
     เลือก              ไม่น้อยกว่า    6  หน่วยกิต 
1103101 การใช้สื่อมวลชนเพื่อการศึกษา      2(-1-2-3)
  
1100102 การพัฒนาทักษะการคดิ        2(-1-2-3) 
1108201 จิตวิทยาเด็กพิเศษ         2(-1-2-3) 
1105101 จิตวิทยาการแนะแนวเด็กวัยรุ่น     2(-1-2-3) 
1102203 การนิเทศการสอน         2(-1-2-3) 
1100103 มนุษยสัมพันธ์ส าหรับครู        2(-1-2-3) 
1109101 นันทนาการเบื้องต้นส าหรับครู       2(-1-2-3) 
1102101 การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น        2(-1-2-3) 
1100104 การสอนเพศศึกษา         2(-1-2-3) 
1109202 ผู้ก ากับลูกเสือ-เนตรนารสี ารองขั้นความรู้
เบื้องต้น                                             2(-1-2-3) 
1109303 ผู้ก ากับลูกเสือ-เนตรนารสีามญัขั้นความรู้
เบื้องต้น                                             2(-1-2-3) 
1109404 ผู้ก ากับลูกเสือ-เนตรนารสีามญัรุ่นใหญ่ขั้น
ความรู้เบื้องต้น                                    2(-1-2-3) 
ข.วิชาฝึกปฏิบัติวิชาชีพครู           14 หน่วยกิต 
         (1) รายวิชาฝึกปฏิบัติระหว่างเรยีน  2  หน่วยกิต  
 1100403ฝึกปฏิบตัิวิชาชีพครู 1 
 1(90) 
1100404 ฝึกปฏิบัติวิชาชีพครู 2 
 1(90) 
     (2) รายวิชาการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา  

1100201   ภาษาและวัฒนธรรม                 3(2-2-5) 
1101101   ความเป็นครู                          3(2-2-5) 
1101202   ปรัชญาการศึกษา                    3(2-2-5) 
1101203   คุณธรรมจรยิธรรมและจรรยาบรรณ  
                                                        3(2-2-5) 
1101302   การศึกษาเพื่อการพฒันาที่ยั่งยืน   3(3-0-6) 
1102202   การพัฒนาหลักสูตร                  3(2-2-5) 
1102304   การจัดการเรียนรู้และการจัดการห้องเรียน                     
                                                        3(2-2-5) 
1103402   นวัตกรรมและเทคโนโลยสีารสนเทศทาง 
               การศึกษา                             3(2-2-5) 
1104201   การวัดและประเมินผลการเรียนรู้  3(2-2-5) 
1104302   การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้      3(2-2-5) 
1105202   จิตวิทยาส าหรับครู                   3(2-2-5) 
1106101   การประกันคุณภาพการศึกษา      2(1-2-3) 
1108201   จิตวิทยาเด็กพิเศษ                   2(1-2-3)     
1109101   นันทนาการเบื้องต้นส าหรับครู     2(1-2-3) 
1100103   มนุษย์สัมพันธ์ส าหรับคร ู           2(1-2-3) 
1100104   การสอนเพศศึกษา                   2(1-2-3)     
1102101   การพัฒนาหลักสูตรทอ้งถิ่น         2(1-2-3)                
1102203   การนิเทศการสอน                   2(1-2-3) 
1103101   การใช้สื่อมวลชนเพื่อการศึกษา    2(1-2-3)  
1105101   จิตวิทยาการแนะแนวเด็กวัยรุ่น    2(1-2-3)              
1108201   จิตวิทยาเด็กพิเศษ                   2(1-2-3)     
1109101   นันทนาการเบื้องต้นส าหรับครู     2(1-2-3) 
1109202  ผู้ก ากับลูกเสือ-เนตรนารีส ารองขั้นความรู ้
              เบื้องต้น                                2(1-2-3) 
1109303  ผู้ก ากับลูกเสือ-เนตรนารีสามัญ ข้ันความรู ้
              เบื้องต้น                                2(1-2-3) 
1109404  ผู้ก ากับลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ขั้น 
              ความรู้เบื้องต้น                        2(1-2-3) 
         
               ข.  วิชาฝึกปฏิบัติวิชาชีพครู   14  หน่วยกิต 
         (1) รายวิชาฝึกปฏิบัติระหว่างเรียน  2  หน่วยกิต  
1100403  ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูปฐมวัย 1  
                                                   1(90 ช่ัวโมง) 
1100404  ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูปฐมวัย 2    
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                         เรียนไม่น้อยกว่า     12  หน่วยกิต  
1100506 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1
 6(360) 
1100507 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2
 6(360) 
        8.2.2  กลุ่มวิชาเอก ไม่น้อยกว่า    79  หน่วยกิต 
                 วิชาเอก      ไม่น้อยกว่า    69  หน่วยกิต 
 

ก. บังคับ                      52  หน่วยกิต 
1102209 อุลูมอัล-กุรอาน          2(1-2-3) 
1102310 อัล-กุรอาน1           3(2-2-5) 
1102211 อัล-กุรอาน2           3(2-2-5) 
1102435 อุลูมอัล-หะดีษ          2(1-2-3) 
1102319 หะดีษ 1                 3(2-2-5) 
1102320 หะดีษ 2                      3(2-2-5) 
1102321 เตาฮดี 1                     2(1-2-3) 
1102324 เตาฮดี 2          2(1-2-3)           
1102336 ฟิกฮฺเบื้องต้น          2(1-2-3) 
1102437 ฟิกฮฺ           2(1-2-3) 
1102322 ฮาลาลศึกษา          2(1-2-3) 
1102212 จริยธรรมและบุคลิกภาพมสุลมิ       2(1-2-3) 
1102213 ชีวประวัติบรรดาศาสดา               2(1-2-3) 
1102214 ประวัติศาสตร์อิสลาม 1         2(1-2-3) 
1102315 ประวัติศาสตร์อิสลาม 2               2(1-2-3) 
1102438ภาษาอาหรับส าหรับการศึกษาอิสลาม                                          

2(1-2-3) 
1102439 ปรัชญาการศึกษาอิสลาม         2(1-2-3)        
1102323 การศึกษาอิสลามในจังหวัดชายแดนภาคใต้
            2(1-2-3) 
1102216 อิสลามกับการสร้างสันติสุข         3(2-2-5) 
1102325 อิสลามกับวิทยาศาสตร์                 2(1-2-3) 
1102440 อิสลามานุวัตรทางการศึกษา          2(1-2-3) 
1102441 วิธีวิทยาการวิจัยในอิสลาม            3(2-2-5) 
1102326 สัมมนาทางการสอนอิสลามศึกษา    2(1-2-3) 
 
            ข. เลือก         ไม่น้อยกว่า 17  หน่วยกิต 
1102327 ตัจญฺวีด           3(2-2-5) 

                                                   1(90 ช่ัวโมง) 
         (2) รายวิชาการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา   
                            เรียนไม่นอ้ยกว่า   12  หน่วยกิต 
1100506  ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา  
                                                 6(540 ช่ัวโมง) 
1100507  ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2       
                                                 6(540 ช่ัวโมง) 
 

ก. บังคับ                      55  หน่วยกิต 
1102209  อุลูมอัล-กุรอาน          2(1-2-3) 
1102310 อัล-กุรอาน1           3(2-2-5) 
1102211 อัล-กุรอาน2           3(2-2-5) 
1102212  จริยธรรมและบุคลิกภาพมสุลมิ      2(1-2-3) 
1102213  การสอนชีวประวัติบรรดาศาสดาส าหรับครู  
             อิสลามศึกษา                           2(1-2-3) 
1102214  ประวัติศาสตร์อิสลาม 1         2(1-2-3) 
1102216 การสอนเพื่อเสรมิสร้างสันติสุขส าหรับคร ู
             อิสลามศึกษา                       3(2-2-5) 
1102217  การบริหารและจัดการสอน 
             อิสลามศึกษา     
1102315  ประวัติศาสตร์อิสลาม 2               2(1-2-3) 
1102319 หะดีษ                  3(2-2-5) 
1102320  การสอนหะดีษส าหรับครูอสิลามศึกษา             
                                  3(2-2-5) 
1102321  เตาฮดี 1                     2(1-2-3) 
1102323  การศึกษาอิสลามในจังหวัดชายแดนภาคใต้
            2(1-2-3) 
1102324 เตาฮีด 2           2(1-2-3) 
1102325 อิสลามกับวิทยาศาสตร ์              2(1-2-3) 
1102326  สัมมนาทางการสอนอิสลามศึกษา   2(1-2-3) 
1102435  อุลูมอัล-หะดีษ          2(1-2-3) 
1102336  ฟิกฮฺเบื้องต้น          2(1-2-3) 
1102437  ฟิกฮฺ 1           2(1-2-3) 
1102438 ภาษาอาหรับส าหรับการศึกษาอิสลาม                                   

2(1-2-3) 
1102439 ปรัชญาการศึกษาอิสลาม          2(1-2-3)        
1102440 อิสลามานุวัตรทางการศึกษา         2(1-2-3) 
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1102442 ภาษาอาหรับ                    3(2-2-5) 
1102328 อารยธรรมอิสลาม                  2(1-2-3) 
1102329 ปราชญ์และนักคิดมสุลิม               2(1-2-3) 
1102330 มุสลมิในโลกปจัจุบัน                 2(1-2-3) 
1102331 ศาสนาเปรียบเทียบ               2(1-2-3) 
1102443 การศึกษาอิสลามในอาเซยีน          2(1-2-3) 
1102217 การบริหารและจัดการในอิสลาม     3(2-2-5) 
1102218 ภาวะผู้น าในอิสลาม          2(1-2-3) 
1102332 อิสลามและวัฒนธรรม                2(1-2-3) 
1102444 กฎหมายครอบครัวอสิลาม         2(1-2-3) 
1102445 เศรษฐศาสตร์อสิลาม         3(2-2-5) 
1102446 การนิเทศการจัดการเรียนรู้อิสลามศึกษา  
            2(1-2-3) 
1102447 การประกันคณุภาพการศึกษาอิสลามศึกษา
             2(1-2-3) 
1102448 คอมพิวเตอร์ช่วยสอนในอิสลาม      3(2-2-5) 
1102449 ดะอฺวะฮศฺึกษา          2(1-2-3) 
   
 
        ค. วิชาการสอนวิชาเอกบังคับ      6  หน่วยกิต 
1102345 การออกแบบการจัดการเรียนรู้อสิลามศึกษา
                      3(2-2-5) 
1102334 ทักษะและเทคนิคการจัดการเรียนรู้อิสลาม
ศึกษา                       3(2-2-5) 
         ง. เลือกจากวิชาการสอนวิชาเอก  
                               ไม่น้อยกว่า   4   หน่วยกิต 
1102334 วิชาทักษะส าหรับการสอนอิสลามศึกษา 
                       3(2-2-5) 
1102446 หลักสตูรส าหรับการสอนอสิลามศกึษา 
                       3(2-2-5) 
   
1102346 สื่อ นวัตกรรมและสิ่งแวดล้อมในการเรยีนรู้
อิสลามศึกษา                      2(1-2-3) 
1102446 การพัฒนาหลักสูตรอสิลามศึกษา    2(1-2-3) 
1102333 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสอนอิสลาม
ศึกษา                      2 (1-2-3) 
1102335 วิธีการสอนทักษะการคิดวิเคราะห์และคิด

1102441  วิธีวิทยาการวิจัยทางการศึกษาอิสลาม   
                                             3(2-2-5) 
1102443  การศึกษาอิสลามในอาเซียน          2(1-2-3) 
ข. เลือก                      ไม่น้อยกว่า  14 หน่วยกิต 
1102218 ภาวะผู้น าในอิสลาม         2(1-2-3) 
1102322  ฮาลาลศึกษา                           2(1-2-3)                                     
1102327  การสอนตัจญฺวีดส ำหรับครูอสิลามศึกษา      
                                             3(2-2-5) 
1102328  อารยธรรมอิสลาม                  2(1-2-3) 
1102329  ปราชญ์และนักคิดมสุลมิ              2(1-2-3) 
1102330  มุสลมิในโลกปัจจุบัน                 2(1-2-3) 
1102331  ศาสนาเปรียบเทียบ               2(1-2-3) 
1102332 อิสลามและวัฒนธรรม                2(1-2-3) 
1102442 ภาษาอาหรับ                    3(2-2-5) 
1102444 กฎหมายครอบครัวอสิลาม         2(1-2-3) 
1102445 เศรษฐศาสตร์อิสลาม         3(2-2-5) 
1102446 การนิเทศการจัดการเรยีนรู้อิสลามศึกษา  
            2(1-2-3) 
 
1102447 การประกันคุณภาพการศึกษาอิสลามศึกษา
             2(1-2-3) 
1102448  คอมพิวเตอร์ช่วยสอนส าหรับอสิลามศึกษา  
                                                        3(2-2-5) 
1102449  ดะอฺวะฮฺศึกษา          2(1-2-3) 
        ค. วิชาการสอนวิชาเอกบังคับ     6    หน่วยกิต 
1102345  การออกแบบการจัดการเรยีนรู้การสอน 
             อิสลามศึกษา                           3(2-2-5) 
1102346  สื่อและนวัตกรรมการเรียนรู ้
             การสอนอิสลามศึกษา           2(1-2-3) 
         ง. เลือกจากวิชาการสอนวิชาเอก  
                                 ไม่น้อยกว่า   4   หน่วยกิต 
1102333 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสอนอิสลาม  
             ศึกษา                      2(1-2-3) 
1102334  ทักษะและเทคนิคการจัดการเรียนรู้อิสลาม 
             ศึกษา           2(1-2-3) 
1102335 วิธีการสอนทักษะการคิดวิเคราะห์และคิด 
             สร้างสรรค์ในอิสลาม            2(1-2-3) 
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สร้างสรรค์ในอิสลาม                        2(1-2-3) 
1102336 การจัดการเรยีนรู้แบบบรูณาการในอิสลาม
ศึกษา                       2(1-2-3) 

8.2.3 หมวดวิชาเลือกเสร ี  
      ไม่น้อยกว่า     6  หน่วยกิต 

ให้เลือกเรยีนรายวิชาใด ๆ ใน
หลักสตูรของมหาวิทยาลัยราชภัฎยะลาโดยไม่ซ้ ากับ
รายวิชาที่เคยเรียนมาแล้วและต้องไม่เป็นรายวิชาที่
ก าหนดให้เรยีนโดยที่ไม่นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์การ
ส าเรจ็การศึกษาตามหลักสตูรนี ้

1102336  การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการในอิสลาม 
             ศึกษา           2(1-2-3) 
1102446 หลักสตูรส าหรบัการสอนอิสลามศึกษา 
                       3(2-2-5) 
1102446 การพัฒนาหลักสูตรอิสลามศึกษา    2(1-2-3) 

8.2.3 หมวดวิชาเลือกเสร ี  
            ไม่น้อยกว่า  6  หน่วยกิต 

ให้เลือกเรยีนรายวิชาใดๆในหลักสตูรของ
มหาวิทยาลยัราชภฎัยะลาโดยไม่ซ้ ากับรายวิชาที่เคยเรียน
มาแล้วและต้องไม่เป็นรายวิชาที่ก าหนดให้เรยีนโดยที่ไม่
นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์การส าเรจ็การศึกษาตาม
หลักสตูรนี ้

9. ค าอธิบายรายวิชา  
9.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

9.1.1 กลุ่มภาษาและการสื่อสาร   
         ไม่น้อยกว่า        12 หน่วยกิต 

                 บังคับเรียน        10 หน่วยกิต 
2100101  ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร        2(1-2-3) 
             Thai for Communication 
                ความส าคัญของภาษาไทยในฐานะเป็น
เครื่องมือในการสื่อสาร ฝึกทักษะใช้ภาษาในชีวิต 
ประจ าวัน ทั้งด้านการฟัง การพูด การอ่าน และการ
เขียน การใช้ภาษาสื่อสารที่เป็นทางการและไม่เป็น
ทางการ การน าเสนอข้อมูลในเชิงให้ความรู้ข้อคิดเห็น 
ข้อเสนอแนะ และวิจารณ์อย่างมีเหตุผล ศึกษาสภาพ
ปัญหาและแนวทางการแก้ ไ ขการ ใ ช้ภาษา ใน
ชีวิตประจ าวัน ตระหนักถึงคุณธรรมและมีจิตส านึกต่อ
สังคมในการใช้ภาษาไทยในการสื่อสาร 
 
 
 

 

9. ค าอธิบายรายวิชา  
9.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
      9.1.1 กลุ่มภาษาและการสือ่สาร   

           ไม่น้อยกว่า     12 หน่วยกิต 
                   บังคับเรียน     10 หน่วยกิต 
2100101  ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร       2(1-2-3) 
             Thai for Communication 
                 ความส าคัญของภาษาไทยในฐานะเป็น
เครื่ องมือในการสื่อสาร ฝึกทักษะใช้ภาษาในชีวิต 
ประจ าวัน ทั้งด้านการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน 
การใช้ภาษาสื่อสารที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ การ
น าเสนอข้อมูลในเชิงให้ความรู้ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ 
และวิจารณ์อย่างมีเหตุผล ศึกษาสภาพปัญหาและแนว
ทางการแก้ไขการใช้ภาษาในชีวิตประจ าวัน ตระหนักถึง
คุณธรรมและมีจิตส านึกต่อสังคมในการใช้ภาษาไทยใน
การสื่อสาร 
  Significance of Thai language as 
communication tools, practice of language in 
daily used in listening, speaking, reading and 
writing, use of language in formal and 
information communication,  conducting  

1. ค าอธิบาย
รายวิชา 
ภาษาไทย 
คงเดิม  
2. เพิ่ม
ค าอธิบาย
รายวิชา  
ภาษาอังกฤษ 

2100102 การพัฒนาทักษะการพูดและการเขียน  
                                                   2(1-2-3) 
              Speaking and Writing Skills  
              Development 
  หลักเกณฑ์และพัฒนาทักษะการพูดและ
การเขียน เพื่อให้พูดและเขียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2100102 การพัฒนาทักษะการพูดและการเขียน                                                    
                                      2(1-2-3)          
               Speaking and Writing Skills  
               Development 
  หลักเกณฑ์และพัฒนาทักษะการพูดและการ
เขียน เพื่อให้พูดและเขียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ฝึกการ

 
1.ค าอธิบาย
รายวิชา 
ภาษาไทย 
คงเดิม  
2. เพิม่
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หลักสูตรเดิม (พุทธศักราช2556) หลักสูตรปรับปรุง (พุทธศักราช2560) หมายเหตุ 
ฝึกการพูดทั้งรายบุคคลและเป็นกลุ่ม และร่วมวิจารณ์
เพื่อแก้ไขปรับปรุง ฝึกการเขียน การวางโครงเรื่อง การ
เขียนเรียงความ ความเรียงและบทความ โดยเน้นการ
ใช้ภาษาตามมาตรฐานของงานเขียนประเภทนั้น และ
ฝึกวิจารณ์ 
 

พูดทั้งรายบุคคลและเป็นกลุ่ม และร่วมวิจารณ์เพื่อแก้ไข
ปรับปรุง ฝึกการเขียน การวางโครงเรื่อง การเขียน
เรียงความ ความเรียงและบทความ โดยเน้นการใช้ภาษา
ตามมาตรฐานของงานเขียนประเภทน้ัน และฝึกวิจารณ์ 
      Rules and development of reading 
and writing in order to speak and write 
effectively, practice of speaking both  individual 
and groups and criticizing for improvement,  
practice of plot writing,  essay and article writing 
with the emphasis on standard language used in 
a certain writing and practice in criticizing  

ค าอธิบาย 
รายวิชา 
ภาษาอังกฤษ 
 
 

2100104   ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารและ 
               พัฒนาการเรียนรู้                2(1-2-3) 
              English   for Communication and 
              Learning Development 
                 พัฒนาทักษะภาษาอั งกฤษเพื่ อการ
สื่อสารทั้งการฟัง พูด อ่าน เขียน  ในชีวิตประจ าวันใน
สถานการณ์ต่างๆ  อาทิ การกล่าวทักทาย การกล่าวลา  
การแนะน าตนเองและผู้อื่น การร้องขอ  การเสนอ
ความช่วยเหลือ การให้ค าแนะน า การบรรยายลักษณะ
บุคคลและสิ่งของและสถานท่ีการถามและการให้ข้อมูล 
การติดต่อสื่อสารทางโทรศัพท์และการแสดงความ
คิดเห็น  พัฒนาทักษะการใช้เครื่องมือ  แหล่งข้อมูลเพื่อ
ศึกษาค้นคว้าในการพัฒนาการสื่อสาร เช่น การใช้
พจนานุกรม  บทความ หนังสือพิมพ์     การใ ช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

2100104   ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารและ 
               พัฒนาการเรียนรู้               2(1-2-3)  
                English   for Communication 
                and Learning Development 
                  พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
ทั้ งการฟั ง  พูด  อ่ าน  เขี ยน  ใน ชีวิ ตประจ าวัน ใน
สถานการณ์ต่างๆ  อาทิ การกล่าวทักทาย การกล่าวลา  
การแนะน าตนเองและผู้อื่น การร้องขอ  การเสนอความ
ช่วยเหลือ การให้ค าแนะน า การบรรยายลักษณะบุคคล
และสิ่งของและสถานที่การถามและการให้ข้อมูล การ
ติดต่อสื่อสารทางโทรศัพท์และการแสดงความคิดเห็น  
พัฒนาทักษะการใช้เครื่องมือ  แหล่งข้อมูลเพื่อศึกษา
ค้นคว้าในการพัฒนาการสื่อสาร 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 the 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 communicative 

1. ค าอธิบาย
รายวิชา 
ภาษาไทย 
คงเดิม  
2. เพิ่ม
ค าอธิบาย 
รายวิชา 
ภาษาอังกฤษ 
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หลักสูตรเดิม (พุทธศักราช2556) หลักสูตรปรับปรุง (พุทธศักราช2560) หมายเหตุ 
development 

2100107   ภาษามลายูเพ่ือการสื่อสาร     2(1-2-3) 
   Malay for Communication 
                 การใช้ภาษามลายู เพื่อการสื่อสารใน
ชีวิตประจ าวัน บทสนทนาที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน เช่น 
การทักทาย การถามทุกข์สุข การขอบคุณ การแนะน า
แบบ  ง่ายๆ ฯลฯ โดยเน้นทักษะการฟังและการพูด 

2100107  ภาษามลายูเพ่ือการสื่อสาร  2(1-2-3) 
              Melayu for Communication 
                  การใ ช้ภาษามลายู เพื่อการสื่อสารใน
ชีวิตประจ าวัน บทสนทนาที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน เช่น การ
ทักทาย การถามทุกข์สุข การขอบคุณ การแนะน าแบบ  
ง่ายๆ ฯลฯ โดยเน้นทักษะการฟังและการพูด 
                  Use of Melayu for communication 
in daily life, conversation in daily life  such as 
greeting, saying thanks and simple introduction  
emphasizing on listening and speaking skills 
 

1. เปลี่ยนช่ือ
ภาษาอังกฤษ 
2. ค าอธิบาย
รายวิชา 
ภาษาไทย 
คงเดิม  
3. เพิ่ม
ค าอธิบาย
รายวิชา
ภาษาอังกฤษ 

2100108   ภาษามลายูเพ่ือการสื่อสารและ 
               พัฒนาการเรียนรู้                2(1-2-3)  
               Malay for Communication  and  
               Learning Development  
                 พัฒนาทักษะการใช้ภาษามลายู ด้านการ
ฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน ในบริบทที่
เกี่ยวข้องกับชีวิตประจ าวัน ฝึกการอ่านออกเสียงค า
ภาษามลายูให้ถูกต้อง ฝึกสนทนาภาษามลายูเพื่อการ
สื่อสารในสถานการณ์ต่างๆ เช่น การแนะน าตนเอง 
การกล่าวทักทาย การกล่าวลา การให้ค าแนะน า การ
ติดต่อสอบถามข้อมูลทั้งในและนอกประเทศ และฝึก
การเขียนประโยคที่ไม่ซับซ้อน 

2100108   ภาษามลายูเพ่ือการสื่อสารและ 
               พัฒนาการเรียนรู้                 2(1-2-3)  
              Malay for Communication and 
              Learning Development                  
                  พัฒนาทักษะการใช้ภาษามลายู ด้านการ
ฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน ในบริบทที่เกี่ยวข้อง
กับชีวิตประจ าวัน ฝึกการอ่านออกเสียงค าภาษามลายูให้
ถูกต้อง ฝึกสนทนาภาษามลายู เพื่อการสื่อสารใน
สถานการณ์ต่างๆ เช่น การแนะน าตนเอง การกล่าว
ทักทาย การกล่าวลา การให้ค าแนะน า การติดต่อ
สอบถามข้อมูลทั้งในและนอกประเทศ และฝึกการเขียน
ประโยคที่ไม่ซับซ้อน 
                  Development of Melayu in 
listening, speaking, reading and writing skills in 
daily life , practice of reading aloud in Melayu 
correctly; practice of Melayu conversations in 
different situations; self-introduction, greeting, 
leave-taking, giving suggestion, inquiring 
information nationally and internationally as 
well as  practice of simple sentence writing 

1. เปลี่ยนช่ือ
ภาษาอังกฤษ 
2. ค าอธิบาย
รายวิชา 
ภาษาไทย 
คงเดิม  
3. เพิ่ม
ค าอธิบาย
รายวิชา 
ภาษาอังกฤษ 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ไม่ม ี

2100115  ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 1  2(1-2-3) 
   English for Communication 1 

                การฝึกปฏิบัติการฟัง พูด อ่าน และเขียน
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจ าวัน ถ้อยค าและ
ส านวนพื้นฐานที่ใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
การปฏิบัติ งานและสาขาอาชีพ รวมถึ งการศึกษา
วัฒนธรรมประเพณีของประเทศเจ้าของภาษา และ
มารยาทสากลที่ถูกต้องเหมาะสม 

วิชาใหม่ 
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หลักสูตรเดิม (พุทธศักราช2556) หลักสูตรปรับปรุง (พุทธศักราช2560) หมายเหตุ 
  Practice 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 

 
 
 
 
 
 
 

ไม่ม ี

2100117  ภาษาไทยเพ่ือการประกอบอาชี 2(1-2-3) 
             Thai for Careers 
                 การฝึกทักษะ พัฒนาการใช้ภาษาไทยด้าน
การฟัง การพูด การอ่านและการเขียนเพื่อให้เกิดการ
สื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพถูกต้องตามหลักเกณฑ์ ทั้งใน
ชีวิตประจ าวันและการประกอบอาชีพตลอดจนการ
น าเสนอข้อมูล การให้ความรู้ การวิเคราะห์ข้อคิดเห็น 
ข้อเสนอแนะโดยผ่านกระบวนการค้นคว้าตามหลัก
วิชาการ เพื่อน าไปใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ ให้ เกิด
ประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้ าที่การงานและการใ ช้
ชีวิตประจ าวัน 
  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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิชาใหม่ 
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หลักสูตรเดิม (พุทธศักราช2556) หลักสูตรปรับปรุง (พุทธศักราช2560) หมายเหตุ 
 เลือกเรียน    ไม่น้อยกว่า   2 หน่วยกิต 

2100103  หลักการอ่านและการเขียนค าไทย  
                                                2(2-0-4) 
             Principles of Reading and  Writing  
             Thai Words 
                หลักเกณฑ์ต่าง ๆ  ในการอ่านและเขียน
ค าไทย  ศึกษาปัจจัยที่ท าให้การอ่านและการเขียนค า
ไทยผิดไปจากกฎเกณฑ์  เก็บรวบรวม  วิเคราะห์  
เปรียบเทียบค าที่มักเขียนหรืออ่านผิดจากกฎเกณฑ์  
อภิปราย สรุปผล  แนวทางการแก้ไขและเผยแพร่การ
อ่านและการเขียนค าไทยให้ถูกต้อง 
 
 
 
 
 
 
 

     เลือกเรียน    ไม่น้อยกว่า    2 หน่วยกิต 
2100103   หลักการอ่านและการเขียนค าไทย     
                                                   2(2-0-4) 
              Principles of Reading and Writing  
              Thai Words 
                  หลักเกณฑ์ต่าง ๆ  ในการอ่านและเขียนค า
ไทย  ศึกษาปัจจัยที่ท าให้การอ่านและการเขียนค าไทยผิด
ไปจากกฎเกณฑ์  เก็บรวบรวม  วิเคราะห์  เปรียบเทียบ
ค าที่มักเขียนหรืออ่านผิดจากกฎเกณฑ์  อภิปราย สรุปผล  
แนวทางการแก้ไขและเผยแพร่การอ่านและการเขียนค า
ไทยให้ถูกต้อง 
                 Principles of reading and writing Thai 
words, study of factors which affect to 
misreading and incorrect writing, collecting, 
analyzing and comparing the words that are 
usually incorrectly in read and written, 
discussing, summarizing, solution finding and 
promoting the correct reading and writing Thai 
words                     
 

1. ค าอธิบาย
รายวิชา 
ภาษาไทย 
คงเดิม  
2. เพิ่ม
ค าอธิบาย
รายวิชา 
ภาษาอังกฤษ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2100105  การพัฒนาทักษะการพูดและการอ่าน 
  ภาษาอังกฤษ                  2(1-2-3) 
  Development of Speaking and 
   Reading Skills in English 
  ก า ร พัฒนา ทั ก ษะ กา รพู ด แ ละ อ่ า น
ภาษาอังกฤษอย่างมีประสิทธิภาพ ฝึกการพูดทั้ ง
รายบุคคลและเป็นกลุ่ม การน าเสนองานหน้าช้ัน และ
ฝึกการอ่านอย่างมีประสิทธิภาพ การอ่านจับใจความ 
การอ่านหนังสือพิมพ์ โฆษณา เว็บไซต์ 
 
 

2100105 การพัฒนาทักษะการพูดและการอ่าน 
             ภาษาอังกฤษ       2(1-2-3) 
 Development of Speaking and 
             Reading Skills in English 
 ก า ร พั ฒ น า ทั ก ษ ะ ก า ร พู ด แ ล ะ อ่ า น
ภาษาอังกฤษอย่างมีประสิทธิภาพ ฝึกการพูดทั้งรายบุคคล
และเป็นกลุ่ม การน าเสนองานหน้าช้ัน และฝึกการอ่าน
อย่างมีประสิทธิภาพ การอ่านจับใจความ การอ่าน
หนังสือพิมพ์ โฆษณา เว็บไซต์ 
 Effective development of speaking 
and reading skills in English , practice of speaking 
both individual and groups,  efficient class 
presentation and reading practice; reading for 
comprehension; reading newspapers, 
advertisements, and websites 
 

1. ค าอธิบาย
รายวิชา 
ภาษาไทย 
คงเดิม  
2. เพิ่ม
ค าอธิบาย
รายวิชา 
ภาษาอังกฤษ 
 

2100106   ภาษาอังกฤษเพ่ือพัฒนาการอ่าน 
               และการเขียน                    2(1-2-3) 
               English for Reading and Writing   
               Development 

2100106   ภาษาอังกฤษเพ่ือพัฒนาการอ่าน 
               และการเขียน                     2(1-2-3) 
               English for Reading and Writing     
               Development 

1. ค าอธิบาย
รายวิชา 
ภาษาไทย 
คงเดิม  
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หลักสูตรเดิม (พุทธศักราช2556) หลักสูตรปรับปรุง (พุทธศักราช2560) หมายเหตุ 
                 พัฒนาการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อให้
สามารถอ่านจับใจความงานหลากหลายสาขาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และพัฒนาทักษะการเขียนโดยเน้นการ
เขียนภาษาอังกฤษที่ถูกรูปแบบและหน้าที่เพื่อน าไปใช้
ประโยชน์ทั้งด้านการศึกษาและอาชีพ เช่น การเขียน
จดหมาย การกรอกใบสมัคร การเขียนรายงานฯลฯ 

                 พัฒนาการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อให้สามารถ
อ่ านจั บ ใจความงานหลากหลายสาขา ได้ อย่ า งมี
ประสิทธิภาพ และพัฒนาทักษะการเขียนโดยเน้นการ
เขียนภาษาอังกฤษที่ถูกรูปแบบและหน้าที่เพื่อน าไปใช้
ประโยชน์ทั้งด้านการศึกษาและอาชีพ เช่น การเขียน
จดหมาย การกรอกใบสมัคร การเขียนรายงานฯลฯ 
                 Effective development of reading 
comprehension in different fields and 
development of writing skill emphasizing on 
correct forms and functions for educational and 
career purposes such as writing a letter, filling in 
an application form, writing a report, etc 

2. เพิ่ม
ค าอธิบาย
รายวิชา 
ภาษาอังกฤษ 
 

2100109   ภาษามลายูพ้ืนฐาน              2(1-2-3) 
              Basic Malay  
                  ฝึกทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียน 
ศึกษารูปประโยคพื้นฐาน การเช่ือมประโยคพื้นฐานเข้า
ด้วยกันและศึกษาส านวนภาษามลายูฝึกน าเสนอข้อมูล
ในเ ชิงให้ความรู้  ข้อคิดเห็น เพื่ อประยุกต์ ใ ช้ ให้
สอดคล้องกับบริบททางสังคม 
  

2100109  ภาษามลายูพ้ืนฐาน             2(1-2-3) 
             Basic Melayu  
                ฝึกทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียน ศึกษา
รูปประโยคพื้นฐาน การเช่ือมประโยคพื้นฐานเข้าด้วยกัน
และศึกษาส านวนภาษามลายูฝึกน าเสนอข้อมูลในเชิงให้
ความรู้ ข้อคิดเห็น เพื่อประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องกับบริบท
ทางสังคม 
           Practice of listening, speaking, reading 
and writing skills, study on basic sentence 
patterns; sentence combinations and Melayu 
expressions, practice of giving information and 
expressing opinions in accordance with social 
context application 

1. เปลี่ยนช่ือ
ภาษาอังกฤษ 
2. ค าอธิบาย
รายวิชา 
ภาษาไทย 
คงเดิม  
3. เพิ่ม
ค าอธิบาย
รายวิชา 
ภาษาอังกฤษ 
 

2100110   ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร      2(1-2-3) 
              Chinese for Communication    Chinese for Communication    
                  การใ ช้ภาษาจีนเพื่ อการสื่ อสารใน
ชีวิตประจ าวัน บทสนทนาที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน เช่น 
การทักทาย การถามทุกข์สุข การแนะน าแบบง่ายๆ 
ฯลฯ โดยเน้นทักษะการฟังและการพูด ให้สามารถ
ประยุกต์ใช้ในการสื่อสารกับเจ้าของภาษาได้ 
  

2100110   ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร    2(1-2-3) 
            Chinese for Communication    Chinese for Communication    
             ก า ร ใ ช้ ภ า ษ า จี น เ พื่ อ ก า ร สื่ อ ส า ร ใ น
ชีวิตประจ าวัน บทสนทนาที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน เช่น การ
ทักทาย การถามทุกข์สุข การแนะน าแบบง่ายๆ ฯลฯ โดย
เน้นทักษะการฟังและการพูด ให้สามารถประยุกต์ใช้ใน
การสื่อสารกับเจ้าของภาษาได้ 
 Use of Chinese for communication in 
daily life, daily conversations such as greeting, 
introduction, etc. with an emphasis on listening 
and speaking skills and be able to apply in 
communicating with native speakers 

1. ค าอธิบาย
รายวิชา 
ภาษาไทย 
คงเดิม  
2. เพิ่ม
ค าอธิบาย
รายวิชา
ภาษาอังกฤษ 

2100111   ภาษาอาหรับพ้ืนฐาน          2(1-2-3) 
              Basic Arabic 
                 อักษรภาษาอาหรับ หลักการสร้างค า 

2100111   ภาษาอาหรับพ้ืนฐาน   2(1-2-3) 
               Basic Arabic 
                   อักษรภาษาอาหรับ หลักการสร้างค า 

1. ค าอธิบาย
รายวิชา 
ภาษาไทย 
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หลักสูตรเดิม (พุทธศักราช2556) หลักสูตรปรับปรุง (พุทธศักราช2560) หมายเหตุ 
ประโยคพื้นฐาน ฝึกทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียน 
เพื่อความเข้าใจเรื่องทั่วๆ ไปในชีวิตประจ าวัน ให้
สามารถประยุกต์ใช้ในการสื่อสารกับเจ้าของภาษาได้ 
  

ประโยคพื้นฐาน ฝึกทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียน เพื่อ
ความเข้าใจเรื่องทั่วๆ ไปในชีวิตประจ าวัน ให้สามารถ
ประยุกต์ใช้ในการสื่อสารกับเจ้าของภาษาได ้
                  Arabic alphabets, word and sentence 
formation processes, practice of listening, 
speaking, reading and writing skills to understand 
generality in daily life and be able to apply in 
communicating with native speakers 

คงเดิม  
2. เพิ่ม
ค าอธิบาย
รายวิชา 
ภาษาอังกฤษ 

 
 
 
 
 
 
 

ไม่ม ี

2100116    ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 2   
                                                   2(1-2-3) 
               English for Communication 2 
                   การฝึกและพัฒนาการฟง พูด อาน และ
เขียนภาษาอังกฤษ โดยใช้สถานการณ์จริงที่สอดคล้องกับ
สาขาวิชาชีพที่ เกี่ยวข้องรวมถึงการฝึกทักษะการคิด
วิเคราะห์แก้ปัญหาและตดัสินใจในชีวิตประจ าวัน และการ
ประกอบอาชีพ 
                   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 

วิชาใหม่ 

      9.1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์   
                               ไม่น้อยกว่า   6  หน่วยกิต 
2100112   วิทยาการแห่งความสุข      2(1-2-3)  Happiness Study 
               Happiness Study 
                  ความหมายและขอบข่ายของความสุข
ทั้งกายและใจ การมองโลกเชิงบวกเห็นคุณค่าในตนเอง 
ผู้ อื่ น  และสรรพสิ่ งทั้ งปวง  การปรับตั ว เข้ ากั บ
สภาพแวดล้อมในสังคมพหุวัฒนธรรม ความฉลาดทาง
อารมณ์ เพื่อการด าเนินชีวิตและการอยู่ร่วมกัน   การ
น าหลักค าสอนของศาสนามาปฏิบัติ การมีคุณธรรม 
จริยธรรม กฎ กติกาทางสังคม เพื่อการอยู่ร่วมกันใน
สังคมอย่างมีความสุข  
 

      9.1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 
                                 ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
2100112   วิทยาการแห่งความสุข   2(1-2-3)  Happiness Study 
               Happiness Study 
             ความหมายและขอบข่ายของความสุขทั้ง
กายและใจ การมองโลกเชิงบวกเห็นคุณค่าในตนเอง ผู้อื่น 
และสรรพสิ่งทั้งปวง การปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมใน
สังคมพหุวัฒนธรรม ความฉลาดทางอารมณ์ เพื่อการ
ด าเนินชีวิตและการอยู่ร่วมกัน   การน าหลักค าสอนของ
ศาสนามาปฏิบัติ การมีคุณธรรม จริยธรรม กฎ กติกาทาง
สังคม เพื่อการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข  
                Definition and scope of physical and 
mental happiness, being optimistic , self -
appreciated and also other surroundings,  
multicultural adjustment, emotional quotient for 
living and coexisting, practice of doctrine, 
morality, ethics, social regulations, and 
agreement for peaceful coexisting in society 

 
 
1. ค าอธิบาย
รายวิชา 
ภาษาไทย 
คงเดิม  
2. เพิ่ม
ค าอธิบาย
รายวิชา 
ภาษาอังกฤษ 
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หลักสูตรเดิม (พุทธศักราช2556) หลักสูตรปรับปรุง (พุทธศักราช2560) หมายเหตุ 
2100113   สุนทรียวิจักขณ์   
   2(2-0-4) 
              Aesthetics Approach 
   ปรัชญาว่าด้วยความงาม  ธรรมชาติและ
ศิลปะ ทัศนะที่เกี่ยวข้องกับกระบวนทัศน์ การรับรู้
ความงาม  ผ่านภาพ  เสียงและการเคลื่อนไหว 
ประสบการณ์ทางสุนทรียภาพ  และศึกษารูปแบบ
ศิลปะจากระดับท้องถิ่นสู่สากลทั้งในด้านแนวคิด 
เทคนิค วิธีการในการสร้ างสรรค์และการน าไป
ประยุกต์ใช้กับชีวิต 
   ปรัชญาว่าด้วยความงาม  ธรรมชาติและศิลปะ ทัศนะที่เกี่ยวข้องกับกระบวนทัศน์ การรับรู้ความงาม  ผ่านภาพ  เสียงและการเคลื่อนไหว ประสบการณ์ทางสุนทรียภาพ  และศึกษารูปแบบศิลปะจากระดับท้องถิ่นสู่สากลทั้งในด้านแนวคิด เทคนิค วิธีการในการสร้างสรรค์และการน าไปประยุกต์ใช้กับชีวิต 
 

2100113   สุนทรียวิจักขณ์    
                                                2(2-0-4) 
               Aesthetics Approach 
                  ปรัชญาว่าด้วยความงาม  ธรรมชาติและ
ศิลปะ ทัศนะที่เกี่ยวข้องกับกระบวนทัศน์ การรับรู้ความ
งาม  ผ่านภาพ  เสียงและการเคลื่อนไหว ประสบการณ์
ทางสุนทรียภาพ  และศึกษารูปแบบศิลปะจากระดับ
ท้องถิ่นสู่สากลทั้งในด้านแนวคิด เทคนิค วิธีการในการ
สร้างสรรค์และการน าไปประยุกต์ใช้กับชีวิต 
    Philosophy of beauty, nature and 
art, the paradigmatic perspective, perception of 
beauty through pictures, sounds, movements, 
and artistic experiences, local and international 
artistic patterns in terms of ideas, techniques, 
and methods in creating and applying to real life 
situations 

1. ค าอธิบาย
รายวิชา 
ภาษาไทย 
คงเดิม  
2. เพิ่ม
ค าอธิบาย
รายวิชา 
ภาษา 
อังกฤษ 
 

2100114   สารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิต                                             
  2(1-2-3) 
              Information For Life Long 

Learning 
              ความหมาย บทบาท และความส าคัญ
ของสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต แหล่ง
สารสนเทศและการเข้าถึงแหล่งสารสนเทศ วิธีการ
แสวงหาและรวบรวมสารสนเทศมาใช้เพื่อการศึกษา 
ค้นคว้า ด้วยตนเอง วิธีการน าเสนอผลการศึกษาค้นคว้า
ตามรูปแบบและขั้นตอนท่ีเป็นมาตรฐาน 
 

2100114    สารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิต                                         
                                    2(1-2-3)   2(1-2-3) 
               Information For Life Long 
               Learning 
             ความหมาย บทบาท และความส าคัญของ
สารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต แหล่งสารสนเทศ
และการเข้าถึงแหล่งสารสนเทศ วิธีการแสวงหาและ
รวบรวมสารสนเทศมาใช้เพื่อการศึกษา ค้นคว้า ด้วย
ตนเอง วิธีการน าเสนอผลการศึกษาค้นคว้าตามรูปแบบ
และขั้นตอนท่ีเป็นมาตรฐาน 
             Definition, roles, and importance of 
information for life-long learning, information 
sources and accessing,  information searching and 
collecting method for self-access learning, 
presenting  finding results by using standard 
forms and steps 

1. ค าอธิบาย
รายวิชา 
ภาษาไทย 
คงเดิม  
2. เพิ่ม
ค าอธิบาย
รายวิชา
ภาษาอังกฤษ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

2100118   ความจริงของชีวิต         
                                               2(2-0-4) 
              Truth of Life 
             ความหมายของชีวิต การด ารงชีวิตใน
สังคมป จจุบันกับโลกวิทยาศาสตร และเทคโนโลยี
สารสนเทศ การน าเอาความจริงและหลักศาสนธรรมไป
ประยุกตใชในการแก้ปญหาและพัฒนาปญญา ชีวิตและ
สังคม  การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมตามหลักศาสนธรรม 

วิชาใหม่ 
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หลักสูตรเดิม (พุทธศักราช2556) หลักสูตรปรับปรุง (พุทธศักราช2560) หมายเหตุ 
 
 
 

ไม่ม ี

ชีวิตที่มีสันติสุขและสังคมที่มีสันติภาพ การเรียนรู โลก
ทัศนแบบ ตาง ๆ การวิเคราะหขอดีและขอเสียของโลก
ทัศน แตละอยางเพื่อจะไดรูจักแสวงหาความจริงและ
ความหมายของชีวิตที่ถูกตองดีงามเพื่อความเปนมนุษยที่
สมบูรณ อันน าไปสูความสงบสุขของชีวิตและสังคม 
           Definition 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 

 
 
 
 
 
 
 

ไม่ม ี

2100119   การพัฒนาตน                  2(2-0-4) Self Development 
             Self Development  
 หลักการและองค์ประกอบตลอดจนปัจจัย
ของพฤติกรรมของมนุษย์ ตน กระบวนการเกิดและพัฒนา
ตน การพัฒนาสติปัญญา ความฉลาดทางอารมณ์และ
จริยธรรม การป้องกันและการจัดการความเครียด การ
สร้างมนุษยสัมพันธ์ การท างานเป็นทีม และการบริหาร
ความขัดแย้ง 
   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 

วิชาใหม่ 

       9.1.3 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์   
                  ไม่น้อยกว่า    6 หน่วยกิต 

2150101   สังคมภิวัตน์                 2(2-0-4) 
  Socialization 
  ค ว า ม สั ม พั น ธ์ ร ะ ห ว่ า ง ม นุ ษ ย์ กั บ
สิ่งแวดล้อมในสังคมไทย สังคมอาเซียน และสังคมโลก 
กระแสโลกาภิวัตน์ ปรากฏการณ์ธรรมชาติ ที่ส่งผลต่อ
การเปลี่ยนแปลงของสังคมในด้านต่าง ๆ ทั้งทาง
ประเพณี วัฒนธรรม เศรษฐกิจ และการเมือง 
  

      9.1.3 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 
                       ไม่น้อยกว่า   6 หน่วยกิต 
2150101   สังคมภิวัตน์                     2(2-0-4) 
  Socialization 
  ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
ในสังคมไทย สังคมอาเซียน และสังคมโลก กระแสโลกา-ภิ
วัตน์ ปรากฏการณ์ธรรมชาติ ที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลง
ของสังคมในด้านต่าง ๆ ทั้งทางประเพณี วัฒนธรรม 
เศรษฐกิจ และการเมือง 
 Relationships between human beings 
and environments in Thai society; ASEAN and 

 
 
1. ค าอธิบาย
รายวิชา 
ภาษาไทย 
คงเดิม  
2. เพิ่ม
ค าอธิบาย
รายวิชา 
ภาษาอังกฤษ 
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หลักสูตรเดิม (พุทธศักราช2556) หลักสูตรปรับปรุง (พุทธศักราช2560) หมายเหตุ 
world societies, globalization and natural 
phenomenon impacting on the changing of 
society in various dimensions including culture, 
tradition, economics and political affairsy in 
various dimensions including culture, tradition, 
economics and political affairs 

 

2150102   การจัดการทางสังคม  
                                                   2(2-0-4) 
  Social Management  
  วิเคราะห์ความหลากหลายทางวัฒนธรรม 
เพื่อน าไปสู่กระบวนการจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับชุมชน แนวคิดปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง การใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมในการ
ด ารงชีวิตในท้องถิ่น 
 

2150102   การจัดการทางสังคม   
                                                   2(2-0-4) 
  Social Management  
  วิเคราะห์ความหลากหลายทางวัฒนธรรม 
เพื่อน าไปสู่กระบวนการจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับชุมชน แนวคิดปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง การใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมในการ
ด ารงชีวิตในท้องถิ่น 
 Analysis of multi-cultural diversity 
leading to natural resources management and 
environments concerning community; concepts 
of sufficiency economy philosophy; utilizing 
appropriate technology for living in local 
community   

1. ค าอธิบาย
รายวิชา 
ภาษาไทย 
คงเดิม  
2. เพิ่ม
ค าอธิบาย
รายวิชา 
ภาษาอังกฤษ 

2150103   ทักษะชวิีตและจติส านกึสาธารณะ 
  2(1-2-3) 
  Life Skills and Public  
  Conscious Mind 
  ความหมายและความส าคัญของทักษะ
ชีวิต รวมถึงองค์ประกอบที่ส าคัญของทักษะชีวิต 
โลกาภิวัตน์  ทักษะการคิด การตัดสินใจ การคิด
สร้างสรรค์ การคิดเชิงบวก การคิดวิเคราะห์ และความ
ฉลาดทางอารมณ์ การพัฒนาทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล การติดต่อสื่อสาร ทักษะการจัดการ
ตนเอง และการบริหารจัดการความเครียด รวมทั้งการ
ให้ความส าคัญของการมีจิตสาธารณะและการสร้าง
จิตส านึกสาธารณะ เพื่อน าไปสู่การอยู่ ร่วมกับเพื่อน
มนุษย์อย่างสันติ 
 

2150103   ทักษะชวิีตและจติส านกึสาธารณะ 
                                     2(1-2-3) 
  Life Skills and Public  
  Conscious Mind 
  ความหมายและความส าคัญของทักษะชีวิต 
ร ว ม ถึ ง อ ง ค์ ป ร ะ ก อ บ ที่ ส า คั ญ ข อ ง ทั ก ษ ะ ชี วิ ต 
โลกาภิวัตน์ ทักษะการคิด การตัดสินใจ การคิดสร้างสรรค์ 
การคิดเชิงบวก การคิดวิเคราะห์ และความฉลาดทาง
อารมณ์ การพัฒนาทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 
การติดต่อสื่อสาร ทักษะการจัดการตนเอง และการ
บริหารจัดการความเครียด รวมทั้งการให้ความส าคัญของ
การมีจิตสาธารณะและการสร้างจิตส านึกสาธารณะ เพื่อ
น าไปสู่การอยู่ร่วมกับเพื่อนมนุษย์อย่างสันติ 
  Definition and importance of life skill 
including important elements of life skill; 
globalization, thinking skills, decision making, 
creative thinking, positive thinking, analytical 
thinking and emotional intelligence; 
development of interpersonal relationships and 
communication, self-management skills and 
stress management; emphasis on public 

1. ค าอธิบาย
รายวิชา 
ภาษาไทย 
คงเดิม  
2. เพิ่ม
ค าอธิบาย
รายวิชา 
ภาษาอังกฤษ 
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หลักสูตรเดิม (พุทธศักราช2556) หลักสูตรปรับปรุง (พุทธศักราช2560) หมายเหตุ 
mindedness and public consciousness in order 
to be peaceful coexistence 
 

 
 

 
 

 
ไม่ม ี

2150108   ทักษะในการด าเนินชีวิต          
                                                   2(1-2-3) 
  Skills for Life   
    ความส าคัญ องค์ประกอบของทักษะในการ
ด าเนินชีวิตในสังคมสมัยใหม่เกี่ยวกับการวิเคราะห์ การ
ประเมินสถานการณ์ ความคิดสร้างสรรค์ ความเห็นใจ
ผู้อื่น ความรับผิดชอบต่อสังคม การสร้างมนุษยสัมพันธ์ 
การสื่อสาร การตัดสินใจและแก้ไขปัญหาในชีวิตประจ าวัน 
การจัดการอารมณ์และความเครียด และการเลือก
กิจกรรมเพื่อผ่อนคลายความตึงเครียด 
 Significance and elements of living 
skills in new societies concerning analysis, 
situation assessment, creative thinking, 
sympathy, social responsibilities, human 
relations and communication; decision making 
and problem solving in daily life; emotional and 
stress management; activities for stress relief 
 

วิชาใหม่ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ไม่ม ี

2150109   ชวิีตและวัฒนธรรมไทย          
                                                  2(1-2-3)                
  Life and Thai Culture 
  เอกลักษณ์ทางสังคม วัฒนธรรมท้องถิ่น และ
วัฒนธรรมไทย ความส าคัญของมนุษยสัมพันธ์ ธรรมชาติ
ของมนุษย์  กระบวนการทางจิตวิทยา การสร้างจิต
สาธารณะเพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและชุมชน 
การพัฒนาตนเพื่อความก้าวหน้าในชีวิตและการท างาน 
การน าหลักธรรมมาใช้ในการด าเนินชีวิตและการประกอบ
อาชีพ 
   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  

 
 
วิชาใหม่ 

 9.1.4  กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี  ไม่น้อยกว่า   6 หน่วยกิต 

      9.1.4 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี    ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 

1. ค าอธิบาย
รายวิชา 
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หลักสูตรเดิม (พุทธศักราช2556) หลักสูตรปรับปรุง (พุทธศักราช2560) หมายเหตุ 
4100101   คณิตศาสตร์ในชวิีตประจ าวัน     
                                                   2(1-2-3) 
   Mathematics in Daily Life 
   หลักการและกระบวนการคิด การให้
เหตุผล คณิตศาสตร์การเงินเกี่ยวกับดอกเบี้ย การเช่า
ซื้อ บัญชีรับ-จ่าย ภาษี และสถิติเบื้องต้น เพื่อการ
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน  
  

4100101   คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน    
                                                  2(1-2-3) 
   Mathematics in Daily Life 
   หลักการและกระบวนการคิด การให้เหตุผล 
คณิตศาสตร์การเงินเกี่ยวกับดอกเบี้ย การเช่าซื้อ บัญชีรับ-
จ่าย ภาษี และสถิติเบื้องต้น เพื่อการประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน  
  Principle and thinking process; giving 
reasons; financial mathematics and interest, 
hire-purchase; accounting, tax and fundamental 
statistics to apply in daily life     

ภาษาไทย 
คงเดิม  
2. เพิ่ม
ค าอธิบาย
รายวิชา 
ภาษาอังกฤษ 

4100102   วิทยาศาสตร์เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต 
 2(1-2-3)     2(1-2-3) 
  Science for the Quality of Life  
  Development  
  วิธีการทางวิทยาศาสตร์ กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ และเจตคติทางวิทยาศาสตร์ ความส าคัญ
และผลกระทบของวิ ทย าศ าสตร์  เ ทค โน โ ลยี 
สิ่งแวดล้อม และการส่งเสริมสขุภาพเพื่อพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต 
 

4100102   วิทยาศาสตร์เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต  
                                                   2(1-2-3) 
  Science for the Quality of Life  
               Development  
  วิธีการทางวิทยาศาสตร์ กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ และเจตคติทางวิทยาศาสตร์ ความส าคัญ
และผลกระทบของวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สิ่งแวดล้อม 
และการส่งเสริมสุขภาพเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต 
  Scientific approach, scientific process 
and scientific attitude; importance and impact of 
science, technology and environment; health 
promotion for life quality development 
 
 

1. ค าอธิบาย
รายวิชา 
ภาษาไทย 
คงเดิม  
2. เพิ่ม
ค าอธิบาย
รายวิชา 
ภาษาอังกฤษ 

4100103   เทคโนโลยีสารสนเทศในชวิีตประจ าวัน 
                                                   2(1-2-3)    2(1-2-3) 
  Information Technology in 
  Daily Life 
  ความรู้ เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ใน
ชีวิตประจ าวัน การประยุกต์ใช้คลังความรู้ กฎหมาย
และจรรยาบรรณในการใช้ระบบสารสนเทศ ความ
ปลอดภัยของระบบสารสนเทศ 
 

4100103   เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจ าวัน           
                                                   2(1-2-3) 
  Information Technology in  
  Daily Life 
  ความรู้ เ บื้ อ งต้น เกี่ ย วกับคอมพิ ว เตอร์ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ใน
ชีวิตประจ าวัน การประยุกต์ใช้คลังความรู้ กฎหมายและ
จรรยาบรรณในการใช้ระบบสารสนเทศ ความปลอดภัย
ของระบบสารสนเทศ 
 Introduction to computers, 
information technology; computer application in 
daily life, data warehouse application; laws with 
ethics in using information system and its 
security system 

1. ค าอธิบาย
รายวิชา 
ภาษาไทย 
คงเดิม  
2. เพิ่ม
ค าอธิบาย
รายวิชา 
ภาษาอังกฤษ 
 

 
 

4100108   วิทยาศาสตร์ในชวิีตประจ าวัน 
                                                   2(1-2-3)    2(1-2-3)  

วิชาใหม่ 
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ไม่มี 

 

  Science in Daily Life 
  พลังงาน แหล่งพลังงาน พลังงานไฟฟ้า การ
ผลิตกระแสไฟฟ้า วงจรไฟฟ้าในบ้าน อุปกรณ์ไฟฟ้า 
หลักการท างานของเครื่องใช้ไฟฟ้าประเภทต่างๆ พลังงาน
ในการด ารงชีวิต ระบบการท างานของอวัยวะต่างๆ ของ
มนุษย์ พันธุกรรม สารเคมี ที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน การใช้
ประโยชน์จากจุลินทรีย์ในอุตสาหกรรมอาหาร การจัดการ
ผลผลิตทางการเกษตรและผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมโดยใช้
ความร้อน ความเย็น สารเคมีรังสี บรรจุภัณฑ์และการเก็บ
รักษา 
  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 using in daily life; 
using microorganism in food industries; 
agricultural and industrial production 
management with heat, cold, radiochemical, 
packaging and storage 

 
 
 
 
 
 
 
 

ไม่ม ี

4100109   การกฬีาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชวิีต 
                                                  2(1-2-3) 
  Sports for the Quality of Life 
   Development 
   กฎ กติกา มารยาท รูปแบบและวิธีการ
จัดการแข่งขันกีฬาประเภทต่าง ๆ หลักและวิธีการเลือก
กีฬาให้เหมาะสมกับศักยภาพของแต่ละบุคคล หลักปฏิบัติ
ในการเล่นกีฬาเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อร่างกาย 
อารมณ์ และสังคม การป้องกันการบาดเจ็บจากการเล่น
กีฬาและการปฐมพยาบาลเบื้องต้น การน าทักษะด้านกีฬา 
การพัฒนาคุณภาพชีวิตโดยการเล่นกีฬาและการละเล่น
พื้นเมืองในท้องถิ่น พัฒนาบุคลิกภาพและเสริมสร้างภาวะ 
การเป็นผู้น า 
  Rules, regulations, etiquette , form 
and methods of sports competition; principles  
and how to choose sports for its 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 

วิชาใหม่ 
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traditional games; personality development 
promoting leadership 

      9.2  หมวดวิชาเฉพาะ 
1100101  ภาษาไทยและเทคโนโลยีส าหรับครู 
                                                    3(2-2-5) 
              Thai Language and Educational  
              Technology for Teacher 
    ศึกษาและฝึกทักษะในการฟัง พูด อ่านและ
เขียนภาษาไทย  เพื่อการสื่อความหมายได้อย่างถูกต้อง 
ศึกษาและฝึกทักษะการใช้ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ต การใช้ Microsoft Office 
(Word, Excel, PowerPoint) การติดต่อสื่อสารผ่าน
ระบบเครือข่าย (E-mail, Chat, MSN, Google, Talk, 
Yahoo, Skype  etc.) 

      9.2  หมวดวิชาเฉพาะ 
 

 
ไม่ม ี

 
 
 

 

 
ปรับออก 

 
 
 
 
 
 

ไม่มี 

1100201   ภาษาและวัฒนธรรม              
                                                   3(2-2-5) 
               Language and culture     
                 ภาษาและวัฒนธรรมไทยเพื่อการเป็นครู 
ภาษาต่างประเทศเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู    เพื่อให้ผู้เรียน
สามารถใช้ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน
ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ สื่อความหมายได้อย่าง
ถูกต้อง รวมทั้งใช้ภาษาและวัฒนธรรมเพื่อการอยู่ร่วมกัน
อย่างสันติ   
               Language and Thai culture for 
teachers, foreign language for developing 
teachers’ professional, This course provides 
listening, speaking, reading and writing in Thai 
and foreign languages as well as convey the 
meanings accurately, the use of language and 
culture for living together in peace 

วิชาใหม่ 

1100110   ภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีสารสนเทศ  
               ส าหรับครู                         3(2-2-5) 
 English Language and 

Educational  
               Technology for Teacher 
     ศึกษาและฝึกทักษะในการฟัง พูด อ่าน
และเขียนภาษาอังกฤษ เพื่อการสื่อความหมายได้อย่าง

 
 
 
 
 

ไม่ม ี

ปรับออก 

สรุปการปรับปรุงหลักสูตร (ต่อ) 
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ถูกต้อง ใช้ความรู้ทางเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเป็น
เครื่องมือติดต่อสื่อสารและการสืบค้น สามารถใช้
โปรแกรมส าเร็จรูปในการจัดการศึกษาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 (E-learning, CAI, WBI, Virtual  Classroom, 
Teleconference)  การสร้างและการใช้ Weblog 
เครือข่ายสังคมแห่งการเรียนรู้ (GotoKnow, Learners) 
1101101   ความเป็นครู                      3(2-2-5) 
    Professional Teacher 
    ศึกษาความส าคัญของวิชาชีพครู  บทบาท
หน้าที่  ภาระงานของครู  พัฒนาการของวิชาชีพครู  
คุณลักษณะของครูที่ดี  การสร้างทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพ
ครู  การเสริมสร้างศักยภาพและสมรรถภาพความเป็น
ครู  การเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้และการเป็นผู้น าทาง
วิชาการ  เกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครู  จรรยาบรรณของ
วิชาชีพครู  และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา  

1101101   ความเป็นครู                     3(2-2-5) 
               Professional Teachers 
                 สภาพงานครู  คุณลักษณะแลมาตรฐาน
วิชาชีพครู การปลูกฝังจิตวิญญาณความเป็นครูกฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับครูและวิชาชีพครู  การจัดการความรู้เกี่ยวกับ
วิชาชีพครู  การสร้างความก้าวหน้าและพัฒนาวิชาชีพครู
อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ผู้เรียนรอบรู้ในเนื้อหาวิชาที่สอนและ
กลยุทธ์การสอน คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ สร้างสรรค์สิ่ง
ใหม่ๆได้ แสวงหาและเลือกใช้ข้อมูลข่าวสารความรู้เพื่อให้
ทันต่อการเปลี่ยนแปลงปฏิสัมพันธ์ระหว่างครูกับผู้เรียนที่
ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนและมีจิตวิญญาณความ
เป็นครู 
               Teacher professional nature, features 
and standards of teaching profession, cultivation 
of teachership spirit, laws related to teachers and 
their professionals, management of teacher 
professional cognition, continually establishing 
the progress and development teaching 
professions; students are expected to be 
competent in their teaching courses, strategies, 
analysis, synthesis and creativity as well as in 
exploring and selecting information that are in 
touch with changes, interaction between 
teachers and learners to promote learner 
potential development with full spirit of 
teachership 

1.ปรับปรุง
ค าอธิบาย
รายวิชา
ภาษาไทย 
2. เพิ่ม
ค าอธิบาย
รายวิชา 
ภาษา 
อังกฤษ 
 

 
 
 

1101202  ปรัชญาการศึกษา                3(2-2-5)                                                                 
              Philosophy  of  Education                                                         
                ปรัชญาแนวคิดและทฤษฎีทางการศึกษา 
ศาสนา เศรษฐกิจสังคม วัฒนธรรม  และกลวิธีการจัด

วิชาใหม่ 
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ไม่ม ี

การศึกษาเพื่อเสริมสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืน เพื่อให้ผู้เรียน
ประยุกต์ใช้ในการพัฒนาสถานศึกษาและวิเคราะห์เกี่ยวกับ
การศึกษาเพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน 
               Philosophy and theory of education; 
religion, economy, society, culture and process 
of education management for establishing  
sustainable development, development of 
education in situation and analysis for 
sustainable development is expected to be 
learnt and implemented 

 
 
 
 
 

ไม่ม ี
 

1101203  คุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณ    
                                             2(1-2-3)                                             
              Moral and Ethics 
              หลักธรรมาภิบาล  ความซื่อสัตย์สุจริต 
คุณธรรมและจริยธรรมของวิชาชีพครู จรรยาบรรณของ
วิชาชีพที่คุรุสภาก าหนด เพื่อให้ผู้ เรียนปฏิบัติตนเป็น
แบบอย่างที่ดีมีจิตส านึกสาธารณะและเสียสละให้สังคม
และปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ 
               Principles and concepts of good 
governance; sincerity, honesty, morality and 
ethics of the teaching profession as required by 
the Teachers’ Profession Council;  This course 
provides learners  with good teacher conduct 
model with full public awareness ,social sacrifice 
and conduct themselves in competence with 
teacher professional ethics 

วิชาใหม่ 

 
 
 
 
 
 
 

ไม่มี 
 

1101302  การศึกษาเพ่ือการพัฒนาที่ย่ังยืน  
                                             3(3-0-6)                              
               Education for Sustainable  
               Development 

 การจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างแนวคิดการ
พัฒนาที่ยั่งยืนในประเด็นที่ส าคัญของ UNESCO ได้แก่ 
ความหลากหลายทางวัฒนธรรม การเปลี่ยนแปลงของ
สภาพอากาศ การส่งเสริมสุขภาพ การแก้ปัญหาความ
ยากจน การบริโภคอย่างยั่งยืน เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ 
สามารถพัฒนาทักษะ เจตคติและค่านิยมที่จ าเป็นในการ
สร้างอนาคตที่ยั่งยืน 

วิชาใหม่ 
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               Management of education in relation 
to strengthening concept of sustainable 
development with UNESCO  important aspects 
such as cultural diversity, climate changes, 
health promotion, poverty solution and 
sustainable consumption in order to develop 
skills, attitude and values as required for build-
up sustainable future 

1102202  การพัฒนาหลักสูตร               3(2-2-5) 
    Curriculum Development 
    ปรั ชญา  แนวคิด   ทฤษฎี การศึ กษา  
ประวัติความเป็นมา และระบบการจัดการศึกษาไทย 
วิสัยทัศน์และแผนพัฒนาการศึกษาไทย  ความหมาย
ความส าคัญของหลักสูตร  ทฤษฎีหลักสูตร  รูปแบบ
หลักสูตร  กระบวนการพัฒนาหลักสูตร  หลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  มาตรฐานและตัวช้ีวัด
ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ของหลักสูตร  การวิเคราะห์  
การจัดท าหลักสูตร  การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา  
การใช้หลักสูตร  การประเมินหลักสูตร  ปัญหาและ
แนวโน้มในการพัฒนาหลักสูตร 

1102202  การพัฒนาหลักสูตร             3(2-2-5)     
   Curriculum Development 
   หลักการ แนวคิดในการจัดท าหลักสูตร การ

น าหลักสูตรไปใช้ การพัฒนาหลักสูตร เพื่อให้ผู้เรียน
สามารถวิ เคราะห์หลักสูตร สามารถจัดท าหลักสูตร 
ปฏิบัติการประเมินหลักสูตรและน าผลการประเมินไปใช้ใน
การพัฒนาหลักสูตรได้ 

  Principles and concepts of curriculum 
development; implementation curriculum 
development, curriculum analysis and 
implementation, curriculum assessment practice, 
and the use of assessing results for curriculum 
development are expected to achieve 

1. ปรับค า 
อธิบาย
รายวิชา 
ภาษาไทย 
2. เพิ่มค า 
อธิบาย
รายวิชา  
ภาษาอังกฤษ 

1102304   การจัดการเรียนรู้และการจัดการ 
               ห้องเรียน                         3(2-2-5) 
     Learning Management  
 ศึกษา วิเคราะห์ และฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับ
ทฤษฎีการเรียนรู้และการสอน  รูปแบบการจัดการ
เรียนรู้ และการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน การ
ออกแบบและการจัดประสบการณ์การเรียนรู้  การ 
บูรณาการเนื้อหาในกลุ่มสาระการเรียนรู้ การบูรณาการ
เรียนรู้แบบเรียนรวม  เทคนิคและวิทยาการจัดการ
เรียนรู้   การใช้และการผลิตสื่อ  และการพัฒนา
นวัตกรรมการเรียนรู้ในการเรียนรู้  การจัดการเรียนรู้
แบบยึดผู้เรียนเป็นส าคัญ  และการประเมินผลการ
เรียนรู้ 

1102304   การจัดการเรียนรู้และการจัดการ 
               ห้องเรียน                        3(2-2-5)                                      
                Learning  and Classroom  
              Management 
                 หลักการ   แนวคิด   แนวปฏิบัติเกี่ยวกับ
การจัดท าแผนการเรี ยนรู้   การจัดการ เรี ยนรู้ และ
สิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้   ทฤษฎี  และรูปแบบการ
จัดการเรียนรู้ เพื่อให้ผู้ เ รียนรู้ จักคิด  วิ เคราะห์  คิด
สร้างสรรค์  และแก้ปัญหาได้ การบูรณาการการเรียนรู้
แบบเรียนรวม การจัดการช้ันเรียน การพัฒนาศูนย์การ
เรียนในสถานศึกษา เพื่อให้ผู้เรียนสามารถจัดท าแผนการ
เรียนรู้และน าไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลจริงสร้างบรรยากาศ
การจัดการชั้นเรียนให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ 
                 Principles, concepts and guidelines 
for creating the learning plan, learning 
management, environments for learning  and 

1. ปรับค า 
อธิบาย
รายวิชา 
ภาษาไทย 
2. เพิ่มค า 
อธิบาย
รายวิชา  
ภาษาอังกฤษ 
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models of learning management  in order to 
enable students with analyzing, creative thinking 
and problem setting, integrating learning to 
inclusive learning, classroom management, 
creation of school learning center; This course 
supplies students with ability to create learning 
plan and use implementation in reality and thus 
creating atmosphere of classroom management 
to learning achievement of students 

1103402    นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทาง 
                การศึกษา                        3(2-2-5) 
 Innovation and Educational  
                Information Technology 
 ศึกษาแนวคิด  ทฤษฎี  เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมการศึกษาที่ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการ
เรียนรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศ  แหล่งการเรียนรู้และ
เครือข่ายการเรียนรู้  วิเคราะห์ปัญหาที่เกิดจากการใช้
นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ  การออกแบบ  
การสร้าง  การน าไปใช้  การประเมิน  การปรับปรุง
นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา  
เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ที่ดี ส่งเสริมการเรียนรู้ของ
ผู้เรียน 

1103402  นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทาง            
              การศึกษา                        3(2-2-5)                               
              Innovation and Educational  
              Information Technology 
                หลักการ  แนวคิดการออกแบบ  การ
ประยุกต์ใช้และการประเมินสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการ
สื่อสารเพื่อให้ผู้เรียนประยุกต์ใช้และประเมินสื่อนวัตกรรม
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้และสามารถใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร 
              Principles, concept designs, application 
and assessment of innovating information 
technology for learning, information technology 
for communication; This course supplies 
students with capability to implement , evaluate 
innovating information technology for learning 
and use it for communication 

1.ปรับปรุง
ค าอธิบาย
รายวิชา
ภาษาไทย 
2. เพิ่ม
ค าอธิบาย
รายวิชา 
ภาษาอังกฤษ 
 

1104201   การวัดและประเมินผลการศึกษา 
                                                    3(2-2-5) 
               Educational Measurement and   
               Evaluation 
                 ศึกษาหลักการ  เทคนิคการวัดและ
ประเมินผลการศึกษา การสร้าง การใช้เครื่องมือวัดผล  
และประเมินผลการศึกษา  การประเมินตามสภาพจริง  
การประเมินจากแฟ้มสะสมงาน  การประ เมิน
ภาคปฏิบัติ  การประเมินผลแบบย่อยและแบบรวม  
สามารถน าผลการประเมินไปใช้ในการปรับปรุงการ
จัดการเรียนรู้และหลักสูตร 

1104201  การวัดและการประเมินผลการเรียนรู้             
                                                   3(2-2-5)    
               Educational Measurement and  
              Evaluation 
                หลักการ แนวคิด และแนวปฏิบัติในการวัด
และประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน ปฏิบัติการวัดและ
การประเมินผล เพื่อให้ผู้เรียนสามารถวัดและประเมินผล
และสามารถน าผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียนได้ 
              Principles, concepts and practices in 
assessment and learners’ evaluation; The 
learners are able to apply measurement  and 

1.ปรับชื่อวิชา
2.ปรับปรุง
ค าอธิบาย
รายวิชา
ภาษาไทย 
3. เพิ่ม
ค าอธิบาย
รายวิชา 
ภาษาอังกฤษ 
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evaluation concepts leading to improve the 
students in classroom 
 
 

1104302   การวิจัยทางการศึกษา         
                                                    3(2-2-5) 
    Educational Research  
    ศึกษาทฤษฎี  แนวคิด  รูปแบบการวิจัย  
การออกแบบการวิจัย กระบวนการวิจัย  สถิติเพื่อการ
วิจัย  การวิจัยในช้ันเรียน  การฝึกปฏิบัติการวิจัย การ
น าเสนอผลงานวิจัย  การค้นคว้าศึกษางานวิจัยในการ
พั ฒ น า ก ร ะ บ ว น ก า ร จั ด ก า ร เ รี ย น รู้   ก า ร ใ ช้
กระบวนการวิจัยในการแก้ปัญหา  การเสนอโครงการ
เพื่อท าวิจัย  การท าวิจัยและน าผลการวิจัยไปใช้ในการ
จัดการเรียนการสอนและพัฒนาผู้เรียน 

11044302  การวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้  
                                                  3(2-2-5)     
                Research for Learning      
                Improvement 

  หลักการ แนวคิด แนวปฏิบัติในการวิจัย การ
ใช้และผลิตงานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้  สามารถน า
ผลการวิจัยไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนสามารถท า
วิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและพัฒนาผู้เรียน 

  Principles, concepts, practices in 
research, research implementation and products 
for learning development; This course provides 
students with research results leading to conduct 
instruction and learning 

1.ปรับชื่อวิชา
2.ปรับปรุง
ค าอธิบาย
รายวิชา
ภาษาไทย 
3. เพิ่ม
ค าอธิบาย
รายวิชา 
ภาษา 
อังกฤษ 
 

1105202   จิตวิทยาส าหรับครู       
                                                    3(2-2-5) 
     Psychology for Teacher 
  ศึกษาจิตวิทยาพื้นฐานที่ เกี่ยวข้องกับ
ธรรมชาติและพัฒนาการของมนุษย์ จิตวิทยาการศึกษา 
จิตวิทยาการแนะแนวและให้ค าปรึกษา เพื่อประยุกต์ใช้
ในการจัดการเรียนการสอน  การช่วยเหลือผู้เรียนให้
เรียนรู้และพัฒนาได้ตามศักยภาพการส่งเสริมความถนัด
และความสนใจของผู้เรียน  เพื่อส่งเสริมพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต 

1105202   จิตวิทยาส าหรับครู      
                                                     3(2-2-5)                                
                Psychology for Teachers 
                 จิตวิทยาพื้นฐาน จิตวิทยาพัฒนาการของ
มนุษย์  จิตวิทยาการเรียนรู้ และจิตวิทยาการศึกษา 
จิตวิทยาการแนะแนวและการให้ค าปรึกษา เพื่อให้ผู้เรียน
สามารถให้ค าแนะน าช่วยเหลือผู้เรียนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี
ขึ้น ใช้จิตวิทยาเพื่อความเข้าใจและสนับสนุนการเรียนรู้
ของผู้เรียนให้เต็มศักยภาพ 
                Foundation of psychology; human 
development, learning psychology and 
educational psychology, psychology of guidance 
and counseling; This course enable students to 
advise and help children toward better quality of 
lives by using psychology to understand and 
promote full potentiality of learning 
 

1.ปรับปรุง
ค าอธิบาย
รายวิชา
ภาษาไทย 
2. เพิ่ม
ค าอธิบาย
รายวิชา 
ภาษาอังกฤษ 
 

1100305   การบริหารจัดการห้องเรียน      
                                                    3(2-2-5) 
    Classroom  Management 

 
 
 

ปรับออก 
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     ศึกษาทฤษฎีและหลักการบริหารจัดการ  
ภาวะผู้น าทางการศึกษา  การคิดอย่างเป็นระบบ  การ
เรียนรู้วัฒนธรรมองค์กร  มนุษย์สัมพันธ์ในองค์กร  การ
ติดต่อสื่อสารในองค์กร  การบริหารจัดการช้ันเรียน  
การประกันคุณภาพการศึกษา  การท างานเป็นทีมการ
จัดท าโครงงานทางวิชาการ  การจัดโครงการฝึกอาชีพ  
การจัดโครงการและกิจกรรมเพื่อพัฒนา  การจัดระบบ
สารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ  และการศึกษาเพื่อ
พัฒนาชุมชน   

 
ไม่ม ี

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

ไม่ม ี
 
 

 

1106101  การประกันคุณภาพการศึกษา      
                                                 2(1-2-3)                                                 
              Educational Quality Assurance 
             หลักการ แนวคิด แนวปฏิบัติ เกี่ยวกับการ
จัดการคุณภาพการศึกษา การประกันคุณภาพการศึกษา
เพื่อให้ผู้เรียนสามารถจัดการคุณภาพการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้และพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องและ
ด าเนินการจัดกิจกรรมประเมนิคุณภาพการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ได้ 
              Principles, concepts, and practices of 
educational quality assurance; This course 
enable students to manage the quality of 
learning activities, to develop continual learning 
quality, and organizing activities related to 
quality assessment of learning activities 

วิชาใหม่ 

1100102   การพัฒนาทักษะการคิด         2(1-2-3) 
    Thinking Skill Development 
     ความหมาย และความส าคัญของทักษะ
การคิดพื้นฐาน ความรู้เกี่ยวกับพัฒนาการทางสติปัญญา 
และการคิดของมนุษย์  แนวคิด ทฤษฎี และหลักการ
เกี่ยวกับการพัฒนาทักษะการคิด กระบวนการคิดแบบ
ต่าง ๆ เช่น การคิดแบบเอกนัย การคิดแบบอเนกนัย 
การคิดวิเคราะห์ การคิดสังเคราะห์ การคิดอย่างมี
วิจารณญาณและคิดไตร่ตรอง  การคิดริเริ่มสร้างสรรค์
และจินตนาการ  การคิดตามกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์  การน าเสนอความคิดและแผนผังความคิด  
การส่งเสริมและพัฒนาทักษะการคิด  การออกแบบและ
วางแผนการจัดการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาทักษะการคิด 

1100102   การพัฒนาทักษะการคิด        2(1-2-3) 
    Thinking Skill Development 
     ความหมาย และความส าคัญของทักษะการ
คิดพื้นฐาน ความรู้เกี่ยวกับพัฒนาการทางสติปัญญา และ
การคิดของมนุษย์ แนวคิด ทฤษฎี และหลักการเกี่ยวกับ
การพัฒนาทักษะการคิด กระบวนการคิดแบบต่างๆ เช่น 
การคิดแบบเอกนัย การคิดแบบอเนกนัย การคิดวิเคราะห์ 
การคิดสังเคราะห์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณและคิด
ไตร่ตรอง การคิดริเริ่มสร้างสรรค์และจินตนาการ การคิด
ตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การน าเสนอความคิด
และแผนผังความคิด   การส่งเสริมและพัฒนาทักษะการ
คิด การออกแบบและวางแผนการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนา
ทักษะการคิด  เครื่องมือและการประเมินผลทักษะการคิด 

1. ปรับค า 
อธิบาย
รายวิชา
ภาษาไทย 
2. เพิ่มค า 
อธิบาย
รายวิชา
ภาษาอังกฤษ 
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เครื่องมือและการประเมินผลทักษะการคิด     Definition and the importance of basic 

thinking skills, content of intellectual 
development and human thinking, concepts, 
theories  and principles about developing 
thinking skills, thinking processes such as 
convergent thinking, divergent thinking, critical 
thinking, synthetic thinking, creative thinking,  
imagination and scientific thinking, design and 
planning of learning to develop thinking skills, 
tools and assessment thinking skills 

1100103   มนุษย์สัมพันธ์ส าหรับครู         2(1-2-3) 
    Human Relationship for Teacher 
    ศึกษาความหมายและความส าคัญของ
มนุษย์สัมพันธ์เกี่ยวกับครู  หลักการ องค์ประกอบ 
กระบวนการและเทคนิคการสร้างมนุษย์สัมพันธ์ส าหรับ
ครู บทบาทของครูในการเสริมสร้างมนุษย์สัมพันธ์ใน
โรงเรียนและชุมชน การประเมินมนุษย์สัมพันธ์ส าหรับ
ครู  เน้นการฝึกปฏิบัติสร้างมนุษย์สัมพันธ์เพื่อเสริม
บรรยากาศการเรียนรู้ที่ดี และเสริมสร้างสัมพันธภาพ
แห่งการช่วยเหลือนักเรียน 

1100103   มนุษยส์ัมพันธส์ าหรับครู       2(1-2-3) 
    Human Relationship for Teachers 
    ศึกษาความหมายและความส าคัญของมนุษย์
สัมพันธ์เกี่ยวกับครู หลักการ องค์ประกอบ กระบวนการ
และเทคนิคการสร้างมนุษย์สัมพันธ์ส าหรับครู บทบาทของ
ครูในการเสริมสร้างมนุษย์สัมพันธ์ในโรงเรียนและชุมชน 
การประเมินมนุษย์สัมพันธ์ส าหรับครู เน้นการฝึกปฏิบัติ
สร้างมนุษย์สัมพันธ์เพื่อเสริมบรรยากาศการเรียนรู้ที่ดี และ
เสริมสร้างสัมพันธภาพแห่งการช่วยเหลือนักเรียน 
    Definition and the importance of 
human relations for teacher, the principles, 
processes  and techniques for human relation, 
the teacher's role in strengthening human 
relations in schools and communities, 
assessment for human relationship focus on 
practical skills to create an atmosphere of 
learning and strengthen the relationship for 
helping the student 

1. ปรับค า 
อธิบาย
รายวิชา 
ภาษาไทย 
2. เพิ่มค า 
อธิบาย
รายวิชา
ภาษาอังกฤษ 

1100104   การสอนเพศศึกษา               2(1-2-3) 
    Sexuality Education 
     ศึ กษา  ฝึ กการคิ ดวิ เ คร าะห์  และจั ด
กิจกรรมการเรียนรู้ในสถานศึกษาเกี่ยวกับพัฒนาการ
ทางเพศ อนามัยเจริญพันธุ์  การดูแลสุขภาพทางเพศ 
สัมพันธภาพกับความคาดหวังต่อบทบาท ความ
รับผิดชอบ เพศสภาพและเพศสรีระ  อิทธิพลของสังคม
และวัฒนธรรมที่ส่งผลต่อบทบาทและการแสดงออกทาง
เพศ  ทักษะการตัดสินใจต่อรองและสื่ อสารความ

1100104   การสอนเพศศึกษา              2(1-2-3) 
    Sexuality Education 
     การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เพศศึกษาใน
สถานศึกษา  เกี่ยวกับพัฒนาการตามวัย  พัฒนาการทาง
เพศ อนามั ย เจริญพันธุ์  การดู แลสุขภาพทาง เพศ 
สัมพันธภาพกับความคาดหวังต่อบทบาทความรับผิดชอบ 
เพศสภาพ และเพศสรีระ อิทธิพลของสังคมและวัฒนธรรม 
ที่ส่งผลต่อบทบาทและการแสดงออกทางเพศ  ทักษะการ
ตัดสินใจต่อรอง  การสื่อความต้องการตามความคิดเห็น

1. ปรับค า 
อธิบาย
รายวิชา  
ภาษาไทย 
2. เพิ่มค า 
อธิบาย
รายวิชา
ภาษาอังกฤษ 
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ต้องการตามความคิดเห็นและความรู้สึกของตนเองบน
ฐานของกา ร เ ค า รพ ในสิ ท ธิ ข อ งผู้ อื่ น  โ ด ย เ น้ น
กระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมของผู้เรียน เพื่อ
ปลูกฝังทัศนคติ ค่านิยม ตลอดจนพฤติกรรมทางเพศที่
ปลอดภัยและรับผิดชอบ 

และความรู้สึกของตนเองบนฐานของการเคารพในสิทธิของ
ผู้อื่น โดยเน้นกระบวนการเรียนรู้แบบมสี่วนร่วมของผู้เรียน 
เพื่อปลูกฝังทัศนคติ ค่านิยม ตลอดจนพฤติกรรมทางเพศที่
ปลอดภัยและรับผิดชอบ 
     Activities setting to learn sexual 
development, reproductive health, sexual 
health, relationship and expectations of gender 
roles and responsibilities, sexual orientation;  the 
influences of social and cultural on the role and 
sexual expression, decision-making and 
negotiation skill, expression the opinions and 
their own feelings by respect for the rights of 
others, learning process focusing on students 
participation to cultivate on positive attitudes, 
values and positive sexual behavior in term of 
responsibility 

1102101   การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น     2(1-2-3) 
    Local Curriculum Development  
    ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับหลักสูตร กระบวนการ
สร้างและพัฒนาหลักสูตร การประเมินผลหลักสูตร  
ความเป็นมาและความส าคัญของหลักสูตร หลักการ 
จุดหมาย  โครงสร้างของหลักสูตร การจัดประสบการณ์
และกิจกรรมที่สอดคล้องกับหลักสูตร หลักการและ
กระบวนการพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับท้องถิ่น 
การฝึกปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับ
ท้องถิ่น 

1102101   การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น     2(1-2-3) 
    Local Curriculum Development 
    ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับหลักสูตร กระบวนการ
สร้างและพัฒนาหลักสูตร การประเมินผลหลักสูตร ความ
เป็นมาและความส าคัญของหลักสูตร  หลักการจุดหมาย 
โครงสร้างของหลักสูตร  การจัดประสบการณ์และกิจกรรม
ที่สอดคล้องกับหลักสูตร หลักการและกระบวนการพัฒนา
หลักสูตรให้สอดคล้องกับท้องถิ่น  การฝึกปฏิบัติการพัฒนา
หลักสูตรให้สอดคล้องกับท้องถิ่น 
    Foundation of the curriculum, 
curriculum development process, curriculum 
evaluation, background and significance of 
curriculum, curriculum principles, curriculum 
goals, curriculum structures, experiences and 
activities setting on curriculum, principles, 
processes and practices on local area curriculum 
development 

 

1102203   การนิเทศการสอน                2(1-2-3) 
    Instructional Supervision 
    จุดมุ่งหมาย หลักการ และกระบวนการ
นิเทศการสอน  รูปแบบการนิเทศ การสอน เครื่องมือที่

1102203   การนิเทศการสอน               2(1-2-3) 
    Instructional Supervision 
    จุดมุ่งหมาย  หลักการ  และกระบวนการนิเทศ
การสอน  รูปแบบการนิเทศการสอน  เครื่องมือที่ใช้ในการ

1. ค าอธิบาย
รายวิชา 
ภาษา 
ไทยคงเดิม 
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หลักสูตรเดิม (พุทธศักราช2556) หลักสูตรปรับปรุง (พุทธศักราช2560) หมายเหตุ 
ใช้ในการนิเทศการสอน การประเมินผลนิเทศการสอน 
การประสานงานระหว่างผู้ที่เกี่ยวข้องกับการนิเทศการ
สอน  ปัญหาเกี่ยวกับการนิเทศการสอนในปัจจุบัน และ
แนวโน้มการนิเทศการสอน 

นิเทศการสอน  การประเมินผลนิเทศการสอน การ
ประสานงานระหว่างผู้ที่เกี่ยวข้องกับการนิเทศการสอน 
ปัญหาเกี่ยวกับการนิเทศการสอนในปัจจุบัน  และแนวโน้ม
การนิเทศการสอน 
    Aims, principles, and supervision 
processes, supervision model, tools for 
instruction supervision, evaluate supervision, 
coordination between all those who involved in 
the instructional supervision, the instructional 
supervision problems and trends 

2. เพิ่มค า 
อธิบาย
รายวิชา
ภาษาอังกฤษ 

1103101   การใช้สื่อมวลชนเพ่ือการศึกษา 2(1-2-3) 
    Utilization of Mass Media in  
              Education 
    ความหมาย  ความส าคัญของสือ่สาร 
มวลชนที่มีต่อการศึกษา  หลักการและวิธีการใช้
วิ ท ยุ ก ร ะ จ า ย เ สี ย ง   วิ ท ยุ โ ท ร ทั ศ น์   สิ่ ง พิ ม พ์  
หนังสือพิมพ์ ภาพยนตร์  เครือข่ายข้อมูลสากลและสื่อ
สารสนเทศ เพื่อการศึกษา การใช้ และเลือกรับข้อมูล
ข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อการเรียนรู้ การวิเคราะห์ข่าว
เพื่อการเรียนรู้ 

1103101   การใช้สื่อมวลชนเพ่ือการศึกษา 2(1-2-3) 
     Utilization of Mass Media in  
               Education 
     ความหมาย ความส าคัญของสื่อสารมวลชนที่
มีต่อการศึกษา หลักการและวิธีการใช้วิทยุกระจาย เสียง 
วิทยุโทรทัศน์ สิ่งพิมพ์ หนังสือพิมพ์ ภาพยนตร์ เครือข่าย
ข้อมูลสากลและสื่อสารสนเทศ เพื่อการศึกษา การใช้ และ
เลือกรับข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อการเรียนรู้ การ
วิเคราะห์ข่าวเพื่อการเรียนรู้ 
    Definition and the importance of mass 
media on education, principles, utilize 
broadcasting, publications, newspapers, films, 
international data networks, and information 
media for education; analyze, select, and utilize 
information to enhance learning 

1. ค าอธิบาย
รายวิชา 
ภาษา 
ไทยคงเดิม 
2. เพิ่มค า 
อธิบาย
รายวิชา
ภาษาอังกฤษ 

1105101  จิตวิทยาการแนะแนวเด็กวัยรุ่น  2(1-2-3) 
 Adolescence Guidance   

Psychology 
     วัยรุ่นและทฤษฎีพัฒนาการของวัยรุ่น 
พัฒนาการด้านต่าง ๆ ของวัยรุ่น  ปัจจัยที่ส่งผลต่อการ
พัฒนาการ  ปัญหาวัยรุ่น  บทบาทของครูกับการแนะ
แนววัยรุ่น  แนวทางการพัฒนาความสามารถและ
ศักยภาพของวัยรุ่นโดยใช้กระบวนการแนะแนว   การ
จัดบริการแนะแนวเพื่อพัฒนาการป้องกันแก้ไขปัญหา
และตอบสนองความต้องการวัยรุน่ด้านการศึกษา อาชีพ 
สังคม และส่วนตัว 

1105101  จิตวิทยาการแนะแนวเด็กวัยรุ่น 2(1-2-3) 
    Adolescence Guidance Psychology 
    วั ย รุ่ นและทฤษฎีพัฒนาการของวั ย รุ่ น 
พัฒนาการด้านต่างๆ ของวัยรุ่น  ปัจจัยที่ส่งผลต่อการ
พัฒนาการ  ปัญหาวัยรุ่น  บทบาทของครูกับการแนะแนว
วัยรุ่น  แนวทางการพัฒนาความสามารถและศักยภาพของ
วัยรุ่นโดยใช้กระบวนการแนะแนว  การจัดบริการแนะแนว
เพื่อพัฒนาการป้องกันแก้ไขปัญหาและตอบสนองความ
ต้องการวัยรุ่นด้านการศึกษา อาชีพ สังคม และส่วนตัว 
    Theories of adolescent development, 
developmental domain of adolescent, the 
factors affecting the developmental, problem of 

 
 
1. ค าอธิบาย
รายวิชา 
ภาษา 
ไทยคงเดิม 
2. เพิ่มค า 
อธิบาย
รายวิชา
ภาษาอังกฤษ 
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หลักสูตรเดิม (พุทธศักราช2556) หลักสูตรปรับปรุง (พุทธศักราช2560) หมายเหตุ 
teenager, teacher's role on guidance, the 
development of talent and potential by using 
guidance method, guidance services to enhance 
on education, occupation, social and problem 
protection issues 

1108201   จิตวิทยาเด็กพิเศษ                2(1-2-3) 
    Special Child Psychology 
    ความหมาย ขอบข่ายและพฤติกรรมของ
เด็กกลุ่มพิเศษ สาเหตุของพฤติกรรมผิดปกติของเด็ก
พิเศษ องค์ประกอบทางด้านกายภาพ ชีวภาพและสังคม
ที่มีผลต่อกลุ่มเด็กพิเศษ  ประเภทของเด็กพิเศษ การ
ส่งเสริมพัฒนาการของเด็กกลุ่มพิเศษ  องค์การและ
หน่วยงานท่ีให้ความช่วยเหลือเด็กพิเศษ 

1108201   จิตวิทยาเด็กพิเศษ              2(1-2-3) 
    Exceptional Child Psychology 
    ความหมาย ขอบข่ายและพฤติกรรมของเด็ก
กลุ่มพิเศษ สาเหตุของพฤติกรรมผิดปกติของเด็กพิเศษ 
องค์ประกอบทางด้านกายภาพ ชีวภาพและสังคมที่มีผลต่อ
กลุ่มเด็กพิเศษ ประเภทของเด็กพิเศษ การส่งเสริม
พัฒนาการของเด็กกลุ่มพิเศษ องค์การและหน่วยงานที่ให้
ความช่วยเหลือเด็กพิเศษ 
    Definition, scope and behavior of 
exceptional child, the causes of the abnormal 
behavior on children, the factors of physical, 
biological and social that affecting on 
exceptional child, the types of exceptional child, 
exceptional child enhancing, organizations and 
agencies assist exceptional child 

1. ปรับชื่อ
วิชา 
ภาษาอังกฤษ 

2. เพิ่มค า 
อธิบาย
รายวิชา
ภาษาอังกฤษ 

1109101  นันทนาการเบ้ืองต้นส าหรับครู   2(1-2-3) 
    Introduction to Recreation for  
              Teachers 
    ศึกษาความหมาย ขอบข่าย ความมุ่งหมาย
และความส าคัญของนันทนาการ ความส าคัญของ
นันทนาการต่อชีวิตประจ าวัน ประเภทของนันทนาการ
ส าหรับเด็ก การจัดกิจกรรมนันทนาการต่าง ๆ ส าหรับ
เด็ก ความรับผิดชอบในการนันทนาการส าหรับตนเอง 
ครอบครัว โรงเรียนและชุมชนที่เน้นการฝึกปฏิบัติ 

1109101  นันทนาการเบ้ืองต้นส าหรับครู   2(1-2-3) 
    Introduction to Recreation for  
              Teachers 
    ความหมาย ขอบข่าย ความมุ่งหมายและ
ความส าคัญของนันทนาการ ความส าคัญของนันทนาการ
ต่อชีวิตประจ าวัน ประเภทของนันทนาการส าหรับเดก็ การ
จัดกิจกรรมนันทนาการต่างๆ   ส าหรับเด็ก ความ
รับผิดชอบในการนันทนาการ  ส าหรับตนเอง ครอบครัว   
โรงเรียนและชุมชนที่เน้นการฝึกปฏิบัติ 
    Definition, scope, purposes and the 
importance of the recreation for teacher, the 
importance of recreation for daily-life, types of 
recreation for children, recreational activities for 
children,  responsibility on recreational practice 
for own-self, family, school and community 

1. ค าอธิบาย
รายวิชา 
ภาษา 
ไทยคงเดิม 
2. เพิ่มค า 
อธิบาย
รายวิชา
ภาษาอังกฤษ 

1109202   ผู้ก ากับลูกเสือ-เนตรนารีส ารองขั้น 
               ความรู้เบ้ืองต้น                   2(1-2-3) 

1109202   ผู้ก ากับลูกเสือ-เนตรนารีส ารอง 
               ขั้นความรู้เบื้องต้น              2(1-2-3) 

1. ค าอธิบาย
รายวิชา 
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หลักสูตรเดิม (พุทธศักราช2556) หลักสูตรปรับปรุง (พุทธศักราช2560) หมายเหตุ 
    Cub Scouts and Junior Girl Guides 
              Basic Unit Leader Training Course 
    วัตถุประสงค์ของการลูกเสือส ารอง ประวัติ
และกิจกรรมขององค์การลูกเสือโลก โครงสร้างการ
ลูกเสือไทย หลักสูตรการฝึกอบรมผู้ก ากับลูกเสือ-เนตร
นารีส ารองขั้นความรู้พื้นฐาน หลักสูตรลูกเสือส ารอง 
วิชาดาวดวงที่ 1 ดาวดวงท่ี 2 ดาวดวงท่ี 3 และวิชา
พิเศษ กระบวนการจดักิจกรรมลูกเสือส ารอง พิธีการ
ลูกเสือส ารอง แนวปฏิบตั ิ
การชุมนุมรอบกองไฟและการอยูค่่ายฝึกอบรมผู้ก ากับ
ลูกเสือเนตรนารีส ารองขั้นความรูเ้บื้องต้น 

    Cub Scouts and Junior Girl Guides  
               Basic Unit Leader Training Course 
    วัตถุประสงค์ของการลูกเสือส ารอง ประวัติ
และกิจกรรมขององค์การลูกเสือโลก โครงสร้างการลูกเสือ
ไทย หลักสูตรการฝึกอบรมผู้ก ากับลูกเสือ-เนตรนารีส ารอง
ขั้นความรู้พื้นฐาน หลักสูตรลูกเสือส ารอง วิชาดาวดวงที่ 1  
ดาวดวงท่ี 2  ดาวดวงท่ี 3  และวิชาพิเศษ กระบวนการจัด
กิจกรรมลูก เสือส ารอง พิธีการลูกเสือส ารอง แนว
ปฏิบัติการชุมนุมรอบกองไฟ และการอยู่ค่ายฝึกอบรมผู้
ก ากับลูกเสือเนตรนารีส ารองขั้นความรู้เบื้องต้น 
    Purposes of the cub scouts and junior 
girl scouts, history and activities of the world 
organization of the scouts, Thai structural scouts, 
basic training director of scouts curriculum, cub 
scouts subjects; the first star, the second star, 
the third star and the special subject, the 
strategies for cub scouts activities, the cub scouts 
ceremony, guidelines for gathered camp fire, the 
basic training camp for director of cub scouts 
 
 

ภาษาไทย 
คงเดิม 
2. เพิ่มค า 
อธิบาย
รายวิชา
ภาษาอังกฤษ 

1109303   ผู้ก ากับลูกเสือ-เนตรนารีสามัญขัน้ 
               ความรู้เบ้ืองต้น                   2(1-2-3) 
    Scouts and Girl Guides Basic Unit  
               Leader Training Course 
    การปฐมนิเทศและการฝึกอบรมลูกเสือ ภูมิ
หลังของการลูกเสือและกิจการขององค์การลูกเสือโลก 
ลูกเสือสามัญ  วิธีการที่ใช้ในการฝึกอบรมลูกเสือสามัญ
วินัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อย  และความว่องไว  
แนวการฝึกอบรมลูกเสือสามัญ  ความรู้ในการเล่นเกม  
ระบบหมู่ ประวัติและโครงสร้างของการลูกเสือไทย  
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการชุมนุมรอบกองไฟ  การบริหาร
ในกองลูกเสือสามัญ  ทักษะการลูกเสือและการสอน 
การวางแผน หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ก ากับ
ลูกเสือ พิธีการลูกเสือ-เนตรนารี  การส่งเสริมกิจกรรม
ลูกเสือสามัญ  การเดินทางไกล  การมีจิตส านึก
สาธารณะ  โครงการฝึกอบรมผู้ก ากับลูกเสือ-เนตรนารี 

1109303   ผู้ก ากับลูกเสือ-เนตรนารีสามัญ 
               ขั้นความรู้เบื้องต้น             2(1-2-3) 
    Scouts and Girl Guides Basic Unit  
               Leader Training Course 
    การปฐมนิเทศและการฝึกอบรมลูกเสือ ภูมิ
หลังของการลูกเสือและกิจการขององค์การลูกเสือโลก 
ลูกเสือสามัญ วิธีการที่ใช้ในการฝึกอบรมลูกเสือสามัญวินัย 
ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และความว่องไว แนวการ
ฝึกอบรมลูกเสือสามัญ ความรู้ในการเล่นเกม ระบบหมู่  
ประวัติและโครงสร้างของการลูกเสือไทย  แนวปฏิบัติ
เกี่ยวกับการชุมนุมรอบกองไฟ การบริหารในกองลูกเสือ
สามัญ  ทักษะการลูกเสือและการสอน  การวางแผน  
หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ก ากับลูกเสือ พิธีการ
ลูกเสือ-เนตรนารี การส่งเสริมกิจกรรมลูกเสือสามัญ การ
เดินทางไกล การมีจิตส านึกสาธารณะ โครงการฝึกอบรมผู้
ก ากับลูกเสือ-เนตรนารี 

1. ค าอธิบาย
รายวิชา 
ภาษาไทย 
คงเดิม 
2. เพิ่มค า 
อธิบาย
รายวิชา
ภาษาอังกฤษ 
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          Orientation and training scouts, 
background of the boy scouts and the world 
scout organization activities, the strategies 
discipline training, tidiness and agility portrait of 
boy scout gaming train, the system of squad 
scouting and the structure of Thai scouting 
history, practice on camp fire, the scouts 
administration, teaching skills and planning for 
scouting, duties and responsibilities of the scout 
leader, the scouts ceremony, promoting scouting 
affair,  hiking and camping for the scouts, the 
public awareness, project of training director for 
scouts 

1109404   ผู้ก ากับลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่
ขั้นความรู้เบ้ืองต้น              2(1-2-3) 

                Senior Boy Scouts and Girl 
Guides Basic Unit Leader Training 
Course 

                 การปฐมนิเทศและการฝึกอบรมลูกเสือ 
กิจการลูกเสือ สาระส าคัญของกิจการลูกเสือ จุดหมาย
และวิธีการลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ค าปฏิญาณและกฎของ
ลูกเสือ วินัยและความเป็นระเบียบเรียบร้อย สัญญาณ 
ระบบหมู่ ที่ประชุมนายหมู่ การประชุมภายในหมู่และ
กอง การสวนสนาม ข้อเสนอแนะในการประชุมรอบกอง
ไฟ เกมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ หลักสูตรพิเศษลูกเสือ
สามัญรุ่นใหญ่ บทบาทการท างานร่วมกับคนอื่นและ
ชุมชน เง่ือน แผนที่ เข็มทิศ สิ่งแวดล้อม การอนุรักษ์  
การปฐมพยาบาล การมีจิตส านึกสาธารณะ  และการ
ประชุมกองลูกเสือสามัญรุ่น 
ใหญ่ การบริหารงานในกองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ ่

1109404   ผู้ก ากับลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ขั้น 
               ความรู้เบ้ืองต้น                  2(1-2-3) 
    Senior Boy Scouts and Girl Guides 
               Basic Unit Leader Training Course 
    การปฐมนิ เทศและการฝึกอบรมลูก เสือ 
กิจการลูกเสือ สาระส าคัญของกิจการลูกเสือ จุดหมายและ
วิธีการลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ค าปฏิญาณและกฎของลูกเสือ   
วินัยและความเป็นระเบียบเรียบร้อย สัญญาณ   ระบบหมู่   
ที่ประชุมนายหมู่   การประชุมภายในหมู่และกอง การสวน
สนาม ข้อเสนอแนะในการประชุมรอบกองไฟ เกมลูกเสือ
สามัญรุ่นใหญ่  หลักสูตรพิเศษลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ 
บทบาทการท างานร่วมกับคนอื่นและชุมชน เง่ือน แผนที่ 
เข็มทิศ สิ่งแวดล้อม การอนุรักษ์  การปฐมพยาบาล การมี
จิตส านึกสาธารณะ  และการประชุมกองลูกเสือสามัญรุ่น
ใหญ่ การบริหารงานในกองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ 
    Orientation and training scouts, 
principle of scouting foundation, the purposes 
and strategies of the senior scouts, scout 
promise and law,  discipline,  tidiness,  signal, 
the  patrol system, the conference of 
scoutmaster, the parade, suggestions of camp 
fire,  the senior scout game, the senior scout 
curriculum, the role of working with others to 
conserve environmental and community, map, 

1. ค าอธิบาย
รายวิชา 
ภาษาไทย 
คงเดิม 
2. เพิ่มค า 
อธิบาย
รายวิชา
ภาษาอังกฤษ 
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หลักสูตรเดิม (พุทธศักราช2556) หลักสูตรปรับปรุง (พุทธศักราช2560) หมายเหตุ 
compass, first aid, public consciousness and the 
administration of senior scouts’ division 

1100403   ฝึกปฏิบัติวิชาชีพครู 1        1(90) 
    Teaching Practice 1 
    การบูรณาการความรู้ทั้งหมดมาใช้ในการ
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานศึกษา   ศึกษาและฝึก
ปฏิบัติการวางแผนการศึกษาผู้เรียนโดยการสังเกต 
สัมภาษณ์  งานในหน้าที่ครูผู้สอน งานในหน้าที่ครู
ประจ าช้ัน  พฤติกรรมการจัดการเรียนรู้  การวิเคราะห์
ลักษณะความแตกต่าง และพฤติกรรมของผู้เรียน  งาน
บริหารและบริการของโรงเรียน  การสอนวิชาเอก  การ
ฝึกเป็นผู้ช่วยครูด้านการจัดการเรียนรู้หรือสนับสนุนการ
จัดการเรียนรู้  งานธุรการช้ันเรียน  การจัดท าโครงงาน
ทางวิชาการ โดยเข้าไปมีส่วนร่วมในสถานศึกษา  ไม่
น้อยกว่า 2 สัปดาห์  และรวบรวมข้อมูล น าเสนอผล
การศึกษา  

1100403   ฝึกปฏิบัติวิชาชีพครู 1   1(90 ชั่วโมง) 
               Teaching Practice 1 
              บูรณาการความรู้ ด้านการจัดท าแผนการ
จัดการเรียนรู้   ออกแบบเครื่องมือวัดผล การตรวจข้อสอบ 
การให้คะแนน และการตัดสินผล การสอบภาคปฏิบัติและ
การให้คะแนน การวิจัยแก้ปัญหาผู้เรียน มาใช้ในการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพในสถานศึกษา โดยการสังเกตและมี
ส่วนร่วมในสถานศึกษา ไม่น้อยกว่า 2 สัปดาห์และน าเสนอ
ผลการศึกษา 
               Integration of knowledge in term of 
lesson plans; test design and measurement 
tools, test scoring and results judging, the 
performance exam and scoring rubrics; 
behavioral research in classroom; applying for 
observing and participating in school at least two 
weeks and present the result of observation 

1. ปรับค า 
อธิบาย
รายวิชา 
ภาษาไทย 
2. เพิ่มค า 
อธิบาย
รายวิชา  
ภาษาอังกฤษ 

1100404   ฝึกปฏิบัติวิชาชีพครู 2         1(90) 
    Teaching Practice 2 
    การบูรณาการความรู้ทั้งหมดมาใช้ในการ
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานศึกษา โดยเข้าไปมีส่วน
ร่ วมในสถานศึกษา  การฝึกปฏิบัติ การวางแผน
การศึกษาผู้เรียน โดยการสังเกต สัมภาษณ์  วิเคราะห์
ความแตกต่างของผู้เรียน รวบรวมข้อมูล และน าเสนอ
ผลการศึกษา  ศึกษางานในหน้าที่ครูผู้สอน  พฤติกรรม
การจัดการเรียนรู้  มีส่วนร่วมกับสถานศึกษาในการ
พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร รวมทั้งการน าหลักสูตรไป
ใช้  ฝึกการจัดท าแผนการเรียนรู้ร่วมกับสถานศึกษา ฝึก
ปฏิบัติการด าเนินการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการจัดการ
เรียนรู้ ไม่น้อยกว่า 2 สัปดาห์  และสามารถจัดท า
โครงงานทางวิชาการ 

1100404   ฝึกปฏิบัติวิชาชีพครู 2   1(90 ชั่วโมง) 
               Teaching Practice 2 
             บูรณาการความรู้  ด้านการจัดท าแผนการ
จัดการเรียนรู้ การปฏิบัติการสอน  ออกแบบเครื่องมือ
วัดผล การตรวจข้อสอบ การให้คะแนน และการตัดสินผล 
การสอบภาคปฏิบัติและการให้คะแนน การวิจัยแก้ปัญหา
ผู้เรียน มาใช้ในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานศึกษา 
โดยการทดลองสอนในสถานศึกษา ไม่น้อยกว่า 2 สัปดาห์ 
และน าเสนอผลการศึกษา 
                Integration of knowledge in term of 
lesson plans; teaching performance, test design 
and measurement tools, test scoring and results 
judging, the performance exam and scoring 
rubrics; behavioral research in classroom and  
applying for teaching  practice in school at least 
two weeks and presenting the result of the 
practical 

1. ปรับค า 
อธิบาย
รายวิชา 
ภาษาไทย 
2. เพิ่มค า 
อธิบาย
รายวิชา  
ภาษาอังกฤษ 

1100506   ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1   
                                                   6(540) 

1100506  ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1   
                       6(540 ชั่วโมง) 

1. ปรับค า 
อธิบาย

สรุปการปรับปรุงหลักสูตร (ต่อ) 
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    Practicum 1 
    การบูรณาการความรู้ทั้งหมดมาใช้ในการ
ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา  โดยศึกษาและปฏิบัติ
ด้านการจัดการเรียนรู้ในสาขาวิชาเฉพาะ  งานหน้าที่
ครูผู้สอน ครูประจ าชั้น การปฏิบัติงานการเรียนการสอน 
และงานสนับสนุนการเรียนการสอนในระดับช้ันและ
สาระการเรียนรู้ที่ปฏิบัติการสอน บั นทึกผลการ
ปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ ที่แสดงให้เห็นถึงการแก้ปัญหา
การวิจัยในช้ันเรียน การจัดท าโครงการพัฒนาผู้เรียน 
การพัฒนาและการประเมินผลการเรียนการสอน การ
รวบรวมประสบการณ์ต่างๆ การน าผลการประเมินมา
พัฒนาการจัดการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพผู้เรียน การ
บันทึก รายงานผลการจัดการเรียนรู้ และการสัมมนา
ทางการศึกษา 

              Practicum 1 
    การบูรณาการความรู้ทั้งหมดมาใช้ในการ
ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา โดยศึกษาและปฏิบัติงาน
หน้าท่ีครูผู้สอน ครูประจ าช้ัน  งานสนับสนุนการเรียนการ
สอน  หลักสูตร  บันทึกผลการปฏิบัติงานด้านต่างๆที่แสดง
ให้เห็นถึงแนวทางการแก้ปัญหาด้วยการวิจัยในช้ันเรียน 
การจัดท าโครงการพัฒนาผู้เรียน การประเมินผลการเรียน
การสอน การน าผลการประเมินมาพัฒนาการจดัการเรยีนรู้ 
และการสัมมนาทางการศึกษา 
             Integrating knowledge into teaching  
practice in schools by learning and performing  
teachers role, class teacher, supporting  
teaching and learning  affair, curriculum,   
performing teaching  course record  that   
demonstrate the solution with research in the  
classroom, the preparation of the project to  
improve the students, evaluation of teaching,  
applying the results of assessment  to improve  
the students and educational seminars 

รายวิชา 
ภาษาไทย 
2. เพิ่มค า 
อธิบาย
รายวิชา  
ภาษาอังกฤษ 

1100507   ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2      
                                                     6(540) 
    Practicum 2 
    การบูรณาการความรู้ทั้งหมดมาใช้ในการ
ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา  การจัดท าแผนการ
จั ด กา ร เ รี ย นรู้ ที่ ยึ ด ผู้ เ รี ย น เป็ นส าคั ญ   ก าร จั ด
กระบวนการเรียนรู้  การเลือกใช้การผลิตสื่อและ
นวัตกรรมที่สอดคล้องกับการจัดการเรียนรู้  การใช้
เทคนิคและยุทธวิธี ในการจัดการเรียนรู้  การวัด
ประเมินผลการเรียนรู้ การท าวิจัยในช้ันเรียนเพื่อพัฒนา
ผู้เรียน การน าผลการประเมินมาพัฒนาการจัดการ
เรียนรู้และพัฒนาคุณภาพผู้ เรียน  การบันทึกและ
รายงานผลการจัดการเรียนรู้  การสัมมนาทางการศึกษา 

1100507  ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2      
                        6(540 ชั่วโมง) 
              Practicum 2 
              การบูรณาการความรู้ทั้งหมดมาใช้ในการ
ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา  การจัดท าแผนการจัดการ
เรียนรู้ที่ยึดผู้เรียนเป็นส าคัญ การเลือกใช้การผลิตสื่อและ
นวัตกรรมที่สอดคล้องกับการจัดการเรียนรู้การใช้เทคนิค
และยุทธวิธีในการจัดการเรียนรู้   การวัดประเมินผลการ
เรียนรู้ การท าวิจัยในช้ันเรียนเพื่อพัฒนาผู้เรียน  การน าผล
การประเมินมาพัฒนาการจัดการเรียนรู้   การบันทึก 
รายงานผลการจัดการเรียนรู้และการสัมมนาทางการศึกษา 
               Integrating knowledge into teaching 
practice in schools the preparation of lesson 
plans follows the learner center method, using  
innovative materials for teaching, using the 
advantageous techniques and strategies for 
teaching, assessment of learning, research 
performing to improve the students, applying the 

1. ปรับค า 
อธิบาย
รายวิชา 
ภาษาไทย 
2. เพิ่มค า 
อธิบาย
รายวิชา  
ภาษาอังกฤษ 
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results of assessment  to improve the students , 
recording the task, learning outcome reporting 
and educational seminars 

1102209  อุลูมอัล-กุรอาน                   2(1-2-3)  
               Ulum al-Qur’an 
ศึกษาประวัติความเป็นมา ความส าคัญ และความ
ยิ่งใหญ่ของอัลกุรอานวะหฺยู สาเหตุการประทาน การ
บันทึกและการรวบรวมอัลกุรอาน แนวเนื้อหาและ
ลักษณะทางภาษา โดยเปรียบเทียบระหว่างอัลกุรอาน
กับคัมภีร์ก่อนๆ ศึกษาความแตกต่างระหว่างซูเราะฮฺ
มักกียะฮฺและมาดานียะฮฺ ความหมายและความส าคัญ
ด้านต่างๆ ของอิอฺญาซอัลกุรอาน ( I’jaz al-Quran) 
ศึกษาหลักการอรรถาธิบาย กฎเกณฑ์และมารยาท
ต่ออัลกุรอาน เห็นคุณค่า และน าไปใช้ในการด าเนินชีวิต
อย่างสันติสุข 
 

1102209   อุลูมอัล-กุรอาน                 2(1-2-3)    
              Ulum al-Qur’an 
                  ประวัติความเป็นมา ความส าคัญ และความ
ยิ่งใหญ่ของอัลกุรอาน วะหฺยู สาเหตุการประทาน การ
บันทึกและการรวบรวมอัลกุรอาน แนวเนื้อหาและลักษณะ
ทางภาษา ความแตกต่างระหว่างมักกียะฮฺและมาดานียะฮฺ 
ความหมายและความส าคัญด้านต่างๆ ของอิอฺญาซอัลกุ
รอาน(I’jaz al-Quran) หลักการอรรถาธิบาย กฎเกณฑ์
และมารยาทต่ออัลกุรอาน 
                 History, significance and greatness of 
the Holy Quran, revelation, causes of descent of 
the verses, recording and compilation of the 
Holy Qur'an, content and linguistic style, the 
differences between surah Makkiyah and surah 
Madaniyah, meaning and importance of Holy 
Qur'an Miracles,  Theories and rules of 
interpretation and etiquette for the Quran 

มีการ
ปรับปรุง
ค าอธิบายที่
เป็น
ภาษาไทย
และมีการ
เพิ่ม
ค าอธิบาย
เป็น
ภาษาอังกฤษ 

1102310  อัล-กุรอาน 1                   3(2-2-5)           
              Al-Qur’an  1  
ปฏิบัติการอ่านและท่องจ าอัล-กุรอานตามหลักตัจญฺวีด  
สืบค้นการอรรถาธิบายอายะฮฺต่ างๆ ที่ เกี่ ยวกับ
การศึกษา และการจัดการเรียนการสอน ศึกษาวิธีสอน
และวิธีการอรรถาธิบายอัล-กุรอาน  เห็นคุณค่า และ
น าไปใช้ในการด าเนินชีวิตอย่างสันติสุข 
 

1102310   อัล-กุรอาน 1                    3(2-2-5)     
               Al-Qur’an  1 
                การอ่าน การท่องจ าอัล-กุรอานตาม
หลักตัจญฺวีด วิธีสอนและวิธีการอรรถาธิบายอัล-กุรอาน 
การอรรถาธิบายอายะฮฺ   อัลกุรอานเกี่ยวกับการศึกษา 
และการจัดการเรยีนการสอน        
                Reading and memorizing the Holy 
Quran according to tajweed, the way of teaching 
and explanation the Holy Quran, the 
interpretation of the Holy Quran about education 
and teaching3 
 
 

มีการ
ปรับปรุง
ค าอธิบายที่
เป็น
ภาษาไทย
และมีการ
เพิ่ม
ค าอธิบาย
เป็น
ภาษาอังกฤษ 

1102211  อัล-กุรอาน 2                    3(2-2.5)           
              Al-Qur’an 2 
                ศึกษา  ท่องจ า อรรถาธิบายอัล-กุรอานใน
อายะห์ที่เกี่ยวกับการด าเนินชีวิต คุณธรรมจริยธรรม 

1102211     อัล-กุรอาน 2                   3(2-2.5) 
                 Al-Qur’an 2 
                    ก า ร อ่ า น  ก า ร ท่ อ ง จ า  แ ล ะ ก า ร
อรรถาธิบายอายะห์อัล-กุรอานเกี่ยวกับการด าเนินชีวิต 

มีการ
ปรับปรุง
ค าอธิบายที่
เป็น
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หลักสูตรเดิม (พุทธศักราช2556) หลักสูตรปรับปรุง (พุทธศักราช2560) หมายเหตุ 
และการอยู่ร่วมในสังคม การประยุกต์ใช้ในการ
พัฒนาการเรียนรู้ เห็นคุณค่า และน าไปใช้ในการด าเนิน
ชีวิตอย่างสันติสุข 
 

คุณธรรมจริยธรรม และการอยู่ ร่วมในสังคม  ความ
ตระหนักในคุณค่าของอัลกุรอาน การประยุกต์ใช้ในการ
พัฒนาการเรียนรู้ และการน าไปใช้ในการด าเนินชีวิตอย่าง
สันติสุข 
                    Reading and memorizing the Holy 
Quran about lifestyle, ethics and living in society, 
awareness of the value of the Holy Quran, 
application for learning development, appreciate 
and application for living a peaceful life 

ภาษาไทย
และมีการ
เพิ่ม
ค าอธิบาย
เป็น
ภาษาอังกฤษ 

1102212    จริยธรรมและบุคลกิภาพมุสลิม    
                                                    2(1-2-3)           

     Islamic Ethics and Muslim     
     Characteristics 

                  ศึ กษาคว ามส า คัญ   ร ากฐ านขอ ง
จริยธรรมอิสลาม บทบาทของจริยธรรมในการพัฒนา
บุคลิกภาพ  อัล-กุรอานและอัล-หะดีษที่เกี่ยวข้องกับ
จริยธรรมและบุคลิกภาพมุสลิมที่มีต่อพระเจ้า ต่อตนเอง 
ต่อเพื่อน ต่อพ่อแม่ ผู้มีพระคุณ และต่อสังคม และ
จริยธรรมส าหรับครูอิสลามศึกษา การจัดการเรียนการ
สอนจริยธรรมอิสลามอย่างมีหิกมะฮฺ การฝึกปฏิบัติตน
และการควบคุมตนเองให้ด ารงตนตามหลักจริยธรรม
อิสลามการประยุกต์ใช้หลักจริยธรรมอิสลามในการ
จัดการเรียนรู้ 

 

1102212    จริยธรรมและบุคลกิภาพมุสลิม   
                                                   2(1-2-3)           
                Islamic Ethics and Muslim   
                Characteristics 
                 ความหมาย ความส าคญั รากฐานของ
จริยธรรมอิสลาม บทบาทของจริยธรรมในการพัฒนา
บุคลิกภาพ อัล-กุรอานและอัล-หะดีษท่ีเกี่ยวข้องกับ
จริยธรรมและบุคลิกภาพมสุลมิที่มตี่อพระเจ้า มนุษย์ และ
สังคม จริยธรรมส าหรบัครูอิสลามศึกษา การจัดการเรยีน
การสอนจริยธรรมอิสลามอยา่งมีหกิมะฮฺ การฝึกปฏิบตัิตน
และการควบคุมตนเองให้ด ารงตนตามหลักจริยธรรม
อิสลาม 
               Definition, importance, foundations of 
Islamic Ethics in personality development, Al-
Quraan and al-Hadith related to Muslim ethics’ 
and personality towards to God, own self, 
friends, parents, benefactors, and society, study 
the ethics of Islamic teachers, learning 
management of Islamic Ethics with intelegently 
(Hikmah), self-efficacy and self-Control in the 
way of Islamic Ethics, application of Islamic Ethics 
in Islamic learning management 

มีการ
ปรับปรุง
ค าอธิบายที่
เป็น
ภาษาไทย
และมีการ
เพิ่ม
ค าอธิบาย
เป็น
ภาษาอังกฤษ 

1102213    ชีวประวัติบรรดาศาสดา       2(1-2-3)           
                Biography of the Prophets 
                  ศึกษาวิเคราะห์ชีวประวัติ เรื่องราวของ
บรรดาศาสดาตั้ งแต่นบีอาดัม จนถึงนบีมูฮัมหมัด
(ศ็อลล็อลลอฮูอาลัยฮีวาซัลลัม) โดยเน้นบรรดานบีอุ
ลุลอัซมี (นบีอิบรอฮีมมูซา ดาวูด  อีซา และนบีมูฮัม

1102213    การสอนชีวประวัติบรรดาศาสดาส าหรับ 
                ครูอิสลามศึกษา                  2(1-2-3)                       
                Biography of the Prophets 
                  ประวัติของบรรดาศาสดา  บรรดาอุลุลอัซมี 
และชีวประวัติของนบีมูฮัมหมัด วิธการสอนประวัติของ

มีการ
ปรับปรุงช่ือ
วิชา และ
ค าอธิบายที่
เป็น
ภาษาไทย
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หมัด) การประยุกต์ใช้ในการด ารงชีวิต และการปฏิบัติ
ตนเพื่อการอยู่ร่วมกันและเสริมสร้างสังคมสันติสุข 
 

บรรดาศาสดา การออกแบบการจัดเรียนรู้ สื่อการเรียนการ
สอนชีวประวัติของบรรดาศาสนดา และการประยุกต์ใช้ใน
การด ารงชีวิต 
                 Biography of the prophets,  Ulul 
Azmi prophets and the prophet Muhammad 
(SWT), the way to teach history of the prophets,  
the design of learning and teaching materials for 
teaching prophets histories and application for 
life living 

และมีการ
เพิ่ม
ค าอธิบาย
เป็น
ภาษาอังกฤษ 

1102214    ประวัติศาสตร์อิสลาม 1        2(1-2-3)           
                Islamic History 1 
                  ศึกษาประวัติ ภารกิจ หลักการแผ่ขยาย
ของอิสลามในยุคคอลีฟะห์ทั้งสี่ คือ อบูบักรฺ อุมัร อุ
สมาน และอะลี  ศึกษาประวัติความรุ่งเรื่องและการ
สูญเสียของราชวงค์อุมัยยะฮฺ ศึกษาบทบาทของอุลามาอฺ
ในยุ ค เคาะลีฟะฮฺ และยุ ค ราชวงค์ อุ มั ยยะฮฺก าร
ประยุกต์ใช้ในการด ารงชีวิต และการปฏิบัติตนเพื่อการ
อยู่ร่วมกันและเสริมสร้างสังคมสันติสุข 
 

1102214    ประวัติศาสตร์อิสลาม 1       2(1-2-3)           
                Islamic History 1 
                  ประวัติ การเมืองการปกครอง เหตุการณ์ที่
เกิดขึ้นในสมัยของคอลีฟะห์ทั้งสี่ ประวัติการก่อตั้ง ความรุ่ง
เรื่อง ความตกต่ า และการล่มสลายของราชวงค์อุมัยยะฮฺ 
                 History, politics, governance, the 
events occurring in the era of fourth Khalifah and 
the history of foundering record, prosperous, 
depression and the fall of the Umayyah dynasty 

มีการ
ปรับปรุง
ค าอธิบายที่
เป็น
ภาษาไทย
และมีการ
เพิ่ม
ค าอธิบาย
เป็น
ภาษาอังกฤษ 

1102216    อิสลามกับการสร้างสันติสขุ    3(2-2-5)           
     Islam and  Building a Peaceful   
     Society 

      ศึ ก ษ า ค ว า ม ห ม า ย  ข อ บ เ ข ต แ ล ะ
ความส าคัญของสันติสุข  ปัจจัยและกระบวนการสร้าง
สันติสุข การสร้างความสันติสุขในอิสลาม ศึกษากรณี
ตัวอย่างของความส าเร็จและความล้มเหลวในการสร้าง
สันติสุขในประวัติศาสตร์อิสลาม วิเคราะห์สาเหตุและ
ปัจจัยที่ท าลายความสันติสุข ศึกษาคิดค้นแนวทางใน
การจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างสันติสุขในชุมชน สังคม
และประเทศชาติ ฝึกปฏิบัติออกแบบและจัดกิจกรรม
หรือประสบการณ์ในการจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้าง
สันติสุข  และรายงานผลการจัดกิจกรรมอย่างเป็นระบบ 

1102216   การสอนเพ่ือเสริมสร้างสันติสุขส าหรับครู 
               อิสลามศึกษา                      3(2-2-5)           
              Teaching Peace Building For Islamic 

Teachers                            
                 ความหมาย ขอบเขตและความส าคัญของ
สันติสุข ปัจจัยและกระบวนการสร้างสันติสุขในอิสลาม 
ความส าเร็จและความล้มเหลวในการสร้างสันติสุขใน
ประวัติศาสตร์อิสลาม แนวทางในการจัดการเรียนรู้และ
การออกแบบกิจกรรมในการจัดการเรียนรู้อิสลามศึกษา
เพื่อเสริมสร้างสันติสุข 
                Definition, scope and importance of 
peace, factors and peace-building process in 
Islam, a case study of successful  and failure in 
peace building in Islamic history, guidelines for 
the management of learning and design activities 
in learn Islamic Education to strengthen peace 

มีการ
ปรับปรุง
ค าอธิบายที่
เป็น
ภาษาไทย
และมีการ
เพิ่ม
ค าอธิบาย
เป็น
ภาษาอังกฤษ 

1102217   การบริหารและการจัดการในอิสลาม   
                     2(1-2-3)           

1102217    การบริหารและการจัดการการสอน 
                อิสลามศึกษา           2(1-2-3)           

มีการ
ปรับปรุงช่ือ
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   Islamic Administration and    
   Management  

                ศึ ก ษ า ห ลั ก ก า ร  แ น ว คิ ด  ท ฤ ษ ฎี  
กระบวนการบริหารและการจัดการในอิสลาม  การคิด
อย่างเป็นระบบ การเรียนรู้วัฒนธรรมองค์กร การสื่อสาร
ในองค์กร การท างานเป็นทีม การจัดระบบสารสนเทศ
เพื่อการบริหารจัดการในอิสลามศึกษาการพัฒนา
โครงการหรื อกิจกรรม เพื่ อพัฒนาองค์กร  การ
ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานวิชาชีพครูและการด าเนิน
ชีวิต 
 

     Islamic Education Administration    
and Management  

                   ห ลั ก ก า ร  ท ฤ ษ ฎี   ข อ บ ข่ า ย แ ล ะ
กระบวนการบริหารและการจัดการการสอนอิสลามศึกษา  
วิสัยทัศน์ กลยุทธ์ และเทคนิคการบริหารและจัดการการ
สอนอิสลามศึกษาให้มีประสิทธิภาพ การจัดระบบ
สารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการการศึกษา  

Principle, concept, scope and 
process or Islamic education administration and 
management, strategy; vision and technique on  
effective Islamic education administration 
information management system for Islamic 
educational management 

วิชา
ค าอธิบายที่
เป็น
ภาษาไทย
และมีการ
เพิ่ม
ค าอธิบาย
เป็น
ภาษาอังกฤษ 

1102315    ประวัติศาสตร์อิสลาม 2        2(1-2-3)           
                Islamic History 2 
                  ศึกษาประวัติการเมือง การปกครองของ
ราชวงศ์อับบาซียะฮฺ ราชวงศ์ อุมัยยะฮฺในสเปน และ
ราชวงศ์อุสมานียะฮฺ สงครามครูเสด สาเหตุความตกต่ า
ของการปกครองในแต่ละราชวงศ์พร้อมทั้งศึกษา
บทบาทของอุลามาอฺในแต่ละราชวงศ์ดังกล่าว การ
ประยุกต์ใช้ในการด ารงชีวิต และการปฏิบัติตนเพื่อการ
อยู่ร่วมกันและเสริมสร้างสังคมสันติสุข 
 

1102315   ประวัติศาสตร์อิสลาม 2         2(1-2-3)                                
               Islamic History 2 
                 ประวั ติ  ก าร เ มื อ งกา รปกครอง  และ
เหตุการณ์ส าคัญที่เกิดขึ้นในสมัยการปกครองของราชวงศ์
อับบาซียะฮฺ ราชวงศ์อุมัยยะฮฺ ในสเปน และราชวงศ์อุ
ษมานียะฮฺ สงครามครูเสด ประวัติความเจริญรุ่งเรือง 
ความตกต่ า และการล่มสลายของแต่ละราชวงศ์ 
               History, politics governance, the 
events occurring in the era of Abbasiyah, 
Umayyah and Uthmanyyah dynasties in Spain, 

the events of Crusade, history of prosperity, 
depression and collapse of each dynasties 
 

มีการ
ปรับปรุง
ค าอธิบายที่
เป็น
ภาษาไทย
และมีการ
เพิ่ม
ค าอธิบาย
เป็น
ภาษาอังกฤษ 

1102319    หะดีษ 1                     3(2-2-5)           
                Hadith 1 
                  ศึกษา  ท่องจ า และวิเคราะห์หะดีษที่
เกี่ยวกับการศึกษา การจัดการเรียนรู้ บทบาทของครู 
บทบาทของศิษย์  การอบรมในครอบครัว เห็นคุณค่า
และน าไปประยุกต์ ใ ช้ ในการปฏิบัติตน และการ
ปฏิบัติงานวิชาชีพครู  
 
 

1102319    หะดีษ                        3(2-2-5) 
                Hadith  
                  การอ่ าน  การท่องจ าหะดีษเกี่ ยวกับ
การศึกษา การจัดการเรียนรู้ บทบาทของครู บทบาทของ
ศิษย์ การอบรมในครอบครัว คุณธรรมจริยธรรม การ
ด าเนินชีวิตและการอยู่ร่วมกันในสังคม ความตระหนักใน
คุณค่าในการปฏิบัติตน และการปฏิบัติงานวิชาชีพครู 
                  Reading and memorizing hadith 
related to education, learning management, the 

มีการปรับช่ือ
วิชา ปรับปรุง
ค าอธิบาย
รายวิชาที่
เป็น
ภาษาไทย
และมีการ
เพิ่ม
ค าอธิบาย
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หลักสูตรเดิม (พุทธศักราช2556) หลักสูตรปรับปรุง (พุทธศักราช2560) หมายเหตุ 
 
 
 
 

role of teachers, learners, teaching in family, 
ethics in lifestyle and coexistence in society, 
awareness of value in practice and teaching 
professional practice 
 
 

เป็น
ภาษาอังกฤษ 

1102320    หะดีษ 2                          3(2-2-5)    
                Hadith 2  
                  ศึ ก ษ า วิ เ ค ร า ะ ห์ ห ะ ดี ษ ที่ เ กี่ ย ว กั บ 
คุณธรรมจริยธรรม การด าเนินชีวิตและการอยู่ร่วมกันใน
สังคมเห็นคุณค่าและน าไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติตน 
และการปฏิบัติงานวิชาชีพครู 
 
 
 

1102320    การสอนหะดีษส าหรับครูอิสลามศึกษา                              
                                                   3(2-2-5)           
                Teaching Hadith for Islamic 
Teachers  
               การออกแบบการจัดการเรียนรู้หะดีษตาม
หลักสูตรอิสลาม สื่อการเรียนการสอน การวัดและการ
ประเมินผล 
                  Design of learning management in 
hadith according to Islamic curriculum, teaching 
materials and measurement and evaluation 

มีการปรับช่ือ
วิชา ปรับปรุง
ค าอธิบายที่
เป็น
ภาษาไทย
และมีการ
เพิ่ม
ค าอธิบาย
เป็น
ภาษาอังกฤษ 

1102321    เตาฮีด 1        2(1-2-3)           
                Tawhid 1 
                 ศึกษาความหมาย ความส าคญั ประเภท 
หลักการศรัทธาและหลักการยึดมัน่ต่ออัลลอฮฺ เราะสูล
และคัมภีร์ในอิสลาม หลักการศรัทธาและหลักการยึด
มั่นต่อมลาอิกะฮ ฺวันกิยามะฮฺ อลัเกาะฎออฺ และอัลเกาะ
ดัรฺ และสิ่งที่ท าให้หลักการยึดมั่นเป็นโมฆะ เห็นคุณค่า 
และน าไปประยุกต์ใช้ในการด ารงชีวิตและการ
ปฏิบัติงาน 
 
 
 

1102321   เตาฮีด 1        2(1-2-3)           
               Tawhid 1 
                 ความหมาย ความส าคัญ หลักการศรัทธา
และหลักการยึดมั่นต่ออัลลอฮฺ เราะสูล คัมภีร์ในอิสลาม 
มลาอิกะฮฺ วันกิยามะฮฺ อัลเกาะฎออฺและอัลเกาะดัรฺ สิ่งที่
ท าให้หลักการศรัทธาเป็นโมฆะ 
                   Definition, importance, categories, 
principles of faith and the principle of adherence 
to Allah, the prophets, the holy books in Islam, 
the angels, judgment day and Qadha and Qadar 
and to appreciate and something caused the 
principles of faith null and void 
 

มีการ
ปรับปรุง
ค าอธิบายที่
เป็น
ภาษาไทย
และมีการ
เพิ่ม
ค าอธิบาย
เป็น
ภาษาอังกฤษ 

1102323    การศึกษาอิสลามในจังหวัดชายแดน 
                ภาคใต้                            2(1-2-3)          
     Islamic Education in Southern  
                Provinces 
                 ศึกษาวิเคราะห์วิวัฒนาการ ระบบการ
เรียนการสอน และการจดัการศึกษาหลักสตูร นวัตกรรม
ด้านการจดัการเรียนการสอน  การนิเทศ และแนวโน้ม

1102323   การศึกษาอิสลามในจังหวัดชายแดน  
               ภาคใต้                 2(1-2-3)          
     Islamic Education in Southern   
               Provinces 
              วิวัฒนาการ ระบบการเรียนการสอน และ
การจัดการศึกษาหลักสูตร นวัตกรรมด้านการจัดการเรียน
การสอน และการจัดการเรียนรู้อิสลามศึกษาในจังหวัด

มีการ
ปรับปรุง
ค าอธิบายที่
เป็น
ภาษาไทย
และมีการ
เพิ่ม
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หลักสูตรเดิม (พุทธศักราช2556) หลักสูตรปรับปรุง (พุทธศักราช2560) หมายเหตุ 
ในการพัฒนาหลักสตูรและการจัดการเรยีนรู้อิสลาม
ศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต ้ หน่วยงาน องค์กรที่
เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาอิสลามศึกษาในภาคใต้
และประเทศไทย 
 

ชายแดนภาคใต้ หน่วยงาน องค์กรที่เกี่ยวข้องกับการจัด
การศึกษาอิสลามศึกษาในภาคใต้และประเทศไทย 
                Evolution, learning, teaching and the 
curriculum management, innovation in teaching 
and learning, the management of Islamic 
education in the southern border provinces, 
department and organizations involved in Islamic 
education in southern Thailand 
 

ค าอธิบาย
เป็น
ภาษาอังกฤษ 

1102324    เตาฮีด 2                  2(1-2-3)           
               Tawhid 2 
      ความหมาย ขอบเขต และประเภทของ
เตาฮีด เตาฮีดอัรรุบูบียะฮฺ เตาฮีดอัลอุลูฮียะฮฺ เตา
ฮีดอัลอัสมาอฺวัศศิฟาต หลักเกณฑ์และทัศนะของบรรดา
มุสลิมยุค  อัสสะลัฟและอัลเคาะลัฟในเรื่องหลักเตาฮีด
เกี่ยวกับพระนามและคุณลักษณะต่างๆของอัลลอฮฺ 
สาเหตุเบี่ยงเบนและเข้าใจผิดเกี่ยวกับหลักเตาฮีดพร้อม
ช้ีแจงความเข้าใจท่ีผิดดังกล่าว   

1102324    เตาฮีด 2                       2(1-2-3)           
                Tawhid 2  
                   การก าเนิด วิวัฒนาการ และแนวคิดส าคัญ
ของส านักคิดต่างๆในอิสลาม อะฮฺสุนนะฮฺวัลญะมาอะฮฺ คอ
วาริจญฺ ซีอะฮฺ มุรญิอะฮฺ ญะบาริยะฮฺ กอดาริยะฮฺ และมุอฺ
ตะซิละฮฺ 
                 Origin, evolution and concept of 
schools of thought in Islamic thinking, the 
followers of ahl al-Sunnah wa al-Jamaah, 
khawarij, Shiah, Murji’ah, Jabariyah, Qadariyah 
and Mu’tazilah 

มีการ
ปรับปรุง
ค าอธิบายที่
เป็น
ภาษาไทย
และมีการ
เพิ่ม
ค าอธิบาย
เป็น
ภาษาอังกฤษ 

1102325    อิสลามกับวิทยาศาสตร์         2(1-2-3)           
                Islam and Science 
                  ศึกษาความส าคัญและความสัมพันธ์ของ
อิสลามกับวิทยาศาสตร์ แนวคิดเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์
ในอัลกุรอานและอัลหะดีษ การพินิจพิเคราะห์ระบบ
จักรวาล ธรรมชาติและตัวมนุษย์ เพื่อเสริมสร้างความ
ศรัทธาในอิสลาม ศึกษาค้นคว้าชีวประวัติ บทบาท 
คุณลักษณะใฝ่รู้ ใฝ่เรียน ความมีเหตุผล และผลงานของ
นั ก วิ ท ย า ศ า ส ตร์ มุ ส ลิ ม  ที่ มี อิ ท ธิ พ ล ต่ อ ว ง ก า ร
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในปัจจุบัน การจัดการ
ความรู้ การบูรณาการศาสตร์ด้านวิทยาศาสตร์กับหลัก
ค าสอนอิสลามและการประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาการเรียนรู้
อิสลามศึกษา 
 
 

1102325   อิสลามกับวิทยาศาสตร์         2(1-2-3)           
               Islam and Science 
                ความสัมพันธ์ของอิสลามกับวิทยาศาสตร์ 
แนวคิดเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ใน   อัลกุรอานและอัลหะดีษ 
การค้นพบทางวิทยาศาสตร์ที่ปรากฎในอัลกุรอานและหะ
ดีษ พัฒนาการวิทยาศาสตร์ในโลกอิสลาม นักวิทยาศาสตร์
มุสลิม บทบาทด้านวิทยาศาสตร์ และอิทธิพลต่อสังคมโลก 
การบูรณาการศาสตร์ด้านวิทยาศาสตร์กับหลักค าสอน
อิสลามและการประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาการเรียนรู้อิสลาม
ศึกษา 

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 

มีการปรับ
ค าอธิบาย
รายวิชา 
และมีการ
เพิ่ม
ค าอธิบาย
เป็น
ภาษาอังกฤษ 
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หลักสูตรเดิม (พุทธศักราช2556) หลักสูตรปรับปรุง (พุทธศักราช2560) หมายเหตุ 
application for Islamic development teaching 
 

1102326   สัมมนาทางการสอนอิสลามศึกษา   
                                                  2(1-2-3)           

   Seminar in Teaching in Islamic    
   Education  

                ศึกษาความหมาย ขอบข่าย และรูปแบบ
ของการสัมมนาทางการสอนอิสลามศึกษา ศึกษาค้นคว้า
วิทยาการ แนวโน้ม ความก้าวหน้าทางด้านการสอน
อิสลามศึกษา นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทาง
การศึกษา การคิดอย่างเป็นระบบและการท างานเป็น
ทีม การประกันคุณภาพการศึกษา การศึกษาเพื่อพัฒนา
ชุมชน ฝึกน าเสนอผลการศึกษาค้นคว้า อภิปราย
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ฝึกเขียนและปฏิบัติการจัดโครงการ
สัมมนาทางวิชาการด้านอิสลามศึกษา และเขียนรายงาน
การด าเนินการ  การจัดการความรู้ด้านอิสลามศึกษา 
เพื่อการเพิ่มพูนความรู้และแนวคิดที่จะน าไปสู่การวิจัย
ทางการสอนอิสลามศึกษา 
 

1102326   สัมมนาทางการสอนอิสลามศึกษา   
                                        2(1-2-3)           
               Teaching Seminar in Islamic 

Education                           
                 ความหมาย ขอบข่าย จุดมุ่งหมาย รูปแบบ
และกระบวนการการสมัมนาทางการสอนอิสลามศึกษา 
การวางแผนการจัดสมัมนา การ presentation
วิเคราะหส์ภาพปัญหาและแนวโนม้ของการจัดเรียนรู้
อิสลามศึกษา การคดิอย่างเป็นระบบ การท างานเป็นทีม 
และการน าเสนอผลการศึกษาค้นคว้า 
            Definition, scope, aims, pattern and 
processes of Islamic education seminars, study of 
academic progress in teaching Islamic education, 
planning seminar, analysis of problems and 
Islamic education management trends,  
systematic thinking, team working and research 
findings 

มีการ
ปรับปรุง
ค าอธิบายที่
เป็น
ภาษาไทย
และมีการ
เพิ่ม
ค าอธิบาย
เป็น
ภาษาอังกฤษ 

1102435   อุลูมอัล-หะดีษ                  2(1-2-3)           
               Ulum al-Hadith 
                 ศึกษาความหมายหะดีษ ประวัติการ
บันทึก การรวบรวมและการจ าแนกประเภทของหะดีษ 
ข้อวิเคราะห์เกี่ยวกับการยอมรับหะดีษในฐานะเป็นค า
สอนของอิสลาม และศึกษาชีวประวัติของผู้รายงานหะ
ดีษสมัยซอฮาบะหฺและตาบีอีน     เห็นคุณค่า และ
น าไปใช้ในการด าเนินชีวิตอย่างสันติสุข 

 

 1102435   อุลูมอัล-หะดีษ               2(1-2-3)        
 Ulum al-Hadith 

      ความหมายอัลหะดีษ ประวัติการบันทึก 
การรวบรวมและการจ าแนกประเภทของอัลหะดีษ 
สถานภาพของหะดีษ ชีวประวัติของผู้บันทึกหะดีษ  

      Definition of al-Hadith, history of 
recording, compiling and classification of Hadith, 
the Hadith status, biography of al-Hadith 
recorders 

มีการ
ปรับปรุง
ค าอธิบายที่
เป็น
ภาษาไทย
และมีการ
เพิ่ม
ค าอธิบาย
เป็น
ภาษาอังกฤษ 

1102336    ฟิกฮฺเบื้องต้น                     2(1-2-3)           
                Introduction to Figh 
                  ศึกษาความหมายก าเนิด ความส าคัญ 
ความแตกต่างระหว่างฟิกฮฺกับ ชะรีอะฮฺ และพัฒนาการ
ของฟิกฮฺ  ฐานะและบทบาทของ ฟิกฮฺในยุคต่างๆ 
รวมทั้งศึกษาแนวคิด(มัซฮับ)ต่างๆ ศึกษาประวัติความ
เป็นมาของวิชาอูศูลอัล-ฟิกฮฺ ฮุกุม(บทบัญญัติ) ประเภท
ของฮุกุมและแหล่งที่มาของฮุกุม เช่น อัลกุรอาน หะดีษ 

1102336    ฟิกฮฺเบื้องต้น                   2(1-2-3)           
                Introduction to Figh 
                  ความหมาย การก าเนิด ความส าคัญ ความ
แตกต่างระหว่างฟิกฮฺกับชะรีอะฮฺ พัฒนาการของฟิกฮฺ  
ฐานะและบทบาทของฟิกฮฺในยุคต่างๆ แนวคิดของมัซฮับ
ต่ างๆ เกี่ ยวกับฟิกฮ์  ประวัติ ความเป็นมาของวิชา  
อูศูลอัล -ฟิกฮฺ  ฮุกุม (บทบัญญัติ )  ประเภทของฮุกุม 

มีการ
ปรับปรุง
ค าอธิบายที่
เป็น
ภาษาไทย
และมีการ
เพิ่ม
ค าอธิบาย
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อิจมาอฺ และกิยาส  เห็นคุณค่า และน าไปประยุกต์ใช้ใน
การด ารงชีวิตและการปฏิบัติงาน 

 

แหล่งที่มาของฮุกุม และการประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิต
และการปฏิบัติงาน                  

Definition, origin, significance, 
differences between Fiqh and Shari’ah, the 
development of Fiqh, position and role of fiqh in 
various periods, Madthabs’ perspective on Fiqh, 
the history of the principles of Fiqh, Hukum 
(legislation); types of Hukum; sources of Hukum 
and application of Hukum in subsistence and 
working 

 
 
 

เป็น
ภาษาอังกฤษ 

1102437    ฟิกฮฺ1                   2(1-2-3)           
                Fiqh1 
                 ศึกษา  สืบค้น วิเคราะห์ ฟิกฮฺในส่วนท่ี
เกี่ยวกับอีบาดาต (ศาสนพิธีต่างๆ)   มูอามาลาตมาลี
ยะห์ (ทรัพยส์ิน) ญีนาญาต (คดอีาญา) บทลงโทษและ
ความผิดทีไ่ม่มีก าหนดบทลงโทษ รวมทั้งศึกษาเกี่ยวกับ
ฟิกฮฺร่วมสมัย ศึกษากรณีตัวอยา่งการใช้และฝึกปฏิบัติ
ในการใช้ฟิกฮฺ เพื่อให้เข้าใจในการปฏิบัติตนในดา้นต่างๆ 
ได้ถูกต้องตามหลักการ และกฎหมายอิสลาม เห็นคณุค่า 
และน าไปประยุกต์ใช้ในการด ารงชีวิตและการ
ปฏิบัติงาน อันจะน าไปสู่การสร้างสังคมสันติสุข  

 1102437   ฟิกฮฺ1                2(1-2-3)           
                Fiqh1 
               ความหมาย ขอบเขต ความส าคัญและ
บทบัญญัติของฟิกฮ์ เกี่ยวกับการท าความสะอาด การ
ละหมาด การถือศีลอด การจ่ายซะกาต การท าฮัจญ์ การ
ออกแบบการจัดการเรียนรู้และสื่อการสอนฟิกฮฺ 

        Definition, scope, significance and 
provision of Fiqh on Taharah, Salat, Siyam, Zakat, 
and Hajj, learning management design and 
instruction media on Figh  

มีการ
ปรับปรุง
ค าอธิบายที่
เป็น
ภาษาไทย
และมีการ
เพิ่ม
ค าอธิบาย
เป็น
ภาษาอังกฤษ 

1102438    ภาษาอาหรับส าหรับการศึกษาอิสลาม   
                     2(1-2-3)           

    Arabic Language for Islamic    
               Education 
                  ฝึกฝนทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน และ
การใช้ภาษาอาหรับเพื่อการสื่อสารที่ถูกต้อง ฝึกฝน
ทักษะการอ่านจับใจความและสรุปย่อจากการอ่าน 
ศึกษาวิเคราะห์ บทความ เอกสารภาษาอาหรับเกี่ยวกับ
การสอน หลักสูตร นวัตกรรมอิสลามศึกษา และฝึกการ
เขียนรายงานการศึกษาค้นคว้า 
 

1102438   ภาษาอาหรับส าหรับการศึกษาอิสลาม   
                              2(1-2-3)           

    Arabic Language for Islamic    
    Education 

                 ทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน การใช้ภาษา
อาหรับเพื่อการสื่อสารที่ถูกต้อง การอ่านจับใจความและ
สรุปย่อจากการอ่านบทความ 
                  Practice in listening, speaking, 
reading, writing, using Arabic for communication, 
reading comprehension and summarize from the 
reading skills, study analysis of Arabic textbooks 

มีการ
ปรับปรุง
ค าอธิบายที่
เป็น
ภาษาไทย
และมีการ
เพิ่ม
ค าอธิบาย
เป็น
ภาษาอังกฤษ 
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 and articles on teaching, curriculum and Islamic 

teaching innovation, and practice in research 
reports writing 

1102439   ปรัชญาการศึกษาอิสลาม         2(1-2-3)           
    Philosophy of Islamic Education   

                 ศึกษาความเป็นมา ความส าคัญของ
ปรัชญาในอิสลาม ด้านการศึกษา การเมือง สังคมและจ
ริยศาสตร์ตามแนวคิดของปราชญ์มุสลิม ศึกษาแนวคิด
เกี่ยวกับการจัดการศึกษาอิสลาม  การเสริมสร้าง
ศักยภาพ สมรรถภาพ และความเป็นครูอิสลามศึกษา 
การประยุกต์ใช้ในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ และ
หลักสูตรอิสลามศึกษา 

 
 

1102439   ปรัชญาการศึกษาอิสลาม       2(1-2-3)           
    Islamic Education  Philosophy 

                 ความเป็นมาและความส าคัญของปรัชญาใน
อิสลาม ปรัชญาอิสลามด้านการศึกษา การเมือง สังคม
และจริยศาสตร์ตามแนวคิดของปราชญ์มุสลิม แนวคิด
เกี่ยวกับการจัดการศึกษาอิสลาม  การเสริมสร้างศักยภาพ 
สมรรถภาพ และความเป็นครูอิสลามศึกษา  การ
ประยุกต์ใช้ในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ และหลักสูตร
อิสลามศึกษา 
                 Background and the importance of 
philosophy in Islam, Islamic philosophy of 
education, politic, social and ethics based on 
Muslim  scholars concept, concept of Islamic 
education management, empowering capacity, 
ability and performance as Islamic teacher, 
application for Islamic learning management and 
Islamic Studies curriculum development 
 

มีการ
ปรับปรุง
ค าอธิบายที่
เป็น
ภาษาไทย
และมีการ
เพิ่ม
ค าอธิบาย
เป็น
ภาษาอังกฤษ 

1102440    อิสลามานุวัตรทางการศึกษา   2(1-2-3)           
                Islamization of Education 
                  อภิปรายเกี่ยวกับความต้องการจ าเป็น
ของอิสลามานุวัตรด้านพื้นฐานการศึกษา หลักสูตร การ
จัดการเรียนรู้ วิธีวิทยาการวิจัย ในเชิงปรัชญาและการ
ประยุกต์ใช้ ศึกษาเปรียบเทียบกระบวนการอิสลามานุ
วัตรทางการศึกษาของนักวิชาการมุสลิม การจัดการ
ความรู้ด้านอิสลามานุวัตรทางการศึกษาอิสลาม การ
ประยุกต์ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ 

 
 

1102440    อิสลามานุวัตรทางการศึกษา   2(1-2-3)           
                Islamization of Education 

ความหมาย ความส าคัญเกี่ยวกับ 
อิสลามานุวัตร ความจ าเป็นของอิสลามานุ

วัตรด้านการศึกษา หลักสูตร การจัดการเรียนรู้  วิธี
วิทยาการวิจัย กระบวนการอิสลามานุวัตรทางการศึกษา
ของนักการศึกษามุสลิม การประยุกต์กระบวนการอิสลามา
นุวัตรในการพัฒนาการเรียนรู้                 

  Definition and importance of 
Islamization, the necessary of Islamization in 
education; curriculum, learning management and 
research methodology, Islamization process on 
education of Muslim educator scholars, 
application of Islamization process into Islamic 
education development 

มีการ
ปรับปรุง
ค าอธิบายที่
เป็น
ภาษาไทย
และมีการ
เพิ่ม
ค าอธิบาย
เป็น
ภาษาอังกฤษ 

1102441     วิธีวิทยาการวิจัยทางการศึกษาอิสลาม   1102441    วิธีวิทยาการวิจัยทางการศึกษาอิสลาม   มีการ
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                     3(2-2-5)           
             Research Methodology inIslamic  
                  Education 
                    ศึ ก ษ า ค ว า ม ห ม า ย   ป ร ะ เ ภ ท 
กระบวนการ วิธีวิทยาการวิจัยทางการศึกษาอิสลามทั้ง
เชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ การใช้กระบวนการวิจัยใน
การแก้ปัญหาเพื่อการพัฒนาผู้เรียนและการเรียนการ
สอน  การจัดการความรู้ด้านการวิจัยในการสอนอิสลาม
ศึกษา ฝึกออกแบบและปฏิบัติการเขียนโครงการวิจัย 
ฝึกปฏิบัติการท าวิจัย และการเขียนรายงานการวิจัย 
 

                    3(2-2-5)           
 Research Methodology in Islamic 

Education  
ความหมาย  ประเภท กระบวนการ วิธี

วิทยาการวิจัยทางการศึกษาอิสลามทั้งเชิงปริมาณ และเชิง
คุณภาพ การใช้กระบวนการวิจัยในการแก้ปัญหาเพื่อการ
พัฒนาผู้เรียนและการเรียนการสอน  การจัดการความรู้
ด้านการวิจัยในการสอนอิสลามศึกษา การออกแบบและ
การปฏิบัติการเขียนโครงการวิจัย การฝึกท าวิจัย การเขียน
รายงานและการน าเสนอวิจัย                

 Definition, category, process and 
research methodology in Islamic education both 
qualitative and quantitative research, using 
research process in solving problems to develop 
the student and teaching, knowledge 
management on research in Islamic education,    
Practicing and  design research projects, research 
proceed and presentation 
 
 
 

ปรับปรุง
ค าอธิบายที่
เป็น
ภาษาไทย
และมีการ
เพิ่ม
ค าอธิบาย
เป็น
ภาษาอังกฤษ 

1102443   การศึกษาอิสลามในอาเซียน    
                     2(1-2-3)           
              Islamic Education in ASEAN 
                ศึกษาและจัดการความรู้ เกี่ยวกับระบบ  
รูปแบบการจัดการศึกษาอิสลามศึกษา ทุกระดับในกลุ่ม
ประเทศอาเซียน  องค์กรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
แนวโน้มการพัฒนา  แนวทางการสร้างเครือข่ายด้าน
วิชาการอิสลามศึกษากับประเทศในกลุ่มอาเซียน  

 

1102443    การศึกษาอิสลามในอาเซียน    
                     2(1-2-3)  
                Islamic Education in ASEAN 

การจัดการความรู้เกี่ยวกับระบบ  รูปแบบ
การจัดการศึกษาอิสลามในกลุ่มประเทศอาเซียน  องค์กร
และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง แนวโน้มการพัฒนา   
แนวทางการสร้างเครือข่ายด้านวิชาการอิสลามศึกษากับ
ประเทศในกลุ่มอาเซียน 

  Knowledge management on system 
and model on Islamic education  in ASEAN 
countries, organizations and agencies involved in 
education, development trend, strategy for 
establishment of Islamic education networks 
with ASEAN countries 

มีการ
ปรับปรุง
ค าอธิบายที่
เป็น
ภาษาไทย
และมีการ
เพิ่ม
ค าอธิบาย
เป็น
ภาษาอังกฤษ 

1102218   ภาวะผู้น าในอิสลาม  
                     2(1-2-3)   

 1102218   ภาวะผู้น าในอิสลาม  
                   2(1-2-3)           

มีการ
ปรับปรุง
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              Islamic Leadership  
               ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี ลักษณะและบทบาท
ของผู้น าในทัศนะต่างๆ และในหลักอิสลาม การสร้าง
ภาวะผู้น าตามหลักอิสลาม การใช้ภาวะผู้น าที่เหมาะสม
กับสภาพแวดล้อมในปัจจุบัน สังคมพหุวัฒนธรรมตาม
หลักอิสลามเพื่อพัฒนาการเรียนรู้อิสลามศึกษา  และ
การด าเนินงาน  ปัจจัยและแนวทางที่น าไปสู่ความส าเรจ็
ของผู้น าการเปลี่ยนแปลงด้านหลักสูตรและการสอน
อิสลามศึกษา 

 
 
 
 

                Islamic Leadership 
                  แนวคิด ทฤษฎี ลักษณะและบทบาทของ
ผู้น าตามทัศนะอิสลามและทัศนะทั่วไป การสร้างภาวะผู้น า
ตามหลักการอิสลาม การใช้ภาวะผู้น าตามหลักการอิสลาม
ที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมปัจจุบัน ท่ามกลางสังคมพหุ
วัฒนธรรมเพื่อพัฒนาการเรียนรู้อิสลามศึกษา  ปัจจัยและ
แนวทางที่น าไปสู่ความส าเร็จของผู้น าการเปลี่ยนแปลง
ด้านหลักสูตรและการสอนอิสลามศึกษา 
                Perspectives, theories, characters and 
roles of leaders in Islamic and general 
perspectives, cultivate leadership based on 
Islamic principles, appropriate leadership for 
current context among multicultural societies 
into develop an Islamic education, factors and 
approaches leading to the success of the leaders 
in Islamic education curriculum and instruction 

ค าอธิบายที่
เป็น
ภาษาไทย
และมีการ
เพิ่ม
ค าอธิบาย
เป็น
ภาษาอังกฤษ 

1102322    ฮาลาลศึกษา                  2(1-2-3)           
                Halal Stadies 
                  ศึกษาความหมาย ขอบเขต  ความ
เป็นมาของ ประโยชน์ของฮาลาล บทบาทและแนวโน้ม
ของสถาบันฮาลาลในประเทศไทย วิ เคราะห์และ
เปรียบเทียบข้อก าหนด  องค์ประกอบเกี่ยวกับฮาลาล
และฮารอม มาตรฐานฮาลาลแห่งชาติ การขอรับรอง
และขอใช้เครื่องหมายฮาลาล ศึกษาและฝึกวิเคราะห์
อาหารฮาลาลตามหลักอิสลาม  ฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการ
ท าอาหารฮาลาลและการน าไปใช้ในชีวิต 
 

1102322    ฮาลาลศึกษา        2(1-2-3) Halal 
Studies Teaching 
ความหมาย ขอบเขต  ความส าคัญของฮา

ลาล ความเป็นมา บทบาทและแนวโน้มของสถาบันฮาลาล
ในประเทศไทย องค์ประกอบเกี่ยวกับฮาลาลและฮารอม 
มาตรฐานฮาลาลแห่งชาติ การขอรับรองและขอใช้
เครื่องหมายฮาลาล และการออกแบบการจัดการเรียนรูฮ้า
ลาลศึกษา 

Definition; scopes and significance of 
Halal, background;  roles and Halal institutions 
trends in Thailand, the elements of Halal and 
Haram, national Halal standards, application for 
Halal certification and learning management 
design on Halal education 

มีการ
ปรับปรุง
ค าอธิบายที่
เป็น
ภาษาไทย
และมีการ
เพิ่ม
ค าอธิบาย
เป็น
ภาษาอังกฤษ 

1102327   ตัจญฺวีด                   3(2-2-5)           
               Tajwid 
                 ศึกษาประวัติความเป็นมา ความส าคัญ
ของวิชาตัจญฺวีด ศึกษาหลัก กฎเกณฑ์ในการอ่านอัลกุ
รอาน ฝึกทักษะการอ่านอัลกุรอานให้ถูกต้องและมีความ
คล่องในการออกเสียงตัวอักษร ค า ประโยคและอายัต 
ให้เหมือนเจ้าของภาษาและรักษาส าเนียงให้คงเดิม 

1102327   การสอนตัจญฺวีดส าหรับครูอิสลามศึกษา
                                 3(2-2-5)           
               Teaching Tajwid for Islamic  
               teachers 
                  หลักการ และกฎเกณฑ์ในการอ่านอัลกุ
รอาน การอ่านอัลกุรอานและการออกเสียง ตัวอักษร ค า 
ประโยคและอายัต (โองการ) ได้ถูกต้องและคล่องแคล่ว 

มีการปรับชื่อ
วิชา ปรับปรุง
ค าอธิบายที่
เป็น
ภาษาไทย
และมีการ
เพิ่ม
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การออกแบบการจัดการเรียนรู้วิชาการสอนตัจญฺวีด 
                 Principles and basis of Qur’anic 
reading, Qur’anic reading;  pronunciation; 
alphabets; words; sentences and Ayat with 
correctly and fluently, learning management 
design on Tajwid Teaching 

ค าอธิบาย
เป็น
ภาษาอังกฤษ 

1102328   อารยธรรมอิสลาม                2(1-2-3)           
               Islamic Civilization 
     ศึกษา วิ เคราะห์  อารยธรรมอิสลาม 
ประวัติความเป็นมา การบูรณาการอารยธรรมในสมัย
ต่างๆ อิทธิพลของอารยธรรมอิสลามที่มีต่อโลก อารย
ธรรมอิสลามในภูมิภาคต่างๆ ของโลกและอารยธรรม
อิสลามในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และกลุ่มประเทศ
อาเซียน เห็นคุณค่าและน าไปการประยุกต์ใช้จัดการ
เรียนรู้และการด าเนินชีวิต 

 

1102328    อารยธรรมอิสลาม         2(1-2-3)           
                Islamic Civilization 
  อารยธรรมอิสลามในสมัยการปกครองของ
อาณาจักรอิสลามในอดีต และอารยธรรมอิสลามร่วมสมัย 
ประวัติความเป็นมา และอิทธิพลของอารยธรรมอิสลามที่มี
ต่อสังคมโลก อารยธรรมอิสลามในดินแดนแถบเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้และกลุ่มประเทศอาเซียน 
              Islamic civilization in the era of Islamic 
Kingdom governed in the past and contemporary 
Islamic civilization, study the history and the 
influences of Islamic civilization to the world 
society, Islamic civilization in Southeast Asia and 
ASEAN countries, appreciate and applied to 
learning management and daily life living 

มีการ
ปรับปรุง
ค าอธิบายที่
เป็น
ภาษาไทย
และมีการ
เพิ่ม
ค าอธิบาย
เป็น
ภาษาอังกฤษ 

1102329   ปราชญ์และนักคิดมสุลิม         2(1-2-3)           
    Philosophers and Muslim      

Thinkers 
                 ศึกษา สืบค้น วิเคราะห์ประวัติ แนวคิด 
ความเช่ือของนักคิดและปราชญ์ มุสลิมด้านการศึกษา 
เศรษฐกิจ การเมือง และสังคม เช่น อิหม่ามอัชอารีย์  
อัล-ฆอซาลี อิบนุค็อลดูน มุฮัมหมัดอับดุฮญะลาลุดดีน 
มุหัมมัดอิกบาล เป็นต้น เห็นคุณค่า และน าไปการ
ประยุกต์ใช้จัดการเรียนรู้และการด าเนินชีวิต 

 

1102329   ปราชญ์และนักคิดมสุลิม       2(1-2-3)   
Muslim scholars and Muslim 
Thinkers         

              ประวัติ แนวคิด ความเช่ือของปราชญ์และนัก
คิดมุสลิมด้านสังคม การเมือง เศรษฐกิจ และการศึกษา 
การประยุกต์ใช้จัดการเรียนรู้และการด าเนินชีวิต 
 
                 History, perspective and dogma of 
Muslim scholars and Muslim thinkers in the fields 
of social, political, economic and education, 
application to learning management and daily 
life living 

มีการ
ปรับปรุง
ค าอธิบายที่
เป็น
ภาษาไทย
และมีการ
เพิ่ม
ค าอธิบาย
เป็น
ภาษาอังกฤษ 

1102330  มุสลิมในโลกปัจจุบัน      
                     2(1-2-3)           

Muslim in Contemporary World 
             ศึกษาวิเคราะห์สถานภาพ บทบาทของของ
โลกมุสลิมตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่ 1 จนถึงปัจจุบัน การ

1102330  มุสลิมในโลกปัจจุบัน      
                     2(1-2-3)           

Muslim in Contemporary World                
สถานภาพ บทบาทของของโลกมุสลิมตั้งแต่

สงครามโลกครั้ง ที่ 1 จนถึงปัจจุบัน สาเหตุความตกต่ าของ

มีการ
ปรับปรุง
ค าอธิบายที่
เป็น
ภาษาไทย
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หลักสูตรเดิม (พุทธศักราช2556) หลักสูตรปรับปรุง (พุทธศักราช2560) หมายเหตุ 
จัดการความรู้ด้านสาเหตุของความตกต่ าของโลกมุสลิม 
แนวโน้มและแนวทางในการฟื้นฟู การประยุกต์ใช้ในการ
พัฒนาการเรียนรู้อิสลามศึกษา 
                                                     

โลกมุสลิม แนวทางและแนวโน้มในการฟื้นฟู 
                Status, role of the Muslim world since 
the World War I to present, the causes of 
depression;  approaches and trends to recovery  

และมีการ
เพิ่ม
ค าอธิบาย
เป็น
ภาษาอังกฤษ 

1102331   ศาสนาเปรียบเทียบ      
            2(1-2-3)           
              Comparative Religion 
                ศึกษา ค้นคว้า  วิ เคราะห์   อภิปราย
เปรียบเทียบ ปรัชญา  ความเช่ือ  แนวคิดด้านการจัด
การศึกษา แนวคิดเชิงคุณธรรม  จริยธรรม  บุคลิกภาพ
ของบุคคลที่นับถือศาสนาต่างๆ  การอยู่ร่วมกันในสังคม
ที่หลากหลาย เน้นการเปรียบเทียบด้ านการจัด
การศึกษาอิสลามศึกษากับการจัดการศึกษาของศาสนา
อื่น 

1102331   ศาสนาเปรียบเทียบ      
                   2(1-2-3)           
               Comparative Religion 
                 ประวัติ และวิวัฒนาการการก าเนิดศาสนา 
แนวคิด ทฤษฎี หลักธรรมค าสอนของศาสนาต่างๆ 
                 History and evolution of religious’ 
origins, perspectives; theories and principles of 
religions 
 

มีการ
ปรับปรุง
ค าอธิบายที่
เป็น
ภาษาไทย
และมีการ
เพิ่ม
ค าอธิบาย
เป็น
ภาษาอังกฤษ 

1102332   อิสลามและวัฒนธรรม       
                     2(1-2-3)           
              Islam and Culture 
                ศึกษาความหมายของวัฒนธรรม ความ
แตกต่างและความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมกับศาสนา 
แนวคิด อัล-หะดีษเกี่ยวกับวัฒนธรรม แนวทางการ
ปฏิบัติตนเกี่ยวกับวัฒนธรรม  และการสร้างวัฒนธรรม
ตามหลักอิสลาม 
 

 1102332   อิสลามและวัฒนธรรม       
                   2(1-2-3)           
                Islam and Culture 
                 ความหมายของวัฒนธรรม ความแตกต่าง
และความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมกับศาสนา อิสลาม
และแนวคิดเกี่ยวกับวัฒนธรรม การปฏิบัติตนเกี่ยวกับ
วัฒนธรรมและการสร้างวัฒนธรรมตามหลักการอิสลาม 

Definition of culture, the differences 
and relationship between culture and religion, 
Islam and concept on cultures, cultural 
practicing and creating based on Islamic principle 

 
 
 
 

การปรับปรุง
ค าอธิบายที่
เป็น
ภาษาไทย
และมีการ
เพิ่ม
ค าอธิบาย
เป็น
ภาษาอังกฤษ 

1102442   ภาษาอาหรับ             3(2-2-5)           
               Arabic Language 

1. หลักไวยกรณ์ 
ศึกษาประวัติความเป็นมา  ความส าคัญของภาษา
อาหรับ หลักไวยกรณ์และอักขระวิธี ความสัมพันธ์
ระหว่างวิชาภาษาอาหรับกับสาระการเรียนรู้อื่นใน
หลักสูตรอิสลามศึกษา ค าประเภทต่างๆ และลักษณะ

1102442   ภาษาอาหรับ            3(2-2-5) 
               Arabic Language 
              อาลามาตุลเอียะอฺรอบของค านามและ
ค ากริยา อัลมุอฺร็อบและอัลมับนีย์ของค านามและค ากริยา 
ค านามทั้งห้า ค านามท้ังหก โครงสร้างประโยคในด้านหลัก
ไวยากรณ์ภาษาอาหรับเกี่ยวกับต าแหน่งค านามมัรฟูอฺ 
ค านามมันซูบ และค านามมัญรูรต่างๆ อักขรวิธีเกี่ยวกับ

มีการ
ปรับปรุง
ค าอธิบายที่
เป็น
ภาษาไทย
และมีการ
เพิ่ม
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หลักสูตรเดิม (พุทธศักราช2556) หลักสูตรปรับปรุง (พุทธศักราช2560) หมายเหตุ 
ของค า ค านาม ค ากริยา อัลมับนีย์และอัลมุอฺร็อบ อาลา
มาตุลเอียะอฺรอบ ประเภทของค ากริยา ค ากริยาทั้งหก 
ค าน ามมั รฟู อฺ  ซึ่ ง ประกอบด้ วยอั ลฟะอฺ อี ล  น า
เอ็บอัลฟะอฺอีล อัลมุบตะดะอฺและอัลคอบัร อันนะวาซิค 
ซึ่งประกอบด้วย กานา วา อะเคาะวาตุฮา  ค ากริยามุก
อรอบะฮฺ กริยารอยาอฺ อินนา วา คะเคาะวาตุฮา ซ็อน
นา วาอะเคาะวาตุฮา ค านามอัลมันศูบาตร อัลมุนาดา
ประเภทต่างๆ และอัลอัฏฟฺประเภทต่างๆ 
  2. อักขระวิธ ี
 ศึกษาค านามแท้ ค ากริยาแท้ ค านามเพิ่มและ
รูปต่างๆ และรูปต่างๆของค าแท้และค าเพิ่ม   อัลอัส
มาอฺอัลมุซตักกอด ซึ่งประกอบด้วยอิสมุลฟาอีล อิส
มุลมัฟอูล อัศศิฟาตุลมุซับบะฮะฮฺ อิสมุอัล-ตัฟฎีล อิส
มุอัลมะกาน อิสมุอัลซะมาน และอิสมุอัลอาละฮฺ อัลฮัม
ซะฮฺอัลวัศลฺ ฮัมซะฮฺกฏอฺ 

ค ากริยาและค านามแท้ ค ากริยาและค านามเพิ่ม และรูป
ต่าง ๆ ของค าแท้และค าเพิ่ม อัลอัสมาอฺอัลมุซตักกอต ฮัม
ซะฮฺอัลวัสลฺและฮัมซะฮฺอัลกอฏอฺ 
                 Expression signs of nouns and verbs,  
al- mu’rab and al-mabney of nouns and verbs,  
expression signs of five names, expression signs 
of six verbs, the structures of marfu’, mansub 
and majrur nouns; morphology of real verbs and 
nouns, added verbs and nouns, types of real and 
added words, derivatives words, hamzah al-wasl 
and hamzah al-Qata’ 

ค าอธิบาย
เป็น
ภาษาอังกฤษ 

1102444   กฎหมายครอบครัวอิสลาม 
                     2(1-2-3)           
               Islamic Family Law 
                ศึกษา สืบค้น วิเคราะห์ เปรียบเทียบ
กฎหมายอิสลาม  กฎหมายไทยเกี่ยวกับการหมั้น การ
แต่งงาน สิทธิและหน้าที่ของคู่สมรส การสิ้นสุดของการ
สมรส  การเลี้ยงบุตร และการปกครอง สิทธิของบุตร
และสิทธิของบิดามารดา  เห็นคุณค่าและฝึกปฏิบัติใน
การใช้กฎหมายอิสลาม  ฝึกออกแบบและจัดกิจกรรม
จัดการเรียนรู้เกี่ยวกับกฎหมายครอบครัวอิสลาม 

 
 

1102444   กฎหมายครอบครัวอิสลาม 
                   2(1-2-3)           
               Islamic Family Law 
                 การหมั้น การแต่งงาน สิทธิและหน้าที่ของคู่
สมรส การสิ้นสุดของการสมรส  การเลี้ยงบุตร สิทธิของ
บุตรและสิทธิของบิดามารดา การแบ่งมรดก และการ
ออกแบบกิจกรรมจัดการเรี ยนรู้ เกี่ ยวกับกฎหมาย
ครอบครัวอิสลาม                
                  Engagement; marriage; the rights 
and obligations of spouses; divorcement; 
parenting, children rights and parental rights, 
division of inheritance, design learning activities 
about Islamic family law 

มีการ
ปรับปรุง
ค าอธิบายที่
เป็น
ภาษาไทย
และมีการ
เพิ่ม
ค าอธิบาย
เป็น
ภาษาอังกฤษ 

1102445   เศรษฐศาสตร์อิสลาม  
                     3(2-2-5)           
               Islamic Economics 
                 ศึกษาความหมาย ที่มา พื้นฐานและ
โครงสร้างของระบบเศรษฐศาสตร์อิสลาม ปัญหาต่างๆ
ทางเศรษฐกิจ แนวทางแก้ไขตามแนวทางเศรษฐศาสตร์
อิสลาม กรรมสิทธิ์ระบบดอกเบี้ยระบบธนาคารอิสลาม 
และระบบการประกันสังคมในอิสลาม ฝึกออกแบบและ
จัดกิจกรรมจัดการเรียนรู้เกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์อิสลาม 

1102445   เศรษฐศาสตร์อิสลาม  
                        3(2-2-5)           
               Islamic Economics 
               ความหมาย ท่ีมา พื้นฐานและโครงสร้างของ
ระบบเศรษฐศาสตร์อสิลาม ปัญหาต่างๆทางเศรษฐกิจและ
แนวทางแก้ไขตามแนวทางเศรษฐศาสตร์อิสลาม 
กรรมสิทธ์ิ ระบบธนาคารอิสลาม และระบบการ
ประกันสังคมในอิสลาม 
                Definition, background, fundamentals 

มีการ
ปรับปรุง
ค าอธิบายที่
เป็น
ภาษาไทย
และมีการ
เพิ่ม
ค าอธิบาย
เป็น
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หลักสูตรเดิม (พุทธศักราช2556) หลักสูตรปรับปรุง (พุทธศักราช2560) หมายเหตุ 
 and structure of Islamic economics systems, 

economic problems and solutions by Islamic 
economics, proprietary, interest system, Islamic 
banking system and social insurance system in 
Islam 

ภาษาอังกฤษ 

1102446  การนิเทศการจัดการเรียนรู้อิสลามศึกษา  
                   2(1-2-3)              

              Supervision on Learning  
              Management for Islamic Education             
                ศึกษา วิเคราะห์ แนวคิด ทฤษฎี หลักการ 
รูปแบบ เทคนิค กระบวนการนิเทศการศึกษา และการ
นิเทศการจัดการเรียนรู้อิสลามศึกษา การจัดท าโครงการ
นิเทศการจัดการเรียนรู้ ฝึกปฏิบัติการนิเทศการจัดการ
เรียนรู้อิสลามศึกษา 
 
 

1102446  การนิเทศการจัดการเรียนรู้อิสลามศึกษา 
                   2(1-2-3)  

                         Supervision on Learning     
                         Management for Islamic Education             

             แนวคิด ทฤษฎี หลักการ รูปแบบ เทคนิค 
กระบวนการนิเทศการศึกษา และการนิเทศการจัดการ
เรียนรู้อิสลามศึกษา การจัดท าโครงการนิเทศการจัดการ
เรียนรู้ การฝึกปฏิบัติการนิเทศการจัดการเรียนรู้อิสลาม
ศึกษา                
                Concepts, theories, principles, 
models, techniques, process of supervision in 
education and supervise on Islamic education 
management, conducting supervision learning 
management project, practice in Islamic Learning 
supervision 

มีการ
ปรับปรุง
ค าอธิบายที่
เป็น
ภาษาไทย
และมีการ
เพิ่ม
ค าอธิบาย
เป็น
ภาษาอังกฤษ 

1102447   การประกันคุณภาพการศึกษาอิสลาศึกษา
         2(1-2-3)  

              Quality  Assurance  in  Islamic  
              Education 
                ศึกษา วิเคราะห์  แนวคิดในการประกัน
คุณภาพการศึกษา  การจัดระบบประกันคุณภาพ
การศึกษา  องค์ประกอบ  ตั วบ่ ง ช้ีคุณภาพของ
สถานศึกษาด้านอิสลามศึกษา การประเมินผลระดับชาติ
ด้านอิสลามศึกษา การจัดท าข้อมูลและสารสนเทศ
ส าหรับการประกันคุณภาพการศึกษาการศึกษา
สถานภาพและการพัฒนาคุณภาพขององค์กร  การ
ตรวจสอบ  การควบคุมและการประเมินคุณภาพภายใน
สถานศึกษา  การตรวจสอบตนเองและการประเมิน
ตนเอง การน าผลการประเมินคุณภาพการศึกษาไปใช้ใน
การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  
 

1102447 การประกนัคุณภาพการศึกษาอิสลามศกึษา
                                      2(1-2-3)               
              Quality  Assurance  in  Islamic 
              Education 
                แนวคิดในการประกันคุณภาพการศึกษา  
การจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษา  องค์ประกอบ  ตัว
บ่งช้ีคุณภาพของสถานศึกษาด้านอิสลามศึกษา การ
ประเมินผลระดับชาติด้านอิสลามศึกษา การจัดท าข้อมูล
และสารสนเทศส าหรับการประกันคุณภาพการศึกษา 
การศึกษาสถานภาพและการพัฒนาคุณภาพขององค์กร  
การตรวจสอบ  การควบคุมและการประเมินคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา  การตรวจสอบตนเองและการประเมิน
ตนเอง การน าผลการประเมินคุณภาพการศึกษาไปใช้ใน
การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน                
               Concept of quality assurance in 
education, quality assurance system for 
educational institutions, composition and 

มีการ
ปรับปรุง
ค าอธิบายที่
เป็น
ภาษาไทย
และมีการ
เพิ่ม
ค าอธิบาย
เป็น
ภาษาอังกฤษ 
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หลักสูตรเดิม (พุทธศักราช2556) หลักสูตรปรับปรุง (พุทธศักราช2560) หมายเหตุ 
Indicators for Islamic studies, national 
assessment of Islamic studies, data processing 
and information technology for quality 
assurance, study the status and organization 
quality development, verification, control, and 
quality assessment within the institution, self-
assessment, the results of the quality 
assessment of education to improve the quality 
of students 

1102448   คอมพิวเตอร์ช่วยสอน   
                                          3(2-2-5) 
    Computer  Assisted Instruction 
                 ศึกษาวิธีการน าคอมพิวเตอร์มาใช้ในการ
จัดการเรียนการสอนอิสลามศึกษา  ความหมาย 
ประโยชน์ของ  กระบวนการสร้างคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  
การวิเคราะห์เนื้อหาและการออกแบบกรอบการสอน 
การฝึกปฏิบัติในการสร้างโปรแกรมหรือน าโปรแกรม
ส าเร็จรูปมาพัฒนาการเรียนการสอน    

 

1102448   คอมพิวเตอร์ช่วยสอนส าหรับอิสลามศกึษา
   
                                                       3(2-2-5) 
               Computer  Assisted Instruction for  
               Islamic Studies 
                 วิธีการน าคอมพิวเตอร์มาใช้ในการจัดการ
เรียนการสอนอิสลามศึกษา  ความหมาย ประโยชน์ของ
กระบวนการสร้างคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  การวิเคราะห์
เนื้อหาและการออกแบบกรอบการสอน การฝึกปฏิบัติใน
การสร้างโปรแกรมหรือการใช้โปรแกรมส าเร็จรูปมา
พัฒนาการจัดการเรียนการสอนอิสลามศึกษา  
                 Method of computer using in 
teaching Islamic education management, 
definitions and benefits of computer assisted 
instruction process, content analysis and 
teaching frameworks design, practice in 
developing programs or using software program 
for teaching instruction of islamic education 

มีการ
ปรับปรุง
ค าอธิบายท่ี
เป็น
ภาษาไทย
และมีการ
เพิ่ม
ค าอธิบาย
เป็น
ภาษาอังกฤษ 

1102449   ดะอฺวะฮฺศึกษา   
                                          2(1-2-3) 
    Da’wah  Education 
    ศึกษา วิเคราะห์ ความหมาย ความส าคัญ
ของการดะอฺวะฮฺ  แบบอย่าง กระบวนการดะอฺวะฮฺของ
ท่านนบี (ซ.ล.) บทบัญญัติของอิสลามในการดะอฺวะฮฺ 
การเตรียมการและการฝึกดะอฺวะฮฺอย่างมีหิกมะฮฺ การ
ประยุกต์ใช้หลักการดะอฺวะฮฺในการพัฒนาการเรียนรู้
และการสร้างความร่วมมือในการปฏิบัติงาน 

1102449   ดะอฺวะฮศึฺกษา  
                               2(1-2-3) 
     Da’wah  Education 
                 ความหมาย ความส าคัญของการดะอฺวะฮฺ  
แบบอย่างกระบวนการดะอฺวะฮฺของท่านนบี (ซ.ล.) 
บทบัญญัติของอิสลามในการดะอฺวะฮฺ    การเตรียมการ
และการฝึกดะอฺวะฮฺอย่างมีหิกมะฮฺ  การประยุกต์ใช้
หลักการดะอฺวะฮฺ  ในการพัฒนาการเรียนรู้และการสร้าง
ความร่วมมือในการปฏิบัติงาน                 
               Concept, significance of Da’wah, 

มีการ
ปรับปรุง
ค าอธิบายที่
เป็น
ภาษาไทย
และมีการ
เพิ่ม
ค าอธิบาย
เป็น
ภาษาอังกฤษ 
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หลักสูตรเดิม (พุทธศักราช2556) หลักสูตรปรับปรุง (พุทธศักราช2560) หมายเหตุ 
Da’wah process model of the Prophet’s (peace 
be upon him), the provisions of Islam in Da’wah, 
preparation and training of Da’wah with 
intellegent, applying the principles of Da’wah in 
learning development and collaboration in 
workplace 

 
 
 
 
 
 

ไม่ม ี
 

1102454  ฟิกฮฺ2                            2(1-2-3)           
               Fiqh2 

    ความหมาย ขอบเขต ความส าคัญ และ
บทบัญญัติเกี่ยวกับการซื้อขาย ดอกเบี้ย การแลกเปลี่ยน 
การกู้ยืม การจ านอง การจ าน า การลงทุน สหกรณ์ 
กองทุน ธนาคาร การมอบฉันทะ การออม การวะเสียะ 
และการวะกัฟ การออกแบบจัดการเรียนรู้ และสื่อการ
เรียนรู้วิชาฟิกฮฺ   

Significance, scope, and provisions 
regarding trading, interest, exchange, borrowing, 
mortgaging, pledge, investment, cooperative, 
fund, bank, proxy, savings, recommendation, and 
endowment, learning design, and learning media 
of Fiqh subject 

เพิ่มจาก
หลักสตูรเดิม 

1102345   การออกแบบการจัดการ     
                                                  3(2-2-5) 
              เรียนรู้อิสลามศึกษา 
              Learning Management Design   
              in Islamic Education 
                แนวคิด ทฤษฎี การออกแบบการจัดการ
เรียนรู้การสอนอิสลาม  การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ  ทักษะ เทคนิคและวิทยาการจัดการเรียนรู้ส าหรับ
การสอนอิสลามศึกษา  การผลิตสื่อและการใช้สื่อ
ประกอบการสอน การวัดและประเมินผล การจัดท า
โครงสร้างรายวิชา หน่วยการเรียนรู้ การออกแบบและการ
พัฒนาการจัดการเรียนรู้อิสลามศึกษาตามกลุ่มสาระการ
เรียนรู้  การจัดท าแผนการเรียนรู้ การฝึกปฏิบัติจัดการ
เรียนรู้และรายงานผลการออกแบบและพัฒนาการจัดการ
เรียนรู้อิสลามศึกษา 
 

1102345   การออกแบบการจัดการ     
                                                       3(2-2-5) 
               เรียนรูก้ารสอนอิสลามศึกษา 
               Learning Management Design   
               in Islamic Education 
                 แนวคิด ทฤษฎี การออกแบบการจัดการเรียนรู้
การสอนอิสลาม  การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  
ทักษะ เทคนิคและวิทยาการจัดการเรียนรู้ส าหรับการสอน
อิสลามศึกษา  การผลิตสื่อและการใช้สื่อประกอบการสอน 
การวัดและประเมินผล การจัดท าโครงสร้างรายวิชา หน่วย
การเรียนรู้ การออกแบบและการพัฒนาการจัดการเรียนรู้
อิสลามศึกษาตามกลุ่มสาระการเรียนรู้  การจัดท าแผนการ
เรียนรู้ การฝึกปฏิบัติจัดการเรียนรู้และรายงานผลการ
ออกแบบและพัฒนาการจัดการเรียนรู้อิสลามศึกษา 
               Concepts, theories, Islamic learning 
management design, student-centered learning, 
skills, techniques and learning management 

การปรับปรุง
ช่ือวิชา
ค าอธิบายที่
เป็น
ภาษาไทย
และมีการ
เพิ่ม
ค าอธิบาย
เป็น
ภาษาอังกฤษ 
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หลักสูตรเดิม (พุทธศักราช2556) หลักสูตรปรับปรุง (พุทธศักราช2560) หมายเหตุ 
sciences for teaching Islamic education, 
Instructional media production and usage, 
measurement and evaluation, course structure 
and learning unit preparations, Islamic education 
learning management design and development 
according to the learning courses, develop the 
learning plans, practicing on learning 
management and reporting the design and 
development on Islamic education management 

1102345   สื่อนวัตกรรมและสิ่งแวดล้อมในการ
เรียนรู้อิสลามศึกษา                  
2(1-2-3)      

                       Media, Innovation and 
LearningEnvironment in Islamic 
Education  

                  ศึกษาวิเคราะห์ แนวคิด ทฤษฎีการเรียนรู้ 
ทฤษฎีสื่อการเรียนรู้ นวัตกรรมทางการศึกษาอิสลาม ที่
ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน เทคโนโลยีสารสนเทศ    
แหล่งเรียนรู้ เครือข่ายการเรียนรู้  การฝึกพัฒนา การ
ออกแบบ การทดลองและการรายงานผลการใช้สื่อและ
นวัตกรรมการเรียนรู้อิสลามศึกษา  
 
 
 
 

1102345   สื่อและนวัตกรรมการเรียนรูก้ารสอน 
               อิสลามศึกษา       2(1-2-3)       
               Media, Innovation and Learning 
               Environment  in Islamic Education  
                 แนวคิด ทฤษฎีการเรียนรู้  ทฤษฎีสื่อการ
เรียนรู้  นวัตกรรมทางการศึกษาอิสลามที่ส่งเสริมการ
พัฒนาคุณภาพผู้เรียน เทคโนโลยีสารสนเทศ แหล่งเรียนรู้ 
เครือข่ายการเรียนรู้  การฝึกพัฒนา การออกแบบ การ
ทดลองและการรายงานผลการใช้สื่อและนวัตกรรมการ
เรียนรู้อิสลามศึกษา 
                 Concept, learning theory, 
instructional media theory, Islamic education 
innovation to support the student quality 
development, information technology, learning 
resources, learning networks, development and 
designing practice, experimental and reporting 
the finding of media and innovation usage in 
Islamic education 

มีการ
ปรับปรุง
ค าอธิบายที่
เป็น
ภาษาไทย
และมีการ
เพิ่ม
ค าอธิบาย
เป็น
ภาษาอังกฤษ 

1102333   เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการสอน
อิสลามศึกษา         
2 (1-2-3) 

     Information Technology for  
               Instruction on Islamic Education 
                 ศึกษา ค้นคว้า  วิ เคราะห์   อภิปราย
เกี่ยวกับแนวคิด ทฤษฎีทางเทคโนโลยีและนวัตกรรม
การศึกษา เทคโนโลยีสารสนเทศ บทบาทของเทคโนโลยี 
คอมพิวเตอร์และสารสนเทศ ต่อการพัฒนาการเรียนรู้
อิสลามศึกษา  การจัดระบบสารสนเทศเพื่อการศึกษา

1102333   เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการสอนอิสลาม 
               ศึกษา               2 (1-2-3) 
               Information Technology for  
               Instruction in Islamic Education 
                แนวคิด ทฤษฎีทางเทคโนโลยีและนวตักรรม
การศึกษา เทคโนโลยสีารสนเทศ บทบาทของเทคโนโลยี 
คอมพิวเตอร์และสารสนเทศต่อการพัฒนาการเรียนรู้
อิสลามศึกษา  การจัดระบบสารสนเทศเพื่อการศึกษา
อิสลาม การน าโปรแกรมส าเร็จรปูมาพัฒนาการเรียนการ
สอนอิสลามศึกษา การออกแบบและฝึกปฏิบัติการใช้

มีการ
ปรับปรุง
ค าอธิบายที่
เป็น
ภาษาไทย
และมีการ
เพิ่ม
ค าอธิบาย
เป็น
ภาษาอังกฤษ 
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หลักสูตรเดิม (พุทธศักราช2556) หลักสูตรปรับปรุง (พุทธศักราช2560) หมายเหตุ 
อิสลาม การน าโปรแกรมส าเร็จรูปมาพัฒนาการเรียน
การสอนอิสลามศึกษา การออกแบบและฝึกปฏิบัติการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนการสอน  การ
สร้ า งสั งคม เครื อข่ ายการ เรี ยนรู้ ผ่ าน เครื อข่ า ย
อิน เตอร์ เน็ต  ปัญหา  แนวโน้มการ ใ ช้นวัตกรรม 
เทคโนโลยี และสารสนเทศ    

 
 
 

 
 
 
 

เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนการสอน  การสร้าง
สังคมเครือข่ายการเรียนรู้ผ่านเครอืข่ายอินเตอร์เนต็ 
ปัญหา แนวโน้มการใช้นวัตกรรม เทคโนโลยี สารสนเทศ  
และการสื่อสาร  
               Concept, technology and innovation 
of education theories, information technology, 
role of technology, computer and information in 
Islamic education learning development, 
information technology management system for 
Islamic education, the program package 
application for Islamic education learning 
development, design and practice on 
information technology for instruction, creating 
social learning networks through internet 
problems, trends of innovation, information and 
communication technology 

1102334   ทักษะและเทคนิคการจัดการเรียนรู้
อิสลามศึกษา  

                                            3(2-2-5) 
              Skills and Techniques of Learning 
              Management  in Islamic Education  
    ศึกษา วิเคราะห์ จัดการความรู้ด้านทักษะ
และเทคนิคการจัดการเรียนรู้ของของท่านนบี (ซ.ล.)ซอ
ฮาบะฮฺ และของนักวิชาการต่างๆ ในปัจจุบัน  การฝึก
ประยุกต์ใช้ทักษะและเทคนิคการจัดการเรียนรู้ เพื่อ
พัฒนาคุณภาพผู้ เรียนตามมาตรฐานการเรียนใน
หลักสูตรอิสลามศึกษา 
 

1102334  ทักษะและเทคนิคการจัดการเรียนรู้อิสลาม 
              ศึกษา   
                                                 3(2-2-5) 
              Skills and Techniques of  
              Learning Management  in  
              Islamic Education  
               การจัดการความรู้ด้านทักษะและเทคนิคการ
จัดการเรียนรู้ของของท่านนบี (ซ.ล.) ซอฮาบะฮฺ และของ
นักวิชาการ การประยุกต์ใช้ทักษะและเทคนิคการจัดการ
เรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการเรียนใน
หลักสูตรอิสลามศึกษา 
               Knowledge management on learning 
skills and techniques of the Prophet (SAW), 
companions and Muslim scholars, applying on 
learning management skills  and techniques to 
improve the quality of learners according to the 
learning standards in Islamic education 
curriculum 
 
 
 

มีการ
ปรับปรุง
ค าอธิบายที่
เป็น
ภาษาไทย
และมีการ
เพิ่ม
ค าอธิบาย
เป็น
ภาษาอังกฤษ 
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หลักสูตรเดิม (พุทธศักราช2556) หลักสูตรปรับปรุง (พุทธศักราช2560) หมายเหตุ 
1102335   วิธีการสอนทักษะการคิดวิเคราะห์และคิด 
               สร้างสรรค์ในอิสลาม             2(1-2-3)  

                       Methodology of Teaching Critical 
and Creative  Thinking Skills in 
Islam 

                  ศึกษาพื้นฐานของทักษะการคิดวิเคราะห์
และคิดสร้างสรรค์ในอิสลามเทคนิคและวิธีการจัดการ
เรียนรู้และกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์
และคิดสร้างสรรค์ในอิสลามอย่างเป็นระบบ การพัฒนา
สื่อและการวัดประเมนิผลท่ีส่งเสริมการพัฒนาทักษะการ
คิดวิเคราะห์และคิดสร้างสรรค์ในอิสลาม 

 

1102335  วิธีการสอนทักษะการคิดวิเคราะห์และคิด 
              สร้างสรรค์ในอิสลาม              2(1-2-3)  
              Methodology of Teaching Critical 
              and Creative Thinking Skills in 
              Islam 
                ทักษะการคิดวิเคราะห์และการคิดสร้างสรรค์
ในอิสลามเทคนิคและวิธีการจัดการเรียนรู้และกิจกรรมเพื่อ
พัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์และการคิดสร้างสรรค์ใน
อิสลามอย่างเป็นระบบ การพัฒนาสื่อ  การวัดและ
ประเมินผลที่ส่งเสริมการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์และ
การคิดสร้างสรรค์ในอิสลาม                    
             Critical and creative thinking skills in 
Islam, techniques, learning management 
methods and development activities for critical 
and creative thinking skills in Islam with 
systematically, media development, 
measurement and evaluation to promotes the 
development of critical and creative thinking 
skills in Islam 

มีการ
ปรับปรุง
ค าอธิบายที่
เป็น
ภาษาไทย
และมีการ
เพิ่ม
ค าอธิบาย
เป็น
ภาษาอังกฤษ 

1102336  การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการใน
อิสลามศึกษา         2(1-2-3)       

           Integrated  Learning Management in  
           Islamic Education  
            ศึกษาวิเคราะห์ แนวคิด ทฤษฎีในการบูรณา
การการจัดการเรียนรู้ความหมาย ความส าคัญ ประเภท 
รูปแบบ กระบวนการ ข้อจ ากัดของการจัดการเรียนรู้
แบบบูรณาการฝึกปฏิบัติออกแบบและจัดการเรียนรู้
อิสลามศึกษาแบบบูรณาการและการรายงานผลการ
จัดการเรียนรู้ 
 
 
 
 

1102336  การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการในอิสลาม 
               ศึกษา               2(1-2-3)          
               Integrated Learning Management  
               in Islamic Education  
                แนวคิด และทฤษฎีในการบูรณาการการ
จัดการเรียนรู้ความหมาย ความส าคัญ ประเภท รูปแบบ 
กระบวนการ ข้อจ ากดัของการจัดการเรียนรู้แบบบูรณา
การ ฝึกปฏบิัติและออกแบบจดัการเรียนรู้อสิลามศึกษา
แบบบูรณาการ 
                 Concept and theory in the integrated 
learning management, definition, Important, 
manner, process and limitation of integrated 
learning management, practicing and designing 
on integrated learning management in Islamic 
education 
 
 
 

มีการ
ปรับปรุง
ค าอธิบายที่
เป็น
ภาษาไทย
และมีการ
เพิ่ม
ค าอธิบาย
เป็น
ภาษาอังกฤษ 
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หลักสูตรเดิม (พุทธศักราช2556) หลักสูตรปรับปรุง (พุทธศักราช2560) หมายเหตุ 
 

1102452  การพัฒนาหลักสูตรอิสลามศึกษา 
                                          2(1-2-3) 
    Curriculum  Development of  
              Islamic Education 
                ศึกษา วิเคราะห์ ปรัชญาอิสลาม แนวคิด 
ทฤษฎีพื้นฐานในการพัฒนาหลักสูตรอิสลามศึกษา 
ระดับสถานศึกษา หลักสูตรระยะสั้น หลักสูตรท้องถิ่น 
และหลักสูตรเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  หลักสูตรออน
ไลปัญหาและแนวโน้มใน    การพัฒนา หลักสูตร
และการสอน  จริยธรรมในการพัฒนาหลักสูตรและการ
สอน 
 
 
 

1102452   การพัฒนาหลักสูตรอิสลามศึกษา 
                                                   2(1-2-3) 
               Curriculum Development of 
                Islamic  Education 
                 ปรัชญาการศึกษาอิสลาม แนวคิด ทฤษฎี
พื้นฐานในการพัฒนาหลักสตูรอสิลามศึกษา ระดับ
สถานศึกษา หลักสตูรระยะสั้น หลักสูตรท้องถิ่น และ
หลักสตูรเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนษุย์  หลักสูตรออนไลน ์
ปัญหาและแนวโน้มในการพัฒนาหลักสตูรและการสอน  
จริยธรรมในการพัฒนาหลักสตูรและการสอน 
                Islamic education philosophy, 
concept and basic theory on Islamic educational 
development curriculum in education institutions 
level, short curriculum, local curriculum, human 
development resources curriculum, online 
curriculum, problems education in curriculum 
and instruction development, ethics in 
curriculum and instruction development 

มีการ
ปรับปรุง
ค าอธิบายที่
เป็น
ภาษาไทย
และมีการ
เพิ่ม
ค าอธิบาย
เป็น
ภาษาอังกฤษ 
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ภาคผนวก ข 
ค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ที่ 3134 /2560   

เรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (หลักสตูร 5 ปี) 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 
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ภาคผนวก ค 
ค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ที่ 4286 /2560  

เรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตรครศุาสตรบณัฑิต(หลักสูตร 5 ปี)  
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560 
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ภาคผนวก ง 
หนังสือเชิญผู้ทรงคุณวฒุิวิพากษ์หลักสูตร 
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ภาคผนวก จ 
ค าสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ที่ 9/2560  

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรมหาวิทยาลยัราชภัฏยะลา 
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ภาคผนวก ฉ 
ประกาศมหาวิทยาลยัราชภัฏยะลา  

เรื่อง  แนวปฏิบัติงานการจัดการเรยีนการสอน 
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ภาคผนวก ช 
ประกาศมหาวิทยาลยัราชภัฏยะลา  

เรื่อง หลักเกณฑ์การก าหนดรหัสวิชา 
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ภาคผนวก ซ 
ข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา  

ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี  
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ภาคผนวก ฌ 
มติคณะอนุกรรมการการประเมินมาตรฐานหลกัสูตร มาตรฐานการผลติ  

และมาตรฐานบัณฑิต เรื่อง การขออนญุาตเปิดรับนักศึกษาเกินแผนรับนักศึกษา 
ในอัตราร้อยละ 20 ของมหาวิทยาลยัราชภัฏยะลา 
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ภาคผนวก ญ 

ตารางแสดงขอสังเกตของผทูรงคณุวุฒิภายนอกในการวิพากษหลักสูตร 
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ตารางแสดงขอสังเกตของผูทรงคุณวุฒิภายนอกในการวิพากษหลักสูตร 

 

1. ดร.มูหามัดรูยานี บากา 
ล าดับ ข้อสังเกตของผู้ทรงคุณวุฒิ การปรับปรุงแก้ไข 

1 ควรตัดประโยค “และมีคุณสมบัติ อ่ืนครบถ้วน
ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาก าหนด” เพราะ
คุณสมบัติดังกล่าวเป็นไปตามที่มหาวิทยาลัย
ก าหนดอยู่แล้ว 
และควรเพ่ิมเติม “หรือผ่านการสอบอิสลามศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานตามที่ทางหลักสูตรก าหนด” 

 
    ได้ตัดประโยคดังกล่าวออก และ
ได้ใส่ข้อความที่เสนอแนะเพ่ิมเติม 
 

2 ตรวจสอบรายวิชาที่ยังไม่ระบุรหัสรายวิชา  ใส่รหัสวิชาเรียบร้อยแล้ว 
3 ให้ตรวจสอบค าอธิบายรายวิชาฮาลาลศึกษาให้

ถูกต้อง 
ได้แก้ค าอธิบายรายวิชาฮาลาล
ศึกษาตามค าแนะน าเรียบร้อยแล้ว 

 
 

2. หะมะสูดิง มามะ 
ล าดับ ข้อสังเกตของผู้ทรงคุณวุฒิ การปรับปรุงแก้ไข 

1 ควรปรับแก้ค าอธิบายรายวิชา อิสลามและ
วิทยาศาสตร์ ให้รัดกุมและครอบคลุม 
 

ได้แก้ค าอธิบายรายวิชาศึกษาตาม
ค าแนะน าเรียบร้อยแล้ว 

2 ค าว่า เช่น ในค าอธิบายรายวิชาควรตัดออก  ได้ปรับแก้ค าอธิบายรายวิชาศึกษา
ตามค าแนะน าเรียบร้อยแล้ว 

3 ตรวจการเขียนค าและศัพท์ต่างๆให้ถูกต้อง ได้ปรับแก้ตามค าแนะน าเรียบร้อย
แล้ว 
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3. ดร.มูหัมมะริดวาน เล๊ะนุ๊ 
ล าดับ ข้อสังเกตของผู้ทรงคุณวุฒิ การปรับปรุงแก้ไข 

1       ควรเพิ่มรายวิชาฟิกฮฺอีกวิชาหนึ่ง เพ่ิมเป็นฟิก
ฮฺ 2 เพราะฟิกฮฺมีเนื้อหาที่ค่อนข้างมาก ถ้ามีเพียง
วิชาเดียว ใช้เวลาไม่เพียงพอกับเนื้อหาทั้งหมด 
 

 
ปรับวิชาฟิกฮฺเพ่ิมเป็นวิชาหนึ่ง เป็น
ฟิกฮฺ 2 
       

2  ตรวจการเขียนค าและศัพท์ต่างๆให้ถูกต้อง ได้ปรับแก้ตามค าแนะน าเรียบร้อย
แล้ว 
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ภาคผนวก ฎ 
ตารางแสดงข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของสภาวิชาการ 
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ตารางแสดงข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของสภาวิชาการ 

ในคราวประชุมครั้งที่  9 /2560  เมื่อวันที่ 6 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2560 
 

ล าดับ ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ การปรับปรุงแก้ไข 
1 ปรัชญาของหลักสูตรไม่สอดคล้องกับรายวิชา ปรับแก้ชื่อรายวิชาและค าอธิบายรายวิชาให้

สอดคล้องกับปรัชญาตามข้อเสนอแนะแล้ว 
2 รายวิชา ในโครงสร้ างของหลักสู ตร  ควร

เรียงล าดับรายวิชา 
ปรับแกร้ายวิชาโดยเรียงล าดับตามข้อเสนอแนะ 

3 ค าอธิบายรายวิชาระบุว่าศึกษา...ควรตัดออก
ทุกรายวิชา 

ปรับแก้ค าอธิบายรายวิชาในแต่ละรายวิชาตาม
ข้อเสนอแนะ 

4 ระบุรายวิชาที่เป็นอัตลักษณ์ของหลักสูตร ระบรุายวิชาที่เป็นอัตลักษณ์ของหลักสูตรตาม
ข้อเสนอแนะ 

5 ควร เน้น เรื่ องการสอน เนื่ องจากเนื้ อหา
หลักสูตรไม่เน้นด้านการสอน แต่เน้นเนื้อหา
อิสลามศึกษา 

ปรับแกร้ายวิชาบางรายวิชาและค าอธิบายเกียบ
ทุกรายวิชามีเนื้อหาเรื่องการสอนตาม
ข้อเสนอแนะ 

6 ควรมีความ เข้ มข้นของการสอน เ พ่ือให้
นักศึกษาสามารถออกแบบการสอนได้ 

ปรับแกต้ามความเหมาะสม 

7 การเขียนค าอธิบายรายวิชาภาษาอาหรับ เขียน
เป็นข้อๆ ควรปรับการเขียนเป็นรูปแบบวลี 

ปรับเปลี่ยนรูปแบบการเขียนค าอธิบายรายวิชา
ตามข้อเสนอแนะ 

8 หมวดที่ ๗ เพ่ิมเติมเอกสารต าราภาษาอังกฤษ ปรับแกต้ามข้อเสนอแนะ 

9 วิชาการวิจัยเพ่ือการพัฒนาการเรียนรู้  เพ่ิม
เกี่ยวค าอธิบายรายวิชากับการท าวิจัย ๕ บท 

ปรับแกต้ามข้อเสนอแนะ 

 
10 

เพ่ิมเติมผลงานทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์
เผยแพร่ภายในรอบ ๕ ปี  ย้อนหลั ง ของ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทั้ง ๕ ทุกคน 

พยายามแก้ไขตามข้อเสนอแนะ 

11 ควรพิจารณาทบทวนรายวิชาใหม่ทุกรายวิชา 
เนื่องจากหน่วยกิจเป็นการปฏิบัติแต่ค าอธิบาย
รายวิชาไม่มีการปฏิบัติ 

ปรับแกต้ามข้อเสนอแนะ 

12 วิชาวิธีวิทยาการวิจัยทางการศึกษาอิสลาม 
ค าอธิบายรายวิชาควรเพ่ิมเติมการน าเสนอ
ผลงานวิจัย 

ปรับแกต้ามข้อเสนอแนะ 
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ล าดับ ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ การปรับปรุงแก้ไข 
13 วิชาเศษฐศาสตร์อิสลาม ค าอธิบายรายวิชา 

“ระบบดอกเบี้ย” ควรพิจารณาใช้ค า อ่ืนที่
ถูกต้องตามหลักศาสนา 

ปรับแกต้ามข้อเสนอแนะ 

14 การกระจายความรับผิดชอบจากหลัสูตรสู่
รายวิชา ตรวจสอบการระบุความรับผิดชอบ
หลัก (จุดด า) และความรับผิดชอบรอง (จุด
ขาว) 

ปรับแกต้ามข้อเสนอแนะ 

15 ตรวจสอบการพิมพ์ค าผิด ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะแล้ว 
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ภาคผนวก ฏ 
ตารางแสดงข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของสภากลั่นกรอง 
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ตารางแสดงข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของสภากลั่นกรอง 

ในคราวประชุมครั้งที่  4 /2560  เมื่อวันที่ 16 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2560 
 

ล าดับ ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ การปรับปรุงแก้ไข 
1 เพ่ิมข้อมูลจ านวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตรในค าน า ได้ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะแล้ว 

2 หมวดที่  5 ข้อ 2 กระบวนการทวนสอบมาตรฐาน
ผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา ไม่อธิบายเกณฑ์ แต่ต้องอธิบายว่า
หลักสูตรจะด าเนินการทวนสอบอย่างไรเพ่ือน ามาพัฒนาให้
ดีขึ้น และมีหลักฐานประกอบการประเมินอย่างไร เพ่ือ
รองรับการประเมินระดับหลักสูตร 

ได้ปรับแก้ตามข้อแนะน าแล้ว 

 
  3 

หมวดที่ 6 ข้อ 1.1 ระบุว่าการด าเนินปฐมนิเทศอาจารย์
ใหม่ ใช้เวลาประมาณ 3 วัน ไม่ควรระบุเวลาในการ
ด าเนินงาน 3 วัน หากท าไม่ได้ตามที่ก าหนดจะมีผลต่อการ
ประเมินระดับหลักสูตร 

ส าหรับหลักสูตรการสอนอิสลาม
ศึกษาไม่ได้ระบุการด าเนิน
ปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ ฯ  ใช้เวลา
ประมาณ 3 วัน แต่ได้ปรับแก้
ส านวนประโยคให้ครอบคลุมและ
รัดกุมยิ่งข้ึน 

4 ตารางการปรับปรุงหลักสูตร กรณีที่เพ่ิมค าอธิบายรายวิชา
ภาษาอังกฤษ ในหมายเหตุ ให้ระบุว่า เพ่ิมค าอธิบาย
รายวิชาภาษาอังกฤษ 

ได้ปรับแก้ตามค าแนะน าแล้ว 

5 ตรวจสอบชื่อวิชาวิธีวิทยาการวิจัยในอิสลามแต่ละที่ไม่
ตรงกัน แก้ไขให้ตรงและสอดคล้องกันทุกท่ี 

ได้แก้ไขตามค าแนะน าเรียบร้อย
แล้ว 

6 ทบทวนการระบุความรับผิดชอบหลัก (จุดด า) ความ
รับผิดชอบรอง (จุดขาว) วิชาวิธีวิทยาการวิจัยในอิสลาม 
ด้านที่ 5 

ได้ปรับเพิ่มตามค าแนะน าแล้ว 

7 ทบทวนการระบุความรับผิดชอบหลัก (จุดด า) ความ
รับผิดชอบรอง (จุดขาว) ในกลุ่มวิชาเอก 

ได้ทบทวนจุดด าจุดขาว และได้ปรับ
เพ่ิมและลดในกลุ่มวิชาเอกตาม
ความเหมาะสม 

8 ตรวจสอบชื่อวิชาให้ตรงกัน 5 จุด คือ โครงสร้างหลักสูตร 
แผนการศึกษา ค าอธิบายรายวิชา การกระจายความ
รับผิดชอบจากหลักสูตรสู่รายวิชา และตารางการปรับปรุง
หลักสูตร 

ได้ตรวจสอบและแก้ไขแล้ว 
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ล าดับ ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ การปรับปรุงแก้ไข 
9 เพ่ิมเติมผลงานทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่

ภายในรอบ 5 ปีย้อนหลัง ของอาจารย์ผู้ รับผิดชอบ
หลักสูตรทั้ง 5 คน 

อาจารย์ทั้ง 5 คน มีผลงานครบและ
ได้ระบุลงในประวัติของอาจารย์แต่
ละคนแล้ว 
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ภาคผนวก ฑ 
ประวัติอาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตร 
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ประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
  ระดับปริญญาตรี     ระดับปริญญาโท    

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

 
1. อาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตร  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  5 ปี สาขาวิชา การสอนอิสลามศึกษา 
2. ช่ือ – สกุล     นายอิบบรอเฮง อาลฮูเซน 
3. ต าแหน่งทางวิชาการ    อาจารย์ 
4. สังกัด    คณะครุศาสตร์   
5. ประวัติการศึกษา   

ระดับการศึกษา สถาบันการศึกษา  คุณวุฒิ  สาขาวิชา พ.ศ. 
ปริญญาโท มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ศศ.ม. อิสลามศึกษา 2552 
ปริญญาตรี Islamic University of 

Madinah ประเทศ
ซาอุดิอาระเบีย 

B.A. Islamic  Studies  in Usulluddin 2546 

 
6. ผลงานทางวิชาการ (เขียนตามรูปแบบการอ้างอิงและบรรณานุกรม) 
 6.1 งานวิจัย 

อับดุลรอแม สุหลง, อับดุลฮาลิม อาแด และอิบบรอเฮง อาลฮูเซน. (2559) รายงานการวิจัยเรื่อง 
การแก้ปัญหาการส าเร็จการศึกษาหลักสูตรอิสลามศึกษาและสามัญศึกษาระดับตอน
ปลายไม่พร้อมกัน กรณีศึกษาโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามสามจังหวัดชายแดน
ภาคใต้. ยะลา : คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

ศุภลักษณ์ สินธนา, อิบบรอเฮง ฮาลฮูเซน, ปราณี หล าเบ็ญสะ และมูหัมมัดสุใหมี เฮงยามา. 
(2558). รายงานวิจัย เรื่อง ผลการวิเคราะห์ความต้องการจ าเป็นในการปรับปรุง
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต. ยะลา : คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. 

    6.2  บทความ   
ไม่มี   
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    6.3  รายงานประชุมวิชาการ 
 ไม่มี 
 
    6.4  หนังสือ / เอกสารทางวิชาการ  
 6.4.1 เอกสารประกอบการสอน 

มูฮ ามัด อาลี อัลบารฺ. (2551). สุรา ในทัศนะทางวิชาการแพทย์และวิชาการฟิกฮฺ. (แปล
จาก      خلاخلخلقخلخل اخلخلرخلخل الخلخل  اخلخلقخلخل    خل โดย อิบบรอเฮง อาลฮูเซน).พิมพ์ครั้ งที่1. กรุงเทพฯ : 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 

6.4.2 ต ารา 
อิบบรอเฮง อาลฮูเซน, ฮูซีน อับดุลรามัน, อับดุลฮาลิม อาแด และเนาวรัตน์ มะลีลาเต๊ะ.
(2560). หลักการสอนอิสลามศึกษาเบื้องต้น . ยะลา : โรงพิมพ์เอสพริ้นท์(2004).  
พิมพ์ครั้งที่ 1. (108 หน้า)                         

 
7.  ประสบการณ์ทางวิชาการ 
 7.1  ประสบการณ์การสอน 
  7.1.1 ระดับปริญญาตรี 4 ปี 

ชื่อวิชา อุลูมอัลกุรอาน     2 (1-2-3) นก. 
ชื่อวิชา อุลูมอัลหะดีษ     2 (1-2-3) นก. 
ชื่อวิชา ฟิกฮฺเบื้องต้น     2 (1-2-3) นก. 
ชื่อวิชา ภาษาอาหรับส าหรับการศึกษาอิสลาม  2 (1-2-3) นก. 
ชื่อวิชา เตาฮีด1      2 (1-2-3) นก. 
ชื่อวิชา อิสลามนุวัตรทางการศึกษา   2 (1-2-3) นก. 
ชื่อวิชา ฟิกฮฺ     2 (1-2-3) นก. 
ชื่อวิชา หะดีษ1     2 (1-2-3) นก. 
ชื่อวิชา หะดีษ2     2 (1-2-3) นก. 
ชื่อวิชา อิสลามกับวิทยาศาสตร์   2 (1-2-3) นก. 
ชื่อวิชา เตาฮีด2     2 (1-2-3) นก. 
ชื่อวิชา มุสลิมในโลกปัจจุบัน   2 (1-2-3) นก. 
ชื่อวิชา ประวัติศาสตร์อิสลาม1   2 (1-2-3) นก. 
ชื่อวิชา ประวัติศาสตร์อิสลาม2   2 (1-2-3) นก.  
ชื่อวิชา ฝึกปฎิบัติวิชาชีพครู 1    1 (90) นก. 
7.1.2 ระดับปริญญาโท 
 ไม่มี 
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 7.2 ประสบการณ์การเป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ 
ไม่มี 
 

 
 

                                                     (ลงชื่อ) .................................................... เจา้ของประวัติ 
                                                                (อาจารย์อิบบรอเฮง ฮาลฮูเซน) 
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ประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
  ระดับปริญญาตรี     ระดับปริญญาโท    

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

 
1. อาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตร  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  5 ปี สาขาวิชา การสอนอิสลามศึกษา 
2.  ช่ือ – สกุล     นายอับดุลฮาลิม อาแด                 
3. ต าแหน่งทางวิชาการ    อาจารย์     
4. สังกัด      คณะครุศาสตร์ 
5. ประวัติการศึกษา  

ระดับการศึกษา สถาบันการศึกษา  คุณวุฒิ  สาขาวิชา พ.ศ. 
ปริญญาโท มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ค.ม. การสอนอิสลามศึกษา 2555 

ประกาศณียบัตร
บัณฑิต 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
วิทยาเขตปัตตานี 

ประกาศ 
ณียบัตร
บัณฑิต
วิชาชีพครู 

ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู 2553 

ปริญญาตรี Institute of Islamic Studies 
(IAIN) Syarif hidayatullah, 
Jakarta  ประเทศอินโดนีเซีย 

B.A.  การปรึกษาและแนะแนวอิสลาม 2543 

 
6. ผลงานทางวิชาการ (เขียนตามรูปแบบการอ้างอิงและบรรณานุกรม) 
   6.1  งานวิจัย 

อับดุลฮาลิม อาแด. (2560). รายงานการวิจัยเรื่อง สภาพปัญหาการจัดการเรียนรู้อิสลามศึกษา
ในศูนย์การศึกษาอิสลามประจ ามัสยิด (ตาดีกา) จังหวัดยะลา. ยะลา :  คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา  
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อับดุลรอแม สุหลง, อับดุลฮาลิม อาแด, อิบบรอเฮง อาลฮูเซน. (2558). รายงานการวิจัยเรื่อง
การแก้ปัญหาการส าเร็จการศึกษาหลักสูตรอิสลามศึกษาและสามัญศึกษาระดับตอน
ปลายไม่พร้อมกัน : กรณีศึกษาโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในสามจังหวัด
ชายแดนภาคใต้. ยะลา : คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา  

อับดุลฮาลิม อาแด. (2553). รายงานการวิจัยเรื่อง การพัฒนากระบวนการใช้วรรณกรรมเพื่อ
ส่งเสริมทักษะการเขียนสรุปความภาษามลายู ส าหรับนักเรียนชั้นอิสลามศึกษาตอน
ปลายปีที่ 2. ยะลา : คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา  

 6.2 บทความ  
Abdulhalim Ardae. (2016). Islamic Studies in Family Environment (Pendidikan 

Islam dalam Lingkungan Keluarga). The 5th National and International 
Academic Conference. 2016. April 24-26, 2016. Yala Rajabhat University, 
Thailand. 893-901 

Abdulhalim Ardae. (2015). Konsep 3 A: Proses Pendidikan Insal Kamil. The 3rd  
YRU National and International Conference in Islamic Education and 
Educational Development, (The 3rd YRU-NICEED 2015). Future and 
Challenge May 28-29, 2015. Yala Rajabhat University, Thailand. 307-318  

   
6.3 รายงานการประชุมทางวิชาการ 

 ไม่มี 
6.4 หนังสือ/เอกสารทางวิชาการ 

6.4.1 เอกสารประกอบการสอน 
ไม่มี 

  6.4.2 ต ารา 
อับดุลฮาลิม อาแด, ฮูซีน อับดุลรามัน, อิบบรอเฮง อาลฮูเซน, และเนาวรัตน์ มะลีลเต๊ะ. 
(2560). หลักการสอนอิสลามศึกษาเบื้องต้น. ยะลา : โรงพิมพ์เอสพริ้นท์(2004).  
พิมพ์ครั้งที่ 1. (108 หน้า) 

 
7.  ประสบการณ์ทางวิชาการ 
     7.1 ประสบการณ์การสอน 

7.1.1 ระดับปริญญาตรี 4 ปี 
         ชื่อวิชา อัลกุรอาน 1      3 (2-2-5) นก. 
          ชื่อวิชา ฟิกฮเบื้องต้น      2 (1-2-3) นก. 
          ชื่อวิชา อัลกุรอาน 2      3 (2-2-5) นก. 
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          ชื่อวิชา การศึกษาอิสลามในจังหวัดชายแดนภาคใต้  2 (1-2-3) นก. 
          ชื่อวิชา อิสลามานุวัตรทางการศึกษา    2 (1-2-3) นก. 
          ชื่อวิชา มุสลิมในโลกปัจจุบัน    2 (1-2-3) นก. 
          ชื่อวิชา หะดีษ 1       3 (2-2-5) นก. 
          ชื่อวิชา ภาวะผู้น าในอิสลาม     2 (1-2-3) นก. 
          ชื่อวิชา ปรัชญาการศึกษาอิสลาม     2 (1-2-3) นก. 
          ชื่อวิชา การออกแบบจัดการเรียนรู้อิสลามศึกษา   3 (2-2-5) นก. 
  
 7.1.2 ระดับปริญญาโท  
         ไม่มี 
 
     7.2  ประสบการณ์การเป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/กรรมการสอบวิทยานิพนธ์  
                 ไม่มี 
 
 
 

(ลงชื่อ) .................................................... เจ้าของประวัติ 
                                                                     (อาจารย์อับดุลฮาลิม อาแด) 
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ประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

  ระดับปริญญาตรี     ระดับปริญญาโท    
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

------------------------------------------------------------------ 
 
1. อาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตร  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  5 ปี สาขาวิชา การสอนอิสลามศึกษา  
2. ช่ือ – สกุล     นายฮูซีน อับดุลรามัน              
3. ต าแหน่งทางวิชาการ   อาจารย์   
4. สังกัด    คณะครุศาสตร์ 
5. ประวัติการศึกษา   

ระดับการศึกษา สถาบันการศึกษา  คุณวุฒิ  สาขาวิชา พ.ศ. 
ปริญญาโท มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ศศ.ม. อิสลามศึกษา 2552 
ปริญญาตรี Mu’tah University of 

Jordan ประเทศจอร์แดน 
B.A. Bachelor of Shari’ah in 

Shari’ah and Islamic 
2539 

 
6. ผลงานทางวิชาการ (เขียนตามรูปแบบการอ้างอิงและบรรณานุกรม) 
   6.1  งานวิจัย 

ฮูซีน อับดุลรามัน. (2559). รายงานการวิจัยเรื่อง การศึกษาความต้องการจ าเป็นในการจัด
กิจกรรมนาชีดของคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. ยะลา :  คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. 

  6.2  บทความ  
ไม่มี 

6.3 รายงานการประชุมทางวิชาการ 
ไม่มี 

6.4 หนังสือ/เอกสารทางวิชาการ 
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6.4.1 เอกสารประกอบการสอน 
ไม่มี 

6.4.2 ต ารา 
ฮูซีน อับดุลรามัน, อิบบรอเฮง อาลฮูเซน, อับดุลฮาลิม อาแด, และเนาวรัตน์ มะลีลาเต๊ะ. 
(2560). หลักการสอนอิสลามศึกษาเบื้องต้น . ยะลา : โรงพิมพ์เอสพริ้นท์(2004).  
พิมพ์ครั้งที่ 1. (108 หน้า) 

 
7.  ประสบการณ์ทางวิชาการ 
     7.1 ประสบการณ์การสอน 
 7.1.1 ระดับปริญญาตรี 4 ปี 

   ชื่อวิชา การบริหารจัดการในห้องเรียน       3 (2-2-5) นก. 
   ชื่อวิชา การบริหารจัดการชั้นเรียน       3 (2-2-5) นก. 

             ชื่อวิชา การนิเทศการสอน       2 (1-2-3) นก. 
   ชื่อวิชา อุลูมอัล-หะดีษ                 2 (1-2-3) นก. 
   ชื่อวิชา จริยธรรมและบุคลิคภาพมุสลิม                2 (1-2-3) นก. 
   ชื่อวิชา วรรณกรรมส าหรับเด็กปฐมวัย      3 (2-2-5) นก. 
   ชื่อวิชา ภาษาไทยและเทคโนโลยีส าหรับครู      3 (2-2-5) นก. 
   ชื่อวิชา การพัฒนาหลักสูตร        3 (2-2-5) นก. 
   ชื่อวิชา หะดีษ 1        3 (2-2-5) นก. 
   ชื่อวิชา อัล-กุรอาน 2             3 (2-2-5) นก. 
   ชื่อวิชา ตัจญฺวีด        3 (2-2-5) นก. 
   ชื่อวิชา อิสลามกับการสร้างสันติสุข       3 (2-2-5) นก. 
   ชื่อวิชา เตาฮีด 1        2 (1-2-3) นก. 

             ชื่อวิชา อุลูมอัล-กุรอาน        2 (1-2-3) นก. 
   ชื่อวิชา ดะอฺวะฮฺศึกษา        2 (1-2-3) นก. 
   ชื่อวิชา การสอนเพศศึกษา        2 (1-2-3) นก. 
   ชื่อวิชา นันทนาการเบื้องต้นส าหรับครู       2 (1-2-3) นก. 
   ชื่อวิชา จิตวิทยาการแนะแนวเด็กวัยรุ่น        2 (1-2-3) นก. 
   ชื่อวิชา ฝึกปฎิบัติวิชาชีพครู 1        1 (90) นก. 
 
   7.1.1 ระดับปริญญาโท  
           ไม่มี 
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     7.2  ประสบการณ์การเป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/กรรมการสอบวิทยานิพนธ์  

ไม่มี 
 

 
                                                  (ลงชื่อ) ........................................................ เจา้ของประวัติ 
                                                                (อาจารย์ฮูซีน อับดุลรามัน) 
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ประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
  ระดับปริญญาตรี     ระดับปริญญาโท    

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

 
1. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การสอนอิสลามศึกษา 
2. ช่ือ – สกุล     นายกฤษฎา  กุณฑล 
3. ต าแหน่งทางวิชาการ   ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
4. สังกัด    คณะครศุาสตร์  
5. ประวัติการศึกษา   

ระดับการศึกษา สถาบันการศึกษา  คุณวุฒิ  สาขาวิชา พ.ศ. 
ปริญญาเอก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปร.ด. หลักสูตรและการสอน 2556 
ปริญญาโท มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ศษ.ม. จิตวิทยาการศึกษา 2536 
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ศศ.บ. (ศึกษาศาสตร์) ภาษาไทย 2534 
 
6. ผลงานทางวิชาการ (เขียนตามรูปแบบการอ้างอิงและบรรณานุกรม) 
   6.1  งานวิจัย 
  กฤษฎา  กุณฑล. (2560). รายงานการวิจัย เรื่อง การออกแบบกิจกรรมส่งเสริมสันติภาพ

ส าหรับเยาวชนจังหวัดชายแดนภาคใต้. ยะลา : มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. 
  กฤษฎา  กุณฑล. (2558). รายงานการวิจัย เรื่อง การพัฒนาบทเรียนโมดูลเพื่อส่งเสริม

สันติภาพ. ยะลา : มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. 
 

 6.2  บทความ  
  กฤษฎา กุณฑล. (2556,กรกฎาคม-ธันวาคม). การพัฒนาหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไปที่

เหมาะสมกับบริบทของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. 
8 (2) : 96-106. 
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6.3 หนังสือ /เอกสารทางวิชาการ 

6.3.1 เอกสารประกอบการสอน 
  กฤษฎา กุณฑล. (2558). จิตวิทยาส าหรับครู. ยะลา : มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. 
 

 6.3.2 ต ารา 

  กฤษฎา กุณฑล, ดุษฎี มัชฌิมาภิโร, ฟาร่า สุไลมาน, ชนิตา เก้าเอ้ียน, นูรฮัสวานี บอตอ, 
และเฟรดาว สุไลมาน. (2560). ภาษาและวัฒนธรรม. ยะลา : โรงพิมพ์เอสพริ้นท์
(2005). พิมพ์ครั้งที่ 1. (126 หน้า) 

  กฤษฎา กุณฑล. (2560). จิตวิทยาวัยรุ่น. ยะลา : มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. พิมพ์ครั้งที่ 1. 
(175 หน้า) 

  กฤษฎา กุณฑล. (2558). การศึกษาเพื่อความเข้าใจระหว่างวัฒนธรรม. ยะลา. : มหาวิทยาลัย
ราชภัฏยะลา. พิมพ์ครั้งที่ 1. (268 หน้า) 

 
7.  ประสบการณ์ทางวิชาการ 
     7.1  ประสบการณ์การสอน 
             7.1.1  ระดับปริญญาตรี 23 ปี  
             ชื่อวิชา การวิจัยทางการศึกษา                                             3 (2-2-5) นก. 
             ชื่อวิชา จิตวิทยาการแนะแนวเด็กวัยรุ่น                                  2 (1-2-3) นก. 
             ชื่อวิชา การพัฒนาหลักสูตร                                                3 (2-2-5) นก. 
             ชื่อวิชา นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา            3 (2-2-5) นก. 
             ชื่อวิชา จิตวิทยาส าหรับครู                                                 3 (2-2-5) นก. 
             ชื่อวิชา ปรัชญาการศึกษา                                                  3 (2-2-5) นก. 
             ชื่อวิชา การพัฒนาหลักสูตร                                                3 (2-2-5) นก. 
             ชื่อวิชา จิตวิทยาการแนะแนวเด็กวัยรุ่น                                  2 (1-2-3) นก. 
             ชื่อวิชา ทักษะการอ่านและทักษะการเขียนภาษาไทยส าหรับครูประถมศึกษา 
                                                                                             2 (1-2-3) นก. 
         7.1.2  ระดับปริญญาโท 

  ไม่มี 
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  7.2  ประสบการณ์การเป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/กรรมการสอบวิทยานิพนธ์  

 ไมมี่ 
 
 

                                                  (ลงชื่อ) ........................................................ เจา้ของประวัติ 
                                                                   (ผศ.ดร.กฤษฎา  กุณฑล) 
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ประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/ประจ าหลักสูตร 
 ระดับปริญญาตรี    ระดับปริญญาโท 

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

……………………………………………………………………………………… 
 

1. อาจารยป์ระจ าหลักสูตร  ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา การสอนอิสลามศึกษา 
2. ชื่อ – สกุล นางเนาวรัตน์  มะลีลาเต๊ะ 
3. ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 
4. สังกัด คณะครุศาสตร์                          
5. ประวัติการศึกษา 
 

ระดับ
การศึกษา 

สถาบันการศึกษา  คุณวุฒิ  สาขาวิชา พ.ศ. 

ปริญญาโท วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ ศษ.ม. การพัฒนาหลักสูตรและการสอน 2559 

ปริญญาตรี มหาวิทยาลยัทักษิณ วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร ์ 2547 
 

6. ผลงานทางวิชาการ  
6.1 งานวิจัย 

ไม่มี 
6.2 บทความ 

ไม่มี  
 

6.3 รายงานการประชุมทางวิชาการ 
ไม่มี 
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6.4 หนังสือ/เอกสารทางวิชาการ 
6.4.1 เอกสารประกอบการสอน 

ไม่มี 
6.4.2 ต ารา 

เนาวรัตน์ มะลีลาเต๊ะ, ฮูซีน อับดุลรามัน, อิบบรอเฮง อาลฮูเซน, และอับดุลฮาลิม อาแด. 
(2560). หลักการสอนอิสลามศึกษาเบื้องต้น . ยะลา : โรงพิมพ์เอสพริ้นท์(2004).  
พิมพ์ครั้งที่ 1. (108 หน้า) 
 

7. ประสบการณ์ทางวิชาการ 
7.1 ประสบการณ์การสอน 

7.1.1 ระดับปริญญาตรี 7 เดือน 
            ชื่อวิชา การพัฒนาหลักสูตร     3 (2-2-5) นก. 
            ชื่อวิชา การจัดการเรียนรู้     3 (2-2-5) นก. 
            ชื่อวิชา ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู     1 (90) นก. 
            7.1.1 ระดับปริญญาโท 
                    ไม่มี 
     7.2 ประสบการณ์การเป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/กรรมการสอบวิทยานิพนธ์  
 ไม่มี 
 
 
    
                                                 (ลงชื่อ) ........................................................ เจ้าของประวัติ 
                                                         (อาจารย์เนาวรัตน์ มะลีลาเต๊ะ) 
 


